
معاون گردشــگری، از ابالغ دســتورالعمل اجرایی مصوبه 
»تســهیالت جدید کرونا« توســط معاون اقتصادی رییس 
جمهور خبر داد؛ هیات دولت و ستاد ملی کرونا حدود یک ماه 

پیش با این مصوبه موافقت کرده بود.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت، اواسط مهرماه از موافقت 
هیات دولت و ســتاد مقالبه با کرونا با پرداخت تسهیالت به 
بخش گردشگری برای جبران خسارات کرونا خبر داده بود. 
دســتورالعمل این مصوبه، نهم مهرماه در کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا موافقت و 
تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز پنجم آبان ماه این مصوبه 
را به ۲۰ بانک ابالغ کرد اما شــعب این بانک ها وجود چنین 

مصوبه ای را انکار کرده و تا کنون اجرا نکرده اند.
اینک ولی تیموریـ  معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی از ابالغ دســتورالعمل اجرایی 
»پرداخت تسهیالت به فعالیت ها و واحدهای کسب و کارهای 
بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا حوزه گردشگری بر اساس 
شیوه بنگاه محوری« توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رییس جمهور در روز چهارشــنبه ۱۴ آبان ماه، به وزیر کار، 

تعاون و رفاه اجتماعی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی و رییس کل بانک مرکزی خبر داده است.

معاون گردشگری درباره تاخیر یک ماهه در ابالغ دستورالعمل 
اجرایی این مصوبه به ایســنا گفت: روی اعــداد و ارقام این 
تسهیالت تا ابتدای هفته، اختالف نظر وجود داشت که پس از 
چانه زنی های بسیار، موافقت و دستور اجرای مفاد آن به وزارت 

کار و بانک مرکزی صادر شد.
مفاد این دستورالعمل اجرایی به اسحاق جهانگیریـ  معاون 
، محمود واعظیـ  رییس دفتر و سرپرست  اول رییس جمهورـ 
، علی ربیعیـ  دســتیار ارتباطات  نهاد ریاســت جمهوریـ 
، شافعیـ  رییس  اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولتـ 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، ممبینیـ  
، باقریـ   معاون پایش و سیاست های  رییس اتاق اصناف ایرانـ 
اقتصادی معاونت اقتصادی رییس جمهور رونوشت شده است. 
محمود واعظیـ  رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
نیز مفاد اجرایی این دستورالعمل را به اطالع حسام الدین آشنا 
ـ رییس مرکز بررسی های استراتژیک و مشاور رییس جمهور 
ـ، فریدون وردی نژادـ  معاون سیاســی دفتر رییس جمهور 

ـ، علیرضا معزیـ  معــاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر 
رییس جمهور رسانده است.

در این دستورالعمل، مرجع بررســی و تائید درخواست ها و 
اطالعات تخصصــی متقاضیان، وزارت گردشــگری تعیین 
شده است و وزارت کار با همکاری وزارت گردشگری نسبت 
به طراحی فرآیند تعریف شده در این دستورالعمل، در بستر 

سامانه اقدام می کند.
ماده ۴ این دســتورالعمل تصریح می کند اشخاصی که قبل 
از ابالغ این دستورالعمل )به استناد دســتورالعمل قبلی( از 
تسهیالت مربوط به مشاغل و رسته های آسیب دیده از کرونا 
استفاده کرده اند، چنانچه دوباره درخواست دریافت تسهیالت 
داشــته باشــند، پرداخت مابه التفاوت مبلغ درخواستی در 
 قالب تسهیالت مطابق این دســتورالعمل امکانپذیر خواهد 

بود.
در مــاده  ۵ نیز آمده اســت: بــه منظور حمایــت از فعاالن 
حوزه گردشگری، بازپرداخت تســهیالت بانکی موضوع این 
دستورالعمل تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ مشمول دوره تنفس 
خواهد بود. محل تأمین منابع مالی مورد نیاز این دستورالعمل، 

منابع مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیالت 
به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا است.

مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیالت جدید تا پایان آذرماه 
تعیین شده است و معاون گردشگری از صاحبان کسب و کار و 
سرمایه در این حوزه درخواست کرده است تا آذرماه از مراجعه 
به بانک ها خودداری کنند؛ چرا که الزم اســت ابتدا اطالعات 
واحدها توسط ادارات کل استانی در اختیار معاونت گردشگری 
قرار گیرد و سپس در سامانه کارا بارگذاری شود و در مرحله 

بعد ثبت نام افراد انجام پذیرد.
او گفته: نیاز است برای تســریع در پرداخت تسهیالت کرونا 
فعاالن گردشــگری چنان چه در قالب راهنمایان گردشگری 
و یا دفاتر خدمات مســافرتی جای می گیرند در سامانه دفاتر 
به نشانی ta.mcth.ir اطالعات خود را بارگذاری کنند و در 
صورتی که در گروه سایر واحدها قرار دارند با ورود به سامانه 
myst. تاسیســات گردشگری موســوم به »جانا« به نشانی

mcth.ir اطالعات مربوط را ثبت کنند.
مبلغ این تســهیالت از ۱۶ تا ۹۰۰ میلیون تومان با نرخ سود 
۱۲ درصد اســت که برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون 

تومان، دفاتر خدمات مســافرتی بین ۱۵۰ تــا ۳۰۰ میلیون 
تومان، شرکت های حمل و نقل گردشگری ۸۰ میلیون تومان، 
موسسات آموزش گردشگری ۶۰ میلیون تومان، شرکت های 
عامل تطبیق ۵۰ میلیون تومان، ارزیابان و عوامل تطبیق ۱۶ 
میلیون تومان، اقامتگاه های بومگردی و سنتی براساس تعداد 
اتاق، مســاحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان،  
هتل ها بر حسب ستاره و تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلیون، 
و هتل آپارتمان ها، متل ها و مهمانپذیرها به تفکیک درجه و 

تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین ســفره خانه های ســنتی و واحدهــای پذیرایی 
بین راهی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مجتمع های گردشگری 
و آب درمانی دارای مجوز فعالیــت از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی براســاس نوع و درجه واحد بین 

۱۰۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان می توانند دریافت کنند.
به اطالعات و جزئیات بیشتر دستورالعمل اجرایی »پرداخت 
تســهیالت به فعالیت ها و واحدهای کسب و کارهای بیشتر 
آسیب دیده از ویروس کرونا حوزه گردشگری بر اساس شیوه 

بنگاه محوری« از اینجا می توان دسترسی پیدا کرد.

بر اســاس آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی حدود 
۱۳۵ هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی در طرح 
کارورزی ثبت نام کرده  و واجد شرایط شناخته  شده  و 

۹۱۲۷ بنگاه مشمول معافیت بیمه ای قرار گرفته اند.
به گزارش ایسنا، در راستای فراهم کردن فرصتهای 
اشــتغال و کســب مهارت برای کارجویــان و فارغ 
التحصیالن دانشگاهی، وزارت کار طرح کارورزی را در 
دستور کار قرار داده است.این طرح یکی از برنامه های 
مهم دولت در راستای تحرک بازار کار و اشتغالزایی برای 
جوانان جویای کار به ویــژه فارغ التحصیالن و دانش 
آموختگان دانشگاهی به شمار می رود و هدف از اجرای 
آن، افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از 
طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار، ایجاد انگیزه 

کارآفرینی و کسب وکار فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
تســهیل در ورود جوانان به بازار کار و کاهش هزینه 

بکارگیری نیروی کار توسط کارفرما است.
کارشناســان با اشــاره به اثرات مثبت اجرای طرح 
کارورزی معتقدند این طرح فرصت آشــنایی افراد با 
محیط کار را فراهم کــرده و در صورت انتقال دانش و 
مهارت به جذب کارجویــان در واحدهای اقتصادی 

منجر می شود.
گزارش سامانه سیاست های فعال بازار کار از آخرین 
آمار متقاضیان اجرای دوره کارورزی نشان می دهد 
که تا نیمه اول آبان ماه، ۱۳۴ هزار و ۹۹۱ نفر ثبت نام و 
واجد شرایط شناخته شده اند که از این تعداد ۴۵ هزار 
و ۷۴۹ نفر منجر به عقد قرارداد شده است؛ همچنین 

۱۸ هزار و ۸۲۷ بنگاه اقتصادی ثبت نام کرده و ۹۱۲۷ 
واحد مشمول معافیت بیمه ای شده اند.

در بین استانهای مجری طرح، استان فارس بیشترین 
تعداد داوطلب واجد شرایط،بنگاه پذیرنده و قرارداد 

منعقده را به خود اختصاص داده است.
مهمترین مزیت پیش بینی شده برای کارآفرینان و 
کارفرمایانی که در این طرح ثبت نام کرده اند این است 
که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه سهم 
کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می شوند.

فارغ التحصیالن دانشــگاهی برای برخــورداری از 
مزایای دوره کارورزی ابتدا باید به سامانه کارورزی به 
 نشانی  https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه 

و ثبت نام کنند.

ســه عضو اوپک و روســیه موافق تمدید محدودیت 
عرضه فعلی نفت در ســال میالدی آینده هستند. به 
گزارش خبرگزاری شفق به نقل از عبدالمجید عطار، 
وزیر انرژی الجزایر و رییــس دوره ای اوپک گزارش 
داد بازار نفت به دلیل افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ 
با وضعیت پرمخاطره ای روبرو شده است. در واکنش به 
این تحوالت، عربستان سعودی، عراق، روسیه و الجزایر 
از تمدید محدودیت عرضه فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در 

روز حمایت کرده اند.  
حضور عراق در میان حامیان تمدید محدودیت عرضه با 
توجه به گزارشهایی که پیشتر درباره عدم تمایل بغداد 
برای ادامه کاهش چشــمگیر تولید منتشر شده بود، 
تعجب آور است. با این حال عراق، امارات متحده عربی و 

کویت گزارشها درباره مخالفتشان با کاهش بیشتر تولید 
نفت را تکذیب کرده اند. طبق توافق آوریل، محدودیت 
عرضه اوپک پالس از ژانویه به میزان حدود دو میلیون 
بشکه در روز تسهیل خواهد شــد. اما ابهاماتی که در 
زمینه وضعیت همه گیری کووید ۱۹ و تقاضا برای نفت 
وجود دارد، باعث شده اوپک پالس حتی گزینه کاهش 
بیشتر تولید را بررسی کند. وال استریت ژورنال اواسط 
هفته جاری گزارش داد که عربستان سعودی در میان 
کشورهایی است که نه تنها به دنبال معکوس کردن 
توافق آوریل و تمدید محدودیت عرضه ۷.۷ میلیون 
بشکه در روز هستند بلکه در حال بررسی کاهش بیشتر 

تولید در واکنش به روند نزولی قیمتهای نفت است.
در حال حاضر قیمت نفت نصف ســطح قیمت مورد 

نیاز عربستان سعودی برای متوازن کردن بودجه اش 
است. وضعیت ســایر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه 
که اتکای باالیی به درآمدهای نفتــی دارند، بهتر از 
تولیدکننده شــماره یک اوپک نیست. افزایش تولید 
نفت لیبی پس از رفع محاصره تاسیسات نفتی و آتش 
بس گروههای مخالف در این کشور هم به اقدام اوپک 
و متحدانش برای بازنگری سیاست تولیدشان ضرورت 
بیشتری بخشیده است. بر اساس گزارش اویل پرایس، 
اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد با توجه به 
قیمت پایین نفت و محدودیت عرضه چشمگیر اوپک 
پالس، مجموع درآمد صادرات نفت اعضای اوپک در 
سال ۲۰۲۰ به ۳۲۳ میلیارد دالر بالغ خواهد شد که 

پایینترین میزان در ۱۸ سال اخیر خواهد بود. 

قیمت طال در معامالت روز پنجشــنبه که سرمایه 
گذاران خوش بینی محتاطانه ای به پیروزی بایدن 
در رقابت فشرده با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا پیدا کردنــد، اندکی افزایش پیدا 
کرد. به گزارش ایســنا، بهای هــر اونس طال برای 
تحویل فوری بــا ۰.۲ درصد افزایــش، به ۱۹۰۶ 
دالر و ۷۴ ســنت رســید. در بــازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طــال با ۰.۷ درصــد افزایش، به 
۱۹۰۹ دالر رســید. بهای معامالت ایــن بازار روز 
چهارشــنبه با ۰.۷ درصد کاهش، در ۱۸۹۶ دالر و 
۲۰ سنت بسته شــده بود. با این حال احتمال بن 
بست سیاستی در واشــنگتن در پی تقسیم شدن 
تقریبا برابر کرسیهای کنگره میان جمهوریخواهان 

و دموکراتها، رشــد قیمــت طال را محــدود کرد. 
مارگارت یانگ، استراتژیست دیلی فارکس اظهار 
کرد: احتماال بایدن به پیروزی می رســد و این امر 
اطمینان به عرضه بســته کمک مالــی بزرگتر از 
 ســوی رییس جمهور دموکرات آمریکا را تقویت 

کرده است.
جو بایدن پس از کســب اکثریــت آرا در ایالتهای 
ویسکانسین و میشیگان، اظهار کرد به سوی پیروزی 
پیش می رود اما ترامپ در تالش برای اعتراض به 
نتایج، در ایالتهایی مانند جورجیا شــکایت کرده و 
خواستار بازشماری آرا شــده است. به گفته یانگ، 
معامله گران طال نســبت به این نتایج هیجان زده 
نیستند زیرا نتایج انتخاباتی مورد اعتراض به معنای 

بســته کمک مالی کوچکتری خواهد بود. در این 
بین، دالر از رشــد قوی در معامالت روز گذشــته 
عقب نشست و طال را برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزانتر کرد. بازارهای سهام آسیایی صعود کردند. 
بر اســاس گزارش رویترز، معامله گران همچنین 
 منتظر نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی 

آمریکا هستند.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش، به ۲۴ دالر و ۹ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 
۰.۲ درصد افزایش، در ۸۷۱ دالر و ۱۷ سنت معامله 
شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری ۰.۱ درصد 

کاهش یافت و به ۲۲۸۶ دالر و ۱۳ سنت رسید.

فرانسه باالترین نســبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی اروپا را دارد.

به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، نســبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی که بیانگر ســهم مالیات 
از کل تولیدات ناخالص داخلی است تا پایان سال 
۲۰۱۹ به طور متوسط در ۲۸ کشور عضو اتحادیه 
اروپا معادل ۴۱.۱ درصد و در ۱۹ کشور عضو منطقه 
یورو به طور متوسط ۴۱.۲ درصد بوده است. نسبت 
مالیات به تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای 
مختلف تفاوت زیادی با یکدیگــر دارد تا جایی که 
درآمدهای مالیاتی حــدود ۴۷.۴ درصد کل تولید 

ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می دهد.
دانمارک با ۴۶.۹ درصد و بلژیک با ۴۵.۹ درصد در 

رده های بعدی قرار دارند. این نسبت در سوید ۴۳.۶ 
درصد، اتریش ۴۳.۱ درصــد، ایتالیا ۴۲.۶ درصد و 
فنالند ۴۲.۳ درصد بوده اســت. از سوی دیگر اما 
کمترین نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
مربوط بــه ایرلند با ۲۲.۷ درصد بــوده و رومانی با 
۲۶.۸ درصد و بلغارستان با ۳۰.۳ درصد در رده های 

بعدی قرار دارند. 
در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نســبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی در ۱۲ کشــور عضو اتحادیه اروپا 
افزایش یافته کــه در این بین قبــرس رکورددار 
بوده اســت و دانمارک نیز در رده بعدی قرار دارد. 
از سوی دیگر اما از ســوی دیگر بیشترین کاهش 
این نســبت در بلژیک و یونان به ثبت رسیده است 

و سوید و فرانســه در رده های بعدی قرار دارند. در 
بین کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز این نسبت 
برای انگلیس ۳۶ درصد و برای نروژ ۳۹ درصد اندازه 

گیری شده است. 
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، 
ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، 
لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، 
اسلوونی، اســلواکی و فنالند اســت که از یورو به 
عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند. اتحادیه 
اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور 
عضو منطقه یورو به عالوه، بلغارستان، مجارستان، 
لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک 

و رومانی است.

دستورالعمل اجرایی وام جدید کرونا ابالغ شد

حمایت چهار عضو اوپک پالس از تمدید کاهش تولید نفتشرایط بهره مندی از مزایای دوره کارورزی

سهم مالیات از اقتصاد کشورهای اروپایی چقدر است؟ طالی جهانی صعودی شد
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روابط عمومی بانک مرکزی:

واردات گمرکی
۲۰ میلیارد دالر شد

عده ای به فعالیت 
رانتی عادت 
کرده اند؛ آنها را 
حذف می کنیم

وزیر صمت:

دولت بعدی 
آمریکا  بی تردید 

در برابر ایران 
تسلیم خواهد شد
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

شوک موقتی 
به بازار ارز

بالتکلیفی مسکن با 
نوسانات ارزی 

راهبرد حفظ مشاغل 
در بحران کرونا

اقتصاد کشــور ما به جای 
مســتقل بودن، وابسته به 
تحوالت سیاسی در کشوری 
مانند آمریکاست. تفسیری 
که در بازار ارز می شود، این است که اگر »ترامپ« 
پیروز کارزار انتخاباتی آمریکا باشد، تحریم ها علیه 

ایران را سخت تر... 

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن

  آلبرت بغزیان،اقتصاددان
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سردرگمی 
بازار مسکن

معافیت ۹۵ درصد مردم 
از مالیات بر عایدی سرمایه

تعطیلی و قرنطینه دوباره چه تاثیری بر مشاغل و اقتصاد می گذارد؟

دست کرونا  بر گلوی  مشاغل
صفحه3

صفحه4

صف  فروش  دالر  در خیابان  فردوسی
دالر  در صرافی   ملی 2۶ هزار  تومان   و سکه ۱2 میلیون   و ۵۰۰   هزار تومان    شد

تحوالت   انتخابات  آمریکا   باعث   عقب  نشینی  قیمت ها   در   بازار   ارز    و   سکه     شد

تاثیر انتخابات آمریــکا و تحوالت سیاســی بر بازار 
مســکن این روزها به موضوع مهمی تبدیل شــده 
است. بســیاری از فعاالن بازار مسکن معتقدند که با 
انتخاب هر کــدام از کاندیداهای ریاســت جمهوری 
بخش مسکن تاثیر جداگانه ای از آن خواهد پذیرفت 
چراکه قیمت مســکن نیز به نوعی به نرخ ارز بستگی 
دارد. در این بین برخــی دیگر از کارشناســان بازار 
مســکن نیز بر این باورند که انتخاب بایدن یا ترامپ 
 تفاوتی برای اقتصــاد ایران و بازار مســکن ندارد. اما 
گزارش هایی کــه از بازارهای موازی با بازار مســکن 
و بازارهای دارایی دیگر به گوش می رســد حاکی از 
تاثیرپذیری این بازارها از این انتخابات هرچند در کوتاه 
مدت دارد.  تحلیل های بسیاری در رابطه با تاثیرپذیری 

بازار مسکن از تحوالت اخیر...

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۹۵ 
درصد از مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه 
معاف خواهند بود، گفت: کسر تورم از عایدی افراد 
مالیات را به یک مالیات بی اثر و مضر تبدیل می کند.
وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر، 
گفت: بر اساس خبری که ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره طرح مالیــات بر عایدی 
سرمایه )CGT(، بیان کرد این طرح معافیت های 
زیادی دارد که عموم جامعه را از پرداخت آن معاف 
می کنــد. وی ادامه داد: در حــوزه امالک، هر فرد 
باالی ۱۸ ســال می تواند یک خانه معاف از مالیات 
داشته باشد مثاًل در یک خانواده چهار نفره اگر هر 
 چهار نفر باالی ۱۸ سال باشند، می توانند چهار خانه 

معاف از CGT داشته...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
دولت بعدی آمریکا بی تردید 
در برابر ایران تسلیم خواهد شد

رئیس جمهور گفت: ســختی که در این ســه سال 
به دولت و مردم وارد شــد را در تاریخ ســراغ ندارم؛ 
همیشه تحت فشار بودیم ولی این جنگ اقتصادی 
بود. در دوره کرونا تحریم ها را بیشــتر کردند. اینکه 
در انتخابات آمریکا چه کسی برنده شود مهم نیست؛ 
دولت بعدی آمریکا برابر ملت ایران تســلیم خواهد 
شد.رئیس جمهور،  )پنجشــنبه ۱۵ آبان( در آیین 
بهره برداری از مرحله نخســت طرح ملّی انتقال آب 
خلیج فارس به مناطق کویری کشــور که از طریق 
ارتباط تصویری برگزار شد، با تبریک میالد پیامبر 
اســالم)ص( و هفته وحدت گفت: بسیار خوشحالم 
که توانستیم یکی از طرح های عظیم و بزرگ و برای 
برخی در ابتدا باور ناکردنی را به افتتاح برسانیم.وی با 
بیان اینکه امسال پروژه های مهمی را تا پایان سال و 
اوایل سال آینده افتتاح خواهیم کرد، تصریح کرد: این 
پروژه ها، پروژه های تاریخی برای کشور خواهند بود.

روحانی در ادامه گفت: این پروژه پروژه ای باور ناکردنی 
بود که در دولت تدبیر و امید محقق شد و به راستی 
این خط انتقال آب را خط انتقال امید می نامیم چون 
فقط آب را به فالت مرکزی منتقل نکرد، بلکه امید را 
فالت مرکزی رساند. همه کشاورزان، صنعت گران و 
مردم امیدوار می شوند و من انتقال این امید را به ملّت 
بزرگ ایران تبریــک می گویم.رئیس جمهور با بیان 
اینکه طرح های بسیار بزرگی را تا پایان دولت به اتمام 
خواهیم رســاند، گفت: طرح احیای دریاچه ارومیه 
را خواهیم داشــت که آن هم بی نظیر است و به ثمر 
می رسد. پروژه عظیمی که نفت را از گوره به جاسک 
خواهیم برد و اوایل سال آینده افتتاح خواهد شد.وی 
ادامه داد: به کوری چشــم آن ها که فکر می کردند 
با تحریم و فشــار، ملت ایران را متوقف یا طرح های 
توسعه ای این ملت عظیم را متوقف می کنند، علی رغم 
فشار و تحریم و علی رغم این که یک دولت تروریست 
در آمریــکا روی کار بوده، قدم های بســیار بزرگی 
برداشتیم.رئیس جمهور با اشاره به انتخابات آمریکا 
گفت: دولت بعد آمریکا هر کسی که باشد، در برابر 
ملت ایران تسلیم خواهد شد و راهی جز این ندارند. 
آن ها تسلیم فشار افکار عمومی، مقاومت و صبر ملّت 

ایران خواهند شد.

 مداخلــه فــوری از طریــق اعمال
محدودیت های شدید برای ۲ هفته در 

مناطق قرمز موثر است
رئیس جمهور، اعمال محدودیت ها در مراکز ۲۵ 
استان کشور را گامی موثر در روند مبارزه با بیماری 
کرونا برشمرد و تاکید کرد: ضروری است این روند 
در چارچوب مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا ، 
پیگیری و اقدامات الزم تداوم یابد.به گزارش ایسنا 
حسن روحانی روز پنجشــنبه در جلسه روسای 
کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از استماع 
گزارش های فرمانده عملیاتی قرارگاه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و روسای کمیته ها از اقداماتشان در 
خصوص اجرا و نظارت بر مصوبات ستاد و جلسات 
هماهنگی که با سایر دستگاه های دخیل طی هفته 
جاری برگزار شــده،  اظهارداشت: مصوبات ستاد 
ملی و آنچه که در کشور در خصوص مبارزه با کرونا 
در حال انجام اســت، حاصل مطالعات و بررســی 
های علمی و یافته های کارشناسی مختصصان و 
مسووالن مربوطه در کمیته ها و همچنین تجارب 
ماههای گذشته اســت. روحانی با تاکید بر اینکه 
کاستن روند شیوع بیماری و کاهش تعداد مراجعه 
کنندگان به مراکز درمانی بویژه بیماران بستری، 
اولویت نخست و تنها راه کار برای خروج از وضعیت 
کنونی اســت ، گفت: از این منظر مداخله فوری از 
طریق اعمال محدودیت های شدید در مناطق قرمز 
به عنوان راهکاری موثر خواهد بود.رئیس جمهور 
خاطرنشــان کرد: در کنار اقدامات قبلی در اعمال 
محدودیت ها، کمیته بهداشت و درمان با همکاری 
سایر دستگاه ها و کیمته ها در ایجاد مراکز مراقبتی 
و اســتفاده از ظرفیت ها و مراکز اقامتی و تقویت 
ظرفیت درمانی در مراکز ســرپایی و در عین حال 
درمان بیماران با عالیم خفیف در منزل می بایست 
مورد توجه قرار گیرد. استفاده از نقاهتگاه مناسب 
هم یکی از راهکارهای موثــر در کاهش بیماران 
بستری در بیمارستان است.روحانی تصریح کرد: 
با توجه به مصوبه ستاد ملی درخصوص دورکاری 
کارکنان، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی موظف است بر 
اجرای این مصوبه در تمامی دستگاه های دولتی و 
غیر دولتی نظارت دقیق انجام دهد.رئیس جمهور 
با تاکید بر لزوم حرکت هماهنگ و نظام مند تمامی 
ارکان دخیل بویژه قرارگاه عملیاتی در چارچوب 
مصوبات ســتاد ملی برای نظارت بر روند اجرای 
این مصوبات گفت که محدودیت های ایجاد شده 
 در مراکز ۲۵ استان کشور نیز در چارچوب همین 

یافته ها اعمال شده است.

خبر

برخی گزارش هــای مردمی از 
جعل و خریدوفــروش جواب 
تســت کرونا از ســوی برخی 
آزمایشــگاه ها حکایت دارد. به 
نظر می رسد آشفته بازار کرونا، 
آب را برای ماهی گیری برخی سودجویان گل آلود کرده است.
به گزارش ایرناپالس، همه گیری کووید-۱۹ عالوه بر شرایط 
بحرانی که در کشــور ایجاد کرده باعث شــده برخی از این 
شرایط برای سودجویی استفاده کنند. چندی پیش پلیس فتا 
از دستگیری افرادی خبر داد که اقدام به فروش واکسن و دارو 
تقلبی کرونا در فضای مجازی می کردند.گویا چند روز پیش 
شهروندی با پلیس فتا تماس گرفته و گفته داروهای پدرش 
را از طریق فضای مجازی و از فردی ناشناس تهیه کرده است. 
وی همچنین سه واکسن کرونا را هر یک به قیمت ۱۷ میلیون 
تومان از همین فروشنده خریداری می کند اما در مراجعه به 
بیمارستان به وی گفته می شود که داروها و واکسن تقلبی 
است.اما به تازگی گزارش های از طریق مردم در فضای مجازی 
منتشر می شود که براساس آن برخی از آزمایشگاه ها اقدام به 
خریدوفروش جواب تست کرونا می کنند. به این معنی که 
براساس نیاز مراجعه کننده، تست مثبت یا تست منفی کرونا 

به او تحویل می دهند.
یکی از شــهروندان درباره مشــاهداتش در یک آزمایشگاه 
نوشت: امروز رفتم بیمارستان آزمایش بدم، دو نفری که نمونه 
می گرفتند باهم صحبت می کردند که فالنی رو میشناسی 
تو فالن آزمایشگاه. گفته اگر جواب آزمایش کرونا چه مثبت 
چه منفی می خوای بگو برات جــور می کنم. جواب مثبت 
۲ میلیون و منفی، یک میلیون. بعد همکارش کاربردهاشو 
پرسید، گفت: جواب مثبت برای مرخصی گرفتن و موندن تو 
خونه و منفی برای ارائه به خارج از کشور.البته این کاربر تنها 
شاهد این ماجرا نیست. زیرا فرد دیگری در توئیتی نوشت: 
»جمعه پرواز دارم که برگردم. زنگ زدم برای تســت کرونا، 
دختره گفت قیمت تست عادی فالن مقدار و قیمت تست 
با جواب منفی فالن مقدار. فکر کن چقدر باید کثیف باشی 
که جواب آزمایش به این مهمی را تقلب کنی و جون آدم را به 
خطر بندازی.«البته این فرد در جواب کسی که از وی پرسیده 
اسم آزمایشگاه را بگوید نوشت، اسمش را نمی داند و اما جزو 
آزمایشگاه هایی است که به منزل می آیند و تست می گیرند. 
فرد دیگری در پاسخ این توئیت نوشت قیمت تست منفی ۲ تا 
۵ میلیون تومان است.در این میان فرد دیگری از مشاهده های 

خود نوشت: از آنجا که برخی از شرکت ها و کارخانه های بزرگ 
در صورت ابتال به کرونا مرخصی با حقوق می دهند، برخی 
کارکنان با خرید تست آزمایش مثبت از این امکان استفاده 
می کنند.اما گویا تعداد کسانی که این پیشنهاد به آنها داده 
شده بیشتر است زیرا فرد دیگری در توئیتی نوشته، دوستش 
برای انجام سفر، تســت کرونا می دهد و از آزمایشگاه به او 
می گویند تست شما مثبت است اما اگر می خواهید سفرتان 
لغو نشود هزینه دارد. فرد دیگری هم نوشته، دوستش با جعل 

برگه آزمایش به راحتی به ترکیه سفر کرده است.

گزارشی نداشتیم اما این پدیده را رد نمی کنیم
دکتر شعبان علیزاده رئیس اداره امور آزمایشگاه ها دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران درباره خرید جواب تســت کرونا در 
آزمایشــگاه ها به ایرناپالس می گوید: گزارشی از این موارد 
نداشتیم اما رد نمی کنم که ممکن است چنین موضوعی وجود 
داشته باشد. البته شعبان زاده با بیان اینکه سامانه های نظارتی 
در حوزه آزمایشگاه ها وجود دارد که به صورت مرتب و دوره ای 
آنها را رصد می کند، می افزاید: آزمایشگاه هایی که در حوزه ما 
تست کرونا انجام می دهند محدود و بیشتر دولتی هستند، 
هرگز وارد این ماجراها نمی شوند. در این میان آزمایشگاه های 
خصوصی هم  از چند فیلتر رد می شوند. هم ما به آنها نظارت 
می کنیم هم آزمایشگاه مرکز سالمت به آنها تائیدیه می دهد 
و مهارت آزمایی هم توســط انستیتو پاستور انجام می شود. 
آزمایشگاه های خصوصی معموال مجوزهای سه ماهه دارند و 
بعد از سه ماه دوباره باید چک لیست ها ارزیابی شوند.به اعتقاد 
علیزاده، ممکن است چنین اتفاقاتی توسط آزمایشگاه هایی 
انجام شود که ساختگی باشند یا اصال مجوز نداشته باشند.

وی می افزاید: ما یک سامانه ۱۵۹۰ برای دریافت گزارش ها 
داریم که شکایت ها را می توان از طریق آن اطالع داد تا بررسی 
شود. به هر حال ما تاکنون گزارش چنین مواردی نداشتیم.
شعبان زاده معتقد اســت با شــرایط کنونی که کارمندان 
دورکارند و با ۵۰ درصد نیرو کار می کنند خریدوفروش تست 
برای گرفتن مرخصی کمی عجیب است.باید یک سیستم 
نظام مند طراحی کنیم تا افرادی که شخصا مراجعه می کنند یا 
با نسخه پزشک آمده و تست می دهند شناسایی و ثبت شوند. 
البته وزارت بهداشت کارهایی برای راه اندازی چنین سامانه ای 
شروع کرده استرئیس اداره امور آزمایشگاه ها دانشگاه علوم 
پزشکی تهران رباره تخلف هایی که در آزمایشگاه ها وجود دارد، 
توضیح می دهد: معموال تخلف ها در آزمایشگاه ها در بخش 
تعرفه ای یا آیین نامه ای است. اما موضوع اینکه آزمایشگاه ها 
یک بخش خاص هستند. به همین دلیل برعکس بسیاری از 
حوزه ها، نظارت چند مرحله ای برای آنها وجود دارد. دوم اینکه 
از آنجا که آزمایشگاه ها مستندها را به صورت کتبی به دست 
بیمار، پزشک و مراجعه کننده می دهند همین باعث می شود 
که بسیاری از تخلف ها در حوزه آزمایشگاه محدود شود. چون 
هر کاری انجام می شود، ثبت، مهر و امضا شده و تحویل داده 
می شود که در هر محکمه ای قابل دفاع باشد. در بسیاری از 
حوزه های ممکن است به صورت شفاهی تخلف های بسیاری 
انجام شود اما در آزمایشــگاه چون جواب کتبی است باعث 
می شود این دامنه در آزمایشگاه بسیار کمرنگ باشد.علیزاده با 
بیان اینکه در حال حاضر بیشترین مشکل آزمایشگاه ها تامین 
کیت هاست و دسترسی به آنها محدود است، می افزاید: این 
محدودیت ها باعث می شود آزمایشگاه ها دچار مشکل شوند یا 
اینکه ممکن است برخی از آنها در این شرایط، در پرداخت های 

خود دچار مشکل شوند و از این بابت مشکل داشته باشند یا به 
دلیل بحث کرونا حضور برخی از پرسنل مشکل شود.

 سودجویی به بهانه کارآفرینی
به اعتقاد علیزاده آنچه باید بیشــتر به آن پرداخته شــود، 
ورود افرادی به این حوزه اســت که آزمایشگاهی نیستند 
و ممکن است سبب بروز تخلف شــوند.وی ادامه می دهد: 
سامانه های متعدد توسط بازارهای کارآفرینی مختلف و افراد 
غیرمتخصص وارد این حوزه شدند. این افراد برای منفعت مالی 
وارد این حوزه می شوند. آزمایشگاه، یک ستاد فوق العاده دقیق 
غربالگری، متعهد بوده و با کارکنانی متخصص، ساختاری 
کامال نظام مند دارد و ورود افراد غیرمتخصص به هر شکلی 
باعث مشکل می شــود.در حال حاضر ورود استارتاپ ها به 
این حوزه و انجام تســت در محل از پاساژ گرفته تا منزل یا 
فرودگاه جای سوال دارد. اینها افرادی هستند که فقط به بُعد 
مالی ماجرا می اندیشند  و آن چرخه ای که آزمایشگاه به آن 
مسلط است را دچار مشکل و خدشه می کنند.وی می افزاید: 
در حال حاضر ورود استارتاپ ها به این حوزه و انجام تست در 
محل از پاساژ گرفته تا منزل یا فرودگاه جای سوال دارد. اینها 
افرادی هستند که فقط به بُعد مالی ماجرا می اندیشند  و آن 
چرخه ای که آزمایشــگاه به آن مسلط است را دچار مشکل 
و خدشــه می کنند.رئیس اداره امور آزمایشگاه ها دانشگاه 
علوم پزشکی تهران تاکید دارد: باید نظارت چند الیه ای در 
این حوزه وجود داشته باشــد. یعنی برخی از این نظارت ها 
می تواند خارج از معاونت درمان باشد. به طور نمونه، توسط 
وزارت کار یا ارتباطات و با همکاری آنها انجام شود تا از ورود 
افراد غیرمتخصص به بهانه مشاوره و کارآفرینی جلوگیری 
شود. این حوزه کامال تخصصی است و باید نظارت های سفت 
و سختی برای آن وجود داشــته باشد، بنابراین نباید در این 
حوزه استارتاپ ها را رها کرد.علیزاده به نکته دیگری هم اشاره 
می کند: بهتر است نقش آزمایشگاه ها در همه گیری کرونا 
پررنگ شود. بیماریابی دقیق، مرحله ای حیاتی و مهم است 
که توسط آزمایشگاه ها انجام می شود. هرچه تست بیشتری 
انجام و آزمایشگاه های بیشتری راه اندازی شود بیماریابی نیز 
بیشتر می شود.به گفته وی، شاید مراجعه خودسرانه فرد به 
آزمایشگاه و جوابی که هیچ گاه ثبت نمی شود کمکی نکند. 
بلکه باید یک سیستم نظام مند طراحی کنیم تا افرادی که 
شخصا مراجعه می کنند یا با نسخه پزشــک آمده و تست 
می دهند شناســایی و ثبت شــوند. البته وزارت بهداشت 
کارهایی برای راه اندازی چنین سامانه ای شروع کرده است 

که امیدواریم هرچه زودتر به ثمر برسد.

جعل و خریدوفروش تست کرونا، سودجویی به بهانه کارآفرینی

آشفته بازار کرونا

سوی معاون اول رئیس جمهوری؛
مصوبه واگذاری سهام دولت در 

صندوق ETF ابالغ شد
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 
اصالحیه مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( را ابالغ 
کرد.به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت 
دولت، در نشســت مورخ یازدهم آبان ۱۳۹۹ هیئت 
دولت و همسو با انتقال حقوق مالکانه سهام هریک 
از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 
)ETF( از زمان شــروع پذیره نویســی به صندوق، 
مصوبه مربوط به واگذاری ســهام دولت در صندوق 
مزبور اصالح و با الحاق یک بند به آن موافقت شد.به 
موجب این اصالحیــه، از زمان آغاز پذیره نویســی 
واحدهای هریک از صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس از زمان شروع پذیره نویسی واحدهای 
هر یک از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس )ETF(، همه حقوق مالکانه سهام از جمله سود 
سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد 
انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان 
خصوصی سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق 

مالکانه به صندوق اقدام کند.

وزیر صمت: 
عده ای به فعالیت رانتی عادت 

کرده اند؛ آنها را حذف می کنیم
وزیر صمت با بیان اینکه "معادن غیرفعال ۳ماه 
برای فعال شــدن فرصت دارند" گفت: عده ای 
ســال ها عادت کردند با رانت کار کنند اما آنها را 
حذف خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از کرمان، علیرضا رزم حسینی عصر  پنج شنبه در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان 
اینکه "امروز بزرگترین پروژه آبی خاکی انتقال 
آب خلیج فارس به استان کرمان انجام شد" اظهار 
داشت: نمونه این طرح در کشورهای منطقه بوده 
اما اینکه آب در دریا شیرین شود و به مرکز کشور 
منتقل شــود در جایی نبوده است.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه همه برای به انجام این 
پروژه دست به دست هم دادند عنوان کرد: روزانه 
8 هزار نفر در این پروژه کار می کردند.رزم حسینی 
با بیان اینکه قنوات جوپار و بم در استان کرمان 
در سال های اخیر ثبت جهانی شد افزود: عده ای 
ســال ها پیش آب را از دل زمین بیرون آوردند و 
امروز عده ای از جوانان ما آب را از دریا به کرمان 
رساندند.وی با اشــاره به اینکه کرمان در آینده 
خط ترانزیت آبی به مرکز کشور خواهد بود گفت: 
تمام صنایع استان کرمان باید از این آب خلیج 
فارس بهره مند شوند و این ظرفیت وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشابه 
همین کار در استان خراســان آغاز شده تا آب از 
دریای عمان به طول هزار و 4۱۰ کیلومتر به مرکز 
کشور برسد افزود: همان تیمی که در این پروژه 
کار کردند در پروژه انتقال آب به خراسان رضوی 
هم همکاری می کنند.وی با اشاره به اینکه مشکل 
تأمین آب در شرق کشور به زودی برطرف می شود 
گفت: همیشــه در شــروع کار عده ای مخالفت 
می کنند اما این پروژه نشان داد که ما می توانیم.

رزم حسینی با بیان اینکه عملیاتی کردن پروژه 
پتروشیمی کرمان را پیگیری خواهیم کرد افزود: 
تمام معادنی که فعالیت نداشته اند سه ماه فرصت 
دارند معادن را فعال کننــد و در غیر این صورت 
قرارداد آنها یک طرفه از سوی دولت لغو می شود.
وی با اشاره به اینکه با امضاهای طالیی برخورد 
می کنیم گفت: منافــع خیلی ها به خطر خواهد 
افتاد چرا که عده ای سال ها عادت کردند که با رانت 
کار کنند اما آنها را حذف خواهیم کرد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه تمام تالش خود را 
خواهیم گذاشت تا مشکالت معیشتی مردم که 
در اولویت است برطرف شود افزود: به اندازه کافی 
کاالهای استراتژیک کشــور را در انبارها داریم و 

جای نگرانی نیست.

روابط عمومی بانک مرکزی:
واردات گمرکی ۲۰ میلیارد دالر شد

روابــط عمومی بانــک مرکزی اهــالم کرد: 
مشکل تجارت کشــور کد رهگیری و نظارت 
ارزی بانــک مرکزی نیســت.روابط عمومی 
بانک مرکــزی در پیامی توییتری نوشــت: 
»آمار هفت ماهه حکایت از ۲۰ میلیارد دالر 
واردات گمرکی دارد. چــرا فرایندهای بانک 
مرکزی مانع آن نشد؟ آیا فکر می کنیم بیشتر 
می توانست وارد شــود؟برای اطالع، ورودی 
ناشــی از صادرات گمرکــی ۲/۱8 میلیارد 
دالر بــوده؛ یعنــی ۹ درصد کمتر. مشــکل 
 تجارت کشــور کد رهگیــری و نظارت ارزی

 بانک مرکزی نیست.«

اخبار
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معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابالغ تصمیمات ارزی و 
تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، 
واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم 

های واردات در مقابل صادرات را ابالغ کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابالغ تصمیمات ارزی و 
تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تکالیف اعضای 
کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر 
و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابالغ کرد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات 
ایران، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در نامه ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، 
کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات 
تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به 

تائید رئیس جمهور رسیده است را ابالغ کرد.

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مســئول 
تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور 
که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می شود، 
اقدام به مدیریت ثبت ســفارش بر اساس اولویت بندی 
کاالیی نماید. ارز مورد نیــاز واردات از روش های زیر از 

جمله ارز حاصل از صادرات تامین می شود.
۱-۱-و اردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل 
ارز حاصل از صــادرات که به بانک مرکــزی، بانک ها و 
شبکه صرافی های مجاز در نظام یکپارچه معامالت ارزی 

)سامانه نیما( فروخته می شود، تامین نماید.
کلیه صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، فرآورده های 
نفتی و فوالدی مکلفنــد ارز حاصل از صــادرات خود 
را به بانک مرکزی )ســامانه نیما( عرضه کنند. ســایر 
صادرکنندگان نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را 

در سامانه نیما عرضه نمایند.
واردات کاالهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات 
تولید، از محل این منابــع و درآمدهای ارزی نفت و گاز 

تامین می شوند.
۲-۱- واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز 
صادرکنندگان )خود یا غیر( به میزان کوتاژ صادراتی به 

شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.
ثبت تمامــی اطالعات مربوط به گــردش ریالی و نرخ 
ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است 
و اطالعات مــورد نظر از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به صــورت برخط در اختیــار بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد.
تبصره ۱: این روش برای پروانه های صادراتی سال ۱۳۹8 
و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در 

اختیار داشــتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه 
جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.

تبصــره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت ســازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با 

هماهنگی بانک مرکزی ادامه می یابد.
۳-۱- واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص 
دیگر، با ثبت اطالعات مربوط به گــردش مالی ریالی 
واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت 
به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود 

و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.
4-۱- واردات ماشــین آالت و مــواد اولیــه موضوع 
سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل 
منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه 

گذاری و کمک های فنی ایران صورت می گیرد.

کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد 
از مــردم از پرداخت مالیات بر عایدی ســرمایه معاف 
خواهند بود، گفت: کسر تورم از عایدی افراد مالیات را به 
یک مالیات بی اثر و مضر تبدیل می کند.وحید عزیزی، 
کارشــناس اقتصادی در گفتگو با مهر، گفت: بر اساس 
خبری که ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
درباره طرح مالیات بر عایدی ســرمایه )CGT(، بیان 
کرد این طرح معافیت های زیادی دارد که عموم جامعه 

را از پرداخت آن معاف می کند.

هر فرد باالی ۱۸ سال می تواند یک خانه و 
یک خودرو معاف از CGT داشته باشد

وی ادامه داد: در حوزه امالک، هر فرد باالی ۱8 ســال 
می تواند یک خانه معاف از مالیات داشته باشد مثاًل در 
یک خانواده چهار نفره اگر هر چهار نفر باالی ۱8 سال 
باشــند، می توانند چهار خانه معاف از CGT داشــته 
باشند در حالی که در کشــورهای غربی تنها یک خانه 
آن هم با شرایط خاص معاف اســت این کار باالی ۹۵ 
درصد از مردم را از پرداخت این مالیات معاف می کند 
چرا که حدود نیمی از مردم مســتأجر هستند و حدود 
نیمی دیگر در خانه خودشان ســاکن هستند و تعداد 
کمی هستند که خانه برای اجاره دادن دارند که با این 
قانون اکثر آنها معاف می شوند حتی نقل و انتقال بین 
اعضای خانواده نیز معاف است. این کار دایره معافیت را 

گسترده تر می کند.
عزیزی بیان داشت: انتقال خانه های نوساز چه قبل و چه 
بعد از دریافت پایان کار از مالیات معاف هستند بنابراین 

کسانی که خانه می سازند و حتی پیش فروش می کنند 
نباید نگرانی داشته باشند. کســی که خانه خودش را 
می سازد تا آن را اجاره دهد نیز معاف از این مالیات است. 
همچنین زمین های کشاورزی و باغات نیز که خارج از 
حریم شهری هستند برای حمایت از توسعه آنها و ارث 

و وقف معاف از پرداخت CGT هستند.
وی با اشاره به معافیت های مالیات بر عایدی مسکن در 
حوزه امالک غیر مســکونی نیز گفت: در حوزه امالک 
غیر مســکونی اگر فردی ملکــی دارد و در ملک خود 
فعالیت تجاری می کند در زمان فروش مشــمول این 
مالیات نمی شود حتی کسانی که خودشان مشغول به 
کار نیستند ولی ملکی غیر مسکونی را اجاره داده اند در 
صورتی که پس از فروش، یک ملک به جای آن جایگزین 
کنند معاف از مالیات هســتند و هیچ دغدغه ای برای 

تبدیل به احسن ندارند.

بعد از ۴ سال استفاده از خودرو، CGT آن 
حذف می شود

عزیزی افزود: کسانی که امالکی مســکونی را دارند و 
اجاره بلند مدت می دهند چون نرخ مالیات نزولی در نظر 
گرفته شده یعنی تا سال اول شدید است )مثالً 4۰ درصد 
مابه التفاوت قیمت خرید و فروش( و در سال های بعد 
کاهش می یابد و از سال یازدهم یا دوازدهم به 4 درصد 
می رسد بنابراین در موقع فروش با نرخ کمی مشمول 
مالیات می شــود با توجه به معافیت هایی که گفته شد 
جمع بندی این است که کســانی که رفتار مناسبی در 
حوزه مسکن نشان می دهند یعنی یا خودشان ساکن 

هستند یا ملکشان را ساخته اند یا اجاره داری بلندمدت 
می کنند و فعالیت سوداگرانه انجام نمی دهند خیالشان 
از این قانون راحت باشد چرا که حدود ۹۵ درصد معاف 

هستند.
وی با اشــاره به معافیت های CGT در حوزه خودرو، 
بیان داشــت: در حوزه خودرو نیــز معافیت ها به این 
صورت است که تمامی افراد باالی ۱8 سال می توانند 
یک خودرو بدون پرداخت مالیات داشــته باشند حتی 
اگر افرادی بیش از این تعداد نیز خودرو داشــته باشند 
و آن را پس از 4 سال بفروشند، معاف از مالیات هستند 
چرا که عماًل پس از 4 سال این کار جهت مصرف است 

قصد فروشنده سوداگری نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حوزه ارز 
و طال کســانی که در طول سال تا یک سقف مشخصی 
که در قانون مشخص می شود، مثاًل چهل میلیون تومان 

بخرند معاف از مالیات هستند.
عزیزی ادامه داد: دارایی های مــازادی که افراد قبل از 
اجرای این قانون در اختیار دارند مثاًل کسانی که تعداد 
ارز، طال، خودرو یا مسکن زیادی دارند اگر در یک بازه 
زمانی که در قانون مشخص می شود آن را عرضه کنند 
و به فروش برســانند از پرداخت مالیات معاف هستند 
این اقدام بــه بازار نیز کمک می کنــد چون عرضه باال 
می رود.این کارشــناس اقتصادی عنوان کرد: در بازار 
ســهام نیز یا مالیاتی لحاظ نخواهد شد یا با نرخ بسیار 
کم این اتفاق خواهد افتاد مثاًل اگــر دارایی های دیگر 
مالیات ۳۰ الی 4۰ درصدی داشته باشد، سهام مشمول 
مالیات ۳ الی 4 درصد خواهد شــد به قــدری مالیات 

این دارایی، با مالیــات دارایی های دیگر فاصله دارد که 
شبیه معافیت مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه 
هم به عدالــت اجتماعی کمک می کنــد، هم به تولید 
و همچنین افرادی که دالل هســتند به ساخت و ساز 
مســکن بازمی گردند.وی خاطرنشان کرد: نرخ مالیات 
نیز از 4۰ درصد در حوزه مسکن در سال اول آغاز شده و 
کاهشی می شود. خودرو نیز از ۳۰ درصد شروع می شود 
و سپس کاهش می یابد و بعد 4 سال معاف شود.در ارز 
و طال نیز این مالیات از ۳۰ درصد آغاز می شــود و بعد 
از چند سال به ۱۰ درصد می رســد تفاوت نرخ به این 
 دلیل است که سیاســت گذار می خواد بین این بازارها

 تنظیم گری کند.

کسر تورم، نرخ مالیات را بی اثر می کند
عزیزی با گالیه از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه 
گفت: متأســفانه با وجود معافیت های گسترده ای که 
بابت حفظ سرمایه و … در این طرح منظور شده است، 
عده ای که یا ذینفعان این قانون هستند یا کارشناسانی 
هســتند که به ادبیات موضوع مسلط نیســتند و در 
جریان مصوبه کمیســیون و معافیت های گسترده آن 
نیز نیســتند، معتقدند باید به اندازه تــورم از عایدی 
افرادی که فعالیت غیر مولد دارند کســر شود. این کار 
خالف عدالت و خالف کارایی این پایه مالیاتی اســت 
و عماًل مالیــات را به یک مالیات بی اثــر و مضر تبدیل 
می کند کــه امیدواریم نماینــدگان در صحن مجلس 
 این تصمیــم را نگیرند و این پایه مالیاتی به درســتی

 شکل بگیرد.

از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور صورت گرفت؛

ابالغ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاستهای جدید ارزی

 کسر تورم از عایدی افراد مالیات را به یک مالیات بی اثر و مضر تبدیل می کند

معافیت ۹۵ درصد مردم  از مالیات بر عایدی سرمایه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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بالتکلیفی مسکن با نوسانات ارزی 
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن

این روزها شرایطی ایجاد شده است که در بازار مسکن قیمت ها از سقف قدرت خرید مردم خارج شده و عمده معامالت که صورت گرفته جنبه سوداگرانه دارد. در نتیجه افزایش قیمت ها با این سبک نمی تواند تداوم داشته باشد مگر اینکه 
ارزش پول ملی کاهش بیشتری پیدا کند. از طرفی دیگر فاکتوری که در بلندمدت موجب افزایش قیمت ها شده کاهش پروانه های ساختمانی است که بر بخش عرضه مسکن در میان مدت تاثیر زیادی داشته است. دولت باید با با انتقال 
سرمایه و تسهیالت به رونق تولید مسکن کمک کند تا بتوانیم با مشکالتی که وجود دارد مقابله کنیم. در کشور ساالنه به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. تولید ما در حال حاضر تنها ۴۰۰ هزار واحد در سال است . یکی از 

عوامل وجود خانه های خالی، نبود تناسب تقاضا و عرضه در حوزه مسکن است به اضافه اینکه عمده خانه های خالی با متراژ باال عرضه می شوند در صورتی که توان خریدار، تنها کفاف خانه هایی با متراژ کم را می دهد.
اما بازار مسکن بسیار مبهم و پیچیده است به همین دلیل پیش بینی آن کار آسانی نیست. انتخابات آمریکا انعکاس خود را در قیمت ارز نشان خواهد داد. نرخ ارز در حال حاضر یک متغیر بسیار بااهمیت در تعیین قیمت دارایی ها از جمله 
مسکن است. البته تنها متغیر موثر در قیمت ارز فقط بحث انتخابات آمریکا نیست. مسائل دیگر از جمله نقدینگی و اقتصاد داخلی هم دخیل است. با این حال انتخاب هریک از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا از لحاظ روانی می تواند اثرات 

کاهشی یا افزایشی بر بازار ارز بگذارد.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی برای 
تامین ارز مورد نیاز صنعت پوشک از طریق ارز متقاضی 
و واردات در مقابل صادرات خبر داد و گفت: با توجه به 
این که ۷۰ درصد مواد اولیه پوشــک از طریق واردات و 
حدود ۱۰ درصد آن از طریق رقابت در بازار بورس تامین 
می شود، قیمت ها متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا 
کرده است، اما این افزایش قیمت ها حتما باید مورد رصد و 
با نظارت سازمان حمایت باشد.افسانه محرابی در حاشیه 
جلسه بررسی وضعیت صنایع سلولزی و صنعت پوشک 
اظهار کرد: این جلسه پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری 
در خصوص ضرورت تنظیم بازار برخی اقالم کاالیی در 
کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین 
وزیر و تولیدکنندگان برتر این صنعــت و نمایندگان 
تشکل های بخش خصوصی برگزار شد و مسائل مرتبط 
با موضوع پوشک به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفت. 
وی افزود: در چند روز اخیر، رونــد ترخیص مواد اولیه 
مربوط به صنعت تولید پوشک از گمرکات کشور سرعت 
گرفته است. در بررسی های میدانی که از بازار انجام شده 
اســت، در حال حاضر کمبودی از این محصول در بازار 
وجود ندارد. حدود ۱۱۸ هزار تن میزان تولید پوشک در 
کشور است و معادل همین میزان نیز در کشور مصرف 
داریم؛ این درحالی است که ظرفیت اسمی تولید صنعت 
پوشک در کشور بیش از ۵۰۰ هزار تن است و در صورت 
نبود محدودیت های ناشی از تحریم ها حتی می توانیم 

صادر کننده این محصول باشیم.
مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون مشکل اخیر این 
واحدها تامین مواد اولیه، تخصیص و تامین ارز بوده است 
که با توجه به محدودیت منابع ارزی برای اکثر واحدها 
این مسئله وجود دارد، گفت: با توجه به این که ۷۰ درصد 
مواد اولیه پوشک از طریق واردات و حدود ۱۰ درصد آن 

از طریق رقابت در بازار بورس تامین می شود، قیمت ها 
متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده است که 
این افزایش قیمت ها حتما باید مورد رصد و با نظارت 
سازمان حمایت باشد. به گفته وی، موضوع تامین ارز 
از محل صادرات و ارز متقاضی در این جلســه مطرح و 
هماهنگی های الزم در این حوزه انجام خواهد شد تا با 
ارائهه بسته های حمایتی مواد اولیه تولید کنندگان تامین 
شود. مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 
وزارت صمت همچنین اعالم کرد که از ۱۵ قلم مواد اولیه 
تولید این کاال حدود ۱۰ قلم وارداتی است. امسال حدود 
شــش قلم از اقالم وارداتی تولید پوشک برای داخلی 
سازی در نظر گرفته شد و فعالیت برای انحام این کار آغاز 
شده است. وی با تاکید بر با کیفیت محصوالت داخلی و 
قابل رقابت بودن آن ها در بازارهای خارجی تصریح کرد: 
طی سال های تحریم صادرات داشتیم اما نه به میزان 
ظرفیتی که در کشور وجود دارد. محدودیت های واردات 
مواد اولیه وجود دارد اما استفاده از ارز متقاضی می تواند 

شرایط تولید کنندگان را بهبود ببخشد.
محرابی با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید پوشک حدود 
۵۱۸ هزار تن است که در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار 
تن از آن استفاده می شود، تصریح کرد: با افزایش تولید 
می توانیم کاهش قیمت تمام شده را شاهد باشیم، البته 
در این خصوص از مــردم عزیز تقاضا داریم با همکاری 
الزم مانع سوداگری و سوءاستفاده عده ای از شرایط بازار 
شوند. همچنین در این جلسه محمد مهاجر - نائب رئیس 
انجمن صنایع ســلولزی ایران - وعده داد که با دستور 
وزیر صمت در خصوص تسهیل شرایط برای تامین ارز 
مورد نیاز تولیدکنندگان پوشک از طریق ارز متقاضی یا 
واردات در مقابل صادرات و ارز متقاضی، تولیدکنندگان 
با افزایش میزان تولید هزینه تمام شده این محصول را به 
حداقل برسانند و به زودی بازار این کاال تنظیم و قیمت 

ها تعدیل می شود. 

تاثیــر انتخابــات آمریکا و 
تحوالت سیاســی بــر بازار 
مسکن این روزها به موضوع 
مهمی تبدیل شــده است. 
بسیاری از فعاالن بازار مسکن 
معتقدند که با انتخاب هر کدام از کاندیداهای ریاست 
جمهوری بخش مسکن تاثیر جداگانه ای از آن خواهد 
پذیرفت چراکه قیمت مســکن نیز به نوعی به نرخ ارز 
بستگی دارد. در این بین برخی دیگر از کارشناسان بازار 

مسکن نیز بر این باورند که انتخاب بایدن یا ترامپ تفاوتی 
برای اقتصاد ایران و بازار مسکن ندارد. اما گزارش هایی که 
از بازارهای موازی با بازار مسکن و بازارهای دارایی دیگر 
به گوش می رسد حاکی از تاثیرپذیری این بازارها از این 

انتخابات هرچند در کوتاه مدت دارد. 
تحلیل های بسیاری در رابطه با تاثیرپذیری بازار مسکن 
از تحوالت اخیر وجود دارد. برای بازار مســکن پیروزی 
ترامپ یا بایدن فرقی نمی کند؛ بلکه مهم تأثیری است 
که سیاست های این افراد می تواند بر قیمت ارز و نرخ تورم 
داخلی بگذارد. در شرایط فعلی نظر بازارها این است که 
پیروزی ترامپ به واسطه تداوم سیاست های خصمانه او به 
تشدید تنگناهای ارزی و در نتیجه رشد قیمت دالر و نرخ 

تورم دامن می زند و قیمت سایر کاالها و سرمایه گذاری ها 
را نیز باال می برد.

در همین زمینه بیت اهلل ســتاریان، کارشناس مسکن 
اظهار کرد: انتخابات آمریکا ممکن است در کوتاه مدت اثر 
روانی بر بازارهای ایران بگذارد اما اگر از دید وسیع تری به 
فضای بین المللی نگاه کنیم این انتخابات دیگر همانند 
سابق تعیین کننده سرنوشت کشورهای جهان نخواهد 
بود؛ چرا که ایاالت متحده از جنبه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی دچار بحران شده و ترامپ یا بایدن هرکدام به 
کاخ سفید راه پیدا کنند به قدری درگیر چالشهای داخلی 
آمریکا می شوند که مجالی برای موضوعات فرعی مثل 

تحریم دیگر کشورها پیدا نمی کنند.

اما از ســوی دیگر، انتخاب بایدن به واســطه احتمال 
بازگشت به میز مذاکره و گفت وگو با ایران، می تواند به 
کاهش تحریم ها و گشایش ارزی و اقتصادی منجر شود 
و در نتیجه روند صعودی قیمت ها را معکوس کند. در 
این شرایط، به واســطه خصایصی که برای بازار مسکن 
برشمرده شد، درصورت انتخاب ترامپ و فرض تداوم رشد 
نرخ ارز، رشد قیمت مسکن نیز ادامه پیدا خواهد کرد اما 
با پیروزی بایدن، فقط ترمز رشد مسکن کشیده می شود 
و چسبندگی قیمت مسکن بدون تغییری چشمگیر در 
مناسبات این بازار نظیر افزایش جدی تولید مسکن بخش 
خصوصی و کاهش قیمت زمین و نهاده های ساختمانی 

رفع نمی شود.

انتخابات آمریکا و تحوالت سیاسی چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟

سردرگمی بازار مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی گفت: 
متأسفانه در حوزه حمل و نقل هوایی اِشکاالت ساختاری 
داریم و مجلس موضوع گرانی بلیــت هواپیما را پیگیری 
جدی می کند. مجتبی یوسفی با انتقاد از گرانی شدید بلیت 
هواپیما اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که متأسفانه در این 
دولت می بینیم، بی برنامگی در حوزه اقتصادی است و دولت 
به جای آنکه فرآیندها را اصالح کند تا هزینه ها کاهش یابد، 
کوتاه ترین و سریع ترین راه در این زمینه را انتخاب می کند 
که آن گرانی اســت. وی بیان کرد: گــران کردن کاالها و 
خدمات گوناگون سیاستی است که متأسفانه در این دولت 
می بینیم و آنان حل مشکالت را گویا گرفتن پول از مردم 
می دانند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مــا در حوزه حمل و نقل هوایی اشــکاالت 
ساختاری داریم، تصریح کرد: در دوران وزارت وزیر سابق 
راه و شهرسازی طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه قیمت 
بلیت هواپیما آزاد و شناور شود؛ یعنی آنان معتقد بودند که 

قیمت ها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی افزود: اینکه 
قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، مورد توافق 
همه است اما این مقدمه مورد توجه قرار نگرفت که طرح 
آزادسازی و شناورسازی بلیت هواپیما در کشوری به خوبی 
نتیجه می دهد که ایرالین های بسیار زیاد و متنوعی دارد. 
وی گفت: برای مثال برخی از کشورها ۳۰ ایرالین دارند و 

مشتری خودش بر اساس خدماتی که آن ایرالین ها ارائه 
می دهند، ایرالین مورد نظر را انتخاب می کند اما در ایران 
این تنوع وجود ندارد و حتی بعضاً نمایندگان مجلس هم 

نمی توانند بلیت هواپیما تهیه کنند.
یوسفی متذکر شد: درواقع قیمت بلیت هواپیما در زمان 
فعالیت وزیر سابق راه و شهرســازی شناور شد، این اقدام 
را به اسم »چارتر کردن« عملیاتی کردند، در حال حاضر 
هم هیچ کنترلی بــر قیمت ها نمی شــود و در ایام پیک، 
قیمت بلیت هواپیما حتی تا سه برابر در روزهای معمولی 
فروخته می شود. وی با اشــاره به اینکه این شرایط نشان 
می دهد که عرضه و تقاضای ما صحیح نیست و همچنین 
نیاز بازار تأمین نمی شــود، اظهار داشت: اخیراً مسئوالن 
ذیربط در کمیسیون عمران مجلس حضور یافتند و ما به 
آنان گفته ایم که کشورمان در حوزه بار هوایی هیچ کاری 
انجام نداده درحالی که چنین فعالیتی بسیار ارزشمند است 
و اگر این مسئله محقق شود، باعث تحقق درآمدی می شود 
و نیازی به گرانی بلیت هواپیما نیست. سخنگوی فراکسیون 
نیروهای انقالب اسالمی تأکید کرد: تفاوت مجلس یازدهم 
با مجالس قبلی در این است که نمایندگان نظارت و پیگیری 
دائم مسائل را سرلوحه کار خود قرار می دهند، ما همچنان 
موضوع افزایش شدید قیمت بلیت هواپیما را مورد بررسی 
قرار می دهیم و کوتاه نمی آییم و از ظرفیت های قانونی خود 

استفاده می کنیم تا این مشکل حل و فصل شود.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه با توجه به 
تولید کافی رب گوجه فرنگی، افزایش قیمت گوجه فرنگی 
و صادرات رب گوجه فرنگی تاثیری در قیمت این محصول 
ندارد، گفت: تولیدکنندگان این محصول درخواست دارند 
لغو ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی تمدید شود.محمد 
میررضوی از تولید ساالنه ۶۰۰ هزار تن رب گوجه خبر داد 
و اظهار کرد: معموال ۳۵ درصد تولید کشور صادر می شود. 
وی همچنین دلیل افزایش قیمــت اخیر گوجه فرنگی را 
تغییر فصل عنوان کرد و گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل 
سرما، گوجه فرنگی حتی در نقاط معتدل هم رشد نمی کند 
که منجر به افزایش قیمت آن شده است. دلیل دیگر افزایش 
قیمت گوجه فرنگی نیز صادرات این محصول است. به گفته 
میررضوی، با توجه به اینکه به اندازه کافی رب گوجه فرنگی 

در کشور تولید شده، افزایش قیمت گوجه فرنگی و صادرات 
رب آن تاثیــری در قیمت این محصول نخواهد داشــت. 
از طرف دیگر اکنون دیگــر فصل تولید رب گوجه فرنگی 
نیست، چون با قیمت های گوجه در فصل سرما تولید رب 
صرفه اقتصادی ندارد. دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران 
همچنان با بیان اینکه در حال حاضر صادرت رب اسپتیک 
تا پایان آبان ماه آزاد شده و این رفع ممنوعیت شامل رب فله 
نمی شود، تصریح کرد: رب گوجه فرنگی اسپتیک مخصوص 
صادرات است و براس مصرف داخل تولید نمی شود. این نوع 
رب گوجه فرنگی تحت خأل تولید و در کیسه های مخصوص 
نگهداری می شود که تا دو - سه سال هم ماندگاری دارد 
و فقط برای صادرات تولید می شــود. به طور کلی معموال 

واردکنندگان رب غیر اسپتیک را نمی خرند.

طی هفته های گذشــته 
با تشــدید رونــد بیماری 
کرونا در کشور صحبت ها 
و اظهارنظرهایی مبنی بر 
تعطیلی کامــل و قرنطینه 
ای دو الی سه هفته ای تهران از سوی برخی مسوالن 
و نهادها مطرح شده است. هرچند این اظهارنظرها تا 
به امروز جنبه عملی به خود نگرفته اما برای کنترل 
وضعیت فعلی و آرایش مجدد کادر درمان ضروری 
به نظر می رسد. اما از طرفی درکنار ضرورت اجرای 
تعطیلی به منظور جلوگیری از تشــدید بیشــتر 
بیماری، دیگر صدمه ای که بســیاری از مشاغل و 
کسب و کارها از تعطیلی ها و قرنطینه اجباری ناشی 
از بحران کرونا می بینند نیز غیرقابل انکار اســت. 
در ماههای نخست شــیوع این بیماری بسیاری از 
مشــاغل با تعطیلی از چرخه اقتصاد خارج شدند 

و برخی دیگر نیز به سمت مشاغل دیگری رفتند. 
هنوز تا به امروز بسیاری از کسب و کارها نتوانسته 

اند از پس خسارت ناشی از تعطیلی ها بربیایند و به 
همین دلیل با مطرح شدن موضوع تعطیلی طوالنی 
مدت برای چندمین بار ساز مخالفت را کوک کرده 
اند. در چند ماهه نخســت شــیوع کرونا و دوران 
قرنطینه کسب و کارهای زیادی آسیب دیدند و حاال 
مبتالیان این بیماری از ماه های اول بیشتر شده اند 
و برخی معتقدند که باید بعضی شــهرها دوباره به 

طور کلی تعطیل شوند.
در همین رابطه اســتاندار تهران گفت: پیشــنهاد 
تعطیلی دو هفته ای پایتخت به دلیل افزایش شیوع 
کرونا، با حضور وزرای بهداشــت و کشــور بررسی 
می شــود. محســنی بندپی به انجام الکترونیکی 
فعالیت ها تاکید کرد و عنوان داشت: حتی المقدور 
باید از ترددهای غیر ضرور خودداری شــود و امور 
مختلف به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام 
شوند تا بتوانیم از شیوع ویروس جلوگیری کرده و 

نسبت به کاهش آمار ابتالء تالش کنیم.
علی ناظمی اشــنی، عضــو هیات علمی دانشــگاه 
خوارزمی در این رابطه معتقد اســت کــه تعطیلی 
مشاغل با آسیب های معیشــتی و اقتصادی زیادی 
همراه است اما بیشترین آسیب ها در زمان قرنطینه به 

کسب و کارهای خدماتی وارد می شود. وی در مورد 
بررسی تعطیلی و قرنطینه شهرها در زمان کرونا در 
خصوص ارزیابی تغییرات اقتصادی همه گیری کرونا 
در سطح اســتان تهران در چند ماهه نخست شیوع 
این بیماری، اظهار داشــت: تفکیک اســتانی شیوع 

ویروس کرونا تحلیل ریزتری نسبت به تحلیل کالن 
آن می شود اما تحلیل کالن آن به صورتی است که ما 
در بخش عرضه خدمات و تولید کاال با مشکل مواجه 
شدیم و به دلیل رکود اقتصادی کشور در سمت تقاضا، 

بخش خدمات و تولید نیز دچار مشکل شد.

تعطیلی و قرنطینه دوباره چه تاثیری بر مشاغل و اقتصاد می گذارد؟

دست کرونا بر گلوی مشاغل 

راهبرد حفظ مشاغل  در بحران کرونا
آلبرت بغزیان،اقتصاددان

تنها راه حل ممکن و موجود برای تقابل با کرونا به دلیل به طول انجامیدن این بحران، تطابق دادن دولت و جامعه با وضعیت است. این بدان معناست که دولت از یک سو، باید راهبردهای الزم را در پیش بگیرد و از سوی دیگر، مردم 
نیز همراهی الزم را داشته باشند. حمایت دولت از کسب و کارها و مشاغل رسمی به دلیل طوالنی بودن بحران کرونا ضروری است. در خصوص هزینه هایی که برای حمایت از اقتصاد از سوی دولت پرداخت می شود هم دولت 
می تواند برای جبران آن، از عرضه سهام شرکت ها در بورس استفاده کند و درآمدهای خود را جبران کند. همچنین صندوق توسعه ملی نیز می تواند راهکاری برای پوشش این هزینه ها باشد. در شرایط فعلی استقراض از بانک 

مرکزی توصیه نمی شود و باید از راهکارهایی مثل استفاده از ذخایر ارزی و عرضه سهام بهره برد. هر چه این راهکارها مورد استفاده قرار گیرد نگرانی برای افزایش نرخ تورم نیز از بین می رود
در طرف دیگر ماجرا مشاغلی قرار دارند که جزء مشاغل رســمی نبوده و پرداخت های مالیاتی ندارند. مثل دستفروشی، دوره گردی یا دکه های فروش کاال که این مشــاغل به دلیل اینکه رسمی نیستند و مالیات 
نمی دهند مشمول حمایت دولتی قرار نمی گیرند و دولت می تواند از این مشاغل غیر رسمی نیز به شکل دیگری مثل اختصاص بسته معیشتی به خانواده این افراد حمایت کند. با توجه به اینکه بحران کرونا تا مدت ها 
می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد باید راهکارهایی همراه با رعایت مسائل ضروری وجود داشته باشد. در غیر این صورت در کنار الزامی که برای تعطیلی ها وجود دارد هیچ کسب و کاری نمی تواند فعالیت داشته 
باشد و در نهایت از چرخه اقتصادی باید خداحافظی کند. در رابطه با طرح مجدد تعطیلی که در هفته های اخیر مطرح شده باید اشاره شود که کرونا با تحت تاثیر قرار دادن بسیاری از مشاغل خسارات بسیاری را به 
آنها وارد کرده است. البته که کرونا یک مسئله جهانی است و حتی اقتصادهای پیشرفته و مشاغل اینترنتی را نیز درگیر خود کرده است. اما به نظر می رسد این بحران برای کسب و کارهای داخلی و سنتی جدی تر 
است. بحرانی که چندین ماه است که به جمع مشکالت قدیمی مثل رکود، افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا افزوده شــده و آینده این مشاغل را در بلندمدت تهدید می کند. باید منصفانه برخورد کنیم و با اقداماتی 
که دولت انجام می دهد همراه باشیم. زمان این نیست که بگوییم دولت اشتباه می کند و یا رشد منفی خواهد بود. هر دولت دیگری بود این درگیری را داشت. این وضعیت اجتناب ناپذیری برای کشور است و این 

موضوع جهانی بوده و مختص ایران نیست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دولت هیچ كنترلی ندارد

مجلسگرانینرخبلیتهواپیماراپیگیریمیکند

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار عوارض صادرات 
هر کیلوگرم تخــم مرغ تا پایان آبــان ۳۵۰۰ تومان 
تعیین شد. بر اساس تصمیمات صد و پنجمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار در خصــوص عوارض صادراتی 
تخم مرغ در آبان ماه ســال جاری صادرات تخم مرغ 
موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشــاورزی )دفتر 

توسعه صادرات( است.
همچنین پس از اخذ مجوز یاد شده، انجام تشریفات 
صادرات مســتلزم اخذ عــوارض صادراتی به میزان 
۳۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگــرم صرفا در آبان ماه 
است. البته مقادیر عوارض صادراتی ماه های بعد نیز 
پس از اعالم از سوی وزارتخانه ذیربط، متعاقبا ابالغ 
خواهد شد. بنابراین عوارض صادراتی به میزان یاد شده 
از محموله های تخم مرغ صادراتی از ابتدای آبان سال 
جاری تا پایان این ماه قابل دریافت است. در شهریور ماه 

امسال قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها به 
۴۰ هزار تومان هم رسید. رییس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی صادرات را علت اصلی این افزایش قیمت 
دانســته و گفته بود که عالوه بر آن برخی نیز با سوء 
استفاده از اهرم صادرات قیمت ها را به شکل کاذب باال 
می برند و حباب ایجاد می کنند. اما سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان کاهش واردات 
کنجاله به کشور به دلیل مشکالت ارزی و تشکیل بازار 
سیاه نهاده های تولید را علت افزایش قیمت تخم مرغ 
عنوان کرده است. در نهایت ستاد تنظیم بازار قیمت 
هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه 
دار دارای زنجیره سرد را حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم 
مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ عددی 
۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ عددی ۱۱ هزار تومان و 

تخم مرغ شش عددی ۷۰۰۰ تومان تعیین کرد.

درخواستبرایتمدیدلغوممنوعیتصادراتربگوجهفرنگی

تصمیماتجدیددربارهتولیدووارداتپوشک

عوارض۳۵۰۰تومانیبرایصادراتهرکیلوتخممرغ
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الگوی تازه ای از نقش دانشگاه ها در توسعه فناوری 
مطرح شده است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، گفت: در دانشگاه های نسل جدید، توجه و تمرکز 
بر خالقیت های نیروی انسانی دانش آموخته و خلق ارزش افزوده از محل قراردادهای 

ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم و خالق است.
به گزارش سیتنا، در مراســم امضای قرارداد توسعه دانشــگاه خاتم در ناحیه نوآوری 
پردیس با حضور سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، زمینه برای 
توسعه زیست بوم نوآوری، پژوهش های فناورانه و توســعه استارتاپ ها بر بستر ناحیه 
نوآوری پردیس فراهم شد.ستاری، در این مراسم، با بیان اینکه نسل جدید دانشگاه ها 
خصوصی هســتند و تحول در حوزه مرزهای دانش و فناوری را رقم می زنند، گفت: در 
دانشگاه های نسل جدید، توجه و تمرکز بر خالقیت های نیروی انسانی دانش آموخته 
و خلق ارزش افزوده از محل قراردادهای ارتباط با صنعت، توسعه فناوری و شرکت های 
دانش بنیان و صنایع نرم و خالق است.ستاری با بیان این که دانشگاه خاتم می تواند به 
عنوان الگویی موفق در نسل دانشگاه های خصوصی مطرح شود، ادامه داد: این دانشگاه 
توانسته است مدلی تازه در آموزش و  توسعه مرزهای علم و فناوری را پیاده سازی کند و 
با ورود به ناحیه نوآوری پردیس به خوبی در این مسیر گام گذاشته است.معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با بیان این که دانشگاه های بخش خصوصی با نوآوری های ذاتی 
خود تحولی تازه را در زنجیره دانش و فناوری رقم می زنند، افزود: ورود بخش خصوصی به 
دانشگاه ها موجب شده است تا این دست دانشگاه ها حرف های تازه ای برای گفتن داشته 
باشند و به دستاوردهای ارزنده ای برسند. یکی از برندگان جایزه مصطفی، دانش آموخته 
یکی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه بود که در کم تر از یک دهه به یکی از برترین 
دانشگاه های این کشور تبدیل شده اســت. الگوهای موفق دانشگاه های خصوصی در 
پیشرفت های فناورانه دنیا نشان می دهد این دانشگاه ها در توسعه و پیشرفت فناورانه 

کارآمد خواهند بود.

توسعه پژوهش های فناورانه و علمی در ناحيه نوآوری 
پرديس

دانشگاه خاتم در تعامل با این پارک فناوری، مجموعه اموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی خود 
را ذیل »مجموعه آموزشی و فناوری خاتم« در زمینی به مساحت 17 هکتار و در فاز 4 
پارک فناوری پردیس احداث می کند.ناحیه نوآوری پردیس، با هدف ایجاد مجموعه ای 
برای توسعه امکانات تحقیقات کاربردی و توسعه ای، ایجاد آزمایشگاه ها و کارگاه های 
تحقیقاتی، تبادل اطالعات و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و تبدیل ایده های نوآورانه 
به کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان ایجاد شده است.همچنین در راستای ایجاد 
ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه و همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی 
برای تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان، همزمان 
با انعقاد این قرارداد، تفاهم نامه همکاری و هم افزایی میان پارک فناوری پردیس و دانشگاه 
خاتم منعقد شد.با امضای این تفاهم نامه بستر توسعه فناوری های مرز دانش خصوصا در 
حوزه فناوری های همگرا و تامین زیرساخت های سخت افزاری و مغزافزاری برای تحقق 
اهداف تحقیقاتی، فناوری و نوآوری و تسهیل تجاری سازی محصوالت فناور و دانش، 

بیش از پیش فراهم خواهد شد.

راه توسعه فناوری پيوند سلول های بنيادی هموار شد
همچنین در بخش دیگری از این برنامه، نشست انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بین 
شرکت پردیس ژن و هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد تا امکان توسعه سریع زیرساخت های الزم 
برای توسعه فناوری های پیشرفته پیوند سلول های بنیادی فراهم شود.ستاری در این 
مراسم با اشاره به این که شرکت های دانش بنیان در حوزه ژنتیک و زیست فناوری به 
توانمندی قابل توجهی دست یافته اند ادامه داد: شرکت های دانش بنیان ایرانی در 
حوزه دارو در منطقه پیشتاز هستند و موفقیت در عرصه تولید واکسن های انسانی 
و دامی، گام بعدی این شرکت ها خواهد بود.رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به 
اهمیت فناوری در ایجاد ارزش افزوده به ویژه در حوزه ژنتیک و زیست فناوری گفت: 
ساالنه 400 هزار لیتر پالسما به کشورهای اروپایی با قیما هر لیتر 170 یورو فروخته 
می شود. این کشورها پالسما را پاالیش و هر ریال 50 گرمی ایمونوگلوبولین وریدی 
یا IVIG را به قیمت 200 یورو معادل صادرات 30 تن نفت به فروش می رسانند.وی 
افزود: برای خریداری هر گرم از فاکتور انعقادی هفت که سال گذشته ایران ساخت 
شد، معادل یک میلیون یورو ارزبری داشت و  این موضوع ارزش آفرینی و درآمدزایی 
زیست فناوری و حوزه ژنتیک را نشان می دهد.ستاری با بیان این که در کشورهای 
پیشرفته، حوزه ها و رشته های تحصیلی به سوی فناوری های نوین و همگرا گرایش 
یافته است افزود: باید به سوی فناوری های نوین و رشته های دانشگاهی همگام با 
پیشرفت های فناورانه و روز جهانی حرکت کنیم. روند تحصیالت دانشگاهی در دنیا 
متحول شده است و باید با هدف گیری دقیق، ساختار فعلی به سوی دانشگاه های 

فناور تغیر پیدا کند.

بخشودگی جریمه تامین اجتماعی به دانش بنیان ها تعلق گرفت
تهران- ایرنا-  شــرکت های دانش بنیان خوش حساب بر اساس تفاهم نامه بین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی از بخشودگی 
جریمه های قانون تأمین اجتماعی برخوردار می شوند.به گزارش معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، با توجه به امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و ســازمان تامین اجتماعی مزایای ویژه ای در حوزه 
تامین اجتماعی برای شــرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. بر این 
اساس به غیر از مزایای پیشین، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین 
اجتماعی نیز بخشیده می شود، این جریمه ها بنا به درخواست کارفرما و با توجه به 
دالیل ابراز شده ای مانند خارج از اختیار بودن و انجام نشدن تکالیف مقرر و با در 
نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی شرکت ها در صورت موافقت سازمان 
تامین اجتماعی، شامل بخشودگی می شوند.این بخشودگی بر اساس بندهای ذیل 
ماده 2 قانون اصالح قانون تامین اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
انجام می شود،  آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تهیه و ظرف مدت 2 ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران 
می رسد.پیش از این بر اساس تفاهم نامه امضاء شده میان معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان تامین اجتماعی، این سازمان سعی کرد تا فعالیت 
شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم و خالق را در حوزه کاری تامین اجتماعی 

تسهیل کند.

ايران بيشترين كاربران اينترنتی در منطقه را دارد
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرســاخت گفت: ایران با ۶7 

میلیون کاربر، بیشترین تعداد کاربر اینترنت در منطقه را دارد.
internetworldstats. سجاد بنابی در توئیتر نوشت: به گزارش پایگاه

com کشورمان چهارمین کشور جهان از نظر رشد دسترسی به اینترنت 
است. بر اســاس همین گزارش ایران با ۶7 میلیون کاربر، بیشترین تعداد 

کاربر اینترنت در منطقه را دارا است.
طبق جدولی که در این وب سایت منتشر شده، ایران با ۶7 میلیون کاربر 
اینترنتی که ضریب نفوذ در کشور را به ۸0 دصد رسانده، بیشترین تعداد 
کاربران را در مقایسه با ســایر کشــورها در خاورمیانه دارد و سهم تعداد 
کاربران اینترنتی در ایران، از مجموع کاربران در خاورمیانه، 3۶.۹ درصد 

است.

اخبار

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شد
صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پنجاه و چهارمین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی کشور به صورت رسمی ثبت 

شد.

دالالن ارز از تــرس ریزش 
بیشــتر قیمت هــا در صف 
فروش صرافــی های میدان 
فردوســی روز پنج شنبه را 
شب کردند؛ اما آیا آن زمان 
که »جیک جیک مستونشــون بود، فکر زمستون رو 
نکرده بودند؟« افــراد زیادی به طمــع به جیب زدن 
ســودهای گزاف از جهش قیمت ارز در پساانتخابات 
آمریکا ارزهای خود را در پستوی خانه شان پنهان کرده 
بودند؛ اما با برگشــتن ورق انتخابات آمریکا به سمت 
»بایدن« از ترس ریزش شــدید بیشتر قیمت در صف 

فروش صرافی های فردوسی نشستند. 
طبق اعــالم صراف هــای خیابان فردوســی از عصر 
چهارشــنبه همزمان با آغاز ریزش قیمت ارز، تعداد 
زیادی از مردم در حال فــروش ارزهای خود به دلیل 
ترس از ریزش بیشتر قیمت ها هستند؛ آنها می گویند 
در ابتدای هفته احتماالً ریزش قیمت ها بیشتر خواهد 
شد. با باال رفتن شانس پیروزی دموکرات ها در انتخابات 
آمریکا َجو بازار ارز مثبت شده و همین موضوع موجب 

کاهش چشمگیر قیمت ارز طی چند ساعت شد.

لغزش دالر در کانال 26 هــزار تومانی در 
صرافی ملی

 قیمت دالر در صرافی های بانکی روز پنجشنبه، دو روز 
پس از انتخابات آمریکا با 1730 تومان کاهش نسبت 
به روز چهارشنبه 2۶۸50 تومان تعیین شد. همزمان با 

افزایش احتمال برد بایدن در انتخابات آمریکا، نرخ ارز 
در بازار ایران روندی نزولی به خود گرفته است.

روز پنجشنبه به 2۶350 تومان در صرافی ملی رسید 
و در بازار نیز به کانال 27 هزار تومان عقب نشینی کرد. 
این در حال بود که روز چهارشنبه سقف قیمت دالر در 
مرز 30 هزار تومان بود که نزدیک به ۸00 تومان بیشتر 
از روز قبل از آن محسوب می شد. این در حالی بود که 
در دوازدهمین روز آبان، اسکناس آمریکایی هزار و 500 

تومان افزایش پیدا کرده بود.

رویه کاهشی قیمت ارز در روزهای آینده 
ادامه خواهد داشت

فعاالن بازار ارز می گویند با باال رفتن شانس پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات آمریکا َجو بازار ارز مثبت شد 
و همین موضوع موجب کاهش چشــم گیر قیمت ارز 
طی چند ساعت شــد. صراف ها می گویند: خریداری 
در صرافی ها حتی برای قیمت هــا در کانال 25 هزار 
تومان نیز وجود ندارد و اکثر مردم برای فروش تماس 

می گیرند.
بعد از انتشــار نتایج اولیه انتخابات آمریکا و باال بودن 
شانس ترامپ برای ریاســت جمهوری، بازار ارز سیر 
صعودی گرفته بود و دالر حتی در کانال 30 هزار تومان 
هم قیمت خورده بود اما از عصر چهارشــنبه و ساعات 
نخست معامالت پنج شنبه قیمت دالر در بازار آزاد با 
کاهش 4 هزار تومانی به کانال 2۶ هزار تومان بازگشت.

تعدادی از صراف های خیابان فردوسی با اشاره به ریزش 
قیمت ارز در روز پنجشنبه گفتند: از آنجایی که امروز 
نیمه تعطیل است و اکثر شرکت ها تعطیل هستند، فعاًل 
فقط مردم عادی در حال فروش ارزهای خود هستند 

ولی از روز شــنبه با آغاز فعالیت شــرکت ها، بر تعداد 
فروشنده های بازار افزوده خواهد شد.

یکی از صراف ها تأکید دارد: رویه کاهشــی قیمت ارز 
احتماالً در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشــت و 
به همین دلیل نیز شــرکت هایی که ارز دارند نسبت 

به تبدیل ارز خود به ریال از روز شنبه اقدام می کنند.
او تأکید دارد که برخی از بازاری ها تالش داشــتند با 
خبرهای ســاختگی و منفی کردن جو بازار قیمت ارز 
را افزایش دهند تا دالرهای خــود را با قیمت های باال 

بفروشند ولی امروز َجو بازار کامال ریزشی است.
بانک مرکزی از روز دوشــنبه 21 مهرمــاه روزانه 50 
میلیون دالر اســکناس وارد بازار کرده و سقف خرید 
بانک ها و صرافی ها در بازار متشــکل ارزی را به 500 

هزار دالر افزایش داده است.

برهمین اساس نیز طی یک هفته گذشته حدود 325 
میلیون دالر توسط بازارساز وارد بازار متشکل شده ولی 
خریداری نداشته است؛ بانک مرکزی امروز اعالم کرده 
که در پنج روز کاری هفته دوم آبان ماه )از تاریخ ۸ الی 
14 آبان ماه 13۹۹( روزانه، به طور متوسط ۶5 میلیون 
دالر ارز به صورت اسکناس در »بازار متشکل معامالت 

ارزی« در نرخ های حاشیه بازار عرضه کرده است.

مشکل اقتصاد ایران چیست؟
مشکالت اقتصادی ایران فراتر از انتخابات آمریکاست. 
اقتصاد ایران باید به صورت اساســی مورد بازنگری و 
اصالح ساختاری قرار گیرد و اگر این اتفاق رخ ندهد؛ 
مشکالت اساسی اقتصاد ایران جدا از اینکه چه کسی در 

آمریکا رئیس جمهور بشود، باقی خواهد ماند.

تحوالت   انتخابات  آمريكا   باعث   عقب  نشينی  قيمت ها   در   بازار   ارز    و   سكه     شد

صف فروش دالر در خیابان فردوسی
دالر به كانال 26 هزار تومان برگشت و سكه  به 12 ميليون و 500  رسيد

شوک موقتی به بازار ارز
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

اقتصاد کشور ما به جای مستقل بودن، وابسته به تحوالت سیاسی در کشوری مانند آمریکاست. تفسیری که در بازار ارز می شود، این است که اگر »ترامپ« پیروز کارزار انتخاباتی آمریکا باشد، تحریم ها علیه ایران را سخت تر می 
کند و معامالت میان ایران و دیگر کشورها سخت تر و دستیابی ما به ارز خارجی کمتر و دشوارتر می شود. 

ولی با روی کار آمدن »بایدن«، با توجه به وعده بازگشت او به برجام، چشم انداز معامالت خارجی و تسهیل ورود ارز به کشور بهتر می شود. بنابراین قیمت دالر در چنین حالتی سیر کاهشی خواهد داشت؛ ولی این تفسیر نیز تفسیر 
خطایی است چون اگر بایدن بخواهد به برجام برگردد مسلما شرط و شروط های زیادی برای ما خواهد گذاشت که برای نظام جمهوری اسالمی قبول کردنش راحت نیست. بنابراین هر اتفاقی که در بازار ارز ایران با روی کار آمدن 

»بایدن« بیفتد، موقتی است و دومرتبه ممکن است قیمت ارز روند افزایشی را در پیش گیرد. 
گرچه به نظر می رسد با ریاست جمهوری »بایدن«، مذاکرات میان آمریکا و ایران شروع می شود؛ ولی مسئوالن ما قطعا شرط و شروط هایی می گذارند و کار را عقب می اندازند. درنتیجه اگر در مورد آمدن بایدن هم اتفاقی بیفتد 

موقتی است و بعدا اوضاع به همان روال سابق برخواهد گشت. 
بازار ارز ما حتی بعد از انتخابات آمریکا نیز به ثبات نمی رسد چون حتی اگر »بایدن« هم مستاجر بعدی کاخ سفید باشد، این پُست را دو ماه و نیم بعد تحویل می گیرد. در آن زمان نیز ایشان مسائل مهم تری نسبت به مساله ایران 
دارد. بنابراین مساله ایران برای او تقدم یک نیست و روند مذاکرات به بعد از عید موکول خواهد شد. این در حالی است که در ایران در بهار 1400 رئیس جمهور تغییر خواهد کرد. پس »بایدن« طبیعتا با رئیس جمهوری که می 

رود، کاری ندارد. او باید منتظر بماند تا ببیند رئیس جمهور جدید ایران کیست. بنابراین در کوتاه مدت هیچ اتفاقی در مورد بازگشت آمریکا به برجام نخواهد افتاد. 
البته در مورد ریزش اخیر قیمت ارز در بازار باید گفت که معلوم نیست ریزش قیمت ارز تا کجا ادامه خواهد یافت چون برخی افراد در این بازار منافع خاص دارند و بر مبنای آن منافع خاص عمل می کنند. افت و خیز قیمت ارز 
به خاطر عملکرد دقیق اقتصاد ایران نیست و به عوامل سیاسی و تفسیرهای متعددی وابسته است که هر کدام برای خود دیدگاه هایی دارند و تفسیر می کنند که ما از آنها بی خبریم. این جریان های داخلی برمبنای محاسبات 

خودشان و تفسیرها و روش ها و قدرتی که در حاکمیت دارند، تصمیم می گیرند که ارز بخرند یا بفروشند و چه راهی در پیش بگیرند که در واقع ما از آن بی خبریم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطالعیه جدید خود اعالم 
کرد که در راستای ارتقاء فرایند پاسخگویی به شکایات کاربران 
فروشــگاه های اینترنتی از هفته آینده مدت زمان شاخص 
تاخیر در پاسخگویی کاهش می یابد. به این ترتیب صاحبان 
کسب  و  کارهای دارای نماد اعتماد، ملزم هستند که حداکثر 
به مدت 72 ساعت به شــکایت کاربران رسیدگی کنند. در 

صورت عدم پاســخگویی به شــکایت کاربر طی 72 ساعت 
اولیه، این مدت تا 4۸ ساعت دیگر )مهلت پاسخگویی دوم( 
 تمدید خواهد شــد و یک تاخیر برای آن کســب و کار ثبت 

می شود.
فروشگاه هایی که در مهلت پاســخگویی دوم نیز به شکایت 
کاربران رسیدگی نکنند، وارد مهلت پاسخگویی سوم می شوند. 

به این ترتیب به عنوان آخرین مهلت زمانی به مدت 24 ساعت 
زمان خواهند داشت تا رسیدگی اولیه به شکایت کاربر را انجام 
دهند. درصورتی که مهلت سوم نیز به پایان برسد و کاربر از 
فروشگاه پاسخی دریافت نکند، شکایت ثبت شده به عنوان 
یک شکایت بی پاسخ در پروفایل اینماد آن کسب و کار درج 

خواهد شد.

تا پیش از این، کسب و کارهای اینترنتی سه مهلت ۹۶ ساعته 
یعنی در مجموع 12 روز برای پاسخگویی به شکایت کاربران 
زمان داشــتند، اما این زمان از روز 17 آبان ۹۹ به سه مهلت 
در بازه زمانی به ترتیب 72، 4۸ و 24 ســاعته تغییر می کند 
و صاحب کسب و کار در نهایت تنها ۶ روز برای رسیدگی به 

شکایت کاربران زمان خواهد داشت.

گفته شد که با درنظر گرفتن ســهم ۶۹ درصدی پلتفرم 
دیوار از کل آگهی نیازمندی های کشور، برآورد می شود که 
تعداد ساالنه آگهی های نیازمندی کشور به 143 میلیون و 
122 هزار آگهی می رسد.نرخ های باالی تورم در دو سال 
اخیر و انتظار افزایش آن در سال جاری با توجه به تشدید 
مشــکالت اقتصادی و دامن زدن کرونا به آن و همچنین 
در نظر گرفتن این مســاله که متوسط نرخ تورم در چهار 
دهه گذشته حدود 20 درصد بوده، این تلقی را بین عموم 
مردم ایجاد کرده است که نگهداری ریال به عنوان پس انداز 
معنایی جز از دســت دادن قدرت خریــد در کوتاه مدت 
را ندارد. توســل مردم به »هج کردن« )Hedging( یا 
همان اقدام بــرای مصون ماندن از تــورم در پی بروز این 
مشکالت است.»هج کردن« در ادبیات اقتصادی و مالی 
به مجموعه اقداماتی گفته می شــود که طی آن فعاالن 
اقتصادی )مقصود؛ دارندگان پس انداز( برای مصون ماندن 
از زیان ناشی از تغییرات قیمت دارایی های مختلف، سبدی 
متنوع از سهام های کوچک و بزرگ گروه های مختلف بازار 
سهام را خریداری می کنند تا در صورت افت قیمت یک 
سهم، افزایش قیمت سهمی دیگر از زیان وی جلوگیری 
کند. در ســرمایه گذاری روی انواع دیگر دارایی همچون 
طال، سایر فلزات ارزشمند، امالک و مستغالت و... نیز باز 
وضعیت به همین نحو است. اما تب پیش آمده در کشور 
ما در حد بازار دارایی های معروف و مرسوم متوقف نمانده 
و باال رفتن قیمت ها موجب شده عالوه بر بازارهای مالی، 
افراد در بازار اقالم و کاال های کم ارزش )از لحاظ قیمتی و در 
مقایسه با دارایی هایی مثل طال و... ( و همچنین کاالهای 
دست دوم نیز حضور پیدا کنند.در این خصوص در ادامه به 
بررسی وضعیت فعالیت پلتفرم های ثبت آگهی نیازمندی ها 
پرداخته ایم. بررسی ها نشــان می دهد طی سال گذشته 
بیش از 143 میلیون آگهی در این پلتفرم ها ثبت شده که 
بیش از 24 میلیون آن مربوط به بخش امالک و بیش از 23 
میلیون نیز مربوط به بخش خودرو است. همچنین طی 

سه سال  اخیر تعداد آگهی ها ۶3 درصد رشد داشته است.

    تب باالی سفته بازی در دیوار
با در نظر گرفتن نرخ های باالی تورم در دو ســال اخیر و 
انتظار تورمی، شاید بی دلیل نباشــد که ثبت آگهی ها و 
تبلیغات و معامالت در بازار های مجازی مانند؛ پلتفرم های 
دیوار و شیپور در سال های اخیر صعود چشمگیری داشته 
اســت. معامله در این بازار ها که تقریبا بازار دســت دوم 
محسوب می شود احتماال به دو دلیل افزایش پیدا کرده 
است؛ اوال افراد تحت فشار های اقتصادی اقدام به فروش 
یا خرید اقالم مورد نیاز )عدم نیاز( خود با قیمتی مناسب 
می کنند و ثانیا بدون صرف هزینــه چندانی معامالت و 
تبلیغات خود را به جهت کسب ســود بیشتر گسترش 
می دهند.در این خصوص بررسی ها )آمارهای موتورهای 
جست وجوی آگهی اعم از رادار مسکن و...( نشان می دهد 
طی ســال های اخیر به طور میانگین حــدود ۶۹ درصد 
از آگهی نیازمندهای کشــور از طریق پلتفرم دیوار و 31 
درصد مابقی نیز توسط سایر پلتفرم ها همچون شیپور، 
باما، آی هوم، آلونک، رسانه های مکتوب و غیرمکتوب و... 
منتشر شده است.گرچه سایر پلتفرم های آگهی نیازمندی 
در کشور آماری از فعالیت خود منتشر نکرده اند؛ اما بررسی 
آمارهای منتشرشده از سوی پلتفرم دیوار نشان می دهد 
تعداد آگهی های منتشرشــده در دیــوار از ۶0 میلیون 
آگهی در ســال 13۹۶ به 72 میلیون آگهی در سال ۹7 
و به ۹۸ میلیون و 754 هزار آگهی در ســال ۹۸ رسیده 
است. به عبارت دیگر طی سه سال اخیر تعداد آگهی های 
این پلتفرم بیش از 3۸ میلیون آگهی افزایش یافته که در 
نوع خود رقم بسیار تامل برانگیزی است. بر این اساس با 
در نظر گرفتن سهم ۶۹ درصدی پلتفرم دیوار از تعداد کل 
آگهی های نیازمندی کشور، می توان برآورد کرد تعداد کل 
آگهی های نیازمندی در ایران طی سال گذشته باید چیزی 
حدود 143 میلیون آگهی باشد که ۹۸.7 میلیون آن در 
دیوار و حدود 44.4 میلیون دیگر نیز در ســایر پلتفرم ها 

منتشر شده است. 

وب ســایت های اقتصــادی در صــدر 
پربازدیدترین های ایران

همان طور که گفته شــد در چنین شــرایطی که مسیر 
فعالیت های مولد و تولید پیچیده و بن بست به نظر می رسد 
و از ســوی دیگر چون چتر ابزارهــای کنترلی همچون 
مالیات بر عایدی ســرمایه در معامــالت بازارهای مالی 
گسترده نشده، بازارهای مالی چون سهام )با صرف نظر از 
مدت اخیر(، دالر، ســکه، خودرو و مسکن درحال تجربه 
افزایش نرخ های بی سابقه ای بوده که جذابیت های بسیاری 
را برای افــراد جامعه به وجود آورده اســت. میزان بازدید 
ســایت های ایرانی در وب سایت الکســا نیز تایید کننده 
همین نکته است که فعاالن اقتصادی و خانوار های کشور 
عالقه زیادی به مسائل و اخبار اقتصادی پیدا کرده اند. قطعا 
این عالقه در جهت تصمیم گیری های اقتصادی استفاده 
می شود. وب  سایت الکسا، یکی از مهم ترین و معتبرترین 
سرویس های رتبه دهی به ســایت ها از نظر بازدید است. 
الکسا که یکی از محصوالت شرکت آمازون است از سال 
1۹۹۶ میالدی کار خود را آغاز کرده و بین وب مستر ها از 
محبوبیت باالیی برخوردار است. براساس داده ها تا به این 
لحظه سایت های آپارات، دیجی کاال، ورزش 3، شاپرک، 
نمناک، تلوبیون، ویکی پدیا، دیوار و برنانیوز در رتبه های 
یک تا 10 پربازدید ترین ســایت های ایرانــی قرار دارند. 
شرکت مدیریت فناوری سازمان بورس، کارگزاری آگاه و 
کارگزاری مفید، روزنامه دنیای اقتصاد، شبکه اطالع رسانی 
طال، تجارت نیوز، ره آورد 3۶5 و ایمالز نیز بین رتبه های 10 
تا 31 دیده می شوند. واضح است اگر اکثریت جامعه ای به 
اینترنت دسترسی داشته باشند، رصد چنین داده هایی به 
سیاستگذاران نشان خواهد داد که خط یا دغدغه فکری 
مردم جامعه چه بوده و چه سیاست هایی جهت کنترل یا 

هدایت آن می توان اندیشید. در ایران براساس گزارش مرکز 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطالعات، بیش از 
70درصد خانوار ها و حدود ۶2درصد جمعیت به اینترنت 
دسترسی داشته و از آن به طور روزانه استفاده می کنند. 
بنابراین بررسی جست وجو های انجام شده از سوی کاربران 
ایرانی که طیف گسترده ای را تشکیل می دهد، نمی تواند 

نمودی از عالیق، دغدغه ها و... جامعه ایران نباشد.

  143 میلیون آگهی نیازمندی در یک سال!
گفته شد که با درنظر گرفتن ســهم ۶۹ درصدی پلتفرم 
دیوار از کل آگهی نیازمندی های کشور، برآورد می شود که 
تعداد ساالنه آگهی های نیازمندی کشور به 143 میلیون 
و 122 هزار آگهی می رســد. آمارهای پلتفرم دیوار نشان 
می دهد طی سال گذشته از کل ۹۸ میلیون و 754 هزار 
آگهی منتشرشده در این پلتفرم، 1۶ میلیون و ۸۶4 هزار 
آگهی مربوط به امالک )فروش و اجاره(، 1۶ میلیون و 433 
هزار آگهی مربوط به وسایل نقلیه، 1۶ میلیون و 33۶ هزار 
آگهی مربوط به خانه )شامل وسایل و تزئینات خانه، وسایل 
آشپزخانه، ابزار و وسایل ساختمان و حیاط(، 10 میلیون 
و ۸54 هزار آگهی مربوط به خدمات )تعمیرات، پذیرایی/
مراسم، خدمات رایانه ای و موبایل، حمل ونقل، آرایشگری 
و زیبایی، نظافت و آموزشی(، 10 میلیون و 423 هزار آگهی 
مربوط به سرگرمی و فراغت، ۶ میلیون و 5۶7 هزار آگهی 
مربوط به کسب وکار، حدود یک میلیون و 155 هزار آگهی 
مربوط به استخدام و کاریابی و 7۸5 هزار آگهی نیز مربوط 
به موضوعات اجتماعی است. به طور خالصه، حدود 1۶ تا 
17 درصد از آگهی های پلتفرم دیــوار مربوط به هرکدام 
از دسته های امالک، وسایل نقلیه و آگهی های مربوط به 
خانه است، ۹ تا 11 درصد مربوط به هرکدام از دسته های 
خدمات، وسایل شخصی، لوازم الکترونیکی و سرگرمی و 
فراغت، ۶.7 درصد مربوط به کسب وکار،1.2 درصد مربوط 
به اســتخدام و کاریابی و کمتر از یک درصد نیز در دسته 

اجتماعی )امور متفرقه( است.

سرمقاله

فروشگاه های اینترنتی باید حداکثر تا 6 روز به شکایت کاربران رسیدگی کنند

تورم آگهی های اینترنتی در سال رکورد تورم
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