
مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعالم جزئیاتی 
از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون 
جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شــکل گام به گام  اجرا 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا، محبوب صادقی در یک برنامه تلویزیونی 
درباره پیشرفت ها و چالش های روند اجرای قانون جدید چک 
و خدمات جدید نظام بانکی در چارچــوب آن، گفت: پس از 
احصا و شناسایی نیازها و مشکالت قانون پیشین چک، در سال 
۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به 

بانک مرکزی برای اجرا ابالغ شد.

وی ادامه داد: قانون جدید، یکی از مشکالت کنونی چک، یعنی 
عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده 
است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد 
گرفت و به طور کلی بیشــتر امکانات جدید چک به صورت 

نرم افزاری و سیستمی به هموطنان ارائه خواهد شد.
مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی افزود: برای مثال فردی 
که می خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی تواند 
بیشــتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه های اعتبار سنجی 

چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
به گفته وی در گذشته برای مردم الزم بود برای انجام معامالت 

خود صادر کننده چک را بشناســند تا بتوانند به چک صادر 
شده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک 
مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

صادقی بیان کــرد: مطابق ماده ۵ مکــرر قانون جدید چک، 
افراد بدحســاب و صادرکنندگان چک بی محل، مشــمول 
محدودیت هایی نظیر عدم امکان دریافت دســته چک، عدم 
امکان افتتاح حســاب بانکــی جدید، عدم امــکان دریافت 
تسهیالت بانکی، عدم امکان صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبار 

اسنادی خواهند شد.
وی افزود: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، 

تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل مالحظه آمار چک های 
برگشتی نشان می دهد در مسیر درستی حرکت می کنیم و 
قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، 

شاهد افزایش استفاده از چک در معامالت خواهیم بود.
مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکــزی در خصوص چک 
حامل، واگذار شدن چک در ســامانه هایی که برای این کار 
تدارک دیده شده ثبت می شود تا روند گردش چک مشخص 
باشد و از سوءاستفاده ها و پول شــویی ها از این طریق کاسته 

شود. 
وی ادامه داد: روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی 

نخواهد کرد. فرد برای رفع ســوءاثر از چک برگشــتی خود 
یا باید مبلغ چــک را پرداخت کند، یا نامــه ای از قوه قضائیه 
مبنی بر سرقت  یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار 
داشته باشــد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه 
رضایت نامه رسمی فرد شاکی، رفع ســوءاثر از چک را انجام 

دهد.
صادقی در پایان خاطرنشــان کرد: قانون جدید چک قانونی 
بســیار مترقی اســت که با همکاری نهادها و دستگاه های 
گوناگون و تالش های بی شائبه ایشــان تهیه شده و از اواخر 

آذرماه سال جاری به شکل گام به گام  اجرا خواهد شد.

عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش هزینه چاپ 
اسکناس، گفت: تدبیر بانک مرکزی برای کمرنگ کردن صفرها 
بسیار خوب است، در نتیجه این سیاست مردم برای پول های 

ُخرد خود اعتبار و ارزش قائل می شوند.
به گزارش ایِبنا ، غالمرضا مصباحی مقــدم، درباره کمرنگ 
شــدن صفرهای ۱۰ هزارتومانی و چاپ اسکناس بین نسلی  
گفت: حدود ۱۶ سال گذشته پیشنهاد اصالح پول ملی را در 
مجلس مطرح کردم. البته در آن زمان پیشنهاد حذف سه صفر 
را عنوان ساختم که همین کار را آقای همتی مورد عمل قرار 
داد. در همان مقطع )پیشــنهاد حذف صفر در مجلس( برای 
اینکه ذهن مردم نسبت به پول دچار شوک نشود، پیشهاد دادم 

تا سه صفر دست راست را ریزتر و کمرنگ تر قرار دهند تا هم از 
نگاه مردم قابل رویت باشد و هم در پول تغییری به وجود نیاید 

و مردم  کم کم با آن آشنا شوند و با پول جدید انس بگیرند.
وی در ادامه اضافه کرد: مردم اکنون در شــمارش، پول ۱۰ 
هزار تومانی را ۱۰ تومان می گویند و با این روش دچار" توهم 
پولی" هم نمی شوند. کلمه "توهم پولی" یک اصطالح میان 
اقتصاددانان اســت که در چنین وضعیتی احتمال می دهند 
مردم مبتال شــوند. تدبیر بانک مرکزی بسیار خوب است، در 
نتیجه این سیاســت مردم برای پول های ُخرد خود اعتبار و 

ارزش قائل می شوند.
این  نماینده سابق مجلس درباره تاثیر حذف صفرها بر تورم و 

کاهش نرخ ها اظهار داشت: هیچ تاثیری در کاهش یا افزایش 
تورم ندارد. حذف صفرها مقداری از هزینه تولید اســکناس 
می کاهد. تعداد اسکناس در شرایطی که دو یا ۵ هزار تومانی 
وجود دارد، زیاد اســت، بنابراین چاپ آنها هــم گران تمام 
می شــود. با این کار )حذف صفر( بانــک مرکزی برای چاپ 
اسکناس کمتر هزینه خواهد کرد و تعداد پایین تری اسکناس 
در دست مردم قرار می گیرد که طبعا پول ملی هم کمتر دچار 
فرسودگی خواهد شــد، زیرا برای پول ارزش بیشتری قائل 
می شوند و دیگر بر روی آن یادگاری نمی نویسند و به صورت 

مچاله در نمی آورند.
عضو پیشین شــورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد: نکات 

فوق تاثیر گذاراست و مهم تر از اینها هزینه چاپ پول و امحاء 
اسکناس است که در نتیجه این تصمیم  کاهش پیدا خواهد 

کرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا پس از حذف صفر، 
مبادالت هم سهولت پیدا خواهد کرد، توضیح داد: حدف صفر 
در مبادالت، حســابداری های بانکی و تجاری کمک می کند 
به اینکه تاحدودی حســاب ها از نظر عدد و رقم کاهش یابد. 
عالوه بر این، خواندن آن هم راحت تر خواهد شــد و مطابق با 
مفهومی است که در زبان مردم ادا می شــود. به این معنا که 
مردم تومان را به کار می گیرند و در واقعیت و بده بستان شان 

استفاده می شود.  

وی درباره تاثیر روانی حذف صفرها ابراز کرد: حذف صفرها به 
لحاظ روانی تاثیر مثبتی دارد، زیرا با پول های دیگر کشورها 
مورد مقایســه قرار می گیرد. انتشــار ۱۰۰ تومانی )همراه با 
صفرهای کمرنگ( ارزشی تقریبا ۵ دالر را دارد و اعتبار پیدا 

کرده است.
این نماینده ســابق مجلس در ادامه افزود: مردم در شــرایط 
فعلی دچار نوعی نگرانی بابت ارزش پول ملی خود می شوند 
زیرا به این مســئله دســت می یابند که تا چه انــدازه پول 
کشــورمان باید ذلیل شده باشــد که حجم عظیمی از آن را 
 باید پرداخت کرد تــا معادلش پول  دیگر دیگر کشــورها را 

دریافت کنند.

تاریــخ برگزاری هشــتمین آزمون اســتخدامی 
متمرکز دســتگاه های اجرایی سال ۱۳۹۹ تغییر 
کرد و از ۶ و ۷ آذرماه بــه ۱۱ و ۱۲ دی ماه موکول 

شد.
ســازمان ســنجش آموزش کشــور اعالم کرد با 
توجه به مصوبات چهل و دومین جلسه ستاد ملی 

مدیریت بیمــاری کرونا و رشــد فزاینده بیماری 
کووید – ۱۹ در کشــور و اعمال محدودیت ها در 
اکثر استان ها، مقرر شد تاریخ برگزاری هشتمین 
آزمون استخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی 
سال ۱۳۹۹ به روزهای پنجشنبه ۱۱ دی و جمعه 

۱۲ دی ۹۹ تغییر یابد.

متقاضیان بــرای اطــالع از جزئیــات برگزاری 
آزمــون الزم اســت اطالعیــه پرینــت کارت 
شــرکت در آزمون را که در تاریــخ ۷ دی ماه ۹۹ 
منتشــر می شــود را مطالعه کنند. پیــش از این 
 قرار بــود این آزمــون در روزهــای ۶ و ۷ آذرماه 

برگزار شود.

با مطرح شدن بحث تعطیلی دو هفته ای تهران، 
حاشیه هایی در زمینه احتمال تعطیلی بورس 
مطرح شد که در این زمینه رییس سازمان بورس 
اعالم کرد: قرار است بانک ها با حداقل نیرو کار 
خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار ســرمایه نیز 

تعطیل نمی شود.
بحث تعطیلی دو هفته ای تهران موضوع تازه ای 
نیست، از مدت ها قبل و با گسترش شیوع ویروس 
کرونا بارها این موضوع از سوی مسووالن کشور 
مطرح و با مخالف همراه شــد، تــا اینکه هفته 
گذشته استاندار تهران با این موضوع موافقت کرد.
اعالم امکان تعطیلی دو هفته ای تهران از سوی 
استاندار تهران با واکنش هایی از سوی کارشناسان 

بازار سهام همراه بود و اعالم کردند که در صورت 
شامل شــدن بورس برای تعطیلی دو هفته ای، 
بازار تحت تاثیر این اتفاق قرار می گیرد و می تواند 
زمینه افزایش عرضه از سوی سهامداران را در بازار 
فراهم کند. در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران 
که به ریاست حســن روحانی رئیس جمهوری 
برگزار شــد، سیاســت های جدید دولت برای 
پیشگیری و مقابله با کرونا مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
رئیس جمهــوری در این جلســه ضمن صدور 
دستورات الزم به دســتگاه های اجرایی اعالم 
کرد: با توجه به گسترش بیماری، افزایش ابتال 
و مرگ و میر و فشار سنگین به بخش بهداشت و 

درمان، دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان، 
سیاست ها و محدودیت های جدیدی مقرر کند 
و با تعطیلی فراگیر، مانع پیشروی این ویروس 
مخرب شــود. به دنبال مطرح شدن این خبر از 
ســوی رییس جمهوری، از شب گذشته شک و 
تردیدهایی درباره احتمال تعطیلی بورس مطرح 
شد که در این زمینه حسن قالیباف اصل، رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گویی 
اعالم کرد: قرار است بانک ها با حداقل نیرو کار 
خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار ســرمایه نیز 
تعطیل نمی شــود. به گفته وی در صورتی که 
تعطیلی بانک ها توســط هیئت دولت به طور 
رسمی اعالم شود، بورس هم تعطیل خواهد شد.

شــرکت بورس اعالم کرد: عملیات بازارگردانی سهام ۱۰ 
شرکت از جمله چند شرکت پتروشیمی در بورس اوراق 
بهادار تهران آغاز شده است. به گزارش بازار سرمایه؛ شرکت 
بورس از آغاز عملیات بازارگردانی حق تقدم ۱۰ شــرکت 
پتروشــیمی در بورس خبر داد. از ۱۰ مهرماه امسال همه 
شرکت های بورسی و تا ۱۵ ماه جاری شرکت های حاضر در 

فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند که به گفته مدیر 
نظارت بر ناشران بورس، همه ناشران پذیرفته شده در بورس 
موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان 
به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند. در 
صورت اجرا نکردن این ابالغیه، ناشران متخلف محسوب 
و جرایم برای آنان در نظر گرفته می شود که این جرایم و 

ضمانت اجرایی شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا 
دائم در دسترسی به سامانه معامالت، تعلیق یا لغو مجوزهای 
صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان 
بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت 
از تصدی در هیئت مدیره اشــخاص تحت نظارت، سلب 

صالحیت و لغو پذیرش می شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
epolice. گفت: متقاضیان با مراجعه به وبسایت

ir و یا با تماس با ســامانه ۰۹۶۲۷ می توانند از 
وضعیت کارت سوخت المثنی خود مطلع شوند 
و به هیچ وجه برای پیگیری، نیــاز به مراجعه 

حضوری نیست.
فاطمه کاهی سخنگوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی در گفت وگــو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: زمان 
انتظار برای صدور کارت سوخت به دو ماه رسیده 
است و در حال حاضر افرادی که در شهریورماه 
نســبت به ثبت نام کارت سوخت المثنی خود 
اقدام کرده اند، کارت های سوخت شان در حال 

ضدور و ارسال است.  وی افزود: به زودی با بسته 
شدن پرونده ثبت نامی های شهریوماه، شاهد 
آغاز صدور کارت ســوخت المثنی متقاضیانی 
هستیم که در مهرماه اقدام به ثبت درخواست 

خود کرده اند.
کاهی در پاســخ به اینکــه "متقاضیان کارت 
ســوخت المثنی برای اطالع از وضعیت صدور 
کارت خــود باید به کجــا مراجعــه کنند"، 
 گفــت: متقاضیــان بــا مراجعه به وبســایت
 epolice.ir و یا با تماس با سامانه ۰۹۶۲۷ می 
توانند از وضعیت کارت ســوخت المثنی خود 
مطلع شوند و به هیچ وجه برای پیگیری، نیاز به 

مراجعه حضوری نیست.

قیمت طال امروز با افزایش شمار مبتالیان 
به کرونــا که انتظــار ســرمایه گذاران به 
اجرای محرک های اقتصادی بیشتر را باال 
 برد، به بیشــترین رقم یک هفته گذشته 

رسید.
قیمت طال امروز با افزایش شمار مبتالیان 
به کرونا که انتظار سرمایه گذاران به اجرای 
محرک های اقتصادی بیشتر را باال برد، به 

بیشترین رقم یک هفته گذشته رسید.
از دیگر از عوامل ارزش طال، کاهش ارزش 

دالر عنوان شده است.
هــر اونــس طــال بــا ۳.۲۵ دالر افزایش 
۱۸۹۲.۴۵ دالر فروختــه شــد. ایــن فلز 

گران بهــا در ســاعات اولیــه معامالت تا 
 ۱۸۹۸.۸۱ دالر باالترین رقــم از ۹ نوامبر 

افزایش یافت.
اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک، گفت: 
جدا از کاهــش ارزش دالر، از دیگر عوامل 
تقویت قیمت طال »باال رفتن شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا که چشم انداز محرک های 

اقتصادی بیشتر را تقویت کرده است.«
تعداد مبتالیان به کرونــا در آمریکا از ۱۱ 

میلیون نفر گذشته است.
شاخص دالر به کمترین میزان در یک هفته 
گذشته رسیده است و طال را برای مالکان 

ارزهای دیگر ارزان تر ساخته است.

جزئیاتی از قانون جدید چک

حذف صفر از پول ملی ایران نزدیک است

زمان برگزاری هشتمین آزمون استخدامی کشوری تغییر کرد

بورس با تعطیلی دو هفته ای تهران، تعطیل نمی شود

آغاز بازارگردانی ۱۰ شرکت پتروشیمی در بورس

زمان انتظار صدور کارت سوخت المثنی ۲ ماهه شد  طال باز هم رکورد زد
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گالیه از وضعيت قطعه سازان  خودرو 

در انتهای خط تولید 
قرار داریم

ترخیص ۹۰ درصدی 
کاالی اساسی مشروط شد

 بودجه، چوب 
ادب  سیاستمدارانی 
است  که تنها  
شعار  می دهند

جهانگيری:

سالمت مردم 
را به میدان 

کشمکش های 
سیاسی تبدیل  نکنید
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چهارضلعی 
تهدیدآفرین توليد

لزوم بازنگری 
در نرخ سود

صنعتگران و تولیدکنندگان 
به ویژه در ســال جاری که با 
مشکالت تورم، کرونا و گرانی 
مواد اولیه دست و پنجه نرم 
می کنند، ناالن از وضعیت تسهیالت دهی بانک ها 
هستند. این در حالی است که چهار مشکل اساسی 
در تامین مالی بخش تولید وجود دارد. از ســال ۸۲ 
تاکنون؛ یعنی درست از زمانی که بانک های خصوصی 

زیاد شدند تاکنون به طور ...

  احسان سلطانی، اقتصاددان

 کامران ندری، کارشناس اقتصادی
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 مزدی کارگران

خریداری در بازار 
خودرو نیست

دالر به کانال 25 هزار تومان  برگشت

دالرهای خانگی در راه  بازار
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بانک ها  تولید  را  به گروگان  گرفته اند 
بانک ها   کمر   به   نابودی   تولید   بسته   اند

در حالی حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ 
قانون کار در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، 
وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تعیین می شود که 
هیچگونه سنخیتی با مخارج این قشر ندارد. براساس 
گزارش های منتشر شده نتایج یک پژوهش نشان 
می دهد که درسال ۹۸ نســبت حداقل دستمزد 
ساالنه کارگران به متوسط درآمد ساالنه خانوارهای 
شهری ۳۴ درصد و خانوارهای روستایی ۶۲ درصد 
بوده اســت. این در حالی است که حداقل دستمزد 
ساالنه کارگران نسبت به متوسط هزینه ساالنه یک 
خانوار شهری ۳۸ درصد و خانوار روستایی ۶۹ درصد 
بوده است. بخش کارگری یکی از مهم ترین و گسترده 
ترین بخش های اقتصادی کشور است که در چند 

سال اخیر مورد بی مهری...

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: نوسانات قیمت 
در بازار تا حد زیادی طبیعی است زیرا فاکتورهای 
کالن اقتصادی کشــور از ثبات و پایداری مناسبی 
برخوردار نیستند.به گزارش خبرآنالین، بازار خورو 
آماده تغییر مسیر می شــود. حباب بزرگی در بازار 
خودرو طی سال های اخیر شکل گرفت است، از یک 
ســو افزایش قیمت دالر و از سوی دیگر ممنوعیت 
واردات خورو به کشور، رشــد بیش از پیش قیمت 
خودروها در بازار را رقم زد به طوری که ارزان ترین 
خودروهای بازار ایران پس از کاهشی نزدیک به ۲۵ 
درصدی در محدوده ۱۰۰ تــا ۱۲۰ میلیون تومان 
قرار گرفته اند . این در حالی است که اسفند ماه سال 
گذشته ارزان ترین خودروها در بازار ایران رنج قیمتی 

بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان...



اقتصاد2
ایران وجهان

آمادگی بانک توســعه تعاون به 
منظور حمایت از تعاونی های مسکن 

با روش های نوین تأمین مالی
جلســه ای با حضور اعضای هئیت مدیره و تعدادی از 
مدیران ارشد بانک توســعه تعاون و مقامات مسئولی 
از ســازمان بورس کاال به منظور هم اندیشی و بررسی 
راهکارهای ارائه تأمین مالی مســکن بر مبنای انتشار 
اوراق سلف موازی استاندارد مسکن در چارچوب بورس 
کاال به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد.در سلسله 
نشست های پیشــین در خصوص بررسی راهکارهای 
بهره گیری از روش های نوین تأمین مالی که از ســوی 
بانک توســعه تعاون در حال پیگیری و برگزاری است، 
طی نشست مشترکی با مسئولین بورس کاال در محل 
ساختمان مرکزی بانک توســعه تعاون، اعضای هیات 
مدیره این بانک ضمن اســتماع گــزارش و طرح های 
پیشنهادی از سوی بورس کاال، راهکارها و ظرفیت های 
موجود در تأمین مالی بخش مسکن از طریق بورس کاال 
را بررسی نمودند.در این نشست که با حضور سید باقر 
فتاحی، رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون همچنین 
امیر هوشــنگ عصارزاده و عباس نجفی اعضای هیات 
مدیره برگزار شد، فتاحی به اهمیت موضوع تأمین مالی 
در بخش مسکن اشاره نموده و گفت: یکی از جدی ترین 
و بغرنج ترین مســائل در بخش احداث و ساخت وساز 
مســکن، چه در بخش تعاونی و چه بخش غیرتعاونی، 
موضوع تأمین مالی است و تاکنون نیز که عمدتاً شبکه 
بانکی، این مســئولیت را در پروژه های احداث مسکن 
بر عهده داشــته به دلیل محدودیت منابع الزم، عموماً 

مشکالتی در تأمین منابع مالی وجود داشته است.

تداوم اشــتغال 12 هزار نفر با 
تسهیالت کرونایی بانک سامان

بانک سامان در راســتای حمایت از صاحبان 
مشاغل آســیب دیده از کرونا، قریب به 723 

هزار میلیون ریال تسهیالت پرداخت کرد.
به گزارش ســامان رسانه، بانک ســامان با 
هدف حمایت از صاحبان مشــاغل آســیب 
دیده از شــیوع ویروس کرونا، از زمان شیوع 
این ویــروس تا روز 18 آبان ماه ســال جاری 
722950 میلیون ریال تســهیالت پرداخت 
کرد.این مبلغ در قالب 737 فقره تســهیالت 
به کارگاه های مختلف پرداخت و باعث تداوم 
اشــتغال بیش از 5 هزار نفر در این کارگاه ها 
شده است.الزم به ذکر اســت، که هم اکنون 
1376 پرونده تسهیالتی دیگر نیز توسط بانک 
سامان در دست بررســی و اقدام است که با 
پرداخت این تسهیالت به بنگاه های اقتصادی 
در آینده نزدیک، تداوم اشتغال بیش از 7 هزار 
نفر دیگر نیز تضمین خواهد شــد و این بانک 
گامی موثر در تدوام اشتغال بیش از 12 هزار 

هموطن برخواهد داشت.

رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک توسعه 
صادرات ایران تشریح کرد:

گره گشایی چالش های ایفای 
تعهد ارزی بــا اقدامات بانک 

توسعه صادرات
رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک توســعه صادرات 
ایران با بیان اینکه، مشــاوره کارشناســی گره گشای 
چالش های ایفای تعهــد ارزی ،گفت: این بانک تالش 
دارد با ایجاد ارتباط موثر بین نهادهــای مرتبط با امر 
تجارت، ارتباط کارآمد بین صادرات و واردات را شکل 
داده و فرایند بازگشــت ارزحاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور را تسهیل کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات ایران، رحیم فرامرزی با اشاره به 
نقش این بانک توســعه ای در حمایت از صادرات غیر 
نفتی، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران با تشدید 
نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیر نفتی با طراحی 
برنامه های عملیاتی و نیز تغییر ساختار تالش می کند 
تا خدمات خود را متناسب با شــرایط روز به مشتریان 
ارائه دهد.وی افزود: صادرکنندگان با مشکالتی چون 
عدم آشنایی درست با ســامانه ها، فروش ارز به شکل 
اســکناس به صرافی ها و عدم درج آن در سامانه سنا و 
نیز ابهام در نرخ گذاری ها مواجه هستند که با مشاوره و 
راهنمایی کارشناسان می توانند از آن عبور کرده و تعهد 
ارزی خود را ایفا نمایند.فرامرزی اذعان داشت: از سوی 
دیگر بر این باوریم که بسیاری از صادرکنندگان متعهد 
به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند اما به 
دالیلی که بخشی از آن شرح داده شد نتوانسته اند آن 
را اثبات کنند.رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد: بانک توســعه صادرات ایران 
آمادگی دارد با ارائه راهکارهای مناسب به صادرکنندگان 
 اعم از مشــتریان بانــک یــا ســایر صادرکنندگان

 کمک کند تا با هماهنگی بانک مرکزی طبق قوانین و 
مقررات بتوانند فرایند ثبت صحیح برگشت ارز حاصل از 
صادرات در ســامانه ها را انجام دهند.فرامرزی در ادامه 
با تاکید بر اینکه ارتباط ســامانه ای بسیار خوبی در امر 
تجارت بین الملل بین سیستم بانکی، گمرک، سازمان 
توسعه تجارت و برخی ارگان های ذی ربط برقرار شده، 
گفت: دسترسی بانک ها به تعهدات ارزی وارداتی فعاالن 
اقتصادی، آخرین وضعیت تعهــد ارزی واردکنندگان 
بر اســاس شناســه ملی به تفکیک تعهدات سررسید 
گذشــته نزد هر بانک به صورت درصد و ریز تعهدات 
مشتریان هربانک برای شعب و نیز خود واردکنندگان 

قابل دسترسی است.

بانک ها

یک کارشناس صنعت خودرو 
گفت: نوسانات قیمت در بازار 
تا حد زیادی طبیعی است زیرا 
فاکتورهای کالن اقتصادی 
کشــور از ثبــات و پایداری 
مناسبی برخوردار نیستند.به گزارش خبرآنالین، بازار 
خورو آماده تغییر مسیر می شود. حباب بزرگی در بازار 
خودرو طی سال های اخیر شکل گرفت است، از یک سو 
افزایش قیمت دالر و از ســوی دیگر ممنوعیت واردات 
خورو به کشور، رشد بیش از پیش قیمت خودروها در بازار 
را رقم زد به طوری که ارزان ترین خودروهای بازار ایران 
پس از کاهشی نزدیک به 25 درصدی در محدوده 100 
تا 120 میلیون تومان قرار گرفته اند . این در حالی است 
که اسفند ماه سال گذشته ارزان ترین خودروها در بازار 

ایران رنج قیمتی بین 50 تا 60 میلیون تومان داشتند .

ریزش ۳۰درصدی قیمت خودروهای خارجی 
در ۳ روز/ جوسازی دالالن در بازار خودرو

 رشد شدید قیمت ها در بازار به واسطه رشد قابل توجه 
تورم از یک سو و باال رفتن انتظارات تورمی از سوی دیگر 
و همچنین ورود سرمایه گذاران به بازار خودرو با هدف 
کسب سود و نه خرید خودرو برای استفاده ، عوامل مهم 
افزایش قیمــت خودرو تلقی می شــوند. حاال هر چند 
انتظارات بر کاهش قیمت ها استوار بود اما ریزش قیمت 
بسیار کند اتفاق می افتد . اینجاست که فعاالن این صنف 
و البته مسئوالن مرتبط ماجرا را مرتبط با دالالن می دانند 

. نائب رییس اتحادیه نمایشگاه داران می گوید دالالنی 
که خودرو را گران خریدند حاضر به فــروش ارزان آن 
نیستند و دبیر انجمن خودروسازان نیز دالالن را منتفع 
اصلی افزایش قیمت خودرو می داند نه خودروسازان و 

سیاستگذاران را .

بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفتگو با 
خبرگزاری خبرآنالین در پاسخ به این سئوال که نقش 
دالالن در بازارهــا و البته بازار خــودرو چقدر می تواند 
واقعیت داشته باشد؟ گفت: نمی توان نقش آنها را نادیده 

گرفت. همین حاال در شــرایطی که بازار انتظار کاهش 
قیمت را دارند، برخی شایعات بر رشد قیمت خودرو بین 
15 تا 30 درصد استوار اســت و همین نشان می دهد 
دالالنی پرزور با تمام قدرت مــی خواهند مانع ریزش 

قیمت ها شوند .
بخشــی از ماجرای رکود در بازار خودرو به نبود قدرت 
خرید و نبود نقدینگی کافی باز می گردد به عبارتی طبقه 
مصرف کننده واقعی در شرایط کنونی با نبود نقدینگی و 

کاهش قابل توجه قدرت خرید روبروست.
 وی گفت: با تمام تالش هایی که دالالن می کنند و حتی 
با خریدن برخی سایت ها و ... نه تنها توفیقی در شرایط 

کنونی نداشته اند بلکه همین حاال اگر پرایدی را به بازار 
ببرید کسی حاضر نیست از شما به قیمت 110میلیون 

تومان خریداری کند .
 وی در حالی معتقد اســت پراید صفر کیلومتر به این 
قیمت خریدار نــدارد که همچنان بســیاری از آگهی 
دنــدگان قیمت هــای اعالمــی خــود را در محدوده 
125میلیون تومان نگه داشــته اند امــا نکته مهم این 
اســت که بازار با رکودی عمیق روبروست. این نکته که 
خودروهای پس از ریزش 10 تا 30 میلیون تومانی هنوز 
خریدار ندارند از سوی رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
نیز تایید شده اســت.وی درباره دالیل از دست رفتن 
فرصت دالالن در بازار گفت: دالالن روی اتفاقات مربوط 
و نامربوط سرمایه گذاری می کنند، آنها تبلیغاتی عجیب 
و غریبی راه انداخته بودند که پراید دویســت میلیون 
تومان می شود و ... چرا که فکر می کردند ترامپ در آمریکا 
رای خواهد آورد. وقتی باختند و فضا از دستشان خارج 
شد طبیعتا نتوانستند به ســرعت ماجرایی جایگزین 
را بیافرینند و در نتیجه با موج ریــزش قیمت دالر و ... 
خودرو نیز با کاهش قیمت روبرو شد و انها تالش خود را 
برای باال بردن قیمت و یا حتی ممانعت از ریزش قیمت 

را به کار بستند.  
وی در جواب این سئوال که دلیل عمده رکود بازار انتظار 
برای کاهش بیشتر است یا اتفاقاتی دیگر زمینه را برای 
ایجاد این وضعیت ایجاد کرده اســت؟ گفت: من فکر 
می کنم بخشی از ماجرای رکود در بازار خودرو نیز به نبود 
قدرت خرید و نبود نقدینگی کافی باز می گردد به عبارتی 
طبقه مصرف کننده واقعی در شــرایط کنونی با نبود 

نقدینگی و کاهش قابل توجه قدرت خرید روبروست.

دالالن در بازار خودرو آچمز شدند

خریداری در بازار خودرو نیست

روحانی: 
ســالمت مــردم را بــه میــدان 
کشمکش های سیاسی تبدیل نکنید

رییس جمهوری با بیان اینکه سیاسیون و صاحبان 
تریبون ها عرصه مقابله با کرونا و حفظ سالمت مردم را 
به میدان کشکمش های سیاسی تبدیل نکنند، گفت: 
دولت و ســتاد ملی مبارزه با کرونا در مسیر خدمت 
به ســالمت مردم،  اجازه نداده اند این کشمکش ها 
و حاشــیه پردازی ها مســیر خدمت را مختل کند.

حسن روحانی عصر دوشنبه در جلسه بررسی نهایی 
دستورالعمل های »طرح جامع اعمال محدودیت های 
پویا در مقابله با کرونا« که با اجرای آن از روز شــنبه 
هفته آینده، محدودیت های شــدید در شــهرهای 
مختلف کشور به اجرا گذاشته می شود، تاکید کرد: 
تمام دســتورالعمل ها در خصوص اجرای این طرح 
برای شهرهای در وضعیت قرمز، نارنجی و زرد، باید 
به روشنی و دقیق، تا صبح چهارشنبه به اطالع مردم 
برسد و به مراکزی که باید ابالغ شــود، اقدام شود.
رییس جمهوری اظهار کرد: همچنین ضروری است 
به تمامی مشاغل، کارکنان، کارگران و کسب و کارها، 
مراکز آموزشی و گروههای که در طرح از آنها یاد شده، 
از طرف دستگاه های مســوول ابالغ های الزم انجام 
گیرد.روحانی با اشــاره به اینکه برای مهار موج سوم 
ویروس کرونا که با توجه به افزایش قدرت شــیوع و 
بیماری زایی آن، بسیار سنگین تر از قبل است، همگان 
باید مقررات و دستورالعمل های مقابله با کرونا را به 
عنوان وظیفه ای شــرعی و اجتماعی رعایت کنند، 
گفت: پیروزی بر کرونا نیازمنــد کارزاری مبتنی بر 
»همبستگی« میان حاکمیت، همبستگی در میان 
نهادهای مدنی داوطلب و نهایتا همبســتگی مابین 
شهروندان و حاکمیت است.رییس جمهوری با بیان 
اینکه بسیج همگانی باید به آمادگی ملی برای مبارزه 
با بیماری بیانجامد، افــزود: نیازمند ایجاد »آمادگی 
ملی« برای مبارزه با بیماری هستیم و نباید اجازه داد 
که رقابت های سیاسی، »احســاس رهاشدگی« در 
شهروندان را تقویت کند.روحانی با اشاره به اینکه »در 
برابر کرونا یا همه بازنده ایم و یا همه پیروز« و دولت 
به دنبال پیروزی ملی و ســالمتی برای همه است، 
اظهار داشت: بی تردید در تحریم و فشار حداکثری، 
هر تصمیمی برای مهار بیماری به »تصمیم سخت« 
بدل می شــود اما اولویت نخســت در انتخاب های 
سخت و تعیین سیاست های بهینه، »جان عزیز« هر 
ایرانی است.رییس جمهوری با تاکید مجدد به همه 
سیاسیون، رسانه ها و صاحبان تریبون ها برای اینکه 
عرصه مقابله با کرونا و حفظ سالمت مردم را به میدان 
کشکمش های سیاسی تبدیل نکنند، گفت: دولت 
و ســتاد ملی مبارزه با کرونا طی 9 ماه گذشته، فارغ 
از جریان سازی های سیاسی و حاشیه پردازی های 
رسانه ای، به طور هماهنگ و منسجم در مسیر خدمت 
به سالمت مردم کار خود را انجام داده و هیچ گاه اجازه 
نداده اند این کشمکش ها و حاشیه پردازی ها مسیر 

خدمت را مختل کند.

پاسخ غیرمستقیم جهانگیری به قالیباف: 
بودجه، چوب ادب سیاستمداران 

است  که تنها  شعار می دهند
معاون اول رئیس جمهور در واکنشی غیرمستقیم 
به اظهارات قالیباف درباره جایگزین های تامین 
مالی طرح معیشت گفت: تجربه ام را می گویم: 
بودجه، چوب ادب سیاســتمداران است به ویژه 
سیاستمدارانی که شــعار می دهند!به گزارش 
»انتخاب«، اسحاق جهانگیری این سخنان را در 
جلسه اقتصاد مقاومتی در پاسخ غیرمستقیم به 
قالیباف درباره تامین مالی طرح معیشــت بیان 
کرد.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بودجه، 

همه را ادب می کند و همه را سر خط می اورد.
وی افزود: نمی توان عــوارض گمرکی را افزایش 
داد و تبعات آنرا در جامعه ندید.قالیباف امروز در 
خصوص موضوع سبد کاال و طرح تأمین کاالهای 
اساسی که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفته 
اســت، گفته بود: در جهت قانونــی کردن طرح 
تأمین کاالهای اساسی باید منابع جدیدی را به 
دولت جهت اجرا اعالم کنیم که به نظر مجلس 
موضوع تراکنش ها و نیز گمرک از منابعی است 
که می توان به عنوان درآمدهــای جدید دولت 
برای اجرای این طرح پیشــنهاد داد.جهانگیری 
در جلسه مذکور با اشاره به اهمیت بودجه سال 
1۴00 کشور، گفت: بودجه ســال آینده کشور 
و جهت گیری های اصلی آن بایــد با محوریت 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.معاون 
اول رییس جمهور با بیان اینکــه از هفته آینده 
بحث درباره منابع و مصارف بودجه سال 1۴00 
در دولت انجام خواهد شد، اظهار امیدواری کرد 
که بودجه مطابق سنوات گذشته در زمان مقرر 
در اختیار نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 

قرار بگیرد.

اخبار
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اعضــای هیات مدیــره انجمــن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کشــور ضمن ابــراز نگرانی از روند 
ادامه دار مشــکالت مجموعــه صنعت خودرو کشــور، 
صراحتا معتقدند که دیگر جانی برای قطعه ســاز کشور 
باقی نمانده و اوضاع آن ها بســیار بد و اســفبار شده است 
و عــدم چاره اندیشــی بــرای حل مشــکالت، صنعت 
قطعه ســازی کشــور را به انتهای مســیر تولید خواهد 
رساند.به گزارش ایســنا. انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کشور صبح روز گذشته در نشستی 
خبری خود با اصحاب رسانه، به بیان مشکالت مجموعه 
صنعت خودروســازی کشــور که صنعت قطعه سازی را 
هم شــامل می شــود، پرداخته و از عدم همکاری بانک 
مرکــزی در خصوص تخصیــص ارز، عملکــرد دولت و 
وزارت صمت در رابطه بــا آزادگــذاری تولیدکنندگان 
دولتی مــواد اولیه همچون فــوالد، آلومینیــوم، مس، 
پتروشــیمی ها و... برای قیمت گذاری، کمبود نقدینگی 
و همچنین قیمت خــودرو و به تبع مشــکالتی که برای 
قطعه سازان کشور به دنبال خودروسازان ایجاد می شود، 
گالیه کردند. در این نشســت، علــی نادری-عضو هیات 
مدیره انجمن ســازندگان قطعات- به بیان مشکالت این 
صنعت در ســه بخش اشــاره کرده و گفت: در بخش اول 
 که در صنعت خودروسازی به شــدت مهم است،   مربوط 
به دولت اســت.   متاســفانه سیاســت های کوتاه مدت و 
قاعده و قوانین پیچیده کار را برای صنعت قطعه ســازی و 
خودروسازی ســخت کرده اســت. از ابتدای سال جاری 
همزمان با شــیوع ویروس کرونا و تشــدید تحریم ها که 
در تامین مواد اولیه به شــدت اختالل ایجاد کرده است، 
جای داشــت که  وزارت صمت منســجم کار می کرد. از 
ابتدای امســال به طور متوســط هر دو ماه یکبار، سکان 
این وزارتخانه در دســت یک نفر بوده اســت که هر کدام 
یک شیوه و نگرش به این صنعت نگاه کرده اند که تنها دو 
حاصل از این آشفتگی به چشــم قطعه سازان رفته است.
وی افزود: اصلی ترین مشکلی که در این حوزه وجود دارد 
بحث قیمت گذاری دستوری است که سبب شده زیانش 
برای خودروساز و قطعه ســاز باشد و ســود آن در جیب 
دالالن برود. این درحالی اســت که موضوع قیمت گذاری 
صحیح خودرو با یک برنامه ریزی منسجم قابل انجام بود 
اما  تاکنون این مسئله حل نشده است. در هیچ جای دنیا 
سراغ نداریم که دولت هم تعیین کننده قیمت  باشد و هم 
مدیران را در زمینه خودرو تعییــن کند.         این عضو هیات 

مدیره انجمن سازندگان قطعات ضمن مقایسه قیمت ها 
در آبان ماه ســال جاری و میزان افزایش آن ها نســبت به 
 آبان ماه سال گذشته و در عین حال کمترین میزان رشد

 قیمت کارخانه ای خودروســازان، گفت: بــه طور مثال 
پژو پارس سال گذشــته 78 میلیون بود و اکنون به 121 
میلیون رســیده اســت که تنها 55 درصد رشــد داشته 
اســت یا پژو 206 تنها 58 درصد رشد قیمت داشته است 
و این در حالی اســت که نرخ دالر از 11 به 27 هزار تومان 
رســیده و در آبان ماه ســال جاری نســبت به آبان سال 
گذشــته، رشــد 1۴5 درصدی داشته اســت. به همین 
ترتیب اقالم خوراکی نیز همچون گوشــت 337 درصد، 
چای و نــان ۴00 درصد، گوجه فرنگــی 987 درصد و به 
همین ترتیب سایر اقالم افزایش قیمت  داشته اند.وی در 
تشریح دومین بخش از مشــکالت صنعت قطعه سازی 
کشور گفت: سرمایه گذاری های غیرمولد و شرکت های 
 تودرتو که طی ســالیان گذشــته وجود داشــته است،

 در کنار افزایش زیان انباشــته خودروســازان، ســبب 
کاهش نقدینگی خودروسازان شــده و به جایی رسیده 
اســت که زیاندهی خودروســاز روزانه شــده اســت و 
بخش عمــده ای از ایــن زیان دهــی را با عــدم اصالح 
قراردادهــا، عــدم پرداخــت مطالبــات و... و. از جیب 
قطعه ســاز پرداخت می کند. قیمت خــودرو به خودش، 
سهامداران و تصمیم دولت بســتگی دارد اما همه هست 
و نیســت قطعه ســازان به عملکرد خودروســاز وابسته 
اســت. بســیاری از قطعه ســازان دچار ورشکســتگی 
شــده  و مطالبات بــه بیــش از 30 هزار میلیــارد تومان 
رســیده اســت و کمبود نقدینگی به اصلی ترین مشکل  
 قطعه سازان تبدیل شده اســت.نادری در پایان سومین 
بخش از مشــکالت را اینگونه مطرح کرد که ما در فضایی 

قرار گرفته ایم که چه تیراژ پایین و چه باال رود، ما همچنان 
دچار گرفتاری های زیادی هستیم. یک روز ریال نیست، 
ریال تامین شود، ارز نیســت، با هزار گرفتاری  ارز تامین 
شود، سیستم ها خراب هستند؛ در حال حاضر تحریم های 
داخلی گــوی ســبقت را  از تحریم های خارجــی  ربود و 

بیشتربه ما فشار آورده است.

با واردات بدون انتقال ارز موافقت شده است
در ادامه این نشست شاپور ســامعی- رئیس کمیته ارزی 
انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خــودرو - با 
اشــاره به افزایش قیمــت مواداولیه و تاکیــد براینکه از 
ابتدای سال 1399 میزان رشــد مواد اولیه داخلی بسیار 
بیشــتر از افزایش نرخ ارز بوده اســت، اظهار کرد: این در 
حالی است که از شــروع کرونا و همچنین از ابتدای سال 
جدید، تامین ارز از ســوی بانک مرکزی نیز مانعی دیگر 
شد. همیشه مشکالت ارزی با بانک مرکزی وجود داشته 
است اما از بهمن ماه سال گذشــته بیشتر شده و از ابتدای 
 سال جاری نیز به اوج خود رسیده اســت و در نهایت به تا 
مرز ســه برابر قیمت پایه های ارزی باال رفــت.وی افزود: 
ارز نیمایــی که بــه قطعه ســازان تخصیــص می یابد، 
تفاوت چندانی به لحاظ قیمتــی با نــرخ ارز آزاد ندارد) 
ارز نیمایــی حــدود 1000 تومــان ارزان تــر از ارز آزاد 
اختصاص می یابــد(؛ بنابراین کار چنــدان خاصی برای 
تولیدکننده انجام نمی شــود. البته الزم به ذکر است که 
بانک مرکزی تا انــدازه ای با گزینــه واردات بدون انتقال 
ارز برای ترخیــص مواداولیــه و تجهیــزات باقی مانده 
در گمرکات موافقت کــرده است.ســامعی تاکید کرد: 
 درست است که بدین طریق شــاید اختالف قیمت با نرخ

 ارز آزاد به حدود 700- 800 تومان برســد اما ســرعت 

کار باال خواهد رفت. اعتبار شــش ماهه ثبت سفارشــات 
کاالها و در مقابل مدت زمان یــک ماهه پس از تخصیص 
ارز برای ترخیــص کاال از گمــرکات، کافی نبــوده؛ لذا 
پیشــنهاد می کنیم این مدت زمان به دو ماه افزایش یابد 
تا تولیدکنندگان با منقضی شــدن تخصیص ارز مواجه 
نشــوند.این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه 
خبر داد: خوشــبختانه با موافقت واردات بدون انتقال ارز 
موافقت شــده و کارها تاحدودی انجام شده است. وزارت 
صمت لیستی از قطعات مشمول واردات بدون انتقال ارز 
آماده کرده که بسیار محدود اســت، اما با مذاکرات انجام 
شده قرار اســت قطعات بیشــتری به این فهرست اضافه 
شود که با اجرا، میانبری برای سرعت بخشیدن به واردات 
مواد اولیه خواهیم داشــت.رئیس کمیتــه ارزی انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن اشاره 
به اینکه خودروســازان هنوز قراردادهای مربوط به ســه 
ماه پایانی سال گذشته و شــش ماهه امسال قطعه سازان 
را تعدیل نکرده اند، گفت: قیمــت دالر در قراردادهای یاد 
شــده 11 هزار تومان و نرخ مس، فوالد، آلومینیوم و سایر 
مواد اولیه به قیمت های دی و بهمن سال 1398 است.  این 
در حالی اســت که زمانی مطالبات خود را از خودروسازان 
دریافت می کنیم که با توجه به تورم، بین 20 تا ۴0 درصد 
از ارزش پول از دست رفته است.سامعی، در پایان در رابطه 
با معامالت و شــیوه عملکرد برخی بانک های خصوصی 
با قطعه ســازان، تصریح کــرد: این بانک هــا در اعطای 
تسهیالت، 20 درصد وام را همان ابتدا مسدود کرده و 18 
درصد بهره دریافت و به این ترتیب، قطعه سازان در عمل 
62 درصد تســهیالت را دریافت می کنند. برای یک 100 
 میلیارد تومانی، 20 میلیارد تومان مســدود و 18 میلیارد 
تومان سهم بهره خواهد شد؛ لذا صنعتگر تنها 62 میلیارد 
تومان دریافت می کند؛  همین مســائل ســبب شده تا 
قطعه سازان کوچک از دور خارج و قطعه سازان بزرگ هر 
روز ضعیف تر شــوند. از تقریبا 1200 قطعه ســاز رسمی 
فعال حدود ۴00 واحد تعطیل و 300 واحد نیمه تعطیل 
هســتند که در صورت ادامــه روند فعلی تا پایان ســال، 
تعداد بیشــتری از واحدها تعطیل خواهند شد. در حال 
حاضر واقعا وضعیت صنعت قطعه ســازی کشور اسفبار 
شــده اســت و همین که دیگر جایی بــرا یرقابت وجود 
ندارد، نشــان می دهد که اوضاع بســیار نامناسبی وجود 
 دارد و در انتهای مســیر تولید و ســرپا نگه داشتن تولید 

هستیم.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ترخیص کاالهای اساسی 
تا ســقف 90 درصد بدون الزام به ارائه ی کد رهگیری 
بانک با اخذ تعهد از صاحب کاال برای عرضه در چارچوب 
تعیین شده و با نرخ مصوب انجام می شود.مهرداد جمال 
ارونقی در گفت وگو با ایسنا، جزئیات تکالیف گمرک بر 
اساس جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در رابطه با ترخیص 
کاالهای اساسی و غیراساسی طبق مصوبه اخیر ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد.وی در رابطه 
با ترخیص درصدی کاالهای اساســی توضیح داد: این 
کاالها شامل روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله سویا، 
جو و ذرت، قابل ترخیص به صورت درصدی تا سقف 90 
درصد بدون الزام به کد رهگیری را دارا هستند.معاون 
فنی گمرک با اشاره شرایط تعیین شده برای صاحبان 
این کاالهای اساســی بدون کد رهگیری بانک تاکید 

کرد: ترخیص درصدی کاالهای اساســی با درخواست 
و اخذ تعهد از صاحب کاال مبنی بر عرضه این کاالها با 
نرخ مصوب و یا عرضه در ســامانه ها  از جمله بازارگاه و 
شبکه های توزیع تعیین شــده انجام می شود.وی این 
را هم گفت که ترخیص قطعی کل کاال نیز مشــروط 
به اخــذ و ارائه ی اعالمیــه تامین ارز یــا کد رهگیری 
بانکی اســت. این در حالی اســت که کاالهای اساسی 
 دارای اولویت کاالیی )21 ( نیز مشمول این تسهیالت

 خواهند بود.

نامه بانک الزم نیست
ارونقی یادآور شــد: برای ترخیص درصدی کلیه 
کاالهای اساســی در صف تخصیص یا تامین ارز 
بانکی نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل 

نیست ولی برای ترخیص قطعی کاالهای اساسی 
اخذ و ارائه ی کد رهگیری الزامی است.

تکلیف گمرک در ترخیص مواد اولیه 
تولید

این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه با اشاره 
به این که گمــرک در رابطه با کلیه مــواد اولیه و 
قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشــخیص و 
تایید وزارتخانه اقدام به ترخیص کاالها تا سقف 90 
درصد بدون کد رهگیری بانک می کند ،افزود؛ اخذ 
کلیه مجوزهای قانونی الزم برای ترخیص درصدی 
کاالها مانند مجوزهای ســازمان ملی استاندارد، 
بهداشت، جهاد کشــاورزی قبل از خروج کاال تا 

سقف اعالم شده در سامانه الزامی است.

نیاز به ویرایش ثبت سفارش نیست
ارونقی اضافــه کرد: ترخیص کاالهای اساســی 
در صــورت تغییــر رویــه ارزی ، از بانکــی به 
واردات در مقابــل صــادرات یــا ارز متقاضــی 
نیاز بــه ویرایش ثبت ســفارش از نظــر تغییر 
نوع رویــه نخواهد داشــت و کاالها بــا رعایت 
 ســایر مقررات و یا همــان ثبت ســفارش اولیه

 ترخیص می شود.
وی این را هم گفت که لیســت اقالم مشــمول 
استفاده از تسهیالت مصوبه ستاد اقتصادی دولت 
از سوی وزارت جهاد کشــاورزی راسا به گمرک 
ایران ارائه و گمرک نیز مکلف است با قید فوریت 
اقدامات الزم را در خصوص لیست های دریافتی 

اعمال کند.

گالیه از وضعیت اسفبار قطعه سازان از سوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

در انتهای خط تولید قرار داریم

ترخیص ۹۰ درصدی کاالی اساسی مشروط شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۶ آبان ۹۹ به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۹۳ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2062| سه شنبه  27 آبان ماه

تعیین حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشت
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی

کارگران برای برآروده کردن نیازهای اساسی خود امروز با مشکالت بسیاری روبرو شده اند. بحران کرونا نیز مزید برعلت شد تا در کنار دیگر مسائل و مشکالت اقتصادی قدرت خرید و رفاه این قشر کاهش پیدا کند. در خالل شیوع بیماری بسیاری از 
کارگران از کار بیکار شدند و بسته های حمایتی دولتی نیز به میزانی نبود تا بتواند به کارگران کمک ویژه ای کند. البته در سالهای گذشته هم که کشور با بحران بیماری روبرو نبود کارگران مورد بی عدالتی های بسیاری قرار داشتند. به هر ترتیب موضوع 
این است که درآمد کارگران برای گذران زندگی و تامین معیشت کافی و به اندازه نیست. امنیت شغلی نیز یکی از مواردی است که این قشر با آن دست گریبان هستند . اینکه از آینده شغلی خود اطمینان ندارند نگرانی زیادی را ایجاد کرده است. طبق 
گفته اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال 98 تنها 42 درصد هزینه های کارگران را تأمین می کرد و کارگران عقب ماندگی مزدی 60 درصدی داشتند. هر ساله در جلسات اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بیان می 
کنند که حداقل دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود، اما یک سیاه نمایی است و در نهایت همان اتفاقی می افتد همه از آن آگاه هستیم. در کشورهای دیگر دستمزد کارگران بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین می شود اما در ایران برعکس 
است. به طور مثال اگر مراجع رسمی تورم را 40 درصد اعالم کرده باشند، دستمزد کارگران در بهترین حالت 20 درصد افزایش می یابد و این به معنی عقب ماندگی مزدی کارگران است که تبعات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه به همراه 
دارد. همیشه هزینه معیشت بسیار فراتر از چیزی است که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود.   همواره دستمزد کارگران کمتر از هزینه های سبد معیشت آنها است و زندگی کارگران پایین تر از خط فقر است. هیچگاه دستمزد پاسخگوی 
معیشت کارگران نیست و نبوده است. باید مراقب باشیم که در حق کارگران اجحاف نشود. این مسائل باید اصالح شود.  دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم  را مالک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با 

وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدود 50 میلیون نفر از مردم را شامل می شود است.

میوه به رغم فراوانی بیش از اندازه قیمت های بســیار 
گرانی دارد و با وجود قول های مسئوالن قیمت ها پایین 
نمی آید؛ قیمت گوجه فرنگی هم کــه تولید مازاد در 
کشور دارد همچنان در اوج است. جدید ترین قیمت در 
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران حکایت از باال بودن 
قیمت ها است که به رغم قول مسئوالن برای کاهش 
همچنان قیمت ها در اوج است. رئیس اتحادیه میوه 
فروشان اعالم کرده بود که قیمت میوه ها با ورود میوه 
های پاییزه کاهش خواهد یافت اما با وجودی که بازار 
مملو از انواع میوه به ویژه میوه های پاییزه است و فراوانی 

موج می زند اما قیمت ها هم بسیار گران است.
ایران جزو کشورهای بزرگ در تولید میوه است ساالنه 
18 میلیون تن انواع میوه در این کشور تولید می شود 
که در 35 میوه جایگاه تولید اول تا دهم را داریم.معاون 
بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم از 
کاهش قیمت گوجه فرنگی خبر داده بود که در روزهای 

اخیر سر به فلک کشــیده بود. معتمد با بیان اینکه از 
جنوب کشور گوجه فرنگی های درجه یک خریداری 
شده گفته بود قرار است این گوجه فرنگی ها در میادین 
میوه و تره بار توزیع و با قیمت هرکیلو 11 هزارتومان به 
دست مصرف کننده برسد.قیمت گوجه فرنگی اکنون در 
میدان مرکزی میوه و تره بار که محل عمده فروشی در 
نزدیکی اتوبان آزادگان است به قیمت کیلویی 13 هزار 
تومان به فروش می رود و زمانی که پای این محصول به 
مغازه های سطح شهر میرسد به 18 هزار تومان فروخته 
می شود. نباید فراموش کرد که این قیمت های عمده 
فروشی است و مغازه های سطح شهر طبق قانون 30 
درصد باید روی این قیمت ها بکشند تا به دست مصرف 
کننده برسد اما اغلب بدون رعایت قانون و در سایه بی 
نظارتی تا 100 درصد هــم افزایش قیمت می دهند. 
قیمت ها در مغاز ها به حدی گران است که خارج ار توان 

خرید طبقه متوسط و به پایین جامعه است.

در حالــی حقوق و دســتمزد 
کارگران براســاس مــاده 41 
قانون کار در شورای عالی کار 
با حضور نماینده دولت، وزارت 
کار، کارفرمایــان و کارگــران 
تعیین می شود که هیچگونه سنخیتی با مخارج این قشر 
ندارد. براساس گزارش های منتشر شده نتایج یک پژوهش 
نشان می دهد که درسال 98 نسبت حداقل دستمزد ساالنه 
کارگران به متوسط درآمد ســاالنه خانوارهای شهری 34 
درصد و خانوارهای روستایی 62 درصد بوده است. این در 
حالی است که حداقل دستمزد ساالنه کارگران نسبت به 
متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری 38 درصد و خانوار 

روستایی 69 درصد بوده است. بخش کارگری یکی از مهم 
ترین و گسترده ترین بخش های اقتصادی کشور است که در 
چند سال اخیر مورد بی مهری مسووالن قرار گرفته و دخل و 
خرج آنها در شرایط نامناسب اقتصادی با هم همخوانی ندارد. 
متاسفانه بخش کارگری که مهمترین رکن توسعه اقتصادی 
و سرمایه نیروی انسانی هر کشوری محسوب می شود، در 

ایران با بی توجهی کامل روبرو شده است. 
در ادامه گزارش منتشر شده از وضعیت کارگران آمده است: 
بر اساس این گزارش، متوســط هزینه ساالنه یک خانوار 
شهری با 21 درصد افزایش از 40 میلیون و 2۷2 هزار تومان 
در ســال 139۷ به 48 میلیون و 643 هزار تومان در سال 
1398 رسیده است. در مقابل متوسط درآمد ساالنه خانوار 
شهری با 24 درصد افزایش از 43 میلیون و 490 هزار تومان 
در ســال 139۷ به 54 میلیون و 100 هزار تومان در سال 

1398 رسیده است.

افشین پروین پور، کارشناس مسائل اقتصادی  درباره مسائل 
اقتصادی کشور و شرایط مالی و حقوقی کارگران گفت: با 
مسکن ۷00 میلیون تومانی، با پراید 80 میلیون تومانی، 
با مدارس غیرانتفاعی و گوشت کیلو 100 هزار تومانی این 
کارگر با این حقوق ناچیز چطور باید خانواده خود را اداره کند. 
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در 
رابطه با کاهش قدرت خرید کارگران و رود نزولی سطح رفاه 
این قشر می گوید: تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد 
کارگران فقط 33 درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد 
که در مدت اخیر و پس از گرانی بنزین اخیر این سهم قطعا 

کمتر شده است.
یک کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه نتیجه مصوبات 
دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه 
به حداقل های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد 
تاکید کرد. علیرضا حیدری گفت: کارگری که امروز وارد بازار 

کار می شود با هزینه های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، 
ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می شود و 
فارغ از اینکه دارای پنج سال سابقه است یا 10 سال سابقه و 
وضع اقتصادی او چگونه است باید نیازهای معیشتی و هزینه 
های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده 41 قانون کار این 

تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.
وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین 
دستمزد کارگران بوده است. چون به عنوان گروه کارگری 
همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف توجه کنیم. 
در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت 
و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که 
نباید از سقف سه میلیون و ۷50 هزار تومان سال گذشته یک 
ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، 
مسکن و کاالهای اساسی ایجاد شده، هزینه های معیشت 

کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.

چند درصد هزینه های كارگران با دستمزد سال 9۸ جبران شد؟

عقب ماندگی مزدی کارگران
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه فناوران رایانــه تهران از کاهش پنج تا 10 
درصدی قیمت تبلت و لپ تــاپ در پی کاهش اخیر نرخ 
ارز خبر داد و گفت که مصرف کاالهای آی تی به واسطه 
شــیوع کرونا و اهمیت این قبیل کاالهــا در امر آموزش 
دانش آموزان و دانشجویان و دورکاری 200 درصد افزایش 
داشته، اما سقف ثبت ســفارش همچنان طبق میانگین 
سال های 139۷ و 1398 محاسبه می شــود و بنابراین 
تعداد دستگاه های مورد نظر نسبت به تقاضا بسیار کم بود.

محمدرضا فرجی با تاکید بر ضرورت ثبات نرخ ارز در کشور 
و با بیان اینکه کاالهایی که عمــده قطعات آن از خارج از 
کشور تامین می شود، هرروز با نوسان نرخ ارز در حال تغییر 
است، اظهار کرد: کاهش قیمت لپ تاپ و کاالهای مشابه، 
مشروط به ثابت ماندن نرخ دالر است. کاهش قیمت دالر 
در حالت خوشبینانه تا حدود دو ماه دیگر منجر به کاهش 
قیمت ها در بازار می شود. وی با بیان اینکه اگر افت ارزش 
دالر ادامه دار باشد، قطعاً روی قیمت ها تاثیر خواهد داشت، 

گفت: اخیرا تغییراتی در نرخ ارز رخ داده، اما تا زمانی که 
ثبات پیدا نکند، نمی توان درباره تثبیت یا کاهش قیمت 
کاالها اظهار نظر کرد. البته کــه کاهش نرخ ارز می تواند 
تاثیر بسزایی در قیمت ها داشته باشد. البته به گفته رئیس 
اتحادیه فناوران رایانه، معضل و خطــر دیگر رو به اتمام 
بودن سقف ثبت سفارش هاست که اگر فکری به حال آن 
شود حتی دالر 20 هزار تومانی هم نخواهد توانست باعث 
کاهش قیمت ها شود. اهمیت و تاثیرگذاری این مشکل 
در صنف رایانه بسیار بیشتر از صنوف دیگر است، چراکه 
مصرف کاالهای آی تی به واســطه شیوع کرونا و اهمیت 
این قبیل کاالها در امر آموزش دانش آموزان و دانشجویان 
و دورکاری، 200 درصد افزایش داشــته است؛ بنابراین 
مصرف به شدت افزایش پیدا کرده اما سقف ثبت سفارش 
همچنان طبق میانگین سال های 139۷ و 1398 محاسبه 
می شود؛ بنابراین تعداد دستگاه های مورد نظر نسبت به 

تقاضا بسیار کم بود.

معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت از تأمین و توزیع 140 هزار تن روغن )مایع خوراکی 
و جامد بخش صنف و صنعت( از محل ذخایر استراتژیک 
کشور خبر داد و گفت: با تمهیدات انجام گرفته ظرف یک 
ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد.سعید صارمی 
در تماس تصویری با شبکه یک سیما با بیان این مطلب، 
افزود: ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه موضوع تنظیم بازار 
روغن نباتی را در دستور کار قرار داده است. وی ادامه داد: 
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا ۷0 هزار تن 
روغن از محل ذخایر استراتژیک در بخش خانوار به صورت 
مایع توزیع شود که کار توزیع از اول آبانماه شروع شده است.

معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت اضافه کرد: توزیع در وهله اول از بخش فروشگاه های 
زنجیره ای شروع شد که این توزیع تاکنون نیز به خوبی و به 
وفور تداوم دارد.صارمی گفت: توزیع این ۷0 هزار تن البته 
در سایر صنوف نیز شروع شده است تا به تدریج این سهمیه 
توزیع شــود. وی در خصوص موضوع روغن جامد بخش 
صنف و صنعت، نیز بیان کرد: بر اســاس مصوبات ستاد 
تنظیم بازار برای این بخش نیز از محل ذخایر استراتژیک 
کشور ۷0 هزار تن تامین و توزیع شده است.معاون دفتر 

برنامه ریــزی تامین، توزیع و تنظیم بــازار وزارت صمت 
افزود: در حوزه تولید نظارت ها بر واحدهای تولید روغن 
انجام می شــود و واحدهای تولیدی ورود و خروج روغن 
خود را در سامانه جامع تجارت باید ثبت نمایند. صارمی در 
خصوص جلوگیری از تخلفات احتمالی، گفت: ما منکر این 
که تخلف هست نیستیم و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، سازمانهای صمت استان و اتاق اصناف به 
عنوان متولیان نظارت بخشنامه های الزم را ابالغ کرده اند 
و بازرسی های الزم دارد صورت می گیرد.وی همچنین از 
تشدید بازرسی ها در بازار توسط سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، سازمانهای صمت استان و اتاق 
اصناف به کمک بسیج اصناف و به صورت هوشمند خبر 
داد. معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صمت گفت: با تمهیدات انجام شده و توزیع 140 
هزار تن روغن از محل ذخایر استراتژیک کشور بازار روغن 
تنظیم خواهد شد.صارمی اضافه کرد: با هماهنگی با بانک 
مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران حدود 120 هزار 
تن از روغن بخش خصوصی نیز در حال ترخیص است که 
با انجام این اقدامات، ظرف یک ماه آینده کل مشکل روغن 

حل خواهد شد.

ارز در اقتصاد ایران از مسائل 
مختلفی تاثیــر می پذیرد اما 
به عقیده برخی از کارشناسان 
اقتصادی پیــش بینی روند 
نزولی قیمت ارز تــا زمان در 
دست گرفتن قدرت توسط بایدن در آمریکا محتمل تر 
است. از طرفی دیگر برخی دیگر از فعاالن بازار بر این باورند 
که در حالی که پیش بینی ها حاکی از آن بود که با انتخاب 
جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا دالر با کاهش 
قیمت روبرو خواهد شد، اما بعد از نوســانی که ارز کرد، 
این روز ها دالر در محدوده بین 25، 26 و 2۷ هزار تومان 
در حال نوسان و رفت و برگشت است و بعید است نرخ ارز 
در مسیر کاهشی قدم بردارد. این در حالی است که دالر 
پس از اعالم مقدماتی نتایج انتخابات آمریکا دچار ریزش 
سنگینی شد ولی پس از آن به سرعت افزایش قیمت را 
تجربه کرد. در حال حاضر نرخ دالر در معامالت به 25 هزار 
و 900 تومان رسیده که فعاالن بازار این کاهش را موقتی 
می دانند و مسیر نرخ ارز را برای روزهای آینده افزایشی 

پیش بینی کرده اند.
اما بطور مشخص اصلی ترین علت افزایش قیمت ارز از 

سال 1390 به این سمت افزایش کسری بودجه دولت و 
در سال های اخیر کسری منابع بانک ها بوده است. از سوی 
دیگر، تحریم، همه گیری بیماری کرونا، تورم و چندین 
موضوع دیگر دست به دست هم داده و موجب آن شده که 
تصور ثبات در نرخ ارز دست نیافتنی و دور از ذهن باشد. 
عدم توقف افزایش نرخ ارز گرچه مطلوب نیست اما بسیار 
جدی است. در همین شرایط اما باید سیاست ها به نحوی 

مدیریت شوند که در پایان سال شاهد نرخ بسیار باالی ارز 
نباشیم. حمید حسینی کارشناس مسائل ارزی در رابطه 
با آینده قیمت دالر می گوید: به نظر می رسد بانک مرکزی 
نمی خواهد در شرایط حاضر فعال دالر از مرز 26، 2۷ هزار 
تومان پایین تر بیاید. روند دالر نزولی خواهد بود و می تواند 
حتی دوباره به کانال 22 هزار تومان برسد، اما این موضوع 
نیز نیاز به محرک هایی از جمله بازگشت آمریکا به برجام 

دارد. تا روز اول بهمن ماه که بایدن به صورت رسمی قدرت 
را به دست بگیرد، دالر سیر نزولی را طی خواهد کرد. به 
گفته وی، ایران حدود 20 میلیارد دالر دارایی ارزی بلوکه 
شده در کره جنوبی، هند، عراق، امارات و عمان دارد که 
غیر از منابعی است که در چین فریز شده، اگر این دالر ها 
به کشور وارد شود قیمت ارز با کاهش چشمگیری همراه 

خواهد شد.

دالر به كانال 25 هزار تومان  برگشت

دالرهای خانگی در راه  بازار

لزوم بازنگری در نرخ سود
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

برای کنترل بازار ارز اگر بانک مرکزی بخواهد راهکاری ارایه دهد این اســت که در وهله اول ارزپاشــی کند. در رابطه با این راهکار باید اشــاره کنیم که در حال حاضر این نهاد ارزی نــدارد که بخواهد برای کنترل 
بازار به آن تزریق کنــد. بنابراین این راهکار در عمل هیچگونه امتیازی برای بازار ارز محســوب نمی شــود. به عبارتی محدودیت های ارزی دســت بانک مرکــزی را برای اجرای این فرآیند بســته و اجازه عکس 
 العمل را از این نهاد گرفته اســت. بنابراین زمانی که ارزی در کار نباشــد، قیمت ارز طبیعتاً با افزایش روبرو خواهد شــد و این اقدام نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی تمام تالش خود را در بخش 

عرضه به کار گرفته است. 
اقتصاد ما در شرایط بسیار سختی قرار دارد و همین موضوع موجب شد تا بانک مرکزی نیز شرایط بسیار سختی را تجربه کند. امکانات و منابع ارزی کشور مسدود است که این موضوع خود منجر به پیچیده تر شدن 

شرایط می شود. از سویی دیگر تحریم ها منجر شده حجم اصلی درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت بود کاهش قابل توجهی پیدا کند.
بنابراین اتخاذ سیاســت های مناســب اقتصادی در داخل کشور کارآمدترین گزینه ممکن اســت. تالش باید در این راســتا باشد که شــیب تند افزایش قیمت نرخ ارز کنترل شود. متاســفانه باید با این حقیقت 
نیز روبرو شــویم که در این مســیر گزینه های بســیار محدودی در اختیار داریم. دولت به مفهوم عام خود باید به طور جدی به دنبال راهکاری مناسب باشــد که وضعیت فعلی را کنترل کند. یکی از راهکارهایی 
که با توجه به آن می توان شــیب افزایــش قیمت را کنترل کرد تغییر سیاســت های نرخ بهره اســت. در حال حاضر نرخ بهره طی یک دهه گذشــته در پایین ترین ســطح خود قرار دارد که اتفاقا هیچ تناســبی 
 با شــرایط فعلی اقتصاد ندارد. به هر روی اگــر بانک مرکزی و دولــت به این جمع بندی برســند که نرخ بهره با توجه به شــرایط فعلی تغییر داده شــود شــاهد آن خواهیم بود که ســرعت افزایــش نرخ ارز تا 

حدودی کند خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت لپ تاپ و تبلت با کاهش نرخ ارز

دبیرکل اتحادیــه بنکداران اعالم کــرد: قیمت برنج 
خارجی در سطح عمده فروشی همچنان ثابت مانده 
و کاهش قیمتی مشاهده نشده است.قاسمعلی حسنی 
در پاسخ به این سوال که با توجه به ترخیص اخیر 91 
هزارتن برنج از گمرک و بنادر طبق  آخرین اظهارات 
گمرک آیا این مقدار برنج وارد بازار شده و قیمت برنج 
خارجی تغییر کرده است؟ اظهار کرد: قیمت برنجهای 
وارداتی همچنان ثابت مانده و در حال حاضر در سطح 
عمده فروشــی قیمت آن از 21 هزار و 500 تومان تا 
22 هزار تومان است و کاهش قیمتی در بازار مشاهده 
نکرده ایم. وی ادامه داد: بازار این کاال دچار بیم و امید و 
بالتکلیفی شده است. خریداران تمایلی به خرید ندارند 
و فروشنده ها نیز نمی خواهند ضرر کنند و منتظر آینده 

هستند. به نظر می رسد تا پایان امسال این شرایط ادامه 
داشته باشــد.دبیرکل اتحادیه بنکداران اضافه کرد: از 
اول ســال تاکنون حدود 200 درصد افزایش قیمت 
برنج خارجی داشــتیم که علت آن افزایــش نرخ ارز، 
وابســتگی بنکداران و واردکنندگان به بانک مرکزی 
جهت تخصیص ارز، سودجویی، گرانفروشی از تولید 
تا توزیع است. وی همچنین به وضعیت روغن جامد 
در بازار اشاره کرد و گفت: هنوز روغن جامد 4.5کیلویی 
مصرف خانوار و روغن جامد 16 کیلویی مورد استفاده 
در صنعت شیرینی، شکالت و کارخانه ها توزیع نشده 
است. البته وعده توزیع داده شده و منتظر آن هستیم. در 
بخش روغن مایع نیز مشکلی وجود ندارد و در فروشگاه 

های زنجیره ای در حال توزیع است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در نشست هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران و اعضای فراکســیون اصناف مجلس، 
بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای صنفی به دولت ارائه 
شد.سعید ممبینی در نشست اعضای هیات رئیسه اتاق 
اصناف ایران که با حضور اعضای هیات رئیسه فراکسیون 
اصناف و چندی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی برگزار شــده بود، اظهار امیدواری کرد، 
مسائل و مشکالت اقتصادی که امروز اصناف گرفتار آن 
هستند، با همراهی دولت و نمایندگان مجلس مرتفع شود. 
وی افزود: اهم موارد مطرح شده در این جلسه پیرامون 
اشکاالت قانون نظام صنفی و ارائه طرح از سوی نمایندگان 
مجلس و پیگیری تصویب مــوارد اصالحی قانون نظام 
صنفی در مجلس شورای اسالمی بود. رئیس اتاق اصناف 

ایران در ادامه جلسه با اشاره به مشکالت اقتصادی اصناف 
و همچنین مشکالت ایجاد شده کرونا برای اصناف افزود: 
امروز اصناف با توجه به شیوع کرونا و مشکالت اقتصادی 
مشکالت عدیده ای دارند  که امیدواریم با حمایت مجلس 
بخشی از خسارت هایی که به اصناف وارد شده است را 
جبران کنیم. وی همچنین از ارائه بسته پیشنهادی اتاق 
اصناف ایران در راستای حمایت از واحدهای صنفی برای 
محدودیت های کرونایی به دولت خبر داد و اظهار کرد: 
برخی از صنوف بیش از 9 ماه هست که تعطیل هستند و 
دیگر صنوف نیز در شرایط رکود اقتصادی قرار دارند که بر 
همین اساس بسته حمایتی پیشنهادی اتاق اصناف که بار 
هزینه مالی نیز ندارد، به دولت ارائه شده و باید مشکالت 

جدی اقتصادی اصناف دیده شود.

معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت خبر داد

حل کامل مشکل روغن ظرف یک ماه آینده 

ترخیص اخیر برنج خارجی تاثیری بر بازار نداشت

ارائه بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای صنفی به دولت

میوه های پاییزی به بازار آمد اما قیمت پایین نیامد

گوجه فرنگی همچنان در اوج
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ارائه 6 بسته حمايتی بيمه ای به دانش بنيان ها
شبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری از ارائه ۶ بسته بیمه ای برای 

پوشش ریسک  دارایی  شرکت های دانش بنیان و محصوالت آنها خبر داد.
فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری اعالم کرد که خرید بیمه تکمیلی 
درمان توسط شرکتهای دانش بنیان امکان پذیر شده است. نرخ و شرایط 
اعالمی نیز حداکثر ۱۵ روز از تاریخ نامه اعتبار خواهد داشت و در صورت 
هرگونه افزایش ضریب تعرفه هزینه های درمانی، حق بیمه اعالم شده مورد 

تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
همچنین، شرکت های متقاضی بیمه درمان باید حداقل نیمی از کارکنان 
خود را به همراه اعضای خانواده تحت تکلف آنها را مطابق با لیســت بیمه 
تامین اجتماعی برای بیمه معرفی کنند.با توجه به توافق صورت گرفته، در 
صورتی که متقاضیان طرح بیمه تکمیلــی درمانی از خدمات بیمه تامین 
اجتماعی و ســایر خدمات بیمه ای نیز بهره مند باشند، باز هم می توانند از 

این طرح بیمه ای استفاده کنند.
در صورتی که بیمه شدگان  این طرح از خدمات بیمارستان های غیر طرف 
قرارداد اســتفاده کنند، هزینه ها با اصل صورت حســاب براساس تعرفه، 
بیمارستان های طرف قرارداد هم تراز، محاسبه می شود.در صورتی که فرد 
بیمه شــده بخواهد برای افرادی که تحت تکلف او نیستند، پوشش بیمه 
ایجاد کند، فرانشیز این گروه از بیمه شدگان ۱۰ درصد بیشتر از سایر بیمه 

شدگان خواهد بود.
برای گروه های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، حق بیمه، بیمه شــدگان۰ تا ۶۰ سال 
مطابق با حق بیمه اعالمی و برای بیمه شــدگان ۶۰ تا ۷۰  و ۷۰ سال به 
باال به ترتیب با ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به حق بیمه اعالمی 
محاسبه می شود.همچنین بر اساس مفاد دیگری از این طرح،  ارائه لیست 
بیمه گر اول واحد و تایید آن در هنگام صدور قرارداد الزامی است و مالیات و 
عوارض بر ارزش افزوده و مالیات سالمت مطابق با آخرین مصوبات سازمان 

امور مالیاتی کشور به حق بیمه ها مورد نظر، اضافه می شود.

استارتاپی كه می تواند قيمت خودرو را در بازار تنظيم كند
مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان گفت: موفق به طراحی اســتارتاپی 

شده ایم که می تواند قیمت خودرو را در بازار تنظیم کند.
مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان اظهار کرد: با استفاده از اپلیکیشنی 
که طراحی کرده ایم می توانیم قیمت مناســب خودرو در بازار را به دست 
آوریم و مانع قیمت گذاری های نجومی در این حوزه شویم.او ادامه داد: این 
استارتاپ در شبکه های مجازی بیش از ۲۰۰ هزار دنبال کننده دارد. این 
استارتاپ به صورتی ایجاد شده است که می تواند از استارتاپ های دیگری 

که در حوزه خودرو فعال هستند، استفاده کند.
این محقق جوان اشاره کرد: استارتاپ ما برنامه ای است که در فروشگاه های 
معتبر برنامه های موبایلی ارائه می شود و هدف آن ایجاد یک مرجع کامل 
خودرو برای مردم است. تیم ده نفره ما با آزمایش و تست خودرو ها سعی 

می کنند بهترین مشاوره را در زمینه خرید خودرو به مردم بدهند. 
فوالدگر گفــت: ویژگی های دیگر این اســتارتاپ این اســت که از هوش 
مصنوعی نیز بهره می برد. این برنامه با بررســی رفتار و انتخاب های شما 

خودرو های مورد عالقه تان را در بخش ویژه قرار می دهد.

معاون وزیر علوم: 
تكثير الگوهای استارتاپ مورد توجه قرار گيرد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: استارتاپ ها 
قابلیت تکثیر دارند و الگوهای موفق در این عرصه و زایش الگوهای تازه تر 

باید در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
غالمرضا غفاری روز یکشــنبه در آییــن تجلیل از برگزیــدگان رویداد 
استارتاپ ویکند دانش کار که به شکل مجازی در دانشگاه بیرجند برگزار 
شــد افزود: زندگی زایا و زندگی که در آن رشــد و بالندگــی وجود دارد  
 مهم بوده که برای نیل به آن باید به دســتاوردهای جدید از منظر توسعه

 دست پیدا کنیم.
وی اظهار داشــت: توســعه در گرو فعال ســازی ظرفیت ها و فعال شدن 
کنش گران اجتماعی است که تبدیل به عامالن شــده و از یک اثرگذاری 
بیشــتری بهره مند می شــوند و قابلیت های جدید کســب مــی کنند.

معاون وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوری بیــان کرد: آینــده یک جامعه 
به کنش گری کنش گــران آنها بســتگی دارد و ایــن کنش گری وقتی 
 مبتنی بر اندیشــه و تعقل و بینش توام با بینش باشد اثرگذاری بیشتری

 را دارد.
غفاری گفت: پشتیبانی از کنش گران اجتماعی در حوزه دانشگاه اهمیت 
دارد و یک جمع دانشــجویی که بــرای یک حرکــت داوطلبانه داوطلب 
می شــوند و حمایت از ایده ها و تکمیل فرآیند ایده و رســیدن به مرحله 
خودگردانی و خوداتکایی اهمیــت مهمی در عرصــه کارآفرینی دارد و 
استارتاپ هایی که در مجموعه دانشگاه ها بنا به تجربه در دیگر دانشگاه ها 
 هم نشــان می دهد که پنجره های جدیدتــری را به روی دانشــجویان

 باز می کند.
وی افزود: این تاثیرگذاری منحصر به جمع کنش گران استارتاپی نیست و 
به نوعی بر روی دیگر مجموعه ها هم اثرگذار است، رونق بخشی به فضای 
زندگی تحصیلی دانشــجویان در کنار زندگی حرفه ای که صرف آموزش 
حرفه ای می شود اســتارتاپ ها می توانند اهمیت داشته باشند.وی اظهار 
داشت: زمانی زندگی حرفه ای دانشجویان اثرگذار است که بتواند در کنار 
زندگی دانشجویی از غنای بیشــتری برخوردار شوند و مهارت افزایی باید 
در عرصه هایی که مکمل عرصه دانشــجویی دانشجویان است رقم بخورد 
و استارتاپ ها یکی از مناسبت ترین بسترها برای تقویت زندگی تحصیلی 

است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری بیان کرد: 
استارتاپ و کارآفرینی با محوریت آسیب های اجتماعی و اینکه به چه شکل 
می توان با بهره گیری از این رویداد از آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم 
اهمیت دارد.وی اظهار داشت: همه اذعان دارند که آسیب اجتماعی نوعی 
اختالل و تجربه آنها در جایی اســت که تجربه زیستی انسان ها زمانی که 
محتوی الزم را ندارد و در آن خالء وجود دارد احتمال بروز آســیب های 

اجتماعی را فراهم می کند.
وی بیان کرد: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید به شکل مداوم 
پیوستگی ها و وابستگی و تعلق افراد را نسبت به جایگاهی که در آن قرار 
دارند فراهم کنیم و به میزانی که این پیوستگی ها و تعلق ها محقق می شوند 
مقاومت و تاب آوری در برابر آسیب ها و ورود به حوزه هایی که با  هنجارهای 

جامعه همخوانی ندارند کاهش پیدا کند.
غفاری گفت: کارآفرینی و گرایش به کارآفرینی یکی از عناصر اساسی برای 
جستجوی فرصت هاســت و امکان نوعی کاوش را برای ورود به بازار کار و 
داشــتن حس تعلق در افرار فراهم می کند و از این منظر اســتارت آپ ها 
امکان پیوستن به زنجیره هایی که فراتر از آنچه در بستر دانشگاه داریم را 

فراهم می کند.

اخبار

تیم کافه بازار از »لوگو« تازه  خود رونمایی کرد
به گفته تیم کافه بازار، نشان قبلی بازار، رنگ کهنگی به خودش گرفته بود و همچنین محدودیت هایی برای نمایش در فضاهای مختلف داشت که در طراحی مجدد نشان، با رفع محدودیت ها، 

عنصر تصویری »سبد« حفظ شده است. تیم کافه بازار این عنصر را آشنا برای کاربرانش می داند و معتقد است برای کاربرانش نماد ملموس خرید و گشت وگذار است.

بانک ها در حالی خود مدعی 
اند که بــه موتــور محرک 
واحدهای تولیــدی تبدیل 
شده اند که واقعیت ها چیز 
دیگری می گویــد و گویی 
بانک ها »مانند کبک ســر خود را در برف کرده اند« 
و زمانی که تســهیالت مورد نیاز تولید را به بهانه های 
واهی در اختیار این واحدها قرار نمی دهند، بنگاه های 
تولیدی مجبورند را عطای تولید را به لقای آن ببخشند 
و در بنگاه خود را ســه تخته کنند یــا نیروهای کار را 
تعدیل کرده و با حداقل نیرو »آه خود را با ناله ســودا 
کنند.«مشــاور رئیس اتاق تعاون ایران در این رابطه 
می گوید: »غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه 
و محصوالت یکی از مشــکالت مهمی است که تولید 
را بالتکلیف کرده کــه ۳۰ درصد به دلیل تحریم و ۷۰ 

درصد به دلیل سوءتدبیرهای داخلی است.«
حسینی نیا افزود: »بحث بعدی دشواری تأمین مالی از 
طریق بانک هاست. بانک ها در ایران ضد توسعه عمل 
می کنند و می توان گفت که علت توسعه نیافتگی کشور 
سیستم فعلی بانکداری است که کمر به نابودی تولید 

بسته است. حتی در این مسیر مبانی فقهی اسالمی را 
هم زیر پا می گذارند. در هیچ جای دنیا بانک ها اینطور 
نیستند که قرارداد مشارکت با کسی منعقد کنند اما 
فقط در سود مشارکت داشته باشند.«مشاور رئیس اتاق 
تعاون گفت: »موضوع بعدی بی ثباتی قوانین و مقررات 
و رویه های ناظر بر کسب و کار است که هر روز شاهد 
قوانین متفاوت و متعددی هســتیم که فعاالن بخش 

تولید و تعاون را سردرگم کرده است.«
وی افزود: »فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب 
و کار در دستگاه های اجرایی، موضوع بعدی است؛ در 
حالی مسئوالن ادعای بهبود محیط کسب و کار را دارند 
که این اراده برای بهبود، در سطح مدیران ارشد مانده و 
به سطوح پایین تر و سیستم اداری تسری نیافته است 
و مقاومت های زیادی وجود دارد که موجب شده عماًل 

اتفاق خاصی در بهبود محیط کسب و کار نیفتد.«

بانک ها کل فامیل تولیدکننــده را به گروگان 
می گیرند

در همین رابطه احمد صادقیان، عضو کمیسیون رفع 
موانع تولید اتاق تهران در گفتگو با »کسب و کار« می 
گوید: »اگر به فرم هایی که بانک ها در اختیار واحدهای 
تولیدی قرار می دهند تا این بنگاه ها آن را تکمیل کرده 
و بتوانند تقاضای اخذ تسهیالت کنند نگاهی بیندازید، 

خواهید دید که برای اعطای تســهیالت تمام زندگی 
آن ســرمایه گذار و شــرکت و فامیل او را به گروگان 
می گیرند که اگر اتفاقی افتاد ریســکی برای بانک ها 
نباشد.«وی می افزاید: »به هر حال شرکت ها به خاطر 
گرفتاری مالی که دارند، مجبورند به تولید ادامه دهند 
و بعد از مدتی به مشکل می خورند. بانک ها به دنبال 
منافع خود، تضامینی که تولیدکنندگان نزد آنها دارند 
را به اجرا می گذارند و به تبع سرمایه گذار و شخصیت 

حقوقی و حقیقی او را دچار مشــکل کرده و واحد او را 
تملک می کنند.«صادقیان می گوید: »در همه بندهای 
فرم های دریافتــی از تولیدکننــدگان، بانک ها یک 
طرفه منافع خود را دیکته کرده و شرایطی را ایجاد می 
کنند که تولیدکننده را به چهار میخ می کشند. ناچارا 
واحدهای تولیدی مجبورند بــه امضای این تضامین 
تن بدهند و متعاقبا مشــکالتی را برای آنها به وجود 

خواهد آورد.«

بانك ها  كمر   به   نابودی   توليد   بسته   اند

بانک ها  تولید  را  به گروگان  گرفته اند 

چهارضلعی تهدیدآفرین تولید
احسان سلطانی، اقتصاددان

صنعتگران و تولیدکنندگان به ویژه در سال جاری که با مشکالت تورم، کرونا و گرانی مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند، ناالن از وضعیت تسهیالت دهی بانک ها هستند. این در حالی است که چهار مشکل اساسی در تامین 
مالی بخش تولید وجود دارد. 

۱. از سال 8۲ تاکنون؛ یعنی درست از زمانی که بانک های خصوصی زیاد شدند تاکنون به طور مستمر از سهم تسهیالت اعطاشده به بخش های مولد صنعت و کشاورزی کم شده و در مقابل به میزان تسهیالت اعطاشده به بخش 
های بازرگانی و... اضافه شده؛ یعنی در ۲۰ سال گذشته سهم صنعت و کشاورزی حدود ۶۰ درصد از تسهیالت بانکی بوده و در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است. این مساله به این معناست که سهم تسهیالت اعطاشده به بخش 

مولد صنعت و کشاورزی از کل تسهیالت نصف شده است. 
۲. در طول ۳۰-۲۰ سال گذشته، سهم بخش خصوصی از تسهیالت بانکی بخش صنعت کم شده و در مقابل سهم تسهیالت اعطاشده به بخش خصولتی مانند پتروشیمی ها و فوالدی ها زیاد شده است. همچنین سهم تسهیالت 
اخذشده ازسوی صنایع کوچک و متوسط کاهش یافته و در مقابل سهم سهم تسهیالت اخذشده ازسوی صنایع بزرگ زیاد شده است. همچنین سهم تسهیالت صنایع باالدستی زیاد شده و در مقابل سهم تسهیالت صنایع پایین 
دستی کم شده است. در مجموع سهم تسهیالت اعطاشده به صنایع بزرگ، صنایع خصولتی و صنایع تولید مواد اولیه زیاد شــده و در مقابل سهم تسهیالت اعطاشده به صنایع پایین دستی، صنایع خصوصی و صنایع کوچک و 

متوسط کم شده است. این در حالی است که بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی در تولید دارند. 
۳. فرایند سوم این است که طی سه سال گذشته کل سهم تسهیالت اعطاشده بانکی کشور ۵۰ درصد افزایش داشته است. از آن طرف قیمت مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی بین ۶ تا 8 برابر افزایش داشته است؛ یعنی هزینه 

مواد اولیه که حدود ۷۰ تا 8۰ درصد هزینه تولید است، ۶ تا 8 برابر گران شده است. در مقابل میزان تسهیالت بانکی ۱.۵ و حداکثر ۲ برابر شده است یعنی در حال حاضر با تامین های اعتباری مواجه هستند. 
4. از طرفی بانک ها به ازای سپرده ای که نزد خود دارند، تسهیالت کمتری در این چند سال داده اند؛ یعنی نسبت تسهیالت به سپرده به شدت پایین آمده است. 

این چهار عامل تولید را در سال »جهش تولید« در تنگنا قرار داده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیئت مدیــره اتحادیه کســب و کار های 
مجازی گفت: درج قیمت در آگهی های خودرو و 
مسکن تاثیر منفی در جو بازار ندارد و معتقدیم این 

تصمیم بیشتر بازار را غیرشفاف کرد
رضا اُلفت نســب، دربــاره درج قیمت آگهی های 
خودرو و مســکن در فضای مجازی،  اظهار کرد: 
مدتی اســت که به دستور دادســتانی و مقامات 
قضایی کشــور و به دلیل جلوگیری از تشدید جو 
روانی در بازار، درج قیمت در آگهی های خودرو و 

مسکن در بستر فضای مجازی ممنوع شده است.
وی افزود: متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد و 
این موضوع برای خریداران مشکالتی ایجاد کرده 
است، همچنین خرید هایی از این قبیل نسبت به 
گذشته از سهولت کافی برای فروشنده و خریدار 

برخوردار نیست.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه کســب و کار های 
مجازی بیــان کرد: در حال حاضــر افرادی تحت 
عنوان دالل و سودجو در بازار های مسکن و خودرو 

فعالیت دارند که موجب گرانی شــدند همچنین 
مســئوالن مربوط آن طور که باید، برای حل این 

مسائل عمل نکرده اند.
اُلفت نسب ادامه داد: هم اکنون نیز بهتر است که 
نهاد های نظارتی و قضایــی به دنبال جلوگیری از 
فعالیت این گونه افراد و  کنترل جو بازار باشند چرا 
که عدم درج قیمت خــودرو آگهی تاثیری در جو 
بازار ندارد و آنطور که انتظــار می رود قیمت ها را 

کنترل نمی کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم هرچه سریعتر نسبت 
به این موضوع اقدامی صورت گیرد و درج قیمت  به 
آگهی خودرو و مسکن بازگردد تا مشتریان نیز با 

خیال آسوده تری خرید کنند.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه کســب و کار های 
مجازی در پایان ابراز کــرد: البته افرادی که ثبت 
آگهی و قیمت می کنند نیز بایــد در تعیین نرخ 
کاالی خود بیشتر دقت کنند و از عرف بازار خارج 

نشوند.

طرح »بوم واره« خردادماه امسال با افتتاحیه رئیس 
جمهوری شــروع به کار کرده و ۶ ماه از آغاز فعالیت 

آن می گذرد.
»بوم واره« طرحی است که بر اساس آن استارتاپ ها 
می توانند بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان خدمات رایگان 
از شرکت های مختلف دریافت کنند و برای دریافت 
این خدمات کافی  است کسب و کار خود را در سامانه 

نوآفرین وزارت ارتباطات به ثبت برسانند.
»بــوم واره« یکی از زیرخدمت های ســامانه »ایران 
نوآفرین« است، در این پلتفرم، بستری فراهم شده 
تا شرکت های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، 
محصوالت خود را به صورت رایگان و نیم بها به کسب 
و کارهای نوپا ارائه دهند. این طرح خردادماه امسال 
با افتتاحیه رئیس جمهوری شروع به کار کرده و ۶ ماه 

از آغاز فعالیت آن می گذرد.

تجربیات سیاســت گذاری جهانی نشــان می دهد 
بسته های تشویقی – حمایتی موفق دو ویژگی کلیدی 
دارند. ویژگی اول شان این است که غیر مالی هستند و 

به استارتاپ ها پول و تسهیالتی ارائه نمی شود.
مساله بعدی، غیرمســتقیم بودن این کمک هاست؛ 
به این ترتیب ارائــه دهندگان خدمــات می توانند 
درخواست ارائه خدمت داشته باشند و استارتاپ های 
می توانند آن را دریافت کنند. که این در واقع بازاری 
بــرای خدمات B۲B )مــدل تجارت بــه تجارت( 
ایجاد می کند. تا کنون حدود ۵.۶۰۰ میلیون تومان 
 خدمت در قالب طرح بوم واره به کسب و کارها ارائه

 شده است.
براســاس طرح بــوم واره شــرکت های بزرگ تر با 
استارتاپ های نوآمده روابط کاری را نیز آغاز می کنند 
و گاه شاید برای نخستین بار طعم خدماتی که پیش 

از این سرویس دهندگان خارجی دریافت می کردند، 
برخوردار شوند.

تا کنون دوهــزار و ۶۳۳ ثبت نــام در بخش بوم واره 
نوآفرین ثبت نام کرده اند که اســتان تهــران با ۲۶ 

شرکت در رتبه نخست قرار دارد.

سامانه ایران نوآفرین
این ســامانه بر اســاس ماده ۱۱ مصوبه حمایت از 
شــرکت های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات 
به زیست بوم نوآوری کشــور خردادماه سال گذشته 
کار خود را آغاز کرد. چشــم اندازی که توسط وزارت 
ارتباطات برای این طرح در نظر گرفته شده، اینکه به 
پنجره واحدی برای ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی 

کشور تبدیل شود.
ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامــع برای نگهداری 

و تحلیل اطالعــات برای سیاســت گذاری صحیح 
و کالن نیز از دیگر انتظاراتی اســت که از ســامانه 
نوآفرین می رود. مهیا کردن زیرساخت ارائه تسهیالت 
غیرنقدی برای کسب و کارها در قالب خدمت بوم واره، 
تخصیص کدپستی مجزا برای شرکت های مستقر در 
فضای کار اشتراکی، ایجاد معافیت های مالیاتی برای 
حمایت از کسب و کارها، صدور کارت نوآفرین، درگاه 
پرداختی ســداد از جمله خدماتی است که از سوی 

نوآفرین در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد.
نوآفریــن بــا ۶۲۷ طــرح، صــدور ۶۵۰ کارت 
نوآفریــن، ارائــه ۱8۹ وام اضطراری، ۱۲۶ بســته 
حمایتــی دولت از آســیب دیدگان کرونــا، تعریف 
۶۱۶ کدپستی فضای کار اشــتراکی خدماتی است 
 که ســامانه نوآفرین آنهــا را برای کســب وکارها 

تعریف کرده است.

آیا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برخورد 
با پلتفرم ها برای عرضه داروها و مکمل های بدون نسخه 
تبعیض قائل می شود؛ پاسخ سخنگوی سازمان غذا و 
دارو به این پرسش در گفتگو با تجارت نیوز منفی است، 
اما مدیران دیجی کاال به ایجاد نوعی رانت و انحصار در این 
زمینه، انتقاد دارند.موضوع فروش آنالین داروهای بدون 
نسخه و مکمل های غذایی که در چند ماه اخیر خبرساز 
شــده، با توئیت اخیر مدیر عامل دیجی کاال و پاســخ 
سخنگوی سازمان غذا و دارو به او، وارد فاز جدیدی شد.

جســتجوی کلیدواژه هایی چون قــرص و مکمل در 
اسنپ فود، گزینه های زیادی را پیش روی کاربران قرار 
می دهد؛ از انواع قرص های جوشان گرفته تا قرص هایی 
مانند سیالکس، آهن، ویتامین سی و کلسیم و همچنین 
پودرهــای مکمل.این در حالی اســت که دیجی کاال 
از ارائه چنین محصوالتی منع شــده اســت. احتماال 
همین موضوع، انگیزه حمید محمدی، هم بنیان گذار 
و مدیرعامل این فروشگاه آنالین، برای گالیه در فضای 
مجازی بوده است.او در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشــته بود زیرســاخت های فنی برای عرضه چنین 

محصوالتی، در این فروشــگاه آنالین فراهم است اما 
ســازمان غذا و دارو در مقابل آن مانع تراشی می کند.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ 
به او یادآور شد که فروش دارو و هرگونه مکمل تغذیه ای 
یا ورزشی در فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی به 
جز داروخانه های آنالین دارای مجوز، ممنوع است. اما 
محمدی در پاسخ، با انتشار اسکرین شاتی از اسنپ فود 
به این نکته اشاره کرد که پلتفرهای دیگر، ماه هاست به 
راحتی در حال فروش چنین محصوالتی هستند و به 

نظر می رسد موضوع تبدیل به رانت شده است.
جهانپور تاکید کــرد که چنین اقدامی از ســوی هر 
پلتفرمی که انجام شده باشد، تخلف محسوب می شود. 
اما محمدی در پاسخ به او باز هم از برخوردهای دوگانه به 

این تخلف انتقاد کرد.
کاربران توئیتر در واکنش به توئیت مدیرعامل دیجی کاال 
و گفتگوی مجازی ای که میان او و سخنگوی سازمان 
غذا و دارو در گرفــت، نظرهای مختلفی دارند؛ بعضی 

در کامنت ها حق را به محمدی داده اند و نوشته اند که 
واسطه ها و دالل ها مانع از ارائه چنین مجوزی می شوند. 
در مقابل، برخی مخالف ورود دیجی کاال به این حوزه 
هستند و معتقدند که این فروشگاه آنالین در حوزه های 

دیگر هم خوب عمل نکرده است.
اما صرف نظر از عملکرد دیجی کاال به عنوان یک فروشگاه 
آنالین و همچنین درست یا غلط بودن عرضه آنالین 
محصوالت دارویی و مکمل های غذایی، آیا موضوع ایجاد 
انحصار در این حوزه به نفع پلتفرمی خاص، صحت دارد؟

وزارت بهداشت: رانت وجود ندارد
این موضوع از چندی پیش مورد توجه رســانه ها قرار 
داشت. به گونه ای که ســیدحیدر محمدی، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ناچار شد 
در گفتگو با خبرگزاری آنا، فروش انحصاری مکمل های 
ورزشی، ویتامین ها و شیرخشک توسط پلتفرم اسنپ 
فود را تکذیب کند.جهانپور، ســخنگوی سازمان غذا 

و دارو نیز چندی پیش در گفتگو با پایگاه خبری این 
ســازمان، گفته بود که هیچ تبعیضی در فعالیت این 

پلتفرم ها وجود ندارد.
او تاکید کرد کــه به جز داروخانه هــای آنالینی که از 
سازمان غذا و دارو مجوز دارند و همگی متصل به یک 
داروخانه فیزیکی مجاز هستند، هیچ پلتفرم دیگری 
حق عرضه فرآورده  های مکمل را کــه نام دارو گرفته 
باشند، ندارند؛ البته عرضه هر نوع دارو نیز حتی در چنین 

داروخانه هایی مجاز نیست.
جهانپور، در پاســخ به این پرســش که چرا با برخی 
پلتفرم های عرضه کننــده چنین محصوالتی برخورد 
نمی شود، افزود: همه موارد این چنینی به عنوان تخلف 
از قابلیت پیگرد برخوردارند؛ تا کنون نیز یا با متخلفان 
برخورد شده اســت یا در آینده می شــود.به گفته او، 
عالوه بر سازمان غذا و دارو، پلیس فتا و معاونت غذا و 
داروی دانشکده های علوم پزشــکی نیز مجازند که با 
موضوع برخورد کنند؛ شهروندان نیز می توانند در مورد 
تخلف هایی که مشاهده می کنند، به نهادهای مسئول 

گزارش دهند.

سرمقاله

حذف قیمت خودرو از آگهی اینترنتی، تاثیری بر بازار داشت؟

در طرح »بوم واره« استارتاپ ها تا ۹۰ میلیون تومان خدمت رایگان دریافت می کنند

عرضه آنالین دارو و مکمل در انحصار کیست؟
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