
سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ١۴٠٠ از مصوبه 
این کمیسیون برای تعیین عوارض ۴٠٠ هزار تومانی خروج از 

کشور برای مسافران در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا، رحیم زارع با اشــاره به آخرین مصوبات 
کمیســیون تلفیق گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق 
فعالیت های مربوط به انتشارات و کمک درسی و فعالیت های 
هنری از قبیل بازیگری در ســال آینده صرفا تا ســقف 5٠٠ 
میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در ازای 
درآمد بیشتر حسب مورد به نرخ ماده )١٠5( یا ماده )١3١( 

قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شوند.
وی افزود: براساس مصوبه کمیســیون تلفیق وزارتخانه های 
نفت و کشور موظف به احداث جایگاه های ایمن و زیرساخت 
استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع )LPG( در ناوگان حمل 
و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش های 
خصوصی و عمومی تا ســقف مجموع 2 میلیون تُن در سال 

شدند. همچنین وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های 
تابعه مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با 
بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های 
تابعه وزارت نفت هستند و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا 
تهاتر شده از منابع فوق الذکر، نفت گاز یا بنزین صادر کرده و 
تمام عواید حاصل از آن را به حساب شرکت تابعه ذی ربط آن 
وزارتخانه واریز می کنند.نماینده مردم آباده در مجلس ادامه 
داد: براساس مصوبه کمیســیون تلفیق و به منظور حمایت 
و تشویق سرمایه گذاری در شــهرک های کشاورزی در سال 
آینده، تعرفه آب مصرفی واحدهای مستقر در این شهرک ها 
به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می شود و این 
شهرک ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره 
ماده 33 قانون توزیع عادالنه آب مصوب ســال ١366 معاف 

خواهند شد.
زارع یادآور شد: براساس مصوبه کمیســیون تلفیق، وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می تواند با استفاده از وجوه 
ارزی حاصل از دعاوی مطروحه پذیرفته شده خود در محاکم 
بین المللی، نســبت به تســویه دیون و تامین تجهیزات این 

وزارتخانه تا سقف 2٠٠ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
وی همچنین اضافه کرد: به قوه قضاییه اجازه داده شد تا نسبت 
به فروش اموال و امالک مازاد و فرسوده خود تا سقف 2٠ هزار 
میلیارد ریال اقدام و پس از واریز آن به خزانه، درآمد حاصل از 
فروش را صرف خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان های 

این قوه کند.
به گفته زارع، عوارض هوایی خروج از کشور برای مسافران در 

سال آینده هم ۴٠٠ هزار تومان تعیین شد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق ادامه داد: دولت در سال آینده 
موظف به تخصیص 2 میلیون تُن قیر نفت خام خارج از بورس 
به قیمت فوب خلیــج فارس برای آســفالت راه های فرعی و 
روســتایی و روکش آســفالت شــبکه راه های اصلی، فرعی 

بزرگراه ها شــد. براین اســاس 2٠ درصد از این میزان قیر به 
منظور آســفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت 
شبکه راه های اصلی، فرعی بزرگراه ها و شهرک های صنعتی، 
عشایری و معابر محالت در  اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
خواهد گرفت. وی اضافه کرد: ١7 درصد برای آسفالت معابر 
و بهسازی روستاها و اجرای پروژه های مشارکتی با نهادهای 
محلی و دهیاری به سازمان دهیاری ها، ١6 درصد برای مصرف 
پایگاه ها و پاســگاه ها و راه های بین مزارع به بسیج سازندگی 
سپاه، ١5 درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه ها و دانشگاه 
فرهنگیان و ۴ درصد برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاک 

پوشی )مالش پاشی( تخصیص خواهد یافت.
زارع خاطرنشان کرد: براســاس مصوبه کمیسیون تلفیق به 
منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضــی زراعی و باغات و 
مقابله با پدیده زمین خواری و ســاخت و سازهای خالف هم 
کلیه استانداری ها موظف شــدند تا با فعال کردن کمیسیون 

ماده 99 قانون شهرداری ها با اصالحات و الحاقات بعدی آن 
در کلیه فرمانداری ها، ضمن برخورد فعال با ساخت و سازهای 
خالف در خارج از محدوده و حریم شهرها، کلیه جرائم تخلفات 
ساختمانی را به حســاب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل 
کشور واریز کنند و درآمد حاصله هم تا سقف 8 هزار میلیارد 
ریال جهت تهیه طرح های هادی با بازنگری و اجرای طرح های 

هادی و بهسازی روستاها اختصاص خواهد یافت.
نماینده مردم آبــاده در مجلس همچنیــن گفت: به موجب 
مصوبه کمیســیون تلفیق تعرفه واگــذاری و تعویض پالک 
خودرو برای خودروهای با قیمت تا 2٠٠ میلیون تومان، 2٠٠ 
هزار تومان و برای خودروهای باالی 2٠٠ میلیون تومان هم 
3٠٠ هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه التفاوت درآمد 
حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می یابد، همچنین تعیین 
قیمت خودرو برمبنای فهرســت بهای اعالمی سازمان امور 

مالیاتی است.

نماینده ســابق ایران در اوپک گفت: اتفاقات شــب 
گذشــته آمریکا قطعا به صورت کوتــاه مدت بر بازار 
جهانی نفت اثر می گذارد و اگر این مساله به روزهای 
آتی بکشــد به طوری که بر تولید نفت آمریکا تاثیر 
بگذارد اثرات آن بیشتر خواهد شد و در این بین نمی 
توان گفت که این مســاله میتواند تاثیر مستقیم بر 
بازار ایران داشته باشد مگر اینکه سیاست های دولت 

آمریکا تغییر پیدا کند.
محمد خطیبی در گفت و گو با ایســنا، با اشــاره به 
تاثیرات آشــوب های آمریکا و حوادث کنگره بر بازار 
جهانی نفت و بازار ایران اظهــار کرد: هر بی نظمی و 
آشوبی که در کشورهای صادرکننده نفت اتفاق بیفتد 
یک اثر روانی ایجاد می کند و به شرطی که این آشوب 
در کوتاه مدت خاتمه یابد نمی توان تاثیر آن بر بازار 
نفت را بلند مدت دانســت، یک اثر روانی کوتاه مدت 
به وجود خواهد آمد و این اثر به تدریج از بین می رود.

وی افزود: البته اگر موضوع ادامه دار باشــد و منجر 
به اغتشاشات گسترده شــود و تولید نفت آن کشور 
را متاثر کند طبیعتا آثار عمیــق تری برجای خواهد 

گذاشت اما اگر یک اتفاق کوتاه مدت باشد به طوری 
که بر تولید نفت نیز اثر نگــذارد، یک اثر روانی کوتاه 

مدت خواهد داشت.
نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه احتمال 
استیضاح و برکناری زودهنگام ترامپ نمی تواند تاثیر 
چندانی بر وضعیت ایران بگذارد، تصریح کرد: به نظر 
بنده این مســاله نمی تواند تاثیر چندان مستقیمی 
داشــته باشــد اما طرح برکناری زودهنگام ترامپ 
میتواند یک ثبات و آرامش در منطقــه و به ویژه در 
آمریکا ایجاد کند. این اغتشاشــات نمی تواند نتیجه 

مثبتی برای آمریکا داشته باشد.
به گفته خطیبی مشکل اصلی ایران بحث تحریم است 
و باید دید دولت بعدی در مورد تحریم ها چه تصمیمی 
خواهد داشت و این مســاله به سیاست دولت بعدی 
بستگی دارد که تا چه میزان بتواند برای ایران راهگشا 
باشــد  اما به طور کلی نمی توان با استناد به اتفاقاتی 
که در آمریکا رخ داده شرایط را برای ایران روشن دید.
وی با بیــان اینکه نمی توان خوش بیــن بود چراکه 
بازار نفت با کاهش تقاضا روبرو است و در جلسه اخیر 

اوپک پالس نیز تولید افزایــش نیافت و نگرانی برای 
کاهش تقاضا وجود دارد در همین راستا نیز عربستان 
داوطلبانه یک میلیون بشــکه تولید خود را کاهش 
داد،گفت: علت این مساله نیز کاهش تقاضا است،  اگر 
تصوربر این بود که قرار است تقاضا افزایش یابد قطعا 

میزان تولید افزایش می یافت.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه 
تقاضا در شــرایط امیدوار کننده ای نیست، تصریح 
کرد: در این وضعیت بازگشت ایران به بازار به چنانچه 
تحریم ها برداشته شود یک مقدار زمان بر خواهد بود 
البته برخی مشتری ها منتظر هســتند تا تحریم ها 
برداشته شود و نفت ایران را خریداری کنند، اماممکن 
است میزان آن همچون سابق نباشد با این وجودحتما 

بعد از تحریم ها خواهان نفت ایران هستند.
خطیبی افزود: اینکه انتظار داشــته باشیم در زمانی 
کوتاه ظرفیت های صادراتی ایــران بازگردد زمان بر 
است و در کوتاه مدت این مســاله محقق نمی شود 
و نباید انتظار داشت ایران در زمان کوتاه بتواند بازار 

سابق را به دست آورد.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر موافقت یکجانبه عربستان سعودی برای 
کاهش بیشتر تولید در دو ماه آینده و کاهش ذخایر 

نفت آمریکا افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، هنــوز معلوم نیســت یورش 
طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا چه تاثیری روی 
بازارهای نفت خواهد گذاشت اما برخی از تحلیلگران 
معتقدند دولت جو بایدن، رییس جمهور منتخب 

آمریکا با تولید نفت مقابله خواهد کرد.
بهای معامالت نفت برنت ۴٠ ســنت معادل 7.٠ 
درصد افزایش یافت و به 5۴ دالر و 7٠ سنت در هر 
بشکه رسید. این شاخص شب گذشته ١.3 درصد 

صعود کرده بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴3 
سنت معادل ٠.9 درصد افزایش یافت و به 5١ دالر و 
شش سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 
روز چهارشنبه با ١.۴ درصد افزایش بسته شده بود.

عربســتان ســعودی که بزرگتریــن صادرکننده 
نفت جهان اســت، پــس از دیدار هفتــه جاری 

وزیــران نفت اوپک پــالس اعالم کــرد تولیدش 
در ماه هــای فوریه و مارس را یک میلیون بشــکه 
 در روز عــالوه بر محدودیت عرضــه فعلی کاهش 

خواهد داد.
بــه گفتــه ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد شــرکت 
OANDA، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت 
تحت تاثیر سیاســت دولت بایدن بــرای مقابله با 
تولید نفت، تالش ســعودی ها برای رفع نگرانی ها 
نسبت به مازاد عرضه و به شــماره افتادن روزهای 
دالر، آمــاده صعود به ســطح باالتر می شــود. به 
گفته تحلیلگــران، افت ارزش دالر کــه ارز اصلی 
 در قیمت گــذاری معامالت نفت اســت، نفت را

 ارزان تر می کند.
در این بیــن، اداره اطالعــات انــرژی آمریکا روز 
چهارشــنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا کاهش 
و ذخایر سوخت رشد کرده اســت. ذخایر نفت در 
هفته منتهی به اول ژانویه به میزان هشت میلیون 
بشــکه کاهش یافت و به ۴85.5 میلیون بشــکه 
رسید که بسیار فراتر از کاهش 2.١ میلیون بشکه 

ای پیش بینی شــده در نظرســنجی رویترز بود. 
کاهش ذخایر نفت معموال اواخر ســال که شرکت 
های انرژی نفت را از مخــازن تخلیه می کنند تا از 
صورتحساب های مالیاتی اجتناب کنند، روی می 
دهد. با این حال رشــد پایدار قیمت وست تگزاس 
 اینترمدیت ممکن اســت باعــث افزایش مجدد 

تولید آمریکا شود.
به گفته کوین سولومون، تحلیلگر انرژی در استون 
ایکس، اگر شــاخص نفت آمریکا بتواند به صورت 
پایدار باالی قیمت 5٠ دالر را بشکند، تولید بیشتر 
نفت در آمریکا را تشویق می کند که برای بسیاری 
از اعضای اوپک پالس در بلندمدت مشکل آفرین 

خواهد شد.
بر اســاس گزارش رویترز، با امتنــاع مایک پنس، 
معاون رییس جمهور آمریکا از درخواســت دونالد 
ترامپ برای لغو شکست ترامپ در برابر جو بایدن، 
حامیان ترامپ روز چهارشــنبه بــه کنگره آمریکا 
هجوم بردند. پلیس امنیت را برقــرار اعالم کرد و 

تایید نتیجه انتخابات ازسرگرفته شد.

عوارض خروج از کشور در سال آینده ۴٠٠ هزار تومان خواهد بود

صعود نفت در واکنش به محدودیت عرضه عربستانتحلیل تاثیر تحوالت آمریکا بر بازار نفت ایران
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کارخانه نوآوری مشهد در 
ارتباط ویدئوکنفرانسی با 
رئیس جمهوری افتتاح شد
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آینده اقتصاد ایران

ضرب آهنگ مالیم 
کاهش نرخ ارز

ناکامی سیاست های 
دولتی در بازار خودرو

با تثبیت رونــد انتقال قدرت 
در آمریــکا و  یکدســت 
شــدن تمامــي نهادهــاي 
 قــدرت سیاســي شــامل 
 ریاســت جمهــوري، ســنا و کنگــره در دســت 
دموکرات ها یکي از مهم ترین رویدادهاي موثر سیاسي 

در عرصه روابط...

  عليرضا عباسي، كارشناس 
اقتصادي

  سيد كميل طيبی، اقتصاددان

  اميرحسن كاكایی، كارشناس خودرو
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دو راهی حذف 
ارز ۴2٠٠ تومانی

با وجود صعود دالر در بازار جهانی، دالر در بازار ایران ریزش کرد

هجوم  دالل ها برای  فروش دالر
صفحه۴

صفحه3

جهش  قیمت  خودروهای   پر تیراژ 
 قیمت  های   خودرو   به   پلتفرم های  آگهی   بازگشت

چرا   حذف   قیمت ها   از   پلتفرم های   آنالین   به   کاهش   قیمت   خودرو   و   مسکن   منجر   نشد؟

طبق اعالم مرکز آمار ایران، تورم ساالنه در آذر ماه 
3٠.5 درصد برآورد شده اســت. اگر قرار بر افزایش 
حداقل حقوق سال ١۴٠٠ طبق آخرین تورم اعالمی 
باشد باید 3٠ درصد رشد داشته باشد. این در حالی 
است که نمایندگان کارگری و انجمن های حمایت 
از کارگران افزایش 3٠ درصدی را که هنوز مشخص 
نیست به تصویب دولت برســد یا نه، قبول ندارند و 
معتقدند که این میزان افزایــش حقوق نمی تواند 
هزینه های این قشر را تحت پوشــش قرار دهد. از 
سوی دیگر اجرایی نشدن دستمزد کارگران بر اساس 
الیحه بودجه و تورم پیش بینی شده هیچگاه اجرایی 
نشده است. دولت این افزایش حقوق را مورد پذیرش 
قرار می دهد ولی اجرا نمی شود و در واقع کارگران 

پشتوانه ای برای اجرای آن...

هرچند تک نرخی شــدن ارز و خالص شــدن از 
مشکالت ارز چندنرخی خواسته هم مدیران و هم 
فعاالن اقتصادی است، اما در شرایط کنونی حذف ارز 
۴2٠٠ تومانی و صحبت کردن از ارز ١75٠٠ تومانی 
چیزی جز ریختن آب به آسیاب کسانی نیست که 
از حباب موجود در بازارهای خودرو، طال، مسکن و 
ارز سود می برند. موضوع تصویب نرخ تسعیر ١75٠٠ 
تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس نوید چالشی 
دیگر در اقتصاد کشــور را می دهد کــه در صورت 
تصویب در صحن مجلس و تأیید از ســوی شورای 
نگهبان دور تازه ای از فشــار تورم و گرانی بر اقشار 
مختلف جامعه و از جمله دهک های پایین درآمدی 
را در پی خواهد داشت. در این بین حذف ارز ۴2٠٠ 

تومانی توسط مجلس نیز...

بیت کوین در ادامه صعودهای خود از 35 هزار دالر 
هم گذشت. به گزارش سی ان بی سی، صعودهای پی 
در پی بیتکوین کماکان ادامه دارد و تقاضا برای خرید 

این رمزارز بیش از پیش شدت یافته است. 
 بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت 2۴.52 درصد رسیده است. طی 2۴ ساعت 
گذشته بیت کوین با ثبت ریزش 8.5١ درصدی به 
35 هزار و 22۴.١8 دالر رسید. باالترین رکورد ثبت 
شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز ششم ژانویه 

سال 2٠2١ بوده که در آن این ارز به قیمت 35 هزار 
و 82١ دالر رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز 
چهارم ژانویه بوده کــه در آن، این ارز به قیمت 32 

هزار و ١69 دالر رسید.
به گفته بانک جی پی مورگان جریان سرمایه ورودی 
به بازار ارزهای دیجیتالی در ماه های پایانی سال قبل 
افزایش کامال محسوسی داشته است و این مساله 
بدان معنا خواهد بود که پتانسیل رشد زیادی برای 
ارزهای دیجیتالی در ســال 2٠2١ متصور خواهد 

بود. بزرگ ترین بانک آمریکایی از احتمال رسیدن 
ارزش بیتکوین به ١۴6 هزار دالر در بلندمدت خبر 
داده است. در حال حاضر ارزش بازار بیتکوین 575 
میلیارد دالر برآورد می شود که در صورت تحقق قله 
پیش بینی شده چی پی مورگان، این میزان با رشد 

۴.6 برابری به 2.7 تریلیون دالر خواهد رسید.  
 بیت کوین ١2 سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

2٠٠9 معامالت اولیه آن شکل گرفت. 

شــرکت اینترنتی آمازون اعالم کرد دو میلیارد 
دالر برای ســاخت خانه های با قیمت مناســب 
در مناطقــی که ســه هــاب اشــتغال بزرگ 
 این شــرکت در آمریکا را تشــکیل می دهند، 

صرف خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، این شــرکت اعالم کرد قصد 
دارد حداقل 2٠ هــزار واحد مســکن با قیمت 
مناســب در منطقــه پاجــت ســاوند ایالــت 
 واشنگتن، آرلینگتون ویرجینیا و نشویل تنسی 

احــداث کنــد. آمــازون و ســایر شــرکتهای 
فنــاوری در مناطقــی ماننــد منطقــه خلیج 
سانفرانسیســکو به دلیل حجــم کارمندانی که 
در یک دهه گذشــته به این منطقه وارد شــده 
اند با انتقاداتی در خصوص نقششــان در گرانی 
 خانــه روبرو شــده اند که باعث شــده اســت 
شــرکتهای آلفابت و فیس بوک برای ســاخت 
 مســکن با قیمــت معقــول ســرمایه گذاری 

کنند.

بخــش بزرگــی از ســرمایه گــذاری آمازون 
از طریــق وامهــای کــم بهــره بــرای حفظ 
یــا ســاخت خانــه هــای ارزان قیمــت برای 
 خانــواده هایی بــا درآمد متوســط یــا اندک 

خواهد بود.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، آمــازون در 
حــال ســاخت دومیــن دفتــر مرکــزی 
 HQ2 نــام  بــه  آرلینگتــون  در   خــود 

است.

پروژه دو میلیارد دالری آمازون برای ساخت خانه های ارزانبیت کوین رکورد جدید زد
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کارخانه نوآوری مشــهد در 
ارتباط ویدئوکنفرانسی با رئیس 

جمهوری افتتاح شد
کارخانه نوآوری در ویژه برنامه  "پنجشــنبه های 
افتتاح" طی ارتبــاط ویدئوکنفرانســی با رئیس 
جمهــوری در مشــهد بهره برداری شــد.رئیس 
جمهــوری اســامی ایــران در ایــن ارتبــاط 
ویدئوکنفرانسی گفت: اقدام مهم و ارزشمندی در 
شهر مشهد انجام شده و خوب است در استانها یک 

کارخانه نوآوری برای استارتاپ ها داشته باشیم. 
حجت االسام والمســلمین حسن روحانی افزود: 
تبدیل کارخانه قدیمی به کارخانه نوآوری به جای 
برج سازی اقدام مهمی است و شــهرهای ما باید 
به سوی شهرهای هوشــمند حرکت کنند.معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در این ارتباط 
ویدئوکنفرانسی گفت: مشهد شــهرنوآور است و 
در بســیاری از اقدامات از تهران پیشــروتر است.
سورنا ســتاری افزود: شــهرداری مشهد توانست 
کارخانه قدیمی را به کارخانه نوآوری و محلی برای 
فعالیت شتاب دهنده ها و استارتاپها تبدیل کند. 
شهردار مشــهد گفت: ایجاد کارخانه نوآوری طی 
تفاهمنامه ای که در ســال ۱۳۹۷ میان شهرداری 
مشهد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
منعقد گردید، پایه گذاری شد.محمد رضا کائی 
افزود: اولین کارخانه نوآوری کشور در شهر تهران 
ایجاد شــده  اســت اما تفاوت اصلی شهر مشهد با 
تهران، ورود مدیریت شــهری به این پروژه است.
وی ادامه داد: کارخانه نــوآوری تهران با حمایت 
پارک علم و فناوری و نهادهای دانشــگاهی ایجاد 
شده اما برای اولین بار شهرداری مشهد به صورت 
مســتقیم به احداث، تجهیز و مهیا کردن حضور 
اســتارتاپ ها در این فضا پرداخته است.شــهردار 
مشهد با بیان اینکه این کارخانه در محل قدیمی 
کارخانه کوکاکوال ایجاد شــده  است گفت: در این 
کارخانه از المان های این کارخانه اســتفاده شده 
که ســبب حفظ هویت های قدیمــی این مکان 
شده است و در فضای کارخانه که در گذشته محل 
تولید نوشابه بود، هم اکنون پس از ۶۰ سال، فکر و 
اندیشه جدید برای حل مشکات شهری و جامعه 
تولید می شــود.وی افزود: کارخانه نوآوری مشهد 
یک اتفاق فــی البداهه نیســت و تمامی نیازهای 
کاربران براساس درخواست آنان طراحی و تعبیه 
شــده  اســت.کائی ادامه داد: مدیریت شهری به 
دنبال ایجاد منطقه نوآوری اســت که این منطقه 
اطراف کارخانه نوآوری و دانشگاه فردوسی مشهد 
را پوشــش می دهــد و تمام شــرکت های دانش 
بنیان می تواننــد در این منطقه مطابــق با تمام 
دســتورالعمل های پارک علم و فناوری، مســتقر 
شوند.وی گفت: در فضای کارخانه نوآوری مشهد 
۲۳ غرفه برای استقرار شرکت ها و ۵۸۰ مترمربع 
مساحت فضای کار اشتراکی برای استقرار استارتاپ 
ها وجود دارد و امکانات پشتیبانی و رفاهی همچون 
کافی شاپ، ســالن غذاخوری، ســالن همایش و 
 کاس های آموزشی متناسب با کاربران طراحی

 و تجهیز شده است.شهردار مشــهد افزود: ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای بازسازی این کارخانه قدیمی 
هزینه شــده و معاونت علمی رئیس جمهوری و 
شــورای شــهر همراهی خوبی در راه اندازی این 
کارخانه داشــته اند.وی ادامه داد: مشــهد شهری 
همراه با شــاخصه های خاص نظیر جمعیت زیاد، 
مراکز دانشگاهی معتبر و وجود دانشگاه فردوسی به 
عنوان قطب علمی شرق کشور است و این موارد بر 

الزام هوشمند سازی شهر صحه می گذارند.

همه چیز درباره قیمت گذاری فوالد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مبنای قیمت گذاری فوالد را قیمت 
کدال شرکت های بورســی اعام و تاکید کرد که 
هدف، ایجاد قیمت پایه منصفانه و جدا از موضوعات 
صادرات است تا موجب رقابت شود و فوالد با قیمت 
مناسب به دســت مردم برســد.به گزارش ایسنا، 
قیمت گذاری فوالد از جملــه موضوعات داغ این 
روزهاســت که از جانب مسئوالن، تولیدکنندگان 
فوالد و فعاالن این حوزه بســیار مــورد بحث قرار 
می گیرد. روز سه شــنبه هفته جاری بود که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فوالدی 
 CIS در بورس کاال را بر اســاس ۷۰ درصد قیمت
اعام و بر ضرورت اجرای کامل شــیوه نامه عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال تاکید کرد.پیش و 
پس از قیمت گذاری جدید پایه فوالد، بحث  پیراون 
این موضوع بسیار بوده اســت. در حالی که پیش 
از این تصمیم گیری وزیــر صمت، تولیدکنندگان 
فوالد کشــور و فعاالن این حوزه معتقد بودند که 
مصرف کننده نهایی هیچ نفعــی از کاهش قیمت 
شــمش فوالد نخواهد برد و این ارزانــی، قبل از 

رسیدن به مردم گم می شود.

خبر

هرچند تک نرخی شدن ارز 
و خاص شــدن از مشکات 
ارز چندنرخی خواســته هم 
مدیران و هم فعاالن اقتصادی 
اســت، اما در شرایط کنونی 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و صحبت کردن از ارز ۱۷۵۰۰ 
تومانی چیزی جز ریختن آب به آسیاب کسانی نیست 
که از حباب موجود در بازارهای خودرو، طا، مسکن و 

ارز سود می برند.
به گزارش ایرنا، موضوع تصویب نرخ تســعیر ۱۷۵۰۰ 
تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس نوید چالشی دیگر در 
اقتصاد کشور را می دهد که در صورت تصویب در صحن 
مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان دور تازه ای از فشار 
تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهک های 
پایین درآمدی را در پی خواهد داشت. در این بین حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مجلس نیز باعث نگرانی نسبت 
به افزایش فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر شده است.
استدالل مجلسی ها این اســت که با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به جنگ رانت خواران خواهند رفت. در این مورد 
»رحیم زارع«، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست 
روز دوشــنبه خود با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون، 
نرخ ارزی را در جلسات مصوب نکردند، گفت: کمیسیون 
با توجه به پیشنهادهایی که خود دولت برای درآمدها به 
ویژه در حوزه منابع بــرای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته 
بود، قیمت ارز را تعیین کرد. به عبارتی کمیسیون تنها 
کاری که انجام داد ارز رانتی ۴۲۰۰ و سایر ارزهایی که 
تفاوت قیمتی با بازار داشت را برای کوتاه کردن دست 
رانت خواران حذف کرد.  مردم مطمئن باشــند تفاوت  
نرخ ارز در سامت، معیشت، آموزش و حوزه تولید لحاظ 

خواهد شد.

ضرورت واقعی شدن نرخ ارز
دالر، یا هر نوع ارز دیگری، کاالیی اســت قابل خرید و 
فروش و باید تاش شود که با قیمت واقعی در بازار عرضه 
شده و به دست مشــتری های مختلف برسد. بنابراین، 
صاحبنظران اقتصادی، سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ 
حقیقی ارز می دانند. در این مورد، وجود نرخ های متفاوت 
ارز یک آسیب جدی اقتصادی بوده و باید در راستای تک 

نرخی شدن ارز قدم های جدی برداشته شود.
اما نکته اینجاســت که تک نرخی شدن ارز مشروط به 
تحقق شرایط خاصی است. در غیر این صورت، موضوع 
سروســامان دادن به بازار ارز چیز جدیدی نیست که 

کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم پرچم دار آن باشد.
موضوع ساماندهی ارز در قانون برنامه چهارم، پنجم و 
ششم مورد توجه جدی بوده و در ماده )۴۱( قانون برنامه 
چهارم و ماده )۸۱( قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود. 
در این قوانین دولت موظف به اجرای ترتیبات »شناور 

مدیریت شده« شده است.

در ماده )۸۱( برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده 
است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری 
در تجارت خارجی و با ماحظــه تورم داخلی و جهانی 
و همچنین شــرایط اقتصاد کان از جمله تعیین حد 
مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تأکید 
قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه 
رقابت پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات 
نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.همچنین، طبق 
بند »ت« ماده )۴۶( قانون برنامه ششــم توسعه، دولت 
مکلف است با رعایت تبصره )۳( ماده )۲۰( قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
سال ۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه، سازوکار الزم برای 
پوشش خطرات افزایش ساالنه بیش از ۱۰ درصد نرخ 
ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه های 
اقتصادی دریافت کننده تســهیات ارزی طراحی و به 
اجراء درآورد.همچنین در بند »ذ« ماده ۴ برنامه ششم 
توسعه، دولت باید اصاح سیاست های ارزی و تجاری و 
تعرفه ای، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه را 
با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کاالهای 

تولید داخل برای صادرات در دستور کار داشته باشد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی در برنامه  اصالح ساختاری 
بودجه

سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم 
توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کاالهای اساسی را مد نظر 
قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است. در این 
راستا موضوع دســت یابی به درآمدهای پایدار یکی از 
مهمترین اهداف در برنامه اصاح ساختار بودجه بوده 
که به نوعــی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشــش 
می دهد.سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا 
را با عنوان »چارچوب اصاح ساختار بودجه با رویکرد 
قطع وابســتگی بودجه به نفت« منتشر کرده است. در 

این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی 
و آسیب پذیری اقتصاد کشــور از درآمدهای ناپایداری 
مانند درآمدهای نفتی سیاســتگذاران کشور را بر آن 
داشته است که به ســمت درآمدهای پایدارتر حرکت 
کنند. طبق گفته مسئوالن،  ثبات بودجه و متعاقب آن 
کاالها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می دهد 
در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ 
درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهــای جاری درونزای 
اقتصاد هستند که تحت تأثیر شو ک های بیرونی مانند 
نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم های بین المللی قرار 
نمی گیرند.با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در 
شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت 
از درآمدهای نفتی، الزم است راهکارهایی برای افزایش 
پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه 
مدتی جهت گذر از تنگنای بودجه ای دولت در سال پیش 
رو تعبیه شــود. اصاحات در حوزه درآمدسازی پایدار 
بودجه ســه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه های 
کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان 
تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصاح نظام مالیاتی، 
واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت و اصاح نظام 
یارانه ای. آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
کاالهای اساسی مربوط می شود در چارچوب رکن سوم، 
یعنی اصاح نظام یارانــه ای قرار می گیرد.دولتمردان و 
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی 
نظام یارانه ای عاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع 
درآمدی قابل توجه، اقشــار جامعه را به صورت عادالنه 
بهره مند نمی کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش 
سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت 
یارانه های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصاح 

نظام یارانه ای ضرورت دارد.
ســازمان برنامه و بودجه در سیاست های پیشنهادی 
خود در برنامه اصاح ســاختاری بودجه آورده اســت: 

با هدف بهبود ضریب اصابــت یارانه پنهان پرداختی به 
کاالهای اساسی و اســتقال سیاست ارزی از سیاست 
حمایتی به ویژه در شــرایطی که تحریم،  جریان ارزی 
کشــور را با محدودیت هایی مواجه کرده، الزم اســت 
شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کاالها اصاح شود.

پیشنهاد می شــود به جای تخصیص ارز ترجیحی به 
کاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کاالبرگ 
اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف کننده نهایی 
و تولیدکننده داده شــود و با انتقال مرحله بندی شده 
تقاضای ارز کاالهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق 

آن افزوده شود.

دود ارز تک نرخی به چشم رانتخواران خواهد 
رفت یا اقشار کم درآمد؟

استدالل موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون 
تلفیق این است که آزادسازی قیمت کاالهای اساسی 
و اختصاص یارانه نقدی به اقشــار کم درآمد می تواند 
پیامدهای مثبتی در بر داشــته باشد.بدون شک با این 
کار، بحث رانت و داللی در حوزه واردات کاالهای اساسی 
و توزیع آنها برچیده خواهد شد. تولید کنندگان داخلی، 
قدرت رقابت با کاالهای اساسی خارجی را پیدا کرده و 
متناسب با افزایش هزینه های تولید با قیمتی واقعی تر، 
کاال به بازار عرضه خواهند کرد.در نتیجه، امکان رونق 
تولید که به دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار آسیب 
دیده بود میسر خواهد شــد. به طور کل صاحبنظران 
اقتصادی معتقدند این روش به عدالت نزدیک تر است 
زیرا هم جلوی اتاف منابع ملی گرفته خواهد شد و هم به 

تولید کمک می کند.
اما، دو نکته اساسی در اینجا مطرح است: نخست اینکه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همزمان با آن تعیین نرخ تسعیر 
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی 
آید. هرچند نرخ دالر در بازار آزاد بیش از ۲۵ هزار تومان 
اســت و در عمل دخل و خرج مردم با این نرخ محاسبه 
می شــود اما شوک ناشــی از این تصمیم می تواند نرخ 
دالر را به رقم های باالتر نیز هدایت و در نتیجه جامعه را 
با تورمی شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد رو به رو کند. 
زیرا تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ به معنای تقریباً ۴ برابر کردن 

یکباره ارز ترجیحی است.
نکته دوم، فراهم نبودن شرایط اقتصادی است.  حذف این 
ارز کامًا به شرایط اقتصادی کشور بستگی داشته و در 
صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم نشود ممکن 
است پیامدهای بدی همچون رشــد نقدینگی و تورم 
چندبرابری کاالهای اساسی و حتی سایر کاالها را در بر 
داشته باشد. اقتصاد ایران هنوز زیر فشار تحریم و بیماری 
کرونا قرار دارد و در نتیجه با تورم باال، رکود شدید و رشد 
منفی همراه اســت.  تک نرخی کردن ارز زمانی به طور 
واقعی و نه با دستور، تحقق خواهد یافت که ایران از شر 
تحریم ها خاص شود، تولید به معنای واقعی رونق بگیرد، 
درآمدهای پایدار دولت از مالیات و صادرات به حد مطلوب 

برسد و تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز برقرار شود.

دود ارز تک نرخی به چشم رانتخواران خواهد رفت یا اقشار کم درآمد؟

دو راهی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

جو بایدن رسما رئیس جمهور آمریکا شد 
ترامپ باالخره شکست را پذیرفت

کنگره آرای الکترال جو بایدن را تایید کرد تا او 
رسما به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور 
آمریکا معرفی شود.در همین حال پس از تایید 
پیروزی بایدن در کنگره، ترامپ در بیانیه ای 
اعام کرد در روز ۲۰ ژانویه قدرت را به بایدن 
تحویل خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت: 
اگرچه من به طور کامل بــا نتیجه انتخابات 
مخالف هستم، با این حال روند انتقال قدرت به 
طور عادی در بیستم ژانویه به جو بایدن صورت 

خواهد گرفت.

روحانی: 
آنچــه در آمریــکا رخ داد، 

افراط گرایی بود
رئیس جمهور در واکنش به حمله طرفداران 
ترامپ به ســاختمان کنگره گفت: آنچه شب 
گذشته و امروز در آمریکا رخ داد، افراط گرایی 
بود.حسن روحانی که در مراسم بهره برداری از 
طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی سخن 
می گفت افزود: نشــان دادند چقدر فشــل و 
سست هستند، بنیانشــان بنیان قوی نیست 
و دیدیم که در این کشــورها متاسفانه علی 
رغم اینکه علم و صنعت پییشرفت کرده عوام 
گرایی چقدر زمینه دارد. یک آدم پوپولیست 
چه بایی سر کشورش در ۴ سال آورد. آبروی 
کشورش را خدشــه  دار کرد و چه ضربه های 
بزرگی به منطقه، ســوریه و فلسطین و یمن 
زد و می بینیم که یک آدم ناسالم وقتی می آید 
و قدرت را در دست می  گیرد چه مشکاتی را 
برای کشور و دنیا بوجود می آورد.رئیس جمهور 
خاطرنشــان کرد: امیدوارم این درس عبرت 
برای همه دنیا باشد و برای حاکمان بعدی کاخ 
سفید باشــد. آنهایی که دو هفته دیگر قدرت 
را در دســت می گیرند جبــران کنند و ملت 
آمریکا را به جایگاه خــود برگرداند که ملت 
بزرگی هستند. امیدواریم شــر آدم هایی که 
کم سواد در اداره کشور هستند و دنبال منافع 
خانوادگی و فردی خود هستند، از کشورشان و 
دنیا کم شود و شاهد شرایط بهتری در منطقه 

و جهان باشیم.

کمالوندی:
 به راحتی قادر به غنی سازی ۹۰ 

درصد نیز هستیم
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
به راحتی قادر به غنی سازی باالی ۲۰ درصد 
از جملــه ۹۰ درصد نیز هســتیم، گفت: اگر 
امروز تصمیم بگیریم بــاالی ۲۰ درصد غنی 
ســازی کنیم، به راحتی قابل انجام اســت و 
در حال بررســی موارد نیاز هســتیم.»بهروز 
کمالوندی« معاون و سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی در گفت وگویی اعام کرد: پیشــرفت ها 
به گونه ای است که ما به راحتی می توانیم هر 
درصدی غنی سازی انجام بدهیم حتی باالی 
۴۰ درصد، ۶۰ درصد و ۹۰ درصد را به راحتی 

تولید کنیم.
معاون سازمان انرژی اتمی در عین حال یادآور 
شد: البته متن قانون مجلس شورای اسامی 
این است که اگر نیاز در حوزه های باالتر از ۲۰ 
درصد باشد سازمان انرژی اتمی بتواند این کار 
را انجام دهد و ما در حال بررســی حوزه های 

دیگر هستیم.
وی با بیان اینکه این ظرفیت امروز وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: اگر امروز تصمیم بگیریم 
باالی ۲۰ درصد غنی سازی کنیم، به راحتی 
قابل انجام اســت و در حال بررسی موارد نیاز 

هستیم.
به گزارش فارس، پس از مصوبه اخیر مجلس 
شــورای اســامی تحت عنوان قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع 
ملت ایران و براســاس ماده یک مصوب این 
طرح در راستای تامین شــروط ۹ گانه مقام 
معظم رهبری در خصوص توافق هســته ای 
)برجام(، ســازمان انرژی اتمی ایران موظف 
شــد بافاصله پس از تصویب این قانون، در 
راستای مســائل صلح آمیز نســبت به تولید 
اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و ســاالنه به 
میزان حداقــل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل 
کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور 
موظف شــد نیاز کشــور برای مصارف صلح 
آمیز به اورانیوم با غنای باالی ۲۰ درصد را به 
طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند. بر همین 
اساس آغاز مجدد غنی سازی ۲۰ درصد روز 
دوشنبه ۱۵ دی ماه در تأسیسات غنی سازی 

شهید مسعود علیمحمدی )فردو( آغاز شد.

اخبار
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گرچه در جریان حواشــی واردات ممنوعه لوازم خانگی 
"بوش" با میلیون ها دالر ارز بری، دستگاه های مربوطه 
نسبت به شفاف سازی درباره منشأ ارز آن اقدامی نکردند، 
ولی مستندات از واردات این کاال از محل ارز اشخاص و از 
کانال یک بانک ایرانی در خارج از کشور حکایت دارد.به 
گزارش ایسنا، در کنار تمامی ابهامات مربوط به جریان 
واردات لوازم خانگی ممنوعه بوش، موضوع تامین ارز آن 
مطرح بود و حتی گمرک ایران نسبت به منشأ ارز آن که 
از سوی بانک مرکزی تائید شــده ابراز بی اطاعی کرد. 
ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- در این 
باره اعام کرده بود که منشأ ارز واردات این کاالها تائید و 
اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است، ولی منشأ ارز 
هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید 
بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار 
نظر کند.وی این را هم گفته بود که ارزش لوازم خانگی 
بوش اظهار شده و موجود در بنادر حدود ۱۳.۴ میلیون 
یورو است که با توجه به بررســی های گمرک براساس 
ماده)۱۴( و )۱۵( قانون امــور گمرکی، ارزش این کاالها 

بیشتر خواهد بود.

 ثبت و ســفارش و تائید منشأ ارز بوش از 
پارسال به جریان افتاده است

در شرایطی بحث بسیاری در مورد منشأ ارز کانتینرهای 
بوش مطرح بود و هیچ گاه بانک مرکزی به این ابهامات 
پاسخ نداد و اطاع رسانی نکرد که پیگیری های ایسنا و 
بررسی مستندات مربوطه از این حکایت دارد که مذاکرات 
برای تمدید ثبت سفارش و تائید منشــأ ارز و صدور کد 

رهگیری برای واردات این کاال از تابستان سال گذشته به 
جریان افتاده است ؛ یعنی زمانی که شرکت کاسپین کاال 
دریا )صاحب کانتینرهای بوش( به دیوان عدالت اداری 
شــکایت کرده و دیوان نیز با توجه به حقوق مکتسبه ای 
که برای واردکننده قائل شــده صدور رای کرده است و 
طی آن بانک مرکزی تبرئه، وزارت صمت مکلف به تمدید 
ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص کاال می شود. 
در این شرایط گمرک درخواست تجدید نظرخواهی داده 
ولی صمت دیرتر از زمان ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی 
اقدام کرده و پذیرفته نشده و باید تمدید ثبت سفارش را 

انجام می داده است.

ارزش کل ثبت سفارش؛ ۲۰ میلیون یورو
بر این اساس از همان زمان مذاکرات وزارت صمت با بانک 
مرکزی برای تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز و صدور 
کد ساتا جهت ترخیص کاال آغاز می شود. در این مذاکرات 
ارزش کل ثبت سفارش کاالهای بوش بیش از ۲۰ میلیون 
یورو و بامانع بودن ویرایش تمدید ثبت سفارش اعام 
می شــود.در ادامه نیز با توجه به تمدید ثبت سفارش، 
درخواست بررســی و تائید مجوزهای فنی و ارزی ثبت 

سفارش در اردیبهشت ماه سال جاری مطرح شده است.

تمدید ثبت ســفارش انجام شد، نوبت به 
صدور کد رهگیری رسید

بررسی ها نشان می دهد که در شــهریورماه امسال نیز 

وزارت صمت از بانک مرکزی مــی خواهد که با توجه به 
بامانع بودن کاالی ثبت ســفارش شــده و رای مرجع 
قضائی، نسبت به رفع مشکل امکان ثبت منشأ ارز از طریق 

صدور گواهی ثبت آماری و کد ساتا اقدام کند.
 بر این اساس، در اوایل مهرماه بانک مرکزی نیز به استناد 
دادنامه دیوان عدالــت اداری و اعام وزارت صمت مبنی 
بر بامانع بودن تمدید ثبت ســفارش و مصوبه کارگروه 
نظارت و تخصیص ارز، گواهی ثبت آماری مربوط به مانده 
ثبت سفارش شرکت کاسپین کاال دریا به مبلغ ۲۰ میلیون 
یورو با نرخ ارز اشخاص و از محل سپرده ارزی واردکننده را 

در سامانه جامع ارزی تائید می کند.

یک بانک مامور شد
بعد از آن از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک ها اعام 
می شود که با توجه به مستندات مربوطه از جمله رای 
دیوان عدالت اداری، نامه های وزارت صمت و مصوبه 
کارگروه نظارت و تخصیــص ارز و تائید گواهی ثبت 
آماری بابت ثبت آماری بابت مانده ثبت ســفارش به 
مبلغ بیش از ۲۰ میلیون یورو از محل حســاب ارزی 
واردکننده، اقدام کند؛ به نحوی که اعام می شــود 
تمدید سررسید برات اسنادی ثبت شده از محل این 
ثبت ســفارش منوط به قبول کلیه مسئولیت های 
مترتبه توسط خریدار و صرفا تامین ارز از محل حساب 
ارزی واردکننده با رعایت سایر ضوابط و مقررات تا تاریخ 

۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ بامانع است.

اما ترخیص متوقف شد و شکایت بعدی
جریان تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز کانتینرهای 
لوازم خانگی بوش در شــرایطی پیش رفته که بعد از 
آنکه گمرک ایران با توجه بــه ادله های خود از جمله 
ممنوع بودن واردات و ترخیــص کاالهای گروه)۴( و 
تبعاتی که می تواند در داخل  داشته باشد درخواست 
تجدیدنظرخواهی را در زمان مقــرر به دیوان عدالت 
اداری اعام می کند، رای به نفع این ســازمان صادر و 
مکلف به توقف ترخیص می شــود.از این رو؛ با وجود 
اینکه صاحب لوازم خانگی بوش تمدید ثبت سفارش و 
کد ساتا را دریافت کرده بود، امکان ترخیص از گمرک 
را پیدا نکرده و در آبان ماه سال جاری این روند متوقف 
می شود و باید کاال مرجوع شده یا در صورت عدم اقدام 
شرکت مربوطه بعد از دوماه این کاالها در مسیر تعیین 
تکلیف قرار گیرد که متروکه یا با توجه به ممنوعه بودن 
به ضبط قطعی دولت درآیند.با این حال ا،خیرا شرکت 
کاسپین کاال دریا علیه گمرک ایران در دیوان عدالت 
اداری شکایتی مطرح کرده و خواسته به دلیل خسارتی 
که در نتیجه عدم واردات به آن وارد می شود، جلوی 
متروکه یا ضبط کاال گرفته شــود که رای دیوان نیز 
فعا از توقف این فرایند تا تعیین تکلیف کاالها حکایت 
دارد.گفتنی است؛ اعام توقف ترخیص ۴۲۰ کانتیر 
لوازم خانگی بوش در اواخر آبان ماه امســال صورت 
گرفت؛ یعنی زمانی که صاحب کاال مطمئن از تمدید 
ثبت سفارش و تائید منشــأ ارز و صدور کد رهگیری  
برای اظهار آن به گمرک و طی فرایند ترخیص اقدام 

کرده بود.

دوهفته مانده به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در 
ایاالت متحده وی با فراخوان حامیانش در واشنگتن و با 
ارائه یک سخنرانی در رد انتخابات برگزار شده ریاست 
جمهوری، زمینه ســاز یورش طرفدارانش به کنگره 
آمریکا شد. اتفاقی که هرچند بی سابقه بود اما نه تنها 
تاثیری در بازار جهانی بورس نگذاشت بلکه اکثر بورس 
ها روند صعودی خود را حفظ کردند، در این راستا یک 
کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که آشوب های 
ایجاد شده در آمریکا، روی بورس ایران نیز تاثیرگذار 
نخواهد بود.به گزارش ایسنا، با وجود اینکه پس از ورود 
هواداران ترامپ به بخش هایی از ســاختمان کنگره 
آمریکا، اکنون اوضاع تا حد زیادی کنترل شده است اما 

جو امنیتی سنگینی در اطراف کنگره وجود دارد. با این 
حال بازارهای مالی در جهان کماکان واکنش شدیدی 
به اوضاع نشان نداده اند و انتظار آرام تر شدن شرایط 
را دارند.به طوریکه به جــز نزدک کامپوزیت، هر چهار 
شاخص عمده دیگر وال استریت روند صعودی خود را 
حفظ کردند. نزدک کامپوزیت ۰.۶۱ درصد پایین رفت 
اما شاخص نیویورک کامپوزیت صعود نیرومند ۱.۷۴ 
درصدی را به ثبت رساند.در اروپا هیچ تغییری در چهار 
شاخص اصلی ) فوتسی ۱۰۰ انگلیس، کک ۴۰ فرانسه، 

دکس ۳۰ آلمان و ایبکس اسپانیا( ایجاد نشده است.

در آسیا معامات مجددا از ســر گرفته شده است و تا 
لحظه تنظیم این گزارش ) ۲.۳۰ به وقت شــرقی( به 
جز شاخص هانگ سنگ بورس هنگ کنگ که ریزش 
۰.۲۲ درصدی داشته است، سایر شاخص های مهم از 
جمله نیک کی ۲۲۵ ژاپن و شانگهای کامپوزیت چین 
صعودی بوده اند و به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱.۷۷ درصد 

باال رفته اند.

تاثیر آشوب های آمریکا بر بورس ایران
در این راستا، روزبه شــریعتی در گفت و گو با ایسنا، با 

اشاره به آشوب های اخیر در آمریکا، درمورد واکنش 
های بورس ایران و بازارهای جهانی بورس اظهار کرد: 
واکنش بازارهای جهانی که بسیار بزرگ تر و نقدشونده 
تر از بازار بورس ایران هستند، معموال نسبت به اتفاقات 
سیاسی می تواند قبل توجه تر باشد. در همه اتفاقات 
گذشته از جمله کرونا، بازارهای جهانی درحال اصاح 
بودند درحالی که بورس ایــران صعودی بود، زیرا بازار 
جهانی به این شکل نیست که با سیستم حمایتی حفظ 
شود. روند بازارهای جهانی مشخصا به عملکرد شرکت 
ها و سیاست های کان بستگی دارد و بر اساس تولید 
واقعی پیش می رود درحالی که بازار بورس ایران تورم 

محور است.

منشأ ارز واردات ممنوعه "بوش" فاش شد

واکنش احتمالی بورس ایران به آشوب های آمریکا 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در بازار آزاد تهران؛ قیمت سکه ۱۸ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر 

اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۱۸ دالر و ۶۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۱۷۵ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2107|  شنبه 20 دی ماه

بودجه 1400 و کمترین نگاه به کارگران
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

افزایش 30 درصدی حقوق کارگران در حالی که تورم بیش از 40 درصد افزایش دارد نمی تواند برای تمام ماه کارگر مکفی باشد و حتی موقعیت پس انداز کردن هم وجود ندارد. هرچند کارگران در سالهای اخیر تنها به فکر برطرف کردن 
نیازهای روزمره و اساسی خود بوده اند و پس انداز مقوله ای خارج از ذهن آنها بوده است. اکنون نرخ تورم باالتر از درصدی است که دولت برای سال آینده هدف گذاری کرده است. دولت پیش بینی می کند تورم کاهش پیدا کند اما این مسئله 

مورد تایید کارشناسان نیست چراکه هیچ اتفاق جدید برای سال آتی رخ نداده که احتمال کاهش تورم را باال ببرد.
همچنین در بودجه ١400 کمترین نگاه به کارگران و بازنشتگان بوده است که بعدها ممکن است تبعات بسیار نامناسبی در جامعه بروز کند. الیحه بودجه سال ١400 را می توان از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار داد. بودجه ١400به دلیل 

عدم توجه به کارگران و عدم تخصیص اعتبار برای سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی دولت به این سازمان، همچنان ابهامات زیادی را حول محور افزایش حقوق کارگران و افزایش قدرت خرید آنها در سال آینده برجسته  کرده است. 
مرسوم است که در نیمه دوم اسفندماه دستمزد تعیین شود. به همین خاطر این جلسات مقدماتی آنچنان منشا اثر برای تصمیم نهایی نیست و معموال در آن بحث های حاشیه ای مطرح میشود. خود دولت هم جلسات مقدماتی را جدی 
نمیگیرد. درست است که مذاکرات مبنی بر جلسات سه جانبه بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، اما تجربه سال های گذشته نشان داده که تعیین کننده اصلی دستمزد در شورای عالی کار دولت است. حتی در مواقعی که 

نمایندگان کارگری با نارضایتی در جلسات با دولت مواجه شده اند، دولت اعتنایی به نظرات نمایندگان نداشته و معموال دستمزد را تحمیل کرده است.

طبق اعــام مرکــز آمار 
ایران، تورم ساالنه در آذر 
ماه 30.۵ درصــد برآورد 
شــده اســت. اگر قرار بر 
افزایــش حداقــل حقوق 
ســال ١400 طبق آخرین تورم اعامی باشد باید 
30 درصد رشــد داشته باشــد. این در حالی است 
که نمایندگان کارگری و انجمــن های حمایت از 
کارگران افزایش 30 درصدی را که هنوز مشخص 
نیست به تصویب دولت برسد یا نه، قبول ندارند و 
معتقدند که این میــزان افزایش حقوق نمی تواند 
هزینه های این قشــر را تحت پوشش قرار دهد. از 

ســوی دیگر اجرایی نشدن دســتمزد کارگران بر 
اساس الیحه بودجه و تورم پیش بینی شده هیچگاه 
اجرایی نشده اســت. دولت این افزایش حقوق را 
مورد پذیرش قــرار می دهد ولی اجرا نمی شــود 
 و در واقع کارگران پشــتوانه ای بــرای اجرای آن

 ندارند.
در همین رابطه دبیر اجرایی خانه کارگری استان 
بوشــهر با بیان اینکه دســتمزد و حقــوق ماهانه 
کارگری برای ١0 روز زندگی اســت گفت: هرساله 
دســتمزد کارگــران در الیحه بودجه بر اســاس 
تورم اعامی بانک مرکزی لحاظ می شــود ولی بر 
اســاس الیحه بودجه اجرا نمی شــود. سیدموسی 
میرجهان مردی بــا بیان اینکه مشــکات جامعه 
کارگــری زیاد اســت بــه عقب افتادگی ســاالنه 
دستمزد کارگران پرداخت و اظهار داشت: از سال 

١389 تاکنــون اجرای افزایش حقــوق کارگران 
طبق تورمی که دولــت اعام می کند بر اســاس 
قانون کار، اجرا نشــده است و متأســفانه سال به 
ســال مشــکات اقتصادی و تحریم ها سبب شده 
اســت جامعه کارگــری از حق قانونی خودشــان 
عقب بماننــد. وی بــا تصریح به اینکــه "اکنون 
جامعه کارگــری زیــر خط فقــر قــرار دارند" 
اضافه کــرد: همه مســئوالن و دســت اندرکاران 
به این مهم اعتــراف دارند که دســتمزد و حقوق 
ماهانــه کارگــری بــرای ١0 روز زندگی اســت 
 و  معیشــت و زندگی خــود را به ســختی تأمین 

می کنند.
نماینده کارگران در شــورای عالــی کار نیز گفت: 
پرونده افزایش حقوق امسال هنوز بسته نشده اما 
با توجه به فرا رسیدن زمســتان، کارگران منتظر 

تعیین افزایش حقوق سال آینده هستند. با توجه 
به تورم 30 درصدی در آخرین نرخ اعامی، به نظر 
می رسد محتمل ترین ســناریو رشد نزدیک به 30 
درصد باشد. فرامرز توفیقی افزود: تا زمانی که این 
مساله حل نشــود ورود به موضوع افزایش حقوق 
سال ١400اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر 
بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ١400 

را ناشی از کم کاریشان در سال ١399 ببینند.
با تمام این تفاسیر کمیســیون اجتماعی مجلس 
مصوب کــرده کــه حقــوق کارکنــان دولت در 
ســال آینده ۲۵ درصد به صــورت پلکانی افزایش 
یابــد، بنابراین به نظــر می رســد محتمل ترین 
ســناریو بــرای افزایــش حقــوق کارگــران در 
 ســال آینــده احتمــاالً افزایــش 30 درصــدی

 باشد.

افزایش 30 درصدی حقوق، هزینه های كارگران را پوشش نمی دهد

تحمیل دستمزد ناچیز به کارگران
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

وجود مشکات عرضه از سوی کشورهای صادر کننده، 
قیمت خــوراک دام و طیــور را در بازارهای جهانی به 
بیشترین میزان 6 سال گذشته افزایش داد. قیمت ذرت 
که به عنوان خوراک دام استفاده می شود با افزایش یک 
درصدی قیمت به بیشترین میزان 6 سال گذشته رسید، 
افزایش قیمت ها متاثر از نگرانی از عرضه این محصوالت 

در کشورهای کلیدی تولید کننده این محصول است.
قیمت آتی این محصول با افزایــش ١.۲ درصد در هر 
بوشل از 4.9۲ به 4.98 دالر افزایش یافت که بیشترین 
قیمت از ماه می سال ۲0١4 تاکنون محسوب می شود. 
قیمت سویا هم افزایش یک د رصدی داشت البته روز 
گذشته رشــد ۲.6 درصدی را ثبت کرده و بیشترین 
میزان قیمت از ژوئن سال ۲0١4 تاکنون را رقم زده بود.

قیمت گندم نیز از این افزایش قیمت ها عقب نمانده و با 
رشد 0.۵ درصد بیشترین قیمت از دسامبر سال ۲0١4 
تاکنون به حســاب می آمد. صادرات از سوی کشورها 
صادرکننده یا به دلیل خشکسالی ها و یا شیوع ویروس 

کرونا به سختی انجام می شود برزیل و آرژانتین صادرات 
بسیار کمتری نسبت به سالهای گذشته به دلیل وقوع 

خشکسالی در این مناطق داشته اند.
آرژانتین هفته گذشته اعام کرد که صادرات ذرت خود 
را تا ۲8 ماه فوریه معلق خواهد کرد چرا که دولت می 
خواهد از تامین نیاز داخل خود مطمئن شود. به دلیل 
کاهش بارندگی ها در برزیل زمان برداشت و نیز میزان 
آن نیز با مشکاتی مواجه شده و صادرات این محصول 

بسیار کمتر شده است.
 براســاس گزارش ها تنها در چند ماه گذشته قیمت 
انــواع خــوراک دام و طیــور بیــش از 30 درصد در 
بازارهای جهانی افزایش  داشته اســت. ایران یکی از 
بزرگترین وارد کنندگان خوراک دام و طیور اســت و 
ساالنه بیش از 4.۵ میلیارد دالر وارد می کند، کمبود 
واردات، مشــکات توزیع و افزایش قیمــت نهاده ها 
 باعث باال رفتــن قیمت انواع محصــوالت پروتئینی

 در داخل شده است.

 قیمت  های خودرو از ســاعت ۷ شب روز ١۷ 
دی ماه روی پلتفرم هــای آگهی آناین دوباره 
به نمایش درآمدند. قرار اســت قیمت خرید و 
فروش مسکن نیز طی آینده روی این پلتفرم ها 
بازگردند. زمانی که پژو  ۲06 تیپ ۲ به عنوان 
یکی از پرطرفدارترین خودروهای ایرانی به محدوده قیمتی ۷0 میلیون 
تومان رسید مسئوالن تصمیم به حذف قیمت ها از پلتفرم های آناین 
گرفتند تا بتوانند نوســانات قیمت خودرو را کنترل کنند. امروز بعد از 
گذشــت ماهها از اجرای این تصمیم قیمت پژو ۲06 تیپ ۲ به ۲00 
میلیون تومان رسیده و خبرها از بازگشــت دوبراه قیمت ها به فضای 

مجازی حکایت دارد. 
هرچند طی روزهای گذشته این خودرو با رشد قیمت ۵ میلیون تومانی 
روبرو شده و قیمت آن به ۲0۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. 
قیمت انواع پراید هم در پازدهمین روز دی ماه نســبت به ابتدای ماه 
جاری بین 4 تا 6 میلیون تومان افزایش یافته است. در هفته های گذشته 

به ویژه از ابتدای آذرماه، قیمت انواع خودرو روندی نزولی داشت و ابتدای 
دی ماه این روند تقریبا تثبیت شده بود اما انتشار خبر شیوه جدید قیمت 

گذاری، سبب هیجان منفی در بازار خودرو و باال رفتن قیمت ها شد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به گرانی مجــدد خودروهای 
داخلــی در روزهــای اخیــر، عنــوان کــرد: بی تدبیری شــورای 
رقابت، عامل اصلــی این گرانی اســت و در روزهای آتی نیز شــاهد 
متعادل تــر شــدن قیمت خودروهــای داخلــی خواهیم بــود. رزم 
حســینی انحصارگــری در خودروســازی را اصلی تریــن عامل در 

گرانی و کیفیــت خودروهای داخلی دانســت و ادامــه داد: مبارزه با 
دالل بــازی در صنعــت خودروســازی را یکــی از اولویت هــای 
اصلی خــود می دانیم و تمامی تــاش خود را بــرای رقابت پذیری و 
 ارتقای کیفیــت تولیدات خودرویــی را در اولویت اهــداف خود قرار

 داده ایم.
این در حالی اســت که رصد بازار خودرو نشــان دهنده آن است که 
محصوالت ایران خودرو رشــد ۲ تا ۵ میلیون تومانی را تجربه کردند. 
ارزیابی بازار خودرو بیانگر آن اســت که تمام محصوالت پرتیراژ ایران 
خودرو رشد قیمت داشــته اند. بطوری که بیشــترین رشد در میان 
 LX  محصوالت این شرکت به »پژو ۲06 تیپ ۲ ، پژو ۲06 تیپ ۵، سمند
و سمند LX  با موتور EF7 « رسید و هر کدام از این محصوالت رشد ۵ 

میلیونی قیمت در بازار را تجربه کردند.
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که 
استفاده از فضای مجازی برای قیمت سازی یکی از شگردهای سوداگران 
برای گرانــی خودرو اســت و در صورتی که تیراژ تولید شــرکت های 
خودروساز افزایش یابد می توان از رشد قیمت خودرو جلوگیری کرد در 

غیر این صورت سوداگران در بازار جوالن خواهند داد.

چرا   حذف   قیمت ها   از   پلتفرم های   آنالین   به   كاهش   قیمت   خودرو   و   مسکن   منجر   نشد؟

جهش  قیمت  خودروهای   پر تیراژ 
 قیمت  های   خودرو   به   پلتفرم های  آگهی   بازگشت

ناکامی سیاست های دولتی در بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

همزمان با حذف قیمت ها از سایت های آناین و فضای مجازی شاهد بودیم که اتفاق مثبتی رخ ندارد و قیمت ها کاهش پیدا نکرد. حذف قیمت ها از سایت ها اقدام اشتباهی بود در صورتی که باید قیمت ها وجود داشته باشند چراکه 
رقابت در این بین اتفاق می افتد و مشتریان به راحتی می توانند خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند اما در کنار این موضوع باید نظارت هم وجود داشته باشد. باید قانونی نوشته شود که خودروهای فروش رفته در سایت ها به سایت های 
پلیس متصل شوند و با این اقدام سایت ها به شفاف سازی قیمت ها در بازار کمک خواهند کرد. سیاست حذف قیمت ها مانند دیگر سیاست هایی که در چند سال اخیر برای ساماندهی بازار خودرو اجرایی شده است موفق نبوده است و به 
همین دلیل قیمت ها به سایت ها برگشتند. واقعیت این است که همان موقع هم اشاره کردیم که هیچ کدام از این روش ها جواب نمی دهد، چون اصا این هیجان قیمت ها معلول هستند و این وسط یک عده هم سوء استفاده می کنند. البته 
نمی توان گفت سوء استفاده، در واقع استفاده می کنند. کار تاجر یا دالل استفاده کردن از این شرایط است. آن ها کار غلطی نمی کنند. کار دولتمردان این است که با سیاست گذاری های درست تولید و تقاضا را متعادل کنند. متاسفانه ما در 
کشوری هستیم که سال ها است با مکانیزم هایی که من بلد نیستم در آن پول تولید و چاپ می شود و ظاهرا پشتوانه الزمه را ندارد و تقاضاهایی که مبتنی بر کار و تاش نیست، ایجاد می شود و از آن طرف تولید به همان اندازه باال نمی رود.

قیمت واقعی خودرو تابع عوامل کان اقتصادی است. البته اتفاقاتی هم در صنعت و بازار ممکن است بر قیمت خودرو اثر داشته باشد اما اثرات آن کمتر از اثرات متغییرهای کان اقتصادی است. به طور کلی مجموع سرمایه گذاری در دنیا و 
ایران وابسته به تغییرات کان اقتصادی در دنیاست. اما این افزایش قیمت ها از روز گذشته مربوط به اتفاقات آمریکا بوده است و از هفته آینده به احتمال زیاد کاهش قیمت را داریم. دلیل رشد قیمت ها در این یک و دو روز گذشته اتفاقاتی 
است که در آمریکا افتاده است و با برکناری ترامپ به طور قطع کمی کاهش قیمت خواهیم داشت. البته تاکید می کنیم که کاهش اندکی یعنی همان  ۲ تا ۵ میلون تومان که در این چند روز افزایش داشته است.  تغییرات هفته های آینده در 
فضای سیاسی بین الملل، نمی تواند آن طور که عامه مردم فکر می کنند، بر اقتصاد کشورمان تاثیرگذار باشد. در خوشبینانه ترین حالت نرخ دالر در حدود ۲0 هزار تومان خواهد ایستاد و نمی توان به یک باره انتظار افت شدید قیمتی داشت.

همچنین از سوی دیگر در دو هفته گذشته اتفاقات افتاد و بورس به افول خود ادامه داد و نگرانی های بسیاری در بورس حاکم شد و به نظر می رسد سهامداران می خواهند سرمایه ها را از بازار سرمایه بیرون بیاورند. فرمول جدید خودرو 
هم رونمایی شد و شورای رقابت تضمین داد که بازار خودرو همچنان سودآور است و هر کس که از خودروساز خودرو بخرد سود بسیاری به دست خواهد آورد. سودی از ۵0 تا ١00 درصد که برای همه جذاب است. متاسفانه تولید ما 
کم است و بازارهای دیگر مانند بورس با هشدار روبر شده اند و بورس اگر به افول خود ادامه دهد و قفل بازار مسکن ادامه پیدا کند سرمایه ها به سمت بازار خودرو سرازیر می شوند. بنابراین با آسفتگی مسیرهای شفاف سرمایه گذاری 

همچنان در بازارها التهاب وجود خواهد داشت. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها و گیاهان زینتی و 
قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ورود 
قارچ های سمی به بازار در این فصل حقیقت ندارد و 
تاکنون گزارشــی در این خصوص نداشته ایم.»الهام 
فتاحی فر« درباره انتشــار اخباری در شــبکه های 
مجازی مبنی بر ورود قارچ های سمی به بازار و ایجاد 
نگرانی هایی برای مردم، افزود: انتشار اخباری مبنی 
بر  ورود قارچ ســمی به بازار مربوط به خبر سال های 
9۷ تا 98 اســت که درخصوص برداشت قارچ های 
سمی از طبیعت، مراتع و جنگل ها بود و هیچ ارتباطی 
با قارچ های خوراکی پرورشی و نیز مقطع زمانی کنونی 
ندارد.وی با بیان اینکه اکنون فصل برداشت قارچ های 
طبیعی و جنگلی نیست، اظهار داشت: فصل رویش 
و برداشــت قارچ های طبیعی مربوط به اسفندماه تا 
خردادماه و همچنین مهر و آبان ماه هر ســال است.
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها وگیاهان زینتی 
و قارچ های خوراکی تصریح کــرد: تاکنون مواردی 
درخصوص عرضه قارچ های وحشی و صدمات انسانی 
آن در استان ها نیز گزارش نشده است.فتاحی فر گفت: 
آنچه که اکنون در کشور تولید و به بازار عرضه می شود، 
قارچ های دکمه ای خوراکی اســت که در واحدهای 
پرورش قارچ خوراکی تولید می شوند، بنابراین تولید 
و عرضه قارچ های خوراکی، هیچ ارتباطی با قارچ های 
ســمی عرصه های طبیعی ندارد.وی افزود: عرضه 
قارچ های دکمه ای خوراکی به شکل بسته بندی و 
فله ای منعی برای خرید و فروش ندارد و مردم بدون 
هیچ گونه نگرانی می توانند از این نوع کاال خریدرای 
و مصرف کنند.معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه ها 
وگیاهان زینتی و قارچ های خوراکی خاطرنشان کرد: 
مردم می توانند قارچ های خوراکی مورد نیاز خود را 
به شکل بسته بندی و فله ای از فروشگاه ها و میادین 

میوه و تره بار خریداری کنند.وی به شهروندان توصیه 
کرد: برای مصرف محصوالت قارچ خوراکی بهتر است 
از محصوالت بسته بندی دارای برچسب خریداری 
کنند تا در صورت هر گونه مشکل کاال قابلیت ردیابی 
داشته باشد.فتاحی فر از مردم خواست در فصل رویش 
قارچ های خوردو و وحشی در طبیعت، از برداشت و 
مصرف قارچ های خودرو و وحشی در رویشگاه های 
طبیعی )جنگل ها، دشت ها و ارتفاعات( و خرید این 
نوع قارچ ها از دست فروشان و مکان های غیرمعتبر 
خودداری کنند.طبق آخرین آمار سال 9۷ به دلیل 
افزایش میزان بارندگی ها و رویش قارچ های سمی در 
عرصه های طبیعی، بیش از یک هزار نفر در پنج استان  
غربی کشور به دلیل مصرف این نوع قارچ مسموم و 
راهی بیمارستان شدند که بیش از ١۵ نفر از آنان جان 
باختند که نخســتین نمونه این قارچ ها از کرمانشاه 
و آخرین آنها از کهگیلویــه و بویراحمد جمع آوری 
شد.تاکنون بیش از یک هزار گونه قارچ کاهک دار و 
چتری شناسایی شده که ۵0 گونه قارچ سمی در ایران 
رشد می کنند که چهار گونه آن مرگبار است.بررسی 
نمونه قارچ های مصرفی مربوط به بیماران مســموم 
نشان می دهد یک نوع از آنها، قارچ سمی و کشنده 
 Lepiota brunneioncarnata  با عوارض کبــدی
 Hypholoma بود و دو نوع قارچ سمی و غیرکشنده
fascicalare و Coprinopsis atram entaria نیــز 
موجب مســمومیت افراد شده بود.ســال 8۵ نیز با 
طغیان رویش قارچ های سمی در برخی نقاط کشور 
روبرو شدیم و نزدیک به 600 نفر از هموطنان در ان 
زمان راهی بیمارستان شدند.کارشناسان معتقدند: 
هیچ تفاوتی بین قارچ های ســمی و خوراکی وجود 
ندارد و تفاوت آنها برای یک قارچ شــناس، به راحتی 

قابل تشخیص نیست.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران در هشت ماهه سال 
جاری حدود 9 تن ماســک صورت به ارزش ۲06 هزار 
دالر به 9 کشور صادر کرده است.بر اساس آمار منتشر 
شــده معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران ارزش بازار جهانی 
صادرات ماسک برای سال ۲0۲0 حدود ١40 میلیارد 
دالر برآورد می شود که ایران سهم ناچیزی از این بازار را 
به خود اختصاص داده است.بر همین اساس طی هشت 
ماهه سال جاری در مجموع 9.۲ تن ماسک صورت به 
ارزش ۲06 هزار دالر به 9 کشــور به استثنای عراق، 
صادرات انجام شده اســت و در مقابل ١3۲ تن از این 
کاال به ارزش ١6.6 میلیون دالر از چهار کشور واردات 
صورت گرفته است.بیشــترین صادرات به دو کشور 
عمان و افغانستان با مجموع سهم 6۲ درصد و بیشترین 
واردات از چین با ســهم 98 درصد انجام شده است.بر 
اساس جدول منتشر شده ١۲۷ تن به ارزش ١6 میلیون 
و ۲۲۵ هزار دالر از چین، دو تن به ارزش ۲١0 هزار دالر 
از امارات متحده عربی، یک تن به ارزش ١۲١ هزار دالر 
از هنگ کنگ و ۲00 کیلوگرم بــه ارزش ۲۲6 دالر از 

افغانستان وارد شده است.

همچنین دو تن ماسک به ارزش 68 هزار دالر به عمان، 
دو تن به ارزش ۵9 هزار دالر به افغانســتان، یک تن به 
ارزش 33 هزار دالر به کویت، یک تن به ارزش ۲4 هزار 
دالر به ارمنســتان و 386 کیلوگرم به ارزش ١۲ هزار 
دالر صادرات داشته ایم که اکوادور، نیجریه، پاکستان 
و قطر نیز در ادامه این لیست قرار دارند.میانگین قیمت 
صادرات ماسک صورت بهداشــتی در زیرگروه سایر 
اقام نساجی دوخته طی مدت مورد بررسی ۲۲ دالر 
در هر کیلوگرم و میانگین قیمت واردات ١۲6 دالر در 

هر کیلوگرم است.
از اســفندماه ســال 98 ویروس کرونا در ایران به طور 
گسترده ای شیوع پیدا کرد که تعطیلی ها و محدودیت 
های فراوانی را برای بخش های مختلف به همراه داشت 
و حتی در ماه های نخست سال جاری برخی مرزهای 
تجاری با کشورهای همسایه بسته شدند.همچنین در 
آغاز شیوع این ویروس، صادرات هرگونه لوازم بهداشتی 
مقابله با ویروس کرونا از جمله ماسک ممنوع اعام شد تا 
نیاز داخلی تامین شود و سپس با توجه به انباشته شدن 
ذخایر داخلی اجازه صادرات برخی از این محصوالت به 

طور محدود آزاد اعام شد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعام کرد: پروانه فعالیت 
چهار شــرکت خدمات مســافرت هوایــی به علت 
گرانفروشــی بلیت هواپیما توسط این سازمان تعلیق 
شد. سازمان هواپیمایی کشوری اعام کرد: پیرو رصد 
درگاه های فروش بلیت هواپیما توسط این سازمان و 
دریافت گزارش مبنی بر فــروش باالتر از نرخ مصوب 
بلیت، پروانه فعالیت شــرکت های خدمات مسافرت 
هوایی مقتدرسیر ایرانیان کیش در شهر کیش، عتیق 
گشت اصفهان در شهر اصفهان، آرش پرواز آذر آبادگان 
در شهر ارومیه و ســپند پرواز شــرق در شهر تهران 
به مدت 3 ماه تعلیق شــد.همچنین به شــرکت های 
هواپیمایی داخلی و خارجی اعام شــد فروش بلیت 

مستقیم یا غیر مستقیم آن شرکت ها توسط دفاتر فوق 
غیر قانونی بوده و متخلفان مــورد پیگرد قانونی قرار 
خواهند گرفت.لذا از هموطنان گرامی تقاضا می شود 
با توجه به تعلیق فعالیــت دفاتر فوق به مدت 3 ماه، از 
خرید بلیت از این دفاتر خودداری نمایند. همچنین در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی، خارج از 
نرخ نامه مصوب و مندرج در سایت انجمن شرکت های 
هواپیمایی، مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی 
کشوری به آدرس cao.ir اعام تا با متخلفین برخورد 
قانونی انجام گردد. متذکر می گــردد فعالیت مجدد 
دفاتر فوق منــوط به رعایت کامل مقــررات و صدور 

گواهی توسط سازمان هواپیمایی کشوری است.

صادرات ۲0۶ هزار دالری ماسک در هشت ماهه ۹۹

افزایش قیمت خوراک دام و طیور به بیشترین میزان ۶ سال گذشته

یک مقام مسئول:

ورود قارچ های سمی به بازار کذب است

سازمان هواپیمایی كشوری:

پروانه فعالیت 4 شرکت به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق شد
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جزئيات سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سند مصوب این شورا در خصوص 
مقابله با اخبار جعلی و خالف واقع در فضای مجازی گفت: وزارت امور خارجه علیه منشاء 
خارجی اخبار جعلی اقدام می کند.شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز سه شنبه ۱۶ 
دی ماه به حسن روحانی رئیس جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطالعات، 
اخبار و محتوای خالف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد.محمدحسن انتظاری عضو 
حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این سند، 
اهداف و تقسیم کار میان دستگاه های مسئول توضیح داد و گفت: بخشی از این سند در 
جلسه گذشته شورای عالی فضای مجازی به بحث و بررسی گذاشته شده بود و مابقی آن 
در جلسه روز سه شنبه ۱۶ دی ماه شورا، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.وی گفت: با 
توجه به آسیب هایی که کشور از اخبار خالف واقع دیده است، تمامی دست اندرکاران به این 
نتیجه رسیده اند که اخبار خالف واقع، تحریف شده و جعلی به امنیت ملی آسیب می زند، 

آرامش اجتماعی را بر هم زده و انسجام ملی را خدشه دار می کند.

درگاههاینشراخبارشناساییمیشوند
عضو حقیقی شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در این مصوبه به ۴ دســتگاه 
مسئولیت هایی واگذار شده است، افزود: وزارت ارشاد مکلف شد درگاه های نشر )پایگاه های 
اطالعاتی و سایت ها( را شناسایی و احراز کند. سکوهایی که این درگاه ها روی آنها سرویس 
می گیرند نیز شامل این بخش شده و باید شناسایی شوند.وی با بیان اینکه در همین حال 
این وزارتخانه مکلف شده که سازوکار جامعی برای رصد و راستی آزمایی اطالعات و اخبار 
ایجاد کند، گفت: به بیان دیگر باید یک پلتفرم مرجع برای آگاهی رسانی به مردم در رابطه 
با اخبار صحیح ایجاد و در آن پلتفرم، اخبار خالف واقع به مردم آگاهی رسانی شود؛ این 
وزارتخانه همچنین باید یک نظام اعتبارسنجی هم ایجاد کند تا درگاه هایی که اخبار را 

منتشر می کنند از نظر صحت اخبار، درجه بندی شوند.

الیحهقضائیمقابلهبااخبارجعلیبهمجلسمیرود
انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید ظرف ۳ ماه این وظایف را در قالب یک طرح 
جامع ارائه کند، ادامه داد: مطابق این سند، قوه قضائیه باید با هماهنگی مرکز ملی فضای 
مجازی و همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، یک الیحه قضائی مناسب برای مقابله 
با اخبار و اطالعات خالف واقع که همه ابعاد را پوشش دهد، تهیه کند. احتماالً این الیحه 

باید به مجلس برود و تصویب شود.

ردپای توليد ارز ديجيتال در اطراف شهر ها
نفس تهرانی ها به شماره افتاد. آلودگی بیداد می کند. دولتی ها تایید می کنند که کارخانه ها 
مازوت می سوزانند. در کنار آلودگی هوا، قطعی برق هم مشکل ساز شده است. مدیران 
منتقد دیروز امروز می گویند تنها اختیارشان برای رفع آلودگی تذکر دادن است.روزبه روز 
وضعیت آلودگی هوا در تهران بدتر می شود و نفس پایتخت نشینان به شمارش افتاده است. 
وضعیت از سال های قبل وخیم تر شده است. مازوت متهم اصلی آلودگی هواست، چرا که 
بسیاری از مدیران تأکید دارند که کارخانه ها از مازوت استفاده می کنند، البته دولتی ها 
هم این موضوع را تأیید کردند.سوزاندن مازوت هوا را به شدت آلوده می کند. البته عیسی 
کالنتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشــور تأکید دارد عامل اصلی این 

وضعیت، مازوت سوزانده شده در صنایع سنگین و خودرو های دیزلی است.

شورايی ها خواستار ورود 3 قوه برای رفع آلودگی شدند
اعضای شورای شهر تهران برای رفع آلودگی خواستار جلسه فوری و اتخاذ تصمیمات 
عاجل سه قوا برای صیانت از حق حیات شهروندان شدند. مجید فراهانی عضو شورای شهر 
تهران می گوید که آقای رئیسی با ورود به مسئله اجازه ندهد با حکم احدی از مسئوالن، 
سالمت شهروندان به خطر بیفتد.وی در ادامه گفت: ساالنه هزاران ایرانی بر اثر آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند. در هفته گذشته شاخص آلودگی هوا هر روز در وضعیت 
قرمز و باالی ۱۴۰ بوده است. در شرایط فعلی همه آمار ها نشان می هد که سوخت مازوت 
در صنایع و نیروگاه های اطراف تهران و گازوئیل و کامیون ها جمعا نزدیک ۶۰ درصد حجم 

آلودگی هوای شهر و استان تهران است.

رابطه خاموشی تهران با توليد ارز های ديجيتال
در سه و نیم سال گذشته در پایتخت در زمینه زیرساخت ها اقدامی صورت نگرفته است. 
بدهی ها همچنان پابرجاســت و مدیران از نبود پول گله می کنند، این در حالی است که 
درآمد های خوبی در چند سال در شهر حاصل شده است. یکی از اقدامات مدیریت فعلی، 
ایجاد مســیری برای دوچرخه در برخی خیابان ها بوده که آن مسیر ها هم تبدیل به تردد 
موتورسیکلت ها شده است. آلودگی هوا سالمت شهروندان را به خطر انداخته است. در این 
بین سیدنواب حسینی منش مدیرعامل سابق ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران به 
خبرنگار فارس می گوید: براساس گزارش هایی که به دست آمده، ۸ درصد از ارز دیجیتال در 
ایران تولید می شود. تولید ارز دیجیتال در ایران میزان زیادی انرژی مصرف می کند. بهتر است 
که مدیران جلوی این افراد را بگیرند و اجازه تولید ارز دیجیتال ندهند، چرا که دستگاه های 
ارز دیجیتال برق زیادی مصرف می کنند.وی ادامه داد: دستگاه هایی که در ایران است نسل 
اول و دوم است و میزان برق مصرفی آن ها باالســت. مثال در اطراف شهر ها یک مرغداری 
زده اند، و بخش کمی از فعالیت آن ها مرغداری است، بخش عمده از فعالیت آن ها تولید ارز 
دیجیتال است و همین برق مصرفی را باال می برد. مدیران به جای اینکه تهدید به خاموشی 
کنند بهتر است مانع از مصرف برق های بی رویه شوند.براساس این گزارش، آلودگی هوا روز 
به روز شدیدتر می شود. کارخانه ها مازوت می سوزانند. دولتی ها هم تأیید می کنند. وزیر نفت 
می گوید چاره ای جز تحویل مازوت نداریم و وزیر کشور هم می گوید تعطیل کردن اداره ها 
هزینه داردو از آن سو، رئیس شورای شهر می گوید ما اختیاری برای رفع آلودگی نداریم، تنها 

اختیار ما دادن تذکر است. حال باید دید رفع آلودگی هوا وظیفه کیست؟

آماده سازی نخستين بانك ديجيتال
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده برخی 
سایت ها، از جمله سایت های شــرط بندی و قمار، تراکنش های مشکوک، رصد و محدود 
می شود.محمدعلی محمودزاده، درباره سایت های شرط بندی و قمار و نقل و انتقال وجوه در 
این رابطه، گفت: این سایت ها با ایجاد الیه هایی، از خدماتی که با نگاه رفاه اجتماعی ایجاد شده، 
سوء استفاده و از آن ها برای تراکنش ها استفاده می کنند.وی با بیان اینکه این گونه استفاده ها 
در سایر کشور ها نیز اتفاق می افتد و ناشی از ضعف سیستمی نیست، افزود: با تغییراتی که در 
نرم افزار ها و سایت های خدماتی ایجاد شده، امکان سو استفاده از آن ها به حداقل رسیده است.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، افزود: با این حال می توان از نظر فنی، برخی 
دسترسی ها را برای تراکنش های مشکوک محدود کرد، در همین حال، سیستم هایی نیز 
برای تشخیص تقلب و تخلف وجود دارد، که امکان بروز خطا را به حداقل می رساند.وی گفت: 
یکی از راهکارها، تشخیص تراکنش هایی است که به صورت کارت به کارت، با مبدا مشخص 
و در فاصله زمانی کوتاه به تعداد زیاد تکرار می شــود، که نشان می دهد تراکنش، به صورت 
دستی انجام نشده و از طریق الیه های میانی و با استفاده از ربات صورت گرفته، که در این 
صورت از تکرار آن جلوگیری می شود.محمودزاده افزود: همچنین تراکنش هایی که ممکن 
است به هر نحوی با خارج از کشور مرتبط باشد، قابل رصد است و در صورت لزوم، محدود 
خواهد شد.مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، همچنین از پایه گذاری نخستین 
بانک دیجیتال و مجازی خبر داد که در آن، همه خدمات بانکی که عموم مردم به آن احتیاج 
دارند بدون حضور در شعب بانک ها قابل انجام است.وی گفت: یکی از دالیل حضور افراد در 
شعب بانک ها، احراز هویت است که این موضوع نیز الکترونیکی شده و با صدور مجوز امضای 
الکترونیکی، خدماتی مانند افتتاح حساب، صدورکارت، اعطای دسته چک و تسهیالت، به 

صورت مجازی و غیرحضوری قابل انجام است.

اخبار

ارزش کل بازار ارزهای رمزنگاری رکورد زد
پیشروی بیت کوین ادامه دارد و در بازارهای روز پنج شنبه ارزش بیت کوین با بالغ بر ۳۷۷۰۰ دالر به رکوردی جدید دست یافت.

اتفاقات کنگره آمریکا کافی 
بود تا شــوکی به بازارهای 
مالی در جهان و البته ایران 
وارد شــود. دالر که تا دیروز 
سودای مرزشکنی های پی 
در پی را در سر داشت و می رفت تا پله های ترقی را طی 
کند، با خبر قبول شکست ترامپ و به تبع کاهش فشار 

حداکثری از ایران، اندک اندک به سقوط سر سپرد. 
در این میان صرافی ملی که در آغاز روز در چند پرده 
قیمت دالر را تا ۳۰۰ تومــان کاهش داد، در میانه روز 
به نرخ 255۰۰ تومان اکتفا کرد و معامالت هفته را به 
پایان برد. در مقابــل دالر در بازار آزاد همچنان در تب 
و تاب اســت و تا 25۴5۰  تومان را تجربه کرده است. 
هرچند دالالن در معامالت شبانه همچنان از تکاپو نمی 

ایستند و احتمال اندک افزایشی می رود. 
اخبار رســیده از شــورش در کنگره آمریکا کافی بود 
تا بازارهــای مالی در جهان و البته ایــران دچار تنش 
شوند. تا جایی که دالل ها در چهارراه استانبول درپی 
کاهش شدید دالر به دلیل شورش در کنگره آمریکا و 
پذیرش شکســت تمام عیار ترامپ برای فروش دالر 

تجمع کردند. 
در این میان سناریوهای مختلفی برای بازار ارز ایران 
متصور اســت زیرا فاندهای افزایشی زیادی برای دالر 
تهران وجود دارد. »خروجی هرج و مرج فعلی انتخاباتی 
آمریکا«،  »لشکرکشی کره جنوبی به خلیج فارس«، 
»دالر ۱7,5۰۰ تومانــی در بودجــه ســال ۱۴۰۰«، 
»وضعیت اف ای تی اف« و »رشــد بــاالی نقدینگی و 

تورم« از جمله این فاندها هستند.
با وجود تمام این پیش بینی ها حتی اگر انتظار داشته 
باشیم که طی ماه ها و هفته های آینده قیمت طال به 
اوج های جدیدی دســت پیدا کند در حال حاضر طال 

در حال خداحافظی بــا اوج های به دســت آمده در 
این چند روز اســت. »کســب و کار« در گفتگو با یک 

کارشناس، چشــم انداز مهم ترین متغیر اقتصادی را 
بررسی می کند. 

با وجود صعود دالر در بازار جهانی، دالر در بازار ايران ريزش كرد

هجوم دالل ها برای فروش دالر
دالر در صرافی ملی به 25550 و در بازار آزاد به 25450 تومان رسيد

ضربآهنگمالیمکاهشنرخارز
سیدکمیلطیبی،اقتصاددان

بازارهای دارایی و به ویژه بازار ارز به شدت تحت تاثیر تنش های سیاسی قرار داشت. این تنش ها به عالوه شدت گرفتن تحریم ها یا مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا التهاباتی را در بازار ارز شدت بخشید. در حال حاضر با اعالم 
خبر تولید واکسن به نظر می رسد دوره این بیماری زودتر از آنچه انتظار می رفت، رو به پایان است و این نشان دهنده آغاز یک سری فعالیت های جدید خدماتی است. 

دومین نکته این است که التهابی که به دلیل فشار حداکثری علیه ایران تا پیش از انتخابات آمریکا وجود داشت، کم و تعدیل شده و حباب هایی که شکل گرفت، در حال شکسته شدن است. اتفاقاتی که در کنگره آمریکا نیز رخ داد، 
نمایانگر این بود که طرفداران ترامپ هم نتوانستند کاری کنند و عمال شکست خوردند. بنابراین با کاهش تنش ها در آمریکا، در آینده به تدریج آرامش نسبی به اقتصاد جهانی بازخواهد گشت، عرضه طال بیشتر می شود و التهاب 

در بازارهای مختلف برای تقویت ارزش دالر به وجود نخواهد آمد و در اقتصاد ایران هم بدون تاثیر نیست. دنیای پیشرو هم شرایط پساکرونا را تجربه می کند و همین طور دوران ریاست جمهوری بایدن را. 
در این فضا بحث قابل انتظار است که سرمایه خارجی به کشور جذب شود و انگیزه های سرمایه گذاری؛ چه داخلی و چه خارجی، افزایش پیدا کند. صحبت های رئیس دولت هم حاکی از موضع گیری در این زمینه است و نشان 
می دهد که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است. از طرفی قیمت ها در بازار نفت به دلیل کاهش تولید یک میلیون بشکه ای نفت عربستان افزایش پیدا کرد. مجموع این موارد در شکستن حباب های بازارهای دارایی و به 

خصوص بازار سکه و ارز بدون تاثیر نخواهد بود. در کنار این موارد، چشم انداز مثبتی نیز مبنی بر افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ما وجود دارد. به عبارت دیگر انتظارات منفی تبدیل به انتظارات مثبت شده است. 
در حال حاضر دامنه نوسانات ارز کمی هموارتر شده و انتظار ریزش شدید را تا هفته دیگر نباید داشته باشیم. حتی ضرب آهنگ تغییراتی که در قیمت ها اتفاق می افتد به صورت مالیم است. تجربه یک ماهه اخیر نشان می دهد 

که نوسان و شرایط االکلنگی در بازار ارز وجود داشته و قیمت ارز در یک روز ۳۰۰ تومان افزایش و کاهش داشته است. 
پس در بازه یک ماهه روند مالیم کاهشی را در نرخ ارز بین دامنه 2۴ تا 2۶ هزار تومان در پیش داریم و فراموش نکنیم که تورم همچنان در اقتصاد ما وجود دارد. حتی در این میان به دلیل تورم، بازار ارز می تواند نسبت به ریزش 
بیشتر مقاوم شود. در شرایطی که تورم در کشور وجود دارد، وقتی قیمت ها بخواهد واقعی شود براساس شاخص تورم است. پیش بینی هم این است که تورم تا ۶ ماه آینده، ۳۰ درصد باشد. ازآنجا که تورم یک متغیر درون زاست 
به رشد اقتصادی وابسته است و رشد اقتصادی ما نیز مناسب نیست و بستگی به این دارد که سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. اثر سرمایه گذاری نیز بلندمدت است؛ یعنی بازده سرمایه گذاری بلندمدت است. بنابراین با توجه به چشم 

انداز تورم پیش رو و شرایط نامناسب رشد اقتصادی، در کوتاه و میان مدت شاهد ثبات قیمت دالر خواهیم بود و محتمل است که دالر در کانال 2۳ تا 25 هزار تومان نوسان داشته باشد. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

قیمت خودرو به ســایت های دیوار، باما و شیپور بازگشت. 
مسئوالن از اردیبهشت ماه ۹۹ درج قیمت ماشین در پلتفرم 

های آگهی اینترنتی را ممنوع کرده بودند.
در اردیبهشــت ماه امسال بود که از ســوی برخی مسئوالن 
اعالم شد درج قیمت در آگهی های اینترنتی فروش خودرو 
در پلتفرم هایی مانند دیوار، شیپور و باما ناعث نابسامانی بازار 
خودرو کشورمان شده است. همچنین گفته شده که دالالن 
و سودجویان از این امکان به نفع خودشان استفاده می کنند و 
باعث به هم ریختن بازار خودرو و افزایش غیر منطقی قیمت ها 
شده اند. به همین دلیل با تصمیم مسئوالن و با حکم قضایی، 
درج قیمت خودرو در پلتفرم های انتشار آگهی مثل دیوار، باما 
و شیپور ممنوع اعالم شد. به این ترتیب قرار شد آگهی های 

فروش خودرو در این سایت ها بدون درج قیمت منتشر شود.
در همان زمان اعالم ممنوعیت درج قیمت در ســایت های 
انتشار آگهی، این تصمیم با مخالفت بسیاری از کارشناسان 
و همچنین مردم مواجه شد و خیلی ها مشکل نابسامانی بازار 
خودرو و افزایش قیمت ها را از جای دیگری می دانســتند و 
معتقد بودند درج نشدن قیمت ها در آگهی های فروش ماشین 
تاثیری در کاهش قیمت ها و کنترل بازار نخواهد داشت. حاال 
به نظر می رسد همین اتفاق افتاده و مسئوالن نیز از تصمیمی 

که گرفته بودند منصرف شده اند.

موافقتبادرجقیمتخودرودرآگهیهایآنالین
چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت 
ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی های آنالین 
تاثیر منفی داشته و نه تنها قیمت ها کاهش نیافت، بلکه افزایش 
چشمگیری در قیمت ها به وجود آمد. به همین خاطر مجلس 
شورای اسالمی با بازگشت قیمت های فروش خودرو و مسکن 
به پلتفرم های آگهی آنالین شامل سایت هایی مثل دیوار، باما و 
شیپور موافقت کرد. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، 
ممنوعیت درج قیمت ها باعث جوالن سفته بازها و زیان مصرف 

کنندگان شده و قیمت برخی خودروها در بازار آزاد تا چهار برابر 
افزایش پیدا کرده است.

حاال به نظر می رسد کم کم شــاهد بازگشت قیمت خودرو 
به سایت های دیوار ، باما و شــیپور هستیم و قیمت ماشین 
در برخــی آگهی هــای منتشرشــده در ایــن پلتفرم های 
آگهی آنالین درج شــده اســت. هنوز هیچ کس اظهار نظر 
رسمی در این باره نکرده و مشــخص نیست آیا محدودیت 
و قوانینی بــرای درج قیمت ها اعمال می شــود یــا خیر. با 
نگاهی به قیمت های درج شــده در باما مشــاهده می کنیم 
که قیمــت خــودرو در برخی آگهی ها تار شــده اســت و 
 احتمال دارد ســقفی برای درج قیمت ها در نظر گرفته شده 

باشد.

رئیس تحقیقات و فناوری کارگروه تخصصی آموزش های 
الکترونیکی وزارت علوم گفت: تقلب در امتحانات مجازی 
به صفر نمی رسد، اما ســازوکاری برای ارتقای سالمت 
آزمون ها در نظر داریم.ســید علی اکبر صفوی بااشاره 
به اینکه نحوه برگزاری امتحانات به عهده دانشــگاه ها 
گذاشته شده است، اظهار کرد: سیاست هایی که وزارت 
علوم در ترم گذشته برای کاهش تقلب امتحانات مجازی 
اعالم کرده به صورت کامل ارائه شدند و در ترم جاری هم با 
همین روش ادامه پیدا خواهند کرد.او افزود: سیاست های 
وزارت علوم برای کاهش تقلب امتحانات مجازی در ترم 
گذشته به این ترتیب بوده است که اختیارات برنامه ریزی 
و مدیریت برنامه ها به عهده دانشگاه هاست،گزینه های 
مختلف امتحانی به شیوه باز به دانشگاه ها، دانشکده ها 

و استادان ارائه شده تا آنان مطابق با همان روند تصمیم 
به ارزیابی دانشجویان به شــیوه های گوناگون بگیرند و 
به اینصورت نمره نهایی امتحانات پایان ترم دانشجویان 
را ثبت کنند.صفوی درباره تفاوت های ترم گذشته با ترم 
جاری با توجه به مجازی شدن آموزش ها گفت: در ابتدای 
دو ترم گذشــته به علت تغییر شکل ناگهانی آموزش ها 
از حضوری به مجازی اســتادان را تنها با شیوه تدریس 
در سامانه های الکترونیکی آشنا می کردیم و از ماه دوم 
به بعد نحوه چگونگی برگزاری امتحانات پایان ترم را به 
آنان آموزش دادیم.او ادامــه داد: در حال حاضر به دلیل 

اینکه اســتادان تجربه کافی از ترم گذشته کسب کرده 
اند به راحتی روش ارزیابی های مختلف از دانشــجویان 
را در طول ترم انجام می دهند تا به اینصورت نمره نهایی 
آنان را تنها از کسب امتحانات پایان ترم ثبت نکنند.رئیس 
کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم 
تاکید کرد: در گذشته به دلیل اینکه استادان و دانشگاه ها 
آشنایی چندانی با ابزار های آلکترونیکی آموزشی نداشتند 
بنابراین نمی توانستند به درستی آزمون مجازی برگزار 
کنند، اما در شرایط کنونی با پیشرفت آموزش مجازی و 
آشنایی هرچه بیشتر استادان امکان برگزاری آزمون سالم 

و بدون تقلب در میان دانشجویان با جمعیت کم بیش از 
پیش شده اســت.صفوی بیان کرد:در دانشگاه هایی که 
جمعیت دانشجویان باال بوده ممکن است که وب کم در 
زمان امتحانات پایان ترم به راحتی در دسترس آنان نباشد.
رئیس کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت 
علوم ادامه داد: ما نیاز به کار های اصولی فرهنگی داریم 
و متاسفانه در مقایسه با بسیاری از کشور های پیشرفته 
اصوال بین اکثر دانشجویان ما در زمان امتحانات »شیوه 
تقلب« مطرح می شــود بنابراین باید این معضل را حل 
کنیم.صفوی تاکید کرد: بسیاری از استادان با روش های 
گوناگون تشخیص تقلب و تخلف آشــنا هستند و باید 
بدانیم که در امتحانات حضوری هم میزان تقلب در میان 

دانشجویان به میزان کم یا زیاد وجود دارد.

بازگشتقیمتخودروبهسایتهایدیوار،باماوشیپور

تقلبدرامتحاناتمجازیبهصفرنمیرسد

يادداشت

سرمقاله
علیرضاعباسي،کارشناساقتصادي

با تثبیت روند انتقال قدرت در آمریکا و  یکدســت 
شدن تمامي نهادهاي قدرت سیاسي شامل ریاست 
جمهوري، سنا و کنگره در دست دموکرات ها یکي 
از مهم تریــن رویدادهاي موثر سیاســي در عرصه 
روابط بین الملل اتفاق افتاد. این اتفاق بر یکي از مهم 
ترین عوامل موثر بر اقتصاد ایران یعني تحریم هاي 
بي سابقه و سخت و یکجانبه آمریکا علیه ایران هم 
موثر اســت. از مدت ها قبل حزب دموکرات آمریکا 
بازگشــت بدون و قید و شــرط به برجام و مذاکره 
در قالب این قرارداد مهــم بین المللي را براي تنش 
زدایي با ایران اعالم کرده اســت؛ چه اینکه همین 
حزب در زمان دولت قبل خود پایه گذار و معمار این 
توافق با ایران بوده است. در صورت پایبندي رئیس 
 جمهور آینده آمریکا به قرارداد برجام و بازگشــت

 فوري به این قرارداد زنجیره بســیار پیوسته اي از 
اتفاقات سیاسي و اقتصادي به وقوع خواهد پیوست. 
ما تنها از منظر اثرات اقتصادي و با پیش فرض تحقق 
کامل رفع تحریم هاي اقتصادي به این موضوع مي 
پردازیم. برجام دو اثر فوري دارد: رفع تحریم صادرات 
انواع محصوالت نفتي و غیرنفتي ایران و رفع تحریم 
نظام بانکي ایران دو اثر محسوس برجام هستند. با 
فرض تحقق این هدف، ایران مي تواند تا کمتر از شش 
ماه صادرات نفت خود را بازسازي و بازیابي کند. رفع 
تحریم نظام بانکي ایران نیز امکان جابه جایي و تامین 

منابع ارزي کشور در بانک هاي خارجي را مهیا مي 
کند. هم اکنون هزینه جابه جایي حواله هاي ارزي 
واردات بین ۱۰ تا 2۰ درصد اصل حواله ارزي است. 
هزینه دور زدن تحریم ها براي صادرات انواع کاال نیز 
حداقل ۱۰ درصد ارزیابي مي شود. این به معني آن 
است که رفع تحریم حداقل امکان 2۰ درصد صرفه 
جویي ارزي ناشــي از هزینه تبادالت ارزي ایران را 
فراهم مي کند. رفع تحریم ها همچنین امکان تامین 
مالي دولت از محل فروش نفت را افزایش مي دهد. 
رونق تجارت مي تواند منجر به افزایش درآمد دولت 
ناشي از اخذ تعرفه گمرکي و مالیات شود. همچنین 
وفور کاال ســطح عمومي قیمت هــا را کاهش مي 
دهد و از روند فزاینده تــورم مي کاهد. کاهش تورم 
انتظاري و روند تامین ارزي بســیاري از سرمایه ها 
 را از پناهگاه دالر و طال و حتي ســفته بــازي بازار 
مسکن بیرون مي کشــد و ریال قدرتمند مي تواند 
موجب رونق بازار سهام و افزایش مبادالت تجاري و 
اقتصادي در درون کشور شود. با انجام واکسیناسیون 
و کاهش شــیوع ویروس کرونا رونق کسب و کارها 
جاني دوباره مي گیــرد و این مي تواند نرخ رشــد 
تولید ناخالص ملي را تــا میانگین ۸ درصد افزایش 
دهد. در این سناریو خوشبینانه و البته قابل تحقق؛ 
رفع تحریم، کاهش تورم انتظاري و کاهش شــیوع 

کرونا سه عامل موثر بر بهبود وضع وخیم اقتصادي و 
حرکت به سمت کاهش التهابات تورمي و ارزي مورد 
انتظار است. اما نقش دولت بسیار کلیدي تر است. 
دولت مي تواند از این فضاي بهبود اســتفاده بسیار 
بیشتري ببرد و فضا را به نفع اقتصاد ملي بهبود دهد. 
فرصت رفع تحریم، فرصت طالیي جذب ســرمایه 
هاي خارجي است. فرصت کلیدي کاهش نگراني 
در اقتصاد ملي و فراهم کردن امکان افزایش سرمایه 
گذاري داخلي اســت . فرصت جذابیت بخشیدن 
به بازارهاي تولید، تجارت، ســهام و ساخت و ساز 
براي جلوگیري از خروج ســرمایه ها از ایران است. 
دولت و مجموعه حاکمیت بایــد جذابیت اقتصاد 
ملي را براي ایرانیان و حتي سرمایه گذاران خارجي 
بسیار بیشتر از کشــورهاي رقیب همسایه کنند. 
اقتصاد بکر ایران یکي از سودآورترین محیط هاي 
سرمایه گذاري و توسعه بازار براي یک بنگاه اقتصادي 
 اســت. ما مي توانیم با ســرعت اصالحات وسیعي

 را در حوزه کسب و کار بخش خصوصي براي بهبود 
شــرایط دســتیابي به یک اقتصاد رقابتي و جذاب 
انجام دهیم. بروکراســي پیچیــده و نظام تصمیم 
گیري کند و سردرگمي در اتخاذ یک تصمیم مهم 
مانند آنچه در مورد قیمت گــذاري خودرو یا فوالد 
یا موارد مشابه مشاهده مي شود نشانه این است که 

ما هنوز نمي خواهیم به تجربه بشري و علم اقتصاد 
و منافع بلندمدت آن توجــه کنیم. دیوار تحریم ها 
ممکن است به زودي فرو بریزد اما مهم تر از آن فرو 
ریختن باورهاي غلط در حــوزه اقتصاد و کنار زدن  
پرده ها و گشــودن پنجره ها به روي اقتصاد بزرگ 
و گسترده جهاني اســت. با نرخ بهره باالي بانکي، 
انحصار و امضاهاي طالیي ، قیمت گذاري دستوري 
 ، توزیع رانــت ارزي ، عدم عضویــت در پیمانهاي

 تجاري و اقتصادي دنیا و عدم پذیرش استانداردهاي 
جاري و شناخته شــده تجارت جهاني ، نمي توان 
پیشرفت چشمگیري را متصور بود . اقتصاد ایران باید 
از لیگ داخلي قدم به لیگهاي منطقه و بین المللي 
گذارد تا قوي و قوي تر شــود . در عرصه تحریم ها و 
رصد اتفاقات ماه هاي اخیر به نظر مي رســد در بر 
پاشنه دلخواه ما خواهد چرخید. اگر این مهم محقق 
شد، ما نیز پنجره ها را به دلخواه و از روي خوش رویي 
بگشاییم تا اقتصاد ایران نفسي بکشد و نخبه هاي 
ایراني و متخصصان فراوان و کارگران پر تالش بناي 
کارخانه هاي بزرگ و برندهاي بلند آوازه و کســب 
و کارهاي موفق جهاني و توســعه و آباداني ایران را 
فراهم کنند. در دنیاي امروز اقتصاد نقشي کلیدي 
دارد. تعریف منافع مشترک اقتصادي با کشورهاي 
منطقه و قدرت هاي اقتصادي اولین گام تنش زدایي 
و مهم ترین راه تقویت قدرت سیاسي و گام بر داشتن 
در مسیر صلح و ثبات و تامین منافع بلندمدت ملي 

است .

آینده اقتصاد ایران
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