
بیش از ۸۱ هزار تن ذرت بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی از گمرک 
ترخیص شده و وضعیت مشخصی ندارد، آن هم در شرایطی که طی مدت اخیر 
عدم توزیع مناسب و محدودیت در تأمین نهاده های دامی، از عوامل نابسامانی 
بازار مرغ اعالم شده بود.به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که اوایل آبان 
ماه امسال وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای به گمرک ایران، ترخیص بدون 

مجوز نهاده های دامی را اعالم و خواستار پیگیری موضوع می شود.

وزارت جهاد: چرا ذرت ها بدون مجوز ترخیص شد؟
این در حالی است که براســاس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در 
خصوص تنظیم بازار نهاده های کشاورزی، باید تمامی نهاده های دامی از جمله 
ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله ســویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و 
کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شوند.پیگیری های ایسنا از این حکایت 

دارد که وزارت جهاد کشاورزی طی بررســی های صورت گرفته به ترخیص 
بدون مجوز ده ها هزار تن ذرت از گمرک پی برده و در این رابطه طی نامه ای به 
گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعالم کرده که اطالعات 
اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان می دهد که 
۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است.براین اساس، از 
گمرک خواسته شده نحوه ترخیص محموله های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی 
را بررسی و اعالم کند.جزئیات ترخیص محموله ۸۱ هزار تنی از این حکایت 
دارد که طی چهار مرحله از خرداد، تیر و مردادماه امسال برای آنها قبض انبار 

صادر شده است.

 توضیح گمرک ترخیص کننده محموله ذرت
اما در پاسخ به درخواست پیگیری جریان پیش آمده، گمرک ترخیص کننده 

محموله ذرت، طی نامه ای توضیحاتی ارائه کرده که قابل تأمل است.گمرک 
ترخیص کننده ۸۱  هزار تن ذرت، در رابطه با اقدام خود این گونه توضیح داده 
که »آمار هشت فقره اظهارنامه ذرت ترخیص شده در اردیبهشت ماه به شرکت 
پشتیبانی امور دام اعالم شده و برای بخشــی دیگر تاکنون فرایند تشریفات 
گمرکی جهت رفع تعهد تکمیل و ترخیص انجام نشده است«.گمرک مربوطه 
ضمن اعالم اینکه »مجوزهای الزم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات 
وزارت کشاورزی برای کلیه کاالها اخذ شــده است«، در توجیه اقدام صورت 
گرفته تاکید کرده که »شــرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و 
صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بــوده و هیچ گونه فروش و عرضه ای 
در بازار نداشته است، فاقد کد بازارگاه بوده، یک شرکت بازرگانی و یا تجاری 
نیست و ذرت های وارد شده صرفا جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد 
اولیه آن است«.البته گمرک ترخیص کننده، توضیحات دیگری نیز داشته که 

قابل تامل است و در انتها تاکید کرده که »کاال تحت مجوز و نظارت سازمان 
وزارت جهاد کشاورزی )سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات( ترانزیت 
شده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، 
ترخیص کلیه محصوالت شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر موجب 
توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید 
الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی 
محصوالت و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است«.توضیح گمرک 
ترخیص کننده در حالی مطرح می شــود که در هر صورت ۸۱ هزار تن ذرت 
خارج از سامانه بازارگاه ترخیص شده و ســرانجام مشخصی ندارد و به نوعی 
تخلف از مقررات مربوطه به شــمار می رود که می تواند ابعاد مختلفی داشته 
باشد؛ موضوعی که باید مســئوالن مربوطه و نهادهای نظارتی در این رابطه 

پاسخگو  باشند.

مجرمان ســایبری با ترفند فروش ارز با قیمت کمتر در بستر فضای مجازی، 
با شــگرد فیشــینگ اطالعات بانکی افراد را ســرقت و به برداشت غیرمجاز 
اقدام می کنند و یــا بیت کوین و ارزهای دیجیتال آنها را به ســرقت می برند.
به گزارش ایسنا، تبلیغ فروش ارز کمتر از قیمت بازار در کانال ها و گروه های 
شبکه های اجتماعی نه از سوی صرافی ها بلکه از سوی مجرمان سایبری باهدف 
سوء استفاده از شهروندان است. پلیس فتا  هشــدار می دهد که این روزها در 
فضای مجازی و به  خصوص کانال ها و گروه های شــبکه های اجتماعی شاهد 
تبلیغ فروش ارز با قیمت کمتر هستیم و مجرمان ســایبری در این ترفند، با 
تبلیغ ارز به قیمت کمتر از بازار به دنبال کاله برداری از شــهروندان هستند. 
احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ،  یکی از موارد مجرمانه در معامالت ارزی 
در بستر فضای مجازی است.مجرمان سایبری با تبلیغات فراوان ارز ارزان در 
کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی شهروندان را ترغیب به واریز بیعانه یا 
وجه برای خرید ارز می کنند و پس از دریافت بیعانه یا وجه، دیگر پاسخگوی 

مشتری نخواهند بود. در این شرایط همچنین احتمال فروش ارزهای تقلبی 
دور از انتظار نیست و  تنها در این خرید سرمایه شهروندان به سرقت رفته، بلکه 
به همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می تواند برای آن ها 
دردسرآفرین باشد.مجرمان سایبری با تبلیغ در کانال ها و گروه های شبکه های 
اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین تر از دیگر صرافی های مجاز اعالم 
می کنند که باعث می شود افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت 
ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آن ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به 
آن ها بدهند تا درزمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسد. این در 
حالی است که به گفته پلیس فتا، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه 
خریدوفروش ارز در فضای مجازی حتی برای صرافی های مجاز ممنوع است. 
البته اسامی صرافی هایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در سایت 
بانک مرکزی وجود دارد که افراد می توانند خریدوفروش ارز را در این صرافی ها 

انجام دهند.

افزایش قیمت بیت کوین، بازار کالهبرداری را گرم کرده است
در این راستا ابوالفضل عبدالهی -کارشــناس فناوری اطالعات- در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: این روزها بیشــتر مردم با بازارهای مالی از جمله بازار 
بورس، بورس کاال و ارزهای دیجیتال آشــنا هســتند. از سوی دیگر ارزهای 
دیجیتال با توجه به ماهیتی که دارند و از آنجایی که برخی ارزها تحت کنترل 
دولت ها نیست و بیشتر ارزها هم در کنترل دولت های خارجی هستند که در 
ایران هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد، احتمال کالهبرداری بیشــتری را 
فراهم می کنند. این روزها که قیمت بیت کوین هم افزایش یافته، بازار را برای 
کالهبرداری گرمتر کرده اســت.وی با بیان اینکه هجــوم مردم به یک کاال و 
خدمت، منجر به باال رفتن قیمت و کالهبرداری می شود، گفت: کالهبرداران 
در شــبکه های اجتماعی و کانال ها اعالم می کنند که بیت کوین شــما را با 
قیمت باالتری خریداری می کنند و یا با قیمت پایین تر می فروشــند؛ در هر 
دو حالت احتمال کالهبرداری به شدت زیاد است. بسیاری از افراد، فریب این 

کالهبرداری ها را می خورند و پول را انتقال می دهند، اما ارزی دریافت نمی کنند 
و کالهبردار هم این پول را با روش های مختلف از سیستم مالی کشور خارج 
می کند.این کارشناس فناوری اطالعات ادامه داد: همچنین ممکن است شما 
بیت کوین خود را به قیمت باالتری به آنها فروخته، اما پولی به شما پرداخت 
نکنند و یا در بدبینانه ترین حالت، پولی که انتقال می دهند، پولی باشــد که 
در سیستم مالی کشور مشــکل دارد، به عنوان مثال کالهبرداران به حساب 
شخص ثالثی دسترسی پیدا کرده و پول را از آن حساب به حساب شما واریز 
کنند که درآن صورت هم بیت کوین خود را از دست می دهید و هم گرفتار پول 
کالهبرداری شده از حساب دیگر می شــوید.عبدالهی همچنین خاطرنشان 
کرد: بنابراین توصیه می شود کاربران در مواجهه با تبلیغات صفحات اجتماعی 
و صرافی هایی که هزینه هایی پایین تر از هزینه های موجود در سایت های معتبر 
ارائه می کنند، فریب این قیمت های پایین را نخورند و همچنین هنگام فرآیند 

خرید و فروش هم، موارد احتیاطی الزم را رعایت کنند تا متضرر نشوند.

اوپک و متحدانش مذاکرات درباره سیاست تولید 
ســال ۲۰۲۱ را در پی اختالف درباره میزان تولید 
نفت در بحبوحه تقاضــای ضعیف به دلیل پاندمی 
ویروس کرونا تا روز پنج شنبه به تعویق انداختند و 
آنطور که کارشناسان می گویند این مساله تاثیری 
در شــرایط فعلی بازار نفت ایران ندارد.به گزارش 
ایسنا، اوپک پالس که شامل اعضای اوپک، روسیه 
و چندین تولیدکننده دیگر غیرعضو اوپک اســت، 
قرار بود نشســت رســمی وزیران را روز سه شنبه 
برگزار کند. این گروه در آوریل موافقت کرده بودند 
تولیدش را در ژانویه ۲۰۲۱ بــه میزان دو میلیون 
بشــکه در روز معادل دو درصــد از مصرف جهانی 
افزایش دهد امــا در پی موج دوم شــیوع ویروس 
کرونا و ضعیف شدن روند احیای تقاضا برای نفت، 
اوپک پالس در حال بررســی ادامــه محدودیت 
عرضه ۷.۷ میلیون بشکه در روز در ماههای نخست 
سال آینده اســت و عربستان ســعودی هم از این 
موضع حمایت می کند.به گفتــه منابع آگاه، پس 

از مذاکرات غیررسمی روز یکشــنبه که به نتیجه 
نرسید، روسیه پیشنهاد کرد اوپک پالس افزایش 
تدریجی تولید از ژانویه را آغاز کند و هر ماه تولیدش 
را ۰.۵ میلیون بشــکه در روز افزایش دهد. موضوع 
دیگری که دستیابی به توافق را پیچیده کرده است، 
موضع امارات متحده عربی است که اعالم کرده در 
صورتی از تمدید محدودیت عرضه حمایت خواهد 
کرد که اعضای گروه پایبندی خود به توافق را بهبود 
بخشــیده باشــند.اوپک پالس باید توازن ظریفی 
بین تالش برای تقویت قیمتها و عدم فراهم کردن 
حمایت از افزایش تولید نفت شــیل آمریکا برقرار 
کند. تولید نفت شــیل آمریکا با افزایش قیمتها به 
باالی ۵۰ دالر در هر بشکه، افزایش پیدا می کند. 
عامل دیگری که به چالــش در اوپک پالس افزوده 
است، تاب آوری روســیه در برابر قیمت پایین تر 
نفت در مقایسه با عربســتان سعودی است.در این 
بین مرتضی بهروزی فر - کارشــناس ارشد حوزه 
انرژی درباره تاثیر تصمیم اوپک پالس بر بازار نفت 

ایران به ایسنا گفت: تحت هر شرایطی تصمیمی که 
در اوپک اتخاذ می شود ارتباطی با ایران ندارد و تنها 
برخی از کشورها به دنبال این هستند که امتیازات 
بیشتری را ازآن خود کنند و بتوانند از قیمت های 
باالتر استفاده کنند و به نوعی تولیدشان را افزایش 
دهند.وی با تاکید بر اینکه هدف این کشورها تامین 
کسری بودجه است، تصریح کرد: در شرایط کنونی 
قرار نیست که ایران وارد بازار شود که بخواهد این 
تصمیمات تاثیری روی آن داشــته باشــد چراکه 
پس از رفع تحریم ها و زمانــی که ایران بتواند وارد 
بازار شود آن زمان تصمیمات روی ایران اثر خواهد 
گذاشت.این کارشــناس حوزه انرژی با بیان اینکه 
قاعدتا ســه ماه دیگر در مورد ورود ایــران به بازار 
تصمیم گیری خواهد شد، گفت: اینکه ایران افزایش 
صادرات یا تولید داشته باشــد و کشورهای دیگر 
بخواهند تصمیماتی در این باره بگیرند مربوط به ماه 
های آینده خواهد شد و تصمیم دیروز یا پنجشنبه 

تاثیر مستقیمی بر ایران نخواهد داشت.

قیمت طال در معامالت روز ســه شنبه تحت تاثیر 
نگرانیها نسبت به افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ که 
خوش بینی به تولید واکسن را تحت الشعاع قرار داد، 
صعود کرد.به گزارش ایسنا، پس از ریزش سنگین 
در دو روز معامالت گذشته، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۷۸۴ 

دالر و ۳۷ سنت رسید.
در بــازار معامالت آتــی آمریکا، هــر اونس طال با 
۰.۴ درصد افزایــش، به ۱۷۸۷ دالر و ۹۰ ســنت 
رســید. بهای معامالت این بازار روز دوشــنبه با 
۰.۴ درصد کاهــش، در ۱۷۸۰ دالر و ۹۰ ســنت 
بسته شده بود.طال روز دوشنبه با سقوط به ۱۷۶۴ 
دالر و ۲۹ ســنت که پایینترین قیمت در پنج ماه 
اخیر بود، بیش از پنج درصــد کاهش برای نوامبر 
را ثبت کرد که بزرگترین کاهش قیمت ماهانه در 
چهار سال اخیر بود.مایکل النگفورد، مدیر اجرایی 
شرکت ایرگاید در این باره گفت: طال مدتیست که 
معامالت پرتقاضایی بوده اســت، بنابراین شــاهد 

خروج بخشی از داراییها از بازار این فلز و انتقال آنها 
به بازار داراییهای پرریسکتر هســتیم زیرا فضای 
بازارها خوش بینانه تر شده است. این روند در صورت 
روشن شدن بیشتر وضعیت اقتصادی ممکن است به 
سرعت معکوس شود.یک مقام دولتی ارشد آمریکا 
روز دوشــنبه اظهار کرده بود برخی از آمریکاییها 
 ممکن اســت واکســن ویروس کرونــا را پیش از 

کریسمس دریافت کنند.
 اظهارات وی کمک کرد بازارهای ســهام آسیایی 
پس از ثبت رکورد جدید در نوامبر، به روند صعودی 
خود ادامــه دهند.با این حال افزایــش موارد ابتال 
 به کووید ۱۹ چشــم انداز اقتصــادی را تیره کرده

 است. 
شــمار موارد ابتال در آمریکا هفته گذشته به ۱.۱ 
میلیــون نفر رســید و کالیفرنیا در حال بررســی 
محدودیتهــای جدید مانند صــدور فرمان ماندن 

در خانه است.
بر اساس گزارش رویترز، ســرمایه گذاران اکنون 

منتظر شــنیدن اظهارات جروم پاول، رییس بانک 
مرکزی آمریکا در برابر کمیته بانکی سنا هستند که 
ممکن است نشــانه ای درباره مسیر سیاست پولی 

آمریکا فراهم کند.
به گفته هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC، اگر 
کمیته بازار آزاد فدرال بانک مرکزی در نشســت 
دو هفته دیگرش نشــان دهد که سیاســت پولی 
تسهیلی را توسعه خواهد بخشید، نگرانیهای تورمی 
برانگیخته خواهند شــد و روند صعودی طال بدون 

تغییر می ماند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
برای تحویل فــوری ۱.۱ درصد صعود کرد و به ۲۲ 

دالر و ۸۶ سنت رسید.
 بهای هر اونس پالتین بــرای تحویل فوری با ۱.۸ 
درصــد افزایــش، ۹۸۱ دالر و ۸۵ ســنت معامله 
شــد. بهای هر اونس پاالدیم بــرای تحویل فوری 
 با ۰.۴ درصد افزایش، در ۲۳۸۳ دالر و ۶۰ ســنت 

ایستاد.

ترخیص بدون مجوز محموله ۸۱ هزار تنی ذرت از گمرک

ظهور بیت کوین های تقلبی با قیمت  کمتر

طالی جهانی صعودی شدتصمیم اوپک تاثیری بر بازار نفت ایران خواهد داشت؟
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 رایزنی برای افزایش 40 درصدی
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اجرای عدالت مزدی 
برای کارگران؟
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هشدار    ورشکستگی
 تولیدکنندگان دارویی

قاچاق معکوس دارو با   اصرار

  بر تخصیص  ارز ۴2۰۰ تومانی ادامه دارد
بنابر اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس، این 
نهاد در حال رایزنی با دولت برای افزایش حداقل ۴۰ 
درصدی حقوق کارگران در سال آینده است. کاهش 
قدرت خرید کارگران از ابتدای فروردین ۹۹ تاکنون 
به دل نگرانی بزرگی برای این قشر تبدیل شده و این 
اتفاق لزوم افزایش حقوق و دستمزد آنها را در سال 
آینده و بر اساس معیارهای اقتصادی و تورم بیش از 
پیش آشکار کرده است. در حالی که طی سال های 
گذشته حداقل دستمزد فاصله ای قابل توجه را با تورم 
حفظ کرده است، افزایش تورم در سال جاری سبد 

معیشتی کارگران...

مصوبه روز گذشــته مجلس یازدهم که هدف 
نهایی آن لغو اجرای پروتکل الحاقی اســت، در 
همان ســاعات اولیه تاثیر خود را روی بازار ها 
گذاشته و قیمت دالر را تا کانال ۲۶ هزار تومان 
باال برده اســت. مجلس یازدهم با شــعارهای 
پرطمطراق حمایت از معیشت مردم روی کار 
آمده امــا در چند ماهی کــه از فعالیت آن می 
گذرد، نه تنها هیچ اقدامی در راستای این شعار 
خود نکرده بلکه با مصوبه امروز، عمال معیشت 
مردم را به طور مستقیم بیش از پیش به خطر 
انداخته است.مجلس امروز کلیات طرح اقدام 

راهبردی برای لغو...



اقتصاد2
ایران وجهان

آخرین موجودی کاالهای اساسی
۵۴ شناور به بنادر رسیدند

در حال حاضر با احتســاب کاالهای موجود 
در ۵۴ شناور رسیده و در حال پهلوگیری یا 
تخلیه در بنادر، موجودی کاالهای اساســی 
در گمرک و بنادر به بیش از ۵.۵ میلیون تن 

می رسد.
مهــرداد جمــال ارونقــی - معــاون فنی 
گمرک ایــران - در گفــت و گو با ایســنا، 
تــازه ترین گــزارش از وضعیــت موجودی 
 کاالهای اساســی در بنادر تــا ۱۰ آذرماه را 

تشریح کرد.
طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، بیش از 
سه میلیون و ۶۸۸ هزار تن کاالی اساسی در 
بنادر موجود است و همزمان ۵۴ شناور حاوی 
کاالهای اساســی در بنادر در حال تخلیه یا 

منتظر در لنگرگاه هستند.

میزان و محتوای کاالهای اساسی 
شناورها

در کنــار کاالهای دپو شــده در حال حاضر 
۲۹ شــناور در اســکله در حال تخلیه است 
کــه حــاوی ۷۲۹ هــزار و ۹۸۱ تــن کاال 
شــامل جو،ســویا،ذرت، دانه های روغنی، 
الستیک و گندم است. همچنین ۲۵ شناور 
در لنگــرگاه های بنادر اســت که موجودی 
کاالهــای اساســی آن بــه بیــش از یک 
میلیون و ۱۱۱ هزار تن می رســد و اقالمی 
مانند غــالت، کک، ذرت، گنــدم، جو، دانه 
 هــای روغنی و حبوبــات در این شــناورها 

وجود دارد.
بر این اســاس، مجموع کاالهای اساســی 
موجــود در بنــادر و شــناورهای در حال 
تخلیه و شــناورهای منتظــر در لنگرگاه ها 
 به حدود پنج میلیون و ۵۲۲ هزار و ۲۲۳ تن 

می رسد.

چقدر از هر کاالی اساسی موجود 
است؟

گزارش اعالمی معاون فنی گمرک ایران در 
رابطه با جزئیات ۳.۶ میلیون تنی موجود در 
بنادر )غیر از کاالهای موجود در شــناورها( 
نشــان می دهد کــه بیشــترین موجودی 
 مربوط بــه ذرت بــا بیــش از ۱.۶ میلیون 

تن است.
در ســایر اقالم نیز بیش از ۲۴۷.۲ هزار تن 
گنــدم، ۲۸۸.۵ هــزار تن جــو، ۳۱۹ هزار 
تن ســویا، ۱۰۷.۸ هزار تن برنــج، ۲۰۹.۹ 
هزار تــن شــکر، ۴۹۲.۷ هزار تــن روغن 
 خام و ۳۳۹.۸ هــزار تن دانه هــای روغنی

 موجود است. 

 وضعیت موجودی ۳.۶ میلیون تنی 
در بنادر

اما در بین بنادر بیشترین موجودی کاالهای 
اساسی با بیش از ۲.۶ میلیون تن به بندر امام 

خمینی)ره( اختصاص دارد. 
در بنــدر امیرآباد ۳۰۴.۶ هزار تن، نوشــهر 
۱۵۱.۷ هزار تن، انزلی ۱۲۳.۸ هزار تن، شهید 
رجایی ۳۷۹.۳ هزار تن، بوشــهر ۱.۰۹ هزار 
تن، چابهار ۲۳.۱ هزار تن، آستارا ۱۰.۵ هزار 
تن، فریدون کنــار ۳۲.۳ هزار تن، بندر لنگه 
۱.۶هزار تن و شهید باهنر ۱.۱ هزار تن کاالی 

اساسی موجود است.

ترخیــص ۴ میلیون تنــی بعد از 
مصوبه

این گــزارش در حالی بعد از اجرایی شــدن 
مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
برای ترخیص فوری کاالی اساســی و مواد 
اولیه تولیــد اعالم می شــود که بــه گفته 
معاون فنی گمــرک ایــران، از ۱۱ آبان ماه 
که مصوبه در دســتور کار گرفتــه تا کنون 
حدود چهــار میلیون تن کاالی اساســی و 
 مــواد اولیــه تولیــد از گمــرک ترخیص 

شده است.
مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در 
راســتای تســهیل موانع ترخیص کاالهای 
اساســی و مواد اولیــه تولید صادر شــد که 
طی آن راهکارهایی برای رفــع موانع ارزی 
پیش بینــی و اجرایی شــد، در زمان اجرای 
مصوبه، موجــودی کاالهای دپو شــده در 
گمــرک و بنادر بــه حدود هشــت میلیون 
تن می رســید کــه نیمــی از آن کاالهای 
اساســی و تا ۸۰ درصد نیم دیگر را کاالهای 
 واســطه ای و مــواد اولیــه خطــوط تولید 

تشکیل می داد.

خبر

مصوبه روز گذشته مجلس 
یازدهم که هدف نهایی آن 
لغو اجرای پروتکل الحاقی 
است، در همان ساعات اولیه 
تاثیر خــود را روی بازار ها 
گذاشــته و قیمت دالر را تا کانال ۲۶ هزار تومان باال 
برده اســت. به گزارش انتخاب مجلــس یازدهم با 
شعارهای پرطمطراق حمایت از معیشت مردم روی 
کار آمده اما در چند ماهی که از فعالیت آن می گذرد، نه 
تنها هیچ اقدامی در راستای این شعار خود نکرده بلکه 
با مصوبه امروز، عمال معیشت مردم را به طور مستقیم 

بیش از پیش به خطر انداخته است.
مجلس روز گذشته کلیات طرح اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها را با ۲۵۱ رأی موافق به تصویب رساند. 
بالفاصله نمایندگان مجلس بررسی جزییات طرح را 
هم آغاز و ماده  ۱ آن را به تصویب رساندند. بر اساس 
ماده ۱ این طرح، ســازمان انرژی اتمی ایران موظف 
است بالفاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف 
صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد  
اقدام و ساالنه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در 
داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور 
موظف است نیاز کشــور برای مصارف صلح آمیز به 
اورانیوم با غنای باالی ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون 

تأخیر تأمین کند.

این طرح در صورت تصوب نهایی سازمان انرژی اتمی 
را مکلف می کند تا طی ۵ ماه از کارخانه تولید اورانیوم 
فلزی در اصفهان بهره برداری کند، راکتور ۴۰ مگاواتی 
آب سنگین اراک را نیز راه اندازی کند و اینکه دولت 
موظف شده، ظرف مدت ۲ ماه دسترسی های نظارتی 
فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند. در نهایت اینکه 
اگر پس از ۳ ماه روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان 
خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش 

بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

در اولین ساعات پس از این مصوبه، تاثیر آن روی بازارها 
دیده شده و قیمت دالر و ســکه باال رفت. مشخص 
نیســت با ادامه این روند، چه اتفاقی خواهد افتاد و 

وضعیت اقتصادی به کدام سو خواهد رفت.
این مصوبه مجلس در حالی است که دولت با صراحت 
با آن محالفت کرده اســت. علی ربیعی، سخنگوی 

دولت گفته مصوبه مجلس باعث دایمی شدن تحریم 
ها خواهد شــد. از چند روز قبل و پس از ترور شهید 
فخری زاده نیز بســیاری از کارشناســان اقتصادی 
و حقوقی درباره اثرات ســوء چنین طرحی هشدار 
داده بودند. از جمله رضا نصــری که گفته بود با این 
مصوبه، حتی در صورت رفع تحریم ها، شرکت های 
خارجی ایران را در فرآیند ریسک سنجی خود طوری 
ارزیابی خواهند کرد که علمال باعث عدم ســرمایه 
گذاری آنها در کشور خواهد شد. پبشتر نیز بسیاری 
از کارشناسان درباره نقض برجام در صورت لغو اجرای 
 پروتکل الحاقی و تبعات حقوقی آن برای کشور هشدار 

داده بودند.
قابل ذکر است که این طرح به گفته مقام های دولتی 
هیچ اثری در روند فعالیت های هســته ای ایران هم 
نخواهد داشت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی به صراحت در مجلس گفته اســت که 
اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی در روند برنامه 
غنی سازی ایجاد نمی کند، اما عدم اجرای آن باعث 
تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته ای ایران خواهد 

شد. 
نکته قابل تامل اینکه مجلس یازدهم با شــعارهای 
پرطمطراق حمایت از معیشت مردم روی کار آمده اما 
در چند ماهی که از فعالیت آن می گذرد، نه تنها هیچ 
اقدامی در راستای این شعار خود نکرده بلکه با مصوبه 
امروز، عمال معیشت مردم را به طور مستقیم بیش از 

پیش به خطر انداخته است.

دالر و سکه صعودی شدند

آغاز تالطم در بازار ها با مصوبه ضدبرجامی مجلس

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
آینده اقتصاد کشور مثبت است

 رییس جمهور گفت: تحریم های دشمن اگرچه 
بدون آســیب و اخالل در اقتصاد کشور و زندگی 
و معیشــت مردم نبوده اما دشمن به هدف اصلی 
ترسیم شــده برای تحریم  و جنگ اقتصادی که 
فروپاشــی ایران بوده دســت نیافــت و با قدرت 
می توانیم اذعان کنیم که آثــار تحریم ها خنثی 

شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه این 
موفقیت بزرگ در سایه مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران و سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده بدست آمد، 
اظهارداشت: از جمله اهداف مهم دشمن در این 
جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت 
خاطر مردم بوده اما دولت با همه سختی ها، تمامی 
تالش خود را به کار گرفته تا مانع نا امنی روانی و 
جلوگیری از بی ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.

وی گفت: آنها که در طول دو و نیم ســال اجرای 
سیاست ضد ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به 
هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند امروز از 
آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی اند 
و می خواهند در این چند هفتــه امواج منفی به 
اقتصاد بفرستند. رئیس جمهور تاکید کرد: مردم 
اطمینان دارند که مقاومت اقتصادی نتیجه داده 
و تحریم کنندگان ناچارند از راه خود برگردند به 
همین جهت پیش بینی ها نسبت به آینده مثبت 
شــده و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف 

همین را نشان می دهد.

ربیعی:
 تصمیم درباره برجام و برنامه 

هسته ای فراقوه ای است
سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع برجام و برنامه 
های هسته ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی 
است، گفت: مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام 
و برنامه های هسته ای براســاس اصل ۱۷۶ قانون 
اساسی فراقوه ای بوده اســت هیچ نهاد و قوه ای به 

تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.
ربیعی درباره مصوبه امــروز تصویب کلیات اقدام 
فوری برای لغو تحریم ها، گفت: حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی رییس جمهوری این موضوع را در 
جلسه روز یکشنبه دولت مطرح کرد و اعضای دولت 
روی موضوع بحث و بررسی کردند. به نظر دولت، 
موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است 
و مسوولیت هر گونه تصمیم چه درباره برجام و چه 
برنامه های هســته ای، براساس اصل ۱۷۶ قانون 
اساسی فراقوه ای بوده است وهیچ نهاد و قوه ای به 
تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.

سخنگوی دولت  ادامه داد: به نظر می رسد مجلس 
هم به تنهایی نمی تواند در ایــن موضوعات وارد 
شود و قطعا شورای نگهباندر مورد این طرح به این 
موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، 

مالحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه آنچه در عنوان طرح نمایندگان 
آمده، برداشتن تحریم ها اســت، گفت: انباشت 
اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همین طور عدم اجرای 
پروتکل الحاقی، منجر به دائمی شدن تحریم ها 
می شــود؛ در این صورت به مذاکرات هسته ای و 
برجام نیازی نمی بود. تا قبــل از برجام، پروتکل 
الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم 
با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم اما همچنان 
ذیل سخت ترین تحریم های چندجانبه شورای 

امنیت سازمان ملل متحد بودیم.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که 
در عنوان آن آمده »اقدام راهبردی برای لغو تحریم 
ها« باشد، براساس تجربه های پیشین، این طرح 
که شامل کیفیت غنی سازی و عدم اجرای پروتکل 
الحاقی است، کمکی به لغو تحریم ها نمی کند. مگر 

اینکه عنوان را عوض کنیم.
دستیار ویژه ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با 
اشاره به اینکه امروز بیش از ۳ تن اورانیوم غنی شده 
در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی شده تولید می کنیم، اظهار کرد: این 
میزان تقریبا و حدودا با ظرفیت تولید کشور قبل 
از برجام برابری می کند. بنابراین برجام تاثیری بر 
حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی شده هم نداشته 
است. به این ترتیب، اگر مقصود از این طرح، ایجاد 
آمادگی در ظرفیت است هیچ گونه جای نگرانی 
نیست و اگر مقصود، رفع تحریم ها است قطعا منجر 

به رفع تحریم ها نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است براساس 
اصل ۱۷۶ قانون اساسی این وظیفه مصلحت های 
کالن است که باید در شــورای عالی امنیت ملی 
بررسی شود و امیدواریم هر تصمیمی گرفته می 
شود، برای رفاه و امنیت مردم باشد و هر تصمیمی 

که گرفته می شود همه جوانب آن سنجیده شود.

اخبار
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متوســط قیمت اقالم برنج ایرانی درجه یک، برنج 
خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، 
ماســت پاســتوریزه، پنیــر ایرانی پاســتوریزه، 
تخم مرغ ماشینی، کره پاســتوریزه، موز، پرتقال، 
گوجه فرنگی، لوبیاچیتی، عدس و، قند، شکر چای 
خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار 

دارند.
مرکز آمار و اطالعــات راهبــردی وزارت کار در 
گزارشی به بررســی روند متوســط قیمت اقالم 
خوراکی پرداخته اســت. تأمین غــذا و خوراکی 
همواره یکی از نیازهای اولیه بشــر بوده اســت. 
شاید افزایش قیمت بسیاری از کاالها مانند طال، 
سکه، ارز، خودرو و حتی مســکن، مردم را مجبور 
به خــروج از بازار و نادیده گرفتــن تقاضا کند، اما 
در بازار مــواد غذایی هرچقدر هم کــه قیمت ها 
افزایش یابد، باز تقاضا وجــود دارد، زیرا زندگی و 
حیات انســان به این کاالها وابسته است. ازاین رو 
کوچک تریــن افزایــش قیمت در بــازار مصرفی 
مواد غذایی بالفاصله در زندگی و معیشــت اقشار 
مختلــف جامعه تأثیــر می گذارد و شــهروندان 
 پیــش از هر بــازاری تغییرات این بــازار را لمس 

می کنند.
این گزارش در ادامه به مقایسه متوسط قیمت اقالم 
خوراکی در ماه جاری با ماه قبل پرداخته است:  در 
۸ مورد از اقالم خوراکــی منتخب، تغییرات بیش از 
۱۰ درصد بوده که بیشترین افزایش مربوط به اقالم 
گوجه فرنگی )۲۰۸.۹ درصــد(، پیاز )۶۲.۶ درصد( 
و مرغ ماشــینی )۲۶.۲درصد( اســت.  در ۲ قلم از 
کاالهای منتخب تغییرات منفی اســت و بیشترین 
کاهش در قیمت ها مربوط به اقالم پرتقال )منفی ۸.۹ 
درصد( و تخم مرغ ماشینی )منفی ۶.۴ درصد( است.
در مقایسه متوســط قیمت اقالم خوراکی در ماه 
جاری با ماه مشابه سال قبل هم مشخص است:  در 
۵ مورد از اقالم خوراکی منتخب، تغییرات بیش از 
۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقالم 
گوجه فرنگی )۲۰۹ درصد(، عدس )۱۵۶.۳درصد(، 
برنج خارجی درجه یــک )۱۴۳.۹ درصد(، پرتقال 
)۱۰۸.۴ درصد( و پیاز )۱۰۵.۸ درصد( مشــاهده 
می شود.  در یک قلم از کاالهای منتخب تغییرات 
منفی بــوده و بیشــترین کاهش مربــوط به رب 

گوجه فرنگی )منفی ۱.۷ درصد( بوده است.
در ادامه این گزارش، جهت بررسی روند تغییرات 
قیمت اقالم خوراکی از سه حد مطلوب، هشدار و 
بحرانی استفاده می شود که به شرح زیر است: »حد 

مطلوب: حدی از قیمت کاالی منتخب است که با 
توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف 
آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رسد و 
کنترل قیمت ها در ایــن محدوده منجر به کاهش 
تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه 
حداکثر یــک درصد برای قیمت هــر کاال در نظر 
گرفته شده اســت که برای یک دوره یک ساله ۱۲ 
درصد خواهد بود؛ حد هشــدار: حــدی از قیمت 
کاالی منتخب اســت که نوســانات قیمت از حد 
مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به 
افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش 
ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کاال در 
نظر گرفته شده اســت که برای یک دوره یک ساله 
۱۸ درصد خواهد بود. عبــور قیمت ها از این حد، 
بیانگر ضــرورت برنامه ریزی خــاص برای کنترل 
قیمت هاســت؛ حد بحرانی: حدی از قیمت کاالی 
منتخب اســت که نشــان می دهد قیمت اقالم از 
کنترل خارج شده اســت و این امر منجر به ایجاد 
تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش 
ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کاال در نظر 
گرفته شده اســت که برای یک دوره یک ساله ۲۴ 
درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات 
ســریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در 

بازار برای کاهش قیمت ها ضروری است.«
حاال بررسی نمودار قیمت اقالم منتخب در مقایسه 
با روند تغییــرات آن با حدود مطلوب، هشــدار و 
بحرانی قیمت ها نشان می دهد در آبان ماه ۱۳۹۹:  
متوســط قیمت اقالم برنج ایرانی درجه یک، برنج 
خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، 
ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ 
ماشینی، کره پاستوریزه، موز، پرتقال، گوجه فرنگی، 
لوبیاچیتی، عدس و، قند، شکر چای خارجی بسته ای 

فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند.
متوسط قیمت اقالمی مانند روغن مایع و پیاز، در 
محدوده هشــدار قرارگرفته اند و با توجه به روند 
صعودی قیمت ها ورود این اقالم به محدوده بحرانی 

برای ماه های آتی دور از انتظار نیست.
متوسط قیمت اقالمی مانند رب گوجه فرنگی بهتر 
از حد مطلوب است. هرچند به نظر می رسد در این 

مورد نیز روند افزایشی است.
متوسط قیمت سایر اقالم شامل گوشت گوسفند، 
گوشت گوساله یا گاو، ســیب، خیار، سیب زمینی 
باوجود افزایش قیمت آنها در آبان ماه، در محدوده 

عادی و قابل قبول تغییرات قیمت ها قرار دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشــت: واردات خودرو نباید برای 
کشــور تعهدات ارزی ایجاد کند. به همین دلیل 
واردات مشــروط به این اســت که ارز مورد نیاز 
از طریق صادرات قطعات و خــودرو و همینطور 
فروش نفت خام تامین شــود. البتــه پول های 
بلوکه شــده دولت در دیگر کشورها مشمول این 
طرح نمی شوند. روح اهلل ایزدخواه در گفت وگو با 
ایلنا در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو اظهار 
داشت: برای خارج شدن بازار خودرو از سوداگری 
موضوع عرضه خودرو در بورس کاال در قالب طرح 
ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد که البته این 
طرح برای خودروهای پرتیراژ است و خودروهای 

کم تیراژ مستثنی شده اند.
وی افزود: خودروســازهای صد در صد خصوصی 
نیز از این طرح معاف شده اند. تا به نوعی تشویقی 
برای خودروسازان خصوصی که متعلق به دولت یا 

نهادها نیستند، باشد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس اضافه 
کرد: با عرضه خودرو در بورس، تقاضا نیز مدیریت 
می شود چراکه مشخص می شود که چه کسانی در 

اولویت خرید خودرو هستند. 
ایزدخواه با اشاره به مخالفین این طرح تصریح کرد: 
دولت یا حداقل بخشی از دولت با عرضه خودرو در 
بورس مخالف است همچنین طرح مخالفانی بین 

نمایندگان مجلس نیز دارد.
وی افزود: مــا در مورد عرضه خــودرو در بورس 
کاال با مســئولین بورس مذاکره کرده ایم. بورس 
می تواند این عرضــه را مدیریت کند فقط نیاز به 
به روزرســانی نرم افزار خود دارد. اما از نظر فنی 
امکان پذیر است و حتی در بعضی موارد راحت تر 
نیز است. چراکه خرید خودرو مانند فوالد یا غیره 
نیست که به صورت حجمی خریداری شود. فقط 
به علت بیشتر بودن مقدار تقاضا در حوزه خودرو 
نیاز به بروزرسانی نرم افزار دارد.  مسئول کارگروه 
خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: مسئولین بورس کاال با 
اینکه سقف و کف قیمت توسط دولت تعیین شود 
مخالف هستند و می گویند اگر قرار است با قوانین و 
قواعد بورس کاال خودرو عرضه شود موافق هستند 
اما اگر قرار باشد دولت دخالت کرده و سقف و کف 

قیمت تعیین کند با این موضوع مخالفت دارند.
وی در مورد واردات مشروط خودرو گفت: واردات 
خودرو نباید برای کشور تعهدات ارزی ایجاد کند. 

به همین دلیل واردات مشــروط به این است که 
ارز مورد نیاز از طریق صــادرات قطعات و خودرو 
و همینطور فروش نفت خام تامین شــود. البته 
پول های بلوکه شــده دولت در دیگر کشــورها 
مشمول این طرح نمی شوند. خودروهای کالس 
A و B در اولویــت واردات هســتند تا لوکس و 
گران قیمت نباشــند. اگر وارداتــی هم صورت 
می گیرد به نفع مردم باشد تا واردات بتواند روی 
بازار خودروهای پرتیــراژ تاثیر بگذارد. وی اضافه 
کرد: در شــرایط تحریمی که ما به راحتی امکان 
فروش نفــت را نداریم، واردات خــودرو از محل 
صاررات نفت خام می تواند به موضوع فروش نفت 

نیز کمک کند. 
ایزدخواه در مورد نحــوه قیمت گذاری خودرو در 
بورس کاال گفت: شورای رقابت تعیین می کند که 
چه خودروهایی مشمول این طرح شوند چراکه 
شورای رقابت هم باالدستی و هم بی طرف است. 
قیمت گذاری قیمت پایه نیز به عهده ســازمان 
حمایت گذاشته می شود،  آنها دستورالعمل تعیین 
قیمت و اشــراف به این حوزه دارند. بعد از تعیین 
قیمت پایه ایــن رقابت در بورس کاال اســت که 
مشخص می کند در نهایت خودرو به چه قیمتی 

فروخته شود. 
وی افزود: با اجــرای این طرح خــودرو گران تر 
نمی شود اما لزوما در کوتاه مدت ارزان تر نیز نخواهد 
شد، سوداگری در بازار خودرو به سرعت کاهش 
پیدا کرده و حذف می شود. در میان مدت به یک 
بازار متعادل خواهیم رسید. چرا که تقاضای کاذب 
حذف شــده و مصرف کننده واقعی در بازار باقی 
می ماند. از طرف دیگر خودروسازان نیز می تواند 

تیراژ خودرو خود را باال ببرد.
ایزدخواه خاطرنشان کرد: شــنیده می شود که 
بعضی می گویند اگر خودرو در بورس کاال عرضه 
شود به طور حتم گران می شود اما اینطور نیست. 
همانطورکه در بورس قیمت هــا افزایش می یابد 
کاهش نیز می یابد و این طور نیست که همیشه 
روند آن صعودی باشد. از طرف دیگر هم نمی شود 
پیش بینی کرد که حتمــا خودرو ارزان تر خواهد 
شد به هرحال کشور در شــرایط تورمی است و 
نمی توانیم بگوییم خودرو ســریعاً ارزان خواهد 
شد. اما مسلم است که قیمت خودرو باالتر از آنچه 
االن در بازار اصلی نمی رود بلکه روند کاهشــی 
پیدا خواهد کرد و انشااهلل در میان مدت به تعادل 

خواهیم رسید.

مرکز آمار گزارش داد: قیمت زمین در تابستان امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۸۶.۵ درصد رشد کرده و تعداد معامالت نیز ۹۲.۲ 

درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت همه معامالت خرید 
و فروش و اجاره مســکن بنگاه های معامالتی شهر تهران در تابستان 

گذشته را منتشر کرد.
طبق این گزارش متوسط قیمت زمین معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالتی در تابستان امسال ۳۴ میلیون و ۷۹۲ هزار تومان با میانگین 
مساحت ۲۱۰ مترمربع بوده اســت که نسبت به فصل قبل )بهار ۹۹( 
۳۶.۴ درصد رشد قیمت و ۲۰ درصد رشــد از لحاظ تعداد معامالت 

داشته است.
طبق اعالم مرکز آمار قیمت زمین در تابستان امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۸۶.۵ درصد رشد داشــت، متوسط قیمت آن در 
فصل تابستان برابر ۳۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بود.

مقایسه تعداد معامالت مسکن در تابستان ۹۹ نسبت به گذشته
متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن در کالن شهر تهران برابر ۲۴ 
میلیون و ۱۴۶ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط 
عمر ۱۲ سال بوده است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت مسکن در 
تابستان امسال نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد و در مقایسه با تابستان 

۹۸ نیز ۷۶.۴ درصد رشد داشته است.
در کنار رشد قیمت مســکن در تهران شاهد افزایش معامالت بودیم، 
تعداد معامالت تابستان امسال نسبت به بهار ۲۷.۴ درصد و نسبت به 

تابستان سال گذشته ۱۶۲.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

رشد ۴۷ درصدی اجاره بها در تابستان ۹۹
با توجه به شیوع بیماری کرونا و برای جلوگیری از گسترش این بیماری 
در کشور، جابه جایی مستأجران در تابستان که فصل جابه جایی خانوار 

است، کاهش چشمگیری داشته است.
طبق اعالم مرکز آمار میزان جابه جایی در تابســتان امسال نسبت به 
سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش یافت. البته در تابستان امسال نسبت به 
فصل قبل میزان جابه جایی ها و تعداد معامالت ۱۶۴.۹ درصد بیشتر 

شد.
متوسط اجاره ماهیانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره 
یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال برابر ۶۴ هزار و ۱۹۱ 
تومان بود که نسبت به فصل قبل ۱۵.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال گذشته ۴۷.۴ درصد رشد داشت.

افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کاال، در طول یک سال به حد بحرانی می رسد

حد بحرانی افزایش قیمت اقالم خوراکی کجاست؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت

معافیت خودروهای کم تیراژ از عرضه در بورس

تابستان داغ مسکن در تهران

 افزایش ۹۲ درصدی معامالت زمین در پایتخت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۱ آذر ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. در جریان معامالت سه شنبه ۱۱ آذرماه قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۹۱ دالر و ۱۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۸۴ 

هزار و ۹۹۴ تومان است.
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ایجاد مقدمات فساد با ارز چند نرخی
ناصر ریاحی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران

خواسته واردکنندگان دارو همواره این بوده که اختصاص ارز دولتی به این اقالم سالمت متوقف شود. در حالی که همیشه دولت از کمبود منابع ارزی سخن می گوید اما همچنان اصرار به تخصیص ارز 4200 تومانی که 
موجب ایجاد رانت در این بخش شده است اصرار دارد. خود واردکننده تمایل دارد که ارز دولتی نگیرد و دولت با این خواسته مخالفت می کند. اختصاص ارز دولتی به واردات دارو موجب شده تا عده ای با سواستفاده از این 
موضوع رانت و فساد را به این بخش انتقال دهند. اقتصاد چند قیمتی حاصل اختصاص ارز دولتی به کاالها است. در حوزه دارو هم این اتفاق محتمل است. به هر ترتیب در کنار آنکه بارها تاکید کرده ایم که ارز چند نرخی 

مقدمات فساد را ایجاد می کند، با توجه به دشواری هایی که در زمینه تخصیص این ارز به وجود آمده، واردکنندگان دارو واقعا در وضعیت سختی قرار دارند.
ارز 4200 تومانی که دولت از آن به عنوان ارز ارزان یاد می کند نه تنها به نفع مصرف کننده نیست بلکه روند قاچاق دارو را هم معکوس کرده است. چراکه قاچاق داروهای واردتی و تولید داخل را رقم زده است. این در شرایطی 

است که فعاالن بخش خصوصی بارها از دولت خواسته اند که دارو از روند اختصاص دالر 4200 تومانی خارج شود و مابه التفاوت حمایتی به بیمه داده شود تا بیماران فشاری را تحمل نکنند. 

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گفت: 
از یکسال گذشته تا کنون هیچ ثبت سفارشی برای 
واردات نهاده های دامی بــا ارز نیمایی و غیردولتی 
صورت نگرفته اســت و تمام نهاده هایی که در بازار 
آزاد فروخته می شود با ارز 4200 تومانی وارد  کشور 
شده اند و معلوم نیست این نهاده چگونه سر از بازار 

سیاه درآورده اند.
حبیب اسداهلل نژاد با انتقاد از شرایط تامین و توزیع 
نهاده های مورد نیاز طیور، گفت: برخی از واحدهای 
مرغداری بیش از ۳0 روز از ســن گله هایشان می 
گذرد و براساس اعالم سامانه بازارگاه 40 روزه باید 
مرغ هایشان را تخلیه کنند اما این واحدها هنوز یک 
کیلوگرم هم نهاده دولتی دریافت نکرده اند. یعنی 
مرغدار دان مورد نیاز خود را خریداری و پولش را واریز 
کرده است اما از طرف واردکننده ای که قرار است دان 
را تحویل دهد به بهانه های مختلف بارگیری صورت 
نمی گیرد و مرغدار مجبور است برای یک دوره تولید 
هم هزینه نهاده دولتی را بپــردازد و هم از بازار آزاد 

نهاده تهیه کند.
وی ادامه داد: دولت به برخی مجموعه ها نهاده مازاد 
می دهد تا بحران را کنترل کند؛ در حالیکه مرغدارانی 
که در سالن، مرغ در حال پرورش دارند، دسترسی به 
نهاده و دان دولتی ندارند.نایب رییس کانون انجمن 
صنفی مرغداران اضافه کرد: چون سهمیه تخصیص 
داده شــده به مرغداران دیر بارگیری می شــود و 
مرغداران نهاده های مورد نیاز خود را به ناچار از بازار 
آزاد خریداری می کنند؛ به عبارتی نوش دارو پس از 
مرگ سهراب  می شود و به دلیل اینکه تولیدکنندگان 
مشکالت نقدینگی دارند مجبور می شوند نهاده ها 

را به شکلی جابه جا کنند که این اتفاق زیبنده تولید 
نیست.

وی در ادامه گفت: از یکسال گذشته تا کنون هیچ 
ثبت سفارشــی برای واردات نهاده های دامی با ارز 
نیمایی و غیردولتی صورت نگرفته است و قطعا نهاده 
های موجود در بازار سیاه دولتی هستند. به عبارت 
دیگر تمام نهاده هایی کــه در بازار آزاد فروخته می 
شود با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و در توزیع 

نهاده های دولتی انحراف وجود دارد.
اســداهلل نژاد تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
مدعی است نهاده به اندازه کافی وارد سامانه بازارگاه 
نمی شود، در حالی که وزارت صمت مدعی تامین 
کامل نهاده ها اســت. پس در نتیجــه نهاده هایی  
که پس از ترخیص کاال وارد ســامانه بازارگاه نمی 
شوند منحرف شده و دستگاه های مسئول بایستی 

پاسخگو باشند.
وی با اشــاره به اینکه برخی از واردکنندگان و تجار 
به تعهدات خود به درســتی عمل نمی کنند و به 
موقع نهاده تحویل واحدهای مرغداری نمی دهند، 
گفت: شاید این افراد می خواهند سامانه بازارگاه را 
ناکارآمد جلوه دهند و این سامانه را به طور کل از رده 
خارج کنند زیرا ســامانه بازارگاه دست واسطه ها و 
سودجویان را در توزیع نهاده ها قطع می کند و این به 
نفع کسانی که قبال در نبود سامانه بازارگاه از شرایط 
منتفع می شدند، نیست.نایب رییس کانون انجمن 
صنفی مرغداران ابراز کرد: حتــی اگر دولت روزی 
تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی گرفت بایستی این 
سامانه همچنان پابرجا باشد تا مرغداران بی واسطه 

نهاده های مورد نیاز خودشان را خریداری کنند.

در حالی اختصاص ارز دولتی 
به واردات دارو موجب قاچاق 
معکــوس این اقالم شــده 
است که سندیکای صاحبان 
صنایع داروی انسانی ایران 
نیز با اشاره به معایب فراوان تخصیص ارز 4200 تومانی 
به دارو، خواستار حذف این ارز شدند. این سندیکا در 
نامه ای خطاب به رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس اظهار داشــته که تخصیص ارز 4200 تومانی 
عامل ورشکســتگی تولیدکنندگان دارو شده است. 
اختصاص ارز دولتی در بازار دارو نابسامانی های بسیاری 

را به راه انداخته و مشکل تا جایی پیش روی کرده است 
که برخی افراد با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات دارو 
به کشور می کنند و پس از آن همان محموله را برای 
صادرات به کشورهای همسایه می فرستند و از این راه 
پول های هنگفتی به جیب زده اند. این در حالی است 
که ارز دارو هم تا به امروز که هشت ماه از سال می گذرد 
به صورت نصفه و نیمه اختصاص پیدا کرده و بسیاری از 
اقالم دارویی مورد نیاز بیماران در کشور یافت نمی شود. 
مسوالن دارویی و فعاالن بازار دارو همواره از اختصاص 
ناقص این منابع به وارداتع دارو گالیه دارند و از سوی 
دیگر به طور کلی خواســتار حذف منایع دولتی برای 

واردات دارو شده اند.
به هر ترتیب قاچاق دارو یکی از معضالت روز اقتصاد 
ایران است که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به 

عنوان متهم اصلی آن شناخته می شود. درواقع گسترش 
قاچاق را می توان یکی از دستاورد های سیاست ارزی 
اشتباه دولت دانست، به ویژه اینکه در ماه های اخیر با 
افزایش شکاف بین نرخ ارز ترجیحی با دالر آزاد، انگیزه 
سوء استفاده و رانت افزایش پیدا کرده است. اختالف 
زیاد قیمت ارز آزاد و دولتی باعث بروز قاچاق معکوس 
دارو شده است. معضلی که باعث هدررفت منابع ارزی 
می  شود. برخی افراد حذف ارز دولتی را چاره رفع مشکل 
می  دانند اما رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران 

معتقداست این امر با شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
رئیس جمهور چندی پیش در انتقاد از قاچاق معکوس 
داروها به کشورهای همسایه گفت: خبرهایی رسیده 
که برخی قاچاقچی ها داروهــا را قاچاق می کنند و در 
کشورهای همسایه برای سودجویی می فروشند. اگر 

قرار باشد دارویی صادر شود به صورت رسمی این اقدام 
صورت می گیرد نه اینکه قاچاقچی ها بخواهند دست به 
این کار بزنند. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید 
توجه بیشتری داشته باشد. وزیر کشور نیز باید این مهم 
را به همه مسئولین امر ابالغ کند تا مبارزه با قاچاق در 

این ایام تشدید شود.
هر چند رئیس جمهور در گفته های خود نقدی به سیاست 
ارز4200 تومانی وارد نکرده و نهادهای ناظر را تشویق به 
مبارزه با قاچاق کرده است اما کارشناسان این پدیده را 
یکی از آورده های سیاست ارز4200 تومانی می دانند. 
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
می گوید: اختصاص ارز4200 تومانی به دارو زمینه ایجاد 
رانت و فساد را فراهم کرده است. کمیسیون اقتصادی 

مجلس به دنبال حذف ارز یارانه ای دارو است.

قاچاق معکوس دارو با اصرار بر تخصیص ارز ۴200 تومانی ادامه داد

هشدار ورشکستگی تولیدکنندگان دارویی
شایلی قرائی
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طبق اعالم سازمان حمایت، حداکثر قیمت مصرف کننده 
انواع ماسک سه الیه پزشکی استاندارد مورد تایید سازمان 
غذا و دارو به ۱000 تومان کاهــش یافت و حداکثر نرخ 
فروش از ســوی واحدهای تولیدی به مراکــز درمانی و 
شرکت های پخش نیز ۸00 تومان تعیین شد.اخیرا جلسه 
ستاد لجســتیک مقابله با کرونا با حضور رئیس سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و معاونان 
بازرگانی داخلی، امور صنایع و نمایندگان سازمان غذا و 
دارو، وزارت کشور و سایر دستگاه های مسئول و نظارتی، 
نمایندگان واحدهای تولیدی در محل سازمان حمایت 
برگزار شده و در آن ضمن تشریح و ارائه گزارشی از روند 
تولید انبوه انواع ماسک های بهداشتی سه الیه استاندارد 
و دپوی قابل توجه ماسک در کشور،  تصمیمات جدیدی 
اتخاذ شده اســت. اول اینکه در راســتای افزایش تولید 
محصوالت مرتبط بــا مقابله با ویروس کرونــا و با توجه 
به الزام استفاده از ماســک در کشور و همچنین شرایط 
قرمز در برخی استان ها، مقرر شد ســازمان غذا و دارو با 
فوریت برای توزیع ماسک های موجود در محل انبارهای 
واحدهای تولیدی و شرکت های پخش در مراکز درمانی 

و داروخانه های سراسر کشور، تدابیر الزم را اتخاذ کند.  
تصمیم دوم هم در رابطه با قیمت ماسک است که طبق 

اعالم سازمان حمایت  با توجه به افزایش حجم تولیدات 
داخلی و ذخیره سازی مناسب در زمینه تولید انواع ماسک 
حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماسک سه الیه پزشکی 
استاندارد مورد تایید سازمان غذا و دارو به ۱000 تومان 
کاهش یافت و کلیه مراکز عرضــه از جمله داروخانه ها، 
فروشگاههای زنجیره ای و اینترنتی و ... مکلف به رعایت 
حداکثر نرخ مصوب تعیین شده هســتند. حداکثر نرخ 
فروش از ســوی واحدهای تولیدی به مراکــز درمانی و 

شرکت های پخش نیز ۸00 تومان تعیین شد.
همچنین سازمان حمایت تاکید کرده که کلیه واحدهای 
ذیربط از جمله تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نهایی 
مکلف به رعایت قیمت های مصوب تعیین شده هستند و 
در صورت عدم رعایت قیمت های مذکور از سوی هر یک 
از عرضه کنندگان نهایی، اقدامات قانونی الزم با واحدهای 
متخلف و ســود جو صورت می گیرد و ســهمیه پارچه 
تولیدکنندگان خاطی نیز قطع خواهد شد.  گفتنی است 
قیمت ماسک سه الیه تا هفته های پایانی مهرماه ۱۵00 
تومان بود،   اما بر اســاس آخرین اعالم سازمان غذا و دارو 
قیمت مصوب این کاال به ۱۳00 تومان کاهش یافته بود. 
حاال هم دبیرخانه کمیته لجستیک مقابله با کرونا مجددا 

قیمت ماسک را ۳00 تومان کاهش داده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در هفت ماهه امسال 
استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویه و 
بویر احمد با وجود داشتن یک، سه و ۱4 ثبت نام در بخش 
تسهیالت رونق تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند و استان 
ایالم نیز کمترین تسهیالت رونق تولید، معادل ۷0 میلیون 
تومان را به خود اختصاص داده اســت.بر اساس این آمار 
در  هفت ماهه اول امســال بیش از ۵۱4۸ میلیارد تومان 
تســهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، 
متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶0 درصد، 
در راستای اقتصاد مقاومتی  به ۱۹0۷ واحد و بیش از ۳۷۹۱ 
میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( 
به ۶۸۱ واحد در استان های مختلف پرداخت شده است.  در 
این مدت ۸۱۹۶ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت 
رونق تولید انجام شده که 4۶۷۷ مورد برای دریافت بیش از 
۱۷  هزار و 2۳۸  میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی 
شدند و در نهایت ۱۹0۷ فقره تسهیالت به ارزش بیش از 

۵۱4۸ میلیارد تومان پرداخت شــده است؛ یعنی حدود 
2۳درصد از کل ثبت نام کننــدگان موفق به دریافت این 

تسهیالت شدند.
همچنین در هفت ماهه اول امســال 22۷0 مورد ثبت نام 
برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده 
که ۱۱۹2 مورد برای دریافت تســهیالت ۸۹۵۸ میلیارد 
تومانی به بانک معرفی شــده اند.  در نهایــت ۶۸۱ مورد 
پرداخت تسهیالت به ارزش ۳۷۹۱ میلیارد تومان صورت 
گرفته است؛ یعنی حدود ۳0 درصد از کل ثبت نام کنندگان 
موفق به دریافت این تسهیالت شدند.در این میان بیشترین 
پرداختی تسهیالت رونق تولید مربوط به استان البرز با مبلغ 
بیش از ۱24۶ میلیارد تومان، سمنان با مبلغ ۷۳4 میلیارد 
تومان و گلستان با  مبلغ نزدیک به 4۷۵ میلیارد تومان بوده 
است. بیشترین تسهیالت تولید و اشتغال نیز به اصفهان، 
خراســان رضوی و قم پرداخت شــده؛ به طوری که مبلغ 
پرداختی به این استان ها به ترتیب ۳۹4 میلیارد تومان، ۳4۵ 

میلیارد تومان و 2۹۹ میلیارد تومان بوده است.

بنابــر اظهــارات رئیــس 
فراکسیون کارگری مجلس، 
این نهاد در حــال رایزنی با 
دولت بــرای افزایش حداقل 
40 درصدی حقوق کارگران 
در سال آینده اســت. کاهش قدرت خرید کارگران از 
ابتدای فروردین ۹۹ تاکنون به دل نگرانی بزرگی برای 
این قشر تبدیل شــده و این اتفاق لزوم افزایش حقوق 
و دستمزد آنها را در ســال آینده و بر اساس معیارهای 
اقتصادی و تورم بیش از پیش آشــکار کرده اســت. در 
حالی که طی سال های گذشته حداقل دستمزد فاصله 
ای قابل توجه را با تورم حفظ کرده است، افزایش تورم 
در سال جاری سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش 
کوچک کرد. متاسفانه هیچگاه مزد بر مبنای تورم تحرک 
نداشته است. این در شرایطی است که مزد تنها یک بار 

افزایش می یابد اما تورم هر ماه. بنابراین افزایش دستمزد 
در سایه تحرکات تورم شوخی تلخ است. در همین زمینه 
رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسالمی از 
رایزنی مجلس با دولت در راستای افزایش حقوق بیش 
از 40 درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و 

گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال 
آینده نیز، 40 درصد یا بیشتر است. علی بابایی کارنامی؛ 
رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 
سال آینده اظهار کرد: حقوق کارگران طی سال های اخیر 

متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره 
شکاف های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر 

ایجاد کرده است.
وی همچنین از پیشــنهاد جدید کمیسیون اجتماعی 
مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده 
خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در 
کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش 
از 40 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده 
هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه 
برای تحقق این امر هستیم. رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس ادامه داد: به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق 
کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان 
خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق 

کارگران در سال آینده نیز، 40 درصد یا بیشتر است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی و 
فراکسیون کارگری مجلس، برای حقوق کارگران کمتر 

از افزایش 40 درصدی را قبول نمی کنیم.

مجلس با دولت برای افزایش حداقل ۴0 درصدی حقوق كارگران رایزنی می كند

اجرای عدالت مزدی برای کارگران؟
زمزمه های افزایش حقوق بیش از ۴0 درصدی كارگران در سال آینده

تطبیق دستمزد کارگر با وضعیت اقتصادی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

همین اظهارات در رابطه با تعیین دستمزد و میزان افزایش آن می تواند تاثیر مثبتی در روند تعیین دستمزدها بگذارد. در حال حاضر دولت در حال تهیه بودجه سال آینده است و طبیعی است این اظهارنظرها مطرح شود. همچنین همواره مجلس در 
رابطه با تعیین دستمزد عقاید جداگانه ای از دولت دارد بنابراین باید این اظهارات برای تعیین دستمزد جدی تر دنبال شود.  قرار بر این شده که برای سال آینده دستمزد کارمندان 2۵ درصد افزایش پیدا کند و این اتفاق می تواند روی دستمزد کارگران 
برای سال نیز آینده تاثیرگذار باشد. به طور کلی سازوکار تعیین دستمزد در شورای عالی کار است و باید منتظر ماند و دید این اظهارات شاید بتواند بر روی تصمیم گیری ها موثر باشد. هرچند مطرح شدن افزایش 40 درصدی حقوق اتفاق جدیدی 
نیست و انتظار بر این بود که بیشتر از این رقم برای سال آینده افزایش در نظر گرفته شود اما تصویب همین رقم نیز می تواند تغییرات بسیار خوبی در شرایط کارگران ایجاد کند. در سال جاری یعنی سال ۹۹ نیز پیشنهاد برای افزایش 40 درصدی حقوق 

و دستمزد بود اما خروجی تصویب شده فرق بسیاری با آن داشت. اعتقاد فعاالن کارگری این است که باید حتی این رقم افزایش حقوق ها بیشتر از 40 درصد شود تا قادر به پوشش هزینه های کارگران باشد. 
به هر ترتیب باید در بحث افزایش حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و از نظرات نخبگان، صاحبنظران بخشهای مختلف در تصمیم گیری ها استفاده کنند. فروردین امسال، افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد تعیین شد ولی 
شرایط نشان داد که این رقم کفاف هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد، برای سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و صرفنظر از شرایط سیاسی و تحوالت بیرونی، مولفه های اقتصادی الزم را تا تثبیت شرایط در 
اختیار نداریم بنابراین افزایش 2۵ درصدی حقوق کارمندان با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط امکان بازنگری مجدد دارد. آن چه که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است که قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا میکند و تهیه امکانات 
ضروری زندگی با دستمزدشان همخوانی ندارد. این مسئله صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه در طی سه چهار دهه اخیر همیشه این مشکالت برای کارگران وجود داشته است و هر روز بیشتر و بیشتر شده است. بحث فقط افزایش نرخ دالر نیست، بلکه 
نابسامانی و بی ثباتی است که درشرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. روز به روز قیمت ها افزایش پیدا می کند، بدون اینکه نیازهای خانواده های کارگری و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده شود. عالوه بر این، اینکه 
تصمیم گیری برای حقوق کارگران توسط دولت انجام می شود توجیهی ندارد چراکه پرداخت کننده حقوق کارگران بخش خصوصی است و منابعی از سوی دولت برای پرداخت حقوق این قشر استفاده نمی شود. در سالهای اخیر بخصوص بعد از همه 
گیری کرونا شرایط اقتصادی کارگران هیچ گونه هماهنگی با هم ندارد و دخل و خرج این قشر به هم نمی رسد. بنابراین دولت تصمیم به پرداخت بسته های حمایتی کرد که باز هم در حق بسیاری از کارگران ظلم شده و بسیاری از آنها مشمول دریافت 

این بسته ها نشدند. بنابراین نگرش دولتی به مسائل کارگری باعث شده تا حقوق کارگران تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که حقوق کارگران را بخش خصوصی می پردازد؛ لذا میزان مداخله دولتی در این خصوص باید کاهش یابد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون بازرســی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه 
تاکنون 2۶۳ هزار مورد بازرسی از صنوف داشته 
ایم، گفت: در صورت پلمــب، در مناطق قرمز و 
نارنجــی ۱۵ روز و در مناطق زرد یک هفته، فک 
پلمب طول می کشد.بهنام نیک منش در مورد 
وضعیت بازرســی از اصناف، اظهار داشــت: در 
حال حاضر بیشتر بازرسی از اصناف معطوف به 
مصوبات قرارگاه عملیاتی مبــارزه با کرونا یعنی 
رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها شده 
که در این راستا تاکنون 2۶۳ هزار مورد بازرسی از 

صنوف انجام شده است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران افزود: 
خوشبختانه تاکنون اکثر واحدهای صنفی که جزو 
مشاغل غیرضرور بودند این مصوبه را رعایت کرده 
و تعداد تخلفات بسیار اندک بوده است.وی ادامه 

داد: برای پلمب واحدهای متخلف، با پلیس اماکن، 
نیروی انتظامی و کالنتری هماهنگی های صورت 
می گیرد اما تاکنون اندک محدودی پلمب داشته 
ایم. نیک منش افزود: در دور جدید بازرســی ها 
تذکر کتبی و جریمه نقدی نداریم و مســتقیم 
واحد متخلف با قید فوریت پلمب می شود.معاون 
بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: فک 
پلمب نیز در مناطق قرمز و نارنجی ۱۵ روز و در 
مناطق زرد یک هفته طول می کشد.وی با بیان 
اینکه ما همچنان شــکایات و گزارشات مردمی 
را در خصــوص عدم رعایــت پروتکل ها دریافت 
می کنیم، تصریح کرد: مأموران ما به صورت دائمی 
در حال رصد هســتند اما مردم نیز می توانند در 
 صورت مشــاهده تخلف صنفی بــه اتاق اصناف 

اطالع دهند.

استان های کم برخوردار، دریافت کننده کمترین تسهیالت رونق تولید

تخلفات كاهش یافته است

انجام ۲۶۳ هزار مورد بازرسی از صنوف

نرخ جدید ماسک سه الیه پزشکی اعالم شد

در توزیع نهاده های دام و طیور انحراف وجود دارد

خوراک طیور از بازار سیاه سر درآورد
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نقش كليدی GSG در زيست بوم استارتاپی منطقه
برخالف تصور بســیاری از افراد که نوار غزه را تنها با مسائلی مانند جنگ و تحریم 
می شناسند، شواهد موجود حاکی از رونق نسبی فعالیت های نوآورانه و استارتاپی 
در این منطقه است. در همین رابطه، تاســیس مرکز رشد GSG در سال ۲۰۱۱، 
نقشی کلیدی در شکل گیری و رشد شرکت های استارتاپی در نوار غزه داشته است.
نام نوار غزه برای بســیاری از افراد یادآور مسائلی مانند جنگ، تحریم و تنش های 
سیاســی اســت. با این حال، وجود چنین چالش هایی به معنــای حذف کامل 
 GSG ،فعالیت های نوآورانه و اســتارتاپی در این منطقه نیست. در همین رابطه
به عنوان تنها مرکز رشد فعال در نوار غزه، نقشــی کلیدی در شکل گیری و رشد 

شرکت های استارتاپی در این منطقه داشته است.
مرکز GSG در سال ۲۰۱۱ و با هدف تسهیل فرایند تاسیس و رشد شرکت های 
استارتاپی و همچنین ارتقاء سطح مهارت شــهروندان در غزه پایه گذاری شد. در 
حال حاضر، محورهای اصلــی فعالیت این مرکز عبارتنــد از: ۱( آموزش و تربیت 
فریلنسرهای آنالین، ۲( آموزش کدنویسی و 3( کمک به استارتاپ های تازه تاسیس 
از طریق برنامه شتاب دهنده Geexelerator. در همین رابطه، در ادامه به معرفی 
برخی از اقدامات صورت گرفته در قالب برنامه Geexelerator خواهیم پرداخت.
به طور کلی، مدت زمان این برنامه، شــانزده هفته و شامل انواع حمایت های مالی 
و مشاوره ای است. ارزیابی ایده و طراحی استراتژی های بازاریابی از جمله خدمات 
مشاوره ای ارائه شده در برنامه Geexelerator است. در همین رابطه، عالوه بر 
اعطای تسهیالت هزار دالری به هر یک از استارتاپ های حاضر در دوره، دو شرکت 

برتر نیز از کمک ۱۰ هزار دالری بهره مند می شوند. 
۱( دسترســی به درگاه  پرداخت  بین المللی: با توجه به دشــواری دسترســی به 
درگاه های پرداخت  بین المللی مانند PayPal و Gpay، مسئوالن برگزار کننده 
Geexelerator از طریــق همکاری با پلتفرم Stripe گام موثری در تســهیل 

تبادالت مالی بین المللی استارتاپ های حاضر در این برنامه برداشته اند.
۲( ارتباط با مشاوران بین المللی: با توجه به محدودیت های وضع شده برای خروج 
از نوار غزه، امکان بهره مندی از مشاوره های آنالین کارشناسان شرکت هایی مانند 
گوگل، اپل و فیسبوک برای شرکت کنندگان در این شتاب دهنده فراهم شده است.
3( تسهیل فرایند ثبت شرکت: مسئوالن مرکز GSG به واسطه ارتباطات گسترده با 
دولت مستقر در نوار غزه، نقش بسیار موثری در حذف برخی از تشریفات زائد اداری 

و تسهیل روند ثبت شرکت های حاضر در برنامه شتاب دهنده این مرکز داشته اند.

طرح ســئول برای پيوســتن به جمع 5شهر برتر 
استارتاپی

ســئول در آخرین رتبه بندی موسســه StartupBlink توانست با ۹ پله صعود 
نسبت به سال ۲۰۱۹، در رتبه بیست و یکم برترین شهرهای استارتاپی جهان قرار 
بگیرد. در همین رابطه، موسسه Genome ارزش زیست بوم استارتاپی پایتخت 
کره جنوبی را بیش از 3۹ میلیارد دالر برآورد کرده است.بسیاری از افراد، اقتصاد 
کره جنوبی را با برندهای خودروسازی و لوازم خانگی می شناسند. در همین رابطه، 
برخی از حوزه های بسیار پویای اقتصادی در این کشور همچنان برای طیف وسیعی 
از مردم جهان ناشناخته است. از جمله مهمترین این حوزه ها می توان به فعالیت های 
اســتارتاپی و نوآورانه در شهر سئول اشاره کرد.موسســه Genome در آخرین 
گزارش خود، ارزش زیست بوم استارتاپی پایتخت کره جنوبی را بیش از 3۹ میلیارد 
دالر برآورد کرده است. شهری که در رتبه بندی موسسه StartupBlink در سال 
۲۰۲۰ نیز توانست با ۹ پله صعود نسبت به سال پیش از آن، در جایگاه بیست و یکم 

برترین شهرهای استارتاپی جهان قرار بگیرد.

ميزبان 12 يونيكورن
به طور کلی، تعداد باالی یونیکورن )اســتارتاپ هایی با ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر( در یک زیست بوم اســتارتاپی را می توان از جمله نشانه های بلوغ و شکوفایی 
آن زیست بوم دانست. در همین رابطه، وجود ۱۲ یونیکورن در پایتخت کره جنوبی 
نشان دهنده وضعیت بسیار مناسب آن در این زمینه است. شرکت Socar به عنوان 
یکی از استارتاپ های مطرح در حوزه حمل و نقل، آخرین شرکتی بود که توانست 
در ماه اکتبر سال جاری به جمع یونیکورن های کره جنوبی بپیوندد.گسترش منابع 
مالی و تسهیل دسترسی شرکت های استارتاپی به این منابع، به ویژه طی سالیان 
اخیر از جمله مهمترین دالیل ارتقاء زیست بوم استارتاپی سئول بوده است. طی چند 
سال گذشته، در کنار فعالیت گسترده سرمایه گذاران مخاطره پذیر داخلی، شاهد 
افزایش چشمگیر میزان جذب سرمایه گذاری خطرپذیر خارجی توسط شرکت های 
استارتاپی و به ویژه یونیکورن های کره جنوبی بوده ایم. عالوه براین، طی سال های 
اخیر، برخی از غول های صنعتی این کشور مانند سامسونگ نیز از طریق راه اندازی 
مراکز رشد و شتاب دهنده در جهت تقویت هر چه بیشــتر فعالیت های نوآورانه و 

استارتاپی در مناطق مختلف کره جنوبی گام برداشته اند.

اعطای كمك هزينه طراحی صنعتی به دانش بنيان ها
 به دلیل نقش بسته بندی و طراحی صنعتی در فروش محصوالت، کمک هزینه 
طراحی صنعتی تا ســقف ۵۰ درصد هزینه های صورت گرفته به شرکت های 
دانش بنیان اعطا می شود.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۵۰ درصد 
از هزینه های طراحی صنعتی و بسته بندی محصوالت دانش بنیان و خالق را 
پوشش قرار می دهد. این بسته حمایتی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و به صورت 
بالعوض  اختصاص می یابد. مقوله طراحی صنعتی و بســته بندی با تاثیر در 
کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته بندی محصوالت، 
می تواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرف کننــدگان و بازاریابی محصول 
ایفا می کند.به همین دلیل، طراحی صنعتی و بسته بندی جایگاه مهمی  را در 
بازاریابی و توسعه بازار محصوالت، اشغال کرده است. معاونت علمی و فناوری 
ریاستجمهوری ســعی دارد تا با پرداخت ۵۰ درصد هزینه طراحی و گرافیک 
بســته بندی  برای محصوالت دانش بنیان و خالق در راستای توسعه بازار این 
محصوالت نوآورانــه گام بردارد.محصوالت و تجهیزات تولیــد داخل عموماً 
به دلیل طراحی صنعتی و بسته بندی نه چندان جذاب، با وجود مزیت های فنی 
و قیمتی، در ترغیب مشــتریان و رقابت با محصوالت خارجی مشابه عملکرد 
مناسبی ندارند. در همین راستا، بخشی از هزینه های طراحی صنعتی با هدف 
توســعه بازار محصوالت دانش بنیان حمایت می شود. غیر از طراحی صنعتی 
محصول، طراحی بسته بندی نیز از جمله موارد مورد حمایت است.باید به این 
نکته توجه شود که ساخت و چاپ کارتن بســته بندی رایج محصوالت مورد 
حمایت قرار نمی گیرد، بلکه طراحی بسته بندی جدیدی که به منظور جذابیت 
بیشتر، محافظت از محصول و افزایش عمر آن، قابلیت حمل و نقل و انبارداری 
آسان و البته کاهش هزینه بسته بندی انجام شود، مشمول حمایت قرار خواهد 
گرفت.یکی از راه های معرفی و نمایش عملکرد محصول به ســرمایه گزاران و 
مشتریان، طراحی و ساخت یک نمونه نمایشی)دمو( می باشد که تمام ویژگی ها 
و کارکردهای محصول را به نمایش می گذارد.دمو، نمونه ای از محصول اصلی یا 
بخشی از آن است که در اختیار مشتری قرار داده می شود تا در کمترین زمان، 
با ظاهر، ویژگی، عملکرد و امکانات محصول اصلی آشــنا شود و بر این اساس 
بتواند ارزیابی دقیق تری از محصول داشته باشد. در صورت رضایت مشتری از 
نمونه آزمایشی ساخته شده، شــانس ثبت سفارش و تولید انبوه این محصول 
افزایش می یابد. در همین راستا بخشی از هزینه های طراحی و ساخت دمو با 

هدف توسعه بازار محصوالت دانش بنیان و خالق مورد حمایت قرار می گیرد.

اخبار

خرید اینترنتی در دوران کرونا
مبلغ خرید اینترنتی ایرانیان در هفت ماه نخست سال جاری 1.7 برابر کل سال گذشته بوده است. شیوع ویروس کرونا را می توان از عوامل مهم افزایش این آمار دانست. اما اخیرا این روند 

سیر نزولی پیدا کرده است که دالیل این کاهش نیازمند بررسی و تحلیل کارشناسان است.

خــواب خوش ســهامداران 
بورســی بــرای بازگشــت 
شاخص کل به مدار افزایشی 
در حالــی رنــگ واقعیت به 
خود می گیرد کــه ۱۰ روز 
صعودی متوالی در تاالر شیشــه ای رقم خورده است؛ 
اما سهامداران یک شبه به سود و زیان نشسته که طعم 
شیرین سودهای یک شبه را زیر دندان حس کرده اند، 
منتظر بازگشت روزهای طالیی به بورس هستند و این 
در حالی است که آمارها نشــان می دهد بورس افتان و 
خیزان می رود تا مقصد و مأمن نقدینگی ســرگردانی 
باشد که از بازارهای موازِی گرفتاِر رکود خارج می شود. 
در جریان معامالت روز ســه شــنبه بازار ســهام که با 
بازگشایی ۱۹ درصدی پاالیشی یکم و یک عرضه اولیه 
همراه بود، شاخص کل رشدی ۰٫۵ درصدی را به ثبت 
رساند. بدین ترتیب ارزش معامالت ُخرد روز سه شنبه 
بورس، به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که یک 
رکورد مهم دیگر برای بازار ســرمایه ایران محســوب 

می شود.

آیا بورس مأمن سرمایه جدید می شود؟
نتایج یک بررسی آینده نگر از جریان ورود و خروج پول 
به بازار سهام که توسط یک شــرکت سبدگردان انجام 
شــده نشــان می دهد که جریان ورود پول های تازه به 
بورس افزایش خواهد یافت. در این گزارش که از جریان 
و چرخش نقدینگی بین بازارها ازجمله ســکه، خودرو، 
مسکن و بورس استفاده شده برآورد شده که جریان ورود 
پول به بازارسهام در آذرماه دست کم ۲.۱ درصد افزایش 
یابد.داده های آماری این تحلیل آینده نگر، که براساس 
نظریه مقداری پــول، اقدام به تخمیــن جریان ورود و 
خروج پول در بازارهای مختلف کرده است نشان می دهد 
در سال جاری به طور متوسط ۲۰ درصد نقدینگی در بازار 
خودرو و سکه )هرکدام ۱۰ درصد( جریان داشته و سهم 
بازار سهام در این مدت ۲۰ درصد بوده است. مطابق این 
گزارش همچنین بازار مسکن ۲۵ درصد از چرخش کل 
نقدینگی را در اختیار داشته است. مطابق داده ها و مبانی 
این تحلیل میانگین کل ارزش روزانه معامالت در بازار 
سهام در آذرماه به دلیل ورود نقدینگی تازه به ۱7 هزار و 
8۱3 میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان ۱۲ هزار 
و 3۵3 میلیارد تومان بیشتر از ارزش روزانه معامالت در 
آبان ماه و نشانه پرقدرتی برای رشد شاخص های بورس 

اســت.پیش بینی ها نشــان می دهد در آذرماه به دلیل 
ثبات در سایر بازارها، پول در گردش کشور اگر به دلیل 
افزایش احتمالی نرخ بهره و یا به دلیل ثبات سیاســی 
مورد انتظار در مناسبات سیاسی کشور تبدیل به شبه 
پول نشود، روانه بورس و فرابورس شود. یک کارشناس 
بازار سرمایه هم با استناد با آمار معامالت بازار سرمایه 
تحلیل کرد: با توجه به افت نرخ ارز و طال، نقدینگی وارد 

بازار سرمایه شده است. بازار ســرمایه در ۱۰روز اخیر، 
مثبت بود و ارزش معامالت روزانــه، به طور میانگین از 
۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. به دلیل روند نزولی، 
قیمت ها در بازارهای موازی نقدینگی در حال بازگشت 

به بورس است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار سرمایه را بررسی می کند. 

روز  گذشته ركورد ارزش معامالت خرد بورس با ثبت رقم 20 هزار ميليارد تومان شكست

آشتی  نقدینگی  با   بورس
كامبك شاخص كل در روز بازگشايی پااليش يكم

شاخص كل با رشد 7 هزار و 727 واحدی به رقم يك ميليون و 473 هزار واحد رسيد

نشانه های احیای بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بورس

مهم ترین فاکتوری که باعث شده روند بازار سرمایه رو به تغییر مسیر و صعود حرکت کند، حرکت ذاتی و اصالح قیمتی بود که هرچند ظرف دو، سه ماه گذشته تجربه تلخی برای سهامداران رقم زد؛ اما با توجه به همین مکانیزم 
ذاتی حصول نسبی تعادل را در بازار مشاهده می کنیم. یکی از شواهد موجود برای این نتیجه گیری افزایش حجم معامالت است. شاهد دوم تغییر مستمر روند مثبتی بوده که ظرف ۱۰ روز گذشته در بورس داشتیم و مسلما به 
دلیل یونیک بودن بازار سرمایه و پتانسیل هایی که در این فضای کسب و کار وجود دارد کماکان حرف اول و آخر برای جذب نقدینگی در این بازار زده می شود. خوشبختانه چون این بازار مورد حمایت مسئوالن، حاکمیت و دولت 
است انتظار داریم که همین روند ادامه داشته باشد؛ اما تجربه تلخ دو، سه ماه گذشته و اصالح قیمت 4۰ درصدی که شاخص را در کف خود پایین آورد و برخی از صنایع و شرکت ها تا 7۰ درصد اصالح قیمت داشتند این تردید را 

کماکان در اذهان نگه می دارد که بی مهابا و بی دلیل هیچ شرکت و صنعتی نباید افزایش قیمت داشته باشد مگر براساس تطبیق و تطابق با متغیرهای اثرگذار بر وضعیت عملیات و سود و زیان شرکت ها. 
با زمزمه هایی که در بازار ارز با وجود تعطیلی به گوش می رسد که نشان دهنده ثبات در ریزش نرخ ارز است؛ بنابراین دلیل مضاعفی می شود برای حرکت مجدد نقدینگی به بازار سرمایه. مسئوالن در حال حاضر باید از شدت نوسان 

مثبت قیمت و شاخص در زمان ها و حالت هایی که تطابق ندارد، حراست و حفاظت کنند و نقش بازارسازان و بازارگردان ها و صندوق های بازارگردانی در اینجا به شدت پررنگ تر می شود.
اگر مراقبت نکنیم و به همین صورت پیش برویم، اتفاق ابتدای سال تکرار خواهد شد و مجددا دیوار اعتماد در سال ۹۹ فروخواهد ریخت و مسلما فراموش کردن این نابهنجاری به این راحتی نیست. مسئوالن جا دارد که خیلی 

مراقبت الزم را در این ایام داشته باشند. 
شرکت های بنیادی و شرکت هایی که حدود ارزش ذاتی خود با تلورانس مثبت و منفی معامله می شوند چون روی شاخص بسیار تاثیرگذار هستند، خوشبختانه این اتفاق در حال حاضر برای آنها می افتد و یک شیب مالیمی 
هم با فرض ثابت بودن شرایط حاِل حاضر تا انتهای سال مثال ۱۵ تا ۲۰ درصد اضافه بر همین وضعیتی که االن هستیم را ادامه می دهیم؛ اما کماکان بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت به دلیل نخوردن حجم مبنا، توقف نماد معامالتی 
و دالیل دیگر اصالح قیمت نکرده اند. این مورد باعث می شود شتاب رشد شاخص و ثبت عمومی قیمت ها تا حدودی کندتر شود. این جابه جایی ناگزیر حتما باید انجام شود. برخی شرکت ها بی دلیل و بی پایه و اساس افزایش 
پیدا کرده بودند و االن در کوران اصالحات فراگیر در بورس این شرکت ها حضور نداشتند و جا دارد اصالح قیمت صورت بگیرد. »افزایش حجم معامالت«، »روند اصالحی« و »ثبات نسبی در بازار ارز« تایید می کند که روند بازار 
ما از آن روند رو به نزول خارج شده ولی این دلیل بر یک صعود شارپی مجدد محسوب نمی شود. تعادل نسبی در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد که در بین آن یک سری شرکت های بنیادی و دارای ارزش این شرکت ها می توانند 

از افت شاخص در خصوص شرکت هایی که بیش از ارزش ذاتی فاصله زیاد داشتند، جلوگیری کنند. بنابراین برآیند تا انتهای سال مثبت است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال در حکمی از سوی شعبه 
۱۰۰ دادگاه کیفری شهرســتان همدان به یک سال حبس 
تعزیری محکوم شد. انتشار این خبر واکنش تند بسیاری از 

فعاالن اکوسیستم استارتاپی کشور را به همراه داشت.
علی امیری یکــی از هم بنیان گــذاران زرین پــال ، یکی از 
پرداخت یاران کشور در حساب کاربری خود در توئیتر از حکم 
یک ساله حبس تعزیری برای مصطفی امیری مدیرعامل این 
مجموعه با اتهام خیانت در امانت خبر داد. این حکم توسط 
شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان صادر شده و باعث 
تعجب بسیاری از فعاالن فین تکی و استارت آپی کشور شده  و 
انتقادهای تند بسیاری از آنها را نسبت به چنین حکمی آن هم 

در شرایط بحران اقتصادی کشور به همراه داشت.
مصطفی امیری در توییتی نسبت به این خبر این گونه واکنش 
نشان داد: »۱7 سال از تصویب قانون _تجارت_الکترونیکی 
میگذره.. ۱۰ سال هســت که حداقل خودم دارم میگم که 
کسب وکار ما چی هست! تهش به اتهام _خیانت_در_امانت 
و با عنوان _متواری در شرایط _سخت_اقتصادی و _تحریم 
محکوم به تحمل یک سال زندان شده ام.. دیگه کسی با من در 

مورد _امید به بهتر شدن اوضاع صحبت نکنه!«
در حکم یک سال حبس تعزیری برای مدیرعامل زرین پال که 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب همدان صادر شده است به 
دلیل عدم حضور و عدم دسترسی به متهم مصطفی امیری، 
مدیرعامل زرین پال او به جرم خیانت در امانت و به دلیل آثار 
زیانبار جرائم مالی بر »بزه دیده« در شــرایط تورم و تحریم 
اقتصادی، محکوم به یک ســال حبس تعزیری شده است. 

همچنین در ادامه این حکم خبر از فرصت بیست روزه برای 
واخواهی حکم پس از ابالغ آن توســط مدیرعامل زرین پال 
امکان واخواهی به دادگاه داده شده و سپس یک فرصت بیست 
روزه دیگر هم  پس از فرصت واخواهی برای درخواست تجدید 

نظر دادگاه به متهم داده شده است.
حکم حبس تعزیری مدیرعامل زرین پال در توضیحاتی که 
روابط  عمومی زرین پال، گفته شده این شکایت در پی یک فقره 
خرید به ارزش حدودی 38 میلیون تومان که بع دلیل ایجاد 
شبه برای زرین پال باعث مسدود شدن حساب کاربر توسط این 

شرکت شده در دادگاه مطرح شده است.
 مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال در توضیح پرونده ای که 
منتهی به صدور این حکم شده است می گوید: »این پرونده 
به دلیل یک خرید بــه ارزش 38 میلیون و ۶۱۰ هزار تومانی 
تشکیل شده است. این خرید حدود یک سال قبل انجام شده 
و با توجه به این که عدد تراکنش مشکوک بود حساب آن را 
مسدود کردیم. پرداخت کننده ادعا کرده بود که برادرش در 
خارج از ایران نیاز مبرمی به پول دارد و می خواهد که این مبلغ 
را به صورت ارز تحویل دهد.« او ضمن اشاره به سازوکارهای 
پرداختی در زرین پال ادامه داد: »ما در زرین پال طبق سازوکار 
خود این تراکنش را مسدود کردیم و اعالم کردیم که طرفین 
باید احراز هویت شوند و اعالم کنند که در رابطه با این موضوع، 
خودشان مسئول خواهند بود. طرفین مستندات خود را تحویل 
دادند و با میل و رغبت خودشان، تراکنش انجام شد. ظاهرا بعد 

از این موضوع طرفین به اختالف بر می خورند و در حال حاضر 
مشخص نیست که کدام یک از طرفین راست و کدام یک دروغ 
می گوید. ما نیز به دلیل اعالم رضایت طرفین وجه را با حسابی 
که پذیرنده بود تسویه کردیم.« بر اساس گفته های مصطفی 
امیری، شاکی این پرومده 3 شکایت را با عناوین مختلف به 
دادگاه تقدیم کرده که یکی از این شــکایات به شعبه ۱۰۰ 
دادگاه کیفری شهرستان همدان و دو شکایت دیگر به دادگاه 

تهران ارجاع داده شده است.
 مصطفی امیری با ارائه مستندات الزم به دادگاه در دو فقره از 
این شکایات رفع اتهام شده است. او در رابطه با سومین شکایت 
نیز می گوید: »در سومین شکایت در دی ماه برای حضور در 
دادگاه ابالغیه صادر شده بود که دلیل شرایط ابتدایی کرونا 
و توصیه قوه قضائیه به پیگیری غیر حضوری پرونده ها، تیم 
حقوقی زرین پال الیحه خود را ثبت و مشــخصات شرکت و 
پذیرنده وجه را تحویل داده بودند. همچنین توضیحات مربوط 
به این پرونده را نیز تحویل قاضی کرده بودند. با این حال در 
حکم من آمده که متواری هســتم. ولی من شرکت دارم چه 

طور متواری هستم؟«
 این حکم در حالی توســط دادگاه صادر شده که بر وظایف و 
حدود مسئولیت های پرداخت یاران به وضوح در قانون تجارت 
الکترونیکی ارائه دهندگان ذکر شده است. در این قانون وظایف 
و مسئولیت های پرداخت یاران و چگونگی انجام یک عملیات 
توسط یک پرداخت یار مشخص شده است. مصطفی امیری با 

اشاره به این قانون می گوید:  در حالی که ما طبق قانون وظایف 
خودمان را انجام دادیم و با توجه به مشــکوک بودن مبلغ از 
همکاری های دو طرف برای رفع ابهام از این موضوع استفاده 

کردیم، با این حال می بینیم که به راحتی محکوم می شویم.«
 مدیرعامل زرین پال با انتقاد از چنین حکمی اعالم کرد: »در 
حالی در حکم من درج شــده که در شــرایط سخت تورمی 
و تحریم اقتصــادی مرتکب به عمل بزه شــد ه ام؛ که ما فکر 
می کردیم با فعالیت مان در حال آســان کردن زندگی برای 
۱۶۰ هزار پذیرنده فعال زرین پال هستیم. نمی دانم که یک 
جوان که بخواهد کســب وکاری برای خود راه اندازی کند با 
دیدن صدور حکم های اینچنینی با چه امیدی باید دســت 
به چنین کاری بزند.« البته این اولین حکم  اینچنینی صادر 
شده توسط دادگاه نیســت ، پیش تر در آبان ماه امسال هم  
حکم حبس ۱۰ ساله مدیرعامل آپارت در دادگاه بدوی باعث 
انتقاد و اعتراض بسیاری از فعاالن کســب وکارهای نوپا در 
کشور و ناامیدی مدیران شرکت های استارت آپی شد. برخی 
دلیل صدور این احکام را عدم آشنایی مراجع قضایی با فضای 
کسب وکارهای آنالین می دانند. البته انتظار می رود با ایجاد 
شعب تخصصی رسیدگی به پرونده کسب وکارهای مجازی 
دیگر شاهد این احکام عجیب آن هم در شرایطی که اکوسیستم 
استارتاپی کشور متحمل فشارهای مختلفی از جمله تحویم و 
رکود اقتضادی است نباشیم. هر چند برای تشکیل این شعب 
تخصصی طبق گفته های معاون قضایی دادگستری کل استان 
تهران در پیگیری امور مجازی باید تا زمان شروع دوره های 

آموزش آنالین به قضات صبر کرد.

تقریباً ۵ ماه از خبر عرضه اولیه ســهام اســتارتاپ های 
دیجی کاال، کافه بازار، تپســی، شیپور و فیلیمو می گذرد. 
با وجود اینکه فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد و دارایی، در 
دیدار با مدیران ارشد این استارتاپ ها خبر از عرضه اولیه 
سهام اولین شــرکت بزرگ اینترنتی ایران در هفته اول 
مردادماه و پنجمین شــرکت در هفته آخر شهریور داده 
بود، اما این وعده عملی نشد. با این حال، در ۱ آذر ۱3۹۹ 
خبر عرضه اولیه سهام تپسی در بازار دوم فرابورس منتشر 
شد و به احتمال زیاد این استارتاپ در نیمه دوم زمستان 
وارد بازار فرابورس خواهد شد. اخیراً اخباری غیررسمی 
از اقدام گروه اسنپ برای ورود به بازار سرمایه نیز به گوش 
می رسد.شرکت ایده هاب به تازگی در گزارش »عرضه اولیه 
استارتاپ ها _ صنعت تاکسی آنالین« سعی کرده است به 
کمک آمار موجود، ارزش دو استارتاپ اسنپ و تپسی را 
تخمین بزند. ارزش گذاری شرکت های فعال در بازار سرمایه 
به دلیل دارایی محور بودن امری متعارف و قانون مند است. 
اما این موضوع برای استارتاپ ها چالش برانگیز و پیچیده 
است؛ به این دلیل که دارایی نامشهود استارتاپ ها بیش از 
دارایی مشهود آن هاست و ارزش گذاری این نوع دارایی کار 

سخت و پیچیده ای است. بنابراین به منظور ارزش گذاری 
واقع بینانه استارتاپ ها الزم است به مدل درآمدی، ثبات 
رشد درآمد و چشم انداز ســودآوری آن ها توجه شود. به 
همین دلیل عرضه اولیه ســهام تپســی در بازار سرمایه 
اهمیت زیادی برای اکوسیستم استارتاپی دارد و می تواند 
فرایند ارزش گذاری و عرضه اولیه ســهام استارتاپ های 

دیگر را تسهیل کند.

اهمیت صنعت تاکسی آنالین در اکوسیستم 
استارتاپی

شــاید بتوان تاکســی های آنالین را از بالغ ترین صنایع 
استارتاپی در ایران و جهان دانســت. فعالیت غول هایی 
مانند اوبر و لیفت در سطح جهان و اسنپ و تپسی در ایران 
از نمونه های این نوع استارتاپ ها است. برای درک تأثیر 
دو استارتاپ ایرانی در صنعت حمل ونقل کافی ست به ۲ 
میلیون سفر روزانه از طریق تاکسی آنالین اشاره کرد که 
نقش مهمی در حمل ونقل عمومی ایفا می کنند. همچنین 

طبق گزارش اسنپ در ســال ۱3۹8، حداقل ۲ میلیون 
راننده در این صنعت مشغول به کار هستند که در مقایسه 
با اشــتغال زایی 3/۲ میلیونی دولت برای کارمندان، عدد 

بزرگی به نظر می رسد.

فرضیات گزارش
ارقام و داده های استفاده شده در این گزارش از طریق منابع 
موثق تحقیقات میدانی، گزارش های رسمی شرکت ها، 
گزارش های صنعت و دیگر منابع معتبر و قابل اســتناد 
بین المللی جمع آوری شده اســت. همچنین فرضیات 
نیز با اســتفاده از روش های تخصصی و علمی محاسبه 
و راســتی آزمایی شده اند.یکی از ســاده ترین روش های 
ارزش گذاری استفاده از ضریب ارزش به درآمد است. در 
محاسبه ارزش شرکت ها از این روش به درآمد شرکت ها 
نیاز اســت که درآمد تاکســی های آنالین از طریق سه 
معیار تعداد سفر، میانگین ارزش ریالی هر سفر و میزان 
کارمزد قابل محاسبه اســت. در صنعت تاکسی آنالین با 

توجه به عدم دسترســی به اطالعات حسابداری اسنپ 
و تپسی، دو معیار تعداد ســفر و میانگین ارزش ریالی هر 
سفر به طور تقریبی به دست آمده است. پس از محاسبه 
درآمد هر شرکت، به کمک ضریب ارزش به درآمد می توان 

استارتاپ ها را ارزش گذاری کرد.
بر اساس تحقیقات میدانی ایده هاب، سهم استارتاپ اسنپ 
از این تعداد سفر 8۵٪ الی ۹۰٪ و سهم تپسی ۱۰٪ الی ٪۱۵ 
است. جهت اعتبارسنجی یافته های تحقیقات میدانی، از 
روش  سهم صدا )Share of Voice( در گوگل و توییتر نیز 

استفاده شده است.

ارزش ریالی هر سفر
تاکســی های اینترنتی در قیمت گذاری سفرهای خود 
از الگوریتم  هــای پویا اســتفاده می کننــد و قیمت ها 
تابعی از ســه متغیر زمان، مســافت و مکان درخواست 
ســفر )متأثر از عرضه و تقاضا( اســت. هر کــدام از این 
معیارها در محاســبه قیمــت وزن مشــخصی دارند و 
 عدم دسترسی به این داده ها، محاسبه علمی ارزش ریالی 

هر سفر را ناممکن می کند. 

سرمقاله

مدیرعامل زرین پال به یک سال حبس محکوم شد

اسنپ و تپسی چند هزار میلیارد ریال ارزش دارند؟


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



