
متوسط نرخ تورم کشــورهای عضو منطقه یورو 
منفی ماند.

به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوســط نرخ 
تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه 
منتهی به نوامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم 
مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید 
تا نرخ تورم بیش از پیش از ســطح دو درصدی 
هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه 
فاصله بگیرد. در ســطح اتحادیه اروپا این نرخ به 
طور متوســط ۰.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ 

درصد کمتر شده است.
خدمات و مواد غذایی هر دو با تورم ۰.۳۶ درصدی 
پیشتاز گروه های مختلف بوده اند و انرژی نیز با 
تورم منفی ۰.۸۲ درصدی بیشــترین تاثیر را در 
کاهش تورم داشته است. تورم کاالهای صنعتی 

نیز طی این مدت منفی ۰.۰۷ درصد بوده است.

بانک مرکــزی اروپا برای پیشــبرد اهداف خود 
دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده 
اســت و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار 
کریستین الگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار 
خواهد ساخت. قرار اســت بانک مرکزی اروپا در 
هر مــاه ۲۰ میلیارد یــورو اوراق قرضه دولتی را 
خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی 

در سطح منطقه یورو هموار کند. 
در بین کشورهای عضو منطقه یورو، باالترین تورم 
مربوط به لهستان با ۳.۷ درصد بوده است و پس از 
این کشور نیز مجارستان و جمهوری چک با ۲.۸ 
درصد و رومانی با ۱.۷ درصد قرار دارند. از طرف 
دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با 
منفی ۲.۱ درصد بوده اســت و پس از این کشور، 
استونی با منفی ۱.۲ درصد و قبرس با منفی ۱.۱ 

درصد قرار دارند.

از طرف دیگر طی این مدت نرخ تورم در بلژیک 
۰.۲ درصد، آلمان منفی ۰.۷ درصد، فرانسه ۰.۲ 
درصد و در ایتالیا صفر درصد اندازه گیری شــده 
است. در بین کشــورهایی که عضو اتحادیه اروپا 
نیســتند نیز تورم انگلیس طی ایــن مدت ۰.۳ 
درصد و سوییس منفی ۲.۸ درصد اندازه گیری 

شده است. 
منطقه یورو شــامل ۱۹ کشــور بلژیک، آلمان، 
استونی، ایرلند، یونان، اســپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، 
اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند است 
که از یورو بــه عنوان واحد پولی خود اســتفاده 
می کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است 
که شامل ۱۹ کشــور عضو منطقه یورو به عالوه  
بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، 

کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت 
صمت نشان دهنده افزایش ۷۱.۲ درصدی ارزش 
ســرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعتی، 

معدنی و تجاری است.
  جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد 
که در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ مورد سرمایه 
گذاری خارجی با حجم ســرمایه گذاری ۱۰۲۲ 
میلیون دالر در بخش صنعــت، معدن و تجارت 

مصوب شده است.
بنابراین سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت در مدت یاد شده نسبت 
به هشت ماهه اول سال قبل از لحاظ تعداد ۳۶.۴ 
درصد و از نظر ارزش ۷۱.۲ درصد رشــد داشته 
است. بر اساس این آمار در هشت ماهه اول سال 
قبل ۵۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش 

۵۹۷ میلیــون دالر در هیئت ســرمایه گذاری 
خارجی مصوب شده بود.

جزئیات آمار این بخش طی هشت ماهه اول امسال 
در دسترس نیست، اما آمارهای قبلی وزارت صمت 
که وضعیت طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
مصوب در هیئت سرمایه گذاری خارجی را تشریح 
کرده حاکی از این است که در هفت ماهه نخست 
امسال ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی، 
در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که ســهم 
بخش صنعت ۸۴، معدن ۶.۷ و تجارت ۹.۳ درصد 

بوده است.
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی وزارت 
صمت بیشترین حجم ســرمایه گذاری خارجی 
تا پایان مهر ماه امسال در گروه های ساخت مواد 
و محصوالت شیمیایی با ۲۰ طرح به ارزش ۴۴۳ 
میلیون دالر، ساخت کک، ساخت فلزات اساسی با 

چهار طرح به ارزش ۹۵ میلیون دالر، فرآورده های 
حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای با 
۱۰ طرح به ارزش ۸۱.۳ میلیون دالر و ســاخت 
محصوالت از الستیک و پالستیک با چهار طرح 

به ارزش ۵۸ میلیون دالر بوده است.
چهار کشــور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
خارجی مصوب نیز کشــورهای آلمــان با ۳۴۳، 
چین با ۳۲۲، ترکیــه ۹۸.۷ و هند با ۶۸ میلیون 
دالر هستند. بیشــترین تعداد سرمایه گذاری ها 
نیز توسط کشور افغانستان با ۲۲ مورد،  ترکیه با 
هشت مورد و چین و هند هر کدام با هفت مورد 
انجام شده است. در این میان استان های سیستان 
و بلوچستان ۴۰، خوزستان ۳۶، تهران ۹، اصفهان 
۸ و آذربایجان شــرقی ۷ درصد از حجم سرمایه 
گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و 

تجارت را جذب کرده اند.

برای نخستین بار، ارزش بیتکوین از ۲۴ هزار دالر عبور 
کرد. به گزارش سی ان بی سی، بیتکوین سرانجام نه 
تنها جایگاه خود را در کانال ۲۳ هزار دالری تثبیت کرد 
بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخستین بار 

به کانال ۲۴ هزار دالر نیز وارد شد. 
 بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت ۳۰.۴۶ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت 
گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۶.۵۸ درصدی به ۲۴ 
هزار و ۷۳.۰۵ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت شده 
ارزش بیت کوین مربوط به روز نوزدهم دسامبر سال 
۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۴ هزار و ۷۳ 
دالر رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز هجدهم 
دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۳ 

هزار و ۴۰۰ دالر رسید بیتکوین امسال را رویایی سپری 
کرده و ارزش آن نســبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۴ 
برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای دیجیتالی 
مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است 
و این ارز می تواند کانال شکنی های جدیدی را تجربه 
کند. ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از حدود 

۴۰۰ میلیارد دالر است.
  چارلز هیتر- مدیر موسســه کرایپتو کامپیر گفت: 
در ماه های اخیر شاهد توجه بیشتر سرمایه گذاران 
به پتانســیل باالی ارزهای دیجیتالی بوده ایم و حاال 
بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی سهم محسوسی از 
سبد دارایی سرمایه گذاران دارند. این به معنی آن است 

که آینده روشن تری برای این بازار خواهیم داشت.  

برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانســیل 
شکستن ســقف ۱۰۰ هزار دالری را نیز در طوالنی 

مدت دارد.  
البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به 
بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی 
دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم با ۴.۱۳ درصد 
افزایش بــه ۶۶۶.۱۶ دالر، بیت کویــن کش با ۴.۹۲ 
درصد صعود به ۳۲۰.۸۳ دالر، الیت کوین با ۱۳.۳۶ 
درصد جهش به ۱۱۸.۴۹ دالر،  مونرو با ۲.۷۷ درصد 
صعود به ۱۵۸.۰۵ دالر، دش با ۵.۵۴ درصد پیشروی 
به ۱۱۰.۵۹ دالر، زدکش بــا ۴.۳۲ درصد افزایش به 
۷۵.۵۳ دالر و میکر با ۴.۱۷ درصد صعود به ۵۷۰.۳۶ 

دالر رسید.

شرکت اپل در پی افزایش شــیوع ویروس کرونا 
در کالیفرنیا، همه فروشگاه هایش در این ایالت را 

موقتا تعطیل کرد.
به گزارش ایســنا، این شرکت فناوری مستقر در 
کوپرتینوی کالیفرنیا روز شــنبه در وب سایتش 
اعالم کرد که همه ۳۵ مکان فروشی که در سراسر 
این ایالت دارد را تعطیل می کند. این شرکت روز 
جمعه اعالم کرده بود که فروشگاه هایش در لس 
آنجلس را تعطیل خواهد کرد. اما اکنون تعطیلی 
فروشــگاه های اپل شــامل مناطق بزرگی نظیر 

خلیج سانفرانسیسکو می شود.
اپل تاریخ بازگشایی فروشگاه هایش را اعالم نکرد. 
این تعطیلی در بحبوحــه فصل خرید تعطیالت 

روی داده است. این شرکت آمریکایی درآمد سه 
ماهه باالی ۱۰۰ میلیارد دالر از فروش آیفون ۱۲، 
مدلهای جدید آی پد و اپل واچ در سه ماهه جاری 

را پیش بینی کرده بود.
کالیفرنیــا در هفته های اخیر به کانون شــیوع 
ویروس کرونا در آمریکا تبدیل شده و موارد ابتال 
در این ایالت روز شنبه از مرز ۱.۸ میلیون نفر عبور 
کرد و ۴۳ هزار و ۶۰۸ مورد ابتالی جدید و ۲۷۲ 
قربانی اعالم شــد و مجموع آمار قربانیان به ۲۲ 

هزار و ۴۳۲ نفر رسید.
این اقدام شامل فروشگاه های اپل در دفاترش در 
سیلیکون ولی است و بزرگترین تعطیلی یکپارچه 
فروشگاه های این شرکت از زمان شیوع ویروس 

کرونا در مارس به شمار می رود. اپل در ماههای 
اخیر عمده ۲۷۰ شعبه آمریکایی خود را بازگشایی 
کرده بود اما اکثر این فروشگاهها تنها به صورت 
وقت قبلی مشتری می پذیرفتند. فروشگاه های 
این شــرکت که همچنان فعال هســتند دکور 
داخلی را تغییر داده اند و دیوار شیشه ای در باجه 
های پذیرش مشتری نصب کرده اند و پاسخگوی 
مشتریانی هســتند که به دنبال خرید یا تعمیر 

دستگاهشان هستند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، همچنین سازنده 
آیفون فروشــگاه هایش در مکزیک و برزیل را با 
توجه به افزایش شــیوع بیماری در هر دو کشور 

موقتا تعطیل خواهد کرد.

آن طور که معاون فنی گمرک ایران می گوید، با غیرحضوری شدن 
رجیستری گوشی تلفن همراه از اول دی، مسافران باید توجه داشته 
باشند که در صورت عدم اظهار و ثبت اطالعات در مبادی ورودی، 
دیگر امکان ادامه فرایند غیرحضوری رجیســتری در ســامانه را 

نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا، مکاتبه اخیر گمرک ایران با ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال در مورد تبعات رجیستری حضوری، آن هم در شرایط کرونایی 
موجود موجب شد طی مذاکرات صورت گرفته، روال رجیستری 

گوشی در مبادی ورودی تغییر کند.
در ۱۲ مهر امسال بر اساس ابالغیه ای به گمرکات اجرایی، قرار شد 
هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن  همراه و بعد از خروج از گمرکات 
اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافرین ممنوع شود و اظهار و ثبت 
تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز 
هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی 

در لحظه ورود به کشور انجام شود.

اما طولی نکشــید که تشــکیل صف های طوالنی و چند ساعته 
موجب تعلل بسیار مسافران در سالن های ورودی شد که نه تنها 
موجب ایجاد خطر برای مسافران، بلکه کارکنان گمرک با توجه به 

محدودیت های موجود شد.
 در نهایت گمرک ایران طی نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق کاال با 
اعالم گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که جهت جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای رضایتمندی مسافران 
ورودی و نظام مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری 
گوشی موبایل ، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعالمات 
سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک 
انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اجرای 
طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع 

ویروس کرونا جلوگیری شود.
بر این اساس، شرایط رجیستری دوباره تغییر کرد و غیرحضوری 
شد؛ به طوری که تمامی فرایندی که مسافر در سالن ورودی گمرک 

برای اظهار و ثبت اطالعات اولیه انجام می دهد، کمتر از یک دقیقه 
زمان بر بوده و مابقی، غیرحضوری انجام می شود.

ثبت اطالعات توسط بارکدخوان 
ارونقی با اشاره به اینکه در نتیجه مذاکرات صورت گرفته بخشنامه 
قبلی در خصوص چگونگی انجام فرایند رجیستری گوشی همراه 
مسافر ورودی لغو و شــیوه نامه جدید به گمرکات اجرایی ابالغ 
شده و از اول دی ماه اجرایی می شــود، در این رابطه توضیح داد: 
از )دوشنبه(، ثبت اطالعات مسافر و مشخصات گوشی تلفن های 
همراه در بدو ورود و قبل از خروج از ســالن مسافری پس از اظهار 
گوشی از سوی مسافر و رویت آن توسط متصدیان گمرکات اجرایی 
و ثبت اطالعات آن از طریق بارکد خوان انجام می شود. بعد از این 
مرحله ، انجام ادامه فرایند رجیستری گوشی های مسافری وارده 
به صورت غیرحضوری بوده و طی یک ماه از تاریخ ورود و در سامانه 

"EPL" از سوی مسافر انجام می شود.

مسافران بدون ارائه اطالعات از سالن خارج نشوند
وی با بیان این که مسافر دارای گوشی تلفن همراه نو، باید در بدو 
ورود نسبت به تکمیل و تحویل اظهار نامه مسافری به ارزیابان سالن 
ورودی اقدام کند، افزود: باید مشــخصات مسافر و گوشی همراه 
فرد به ویژه "IMEI" تلفن همراه، در اظهارنامه ذکر شده باشد و 
قبل از خروج از سالن مسافری تحویل تا مراحل ثبت اطالعات در 

بارکدخوان توسط گمرک انجام شود.
معاون فنی گمرک تاکید کرد: مسافران دارای گوشی تلفن همراه 
باید توجه داشــته باشــند در صورت عدم اظهار و ارائه اطالعات 
خود و گوشی همراه به گمرک در بدو ورود و خارج شدن از سالن 
مسافری به دلیل به وجود محدودیت های سیستمی دیگر امکان 
ادامه فرایند رجیستری در بستر سامانه EPL وجود ندارد. ارونقی 
همچنین در مورد مسافرانی که موفق به انجام رجیستری نشده اند، 
یادآور شد: آن دسته از مسافرین ورودی به کشور از تاریخ ۱۲ تیر 
ماه تا اول دی ماه که بنا به دالیل مختلف موفق به انجام رجیستری 

گوشی تلفن همراه خود نشده اند می توانند از طریق سامانه مورد 
نظر و بدون حضور فیزیکی در گمرک اجرایی نسبت به انجام فرایند 
 رجیستری به صورت غیر حضوری )اینترنتی( و از طریق سامانه 

اقدام کنند. 

"EPL" امکان رجیستری فقط از کانال
این مقام مسئول در گمرک ایران در رابطه با  سامانه  EPL  توضیح 
داد: این سامانه رجیستری به سامانه گذرنامه ناجا متصل است و 
چنانچه مسافرین ورودی در بازه زمانی مورد نظر وارد کشور نشده 
و یا اساسا مسافر نبوده باشند امکان رجیستری گوشی این افراد 

وجود نخواهد داشت.
به گفته وی، با توجــه به راه انــدازی مجدد ســامانه EPL در 
بستر اینترنتی اســتفاده از سامانه مرچنت )ســامانه قبلی برای 
 رجیســتری( برای مســافرین ورودی دارای گوشی تلفن همراه 

میسر نیست.

افزایش بیش از ۷۱ درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعتتورم اروپا منفی ماند
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احتمال متروکه شدن 
صدها خودرو

آنچه به نفع 
مردم نیست 
را به دیوار 
می کوبیم
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سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

ارز دولتی
در مسیر داللی

یارانه های سیاه 
در آخرین بودجه قرن

پیش بینی بازارها
 ممکن نیست

از همــان روزهای ابتدایی 
تکلیف تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مشخص بود چراکه 
گویــا این طــرح در خالء 
تصمیم گیری شــده و عوامل مختلف را در آن 
نادیده انگاشته اند. اینکه افراد به ارز نیاز دارند و 

از سوی دولت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان

  سعید مسگری، کارشناس اقتصادی
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عقب نشینی چراغ خاموش 
از  ارز  دولتی

نیمی از درآمد تهرانی ها 
خرج مسکن می شود

کشمکش بودجه ای دولت و مجلس باال گرفت

بودجه  روی  ریل  اصالحات
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سردرگمی  بازارها
تعمیق   رکود   در   بازارهای  دارایی 

دورنمای    بازارها    مشخص    نیست

در حالی که قرار بود ارز دولتــی یا همان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی منجر به کاهش قیمت کاالهای اساسی و مورد 
نیاز مردم شود شاهد هستیم که به دلیل رانت و فساد 
باالیی که تخصیص این ارز داشته کاالهای اساسی 
نه تنها با قیمت کمتر که با قیمت های بسیار باالیی به 
دست مردم می رسد. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز قرار 
است از این ارز استفاده کند اما بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی در رابطه با تبعات ادامه تخصیص ارز دولتی 
هشدار داده اند. این در حالی است که وزیر صمت در 
جدیدترین اظهارنظر خود خواستار حذف این ارز با 
قدرت تمام از سوی مجلس شده است. وزیر صمت با 
بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 
دو نرخی بودن ارز است، گفت: نمایندگان مردم در 

مجلس شورای اسالمی...

سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در کل کشور 
۳۶ درصد و در شهر تهران ۴۹ درصد است. وزارت 
راه و شهرسازی که به تازگی روند ارایه آمار کشوری 
مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحوالت 
مسکن با تکیه بر اقتصاد کالن را ارایه و به شاخصهایی 
همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش 
افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه 
خانوار پرداخته است. این گزارش نشان می دهد در 
فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ 
سهم بخش مســکن در هزینه خانوار به باالترین 
میزان خود یعنی ۳۶ درصد رســیده که نسبت به 
سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است. 

این شاخص برای شهر تهران...



اقتصاد2
ایران وجهان

تجهیز شعبه های بانک پاسارگاد 
به دستگاه های نوبت دهی هوشمند

به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، گسترش 
ویروس کرونا، قدرت انتقال باالی آن و ماندگاری این 
ویروس بر روی سطوح، از جمله دغدغه هایی است که 
این روزها با آن مواجه هستیم. دستگاه  های اخذ نوبت 
در شعبه  بانک ها از جمله سطوحی هستند که به دلیل 
لمس مستمر توسط مشتریان و نحوه کارکرد می توانند 
منجر به گسترش این بیماری شوند. بانک پاسارگاد 
به منظور جلوگیری از انتقال ویروس و حفظ سالمت 
مشتریان، 205 شعبه خود را مجهز به دستگاه های 
اخذ نوبت با سنسورهای حرکتی یا پدالی کرده است. 
سامانه نوبت دهی هوشــمند بانک پاسارگاد خدمت 
دیگری است که پیش از این در این بانک ارائه می شد و 
بهره مندی از آن در دوران شیوع ویروس کرونا می تواند 
در قطع زنجیره انتقال این ویروس مؤثر باشد. عالوه بر 
این بهره مندی از سامانه نوبت دهی هوشمند، امکان 
برنامه ریزی و مدیریت زمان و صرفه جویی در وقت و 

هزینه را برای مشتریان گرامی فراهم می کند.

 در هشت ماهه نخست ۹۹:
 تولید در مجتمع هــای تابعه 

ایمپاسکو فراتر از برنامه رفت
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، در هشت ماهه نخست ۹۹ تولید سنگ 
آهن صاحب سقز 2۳5 هزار تن است و این در حالیست 
که برنامه تولید ۱۱۸ هزار تن بوده، همچنین مجتمع 
فروکروم جغتای با تولید ۱5 هزار و 500 تن فروکروم 
از برنامه تولید که ۱۳ هزار تن می باشــد، فراتر رفته 
است. این گزارش حاکیست در هشت ماهه نخست ۹۹ 
میزان تولید کانسنگ طال در مجتمع طالی زرشوران 
۸۸۶ هزار تن است در حالیکه برنامه تولید هشت ماهه 
امســال ۴۸0 هزار تن بوده، همچنین در این مدت 
شاهد افزایش تولید شمش طال در مجتمع طالی موته 
به میزان 2۱2 کیلوگرم شمش نسبت به برنامه هشت 

ماهه )2۱0 کیلوگرم( نیز بوده ایم.

رشد و ارتقای بانک در سایه نفوذ 
در دل مردم رقم خواهد خورد

حضور سرزده مدیرعامل بانک در شهر کریمه اهل بیت و 
بازدید از مدیریت شعب استان قم به منظور کسب اطالع 
از مشکالت و کاستی های موجود در فرآیند اجرای امور، 
موجبات دلگرمی و قوت قلب کارکنان این مدیریت را 
فراهم کرد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، مدیرعامل بانک با حضور بدون تعیین وقت قبلی در 
اســتان قم از نزدیک با محمد رسول خاکساری مدیر 
شعب استان ، داراب اسدی معاون مدیر شعب ، محمود 
رضا پور رییس شعبه ممتاز مرکزی و جمعی از کارکنان 
مدیریت و شعبه مرکزی قم دیدار و گفتگو کرد . در این 
دیدار که به منظور کسب اطالع مدیرعامل از وضعیت 
اســتان و همچنین شنیدن ســخنان و نقطه نظرات 
مسئولین و کارکنان مدیریت شعب قم برگزار شد دکتر 
شایان ضمن مورد تفقد قراردادن کارکنان مدیریت قم 
گفت : بانک بعنوان یکــی از ارکان مهم اقتصاد جامعه 
باید با نحوه ارائه خدمات و ســرویس دهی مطلوب به 
مشتریان در زندگی مردم اثرگذار باشد و نقش آن در 

جامعه بصورت کامالً ملموس رویت شود .

چادرملو تندیس برترین شرکت 
صنعتی در توســعه نیروگاه های 

تجدید پذیر را دریافت کرد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پنجمین کنفرانس 
بین المللی و دومین دوره جایزه ملی انرژی های تجدید 
پذیر موفق به دریافت تندیس برترین شرکت صنعتی و 
لوح تقدیر این کنفرانس گردید چادرملو تندیس  برترین 
شرکت صنعتی در توســعه نیروگاههای تجدید پذیر 
را دریافت کرد . شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 
پنجمین کنفرانس بین المللــی و دومین دوره جایزه 
ملی انرژی های تجدید پذیر کــه صبح امروز  در محل 
پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف 
و با حضور معاونین وزرای نیرو و صنعت ، معدن و تجارت 
و حضور ویدئو کنفرانســی وزیر نیرو، دبیرکل اتحادیه 
بین المللی انرژی خورشیدی و معاون دبیرکل آژانس 
بین المللی انرژی های تجدید پذیر برگزار شد.  موفق 
به دریافت تندیس برترین شرکت صنعتی و لوح تقدیر 
این کنفرانس گردید   گفتنی است، این جایزه به پاس 
تالشهای تحسین برانگیز مدیران الیق و کارکنان توانمند 
ی  است که در عرصه پیشرفت و توسعه کشور با برنامه 
ریزی و اقدامات حرفه ای در تامین انرژی پاک و حفاظت 
موثر از محیط زیست بستر ساز توسعه بلند مدت و پایدار 
ایران می شوند  تعلق می گیرد . در لوح تقدیر اهدایی به 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تصریح شده است ) 
با عنایت به نظر هیات داوران و تائید شــورای سیاست 
گذاری این جشنواره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
موفق به دریافت تندیس برترین شرکت صنعتی فعال 
در توسعه نیروگاههای تجدید پذیر دردومین جشنواره 
جایزه ملی انــرژی تجدید پذیر ایران گردیده اســت (  
گفتنی است شرکت چادرملو در حال حاضر کار ساخت 
 single axis( نیروگاه خورشیدی با ردیاب تک محوره
tracker(  با ظرفیت تولید ۱0 مگاوات برق در مجاورت 
نیروگاه سیکل ترکیبی خود در شهرستان اردکان را به 

پایان رسانده است و بزودی به بهره برداری می رساند .

بانک ها

صدها دستگاه خودروی دارای 
پرونده قضایی می توانســت 
طبق مصوبه دولت بعد از رفع 
توقیف و بدون قید زمانی از 
گمرک ترخیص شــود، اما 
اکنون به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی 
و مصوبه مربوطه، با وجود رفــع توقیف نه تنها احتمال 
ترخیص آنها به حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک 
براساس قانون نسبت به اعمال مقررات متروکه اقدام کند 

و هیچ گاه دراختیار صاحبانشان قرار نگیرد.  
به گزارش ایسنا، به تازگی مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه، طی بخشنامه ای به گمرک به شرایط ترخیص 
خودروهای دارای پرونده قضایی اشاره و اعالم کرده است 
"در مواردی که از خودروهای سواری رفع توقیف شده و 
این خودرو مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز 
مبارزه با جرایم ســازمان یافته نیست، با توجه به اینکه 
مهلت ترخیص سایر خودروها بر اساس مصوبه هیات 
وزیران به پایان رسیده اجرای احکام صادره و ترخیص 
خودروهای رفع توقیف شــده منوط به تمدید مجدد 
مهلت ترخیص خودروهای ســواری موجود و ابالغ از 

این دفتر است. 
بر این اســاس ترخیص خودروهایی که از سوی مرجع 
قضایی رفع توقیف می شــود، مانند سایر خودروهای 
سواری مربوطه مشروط به تمدید مجدد مهلت ترخیص 
شده اســت. اما پیش از این و با توجه به مصوبات هیات 
وزیران شرایط برای این خودروها به نحوی تعریف شد 

که ترخیص در قید زمان مطرح نبود.

زمان برای ترخیص خودروهای دارای پرونده 
قضایی برداشته شد

این در حالی است که حدود ۱2 هزار و 2۶۱ خودرو طی 
سال های گذشته به گمرک و بنادر وارد شد ولی به هر 
دلیلی ترخیص آنها متوقف شــد تا اینکه سرانجام طی 
مذاکرات و با مصوبه هیــأت وزیران طی چهار مرحله از 
دی ۱۳۹۷ تا 2۶ شهریور امسال زمان هایی در نظرگرفته 
شد تا صاحبان کاال طبق شرایط تعریف شده برای تعیین 
تکلیف و ترخیص خودروها اقدام کنند و بعد از آن دیگر 

زمانی تمدید نشد.
بخشی از خودروها )حدود 2500 دستگاه( دارای پرونده 
قضایی بــوده و ترخیص آنها منوط بــه تصمیم مرجع  

قضائی شد.

در همین جریان در بهمن ماه سال قبل با مصوبه هیات 
دولت زمان ســه ماهه ای برای خودروهای باقی مانده 
تعیین شد که این بار در مورد خودروهای دارای پرونده 
قضایی قید زمان مطرح نبود. تا قبل از این مصوبه  حدود 
۷۱5۳ دســتگاه ترخیص و 5۱0۸ دســتگاه دیگر در 
گمرک و بنادر باقی مانده بود، ولی در پایان این مهلت 
در اردیبهشت امســال، مهرداد جمال ارونقی - معاون 
فنی گمرک ایران - طی گزارشــی با اشاره به ترخیص 
های صورت گرفته اعالم کرد کــه از خودروهای باقی 
مانده 2۴۷۱ دســتگاه که عمدتا دارای پرونده قضایی 
هســتند، در صورت صدور رای مبنی بر برائت صاحب 
کاال از ســوی مرجع رســیدگی کننده، نیاز به تمدید 
زمان ندارند، ولی برای ۱2۴۸ خودروی دیگر که ۱۱00 
دستگاه آن فاقد ثبت سفارش است، باید مهلت از سوی 
هیات دولت تمدید شود که اگر وزارت صمت نسبت به 
باز کردن ثبت سفارش اقدام نکند این خودروها هیچ گاه 
ترخیص نخواهند شــد و عمال زمان برای ۱۴۸ خودرو 

تمدید می شود.
در ادامه بار دیگر زمان به مدت سه ماه تا 2۶ شهریور از 
سوی هیات دولت تمدید شــد و این بار گزارش نهایی 
معاون فنی گمرک ایران نشــان داد که 2۳25 دستگاه 
خودروی سواری از مجموع 5۱0۸ دستگاه دپو شده باقی 
مانده در گمرکات )قبل از مصوبه بهمن( ترخیص قطعی 
و 2۷۸۳ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند که 
تعدادی از خودروهای باقیمانــده دارای پروندۀ قضایی 

بودند. وی گفته بود که "بدیهی اســت انجام تشریفات 
گمرکی و ترخیص خودروهــای دارای پرونده قضایی 
که "رأی قطعی برائت" آنها از ســوی مراجع رسیدگی 
کننده صادر می شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص 
نبوده و ترخیص این خودروها با رعایت ســایر مقررات 

بالمانع است. "

چرا ترخیص خودرهای رفع توقیف شــده 
مشروط به تمدید زمان شد؟

با این حال آنچه اخیرا طی بخشــنامه ای به گمرکات 
اجرایی درباره شرایط ترخیص خودروهای دارای پرونده 
قضایی ابالغ شده از ضرورت تمدید زمان برای ترخیص 
خودرو های رفع توقیف شده از ســوی مرجع قضایی 

حکایت دارد.
بر اساس پیگیری های ایسنا درباره این بخشنامه و رویه 
تازه در ترخیص خودرهای توقیفی، ماجرا از این قرار است 
که در بند )۳( مصوبه هیات دولت در بهمن ماه ۱۳۹۸، 
تأکید شده است که "انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهای دارای پرونده قضایی که "حکم قطعی برائت" 
آن ها از سوی مرکز رسیدگی کننده صادر می شود م، 
شمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر 

مقررات ترخیص آن ها بالمانع است. "
بعد از پایان مهلت ســه ماهه مصوبه بهمن ماه، وزارت 
صمت در هفتم خرداد ماه طی نامــه ای به معاون اول 
رئیس جمهور درخواست تمدید مجدد زمان را مطرح 

می کند که خواسته می شــود عبارت "حکم قطعی" 
در بند)۳(، به "دستور قضایی" تغییر کند، اما آنچه در 
نهایت در 2۶ خردادماه توسط هیات وزیران برای تمدید 
زمان، مصوب شد در بند )2( بر این تاکید داشت که در بند 
)۳( تصویب نامه 2۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت "حکم قطعی 
برائت" به "رای قطعی منــع پیگیری یا برائت" اصالح 
می شود.   به استناد این مصوبه، بعد از پایان مهلت 2۶ 
شهریورماه دیگر امکان ترخیص هیچ خودرویی بدون 
تمدید زمان وجود ندارد مگر خودروهای دارای پرونده 
قضایی که طبق مصوبه هیات دولت در قید زمان نبودند، 
بنابراین گمرک ایران تنها در صورتی می تواند نسبت به 
ترخیص آنها اقدام کند که مرجع قضایی "رای قطعی منع 

پیگیری یا برائت" صادر کرده باشد.

احتماال متروکه شدن از سوی گمرک 
ولی آنچه اتفاق افتاده این است که از سوی مرجع قضایی 
اعالم شده  "با رفع منع تعقیب، ترخیص با رعایت ضوابط 
بالمانع خواهد بود"؛ این عبارت به نوعی با تاکید مصوبه 
مبنی بر صدور "رای قطعی منــع پیگیری یا برائت" و 
بدون قید زمانی همخوانی نداشته، مبهم است و منجر به 
ترخیص نهایی خودرو از سوی گمرک بدون تمدید زمان 
نمی شود، به عبارتی رای صادر شده ولی ادامه ماجرا به 

ضوابط ارجاع داده شده است.
بر همین اســاس در بخشــنامه گمرک ایــران درباره 
خودروهای توقیفی موجود در گمرکات که توسط مراجع 
قضایی رفع توقیف می شوند تصریح شده است؛ به گونه 
ای که ترخیص خودروهای رفع توقیف شــده منوط به 
تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود 
طبق مصوبه هیات وزیران و در ادامه ابالغ توسط مرکز 

واردات به گمرک ایران است.
تاکید مرجع قضایی در حالی بر اقدام گمرک ایران "بر 
اساس مقررات حاکم بر این سازمان" در مورد خودروهای 
توقیفی است که در این حالت با توجه به اینکه به  قید 
زمانی اشاره نداشته، گمرک نیز تا زمانی که مهلت تمدید 
نشــود امکان ترخیص خودروهای رفع توقیف شده را 
ندارد. از این رو، در شرایطی که تمدید زمان بعید به نظر 
می رسد احتمال اینکه گمرک بر اساس مقررات و ضوابط 
حاکم بر خود اقدام و این خودروها که رفع توقیف شده 
ولی مصوبه ای برای تمدید زمان ندارند را متروکه اعالم 

کند وجود دارد.
این در حالی است که بعد از مهلت 2۶ شهریور ماه، دیگر 
زمانی تمدید نشد و مابقی خودروها که بخشی از آن فاقد 

ثبت سفارش بود مشمول مقررات متروکه شده است.

ترخیص خودروهای توقیفی به بن بست خورد

احتمال متروکه شدن صدها خودرو

حضرت آیت اهلل خامنه ای:
 استخدام پرستاران با جدیت 

دنبال شود
رهبر انقالب اســالمی در ســخنرانی تلویزیونی 
به مناســبت ســالروز والدت حضرت زینب و روز 
پرستار تصریح کردند: مجاهدت های پرستاران در 
روزهای کرونا آنها را در چشم مردم عزیزتر از همیشه 
کرد. به گزارش ایسنا حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح )یکشنبه( در سخنان 
زنده و تلویزیونی به مناسبت میالد حضرت زینب 
کبری سالم اهلل علیها و روز پرستار، ضمن تبریک 
این روز به همه پرستاران، پرستار را فرشته رحمت 
بیمار خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران 
کرونایی و در شرایطی بسیار دشوارتر و پراضطراب تر 
از شرایط معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند و 
صحنه ها و فعالیت هایی را به نمایش گذاشتند که 

حقیقتاً اعجاب انگیز است.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه ســخنان خود به 
وظایف و تکالیف مســئوالن در قبــال زحمات و از 
خودگذشتگی های پرستاران پرداختند و افزودند: 
یکی از کارهــای الزمی که به من گزارش شــده و 
مسئوالن باید انجام دهند، اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاران است که مدتها قبل تصویب شده 
اما هنوز اجرا نشده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: همچنین استخدام پرستاران یکی دیگر از 
کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت 
دنبال شود تا وضع پرســتاران به گونه ای باشد که با 
خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده های آنها 

هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
کیفیت خودرو مطالبه مردم است

یکصد و هشتاد و نهمین جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست روحانی رییس 
جمهور تشکیل شد و در خصوص الیحه بودجه سال 
۱۴00 و بسته اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو 
بحث و بررسی های الزم صورت گرفت و مواردی نیز 

به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، رییس جمهور در این جلسه  پس از 
گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص مباحثی 
که درباره الیحه بودجه سال ۱۴00 در روزهای اخیر 
مطرح شده است، گفت: تنظیم لوایح بودجه مستلزم 
فرایندی پیچیده و تخصصی اســت که امسال این 
فرایند در دولت همچون سال های گذشته با توجه 
به شــرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصالح 
ساختار بودجه با حساســیت و دقت بیشتری طی 
شده و بودجه ۱۴00 با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی 

و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است.
روحانی اختــالف دیدگاه و نظرات کارشناســی و 
تخصصی در تنظیم بودجه را  امری طبیعی و بدیهی 
دانست و افزود: نباید اجازه بدهیم موضوعی به این 
 حد پیچیده و تخصصی و حســاس و حیاتی محل 

مناقشه های سیاسی قرار بگیرد.
رییس جمهور تاکیــد کرد: دولت تــالش دارد در 
جلســات مرتبط با این موضوع، مباحث مربوط به 
بودجه را با در نظر گرفتن الزامات و اقتضائات کشور و 
با اجماع سازی  الزم به نتیجه برساند.رییس جمهور 
تصریح کرد: دولت تالش دارد در کنار فراهم آوردن 
زمینه های رشد درآمدهای کشــور، هزینه ها را بر 

اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی مدیریت کند.

اخبار
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سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در کل کشور ۳۶ 
درصد و در شهر تهران ۴۹ درصد است.

به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی که به تازگی 
روند ارایه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده در گزارشی 
تازه روند تحوالت مسکن با تکیه بر اقتصاد کالن را ارایه 
و به شاخصهایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، 
سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن 
در هزینه خانوار پرداخته است. این گزارش نشان می 
دهد در فاصله زمانی ۱0 ساله بین سال های ۱۳۸۸ تا 
۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به باالترین 
میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال 
۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته اســت. این 
شاخص برای شهر تهران در ســال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ 
درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع 
که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده 
احتماال مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه های خانوارها 

را در بر می گیرد.
چند روز قبل محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در 
یک نشست خبری اعالم کرد که متوسط قیمت هر متر 

مربع مسکن در کشور ۱5.2 میلیون تومان است که در 
این بین شهرهای تهران با میانگین متری 2۷.۸ میلیون 
تومان، اهواز با متوسط 2۳.5 میلیون تومان، شیراز ۱۱.۴ 
میلیون، اصفهان، ۱۱.۴ میلیون و زنجان ۱0.۹ میلیون 
تومان در هر متر مربع به ترتیب پنج شهر گران قیمت 
کشور هستند. شهرستان یاسوج در استان کهگیلویه و 
بویراحمد با متوسط قیمت ۳.2 میلیون تومان در هر متر 
مربع کمترین قیمت را در بین شهرهای مرکز استانها به 

خود اختصاص داده است.
اخیرا نیز دفتر اقتصاد مسکن وابســته به وزارت راه و 
شهرسازی گزارشی از تحوالت بازار مسکن با تکیه بر 
اقتصاد کالن ارایه کرده که حاکی از آن است سهم ارزش 
افزوده بخش مسکن از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ 
درصد کاهش یافته اســت. همچنین، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در شــهر تهران و در تمامی مناطق 
شهری کشور از ســال ۹2 تا ۹5 روند نزولی داشت و 

از ســال ۹5 تاکنون اندکی روند صعودی شده است. 
آمارها در بخش ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
ساختمان های مسکونی، نشــان  می دهد که در سال 
۱۳۹5 تا ۱۳۹۶ سود تولید مسکن از ۷0 به ۱20 رسید 
و در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو 

سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶0 درصد کاهش یافت.
آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در 
کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. 
گزارش ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در 
اشتغال در فاصله زمانی ۱0 ساله بین سال های ۱۳۸۸تا 
۱۳۹۸ از ۱۳.۱ درصد به ۱2.۶ درصد کاهش یافته است.   
تحوالت قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. 
بررسی ها حاکی اســت که میانگین قیمت معامالت 
مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به طوری که 
میانگین قیمت معامالت مسکن در شهر تهران در ۸ ماه 
نخست سال ۹۸ معادل ۱2 میلیون و ۶۱۷ هزار تومان 

بوده و در ۸ ماه نخست امسال این رقم به 2۷ میلیون و 
۸2۸ هزار تومان رسیده است.

تحوالت قیمت مسکن در شــهر تهران نیز اختالف 
فاحشی را نشان می دهد. بر اساس بررسی های انجام 
شده معامالت آبان ماه امسال حاکی از میانگین متوسط 
خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معادل 5۹ 
میلیون و ۳۹۸ هزار تومــان در منطقه یک دارد و این 
رقم برای منطقه ۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و 
۹0۴ هزار تومان است.   بررسی شاخص حباب قیمتی 
در بازار مسکن شــهر تهران نیز حاکی از افزایش قابل 
مالحظه اجاره بها دارد. بنا بر اعالم کارشناسان، یکی از 
شاخص های نشان دهنده وجود حباب قیمتی در بازار 
مسکن، نسبت میانگین قیمت به میانگین اجاره بها هر 
مترمربع مسکن است. بر اساس مطالعات انجام شده 
از ســال ۱۳۹۸، این شاخص افزایش قابل مالحظه ای 
داشته و به عدد 2۳ رسیده است. در ۸ ماه نخست سال 
جاری نیز معادل ۳۷ درصد بوده اســت که بیش از دو 
برابر میانگین بلندمدت است. بر اساس آمارها میانگین 

بلندمدت این شاخص برای شهر تهران ۱۸ است.

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: آنچه به نفع مردم 
نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آنها آسیب می زند را 
به دیوار می کوبیم و آنچه که به مصلحت آنهاست از زبان هر 
کسی گفته شــود و با قلم هر کسی نوشته شود، روی چشم 
می گذاریم. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در ابتدای 

جلسه علنی مجلس در نطق پیش از دستور گفت: 
رییس مجلس تصریح کرد: میان همۀ مسئوالن باید یک اصل 
مشترک باشد و آن هم نفع مردم اســت؛ آنچه به نفع مردم 
نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آنها آسیب می زند را به 
دیوار می کوبیم و آنچه که به مصلحت آنهاست از زبان هر کسی 
گفته شود و با قلم هر کسی نوشته شود، روی چشم می گذاریم 
و تالش خواهیم کرد تا با ریل گذاری و هدایت گری صحیح و با 
هماهنگی و همکاری با دولت،  کشور را به سمت حل مشکالت 
مردم سوق دهیم. وی افزود: طرح حمایت معیشتی از مردم،  
نمونه مناسبی است که با همکاری و هماهنگی دولت محترم 
به نتیجه رسید.  به مردم قول داده بودیم که نگذاریم سفرۀ آنها 
کوچکتر شود؛ تالش کردیم تا کمتر شرمسار پدرانی باشیم که 
شرمندۀ فرزندانشان شده اند. مطمئن باشید مردم را در میانۀ 
مشکالت اقتصادی تنها نخواهیم گذاشت.  رییس مجلس 
خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، مربوط به مهمترین دستور 
کار پیش روی مجلس، یعنی الیحه بودجه ۱۴00 اســت. 
بودجه در نگاه مجلس، تاثیرگذارترین سند حکمرانی است 
که مستقیماً مسیر پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها را رقم 

خواهد زد؛ باید دقیق ترین و کارشناسی شده ترین برآوردها در 
بودجه لحاظ شود تا نقشۀ راه کشور، مسیری در جهت منافع 
مردم طی کند. در خصوص الیحۀ بودجه ۱۴00 در مجلس 
شورای اسالمی چه در کمیسیون ها، چه در مرکز پژوهش ها 
چه در دیوان محاسبات و چه در جلسات متعدد کارشناسی با 

اقتصاددانان، بررسی های الزم صورت گرفته است.
قالیباف ادامه داد: دیوان محاسبات نیز گزارش تفریغ بودجه  را 
بهنگام آماده کرده است. گزارش تفریغ، کارنامۀ انضباط مالی 
دولت اســت. گزارش تفریغ بودجه در گذشته، به گزارشی 
اداری و کم اثر تبدیل شده بود. اما ما برای اولین بار توانستیم 
آسیب های بودجه سال ۹۸ را در بررسی الیحۀ بودجه ۱۴00 
مدنظر قرار دهیم.  رییس مجلس گفت: امیدواریم با توجه به 
هماهنگی های انجام شده، دولت محترم و سازمان برنامه و 
بودجه، برای اصالح الیحه نهایت همکاری را به عمل آورند. 
اصالح ساختار بودجه حتی در حداقلی ترین صورت آن، مثل 
نان شب برای سیاستگذار ما واجب است. ارقام بودجه را در 
اصالحات اساســی مجلس واقعی خواهیم کرد. مجوز اخیر 
رهبر انقالب، گامی بلند در جهت واقعی کردن ارقام بودجه و 
پرهیز از هرگونه برآورد غیرواقعی است؛ تالش خواهیم کرد 
تا در همین مسیر، بند به بند الیحه را با اصالحات اساسی به 
شیوه ای که به نفع معیشــت مردم و کشور عزیزمان باشد، 
بررسی کنیم تا نقشی در برداشــتن بار گرانی و تبعیض و 

بی عدالتی و فقر از روی دوش مردم ایفا کنیم.

طابق اعالم وزارت راه و شهرسازی؛

نیمیازدرآمدتهرانیهاخرجمسکنمیشود

قالیباف:

آنچهبهنفعمردمنیسترابهدیوارمیکوبیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۳۰ آذر ۱۳۹۹  به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز  یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید، روز  یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون 

و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۸۲ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ 
میلیون و ۱۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان است.

آگهي مناقصه قرارداد خرید رنگ مورد نیاز 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان

شهرداري اصفهان در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت واگذاري قرارداد خرید رنگ مورد نیاز مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان جهت رنگ آمیزي جداول 
و المان هاي شهري را انتخاب نماید. 

لذا از کلیه افراد حقیقي و حقوقی واجد شرایط به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آید.
تذکرات :

۱-مدت انجام کار : 
 مدت قرارداد از تاریخ ابالغ شروع بکار به مدت یک ماه شمسی مي باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه  ۴،000،000،000 ریال مي باشد که به یکی از دو روش زیر قابل پذیرش خواهد بود:
الف ( ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه

ب ( فیش واریز نقدی به شماره حساب سپرده ۱002۷۶000۱۳ بانک شهر شعبه جهان نما به نام شهرداري اصفهان
۳- مبلغ واریزي جهت دریافت اسناد مناقصه و شماره حساب:  مبلغ 000,500,۱ ریال به حساب شماره 0۱05۸۳۳۸۸2000 بانک ملي حساب شهرداري اصفهان 

۴- شرایط متقاضي: 
 الف ( تأیید توانمندی انجام موضوع قرارداد توسط نماینده کارفرما  

 ب ( رنگهاي تحویلي از هر نمونه باید از یک برند باشند
 5- مهلت ارائه اسناد: واجدین شرایط مي توانند جهت دریافت اســناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱0/0۱ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱0/۱۱ به 

معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان مراجعه نمایند. 
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۳/۳0 روز شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۱0/۱۳ مي باشد. 

۶- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها : خیابان آیت ا... شمس آبادی ، کوچه شماره 2۳ ، معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 
الف ( شرکت کنندگان باید اسناد و مدارک مناقصه را پس از اخذ ، مهر و امضاء نموده و در پاکت هاي )الف( و )ب( که از معاونت خدمات 

شهری دریافت نموده اند، الک و مهر شده تحویل دبیرخانه معاونت داده و رسید دریافت نمایند.
ب ( شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و کلیه تکالیف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.شهرداري اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است .

شهرداري اصفهان

استان ها
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پیش بینی بازارها  ممکن نیست
سعید مسگری، کارشناس اقتصادی

یکی از مشکالت اصلی که در سال 99 گریبانگیر اقتصاد ایران شد انتظارات تورمی بود. اتفاقات سیاسی سال های97 و 98 در ایران مانند خروج آمریکا از برجام، کسری بودجه شدید به دلیل عدم تمدید معافیت های تحریم 
نفتی و بحث FATF موجب شد تا انتظاراتی مبنی بر رشد شدید قیمت ها در جامعه شکل بگیرد و مردم به این نتیجه برسند که اقتصاد ایران در سال 99 با تورمی بسیار باال روبه رو خواهد شد. در این شرایط با برطرف 
شدن یا کاهش تحریم های اقتصادی می توان انتظار کاهش مشکالت اقتصادی را داشت. حتی اگر با برطرف شدن تحریم های نفتی و مالی، بالفاصله صادرات نفت ایران احیا نشود انتظارات تورمی به شدت کاهش یافته 
و بخشی از منابع ارزی کشور آزاد خواهند شد. در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و تسهیل مبادالت ارزی، نرخ ارز در کوتاه مدت با کاهش مواجه شده و افزایش قیمت در سایر بازارها متوقف و یا حداقل کند خواهد شد.

اما در حال حاضر اساسا پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این کار در سال های اخیر دشوارتر نیز شده است. به عنوان مثال روند قیمتی و تعداد معامالت مسکن با سایر کاالها متفاوت است و روندی 
سیکلی دارد. اکنون در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار می رود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. 

از سوی دیگر مشکل مهمی که در بازار ارز رخ داد این بود که در اثر تحریم ها کاهش صادرات نفتی از یک سو و کم شدن صادرات غیر نفتی از سوی دیگر کشور را با محدویت منابع ارزی مواجه کرد. عالوه بر این تحریم ها 
باعث شد حتی در صورت فروش نفت و صادرات غیرنفتی نتوانیم ارز وارد کشور کنیم، بنابراین عرضه آن در کشور مختل و دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بسته شد، در نتیجه قیمت ارز روند صعودی پیدا کرد.
به عقیده بنده شرایط حاضر بر خالف نظرات عموم، نباید اصال نگران دالر بیست هزار تومانی و سکه هشت میلیونی باشیم. باید نگران دالر چند ده هزار تومنی و خانه چند میلیاردی شد. باید نگران گسترش فقر و استمرار 

کاهش رفاه مردم در دهه صفر اقتصاد ایران یعنی دهه آینده بود. 

بازار طال، ارز، ســکه، خودرو 
و مسکن از جمله بازارهایی 
جذاب برای سرمایه گذاری 
هســتند که البته این روزها 
دورنمای آنها برای هیچ کس 
قابل پیش بینی نیست. ســردرگمی بازارهای دارایی 
موجب شده تا مردم از آینده سرمایه های وارد شده خود 

به این بازارها بی خبر باشــند و نتوانند تصمیم درستی 
بگیرند. 

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای دارایی 
این روزها دچار تعمیق رکود شده و معامالت ملکی به 
پایین ترین سطح خود رسیده اند. به دنبال افت معامالت، 
بازار مسکن به آرامش نســبی رسیده و به نظر می رسد 
مشروط به عدم ایجاد شوک از سوی متغیرهای بیرونی 
همچون نرخ ارز، ثبات به بازار ملک برگردد یا دست کم 
روند رشد نرخ های کذایی متوقف شود. البته در چند روز 
گذشته بازار مسکن در حالت سردرگمی قرار گرفته است.

همچنین در بازار طال و ســکه شاهد هستیم هر چقدر 
ارزش بازاری ســکه به ارزش ذاتی آن نزدیک تر شود، 
دسته ای از بازیگران تمایلی بیشتری دارند که در موقعیت 
خرید به بازار وارد شــوند. دفعه قبلی زمانی خریداران 
به بازار سکه وارد شــدند که حباب سکه تا حدود 250 
هزار تومان پایین رفته بود. در آن مقطع سکه در حوالی 
محدوده 10 میلیون و 800 هزار تومانی نوسان می کرد. 
این بار با فرض ثبات شــرایط، در صورت نزول سکه تا 
محدوده 11 میلیون و 500 هزار تومانی، ممکن است 
گروهی از معامله گران یک پله خرید را برای خود مناسب 

تصور کنند و با حضور خود جهت بــازار را تغییر دهند. 
معامله گرانی که زیاد تمایل به ریسک برای خرید ندارند، 
 معموال در شــرایطی به بازار وارد می شوند که حباب 

کم باشد.
در بازار خودرو نیز به همین ترتیب اســت. ناهماهنگی 
و نبود تفاهم مدیریتی در عرصه های مرتبط با خودرو 
و نبود ســاختارهای دقیقی که بتواند اعمال نظارت بر 
خودروســازان و فعالیت های جدی نظارتی و کنترلی 
داشته باشد موجب سردرگمی هایی است که هر از چند 

گاهی در بازار خودرو رخ می دهد.

دورنمای   بازارها   مشخص   نیست

سردرگمی  بازارها
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

یک مقام مسئول درباره شروع مجدد برخوردها از 15 
آذرماه در تهران گفت: تیم های مقابله ای ما تشکیل 
شده و برخوردها را آغاز کردیم و در تهران هم برخورد 
جدی خواهیم داشت.یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، درباره طرح برخورد 
با پوشــاک قاچاق گفت: در ســال 97 طرح پوشاک 
مبتنی بر شناســه کاال و رهگیری را انجام دادیم. در 
فاز اول به دلیل این که نیاز بود سامانه مربوطه تکمیل 
شود، برندهایی مانند نایک و آدیداس که قاچاق محرز 

محسوب می شدند از سطح شهر جمع آوری شد.
سوادکوهی در خصوص تداوم طرح مبارزه با پوشاک 
قاچاق اظهار کرد: برخالف آنچه می گویند که ستاد 
مبارزه با قاچاق طرح مبارزه با برندهای محرز قاچاق 
پوشاک را آبان ماه ســال گذشته متوقف کرده است، 
گزارش هایی داریم که در زمان کرونا و در استان های 
مختلف با فروشگاه هایی که برند قاچاق می فروختند، 
برخورد الزم انجام شــده و در تهران هم چند مرکز 

تعطیل شــدند. وی افــزود: طرح های مــا به دلیل 
هدف گذاری هایی که کردیم، اســتمرار دارد. برخی 
اوقات شــرایطی پیش می آید که کار را دچار مشکل 
می کند. در حال حاضر خیلی از مال های تهران نیمه 
تعطیل هستند بنابراین فعالیتی ندارند که بخواهیم با 

آن مقابله کنیم.
ســوادکوهی هدف از اجرای طرح مقابله با پوشاک 
قاچاق را نه تعطیلی فروشــگاه ها، بلکه تغییر رفتار 
آن ها دانســت و تصریح کرد: طبق آمارهایی که تیم 
قرارگاه مبارزه با قاچاق پوشاک ارائه داده اند، بیش از 70 
درصد فروشگاه هایی که پوشاک برند غیرمجاز عرضه 
می کردند، تغییر رفتار داده و اکنون محصوالت تولید 
داخل را به فروش می رسانند؛ لذا ما به اهدافمان نزدیک 
شده ایم.وی درباره شروع مجدد برخوردها از 15 آذرماه 
در تهران، گفت: در حال حاضر، چند برندشاپ در تهران 
هســتند که به فروش کاالی قاچاق مبادرت دارند. 
تیم های مقابله ای ما تشکیل شده و برخوردها را آغاز 

کردیم و در تهران هم برخورد جدی خواهیم داشت.

در حالــی که قرار بــود ارز 
دولتی یا همــان ارز 4200 
تومانــی منجر بــه کاهش 
قیمت کاالهای اساســی و 
مورد نیاز مردم شود شاهد 
هستیم که به دلیل رانت و فساد باالیی که تخصیص 
این ارز داشته کاالهای اساسی نه تنها با قیمت کمتر 
که با قیمت های بسیار باالیی به دست مردم می رسد. 

دولت در بودجه 1400 نیز قرار است از این ارز استفاده 
کند اما بســیاری از کارشناسان اقتصادی در رابطه با 

تبعات ادامه تخصیص ارز دولتی هشدار داده اند.
این در حالی اســت که وزیر صمــت در جدیدترین 
اظهارنظر خود خواستار حذف این ارز با قدرت تمام از 
سوی مجلس شده است. وزیر صمت با بیان اینکه ریشه 
بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور دو نرخی بودن 
ارز است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی یک تصمیم انقالبی در خصوص حذف ارز 
4200 و تک نرخی کردن ارز بگیرند. رزم حســینی، 
ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور را دو نرخی 

بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی یک تصمیم انقالبی در خصوص حذف ارز 

4200 و تک نرخی کردن ارز بگیرند.
این در حالی است که سخنگوی دولت از تبعات حذف 
این ارز بر اقتصاد کشــور و آســیب های احتمالی به 
معیشت مردم سخن گفته است. اقتصاددانان بر این 
باورند که حذف ارز 4200 تومانی بنا به دالیل مختلف 
نمی تواند منجر به افزایش تورم شود، چرا که در طول 
یکی دو سال اخیر، حجم رقمی که دولت برای تامین 
کاالهای اساسی با ارز 4200 تومانی در نظر گرفته بود 

کمتر شد، که این عدد در الیحه بودجه 1400 صفر یا 
حذف شده است.

اما به نظر می رســد که دولت با طرح پیشنهاد حذف 
ارز ترجیحی تصمیم گیری نهایی در ایــن باره را بر 
عهده مجلس شورای اسالمی گذاشته است. یکی از 
اعضای کمیســیون برنامه و بودجه می گوید: درباره 
برخی کاالها که ضروری هســتند باید مابه التفاوت 
آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. همچنین 
نمی توان برای حذف یا باقــی ماندن ارز ترجیحی در 
ســال آینده حکمی کلی صادر کرد، بهتر اســت که 

موردی برخورد شود.

چرا تمام موافقان تخصیص ارز 4200 تومانی، یک شبه مخالف ارز دولتی شده اند؟

عقب نشینی چراغ خاموش از ارز دولتی

ارز دولتی در مسیر داللی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

از همان روزهای ابتدایی تکلیف تخصیص ارز 4200 تومانی مشخص بود چراکه گویا این طرح در خالء تصمیم گیری شده و عوامل مختلف را در آن نادیده انگاشته اند. اینکه افراد به ارز نیاز دارند و از سوی دولت تامین ارز شوند 
و بازار آزادی تشکیل نشود و در شرایط تحریمی قدرت عرضه دولت محدود می شود طبیعی بود که دچار چالش های مختلف خواهیم شد. اما نیت واردات بیش از 17 میلیارد دالری قبل از تحریم ها قابل تحسین است چراکه 

قبل از تحریم ها ورود انبوهی از کاالها می توانست از فشار تحریمی بکاهد اما مالک تعیین قیمت ثابت برای ارز و از سوی دیگر نبود یک مکانیزم توزیع مناسب پاشنه آشیل این نیت خوب شد.
از اوایل این اتفاق پیشنهاد شد عرضه کاالها در یک محیط شــفاف مثل بورس کاال اتفاق بیفتد و مالک تعیین قیمت ارز، کشف قیمت باشد. در این صورت فاصله قیمتی و مابه التفاوت به راحتی به خزانه دولت بازمی گشت و 
دولت می توانست برای پوشش نیاز بازار واردات مجدد و مضاعف داشته باشد. متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و از ســوی دیگر اخذ مابه التفاوت بعد از تخصیص ارز از سوی دیوان عدالت اداری رد شد. این نشان داد که کار 
کارشناسی مناسب انجام نشده و باید قبل از تخصیص، مبنای ارز، قیمت شناور و کشف قیمت در بورس کاال انجام می شد. تمام عوامل دست به دست هم داد که ساالنه رانتی نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان به جییب رانت 

خواران برسد و کاالهای مشمول ارز 4200 تومانی وارد و بر مبنای ارز نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد. 
در ابتدای کار که فاصله قیمت ارز 4200 تومانی با بازار آزاد در حد 3 هزار تومان بود. حذف ارز 4200 تومانی به راحتی می توانســت اتفاق افتد اما نبود شــجاعت الزم برای برگشت از اشتباه و همچنین عدم پذیرش ریسک 
کاهش محبوبیت هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس باعث شد ارز 4200 تومانی به عنوان یه غده ســرطانی همچنان پیکر اقتصاد نحیف و مردم شریف ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد. در این بین رانت خواران یک 
شبه ثروتمند شده اند و این پول های بادآروده دوباره در مسیر داللی در بخش مسکن، خودرو، ارز، طال و ســکه ورود کرده و التهاب مجدد ایجاد کرد. یک نکته دیگر نیز به رغم تاکیدات مورد غفلت قرار گرفت و آن اینکه در 
شرایط تنگنای ارزی و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق معکوس، قیمت ها را در مرز تعیین کرد. کشوری مثل عراق با ســه میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت و درآمد 90 میلیارد دالری، آماده بلعیدن اکثر دارایی های کشور از 
جمله کاالهای اساسی با ارز 4200 تومانی اســت. بنابراین زمانی که 6 هزار کیلومتر مرز خاکی و بیش از 2 هزار کیلومتر مرز آبی وجود دارد، از ابتدا مشخص بود کنترل قاچاق معکوس امکان پذیر نخواهد بود و مرزها تعیین 

کننده قیمت کاالها به جای ستاد تنظیم بازار خواهند شد. 
البته خال وجود یک نظام جامع توزیع که بتواند دالالن را حذف کند نیز احساس می شود، اما آزمایش و خطای مجدد با وجود تجارب مختلف بسیاری از کشورها و حتی کشور خودمان گناه نابخشودنی است. در نظام اقتصادی 
دنیا عرضه کاالها در یک نظام شفاف و رقابتی در اولویت است و روش منسوخی مثل قیمت گذاری دستوری کاالها بسیار رویایی است. در چنین شرایط تحریمی با وجود التهابات گوناگون قیمت گذاری و تنظیم بازار عملی 

نخواهد بود و نمی توان برای هر فروشگاه یک مامور تعیین کرد و دو قیمت و چند قیمتی بودن کاالها به جهت ارز چند نرخی  را کنترل کرد. بنابراین این طرح چیزی جز رانت و داللی را توسعه نمی دهد.  
ای کاش از ابتدا مردان شجاعی از دولت با کار کارشناسی و با منطق در مقابل تصمیم غلط مقاومت می کردند حتی اگر پست خود را از دست می دادند. حال بعد از این همه هزینه های ارز 4200 تومانی، رئیس جمهور، معاونان، 
وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و همه و همه ادعای مخالفت از ابتدا را دارند. این عزیزان یا مخالف نبوده اند و اگر مخالف بوده اند سکوت یک مخالف در منافع ملی نشان از عدم حساسیت کافی به آسیب به منافع ملی دارد. به هر 
ترتیب بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، ارز 4200 تومانی و هر تصمیم رانت زایی نه تنها به مردم، دولت و تولیدکنندگان کمکی نخواهد کرد بلکه بر آسیب های اقتصاد بی جان کشور خواهد افزود. اخذ تصمیات 
سخت اقتصادی شجاعت می طلبد و برگشت از یک تصمیم اشتباه شجاعت و ومردانگی. بایستی با ایجاد بسترهای مناسب و مکانیزها و سامانه های مختلف به دو رویکرد برسیم. یا باید جوری برنامه ریزی و هماهنگی صورت 
گیرد تا یارانه، معافیت، ارز 4200 تومانی و... به بخش هدف اصابت کند و نتایج قابل ارزیابی و روشنی داشته باشند. یا اینکه همه این امتیازات و کمک ها و تسهیالت و مالحظات حذف شده و در قالب امتیازات و تسهیالت به 

صورت نقدی و مقصد محور باشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
از پرداخت تســهیالت به صادر کنندگان کشمش 
با حمایت این ســازمان و عاملیت بانک عامل حوزه 
کشاورزی خبر داد. محمدعلی طهماسبی در نشست 
مشــترک با مدیرعامل بانک عامل حوزه کشاورزی، 
با بیان این که ســازمان تعاون روستایی باید شرایط 
صادرات را با پرداخت تسهیالت فراهم کند، افزود: با 
آغاز طرح پرداخت تسهیالت صادرات، قیمت خرید 
کشمش از کشاورزان به بیش از قیمت های اعالمی 

افزایش می یابد.
به گفته وی، ما پیش بینی کرده بودیم که در سال 
جاری 200 هزار تن صادرات کشــمش داشــته 
باشیم که با کمک بانک عامل حوزه کشاورزی این 
پیش بینی محقق خواهد شــد.مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران، قیمت خرید کشمش 
از باغداران را در این طرح بسته به نوع آن از 11 تا 18 
هزار تومان عنوان کرد و افزود: در نوع کشمش هر 
کیلوگرم تیزآبی، کشمش درجه یک هر کیلوگرم 20 
هزار تومان و کشمش درجه 2 هر کیلوگرم 18 هزار 
تومان و در نوع کشمش آفتابی هر کیلوگرم درجه 
یک 16 هزار تومان و هر کیلوگرم درجه 2، 11 هزار 

تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.
طهماسبی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی 
مسئول تنظیم میزان تولید برای جلوگیری از زیان 
تولید کننده و استمرار تولید است، بیان داشت: از 
نظر وزارت جهاد کشــاورزی در زمان بیش بود و یا 
کمبود تولید باید به کشــاورز کمک شود تا تولید 
بدون زیان تولید کننده ادامه داشته باشد.وی افزود: 
در ســال جاری یکی از محصوالتی که با بیش بود 
تولید مواجه شده است، کشــمش تولید شده در 
شهرستان های مالیر، پاکستان، زنجان، خراسان و 
غیره است که به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای 
حمایت از تولیدکننده با همکاری بانک عامل حوزه 

کشاورزی ورود خواهیم کرد.
این مقام مسئول یکی از دالیل ورود به بازار کشمش 
به دستور وزیر را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: 
وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند که وارد چرخه 
حمایت از خرید کشــمش تا صادرات بشــویم که 
همراه با ارزآوری از زیــان تولیدکننده جلوگیری 
و تولید پایدار داشته باشــیم.وی یادآور شد: ورود 
تعاون روستایی به حمایت برای صادرات کشمش به 
معنی کاهش صادرات نیست بلکه با توجه به افزایش 

تولید، به دنبال افزایش صادرات هستیم.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به افزایش 
تولید بادمجان در سال گذشته، تاکید کرد: به طور 
مثال در قضیه افزایش تولید بادمجان که در جنوب 
کشور سر و صدا به پا کرد، در هشت ماهه ابتدای سال 
98، 66 هزار تن صادرات داشتیم و در هشت ماهه 
ابتدای امسال نیز به همان میزان بادمجان از کشور 
صادر شد و موضوع تنها افزایش تولید بود.طهماسبی 

تصریح کرد: در مورد کشمش نیز ما چند موج افزایش 
تولید داریم که موج اول آن خرید انجام شده، موج 
دوم آن در بهمن ماه است و موج سوم در اردیبهشت 
اتفاق می افتد که با توجه به تمهیدات انجام شده و 
همکاری هایی که با بانک کشاورزی خواهیم داشت، 
مشکلی برای بیش بود تولید در این محصول در دو 

موج آتی نخواهیم داشت.
مدیرعامــل بانک عامل حــوزه کشــاورزی نیز از 
پرداخت تسهیالت بدون ســقف با نرخ سود 14.5 
و 10 درصد به کارخانه های فــرآوری و تجار برای 
صادرات کشــمش خبــر داد.روح اهلل خدارحمی 
با تاکید بر این که کشــمش یکــی از اقالم عمده 
صادرات کشور است، اظهار داشت: شرایطی فراهم 
شده که با استفاده از آن صادرکنندگان بتوانند به 
موقع کشــمش تولیدی را برای جلوگیری از زیان 
کشاورزان از کشور خارج کنند.وی ادامه داد: برای 
صادرات کشمش تسهیالتی در نظر گرفته شده که 
از دو محل تأمین خواهد شد که یکی از این محل ها 
خط اعتباری است که از صندوق توسعه ملی با منابع 
بانک با نرخ ســود 14.5 درصد پرداخت می شود و 
دیگری محل پرداخت تسهیالت خط اعتباری است 
که توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد 

که سود نرخ این خط اعتباری 10 درصد است.
مدیرعامل بانک عامل حوزه کشــاورزی با بیان این 
که تسهیالت پرداختی به شرکت ها، صادرکنندگان 
و کارخانه های فرآوری پرداخت خواهد شــد، گفت: 
ســازمان تعاون روســتایی پرداخت بخشی از سود 
آن را تضمین کرده اســت و ما نیز برای پرداخت این 
تسهیالت، در کمترین زمان اعالم آمادگی می کنیم.
وی با بیان این که ماهیت این تسهیالت ایجاب می کند 
که پرداخت آن کوتاه مدت و در زمان 9 تا یک ســاله 
انجام شود، یادآور شد: این تسهیالت برای هزینه های 

جاری و سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.
خدارحمی در پاسخ به پرسشی در خصوص این که 
افراد حقیقی و حقوقی با چه ویژگی هایی می توانند 
این تسهیالت را دریافت کنند، پاسخ داد: شناسایی 
افراد حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیالت به 
کارگروه های استانی واگذار شده که جهاد کشاورزی 
و کارشناســان ما عضو آنها هســتند، ضمن اینکه 
برای تأیید صالحیت دریافت کنندگان تسهیالت 
مستندات از آنها خواسته می شود که از جمله آنها 

سابقه صادرات و توان صادراتی است.
به گفته وی، با توجه به شناختی که کارگروه های 
اســتانی نســبت به متقاضیان دارند، شناســایی 
افراد واجد دریافت تســهیالت سخت نخواهد بود.
مدیرعامل بانــک عامل حوزه کشــاورزی، میزان 
پرداخت تســهیالت را بدون سقف دانست و گفت: 
کارشناســان کارگروه استانی هســتند که تعیین 
می کنند که هر فــرد چقدر می تواند تســهیالت 

دریافت کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان گفت: فروش 
اجباری هر کاالیی بــا کاالی دیگر تخلف و خالف 
قانون است، لذا باید رفتار همه عوامل فروش و توزیع 
کنندگان و نمایندگی های عرضــه مورد رصد قرار 
گیرد.با توجه به اخبار و گزارشات واصله در مورد نحوه 
توزیع روغن خوراکی، جلسه ای به ریاست معاون وزیر 
و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان و با حضور نمایندگان شرکت های تولیدی 
و پخش برگزار و در زمینه فروش اجباری روغن نباتی 
به همراه سایر محصوالت بحث و بر تخلف بودن این 

موضوع تاکید شد.
در ابتدای این جلسه عباس تابش، با تشریح توزیع 
قانونمند و انتظار رفتار شبکه توزیع به خصوص در 
توزیع روغن به ضرورت کنترل تمام عوامل توزیعی 
تاکید و نتیجه مورد انتظــار را از تولید کنندگان و 
عوامل پخش طلب کردند.رئیس سازمان حمایت 
در ادامه اظهار داشــت: فروش اجباری هر کاالیی 
بــا کاالی دیگر تخلــف و خالف قانون اســت. لذا 

باید رفتار همه عوامل فــروش و توزیع کنندگان و 
نمایندگی های عرضه مورد رصد قــرار گرفته و از 
انجام تخلــف موضوعی به خصــوص عرضه خارج 
از شــبکه و گران فروشــی جلوگیری شود. بدیهی 
است مســئولیت عملکرد کلیه ویزیتورها و عوامل 
پخش با واحدهای اصلی بوده و حتماً می بایســت 
 کنترل های الزم در این خصوص توسط این شرکت ها 

صورت گیرد.
وی ضمن بیان روند نظارت و بازرسی های انجام شده 
بر حسن توزیع روغن خوراکی شرکت های پخش و 
توزیع کنندگان مواد غذایی و پرونده های تخلفاتی 
متشــکله در خصوص توزیع خارج از شبکه روغن 
خوراکی، تاکید کرد: مطابق دستورالعمل ابالغ شده 
این سازمان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اســتان و بازرســان اصناف موظفند، ضمن برنامه 
ریزی مناسب و انجام بازرسی های موردی و مستمر، 
اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر چگونگی فروش 

و توزیع روغن خوراکی متمرکز کنند.

شروع مجدد برخورد با پوشاک قاچاق

رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان:

فروش اجباری کاال همراه با هر کاالی دیگر تخلف است

معاون وزیر جهاد كشاورزی خبر داد:

پرداخت تسهیالت بدون سقف به صادرکنندگان کشمش
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مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پس از واکنش های منفی اخیر به پیامک های 
جعل نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای آنالین و پولی شدن ستاره های 
نماد اعتماد الکترونیکی با انتشار مطلبی در رابظه با طرح رتبه بندی کسب و 
کارهای اینترنتی توضیح داده است. در این مطلب رتبه بندی کسب وکارهای 
اینترنتی اختیاری عنوان شده است و هزینه دریافتی برای این موضوع را نه برای 

دادن ستاره بلکه مربوط به هزینه عمق ارزیابی و رتبه بندی اعالم کرده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی توسط یک 
نهاد دولتی را به استناد انجام انواع دیگر رتبه بندی توسط نهادهای حاکمیتی 
نظیر رتبه  بندی پیمانکاران و مشاوران )توسط سازمان برنامه و بودجه(، رتبه  
بندی بازرگانان )توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت(، رتبه  بندی بانک  ها 
و صرافی  ها )توسط بانک مرکزی( مرســوم و موجه دانسته است. انتشار این 
مطالب از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حالی صورت گرفته است 
که در هفته های اخیر واکنش های منفی به اینماد بســیار باال گرفته است و 
برخی از فعاالن استارتاپی باور دارند که اینماد تبدیل به مرکز توقف تجارت 
الکترونیکی ایران شده است. هر چند اینماد نیز مخالفت ها را بی پاسخ نگذاشته 
و گفته: »علی رغم اینکه پروژه رتبه  بندی با توجه به پشتوانه حاکمیتی و دانش 
و تجربه تخصصی، زمینه ارتقاء اعتماد مصرف  کنندگان برای خرید اینترنتی را 
فراهم کرده و موجب توسعه و ترویج خرید اینترنتی بین آحاد مردم می  شود، 
ولی با توجه به کارکرد آن در زمینه افزایش شفافیت، افزایش رقابت  پذیری و 

رفع انحصار، قطعاً موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد.« 

توضیح مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رابطه با پروژه رتبه  بندی کسب و 
کارهای اینترنتی به شرح زیر است:

»رتبه  بندی کسب  و کارهای اینترنتی با هدف ایجاد یک سیستم خودکنترل 
جهت بهبود مستمر عملکرد کسب   وکارها و افزایش رضایتمندی مشتریان 
بر مبنای معیارهای شفاف و قابل سنجش جهت کمک به مصرف  کننده در 

انتخاب صحیح، طراحی و پیاده سازی شده است.
عامل »اعتماد« یکی از مهم  ترین چالش  های فضای مجازی و خرید اینترنتی 
است و به همین دلیل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( به عنوان مجوز 
کسب وکارهای اینترنتی به استناد قانون تجارت الکترونیکی از اواخر دهه ۸۰ در 
دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت که تاکنون نیز ادامه دارد. 
از طرف دیگر، »اعتماد« موضوعی صفر و یک نیست و دارای سطوح مختلفی 
است که به این دلیل، اینماد از ابتدا به صورت ستاره  دار )یک ستاره تا پنج ستاره( 

طراحی شد ولی تاکنون سازوکار ارزیابی و تخصیص آن اجرایی نشده بود.
با توجه به تأثیر باالی عامل »اعتماد« در رفتار خریداران در فضای مجازی، یک 
کسب  وکار به منظور جذب مشتری بیشتر و حفظ جایگاه رقابتی خود، همواره 
نیازمند جلب اعتماد بیشتر مصرف  کنندگان می  باشد. بنابراین عامل اعتماد، 
هم از نگاه کسب  وکار و هم از نگاه مصرف  کننده، حائز اهمیت و تعیین  کننده 
است. بدین منظور، پروژه رتبه  بندی کسب وکارهای اینترنتی با اتخاذ رویکرد 
طیفی جهت سنجش اعتماد در کسب  وکارهای اینترنتی و با هدف ایجاد یک 
سیستم خودکنترل در حوزه تعامل کسب  وکار و مصرف  کننده، بهبود مستمر 

عملکرد کسب  وکار بر مبنای معیارهای صحیح و قابل سنجش و ارائه معیاری 
قابل درک جهت کمک به مصرف  کننده در انتخاب صحیح، طراحی و پیاده 

 سازی شده است.
پروژه رتبه  بندی کسب وکارهای اینترنتی از اوایل سال ۱۳۹۷ آغاز گردید و 
در ابتدا با تشکیل جلسات متعدد با ذینفعان این حوزه به خصوص نمایندگان 
اتحادیه کســب  وکارهای مجازی، انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی، 
سازمان نظام صنفی رایانه ای و برخی از کسب  وکارهای پیشرو در حوزه تجارت 
الکترونیکی نســبت به دریافت نقطه نظرات در خصوص مدل، شاخص  ها و 
فرآیند اجرا ادامه یافت. نهایتاً فاز اول پروژه رتبه  بندی، همراه با به  روزرسانی 
شناسنامه )پروفایل( اینماد کسب  وکار، نسبت به انتشار اطالعات عملکرد 
کسب  وکار در ســه دسته شاخص ســابقه فعالیت، وضعیت پاسخگویی به 
شکایات و سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد اقدام شد. در فاز دوم پروژه 
رتبه  بندی، با استفاده از تجربه فاز اول و افزایش دقت ارزیابی شاخص  های 
قبلی و اضافه کردن شاخص  های جدید، تخصیص ستاره  های اینماد بر اساس 
نتایج رتبه  بندی عملیاتی شد. خوشبختانه استقبال کسب  وکار از رتبه  بندی 
علی رغم گذشت زمان اندک، فراتر از انتظار بوده است؛ به نحوی که تاکنون 
حدود ۱۰۰ کســب  وکار داوطلب انجام رتبه  بندی شــده و تا امروز، بیش از 
۳۰ کسب  وکار درخواست خود را در ســامانه نهایی کرده  اند و در خصوص 
 حدود ۱۰ مورد نیز رتبه  بندی به پایان رســیده و نتایج آن در مورد متقاضی 

اعمال شده است.

توضیحات مركز توسعه تجارت الکترونیکی در رابطه با پروژه رتبه بندی كسب وكارهای اینترنتی

اینماد برای ارزیابی و رتبه بندی هزینه دریافت می کند نه ستاره
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با حضور ستاری
نخستین مركز نوآوری صنعت غذا افتتاح شد

نخستین مرکز نوآوری صنعت غذا با هدف ایجاد زیرساخت و شتابدهی طرح های 
فناورانه در حوزه صنعت غذا افتتاح شد. نخستین مرکز نوآوری صنعت باحضور 

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری و پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.
پیش بینی شده که این مرکز محلی برای توســعه و تجاری سازی ایده های 
نوآورانه این حوزه شود. در مرکز نوآوری صنعت غذا، ۸ ایده فناورانه شتابدهی 
می شود. همچنین این مرکز میزبان ۷ طرح توسعه تجاری سازی است. طرح 
هایی چون بسته بندی و فرآوری گوجه سیاه، نان بیسکویت چهار شیره، انواع 
شــیرینی جات رژیمی برای بیماران خاص، اتانول برگرفته از سبوس گندم، 
مزارع عمودی، مکمل غذایی درختان پســته و سامانه فروش مستقیم برنج 
توسط کشاورزان در این مرکز به تولید می رسند. سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری در آیین افتتاحیه این مرکز، گفت: ایجاد این مرکز حرکت بزرگی است 
که از کارخانه نوآوری کلید خورد و با ایجاد دیگر کارخانه ها این روند ادامه دار 
شد. این مرکز هم در ساختمانی با ۸۰ سال قدمت بازسازی و ایجاد شده است تا 

در اختیار نوآوران و فناوران قرار گیرد.

تهدید واسطه های مسکن با قانون جدید مالیاتی؛ استارت آپ ها بیکار می شوند؟
نقشه حذف استارت آپ های ملکی

تصویب مالیات ناکارآمد برای بازار مسکن منجر به تعیین یک »تکلیف ضدبازار« 
شده است. مطابق قانون تازه مصوب »مالیات بر خانه  خالی«، وزارت راه و شهرسازی 
باید سامانه معامالت امالک تشکیل دهد تا مالکان مطابق »قیمت مدنظر دولتی ها« 
واحدها را معامله کننــد. این مصوبه به معنای »انتقال اجباری بازار مســکن به 

وزارتخانه« و »از کار انداختن استارت آپ های مسکن« است.
اولین نشانه رقابت مخرب سیاست گذار مسکن با بخش خصوصی و واسطه های 
ملکی در قانون مالیات بر خانه های خالی احصا شد. قرار است سیاست گذار مسکن 
به حکم قانون تازه مصوب به عنوان بازیگر جدید قیمت گذاری وارد شود که در این 
صورت خطای پنهانی و البته استراتژیک رقابت مخرب با بخش خصوصی در قانون 
مالیات بر خانه های خالی خودنمایی خواهد کرد. به گزارش »دنیای اقتصاد«، ورود 
سیاست گذار به قیمت گذاری مسکن مهم ترین نشانه پنهانی قانون اصالح ماده 
)۵۴ مکرر(  قانون مالیات های مستقیم یا همان مالیات بر خانه های خالی است که 
در هیاهوی فرآیند تصویب این قانون گم شده است. با ورود تبصره جدید به قانون 
مالیات بر خانه های خالی عمال رقابت مخرب سیاست گذار قانونی شد و تبصره ای 
که به منظور تامین نظر شورای نگهبان به قانون اضافه شد، وزارت راه و شهرسازی 

را رسما وارد عرصه قیمت گذاری کرد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه وشهرسازی مکلف 
شده تا سامانه جدیدی طی حداکثر سه  ماه از اجرای این قانون راه  اندازی و اجرا کند 
تا به عنوان سایت مرجع ارائه قیمت از سوی مالکان برای اجاره یا فروش ملک باشد. 
سامانه معامالت امالک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای 
مسکونی به قیمت های روز منطقه، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره 
امالک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم  تحقق معامله را داشته باشد. بر این اساس 
مالک باید واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، ظرف سه ماه به ارزش اجاری یا 
میانگین قیمت های روز منطقه در سامانه ای که تحت عنوان »سامانه معامالت امالک« 
از آن یاد می شود، عرضه کند که در این صورت حتی مالیات گذشته مالکان واحدهای 

مسکونی خالی از سکنه در سال های قبل نیز بخشوده می شود.
در این تبصره قانونی آمده اســت: در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را 
برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده )۵۴( این قانون 
یا میانگین قیمت های روز منطقه موضوع ماده )۶۴( این قانون، از طریق سامانه 
معامالت امالک که وزارت راه وشهرســازی ظرف حداکثر سه  ماه از الزم االجرا 
شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می کند، عرضه کند، 
مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش 
ملک خود به قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب 
مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند )۵( تبصره )۸( ماده 

)۱۶۹ مکرر( این قانون می شود.
براساس این بخش از تبصره ۳ قانون دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه، مالکان این واحدها موظف شده اند به قیمت مجاز و »تعیین شده« از 
سوی سیاست گذار واحد خود را اجاره داده یا به فروش برسانند و در صورتی که دو بار 
از این اقدام خودداری کنند با ملک آنها مانند واحد خالی از سکنه برخورد خواهد شد 
و نه تنها معافیت  آنها از بابت خالی ماندن واحد در سال های قبل به واسطه عرضه در 
سامانه وزارت راه وشهرسازی منتفی خواهد شد بلکه برای همان سال هم مشمول 
پرداخت مالیات و جریمه خواهند شد. به این معنا که مالکان این واحدها در نهایت 
ملزم هستند به نرخ تعیین شده از سوی سیاست گذار مسکن اجاره داده یا به فروش 
برسانند. هرچند به نظر می رسد مالکان و کلیه فعاالن بازار مسکن هیچ استقبالی از 
ورود به این بازار دولتی نکنند اما احتمال دارد »اجبار ناشی از شناسایی خانه های 

خالی« باعث ورود اجباری فایل ها شود.
براساس بخش دیگری از این تبصره، سامانه معامالت امالک باید به گونه ای طراحی 
شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مســکونی به قیمت های مذکور، امکان 
ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره امالک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا 

عدم تحقق معامله را داشته باشد.

 راه اندازی مركز تحقیق وتوسعه شركت آبفا استان اصفهان
معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان اصفهان به مناسبت روز پژوهش 
اعالم کرد: مرکز تحقیق وتوسعه شرکت آبفا استان اصفهان با هدف  متمرکز نمودن 
کلیه پایلوت های تحقیقاتی انجام شده و در حال انجام که به صورت پراکنده در 
محیط های تصفیه خانه های آب و فاضالب ، دانشگاه ها در دستور کار قرار دارد 
راه اندازی شد تا با نگهداری   در یک محل ، محققین دانشگاهی ، پژوهشگران و 
صاحب نظران صنعت در سطح ملی  بتوانند از پژوهش های انجام شده در این مرکز 

بهره مند شوند.  
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین و چاپ کتاب » تاریخچه آب وفاضالب در استان 
اصفهان « در دستور کار قرار گرفت اظهار داشــت: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عنوان نخستین سازمان مستقلی که در میانه دهه ۱۳۴۰هجری شمسی 
درکشور تاسیس شد تا به طور همزمان تامین و توزیع آب شرب و همچنین جمع 
آوری، تصفیه و دفع فاضالب کالنشهر اصفهان را بر عهده گیرد  بر این اساس به 
منظور تدوین تاریخ ۵۵ساله  فعالیت شرکت   ، گفتگو با صاحب نظران ،مدیران و 
کارکنان  و نیز جمع آوری اسناد و مدارک  فعالیت شرکت در دهه های گذشته  در 

دستور کار قرار گرفت.
 وی اعــالم کــرد:  عالقمنــدان جهــت ارائــه مقــاالت و تحقیقــات  انجام 
شــده می تواننــد  نســبت بــه فراخــوان پژوهشــگران درون ســازماني و 
 برون ســازماني در ســامانه تحقیقات صنعت آب وفاضالب کشــور به آدرس 
https: / / research.nww.ir  ثبت نام نمایند .  همچنین ایمیل گروه تحقیقات 
به آدرس  research@abfaisfahan.ir آماده پاسخگویي به سواالت مطروحه 

در خصوص سامانه تحقیقات مي باشد.

اخبار

ورود استارتاپ ها به خرید و فروش آنالین طال
الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی می گوید: بر اساس دستور العمل ابالغی؛ افرادی که پروانه کسب فعالیت فروش طال و جواهر دارند می توانند 
در زمینه فروش آنالین طال و جواهر فعالیت کنند. در شرایط جدید ایجاد شده عالوه بر این افراد؛ پلتفرم های فروش نیز حتما باید با طالفروشان قرارداد رسمی امضا شده داشته باشند تا 

بتوانند در این زمینه به فعالیت خود ادامه دهند.

 هرچنــد رئیــس جمهــور 
می گوید که نگاه بودجه نگاه 
حمایت از معیشــت مردم 
اســت، اما اعداد و ارقام ثبت 
شــده نشــان می دهد این 
الیحه نه تنها حمایتی نیست، که علیه معیشت مردم 
است؛ در واقع اعداد و ارقامی در بودجه امسال متفاوت 
از بودجه های سابق نیست که حمایت ویژه دولتی ها از 

معیشت مردم را نشان دهد.
 اینک راند اول بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس 
آغاز شده و در نخستین قدم بعد از سه نوبه نامه نگاری، 
روحانی پذیرفته که بودجه را اصالح کند؛ هرچند در 
ظاهر همه چیز میان روسای قوه مقننه و اجرائیه خوب 
پیش می رود؛ اما سایه ورود رهبر معظم انقالب به این 

ماجرا سنگینی می کند. 
»بعد از ابالغیه رهبــری به دولت مبنی بر اســتفاده 
حداقلــی از منابع نفتــی، برای هزینه هــای جاری، 
منابــع و مصــارف بودجــه ۱۴۰۰ دچــار تغییرات 
زیادی خواهد شــد.« این خبــر را یکــی از اعضای 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس داده و می 
گوید: »رئیس مجلــس در نامه ای بــه روحانی از او 
خواســته بودجه را با درآمدهای پایدار و با وابستگی 
 حداقلی بــه نفــت و با اصالحــات ســاختاری ارائه 

کنند.«

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
بودجه ۱۴۰۰ اصالحات بسیاری خواهد داشت

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره 
به منابع در نظر گرفته شــده محدود بــرای درآمدها 
در بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: با توجــه به این مورد، 
بودجه ۱۴۰۰ قطعا اصالحات بسیاری خواهد داشت. 
حمیدرضا حاجی بابایی، با تاکید بر اینکه اصالح ساختار 
بودجه ۱۴۰۰ قطعی اســت، گفت: هــدف از اصالح 

ساختار بودجه، کارآمدتر سازی آن است.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه الیحــه بودجه دولت نیاز به بررســی های 
زیادی دارد، افزود: هنوز در مورد تایید یا رد این الیحه 
تصمیمی گرفته نشده، اما قطعا پس از موشکافی کافی 

تایید یا رد آن انجام می شود.
وی با اشاره به راه های تامین کســری بودجه دولت، 
تصریح کرد: متناســب با هر موقعیت کشــور یکی از 
روش ها می تواند کارآمدی داشته باشد. نماینده مردم 
در مجلــس یازدهم، با تاکید بر اینکه بررســی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ به صورت کامال کارشناســی و به دور از 
نگاه سیاسی انجام خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه 
منابع در نظر گرفته شــده بــرای درآمدها در بودجه 

محدود است، قطعا اصالحات بسیاری خواهد داشت.
حاجی بابایی ادامه داد: تمام تالش ما ایجاد توازن میان 
درآمد و هزینه در الیحــه بودجه با هدف جلوگیری از 
کسری است تا به این ترتیب بودجه کارآمدی برای سال 
آینده داشته باشیم. حاجی بابایی با بیان اینکه وابستگی 
به نفت یکی از ایراداتی است که در بررسی الیحه بودجه 

باید برطرف شود، گفت: وابستگی به نفت یا پیش فروش 
آن روش مناسبی برای جبران کسری بودجه نخواهد 
بود. رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: دولت نیز با اصالح 
ســاختار بودجه موافق بوده، از اینرو قطعا با همراهی 

می توان بودجه کارآمدتری را به قانون تبدیل کرد

موافقت دولت با اصالح بودجه ۱۴۰۰
نماینده مردم محالت در مجلــس در این باره گفت: 
»رئیس مجلس در نامه عنوان کــرد که دولت الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ را اصالح کند و مجدد به مجلس ارسال 
کند و دولت نیز در پاسخ به این نامه قول داده تا الیحه 

بودجه را اصالح و به مجلس ارسال کند.« بعد از ابالغیه 
۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی 
از منابع نفتی برای هزینه های جاری، منابع و مصارف 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده ای شــد در 
همین راستا رئیس مجلس طی نامه ای در تاریخ ۲۵ آذر 
خطاب به رئیس جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، 

خواستار اصالحات الیحه بودجه از سوی دولت شد. 
تاکنون دولت به طور رســمی پاسخی به نامه قالیباف 
نداده اما آنگونه که منابــع پارلمانی می گویند دولت 
وعده اصالح الیحه را داده اســت. »کســب و کار« در 
گفتگو با یک کارشــناس، بودجه ۱۴۰۰ را بررســی 

می کند. 

كشمکش بودجه ای دولت و مجلس باال گرفت

بودجه  روی  ریل  اصالحات
الیحه بودجه 1400 نیازمند اصالحات اساسی                                                                                                                گزارش تفریغ بودجه 98 به مجلس ارائه شد

یارانه های سیاه در آخرین بودجه قرن
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

چگونگی تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ محل ظن و گمان است. هرچند در این الیحه بودجه، سهم مالیات ها، فروش دارایی های سرمایه ای و مالی و فروش نفت بسیار افزایش یافته، اما خوش بینی سیاسی دولت غیر قابل انکار 
است. در واقع دولت در بحث فروش و صادرات نفت نسبت به لغو تحریم ها خوش بین است. از طرفی چون دولت باید بودجه را اجرا و پیاده سازی کند، به این منابع درآمدی دل خوش کرده است. 

از طرفی زمانی که تحریم ها و به ویژه تحریم های نفتی برداشته شود، می تواند به بخش غیرنفتی کمک کند تا رونقی در درآمد و تولید بخش غیرنفتی به وجود بیاید و آن زمان خواهد بود که سیستم مالیاتی و مالیات ستانی جواب 
می دهد. 

هرچند دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند؛ اما مجلس باید نگاه منتقدانه خود نسبت به الیحه بودجه ۱۴۰۰ را به نگاه کارشناسانه در همکاری با دولت تغییر دهد تا بتواند انضباط مالی ایجاد کند.
نکته اول در مورد الیحه بودجه ۱۴۰۰ این است که بودجه غیرضروری بسیاری از بخش ها باید تعدیل شود. نکته دوم اینکه انضباط مالی با فرض تداوم تحریم ها در صورتی در این الیحه پیشنهادی می تواند تحقق پیدا کند که بحث 
انضباط مالی در بودجه در بخش هزینه ها به صورت واقعی رعایت شود و مد نظر قرار بگیرد؛ یعنی ایجاد یک سری هزینه هایی که می تواند وجود نداشته باشد و بخش هایی که غیرضروری هست حذف شود. زیرا زمانی که دولت را 

متعهد می کنیم به اینکه پرداخت مستقیم یا یارانه ای برقرار کند، بار هزینه ای بر بودجه تحمیل خواهد کرد و به دنبال آن، طبیعتا انضباط مالی هم به وجود نخواهد آمد.  
در مورد یکی از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ یعنی فروش نفت، درست است که گفته می شود بازارهای گذشته خود را از دست داده ایم؛ اما در بازارهایی با واسطه و صرف هزینه های زیاد در حال فروش نفت هستیم، یعنی تحت 
شرایط تحریم، نفت را غیرمستقیم، با واسطه، با پرداخت هزینه های سنگین و غیره به مشتری می فروشیم. در شرایطی که تحریم ها نیست یا تعدیل شده این هزینه ها )اصطالحا هزینه های مبادله( تعدیل پیدا می کند و طبیعتا 
در شرایطی که تحریم نیست بازار جدید وجود دارد و می تواند با یک ذخیره زمانی برای فروش نفت بازاریابی شود و در نیمه دوم سال مشتریان آن پیدا شود با توجه به اینکه بورس نفت یک بورس بین المللی است و کشور می تواند 

مشارکت فعالی در آن داشته باشد تا بتواند از این طریق مشتری جدید هم پیدا کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

»تســتادی« که یک استارتاپ برای تســت و بررسی 
ســهولت کاربری کســب وکارهای دیجیتال اســت، 
مقایسه ای بین چهار بازیگر بزرگ حوزه VOD یعنی 
فیلیمو، نماوا، لنز و کافه بازار انجام داده است. این پلتفرم 
بر اساس نظراتی که از کاربرانش دریافت کرده، می گوید 
که سهولت کاربری در نرم افزارهای این کسب وکارها، 
هنوز تا رسیدن به حالت ایده آل برای استفاده کاربران 
فاصله دارند ولیکن از بســیاری جهات توانسته اند که 

کاربران را راضی نگه دارند.
استارتاپ استادی در گزارش خود می گوید با انجام یک 
سناریو یکسان توسط کاربران عادی، میزان کاربردپذیری 
این کسب وکارها سنجیده شده است. نتایج این تست ها 
می تواند در قالب ویدیوهای کوتاه به کسب وکارها ارسال 
 شود تا به بهبود کارشان کمک شود. ناگفته نماند کاربران 
عادی نیز می توانند به انجام این تست های حداکثر بیست 
دقیقه ای بپردازند و به بهبود کسب وکارها کمک کنند و 

برای خودشان نیز کسب درآمد کنند.
»ســبا حقیری«، مدیر پلتفرم تســتادی به دیجیاتو 
می گوید که در ســناریوی تســتادی پیرامون بررسی 

چهار پلتفرم VOD قرار بر این شده تا کاربران یک فیلم 
ترسناک با باالترین امتیاز را ببینند و سپس یک فیلم از تام 
هنکس پیدا کرده و آن را ذخیره کنند تا بعدا تماشا کنند. 
همین عمل ساده نتیجه تست های تستادی را مشخص 
کرده است. با نگاهی به گزارش تستادی می توان نتایج 

این تست را واکاوی کرد.
نتایج کلی این تست نشان می دهد بسیاری از کاربران 
به خاطر سانسور بودن فیلم ها اعالم کرده اند که حاضر 
نیســتند این پلتفرم ه را به دیگران پیشنهاد بدهند از 
جهتی دیگر نیز دوبله بودن فیلم هــای خارجی باعث 
می شود که مخاطبان میانسال بیشتری نسبت به فیلیمو 

و نماوا و لنز و بازار عالقه نشان دهند.
تقریبا همه کاربران در بخش ذخیره ســازی و لیست 
عالقه مندی درست کردن به مشکل برخورد کرده اند و 
همچنین به نظر می رسد که اکثر مردم کاربر همیشگی 
این اپلیکیشن ها نیستند. تستادی در گزارش خود تاکید 
کرده که وجود بسته های متنوع با قیمت های مختلف 
می تواند باعث استمرار خریدن اشتراک از سوی کاربران 

شود.

مواردی که کاربران در این اپلیکیشن ها دوست داشتند 
امکان جستجوی ســریع و عملکرد مناسب الگوریتم 
نمایش نتیاج جستجو و امکان جستجوی پیشرفته بود. 
آنها باور دارند اگر بخش جستجو از اپلیکیشن ها دچار 
اختالل شود، کاربران از گوگل برای انتخاب فیلم و سریال 

اسفاده می کنند.
نماوا بیشترین رضایت کلی را به همراه داشته و پس از 
آن فیلیمو و لنز ودر نهایت بازار از نظر کاربران بهترین 

پیشنهاد به دیگران در بین VODها بودند.

فیلیمو
آمار این پلتفرم ها به تفکیک نیز اعالم شده است. گروهی 
که هر چهار مورد را بررسی رده اند در بخش فیلیمو اعالم 
داشتند که همگی متوجه نحوه کار با با اپلیکیشن شده اند 
و همچنین شصت درصد کاربران نسبت به تجربه کلی 

رضایت داشته و آن را توصیه کرده اند.

نماوا
در اپلیکیشــن نماوا ۱۰۰ درصد کاربران هنگام کار با 

اپلیکیشن با مشکالت غیرمنتظره روبرو شدند و البته 
تمامی کاربران توانستند در همان وهله اول متوجه نحوه 
کار با اپلیکیشن شوند. در نهایت ۸۰ درصد کاربران نسبت 

به تجربه کلی رضایت داشته اند .

کافه بازار
 VOD تنها ۴۰ درصد کاربران تستادی نسبت به بخش
بازار حس رضایت داشتند و تمامی آنها حین کار کردن با 
این بخش به مشکالت غیرمنتظره برخورد کردند. عدم 
وجود بخش جستجوی درست و تفکیک شده و همچنین 
راحت پیدا نکردن بخش ویدیــو از گالیه های کاربران 
هنگام استفاده از بازار بوده و آنها در هنگام جستجوی 

فیلم ها گیج شده اند.
تست کنندگان این برنامه وجود نداشتن فیلتر و دسته 
بندی را بسیار مشکل ساز دانستند و الگوریتم جستجو را 
پر غلط معرفی کرده اند به طوری که نتایج کاذب زیادی 
نشان می دهد. آنها پیشنهاد رفع این مشکالت را داده اند 
و تاکید کردند که بهتر است بخش جستجوی مخصوص 

فیلم و سریال ایجاد شود.

استارتاپ تستادی، وضعیت کاربردپذیری پلتفرم های VOD را بررسی کرد

استان ها
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