
بیشتر شاخص های مهم بورسی اروپا و آسیا سبزپوش شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از بلومبرگ، اختالف نظرها بین مقامات 
آمریکایی بر ســر تداوم حمایت های اقتصادی باال گرفته است و 
اســتیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا از رویکرد فعلی بانک 
مرکزی این کشور در قبال کسب و کارها انتقاد کرده و گفته است 
کسب و کارها نیازمند دریافت کمک های بالعوض هستند تا وام 
هایی با شروط بازپرداخت سنگین و اکنون کنگره باید با ورود به این 
موضوع، راه را برای تغییر مسیر مجدد مسیر نقدینگی و هدایت آن به 

بخش های نیازمند اقتصادی هموار کند.  
این امیدواری وجود دارد که در دولت بایدن مساله توافق تجاری با 
جدیت بیشتری رسیدگی شود. همچنین نتایج نظرسنجی صورت 
گرفته از سوی اتاق بازرگانی آمریکا از شرکت های فعال این کشور 
در چین نشان می دهد حدود ۶۰ درصد این شرکت ها امیدوار به 

روابط بهتر آمریکا و چین در دوره بایدن هستند.  
هرچند که اخبار مثبت از پیشرفت های دارویی در مقابله با ویروس 
کرونا باعث دلگرمی بازارها شــده اســت اما به نظر می رسد که 
پیامدهای اقتصادی و مالی این ویروس مرگبار بر روی اقتصاد جهانی 
به مدت طوالنی تری ادامه داشته باشد و این مساله باعث خواهد شد 
تا رشد اقتصادی کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار گیرد و حتی در 

سناریو بدبینانه منجر به رقم خوردن یک بحران مالی دیگر شود.
موسسه مالی بین الملل در گزارشی با اشاره به طوالنی شدن همه 
گیری کرونا و مشــکالت پیش آمده برای شرکت ها و دولت ها در 
بخش مالی پیش بینی کرد تا پایان امسال مجموع بدهی جهانی به 
سطح بی سابقه ۲۷۷ میلیارد دالر برسد. طبق اعالم این موسسه که 

دارای ۴۰۰ زیرمجموعه بانکی بزرگ در جهان است، در حال حاضر 
مجموع بدهی جهانی به ۲۷۲ تریلیون دالر رسیده که این رقم ۱۵ 
تریلیون دالر بیشتر از رقم ثبت شده سال قبل است. پیش از این نیز 
برخی از نهادهای بین المللی مهم نظیر صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی نسبت به کاهش شدید رشد اقتصادی جهان در سال 

جاری هشدار داده بودند.  
شــمار مبتالیان به کرونا در جهان کماکان با سرعت زیادی رو به 
افزایش است. در فرانسه تنها در عرض سه هفته حدود یک میلیون 
نفر به کرونا مبتال شده اند تا این کشور به نخستین کشور اروپایی 
تبدیل شود که دو میلیون مبتال به کرونا دارد. از حدود چهار میلیون 
مبتالی جدید به کرونا حدود نیمی از آن ها در اروپا هســتند. در 
آمریکا نیز وضعیت بهتر نیست و شــمار مبتالیان به کرونا از سه 
میلیون نفر عبور کرده است. در شرق اروپا رکورد مرگ و میرها در 
لهستان و اوکراین شکسته شده و در آمریکای التین نیز کماکان 

شرایط بحرانی ارزیابی می شود.  
با اوج گیری مجدد همه گیــری کرونا در برخــی از نقاط آمریکا 
محدودیت ها مجدد بازگشته اند. در نیویورک، بیل دبالسیو- شهردار 
این شهر از بسته شدن مدارس و آغاز کالس های آنالین خبر داده 
و در ایالت کالیفرنیا، دولت محلی پروتکل جدید بهداشتی محیط 
شغلی را برای اجرا ابالغ کرده است. جیمز بوالرد- رئیس دفتر منطقه 
ای فدرال رزرو در سنت لوییس و جان ویلیامز رییس دفتر منطقه 
ای نیویورک در اظهاراتی جداگانه نسبت به پیامدهای اقتصادی 

گسترش شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده اند.  
تاکنون بیش از ۵۷ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۰۴ مورد ابتال به کرونا 

گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۱۵ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۲۵۹ هزار و ۲۱۱ نفر، برزیل با ۱۶۸ هزار و 
۲۱۸ نفر، هند با ۱۳۲ هزار و ۷۳۲ نفر، مکزیک با ۱۰۰ هزار و ۱۰۴ 

نفر و انگلیس با ۵۴ هزار و ۲۸۶ نفر بوده است.
آینده مناســبات تجاری اروپا و آمریکا هنوز مشخص نیست. در 
شرایطی که اخیرا کشورهای شرق آسیا بزرگ ترین پیمان تجاری 
جهان را با هم امضا کردند، انگلیس و اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته اند از 
بن بست برگزیت خارج و به یک توافق بر سر روابط آتی خود در حوزه 
تجاری، مالی و بانکی برسند. برخی منابع خبری از تماس جو بایدن 
با بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس خبر داده اند که بایدن در 
جریان این مکالمه تلویحا تهدید کرده است بدون دستیابی به توافقی 
مشخص با اتحادیه اروپا، امضای توافق تجارت آزاد بین انگلیس و 

آمریکا نیز ممکن نخواهد بود.  
در آمریکا حجم تولیدات صنعتی این کشور در ماه اکتبر نسبت به 
ماه قبل ۱.۱ درصد رشد داشته است که بهتر از حد انتظار قبلی بوده 
است. این نرخ هنوز فاصله زیادی با نرخ های رشد ثبت شده در قبل 
از بحران کرونا داشته اما نسبت به رشد منفی ماه های قبلی کامال 

امیدوار کننده است.  
یوسف عباسی- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه استون 
ایکس گفت: در حال حاضر بازارهای جهانی خود را در یک موقعیت 
سردرگم کننده یافته اند، از یک طرف این نگرانی وجود دارد که در 
کوتاه مدت تلفات ناشی از کرونا کماکان باال باشد و تا رسیدن واکسن 
خسارت های جانی و اقتصادی آن ادامه داشته باشد و از سوی دیگر 

این خوشبینی وجود دارد که پس از غلبه بر کرونا نرخ رشد به سطوح 
باالیی برسد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ایدانســتریال اوریج« با ۰.۴۶ درصد ریزش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و  ۳۴۶.۲۷ واحد بسته شد. شاخص 
»اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۲ درصد صعود تا سطح ۳۵۷۴.۶۸ واحدی پایین 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 

۰.۱۵ درصد جهش در سطح ۱۱ هزار و ۹۲۴.۴۲ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۰.۲۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۳۵۱.۴۵ 
واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان 
با صعود ۰.۳۸ درصدی و ایستادن در ســطح  ۱۳ هزار و ۱۳۷.۲۵ 
واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس 
با جهش ۰.۳۹ درصدی در ســطح ۵۴۹۵.۸۹ واحد بسته شد. در 
مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۶۱ درصد باال رفت و به ۷۹۷۷.۹۰ 

واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد مختلفی داشتند؛ 

تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش 
۰.۴۲ درصدی تا ســطح ۲۵ هزار و ۵۲۷.۳۷ واحدی پایین رفت. 
شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۳۶ درصد باال رفت 
و در ســطح ۲۶ هزار و ۴۵۱.۵۴ واحد بسته شد. در چین شاخص 
"شــانگهای  کامپوزیت" صعود ۰.۴۱ درصدی را تجربه کرد و در 

سطح ۴۹۴۳.۲۹ واحد بسته شد.
در اســترالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکــس ۲۰۰" بورس 
ســیدنی با ۰.۱۲ درصد کاهش و ایستادن در ســطح ۶۵۳۹.۱۷  
واحدی به کار خــود خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم 
آســیایی، شــاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. )معیار محاسبه 
 تغییرات قیمتی، ســاعت 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 ۰.۸۴ درصد افزایش به ۴۲.۱۰ دالر رسید و 
نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۰.۸۹ درصدی به ازای ۴۴.۸۷ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلــزات گران بها، بهای هر اونــس طال با صعود 
۰.۶۸ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۷۴.۶۲ دالر معامله 
 شــد. هر اونس نقره با صعود ۰.۳۳ درصدی بــه ازای ۲۴.۴۶ دالر 

مبادله شد.

در حالی دولــت تصمیم بــه پرداخت کمک ۱۰۰ هــزار تومانی 
بالعوض برای ۳۰ میلیون نفر گرفته که در این حالت با یارانه نقدی 
و کمک های معیشتی دریافتی خانوارهای مشمول به ۲۰۰ هزار تا 
بیش از ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند. به گزارش ایسنا، با 
توجه به محدودیت هایی کرونایی و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی 
مشاغل که کاهش درآمد خانوارها به خصوص خانوارهای فاقد درآمد 
ثابت از تبعات آن اســت، بار دیگر دولت تصمیم گیری شد تا برای 
بخشی از خانوارها کمک هایی در نظر گرفته شود. براین اساس، آن 
طور که رئیس جمهور اعالم کرده مقرر شد تا برای حدود ۳۰ میلیون 
نفر ماهانه و طی چهار ماه آینده در هر ماه ۱۰۰ هزار تومان بالعوض 
پرداخت شود. از سوی دیگر برای ۱۰ میلیون خانواده نیز وام یک 

میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. از اظهارات رییس جمهور 
این طور بر می آید که در جمعیت ۳۰ میلیون نفری اعالم شده برای 
هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می شود و گرچه توضیحات کاملی 
در مورد ۳۰ میلیون نفر ارائه نشده است، ولی احتماال اینگونه خواهد 
بود که از بین دریافت کنندگان یارانه نقدی و کمک های معیشتی 

۳۰ میلیون نفر مشمول پرداخت کمک ۱۰۰ هزار تومانی هستند.
این در حالی است که اکنون حدود ۷۸ نفر در ماه یارانه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی دریافت می کنند و از سال گذشته و با افزایش قیمت 
بنزین دولت حدود ۶۰ میلیون نفر از بین یارانه بگیران را انتخاب کرد 

که ماهانه رقمی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان برای آنها تحت عنوان 
کمک معیشتی پرداخت می کند که به تفکیک خانوارها از این قرار 
است؛ برای خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، 
سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار 
تومان است. اگر برای ۳۰ میلیون نفری که برای پرداخت ۱۰۰ هزار 
تومانی گزینش شده اند یارانه نقدی و کمک معیشتی هم پرداخت 
شود که احتماال اینگونه خواهد بود پرداختی آنها از بابت یارانه نقدی 

دولت بین ۲۰۰ تا بیش از ۹۰۰ هزار تومان است.
براین اساس، برای خانوار یک نفره که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه 

نقدی، ۵۵ هزار تومان کمک معیشــتی و ۱۰۰ هزار تومان کمک 
بالعوض کرونا دریافت می کند در مجموع تا پایان سال هر ماه حدود 

۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب برای خانــوار دو نفره مجموع دریافتــی ۳۹۳ هزار 
تومان، خانوار ســه نفره ۵۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، خانوار پنج نفره 
۷۵۴ هزار تومان، خانوار پنج نفره ۹۳۲ هــزار و ۵۰۰ تومان و برای 
سایر خانوارهای با جمعیت بیشتر نیز رقم کمک معیشتی ثابت اما 
به تناسب افراد رقم یارانه نقدی و پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی افزایش 
پیدا می کند. پرداخت کمک ۱۰۰ هــزار تومانی در حالی صورت 

می گیرد که اخیرا رییس جمهور به نوبخت - رییس سازمان برنامه 
و بودجه - ابالغ کرده بود که برای طراح حمایتی دولت از اقشارکم 
برخورداری که در اثر تعطیلی کســب و کارشــان در زمان اعمال 
محدودیت ها دچار آسیب می شوند، اقدام کند. از این رو، سازمان 
برنامه و بودجه تامین منابع مســئولیت پرداخت کمک های ۱۰۰ 
هزار تومانی را برعهده خواهد داشت. از سوی دیگر پرداخت وام یک 
میلیون تومانی به ۱۰ میلیون خانوار در دستور کار قرار دارد که اخیرا 
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود از مانده منابع پیش بینی شده 
برای کرونا این پرداخت صورت می گیرد. البته همتی تاکید کرده 
بود در صورتی که دولت با پرداخت مابه التفاوت ســود ۱۲ درصد و 
قرض الحسنه )چهار درصد( توافق کند این پرداخت صورت می گیرد.

دو ماه از پایان پذیره نویســی صندوق پاالیشــی یکم 
 ETF گذشته و درحالی که طبق قانون صندوق های
باید یک ماه بعد از پایان پذیره نویسی قابل معامله شوند، 

هنوز خبری از قابل معامله شدن پاالیشی یکم نیست.
به گزارش ایسنا، پاالیشی یکم، دومین صندوق سرمایه  
گذاری دولت ETF است که شــامل باقی مانده سهام 
دولــت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریــز، اصفهان و 
بندرعباس می شــود. پذیره نویســی این صندوق ۳۰ 
شهریورماه به پایان رسید و انتظار می رفت پس از یک ماه 

یعنی از ۳۰ مهرماه قابل معامله باشد.
این درحالی است که ارزش صندوق پاالیشی یکم تحت 

تاثیر روزهای نزولی بازار قرار گرفت و برخی خریداران 
این صندوق از کاهش ارزش سرمایه خود گالیه داشتند.

با اینکه شاخص کل و نمادهای پاالیشی طی هفته ای 
که گذشت روندی صعودی داشتند اما هنوز ارزش این 
نمادها از زمان پذیره نویسی کم تر و بازده خرید حدودا 

منفی ۱۳ درصد است.
در این راستا، مریم شاه حســینی - مدیر امور ناشران 
شرکت سپرده گذاری مرکزی - در گفت و گو با ایسنا، 
درمورد قابل معامله شدن پاالیشی یکم اظهار کرد: این 
صندوق درحال حاضر قابلیت معامله دارد و کار شرکت 
سپرده گذاری مرکزی تمام شده است. درواقع نماد باید 

از سوی بورس بازگشایی شود. بورسی ها نیز در جواب 
پیگیری های ایسنا اعالم کردند صندوق پاالیشی یکم 
باید پاسخگو باشد و صندوق نیز به ایسنا اعالم کرد که 
هنوز اطالع دقیقی از زمان بازگشــایی پاالیشــی یکم 

وجود ندارد!
البته پیش از این دلیل این تاخیــر عدم اعمال افزایش 
سرمایه شتران و شــپنا در پرتفوی صندوق اعالم شده 
بود و همچنین برخی بر این باورند که صندوق پاالیشی 
یکم زمانی که به نمادهای پاالیشــی صعودی شدند و 
صندوق به ارزش زمان پذیره نویسی رسید، قابل معامله 

خواهد شد.

بیتکوین حــدود ۱۱۰۰ دالر دیگر تا شکســتن رکورد 
تاریخی خود فاصله دارد. به گزارش سی ان بی سی، ورود 
تقاضای جدید به بازار و تشــکیل صفوف خرید باعث از 
سرگیری روند صعودی قیمت بیتکوین و سایر ارزهای 
دیجیتالی شد. برای نخستین بار در سه سال اخیر ارزش 
بیت کوین از ۱۸ هزار دالر عبور کرده است و انتظار می رود 
این روند صعودی ادامه دار باشد. بیتکوین امسال را رویایی 
سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۵ 
برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای دیجیتالی 
مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و 
این ارز می تواند حتی کانال ۲۰ هزار دالری را نیز بشکند. 

ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از ۳۳۰ میلیارد 
دالر است.   جوزف گواگلیردو- کارشناس امور ارزی در 
موسسه تروتمان گفت: شکی نیست که همه گیری کرونا 
باعث افزایش اقبال جهانی به ارزهای دیجیتالی شــده 
است و حاال همه به دنبال راه های انتقال وجه سریع تر و  
کم دردسر تر هستند.   بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز 
دیجیتالی جهان به ۱۵.۱۳ درصد رسیده است. طی ۲۴ 
ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۳.۴۷ درصدی 
به ۱۸ هزار و ۶۱۸.۲۷ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت 
شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز هفدهم دسامبر 
ســال ۲۰۱۷ بوده که در آن این ارز به قیمت ۱۹ هزار و 

۷۸۳.۰۶ دالر رســید اما تنها کمی پس از آن این ارز با 
ریزشی شدید حدود یک سوم ارزش خود را از دست داد.  
البته افزایش قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به 
بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر 
صعودی بود؛ به گونه ای که اتریوم با ۷.۹۳ درصد افزایش 
به ۵۱۳.۵۷ دالر، بیت کوین کش با ۴.۹۲ درصد صعود 
به ۲۵۷.۱۹ دالر، الیت کوین بــا ۳.۴۲ درصد جهش به 
۸۴.۱۱ دالر،  مونرو بــا ۰.۹۴ درصد افزایش به ۱۲۲.۳۸ 
دالر، دش با ۱.۱۸ درصد صعود به ۸۴.۴۸ دالر، زدکش با 
۰.۷۲ درصد افزایش به ۶۳.۴۷ دالر و میکر با ۱.۰۷ درصد 

پیشروی به ۵۲۳.۱۶ دالر رسید.

صعود بورس ها در اروپا و آسیا

افزایش دریافتی یارانه ۳۰ میلیون نفر به ۲۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان

بیت کوین در اوج سه سالهچرا از قابل معامله شدن پاالیشی یکم خبری نیست؟
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قيمت مسکن در شهرهای اطراف تهران 
5 تا 15 درصد کاهش یافته است

تخلیه حباب 
در بازار مسکن؟

۱۴ تصمیم اقتصادی 
برای خانوارهای 
بدون درآمد ثابت 
و کسب وکارها

نهاوندیان خبر داد

۱۰ میلیون خانوار 
وام یک میلیون 
تومانی دریافت 
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يادداشت يک

يادداشت دو

منفعت طلبی بانک ها 
در افزایش کارمزد

ناهماهنگی دستگاه ها 
در ترخيص کاال

تعدیل قيمت مسکن 
در حاشيه تهران

بانک مرکزی در حالی که باید تمرکز خود را روی 
افزایش کارایی بانک ها و بهره وری آنها بگذارد، به 
فکر جیب آنهاست و نرخ کارمزدها را افزایش داده 
است. افزایش کارمزدها در شرایطی صورت گرفته 

که مردم مجبورند به دلیل...

  امراهلل امینی، اقتصاددان

  رضی حاجی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی 

  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی
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هشدار متروکه سازی 
کاالهای مانده در گمرک

با کارمزدهای جدید، ساالنه هزار و 500 ميليارد 
درآمد جدید برای بانک ها ایجاد شد

کیسه دوختن بانک ها 
برای جیب مردم

تورم نقطه ای آبان به 46.4 درصد رسيد

رکورد شکنی  تورم  خوراکی ها
صفحه2

صفحه2

نرخ بیکاری واقعی ، 2/5 برابر آمار  رسمی
نرخ بیکاری واقعی بهار امسال 2۴ درصد است نه  9/8   درصد

مرکز پژوهش های مجلس   هشدار  داد

موضوع ترخیص کاالهای مانده در گمرک به جایی 
رسیده که گمرک اعالم کرده است در صورت انجام 
نشــدن اقدامات الزم برای ترخیص کاالها، آنها را 
متروکه می کند. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی 
گمرک در این رابطه می گویــد: ترخیص بیش از 
۱.۴ میلیون تن کاال انجام شده اما هشدار مجدد به 
صاحبان کاال داریم که در صورت عدم ترخیص کاال 
در مهلت تعیین شده، کاالهای مورد نظر متروکه 
خواهند شد. این در حالی است که رسوب کاالهایی 
مانند کاالهای اساسی، نهاده های کشاورزی، مواد 
اولیه، کاالهای واســطه ای و تجهیزات مورد نیاز 
واحدهــای تولیدی ضربه غیرقابــل جبرانی را به 
اقتصاد کشور وارد کرده است.  برخی کارشناسان 

اقتصادی در رابطه با تعلل...

بانک مرکزی در شــرایطی کارمزد خدمات بانکی 
)بخوانید دریافت پول زور از مردم( را در نخســتین 
روز آذرماه باال برده که نیاز مردم به خدمات بانکی 
حضوری و به ویژه غیرحضوری به دلیل کرونا بیش 
از همیشه افزایش یافته و در پی این شرایط، بانک 
مرکزی فرصت را مغتنم شمرد تا برای جیب مردم 
کیســه بدوزد و از این طریق هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان پول بی زبان مردم را روانه بانک ها کند. گویی 
میلیاردها تومانی که بانک ها از محل رســوب پول 
حساب های جاری مردم به جیب می زنند برایشان 
کافی نیست و اینک ثروت بادآورده دیگری نصیبشان 

شده است. این در شرایطی...



اقتصاد2
ایران وجهان

رقابت افتخار آفرین واحدهای 
معدنی و صنعتــی چادرملو در 

رکورد شکنی تولید محصول
در یک ماهه آبان 99 بــا تولید بیش از 1 میلیون و 
104 هزارو 500 تن کنسانتره در مجتمع معدنی 
چادرملو  میــزان تولید این محصــول از مرز 7،5  
میلیون تن در 8 ماهه امســال گذشت. این برای 
دومین بار در ســال جاری اســت که رکود تولید 
کنسانتره سنگ آهن در چادرملو شکسته می شود. 
این میزان تولید نسبت به مهر ماه  امسال  از 17،5 
درصد و نسبت به برنامه پیش بینی شده از 22،93 
درصد رشد برخوردار بوده است . در مهر ماه 945 
هزارو 500 تن کنســانتره تولید شــده بود .فوالد 
ســازی چادرملو هم  در آبان ماه امســال با تولید 
بیش از 94 هزار 386 تن شــمش فوالدی رکورد 
شــکنی کرد، این  میزان 10 هزارو 386 تن بیش 
از برنامه پیش بینی شده اســت .به گزارش روابط 
عمومی چادرملو،  این موفقیت هــای پی در پی، 
بدنبال تاکیدات مدیر عامل چادرملو و ایجاد انگیزه 
در بین کارکنان و کارگران با ارائه مشوق های اثر 
بخش و عزم تمامی مدیران و پرسنل سخت کوش، 
در شرایطی  محقق گردیده که کشور و جهان تحت 
تاثیر بحران ناشی از همه گیر شدن ویروس کرونا 

قرار گرفته است .

75 هزار میلیارد ریال خط اعتباری 
بانک توسعه تعاون برای حل مشکل 

مسکن کارگران
حجت...اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون: این 
بانک با اختصاص خط اعتباری 75 هزار میلیارد ریالی 
برای تعاونی های مسکن، به دنبال حل مشکل مسکن 
کارگران در کشور است.حجت اله مهدیان مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون که به همراه معاون وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
کشور به فریمان سفر کرده بود، با اعالم این خبر گفت: 
طبق اعالم بانک توسعه تعاون، قرار است به ازای هر 
واحد به طور میانگین 100 میلیون تومان تسهیالت 
به تعاونی های مسکن کارگری اعطا شود.حجت اهلل 
مهدیان با تأکید بر اینکه تعاونی های مسکن کارگری 
برای دریافت این تســهیالت در اولویت قرار دارند، 
افزود: ارائه تسهیالت با خط اعتباری افزون بر 7 هزار 
و 500 میلیارد تومان در سطح کشور برای 75 هزار 
تعاونی با اولویت کارگری و بازپرداخت ده ساله انجام 
می شود و امیدواریم این اقدام منجر به تحول و رونق 
تعاونی های مسکن شــود.وی با اشاره به اینکه خط 
اعتباری بانک توسعه تعاون در اختیار استان خراسان 
رضوی قرار خواهد گرفت، افزود: این خط به منظور 
حل مشکالت تعاونی ها و آثار ناشی از کرونا ایجادشده 
و تعاونگران می توانند تا پایان امســال برای دریافت 
این تسهیالت به شعب بانک توسعه تعاون مراجعه 
کنند، البته تسهیالت دیگری نیز برای تعاونی های 
جوانان و زنان با نرخ ترجیحی بیــن 8 تا 12 درصد 

پیش بینی شده است.

در بازدید مدیرعامل بانک مسکن از حوزه 
فناوری اطالعات تاکید شد

افزایش سرعت وکیفیت خدمات 
الکترونیکی بانک مسکن

شــایان در بازدید از مدیریت امــور فناوری 
اطالعــات و ارتباطات،عــالوه بــر تاکید بر 
افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی 
بانک مسکن در دوره شــیوع ویروس کرونا، 
ماموریت های جدیدی بــرای کارکنان این 

حوزه تعیین کرد.
به گــزارش خبرنــگار پایگاه خبــری بانک 
مسکن- هیبنا ، محمود شــایان، مدیر عامل  
بانک مسکن در بازدید سرزده از مدیریت امور 
فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن با 
حضور امیدبخش و دوســتانه خود در جمع 
کارکنان این بخش با تمام کارکنان صحبت 
وگفت وگو کردنــد و از نزدیــک در جریان 
فعالیت های این حوزه ومســائل و مشکالت 

موجود قرار گرفت.
بر اســاس این گــزارش شــایان در بازدید 
از دپارتمــان فناوری اطالعــات وارتباطات 
بانک مسکن ضمن اطالع از مسائل حرفه ای 
کارکنان شاغل در این بخش دستورات الزم به 
منظور پیگیری و رفع مشکالت موجود در این 
زمینه را صادر کرد.وی همچنین در جریان این 
بازدید  در جلسه مفصلی که با مسووالن این 
حوزه در خصوص برنامــه های حوزه فناوری 
اطالعات بانک  داشــت، بر ادامه این جلسات 
و بررســی مختلف مســائل IT وحل و فصل 

موضوعات ذی ربط تاکید کرد.

استان ها

بانک ها

مرکز آمار ایــران اعالم کرد: 
نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه 
1399 با 5 درصــد افزایش 
به عدد 46.4 درصد رســیده 
اســت.مرکز آمار، شــاخص 
قیمت مصرف کننده آبان 1399 را اعالم کرد. بر اساس 
این گــزارش نرخ تورم ســاالنه آبان مــاه 1399 برای 
خانوارهای کشــور به 29.0 درصد رسیده که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.

نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور به ۴۶ 
درصد رسید /   افزایش ۵ درصدی

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در آبان ماه 1399 به عدد 46.4 درصد رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 46.4 
درصد بیشتر از آبان 1398 برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکســان« هزینــه کرده اند.نرخ تورم 
نقطه ای آبان ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 5.0 واحد 
درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 16.1 
واحد درصدی به 56.6 درصد و گــروه »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« با کاهــش 0.1 واحد درصدی به 
41.8 درصد رسیده اســت.این در حالی است که نرخ 

تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 45.7 درصد است 
که نســبت به ماه قبل 4.4 واحد درصد افزایش داشته 
است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 50.3 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 8.1 واحد درصد افزایش 

داشته است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور به ۵.۲ 
درصد رسید / کاهش ۱.۸ درصدی

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل اســت. نرخ تورم ماهانه آبان 
1399 به 5.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 
در ماه قبل، 1.8 واحد درصد کاهش داشته است. تورم 

ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب 
13.0 درصد و 1.6 درصد بوده است.این در حالی است که 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 4.7 درصد است 
که نســبت به ماه قبل، 2.4 واحد درصد کاهش داشته 
است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 7.6 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش 

داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 

به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه آبان 
ماه 1399 برای خانوارهای کشور به 29.0 درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد 
افزایش نشان می دهد.هم چنین نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 29.0 درصد و 
28.8 درصد می باشــد که برای خانوارهای شهری 1.7 
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.1 واحد 

درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »سبزیجات« )گوجه فرنگی، پیاز، فلفل دلمه ای، 
لوبیا سبز، سیب زمینی(، گروه »گوشت قرمز و گوشت 
ماکیان« )مرغ ماشینی، گوشت گاو یا گوساله، گوشت 
گوســفند(، گروه »روغن ها و چربی ها« )روغن نباتی 
جامد، کره غیرپاســتوریزه، روغن مایع(، گروه »میوه 
و خشــکبار« )نارنگی، موز، انگور( می باشــد. در گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات«، گروه »هتل 
و رســتوران« )غذاهای آماده(، گروه »مبلمان و لوازم 
خانگی« )بخاری گازی، انواع شوینده، لوازم پالستیکی 
آشپزخانه( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند.همچنین گروه »حمل ونقل« )انواع اتومبیل 

سواری( نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در آبان ماه 1399 برای 
دهک های مختلف هزینه ای از 26.3 درصد برای دهک 

اول تا 35.2 درصد برای دهک دهم است.

تورم نقطه ای آبان به ۴۶.۴ درصد رسید

رکورد  شکنی  تورم  خوراکی ها

معاون رییس جمهوری خبر داد:
۱۴ تصمیــم اقتصــادی برای 
خانوارهای بدون درآمد ثابت 

و کسب وکارها
معاون اقتصادی رییس جمهــوری از 14 تصمیم 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون 
درآمد ثابت و کسب وکارها خبر داد که با محدودیت 
های اخیر، درآمدشــان تحت تاثیر قــرار خواهد 
گرفت.»محمد نهاوندیان« در حاشــیه جلســه 
ســتاد اقتصادی دولت افزود: دو مــورد از این 14 
تصمیم ناظر به خانواده هایی است که درآمدشان 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفــت، همچنین 9 مورد 
برای عموم کسب و کارها و سه مورد برای کسب و 
کارهایی است که به طور شــدید آسیب می بینند.

به گفته وی، خانواده هایی که بر اساس منطق این 
تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت قرمز برای 
گروه های دو، سه و چهار و در شهرهای نارنجی برای 
کسب وکارهای گروه ســه و چهار روبرو می شوند، 
خانوارهایی محســوب می شــوند که درآمد ثابت 

ندارند و بیشتر صدمه می بینند.
نهاوندیان  توضیــح داد: این خانوارها شناســایی 
شــده اند که جمعیت 30 میلیون نفــر از مجموع 
جامعه را شامل می شوند.به گفته این مقام مسوول، 
دو اقدامی که برای این خانواده ها پیش بینی شده 
یکــی، پرداخت یک میلیون تومان تســهیالت به 
جامعه 30 میلیونی یاد شــده است که کارمزد آن 
را دولت تقبل خواهد کرد و اقســاط آن، بدون نیاز 
به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه 
و یارانه معیشــتی افراد برداشــت خواهد شد.وی 
اضافه کرد: اقــدام دوم، از آذرماه تا پایان امســال 
ماهانه به هر یک از اعضــای خانوارها معادل 100 
هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت می شود تا 
جبران بخشی از کاهش درآمدهایشان باشد.معاون 
اقتصادی رییس جمهوری در ارتباط با کسب و کارها 
نیز افزود: برای همه کسب و کارها مقرر شد عملیات 
اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن ماه متوقف 
شود و برای صدور یا تجدید پروانه های کسب و کار 
واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ 
گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت.وی گفت: 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه یک 
بار باید تسلیم شود، مقرر شد به مدت یک ماه برای 
سه ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود.نهاوندیان 
افــزود: درخصوص جرایم پرداخت نشــده بدهی 
مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته 
شده بود، مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت 
همه آن تداوم یابد.وی بیان داشــت:مهلت قانونی 
برای اعتراض به مالیات هــای ابالغی نیز به مدت 
یک ماه و نیم تمدید خواهد شــد.معاون اقتصادی 
رییس جمهوری اظهار داشــت: درخصوص مهلت 
تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، 
اگر این مهلت بــرای آذر و دی ماه باشــد، تا پایان 
بهمن ماه تمدید می شــود، همچنین صورت های 
مالی حسابرسی شده شان تا پایان بهمن ماه تمدید 
می شــود.وی گفت: همه مجوزهایی که الزم بوده 
دســتگاه ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا 
اول بهمن ماه به پایان می رسد، اتوماتیک وار تا پایان 
بهمن تمدید می شــود.نهاوندیان خاطرنشان کرد: 
پرداخت عوارض کسب و پیشه شــهرداری ها نیز 
تا ابتدای بهمن ماه تمدید می شــود.وی همچنین 
درخصوص ســه موردی که برای کسب و کارهای 
به شدت آســیب دیده طراحی شده، گفت: در این 
راستا 14 رسته شغلی شناسایی شده اند.این مقام 
مســوول ادامه داد: برای این دســته از واحدها، از 
آنجایی که ممکن است مشــکالتی در اقساط وام 
هایشان به وجود آید، اقساط تســهیالت با موعد 
آذرماه یک ماه تنفس خواهد داشــت، همچنین 
قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول 
جریمه تاخیر نخواهد شد.وی اظهار داشت: چنانچه 
در فاصله آذرماه و تعطیلی کسب و کارها، مشکالت 
مالی به نحوی شد که فرد یا افرادی با چک برگشتی 
روبرو شدند و نتوانستند به موقع پرداختی داشته 
باشند، با مراجعه به بانک می توانند آثار مترتب بر 
چک برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.نهاوندیان 
خاطرنشــان کرد: در این واحدهــا، قبوض گاز که 
پرداخت گاز آنها از ابتــدای آذرماه تا پایان دی ماه 
اســت به مدت دو ماه تمدید می شود.وی در پایان 
ابراز امیدواری کرد با این تدابیر کمی از فشارها به 
کسب و کارها کاسته شود و با یک عزم ملی و رعایت 
توصیه های بهداشتی مسووالن بهداشت و درمان، 
بتوان از اوج گیری مجــدد ابتال به کرونا جلوگیری 
کرد.به گزارش ایرنا، رییس جمهوری امروز )شنبه( 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا از اقدام های 
جبرانی دولت به خانوارها در شرایط کرونایی خبر 
داد و گفت:  تا پایان سال به نزدیک 30 میلیون نفر 
ماهانــه 100 هزار تومان پرداخت می شــود و 10 
میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی دریافت 

می کنند که بازپرداخت آن 30 ماهه است.

اخبار
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کــرد: نرخ بیکاری 
واقعی بهار امســال تحت تاثیر شیوع کرونا برابر با 24 
درصد و 2.5 برابر نرخ بیکاری اعالمی مرکز آمار ایران 

است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی با عنوان »تحلیل شــاخص های بازار کار 
در فصل بهار 1399« به بررســی وضعیــت بازار کار 
ایران در بهار 1399 پرداخت.این گزارش نشان دهنده 
کاهش 1.1 درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت 
به بهار 1398 است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، 
جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، 
لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت 

بوده است و بهبود این شاخص نمی تواند بهبود وضعیت 
بازار کار را نشان دهد.درواقع در چنین شرایطی نرخ 
بیکاری شاخصی کاماًل گمراه کننده برای تحلیل آثار 
شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.نتایج بررسی ها 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق بگیر درصد 
کمی از کل شــاغلین را تشــکیل می دهند و عمده 
شاغلین به صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند، 
تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه 
در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش 
جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده 
است. نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که افراد 

شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان 
در بازار کار باقی می ماندند، نرخ بیکاری در بهار 1399 
به جای 9.8 درصد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران 
به 24 درصد می رسید.بر اساس این گزارش در حال 
حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیالت بانکی و 
بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشــی 
از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس بر اساس بررسی مستندات 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد 
دو سیاست مذکور نشان می دهد که از سیاست پرداخت 
بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیالت، استقبال 
بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ 

مکانیسم های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای 
بنگاه های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را 
در مقابل سیاست پرداخت تسهیالت قرار داده است 
و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند 
جانشین هم شده اند.ضمن آنکه همچنین علی رغم 
هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان های 
محروم به نسبت سایر استان ها، بهره مندی کمتری 
داشــته اند. یکی از مهم ترین دالیل این امر باال بودن 
سهم اشتغال غیررسمی در استان های محروم کشور 
اســت که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در 
این خصوص، در آینده محرومیت این استان ها بیشتر و 

عمیق تر خواهد شد.

معاون فنی گمرک ایران ابعاد دیگری از واردات کانتینرهای 
لوازم خانگی بوش و چگونگی صــدور رای دیوان عدالت 
اداری در محکومیت گمرک و وزارت صمت و در نهایت 
توقیف آن را اعالم کرد و گفت: با توجه به ممنوعه بودن 
واردات ایــن گروه کاالیــی با اعمال مقــررات متروکه، 
کانتینرهای لوازم خانگی بوش بــه ضبط قطعی دولت 
درخواهد آمد.به گزارش ایســنا، ماجرای واردات لوازم 
خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش 
واردات کاالهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور 
هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ 
شــرایطی این کاالها امکان ورود به کشور را نداشته اند، 
حتی برای ترخیص حدود 70 میلیون یورو از این کاالها 
با وجود رایزنی های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی 
که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین و در 26 شهریور 
امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کاالها ترخیص 
نشد و با اعالم گمرک متروکه شــدند.  اما در حالی 420 
کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده 
و مجوز گرفته بود که پیش تر اعالم معاون فنی گمرک 
ایران، اعالم کرده بود که ایــن کاالها با صدور رای دیوان 
عدالت اداری امــکان واردات پیدا کرده بودند اما گمرک 

از ترخیص محموله ها جلوگیری و موضوع تحت بررسی 
است.از سوی دیگر منشأ ارز این کاالها به ضوح مشخص 
نیست و شائبه هایی در رابطه با واردات این کاال با ارز نیمایی 
و حتی دولتی وجــود دارد کــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت)صمت( مدعی شــده کانتینرهای لوازم خانگی 
بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده است، هرچند که بانک 
مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعالم نکرده است.  
این که جریان صدور رای دیوان عدالت اداری در رابطه با 
واردات لوازم خانگی بوش آن هم در شــرایط ممنوعیت 
واردات این کاال چیســت و در نهایــت چه تصمیمی در 
رابطه با ترخیص و یا ممنوعیت ترخیص آن اخذ شــده 
موضوعی اســت که مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی 
گمرک ایران - در این باره آن توضیحاتی به ایســنا ارائه 
کرده و ابعاد دیگری از این جریان  را تشریح کرده است.  
براســاس توضیحات ارونقی، ماجرا از این قرار است که 
شرکت کاســپین کاال دریا در دیوان عدالت اداری علیه 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت، بانک مرکزی و گمرک 
ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعالم کرده که »با 
توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و 
طبق مقررات چنانچه واردات کاالیی ممنوع شود نسبت 

به ثبت سفارش قبلی بی تاثیر است، از این رو سازمان های 
طرف شکایت در خصوص کاالهای وارداتی مرتکب تخلف 
شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای 
رسیدگی داشته است«.در نهایت در جلسه دیوان عدالت 
اداری اعالم می شــود که »در ضوابط مربوط به واردات و 
صادرات کاال به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین 
ماده )11( ایین نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه 
سود بازرگانی کاال در جهت افزایش تغییر کند و نیز کاالیی 
که ممنوعیت واردات دارد یا شــرط ورود آنها در جهت 
محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و 
رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل 
 ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و ســود بازرگانی

 آنها افزایــش نمی یابد و مشــمول ممنوعیــت ورود 
نمی شــود،همچنین کاالهای وارداتی شاکی با توجه به 
تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده 
و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده اســت، 
از سویی اولین بار نامه حمل طبق اســناد ارائه شده و به 
طرف های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت 
و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کاال وارد قلمرو گمرکی 
شده است«.معاون فنی گمرک گفت که با توجه به ادله 

های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و 
از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت ســفارش و 
گمرک موظف به ترخیص می شود  و البته بانک مرکزی 
تبرئه شده است.این پایان داستان نبوده و در ادامه گمرک 
در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه 
مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می کند که در 
نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک 
اعالم می شــود از ترخیص کاالهای شاکی)کانتینرهای 
لوازم خانگی بوش( جلوگیری شود.  طبق گفته معاون فنی 
گمرک  از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر 
را مطرح می کند ولی علی الظاهر  اعتراض پذیرفته نشده 
و در نهایت وزارت صنعت، معدن و معدن مکلف به تمدید 
ثبت سفارش می شود.  ارونقی یادآور شد: در  این حالت دو 
حکم وجود دارد؛ اول این که تمدید ثبت سفارش از سوی 
وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کاال از 
سوی گمرک این که برای ترخیص ممنوع شده است که در 
نهایت از ترخیص کاالهای مربوط به شرکت کاسپین دریا 
کاال ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتینرهای 

لوازم خانگی بوش وجود ندارد.

دبیر اتحادیــه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
خواستار حمایت، تدوین و ابالغ ضوابط تامین ارز برای 
تجاری شد که پیش از دریافت ارز اقدام به ترخیص و 

توزیع کاال در شبکه های رسمی کرده اند.
به گزارش مهر، طی ماه های گذشــته تخصیص ارز 
به واردات کاالهای اساســی و ترخیص این کاالها از 
گمرکات چالش های بسیاری را به همراه داشته است. 
صف طویل تخصیــص ارز و معطلــی واردکنندگان 
موجب شــد برخی از وارکنندگان براســاس مصوبه 
ترخیص درصدی، بخشی از محموله های خود را پیش 
از تخصیص ارز بصــورت امانی از گمرکات ترخیص و 
طبق ضوابط ســتاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع 
کنند که مدتی قبل در مطالب و گزارش های متعدد 
به مشــکالتی که در این زمینه بــرای واردکنندگان 

برنج ایجاد شــده بــود، بصورت مفصــل پرداختیم.
اکنون خبر رسیده که بخشی از محموله های وارداتی 
نهاده های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از گمرکات 
ترخیص شــده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده 
 اســت و دولت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان 
بــه ترخیــص درصــدی و امانــی محموله هــای 
خــود ادامــه دهنــد امــا واردکننــدگان بــا 
 نگرانــی نســبت بــه چشــم انــداز تخصیــص
 ارز، نســبت به تداوم ایــن روند بیمناک هســتند.
یک منبع اگاه در این زمینه بــه خبرنگار مهر گفت: 
بخشــی از محموله های وارداتی نهاده هــای دامی 
چند ماه قبل به صورت درصــدی ترخیص و توزیع 

شدند اما با وجود گذشت بیش از ســه ماه، هنوز ارز 
ایــن محموله هــا تخصیــص نیافته اســت.وی که 
خواست نامش در خبر ذکر نشــود، ادامه داد: حدود 
 2.5 میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رســوب

 کرده بود که قرار شــد این کاالهای رســوبی نیز به 
همین شــکل ترخیص شوند و بر این اســاس، اخیراً 
یک میلیون و 450 هزارتن از این نهاده ترخیص شد 
و 1.1 میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده 
است که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک 
مرکزی در تخصیص ارز این محموله ها ادامه پیدا کند 
 و این محموله هــا نیز در تخصیص ارز به سرنوشــت

 محموله های قبلی دچار شود.

نامه اتحادیه واردکنندگان به معاون وزیر صمت: 
تخصیص ارز را تعیین تکلیف کنید

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیور ایران 28 آبان ماه در نامه ای به معاون وزیر 
صمت خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف تخصیص 
ارز برای آن بخش از تجاری شــده اســت که پیش 
از دریافت ارز، محموله های خــود را ترخیص و در 
شبکه توزیع رســمی با نرخ مصوب توزیع کرده اند.
در متن نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید 
مصوبات اخیر ابالغی در خصوص ترخیص کاالهای 
اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری 
اسالمی ایران ابالغ و اجرایی گردیده است، مشمول 
کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز 

بوده اند، است.

رییس جمهوری از اقدامات جبرانی دولت به خانوارها در 
شرایط کرونایی خبر داد و گفت:  تا پایان سال به نزدیک 
30 میلیون نفر- 29.7 میلیون نفر-ماهانه 100 هزارتومان 
بالعوض پرداخت می شود و 10 میلیون خانوار هم وام یک 
میلیون تومانی دریافت می کنند که بازپرداخت آن 30 
ماهه است.حســن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به آغاز طرح جامع مقابله با کرونا از امروز-اول 

آذرماه- اظهارداشت: این طرح از امروز در شهرهایی که 
وضعیت قرمز، نارنجی و زرد دارنــد، اجرایی و عملیاتی 
خواهد شــد.وی  با یادآوری محدودیت های کرونایی در 

زمان آغاز شیوع کرونا در اسفند ماه سال گذشته، گفت: در 
واقع در آغاز شیوع کرونا که مربوط به اسفند سال قبل و 
فروردین امسال بود که ما یک دوره  بسیار سخت داشتیم. 

مقرراتی وضع شده بود که مردم همکاری خوبی کردند و 
وقتی ما وارد اردیبهشت شدیم، فشار کرونایی کامال کم 
شد.روحانی افزود: از اوایل اردیبهشت که فشار کم شده 
بود تا امروز حدود 6 ماه از آن زمان می گذرد، در این مدت 
متاسفانه در برخی استان ها با موج دوم و اخیرا هم با موج 
سوم کرونا مواجه شدیم که تصمیم بر تعطیلی هوشمند 

شهرها گرفتیم.

مرکز پژوهش های مجلس:
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روحانی:

۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی دریافت می کنند

جزئیات جدید از واردات کاالهای پرحاشیه »بوش«/ احتمال ضبط به نفع دولت

نگرانی واردکنندگان از خلف وعده در تخصیص ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱ آذر ۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی، شنبه یکم آذرماه ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.در عین حال هر اونس 

طال در بازارهای جهانی ۱۸۷۱ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۱۷۵ تومان است.
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تعدیل قیمت مسکن در حاشیه تهران
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

هنگامی که افزایش قیمت مسکن در تهران اتفاق افتاد و حباب قیمتی بی سابقه ای بر بازار مسکن حاکم شد در شهرهای اطراف پایتخت بخصوص شهر پردیس به دلیل مناسب بودن آب و هوا و نزدیکی به تهران نیز افزایش قیمت بی 
سابقه ای رخ داد. این افزایش قیمت ها در حاشیه تهران غیرواقعی وبه دنبال تورم اتفاق افتاده در بازار مسکن پایتخت روی داد. در پردیس تا 15 درصد رشد قیمت غیرواقعی داشتیم که به دنبال کاهش قیمت ها در تهران این کاهش 

قیمت اتفاق افتاد و نرخ امروز نرخ واقعی مسکن در این شهر و نرخ متعادل آن است. بنابراین در چند روز گذشته شاهد حباب 10 تا 15 درصدی ریخت و تعدیل قیمت ها اتفاق افتاد. 
مشکل بازار مسکن به طور کلی همانطور که بارها گفته شده تولید و ساخت است. با توجه به اینکه بزرگترین مشکل در حوزه مسکن، عدم عرضه مناسب است؛ دولت باید از طریق ادامه سیاست هایی مثل مسکن مهر، کمک به انبوه 

سازان و واگذاری زمین رایگان به آن ها، طرف عرضه را به شدت تقویت کند که این موارد را تاکنون انجام نداده است.
دولت باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی احداث می کرد اما هر سال فقط حدود ۴00 هزار واحد ساخت و همین امر باعث شده تا االن با کمبود مسکن مواجه شویم. با توجه به سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم، مقداری انباشت 
تقاضا داریم یعنی متناسب با افزایش جمعیت و خانوادهای جدید، تولید مسکن نداشته ایم. در این هفت سال، دولت در خوشبینانه ترین حالت ۳00 تا ۴00 هزار واحد مسکونی ساخته یعنی هر سال حدود ۶00 تا ۷00 هزار واحد 
مسکونی از برنامه عقب بوده ایم. بخش قابل توجهی از افزایش قیمت در بخش مسکن، مربوط به کمبود عرضه نسبت به تقاضا و بخش دیگر ناشی از تورمی است که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که قطعاً بخش مسکن را هم 

تحت تاثیر قرار می دهد.

دبیر انجمن صنعت سیمان با بیان اینکه گاز ۴5 
کارخانه قطع شــده، گفت: قیمت مازوت ۳برابر 
گاز است و هزینه حمل هم۳۲ درصد گران شده 
است، از این رو باید مجوز افزایش دوباره قیمت را 
از وزارت صمت بگیریم.عبدالرضا شیخان در مورد 
وضعیت سیمان در کشور، اظهار داشت: در حال 
حاضر قیمت هر کیسه سیمان درب کارخانه 15 
هزار و 500 تومان است. قیمت هر کیسه را برای 
مصرف کننده 1۹ هزار و 500 تومان اعالم کرده اند 
ولی عامل فروش اگر بخواهد خیلی در حق مشتری 
لطف کند، هر کیســه را ۲۲ هــزار و 500 تومان 
می فروشد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان افزود: هر چه قیمت را سرکوب کنند این 
اتفاق می افتد؛ اگر هر کیسه درب کارخانه 15.500 
تومان اســت اما در ادامه ارزش افــزوده، کرایه 
حمل، سود عامل و … دارد، به زور که نمی شود 
قیمت گذاری کرد؛ بــه عنوان نمونه هزینه حمل 
فقط در آبان ماه ۳۲ درصد گران شده که قطعاً بر 

قیمت نهایی تأثیرگذار می گذارد.
وی ادامه داد: کارخانه ها در ۷ ماه امســال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، میزان توزیع سیمان 
در بازار داخلی را 1۸.۶ درصد افزایش داده اند. این 
افزایش توزیع باید به دنبال افزایش ساخت وساز 
باشد اما این گونه نبوده است.دبیر انجمن سیمان 
اظهار داشــت: قباًل کارخانجات به دلیل هزینه 
مناسب حمل، ســیمان را از مناطق پرتولید به 
مناطق پرمصرف می بردند اما هم اکنون به دلیل 
هزینه باالی حمل کارخانجــات نمی توانند این 
کار را انجام دهند و عامل فروش هم همانگونه که 
گفته شد اگر بخواهد کمترین قیمت را به مشتری 

بدهد، ۲۲ هزار و 500 تومان در هر کیسه است.
شیخان در مورد کمبود ســیمان در بازار گفت: 
کمبود ســیمان وجود ندارد بلکــه به دلیل عدم 
جابجایی ناشــی از افزایش کرایه حمل، سیمان 
در بازار کم اســت اما تولید کم نشده است. دبیر 
انجمن سیمان تصریح کرد: امکان احتکار سیمان 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ۷۷ کارخانه ســیمان در کشور 
داریم، افزود: چند روز اســت که گاز ۴5 کارخانه 
را قطع کرده اند. وقتــی گاز را قطع می کنند باید 
مازوت بدهند. سال گذشته مصوبه دولت بود که 
مازوت را با نرخ یارانه ای به کارخانجات بدهند؛ در 
حالی که قیمت مازوت یارانه ای ۳ برابر گاز است. 
لیتری ۳00 تومان دم مخازن می دهند که با 1۳0 
تومان هزینه حمل، در نهایت لیتری ۴۲0 تا ۴۳0 
تومان قیمت مازوت می شود. دبیر انجمن سیمان 
گفت: هنوز تولید در این ۴5 کارخانه متوقف نشده 
اما اگر مازوت نگیرند، تولید متوقف می شود.وی 
در مورد افزایش قیمت سیمان، افزود: باید مجوز 
افزایش قیمت را تا پایان سال بگیریم. تفاوت قیمت 
مازوت و گاز روی قیمت تمام شده هر تن سیمان 
۴0 هزار تومان اثر می گذارد. آیا تولیدکنندگان باید 
از جیب خودشان بگذارند؟ کارخانجات نقدینگی 
ندارند که از جیب خودشان بدهند.شیخان ادامه 
داد: تولیدکننــده گاز را مصرف می کــرد بعد از 
یک ماه پول را مــی داد اما برای مــازوت، پول را 
باید همان ابتــدا بدهد، هزینه حمــل مازوت را 
هم باید پیشاپیش پرداخت کند، این مسائل در 
شرایطی است که کارخانجات مشکل شدید تأمین 

نقدینگی دارند.

گزارش های میدانی منتشر 
شــده از بــازار مســکن در 
حاشیه تهران گویای کاهش 
قیمت از 5 تا 15 درصد است. 
این در حالی اســت که چند 
روز پیش نیز مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران 
شــهر جدید از کاهش 10 درصدی قیمت مسکن در 
پردیس خبر داد. پردیس، پرند، پاکدشت و... از جمله 

شهرهای حاشیه تهران هســتند که افت قیمت ها در 
حوزه مسکن را دارند. به همین دلیل برخی مشاوران 
امالک در این مناطق اظهار داشــته اند که بسیاری از 
مستاجران تهرانی مهاجرت به این مناطق را آغاز کرده 
اند. کارشناسان بازار مسکن در رابطه با دالیل کاهش 
قیمت ها در حومه تهران بر این باورند که در شــرایط 
فعلی خریداران انتظار افت قیمت دارند و فروشندگان 
در انتظار افزایش قیمت هستند اما با این حال دیگر از 

نرخ های کذایی خبری نیست. 
قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران به تبعیت از 
پایتخت مقداری افت کرده است. بررسی های میدانی 

نشان می دهد نرخ های پیشنهادی در شهرهای جدید 
پردیس و هشتگرد 10 تا 15 درصد کاهش یافته است. 
در شهر پاکدشت نیز معامالت کســاد شده و دیگر از 
نرخ های کاذب خبری نیست. درعین حال در هر سه 
شهر یاد شــده حدود نیمی از فروشــندگان و حدود 
۹0 درصد خریداران عقب نشــینی کرده و تمایلی به 
انجام معامله ندارند. به همین لحــاظ خرید و فروش 

راکد شده است.
تحقیقات میدانی انجام شده در روز های گذشته نشان 
می دهد سطح قیمت های پیشــنهادی مالکان برای 
فروش آپارتمان حدود 1۷ تا ۲0 درصد کاهش یافته 

اســت، اما تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد این 
میزان کاهش در بازار زمین و امالک مسکونی کلنگی 
بین ۸ تا 15 درصد بوده است. از سوی دیگر مالکان به 
دلیل تغییر انتظارات تورمی به انتظارات خوشبینانه، 
از الک انتظارات تورمی خارج شده اند که این موضوع 
بیشتر ناشی از تاثیرگذاری آرامش نسبی و توقف روند 
رشد افسارگسیخته ارز در روز های اخیر و کاهش نوسان 
در این بازار است. در این رابطه یکی از مشاوران امالک 
در شهر جدید هشتگرد گفت: قیمت واحد هایی که تا دو 
هفته قبل حدود ۴00 میلیون تومان فروخته می شد به 

۳۷0 میلیون تومان رسیده، اما خریدار نیست.

قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران 5 تا 15 درصد كاهش یافته است

تخلیه حباب در بازار مسکن؟
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی تک 
نرخی شــدن مرغ در بازار را منوط به تک نرخی شدن 
نهاده های دام و طیور و تامین کامل نهاده های مورد نیاز 
واحدهای مرغداری در یک دوره تولید دانست.حبیب 
اسداهلل نژاد با بیان اینکه توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه 
در حال انجام اســت و کمتر از ۶0 درصد خوراک طیور 
مورد نیاز واحدهای مرغداری از طریق سامانه بازارگاه 
تامین می شــود، اظهار کرد: حــدود۴0 درصد مابقی 

بایستی توسط مرغداران از بازار آزاد تهیه شود.
وی ادامه داد: نهاده هایی که بــه واحدهای مرغداری 
تخصیص داده می شــوند زودتر از ۲0 روز به دســت 
مرغداران نمی رسد و آنها مجبور هستند بیش از نیمی 
از دوره تولید خود را با نهاده های خریداری شده از بازار 
آزاد بگذرانند؛ بازار آزادی که قیمت کنجاله سویا در آن 
به حدود 1۶ هزارتومان و ذرت به حدود ۴000 تومان 

رسیده است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی 
اضافه کرد: بــا وجود اینکه واحدهــای مرغداری برای 
پرورش هرقطعه مرغ در هــر دوره به ۴.5 کیلو خوراک 
نیاز دارند اما تامین نهاده ها عمال  1.5 کیلو کمتر  یعنی 
۳ کیلو به ازای هر قطعه مرغ است و در موعد مناسب هم 
صورت نمی گیرد.وی تصریح کرد: وقتی تمام نهاده های 
دام و طیور با ارز ۴۲00تومانی وارد کشور شده است بازار 

آزاد چه معنایی دارد؟. اینکه دولت تنها ۶0 درصد نهاده 
را تامین می کند و مرغداران را برای تامین مابقی نهاده 
های مورد نیازشان به بازار آزاد ارجاع می دهد سیاست 
غلطی است. وقتی نهاده ها با ارز دولتی وارد می شوند باید 
نیاز یک دوره  واحد مرغداری به طور کامل با نهاده های 
دولتی تامین شود. اسداهلل نژاد با بیان اینکه اگر دولت 50 
درصد نهاده ها را با نرخ مصوب تامین کند قیمت تمام 
شده مرغ زنده برای تولید کننده 1۹ هزارتومان و مرغ 
گرم نیز ۲۸ هزارتومان خواهد شد، گفت: اگر صد در صد 
نهاده ها توسط دولت تامین شود می توان  مرغ را با قیمت  

۲0 هزارو۴00تومان عرضه کرد.
وی در پایان اضافه کرد: دو نرخی بودن نهاده ها در نهایت 
سبب می شود قیمت مرغ در بازار هم دونرخی شود. اگر 
می خواهیم مرغ  تک نرخی شود و راه های سودجویی 
در بازار نهاده ها و چند نرخی شــدن قیمت مرغ بسته 
شود؛ باید نرخ نهاده های دام و طیور نیز تک نرخی شود 
و با تامین  کامل نیاز یک دوره تولید مرغداران، بســاط 
بازار سیاهی که اساس آن تخلف، سودجویی و انحراف 
توزیع نهاده های دولتی است، جمع آوری شود. براساس 
آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار اســتان تهران 
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم ۲0 هزار و ۴00 تومان شد و 
این درحالیست که  مرغ گرم در خرده فروشی های سطح 
شهر تهران با قیمت حدود ۲۶ هزارتومان عرضه می شود.

در هفت ماهه امسال بیش از ۸.5 میلیون تن نهاده های دامی 
وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات بیش از ۹.5 
میلیون تنی در مدت مشابه سال قبل، کاهش وزنی حدود 10 
درصدی را نشان می دهد.ارزش مجموع واردات نهاده های 
دامی در هفت ماهه سال جاری دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون و 
50۲ هزار و ۶55 دالر است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد 
و ۹0۳ میلیون و ۹۹0 هزار دالری واردات نهاده های دامی 
در دوره مشابه سال گذشــته کاهش 1۸ درصدی را نشان 
می دهد. الزم به ذکر است؛ در ۷ ماهه سال جاری ۸ میلیون و 
5۲۹ هزار و 55۸ تن نهاده های دامی وارد کشور شده که در 
مقایسه با واردات ۹ میلیون و 5۲0 هزار و ۷۹0 تنی نهاده های 
دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 10 درصدی را 
نشان می دهد. براساس این گزارش، طی هفت ماهه ابتدایی 

سال جاری پنج میلیون و ۸۴۹ هزار و ۸0۹ تن ذرت به ارزش 
یک میلیارد و ۴1۲ میلیون و ۷0۷ هــزار و ۴۳۲ دالر وارد 
کشور شده است. مقایسه این آمار با واردات چهار میلیون 
و ۸۶۹ هزار و ۴۶0 تنی ذرت بــه ارزش یک میلیارد و ۲0۶ 
میلیون و ۷۶0 هزار دالری ذرت در دوره مشابه سال گذشته 
نشان می دهد واردات این محصول به لحاظ وزنی رشد ۲0 
درصدی و به لحاظ ارزشی رشد 1۷ درصدی را تجربه کرده 
است. گفتنی است؛ در هفت ماهه امسال یک میلیون و ۹۷ 
هزار و ۷0۹ تن جو به ارزش ۲۶۸ میلیون و ۲۷1 هزار و 1۷۳ 
دالر وارد کشور شده که در مقایسه با واردات یک میلیون و 
۸۴0 هزار و ۴۴0 تنی این محصول به ارزش ۴۷۶ میلیون و 
۹۳0 هزار دالر در دوره مشابه گذشته رشد وزنی منفی ۴0 

درصدی و رشد ارزشی منفی ۴۴ درصدی را نشان می دهد.

موضــوع ترخیص کاالهای 
مانده در گمــرک به جایی 
رســیده که گمرک اعالم 
کرده است در صورت انجام 
نشــدن اقدامات الزم برای 
ترخیص کاالها، آنها را متروکه می کند. مهرداد جمال 
ارونقی، معاون فنی گمــرک در این رابطه می گوید: 
ترخیص بیش از 1.۴ میلیون تن کاال انجام شــده اما 
هشــدار مجدد به صاحبان کاال داریم که در صورت 
عدم ترخیص کاال در مهلت تعیین شــده، کاالهای 
مورد نظر متروکه خواهند شد. این در حالی است که 
رســوب کاالهایی مانند کاالهای اساسی، نهاده های 
کشاورزی، مواد اولیه، کاالهای واسطه ای و تجهیزات 
مورد نیاز واحدهای تولیدی ضربه غیرقابل جبرانی را 
به اقتصاد کشور وارد کرده است.  برخی کارشناسان 
اقتصادی در رابطه با تعلل بــرای ترخیص کاالها به 
رسوب آنها منجر شده واردکننده را نیز مقصر دانسته 
و معتقدند که گاهی واردکننده با هدف افزایش قیمت 
کاال در آینده، این کاال را از گمرک ترخیص نمی کند. 
چرا که هزینه دپوی کاال در گمرک بسیار کمتر از تورم 

۴0 درصدی در کشور است و این موضوع واردکننده را 
به عدم ترخیص کاال از گمرک ترغیب می کند.

وزیر اقتصاد: چیزی به نام رسوب کاال در 
گمرک نداریم

اما کش و قوس هایی که در رابطه با رســوب کاال در 
گمرکات وجود دارد، وزیر اقتصاد معتقد اســت که 

کاالهایی که در بنادر و پایانه ها هستند و اظهار نشده 
اند، یا دنبال حل مشکل منشــا ارز خود هستند و یا 
مشکالتی نظیر ثبت سفارش دارند که این امر، بحث 
گمرک و رسوب آن نیست. فرهاد دژپسند با بیان این 
که رسوب کاال در گمرک ها وجود ندارد و گمرک ها 
و وزارت صمت به دنبال ترخیص کاال با ســرعت باال 
هســتند افزود: از همه فعاالن اقتصادی و سیاســی 

خواهش می کنم در اظهار نظرهای خود رعایت انصاف 
را بکنند چراکه هر دستگاه نظارتی و تحلیلی که به 
موضوع ترخیص کاالها ورود کرده ، دیده اســت که 
دولت هیچ نفعی از رسوب کاال در گمرک نمی برد. وی 
ادامه داد: اگر کاالیی در گمرک بماند هم وارد کننده 
اذیت می شود و هم دولت بواسطه کمبود عرضه در 
بازار دچار مشکل می شود بویژه اینکه بسیاری از این 
کاالها جزو مواد اولیه تولید، لوازم یدکی یا کاالهای 
ضروری است و بنابراین خود ما هم برای ترخیص این 

کاالها لحظه شماری می کنیم.

چرا سامانه رفع رسوب کاال در گمرک نداریم؟
نماینده قزوین نیز در همین رابطه گفت: سامانه رفع 
رسوب کاال در گمرک باید ایجاد شود تا شاهد ترخیص 
زودتر کاالها و تامین به موقع مواد اولیه صنایع باشیم. 
فاطمه محمدبیگی افزود: باید با ایجاد این ســامانه 
دسترسی کارخانجات و صنایع به مواد اولیه مورد نظر 
تسریع شود و وقفه ای در کار تولید ایجاد نشود. وی 
با بیان اینکه گمرک می تواند به تحقق شعار جهش 
تولید و دفع حمالت دشمن به اقتصاد کشور کمک 
کند،اظهار داشت: در جنگ اقتصادی با دشمن قرار 
داریم و ضروری اســت که در حوزه تولید و صنعت 

متناسب با این شرایط تصمیم گیری کنیم.

دود ناهماهنگی و ناكارآمدی دولتی در ترخیص كاالها به چشم مردم می رود

هشدار متروکه سازی کاالهای مانده در گمرک

ناهماهنگی دستگاهها در ترخیص کاال
رضی آقامیری، عضو اتاق بازرگانی 

در رابطه با ترخیص کاال از گمرک اینکه بین دو یا سه بخش از یک ساختار و دولت هماهنگی وجود ندارد جای تعجب است. گمرک جزو وزارت اقتصاد است و باید هماهنگی شدیدی بین آنها وجود داشته باشد. اما در واقع اینطور به نظر 
نمی رسد. از طرف دیگر درست است که همواره بانک مرکزی ادعای استقالل دارد و خود را نهادی مستقل می داند اما در واقع اینطور نیست و تابع دولت است. به طور کلی هر سه نهاد مرتبط با موضوع ترخیص کاال تابع دولت و دستورات 
حاکمیت هستند وهیچ کدام نفعی در موضوع ترخیص یا رسوب کاال ندارند بنابراین این سوال ایجاد می شود که چرا تعلل در ترخیص کاالها وجود دارد.  چرا سه بخش از یک دولت نمی توانند برای ترخیص کاال در این شرایط نامناسب 
اقتصادی باهم تفاهم کنند. این در حالی است که ایجاد محدودیت های شدید می تواند فساد به همراه بیاورد زیرا در شرایطی که همه چیز را محدود کنید، عده ای به دنبال راه های دور زدن قانون می روند و همین منجر به بروز فساد می 
شود و شفافیت را در عرصه اقتصاد بیش از پیش از بین می برد. فکر نمی کنم که منافع وزارت اقتصاد، گمرک و حتی بانک مرکزی در تعلل ایجاد شده مطرح باشد چراکه تمام این دستگاهها برای یک دولت هستند و نفعی برای هیچ کدام 
به صورت جداگانه وجود ندارد. متاسفانه به هم ریختگی سیستمی در حاکمیت و دولت وجود دارد و دامن ترخیص کاال را هم گرفته است. از طرفی دیگر باید اشاره داشت که در این بین واردکننده به هیچ عنوان مقصر نیست. اگر بانک 
مرکزی بخواهد به نوعی مسائل ارز و از دست دادن کنترل نرخ ارز را به گردن کسی بیاندازد یک روز هم ممکن است واردکننده را هم مقصر اعالم کند و تمام دالیل عدم ترخیص کاالها را به متوجه این افراد بداند. همانطور که در برخی 
اظهارنظرها هم به این مورد استناد کرده اند. یکی از مشکالتی که ما در سال های گذشته با آن رو به رو بوده ایم کاهش تعامالت اقتصادی ایران با جهان بوده است. اگر می خواهیم بازار ارز سامان یابد یا بسیاری از دیگر اهداف اقتصادی 
قابل دست یابی شود، باید تعامالتمان با جهان را بهبود دهیم و حضوری پرقدرت در بازارهای جهانی داشته باشیم. اما آنچه که امروز قطعی به نظر می رسد مشکالت دولت در تامین منابع مالی الزم است. در کنار محدودیت های روز مانند 
تحریم ها، علت این مسئله را باید در عملکرد کشور در سال ها و دهه های اخیر بررسی کنیم. تمامی دولت های گذشته، فرصت این را داشتند تا با یک آینده نگری، ظرفیتی را برای روزهای دشوار مانند آنچه امروز شکل گرفته کنار بگذارند 

تا امروز امکان استفاده از آن چه برای دولت و چه برای مردم فراهم شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ۷0 درصد اصناف 
تهران اجازه فعالیت ندارند، گفت: تمام واحدهای صنفی 
گروه یک نیز باید راس ساعت ۲0 تعطیل شوند. قاسم 
نوده فراهانی با اشاره به آغاز محدودیت های جدید مقابله 
به کرونا گفت: محدودیت ها شامل گروه شغلی یک نظیر 
نانوایی ها، سوپرمارکتها، خواربارفروشی ها، تعمیرگاه ها 
و لوازم یدکی فروش ها )خانگی و خودرو(، فروشگاه های 
زنجیره ای، مراکز بهداشــتی و درمانــی، داروخانه ها 

وچاپخانه ها نمی شود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: از امروز، اول آذرماه، 
تنها ۳0 درصد از اصناف اجازه فعالیت دارند و ۷0 درصد 
آنها تا دو هفته تعطیل هستند. وی افزود: فعالیت گروه 
شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروه های دو، سه و چهار 
داشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی 

در پروانه کســب باید کاال عرضه کند و فروشگاه های 
زنجیره ای هم نمی توانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان 

عرضه کنند.
نوده فراهانی تصریح کرد: تمام واحدهای صنفی گروه 
یک نیز باید رأس ساعت ۲0 تعطیل شوند چراکه رفت و 
آمد در خیابان از ساعت ۲1 به بعد ممنوع است و اصناف 
هم شامل این ممنوعیت هستند. وی با بیان اینکه تمام 
بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استان تهران 
و پلیس نظارت بر اماکن عمومی بر نحوه فعالیت اصناف 
نظارت دارند، بیان کرد: فعــاالن اصناف متخلف که 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را 
رعایت نکنند، بار اول تذکر و بــار دوم اخطار دریافت 

می کنند و در صورت تکرار، صنف آنها پلمب می شود.

واردات نهاده های دامی ۱۰ درصد کاهش یافت

قیمت كنجاله سویا به بیش از 16 هزارتومان رسید

چگونه مرغ تک نرخی می شود؟

گاز۴5 كارخانه قطع شد

مشکل سیمان، کمبود نیست؛ هزینه حمل است

پایان فعالیت صنوف گروه یک؛ ساعت20

۷۰درصد صنوف اجازه فعالیت ندارند
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با پایان مهلت ثبت نام
مرحله اول داوری سيزدهمين جشنواره وب و موبایل 

ایران آغاز شد
مهلت ثبت نام در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایرانشامگاه گذشته 
)۳۰ آبان ۹۹( به پایان رسید.در سیزدهمین دوره از جشنواره وب و موبایل 
ایران بیش از۲۵۰۰ اثر در ۵۸ گروه ثبت نــام کرده اند که از روز آینده )۱ 
آذر ۹۹( رقابت بین وبسایت ها و اپلیکیشن های ثبت شده باآغاز مرحله اول 
داوری شروع می شود.داوری جشنواره وب و موبایل ایران امسال نیز در ۳ 
مرحلهانجام خواهد شد. در مرحله اول داوری تمامی افرادی کهسایت و یا 
اپلیکیشن ثبت شده در سایت جشنواره وب وموبایل ایران داشته باشند، 
http://judgment.iwmf.ir )http://می توانند بــا ورود بــه آدرس
judgment.iwmf.ir/( در این مرحله  از داوری مشارکت داشته باشند.

در مرحله اول داوری، داوران با توجه به مالک های داوری درسیزدهمین 
جشــنواره وب و موبایل ایران می توانند حذف هراثــر از فرایند داوری را 
پیشنهاد و ثبت کنند. این پیشنهادهاتوسط کمیته ی ثبت آثار و یا شورای 
داوری مورد بررسی قرارخواهد گرفت و اثر مورد نظر در صورت پیشنهاد 
و تایید اکثــرداوران از فرایند داوری حذف خواهد شــد. همچین داوران 
درمرحله اول داوری می توانند هر اثر را برای عضویت در ۶ گروه ویژه شامل 

بهترین اپلیکیشن سال،  بهترین کسب وکارسال و … پیشنهاد دهند.

سهم پایين فروش اینترنتی در بازار لوازم خانگی
سهم پایین فروش اینترنتی در بازار لوازم خانگیرئیس اتحادیه لوازم خانگی 
مشهد از سهم پایین فروش اینترنتی در بازار لوازم خانگی و تمایل خریداران 

به خرید حضوری می گوید.
کرونا و تعطیلی دوهفته ای اصناف از اول آذرماه، آن ها را ناخواسته به این 
سمت سوق می دهد که بستری برای فروش اینترنتی محصوالتشان فراهم 
کنند، اما به گفته رئیــس اتحادیه لوازم خانگی مشــهد، فروش اینترنتی 

به دالیل مختلف سهم پایینی در این حوزه دارد.
رزقیان مقدم گفت: عمده دلیل آن برمی گردد به تقاضا و تمایل خریداران 
به خرید حضوری و اینکه کاال را باید از نزدیک لمس کنند و مشــخصات 
آن را از نزدیک ببینند، اما فعاالن ما هم در این صنف نیز از این نوع فروش 
استقبال خوبی نکردند و تعداد کمی این شــرایط فروش را محیا کردند، 
چون به گفته خودشــان فروش حضوری طرف دار بیشتری در بین مردم 
دارد. اما تعطیلی ای که طبق مصوبه ستاد کرونا تصمیم گیری شده است 
و گروه ۲ که واحد های صنفی ازجمله لوازم خانگی را شــامل می شــود، 
بیشــتر به بســتر کســب وکار اینترنتی نیاز دارد.وی ادامه داد: از امروز 
به مدت ۲ هفته واحد های صنفی، پاســاژها، فروشــگاه های خیابان های 
فرعی، عمده فروش ها و خرده فروش ها همه تعطیل هســتند و بازرسی و 
رصد می شوند. بازرسان اتاق اصناف و بســیج و بازرسان صنعت و معدن 
اگر تخلفی شــود، بالفاصله گزارش می دهند. حتی فروشــگاهی که در 
خیابان فرعی اســت هم نباید فعالیت کند.با توجه  به شروع فصل سرما، 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشــهد درباره نظارت ها بــر این نوع کاال ها 
 یادآور شد: همه بخاری ها، شومینه ها یا آب گرم کن های ما باتوجه به رکود

 موجود، زیر قیمت مصوب عرضه می شــود. همچنیــن همه واحد های 
صنفی ما موظف به ارائه فاکتور هســتند که کاال را براســاس نرخ نامه و 
قیمت مصوب عرضــه کنند.به  گفته وی، متقاضیــان خرید لوازم خانگی 
باید قبل خریــد از قیمت مصوب آن در ســامانه ۱۲۴ اطــالع پیدا و بعد 
خریــد کنند و اگر کاالیــی به قیمتی متفــاوت در واحــد صنفی عرضه 
می شــود، به بازرســان اتحادیه اطالع دهند.رزقیان مقدم بــا بیان اینکه 
همه فروشــندگان در هر صنفی بایــد فاکتور فروش معتبــر ارائه کنند، 
در غیر این صورت تخلــف کرده اند، گفت: برند هــای خارجی هم منوط 
بر اینکه برگ ســبز مجوز داشته باشند و در ســایت دارایی و گمرک کاال 
ثبت کرده باشند، مجوز فروش دارند، در غیر این صورت کاالیشان قاچاق 
محســوب می شــود. وی با تأکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، 
 گفت: قدرت خرید مردم کم شده است و همه همکاران ما باتوجه به رکود

 موجود، اجناسشــان را حتی زیرقیمت قبل از تعطیالت عرضه می کردند 
تا بتوانند تعهدات خود را در قبال هزینه های جانبی شــان پوشش دهند.

رزقیان مقدم تأکید کرد: همکاران ما به هیچ وجه گران فروشی نمی کنند. اگر 
کاالیی گران می شود، شرکت های عرضه کننده قیمت را افزایش می دهند 
که آن ها هم موظف هستند مجوزهایشان را از ســامانه صنعت، معدن و 
تجارت بگیرند که بر چه اساسی افزایش قیمت داشته اند.وی با اشاره اینکه 
اکنون حدود ۹۰۰ واحد صنفی پروانه دار و ۲۰۰ واحد در دست اقدام برای 
پروانه داریم، اضافه کرد: باتوجه به اعالم تعطیلی دوهفته ای، هیچ حمایت 
مالیاتی و بانکی از کسب وکار ها نشــده است و همکاران ما حتی مجبورند 

هزینه اجاره بهای مغازه هایشان را به طور کامل پرداخت کنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد
 مکتب اصفهــان الهام بخش زندگی بســياری از 

شهروندان در طول تاریخ
شــهردار اصفهان گفت: به مناسبت روز نکوداشــت اصفهان برنامه های 
هنری، فراخوان های دریافت آثار و رونمایــی از ۱۵۰ محصول فرهنگی، 
اجتماعی، شهروندی و گردشگری در دستور کار اســت.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی 
"سالم اصفهان " ضمن تبریک اول آذر روز نکوداشت اصفهان، اظهار کرد: 
اصفهان تنها زادگاه و محل زندگی شهروندان نیست بلکه در طول تاریخ، 
این شهر الهام بخش زندگی بســیاری از مردم و شهرنشینان بوده و از دل 
این شــهر مکاتب هنری، فکری، فلسفی و ... سرچشــمه گرفته که به نام 
مکتب اصفهان شناخته می شــود.وی با بیان اینکه اصفهان شهری است 
که دوســتش داریم و همگی برای توســعه و ارتقای این شهر تالش می 
کنیم، تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی تعریفی برای برنامه های عرصه محور روز نکوداشت اصفهان 
صورت نگرفته اما برنامه های هنری، فراخوان های دریافت آثار و رونمایی از 
۱۵۰ محصول فرهنگی، اجتماعی، شهروندی و گردشگری توسط سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در دستور کار برگزاری به 
 مناسبت این روز اســت که از این محصوالت در موزه هنرهای معاصر نیز 

رونمایی شد. 
شــهردار اصفهــان بــا آرزوی ســالمتی، شــادابی و امیــد روزهــای 
خوب برای شــهروندان افزود: این روزهای ســخت نیازمنــد همدلی و 
همراهی همه مردم اســت، این هفتــه با آغاز محدودیــت های مختلف 
همــراه اســت و امیــدوارم همــه با هــم در کنــار یکدیگر شــرایطی 
را فراهــم کنیم که میزان شــیوع کرونا کاهــش یافتــه و کادر درمان و 
 مدافعین ســالمت در شــرایط بهتری بــرای کنترل این بیمــاری قرار

 بگیرند.

اخبار

اخبار

ممنوعیت فروش مکمل در فضای مجازی 
سرپرست اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تاکید لزوم عرضه مکمل های دارویی با نظارت مسئول فنی داروخانه ها، گفت: مکمل های دارویی شکلی از 

داروها هستند و ممنوعیت فروش آنها در فضای مجازی برای صیانت از سالمت مردم است.

بانک مرکزی در شرایطی 
کارمــزد خدمــات بانکی 
)بخوانید دریافت پول زور 
از مردم( را در نخســتین 
روز آذرمــاه باال بــرده که 
نیاز مردم به خدمــات بانکی حضــوری و به ویژه 
غیرحضوری به دلیل کرونا بیش از همیشه افزایش 
یافته و در پی این شــرایط، بانک مرکزی فرصت را 
مغتنم شمرد تا برای جیب مردم کیسه بدوزد و از 
این طریق هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول بی زبان 
مردم را روانه بانک ها کند. گویی میلیاردها تومانی 
که بانک ها از محل رسوب پول حساب های جاری 
مردم به جیب می زنند برایشان کافی نیست و اینک 
ثروت بادآورده دیگری نصیبشان شده است. این در 
شرایطی است که مسئوالن بانک مرکزی باید پاسخ 
دهند که »چرا در برابر مالیات بر سپرده ها مقاومت 

اما با افزایش کارمزد بانکی موافقت می کنند؟« 

جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی 
با ابالغ رسمی بانک مرکزی به شبکه بانکی، کارمزد 
خدمات بانکی از اول آذرمــاه افزایش یافت. طبق 
بخشنامه بانک مرکزی از شنبه اول آذرماه کارمزد 
خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش یافت. 
ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ســاتنا که 
قباًل رایگان بود نیز مشمول کارمزد شدند.بر همین 
اســاس کارمزد کارت به کارت بــه ازای انتقال هر 
یک میلیون تومــان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش 
یافت و در صورت افزایش هر یــک میلیون تومان 
در فراینــد کارت به کارت معــادل ۲۴۰ تومان به 
این هزینه اضافه می شــود.نکته مهم در بخشنامه 

بانک مرکــزی اعمال کارمزد بــرای خدمات پایا و 
ساتناست، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱صدم 
درصد مبلغ تراکنش -از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان 
در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر 
تراکنــش در پرداخت های گروهی اســت.کارمزد 
انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲صدم درصد مبلغ 
تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده 
است. هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه 
سپرده قرض الحســنه پس انداز کارمزدی تعیین 
نشــده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت 
متمرکز ۵ هــزار تومان و صدور هــر جلد دفترچه 
صرفا برای حســاب های کوتاه مــدت نیز ۴۸۰۰ 
تومان خواهد بود.همچنین هزینه ارســال پیامک 
برای اطالع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل 

۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشــتراک 
سالیانه خواهد بود. ضمن اینکه هزینه صدور دسته 
چک به ازای هر برگ چک ۲ هــزار ریال به همراه 
هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع ســوءاثر 
برای هر بــرگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شــده 
است. صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب 
بانکی با کارمزد ۶ هزار تومانــی همراه خواهد بود 
ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدیــد برای انواع 
کارت های بانکی )نقدی، اعتباری و هدیه( در شعبه 
به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است. 
همچنین کارمزد اعالم مانــده کارت-خودپرداز/

کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعالم مانده کارت و 
 صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین

 شده است.

تغییر رمز کارت به صورت غیرحضوری 
رایگان است

بانک مرکزی ضمن تاکید بر رایگان بودن عملیات 
تغییر رمز کارت با اســتفاده از خودپرداز یا هر یک 
از کانال های غیرحضوری اعــالم کرد که عملیات 
تغییر رمز کارت در داخل شعبه به دلیل جلوگیری 
 از مراجعــه حضوری به شــعبه با کارمــزد انجام

 خواهد شد.
این در حالی اســت که با تغییر کارمزدهای بانکی 
جدید، ساالنه در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
درآمد جدید برای بانک ها ایجاد خواهد شد. »کسب 
و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، سوءاستفاده 
بانک مرکزی از شــرایط کرونایی بــرای افزایش 

کارمزد را بررسی می کند. 

با كارمزدهای جدید، ساالنه هزار و ۵00 ميليارد درآمد جدید برای بانك ها ایجاد شد

کیسه دوختن بانک ها برای جیب مردم

منفعت طلبی بانک ها در افزایش کارمزد
امراهلل امینی، اقتصاددان

بانک مرکزی در حالی که باید تمرکز خود را روی افزایش کارایی بانک ها و بهره وری آنها بگذارد، به فکر جیب آنهاست و نرخ کارمزدها را افزایش داده است. افزایش کارمزدها در شرایطی صورت گرفته که مردم مجبورند به دلیل 
کرونا اکثر کارهای خود را از طریق بانک ها انجام بدهند. این در حالی است که این کار بدون توجیه منطقی صورت گرفته است. بانک ها ثروت و امالک و دارایی های منقول و غیرمنقول بسیاری دارند و به اندازه کافی فربه هستند. 

در این شرایط اخذ کارمزدهای باال از کسی که می خواهد حسابی باز کند یا مانده حسابی بگیرد، غیرمنطقی است.
 اگر بانک مرکزی به دنبال اصالح در سیستم بانکداری است و می خواهد قوانینی وضع کند، باید در عملکرد و ترازنامه و امالک مازاد بانک ها به بررسی و اصالح بپردازد. این کار از نظر من توجیه منطقی خاصی ندارد. 

در چنین شرایطی حمایت هایی که بانک مرکزی به هر شکل از بانک ها می کند به خصوص در مورد افزایش کارمزد، در اینجا به ضرر مصرف کننده و کسانی است که مجبورند از خدمات بانکی استفاده کنند. زمانی می شد بدون 
خدمات بانکی کارها را انجام داد؛ اما در حال حاضر همه کارها اینترنتی و به صورت شبا و ساتنا انجام می شود. اینکه در این شرایط مردم را مجبور کنند که کارمزد بیشتری بدهند از نظر سیاست های بانک مرکزی به نظر می رسد 

که طرف مصرف کننده و مردم را نگرفته و تنها منفعت بانک ها را در نظر گرفته است. در واقع این کار بدسلیقگی و بدسیاسی گری بانک مرکزی است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

در حالی که براساس مصوبه جدید ستاد ملی کرونا از امروز 
تمام کسب و کارها به جز مشاغل ضروری تعطیل هستند، 
اما کســب و کارهای آنالین می توانند در مدت قرنطینه 
دوهفته ای کماکان به فعالیت خود ادامه دهند.تصمیم به 
فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در تعطیالت دوهفته ای 
به دنبال جلسه مشترک اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گرفته و مقرر شد تا 
کسب  وکارهای اینترنتی جزو مشاغل گروه ۱ یعنی کسب 
و کارهای ضروری قرار گیرند. بنابر این فعالیت مشــاغل 
اینترنتی از امروز و در شرایط اعمال محدودیتهای شدید 
کرونا بالمانع خواهد بود.با توجه بــه آنکه در دوران کرونا 
ارائه خدمات مورد نیاز عموم جامعه در فضای مجازی با 
اقبال بیشتری مواجه شد از این رو فعالیت بسیاری از کسب 
و کارها در حوزه شبکه های اجتماعی گسترش یافت و به 

تدریج با ارائه خدمات و عرضه محصوالت رونق گرفت.
پیش از این با توجه به تداوم شــیوع کرونــا و به منظور 

جلوگیری از ازدحــام جمعیت و رعایــت پروتکل های 
بهداشتی پیش بینی شد تا فعالیت بسیاری از خدمات به 
شکل الکترونیکی و غیر حضوری صورت گیرد.کارشناسان 
با تاکید بر لزوم فرهنگسازی برای استفاده از اینترنت در 
روزهای کرونا معتقدند با توجه به بستری که در حال حاضر 
در حوزه شبکه های اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گسترش 
کسب و کارهای اینترنتی می تواند نتایج مثبت و اثرگذاری 
داشته باشد.  حمید حاج اسماعیلیـ  کارشناس بازار کار با 
اشاره به استقبال از خدمات غیر حضوری و افزایش تمایل 
مردم به خریدهای اینترنتــی در دوران کرونا می گوید: 
خوشبختانه زیرســاختها برای انجام بسیاری از فعالیتها 
به شکل الکترونیکی فراهم شده و با توسعه هرچه بیشتر 

زیرساختها می توان بیشتر مشاغل را بر بستر فضای مجازی 
توسعه و گسترش داد.

مزایای خدمات غیرحضوری و فروش اینترنتی
از نگاه بسیاری از کارشناسان، مشاغل اینترنتی با فعالیت 
خود موجب کوتاه شدن دست دالالن و واسطه گران می 
شوند. چرا که شاید در نظام عرضه و تقاضا در بازار کاالیی با 
چند دست واسطه و قیمت باال خریداری و عرضه شود ولی 
در فروش اینترنتی کاال و عرضه خدمات الکترونیکی این 
امر مشاهده نمی شود و کاال و خدمات بدون هیچ واسطه 
ای به مصرف کننده و خدمات گیرنده عرضه می شــود.

در شش ماهه نخست ســال تمایل به راه اندازی کسب و 

کارهای اینترنتی و صدور پروانه تاسیس کسب و کارهای 
آنالین افزایش داشته و تداوم شــیوع کرونا در این زمینه 
اثرگذار بوده است.آمارها نشان می دهد که در شش ماهه 
نخست سال، تمایل به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی 
و صدور پروانه تاسیس کســب و کارهای آنالین افزایش 
داشته و تداوم شیوع کرونا در این زمینه اثرگذار بوده است. 
بر اساس آماری که از سوی اتحادیه کسب وکارهای آنالین 
منتشر شده تعداد پروانه های تاسیس این کسب  و کارها 
در شش ماهه نخست امسال به ۴۲۸ پروانه رسیده که در 
مقایسه با سالهای قبل از رشد نسبی برخوردار بوده است.
استانهای تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان  رضوی و 
مازندران در صدر جدول دریافت کنندگان پروانه از اتحادیه 
کشوری کسب  و کار مجازی قرار داشته و بیش از ۵۰ درصد 
کسب وکارهای عضو اتحادیه کســب وکارهای مجازی، 
متعلق به استان تهران بوده اند که تا شهریور ۱۳۹۹ برای 

دریافت پروانه اقدام کرده اند.

عضو شورای عالی بورس از راه اندازی تابلوی جدید فرابورس 
با نام بازار هدف در راستای پذیرش شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها خبر داد.حسین سالح ورزی، عضو شورای 
عالی بورس با انتشار مطلبی با عنوان خبر خوب در صفحه 
شخصی خود در توییتر اعالم کرد: به زودی تابلوی جدیدی 
در فرابورس با نام بازار هدف راه اندازی می شود که در آن طیف 

وسیعی از کسب و کارهای نوآفرین و دانش بنیان )حتی در 
مقیاس استارت آپی( امکان پذیرش خواهند داشت و به این 
ترتیب راه تازه ای برای تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه در 
ایران گشوده خواهد شد.به باور کارشناسان راه اندازی این تابلو 
می تواند زمینه حضور شرکت های استارتاپی و دانش بنیان 
و شــرکت های غیردانش بنیان که دارای اســتانداردها و 

معیارهای پذیرش نیستند، را در تاالر شیشه ای فراهم کند.
همچنین هدف اصلی راه اندازی بازار هــدف در فرابورس، 
طراحی و ایجاد یک بازار مجزا برای پذیرش، تقویت و توسعه 
شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک استارتاپی و دانش بنیان 
و شرکت های غیر دانش بنیان بزرگ، متوسط و کوچک است 
که به دلیل فقدان برخی از ضوابط و معیارهای پذیرش مانند 

اندازه شرکت، وضعیت مالی و عملیاتی، نوع فعالیت، داشتن 
زیان انباشته و دارا بودن ریسک ها و ابهامات مختلف در حال 
حاضر قادر به حضور در بازار اول یا دوم فرابورس نیستند.از 
این رو در این بازار شرکت ها را با توجه به درجه ریسک، ابهام 
و میزان شــفافیتی که دارند در یکی از این تابلوها و بازارها 

قرار  می گیرند.

در اواسط تیرماه امسال، پس از حذف بسته های پرمصرف 
اینترنتی از اپلیکیشــن های اپراتورهــای تلفن همراه و 
افزایش قیمت ناگهانی بسته های اینترنتی، و بدنبال آن،  
و اعتراض کاربران به این موضوع، وزیر ارتباطات نسبت به 
این مسئله واکنش نشان داد و طی اخطاری از اپراتورهای 
تلفن همراه خواست تا قیمت ها را به حالت سابق بازگردانند.
به گزارش اخبار اقتصادی عصرشــهروند ،آذری جهرمی 
اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه اینترنت را خالف ضوابط 
پروانه اپراتورها و مصوبات کمیســیون تنظیم مقررات، و 
از مصادیق گران فروشی دانست و گفت: سازمان تنظیم 
مقررات در برخورد با این گران فروشی، اختیاراتی داشته 
که از آن جمله  جریمه دو میلیارد تومانی بوده اســت.در 
همین راســتا و در ادامه، حسین فالح جوشقانی -رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز به این 
اقدام دو اپراتور بزرگ کشور، در پیغامی توییتری واکنش 
نشان داد و  نوشت: “باالبردن قیمت در برخی اپراتورهای 
تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی 

بیشــتری به فضای مجازی پیدا کرده اند، غیرمنطقی و 
غیرمعقول است و ســازمان تنظیم با آن مخالفت کرده 
است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال 
اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.”جوشقانی 
همچنین از ابالغ جریمه دو میلیــارد تومانی به اپراتورها 
خبر داد و اعالم کرد جریمه نقدی، قدم اول برای برخورد با 
تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، 
روال های دیگری از جمله تعلیــق، کاهش مدت اعتبار 
پروانه و مواردی از این دست، از مصوبه های قانونی است 
که می توان با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کرد.بدین 
ترتیب از ســوی رگوالتوری، جریمه ای سخت و سنگین 
مطرح می شد و طبعا انتظار می رفت که موضوع حل شد.در 
نهایت پس از کش و قوس های فراوان، اپراتورهای تلفن 
همراه تسلیم نظر دولت و رگوالتوری شدنند و بسته های 
پرمخاطب به لیست اپلیکیشن های اپراتورها بازگشتند 
و قیمت ها نیز به حالت سابق برگشت.اما هنوز چندماه از 
جریمه اپراتورها به دلیل گرانفروشی نگذشته که مجددا 

از ســوی یکی از اپراتورها، زمزمه هایی مبنی بر احتمال 
افزایش دوباره قیمت اینترنت شنیده می شود که دور از 
انتظار است.مطابق گفته های جدید مدیر عامل اپراتور دوم، 
ارزانی اینترنت همراه در کشور باعث تمایل بیش از ظرفیت 
شبکه مردم به استفاده از آن شده و این امر به نوبه خود، به 
باال رفتن ضریب نفوذ و پر شدن ظرفیت شبکه می انجامد، 
در نتیجه، کیفیت اینترنت کاهش یافته و کاربران لطمه 
می بینند؛ بنظر می رسد از دیدگاه مدیر این اپراتور، راه حل 
 این است که قیمت ها گران شود تا تعداد کاربران کم شود

 و کیفیت بهبود یابد.
بر اساس استدالل مدیر عامل ایرانسل »راهی جز اصالح 
تعرفه ها وجود ندارد و ما نمی خواهیم فشار به مردم بیاید؛ 
اما راه  حل این است که شبکه ثابت گسترش پیدا کند تا 
سرویس ارزان تری به مردم در خانه ارائه شود. با نگه داشتن 
تعرفه ها در وضعیت موجود، سال آینده ظرفیت شبکه پر 
می شود؛ در این شرایط، اپراتور نمی تواند سرمایه گذاری 
زیادی انجام دهد چون ۷۰ درصد درآمدش ریالی است؛ 

همین وضعیت باعث می شود به  دلیل تقاضای زیاد، سال 
آینده کیفیت اینترنت افت کند و نارضایتی عمده به  وجود 

بیاید«.

اجرای مانور پایداری شــبکه همراه اول در سطح 
نودهای اصلی شبکه

صحبت های مدیرعامل ایرانسل در شرایطی مطرح شده که 
وزیر ارتباطات در روزهای اخیر در مصاحبه ای اعالم کرده 
بود که: کیفیت اینترنت حق شماست و ما وظیفه داریم 
تمام تالش مان را به کار بگیریم تا هر روز کیفیت اینترنت را 
بهبود ببخشیم«نکته جالب اما اینجاست که وزیر ارتباطات، 
شرایط اینترنت کشور را در حال حاضر اینگونه توصیف 
کرده است: »حال عمومی اینترنت در کشور خوب است، 
اما شــاخص های کیفی عمومی اینترنت در چند استان، 
پایین تر از انتظار است.«اما اگر بخواهیم راجع به واقعیت 
قیمت اینترنت در مقایسه با جهان بدانیم، نظر چند مسئول 

مربوطه را مرور می کنیم.

سرمقاله

با وجود تعطيالت دو هفته ای و تشدید محدودیت ها

کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نیستند

راه اندازی تابلوی جدید فرابورس برای شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

آیا افزایش قیمت اینترنت در انتظار کاربران اپراتور دوم است؟
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