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یک قطعه زمین در دماوند به قیمت پایه ۱۳۰میلیارد ریال روی تابلوی بورس می رود

سرمقاله

مصائب
یارانه دهی

سیدکمیلطیبی،اقتصاددان

دولت در حالی یارانه 100
هــزار تومانــی و وام یک
میلیونی را در صف پرداخت
برای شــهروندان دارد که
دادن یارانه طرح کارشناسی شده ای نیست و به
جای این کار می بایست قیمت ها را کنترل کند زیرا
پرداخت یارانه زمانی که قیمت کاالها مرتبا افزایش
مییابدابزارمناسبیبرایحمایتمعیشتینیست.
کنترل قیمت باید براساس نظام قیمت گذاری بازار
و عرضه و تقاضا انجام شود .با توجه به اینکه پرداخت
یارانه و جیره بندی در کشور ما سابقه طوالنی دارد،
تجربه ثابت کرده که...
صفحه4

باد موافق برای سوداگران مسکن
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افزایش قیمتکاالهای اساسی تا کی ادامه دارد؟

پرواز مرغ از سفره خانوارها

۱۱میلیونخانواریارانه
100هزارتومانیمیگیرند

شرایط بازپرداخت
وام جدید
یکمیلیونتومانی

قیمت مرغ در فاصله چند روز از  26به  36هزار تومان رسید
 ۵.۲میلیارد دالر ارز ترجیحی نهاده های دامی کجا رفت؟
صفحه3
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بالتکلیفی قانون پایانههای فروشگاهی در اجرا
یا ســازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی
صادر میشــود) بودند که تا پایان پارســال فقط
 ۵۰درصد از پزشــکان اقدام به ثبتنــام در پایانه
فروشگاهی کردند.
پس از الزام پزشکان ،نوبت به وکال برای ثبتنام در
پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از
اول مهر پارسال ثبت نام آنها شروع شد.
پیش از این ،مهلت قانونی ثبت نام مشــموالن ۱۵
گروه شغلی برای نصب ســامانه فروشگاهی پایان
دی پارسال بود که با اتمام آن ،این مهلت تا ابتدای
امسال تمدید شد.
ســرانجام ،از آنجا که شــیوع کرونا موجب تعویق
تکالیف مالیاتی شد ،الزام مشــاغل به استفاده از
کارتخوان هم به تعویق افتاد .بنابراین ،طبق اعالم
رئیس سازمان مالیاتی صاحبان مشاغل در شهریور
ماه ملزم به استفاده از کارتخوان میشدند.
اما تاکنون پیگیریهای خبرنگار ایسنا درباره آخرین
وضعیت ثبت نام مشاغل در پایانههای فروشگاهی،

اتحادیه طال و جواهر :کالهبرداران دست به کار شدهاند ،اینترنتی
طال نخریدنایب رییس اتحادیه طال و جواهر به مردم توصیه کرد در
ایام محدودیتهای کرونایی اقدام به خرید طال و سکه به صورت
اینترنتی و در فضای مجازی نکنند.
محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایلنا درباره اثرپذیری بازار طال
و ســکه از محدودیتهای کرونایی و تعطیلی بازار اظهار داشت:
قیمتها در بازار طال و سکه از دو عامل قیمت انس جهانی و نرخ
ارز اثر میپذیرد و ارتباطی به عرضــه و تقاضا ندارد بنابراین این
محدودیتها نمیتواند قیمت را کاهش یا افزایش دهند.

در رابطه با نحــوه پرداخت مالیات نیز
احتماال به روال سالهای اخیر پلکانی
خواهد بود.
این در حالی اســت کــه دولت برای
سال جاری و طبق قانون بودجه سقف
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در
ســال  ۳۶میلیون تومان و در ماه سه
میلیون و  ۶۰۰تومان تعیین کرده بود
که در سال آینده این سقف  ۴۰۰هزار
تومان افزایش پیدا میکند.
برای افزایش حقوق کارکنان در سال
آینده نیز رشــد متوسط  ۲۵درصدی
در نظر گرفته شــده اســت که البته
تمامی این اعــداد و ارقــام میتواند
بعد از ارائه الیحه بودجــه به مجلس
شورای اسالمی ،دستخوش تغییرات
شود.

مرکــز آمار ایــران در گــزارش شــاخص قیمت
تولیدکننده ایــران در فصل تابســتان  ،۱۳۹۹از
رکوردشکنی رشد تورم فصلی تولید خبر داده است.
بر اســاس آمارها ،میانگین قیمت دریافتی توسط
تولیدکنندگان در تابستان امســال  27.2درصد
بیش از فصل بهار بوده که باالترین رقم در دهه 90
محسوب میشود .میانگین قیمت دریافتی توسط
تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در
داخل کشور ،در فصل تابستان ۱۳۹۹نسبت به فصل
قبل  27.2درصد رشد کرده است .طبق اعالم مرکز
آمار ایران ،تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل
کشور در تابستان امسال...
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وضعیت آزادی اقتصادی ایران چگونه است؟

اینکه چند درصد از جامعه پزشکان ،وکال و به همین
ترتیب سایر مشاغل از این قانون تمکین کردهاند و
اینکه تغییراتی در جریمههای درنظر گرفته شده در
این راستا ایجاد شده ،بیپاسخ مانده است.
این در حالی است که با شیوع مجدد ویروس کرونا و
ثبت رکورد در میزان ابتال و فوت بر اثر این بیماری،
در حال حاضر کشور به تعطیلی دو هفتهای رفته و
بسیاری از کسبوکارها و فعاالن اقتصادی را تعطیل
یا نیمه تعطیل کرده اســت؛ احتمال اینکه اجرای
قوانین مالیاتی و الزام مشاغل به نصب کارتخوان هم
مجدد به تعویق بیفتد ،وجود دارد.
بنابراین ،فارغ از تاثیرات کرونا بر به تعویق افتادن
اجرای قوانین مالیاتی ،اوضاع اجرای قانون پایانههای
فروشــگاهی که این روزها وزارت اقتصاد از آن به
عنوان یک موفقیت در کارنامــه عملکرد خود یاد
میکند ،بیانگر این است که تاکنون در ابهام مانده و
اطالعاتی در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی
منتشر نشده است.

ایران در رتبه بندی موسسه فراسر نسبت به سال
قبل پنج رتبه عقب رفت.
به گزارش ایسنا ،شــاخص آزادی اقتصادی که از
سال  ۱۹۹۶میالدی توسط موسسه فراسر منتشر
میشود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها
بر جذب سرمایهگذاری ،رشــد اقتصادی ،سطح
درآمد ســرانه و خط فقر متمرکز اســت .امسال
مانند سال گذشته  ۱۶۲کشــور در این رده بندی
لحاظ شــدهاند و اطالعات اقتصادی در بازه زمانی
 ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۸مــورد مطالعه قرار گرفتهاند .این
شاخص بر اســاس پنج زیرمجموعه اندازه دولت
(مخارج دولتی ،نرخ مالیات ،سهم دولت از اقتصاد)،
نظام قضائی و حقوق مالکیــت ،نرخ تورم و قدرت
پسانداز ،تجارت بین الملــل و قوانین تجاری در
طی  ۱۶سال ،کشورها را رتبهبندی کرده است.

بسته ترین اقتصادهای جهان
ونزوئــا بــا نمــره  ،۲.۸۸بســتهترین اقتصاد
جهان اســت و پــس از این کشــور ،ســودان،
لیبی ،آنگوال ،ایــران ،الجزایر ،کنگــو ،زیمباوه،
جمهوری آفریقای مرکــزی و مصر در جمع ۱۰
کشــور با بســتهترین نظام های اقتصادی قرار
دارند.

آزادترین اقتصادهای جهان
مانند سالهای گذشته ،هنگ کنگ و سنگاپور

رتبه همسایگان ایران
گرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین

رتبه های اول و دوم را از آن خود کردهاند .نیوزلند،
سوئیس ،استرالیا ،آمریکا ،موریشس ،گرجستان،
کانادا ،ایرلنــد و دانمارک در ردههای ســوم تا
یازدهم جای گرفتهاند.
شاخص اقتصادی عددی از  ۱تا  ۱۰بوده و هنگ
کنگ با عدد  ،۸.۹۴بیشــترین نمره را کســب
کرده است.

اتحادیه طال و جواهر :کالهبرداران دست به کار شدهاند ،اینترنتی طال نخرید

وی ادامه داد :محدودیتهای تردد و تعطیلی بازار به هیچ وجه روی
قیمت طال و سکه اثری نگذاشته است.
وی همچنین با اشاره به خطر خرید و فروش سکه و طال در فضای
مجازی گفت :هر گونــه معامله طال و ســکه در فضای مجازی
غیرقانونی اســت و اگر هم ممنوعیتی وجود دارد به دلیل حفظ
منافع مردم است و این قانون در دوران محدودیتهای کرونایی
تغییری نکرده است.
وی ادامه داد :قطعا در این شرایط که محدودیتهایی برای خرید
طال و سکه به صورت فیزیکی از بازار ایجاد شده عدهای به دنبال

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۴میلیون تومان شد

طبــق برآوردهــای دولت ،در ســال
آینده معافیت ماهانه حقوق کارکنان
چهار میلیــون تومان اســت و بیش
از آن مشــمول پرداخــت مالیــات
خواهد شد.
الیحه بودجه  ۱۴۰۰تا نیمه آذرماه به
مجلس ارائه خواهد شد و این در حالی
است که اطالعات دریافتی ایسنا درباره
آنچه برای مالیات حقوق کارکنان پیش
بینی و در الیحه گنجانده شده ،نشان
میدهد در سال آینده حقوق کارکنان
در مجموع  ۴۸میلیون تومان ســاالنه
معاف از مالیات است.
بر این اســاس ،معافیت ماهانه حقوق
کارکنان در هر ماه چهار میلیون تومان
است و حقوقهای باالتر از آن مشمول
پرداخت مالیات میشوند.

بودجه سال آینده در حالی آخرین مراحل بررسی
را پشت سر میگذارد که گزارشهای رسیده نشان
میدهد بخش مهمی از اعداد و ارقام با اهمیت بودجه
مشخص شده است .بر اساس اعالم رسمی رییس
سازمان برنامه و بودجه قیمت دالر یا به عبارتی نرخ
تسعیر ارز در بودجه سال آینده بین یازده تا یازده هزار
و پانصد تومان تعیین شده است .درعین حال بودجه
سال آینده بر مبنای فروش نفت  ۴۰دالری تدوین
شده است .دولت ایران با سیگنالی مهم به بازار جهانی
نفت ،میزان فروش نفت خود را در محدود  ۷۰۰هزار
بشکه در روز تعیین کرده است .این بدان معناست
که ایران خود را آماده بازگشت به بازار جهانی نفت
میکند .پیش از این نیز همتی...

تورمفصلیتولیدکننده
درتابستان99
به  27.2درصد رسید

بورس امالک
در مسیر بیراهه

درحالیکه مشاغل باید در شهریور سال جاری اقدام
به نصب و اســتفاده از کارتخوان میکردند ،هنوز
مشخص نیســت که چه میزان از قانون پایانههای
فروشگاهیاجراشدهاستووضعیتتمکینمشاغل
از این قانون در ابهام است.
به گزارش ایسنا ،با توجه به اینکه قانون پایانههای
فروشگاهی از آبان سال گذشته از مجلس به دولت
ابالغ و از طرف دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی
و سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شده است؛ در این
زمینه سازمان مالیاتی از شــهریور پارسال معادل
 ۱۵گروه از فعاالن اقتصادی که حدود  ۵۰شــغل
ف شدن
میشوند را دســتهبندی کرد تا برای شفا 
درآمد ،جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند
حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبتنام در سامانه پایانه
فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.
اولین گروه از آنها ،پزشکان و فعاالن حوزه درمان
(که مجوز فعالیت آنها توســط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ایران

کاهشتخصیصارز
 4200تومانی دربودجه
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يادداشت

منصور غیبی ،کارشناس مسکن

مهم ترین اعداد بودجه سال 1400

سوء استفاده و کالهبرداری هستند و برای فروش ارز ،سکه و طالی
تقلبی دست به کار شدهاند.
نائب رییس اتحادیه طال و جواهر تاکید کرد :توصیه ما به مردم این
است که فعال اقدام به خرید نکنند و محدودیتهای کرونایی را
رعایت و در این دو هفته خریدی انجام ندهند.
کشــتیآرای با بیان اینکه به دنبال ایجاد سازوکار برای فروش
اینترنتی طال و سکه هستیم ،گفت :البته قرار نیست تمام کسب و
کارها به سمت معامله در فضای مجازی بروند و کاالهای تخصصی
مانند دارو نیز در این فضاها معامله نمیشوند.

اقتصاد جهان  ۴.۳درصد آب میرود

آنکتاد (کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد
تجارت و توســعه) در گزارش جدید خود اعالم
کرد اقتصاد جهان امســال تحت فشار پاندمی
کرونا  ۴.۳درصد آب میرود.
به گزارش راشاتودی ،آنکتاد (کنفرانس سازمان
ملل متحد در مورد تجارت و توسعه) در گزارش
جدید خود اعالم کرد اقتصاد جهان امسال تحت
فشــار پاندمی کرونا  ۴.۳درصــد آب میرود و
در سال آینده با رشدی  ۴.۱درصدی ریکاوری
میشــود .موشیســا کیتویی ،دبیرکل آنکتاد
میگوید :بحران کرونا زخمهای عمیقی به پیکر
اقتصاد جهان وارد کرده است که عواقب سنگینی
برای همه به همراه خواهد داشت.
طبق جدیدترین گزارش آنکتاد ،از ابتدای پاندمی
تا کنون میلیونها شــغل از دست رفته است،
میلیونها زندگی در معــرض خطر قرار گرفته
است و در صورت تداوم این بحران ،تخمین زده

میشــود  ۱۳۰میلیون نفر دیگر به فقر شدید
وارد شوند.
انتظار میرود امسال تحت تأثیر پاندمی کرونا
اقتصادهای توسعه یافته نسبت به اقتصادهای
در حال توســعه آسیب شــدیدتری ببینند؛
اقتصادهای توســعه یافته  ۵.۸درصد سقوط
خواهند کرد در حالی کــه اقتصادهای در حال
توسعه با سقوط  ۲.۱درصدی روبرو خواهند شد.
در سال  ۲۰۲۱هم اقتصادهای توسعه یافته ۳.۱
درصد رشد میکنند در حالی که اقتصادهای در
حال توسعه  ۵.۷درصد رشد خواهند کرد.
قیمت شاخص نفت خام برنت ســاعت  ۴و ۹
دقیقه امروز (دوشنبه ،ســوم آذرماه  )۹۹با ۱۷
ســنت افزایش به  ۴۵دالر و  ۱۳سنت و قیمت
شاخص دبلیوتیآی آمریکا با  ۴سنت افزایش به
 ۴۲دالر و  ۴۶سنت رسید.
قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه

وی افــزود :ممنوعیتهایــی که وجــود دارد بــرای مقابله با
تکنولوژیهای جدید نیست اما واجب هم نیست تمام صنوف به
سمت خرید و فروش در فضای مجازی بروند.
نائب ریبیس اتحادیه طال و جواهر با اشــاره به اقدامات مجرمانه
بســیار زیاد در حوزه خرید و فروش اینترنتی طال و سکه گفت:
با پروندههای متعدد حقوقی در حوزه خرید و فروش طال و سکه
تقلبیدرفضایمجازیمواجههستیم.حتیدرفضایفیزیکیهم
گاها سوء استفادههایی برای فروش طال و سکه انجام میشود و طال
و سکه تقلبی را به مردم میفروشند .بنابراین اکیدا به مردم توصیه

( ۳۰آبانمــاه)  ۴۴دالر و  ۹۶ســنت و قیمت
شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۴۲دالر و  ۴۲سنت
بود.
قیمت نفت امروز افزایش یافت ،زیرا معاملهگران
به لطف آزمایشهای موفقیتآمیز ویروس کرونا،
درباره بهبود تقاضای نفت خام خوشبین بودند.
این در حالی است که این افزایش قیمت به دلیل
قرنطینه و محدودیتهای دوباره اجرا شده برای
مهار ویروس کرونا در چند کشور محدود بود.
استفان اینز ،استراتژیســت ارشد بازار مؤسسه
آکسیتریدر در این باره گفت :همچنان شرایط
روانی مثبتی تحت تأثیر خبرهای خوب اخیر
درباره اثربخشــی واکســنهای ویروس کرونا
و انتظار تمدید ســه تا  ۶ماهــه توافق کاهش
تولید کنونی سازمان کشــورهای صادرکننده
نفت (اوپــک) و متحدانش (اوپــک پالس) بر
بازار حکمفرماست.

وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان
ایران داشته است.
ارمنستان در رده هجدهم ،بحرین هفتاد ،امارات
هفتاد و چهارم ،روسیه هشتاد و نهم ،ترکیه نود و
نهم ،آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و
پانزدهم ایستاده اند.
رتبه سایر کشورها
در این رتبه بندی انگلیس در رده سیزدهم ،ژاپن
بیستم ،آلمان بیســت و یکم ،کره سی و هفتم،
فرانسه پنجاه و هشــتم ،هند صد و پنجم و چین
صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند.
متوسط درآمد سرانه کشــورهای باالی جدول
 ۴۰هزار و  ۳۷۶دالر در ســال و برای کشورهای
فقیر  ۱۰هزار و  ۶۶۰دالر در ســال اســت .هم
چنین متوســط امید به زندگی کشورهای برتر
 ۷۹.۵سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴
سال است.

میکنیم در این شرایط که بستر کالهبرداریها فراهم شده نسبت
به خرید طال و سکه در فضای مجازی اقدام نکنند .کشتیآرای
همنچنین با اشاره به آخرین قیمتها در بازار طال و سکه گفت:
امروز نرخ انس جهانی  1873دالر است و قیمت سکه طرح قدیم
 11میلیون و  500هزار تومان ،ســکه طرح جدید  11میلیون و
 800هزار تومان ،نیم سکه  6میلیون و  250هزار تومان ،ربع سکه
 4میلیون و  350هزار تومان ،سکه یک گرمی دو میلیون و 550
هزار تومان ،هر مثقال طال  4میلیون و  825هزار تومان و هر گرم
طالی  18عیار یک میلیون و  114هزار تومان است.

اخذ شناسه کاال برای قطعات یدکی وسایل نقلیه الزامی است

مدیرکل صنایع حمــل و نقل وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت گفت :گروه
کاالیی قطعات یدکی و مصرفی وسایل
نقلیه مشمول الزام اخذ و نصب شناسه
کاال است.
به گــزارش وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت" ،سهیل معمارباشی" با بیان
این مطلب ،افزود :این الزام در راستای
ابالغ دســتورالعمل مــاده ( )۷آیین
نامه اجرایی مــاده ( )۱۳قانون مبارزه
با قاچــاق کاال و ارز درخصوص گروه
کاالیی قطعات یدکی و وســایل نقلیه
است.
وی بیانداشــت :در این دستورالعمل
بر اعالم الزام و تاکیــد بر ضرورت اخذ
شناســه برای اقالم تولیدی مشمول
شناسه کاال تاکید شده است.

مدیرکل صنایع حمــل و نقل وزارت
صنعت تاکید کرد :عواقب اجرا نشدن
موضوع توســط واحدهــای تولیدی
صنعتی و صنفــی ،زنجیــره تامین،
خدمات پــس از فــروش و بازرگانی
متوجه خود واحدها خواهد بود.
پیشتر مدیرکل پیشگیری قاچاق کاال
و ارز ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
از کشف یکهزار و  ۶۳۹میلیارد ریال
لوازم یدکی قاچاق خــودرو از ابتدای
امسال تا پایان مردادماه خبر داده بود.
«امیرمحمد پرهامفر» افزود :کشفیات
قاچاق در حوزه لــوازم یدکی خودرو
در ســال  ۹۷به میزان یکهزار و ۶۳۵
میلیارد ریال و سال گذشته چهار هزار
و  ۳۱۱میلیارد ریال بود که رشــد ۶۳
درصدی را نشان میدهد.
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قیمت سکه دوشنبه ۳آذر ۹۹به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،دوشنبه ۳آذر ۹۹به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید .قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۳آذرماه۱۱،۹۹
میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،طرح قدیم ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان ،نیم سکه ۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان ،ربع سکه ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و۴۰۰
هزار تومان است .هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۸۶۹دالر و  ۱۱سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۱میلیون و  ۱۳۰هزار تومان است.

مهمترین اعداد بودجه سال۱۴۰۰

کاهشتخصیصارز 4200تومانی دربودجه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بورسسبزپوششد

بازار سرمایه که روز گذشته روندی پرنوسان داشت،
روز گذشته صعودی شد و شــاخص کل این بازار
بیش از  ۱۶هــزار واحد افزایش یافــت .به گزارش
ایسنا ،شاخص کل بورس روز گذشته با  ۱۶هزار و
 ۶۹۰واحد افزایش رقم یک میلیــون و  ۳۷۵هزار
واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز
 ۴۹۲۳واحد افزایش یافت و به رقم  ۳۸۷هزار و ۶۱۴
واحد رسید.
معامله گران روز گذشــته یک میلیون معامله به
ارزش  ۱۱۷هزار و  ۳۵۳میلیارد ریال انجام دادند.
پاالیش نفت اصفهــان ،معدنی و صنعتی گلگهر،
معدنی و صنعتی چادرملو ،پاالیش نفت تهران و
بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی
و فوالد مبارکه اصفهان نســبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
همچنین سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،ایران
خودرو ،ملــی صنایع مس ایران ،فــوالد مبارکه
اصفهان ،بانک تجارت ،پاالیش نفت بندرعباس و
سرمای ه گذاری سیمان تامین نمادهای پربیننده
بورس بودند .شــاخص کل فرابورس هم با ۲۰۷
واحد افزایش به رقم  ۱۶هزار و  ۶۸۲واحد رسید.
معامله گران این بازار  ۶۶۱هزار معامله انجام دادند
که  ۳۹هزار و  ۷۸۲میلیارد ریال ارزش داشت.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانــه ،تولید برق
ماهتاب کهنوج ،صنعتی مینو ،تولید نیروی برق
دماوند ،گروه توسعه مالی مهر آیندگان ،فرابورس
ایران و سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات نسبت
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی
فرابورس گذاشتند و مجتمع صنایع الستیک یزد،
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات ،پتروشیمی
ارومیه ،ســرمایه گذاری پویا ،برق و انرژی پیوند
گستر پارس ،دامداری تلیســه نمونه و بانک دی
نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

سرمایهگذاری ۱۲۲میلیارد دالری
ابوظبیبرایافزایشتولیدنفت

خبرگزاری امارات متحده عربی از تصویب هزینه
سرمایهگذاری این کشور برای افزایش تولید نفت
در پنج سال آینده خبر داد.
به گزارش رویترز ،خبرگزاری دولتی امارات متحده
عربی ( )WMAاعالم کرد که شورای عالی نفت
ابوظبی ( )SPCروز یکشنبه (دوم آذرماه) هزینه
ســرمایه  ۴۴۸میلیارد درهمی ( ۱۲۱میلیارد و
 ۹۷۰میلیون دالری) شــرکت ملی نفت ابوظبی
( )ADNOCبرای سالهای  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵را
تصویب کرد.
شورای عالی نفت ابوظبی همچنین اعطای دور
دوم بلوکهای اکتشافی را تصویب کرد و از کشف
 ۲میلیارد بشکه ذخایر نفتی متعارف و ۲۲میلیارد
بشکه ذخایر نفتی نامتعارف خبر داد.
ولیعهد ابوظبی همچنین از شــرکت ملی نفت
ابوظبی خواســت که بــه جســتوجو و ایجاد
فرصتهای بالقوه در زمینه هیدروژن بپردازد.

بودجه سال آینده در حالی
آخرین مراحل بررســی را
پشت ســر میگذارد که
گزارشهای رسیده نشان
میدهد بخــش مهمی از
اعداد و ارقام با اهمیت بودجه مشخص شده است.
به گزارش خبرآنالین،بر اساس اعالم رسمی رییس
سازمان برنامه و بودجه قیمت دالر یا به عبارتی نرخ
تسعیر ارز در بودجه سال آینده بین یازده تا یازده
هزار و پانصد تومان تعیین شده است .درعین حال
بودجه سال آینده بر مبنای فروش نفت  ۴۰دالری
تدوین شده است.
دولت ایران با ســیگنالی مهم به بازار جهانی نفت،
میزان فروش نفت خود را در محــدود  ۷۰۰هزار
بشکه در روز تعیین کرده است .این بدان معناست
که ایران خود را آماده بازگشت به بازار جهانی نفت
میکند .پیش از این نیــز همتی ،رییس کل بانک
مرکزی تاکید کرده است که روند فروش نفت ایران
با گشایشهایی روبرو شده است.
ایران به واسطه تشدید تحریمهای آمریکا و اعمال
تحریم نفتی،دوره سختی را از سال  ۱۳۹۷تا کنون
پشت سرگذاشته است .این سه عدد مهم یعنی نرخ
تسعیر یازده تا یازده هزار و ۵۰۰تومانی ،نفت چهل
دالری و صادرات  ۷۰۰هزار بشکهای شاکله اصلی
بودجه را روشن میکند .به این ترتیب روشن است
که سیاست جدایی از نفت در سال آینده نیز قرار
است پیگیری گردد.
محل تامین منابع مالی
در سالهای گذشته و درشــرایط عادی غالبا نفت
مهمترین محل تامین درآمدهای دولتی محسوب
میشد اما درشرایط کنونی سه محل برای تامین
درآمدهای مورد نیاز مشخص شده است.براساس
اعالم رییس سازمان برنامه و بودجه سه محل نفت،
مالیات و انتشــار اوراق مالی را به عنوان سه محل
تامین درآمدهای مورد نیاز دولت اعالم کرده است.
ادامه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
هر چند گزارشهای رسیده حکایت از آن دارد که
تصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی ادامــه خواهد یافت اما
برآوردها نشــان میدهد میزان ارز  ۴۲۰۰تومانی
تخصیصی بــرای واردات کاالهای اساســی ادامه

ارزش آنها بــاالی  ۲۰میلیارد تومان اســت و نیز
خودروهای سواری ،وانت که ارزش آن  ۲میلیارد
تومان به باال باشد مشمول مالیات بر دارایی ساالنه
میشــود .این مالیات به صورت پلکانی بر اساس
ارزش اموال و امالک مذکور تا نیم درصد محاسبه
و حداکثر تا بهمن  ۱۴۰۰پرداخت میشود .موارد
استثنا از این حکم در آیین نامه اجرایی مشخص
خواهد شد.

مییابد .براســاس این گــزارش ،در حالی که در
ســالهای  ۹۸و  ،۹۹ارز  ۴۲۰۰تومانی کاالهای
اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات
نفت خام ،میعانــات گازی و خالص گاز اختصاص
مییافت ،براســاس پیش نویس الیحــه بودجه
 ،۱۴۰۰دولت قصد دارد ارز  ۴۲۰۰تومانی در سال
آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشــی از
صادرات نفت خام تامین نماید.
در جزء  ۱بند «ب» تبصره  ۱پیش نویس این الیحه
آمده است« :سقف منابع حاصل از ارزش صادرات
نفت مندرج در ردیف  ۲۱۰۱۰۱جدول شماره ()۵
این قانون معادل ...ریــال تعیین و معادل ارزی آن
صرف واردات کاالهای اساسی ،نهادههای دامی و
دارو و تجهیزات پزشکی میشود».
درآمد نفتی قابل تحقق است؟
هر چند برخی به واسطه تحریمهای آمریکا علیه
ایــران درآمدهای نفتــی را چنــدان قابل تحقق
نمیبینند اما پاســخ نوبخت به این سئوال که آیا
درآمدهای نفتی قابل تحقق اســت؟ مثبت است.
اســتناد وی البته به میزان صــادرات کنونی نفت
ایران اســت .وی در این خصوص گفته اســت :با
توجه به میزان صادرات امســال ،تا مقداری که در
شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود ،حجم
صادرات برنامهریزی شده است.
به گفتــه وی هرچــه دراین زمینه مازاد داشــته

باشــیم ،صرف هزینههای جاری نمیشــود بلکه
برای طرحهای بزرگ ،حملونقل شهری ،توسعه
دولت الکترونیک ،تقویت شرکتهای دانشبنیان،
طرحهای عمرانی که میتوانند منشــا اثر باشند و
حتی تقویت طرح تحول سالمت ،استفاده خواهد
شد.
در این میان البته هر چند مقامات دولتی معتقدند
ظرفیتهای مالیاتی کشــور این اجازه را میدهد
که به جای اتکا به نفت در بودجه ،به سمت مالیات
برویم اما گزینه رکود ناشــی از کرونــا و کاهش
درآمدهــای مالیاتی مد نظر سیاســتگذاران قرار
گرفته است.
بر اســاس پیشبینیهای صورت گرفته در سال
 ۱۴۰۰میزان واگــذاری و انتشــار اوراق مالی به
مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه
ششم توســعه خواهد بود اما واکنش هایی منفی
به ایــن موضوع البتــه در روزهــای اخیر صورت
گرفته است.
مالیات بر امالک و خودروهای لوکس
در الیحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل
امالک و خودروهای گران قیمت مفروض شــده
است .این موضوع در قانون بودجه امسال نیز لحاظ
شده است.
دولــت در الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰پیش بینی
کرده که امالک مســکونی و تجــاری که مجموع

معافیت مالیاتی
ســقف معافیــت مالیاتــی حقوق اما بر اســاس
پیشنویس اعالمی  ۴۸میلیون تومان در سال یا به
عبارتی  ۴میلیون تومان در ماه خواهد بود .این در
حالی است که دولت برای سال جاری و طبق قانون
بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در
سال  ۳۶میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰
تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف
 ۴۰۰هزار تومان افزایش پیدا میکند.
افزایش حقوق  ۲۵درصد
طبق پیشبینیهای صورت گرفته میزان افزایش
حقوق و دســتمزد برای کارکنان و بازنشستگان
در محــدوده  ۲۵درصد خواهد بــود .البته در این
راستا نیز پیشبینی میشود میزان افزایش پلکانی
انجام شود و متوسط افزایش در محدود  ۲۵درصد
باشد.
همچنین در پیش نویس الیحــه بودجه ،۱۴۰۰
حداقل حقوق کارکنان و بازنشســتگان در ســال
آتی ۳.۵ ،میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در تبصره  ۱۲پیش نویس الیحه بودجه  ۱۴۰۰آمده
اســت ،پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق
برای گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع جز ()۱
این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش
حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ،مجموع مبلغ
مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رســمی
و پیمانــی و مبلغ قــرارداد منعقــده ماهانه برای
کارکنان قرارداد کار معین (مشــخص) به نسبت
مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب
ســنوات خدمت قابل قبول ،از سی و پنج میلیون
ریال کمتر نباشد.
بنابراین کف حقوق کارکنان رســمی و پیمانی و
بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۳.۵ ،۱۴۰۰
میلیون تومان در ماه است .این رقم در بودجه سال
 ۲.۸ ،۹۹میلیون تومان بود.

مرکز آمار ایران اعالم کرد

مرکــز آمار ایــران در گــزارش شــاخص قیمت
تولیدکننده ایــران در فصل تابســتان  ،۱۳۹۹از
رکوردشکنی رشد تورم فصلی تولید خبر داده است.
بر اســاس آمارها ،میانگین قیمت دریافتی توسط
تولیدکنندگان در تابستان امســال  27.2درصد
بیش از فصل بهار بوده که باالترین رقم در دهه 90
محسوب میشود.
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به
ازای تولید کاالها و خدماتشــان در داخل کشور،
در فصل تابستان  ۱۳۹۹نسبت به فصل قبل 27.2
درصد رشد کرده است.

تورم فصلی تولیدکننده در تابستان 99به 27.2درصد رسید
طبق اعالم مرکز آمار ایران ،تغییرات شاخص قیمت
تولیدکننده کل کشور در تابستان امسال به ۲ ,۲۷
درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در فصل
قبل  15.8درصد افزایش نشان میدهد .بر اساس
آمارها ،بیشترین تورم فصلی تولیدکننده در تابستان
 99مربوط به بخش صنعت ( ۳۷درصد) بوده است.

تورمنقطهبهنقطه
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور
نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه)
در فصل تابستان  ۱۳۹۹به  40.7درصد رسیده که

در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل  ۲۸.۷واحد
درصد افزایش داشته اســت .به عبارتی ،میانگین
قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید
کاالها و خدماتشــان در داخل کشــور ،در فصل
تابستان  ۱۳۹۹نسبت به فصل تابستان سال ۱۳۹۸
بالغبر  40.7درصد افزایش دارد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار
ایران ،در میان بخشهای مختلف تولیدی ،کمترین
نرخ تورم نقطهبهنقطه مربوط به بخش کشاورزی
( 21.9درصد) و بیشترین نرخ مربوط به یخش معدن
( 69.1درصد) بوده است.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده
در چهارفصل منتهی به فصل تابســتان ۱۳۹۹
نسبت به دوره مشابه در سال قبل به  ۶ ,۲۳درصد
رسید که نســبت به همین اطالع در فصل قبل
بدون تغییر بوده است.
در فصــل موردبررســی ،در میــان بخشهای
اصلی تولیدی در کشــور ،کمترین تورم ساالنه
مربوط به بخــش کشــاورزی ( 10.9درصد) و
بیشترین آن مربوط به بخش معدن ( ۴۴درصد)
است.

اخبار

فروش اوراق دولتی در آبانماه
 ۴.۵برابر شد

دولت طی  ۲۴مرحله حــراج اوراق بدهی از خرداد تا
آبان ماه امسال ۷۵ ،هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان منابع
مالی را جذب کرده و در آبانماه ،فروش اوراق  ۴.۵برابر
شده اســت .به گزارش مهر ،عملیات بازار باز و حراج
اوراق دولتی چند ماهی اســت که پایش به ادبیات
تأمین مالی و مدیریت نرخ ســود باز شده و شرایطی
را فراهم کرده تا دولت بتواند از محل آن ،تأمین مالی
الزم را صورت دهد .نگاهی به آمار منتشر شده از سوی
دولت درباره حجم معامالت در عملیات بازار باز نشان
میدهد که دولت از ابتدای خرداد تا ۲۰آبان ماه امسال
توانسته فضای مناسبی را برای تأمین مالی از طریق
فروش اوراق تجربه کند که بر این اساس ،در مجموع
طی  ۲۴مرحله حراج اوراق دولتی در عملیات بازار باز،
 ۷۵هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان منابع مالی برای دولت
تأمین شده است .نکته حائز اهمیت آن است که فروش
اوراق در آبان ماه که اتفاقاً بیشترین فراز و نشیبهای
بورسی هم تجربه شده و به نوعی تأمین مالی را با وقفه
همراه کرده است ،نسبت به مهرماه رشد  ۴.۵برابری
داشته است .بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت
در خردادماه  ۱۰هزار و ۹۰۰میلیارد تومان ،تیرماه ۳۱
هزار و ۴۰۰میلیارد تومان ،در مردادماه ۱۴هزار و۷۵۰
میلیارد تومان ،در شهریورماه  ۱۰هزار و  ۳۴۰میلیارد
تومان ،در مهرماه  ۱هــزار و  ۳۹۰میلیارد تومان و در
آبان ماه  ۶هزار و  ۴۲۰میلیارد تومان از طریق فروش
اوراق دولتی ،منابع مالی جذب کرده اســت .بر این
اساس ،دولت در مهرماه کمترین میزان تأمین مالی
ماهانه از محل فروش اوراق بدهی را در مهرماه با فروش
 ۱هزار و  ۳۹۰میلیارد تومان و بیشترین تأمین مالی
ماهانه را در تیرماه با فروش  ۳۱هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان اوراق بدهی انجام داده است.
وزیربهداشت:

از۴منبعبرایخرید۱۸میلیوندوز
واکسنکرونااستفادهکردهایم

وزیر بهداشت آخرین اقدامات انجام شده برای خرید
واکسن خارجی کرونا و همچنین اقدامات انجام برای
تولید واکســن ایرانی این بیماری را تشریح کرد .به
گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در حاشیه دهمین
جلســه کمیته ملی کووید ،۱۹گفت :ما در کمیته
واکسیناســیون با کمک دانشــمندان ،محققین و
صاحب نظرانی که در کمیته حضور دارند کار واکسن
کووید ۱۹را دنبال کردیم .وی افزود :ما از سه مسیر این
فرایند را دنبال میکنیم .اول؛ خرید واکسن از منابعی
اســت که در دنیا تایید شــدند؛ ما جزو کشورهایی
هستیم که اختیار تعیین منبع با خودمان است .ما
چهار منبع را برای خرید انتخاب کردیم که حدود۱۸
میلیون دوز قرار است خریداری کنیم و مقداری هم
از منابع دیگر و واکسنسازهای دنیا که مازاد برتولید
بود را مذاکره خرید کردیم .نمکی تاکید کرد :در مسیر
دوم تهیه واکسن باید بتوانیم در قالب قرارداد مشترک،
تولید داخل و دانش فنی بیرون مسیر را دنبال کنیم.
گزارش امروز جلسه این بود که در این راه هم با دو و
سه کشور خوب پیش رفتیم.

۱۱میلیون خانوار یارانه۱۰۰هزارتومانی میگیرند

آگهي مناقصه قرارداد احداث نيروگاه خورشيدي

شرایط بازپرداخت وام جدید یک میلیون تومانی

 60كيلو واتي در منطقه پانزده شهرداري اصفهان

شهرداري اصفهان در نظر دارد قرارداد احداث نيروگاه خورشيدي  60كيلو واتي در منطقه پانزده شهرداري اصفهان براساس شرايط مشخص شده در اسناد  ،را
به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از کليه افراد حقوقی واجد شرايط به منظور شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
تذكرات :
 -1مدت انجام كار  45 :روز پس از ابالغ قرارداد
 -2سپرده شرکت در مناقصه  :سپرده شرکت در مناقصه مورد نياز  400،000،000ريال مي باشد كه به یکی از دو روش زیر قابل پذيرش خواهد بود:
الف ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه
ب ) فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده  10027600013بانک شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان
 -3مبلغ واريزي جهت دريافت اسناد مناقصه و شماره حساب :مبلغ  000,1،000ريال به حساب شماره  0105833882000بانک ملي حساب شهرداري اصفهان
 -4شرايط متقاضي :
الف ) سابقه طراحي  ،تأمين  ،اجراي حداقل يك عدد نيروگاه با ظرفيت حداقل  60كيلو وات ( متمركز) و يا سه عدد نيروگاه حداقل  20كيلو وات در يكي از شهرهاي
كشور جمهوري اسالمي ايران( مالك پذيرش ارائه حسن انجام قرارداد مي باشد).
ب ) ارائه گواهي نامه هاي  :صالحيت ايمني  ،صالحيت پيمانكاري
ج ) تأييد توانمندی انجام موضوع قرارداد توسط كارفرما
 -5مهلت ارائه اسناد  :واجدين شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ  1399/09/04تا روز شنبه مورخ  1399/09/22به معاونت
خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ  1399/09/23مي باشد.
 -6محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها  :خیابان آیت ا ...شمس آبادی  ،کوچه شماره  ، 23معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان
الف ) شركت كنندگان باید اسناد و مدارک مناقصه را پس از اخذ  ،مهر و امضاء نموده و در پاكت هاي (الف) و (ب) که از معاونت خدمات
شهری دریافت نموده اند ،الك و مهر شده تحويل دبیرخانه معاونت داده و رسید دریافت نمايند.
ب ) شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شــروط و كليه تكاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد يا قبول کلیه پيشنهادها
مختار است .

شهرداري اصفهان

وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی درخصوص
چگونگی حمایــت جبرانی معیشــت خانوارها در
محدودیتهای شدید کرونایی اطالعیه ای صادر کرد.
در راســتای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در
خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری
کرونا و بند  ۱۲مصوبه چهل و یکمین نشست ستاد
ملی مدیریت کرونا ،سازوکار حمایت جبرانی معیشت
خانوارها به شرح زیر اعالم میشود:
الف) پرداخت کمک بالعوض یک میلیون ریال ماهانه
به اعضای خانوار
 .۱کمک بالعوض (ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به
ازاء هر یک از اعضای خانوار) از آذرماه تا پایان ســال
جاری به مدت چهار ماه ،به سرپرست خانوار پرداخت
میشــود .تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان
پرداخت وام اول یعنی فروردین سال  ۱۳۹۹درنظر
گرفته میشود.
 .۲خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی
که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل
متقاضی تسهیالت کرونایی خانوارها بودهاند ،حدود
 ۲۹.۷میلیون نفر ( ۱۱میلیون خانوار) ،تحت پوشش
این طرح حمایتی قرار میگیرند.
پربیننده ترین
چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی میگیرند؟
زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد
۳میلیون خانواده فقیر ایرانــی هیچ تراکنش بانکی
ندارند /مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین
کاالهای اساسی

جزییات پرداخت وام قرض الحســنه یک میلیونی/
بانکها با نصف کارکنان فعالیت دارند
زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه اعالم شد
ب) پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرســت
خانوار
افراد مشمول:
تمامی افرادی که درنوبت قبل ،وام کرونای معیشتی
دریافت کــرده اند و درآمد ثابــت ندارند ،میتوانند
متقاضی دریافــت وام یک میلیون تومانی باشــند،
افراد دارای درآمد ثابت از جملــه کارمندان دولت،
شــرکتهای دولتی یا نهادها عمومــی غیر دولتی،
بازنشستگان ،بیمه پرداز ســازمان تامین اجتماعی
یا سایر صندوقهای بازنشســتگی شامل این طرح
نمیشوند.
روش درخواست:
متقاضیان صرفا" کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت
شــده به نام سرپرست خانوار به سرشــماره ۶۳۶۹
ارسال نمایند ،شــهروندان عزیز تنها یک بار پیامک
ارسال کنند.
مرحله اول :پیامک سرپرســت خانوارها از روز ســه
شنبه  ۴آذر تا سه شــنبه  ۱۱آذر به مدت یک هفته
دریافت میشود.
مرحله دوم :پس از پایان مهلت ارسال پیامک توسط
سرپرســت خانوارها ،یک هفته از  ۱۲آذر تا  ۱۹آذر،
دادههای اطالعاتی پایش خواهد شد.
مرحله ســوم :در هفته ســوم از  ۲۰آذر الی  ۲۷آذر
به پیامکهــای دریافتی مشــمول با سرشــماره

 v.refahپاسخ داده میشود.
شرایط بازپرداخت وام یک میلیون تومانی:
 .۱بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون
تومانی با نرخ کارمزد  ۴درصــد از محل باقی مانده
منابع بسته جبرانی مصوب جلســه دوازدهم مورخ
 ۰۹/۰۱/۱۳۹۹ســتاد ملی مدیریت کرونا ،با اقساط
 ۳۰ماهــه و از منابع یارانه معیشــتی ماهانه خانوار
خواهد بود.
 .۲تضمیــن و تعهد یارانــه مابهالتفاوت نرخ ســود
تســهیالت مــورد پرداخــت تــا نرخ تســهیالت
قرضالحسنه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور،
مطابق دســتورالعمل پرداخت وام قرض الحســنه
بــه خانوارها مصــوب کارگروه اقتصــادی مقابله با
کرونا ،موضــوع ابالغیه شــماره  ۲۷۵۸م ۹۹/مورخ
 ۰۳/۰۲/۱۳۹۹و اصالحیههای مربوطه خواهد بود،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این
بند و سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،بانک مرکزی ،بانکهای عامل و
سازمان هدفمندسازی یارانهها دستگاههای همکار
اجرای مصوبه خواهند بود.
به اطــاع هموطنان عزیز میرســاند هرگونه اطالع
رسانی در این خصوص از طریق مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت متبوع انجام میشود ،با توجه به
شرایط خاص ،محدودیتهای اعمال شده و ضرورت
رعایت دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا از مراجعه
حضوری به این وزارتخانه ،سایر وزارتخانه ها ،سازمانها
و ادارات کل استانی خودداری کنید.
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افزایش قیمت کاالهای اساسی تا کی ادامه دارد؟
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نرخلبنیاتبایداصالحشود

ســخنگوی انجمن لبنی با انتقاد از تصمیم ستاد
تنظیم بازار در افزایش نرخ شیرخام بعد از توافقات
اولیه،گفت :وزارت جهاد هزینه ناکارآمدی خود را
از جیب تولیدکننده و مصرف کننده می پردازد.
سید محمدرضا بنی طبا در گفتگو با مهر در واکنش
به مباحث مطرح شــده درباره قیمت شیر خام و
تصریح وی مبنی بر اینکه قیمت  ٤١٥٠تومان نرخ
قطعی و رسمی شیرخام نبوده است ،گفت :چگونه
اســت که تمام قیمتهایی که در جلسه سازمان
حمایت مورد موافقت قرار گرفتــه بود ،به همان
شکل در مصوبه ستاد تنظیم بازار هم مصوب شده و
فقط نرخ شیرخام که قرار بود ۴,۱۵۰تومان باشد با
 ٣٥٠تومان افزایش ،به ۴,۵۰۰تومان رسیده است؟
وی با بیــان اینکه حدود ٦٥درصــد هزینه تمام
شده تولید لبنیات مربوط به نرخ شیرخام است،
افزود :بدون نهایی شدن قیمت شیرخام ،تصمیم
گیری درباره قیمت لبنیات امری غیرممکن است.
بنابراین اگر بنا بر اظهارات مطرح شده قیمت شیر
خام در جلسه سازمان حمایت قطعی نبوده ،قیمت
محصوالت لبنی نیز نباید قطعی تلقی میشد.
بنی طبا ادامه داد :در جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ
 ٢٨آبان که با حضور نمایندگان تشکلهای لبنی
و دامداری و دولتیها برگزار شــد ،برای شیرخام
قیمت ٤١٥٠تومان مورد توافق قرار گرفت به شرط
اینکه وزارت جهاد کشاورزی ١٠٠درصد نهادههای
مورد نیاز دامداران را تأمین کند .و براساس همین
نــرخ  ۴۱۵۰تومان ،قیمت محصــوالت نهایی را
تصویب کردند .این فعال بخش خصوصی تصریح
کرد :نمیشــود که وزارت جهاد کشاورزی ضعف
خود در تأمین و توزیع نهادههای دامی را نپذیرد
و برای جبران این ضعف به کارخانجات و مصرف
کنندگان فشار بیاورد و هزینه ناکارآمدی خود را
از جیب تولیدکننده و مصرف کننده پرداخت کند.
وی با بیان اینکه قیمت  ۴۵۰۰تومانی شــیرخام
نسبت به نرخ قبلی  ٥٥درصد افزایش یافته است،
افزود :وقتی که قیمت  ٤١٥٠تومان تعیین شد ٣٨
درصد افزایش داشت و به تبع آن نرخ لبنیات هم
حداکثر  ۳۸درصد باال رفت ولی االن که افزایش
نرخ شیرخام را به ۵۵درصد ( ۴۵۰۰تومان) رسانده
اند ،نرخ محصوالت لبنی هم باید به همین تناسب
باال برود .بنی طبا با بیان اینکه  ٤٥٠٠تومان کف
قیمت شیرخام است ،افزود :با احتساب هزینه حمل
و قیمت چربی این رقم به  ٥٠٠٠تومان میرسد و
کارخانجات توان پرداخت آن را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه کارخانجات لبنی هیچ مشکلی
با دامداران که شرکای آنها هستند ،ندارند ،گفت:
مشکل ما قیمت گذاری دســتوری دولت و عدم
پایبندی مسئوالن به توافقات جلسات کارشناسی
است .بنی طبا افزود :این اقدامات دولت منجر به
حذف لبنیات از سبد مصرفی خانوار میشود و بیش
از گذشته مصرف سرانه را کاهش میدهد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
آزاد شدن قیمت کره گفت :انتقال کره از گروه یک
تخصیص ارز (ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی) به گروه
دو تخصیص ارز (ارز نیمایی) تصمیم خوبی است و
با توجه به رقابتی که در بازار میان تولیدکنندگان
وجود دارد حتماً از جهت قیمت به تعادل خواهد
رسید اما الزم است کل زنجیره صنعت لبنیات از
قیمت گذاری دستوری خارج شود تا این تصمیم
درست ابتر نماند .بنی طبا توضیح داد :شاید قیمت
کره حیوانی اندکی افزایش یابد اما به دلیل رقابتی
که بین شــرکتهای لبنی وجود دارد مجددا ً به
ثبات و حتی کاهش قیمت خواهــد انجامید اما
شرط تحقق آن است که قیمت چربی و شیرخام
نیز با دخالت دولت در قیمت گذاری مختل نشود
و افزایش پیدا نکنــد .در واقع کل زنجیره صنعت
لبنیات باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود تا
رقابت تولیدکنندگان و نظام عرضه و تقاضا به سود
مصرف کننده عمل کند.
به گزارش مهر ،هفته گذشــته ستاد تنظیم بازار
در جلســهای با حضور بخش خصوصی ،افزایش
نرخ شیر خام به  ۴۱۵۰را مورد موافقت قرار داد و
براساس همین نرخ برای شیرخام ،در همان جلسه
قیمت جدید محصوالت لبنی هم تعیین و مورد
موافقت قرار گرفت .سخنگوی انجمن صنایع لبنی
پس از جلســه مذکور ،در گفتگو با خبرنگار مهر،
جزئیات نرخهای توافق شده در جلسه را اعالم کرد.
براین اســاس ،در حالی که همه منتظر اعالم این
نرخها در قالب مصوبه ســتاد تنظیم بازار بودند،
ستاد تنظیم بازار روز شنبه مصوبه مذکور را منتشر
کرد که در مصوبه مذکور ،نرخ شــیرخام به جای
 ۴۱۵۰تومان ۴,۵۰۰ ،تومان اعالم شده است .حال
کارخانجات لبنی میگویند چون نرخ شــیرخام
مصوبشده،نرخمحصوالتلبنیهمبایدمتناسب
با نرخ جدید تغییر کند.
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عبــور قیمت مــرغ از مرز
۳۵هزار تومــان در حالی
است که دولت در نیمه اول
امســال ۵.۲میلیارد دالر
ارز ترجیحی برای واردات
نهاده های دامی اختصاص داده و مســئوالن بارها
وعده دادند قیمت کاهش خواهد یافت.
بی تدبیری دســتگاههای اجرایی و رانت گسترده
نهفته در ارز  ۴۲۰۰تومانی واردات نهادههای دامی
نابسامانی  ۱۱ماهه بازار نهادههای دامی را به جایی
رسانده که دیروز قیمت مرغ برای مصرف کننده از
مرز  ۳۵هزار تومان گذشــت .قیمت مرغ زمانی که
دولت حسن روحانی در سال  ۹۲روی کار آمد حدود
 ۶,۴۰۰تومان در هر کیلوگرم بود و  ۶برابر شــدن
قیمت این ماده پروتئینی موجب شده دهکهای
متوسط به پایین درامدی آن را از سبد مصرف خود
حذف کنند .نکته مهم این است که طی شش ماه
ابتدای امســال دولت بیش از  ۵.۲میلیارد دالر ارز
 ۴۲۰۰تومانی به واردات نهادههای دامی اختصاص
داده است اما این یارانه ســنگین آنگونه که انتظار
میرفت ،سر سفره مردم نیامده است و دالالن بهره
اصلی آن را برده اند.
طی ماههای گذشــته تولیدکنندگان بارها با ابراز
گالیه از نابســامانی بازار نهادههای دامی ،هشدار
میدادند در صورت تداوم وضعیــت ،تولید با افت
شدید مواجه شده و قیمتها بیش از پیش افزایش
خواهد یافت اما متأسفانه وزارت جهادکشاورزی،
وزارت صمت و سایر دســتگاههای مسئول به این
هشــدارها توجه نکردند و روند رشــد قیمت مواد

پرواز مرغ از سفره خانوارها

پروتئینی از جمله مرغ و تخم مــرغ تا امروز ادامه
یافته است.

اعالم کرده و گفته بــود :مرغداران در جوجه ریزی
احتیاط میکنند.

هشــدار تولیدکنندگان درباره کاهش
تولید؛ شش ماه قبل!
نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را میتوان زمســتان
سال گذشــته دانســت؛ زمانی که زمزمهها درباره
افزایش قیمت نهادههای دامی تازه آغاز شده بود۱۵ .
دی ماه  ۹۸بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن
قیمت نهادههای دامی خبر داده و میگفتند قیمت
مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده ،افزایش یافته
است .در آن زمان قیمت مرغ بین  ۱۲هزار و  ۵۰۰تا
 ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان بود.
زمرمه کمبود و گرانی نهادههای دامی به تدریج به
صدای بلند اعتراض گونــه تولیدکنندگان تبدیل
شد و در سایه بی توجهی ،بی عملی و سو ءمدیریت
مسئوالن نه فقط بســیاری از واحدهای مرغداری
تولیدخود را متوقف کردنــد بلکه اختالل در تولید
به جایی رسید که تولیدکنندگان پیش بینی کردند
جریان تأمین نیاز داخلی با مشکل جدی مواجه و
قیمتها رشد لجام گسیختهای پیدا کند .در همین
ارتباط ،شــش ماه قبل بود که حبیب اسداهلل نژاد،
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش تولید مرغ
و افزایش قیمت آن هشدار داده و گفته بود :با ادامه
این روند در حدود  ۶ماه آینده در تأمین گوشت مرغ
وابسته خواهیم شد آن هم در سالی که به نام جهش
تولید مزین شده و مسئوالن مربوطه از جمله وزارت
صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از
این شرایط باید تمهیدات الزم را بیندیشند.
وی  ۴ماه قبل هم در گفتگو با مهر وضعیت توزیع و
قیمت نهادههای دامی را عامل افزایش قیمت مرغ

مسئوالنی که فقط وعده میدهند؛ اما
بیعمل!
در ماههای گذشــته مســئوالن مربوطــه مرتب
وعده بهبود اوضــاع و کاهش قیمت مــرغ را داده
اند .فروردین ماه امســال مدیرعامل وقت شرکت
پشــتیبانی امور دام گفته بود :مــردم برای خرید
گوشــت و مرغ عجله نکنند چرا که تا آخر ســال
افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی هم  ۹تیر ۱۳۹۹
در سفری که به استان اردبیل داشت ،اعالم کرد که
قیمت مرغ کاهش خواهد یافت .خاوازی با تاکید بر
اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشــت در
سفره مردم را نخواهد داد ،گفته بود :با افزایش تولید
نهادههای دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد که
در این زمینه وزارت صمت نیز باید نظارتها را افزایش
دهد .زمانی که وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به
مردم داد ،طبق اعالم تشــکلهای تولیدی متوسط
قیمت مرغ گرم در بازار حدود  ١٨هزار تومان بود.
اینک در شروع ماه نهم سال ،قیمت مرغ از مرز ۳۵
هزار تومان گذشته اســت؛ بانک مرکزی میگوید
در شــش ماه ابتدای امســال  ۵.۲میلیارد دالر ارز
 ۴۲۰۰تومانی به واردات نهادههای دامی اختصاص
داده اما هم واردکنندگان شاکی هستند (میگویند
محمولههایشان معطل تخصیص ارز است یا امانی
ترخیص شــده و گرفتــار بدقولی بانــک مرکزی
هستند) ،هم مرغداران صدای فریادشان به آسمان
بلند اســت (جوجه ریزی را متوقف کرده اند یا اگر
مشغول تولید هســتند ،به نهاده دولتی دسترسی
ندارند) ،هم مصرف کننده با قیمت نجومی مواجه

است؛ جالب آنکه دستگاههای نظارتی هم از فساد
گسترده در توزیع نهادههای دامی خبر میدهند و
میگویند که بخشی از نهادهها یا مستقیم نصیب
داللها شــده یا بعد از تحویل به مرغدار ،توســط
مرغدار در بازار سیاه فروخته شده است.
در این میان دستگاههای اجرایی مسئول از جمله
وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت ،ناظر بزرگ
و بی عمل این آشفته بازار هستند و اگر هم اقدامی
انجام داده اند ،تأثیر تعیین کنندهای در بازار نداشته
است؛ وزارت صمت هم بیشــتر از طریق بازرسی و
قیمت گذاری دستوری تالش دارد قیمتها را مهار
کند د ر حالی که در این آشفته بازار ،قیمت گذاری
دســتوری کاری از پیش نمیبرد و فقط بر حجم
مشکالت اضافه میکند.

بنظر میرسد بازار نهادههای دامی نیاز به یک تدبیر
جدی و تعیین تکلیف دارد .اگــر دولت قصد دارد
همچنان رانت  ۴۲۰۰تومانی بــرای واردات نهاده
دامی توزیع کند ،باید مکانیزم توزیع را به گونهای
ساماندهی کند که نهاده دولتی بدست تولیدکننده
واقعی برسد و نه توسط دالل و نه توسط مرغدار ،از
بازار آزاد سردرنیاورد .اگر هم قصد دارد نهاده دامی
را از شمول ارز  ۴۲۰۰تومانی حذف کند ،باز هم باید
زنجیرههای این بازار را به گونهای ســامان ببخشد
که فشار شدیدی که اکنون بر تمام حلقهها وجود
دارد ،از بین برود و مردم تکلیف خودشان را با قیمت
ازادسازی شــده مرغ بدانند و اینطور نباشد که به
بهانه سفره مردم ،رانت عظیمی نصیب خواص شود
اما مردم بهرهای از آن نبرند.

کسب و کارهای کوچک در دوران کرونا چه مشکالتی دارند؟
صنایع کوچک و واحدهــای صنفی کوچک در دوران شــیوع
کرونــا و تحریمهای ظالمانه بــا مشــکالت ارزی ،تامین مواد
اولیه ،رشد قیمت مواد اولیه ،مشــکالت مالیاتی ،تسویه چک
و پرداخت اجارهبها دســت و پنجه نرم میکنند که البته دولت
با ارایه تســهیالتی تالش میکند تبعات منفی شــیوع کرونا را
کاهش دهد.
به گزارش ایرنا ،بیش از  ۹ماه از شیوع بیماری کرونا میگذرد و
این ویروس عالوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا
شده و هزینههای سنگینی را در حوزه ســامت تحمیل کرد،
آســیبهای فراوانی نیز بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است
و صنوف مختلف بر اثر پاندومی کرونا دچار آســیبهای شدید
اقتصادی و حتی رکود شدهاند.
با توجه به اینکه شــرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس،
کاهش حداکثر تعامــات اجتماعی و ماندن در خانه اســت،
بنابراین بسیاری از کســب و کارهای اقتصادی تعطیل شدهاند
یا در شرف تعطیلی هستند .به طوری که طبق اعالم مرکز آمار
در دو ماه نخست شیوع بیماری کرونا  ۳۸درصد کسب و کارها
فعالیتی نداشتند و در این میان ،بخش خدمات بیشترین آسیب
را متحمل شدند.
«اصغر آهنیهــا» نماینده کارفرمایان در شــورای عالی درباره
تاثیر کرونا بر کسب و کارها و مشکالت پیش آمده به ایرنا ،گفت:
واحدهای صنفی در این دوران خسارات زیادی متحمل شدند

و برخی از صنوف همچون هتلداری ،غذاخوری ،باشــگاههای
ورزشی و مواردی از این دست ،بیشتر از کسب و کارهای دیگر
که در مقطع زمانی خاص اجازه فعالیت داشتند ،متضرر شدند.
وی اظهارداشت :صنایع کوچک تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش
تعامالت اجتماعی بازار فروش خود را از دســت دادند و با رشد
بیرویه برخی قیمتها تا مرز تعطیلی و ورشکستگی پیش رفتند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود :البته در این دوران
صنایع بزرگ مشکل زیادی نداشتند و چون مواد اولیه مورد نیاز
خود را از بازار داخل داخلی تامین میکردند با مســائل جدی
روبهرو نبودند.
وی افزود :برخی از شرکتهای پتروشیمی و مواد معدنی حتی در
مواقعی با افزایش چند برابری قیمت محصوالت خود ،سود قابل
توجهی نیز کسب کردند و موجب افزایش قیمت مواد اولیه مورد
نیاز صنایع کوچک شدند.
آهنیها با اشــاره به تامین مواد اولیه برخی صنایع کوچک در
داخل کشور ،گفت :صنایع کوچک ،مواد اولیه پتروشیمی ،نفتی
و فلزی خود را از طریق بورس کاال تامین میکنند و فروش آنها
به صورت کلی است و در این دوران با رشد قیمت برخی کاالها
رقابتپذیری صنایع از بین رفته است و این صنایع با مشکالت
عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند.
این فعال بازار کار درباره دیگر مشــکالت صنوف در این دوران

گفت :پرداخت مالیات و حق بیمه از دیگر مشــکالت واحدهای
صنفی در دوران پاندومی کروناســت و بخش خدماترسان به
صنوف بدون توجه به اینکه واحدهــای صنفی در چه وضعیتی
هستند مبالغی را اخذ میکنند که منطقی نیست.
وی تصریح کــرد :در ایــن شــرایط ســخت و در دورهای که
سیاستهای پایه مالیاتی درست عمل نمیکنند ،تولیدکننده به
اقتصاد زیرزمینی روی میآورد و در نتیجه آن اقتصاد زیرزمینی
شکل میگیرد چون سازمانهای مالیاتی به سراغ افرادی میروند
که شناسنامه اقتصادی دارند.
آهنیها با اشــاره به تحریمهــای ظالمانه علیه کشــور گفت:
تحریمهای یکجانبه آمریکا موجب شده به مواد اولیه دسترسی
نداشته باشــیم و در کنار این وضع با تحریم داخلی نیز مواجه
هستیم که آثار سوء آن بیشــتر بوده و ضروری است که در این
خصوص در برخی سیاست ها ،تجدید نظر الزم صورت گیرد.
این فعال بازار کار درباره سایر مشکالت کسب و کارهای کوچک
گفت :بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل تعطیلیهای چند
روزه و محدودیت تردد با رکود مواجه هســتند و توان پرداخت
اجارهبها یا پاس کردن چکهای خود را ندارند.
وی اظهارداشــت :در این چند ماه گذشته حمایت همه جانبه و
منسجمی از فعاالن اقتصادی نداشتیم در حالیکه که تمام دست
اندرکاران باید کمک کنند تا واحدهای بزرگ و کوچک در این
شرایط به فعالیت خود ادامه دهند.

پرداخت بیش از  ۵۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت به کسب
و کارهای آسیب دیده از کرونا
براســاس این گزارش دولت بــرای حمایت از کســب و کارها،
پرداخت تسهیالت کرونا را مصوب کرد و از سیزدهم خردادماه
ثبت نام در ســامانه کارا برای دریافت تســهیالت شروع شد.
آخرین آمار پرداخت تســهیالت حمایتی کرونا نشان میدهد
که تاکنون پنج هزار و  ۵۸۳میلیارد تومان تســهیالت به کسب
و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا در  ۱۴رسته ،پرداخت
شــده اســت .همچنین معادل یک هزار و  ۷۸۵میلیارد تومان
اعتبار نیز از ســوی شــرکتهای بزرگ حمل و نقــل هوایی و
ریلی دریافت شده اســت .بنابراین در مجموع میزان پرداخت
تسهیالت کرونایی از سوی دولت بیش از  ۷۳۰۰میلیارد تومان
بوده است.
با وجود آنکه مهلت ثبت نام در سامانه کارا تا پایان مهرماه اعالم
شد اما فرایند پرداخت وام کرونا به متقاضیانی که مراحل ثبت
درخواســت خود را تا پایان مهر ماه تکمیل کردند تا پایان آبان
ماه ادامه داشت.
برآورد می شود که در نهایت ۹ ،هزار و  ۸۸۷میلیارد تومان وام
کرونا به کسب و کارهایی که به شدت آسیب دیدهاند پرداخت
شود که با احتساب تســهیالت پرداختی به شرکتهای بزرگ
حمل و نقلی این رقم به بیــش از  ۱۱هزار و  ۶۷۰میلیارد تومان
خواهد رسید.

وزیر صمت مطرح کرد:

تعادل در بازار گوشت قرمز و مرغ با افزایش ترخیص نهادههای دامی از گمرکات
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با افزایش ترخیص نهاده های دامی از بنادر و گمرکات
کشور ،شاهد تعادل در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ خواهیم بود.
به گزارش وزارت صمت ،علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن
مجلس و در جمع خبرنگاران ،با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی ،تصریح کرد:
بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم ،مسئولیت تنظیم بازار در
حوزه گوشت قرمز ،مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تامین کننده نهاده های دامی ،تاکنون  1.4میلیون
تن کاال را از گمرکات ترخیص کرده ایم ،افزود :در مجموع  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاال
در بندرعباس و بندر امام خمینی(ره) وجود داشت که با توجه به دستور(ابالغیه) رئیس
جمهور ،به سرعت در حال ترخیص است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد :کاالهای ترخیص شده ،تحویل وزارت

جهاد کشاورزی می شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن
اقدام کند ،بنابراین کار نظارت بر توزیع این محصوالت نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی
خواهد بود.
رزم حسینی اضافه کرد :برخی بخش ها مطالبه افزایش قیمت برخی کاالها را داشتند که
ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام
و طیور تصریح کرد :مجموعه اقدامات در این حوزه باید باید به نحوی تنظیم شود که هم
تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.
فرصت یک ماهه برای فعالسازی معادن راکد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :معادنی که در ســطح کشــور راکد و غیر فعال

هستند ،تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ در صورت غیرفعال بودن ،مجوز شان
باطل میشود.
رزم حسینی گفت :یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابالغ شد ،فرصت سه ماهه برای
معدنداران جهت فعال سازی معادن در اختیارشان بود.
وی افزود :تاکنون  2ماه از مهلت تعیین شده ،گذشته و همه افرادی که پروانه بهرهبرداری و
یا مجوز اکتشاف گرفتند حداکثر تا یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدامات اجرایی الزم جهت
فعال سازی معادن در اختیار را عملیاتی کنند.
رزم حسینی تاکید کرد :طبق قانون مکلف به ابطال مجوز افرادی هستیم که پس از این
مهلت سه ماهه ،معادن تحت اختیارشان غیرفعال مانده باشد؛ ضمن اینکه طبق مقررات
موجود همه استانها مکلف به برگزاری مزایده معادن مزبور خواهند بود و به افراد دارای
اهلیت واگذار خواهند شد.

مهلت واریز وجه مسکن ملی دوباره تمدید شد

در صورت ترخیص نشدن ،کاالهای وارداتی متروکه خواهد شد

بیش از ۱۳هزار تهرانی وام ودیعه گرفتند

چقدر کاالی متروکه در بنادر وجود دارد؟

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت :مهلت واریز
وجه آورده اولیه  40میلیون تومانی دوبــاره تا پایان آذر ماه
تمدید شد.
خلیل محبتخواه در گفتوگو با ایلنــا درباره آخرین میزان
واریزی وجه آورده اولیه مسکن ملی از سوی متقاضیان تهرانی
با توجه به پایان مهلت اعالم شده اظهار داشت :مهلت در نظر
گرفته شــده برای واریز وجه پایان آذرماه بود که در شورای
عالی مســکن این فرصت تا دهم آذر ماه تمدید شــد اما روز
گذشته این مدت زمان را تا پایان آذر ماه تعیین کردند.
وی ادامه داد :بنابراین متقاضیان مسکن ملی تا پایان آذر ماه
برای واریز وجه آورده اولیه  40میلیون تومانی تا پایان آذر ماه
فرصت دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آخرین میزان

واریزیها گفت :برای پروژه مسکن ملی استان تهران بیش از
 63هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد  7هزار و  554نفر
واجد شرایط بودند و که از جمعیت واجدین شرایط تا به امروز
 4هزار  869نفر آورده اولیه را واریز کرد ه است.
محبتخواه همچنین درباره میزان دریافت وام کمک ودیعه در
استان تهران اظهار داشت :در استان تهران  191هزار و  26نفر
برای دریافت وام کمک ودیعه ثبت نام کرده بودند که  94هزار
و  109نفر آنها واجد شرایط بودند و از این تعداد تا به امروز 13
هزار و  659نفر وام دریافت کردند و  4هزار و  230نفر هم در
مرحله تشکیل پرونده هستند.
وی درباره احتمال بازگشــایی مجدد سایت ثبت نام مسکن
ملی استان تهران گفت :احتماال پایان آذرماه با تایید انصراف
عدهای ،سایت برای ثبت نام مجدد باز میشود.

در شرایطی که گمرک به صاحبان کاالهای وارداتی هشدار داد در
صورت ترخیص نشدن ،کاالهای آنها متروکه خواهد شد ،معاون
سازمان بنادر و دریانوردی گفت :در حال حاضر حدود ۱۹هزار کانتینر
و  ۵۵۰هزار تن کاالی متروکه در گمرک وجود دارد و از مســئوالن
دستگاههای مختلف میخواهیم هر چه سریعتر اقدمات الزم را برای
خروج آنها از انبارهای بنادر انجام دهند.
به گزارش ایسنا ،مدتهاست مسئله انباشت کاال در انبارهای بنادر
و گمرکات کشور مطرح و دستورات الزم نیز برای تسریع در خروج
این کاالها صادر شده است اما این مشــکل آنقدر ادامه پیدا کرد تا
نهایتا گمرک به صاحبان کاالی دپو شده هشدار داد که بعد از اجرای
مصوبات اخیر در رابطه با رفع موانع ترخیص کاال های دپو شــده و
تسهیل فرایند ،درصورت عدم ورود صاحبان کاالهای مشمول گمرک
نسبت به متروکه کردن کاالها اقدام می کند.

ارونقی  -معاون فنی گمرک ایران – نیز در چندین مرحله از صاحبان
کاال خواسته تا به قید فوریت برای ترخیص و انجام تشریفات گمرکی
اقدام کنند ولی اگر در اسرع وقت صاحبان کاال برای تعیین تکلیف
اقدام نکنند یا علیرغم صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص
قطعی کاالهای خود مبادرت نکنند ،مشمول اعمال مقررات متروکه
خواهند شد .چرا که بر اساس آخرین آمارهای گمرک حدود هشت
میلیون تن کاال در گمرک و بنادر موجود است ،بر این اساس میزان
موجودی کاالهای غیر کانتینری هفت میلیون و ۳۵۱هزار تن بود که
سه میلیون و  ۹۳۴هزار تن آن را کاالهای اساسی و مابقی را کاالهای
غیر اساسی تشکیل می دهد که تا  ۸۰درصد آن شامل مواد اولیه و
ماشین آالت خطوط تولید است .همچنین  ۹۹هزار و  ۲۹۴کانتینر
( )TEUنیز در گمرک و بنادر موجود است که تعداد کانتینرهای پر
وارداتی به بیش از  ۳۵هزار باکس می رسید.
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کسب و کار

ارائه خدمات داده محور به کسب و کارهای استارت آپی
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یک قطعه زمین در دماوند به قیمت پایه ۱۳۰میلیارد ریال روی تابلوی بورس می رود

اخبار

بادموافقبرایسوداگرانمسکن

معاوننظارتبنیادملیبازیهایرایانهایاعالمکرد

لزوم توجه کاربران به ضوابط مالکیت امتیاز بازی و
اکانتها

معاون نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانهای بــا تاکید بر لزوم توجه کاربران به
ضوابط مالکیت امتیاز بازی ،در خصوص برخی سودجوییها مبنی بر تقویت
اکانتها ( )cheat boostingبوســیله برنامههای جانبی و کدهای تقلب و
فروش آن به بازیکنان هشدار داد.عقیل منصوری معاون نظارت بنیاد با اشاره به
اینکه بازیهای رایانهای از دیرباز در کنار سایر جنبههای آموزشی و فرهنگی
و … به عنوان یک تفریح مهیج شــناخته میشــدند ،تصریح کرد« :امروزه
بازیهای رایانهای به عنوان یکی از مهارتهای درآمدزا مطرح است .برهمین
اساس ،شاهد آن هســتیم که امتیاز بازی و هزینههای مادی و معنوی (اعم از
پول ،مهارت ،وقت و …) که برای رسیدن به آن صرف میشود ،به عنوان یک
دارایی مورد معامله قرار میگیرد.منصوری با بیان اینکه طبق قوانین داخلی
اکثر بازیها ،به اشتراکگذاری نامکاربری و رمز با دیگران غیرمجاز شناخته
شده و مسئولیت استفاده از آن بر عهده ســازنده حساب کاربری بازی است،
افزود« :خرید و فروش اکانت به مثابه اشتراکگذاری اکانت است و در صورت
شناسایی ،غالبا بازیسازها اقدام به مسدود نمودن آن خواهند نمود .خانوادهها
و خریداران این حســابهای کاربری ،باید اطالع داشته باشند که خریداری
یک اکانت و رمز به معنای قانونی بودن بهرهبرداری از آن بازی نیست».معاون
نظارت بنیاد با بیان اینکه غالب بازیسازان ،ب ه شدت با متقلبین مبارزه میکنند
و در صورت استفاده از برنامه جانبی ،دیگر اکانتهای فرد متقلب را نیز مسدود
میکنند ،گفت« :افرادی که به تولید و عرضه اکانت مشغول هستند نیز ممکن
است در معرض خطر باشند».
ستاری:

بایدزمینهبرایفعالیتمناسبکسبوکارهاینوپا
فراهمشود

يادداشت

کاالی ایران روی میز به فروش گذارد.
نوع تسویه این عرضه که در تابلوی امالک و مستغالت
بورس کاال انجام میشود ،به صورت نقدی و اعتباری
بوده و خریدار نهایی به عنوان برنده حراج ،ظرف  ۱۰روز
کاری بعد از تاریخ انجام معامله فرصت دارد  ۴۰درصد
بخش نقدی را به حساب عملیاتی بورس کاال واریز کند.

بر این اساس افراد بعد از دریافت کد معامالتی میتوانند
از طریق حسابهای پایای بورس یا کارگزاریها وجه
مورد نظر را به حساب بورس کاال واریز و اقدام به خرید
ملک کنند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس ،پشت پرده
راه اندازی بورس امالک را بررسی می کند.

بورس امالک در مسیر بیراهه

منصور غیبی ،کارشناس مسکن

لغوکمیسیوندریافتیازرانندگانتاکسیاینترنتیدردورانقرنطینه

پایش کرونایی در سرویسهای تاکسی اینترنتی
در همین ارتباط علیرضا رئیســی ،سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا نیز هفته گذشته به موضوع ابتالی رانندگان
شرکتهای ارائهدهنده خدمات تاکسی اینترنتی به کرونا
اشاره کرد و بهعنوان نمونه ،از فعالیت حدود ۹۴۰راننده
مبتال به کرونا در یکی از این شــرکتها خبــر داد.تداوم
مسافرگیریباوجودابتالیاحتمالیرانندهوحتیمسافران
این شرکتها به کرونا در حالی است که پیش از این ،امیر
ناظمی ،معاون وزیر ارتباطات و رئیس ســازمان فناوری
اطالعات ایران؛ در توئیتر خود از اتصال سامانههای فروش
بلیتبهدولتالکترونیکومطابقتکدملیمسافرانباافراد

برای رانندگان مبتال به کرونا خبــر داد .البته پیش از او
مدیران برخی شــرکتهای ارائهدهنده خدمات تاکسی
اینترنتی نیز از ارائه وام و تسهیالت به رانندگان مبتال به
کرونا ،برای جبران خانهنشینی احتمالی آنها در این دوره
خبر داده بودند.رضا الفتنسب ،عضو هیاتمدیره اتحادیه
و انجمن صنفی کســبوکارهای مجــازی ،در گفتوگو
با «دنیای خــودرو» در مورد مالحظــات کرونایی برای
رانندگان شرکتهای ارائهدهنده خدمات تاکسی اینترنتی
گفت« :اطالعات دقیقی درمورد تســهیالت اعطایی به
رانندگان مبتال به کرونا در این شرکتها منتشر نشده و
آمار مربوط به تعداد راننــدگان مبتال هم صرفا در اختیار
ستاد ملی مقابله با کروناست .با اینحال ،برخی شرکتها
اعالم کردهاند بستههای معیشتی را در اختیار رانندگان
قرار خواهند داد و برخی هــم گفتهاند احتمال دارد برای
مدتی کمیســیونهای دریافتی از ایــن رانندگان حذف
شود .اما درمورد اینکه آیا دولت هم به صورت مستقل به
این رانندگان کمک خواهد کــرد یا خیر ،هنوز اطالعاتی
منتشر نشده است».الفتنسب ادامه داد« :ازسویدیگر،
باتوجه به اعمال محدودیتهای دوهفتهای و اینکه طی
این مدت سفرهای درونشهری با کاهش روبهرو خواهند
شد و همچنین ممنوعیت تردد از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح هم
اعمال میشود ،قطعا میزان استفاده از خدمات تاکسیهای
اینترنتی هم کاهش مییابد.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

اینترنتی را متهم کرد که رانندگان آنها با وجود ابتال به
کرونا در سطح شهر فعالیت داشــتهاند.بهگفته ربیعی،
گزارشهای ســامانه «ســیب» وزارت بهداشت نشان
میدهد دستکم ۲۵درصد افراد مبتال به ویروس کرونا
در یکروز در سطح شهر فعال بوده و البته ،بخشی از آنها
نیز رانندههای فعال در شرکتهای ارائهدهنده خدمات
تاکسی اینترنتی بودهاند.

دارای ویروس کرونا خبر داده بود .بهگفته این مقام مسئول،
به این ترتیب از خرید بلیت هواپیما ،قطار و اتوبوس توسط
افرادی که به ویروس کرونا مبتال شدهاند ،جلوگیری خواهد
شد .محمدجواد آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات هم چند روز پیش ،در حساب توئیتری خود اعالم
کرد طی همکاری وزارتخانه متبوعش با وزارت بهداشت و
بر بستر دولت الکترونیک ،اطالعات تمام مسافران هواپیما و
قطاربینشهری،بابانکاطالعاتیمبتالیانبهکروناتطبیق
داده میشــود و از جابهجایی افرادی که مبتال هستند،
جلوگیری خواهد شد.جهرمی همچنین در توئیت دیگری
با تاکید بر اضافه شدن سامان ه تاکسیهای اینترنتی به این
طرح ،از اتصال دو شرکت بزرگ ارائهدهنده خدمات تاکسی
اینترنتیبهبانکاطالعاتیمبتالیانبهکروناخبردادوگفت
تاکنونحسابکاربریچندصدرانندهمبتالبهکروناتعلیق
شده است.بهگفته وزیر ارتباطات ،دیگر شرکتهای تاکسی
اینترنتی نیز موظف هستند طی مدت یکهفته ،به دولت
الکترونیک متصل شوند.
بسته حمایتی برای تاکسیرانان مبتال به کرونا
در این میان اما وزیر ارتباطات ،از تعیین بستههای حمایتی

سردبیر :مریم بابائی

ب و کارهای مجازی مطرح کرد
ت مدیره اتحادیه کس 
عضو هیا 

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

پذیرش در فرابورس را پشــت سر گذاشــته اند و آماده درج
در تابلوهای اول و دوم فرابورس هســتند .این سه شرکت از
بین  200شــرکت دانش بنیان برای پذیــرش در فرابورس
آماده شدند.
براساس آماری که مرفوع اعالم کرده ،اکنون نام  40شرکت
دانش بنیان روی تابلوی بورس است و حضور تپسی به عنوان
مشوقی در زمینه پیوستن شرکت های دانش بنیان به بازار

سهام عمل می کند.
مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری درباره راه اندازی تابلوی جدید در
فرابورس برای شرکت های دانش بنیان گفت .مرفوع گفت
این بازار برای کمک به پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای
دانش بنیان و استارتاپی راه اندازی میشود .برای رسیدن به
این هدف  ،شرایط ساده تری برای این بازار در نظر گرفته شده

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

تسهیل حضور کسب و کارهای نوپا در فرابورس

است .این بازار به عنوان یک تابلوی جدید در فرابورس شکل
میگیرد و شرکت ها برای حضور روی تابلوی جدید فرابورس
باید پذیرش شوند.
کمترین سرمایه ثبتی برای پیوستن شرکت های دانش بنیان
به فرابورس 15میلیارد تومان است اما در تابلو جدید این شرط
حذف شده است تا شرکت ها با سرمایه کمتر وارد بازار شوند.
ورود شــرکت هــای دانش بنیــان به بــازار ســهام می
تواند به شــفافیت هر چه بیشــتر این شــرکت ها کمک
کنــد .در نیمــه نخســت ســال جــاری تعداد شــرکت
های دانــش بنیــان در کشــور از مــرز  5هزار شــرکت
عبور کرده است.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

باتوجه بــه اعمال محدودیتهای دوهفتــهای و اینکه
طی این مدت ســفرهای درونشهری با کاهش روبهرو
خواهند شد و همچنین ممنوعیت تردد از ساعت  ۲۱تا ۴
صبح هم اعمال میشود ،قطعا میزان استفاده از خدمات
تاکسیهای اینترنتی هم کاهش مییابدمحدودیتهای
دو هفتهای کرونایی تقریبا در سراسر کشور از روز شنبه
این هفته کلید خورد ،این در حالی اســت که با اعمال
این محدودیتها ،کســبوکار شرکتهای ارائهدهنده
خدمات تاکسی اینترنتی هم تحتشــعاع قرار گرفته
است .پیش از این ،مشخص شــده بود برخی رانندگان
مبتال به کرونا ،دستکم برای مدتی کوتاه ،بدون توجه به
لزوم قرنطینه شخصی ،فعالیت داشتهاند و بههمیندلیل،
پایشها برای جلوگیری از فعالیت این دسته از رانندگان
در سرویسهای تاکسی اینترنتی نیز چند روزی است
آغاز شــده؛ در همین ارتباط گویا هم این شــرکتها و
هم دولت ،قرار است بســتههای حمایتی برای جبران
خانهنشینی احتمالی این رانندگان تدارک ببینند.عضو
هیاتمدیره اتحادیه و انجمن صنفی کســبوکارهای
مجازی در این مورد خبر داد که این بستههای جبرانی،
در مواردی شــامل عــدم دریافت کمیســیون انجام
سفر توسط شــرکتهای ارائهدهنده خدمات تاکسی
اینترنتی خواهد بود.حدود یکهفته پیش علی ربیعی،
سخنگوی دولت ،شرکتهای ارائهدهنده خدمات تاکسی

تپسی ،مشوق شرکت های دانش بنیان در مسیر پیوستن به بورس

جنبه کمک به شــهروندان است به واسطه کسری
بودجه تورم زاســت و اثرات پرداخت یارانه ها را در
حتی میان مدت از بین می برد و با اصول اقتصادی
هم سازگار نیست.
اگر همین پولی که قرار است برای کاالبرگ تامین
شود به بخش تولید بیاید ،تولید را تقویت می کند.
اگر این پول به بنگاه های کوچک و متوسط داده شود
و چابکی در این بنگاه ها به وجود بیاید می تواند بسیار
به اقتصاد کمک کند .این سیاست همه جا و در همه
نظام های اقتصادی دنیا نیز انجام شده است.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
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اکنون نام  40شرکت دانش بنیان روی تابلوی بورس است و
حضور تپسی به عنوان مشوقی در زمینه پیوستن شرکت های
دانش بنیان به بازار سهام عمل می کند.
ثبت عملکرد منفی بورس در آبان ماه و ســقوط از آستانه دو
میلیون واحد به یک میلیون و  300هــزار واحد در این ماه،
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را از حضور در بازار
سرمایه منصرف نکرده است .پس از انتشار خبر عرضه سهام
تپسی در فرابورس ،مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور ۴۰شرکت
دانش بنیان روی تابلوهای بورس خبر داد.
به گفته محمد مرفوع ،ســه شــرکت دانش بنیان مراحل

یارانه و جیره بندی در کشور ما سابقه طوالنی دارد،
تجربه ثابت کرده که یک راهکار نادرست است زیرا
متاسفانه اقتصاد را به سمت اقتصاد دولتی می برد و
نقش تصدی گری دولت را بیشتر می کند .در چنین
شرایطی امیدی به ساز و کار و تقویت بازار نیست .با
توجه به شرایطی که در آن قرار داریم ،پرداخت یارانه
های جدید کسری بودجه را شدیدتر می کند.

این در حالی است که در مجلس هم «طرح تامین
کاالی اساسی» در جریان اســت که به نوعی طرح
کوپنی کردن کاالهای اساسی است .کشور ما تجربه
خوبی از کوپنی شدن کاالها ندارد و الگوی مصرفی
نادرستی را پیاده ســازی می کند که مغایر با نظام
تولیدی پویاســت و جز اینکه به صورت اندک یک
تقاضای موثر برای شهروندان ایجاد می کند و یک

فاکس88260447 :

سید کمیل طیبی ،اقتصاددان

دولت در حالی یارانه  100هــزار تومانی و وام یک
میلیونی را در صف پرداخت برای شــهروندان دارد
که دادن یارانه طرح کارشناسی شده ای نیست و به
جای این کار می بایست قیمت ها را کنترل کند زیرا
پرداخت یارانه زمانی که قیمت کاالها مرتبا افزایش
می یابد ابزار مناسبی برای حمایت معیشتی نیست.
کنترل قیمت باید براساس نظام قیمت گذاری بازار
و عرضه و تقاضا انجام شود .با توجه به اینکه پرداخت

مصائب یارانه دهی

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

سرمقاله

سهشنبه|  4آذر ماه  |1399سال هشتم | شماره 2068

انتظار ما از بورس امالک بستری است که با اولویت دادن به مصرف کننده و تامین نیاز او و جلوگیری از سوداگری بتوانیم به بازار سرمایه در حوزه مسکن نظام و نظم بدهیم .این سوداگر می تواند سوداگری باشد که واحدی را دو ماه
پیش گرفته و در حال حاضر قصد فروش دارد و در پی کسب سود است یا سوداگری باشد که چند صد واحد را در نقاط و مناطق مختلف تحت عنوان «تعاونی مسکن» و اسامی این چنینی ساخته است .لذا با توجه به امالکی که در
حال حاضر به بورس می رود ،بورس امالک از این نگاه و فضا در حال دور شدن است .با تبدیل شدن بورس امالک به بورس امالک دم دستی و غیر قابل ارائه و مشتری ناپسند و سخت البیع که مسئوالن ،زمین نهادی نظامی را برای
فروش در آن بگذارند ،این سوال مطرح است که «مگر بورس امالک محل مزایده است؟»
اگر تعریف مسئوالن از بورس امالک این است که بورس بهانه و فرصتی است که از این طریق امالک را به مانند مزایده به اطالع عموم برسانند ،نگاهی است که با واقعیت بورس امالک متفاوت است و شاید با اصالح بخشی از قانون و
جاگیری این رفتار برای مزایده اصالح و طبیعی شود.
در واقع اطالق عمل مزایده به بورس امالک مصداق مسافری است که برای سفر با اتوبوس تعاونی  7به سفر می رود و در حال حاضر تعاونی  5هم به ناوگان مسافری اضافه شده است .این کار با نگاهی که هدف از بورس چه بوده است،
متفاوت است .بورس امالک فعلی دارد مسیر واقعی را گم می کندو به راه خطا می رود؛ یعنی نتوانسته خاستگاهش را تدوین کند و آیین نامه اجرایی ندارد .رسالت بورس حمایت از مصرف کننده و کشف قیمت واقعی و غیرکاذب ملک
و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان و سازندگان مسکن و انبوه سازان است؛ به گونه ای که این پیغام را به سازندگان می دهد که ملک تولیدشده شما را ما به مصرف کننده واقعی خواهیم رساند .در این فرایند تسهیالت برخورداری
خریداران و حتی سازندگان از نظام ساخت و ساز برای تولید مسکن تعریف شده است و شکل قانونی و علمی و دقیق دارد.
این در حالی است که آوردن  17متر مغازه در یک شهر جدید برای مزایده در بورس ،بورس واقعی نیست؛ گویی مسئوالن از طریق سیستم بورس بازی می خواهند بگویند که ما کاری کرده ایم و داریم مسکن را وارد بورس می کنیم .اینها
هیچ کدام صحیح و قابل قبول نیست و به بیراهه رفتن است زیرا تمام شاخص ها و متغیرها و تمام عوامل موثر در این فرایند نادیده گرفته شده است و در واقع یک مزایده است نه بورس .این کار از رسالت واقعی بورس امالک عقب است.
نکته دوم و مهم تر اینکه ممکن است در مقابل این نظام ورود امالک و آپارتمان به بازار بورس و پیاده سازی آن ،مخالفت های جدی و بنیادی باشد که ما از آن بی خبریم .اگر چنین است مسئوالن از طریق رسانه ها و گفتمان آن را ارائه
کنند که دلیل مخالفت آنها مشخص شود .آیا نظام کسب و کاری از فرایند واقعی بورس امالک آسیب می بیند که نمی خواهند بورس واقعی امالک شکل بگیرد؟ اگر نمی توانند آن را نهادینه کنند و واقعا پشت این قضیه مخالفتی
هست ،حداقل تا دو سال این مسیر را مسدود نگه داریم تا زیرساخت ها ،دانش فنی مان و حوزه اقتصاد مسکن شکل بگیرد و بدانیم کجای کاریم و بعد آن را پیاده سازی کنیم؛ ولی اگر نگاه ها روزمرگی و از جنس رفتارهای دم دستی
است ،نپرداختن به این موضوع بهتر است از بحث های کارشناسی.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

فردیس ،نایبرئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران میگوید:
برای حل مشــکالت فعلی اکوسیســتم کارآفرینی نباید منتظر معجزه ماند یا
راهکارهایی ابداع کرد؛ بلکه باید به راهکارهای موجود که بر اســاس علم اقتصاد
بهروشنی مشخص شده عمل کرد و پای عملی شدن شــعارها ماند.نایبرئیس
کمیســیون کســبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران ،گفت :برای حل مشکالت
کارآفرینی باید از شعار به عمل حرکت کرد و راهکارهای عملیاتی را به کار بست.
فرزین فردیس به مناســبت هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرد :متأسفانه یکی
از مشــکالت فعلی برای کارآفرینان ،نبود قدرت برنامهریزی و پیشبینی پذیری
حتی برای کوتاهمدت اســت .کســانی که میخواهند در حوزه دانشی فعالیت و
سرمایهگذاری کنند ،درواقع بر پروسهای طوالنیمدت کار میکنند .کوتاهترین
زمانی که فعاالن حــوزه دانشبنیان بتواننــد از خطوط تولید یا فرموالســیون
دانشبنیان نتیجه بگیرند ،دو سال اســت و در این پروسه طبیعی است که وقتی
تالطمهای اقتصادی باال رود ،وقت و انرژی کارآفرینان صرف مسائلی میشود که
شاید بهخودیخود اهمیت چندانی ندارد.فردیس با اشاره به محدودیتهای تجاری
موجود ،خاطرنشان کرد :متأســفانه در حال حاضر تبادل تجاری بهقدری سخت
شده است که حتی خرید یک قطعه کوچک هم با مانع روبهروست .با توجه به این
نکته که کارآفرینان جوان و فعاالن حوزه دانشبنیان ،سرمایه بنگاههای بزرگ را
ندارند تا بتوانند موانع تجاری را دور بزنند .بنابراین در این پروسه طاقتفرسا عمده
کارآفرینان دســت از تالش برمیدارند و ناامید میشوند.نایبرئیس کمیسیون
کسبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران بر این باور است که برای حل مشکالت فعلی
اکوسیستم کارآفرینی نباید منتظر معجزه ماند یا راهکارهایی از نو ابداع کرد .بلکه
راهکارهای موجود را علم اقتصاد بهروشنی مشخص کرده است و باید تنها به همه
حرفهایی که گفته میشود ،عمل کنیم.او خاطرنشان کرد :به نظر من مهمترین
مشکل ما این است که هیچوقت به راهکارهای عملیاتی توجه نمیکنیم و همیشه
دنبال سادهترین راهها یا ایجاد راهحلهای خلقالساعه هستیم.فردیس با اشاره به
روی کار آمدن وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :خوشبختانه از زمان
ال قفل بسیاری از
حضور آقای رزم حسینی در وزارت صنعت ،شاهد هستیم که عم ً
مراحل کاری باز شده است و ایشان نشان دادهاند که اگر بخواهند میتوانند اقدامات
حائز اهمیتی انجام برای فعاالن اقتصادی انجام دهند.

دومین عرضه ملک در بورس
در حالی بــه روز حراج خود
نزدیک می شود که «بورس
امــاک» می رود تــا چراغ
خاموش «مزایده» باشــد تا
طرحی برای خانه دار کردن مردم و کشف قیمت واقعی
مسکن؛ زیرا عمال راه را به بیراهه رفته و قرار است در روز
 ۹آذرماه با قرارگرفتن یک قطعه زمین واقع در دماوند،
دشــت مشــا بر روی تابلوی معامالت قرار بگیرد و به
باالترین نرخ پیشنهادی جواب مثبت دهد.
ایمان عسگری زاده ،دبیر هیئت اجرای فروش امالک
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این رابطه
می گویــد« :عرضه امــاک و اراضــی وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مســلح در روز  ۹آذرماه جاری با
قرارگرفتن یک قطعه زمین واقع در دماوند ،دشت مشا
روی تابلوی معامالت آغاز میشود».
او می افزاید« :عرضه امالک و اراضــی در بورس کاال
فرآیندی سهل و جذابی است که مطابق دستورالعمل
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بازار فرعی بورس کاالی ایران تدوین شــده و با توجه
به بررسی هایی که در کمیته تخصصی عرضه بورس
در امالک و اراضی معرفی شــده صــورت میگیرد،
پذیرشهای انجام شــده ،دارای کیفیت قابل احرازی
بوده و از مزایای این شیوه معامالت به حساب میرود».
کمتر از یک هفته تا دومین عرضه ملک در بورس کاال
باقی مانده است و متقاضیان میتوانند بعد از دریافت
کد معامالتی از طریق حســابهای پایــای بورس یا
کارگزاریها ،وجه مورد نظر را به حســاب بورس کاال
واریز و اقدام به خرید ملک کنند.
زمزمه راهاندازی بورس امالک ،مستغالت و امتیازات
از تیرماه به گوش میرسید و  ۲۹مردادماه سال جاری
نیز اولین معامله ملک در تاریخ بورس از طریق این بازار
انجام شد .بدین صورت که شرکت عمران شهر جدید
پردیس یک باب واحد تجاری را پس از پذیرش در بازار
فرعی بورس کاالی ایران با قیمت پایه یک میلیارد و ۶۳
میلیون تومان عرضه کرد و به فروش رساند.
در این راستا قرار است  ٩آذرماه وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش امالک مازاد
خود ،یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان
دماوند را به قیمت پایــه  ۱۳۰میلیارد ریال در بورس
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معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،گفــت :در حوزه دانش بنیان نیاز به
حرکت تحول داریم .تعداد زیادی کسب و کار در این حوزه فعال هستند و تعداد
بسیاری نیز متولد میشوند که باید زمینه برای فعالیت مناسب آنها فراهم شود.
مراسم معارفه و تکریم سرپرستان سابق و جدید مرکز شرکتها و موسسات
دانش بنیان معاونت علمی با حضــور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
انجام شد.سورنا ستاری ،در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران این معاونت
برگزار شــد ،گفت :موضوعی همچون دانشبنیان با ایجــاد تفکر و فرهنگی
متفاوت است .تفکری که اقتصاد کشــور را متحول میکند و حرکت در مسیر
پیشــرفت را هموار .در این تفکر و فرهنگسازی با نگرشی جدید به موضوعات
نگاه میشــود.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد :اما همچنان
در حوزه دانش بنیان نیاز به حرکت تحول داریم .تعداد زیادی کسب و کار در
این حوزه فعال هستند و تعداد بسیاری نیز متولد میشوند که باید زمینه برای
فعالیت مناسب آنها فراهم شود.وی از زحمات صاحبکار خراسانی رییس سابق
مرکز شرکتها و موسســات دانش بنیان قدردانی کرد و افزود :حضور ایشان
در قوه قضاییه شروع یک حرکت جدید است برای تقویت زیست بوم فناوری.
فضای دانش بنیانی به تازگی در این نهاد شکل گرفته است و همه باید کمک
کنیم تا صاحبکار برای فرهنگسازی و توسعه اقدامات در این قوه موفق شوند تا
ایدهها و تفکرات دانش بنیانی را در آنجا توسعه دهند.ستاری همچنین ادامه داد:
کارگروه مشترکی نیز در همین حوزه میان معاونت علمی و فناوری و قوه قضاییه
در حال راه اندازی است تا بحثهای مربوط به شرکتهای دانش بنیان و خالق
در آن پیگیری شود .قوه قضاییه نهاد مهمی است و همه از دولت و مجلس باید به
قوه قضاییه برای توسعه اقدامات نوآورانه در این حوزه کمک کنیم.معاون علمی
و فناوری رییس جمهوری همچنین بیان کرد :صاحبکار یکی از افراد موثر در
توسعه پایه های دانش بنیان در کشور است .ستاری با اشاره به حضور خیاطیان
در مسئولیت جدید گفت :خیاطیان نیروی این زیست بوم است که تفکری باز
دارد و ایده های جدیدی را وارد کار می کنند.
در ادامه محمد صاحبکار خراســانی رییس سابق مرکز شرکتها و موسسات
دانش بنیان معاونت علمی گفت :در مدتی که این سمت را برعهده داشتم تمام
ســعی را برای پایبندی به اصول و قواعد انجام دادم .البته در این مسیری که
پیموده شد نباید از هدایت و زحمات دکتر ستاری غافل شد که همواره با صبر
نظرات و پیشنهادات من را قبول می کردند.معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه
داد :از اینکه خیاطیان به این سمت رسیدند ،بسیار خوشحال هستم و این حسن
انتخاب را باید به دکتر ســتاری تبریک گفت .من درسمتی که در قوه قضاییه
دارم همچنان برای توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان و خالق تالش می
کنم تا راه آنها را باز کنیم .توسعه سامانهها ،شفافیت و افزایش رقابت راه اقتصاد،
فرهنگ و اجتماعی است.
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