
طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی، کارکنان مشغول به کار در دستگاه های 
مرتبط با ماموریت های اساســی و ضروری، در محدودیت های آتی می توانند 
در وضعیت قرمز تا ۵۰ درصد، وضعیت نارنجی یک سوم و در وضعیت زرد به 
طور کامل در محل کار حضور داشته باشند.به گزارش ایسنا، در اجرای »طرح 
جامع مدیریت هوشــمند محدودیت ها متناســب با وضعیت و روند بیماری 
کووید ۱۹ در شهرهای کشور «که در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مصوب 
شد، سازمان اداری و اســتخدامی نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی و ادارات 
مرکز و استان ها و شهرستان ها را در هر یک از شرایط سه گانه هشدار تعیین 

کرده است. در بخشــنامه ای که از سوی جمشــید انصاری - رئیس سازمان 
اداری و استخدامی - به دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده، جزئیات حضور 
 کارکنان مشخص شده است که البته نیروهای مسلح مشمول این بخشنامه 

نیستند.
طبق بخشنامه ای که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، به دستگاه های اجرایی 
اعالم شده به منظور کاهش ترددهای شهروندان و کارکنان دولت در شرایط 
هشــدار، وضعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات در مناطق با وضعیت زرد 
این گونه است که کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه های 

مرتبط با ماموریت های اساســی و  مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در 
محل کار حاضر خواهند شد. همچنین در ســایر ادارات شهر ارائه خدمات با 

حضور دو سوم کارکنان انجام می شود.
 اما در مناطق بــا وضعیت نارنجــی ادارات ارائه دهنده خدمــات ضروری و 
دستگاه های مرتبط با ماموریت های اساســی و مدیریت شهری می توانند با 
تشــخیص باالترین مقام مسئول در سطح ملی یا اســتانی نسبت به کاهش 
حضور کارکنان تا یک سوم اقدام کنند. در ســایر ادارات شهر ارائه خدمات با 
حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شــد. اما در مورد مناطق با وضعیت 

قرمز دســتگاه های ارائه دهنده خدمات ضروری می تواند نســبت به کاهش 
حضور تا ۵۰ درصدکارکنان خود اقدام کنند، مشــروط بــر این که خللی در 
ارائه خدمات ضروری ایجاد نشود در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور 
حداکثر یک ســوم کارکنان انجام می شود. براســاس اعالم رئیس سازمان 
اداری و اســتخدامی کلیه مراکز آموزشی، از جمله آموزشــگاه ها، مدارس و 
دانشــگاه ها به طور کامل تعطیل و صرفا کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی 
 و حفاظــت تاسیســات و ســامانه های الکترونیکی ضروری باشــند حضور

 پیدا می کنند.

انتشار اخبار مثبت از واکسن شرکت مدرنا باعث رکوردشکنی جدید شاخصهای 
بورسی شد.به گزارش بلومبرگ، دومین پیشــرفت دارویی بزرگ در مقابله با 
کرونا موج تازه ای از امیدواری را نســبت به حل مســاله کرونا در بین معامله 
گران ایجاد کرده است. شرکت دارویی مدرنا با انتشــار بیانیه ای اعالم کرده 
است نتایج بالینی واکسن ساخت این شرکت بر روی بیش از ۳۰ هزار داوطلب 
نشــان می دهد که این واکســن ایمنی ۹۴ درصدی را ایجاد کرده است. این 
شرکت آمریکایی امیدوار است کارهای اخذ مجوز را تا پایان این ماه انجام دهد 
تا از ابتدای سال آینده میالدی این واکسن را برای عرضه عمومی روانه بازارها 
کند. پیش از این نیز شرکت داروسازی پفایزر و شریک آلمانی آن اعالم کرده 
بودند طبق نتایــج آزمایش های بالینی، تزریق واکســن کرونای جدید تا ۹۰ 
درصد باعث ایجاد مصونیت در آزمایش شوندگان شده است و احتماال تا اواخر 
ماه جاری میالدی این واکسن برای اخذ تاییدیه تولید و توزیع به سازمان غذا 
و داروی آمریکا ارایه خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی نیز با مسرت بخش 
خواندن این خبر اعالم کرده است واکسن جدید می تواند شرایط را تا فصل بهار 
به طور کلی تغییر دهد.  با اوج گیری مجدد همه گیری کرونا در برخی از نقاط 
آمریکا محدودیت ها مجدد بازگشته اند. در نیویورک، بیل دبالسیو- شهردار 
این شهر از بسته شــدن مدارس و آغاز کالس های آنالین خبر داده و در ایالت 
کالیفرنیا، دولت محلی پروتکل جدید بهداشتی محیط شغلی را برای اجرا ابالغ 
کرده اســت. جیمز بوالرد- رییس دفتر منطه ای فدرال رزرو در سنت لوییس 
و جان ویلیامز رییس دفتر منطقه ای نیویورک در اظهاراتی جداگانه نســبت 
به پیامدهای اقتصادی گسترش شــیوع کرونا ابراز نگرانی کرده اند. داده های 
جداگانه نشان می دهند شاخص اطمینان مصرف کنندگان آمریکایی در ماه 
نوامبر کاهش محسوسی نسبت به ماه قبل داشته است و فعاالن اقتصادی نسبت 
به وخیم شدن چشم انداز اقتصادی نگران شده اند. تاکنون بیش از ۵۵ میلیون 
و ۱۴۶ هزار و ۹۲۹ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که در این بین یک 

میلیون و ۳۲۹ هزار و ۴۰۷ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۵۲ هزار و ۱۶۵ نفر، برزیل با ۱۶۵ 
هزار و ۸۱۱ نفر، هند با ۱۳۰ هــزار و ۴۱۷ نفر، مکزیک با ۹۸ هزار و ۵۴۲ نفر و 
انگلیس با ۵۱ هزار و ۹۳۴ نفر بوده است.در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا در 
تالش است تا نرخ تورم را به سطح باالی دو درصدی سوق دهد، وضعیت برای 
این نهاد به طور دلخواه پیش نرفته است چرا که آمارها نشان می دهند متوسط 
نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی بــه اکتبر با ۰.۲ درصد 
کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۱.۲ درصد رسید که 
این نرخ تورم ۰.۱ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و کمترین سطح تورمی 
ثبت شده در آمریکا در سه ماهه اخیر بوده است. از طرف دیگر تورم ژاپن نیز به 
شدت نزولی شده است تا جایی که متوســط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی 
به اکتبر با ۱.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۲.۱ رسید که این رقم، 
یکی از کمترین تورم های ثبت شده در این کشور طی پنج ماه اخیر بوده است.
اختالفات بین طرفین حقوقی بر سر نتیجه انتخابات کماکان ادامه دارد و دونالد 
ترامپ در پیامی توییتری نوشته است انتخابات آمریکا متقلبانه و ناقض قانون 
اساسی بوده است و بسیاری از مردم به چشم خود شاهد تقلب بوده اند. این ادعا 
در حالی مطرح می شود که نتیجه انتخابات به صورت قطعی به زودی اعالم می 
شود و بسیار بعید است تغییر خاصی در نتایج ایجاد شود. پس از آن که مقامات 
دولت ترامپ نسبت به بازشماری آرا در برخی از ایالت ها اعتراض کردند، وزیر 
امور داخلی ایالت جورجیا از بازشماری مجدد آرای انتخاباتی در این ایالت به 
صورت دستی خبر داد. بایدن آرای الکترال این ایالت را با اختالف کمی از آن 
خود کرده بود. ترامپ در پیامی توییتری به طرفداران خود وعده داده است که 
به زودی نتیجه شکایت ها مشخص و خبرهای خوبی مخابره خواهد شد. برخی 
از مقامات جمهوری خواه پاداش های هنگفتی را برای ارایه مدارکی که تقلب در 
انتخابات را اثبات کند پیشنهاد داده اند اما تاکنون دو کمیسیون گفته اند هیچ 

مدرک معتبری که تقلب را در انتخابات ثابت کند پیدا نکرده اند و با رویه کنونی 
بسیار بعید است نتیجه انتخابات عوض شود و معامله گران نیز محاسبات خود را 
بر مبنای ریاست جمهوری بایدن بنا کرده اند.  برد مک میالن- کارشناس ارشد 
سرمایه گذاری در موسســه کامن ولث فایننشیال نتوورک گفت: بین رویکرد 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در مباحث اقتصادی اختالف نظر زیادی وجود 
دارد اما اکثریت سنا در دست جمهوری خواهان باقی مانده و این یعنی دولت 
بایدن برای پیشبرد برنامه های خود با مقاومت هایی روبروخواهد شد. این مساله 
به ویژه در حوزه مالیات ها محسوس خواهد بود و باید دید آیا در نهایت دولت 
بایدن خواهد توانست نرخ مالیات ها را مجددا افزایش دهد یا جمهوری خواهان 

به حفظ نرخ ها در سطح کنونی اصرار خواهند کرد.   

بورس آمریکا  
در وال اســتریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانستریال اوریج« با ۱.۱۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار 
و  ۸۱۹.۰۷ واحد بسته شد.شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۵۴ درصد صعود 
تا ســطح ۳۶۰۴.۴۱ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی 
»نزدک کامپوزیت« با ۰.۴۱ درصد افزایش در سطح ۱۱ هزار و ۸۷۷.۵۹ واحدی 

بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص "فوتســی ۱۰۰" بــورس لندن با 
۱.۶۶ درصد صعود نســبت به روز قبل و در ســطح ۶۴۲۱.۲۹ واحد بســته شــد.  
شــاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمــان با افزایــش ۰.۴۷ درصدی و 
ایســتادن در ســطح  ۱۳ هزار و ۱۳۸.۶۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص 

"کک ۴۰" بورس پاریس با صعود ۱.۷ درصدی در ســطح ۵۴۷۱.۷۸ واحد بســته 
 شد. در مادرید شــاخص "ایبکس ۳۵" ۲.۶۰ درصد باال رفت و به ۷۹۸۶.۲۰ واحد 

رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد خوبی داشــتند؛ تا جایی که 
شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۲.۰۵ درصدی تا سطح ۲۵ 
هزار و ۹۰۶.۹۳ واحدی باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۸۶ 
درصد باال رفت و در ســطح ۲۶ هزار و ۳۸۱.۸۷ واحد بسته شد. در چین شاخص 
"شانگهای  کامپوزیت" جهش ۰.۹۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۹۰۴.۱۷ 

واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۱.۲۴ درصد 
افزایش و ایستادن در سطح ۶۴۸۴.۳۳  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر 
شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود. )معیار محاسبه 

تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر 
مدیت" با ۲.۲۴ درصد افزایش به ۴۱.۲۶ دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال 

با صعود ۲.۴۱ درصدی به ازای ۴۳.۸۲ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بهــا، بهای هر اونس طال بــا افزایش ۰.۲ درصدی 
نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۸۷.۰۲ دالر معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۱۶ 

درصدی به ازای ۲۴.۷۶ دالر مبادله شد.

دولت ِکبِک کانادا اعالم کرد که فروش خودروهای 
ســواری بنزینی جدید را تا ســال ۵۳۰۲ ممنوع 
خواهد کرد.به گزارش ایسنا، ایالت ِکبِک که دومین 
ایالت پرجمعیت کاناداســت، در راستای برنامه 
۱.۵ میلیارد دالری پنج ســاله برای تحقق اهداف 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان ۵.۷۳ 
درصد تا ســال ۰۳۰۲ در مقایســه با سطح سال 
۰۹۹۱، این ممنوعیت را اعــالم کرد.پیش از این 
کالیفرنیا که بزرگترین بازار خودروی آمریکاست در 
سپتامبر سوئیچ به خودروهای برقی در سال ۵۳۰۲ 

را اعالم کرد. ایالت کانادایی بریتیش کلمبیا هم حذف 
خودروها و کامیونهایی که با سوختهای آالینده کار 
می کنند را در مدت ۰۲ سال آینده هدف گرفته است 
و ممنوعیت کامل فروش یا لیزینگ این خودروها را 

در سال ۰۴۰۲ به اجرا می گذارد.
انگلیس هم اخیرا به دنبال اعالم تصمیم مشابهی 
برای ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی و بنزینی 
جدید است.جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا 
وعده داده اســت اقدامات فوری بــرای مقابله با 
تغییرات جوی و تقویت رشد اقتصادی انجام گیرد 

که شامل ســاخت خودروهای پاک ارزان قیمت و 
ســرمایه گذاری در جایگاههای شارژ خودروهای 
برقی در سراسر کشور خواهد بود.بر اساس گزارش 
رویترز، اگرچه همه گیری ویروس کرونا دولت کانادا 
را وادار کرده به کمکهای اضطراری به کسب و کارها 
و مردم متمرکز شــود اما دولت متعهد شده است 
آالیندگی را تا سال ۰۵۰۲ به صفر برساند و انتظار 
می رود پیش از کریسمس در این خصوص سرمایه 
گذاریهایی را اختصاص دهد و سال آینده یک بودجه 

جداگانه پیش بینی کند.

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر انتظارات 
برای تمدید کاهش تولید فعلی اوپک پالس و خبر مثبت 
از ساخت یک واکسن دیگر برای کووید ۱۹ افزایش یافت.

به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در ژانویه ۲۶ ســنت معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و به 
۴۴ دالر و هشت سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دسامبر 
۱۸ ســنت معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۴۱ دالر و 
۵۲ سنت در هر بشکه رســید.بازارهای سهام پس از این 
که شرکت ُمدرنا اعالم کرد بر مبنای جدیدترین داده ها، 

واکسن کووید ۱۹ آزمایشی این شرکت بیش از ۹۴.۵ درصد 
در پیشگیری از بیماری موثر بوده است، با امید به احیای 
اقتصادی ســریعتر صعود کردند.جفــری هالی، تحلیلگر 
ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: اعالم 
خبر واکســن ُمدرنا احتماال بزرگترین تاثیر را روی بازار 
نفت داشته است و خبر مثبت ساخت واکسن مطمئنا کف 
قیمت بلندمدتی برای نفت ایجاد می کند.هفته گذشته هم 
شرکت داروســازی فایزر اعالم کرده بود که نتایج واکسن 
کووید ۱۹ آزمایشی این شــرکت بیش از ۹۰ درصد موثر 
بوده است.استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی 

کورپ در یادداشتی نوشت: اگر بخواهیم احیای اقتصادی 
را از دریچه نگاه بازارهای نفت ببینیم، با واکسنهای موثری 
که در راه هســتند، احتمال باالیی وجــود دارد که روند 
جابجایی در ســال ۲۰۲۱ به سطح پیش از شیوع ویروس 
کرونا برگردد.در این بین، نشست کمیته نظارتی مشترک 
وزیران اوپک پالس روز سه شنبه برگزار می شود و درباره 
سیاست تولید توصیه خود را به گروه وزیران ارایه خواهد 
کرد. نشســت وزیران گروه اوپک پالس روزهای ۱۰ و ۱۱ 
آذر برگزار خواهد شد و تصمیم نهایی درباره سیاست تولید 

سال آینده در این دیدار گرفته خواهد شد.

جزئیات حضور کارکنان در محدودیت های آتی

رکوردشکنی وال استریت به امید واکسن کرونا

واکسن ُمدرنا به صعود نفت جان دوباره بخشیدممنوعیت فروش خودروهای بنزینی جدید در ِکِبک کانادا
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مرکز پژوهش های مجلس:

قیمت سکه طرح جدید 
 به ۱۲ میلیون و

 ۳۰۰ هزار تومان رسید

 پیش فروش 
 اوراق نفت مزیتی به 

اوراق ریالی ندارد

 بودجه 
ام المصائب 
اقتصاد کشور
 است

خوانساری:
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سرمایه گذاری 
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دژپسند:

سرمقاله

طرح تامين کاالی 
اساسی؛ درد یا درمان؟

ایرادات طرح تامین کاالی 
 اساســی را از چند حوزه 
می توان دید. نکته نخست 
اینکه رقمی که قرار است 

به خانوارها برای...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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 60  درصد شاغالن در بخش 
غير رسمی فعاليت می کنند

 زنگ خطر 
رشد مشاغل موقت

 تعلل در مالیات ستانی
 از مالکان خانه های خالی  

و  لوکس

مجلس  دولت را مکلف کرد با فروش سهام پول یارانه را تامين کند

کشمکش بر سر کاالبرگ
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وعده ساماندهی بازار خودرو با عرضه در بورس
با تصویب کلیات در مجلس ،  خرید خودرو در بورس هر سه سال یک بار امکان پذیر شد

براساس آمارهای ارائه  شده از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس طی سال های اخیر به طور میانگین ۲۵ میلیون 
نفر در بنگاه های کوچک و بزرگ کشور مشغول فعالیت 
بوده اند که حــدود ۶۰ درصد از آنها بدون پوشــش 
بیمه ای در بخش غیررسمی مشغول فعالیت هستند. 
در این بین دولتی ها برای توجیه افزایش تعداد بیکاران 
ادعای این را دارند که اشــتغال در بخش غیر رسمی 
افزایش یافته است.همواره گزارش های مختلفی از 
سوی نهادهای مختلف منتشر می شود که حکایت از 
بیکاری بسیاری از واجدان شرایط و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی دارد...

در حالی که قانون بودجه امسال دولت را مکلف به 
اخذ مالیات از خانه های خالــی و خانه های لوکس 
کرده، اما با گذشــت ۸ ماه از سال و عدم اجرای آن، 
بیم عدم اجرای این قوانین وجود دارد.به گزارش مهر، 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته 
در حاشــیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
مالیات بر خانه های خالی از ارســال اطالعات ۱۹۴ 
هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور 
در مجموِع دو مرحله، به سازمان امور مالیاتی خبر داده 
بود. پیش از این در مرحله نخست، مشخصات ۱۰۹ 

هزار واحد خالی از ...

يادداشت
فرصت  قيمت گذاری 

خودرو در بورس
 امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

پیش فروش اوراق نفت مزیتی 
به اوراق ریالی ندارد

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: پیش فروش 
اواق نفتی هیچ مزیتی به اوراق ریالی فعلی ندارد و 
در زمان سر رسید، فشار عمومی برای گشایش در 
فروش نفت را افزایش می دهد. مرکز پژوهش های 
مجلس در اظهار نظری کارشناسی به پیش نویس 
پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با عنوان »پیش فروش قطعی اوراق نفت« 
واکنش نشان داده است و با توجه به اهمیت موضوع 
و طرح مســئله اجرای این ایده برای سال ۱۴۰۰ 
)احتماالً با تغییراتی جزئی نسبت به طرح اولیه(، 

این گزارشی را منتشر شده است.
در قسمت جمع بندی این گزارش آمده است: به 
نظر می رسد اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی 
نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال 
انتشار است نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش 
فروش نفت به دلیل وابســتگی به نرخ ارز و قیمت 
نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار باالیی خواهد 
داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش 
داده )موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت 
می شود( و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره 
در اقتصاد خواهد شــد. هرچند شرکت ملی نفت 
به دلیل بهره مندی از عوائد حاصل از انتشــار این 
اوراق )سهم ۱۴/۵ درصدی( از این سیاست منتفع 
خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه 
با سیاست های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار 
انواع اوراق مالی اسالمی )برمبنای مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی( و همچنین فروش سهام دولت 
)در قالب صندوق های ETF و سایر روش ها( دارای 
آسیب های بسیار بیشــتری است. همچنین قابل 
پیش بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار 
عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش 
خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم گیری 
مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت. 

حجت اله صیدی اعالم کرد؛
تدارک ویــژه بانک صادرات 

ایران برای مقابله با کرونا
حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران 
با تشریح شــیوه نامه مقابله با کرونا از آمادگی این 
بانک برای همراهی با برنامه ویژه دولت در دو هفته 
اول آذرماه برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله 
صیدی، در نشست هفتگی شــورای مدیران این 
بانک، شــیوه نامه  چگونگی حضور کارکنان صف 
و ســتاد، نحوه ارائه خدمات بانکی به مشتریان و 
مصون سازی و رعایت نکات بهداشتی در دو هفته 
اول آذر ماه را تبیین کرد. مدیرعامل بانک صادرات 
ایران با تاکید بر اجرا شدن ضوابط و مقررات اعالمی 
از ســوی دولت برای حضور حداکثر یک ســوم 
کارکنان در استان ها و مناطق قرمز، حضور حداکثر 
نیمی از کارکنان در مناطق نارنجی و حضور حداکثر  
دو سوم کارکنان در مناطق زرد از نظر آلودگی به 
ویروس کرونا در سطح شعب و ستاد بانک، گفت: 
شیوه نامه مورد نظر در دو هفته اول آذر ماه با توجه 
به شرایط ویژه کشور از سوی بانک صادرات ایران با 
جدیت به کار گرفته خواهد شد و تمامی امکانات 
بانک برای ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل بانک مسکن گزارش داد:
بانک مسکن 20 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت پرداخت کرد
بانک مسکن طی 7 ماهه اول امسال موفق شد بیش 
از 2۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیالت در بخش 
مسکن و ساختمان به گروه های متقاضی در بازار 
خرید، ساخت و تعمیرات خانه و آپارتمان پرداخت 
کند. مدیر عامل بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مسکن،هیبنا-اظهار داشت: از 
ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، رقمی معادل 
2۰ هزار و ۱36 میلیارد تومان انواع تســهیالت 
ســاخت، خرید، جعاله و ... توسط شعب بانک در 
سراسر کشــور به متقاضیان پرداخت شده است. 
وی افزود:این میزان تســهیالت به لحاظ ارزش 
،رشد ۴6 درصدی از خود نشان می دهد که با توجه 
به اوضاع رکود نسبی در بازار مسکن، بیان کننده 
قدرت نفوذ تسهیالت بانک مسکن در طیف حاضر 
در این بازار است. شایان گفت:در ماه های گذشته 
از سال جاری، یک میلیون و ۱3۵ هزار و 23۵ فقره 
انواع تسهیالت توسط بانک مسکن به سازنده ها 
و تولیدکنندگان مســکن و همچنین خریداران 
واحدهای مسکونی و خانوارهایی که قصد تعمیر 

محل مسکونی خود را داشتند پرداخت شد.

خبر

در حالی که قانــون بودجه 
امسال دولت را مکلف به اخذ 
مالیــات از خانه های خالی و 
خانه های لوکس کرده، اما با 
گذشــت ۸ ماه از سال و عدم 

اجرای آن، بیم عدم اجرای این قوانین وجود دارد.
به گزارش مهر، محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی 
چهارشنبه گذشــته در حاشــیه هیئت دولت در جمع 
خبرنــگاران درباره مالیات بر خانه های خالی از ارســال 
اطالعات ۱۹۴ هزار واحد مســکونی خالی از سکنه در 
سراسر کشور در مجموِع دو مرحله، به سازمان امور مالیاتی 
خبر داده بود. پیش از این در مرحله نخست، مشخصات 
۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی اعالم 
شده بود که معاون این سازمان از شناسایی تنها 2۵7۴ 
واحد از آنها به عنوان »قطعاً خالی از سکنه« خبر داده بود.

این آمار در حالی است که تا قبل از آن، مسئوالن مختلف 
در وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان امور 
مالیاتی، مرکز آمار و… همواره ارقامــی از 2.۵ تا 2.7 
میلیون واحد مسکونی را به عنوان تعداد خانه های خالی 

پس از سرشماری سال ۱3۹۵ اعالم می کردند.

چند دلیل برای عدم موفقیت قانون مالیات بر 
خانه های خالی

اگرچه عدم همکاری مالکان در تکمیل اطالعات ملکی 
خود با مراجعه به ســامانه ملی امالک و اسکان کشور 
که در اختیار وزارت راه و شهرســازی است و قرار است 
پایه اطالعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی باشد و همچنین عدم 
همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک در ارائه مشخصات 
امالک خالی به وزارت راه، 2 فقــره از مهمترین دالیل 
عدم موفقیت در اجــرای قانون مالیات بــر خانه های 

خالی ذکر می شود، اما بسیاری از کارشناسان، همچنان 
مهمترین دلیل در شکست قانون مالیات بر خانه های 
خالی را ناتوانی دولت )سازمان امور مالیاتی و وزارت راه 
و شهرسازی( در شناسایی قطعی و احراز حتمی خالی از 

سکنه بودن واحدهای مسکونی می دانند.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اگرچه به عنوان اولین 
اقدام مهم مجلس یازدهم، نسبت به اصالح ماده ۵۴ مکرر 
قانون مالیات مستقیم که مربوط به مالیات بر خانه های 
خالی است، مصوبه خوبی داشت، اما هنوز نتوانسته در دو 
مرحله رفت و برگشت مصوبه به شورای نگهبان و اعمال 
نظرات این شورا، اصالحیه قانون مالیات های مستقیم را 

نهایی و برای اجرا به دولت ابالغ کند.

تاریخ اعتبار قانون مالیات بر خانه های لوکس 
در آستانه اتمام

قانون مالیات بر خانه های خالی، عالوه بر آنکه در قانون 
بودجه امسال درج شده، در قانون مالیات های مستقیم نیز 

آمده است؛ بنابراین حتی با وجود اتمام تاریخ اعتبار قانون 
بودجه امسال، اجرای این قانون متوقف نخواهد شد.

اما قانون مالیات بر خانه های لوکــس، صرفاً در قانون 
بودجه امسال آمده که با توجه به گذشت ۸ ماه از سال 
جاری و باقی ماندن تنها ۴ ماه از سال، امکان اجرای آن 
بسیار بعید به نظر می رسد؛ هرچند که زمزمه هایی مبنی 
بر وارد کردن موضوع مالیات بر خانه و خودروی لوکس 
در الیحه مالیات های مستقیم که وزارت اقتصاد مسئول 

تنظیم آن شده، شنیده می شود.
ضمن اینکه دولت هنوز آئین نامــه اجرایی این قانون 
را تنظیم و تصویب نکرده که با توجــه به حجم باالی 
پیشنهادات و آئین نامه های اجرایِی در انتظارِ تصویب در 
هیئت دولت، بعید است تا پایان سال امکان تهیه آئین 
نامه قانون مالیات بر خانه های لوکس و تصویب آن در 

دولت فراهم شود.
این در حالی است که مالیات بر خانه های لوکس، بسیار 
سهل الوصول تر بوده و امکان شناســایی مالکان آنها 

با توجه به تعداد کم این واحدها و نیز مشــخص بودن 
پروانه های ساختمانی صادره برای این نوع از واحدها و نیز 
مناطق لوکس نشین تهران و دیگر کالنشهرها نسبت به 

خانه های خالی بسیار راحت تر است.

جزئیات مالیات بر خانه های لوکس
بر اساس بند ۱ تبصره 6 قانون بودجه سال ۹۹، هر واحد 
مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر 

به نرخ زیر مشمول مالیات می شود:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵ تا 2۵ میلیارد تومان، دو در هزار
3- نسبت به مازاد 2۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ تا 6۰ میلیارد تومان، چهار در هزار
۵- نسبت به مازاد 6۰ میلیارد تومان به باال، پنج در هزار

بنابراین بر اســاس این مصوبه اگر خانه ای ۱۵ میلیارد 
تومان ارزش داشته باشــد صاحب این واحد مسکونی 
باید ساالنه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر 
خانه ای 2۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن 
باید ساالنه ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازد، اگر خانه ای 
6۰ میلیارد تومان ارزش داشــته باشد صاحب آن باید 
۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت نماید و 
اگر خانه ای 7۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات 

ساالنه آن برای صاحبش ۱۹۰ میلیون تومان است.
برخی گمانه ها از وجود بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 

باالی ۱۰ میلیارد تومان در پایتخت حکایت دارد.
بر اساس آنچه سازمان امور مالیاتی از درآمدهای محقق 
شده از محل مالیات های مستقیم ارائه کرده، در بخش 
مالیات بر ثروت که به حدود ۱3 هــزار میلیارد تومان 
می رســد، درآمد مالیات بر واحدهای مسکونی گران 
قیمت که در قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار 
درج شد، رقم صفر منظور شده است که نشان دهنده عدم 
تحقق این پایه مالیاتی از مجموع انواع پایه های مالیاتی 

مصوب در قانون بودجه ۹۹ است.

دو پایه مالیاتی مسکن در بن بست

تعلل در مالیات ستانی  از مالکان خانه های خالی  و  لوکس

روحانی:
 وضعیت اقتصادی رونق می گیرد

یکصد و هشتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در ادامه 
مباحث جلسه گذشته، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه گزارشی از روند آماده سازی و نهایی شدن 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، رئیــس جمهور بــا تاکید بر 
اولویت تدوین الیحه بودجه بر اســاس واقعیت 
های اقتصادی و در عین حــال تداوم برنامه های 
توسعه کشور، رشد و رونق تولید و ایجاد گشایش 
در معیشــت مردم و اقشــار کم برخوردار گفت: 
مقاومت ملت ایران در بیش از دو سال و نیم جنگ 
اقتصادی بی سابقه با دشــمنان قسم خورده به 
ثمر نشسته اســت و زمینه های بهبود در شرایط 
اقتصادی مردم فراهم شده است و با وجود لطمات 
و صدمات ســختی که به اقتصاد کشور وارد شد، 
دولت با حمایت و همکاری مردم اجازه نداد تحریم 
کنندگان به اهداف شوم خود برسند. روحانی ادامه 
داد: از این نظر با عنایت بــه اهداف الیحه بودجه 
سال آینده و با برنامه ریزی هایی که انجام شده، با 
امیدواری می توانیم اعالم کنیم وضعیت اقتصادی 

کشور رو به بهبودی و رونق قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور پس از گزارش کارگروه اقتصادی کرونا 
در خصوص وضعیت اقتصادی و مشکالتی که در اثر 
تعطیلی ها برای برخی از مشاغل و کسب و کارها 
در دور جدید اعمال محدودیت های شدید ایجاد 
خواهد شد، با اشاره به ضرورت اعمال این محدودیت 
ها با هدف حفظ جان و سالمت مردم اظهار داشت: 
بی تردید در مسیر اجرای این محدودیت ها افراد کم 
برخوردار با مشکالتی روبرو خواهند شد از این رو با 
وجود همه مشکالت و مضایقی که همه مردم شریف 
از آنها آگاهند، دولت تصمیم گرفته است برای گروه 
های هدف و اقشار آسیب پذیر که در اثر تعطیلی 
کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد، اقدامات 
حمایتی را در نظر بگیرد. رئیس جمهور به سازمان 
برنامه و بودجه ماموریت داد با هماهنگی با وزارت 
تعاون و بانک مرکزی در خصوص تامین اعتبارات 

مورد نیاز این خانوارها اقدام کند.
در پایان این جلســه محمدباقــر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در گفتگویی با اشاره به 
اینکه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به حکم 
قانونی مبنی بر تحویل آن تا ۱۵ آذر ماه به مجلس، 
آماده شده است، گفت: 2۱ تبصره ای که باید همراه 
با جداول بودجه تهیه شــود، در اختیار وزرا قرار 
گرفت تا نظرات خودشان را حداکثر تا پایان هفته 

به سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.

بدون دغدغه در بازار سرمایه 
سرمایه گذاری کنید

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فعاالن اقتصادی و افرادی 
که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دارند بدون 
دغدغه در این زمینه گام های مناسبی بردارند. به 
گزارش ایسنا، فرهاد دژپســند در حاشیه جلسه 
کمیسیون  اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران، 
گفت: بهبود فضای کســب و کار و مقررات زدایی 
به عنوان یکی از بحث هــای مهم مطروحه در این 
جلسه، باید در سال جهش تولید مورد توجه ویژه 
قرار گیرد، بنابراین ما عملکرد دو ســاله خود را در 
این خصوص به کمیسیون اقتصادی گزارش داده و 
مقرر شد ضمن برگزاری جلسه ای در وزارت اقتصاد 
و دارایی بازدید میدانی نیز صورت پذیرد و تحوالت 
و دستاوردها بررسی شوند. دژپسند تأکید کرد:  اگر 
می خواهیم سرمایه گذاری رشد پیدا کند و جهش 
تولید شکل گیرد، باید فعاالن اقتصادی و افرادی 
که قصد سرمایه گذاری دارند بدون دغدغه در این 

زمینه گام های مناسبی بردارند.
وی موضوع مالیات و اصالح ساختار مالی و بودجه 
دولت را از دیگر مباحث مطروحــه عنوان کرد و 
گفت: ســؤاالت نمایندگان در ایــن زمینه در دو 
جهت مورد بررسی قرار گرفت، نخست در جهت 
برنامه های پایه های جدیــد مالیاتی، کاهش فرار 
مالیاتی و دوم در جهــت عدالت مالیاتی، البته در 
برخی موارد متوجه شدیم که عدم اطالع رسانی 
به موقع همکاران مــن در وزارت اقتصاد و دارایی 
سبب این مسئله شده اســت، بنابراین مقرر شد 

جلساتی برگزار شده و شفاف سازی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره وضعیت بازار سرمایه 
گفت: در این خصوص اقدامات و سیاســت هایی 
که - در یک ســال اخیر توسط شــورای بورس، 
وزارت اقتصاد، دولت و مجلس برای بهبود شرایط 
بازار سرمایه اتخاذ شده - مورد بحث قرار گرفت؛ 
همچنین آنچه در جهت افزایش عرضه در شرایطی 
که بازار با تقاضای فزاینده روبــرو بود و در جهت 
مدیریت تقاضا مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد 

وزارت اقتصاد و دارایی گزارش تفصیلی ارائه دهد.

اخبار
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رئیس اتاق تهران با بیان اینکــه بودجه، ام المصائب 
اقتصاد ایران است، گفت: کسری بودجه منجر به تورم 
و تورم هم منجر به کاهش ارزش پول و ایجاد فشار بر 

معیشت مردم با خصوص اقشار محروم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مســعود خوانســاری در 
هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به بحث بودجه ساالنه کشور، اظهار داشت: در 
این ایام دولت موظف است که بودجه ساالنه را به مجلس 
ارائه کند لذا خواهش ما از دولت این اســت که امسال 
حداقل با توجه به مشکالتی که در سال های گذشته در 

این رابطه داشته ایم بودجه متوازنی ارائه دهد.
وی افزود: باید درآمد و هزینه حتماً در آن دیده شد زیرا 

ام المصائب اقتصاد کشور ما بحث بودجه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بحث بودجه هر 
سال با کسری مواجه است؛ این کسری باعث می شود 
که اقتصاد کشور تورم های باالیی داشته باشد. به طور 
متوسط در ۴۰ سال گذشته تورم 2۰ تا 22 درصدی را 
هر سال داشته ایم و همین مسائل باعث کاهش ارز پول 
و فشار بر معیشت مردم به خصوص طبقات محروم شده 
است و در نتیجه قدرت خرید این اقشار سال به سال بر 
اثر تورم کمتر شده و حجم نقدینگی نیز سال به سال 

اضافه شده است.
خوانساری با بیان اینکه در مجموع مشکالت اقتصادی 
که گریبانگیر اقتصاد کشور است ناشی از کسری بودجه 
است که هر سال با آن مواجه هستیم، گفت: بنابراین 
انتظار داریم از آنجا که بحث نفت نیز در بودجه کم اثرتر 

بوده است، امسال دولت بتواند بودجه ای را تنظیم کند 
که حداقل کسری در آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات آمریکا اظهار داشت: 
خوشبختانه در این انتخاب ترامپ رأی نیاورد و یقیناً 
رفتن وی هم در آمریکا و هم در ســایر کشورها مؤثر 
خواهد بود و رفتن وی در ایران نیز یقیناً بی اثر نیست 
و در بازارهای ما اثر خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران افزود: ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه مدت 
است، بنابراین اگر ما مشکالتمان را در داخل حل نکنیم 
ممکن است در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف 

بگذارد ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی باز می گردد.
خوانساری گفت: آنچه که مسلم بوده این است که ما 
مشکالت ســاختاری اقتصادی داریم و قطعاً باید یک 

روزی به آن بپردازیم و شاید امروز با توجه به اتفاقی که 
در آمریکا افتاده بهترین فرصت استفاده هم در رابطه 
با بهبود روابطمان با سایر کشور و هم اینک بتوانیم در 

داخل اصالحاتی را انجام دهیم، به وجود آمده است.
وی یادآور شد: البته یک نگرانی وجود دارد مبنی بر این 
که شاید با مستقر شدن رئیس جمهور جدید آمریکا 
بازارهای ما به خصوص در مورد قیمــت ارز مقداری 
کاهشی شود و باید مواظب باشیم که جوگیر نشویم 
که این موضوع ادامه دار خواهد بود و بر اساس آن برنامه 
ریزی کنیم و همان اتفاقی که برای ارز ۴2۰۰ تومانی 

افتاد این بار تکرار نشود.
خوانساری گفت: اگر نسنجیده برخورد کنیم یقیناً هم 

صادرات و هم تولید ما دچار خسران خواهد شد.

شــاخص دالر به میانه کانال ۹2 واحدی عقب نشست. 
به گزارش رویترز، این احتمــال وجود دارد که روزهای 
پایانی دولت ترامپ شاهد به اوج رسیدن تنش ها بین 
چین و آمریکا باشد. وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه 
مدعی شده اســت ترامپ قصد دارد تا پایان دولت خود 
فشار حداکثری را به چین وارد و تحریم های جدیدی 
علیه این کشور وضع کند که رفع آن برای دولت بعدی 
دشوار باشد. در دولت ترامپ مناقشات دو طرف به سرعت 
به حوزه تجاری و سرمایه گذاری کشیده است که حتی 
فاز نخست توافق تجاری نیز نتوانست روابط دو طرف را 
به حالت قبل بازگرداند. رف چینی در واکنش به این خبر 
نسبت به عواقب رگونه اقدام نسنجیده هشدار داده است. 
تالش های دولت ترامپ برای تقابل با چین در شرایطی 
انجام می شــود که طرف های خارجی به دنبال حضور 
پررنگ تر در بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان هســتند 
و داده های منتشر شده از ســوی وزارت بازرگانی چین 
نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی مستقیم در این 
کشور در ۹ ماه نخست امسال به ۸۰۱ میلیارد یوان ) ۱۱۵ 
میلیارد دالر( رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 6.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
پیش از این تنش های تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا 
باال گرفته و اتحادیه اروپا با انتقــاد از رویکرد آمریکا در 
مذاکرات و اشاره به پیشرفت اندک در مذاکرات طرفین 
اعالم کرده بود حدود چهار میلیارد دالر تعرفه تجاری 
بیشتر بر روی واردات خود از آمریکا وضع خواهد کرد. 
پیش از این سازمان تجارت جهانی در پرونده شکایت 
اتحادیه اروپا از آمریکا، حق را بــه این اتحادیه داده بود. 
با این حال اتحادیه اروپا اعالم کرده است در صورتی که 
آمریکا از موضع قبلی خود در اضافه کردن تعرفه ها عقب 
نشینی کند، تعرفه های جدید اروپا نیز ملغی خواهد شد.
اداره غذا و دارو آمریکا مجوز تولید انبوه واکســن ضد 
کرونای شرکت آمریکایی فایزر و شریک آلمانی آن یعنی 
بیونتک را صادر کرد. انتظار می رود در اوایل سال اینده 
میالدی این واکسن که طبق ادعای سازندگانش باعث 
ایجاد مصونیت ۹۰ درصدی در افراد مورد آزمایش شده، 
به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد و قرار 
است این واکسن ابتدا در آمریکا و سپس اروپا و سپس 
سایر نقاط عرضه شــود. تولید انبوه این واکسن به ویژه 
در شرایطی که سرعت ابتال به کرونا مجددا رو به افزایش 
است خبر بسیار خوبی برای بازارهای مالی از جمله بازار ارز 

محسوب می شود به ویژه آنکه اروپا به ویژه شرق و مرکز 
آن مجددا درگیر همه گیری کرونا شــده و کشورهای 
غربی و شمالی نیز ناگزیر به اعمال مجدد قرنطینه های 

سراسری و محدودیت های کسب و کار شده اند.  
تاکنون بیش از ۵۵ میلیون و ۱۴6 هزار و ۹2۹ مورد ابتال 
به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و 
32۹ هزار و ۴۰7 نفر جان خود را از دست داده اند. در بین 
کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با 
2۵2 هزار و ۱6۵ نفر، برزیل با ۱6۵ هزار و ۸۱۱ نفر، هند 
با ۱3۰ هزار و ۴۱7 نفر، مکزیک با ۹۸ هزار و ۵۴2 نفر و 
انگلیس با ۵۱ هزار و ۹3۴ نفر بوده است. جو بایدن- نامزد 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیامی توییتری 
با اشاره به افزایش قابل توجه شمار قربانیان کرونا در آمریکا 
گفته است شرایط کرونا در حال حاضر یک بحران است که 
نیازمند پاسخی منسجم از طرف دولت فدرال است اما این 
پاسخ در حال حاضر )از طرف دولت ترامپ( وجود ندارد. 
وی همچنین خواســتار اقدام فوری دولت ترامپ برای 
مقابله با کرونا شد.   جو بایدن و کاماال هریس که قرار است 
معاون اول وی باشد، همواره از اولویت قرار دادن مساله 
کرونا به محض ورود به کاخ سفید در ژانویه سال آینده خبر 
داده اند.   با احتمال کاهش شتاب رشد اقتصاد جهانی در 
ماه های پیش رو، معامله گران با احتیاط بیشتری در حال 
معامله هستند و منتظرند تا بانک های مرکزی و مقامات 
اقتصادی کشورهای جهان موضع گیری مشخص تری را 
برای هفته ها و ماه های آینده اعالم کنند. در برخی از نقاط 
شاهد بازگشت قرنطینه ها بوده ایم: وزیر بهداشت آلمان 
گفته است نمی توان تاریخ دقیقی برای پایان محدودیت 
ها اعالم کرد و در فرانسه نیز نخست وزیر این کشور خبر از 

تداوم محدودیت های کنونی داده است.  
وادار شدن دولت ها به حمایت از کسب و کارها و افراد 
بیکار شده، خود را به شــکل افزایش کسری بودجه و 
تشدید بحران بدهی در شماری از کشورها نشان داده 
است و این مســاله خود ریســک مضاعفی برای رشد 
اقتصادی ماه های آینده محسوب می شود.  برای نمونه 
و تنها در ماه اکتبر، میزان مخارج دولت آمریکا ۱3۴.۴ 
میلیارد دالر بیشتر از میزان درآمدهای آن بوده است. 
درآمدهای دولت طی این ماه ۱.2 میلیارد دالر نسبت 
به ماه قبل کاهش پیدا کرده اســت. دولت آمریکا برای 
حمایت از اقتصاد این کشــور در برابر کرونا مجبور به 

تخصیص یک بسته 2.2 تریلیون دالری شده بود.  

در حالــی واردات کاالهــای گروه چهــار ممنوع 
بوده و تحت هیچ شــرایطی امــکان ورود آنها به 
کشور وجود ندارد که در حال حاضر ۴2۰ کانتینر 
لوازم خانگی برند»بوش« مجــوز واردات را با ارز 
 نیمایی دریافت کرده اســت  و دلیل این تبعیض 

مشخص نیست!
به گزارش ایسنا، گزارش ها از این حکایت دارد که 
۴2۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید 
رجایی موجود است که ثبت سفارش و تایید منشا 
ارز شده و در آستانه ترخیص قرار دارد، کاالهایی که 
با ارز نیمایی تامین ارز شده و میلیون ها دالر برای 
آن اختصاص یافته اســت، جریانی که مورد تایید 

مسئوالن گمرک ایران نیز است.
این موضوع در حالــی مطرح می شــود که لوازم 
خانگی جزو گروه چهار کاالیی قرار دارد و واردات 
این گروه کاال که عمدتا مصرفی و غیرضروری است 
با توجه به شرایط ارزی از دو ســال پیش ممنوع 
شده است و به هیچ عنوان امکان واردات این  کاالها 

وجود ندارد.
با این حال ارونقی - معاون فنی گمرک - در رابطه با 
چگونگی امکان واردات میلیون ها دالر لوازم خانگی 
»بوش« در آستانه ترخیص قرار گرفته می گوید این 
کاالها ثبت سفارش و تایید منشا ارز شده و  دیوان 
عدالت اداری نیز با توجه به حقوق مکتسبه ای که 
برای واردکننده قائل شده صدور رای کرده و مجوز 

ترخیص این کاال صادر شده است.
ارونقی تاکید کــرده که کاالهای گــروه چهار به 
هیچ عنوان امکان ترخیص ندارند و حتی با وجود 
پیگیری های صورت گرفته و مصوباتی که در این 
رابطه وجود داشــت تنها در مورد کاالهای گروه 
چهار بود که قبل از ممنوعیت وارد شده و مهلتی 
تعیین شــد و بعد از آن دیگر به هیچ عنوان امکان 

واردات این کاالها وجود نداشت.
اما این تبعیض در واردات کاالهای گروه چهار در 
حالی اتفاق افتاده که از مدتــی پیش واردات آنها 
ممنوع شــده و تا همین چند مــاه پیش ماجرای 
خاص خــود را داشــت؛به طوری کــه حدود 7۰ 
میلیون یورو از این کاالها قبــل از ممنوعیت وارد 
شده بود که امکان ترخیص آن بعد از تغییر شرایط 

ارزی وجود نداشت.

مخالفت با عدم واردات ایــن 7۰ میلیون یورو کاال 
در حالی وجود داشت که در آن زمان معاون فنی 
گمرک اعالم کرده بود که تمامی این اقالم قبل از 
ممنوعیت واردات، وارد بناد رو گمرکات شــده و 
صاحبان آنها علیرغم حقوق مکتسبه به وجود آمده 
نتوانســته اند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص 

کاال اقدام کند.
ســرانجام در بهمن ماه پارســال شــرایطی برای 
ترخیص این دسته از کاالهای گروه چهار تعریف 
شد و براساس مصوبه هیات وزیران فرصتی تعیین 
تا بتواند صاحبان این کاالها برای اظهار و ترخیص 

اقدام کنند.
با این وجود وقتی زمان در پایان ســال گذشته به 
اتمام رسید که با توجه به شرایط که وجود داشت به 
خصوص در دوران کرونا بخش کمی از این کاالها 
به گمرک اظهار شــده بود و باید مجددا باید زمان 
اظهار کاال تمدید می شد اما آن چه اتفاق افتاد این 
بود که با پیشنهاد وزارت صمت بار دیگر در خرداد 
ماه هیات وزیران بــرای تمدید مهلت »ترخیص« 
کاالهای گروه چهــار اقدام کرد کــه این موضوع 
نمی توانست موجب حل و فصل مشکالت مربوط 
به ترخیص کاالهای گروه چهار باشــد و باید زمان 

اظهار این کاالها تمدید می شد.
در نهایت در 26 شهریور ماه امسال مهلت ترخیص 
کاالهای گروه چهــار به پایان رســید و در حالی 
میلیون ها دالر از این کاال که قبل از ممنوعیت وارد 
شــده و امکان ترخیص برای آنها وجود داشت در 
گمرک و بنادر باقی ماند که طبق بخشنامه مرکز 
واردات در نهایت این کاالها مشمول قانون متروکه 

شد و به دست صاحبانشان برای واردات نرسید.
اما اکنون در زمانی که هیچ مهلت و مصوبه دولتی 
برای ترخیــص کاالهای گروه چهــار وجود ندارد 
اینکه ۴2۰ کانتینر لــوازم خانگی برنــد بوش با 
دریافت مجوز در آســتانه ترخیص قــرار گرفته 
جای ســوال دارد و باید مراجع مربوطه در رابطه 
با چگونگی ایجاد چنین شرایطی برای یک کاالی 
خاص ممنوعه پاســخگو باشــند، از جمله اینکه 
چطور در زمــان ممنوعیــت، وزارت صمت، ثبت 
سفارش و بانک مرکزی، تامین ارز کاالی ممنوعه 

اعالم شده را انجام داده اند.

»بودجه«ام المصائب اقتصاد کشور است

امتیاز ویژه  واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت!ثبت چهارمین ریزش متوالی دالر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۷ آبان ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹ با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۷۷ دالر و ۸۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۰۹ تومان است.

بانک ها
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فرار کارفرما از شناسنامه دار کردن مشاغل
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اینکه چرا افراد بسیاری در ایران مشاغل موقتی و غیررسمی دارند دالیل مشخصی دارد که زیاد هم پیچیده نیست. در مورد موضع رشد مشاغل غیررسمی دو دیدگاه مطرح است. نخست بحث کارفرماها است که در این رابطه تمایلی برای ثبت بنگاه یا 
کسب و کار خود را ندارند. دالیل بسیاری هم برای عدم تمایل این افراد برای شناسنامه دار کردن کسب و کار وجود دارد. مالیات، بیمه، فرار از پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزرات کار به نیروی کار و ... که موجب رشد این مدل کسب و کارها شده است. 

کارفرماها در شرایط فعلی تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن نیروی کار برای حقوق و مزایا ندارند و با این اقدام استفاده حداکثری از نیروی کار می کنند.
دوم موضوع سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود. تامین اجتماعی باید مشاغل و کارفرماها را اجبار به ثبت شغل و نیروی کار کند تا بتواند وضعیت شاغالن را پیگیری کند. همچنین با ثبت مشاغل و اطالعات نیروی کار آینده و امنیت شغلی را می تواند 

رصد کند. به نظر در این بین کم کاری از سوی سارمان تامین اجتماعی وجود دارد. 
البته آنچه در مورد ایران باید در نظر گرفت این است که درصد باالیی از کار ها زیرزمینی و در حوزه اقتصاد پنهان و خاکستری هستند. به هر حال اینها هم کار هستند و لزوما هم کار کاذب نیستند، بلکه برای مثال چون مالیات نمی دهند پنهان می مانند. از 
طرفی دیگر تورم و رکود مشکالت اصلی اقتصاد ایران هستند که افراد را وادار به یافتن مشاغل دوم و سوم کرده است. در چنین شرایطی مشخص است که افراد نیاز به درآمد بیشتری دارند. در مواردی راه بر این درآمد بسته است، یعنی اینکه حقوق تناسبی 

با خرج ندارد، بنابراین افراد یا باید شغل دیگری داشته باشند که ممکن است پنهان بماند یا اینکه درآمد دیگری از فعالیتی دیگر کسب کنند. 

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه 
اقتصادی، با اشاره به ســهم ۴۰ درصدی مناطق 
آزاد و ویــژه در صــادرات غیــر نفتــی، تاکید 
کرد: موافقت نامــه اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
بــرای بیــش از ۲۲۸۰ واحــد تولیــدی فعال 
در مناطق آزاد و ویــژه امکانــی را فراهم کرده 
 که نقش بســزایی در تحقق مبــادالت تجاری 

داشته باشند.
مرتضی بانک با اشــاره بــه ظرفیت های مناطق 
آزاد در اتحادیه اوراســیا، بر شــناخت بیشتر و 
ارتباط قوی تر بین فعاالن اقتصادی و صادراتی به 
منظور حضور در بازارهای بین المللی تاکید کرد 
و گفت: تحوالت جاری در هفته های اخیر عموما 
متاثر از یک جانبه گرایی برخی حکام کشورهای 

خاص بود.
وی افزود: بــا توجه بــه روح حاکم بــر اقتصاد 
بین الملــل چندجانبه گرایی یــک ضرورت غیر 
قابل انکار جهت توســعه اقتصادی کشورهاست 
لذا انعقاد موافقت نامه های همکاری بین المللی 
به عنوان اقدامی راهبردی برتریــن ابزار تحقق 
برون گرایی اقتصاد اســت که پویایــی تجارت، 
تســهیل ســرمایه گذاری و جهت دهــی بــه 

ظرفیت های تولید داخل را به همراه دارد.
مشــاور رئیس جمهور تصریح کرد: کشــورهای 
مختلف با انعقاد اینگونــه تفاهم نامه ها و توجه به 
مزیت های نســبی و رقابتی در بازارهای خود و 
شــرکای تجاری از طریق ایجاد توازن تجاری در 
صادرات، توانمندی هــا و واردات مایحتاج عالوه 
بر توسعه بازار، عرصه را برای واحدهای تولیدی 
و بهبود منابع بهینه جهت تامین تقاضای داخلی 

فراهم  می کنند.
بانک، شــاخص ترین نمونه اینگونه همکاری ها 
را امضــای بزرگترین تفاهم تجــارت آزاد جهان 
توسط ۱۵ کشور آسیا و اقیانوســیه در روزهای 
اخیر دانســت و عنوان کرد: موافقت نامه ایران و 
اتحادیه اوراســیا نیز یکی از موثرین اقدامات در 
راستای توسعه بازار اشتغالزایی، بهبود حمل و نقل 
 و جهش تولید می باشد که مورد نظر مقام معظم 

رهبــری اســت. وی با بیــان اینکه دسترســی 
فعاالن اقتصادی کشــور به بــازار۸۷۰ میلیارد 
دالری ایــن مجموعه تســهیالت بســیاری را 
برای فعاالن اقتصــادی فراهم می کنــد، ادامه 
داد: این موافقت نامــه که از پنجم آبا ماه ســال 
۹۸ وارد فاز اجرایی شــده، با توجــه به حصول 
نتایج موفق در چهــار مرحله به تجــارت آزاد با 
اعضای اتحادیه اوراســیا منجر خواهد شــد لذا 
برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این 
موافقت نامه الزم است تجربیات موافقت نامه های 
دیگر و مشکالت و آسیب شناسی هایی که در این 
زمینه صورت گرفته را بــرای بهره برداری بهتر 
 و مدون تــر و رفع نواقص موجود مورد اســتفاده 

قرار دهیم.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
متذکر شــد: با توجه به محدود شــدن بازارهای 
تجاری و مشــکالت مبادالتی مالی بین المللی، 
حساسیت و لزوم بهره بردای صحیح از ظرفت های 
ایجاد شــده در این موافقت نامه به دستی درک 
شــده و لذا تمامی نهادهای داخلی باید نســبت 
به ایجاد مســیر ســبز و پایدار جهت تجارت با 

کشورهای عضو اتحادیه  اقدام کنند.
بانک، بــا بیان اینکــه جهت تحقــق اهداف در 
بازار اوراســیا باید نسبت به شناســایی صحیح 
نیاز این بــازار اقدام و کاالهــای با کیفیت جهت 
اخذ ســهم بیشــتر از بــازار تولیــد و صادرات 
شــود، گفــت: پایبنــدی بــه مشــی تجارت 
بین الملل و حفــظ کیفیت و عمل بــه تعهدات 
 از شــروط حفــظ و اخذ ســهم بیشــتر از بازار 

مقصد است.

براســاس آمارهای ارائه  شده 
از ســوی مرکز پژوهش های 
مجلس طی ســال های اخیر 
به طور میانگین ۲۵ میلیون نفر 
در بنگاه های کوچک و بزرگ 
کشور مشغول فعالیت بوده اند که حدود ۶۰ درصد از آنها 
بدون پوشش بیمه ای در بخش غیررسمی مشغول فعالیت 

هستند. در این بین دولتی ها برای توجیه افزایش تعداد 
بیکاران ادعای این را دارند که اشتغال در بخش غیر رسمی 

افزایش یافته است.
همواره گزارش های مختلفی از سوی نهادهای مختلف 
منتشر می شود که حکایت از بیکاری بسیاری از واجدان 
شرایط و فارغ التحصیالن دانشگاهی دارد. از سوی دیگر 
گزارش هایی در کشور حکایت از رشد اشتغال غیررسمی 
دارد، اشــتغالی که نه بیمه دارد و نــه از حمایت قانونی 
برخوردار اســت. این اتفاق در حالی رخ داده که کشور در 
سالهای اخیر بخصوص از سال گذشــته تاکنون گرفتار 

مشکالت بسیار زیادی شده است. تقاضا برای اشتغال در 
مشاغل غیررسمی رو به افزایش اســت و این خود زنگ 
خطری دیگر برای اقتصاد است که حاال در قلب بحران های 

مختلف گرفتار شده است. 
اگرچه تعریف مشخصی از مشاغل غیر رسمی وجود ندارد 
یا متفاوت است، اما به فرصت های شغلی خارج از اصول 
قوانین حاکم بر بازارهای کار گفته می شود که درجایی ثبت 
نشده باشد. در واقع دستفروشی، دالر فروشی، بساط کردن، 
مسافرکشی غیرسازمانی و فرصت های شغلی خانگی ثبت 
نشده، جزو مشاغل غیررسمی محسوب می شود. این در 

حالی است که بررسی ها در مورد بازار کار نشان می دهد 
زنان همچنان در دستیابی به مشاغل رسمی با مانع روبه رو 
هستند و این امر موجب گرایش آنها به بازار غیررسمی کار 
می شود. کارشناسان می گویند این روند در دوران پساکرونا 

احتماال شدت خواهد یافت.
معایب و مشکالت بخش غیررسمی بســیار زیاد است و 
بنابراین متاسفانه دولت ها همواره سعی در کوچک کردن 
این بخش به عنوان یک واقعیت مشکل ساز دارند اما راهکار 
منطقی برای این کار نه حذف این بخش بلکه تالش برای 

ارتقای آن است.

60 درصد شاغلین در بخش غیر رسمی فعالیت می كنند

زنگ خطر رشد مشاغل موقت
وضعیت غیرعادی نیروی كار بدون بیمه و حمایت قانونی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید 
برای صاحبخانه شدن کارگران و کارمندان باید زمین 
رایگان در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی 
قرار داده شود در غیر این صورت هیچ کارگری با حقوق 
سه میلیون تومان نمی تواند خانه متری ۳۰ میلیون 
تومان بخرد.فتح اله بیات اظهار کرد: تامین مســکن 
برای آحاد جامعه برعهده دولت است و اصل ۳۱ قانون 
اساسی بر این مساله تاکید دارد با این حال چنانچه می 
خواهیم گروههای کارگری و کارمندی در عرصه ساخت 
و ساز مشارکت کنند و ساخت مسکن را به دست گیرند 
راهش این است که زمین رایگان در اختیار سازندگان 

بخش خصوصی و تعاونی قرار دهیم.
وی ادامه داد: تورمی که اکنون در بخش مسکن داریم 
به دلیل نرخ زمین است اگر نرخ زمین را از کارگران و 
کارمندان دریافت نکنیم و فقط پول ساخت مسکن را 

بگیریم کمک بزرگی به خانه دار شدن آنها می شود.

رئیس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانی درباره 
ساخت مسکن در بافتهای فرسوده گفت: اگر بخواهیم 
فقط پول زمین در بافتهای فرسوده را بپردازیم سر به 
فلک می گذارد. بنابر این معتقدم که برای آنکه کارگران 
فاقد مسکن صاحبخانه شوند، دولت آستین باال بزند 
و قیمت زمیــن را برای آنها حذف کنــد و با واگذاری 
زمین به سازندگان خصوصی و تعاونی های مسکن، 
تنها پول ساخت را بگیرد تا کارگران با وام و آورده خود 
بتوانند خانه دار شوند در غیر این صورت کدام کارگر یا 
کارمندی با حقوق سه میلیون تومانی می تواند خانه 

متری ۳۰ میلیون تومان بخرد؟
وی ادامه داد: یکی از مســایلی که در قیمت مسکن 
تاثیرگذار است، مصالح و تجهیزات ساختمانی است. 
زمانی که نرخ مســکن بی جهت چند برابر می شود 
حقوق کارگران که ســالی یکبار افزایش مییابد نمی 

تواند با آن رقابت کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: تسهیالت بانکی حمل 
و نقل ریلی همچنان در پیچ و خم سیستم بانکی است اما 
با توجه به وعده های داده شده امیدواریم هر چه سریعتر 
این تسهیالت پرداخت شــود.با وجود گذشت بیش از 
پنج ماه از تعیین و تصویب تســهیالت کرونایی برای 
بخش های مختلف حمل و نقلی که حدود ۹۴۰ میلیارد 
تومان سهم حوزه ریلی بود، تاکنون مبلغ بسیار ناچیزی 
پرداخت شــده اســت و اخیرا محمد رجبی - رئیس 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
وابسته – در این باره گفت: شرکت های حمل و نقل ریلی 
مسافری همچنان چشم  انتظار بانک عامل )بانک ملت( 
برای همکاری با این شرکت ها جهت پرداخت تسهیالت 
کرونایی هستند. سعید رســولی - مدیرعامل شرکت 
راه آهن گفت: از روز نخست شیوع ویروس کرونا در کنار 
شرکت های حمل و نقل ریلی همه سعی و تالش مان 
را کرده ایم تا حفظ ســالمت مردم را در اولویت شماره 
یک خود قرار دهیم و در این راســتا همه پروتکل های 
بهداشتی را به دقت رعایت کرده ایم.وی افزود: تسهیالتی 
را که دولت برای جبران خسارت های وارد شده به این 
بخش از حمل ونقل در نظر گرفته ماه هاست به بانک های 
عامل ابالغ شده اســت و آن ها این مورد را با مصوبات 

خودشان می سنجند و قائدتا این مقررات یک دامنه دارد 
و از یک نقطه همکاری و تا حد سختگیرانه متفاوت است.

رسولی ادامه داد: از اول با نطام بانکی جلسات متعددی 
داشتیم و از آن ها خواهش کردیم ضمن رعایت موارد 
قانونی، به این صنعت کمک کنند تا در این شــرایط 
ســخت، زمین نخورد و حاال که صنعت ریلی کشــور 
وفاداری خودش را ثابت کرده و مورد تشویق ستاد ملی 
کرونا، وزارت بهداشت و حتی سازمان های بین المللی 
قرار گرفته است و مردم نیز ابراز رضایت کرده اند، با وجود 

پیگیری های فراوان نتیجه ای نگرفتیم.
مدیرعامل شرکت راه آهن  با اشاره به اینکه با تصویب و 
ابالغ ستاد ملی کرونا و بانک مرکزی به بانک های عامل 
مقرر شد واگن ها و ناوگان ریلی به عنوان تضامین و وثایق 
وام های کرونایی مورد قبول قرار گیرد، اظهار کرد: حتی 
به عنوان شرکت راه آهن اعالم آمادگی کردیم تا وثایق 
)ناوگان( شرکت های ریلی مانند نزد بانک ها تضمین 
کنیم به این شکل که اعالم کردیم واگن های شرکت های 
ریلی  از سوی بانک ها مورد پذیرش قرار گیرد و اگر قسط 
این تسهیالت از سوی شــرکت ها مورد پذیرش قرار 
نگرفت، کمک می کنیم تا از محل درآمدهای شرکت 

قسط ها پرداخت شود.

سرانجام پس از کش و قوس 
های فراوانــی که برای عرضه 
خودرو در بورس ایجاد شد این 
طرح به تایید نهایی رسیده و از 
این پس هر شخص می تواند 
هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس 
کاال خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی تواند 
اقدام به فروش خودرو کند. همچنین  اگر شخصی قبل 
از پایان سه ســال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ 
درصد از مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به 
عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از 
میان برداشتن داللی است. از مازاد قیمت تمام شده هر 
خودرویی که توسط کارخانه دار ساخته و به بورس ارائه 
می کند صندوقی در وزارت صمت تشکیل می شود که از 
محل آن، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو 

بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می شود.
مجلس با تصویب این طرح پس از تاخیر بسیاری که در 
روند این مصوبه ایجاد شــد قصد دارد بازار خودرو را به 
ساماندهی برســاند. بازار خودرو مدت هاست که درگیر 
التهابات و افزایش قیمت ها شده و دست مصرف کننده 
واقعی از خرید خودرو کوتاه مانده اســت. این طرح البته 
موافقان و مخالفان بســیاری داشــته و دارد اما عقیده 

مسووالن و نمایندگان مردم این است که عرضه خودرو 
در بورس می تواند از فعالیت دالالن و واسطه گران در این 

بازار جلوگیری کند. 
همچنین به عقیده نمایندگان مجلس و موافقان این طرح، 
قیمت گذاری خودرو در بورس هم کمک مضاعفی برای 
واقعی شدن قیمت این کاالســت که از این طریق خرید 
برای مصرف کننده و مردم آســان تر می شود. این بدان 
معناست که اگر قیمت گذاری خودرو در بورس کاال صورت 
گیرد تا قیمت واقعی شود، سود ناشی از فروش خودرو به 
جیب واسطه و دالل نمی رود. بنابراین بر این اساس و به 

گفته نمایندگان مجلس، تمامی خودروهای مشــمول 
طرح مذکور باید در بورس کاال عرضه شوند و در صورتی که 
خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری 
شده و خریدار مشمول تبصره )۱( ماده ۱۸ قانون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز می شود.

اولویت با چه کسانی است؟
اولویت تقاضا در این طرح با افرادی اســت که دارای کد 
ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشــند و هیچ پالک 
فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، 

خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در 
بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول 
طرح ساماندهی عرضه را مشخص می کند. درواقع این 
طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است 
و شورای رقابت موظف است هر شی ماه یکبار خودروهای 
مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، 
شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر 

آن مشخص کند.
بر این اســاس مصارف مختلفی برای هزینــه کرد مابه 
التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در 
نظر گرفته شده است که شــامل ۲۰ درصد برای توسعه 
حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ 
درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به خودروسازان برای 

تحقیق و توسعه می شود.
عرضه خودرو در بورس، قیمت خودرو را کاهش می دهد؟
طرح مجلس بدنبال کاستن از قیمت خودرو نیست چرا که 
مؤلفه های مؤثر در قیمت تمام شده خودرو طی ماههای 
اخیر با رشد شدیدی مواجه شــده اند اما طرح مجلس 
می تواند دسترسی مردم به خرید خودروی نو را تسهیل 
کند و با حذف دالالن از بازار، زیان خودروسازان را کاهش 
دهد. به این ترتیب، با اقتصادی شدن تولید خودرو برای 
خودروسازان، خودروسازان می توانند اقدام به افزایش تولید 
کنند و با افزایش عرضه به بازار، قیمت هایی که اکنون به 

عنوان قیمت حاشیه بازار وجود دارد، حذف خواهد شد.

با تصویب كلیات در مجلس خرید خودرو در بورس هر سه سال یک بار امکان پذیر شد

وعده ساماندهی بازار خودرو با  عرضه  در بورس

فرصت قیمت گذاری خودرو در بورس
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

قیمت گذرای خودرو در شرایط فعلی فرمول غلطی دارد و باعث شده که سرمایه گذاری در صنعت خودرو زیان ده باشد. سرمایه گذاران نمی توانند وارد صنعت زیان ده شوند و در طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس، همچنان قیمت پایه براساس 
فرمول شورای رقابت است و این فرمول در اوضاع نابسامان و تورم زای امروزی جوابگو نیست و یقینا این کار به ضرر خودروساز خواهد بود. تولید خودرو برای خودروسازان زیان ده است اما با فروش این خودروها در بازار، دالالن و فروشندگان تا ۵۰ درصد 
سود می برند و با عرضه خودرو در بازار بورس می توان این شرایط را تغییر داد چون دریافتی خودروسازان بیشتر می شود. ما بایستی در جهت تولید حرکت کنیم اما در وضعیت فعلی نمی توان از تولیدکنندگان توقع خاصی داشت. در این شرایط راهکار 
اصلی برای خروج از این شرایط، آزادسازی قیمت خودرو است. اگر خودرو را بورس بیاوریم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها می شود و فعالً این شیوه تنها شیوه متعادل کننده بازار است. اعمال محدودیت در ورود متقاضیان به بازار هم باعث می شود 
مصرف کننده واقعی به بورس بیاید و این پول ها به تولید تزریق و صرف تحقیق و توسعه خطوط تولید شود. اما قیمت گذاری خودرو در بورس فرصت مغتنمی برای خروج خودروسازان از ورشکستگی، شفافیت هر چه بیشتر در این صنعت و سپس، توقع 
داشتن از خودروسازان بود، اما به دلیل قیمت گذاری دستوری که زیان های زیادی برایشان به دنبال داشته، با قیمت گذاری در بورس نیز نمی توان از آنها متوقع بود. اما در بدترین حالت حتی اگر بورس کاال موج تازه ای از گرانی را در بازار خودرو رقم بزند 
باز هم تولید رونق خواهد گرفت و در این صورت می  توان از خودروساز که از مزایای بورس کاال بهره برده توقع افزایش تیراژ داشت. این در حالی است که در کنار اجرای این طرح نباید فراموش کرد که همه چیز به وضعیت بازار ارز بستگی خواهد داشت 
و اگر نرخ دالر کنترل شود، بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد، اما افزایش نرخ ارز، پرواز مجدد قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. از طرفی دیگر هر چند ممکن است بین ۳ ماه تا ۶ ماه برای تصویب و و ابالغ این قانون زمان نیاز باشد اما با اجرای آن و در 

صورتی که بازار ارز در وضعیت ثبات و یا کاهش نرخ باقی بماند و نگاه مثبت به آینده اقتصاد تداوم داشته باشد، ظرف یک ماه بازار و ظرف ۶ ماه صنعت خودروسازی کشور را متحول و رونق تولید را محقق خواهد کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کدام کارگر می تواند خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد؟

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان الستیک از 
افزایش ۵۰ درصدی قیمت الستیک از ۲۸ آبان 

ماه خبر داد.
مصطفــی تنهــا گفــت: براســاس توافقــات 
بعمــل آمــده میــان تولیدکننــدگان قیمت 
 الســتیک ۵۰ درصــد افزایــش خواهــد 

یافت.
وی با اعــالم اینکه البتــه با توجه بــه افزایش 
نهادهــای تولیــد افزایــش ۵۰ درصــدی 

جوابگوی ضرر تولیدکنندگان نیســت، افزود: 
 قیمت هــای جدیــد از ۲۸ آبان مــاه اجرایی 

خواهد شد. 
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان الســتیک 
در مورد آزاد ســازی قیمت الستیک نیز گفت: 
قیمت هــای تعیین شــده با نظارت ســازمان 
حمایت خواهد بود و هیچ واحــد تولیدی نمی 
 تواند غیر از چارچوب نظارتــی اقدام به افزایش 

قیمت ها کند.

چرا بانک ها تسهیالت کرونایی ریلی ها را پرداخت نمی کنند؟

الستیک ۵۰ درصد گران شد

سهم ۴۰ درصدی مناطق آزاد و ویژه در صادرات غیر نفتی 
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ستاری:
بحث دانش بنيان در اين دولت به يك فرهنگ تبديل 

شده است
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشــاره به موفقیت های بزرگی که در 
حوزه دانش بنیان به دست آمده اســت، گفت: بحث دانش بنیان در این دولت به 
یک فرهنگ تبدیل شده است. سورنا ســتاری روز سه شنبه در مراسم رونمایی از 
کیت ایرانی تشخیص سریع کرونا افزود: توسعه پیش از همه یک مفهوم فرهنگی 
است و اگر فرهنگ درست شود، بقیه چیزها هم درست خواهد شد.وی ادامه داد: 
از چند سال پیش فعالیت در حوزه دانش بنیان شروع شد و االن این مجموعه ها به 
موفقیت های بزرگی دست یافته اند.معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری  ادامه 
داد: همه باید متوجه شویم که ثروت ایران، زمین آن نیست و جوانان دانش کشور 
است. ستاری گفت: هرچند آن هم ارزشمند است، اما االن در دنیا نفت خام و خام 
فروشــی معدن جواب نمی دهد. مهم آن دانشی است که مواد اولیه را فرآوری می 
کند و اتفاقات خوشی را رقم می زند.مراسم رونمایی از کیت ایرانی تشخیص سریع 
مبتنی بر آنتی ژن کرونا امروز سه شنبه با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری برگزار شد. کیت ایرانی تشخیص سریع مبتنی بر آنتی ژن کرونا در 

مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می تواند مبتالیان به کرونا را شناسایی کند.

نقشهومسیریابنشانگزارشمیدهد
آيا جريمه ۵00 هزار تومانی سفرها در تعطيالت آبان 

را كاهش داد؟
اگرچه تعداد قربانیان کرونا در هفته های اخیر بارها رکورد زده است، اما در 
هفته اول و دوم آبان ماه دو تعطیلی، فرصت مناســبی را برای سفر فراهم 
کرده بود. دولت در هفته اول آبان هیچ محدودیتی اعمال نکرد اما در هفته 
دوم، اعالم شد که ۲۵ استان محدودیت ورود و خروج خواهند داشت. اما 
سوال کلیدی این است که آیا محدودیت ها و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی موثر 
بوده اند و باعث کاهش سفرها شــده اند؟ممنوعیت تردد خودروهای غیر 
بومی  از روز ۱۲ آبان در ورودی و خروجی ۲۵ استان کشور به مرحله اجرا 
گذاشته شــد و خودروهای متخلف ۵۰۰ هزار تومان جریمه شدند. دلیل 
این بود که تعطیلی روز سه شنبه ۱۳ آبان ماه، فرصت مناسبی را برای سفر 
فراهم می کرد. اما در تعطیلی هفته اول آبان که هیچ محدودیتی برای تردد 
اعمال نشد نیز فرصت دیگری برای سفر فراهم شده بود. نقشه و مسیریاب 
نشان در گزارشی، این دو بازه ی زمانی را با هم مقایسه کرده است تا به این 
سوال پاسخ دهد که وجود محدودیت و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی چقدر در 
جلوگیری از سفر موثر بوده است.مســیریاب نشان بازه اول سفرهای بین 
شــهری را از ۳۰ مهر تا ۴ آبان و بازه دوم را از ۱۲ تا ۱۶ آبان در نظر گرفته 
است. نشان اعالم می کند که در مقایســه ی این دو بازه ی زمانی، ترافیک 
کمتر از ۱۰ درصد در کل جاده های کشــور کاهش پیدا کرده است. البته 
به دلیل اینکه ۲۵ استان و نه همه استان ها با محدودیت مواجه شده اند، و 
همچنین به دلیل اینکه مرز محدودیت مربوط به استان ها بوده نه شهرها، 
نمی توان این درصد را یک رقم کامال دقیق اعالم کــرد. اما در هر صورت 
همین محاسبه نشان می دهد که رعایت محدودیت ها ناچیز بوده است یا به 
کالمی ساده تر، محدودیت ها به گونه ای وضع نشده اند که اثرگذار باشند.

اما این همه  ماجرا نیست. مسیریاب نشان، ترافیک در ۹ محور اصلی کشور 
را که محدودیت در همه اســتان های مرتبط با آن ها اعمال شده را در دو 
دوره ی تعطیالت آبان بررسی کرده است. نتایج به دست آمده جالب است 
و نشان می دهد که میانگین ترافیک در این ۹ محور اصلی، صرفاً ۱۶ درصد 
کاهش داشته است. نکته جالب تر اینکه شهروندان تهرانی و کرجی بیشتر از 
سایر نقاط کشور به این محدودیت ها، مخصوصا برای سفر به شمال، توجه 
کرده اند. در واقع، مقایسه ســفرها در هفته اول و هفته دوم آبان ماه نشان 
می دهد که سفر به شمال کشور به شدت کاهش داشته است. برای مثال 
محور کرج–چالوس در زمان اعمال محدودیت ها در مقایسه با هفته قبل، 

۶۶ درصد کاهش ترافیک داشته است. 

معاونسازمانبیمهسالمتعنوانکرد
زمان اجرای نسخه نويسی الكترونيك در مراكز درمانی

معاون بیمه و خدمات ســالمت سازمان بیمه ســالمت ایران، در ارتباط با روند 
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در مراکز درمانی دولتی، توضیحاتی ارائه 
داد. مهدی رضایی به مسائل و مشکالت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در 
مراکز درمانی کشور اشاره کرد و گفت: قطعا با اجرای این طرح، شرایط دسترسی به 
خدمات سالمت برای مردم، بهتر و مطلوب تر خواهد شد.وی اهمیت نسخه نویسی 
الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به مزیت هایی که این طرح در 
ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان دارد، اگر موسسه 
ای نخواهد برای اجرای این طرح همکاری کند، بیمه سالمت با آن موسسه قرارداد 
نمی بنند. معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران، بر ضرورت 
مدیریت منابع و هزینه ها تاکید کرد و گفت: قطعا یکی از راهکارهای کاهش هزینه 
های سالمت، اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیک است.رضایی در ارتباط 
با زمان اجرای کامل این طرح در مراکز درمانی کشور، افزود: براساس برنامه ریزی 
های صورت گرفته با وزارت بهداشت، این طرح در زمستان امسال به طور کامل 

در تمامی مراکز درمانی بخش دولتی اجرا می شود.

مدیرمرکزپایشکیفیتآباصفهان:
آب اصفهان سالم و بدون ميكروب و مواد شيميايی ُمضر است

مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیت آب و فاضــالب اصفهان گفت: آب 
آشامیدنی در این استان چه در مناطق شهری و چه روستایی، سالم و بدون 
هرگونه میکروب و مواد شیمیایی ُمضر است.فهیمه امیری افزود: همه روزه 
۲۳ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب، سنجش سالمت و کیفیت آب در 
مناطق شهری و روستایی استان اصفهان را انجام می دهند و از لحاظ تعداد 
آزمایشگاه، اصفهان در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.وی با بیان 
اینکه یکپارچه سازی آزمایشگاه های آب در روستاها و شهرها در ماه های 
اخیر، دقت و نظارت را افزایش داده است، عنوان کرد: سالمت آب خط قرمز 
ما در تامین آب آشامیدنی در روستاها و شهرهای استان اصفهان است و در 
این ارتباط از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.مدیر مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به تعدد آزمایش های مرکز برای 
تامین آب آشــامیدنی ســالم و عاری از هر آلودگی تصریح کرد: در ۶ ماه 
نخست امسال ۱۰۰ هزار آزمایش ُکُلر در مناطق شــهری و ۲۱۰ هزار از 
همین نوع آزمایش در روستاهای استان انجام شــد.امیری به توانمندی 
باالی اصفهان در ارتباط با آزمون های مختلف اشاره کرد و گفت: مطلوبیت 
کلر در مناطق روستایی ۹۹.۹ و شاخص نامبرده در مناطق شهری استان 
۱۰۰ درصد اســت.مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
اصفهان اظهارداشت: در مدت مورد اشاره ۹۵۰ آزمایش مواد شیمیایی در 
مناطق روستایی و ۲۰۵ آزمایش تخصصی فلزات سنگین در روستاها و ۱۲۰ 

آزمایش از این نوع در مناطق شهری انجام گرفت.

اخبار

استان ها

وزیر راه: مبتالیان به کرونا باید از طریق موبایل کنترل شوند تا از ترددها جلوگیری شود
محمد اسالمی، وزیر راه گفت که با توجه به اعمال محدودیت های جدیدی که قرار است از ابتدای آذرماه در ایران به اجرا گذاشته شود، دولت درصدد است تا از طریق موبایل بیماران 

کرونایی را رصد کرده و از تردد آن ها به خارج از شهرها، محل کار و دیگر اماکن جلوگیری کند.

بهارســتان نشــینان در 
حالی در سال نخست روی 
کارآمدن خود می کوشند 
تا چهره ای مردمی از خود 
بر ذهن مردم حک کنند که 
این بار طرح تامین کاالی اساســی را به زور هم که 
شده، می خواهند به خورِد دولت بدهند و روز سه 
شنبه در یک حرکت اصالحی منابع مالی این طرح را 
بنا به خواست شورای نگهبان اصالح کردند؛ اما این 
طرح خود اگر درد نباشد، درمان نیست؛ زیرا تنها 
در یک بازه کوتاه مدت اجرایی خواهد شد. از طرفی 
باعث افزایش تورم می شود و در وهله بعد بورس را 
که تازه جرقه امیدی در دل ســهامداران به وجود 

آورده، به کما خواهد برد. 
مجلس پس از مخالفت شورای نگهبان با جزئیات 
طرح پرداخت یارانه کاال های اساسی، منابع تامین 
مالی این طــرح را تغییر داد تا دولت مکلف شــود 
۳۰ هزار میلیارد تومان دیگــر از بازار بورس تامین 
مالی کند. این اقدام روند رشد بازار بورس را متوقف 
خواهد کرد و عالوه بر آن طرح ثبت نام جاماندگان 
سهام عدالت که در مجلس در حال تصویب است را 

هم با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

مجلــسمنابعجدیدمالیطــرحتامین
کاالهایاساسیرامعینکرد

نمایندگان مجلس ایرادات شــورای نگهبان را به 
طرح تامین کاال های اساســی رفع و وصول اقساط 
ســهام دولت و واگذاری باقی مانده ســهام دولت 

در شرکت های پاالیشــی را به عنوان منابع جدید 
مالی طرح تعیین کردند. شــورای نگهبان به این 
طرح دو ایراد گرفتــه بود به طوری کــه ایراد اول 
عدم روشن بودن مشــمولین این طرح بوده و ایراد 
دوم مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم تأمین 
منابع مالی الزم برای اجرای طــرح و بار مالی آن 
برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا 
این طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در 
 نهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کاالی اساسی 

می شود.
در این طرح و در بند »الف« آمده است: دولت مکلف 
است به منظور تأمین بخشی از نیاز های معیشتی 
خانوار های کشور به ویژه خانوار های کم برخوردار، 
از ابتدای شش ماهه دوم ســال ۱۳۹۹ به صورت 
ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت 
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده 
در طرح معیشت خانوار )افراد مشمول ردیف( ۳۱ 
)جدول تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل 
کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر )ازطریق 
واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به 
مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک 
از افراد ســه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی، ســازمان بهزیســتی، 
رزمندگان معســر و افراد با درآمد کمتر از حداقل 
حقوق و دستمزد و مبلغ ششــصد هزار ریال برای 
 هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر

 اقدام کند.
همچنین جز دو بنــد )الف( اینگونه اصالح شــد 
که وصول اقســاط ســهام دولت به میزان بیست 
و هشــت هزار میلیارد ریال ۲-۲- واگذاری باقی 
مانــده ســهام دولت در شــرکت های پاالیشــی 

 بــه میــزان یکصــد و هشــتاد هــزار میلیــارد
 ریال

۲-۳- واگــذاری باقیمانده ســهام شــرکت های 
صنعتی به میزان یکصد و بیســت هــزار میلیارد 
ریال ۲-۴- واگــذاری باقیمانده ســهام بانک ها و 
بیمه ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر 
تا سقف سیصد و نود و هشــت هزار میلیارد ریال 
مازاد بر موارد پیش بینی شــده و در راستای بند 
۲-۱سیاســت های کلی اصل۴۴ قانون اساســی 
در چارچوب قانون، توســط وزارت امور اقتصادی 
و دارائــی تامین و به حســاب خاصی نــزد خزانه 
داری کل کشــور واریز می گردد. مبلغ سیصد هزار 
میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد 
)۱۰۰%( تخصیص یافته بــرای انجام تکالیف این 
 قانون در اختیار ســازمان هدفمندی یارانه ها قرار

 می گیرد.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی جهت تامین 
نظر شــورای نگهبان بند الحاقی ۱ را حذف کردند 
در این بند آمده بود: مبلغ دویســت و پنجاه هزار 
میلیارد ریال برای تکمیل همســان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری، لشــکری، صندوق فوالد و 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر 
هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی 
که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه هــزار میلیارد ریال 
برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر 
به کمیته امداد امام )ره( منابــع مورد نیاز از محل 
واگذاری اموال و دارایی های مازاد یا بالاســتفاده 
دولت و واگذاری ســهام شرکت های دولتی تأمین 
گردد. اجرای این بند موکــول به اجرای کامل بند 

»الف« است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آسیب 

های این طرح را بررسی می کند. 

مجلس  دولت را مكلف كرد با فروش سهام پول يارانه را تامين كند

کشمکش بر سر کاالبرگ
سخنگوی كميسيون برنامه: فروش اموال باقيمانده دولت می تواند جزو منابع تأمين كاالی اساسی قرار گيرد

طرحتامینکاالیاساسی؛دردیادرمان؟
سهرابدلانگیزان،اقتصاددان

ایرادات طرح تامین کاالی اساسی را از چند حوزه می توان دید. نکته نخست اینکه رقمی که قرار است به خانوارها برای خرید کاالی اساسی اختصاص داده شود، بسیار کم است و تاثیر زیادی در سبد مصرفی آنها ندارد؛ اما از سویی 
چون دولت را وادار می کند که رقمی برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه خود که چاره ای جز پولی کردن آن ندارد، اضافه کند ناچار است ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را به سیستم وارد کند و اگر حداقل ضریب 
تفاضل پولی را بین ۷ تا ۱۳ و در شرایط کنونی ۷ بدانیم، رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در یک دوره ۱۲ تا ۱۶ ماهه اضافه می کند. این کار اثر تورم شدیدی بر جای خواهد گذاشت زیرا منبع تامین مالی ندارد. 
نکته دوم این است که اگر بخواهد از کانال بورس تامین شود، عرضه سهام بورسی را بیشتر می کند و با این کار، مجددا شاخص بورس بیشتر سقوط کرده و دولت را مجبور به عرضه بیشتر می کند که دو اثر دارد؛ یک کاهش قیمت 
های سهام که باعث نارضایتی بین تمام افرادی که در حوزه بورس فعال اند خواهد شد و دوم اینکه کسانی که صندوق پاالیشی اول را خریدند قاعدتا کامل نابود می شوند و دیگر اعتمادی به عرضه دولتی نخواهند کرد و هیچ کسی 
سهام دیگری از دولت نمی خرد. به عبارت دیگر با این کار اعتبار دولت به طور کامل از دست می رود. همین االن کسانی که صندوق پاالیشی اول را خریدند نزدیک به ۲۰ درصد تاکنون از اصل پولشان ضرر کرده اند. این یعنی به 

دولت ۲۰ درصد مالیات داده اند. اگر قیمت صندوق پاالیشی یکم پایین بیاید دیگر هیچ کسی هیچگاه از دولت سهامی نخواهد خرید و اعتبار دولت برای همیشه از بین می رود. 
نکته سوم این است که مابقی سهامی که دولت در حوزه پاالیشی ها و صنعتی دارد عمال همان سهامی است که ممکن است کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند تقاضا بدهند به آنها تعلق بگیرد و اگر دولت این سهام را بفروشد، 

دیگر سهامی نخواهد داشت که به جاماندگان سهام عدالت بپردازد و خود این عدالت اجتماعی را زیر سوال می برد. بخشی از جامعه سهام عدالت را گرفته اند و بخشی ذی حق هستند ولی سهامی نیست که بگیرند. 
این نکات نشان می دهد که کار مجلس کامال غیرکارشناسی بوده و اصرار مجلس برای ادامه یک طرح غیرکارشناسی توجیه ندارد. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارسال ابالغیه 
ای به سازمان صداوسیما برای جلوگیری از تبلیغ 
شبکه اجتماعی اینســتاگرام خبر داد و خواستار 
فراهم شــدن زمینه تبلیغ پیام رسان های بومی 
در رسانه ملی شد.امیر خوراکیان، معاون محتوای 
مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ما در حوزه 
حضور پیام رسان های بومی در رسانه ملی ضعف 
داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار 
داشت: در این فضا مالحظاتی وجود دارد که رسانه 
ملی باید به آن توجه کند. وی گفت: سازمان صدا 
و سیما مطابق با بند مصوب سند حمایت از پیام 
رسان های داخلی، در این جهت مسئولیت دارد و 

ما در تالش هستیم که ســازوکار دقیق و روشنی 
برای پیام رســان های بومی تعیین شــود تا هم 
بتوانند با یک شرایط مطلوب مستقیما خودشان را 
در رسانه ملی تبلیغ کنند و هم در برنامه ها،  کارها 
و فعالیت هایی که رسانه ملی قصد دارد بینندگان 
را به یک شــبکه در فضای مجازی ارجاع دهد، از 
ظرفیت پیام رســان های داخلی اســتفاده کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: 
تاکیدمان این اســت که پیام رسان های خارجی 
که فاقد مجوز هستند و هیچ تعامل و همکاری با 
کشور ندارند، در اولویت تبلیغ در تلویزیون به هیچ 
عنوان نباشند.وی با اشاره به اقدام سازمان صدا و 

سیما در هدایت کاربران به سمت شبکه اجتماعی 
اینستاگرام گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی، 
مخالفت خود را با این اقدام سازمان صدا و سیما در 
قالب ارسال ابالغیه ای به این سازمان اعالم کردیم 
و پیگیر موضوع بوده و جلســات مشترکی نیز با 
سازمان صدا و سیما داشــته ایم.خوراکیان افزود: 
به شــدت دنبال این هســتیم که هم پیام رسان 
های خارجی در برنامه های رســانه ملی معرفی 
نشوند و هم ظرفیت برای استفاده پیام رسان های 
بومی از این فضا، فراهم شــود. وی ادامه داد: برای 
صدا و سیما هم مســاله قابل توجهی خواهد بود 
که پیام رســان بومی را معرفی کند. چرا که وقتی 

پیام رســان خارجی را معرفی می کند نمی تواند 
درآمدی داشته باشد اما برخی از پیام رسان های 
داخلی حتی حاضر هستند برای تبلیغ در رسانه 
ملی، مشارکت مالی داشته باشند.معاون مرکز ملی 
فضای مجازی گفت: ما ایــن موضوع را به صورت 
مکتوب به صدا و سیما ابالغ کرده و اعالم کردیم که 
با تبلیغ اینستاگرام به این شکل مخالف هستیم. در 
این راستا عنوان شد که پیشنهاد و توصیه ما این 
است که مبتنی بر سند پیام رسان های اجتماعی 
مصوب شــورای عالی فضای مجازی، زمینه برای 
تبلیغ پیام رسان های داخلی در رسانه ملی فراهم 

شود. امیدواریم این اتفاق بیافتد.

متن گزارش کمیســیون آموزش مجلس درباره 
طرح جهش تولید دانش بنیان منتشر شد.

متن گزارش کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و 
فناوری، طرح جهش تولیــد دانش بنیان ویرایش 

نهایی به شرح زیر است:
ماده ۱- کلیه دســتگاه های اجرایی موضوع ماده 
)۵( قانون مدیریــت خدمات کشــوری، به ویژه 
وزارتخانه  های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات 
و فناوری اطالعات، راه و شهرســازی، تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و مرکــز همکاری های تحول و 

پیشرفت مؤظفند:
الف( اقالم راهبردی اولویــت دار در حوزه فعالیت 
خود را با معیارهای ذیل به صورت ساالنه تعیین 
نموده و وضعیــت زنجیره هــای ارزش این اقالم 
مشــتمل بر توانمندی های فناورانــه و تولیدی و 

خالهای موجود کشور را تهیه نمایند:
۱- اقالم وارداتی با ارزبری بیش از یک میلیون دالر
۲- آســیب پذیری تأمین خارجــی خصوصاً در 

شرایط تحریم
۳- متناســب با روندهای آینــده وفناوری های 

تحول آفرین
۴- ظرفیت باالی بازارهای داخلی و صادراتی

۵- حساسیت در حوزه های امنیت غذایی، دفاعی، 

امنیتی، سالمت و صنایع کشور
ب( منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور 
مستقر در مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری 
برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور، 
تسهیل ســرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های 
فناورانه و تولیدی اقالم راهبردی در داخل کشور 
و توســعه صادرات  آنها به کار گیرند. مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، ساالنه بخشی 
از درآمد خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید 
اقالم راهبردی اولویــت دار، موضوع بد )الف( این 
ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت 
ها و مؤسســات دانش بنیان و واحدهای فناوری 
مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، 

سرمایه گذاری و هزینه نمایند.
ماده ۲- ستاد تســهیل و رفع موانع تولید موضوع 
ماده )۶۱( قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشــور مصــوب ۱۳۹۴.۲.۱ با 
اصالحات و الحاقــات بعدی آن مؤظف اســت با 
همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز 
همکاری های تحول و پیشرفت، نسبت به تشخیص 
نقاط آســیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشــی از 
تحریم ها، حمایت از افــراد حقیقی و حقوقی قرار 
گرفته در فهرســت تحریم ها و ارائه مشاوره و رفع 
چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله 

تعامالت بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیالتی 
بانکی و تبادالت ارزی اقدام نماید.

تبصره – معاونت علمــی و فناوری رئیس جمهور 
به عنوان عضو ثابت به اعضای ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید افزوده می شود.
ماده ۳- واردات ماشــین آالت خط تولید توسط 
واحدهــای تولیــدی، صنعتی و معدنــی مجاز، 
مشــمول پرداخت حقوق ورودی اســت. دولت 
مؤظف اســت تعرفه ماشــین آالت و تجهیزات را 
متناســب با ظرفیت تولیدی کشــور و به منظور 
 حمایت هدفمنــد و مدت دار از ســاخت داخل، 

وضع نماید.
تبصره: دولت مؤظف اســت از محل منابع جدید 
حاصل از اجرای ایــن ماده، در راســتای اجرای 
ماده )۵( قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 
مصوب ۱۳8۹.8.۵، ســاالنه معادل حداقل نیم 
درصد )۰.۵درصــد( از منابع بودجه عمومی خود 
را به صورت صددرصــد )۱۰۰درصد( تخصیص 
یافتــه به عنــوان ســرمایه صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی اختصاص دهد تا با اولویــت تولید بار 
اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ســاخت 
ماشــین آالت خط تولید و طراحی مهندســی، 
 در قالب تســهیالت و ســرمایه گذاری تخصیص

 یابد.

ماده ۴-
الف- به بند )ح( مــاده )۱( قانــون امور گمرکی 
مصــوب ۱۳۹۰.8.۲۲ متن زیر بعــد از عبارات 

»ضمانت نامه بانکی«  الحاق می شود:
»ضمانت نامــه صندوق های حمایتــی، ضمانت 
صادرات و غیــر دولتی پژوهش و فنــاوری که به 
موجب قانون یا مجوز قانونی تأســیس شــده یا 

می شوند«
ب- به تبصره )۳( بند )خ( و جز )۱۰( بند )د( ماده 
)۱۶( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ عبارت »و صندوق نوآوری  
وشکوفایی« بعد از عبارت »بانک های دولتی و غیر 

دولتی« الحاق می  گردد.
پ – دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، بانک ها و مؤسسات 
مالی اعتباری و شــرکت ها و مؤسســات تابعه و 
وابســته به نهادهای عمومی غیر دولتی، مجازند 
در تضامین اعتباری و تضامیــن مربوط به فرایند 
ارجاع کار، خرید انواع کاال و ماشین آالت، معامالت 
پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن 
انجام کار، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و صندوق هــای غیر دولتی 
پژوهش و فناوری موضوع مــاده )۴۴(  قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ را بپذیرند.

سرمقاله
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