
معاونت اشتغال وزارت کار از پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان وام به کسب و کارهای 
آسیب دیده در مرحله نخست پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا خبر داد.به گزارش 
ایسنا، پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله 
سیاست های وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار 
است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس 
کرونا را متحمل شده و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی 
بودند، برای استفاده از تسهیالت مذکور به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام کردند.
بر اساس آمارها، در مرحله نخست پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا، نزدیک به 
۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور 

پرداخت شده و متقاضیان به ۱۹ بانک تعیین شده در این حوزه معرفی شده اند. این 
۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت، در ۱۴ رسته و حدود ۸۵۸ زیر رسته تعریف شده 
است.آنطور که معاون اشتغال وزیر کار گفته پرداخت تسهیالت به بخشهای آسیب 
دیده به تدریج ادامه پیدا کرده و تالش شده تا فرصت تنفس و بازپرداخت در مرحله 
دوم بیشتر باشد به گونه ای که تا بهار آینده متقاضیان فرصت داشته باشند.به گفته 
منصوری، در مرحله دوم نیز بر اساس مصوبات ســتاد ملی کرونا ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان به بخش گردشگری، ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و ۸۰۰ 
میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته اســت.به گزارش ایسنا، در مرحله 
دوم از پرداخت تسهیالت کرونا، چهار حوزه گردشگری و صنایع دستی، حمل و 

نقل، فرهنگ و هنر و ورزش مورد توجه قرار گرفته و رقمی در حدود ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت به این بخشها پرداخت خواهد شد.پرداخت تسهیالت حمایتی به 
کسب و کارهای حوزه گردشگری، ورزشی و فرهنگ و هنر در ادامه حمایت دولت 
از صاحبان مشاغل شدیدا آسیب دیده از کرونا صورت گرفت و بر این اساس ستاد 
ملی مقابله با کرونا مصوباتی را به تصویب رســاند.مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، بازپرداخت تسهیالت کرونا به شاغالن و کسب و کارهای حوزه فرهنگ و 
هنر با سه ماه تنفس از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد تا به تاب آوری بیشتر 
این دسته کسب و کارها کمک شود. بازپرداخت اقساط تسهیالت کرونایی مشاغل 
حوزه گردشگری نیز از اول اردیبهشت ماه و بازپرداخت اقساط تسهیالت کسب و 

کارهای حوزه ورزش و جوانان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ خواهد بود.پرداخت تسهیالت 
حمایتی کرونا با نرخ ۱۲درصد بوده و متقاضیان برای بهره مندی از این تسهیالت 
باید از طریق ثبت نام در سامانه کارای وزارت کار مراحل ثبت نام خود را دنبال و 
پس از تایید سامانه و معرفی به بانک، تسهیالت درخواستی را از طریق شعب بانک 
دریافت کنند.برابر اعالم بانک مرکزی، تا تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ جمعا ۵۳۳ هزار و 
۷۵۲ واحد به منظور دریافت تسهیالت کرونا به بانکهای عامل معرفی شده که از این 
تعداد، ۳۶۵ هزار و ۸۴۱ واحد یعنی حدود ۷۰ درصد، با میزان اشتغال ۶۲۱ هزار 
نفر مبلغ ۷۶.۹۳۳ میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده و پرونده مابقی واحدهای 

کسب و کار نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است.

فارس به نقــل از رویترز نوشــت: قیمت طال در 
بازارهای جهانی به دلیل کاهــش ارزش دالر به 
۱۸۷۹.۱۹ دالر افزایــش یافت.به دنبال کاهش 
ارزش دالر و انتظار سرمایه گذاران برای افزایش 
کمــک مالی کرونایــی آمریکا، قیمــت طال در 

معامالت روز چهارشنبه کاهش یافت.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی با ۱.۰۱ دالر 

افزایش ۱۸۷۹.۱۹ دالر فروخته شد.
میشــائیل النــگ فــورد، تحلیلگــر بــازار 
گفــت: »کاهــش ارزش دالر بــرای ایجــاد 

 رونــد افزایشــی و اعتمــاد بــه طــال کافــی
 است.«

قیمت طال افزایش یافت
با بی اعتنایی ســرمایه گذاران به تصمیم رهبر 
اکثریت ســنای امریکا برای به تعویق انداختن 
رای گیــری افزایش رقم کمک مالــی کرونایی 
آمریکا، شــاخص دالر به کمترین میزان در دو 
سال گذشــته رســید. النگ فورد گفت احتماال 
این افزایش صورت می گیرد و این خبر برای طال 

مثبت خواهد بود.وی افزود طال نیازمند یک اتفاق 
غیرمنتظره است تا یک افزایش قیمت چشمگیر 
از خود نشــان دهد.طال به عنوان پشتوانه ای در 
برابر تورم و کاهش ارزش ارز محسوب می شود و 
این شرایط نتیجه اجرای اقدامات محرکی بیشتر 
است.هان تان، تحلیلگر بازار در گفت: »طال می 
تواند در ۲۰۲۱ به سطح ۲۰۰۰ دالر بازگردد و این 
بستگی به چشم انداز تورمی آمریکا دارد. محرک 
های مالی بیشتر در دوره ریاست جمهوری بایدن 

می تواند قیمت طال را باال ببرد.«

در الیحه بودجــه ۱۴۰۰بــرای افزایش حقوق 
ســربازان ۲۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده 
اســت. بدین ترتیب حقــوق ســربازان وظیفه 
صد درصد در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ رشــد 
می یابد.به گزارش ایلنا از سازمان برنامه و بودجه 
کشور، شب گذشــته احمد امیرآبادی فرآهانی 
نماینده قم در مجلس شــورای اسالمی و عضو 
کمیســیون برنامه و بودجــه، در برنامه تهران 
۲۰ شبکه پنج ســیما از عدم پیش بینی اعتبار 
برای افزایش حقوق ســربازان وظیفه توســط 

دولــت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ ســخن 
گفت. این درحالی اســت که حقوق سربازان بر 
 اســاس این  الیحه، ۱۰۰ درصــد افزایش یافته

 است.
در این باره موارد ذیل به آگاهی می رسد:

طی هماهنگی هــای به عمــل آمده با ســتاد 
فرماندهی کل نیروهای مســلح، اعتباری بالغ بر 
۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال بــه منظور جبران عقب 
ماندگی افزایــش حقوق ســربازارن وظیفه در 
ردیف های اعتبــاری ذی ربط نیروهای مســلح 

 برای الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده
 است.

 اعتبار در نظر گرفته شده عالوه بر افزایش ضریب 
ریالی سنواتی است که در مجموع حقوق سربازان 
وظیفه ۱۰۰ درصد در ســال ۱۴۰۰ رشــد داده 

شده است.
لــذا انعکاس این موضــوع که دولــت در الیحه 
ســال ۱۴۰۰ اعتباری را بــرای افزایش حقوق 
 ســربازان وظیفــه در نظــر نگرفتــه درســت

 نیست.

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی سازمان 
حمایت اعالم کرد که هر گونه افزایش قیمتی مواد 

شوینده تا پایان سال ممنوع است.
به گزارش ایسنا، اسماعیل مهدی پور در یک برنامه 
تلویزیونی در مورد افزایش قیمت مواد شــوینده با 
تاکید بر اینکه مجوز افزایــش ۴۰ درصدی قیمت 
مواد شوینده در اول آبان ماه ۱۳۹۹  نسبت به خرداد 
ماه امسال صادر شد و پس از آن هیچ گونه افزایش 
قیمتی برای مواد شــوینده لحاظ نشده، گفت: در 

روزهای اخیر هیــچ گونه مجوزی بــرای افزایش 
قیمت مواد شوینده داده نشده و افزایش قیمت مواد 

شوینده تا پایان سال ممنوع است.  
به گفته وی آخرین افزایش قیمت مواد شــوینده 
اول آبان ماه بوده که علــت آن افزایش قیمت مواد 
اولیه بوده که بخشی از آنها داخلی است و در بورس 
پتروشیمی بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز تعیین 

می شود و بخشی هم وارداتی بوده است.
مهدی پور همچنیــن تاکید کرد که بــا هر گونه 

افزایش قیمتی در خصوص مواد شــوینده برخورد 
خواهد شد و مردم می توانند هر گونه گران فروشی 

در این زمینه را به ۱۲۴ اطالع دهند.  
از اول آبان ماه  قیمت خمیر دنــدان، صابون، مایع 
دستشویی، مایع ظرفشویی و شیشه پاک کن ۴۰ 
درصد و باقی اقالم بهداشتی ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کرد و بر اساس اعالم دستگاه های مربوط هرگونه 
افزایش قیمت مواد شــوینده بعد از آن غیرقانونی 

است.

با وجود تکلیف قانون بودجه از سال گذشته برای پرداخت ۴۰ 
هزار فقره تسهیالت مسکن برای بازنشسته ها، این پرداخت 
صورت نگرفته است.به گزارش ایسنا، در قانون بودجه ۱۳۹۸ 
بانک مسکن موظف شد که با اســتفاده از منابع حاصل از 
بازگشت اقساط مسکن مهر، ۴۰ هزار فقره تسهیالت مسکن 
به بازنشستگانی که حداقل پنج ســال از بازنشسته شدن 
آنها گذشته و در ۱۰ سال گذشته خود و همسرانشان فاقد 
واحد مســکونی بوده و از تسهیالت خرید یا ساخت مسکن 
 اســتفاده نکرده اند، بدون نیاز به ســپرده گذاری پرداخت

 کند.نرخ سود این تسهیالت در تهران ۹ درصد، مراکز استان 
ها هفت درصد و سایر شهرها و روستاها تا چهار درصد تعیین 
شده بود و شامل تمامی بازنشستگان اعم از کشوری، لشگری 

و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه 
میلیون تومان در ماه بود می شد.

وزارت تعاون اعالم نکرد، وام اجرایی نشد
این در حالی است که بررســی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ 
اعالمی از سوی دیوان محاسبان نشــان می دهد این تکلیف 
قانونی اجرا نشــده و دلیل آن به عملکرد وزرات کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی بر می گردد.آنچه در گزارش تفریغ بودجه سال 
گذشته آمده از این حکایت دارد  که هیات وزیران در ۴ دی ماه 
۱۳۹۸بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آئین نامه مربوطه را 
تصویب و ابالغ کرده  و توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی 
به بانک مسکن جهت اجرا ابالغ شده است.اما باید وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی نسبت های مربوط به پرداخت تسهیالت به 
مشموالن صندوق های بازنشستگی را تعیین و به بانک مسکن 
اعالم می کرده است که گزارش دیوان محاسبات نشان از عدم 
اقدام این وزارتخانه در این باره دارد.بر این اساس بانک مسکن 
نیز امکان اجرای تکلیف قانون برای پرداخت تسهیالت مسکن 
به بازنشستگان را نداشته است.این در حالی است که در قانون 
بودجه سال جاری مجددا این تکلیف تکرار شد و در تبصره )۱۶(  
بانک مسکن موظف است از محل منابع ناشی از اقساط مسکن 
مهر ۴۰ هزار فقره تسهیالت مسکن به بازنشستگانی که حداقل 
پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر خود 
و همسرشان واحد مسکونی نداشته اند و از محل تسهیالت خرید 

یا ساخت مسکن هم استفاده ای نکرده اند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت موافقت کرد که 
شرط سابقه واردات، در بررسی ثبت سفارش موبایل 
اعمال نشود.به گزارش ایسنا، عباس قبادی، معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( طی نامــه ای به مدیــرکل دفتر مقررات 
صــادرات و واردات این وزارتخانه به نامه شــماره 
۶۰/ ۱۴۹۹۹۶ مورخ ۲۲ مهر با موضوع عدم اعمال 
شرط سابقه واردات در بررسی در خواست های ثبت 
سفارش برای کاالی تلفن همراه اشاره کرده و گفته 
که با توجه به مکاتبات متعدد انجمن واردکنندگان 
موبایل تبلت و لوازم جانبی در مورد مشکالت جدی 
واردکنندگان این کاال ناشی از ســابقه واردات و با 

توجه به اینکه حجم قابــل توجهی از واردات تلفن 
همراه در دو ســال اخیر به صورت مسافری انجام 
شده که جزو ســابقه واردات بازرگانان به حساب 
نمی آید و همچنین با افزایش نیــاز داخل با توجه 
به شــرایط بیماری ویروس کرونا و استفاده بیش 
از پیش در فضــای مجازی از طریــق تلفن همراه 
بدینوسیله با پیشنهاد مطرح شــده در نامه صدر 
اشــاره موافقت می شــود.اوایل خرداد ماه امسال 
سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی 
نامه ای مواردی را که از بررسی و کنترل سابقه معاف 
هستند، از جمله موبایل را اعالم کرده بود، اما کمتر 

از دو ماه بعد انجمن واردکنندگان موبایل از اختالل 
جدی در تامین موبایل در کشــور به دلیل مسائل 
پیرامون محدودیت های سقف و سابقه و همچنین 
عدم تخصیص ارز خبر داد و گفت که ثبت سفارش 
شرکت ها طی مرداد و شهریور نسبت به تیرماه بیش 

تر از ۱۰ برابر کاهش یافته است.  

موبایل ارزان می شود؟
اخیرا هم دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی، یکی از شــروط ارزان شدن موبایل 
را برداشــته شدن سابقه شــرکت های واردکننده 

دانسته بود. 

دولت در سال ۹۸ مکلف به حذف یارانه نقدی ۲۳ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر بود که فقط توانســت یارانه ۲۶۲ هزار و 
۹۷۹ خانوار را حذف کند؛ البته بعد از ثبت اعتراض برخی 
از این خانوارهــا، یارانه ۳۴ هزار و ۸۷۰ نفــر از این افراد 
مجدداً واریز شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه دولت موظف است 
با استفاده از کلیه بانکهای اطالعاتی در اختیار نسبت به 
شناسایی و حذف ســه دهک باالی درآمدی از فهرست 
یارانه بگیران اقدام کند.برهمین اساس نیز وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی در اجــرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی 
این بند، به منظور تدوین دســتوالعمل اجرایی مربوط، 
نســبت به برگزاری جلســات با وزارت خانه های کشور 
و ارتباطــات و فناوری اطالعات، ســازمان برنامه بودجه 
کشــور و هدفمندی یارانه ها اقدام و پیش نویس دستور 
العمل مربوط را در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۸ به دســتگاه های 
اجرایی فوق الذکر ارسال نموده لیکن دستگاه های مذکور 
پاسخی ارائه ننموده اند و دستورالعمل مربوط به تصویب 
نرسیده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مربوط است.در 

سال ۹۸ تعداد یارانه بگیران حدود هفتاد و هفت میلیون 
و پانصد هزار بوده که حدود ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر 
آنها جزء سه دهک باالی درآمدی بوده اند. در سال مورد 
گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از 
کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار، طی و مرحله در ماه 
های شهریور و مهر، نسبت به ارسال مشخصات تعداد ۲۶۲ 
هزار و ۹۷۹ خانوار شامل تعداد یک میلیون و پنج هزار و 
یکصد و بیست و چهار نفر به سازمان هدفمندسازی یارانه 

ها جهت حذف یارانه ایشان اقدام کرده است.

تازه ترین آمار از میزان پرداخت وام کرونا

افزایش صد درصدی حقوق سربازان در الیحه بودجه ۱۴۰۰طال بازهم گران شد

افزایش قیمت مواد شوینده تا پایان سال ممنوع

واردات موبایل از کنترل سابقه معاف شدوام مسکن بازنشسته ها را ندادند

دولت یارانه چند خانوار را حذف کرد؟
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 دولت ۱۸ هزار
 هزار میلیارد تومان 

دارایی دارد

سقوط شاخص به کانال 
یک  میلیون و ۳۰۰ هزار 

واحدی 

بازار سرمایه
 به مرحله ای رسیده

 که می توان به 
آن اعتماد کرد

دژپسند:

 ما یک ِقران
  هم از

 بانک مرکزی 
نگرفتیم
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سرمقاله

يادداشت

 عقب ماندگی
 دستمزد از تورم

درخواست کارگران تعیین 
دستمزد عادالنه است

تا زمانی که تــورم پایین 
اســت، افزایش دستمزد 
قشــر حقوق بگیر اهمیت 
در  نــدارد.  چندانــی 
کشــورهایی که تورم ۲ تا 

۳ درصدی دارند یا ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

متن کامل  د ر صفحه۴

متن کامل  د ر صفحه۴
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فرمول شورای رقابت باالنس ایجاد می کند

 احتمال حذف
 شیوه  قرعه کشی

 تعیین   سقف مالی
  برای   متقاضیان

 دسته چک

کارگران چشم انتظار دستمزد واقعی بر اساس تورم هستند 

  چانه  زنی  بر سر  مزد 1400
صفحه۴
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 ۳00 هزار خانه خالی در تور مالیاتی
  1/5 میلیون  خانه خالی    تاکنون   شناسایی  شده  است

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: شورای رقابت 
هنوز جزئیاتی از مصوبه خــود اعالم نکرده اما 
حذف تورم بخشــی و تمرکز بر بازار و تشویق 
خودروســازان به افزایش تیراژ تولید دو اتفاق 
مهم در مصوبه شورا بوده است.مازیار بیگلو در 
پاسخ به این ســوال که با توجه به اینکه وزارت 
صمت طرح خودرویی خود را هفته گذشته به 
سران قوا ارسال کرد، آیا با مصوبه جدید شورای 
رقابت در مــورد نحوه قیمت گــذاری خودرو، 
دیگر نیازی به مصوبه ســران قوا وجود دارد یا 
 خیر، اظهار داشــت: فعاًل شــورای رقابت فقط 

متنی ...

قائم مقام بانک مرکزی گفــت: برای متقاضیان 
دسته چک بر اساس عملکرد مالی آن ها، سقف 
اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده 
چک از دسته چک خود اســتفاده کند، از سقف 
اعتباری وی کاسته می شــود.به گزارش بانک 
مرکزی، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری 
و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه 
بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی 
اســتفاده از چک در مبادالت تجاری کشــور، 
اطالع رســانی امر کلیدی در اجرای قانون چک 

است و اگر اطالع رسانی...



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیر عامل چادرملو:
انقالبــی در عرصه معدنکاری 

ایران در راه است
برنامه ای که از ســوی وزیر صمــت جهت ابطال 
پهنه های بالتکلیف ارائه شده است بسیار اثر بخش 
است. اگر تنها همین برنامه به صورت کامل اجرایی 
شود، انقالبی در عرصه معدنکاری ایجاد خواهد شد. 
مهندس ناصر تقی زاده با مثبت ارزیابی کردن شرایط 
و قیمت مواد معدنی در سال نو میالدی عنوان کرد: به 
نظر می رسد در سال جدید میالدی، شاهد افزایش 
قیمت فلزات باشیم اما، بازار داخلی ما مستقیماً متاثر 

از افزایش قیمت های جهانی نخواهد بود.
مدیر عامل چادرملــو درباره آینــده معدنکاری و 
پارامترهای مرتبط با آن در سال نو میالدی گفت: 
ما چشم انداز سال جدید میالدی را مثبت ارزیابی 
می کنیم و تاکنون قیمت  محصوالت معدنی منطقی 
به نظر می رســد؛ البته ما برای فروش مواد معدنی 
خیلی متاثر از قیمت های بازار جهانی نیستیم؛ زیرا  
قیمت گذاری محصوالت معدنی در داخل کشور، 
بســیار کمتر از نرخ تبدیلی آن در خارج از کشور 
اســت. وی افزود: این طور به نظر می رسد که ما در 
سال آینده میالدی، باز هم شاهد افزایش قیمت مواد 
معدنی باشیم. این افزایش قیمت در خارج از کشور، 
منجر به افزایش قیمت ها در داخل کشور خواهد شد؛ 
البته نه به صورت فوری و متناسب با آن، بلکه با شیب 

کمتری همراه خواهد بود. 
مهندس تقی زاده درباره برنامه های وزارت صمت 
برای بهبود وضعیت معدنکاری در برهه فعلی اذعان 
داشــت : برنامه ای که از سوی وزیر صمت جهت 
ابطال پهنه های بالتکلیف ارائه شده است  بسیار اثر 
بخش است. اگر تنها همین برنامه به صورت کامل 
اجرایی شود، انقالبی در عرصه معدنکاری ایجاد 
خواهد شد. وی افزود: با این اقدام زمینه کار کردن 
شــرکت های گوناگون بر روی این مناطق ایجاد 
خواهد شد و نباید همچون گذشته، صرفا با ثبت 
محدوده، کاغذ خرید و فروش شود. امیدواریم که 
این طرح به طور کامل اجرا شود. مدیرعامل شرکت 
چادرملو با اشاره به ظرفیت نیروی متخصص در 
کشور تاکید کرد: ما در بخش منابع انسانی هیچ 
گونه کمبودی نداریم؛ به جز معادن زیرزمینی که 
کمی از دانش روز عقب هستیم؛ در مابقی معادن ما 

نیروهای متخصص و زبده زیادی داریم.

2 روش اســتعالم ســوابق 
چک های برگشتی

تمامی مشتریان شبکه بانکی می توانند ازاین پس 
می توانند با ارســال شناسه اســتعالم 16 رقمی 
مندرج در چک های صیادی به ســامانه استعالم 
پیامکــی بانک مرکــزی، از وضعیــت اعتباری 
صادرکننده چک مطلع شوند. به گزارش سامان 
رسانه، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیک دسته چک )صیاد( و با هدف 
ایجاد شفافیت در فضای کسب وکار از طریق ارائه 
خدمت استعالم مربوط به سوابق چک برگشتی 
مشتریان، سامانه استعالم پیامکی صیاد به عنوان 

خدمت ارزش افزوده قابل بهره برداری است.

رشــد 35 درصدی پرداخت 
تسهیالت ساخت مسکن

علمداری عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در 
امور اعتباری، از آغاز بررسی و تدوین سیاست های 
بانک مسکن در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیالت ساخت 
مسکن برای سال آینده جزی برنامه ها و سیاست 

های بانک مسکن قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن_ هیبنا ؛ 
امسال در راســتای نامگذاری سال جهش تولید، 
بانک مسکن سقف تسهیالت ساخت مسکن را با 
47 درصد افزایش به 250 تومان رساند و اعالم کرد 
متقاضیان و سازندگانی که از فن آوریهای نوین در 
ساخت و ساز استفاده کنند می توانند تا سقف 250 
میلیون تومان از تســهیالت ساخت مسکن بهره 
ببرند این تسهیالت در مراکز استان ها و شهرهای 
باالی 200 هزار نفر 220 میلیون تومان و برای سایر 

شهرها 180 میلیون تومان است.
رشد سقف تسهیالت باعث شد تا سازندگان مسکن 
علیرغم افزایش قیمت مصالح ساختمانی از این وام 
استقبال کنند و آنطور که محمد حسن علمداری 
عضو هیات عامــل و معاون مدیر عامــل در امور 
اعتباری به آن اذعان داشــته است این تسهیالت 
تا پایان آذر ماه سالجاری از لحاظ ریالی 35 درصد 
نسبت به سال گذشته رشد داشته است و در این 
مدت به 44 هزار و 298 واحد مسکونی تسهیالت 

پرداخت شده است.

استان ها

اگر یک واحد مســکونی با 
ودیعه 50 میلیــون تومان 
و اجاره ماهیانــه 2 میلیون 
تومــان بیش از چهــار ماه 
خالــی بماند در ســال اول 
مشــمول 33 میلیــون و 600 هزار تومــان جریمه 
می شــود؛ طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی تا کنون 
300 هزار واحد مســکونی خالی برای اخذ مالیات به 

سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
به گزارش ایسنا، به دنبال اجرایی شدن سامانه امالک 
و اسکان از 28 مردادماه امســال 1.5 میلیون واحد 
مســکونی خالی از سکنه شناســایی و برای مالکان 
آنها پیامک ارسال شــد. صاحب خانه ها باید با توجه 
به لینکی که در پیامک قرار داشــت نسبت به اعالم 
وضعیت ســکونت خانه خود اقدام می کردند و بنا به 
گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، عدم 
اصالح و تغییر وضعیت سکونتی به معنای خالی بودن 

خانه تلقی می شود.
بر اساس جدیدترین اعالم محمد اسالمیـ  وزیر راه 
و شهرسازیـ  از 1.5 میلیون واحد خالی که تا کنون 
شناسایی شــده حدود 300 هزار مسکن به سازمان 
امور مالیاتی معرفی و به موجب قانون، این ســازمان 
می تواند برای اخذ مالیات اقدام کند. البته طبق آمار 
ســال 1395 در کل کشــور حدود 2.6 میلیون و در 
شــهر تهران حدود 490 هزار واحد مسکونی خالی 

وجود دارد.
اما مالیات خانه های خالی چقدر اســت؟ بر اســاس 
قانونی که مجلس نوشــته و چنــد روز قبل به تایید 
شــورای نگهبان رسیده اســت، اگر خانه ای بیش از 
چهار ماه خالی ســاکن نداشته باشــد، پس از آن به 

ازای هر ماه در ســال اول شــش برابر، سال دوم 12 
برابر و سال ســوم 18 برابر مشمول مالیات متعلق به 
اجاره خواهد شــد. طبق ماده 53 قانون مالیات های 
مستقیم، درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره 
واگذار می گردد عبارت است از کل مال االجاره، اعم 
از نقــدی و غیر نقدی، پس از کســر 25 درصد بابت 
هزینه ها و اســتهالکات و تعهدات مالک نســبت به 
مورد اجاره. البته این نوع مالیات به واحدهای کمتر از 
150 متر در تهران و واحدهای کمتر از 200 متر در 
شهرستانها تعلق نمی گیرد اما در مالیات خانه خالی 
این معافیت برداشته شــده و همه خانه های خالی از 

سکنه را شامل می شود.
مالیات اجاره چیســت؟ فرض کنید خانــه ای با نرخ 
50 میلیون تومان پول پیش و 2 میلیون تومان اجاره 
ماهیانه، اجاره داده می شود. ابتدا باید اجاره سالیانه را 

حساب کنید. یعنی 2 میلیون تومان را در 12 ماه ضرب 
کنید که معادل 24 میلیون تومان می شود. سپس 18 

درصد مبلغ رهن را به اجاره سالیانه اضافه کنید.

مالیات یک خانه بــا ودیعه ۵۰ میلیونی و 
اجاره ۲ میلیونی چقدر است؟

با توجه به ودیعه 50 میلیون تومانی، 18 درصد آن 9 
میلیون تومان خواهد شد. یعنی درآمد سالیانه شما 
مجموع دو عدد 24 میلیون به عالوه 9 میلیون تومان 
است که می شــود 33 میلیون تومان. 25 درصد از 
این درآمد که بــه نگهداری ســاختمان مربوط می 
شود معاف از مالیات است. بنابراین عدد 33 میلیون 
تومان را در 0.75 ضرب می کنیم تا درآمد مشــمول 
مالیات محاســبه شــود. اگر عدد 33 میلیون را در 
75 صدم ضرب کنیم رقم 24 میلیــون و 750 هزار 

تومان به دســت می آید. بر اســاس ماده 53 قانون 
مالیات های مستقیم تا 3 میلیون تومان درآمد اجاره 
مشــمول 15 درصد، بین 3 تا 10 میلیون مشــمول 
20 درصد، بین 10 تا 25 میلیون شــامل 25 درصد، 
بین 25 تا 100 میلیون تومان مشــمول 30 درصد و 
 باالتر از 100 میلیون تومان شامل 35 درصد مالیات 

خواهد شد.
بنابراین از رقم به دســت آمده مثال فوق یعنی 24 
میلیون و 750 هزار تومان، تا 3 میلیون شــامل 15 
درصد مالیات، بین 3 تا 10 میلیون شامل 20 درصد 
و بین 10 تا 25 میلیون شامل 25 درصد مالیات می 
شود. یعنی مالک باید 450 هزار تومان به اضافه یک 
میلیون و 400 هزار تومان، به اضافه سه میلیون و 750 
هزار تومان مالیات بپردازد که رقم کل مالیات بر اجاره 

سالیانه آن 5 میلیون و 600 هزار تومان می شود.
حال اگر واحد مذکور خالی بماند در سال اول مشمول 
شش برابر رقم مذکور یعنی 33 میلیون و 600 هزار 
تومــان جریمه می شــود. مالک باید ســال دوم 67 
میلیون و 200 هــزار تومان جریمــه پرداخت کند. 
این مبلغ در سال ســوم به 100 میلیون و 800 هزار 

تومان می رسد.

اقامتگاه دوم معاف از مالیات است
قانون جدید اســتثنائاتی را برای مالیات خانه های 
خالی در نظر گرفته است. به طور مثال هر سرپرست 
خانوار مــی تواند عالوه بر خانه ای کــه اقامت اصلی 
اوست یک مسکن در شهر دیگر در ملکیت خود داشته 
باشد که حتی اگر خالی باشد از آنجا که اقامت فرعی 
خانواده محسوب می شود معاف از مالیات بر خانه های 
خالی خواهد بود.  خانه های خالی در شــهرهای زیر 
100 هزار نفر جمعیت و روســتاها نیز از تور مالیاتی 

مذکور خارج است.

  1/5 میلیون خانه خالی  تاکنون  شناسایی شده  است

300 هزار خانه خالی در تور مالیاتی

روحانی در جلسه هیات دولت:
ما یک قِران هم از بانک مرکزی 

نگرفتیم
رئیس جمهور با بیان اینکــه اوراق را جایگزین 
پول نفت کردیم ما یک قران هم از بانک مرکزی 
نگرفتیم، گفت: در شرایط سخت اقتصادی حاکم 
بر کشور، یک روز پرداخت حقوق هیچ کارمندی 

با تاخیر مواجه نشده است.
رئیس جمهور با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی خطاب به آمریکایی ها 
تاکید کرد: شما دست سردار ما را قطع کردید و 
باید پای شما را از این منطقه قطع کنیم، تا پایتان 

را از منطقه قطع نشود ما انتقام نهایی را نگرفتیم.
حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت، 
اظهار کرد: یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه 
آمریکایی ها این بود که دوران ترامپیســم پایان 
یافت و چند روز دیگر این قاتل وحشی که این همه 
جنایت کرد حکومتش تمام می شود و به زباله دان 

تاریخ سپرده خواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های 
خود با انتقاد از دو قطبی های کاذبی که بعضی ها 
در جامعه ایجاد می کنند، گفت: واقعا این دو قطبی 
ها ناصحیح اند. یکی می گوید که خوب اســت 
نفت را کم بفروشــیم و یکی دیگر می گوید زیاد 
بفروشیم. یکی می گوید بودجه مان نباید به نفت 
متکی باشد و یکی حرف دیگری می زند. انسان 
واقعا دچار حیرت می شود که چرا راجع به مسئله 
به این سادگی بحث می شود. ما اوال باید نفت مان 
را تولید و ثانیا باید در حداکثر ممکن صادر کنیم. 
چرا که این حق ماست. می گویید به جای اینکه 
حق مان را پس بگیریم آن را پس نگیریم. من اگر 
یک لحظه بتوانیم زودتر حق مان را پس بگیریم 
تردید نمی کنم و همین امروز این کار را می کنم.

وی ادامه داد: هر روز که وزیــر نفت ما بتواند دو 
میلیون و 300 هزار بشــکه نفت برای صادرات 
تولید کند ما همان روز آماده ایم که این کار را انجام 
دهیم. این کار گرفتن حق ملت ایران است و این 
چیزی نیست که کسی در آن تردید کند. عده ای 
می گویند نباید پول نفت را در بودجه خرج کنیم. 
این حرف درست است اما از لغت آن باید صحیح 
استفاده کنیم. حتی االمکان نباید آن را در بودجه 
جاری مصرف کنیم. ولی نفت را باید اســتخراج 
کنیم و بفروشیم و بیاوریم سرمایه گذاری کنیم. 
حاال مقداری به صندوق می رود که برای سرمایه 
گذاری در کشور استفاده می شود. مقداری از آن 
باید در صنعت خود نفت که کمی عقب اســت 
صرف شــود و صنعت نفت مان باید نشاط پیدا 
کند و فعال شود که ســرمایه گذاری نیاز دارد. 
بقیه ای هم که به دســت می آید اگر به بودجه 
عمرانی برود فبه المراد اصال چرا 50 هزار و 100 
هزار و 200 هــزار و 300 هزار میلیارد به بودجه 
 عمرانی اضافه نکنیم؟ اگر داریم چرا نباید به بودجه 

عمرانی اضافه کنیم.
وی با اشاره به آمار بودجه عمرانی 9 ماهه ابتدای 
امسال یادآور شــد: در این مدت 61 هزار و 400 
میلیارد تومان پول برای بودجه عمرانی پرداخت 
شده که نسبت به پارسال 70 درصد رشد داشته، 
آنها که می گویند دولت مدیریتش را نشان بدهد، 
از این بهتر؟ در این دوران جنگ اقتصادی حتی 
یک روز حقوق هیچ کارمندی دیر پرداخت نشده، 
ما روزی را که باالترین پول نفت را داشتیم یادمان 
نرفته که حقوق کارمندان 5 روز و 10 روز به تاخیر 

می افتاد.
روحانی با اشاره به دو قطبی دیگری که این روزها 
ایجاد شده تصریح کرد: بحثی مطرح می کنند 
که واکسن کرونا را از خارج وارد کنیم یا در داخل 
تولید کنیم. مثل این است که در جنگ بگویند 
اســلحه داخلی باشــد یا خارجی، ما در دوران 
جنگ هم گلوله توپ و خمپاره می ســاختیم و 
هم وارد می کردیم و در اواخر جنگ هم موشک 
می ساختیم و هم وارد می کردیم. این چه حرفی 
اســت که می زنند. خب هر دو کار را باید کرد. 
بله اگر در چیزی به خودکفایی کامل رسیدیم و 
نیازی به واردات نبود درست است اما زمانی که 
هنوز پایان راه مشخص نیست و کسی نمی داند 
در چه روزی می توانیم به سطح وسیعی برسیم 
 که همه را واکســینه کنیم این چه حرف هایی 

است که می زند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر واکسن آماده هست و 
می توانیم بخریم و بیاوریم و تا دو سه هفته دیگر 
تزریق کنیم نباید در آن تردید کنیم. البته دولت 
تردید نمی کند و این کار را خواهد کرد. عده ای 
هم می گویند ما اطمینان نداریم. معیار ما وزارت 
بهداشت است و اگر متخصصین گفتند واکسن 
خارجی مورد اعتماد است وارد می کنیم و درباره 
واکســن داخلی هم با نظر متخصصین استفاده 

می کنیم.

اخبار
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بعد از گذشت مدتی از توقف ترخیص کانتینرهای 
لوازم خانگی برند "بوش" و در حالی که باید مسیر 
مرجوعی یا متروکه و ضبط قطعی را طی می کرد با 
شکایت صاحب این کاالهای ممنوعه علیه گمرک 
ایران برای جلوگیری از وارد شدن خسارت ، فعال 

جریان متوقف شده است.
به گزارش ایســنا، اواخر آبان ماه امســال بود که 
گزارش ها نشــان داد  420 کانتینر لوازم خانگی 
"بوش" آلمان در گمرک شهید رجایی وجود دارد 
که ثبت سفارش و تائید منشا ارز شده )حدود 13 
میلیون دالر( و در آستانه ترخیص قرار گرفته است 
ولی با توجه به ممنوعه بودن این کاالها و ابهامات 
موجود در ایــن رابطه، گمرک ایران نســبت به 

ترخیص کاال اقدام نکرده و متوقف شده بود.
ورود کانتینرهای بــوش در حالی صورت گرفته 
و تشــریفات ترخیص را طی می کــرد که ورود 
کاالهای گروه)4( که لــوازم خانگی جزوی از آن 
است، از حدود دو سال پیش ممنوع و به هیچ عنوان 
امکان ترخیص نداشت، حتی با وجود پیگیری های 
صورت گرفته و مصوباتی که در دولت در این رابطه 
وجود داشت تنها برای بخشی از این گروه کاالیی 
که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند آنهم با رعایت 

شرایط ارزی  در دو مهلت سه ماهه از اواخر بهمن 
تا 26 شــهریور ماه امســال امکان ترخیص پیدا 
کردند که در نهایت به هر دلیلی منتهی به ترخیص 
کامل حدود 80 میلیون دالر  کاالی این گروه نشد 

و مابقی متروکه اعالم شده بود.
 اعالم ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- درمورد 
کانتینرهای بوش از این حکایت داشت که دیوان 
عدالت اداری با توجه به حقوق مکتسبه ای که برای 
واردکننده قائل شــده اقدام به صدور رای کرده 
و مجوز ترخیص این کاال صادر شــده است. وی 
گفته بود که حتی صاحــب کاال در آبان ماه یعنی 
زمانی که هیچ فرصتی برای ترخیص این کاالی 
ممنوعه وجود نداشت اقدام به اظهار آن به گمرک 

کرده است.
به هر صورت بعد از حواشی و اما و اگرهای بسیار در 
رابطه با امتیازی که برای کانتینرهای بوش در نظر 

گرفته شده بود ترخیص آن متوقف شد.

 صاحب کاال شکایت کرد
مدتی از این جریان گذشته و در حالی در سکوت 
دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی برای 
شفاف ســازی در مورد جریان تامین ارز و وزارت 

صمت برای ثبت ســفارش کاال قرار داشــت که 
اطالعات دریافتی ایسنا نشان می دهد صاحب کاال 
اقدام به شکایت  علیه گمرک ایران در دیوان عدالت 
اداری کرده و خواستار توقف فرایند متروکه شده 
است. ماجرا از این قرار است که شرکت "کاسپین 
کاال دریا" با ارائه دادخواســتی به دیوان عدالت 
اداری، اعالم کرده که اجــرای اقدامات و ضبط و 
متروکه شدن کاال از ســوی گمرک ایران موجب 
ورود خسارت جبران ناپذیری به این شرکت شده 

و از این رو  درخواست بررسی داشته است.

فعال فرایند متوقف است
بر این اســاس دیوان عدالت اداری با صدرو "قرار 
قبول دستور موقت" اعالم کرده است با توجه به 
اینکه ضبط و متروکه کــردن کاال تا قبل از طرح 
موضوع در کمیســیون حل اختالف موجب ورود 
خسارت می شــود با احراز فوریت و ضرورت امر، 
مســتند به ماده )34( و )35( قانون تشکیالت و 
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت 
مبنی بر توقیف عملیات اجرایــی و جلوگیری از 
متروکه شدن کاال تا تعیین تکلیف قطعی شکایت 

صادر و اعالم می شود.

تکلیف کاال قبل از شکایت
این دستور در حالی صادر شــده که بعد از توقف 
ترخیص کاال در گمرک، معاون فنی گمرک ایران 
اعالم کرده بود با توجه بــه ممنوعه بودن واردات 
این گروه کاالیی، طبق مــاده )105(قانون امور 
گمرکی در ابتدا اخطار الزم  به صاحب کاال جهت 
مرجوع کردن آن داده خواهد شد و در صورت عدم 
اقدام در این رابطه کاال با اعمال  مقررات متروکه 
و با توجه بــه ممنوعه بودن آن بــه ضبط قطعی 
دولت در خواهد آمد، براین اســاس اگر دستگاه 
های مربوطه طی بررسی های خود به این نتیجه 
برســند که امکان فروش داخل کشور وجود دارد 
سازمان اموال تملیکی در این مورد اقدام می کند 
در غیر این صورت کاال به شرط صادرات فروخته 

خواهد شد.
اما اکنــون با اقدامــی که از ســوی صاحب کاال 
صورت گرفتــه و اعالم دیــوان عدالــت اداری،  
فعال اجــرای فرایند قانونی در مــورد این کاالی 
ممنوعه متوقف شده و مشخص نیست در نهایت 
چگونه و به کدام ســمت  پیش می رود، جریانی 
 که در ادامه حواشــی خــاص خود را بــه همراه 

خواهد داشت.

در آخرین روز معامالتی هفته، خروج پول حقیقی به 
مبلغ 1055 میلیارد تومان به ثبت رسید. در بازار امروز، 
فشار فروش در بیشــتر صنایع حاکم بود، که همین 
مورد باعث شد تا شــاخص کل بورس با افتی 13 هزار 
واحدی رو به رو شود و وارد کانال 1 میلیون و 300 هزار 

واحدی شود. 
بازار سرمایه درحالی روزهای نوسانی را پشت سر می 
گذارد که عواملی که باید برای رشد بازار وجود داشته 
باشد، مهیاســت. بر این اســاس یک کارشناس بازار 
سرمایه بر این باور اســت که عوامل بیرونی که عمدتا 
سیاسی هســتند، باعث ترس بازار و حرکت نوسانی 

آن شده است.
به گزارش ایسنا، درحالی که بعد از اصالح چشمگیر بازار 
سرمایه، بسیاری از سهامداران منتظر رشد پی در پی 
این بازار بودند و پس از آن که شاخص از یک میلیون و 
200 هزار واحد در آبان ماه به یک میلیون و 500 هزار 
واحد در اواخر آذر رســید، دوباره در روزهای گذشته 
شاخص به کانال یک میلیون و 400 هزار واحد عقبگرد 
کرد. در این راستا یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور 

است که حال بازار خوب است و روند نوسانی آن به دلیل 
اتفاقات بیرونی است.

بهزاد صمدی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار 
سرمایه از عوامل بیرونی لطمه می خورد، توضیح داد: 
اکثر این عوامل، تنش های سیاســی هستند. درواقع 
هرچه به سالگرد شهادات سردار حاج قاسم سلیمانی 
نزدیک تر می شویم و تنش ها در عراق و خلیج فارس 

شدت می گیرد بازار بیشتر می ترسد.
وی با اشاره به گزارش های ماهانه شرکتها گفت: گزارش 
های ماهانه و ســودهای محقق شده فصل پاییز عالی 
هستند و  رکوردهای فروش برخی شرکتها در آذرماه 
ثبت شده است. به گفته او در سه ماه گذشته سودهای 
محقق شده خوبی صورت گرفته است که هرچه به اواخر 
دی ماه نزدیک می شویم، شاهد آن خواهیم بود اما بازار 
به دالیل مذکور، گارد عقب نشینی گرفته و حالت ترس 

در بازار وجود دارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر بین 
اهالی بازار در مورد شــاخص کل و شاخص هم وزن 
دوگانگی رخ داده است و با توجه به این اتفاق دو دستگی 
بین سهامداران ایجاد شده است که عاملی شده که بازار 

نوسانی دنبال شود.

صعود شاخص کل تا یک میلیون و ۸۱۰ هزار واحد
صمدی با تاکید بر اینکه حال بورس به لحاظ پارامترهای 
بنیادی و تکنیکالی خوب است، گفت: پروسه نوسانی 
می تواند یک الگوی کالسیک در شاخص کل باشد و این 
شاخص دوباره رشد خود را ادامه خواهد داد. به اعتقاد 
من هفته آینده که از سالگرد حمله تروریستی آمریکا و 
شهادت سردار سلیمانی عبور کنیم شاخص کل دوباره 
به روند رو به رشد خود تا یک میلیون و 810 هزار واحد 

حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بازار به پیشواز گزارش ها خواهد رفت، 

افزود: گزارش های فصل پاییز می تواند روند برخی سهم 
ها را تغییر دهد. اتفاقات خوبی در نرخ فروش شرکتها 
رخ داده است و سودسازی شرکتها می تواند در ماه های 
آینده تحول ساز شود. این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد 
قیمت ها در بورس کاال نیز توضیح داد: در بورس کاال 
هم شاهد رشد قیمتها هستیم. روز گذشته نرخ شمش 
شــرکت های فوالدی به طور میانگین بین 20 تا 25 
درصد رشد داشته است. در واقع پارادوکسی بین قیمت 
سهم ها و فروش شرکتها رخ داده که منشا آن تنش های 

منطقه ای است.
صمدی درمورد برخی انتقادات درمورد نحوه عملکرد 
بازارگردانان نیز گفــت: نقش بازارگــردان، افزایش 
نقدشوندگی بازار است و قرار نیست باعث رشد قیمت 
سهم یا ریزش شــود. اهالی بازار فکر می کنند نقش 
بازارگردان رشد قیمتی اســت که باید نگرش خود را 

نسبت به بازارگردان تغییر دهند.
وی خاطرنشان کرد: در بازار شائبه هایی مطرح  است 
که بازارگردان نوسان گیری می کند اما به نظر من این 

طور نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار ســرمایه در یک ماه گذشته در 
ریل مناسب قرار دارد چون نهادســازی الزم انجام شده و همه ناشران 

بازارگردان دارند.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه 
جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره 
وضعیت بازار بورس، با بیان اینکه بازار سرمایه از نظر عملکردی به مرحله ای 
رسیده که می توان به آن اعتماد کرد، اظهار کرد: بازار سرمایه در یک ماه 
گذشته در ریل مناسب قرار دارد چون نهادسازی الزم انجام شده و همه 

ناشران بازارگردان دارند.

وی افزود: غیــر از متغیرهای پیرامونی اختالل خاصــی نداریم؛ به این 
معنی که ممکن اســت برای بخشی سیاســتگذاری انجام شود و این 
سیاســتگذاری اثر خود را بر بازار می گــذارد یا قاعــده ای برای نحوه 
 تعیین قیمت گروهی از کاالها انجام می شود که بر روند بازار سرمایه اثر 

خواهد داشت.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مورادی که به آن اشاره شد شرایط پیرامونی 
است که بر بازار تاثیر دارد و خود بازار االن از نظر عملکردی به مرحله ای از 

شرایط رسیده که می توان به آن اعتماد کرد.
دژپسند همچنین درباره الیحه بودجه سال آینده نیز گفت: کلیات بودجه 

در کمیسیون تلفیق تصویب شد و براساس جلسه ای که روسای قوا در 
دفتر رییس جمهور تشکیل گردید، قرار شد سازمان برنامه به نمایندگی 
دولت و بقیه دستگاه ها  حداکثر همکاری را بکنند تا بودجه بودجه مراحل 

را طی کنند.  
وی تاکید کرد: اهتمام جدی وجود دارد که اقدام های الزم در مورد الیحه 
بودجه 1400 انجام شود و باید کمیسیون تلفیق بررسی ها را شروع کند 
منابع و بعد مصارف را بررســی کند در منابع گزارش ها را ارائه کردیم و 
 در مرحله کلیات مباحثه های الزم را انجام دادیــم و بعد وارد جزییات 

خواهیم شد.

متروکه و ضبط فعال منتفی شد!

شکایت صاحب کانتینرهای بوش  علیه گمرک

روند صعودی بورس از هفته آینده آغاز می شود

سقوط شاخص به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی

بازار سرمایه به مرحله ای رسیده که می توان به آن اعتماد کرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( با ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد. ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در مقابل ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار 
تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مبادله شد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۵ 

هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.نس جهانی طال نیز امروز به قیمت یک هزار و ۸۷۹ دالر و ۷۷ سنت فروخته شد.

بانک ها
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دبیر انجمن قطعه ســازان 
گفت: شورای رقابت هنوز 
جزئیاتــی از مصوبه خود 
اعالم نکرده اما حذف تورم 
بخشــی و تمرکز بر بازار و 
تشویق خودروسازان به افزایش تیراژ تولید دو اتفاق 

مهم در مصوبه شورا بوده است.
مازیار بیگلو در گفت و گو با مهر در پاســخ به این 
ســوال که با توجه بــه اینکــه وزارت صمت طرح 
خودرویی خود را هفته گذشته به سران قوا ارسال 
کرد، آیا با مصوبه جدید شورای رقابت در مورد نحوه 
قیمت گذاری خودرو، دیگر نیازی به مصوبه سران 
قوا وجود دارد یا خیر، اظهار داشــت: فعاًل شورای 
رقابت فقط متنی را به عنوان فرمول جدید قیمت 
گذاری اعالم کرده است و آن بحث آزادسازی قیمت 
۴۵ درصد خودروها و دســتوری ماندن ۵۵ درصد 
خودروها و کل شیوه نامه فروش در طرحی است که 

وزارت صمت به سران قوا فرستاده است.
دبیر انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های 
خودرو افزود: احتمال دارد سران قوا همین مصوبه 
شــورای رقابت را مکفی اعالم کنند اما موضوعی 
که وجود دارد این اســت که در طرح وزارت صمت 
همانطور که گفته شــد در مورد شیوه فروش هم 
صحبت شــده اســت؛ بنابراین ممکن است سران 

قوا در مورد حذف قرعه کشــی خودرو تصمیماتی 
بگیرند.

فرمول شورای رقابت باالنس ایجاد می کند
وی در مورد فرمول شــورای رقابت نیز گفت: هنوز 
خود فرمول منتشر نشده است اما بر اساس صحبت 
های رئیس شــورای رقابت می تــوان گفت که دو 
اتفاق مهم افتاده است؛ یکی بحث حذف تورم بخشی 
و تمرکز بر بازار است زیرا این موضوع همیشه محل 
اختالف بود و دیگری نیز بحث افزایش تیراژ تولید 
اســت زیرا این موضوع مشــوقی برای خودروساز 
محسوب می شود. بیگلو ادامه داد: شورای رقابت در 
فرمول خود گفته است که هر چه تیراژ باالتر برود 
به خودروساز مجوز افزایش قیمت می دهیم اما از 
آن طرف با توجه به اینکه یکی از مالک های قیمت 
گذاری تمرکز بر بازار است و چون طبق اصل اقتصاد 
هر چه عرضه بیشتر شود قیمت بازار کاهش می یابد 
لذا قیمت گذاری خودرو حالت االکلنگی پیدا می 
کند؛ تیراژ باال می رود قیمــت افزایش می یابد اما 
همان تیراژ که باال می رود باعث می شــود حاشیه 
بازار قیمت را پایین می آورد و چون قیمت پایین تر 
می آید فرمول هم قیمت را پایین تر محاســبه می 

کند. در واقع حالت باالنس ایجاد شده است.
دبیر انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های 
خودرو افــزود: با توجه به اینکه شــورای رقابت به 
صورت جزئی مصوبه خود را تشریح نکرده و سران 
قوا هم هنوز در مورد طرح وزارت صمت تصمیمی 

نگرفته اند، باید منتظر بمانیم ببینیم طی روزهای 
آتی چه اتفاقی می افتد.

قیمت مواد اولیه باید دستوری تعیین شود
وی در ادامه در خصوص نرخ مواد اولیه نیز تصریح 
کرد: البته کالً ما با هر طرحی که باعث افزایش قیمت 
خودروسازی شود مخالفیم؛ بحث ما همواره این بوده 
که چرا وقتی می توانیم با کنترل قیمت مواد اولیه 
خودرو و قطعه، قیمت خودرو را کاهش دهیم چرا 
باید به سراغ طرحی برویم که با حاشیه بازار، قیمت 
را کنترل کنیم. به گفته این مقام مســئول، قیمت 
مواد اولیه مثل مس، آهن، آلومینیوم و محصوالت 
پتروشیمی زیر نظر شــورای رقابت بروند و قیمت 
گذاری دستوری شوند، قیمت خودرو درب کارخانه 
تا ۳۰ درصد قابل کاهش است. در این صورت قیمت 

در بازار هم افت شدیدی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قیمت مواد اولیــه در بورس تعیین 
می شــود پس خودرو هم باید در بورس وارد شود 
که در این صورت قیمت افزایش می یابد؛ بحث ما 
این است که مگر حقوق مردم در بورس تعیین می 
شود؟ وقتی نرخ مواد اولیه در بورس به صورت آزاد 
تعیین شود نتیجه همین می شود که محصوالتی 

مثل خودرو گران می شوند.

دولت موافق انحصار بازار خودرو است
بیگلو در مورد انحصاری بودن بــازار، گفت: از نظر 
شورای رقابت انحصاری است زیرا ۵۰ درصد بازار 

در اختیار یک یا دو خودروساز اســت اما از نظر ما 
انحصاری نیســت زیرا غیر از این دو خودروســاز، 
خودروســازان دیگری هم داریم اما اینکه چرا این 
خودروسازان نمی توانند به درستی فعالیت کنند 

باید به رگوالتوری دولت نگاه کنیم.
دبیر انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های 
خودرو افزود: به نظر می رسد خود دولت هم موافق 
این انحصار اســت زیرا به راحتی می تواند با کمک 
به آن خودروســازان بخش خصوصی، آنها را فعال 

کند و بازار را از انحصار خــارج کند اما دولت نوعی 
قانون گذاری می کند که فقط به بخش خصوصی 

ضرر می زند.
وی ادامه داد: دولت نه در تعرفه ها فرمولی را گذاشته 
که خودروسازان خصوصی از این طریق بتوانند کار 
کنند و نه در بخش حمایــت از زنجیره تامین این 
شرکت ها کاری کرده است. خودروسازانی که داریم 
را باید مورد حمایت قرار دهیم تا همین شرکت ها 

فعال شوند و بازار را از انحصار خارج کنند.

فرمول شورای رقابت باالنس ایجاد می کند

احتمال حذف شیوه قرعه کشی

اسالمی:
 2.5 میلیون خانه خالی یعنی پول در 

تله افتاده و حبس شده است
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که مردم با طرح 
ملی مسکن خانه دار می شوند، گفت:وجود ۲.۵ 
میلیون خانه خالی به این معناست که پول ها در 

تله افتاده و حبس شده اند.
محمد اسالمی با بیان "هدف دولت این است که 
مسکن به عنوان یک وسیله زندگی و یک کاالی 
مصرفی تبدیل به کاالی سرمایه ای نشود" اظها 
رکرد: بحران مسکن به دلیل این است که مسکن 
به عنوان کاالی سرمایه ای است و همین دلیل 
موجب آزار مردم و لطمه به اقتصاد کشور می شود.
وی تصریح کرد: وقتــی می گوییم ۲.۵ میلیون 
واحد مسکونی خالی داریم به این معناست که 
پول ها در تله افتاده و حبس شــدند و در چرخه 
اقتصاد قرار ندارد وقتی تعداد خانوار ها و واحد ها را 
تطبیق می دهیم در کشور کمبود واحد مسکونی 

وجود ندارد.
وی افزود: موضوع با اهمیت برای دولت این است 
که برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین با 
اولویت اقشار آسیب پذیر، برنامه داشته باشد که 
به لطف خدا طرح ملی مسکن به خوبی تعریف، 
معمــاری و جانمایی شــده و زمین های آن نیز 

انتخاب و طرح نیز شروع شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان این طرح 
شناسایی شــدند و برخی تشکیل پرونده دادند 
و فرآیند تأمین مسکن آن ها در قالب طرح ملی 
مســکن در جریان اســت که امیدواریم به یک 
جریان پایدار تبدیل شــود.مردم با اســتفاده از 
طرح ملی مسکن، و از فرصتی که ایجاد می شود 
براساس زمان بندی طرح با سازنده ها، بهره مند 

و خانه دار شوند.
اسالمی درباره ســامانه جامع امالک و مسکن 
اضافه کرد: سال گذشته این سامانه رونمایی شد 
و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
خالی براساس این ســامانه شناسایی شد که به 
مالکان آن ها پیامک فرســتادیم که با راســتی 
آزمایی مقدماتی از سه ماه پیش تاکنون حدود 
۳۰۰ هزار واحد مسکونی را معرفی کردیم و در 
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم تا به موجب 

قانون نسبت به گرفتن مالیات اقدام کنند.

دولت چقدر دارایی دارد؟
محمد رضا پورابراهیمی در نشســتی با موضوع 
اثرات الیحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار ســرمایه در 
فضای مجازی برگزار شد، گفت: امکان اینکه ما 
بتوانیم ظرفیت پاالیشگاه های کشور را نزدیک 
به ۱۵ درصــد یعنی حدود ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار 
بشــکه نفت افزایش دهیم، وجــود دارد ضمن 
اینکه فراورده های نفتی قابل تحریم نیز نیستند 
امیدواریم در کمیسیون تلفیق این بخش وارد 
شود. همچنین ساخت پاالیشگاه های جدید و 
اتمام طرح های نیمه تمام پاالیشــی و استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی بــرای واردات نفت 
می تواند به افزایش صادرات و درآمدهای نفتی 

کمک کند.
وی ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ حــدود ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومان ناترازی عملیاتی دارد که باید برای 
آن تصمیم گیری صورت گیرد فارغ از اینکه در 
سر فصل های اصالح ســاختار چه کاری انجام 

خواهیم داد.
پور ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به نامه رهبری 
درباره اصالح بودجه، دولت نامــه ای به رئیس 
مجلس نوشت و در آن اعالم کرد باتوجه به اینکه 
باید برای ۹۳ هزار میلیــارد تومان منابع جدید 
ایجاد شــود ۵۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق 
اوراق بدهی ایجاد شــود. اینکه کشش بازار ما 
به چه شــکلی اســت آثار و تبعات آن چیست، 
اثر آن در افزایش نرخ بهره به چه میزان خواهد 
بود و شــیوه تأمین مالی بخــش خصوصی چه 
 می شــود نکاتی اســت که باید در پیش فروش 

نفت لحاظ شود.

دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان دارایی 
دارد

وی درباره یکی از راهکارهای تأمین منابع بودجه 
گفت: مولدسازی دارایی های دولت هم مهم است 
چرا که دولت نزدیک به ۱۸ هــزار هزار میلیارد 
تومان دارایی دارد و نکته قابــل اتکا در افزایش 

منابع پایدار مولدسازی است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان 
اینکه بایــد از فــروش دولتی نفت به ســمت 
فروش بخــش خصوصــی برویم گفــت: اگر 
وزارت نفــت همراهــی کند می توان بخشــی 
 از فروش نفــت را از طریق بــورس انرژی و … 

تأمین کرد.

خبر
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران گفت: 
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو تخم مرغ برای 

مصرف کننده ۱۷ هزار تومان است.
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه  بر اساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار  قیمت هرکیلو تخم مرغ از درب مرغداری ۱۴ 
هزارتومان و برای مصرف کننده ۱۷ هزارتومان شده است، گفت: 
اگر چه قیمــت جدید هنوز با قیمت تمام شــده تخم مرغ برای 

تولیدکننده هم خوانی ندارد اما از قیمت قبلی آن یعنی ۱۲ هزار 
و۵۰۰ تومان بهتر است.

وی در پاسخ به این ســوال که چند درصد نهاده های مورد نیاز 
واحدهای مرغداری با قیمت مصوب تامین می شود، اظهار کرد: 
حدود ۷۰ درصد نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری)تخم 
گذار( با قیمت مصوب دولتی تامین می شــود. یعنی مرغداران  
۲۲ درصد ســویا و حدود ۵۰ درصد هم ذرت دریافت می کنند 

اما میزان مصرف ذرت و ســویای آنها بیش از این مقدار است و 
مرغداران مجبور هستند مابقی را از بازار آزاد تهیه کنند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران اضافه 
کرد: موضوع دیگری که مرغداران را به سوی بازار آزاد سوق می 
دهد فاصله بارگیری نهاده ها است. قبال مرغداران تا رسیدن بار 
جدید از ذخایر خود استفاده می کردند اما در حال حاضر ذخایری 
هم وجود ندارد و تولیدکننده مجبور است در فاصله زمانی ۱۰ تا 

۲۰ روزی که طول می کشد تا نهاده به دستش برسد برای تامین 
خوراک طیورش به بازار آزاد مراجعه کند.  

به گفته وی قیمت سویا در بازار آزاد ۱۱ تا ۱۲ هزارتومان و ذرت 
۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان شده اســت. نبی پور با تاکید بر اینکه در 
بخش بارگیری و حمل و نقل مشکالتی وجود دارد، اظهار کرد: 
کرایه ها ۳۵ درصد افزایش یافته و برخی از رانندگان حتی بیشتر 

از این مقدار از مرغداران طلب می کنند.

قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده چقدر است؟

معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اعالم کرد که با توجه 
به افزایش جدید قیمت تخم مرغ، قیمت هــر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده ۱۶ 

هزار و ۹۰۰ تومان است.
قاسمیان در یک برنامه خبری درباره مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار، 
گفت: در این جلسه بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب جدید تخم مرغ 
اعالم شد و بر این اســاس قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از ۱۲ هزار تومان 
به ۱۴ هزار تومان تغییر کرد.  با توجه به افزایش قیمت تخم مرغ،   قیمت جدید هر کیلو 
گرم تخم مرغ برای مصرف کننده نیز ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان خواهد بود.  قیمت تخم مرغ 
بسته بندی نیز بررسی خواهد شد و کارگروه ســتاد تنظیم بازار بزودی این قیمت ها را 

اعالم خواهد کرد.  
وی با بیان اینکه افزایش قمیت تخم مرغ براســاس بررسی مستندات ارائه شده از سوی 
انجمن انجام شده و ســازمان حمایت با در نظر گرفتن افزایش قیمت نهاده ها، پیشنهاد 

وزارت جهاد کشاورزی را مصوب کرد، تصریح کرد: به دلیل ایجاد انگیزه در بخش تولید 
و با توجه به اینکه بخش اعظمی از تخم مرغ دپو شده بود، مجوز افزایش قیمت تخم مرغ 
داده شد.  با توجه به اقدامات انجام شده در هفته آتی روند ثبات نسبی در قیمت را خواهیم 

داشت.  
اما هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار در این برنامه مدعی شد که 
با قیمت تعیین شده تولیدکنندگان سودی نمی کنند که معاون دفتر برنامه ریزی، تامین، 

توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت آن را رد کرد.
در ادامه قاســمیان اعالم کرد که در راســتای تنظیم بازار مقرر شد تا شرکت پشتیبانی 
امور دام با نظــارت وزارت جهاد کشــاورزی ماهانه ۸۰ هــزار تن تخم مــرغ را تامین 
کند که نظارت بر نحــوه توزیع این تخم مرغ هــا تا بنکداری ها بر عهــده وزارت جهاد 
 کشــاورزی و پس از آن  یعنی در بخش خرده فروشــی بر عهــده وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است.  

دو روز پیش ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداری را به ۱۴ هزار تومان 
افزایش داده که سومین افزایش قیمت این محصول در سال جاری است. گفتنی است که 
هفته گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی ها به ۴۰ هزار تومان رسید.

 نان افزایش قیمت ندارد 
قاسمیان در مورد قیمت نان نیز تاکید کرد که افزایش قیمتی در مورد نان وجود ندارد.  

با افزایش قیمت مواد شوینده موافقت نشد 
معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مورد افزایش قیمت مواد شوینده نیز اظهار کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت 
مواد شوینده پذیرفته نشد و براین اساس هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت مواد شوینده 

وجود ندارد.  

تازه ترین خبر درباره تصمیم گیری در خصوص قیمت نان

قائم مقام بانک مرکزی گفت: برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد مالی 
آن ها، سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته چک 

خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته می شود.
به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان 
نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی 
استفاده از چک در مبادالت تجاری کشور، اطالع رسانی امر کلیدی در اجرای 
قانون چک است و اگر اطالع رسانی به خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکالت 

عدیده مواجه خواهیم شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشــاره به چندین مرحله اعمال اصالحات در قانون 
چک، بر ضــرورت اصالح قانون قبلی تأکید کرد و گفــت: ضعف ها و خألهای 
قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده 
از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکالت و مسائل حقوقی و کیفری فراوان 

پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
وی افزود: مشکالت چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود 
اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پســینی در اعمال قانون داشتیم که 
مانع از رفع مؤثر معضالت مرتبط با صدور چک می شد. در مقابل، قانون جدید 
تالش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه ها و سازوکارهای مناسب 
همچون اعتبارســنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به عالوه 
قانون جدید باعث می شود تمام مبادالت چک در سامانه های مرتبط ثبت شود 

و به این ترتیب کلیه نقل و انتقاالت چک شفاف خواهد شد.
کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادالت کشور و مشکالت پیش آمده 
ناشی از اشکاالت قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصالح 
شــود. آخرین اصالح قانون چک در سال ۱۳۹۷ توســط کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شــبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و 

اصالح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.
مقام ارشــد بانکداری ایران به روال اجرایی شــدن قانون جدید چک اشاره و 
تصریح کرد: پس از ابالغ قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۷، برای اجرای این قانون، 
کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی متشــکل از نمایندگانی از مجلس شــورای 
اســالمی، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط 
تشکیل شد. عالوه بر این، دستورالعمل حساب جاری نیز برای مطابقت با قانون 
جدید چک موردبازنگری قرار گرفت. وی افزود: بخشی از قانون جدید اجراشده 
اســت و بخش دیگری از آن با توجه به شــرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد 
شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای ســال ۱۳۹۶، نسبت تعداد 
چک های برگشتی به کل چک ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای 
بخش هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش یافته است. از نظر 

مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک های برگشتی به مبلغ کل چک ها از ۲۱.۵ درصد 
در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است. این 
کاهش نشان می دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می تواند آثار مثبتی 

بر اقتصاد کشور داشته باشد.
کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دســته چک را اقدامی بازدارنده دانست و 
افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. 
مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته چک را داشته باشند و اهلیت 
آن ها اثبات شود و بتوانند مشــمول دریافت دسته چک شوند، موظف هستند 

دسته چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.
وی ادامه داد: فرآیند نقل و انتقال چک نیز صرفاً از طریق ســامانه صیاد انجام 
خواهد شد. بدین ترتیب که دسته چک های جدید را نمی توان در وجه حامل 

صادر کرد و صرفاً" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.
کمیجانی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت های افراد دارنده 
چک بالمحل را برشــمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک عالوه بر اینکه 
محرومیت های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کالن اقتصادی 
کشور نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ 
مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه های اقتصادی که چک برگشتی 
دارند، می توانند با تائید شورای تأمین استان ها، محرومیت های ناشی از چک 

برگشتی شان را به مدت یک سال به تعلیق درآورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ اســتان، درمجموع 
۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده اند.

قائم مقام بانک مرکزی بــه تأکید زیاد قانــون بر اعتبار ســنجی متقاضیان 
دســته چک اشــاره کرد و افزود: برای اجــرای این بخش از قانــون و تعیین 
»ســقف اعتباری مجاز« از گزارشهای اعتبارســنجی و رتبه بندی اعتباری 
اســتفاده خواهد شــد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دســته چک بر اساس 
عملکرد اقتصادی و مالی آن ها یک ســقف اعتباری مجــاز تعیین و هر دفعه 
که صادرکننده چک از دسته چک خود اســتفاده کند، از سقف اعتباری وی 
کاســته خواهد شــد. البته هنوز این مســئله در کمیته های تخصصی بانک 
 مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطالع رسانی 

خواهد شد.
کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد 
و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر ســامانه ها متکی است و لذا اجرای 
آن منوط به راه اندازی و یا توســعه این سامانه ها است. خوشبختانه تا به امروز 
 تمامی ســامانه های موردنظر در بانــک مرکزی اجرایی شــده و یا به مرحله

 اجرا رسیده اند.

معاون بازرگانی داخلــی وزارت صمت حداکثر 
زمان مهلت ورود کاالهــای مختلف را به بانک 
مرکزی اعالم کرد که بر اساس آن حداکثر زمان 
مهلت ورود کاالهای اساسی و ضروری مشمول 
ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله 

ارزی سه ماه است.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی - معاون بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
- طی نامه ای بــه بانک مرکزی بــه نامه مورخ 
۱۷ آذرماه درباره تعیین زمــان معقول جهت 
واردات کاال و مهلت ارائه اسناد حمل حواله های 
ارزی و مهلت ارائه پروانه گمرکی اشاره کرده و 
گفته که این موضوع در جلســه بیست و سوم 
آذرماه کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور 
نماینــدگان وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و وزارت 
صمت و سایر دستگاه ها و مراجع نظارتی مطرح 
و درباره حداکثر زمان مهلت ورود کاال تصمیم 

گرفته شده است.  
بر این اساس حداکثر زمان مهلت ورود کاالهای 
اساسی و ضروری مشــمول دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از زمان حواله ارزی حداکثر سه ماه است.  
همچنین زمان مهلــت ورود ماشــین آالت و 
تجهیزات خطوط تولید که نیــاز به طول دوره 
ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز 

تعیین شده است.  
درباره ســایر کاالها اعم از مواد اولیــه تولید، 
کاالهای واســطه ای و قطعات خطــوط تولید، 
دارو و تجهیزات پزشکی و ... نیز حداکثر مهلت 
از زمان تامین ارز تا ترخیص کاال شش ماه برای 
واحدهای بازرگانی و هشت ماه برای واحدهای 

تولیدی اعالم شده است.
پیش تر علیرضا رزم حسنی، وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت،  در نامه ای به رئیــس جمهوری از 
بخشــنامه جدیــد بانــک مرکزی کــه در آن 

محدودیت هــای جدیــدی بــر واردات کاال، 
یعنی کاهش مــدت زمان مقرر برای تســلیم 
اظهارنامه های وارداتی بــه بانک به منظور رفع 
تعهــد ارزی واردکننــدگان و همچنین مهلت 
ترخیص قطعی کاال از گمرک بعد از ارائه اسناد 
حمل اعمال شــده، انتقاد کرده و خواسته بود 
که در آن بازنگری شــود و صــدور و ابالغ کلیه 
مقــررات، آیین نامه ها و بخشــنامه ها در حوزه 
 تجارت خارجی بــا هماهنگی ایــن وزارتخانه 

صورت گیرد.
در بخشــنامه اخیر بانک مرکزی کــه در ۲۸ 
آبان ماه صادر شــد و مهلت ارائه اســناد حمل 
حواله های ارزی از تاریخ صــدور تا زمان صدور 
اعالمیه تأمین ارز به مدت دو ماه تعیین شــد، 
اما وزیر صمت تاکید کرده بود که این مســئله 
با بخشــنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به 
شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر هشت 
ماه تعیین کرده بود، در تضاد اســت. همچنین 
براســاس این بخشــنامه مهلت ارائــه پروانه 
گمرکی ورود و ترخیص قطعــی کاال حداکثر 
۴۵ روز تعیین شــده بود، اما رزم حســینی در 
نامه خود به رئیس جمهــوری گفته بود که "با 
توجه به مشــکالت مربوط به نقل و انتقال ارز 
به دلیل مســئله تحریم محدودیت هایی برای 
واردات کاالهای اساســی، ضروری، مواد اولیه 
و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-
صادراتی ایجــاد و در نتیجه تولید، اشــتغال و 
نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد که عالوه بر به دنبال 
داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با 
راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد 
هماهنگی اقتصادی درخصوص  تسریع و تسهیل 
تأمین ارز حاصــل از صادرات جهــت واردات 
براساس اولویت بندی کاالیی انجام شده از سوی 

این وزارتخانه همخوانی ندارد".

حداکثر زمان مهلت ورود کاالها به کشور چقدر است؟تعیین سقف مالی  برای متقاضیان  دسته چک
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رئیس هیات مدیره اسنپ فود: 
اســنپ فود شــايد باعث تضعيف رقابت شود اما 

انحصاری روی بازار ندارد
همه گیری ویروس کرونا موجب شد تا اسنپ فود تقریبا در یک بازه زمانی کوتاه، ۸۰ 
درصد از تقاضای خود را از دست بدهد؛ هر چند که این موضوع پس از گذشت زمان 
اکنون بهبود یافته است.« این گفته مهراد عبدالرزاق، رئیس هیات مدیره اسنپ فود 
است. او هرچند موضوع انحصار اسنپ فود را رد کرد، اما امکان تضعیف رقابت در 

صورت بزرگ شدن بیش از حد یک سرویس  را رد نکرد.
نحوه برخورد با کرونا، اولین سوالی بود که پیش روی رئیس هیات مدیره اسنپ فود 
قرار گرفت. عبدالرزاق پیش از پرداختن به جزئیات مساله اعالم کرد که کرونا به 
لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی، ضربه شــدیدی به این مجموعه وارد کرد. او در 
خصوص اقدامات صورت گرفته برای برگرداندن اسنپ فود به بازار از جمله قرار 
دادن دوربین در رستوران ها جهت نظارت مستقیم مردم و همچنین ارسال غذای 

نیمه آماده به مشتریان صحبت کرد. 
رئیس هیات مدیره اسنپ فود در پاسخ به این سوال که چرا غذا و شیرینی را به خارج 
از محدوده در شهر تهران ارسال نمی کنید گفت: »محدوده ارسال در سرویس های 
دلیوری در ســطح جهانی یک موضوع کامال جا افتاده است. مساله ارسال کاال و 
محدوده ارسال، در مورد غذا که می تواند با افت کیفیت همراه باشد، جدی تر است. 
اما ما سعی کردیم در مورد سرویس دهی اقالمی که افت کیفیت در آن ها مطرح 

نیست محدوده را گسترده تر کنیم.«
یکی از سرویس هایی که اسنپ فود به ویژه در دوران کرونا، روی آن تمرکز کرده، 
سرویس سوپرمارکت است. این در حالی است که درمجموعه گروه اسنپ، سرویس 
اسنپ مارکت، به صورت خاص و ویژه ســرویس خرید فروشگاهی ارائه می دهد. 
آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست، در خصوص تفاوت این دو سرویس و ایجاد 
اختالل در سرویس دهی پرسید و رئیس هیات مدیره اسنپ فود در پاسخ اینگونه 
توضیح داد: »شاید مدل کسب وکاری این دو سرویس از دیدگاه کاربران یکی در 
نظر گرفته شود؛ اما با اهداف کامال جداگانه ای ایجاد شده اند.«در دوران کرونا، اخبار 
مختلفی در مورد تعدیل نیروی اسنپ فود در فضای مجازی مطرح شد. به همین 
علت از رئیس هیات مدیره اسنپ فود خواسته شد تا در این خصوص توضیح کاملی 
ارائه کند. عبدالرزاق به صورت کلی اعالم کرد که تعداد نیروهای جداشده را دقیق 
به خاطر نمی آورد اما مجموعا عددی کمتر از ۱۰۰ نفر از این مجموعه جداشده اند.

در یک بازه زمانی، اپلیکیشن اسنپ فود با خرابی همراه شد و بسیاری از کاربران 
امکان ثبت سفارش نداشتند یا با مشکالتی در این زمینه مواجه می شدند. علت و 
چرایی این موضوع، سوال بعدی سردبیر ماهنامه پیوست بود که رئیس هیات مدیره 
اسنپ فود، پیش از آن که به توضیح این مورد بپردازد، بابت این موضوع از طرف خود 

و تیم اسنپ فود، از تمامی کاربران، عذرخواهی کرد.

691 برنامه مخرب در كافه بازار شناسايی شد
تعداد برنامه های مخرب شناسایی شده در کافه بازار از طریق سپر امنیتی طی 

۶ ماهه اول سال ۹۹ به ۶۹۱ برنامه رسیده است.
 طبق گزارش عملکرد بازار در بررسی و انتشار برنامه ها و بازی ها در ۶ ماهه اول 
امسال این پلتفرم بازی و برنامه اندرویدی، تمامی برنامه های مخرب شناسایی 
شده توسط سپرامنیتی کافه بازار بالفاصله از بازار حذف شده اند و به کاربرانی 
که این برنامه ها را روی گوشی اشان نصب داشتند اعالنی برای حذف آن از روی 

گوشی ارسال شده است.
 سپر امنیتی کافه بازار با استفاده از ابزارهای گوناگون همچون ۱۰ آنتی ویروس 
از جمله Lookout، Kaspersky و Bitdefender، بررسی کارشناسان، 
گزارش های کاربران و نهادهای رسمی، رفتارهای مخرب برنامه ها را مداوم و 
خودکار رصد و شناسایی می کند و به کاربرانی که برنامه ی مخربی را نصب 

کرده اند، هشدار و پیشنهاد می دهد آن برنامه را پاک کنند.
 رفتارهایی مانند تبلیغات مزاحم، کاله بــرداری ارزش افزوده، ترس افزارها، 
جاسوس افزارها، بدافزار دانلود، تروجان، برنامه جعلی و غیره از جمله رفتارهایی 

هستند که به عنوان رفتار مخرب شناسایی می شوند.
 طبق گزارش ۶ ماهه کافه بازار برنامه های مخرب شناســایی شده از ابتدا تا 
کنون به هزار و ۴۰۴ برنامه می رسد که فقط طی ۶ ماهه اول امسال ۶۹۱ برنامه 
شناسایی شده اند. بررسی های کافه بازار نشان می دهد که پس از حذف این 
برنامه ها از کافه بازار و همچنین هشدار به کاربران نصب اینگونه برنامه ها ۵۱ 

درصد کاهش داشته است.
 تمامی تخلف برنامه ها از طریق سپر امنیتی شناسایی نمی شود بلکه برخی از 
آنها از طریق گزارش کاربران و کارشناسان کافه بازار شناسایی می شوند از همین 
رو مشخص شده است که طی ۶ ماهه اول امسال ۲۸ درصد تخلف های برنامه ها 
و بازی های کافه بازار از سوی کاربران گزارش شده است و ۷۲ درصد مابقی از 
سوی کارشناسان کافه بازار و سپر امنیتی. همچنین در این دوره زمانی به برای 
۳ هزار و ۷۸۱ برنامه و بازی به دلیل نقض قوانین بازار برای توسعه دهندگان این 
برنامه ها پیام اخطار و تعلیق ارسال شده است که از این میان ۱۴ درصد مربوط 

به بازی ها و ۸۶ درصد مربوط به برنامه های موجود در کافه بازار بوده است.
  

پیام های تعلیق و اخطار ارسال شده در دسته های مختلف
طبق گزارش کافه بازار، هرچند این پلتفرم فروشگاه  برنامه های اندرویدی پیش 
از قرار گرفتن برنامه ها و بازی ها روی این بستر به صورت کامل بازی ها و برنامه ها 
را بررسی می کند اما بررسی برنامه ها در بازار پس از انتشار نیز ادامه دارد. بر 
این اساس کارشناسان بازار در صورت مشاهده نقض قوانین انتشار توسط یک 
توسعه دهنده، با توجه به نوع تخلف اقدام به ارسال پیام اخطار، تعلیق یا حذف 
برنامه از بازار می کنند. پس از ارســال پیام اخطار و تعلیق از سوی کافه بازار، 
توسعه دهندگان نیز به منظور رفع یا برطرف کردن تعلیق برنامه در حدود ۲ 
هزار و ۱۹ پیام برای بازار ارسال کرده اند که گزارش کافه بازار نشان می دهد 
که تنها ۵۵ درصد آنها مشکالت موجود در برنامه ها را رفع کرده بودند. طبق 
این گزارش بدافزار شناخته شدن توسط سپر امنیت کافه بازار، ارسال معدد 
اعالم تبلیغاتی، کپی سایر برنامه ها، محتوای خالف عرف و نقض قوانین اجرای 
پرداخت بازار ۵ دلیل پرتکرار حذف برنامه ها و بازی ها به شمار می آیند. گزارش 
کلی کافه بازار نشان می دهد که در این دوره زمانی کل برنامه های حذف شده از 
روی بستر کافه بازار از ۳ هزاربرنامه گذشته است است و تعداد برنامه های جدید 
منتشرشده در این بستر به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ برنامه می رسد. همچنین بیش 

از ۳۶ هزار برنامه درخواست بروزرسانی خود را برای کافه بازار ارسال کرده اند.
 

نورسیده ها
گزارش کافه بازار نشان می دهد که در ۶ ماهه اول سال جاری ۹ هزار و ۹۱۵ برنامه 
و بازی درخواست انتشار روی بستر بازار را ارائه کرده اند که کارشناسان بازار به طور 
میانگین ماهانه ۳ هزار و ۲۷۹ برنامه و بازی را بررسی کرده اند. برای انتشار برنامه یا 
بازی جدید، توسعه دهنده آن را در بازار بارگذاری می کند و هر برنامه قبل از انتشار 
توسط کارشناسان بازار بررسی و تایید می شود. گزارش کافه بازار نشان می دهد که 
با تغییر قوانین و سیاست های مربوط به انتشار برنامه ها در سال ۹۹، نسبت به سال 
ماقبل آن نسبت درخواست های ردشده در مقایسه با دوره های مشابه سال گذشته 
از ۳۸ درصد به ۲۲ درصد کاهش و نسبت به درخواست های تایید شده از ۶۲ درصد 

به ۷۸ درصد افزایش داشته است.

اخبار

بیت کوین باز هم رکورد قیمتی را شکست
 در معامالت روز چهارشنبه هر توکن بیت کوین رقم ۲۸ هزار و ۵۹۹.۹۹ دالر را لمس کرد.  با این حساب قیمت این ارز مجازی از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹۵ درصد رشد کرده است.

۵۸ درصــد جامعــه یعنی 
۱۴ میلیــون و ۴۹۴ هــزار 
کارگر بیمه شــده به همراه 
خانوارهایشــان در حالــی 
چشم به جلسات کمیته مزد ۱۴۰۰ دوخته اند که این 
کمیته از روز گذشته می رود تا پایان سال میدان جنگ 
و جدال نمایندگان کارگری و کارفرمایی )که دولت را 
در جبهه خود دارد( باشد. این در حالی است که سال 
گذشته ســنگ بنای بی توجهی به نظرات نمایندگان 
کارگری گذاشته شــد؛ آنجا که برگه تصویب افزایش 
مزد بدون امضای نمایندگان قشر محروم از کمترین 
حقوق، رسمیت یافت. روز گذشته در نخستین کمیته 
مزد ۱۴۰۰ با وجود تاکید کارفرمایــان بر اعمال مزد 

منطقه ای، اما معاون وزیر کار خبر داد که مزد ۱۴۰۰ 
 کارگران بدون توجــه به مبحث »مــزد منطقه ای«

 تعیین می شود.  

کارگران برای زنده ماندن تالش می کنند نه 
زندگی کردن

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی 
کار در این رابطه می گوید: ســبد خوراکی ها در بازه 
زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه 
مسکن در بازه زمانی ۲ ساله هم در قیمت مسکن و هم 
اجاره بها ۵ برابر شده است، در حال حاضر ۱۴ میلیون 
و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان 
بیش از ۴۹ میلیون نفر می شوند که حدود ۵۸ درصد 
جامعه را تشــکیل می دهند. چگونه می توانند با این 
حجم از گرانی ها با حداکثــر ۳ میلیون تومان زندگی 
کنند؟ کارگران برای زنده مانــدن تالش می کنند نه 
زندگی کردن. واقعاً  مسئوالن می توانند با حقوقی که 

کارگران دارند زندگی کنند؟
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشــناس، ضرورت 

افزایش حقوق کارگران در شــرایط سخت کرونایی را 
بررسی می کند. 

كارگران چشم انتظار دستمزد واقعی در سال 1400 هستند

  چانه زنی بر سر مزد 1400
اولين جلسه كميته مزد 1400 برگزار شد                                                               تعيين مزد بدون توجه به مبحث »مزد منطقه ای« است

قيمت خوراكی ها 200 درصد افزايش يافته  كارگران با سه ميليون تومان چگونه زندگی كنند؟

عقب ماندگی دستمزد از تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تا زمانی که تورم پایین است، افزایش دستمزد قشر حقوق بگیر اهمیت چندانی ندارد. در کشورهایی که تورم ۲ تا ۳ درصدی دارند یا در ژاپن که تورم منفی است، افزایش دستمزد صورت می گیرد به دلیل اینکه کارایی فرد باال رفته 
و آموزش دیده و تخصص او بهتر شده است. بنابراین این کشورها زیاد درگیر افزایش دستمزد نیستند؛ ولی در کشوری که تورم همیشه جلوتر است مثل کشور ما که تورم ۳۵ درصدی و حتی امسال که تورم ۷۰ درصد به خصوص 
در بحث محصوالت لبنی و کاالهای اساسی را تجربه کردیم، دستمزد کارگر همیشه یک سال عقب است یعنی در حال حاضر که قرار است دستمزد او افزایش پیدا کند براساس تورمی صورت می گیرد که سال گذشته اتفاق افتاده 
است؛ یعنی یک سال افزایش قیمت داشته ولی چون دستمزد او ثابت بوده، زیان کرده و ما تازه می خواهیم برای سال ۱۴۰۰ دستمزد برای او تعیین کنیم که باز هم تورم ۱۴۰۰ را نمی بینیم. تازه می خواهیم در دستمزد سال 
آینده کارگر تورم سال ۱۳۹۹ را به نوعی لحاظ کنیم آن هم مطمئنا افزایش بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد نیست. بنابراین اصال امکان جبران تورم در مزد نیست. من تعجب می کنم از کسانی که در بحث دستمزدها فعالیت می کنند 
که آیا این را در نظر نمی گیرند که دولت باید جلوی تورم را بگیرد و باید تورم را کاهش دهد نه اینکه بگوید امسال اگر ۷۰ درصد تورم داشتیم سال بعد افزایش نخواهد داشت. این گونه نیست و این ۷۰ درصد هم کاهش پیدا کند 
وگرنه تا ده ها سال همین داستان ادامه دارد و همیشه تورم جلوتر از افزایش دستمزد است. همیشه دستمزد کارگر براساس یک سال بعد تعدیل می شود. یعنی تورم ۹۹ را پرداخت کرده و تازه ما می خواهیم به اندازه ۱۵ درصد 
آن را جبران کنیم نه بیشتر. این در حالی است که تورم ۱۴۰۰ می آید و تازه سال بعد از آن می خواهیم آن را جبران کنیم. چه اتفاقی افتاد که دولت اوایل روی کارآمدن خوب بود و به ناگهان تورم روندی افسارگسیخته در پیش 
گرفت جز اینکه نتوانست یا نخواست که کنترل کند. گرچه نرخ ارز و تحریم ها تاثیر داشته اما به دلیل سوءمدیریت هایی است که تمام عدم کارایی خود را می خواهند روی قیمت ها منتقل کنند. بنابراین این افزایش دستمزد 
هیچ کمک اساسی به قشر کارگر نمی کند. تازه سال ۱۴۰۰ هم اصال معلوم نیست با این اوضاع قیمت گذاری ها و بی تفاوتی دولت نسبت به افزایش قیمت چه خواهد شد. ما حتی نتوانستیم قیمت تخم مرغ را ساماندهی کنیم؛ 

بعد می خواهیم بازار کاالها را تنظیم کنیم؟ افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصد مزد دردی را دوا نخواهد کرد و قیمت ها کنترل شود تا قدرت خرید کارگر را بتوانیم حفظ کنیم.  

درخواست کارگران تعیین دستمزد عادالنه است
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

گرچه بحث دستمزد منطقه ای ازسوی گروهی در اصفهان مطرح شده و داغ است؛ اما مزد منطقه ای شدنی نیست. این پیشنهاد از نظر جامعه کارگری دارای اشکال است چون این گروه هدفشان این است که حداقل دستمزد 
برداشته شود؛ اما با توجه به اینکه قیمت ها و زندگی و معیشت کارگران متاثر از هزینه های حداقلی است بنابراین مزد حداقلی را نیز باید مشخص کنیم. 

واقعیت امر این است که قیمت خوراکی ها طی ۹ ماهه سال جاری ۲۰۰ درصد افزایش یافته چگونه مزد کارگر می تواند افزایش نیابد؟ رویکرد ما این است که از نظر معیشت باید به کارگر حداقل های زندگی را بدهیم. در کنار 
کارفرما، دولت هم وظیفه ای در برابر کارگران دارد. طرف دولتی باید به این فرایند کمک کند. وقتی برنج را در سبد معیشت کارگران کیلویی ۱۵ هزار تومان دیدیم دولت باید براساس آنالیز تعیین شده تا پایان سال برنج را به همین 
قیمت تامین کند. مثال اجاره مسکن ۶۰۰ هزار تومان است اگر کارگر نتوانست با این مبلغ خانه اجاره کند، باید دولت آن را تامین کند حال می خواهد سوبسید بدهد یا خانه بسازد. ما نمی گوییم ۲۰۰ درصد حقوق را افزایش دهید. 

تنها سخن ما این است که حداقل مزد به گونه ای تعیین شود که با حداقل سبد معیشت و زندگی جور درآید تا کارگر از پس حداقل های زندگی اش برآید. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

گزارش اقتصادی آذرماه شــاپرک )شــماره ۶۶( 
منتشر شــد. طبق این گزارش، در آذرماه ۱۳۹۹ 
بالغ بر ۲۶۹۱ میلیون تراکنش با ارزش ۴۱۹۱ هزار 
میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت 
پردازش شده که نسبت به آبان ماه رشد منفی ۲.۴۶ 
درصدی در تعداد و رشد منفی ۴.۳۱ درصدی در 
ارزش ریالی داشته است. تعداد ابزارهای شاپرکی 
در مجموع نسبت به آبان ماه رشد ۳.۶۳ درصدی را 
تجربه کرده اند که به نظر می رسد سبب این تغییر، 
افزایــش ۴.۱۵ درصدی تعداد ابــزار کارت خوان 
فروشگاهی اســت. ابزارهای پذیرش اینترنتی در 
آذر ۱۳۹۹ نسبت به آبان ماه رشد ۲.۸۷ درصدی 
را تجربه کرده است و تعداد ابزار پذیرش موبایلی 
نیز در مدت مشابه با افزایش ۱.۰۶ درصدی همراه 

بوده است.

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ 
تراکنش ها

کارت خوان فروشگاهی با سهم ۸۹.۴۷ درصدی، 
بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای 
پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار 
پذیرش موبایلی به ترتیــب در جایگاه های بعدی 
قرار گرفته اند.متوســط تراکنش هر ابزار پذیرش 
شــاپرکی در آذر ۱۳۹۹، ۲۱۸ تراکنش است که 
این تعداد نسبت به مقدار مشــابه در ماه گذشته 
کاهــش ۱۳.۵۸ درصدی را تجربه کرده اســت. 
بیشترین کاهش متوســط تعداد تراکنش مربوط 
به کارت خوان فروشگاهی است. در آذرماه متوسط 
تعداد تراکنش هــای اینترنتی بــا افزایش ۸.۷۴ 
درصدی از ۱۱۱ تراکنــش در آبان ماه ۱۳۹۸ به 
۱۱۹ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش 
هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۷ تراکنش است که این 
مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۱.۴۲ واحدی 
همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار 
کارت خوان فروشگاهی نیز با ۱۹.۷۸ واحد کاهش 
نســبت به آبان ۱۳۹۹ به ۲۵۴ عــدد در آذرماه 

رسیده است.
تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط 
کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار کارت خوان 

فروشگاهی از این منظر رتبه نخست را دارد.

عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت
طبق گزارش آذرماه شاپرک، در آذر ۱۳۹۹، ۸۶.۱۱ 
درصد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از 
نوع خدمات »خرید کاال و خدمــات« بوده که با 
توجه به شکل زیر، نسبت به ماه گذشته این سهم 
کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است. همان گونه که 
مشاهده می شود، خدمت »مانده گیری« با ۵.۲۰ 
درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات در بین 

خدمات ارائه شده داشته است.

استان های دارای بیشترین تعداد کارت خوان 
فروشگاهی فعال سیستمی

اســتان های تهران، خراســان رضوی، اصفهان، 
فارس و خوزستان به ترتیب دارای بیشترین تعداد 
کارت خوان فروشگاهی فعال در آذر ۱۳۹۹ بوده اند.

همچنین در آذر ۱۳۹۹ بیشترین افزایش در تعداد 
کارت خوان فروشــگاهی فعال با ۵۴۲۹۲ افزایش 

متعلق به استان تهران است.

دامنه مبلغی تراکنش های ابزار کارت خوان 
فروشگاهی در آذرماه ۱۳۹۹

در آذرماه ۱۳۹۹، تعداد تراکنش های با مبلغ زیر 
۵۰ هزار ریــال در ابزار کارت خوان فروشــگاهی 
برابر با ۴۰۰۴۲۱۵۶۰ عدد تراکنش بوده اســت. 
همچنین تعداد تراکنش های با مبلغ بین ۵۰۰۰۱ 
ریال و ۲۵۰ هزار ریال برابر با ۸۸۴۱۶۱۱۰۱ عدد 
تراکنش بوده و کل تعــداد تراکنش های با مبلغ 
باالی ۲۵۰۰۰۱ ریال برابر با ۹۸۶۷۶۹۵۲۴ عدد 
تراکنش است.نزدیک به ۹۰ درصد تراکنش های 
ابزار پذیرش کارت خوان فروشگاهی دارای مبلغ 

کمتر از ۵ میلیون ریال است.

سهم تراکنش های موفق از کل تراکنش ها
این بررســی حکایت از ســهم ۹۱.۵۶ درصدی 
تراکنش های موفــق و ۸.۴۴ درصدی خطاهای 
رخ داده در آذر ۹۹ دارد. کمتریــن ســهم در 
تراکنش های خطادار مربوط به خطای شــاپرکی 
با ســهم ۰.۰۱ درصــدی از کل تراکنش ها بوده 
است. این نوع خطا سهم ۰.۱۷ درصدی را در بین 

تراکنش های خطادار داشته است.

عملکرد کلی شرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت

طبق این گزارش به ترتیب شرکت های به پرداخت 
ملت، پرداخــت الکترونیــک ســامان، تجارت 
الکترونیک پارســیان، آســان پرداخت پرشین و 
کارت اعتباری ایران کیش بیش ترین ســهم بازار 
را ازنظر تعــداد تراکنش ها در آذر ۹۹ داشــتند.

همچنین بر اســاس این گــزارش، بــه ترتیب 
شرکت های به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک 
ســامان، تجــارت الکترونیک پارســیان، کارت 
اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد 
 بیش ترین ســهم بازار را ازنظــر مبلغ تراکنش ها 

در آذر ۹۹ داشتند.
شرکت به پرداخت ملت با سهم ۲۰.۲۹ درصدی 
از تعــداد تراکنش ها و ســهم ۲۱.۳۴ درصدی از 
مبلغ آن ها، همچنان بیشترین ســهم را به خود 
اختصــاص داده و در جایگاه نخســت هر دو بازار 
قرار گرفته اســت. در این مــاه همچنان اختالف 
سهم مبلغی شــرکت پرداخت الکترونیک سامان 
 )دومین شرکت بازار( با این شرکت بالغ بر ۴ درصد 

است.
 این شاخص در مولفه تعدادی رقمی در حدود یک 
درصد گزارش می شود.بیشترین اختالف بین سهم 
تعدادی تراکنش های ابــزار پذیرش کارت خوان 

فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد.
 اختالف ســهم این شــرکت در ابزار کارت خوان 
فروشگاهی در آذرماه نســبت به ماه گذشته، رقم 

منفی ۰.۸۱ درصد بوده است. 
باالترین اختالف بین سهم تعدادی تراکنش های 
ابزار پذیــرش اینترنتی بــا ۲.۳۳ درصد کاهش 
به شــرکت کارت اعتبــاری ایــران کیش تعلق 
دارد. این مقدار در ابــزار پذیرش موبایلی با ۰.۳۴ 
 درصد ریزش به شرکت آســان پرداخت پرشین

 تعلــق دارد.نتایــج بررســی های ایــن بخش 
حاکــی از آن اســت کــه شــرکت الکترونیک 
کارت دماونــد همچنان کمترین ســهم تعدادی 
و مبلغــی تراکنش هــا را در بین شــرکت های 
ارائه دهنــده خدمات پرداخت داشــته و ســهم 
 آن از بــازار کلیــه ابزارهــای پذیــرش بســیار

 ناچیز است.

عملکرد شرکت های PSP در تعداد خطاهای 
تراکنش ها

در ماه آذر شرکت ســایان کارت با رقمی برابر با 
۰.۰۱۵ درصد، بهترین عملکرد از منظر نســبت 
خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را داشته 
است. در مقابل شرکت الکترونیک کارت دماوند 
با کسب رقم ۰.۱۲۶ درصد باالترین عدد شاخص 
مذکور را به خــود اختصاص داده اســت. در ماه 
جاری عملکرد کاهشی برخی از شرکت ها به ویژه 
شرکت های فن آوا کارت و آسان پرداخت پرشین 
ســبب کاهش بیش از ۱۵ درصــدی در خطای 
پذیرندگی شبکه شده اســت.در مقایسه ماهانه 
عملکــرد این شــرکت ها مالحظه می شــود که 
بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به 
کل تراکنش ها )عملکرد مثبت(، با کاهشی برابر 
با ۰.۱۷۳ درصد در شــرکت فن آوا کارت رخ داده 
است. همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
با رقم ۰.۰۲۰ درصد، بیشترین افزایش را نسبت به 

سایر شرکت ها در این شاخص تجربه کرده است.

وضعیــت کارت خوان های فروشــگاهی 
کم تراکنش و فاقد تراکنش

تعداد کارت خوان های فروشــگاهی کم تراکنش 
و فاقد تراکنش در آذرماه رشــد نشان داده است. 
این کارت خوان ها در ماه جاری بیش از ۱۱ درصد 
افزایش یافته اند. باال رفتــن تعداد آن ها تقریبا در 
تمامی شرکت ها به ویژه شــرکت »سایان کارت« 
مشاهده می شود. این افزایش در رقم شاخص سهم 
تعداد کارت خوان های فروشــگاهی کم تراکنش 
و فاقد تراکنــش مالــی از کارت خوان های فعال 
سیستمی شــرکت ســایان کارت نیز تاثیرگذار 
بوده است.در ماه آذر ۹۹ ســهم کارت خوان های 
کم تراکنش و فاقــد تراکنش مالی، ۱۹.۷۸ درصد 
از کل کارت خوان های فروشگاهی فعال سیستمی 
شبکه شاپرک را شامل شده است. عدد فوق نسبت 
به رقم مشــابه در آبان ماه بالغ بر یک درصد باالتر 
رفته است. جدول زیر سهم تعداد کارت خوان های 
فروشــگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی از 
 کارت خوان های فعال سیســتمی هر شــرکت را

 ارائه می دهد.

سرمقاله

گزارش آذرماه شاپرک منتشر شد

 رشد ۱۱ درصدی تعداد کارت خوان های فروشگاهی کم تراکنش و فاقد تراکنش در آذر

يادداشت
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