
معاون فنی گمرک از آزاد شدن واردات موز طبق 
شرایط تعیین شــده خبر داد. از اردیبهشت ماه 
سال جاری واردات موز ممنوع و ثبت سفارش و یا 
تامین ارز آن صورت نمی گرفت مگر طبق شرایط 

تعیین شده که از جمله آن صادرات سیب بود.
براین اساس طی ماه های اخیر واردات این کاال با 
برخی موانع مواجه شد و اخیرا نیز بازار این کاال 
با حواشی و نوسان تند قیمت مواجه بود؛ به طور 
یکه قیمت هر کیلو موز در بازار تا ۶۰ هزار تومان 
پیش رفت.این در حالی است که  به تازگی مهرداد 
جمال ارونقــی - معاون فنی گمــرک ایران - از 
برداشته شدن ممنوعیت  واردات موز خبر داده 

است.وی با اشاره به این که براساس پیگیری های 
گمرک در حال حاضر در هیچ یک از مرزها به ویژه 
بازرگان کانتینر موزی معطل برای انجام تشریفات 
گمرکی یا ترانزیت به گمــرکات داخلی نمانده و 
نسبت به ترخیص این کاال یا ترانزیت آن به مقصد 
گمرکات داخلی، طبق مقررات مربوطه اقدام شده 
است افزود: این در حالی است که در مورد اخیر 
برای کانتینرهای مانده در مرز بازرگان نیز با توجه 
به تمدید سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و 
معدن و تایید منشا ارز توسط بانک عامل، گمرک 
نیز در این رابطه استعالم الزم در مورد نحوه اقدام  
در این رابطه را از وزارت صمــت  انجام داد و در 

نهایت  نسبت به ترخیص این محموله اقدام کرد.
معاون فنی گمرک با اشاره به جلسه اخیر کارگروه 
ســتاد تنظیم بازار در رابطه بــا واردات موز در 
گمرکات مرزی و لزوم تعییــن تکلیف آن اظهار 
کرد که در نهایت با مصوبه ایــن کارگروه مجوز 
ترخیص موزهای وارده و دپو شــده در گمرکات 
و محموله های آن به شرط تایید منشا ارز حاصل 
از صادرات سیب در ســال جاری و ثبت سفارش 
معتبر وزارت صمت  صادر شده است.وی اافزود: 
بنابراین وارد کننــدگان می توانند بــا توجه به 
شرایط تعیین شده نســبت به واردات موز اقدام 

کنند.

فرمانده انتظامی تهران بــزرگ از اعمال فرجه ۳۰ 
دقیقه ای در اجرای طرح منع تردد شبانه در تهران 
خبر داد و گفت: با هماهنگی ستاد ملی کرونا اجرای 
این طرح چند وقتی اســت که از ساعت ۹:۳۰ آغاز 
می شود.سردار حســین رحیمی در پایان جلسه 
بررسی عملکرد طرح شهید ســلیمانی در استان 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: تمامی اقدامات ما 
بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا انجام می شود. 
در همین راستا منع تردد شبانه از ساعت ۹ تا ۴ صبح 
اعمال می شــود، اما با هماهنگی ستاد ملی زمان 
آغاز این طرح تا ساعت ۹:۳۰ به عنوان فرجه ای به 
شهروندان چند وقتی است که داده شده، چرا که در 

آخرین لحظات منتهی به آغازطرح منع تردد شبانه، 
ترافیک ســنگینی ایجاد می شــد.به گفته سردار 
رحیمی، در این شرایط با ۳۰ دقیقه تاخیر این کار 
انجام می شود تا با همکاری شهروندان بتوانیم در 
راســتای اجرای پروتکل ها عملکرد موفقی داشته 
باشیم. خوشبختانه نتیجه حاصل شده از تصمیمات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز تاثیرات خوبی در بر 
داشته اســت.فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در 
خصوص ایجاد ترافیک های سنگین بعد از اعمال 
منع تردد شبانه در تهران گفت: هر چه به روزهای 
پایانی ســال نزدیک می شــویم با آغاز خریدهای 
شب عید شاهد ترافیک بیشتری هستیم. البته ما 

هم برنامــه ریزی ویژه ای انجــام داده ایم و اعمال 
قانون کما کان پابرجاســت.وی در خصوص اعمال 
قانون پلیس درباره رعایت پروتکل های بهداشتی 
و استفاده از ماسک در ســطح شهر گفت: آنچه که 
در سطح شهر تهران مشاهده می شود این است که 
وضع بهتر شده و شهروندان پروتکل ها را رعایت می 
کنند. پلیس نیز با تذکر و هشدار به پیش می رود، 
اما در مورد اعمال قانون برای افرادی که از ماسک 
استفاده نمی کنند استفاده از عکس به دلیل فراهم 
نشدن زیرساخت ها انجام نمی شــود، البته برای 
خودروهای با بیش از یک نفر سرنشین اعمال قانون 

هیچ تغییری نکرده است.

موضوع کمبود سوخت در نیروگاه ها در حالی به 
عنوان دلیل اصلی قطعی گاه و بیگاه برق مطرح 
می شود که بررســی های ایرنا نشــان می دهد، 
مصرف ســوخت نیروگاه ها در ســال جاری در 
مجموع رشدی ۶.۳ درصدی داشته و در این میان 
گازرســانی به نیروگاه ها به تنهایی ۲۵.۵ درصد 
نسبت به سال قبل بیشتر شده است.سرد شدن 
ناگهانی هوا در کنار ادامه شــیوع کرونا در کشور 
باعث شــد تا آنگونه که وزیر نفت گفته، زمستان 
امسال با افزایش ۱۲درصدی مصرف گاز در بخش 
خانگی همراه شــود. این افزایش مصرف البته با 
توسعه شبکه گازرسانی و افزایش برداشت گازی 
که از میدان مشترک پارس جنوبی انجام می شود،   

منجر به قطعی گاز به ویژه در سرشاخه ها نشد.
با این حــال،   برخی ادعاها نســبت بــه کمبود 
ســوخت نیروگاهای کشــور مطرح شد.در کنار 

آن هم با آلودگی هوا در تهــران و برخی از کالن 
شــهرها، مازوت ســوزی به عنوان متهم اصلی 
مطرح شــد. این در شــرایطی بود کــه همواره 
 مســئوالن وزارت نفت تاکید کــرده بودند که

 در نیروگاه هــای اطراف تهران بــه هیچ عنوان 
مازوتی نمی ســوزد اما انگار گوش شنوایی برای 

این موضوع وجود نداشت.
حتی برخی از مســئوالن از لزوم بررسی میزان 
خودپاالیندگی تهران صحبت کردند و خواستند تا 
مطالعه ای کامل برای ظرفیت تهران برای مصرف 
سوخت انجام شــود. موضوعی که البته در بین 
خبرهای دیگر گم شد.در این میان، پیگیری های 
ایرنا نشــان می دهد مصرف مازوت در کل کشور 
در ۱۰ روز اول بهمن که سردترین روزهای سال 
به شمار می رفته، تنها ۲.۸ درصد بیشتر از مدت 
مشابه سال قبل بوده است.این درحالی است که 

در همین بازه زمانی میزان تحویل گاز به عنوان 
سوخت پاک به نیروگاه ها با وجود افزایش مصرف 
در بخش خانگی و تجاری، ۲۵.۵ درصد بیشــتر 

بوده است.
در مقابل امــا تحویل گازوئیل بــه نیروگاه ها در 
۱۰ روز اول بهمــن ماه حــدود ۱۸ درصد کمتر 
شده است.با در نظر گرفتن هر لیتر سوخت مایع 
)گازوئیل و مازوت(  معادل یک متر مکعب گاز، 
در مجموع در دهه اول بهمن ماه، ۱.۸ میلیارد متر 
مکعب ســوخت در نیروگاه ها به مصرف رسیده 
است. این در حالی است که در ۱۰ روز اول بهمن 
در سال ۹۸، میزان مصرف ســوخت نیروگاه ها 
معادل ۱.۶۹ میلیارد متر مکعب گاز بوده اســت. 
این اعداد نشــان می دهد نیروگاه های کشــور،   
در سردترین روزهای ســال، ۶.۳ درصد سوخت 

بیشتری مصرف کرده اند.

تهران - ایرنا - معاون رییــس جمهوری در امور 
زنان و خانواده با بیان اینکه شرایط کارآفرینی در 
حالی فراهم شده که حلقه تحریم های ظالمانه هر 
روز تنگ تر می شود، گفت: با این وجود، معاونت 
امور زنان در راستای حمایت از زنان، به ۸۵ هزار 
زن تولیدگر روســتایی و شهری تسهیالت مالی 
اعطا کرده است.معصومه ابتکار افزود: خوشحالیم 
که هفتمین دوره انتخاب زنان کارآفرین بار رای 
مردمی و با حضور پرشور زنان کارآفرین برگزار شد 
و پیشاپیش به برگزیدگان تبریک عرض می کنم.

وی ادامه داد: شرایط کارآفرینی در حالی فراهم 
شــده که تحریم های ظالمانه هر روز در جهت 
خسته کردن مردم تنگ تر شــده اما مردم ما با 
امید به آینده روشــن و لطف پروردگار، دشواری 
هایی که در اثر کرونا و تحریم ها منجر به جنگ 
اقتصادی شده را تحمل کرده و پشت سر گذاشته 

اند. معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه زنان 
با تالش ها و زحمات و از خودگذشــتگی فراوان 
در این عرصه گام نهاده اند، یادآور شد: این زنان 
هم در عرصه حفظ خانواده و هم اشتغال بخوبی 
نقش آفرینی کرده اند.ابتکار با اعالم این خبر که 
دوره هشــتم انتخاب زنان کارآفرین برتر از روز 
پانزدهم بهمن ماه همزمان با روز زن برگزار می 
شــود، ابراز امیدواری کرد که ۱۰ دوره انتخاب 
زنان کارآفرین در دولت دوازدهم انجام شــود و 
دســتاوردهای خوبی که حاصل تالش این زنان 
در رشته های بســیار متنوع و مهم برای جامعه 
است برجسته سازی و معرفی شود.معاون رییس 
جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: عالوه بر 
قدردانی و برجسته سازی این فعالیت ها، برای ۸۵ 
هزار بانوی شهری و روستایی کارآفرین تسهیالت 
بانکی فراهم شده است. عالوه بر این با علم به اینکه 

کسی که تسهیالت می گیرد نخست باید مهارت 
های الزم را بیاموزد تــا زنجیره کار بخوبی پیش 
برود، دوره های آموزشی برای این بانوان برگزار 
شده اســت.وی به ایجاد شبکه ســازی مجازی 
جهت بازاریابی مجازی برای زنان کارآفرین اشاره 
کرد و گفت: با این اقدام فرصت های بهینه عرضه 
محصوالت فراهم می شود. ابتکار با تاکید بر اینکه 
در همه فعالیت های معاونت هدف اشتغال پایدار 
است، تصریح کرد: همچنین دستیابی و دسترسی 
زنان به منابع و تسهیالت از دیگر اهداف معاونت 
است که در این راه معاونت امور زنان و خانواده با 
هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی موفق شد 
تا ســهام عدالت را به عنوان وثیقه برای دریافت 
تســهیالت بانکی بپذیرند تا زنانی که به دنبال 
اعتبار خرد هســتند بتوانند از این تســهیالت 

استفاده کنند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران تاکید کرد: با افزایش تولید تست های سریع، 
این تست ها در اختیار مطب ها، کلینیک ها و مراکز تجمعی قرار می گیرند. علیرضا زالی 
گفت: ظرف ۴۸ ساعت اخیر آمار شهر و استان تهران نسبت به هفته قبل با افزایش مواجه 
شده که این موضوع نگرانی هایی را به همراه دارد. این در شرایطی است که آمارهایمان 
در دی ماه نسبت به آبان در کلیه شاخص ها کاهش پیدا کرده بود اما هفته جاری آمارها 
با شیب مالیمی رو به رشد است. مجموعه بستری های استان تهران از ۲۰۰۰ نفر فراتر 
رفته و بیماران جدید بســتری نیز که در هفته های اخیر زیر ۲۰۰ نفر بود افزایش پیدا 

کرده که ۱۱۰ نفر در بخش ویژه بستری شدند.وی ادامه داد: اولین شاخص بروز تغییرات 
در تهران در مراجعین سرپایی تجلی پیدا می کند که ظرف ۲۴ ساعت گذشته به ۶۰۰۰ 
نفر رسیده و از سوی دیگر بخش اورژانس بیمارستان های تخصصی نیز شلوغ تر شده که 
همه اینها عالئم زنگ خطری است. هر چند که آمارهای تهران نوسان پذیر است اما اگر 
در سه روز آینده با همین الگو مواجه باشیم، می توانیم بگوییم سرآغاز شکل گیری خیز 
جدیدی به وجود آمده است. بی تردید رسیدن به میزان پیک جدید بر اساس مطالعات 
انجام شده در پیک های سوم و چهارم بسیار سریعتر رخ خواهد داد.وی ادامه داد: قرار بود 

در برگزاری برنامه های آئینی و جشنواره ها با توجه به تعهدات داده شده، رعایت پروتکل 
های بهداشتی و جلوگیری از تجمعات انجام شود؛ اما متاسفانه گزارش ها حاکی از عدم 
رعایت پروتکل هاست. قطعا اگر این مسیر ادامه پیدا کند با توجه به عدم اجرای تعهدات 
مجبور به بازنگری در این مجموعه ها هستیم و اگر رنگ شهرها تغییر کند باید محدودیت 
های جدید را اعمال کنیم.وی تاکید کرد: امیدواریم شهروندان با رعایت پروتکل ها به گونه 
ای عمل کنند که شاهد روزهای تلخ پایانی سال نباشیم. متاسفانه کماکان حمل و نقل 
 PCR عمومی نقطه آسیب پذیر ماست.زالی در خصوص طوالنی بودن پاسخ تست های

در تهران گفت: در حال حاضر ۱۴۰ آزمایشگاه در تهران فعال و مجاز به انجام تست های 
PCR هستند. بسیار خوب است که افراد با تست مسئله را پیگیری کنند اما در بسیاری از 
موارد و در هنگام اپیدمی فراگیر عالئم نزدیک به بیماری حتی بدون پیوست آزمایشگاهی 
باید به عنوان خود بیماری تلقی شود. در اسفند ماه تعداد آزمایشگاه هایی که تست های 
PCR را انجام می دادند کمتر از انگشتان دست بود. در طرح شهید سلیمانی برای رفع 
این نقیصه استفاده از ظرفیت تست های ســریع را به کار گرفتیم و با افزایش تولید این 
تست ها مقرر شده به مطب ها کلینیک ها و مراکز تجمعی نیز تست های سریع داده شود.

نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد اروپا در حال رســیدن به پنج درصد اســت.تا پایان ماه 
دسامبر متوسط نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۴.۶ درصد رسید که در مقایسه 
با ماه قبل ۰.۱ درصد بیشــتر شده اســت تا بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری آلمان از 
آگوست ۲۰۱۵ تاکنون به ثبت برسد.طی این مدت شمار افراد بیکار آلمانی با ۳۰ هزار نفر 
افزایش نسبت به ماه قبل دو میلیون و ۱۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغالن نیز در آلمان 

در این ماه با ۰.۰۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و ۱۷۰  هزار نفر رسیده 
است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار بیکاران آلمانی ۰.۳ درصد بیشتر و شمار 

افراد شاغل ۰.۲ درصد کمتر شده است.
نرخ بیکاری جوانان که بیانگر بیکاری جمعیت زیر ۲۵ سال است نیز با ۰.۱ درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل به ۶.۱ درصد رسیده اســت. از زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی نرخ 

بیکاری در این کشور عموماً کاهشی بوده اســت. نخستین آمار بازار کار پس از اتحاد دو 
آلمان در سال ۱۹۹۰ منتشر و نرخ بیکاری این کشور ۴.۹ درصد اعالم شد.

الزم به ذکر است که  متوسط نرخ بیکاری در آلمان طی بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۰ معادل 
۵.۵۵ درصد بوده که باالترین رقم ثبت شــده مربوط به آوریــل ۱۹۵۰با ۱۱.۵ درصد و 

کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به مارس ۱۹۹۶ با ۰.۴ درصد بوده است.

دتلف شیله- مدیر دفتر کار آلمان گفت: در کوتاه مدت بازار کار تحت پیامدهای ناشی از 
کرونا باقی خواهد ماند اما انتظار ما این است که به تدریج شرایط بهتر شود. از موج اول همه 
گیری زخم هایی بر پیکر بازار کار مانده است که باعث می شود کار برای کارفرمایان دشوار 
شود و تقاضا برای نیروی کار جدید کمتر شود اما اطمینان داریم که بنیان های نیرومند 

اقتصاد آلمان اجازه نخواهد داد شرایط به مرحله سقوط آزاد برسد.  

فرجه۳۰ دقیقه ای به شهروندان برای آغاز طرح منع تردد شبانهواردات موز آزاد شد

اعطای تسهیالت مالی به ۸۵ هزار زن تولیدگر شهری و روستاییرد ادعای کمبود سوخت در ماجرای قطعی برق

ارائه تست سریع کرونا در اختیار مطب ها، کلینیک ها و مراکز تجمعی 

نرخ بیکاری آلمان در اوج ۵ ساله
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

بورس ۱۷ هزار واحد 
افت کرد

دالر به زیر ۲۰ هزار 
تومان می رسد
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جدید 
تصویب
 نکنید
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دهه از دست رفته مردم 
ایران

بار تورمی وام ها در 
بازارهای پرتقاضا

در حالی در ۱۰ سال اخیر 
رشد اقتصادی در کشور ما 
نزدیک به صفر بوده که در 
۳ سال گذشــته منفی ۱۶ 
درصد بوده؛ یعنی اقتصاد 

۱۶ درصد کاهش...

  کامران ندری، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی
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 بی اثر شدن
 تسهیالت مسکن

افزایش تقاضا برای خرید 
مصنوعات طال

شمار مددجویان کمیته امداد طی سه سال اخیر،  31 درصد افزایش یافت

رشد   محسوس  فقر 
صفحه4

صفحه3

آشفته  بازار  قیمت  تخم مرغ
تخم مرغ  به  اندازه  کافی  عرضه  نمی شود

با گذشت ماهها از وعده پرداخت وام ودیعه مسکن 
و روند کند پرداختی آن شاهد هستیم که هدف 
مورد نظر در رابطه با اجرای این طرح محقق نشد 
و عمال تاثیرگذاری ایــن طرح از بین رفت. فصل 
تابستان به عنوان فصل اصلی جابجایی خانوار، 
جهش قیمت هــا و بحران کرونا موجب شــد تا 
مستاجران مستاصل از یافتن خانه شوند و دولت به 
منظور حمایت از این خانوارها وام ودیعه مسکن را 
اجرایی کرد اما در این زمینه با کارشکنی بانک ها 
مواجه شدیم که علت آن نیز عدم تمایل این نهادها 
به پرداخت تسهیالت خرد است. این حرکت بانکها 
موجب شد تا عمال اثرگذاری این تسهیالت از بین 
برود. از اردیبهشت ماه ســال ۹۹ بازار مسکن با 

تالطم های قیمتی بسیاری ...

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: با فروکش 
یافتن التهاب در بازارهای ارز و طال در هفته های اخیر، 
تقاضا برای خرید مصنوعات طال افزایش قابل توجهی 
داشته است.بازار طال در هفته های اخیر متناسب با 
نوســانات بازار ارز و بازار جهانی طال، در حال افت و 
خیز اســت. روندی که از میانه دی ماه شاهد کاهش 
قابل توجه قیمت ها بود و از ابتــدای بهمن ماه نیز با 
شیب مالیم افزایش قیمت مواجه است. اما در ورای 
این نوسانات قیمتی، واکنش خریداران و متقاضیان 
این بازار چه تغییری کرده است؟ابراهیم محمدولی، 
رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران، در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: از حدود ۲ ماه 

پیش به بعد شاهد تغییر رفتار...



اقتصاد2
ایران وجهان

ترخیص فقط با تخصیص ارز
ترخیص درصدی کاال از انبارهای بنادر لغو شد
ســتاد تنظیــم بــازار مصوبــه ترخیــص 
درصدی کاالی اساســی از انبارهــای بنادر 
را لغو و اعالم کرد کاالهایــی که با ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی وارد می شــوند، صرفا بــا اعالمیه 
 تخصیــص کامــل ارز، امــکان ترخیــص

دارند.
در حالــی که ســتاد تنظیــم بــازار در ۲۱ 
آبــان ۹۹، امــکان ترخیص درصــدی چند 
هــزار قلــم کاال را تصویــب کرده بــود، در 
 مصوبه اخیــر خود، این مصوبــه را لغو کرده 

است.
بر اســاس مصوبه ترخیص درصــدی، قرار 
بود ۹۰ درصــد کاالهای اساســی و تولیدی 
امکان ترخیص داشته باشــند، بر این اساس 
از وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( 
خواسته شــده بود تا لیســت کاالهایی که 
صاحبــان آن می توانند طبق مصوبه ســتاد 
تنظیم بــازار کاالی خود را تــا ۹۰ درصد از 
گمرک ترخیص کنند، اعالم کند تا متقاضی، 
 تشــریفات بانکی و ســایر فرآینــد را انجام 

دهد.
از این رو وزارت صمت در لیستی حدود ۲۷۹۰ 
قلم و وزارت جهاد کشــاورزی ۳۰۰ قلم که 
امکان ترخیص به صورت درصدی داشــتند 
اعالم کردند که مشمول گروه ۲۱ تا ۲۴ بود.بر 
اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، ترخیص 
درصدی کاالهای اساسی لغو و واردکننده ملزم 
به تأمین کامل ارز مورد نیــاز و ارائه اعالمیه 

تخصیص ارز شده است.

پیام مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره بانــک مهرایــران به 

مناسبت آغاز دهه فجر
مدیرعامــل و اعضــای هیات مدیــره بانک 
مهرایران طي پیامي فرارســیدن ایام ا... دهه 
فجر را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت 

گفتند.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک قرض 
 الحســنه مهرایران، در متن ایــن پیام آمده

 است:
نهال انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه سال 
۱۳۵۷ با رهبری امام خمینــي)ره(، روحیه 
انقالبــي و آزادي خواه ملت ایــران و بر پایه 
ایمان و اعتقاد به خون هزاران شــهید در این 
سرزمین پاي گرفت و اکنون در حالي چهل 
و دومین برگ زرین تاریخ انقالب اســالمي 
ایران را ورق مي زنیم که بــا وجود تحریم ها 
و فشارهاي اقتصادي، شــاهد دستاوردهاي 
 شایســته اي در اقصــي نقــاط کشــور

 هستیم.
بانــک مهر ایــران یکــی از دســتاوردهای 
انقالب است که با ترویج ســنت الهي قرض 
 الحســنه براي حل مشــکالت مردم تالش 

مي کند.
امروز، بانک مهرایران با کمک و سعی و تالش 
تمامی سهامداران، مشتریان و کارکنان جایگاه 
خود در نظام بانکي کشور را به دست آورده و 
عملکرد بسیار شایســته و مطلوبي در حوزه 
هاي مختلف بانکي و خدمت به ملت شریف 

ایران ارائه داده است.
تالش برای توانمندسازی نیازمندان جامعه 
از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با 
هدف بهبود معیشت، تامین مایحتاج ضروري، 
مقابله با آســیب هاي اجتماعي و ایجاد رونق 
اقتصادي از جمله برنامه هاي ترسیمي بانک 
در این سال ها بوده اســت که همکارانمان با 
اهتمام جدي در این مسیر، گام هاي موثري 

برداشته اند.
خانواده بزرگ بانک مهــر ایران برای خدمت 
رسانی در مسیر توســعه اقتصادي کشورهم 
پیمان و هم قدم شــده اند و مفتخر است که 
کارنامه اي درخشــان از اثرگذاري در رونق 
تولید و شکوفایي اقتصادي کشــور در کنار 
پشتیباني از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه 
و جایگاهي پیشرو در شبکه بانکي را در دست 

دارد.
ایام اهلل دهه فجر را تبریک و تهنیت می گوییم 
و امیدواریم در ســایه الطاف پروردگار بیش 
از پیش در تحقق آرمان هاي بلند اجتماعي 
و اقتصادي انقالب اســالمي و صــدور پیام 
 همدلــي و نوع دوســتي به سراســر جهان،

 پیروز باشیم.

اخبار

بانک ها

رئیس سازمان مالیاتی با بیان 
اینکه آیین نامــه مالیات بر 
خانه ها و خودروهای لوکس 
به زودی ابالغ می شود، گفت: 
ایــن مالیات ســاالنه اخذ و 
جریمه سنگینی برای فرارکنندگان از آن در نظر گرفته 
شده است.امیدعلی پارسا در گفتگو با مهر درباره علت 
تعلل در تصویب آئین نامه مالیات بر خانه ها و خودروهای 
لوکس گفت: آئین نامه مدت ها قبل توسط سازمان امور 
مالیاتی به دولت ارسال شــد و به تازگی در کمیسیون 
اقتصاد دولت تأیید شده است.وی افزود: این آئین نامه 
احتماالً طی این روزها ابالغ خواهد شد.پارسا تصریح کرد: 
با ابالغ آئین نامه، عمالً اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای 
لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه های سنگینی 
برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده 
است.رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به 
سوال خبرنگار مهر در مورد درآمدهای مالیاتی در بودجه 
۱۴۰۰ گفت: عددی که در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت 

مالیات اضافه شــد، مجموعه برآوردها و انتظاراتی بود 
که مجلس از میزان درآمدهای مالیاتی داشت. حداکثر 

تالش ما این است که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین 
مردم و تولید، این پیش بینی را محقق کنیم این مالیات 

چون همزمان با افزایش نرخ ها نیست فشار جدیدی را به 
مودی مالیاتی وارد نمی کند بلکه با کارایی بیشتر این کار 

انجام خواهد شد.

هیچانسانعاقلیمنزلشراخالینگهنمیدارد
وی ادامه داد: در بحث مالیات بر خانه های خالی، قانون 
آن به گونه ای نوشته شده اســت که هیچ انسان عاقلی 
خانه اش را خالی نگه ندارد. وقتی ۵۰ درصد اجاره ماهانه 
به عنوان جریمه دریافت می شــود هیچ انسان عاقلی 
هنگامی که ۵ میلیون تومان ارزش اجاره منزل او باشد، 
دو و نیم میلیون تومان جریمه نخواهد داد در حالی که 
خانه او نیز خالی خواهد بمانــد بنابراین اگر این هدف 
سیاست گذار محقق شــود، درآمد قابل توجهی برای 
دولت نخواهد داشت اما به هر حال برخی به گونه دیگری 

محاسبه می کنند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: تمامــی فعالیت های 
اقتصادی مجموعه نهادهای انقالب اســالمی مشمول 
مالیات هستند اتفاقاً این نهادها، نهادهای بسیار خوش 
حسابی هستند و به جهت حساسیت هایی که اخیراً به 

وجود آمده خوش حسابی آنها بهتر نیز شده است.

رئیس سازمان مالیاتی:

اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس کلید خورد

بورس ۱۷ هزار واحد افت کرد
 شاخص به یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحد رسید

شــاخص کل بورس تهران در پایــان معامالت 
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ با افت ۱۷ هزار و ۴۲۷ 
واحدی به یک میلیــون و ۲۳۳ هزار و ۶۱۴ واحد 
رسید.همچنین شــاخص کل هم وزن نیز با افت 
۱۹۱۵ واحدی به ۴۲۹ هزار و ۶۲۱ واحد رســید.

نمادهای فملی، فارس، فوالد، وپاســار، خودرو، 
ومعادن و شــبندر، بیشــترین تأثیر منفی را بر 

شاخص داشتند.

وزیرصمت:
 قیمت خــودروی داخلی روند 

کاهشی دارد
وزیر صمت گفت: سیاست وزارت صمت رقابتی 
کردن خودرو و حذف دالالن  و واسطه ها بین تولید 
کننده و مصرف کننده است. افزایش ۵۰ درصدی 
تولید خودرو تا پایان اردیبهشت را خواهیم داشت.

افزایــش تقاضا بــرای خرید 
مصنوعات طال

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: با فروکش 
یافتن التهاب در بازارهــای ارز و طال در هفته های 
اخیر، تقاضا برای خرید مصنوعــات طال افزایش 
قابل توجهی داشته اســت.بازار طال در هفته های 
اخیر متناسب با نوسانات بازار ارز و بازار جهانی طال، 
در حال افت و خیز است. روندی که از میانه دی ماه 
شــاهد کاهش قابل توجه قیمت ها بود و از ابتدای 
بهمن ماه نیز با شیب مالیم افزایش قیمت مواجه 
است. اما در ورای این نوســانات قیمتی، واکنش 
خریداران و متقاضیان این بازار چه تغییری کرده 
اســت؟ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طال و 
جواهر تهران، در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی 
ایرنا در این باره گفــت: از حدود ۲ ماه پیش به بعد 
شاهد تغییر رفتار محسوسی در متقاضیان بازار ارز 
هستیم و در حالی که تا پیش از این تاریخ، تقریبا 
خرید مصنوعات طال به صفر رسیده بود، در حال 
حاضر خرید و فــروش مصنوعات وضعیت بهتری 
پیدا کرده است.اشاره این فعال با سابقه بازار ارز به 
روزهایی اســت که در ماه های میانی سال جاری 
قیمت طال، متناسب با قیمت ارز در حال افزایش بود 
و این شرایط با افزایش شدید تقاضا برای خرید سکه 
و طالی آبشده همراه شده بود و این موج تقاضا روز 
به روز حباب ایجاد شده برای سکه طال را بزرگ تر 
می کرد. محمدولی در توضیح این تغییر شــرایط 
تاکید کرد: مهمترین عوامل موثر در نوسانات بازار 
طال، قیمت ارز و قیمت انس طال در بازارهای جهانی 
است. به همین ترتیب در شرایطی که این دو بازار 
وضعیت پایدار و کم نوســانی را داشته باشند، در 
بازار طالی داخلی هم با شرایطی متعادل و معمول 
مواجه خواهیم بود. اتفاقی که در هفته های اخیر به 
استثنای چند مقطع کوتاه چند روزه یا حتی چند 
ساعته، در مجموع در بازار طال شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: در نتیجه ایجاد این آرامش نسبی، شاهد 
هستیم که چرخ صنعت طال که وابسته به خرید و 
فروش مصنوعات اســت، به حرکت در آمده است. 
البته امیدواریم این روند ادامه دار باشد و با رسیدن به 
ایام پایانی سال و اعیادی که مردم گرامی می دارند، 
مانند روز مادر، همچنان شاهد رونق بیش از پیش 
این صنعت باشیم.محمدولی وجود نوسان قیمت 
در بازار طال را پدیده ای ذاتی دانســت و ادامه داد: 
نوســان به خودی خود عامل منفــی در بازار طال 
محسوب نمی شود و زمانی که این نوسانات غیرقابل 
کنترل شده و ایجاد التهاب کنند، تاثیرات مخربی 
مانند آنچه تا پیش از دو ماه گذشــته شاهد بودیم 
بر بازار خواهند گذاشت. اما نوساناتی مانند آنچه در 
روزهای اخیر اتفاق افتاده است، در بازار التهاب ایجاد 
نکرده اند.وی در توضیــح تمایل خرید متقاضیان 
بازارطال گفت: در حال حاضــر تقاضا برای خرید 
مصنوعات و سکه تقریبا در بازار برابر است و اگر بتوان 
به طور تقریبی سهم تقاضا برای خرید مصنوعات را 
۳۰ تا ۴۰ درصد بازار دانست، سهم خرید سکه نیز 
حدود ۳۰ درصد تقاضاهای بازار را تشکیل می دهد. 
همین تقاضای معقول نیز باعث شده است تا عرضه 
کفاف بازار را بدهد و حباب موجود در ســکه تمام 
امامی که پیش از این حتــی از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان هم گذر کرده بود، امروز به حدود ۳۰۰ 
هزار تومان برسد. رقمی که با توجه به هزینه هایی 
که تولید سکه به همراه دارد، عددی منطقی به نظر 
می رسد.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: 
البته با توجه به در پیش بودن مناسبت های سنتی 
در ایام پایانی سال، نیاز است تا بانک مرکزی به عنوان 
دستگاه متولی تولید و عرضه سکه، نسبت به افزایش 
تقاضا در بازار هوشیار بوده و در صورت نیاز عرضه 
ســکه طال در همه وزن ها را به مقدار الزم افزایش 

دهد تا تعادل بازار به هم نخورد.

اخبار
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رییس کل بانک مرکزی ضمن اعالم این که تصمیمی 
برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان 
پیش بینی کاهش نــرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش 
یافته و نرخ ارز کاهشی شــده است. همچنین بانک 
مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به این که 
انتظارات تورمی کاهشی اســت، دالر به زیر۲۰ هزار 
تومان می رسد.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری اعالم کرد: پس از بازگشت 
از ســفر شــیراز به محض اطالع از ماجرایی که برای 
بعضی از مهاجران و مشتریان شبکه بانکی در خصوص 
اخذ کد شهاب اتفاق افتاده بود، دستور تمدید مهلت 
یک ماهه به بانکها ابالغ شد. کد شهاب همان کد ملی) 
اشخاص حقیقی( یا شناسه ملی) اشخاص حقوقی(و 
کد فراگیر) اتباع خارجی( است که بر اساس مصوبات 
شورای عالی مبارزه با پولشویی اخذ این کد اجباری 
است که افرادی که تراکنش بانکی دارند هویت شان 
نزد بانکها روشن باشــد.وی افزود: در خصوص قانون 
جدید چک در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون 
اقتصادی توضیح دادیم که این قانون پیچیدگی هایی 
دارد. در حال حاضر شرایط ثبت ، تایید و انتقال چک 
را به صورت اختیاری فراهم کرده ایم که مردم آشــنا 
شوند و ان شاءاهلل از اوایل ســال ۱۴۰۰ اجرای قانون 
الزامی خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: 
بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی است و تمام تالش 
 من در این مدت این بود که رشــد نقدینگی منطقی
 باشد.به گفته وی، فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل 
و انفعاالت سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا 
کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد 
یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای 

این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که 
معتقدم دخالت بانک مرکــزی در بازار باید هدفمند 
باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی 
به تورم هدف نزدیک خواهیم شــد. البته توجه کنید 
که نمی توان به متغیرهای کالن اقتصادی به صورت 
منفرد نگاه کرد.همتی گفت: قیمت گذاری تولیدات و 
کاالهای با دوام به نرخ ارز حساس است. مردم کشورمان 
بدانند که شرایط قبلی را گذرانده ایم و شرایط سخت 
قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال 
افزایش نرخ ارز اســت به هیچ وجه صحیح نیست و 
تمام تالش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.رییس 
کل بانک مرکزی گفت: طی سال گذشته ۱۵ میلیارد 
دالر برای کاالهای اساســی تامین کردیم که هفت 
میلیارد دالر از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده اســت. 
 امسال نیز بخشــی از نیازهای دولت را از ذخایر بانک 
مرکزی تامین کردیم.همتی اعالم کرد: بانک مرکزی 
علیرغم تمام فشارها و مشکالت ارزی، کاالی اساسی 
و دارو را تامین کرد. خوشــبختانه وضعیت صادرات 
نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شــده است و 
صــادرات فرآورده ها نیز خیلی شــرایط خوبی دارد.

وی افزود: در ســفر عمان مذاکرات خوبی انجام شد و 
اراده قوی  برای گســترش روابط مالی و تجاری ایران 
و عمان مشاهده شد. خنثی سازی تحریم ها به خوبی 
انجام شده و پیگیری خواهیم کرد که سایر کشورها 
شــرایط دسترســی ما به منابع  مان را هر چه زودتر 

فراهم کنند.به گفته رییــس کل بانک مرکزی، بانک 
مرکزی طی ســال جاری ۹ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای تامین کاالهای اساســی اختصاص داده 
است. ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی باید با 
تدبیر این کار انجام شود و شوک قمیتی به جامعه وارد 
نشود.وی افزود: من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیســتم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی 
به زندگی روزمره مردم وارد نشود.به گفته او، عملکرد 
صادرکنندگان در بازگشــت ارز حاصل از صادرات در 
سامانه نیما، خوب ارزیابی می شــود. در حال حاضر 
وارد کنندگان در نیما خریــد ارز نمی کنند و عرضه 
از تقاضا بیشتر شده اســت. واردکنندگان پیش بینی 
 کاهــش نــرخ ارز را دارند برای همیــن عرضه بیش 

از تقاضاست.
 رییــس کل بانک مرکزی اعالم کــرد: بانک مرکزی 
و شــبکه بانکی طی ســال جاری ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای قانون اشتغال روستایی، ۲۱ هزار میلیارد 
تومان بابت مســکن روســتایی، ۸۵ هــزار میلیارد 
تومان بــرای بنگاه های کوچک پرداخــت کرده اند. 
همچنین در سال جاری ۷۷۰ هزار وام ازدواج توسط 
شبکه بانکی پرداخت شده است. اگر مبلغ وام ازدواج 
افزایش یابد، قدرت پرداخــت بانکها کاهش می یابد 
چرا که بایــد از منابع قرض الحســنه پرداخت کنند. 
نکته دوم این اســت که مبلغ اقســاط زیاد می شود 
و تضامین درخواســتی بانکها نیز تغییــر می کنند 

که ممکــن اســت منجر به ســخت گیری شــود. 
 بنابراین منابــع و مصارف تســهیالت پرداختی باید

 متوازن باشد.
همتی اظهار کرد: برای موضــوع تملیک واحدهای 
تولیدی توسط بانکها، کمیته ای متشکل از معاونان 
بانک مرکزی و دادستانی و بانک ها تشکیل شده که مقر 
شده موارد واحدهای تولیدی بررسی شوند. واحدهایی 
که تملیک شده اند غالبا متروکه بوده اند. بانک ها واحد 

فعال را تملیک نمی کنند.
وی ادامه داد: بازار ســرمایه مسیر خوبی برای توسعه 
کشور است. نرخ بهره بین بانکی ربطی به بورس ندارد. 
آنچه می تواند بر بورس تاثیر بگذارد نرخ سپرده است 
که تغییری نکرد. می خواهیم نرخ بین بانکی میانگین 
کریدور باشد بین ۱۴ تا ۲۲. باتوجه به سیاست عملیات 
بازار باز مصمم هستیم که نرخ بین بانکی را در میانگین 

کریدور بیاوریم.
وی گفت: پیش بینی تورم هدف، )۲۲ درصد( بر اساس 
پیش فرض هایی همانند ارز نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، 

اما نوسانات ارزی مانع شد.
 رییس کل بانک مرکزی همچنین یادآور شد: پروژه 
ادغام شش بانک تدبیر مقام معظم رهبری بود و کار 
بزرگ و ارزشمندی بود که به نحو مطلوبی انجام شد.  
دو سال و نیم وقت و انرژی حوزه نظارت بانک مرکزی 
و بانک سپه و نیروهای مسلح صرف شد و با کمترین 

حواشی این پروژه به سرانجام رسید.
همتی معتقد اســت تورمی که در حال حاضر شکل 

گرفته ناشی از شوک ارز و انتظارات است.
وی همچنین تصریح کرد: فعال تصمیمی درباره سود 

سپرده بانکی نداریم.

آگهی مزایده مال منقول ) یک دستگاه خودرو وانت پیکان (
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۱۱۵۵ شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری وانت پیکان مدل ۱۳۹۰ رنگ سفید روغنی دارای شاسی شــماره NAAA ۲۵۵۲۰۴BG۸AA۳۶ به شماره انتظامی ۹۱ – 
۴۵۵ه۷۵ و شماره موتور ۱۱۴۹۰۰۵۲۴۱۴ اتاق راننده از ناحیه گلگیر جلو چپ زنگ زدگی داشته و به عملیات صافکاری جزئی و نقاشی نیاز دارد بیمه نامه شخص ثالث خودرو موصوف صادره از شرکت بیمه ایران 
تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ معتبر می باشد کارکرد و استهالک الستیک های جلو و عقب در مجموع ۶۰ درصد می باشد و مبلغ ۶/۸۳۰/۰۰۰ ریال جریمه معوقه دارد مورد بازداشتی پرونده اجرائی کالسه فوق متعلق به 
آقای محمود پرستار که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده ، خودروی مزبور پس از درخواست بستانکار خانم خدیجه جبارپور شام اسبی به موجب صورت جلسه بازداشت محلی 
در پارکینگ ایثار توقیف گردیده است . خودروی مذکور از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ روز یک شنبه در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل میدان ایثار پارکینگ ایثار از طریق مزایده به فروش می رسد . 
متقاضیان جهت رؤیت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند ؛ مزایده از مبلغ ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و طبق 
ماده ۱۳۶ اصالح آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰% از مبلغ پایه کارشناسی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید . در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است در در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد 

ضمناً چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
مهریکشفیمقدم–رئیسادارهاجرایاسنادرسمیاردبیل

رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید در طول سال های 
گذشــته آنقدر تعداد قوانین و لوایح تصویب شده باال 
رفته که مجلــس باید تمرکز اصلی خــود را بر نظارت 
روی اجرای این قوانین قرار دهد.به گزارش ایسنا، اتاق 
بازرگانی ایران چند روز قبل میزبان محمد باقر قالیباف 
– رییس مجلس شورای اسالمی – بود تا فعاالن بخش 
خصوصی دیدگاه ها و خواســته های خود را به رییس 
قوه مقننه توضیح دهند. پس از برگزاری این جلســه 
نشست های مشترک اتاق و مجلس ادامه پیدا کرده و این 
بار غالمحسین شافعی - رییس اتاق بازرگانی ایران در 
نشستی مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، 
از آنها خواسته به جای تصویب قانون جدید، روی قوانین 
گذشته تمرکز کنند.او گفته: امروز شاهدیم که در بعضی 
عرصه ها، قانون گریزی از جانب مجریان قانون در کشور 
بیشــتر از افراد عادی اســت. با این اوصاف، باید روند 

نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی مجلس، بر وضع 
و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.

شافعی با ابراز نگرانی نســبت به انباشت قوانین و بعضاً 
عدم اجرا یا نقــص در تحقق آن ها، تصریــح کرد: در 
هشــت ماهه فعالیت دوره جاری مجلــس، ۲۷۹ مورد 
طرح و الیحه مورد بررســی قرار گرفته و این در حالی 
اســت که در کل دوره فعالیت مجلس قبل ۶۹۸ طرح 
و الیحه رسیدگی شــد، در صورتی که ورود طرح ها و 
الیحه ها به مجلــس با این رویه و حجم تداوم داشــته 
باشــد، دوباره با انباشــت قوانین و مقررات جدید در 
کشــور مواجه خواهیم شــد.رئیس اتاق ایران با بیان 

اینکه مشــکل اقتصاد کشور ریشــه ای است، متذکر 
شــد: درخت اقتصاد کشــور به آفتی ریشه خوار مبتال 
شده اســت اما ما در حال هرس کردن شاخه های آن 
هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان 
می دهد، درحالی که درونیات آن به آفت و نقص دچار 
است.شافعی اظهار کرد: بعضا سیاست گذاران و تصمیم 
گیران میان مصلحت یا رضایت مــردم، جلب رضایت 
را هدف خود قرار می دهند، بدون توجــه به اینکه آیا 
این رضایتمنــدی در بلندمدت به نفــع ملت و جامعه 
خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به جایی نمی برد و اگر 
 نیت بر اصالح گری مؤثر است، ریشــه ها را باید درمان

 کنیم.رئیس اتاق ایران با انتقاد از سیاست گذاری هایی 
که نگاهی بــه منافع بلندمدت اقتصاد کشــور ندارند، 
خاطرنشان کرد: هم اینک جای استثناء و قاعده عوض 
شده و استثنائات به قاعده تبدیل شــده اند که این امر 
بســیار خطرناک اســت و مصادیق آن را بــه تعدد در 
 تصمیم سازی ها یا عملکرد دستگاه های اجرایی، شاهد 
هستیم.به گزارش ایسنا، یکی از اصلی ترین انتقاداتی 
که در سال های گذشته بارها از سوی نمایندگان بخش 
خصوصی مطرح شده، بحث بروکراسی پیچیده و قوانین 
دست و پاگیری است که در مسیر تولیدکنندگان ایرانی 
قرار دارد.رتبه ایران در شاخص محیط کسب و کار در 
تمام سال های گذشته در میان تمام کشورهای جهان 
همواره سه رقمی باقی مانده و همین امر چالشی جدی 
برای روند تشکیل سرمایه و رونق تولید به وجود آورده 

است.

معاون فنی گمرک، گفت: واردات موز با تایید منشا ارز 
حاصل از صادرات سیب از سر گرفته می شود.

مهرداد جمال ارونقی، معــاون فنی گمرک، گفت: موز 
در اولویت ۲۷ قرار گرفته بود و با توجه به اینکه اولویت 
ارزی آن غیر فعال بود نوعی ایستایی ایجاد شده بود. در 
حال حاضر ۱۰۰ کانتینر در روزهای گذشه در گمرک 
بازرگان داشــتیم و به همین دلیل موضوع مجدداً در 

ســتاد تنظیم بازار مطرح و مقرر شــد، اگر منشأ ارز از 
محل صادرات سیب باشد مورد تأیید بانک عامل قرار 
می گیرد و واردات آن بالمانع است.وی ادامه داد: کاالیی 
که در گروه ۲۷ قرار می گیرد باید سه شرط داشته باشد 
تا ترخیص شود، شرط اول این است که ثبت سفارش 
معتبر در گمرک موجود باشــد شــرط دوم این است 
که حتماً کد منشــأ ارز داشته باشــد و شرط سوم این 

اســت که ماده ۱۱ آئین نامه قانون مقررات صادرات و 
واردات را دارا باشد. اگر این ســه شرط همزمان باشد 
کاال می تواند از گمرک ترخیص شــود.معاون گمرک، 
گفت: بعضی از ثبت ســفارش هایی که برای سال های 
گذشته بودند، تمدید شــده بودند و شــرایط الزم را 
نداشــتند و این باعث دپو در گمرک بازرگان شده بود؛ 
بطوری که در هفته گذشــته بیــش از ۶۰ کامیون در 

گمرک متوقف شده بود. ما اعالم کردیم که شرط سوم 
که احراز ماده ۱۱ را ندارد اما بــا توجه به اینکه حقوق 
مکتسبه و حد منشــأ ارز ایجاد شده بود، وزارت صمت 
 موافقت کرد که ادامه مسیر ترخیص این اقالم پیگیری
 شــود. طی مکاتباتی که انجام شــد موز از اولویت ۲۷ 
خارج شــده و واردات آن با تأیید منشــأ ارز حاصل از 

صادرات سیب از سر گرفته می شود.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

دالر به زیر ۲۰ هزار تومان می رسد 

رییس اتاق بازرگانی خطاب به نمایندگان مجلس:

قانون جدید تصویب نکنید

واردات موز در قبال صادرات سیب از سر گرفته می شود

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

پاالیشی یکم دوباره قرمزپوش شد
صندوق پاالیشی یکم، با نماد پاالیش روز دوم هفته را در محدوده قیمتی منفی به پایان رساند و با ۱.۴۱ درصد کاهش قیمت نسبت به دیروز به قیمت ۹۶,۳۷۰ ریال رسید.همچنین 

صندوق واسطه گری مالی یکم با نماد دارایکم نیز با ۱.۵۴ درصد رشد قیمت نسبت به روز قبل، به قیمت ۱۶۴,۰۰۰ ریال رسید.
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تولید تخم مرغ صرف ندارد 
ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار

در حال حاضر یکی از دالیل افزایش قیمت تخم مرغ رشد عرضه و تقاضا است. در کنار رشد عرضه و تقاضا به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی تولید تخم مرغ بسیار کاهش یافته و عرضه کم شده است. به عبارت دیگر تولید 
زیادی نداریم در حالیکه زمانی صادرات تخم مرغ هم داشتیم. صادرات در روز به 200 تن می رسید که در برخی موارد به صادرات حتی 500 تن هم رسیده بود. اما در شرایط فعلی در استان تهران از 16 میلیون ظرفیت 
کمتر از 25 درصد توان تولید وجود دارد. بسیاری از واحد های تولید کننده تخم مرغ در تهران با ظرفیت کمتر از 25 درصد فعالیت می کنند این موضوع به دلیل عدم تناسب هزینه های تولیدی با قیمت های مصوبه است.

متاسفانه در این شرایط دولت هم در قیمت گذاری دخالت می کند. وزرات جهاد و وزارت صمت هم دخالت می کنند. این حوزه متولی زیاد دارد. نیاز امروز بازار این است که دولت از این بخش خارج شود. خارج هم نمی 
شود باید رقمی را که اعالم می کند پس از آن از حوزه خارج شود و بازار را رها کند. در حالی 16 هزار تومان قیمت تمام شده تولید تخم مرغ است که دولت 14 هزار تومان برای آن نرخ گذاری کرده است. 

به هر ترتیب علت اصلی کاشه تولید و عدم تمایل تولیدکننده تخم مرغ به تولید عدم صرفه اقتصادی است. نهاده ها بسیار گران است و  ذرت و سویا سهمیه بندی شده است. از زمان ثبت سفارش خوراک مرغ در بازارگاه 
تا زمانی که به دست تولید کننده می رسد بسیار فاصله می افتد. تامین نهاده های دامی محدود به سویا و ذرت است، این دو قلم نیز در سامانه بازارگاه با تاخیر فراوان به دست تولیدکننده می رسد. یعنی با وجود ثبت نام 

نهاده در سامانه بازارگاه، اما خبری از عرضه نیست که با ادامه این روند مرغدار قادر به تولید نخواهد بود. 
از سوی دیگر بقیه اقالم مورد نیاز برای خوراک دام ها با افزایش ۳00 درصدی مواجه است. با این شرایط دولت با قیمت گذاری دستوری به دنبال تثبیت قیمت ها است، قیمت مصوب برای فروش با قیمت واقعی فاصله 

دارد. دو نرخی شدن تخم مرغ باعث مشکالت فراوانی در بازار شده است و با وجود افزایش ۳ برابری عرضه نسبت به مدت مشابه، به دلیل همین مشکالت تخم مرغ های عرضه شده سر از بازار آزاد در می آورد.
از طرفی دیگر واکسن های مرغ تا 7 برابر افزایش داشته است. در حالی در سال گذشته در همین ایام واکسن 1800 تومان بود که در حال حاضر 10 هزار تومان شده است. مهم تر از همه کارتن شانه تخم مرغ و گرانی 
های مرتبط با آن است. امروز شانه تخم مرغ گرانتر از خود تخم مرغ شده است. در حالی که سود برخی مرغداران در گذشته حتی از شانه های تخم مرغ نیز تامین می شد اما امروز یک کارتن خالی حدود 8 هزار تومان 

است که این کارتن 7 تا بسته شش تایی تخم مرغ می دهد. قیمت کارتن، شانه، ریز مغذی و مکمل ها لحظه ای تغییر می کند و مرغدار نمی داند که برای تامین نیاز خود چه باید کند.
البته قاچاق هم مزید بر علت شده است. طی روزهای گذشته ۳7 تن تخم مرغ در حال قاچاق به عمان بود که وقتی به سمت عمان می رود، به عراق هم تخم مرغ های تنظیم بازار ورود می کند.

در حالی مدتی اســت که 
قیمت تخم مرغ به صورت 
بی سابقه ای افزایش یافته 
است که فعاالن بازار اعالم 
کرده اند که نرخ گذاری تحم 
مرغ در دولت و با دخالت وزارت جهاد کشــاورزی و 
وزارت صمت انجام می شود. به گفته تولیدکنندگان 
باسابقه تخم مرغ بازار این کاال متولیان بسیاری دارد 
که در حوزه قیمتگذاری ورود کرده اند و همین امر به 
عالوه عدم صرفه اقتصادی تولید این کاال موجب شده 
تا قیمت تخم مرغ حتی به شانه ای 50 هزار تومان هم 
برسد. در حالی که قرار اســت در میادین میوه و تره 
بار هر شانه تخم مرغ به قیمت 14 هزار تومان یعنی 
همان نرخ دولتی تعیین شده به فروش برسد گزارش 
خبرنگار کسب و کار از میدان میوه و تره بار ستارخان 
حاکی از فروش هر شانه تخم مرغ به قیمت ۳1 هزار 

تومان است. 
در همین رابطه هدایت اله اصغری مدیر عامل اتحادیه 
مرغداران میهن از توزیع تخم مرغ در میادین میوه و 
تره بار تهران خبر داد و گفــت: بنابر هماهنگی های 
صورت گرفته قرار است تخم مرغ در سایر استان ها 
عرضه شود که با این وجود طی یک تا 2 هفته آینده 
بازار به امنیت خاطر می رســد. وی افزود: با توجه به 
عرضه تخم مرغ های بســته بندی با نرخ های باال، 
پیشنهاداتی دادیم که بسته های ۳0 عددی تخم مرغ 
های بسته بندی شیرینگ پک شده با نرخ ۳6 هزار 
تومان عرضه شود که قرار است این نرخ ها اعالم شود 

و با این وجود دیگر خبری از عرضه هر شانه تخم مرغ 
با قیمت 48 هزار تومان وجود ندارد.

اصغری از افزایش قیمت جوجــه و پولت خبر داد و 
گفت: گرچه بازار نهاده های دامی روبه بهبود است، 
اما تاحدودی مشکل در بخش تامین جوجه یکروزه 
وجود دارد که با رفع این بحران به نظر می رسد مشکل 
خاصی در تولید نداشته باشیم.این مقام مسئول درباره 
تاثیر معدوم سازی طیور بر بازار تخم مرغ بیان کرد: با 
توجه به عملکرد مناسب سازمان دامپزشکی در مهار و 
کنترل بیماری پیش بینی می شود که با استمرار این 
روند، بیماری خیلی اشاعه پیدا نمی کند.وی متوسط 
تولید ماهیانه تخم مرغ را 85 هــزار تن اعالم کرد و 

گفت: با توجه به مشکالت عدم تامین نهاده در زمان 
مقرر یا کیفیت نهاده های تولیدی، مرغداران مجبور 
به تامین نهاده های جایگزین بودند که از نظر پروتئین 
و انرژی نتوانست نیاز مرغ را تامین کند و همین امر 

منجر به کاهش تولید 6 تا 7 هزار تنی تولید شد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن ســرانه مصرف 
تخم مرغ را به ازای هر نفر 11 کیلوگرم اعالم کرد و 
افزود: با احتساب تولید داخل مازاد 5 تا 10 هزار تنی 
داریم که این میزان به بازارهای هدف صادر می شد 
که با ممنوعیت صادرات، این میــزان در بازار داخل 
توزیع می شود و بخشی از خالها را پوشش می دهد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی عرضه تخم مرغ با بسته 

بندی 6، ۹ و 15 تایی باعث افزایش قیمت شده است 
که دولت تا اطالع ثانوی نباید بگذارد تخم مرغ با بسته 
بندی های 6 و 15 تایی عرضه شود چرا که اقتصادی 
ترین تخم مرغ برای خانوار تخم مرغ شانه ای ۳0 تایی 
است و تازمانیکه لوکس فروشی شود، بازار به ثبات 
نمی رســد.اصغری با بیان اینکه کیفیت تخم مرغ با 
یکدیگر تفاوتی ندارد، گفت: گرچه اظهاراتی مبنی 
بر کیفیــت تخم مرغ بر مبنای گریــد a،b،c مطرح 
می شود، اما در صورت آنالیز کیفیت تخم مرغ هیچ 
تفاوتی با یکدیگر ندارد و به عبارت دیگر کیفیت تخم 
مرغ شانه ای 1.700 با 2 کیلویی تفاوت ندارد و این 

اظهارات تنها عوام فریبانه است.

چرا هیچ كدام از وزارتخانه ها گرانی تخم مرغ را گردن نمی گیرند

آشفته  بازار  قیمت  تخم مرغ
شایلی قرائی
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رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتــی از افزایش 
قیمت و کمبود جو به علت تعلــل وزارت صمت در 
ثبت ســفارش برای واردات این نهاده دامی خبر داد.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی 
گفت:از ابتدای ســال جاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت که مسئولیت ثبت سفارش نهاده های دامی را 
برعهده داشت برای واردات جو اقدام نکرد که نتیجه آن 

کمبود جو و افزایش قیمت این نهاده است. 
 رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی گفت: واردات 
جو به کشور کاهش یافته است به همین منظور وزارت 
جهاد کشاورزی به جای این محصول ذرت در اختیار 
گاوداران صنعتی ســنگین قرار می دهــد، اما تولید 
کنندگان دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله 
برای تهیه جو مورد نیاز مشکل دارند و سهمیه ای کمتر 

از نیازشان دریافت می کنند.
 وی افزود: برای تنظیم بازار این محصول دولت سهمیه 

گاوداران شیری را که امکان جایگزینی دارند حذف 
و در اختیار واحد های تولیدی یاد شده قرار می دهد. 
رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی ادامه داد: به 
خاطر مشکالت ارزی و کاهش ثبت سفارش مقدار 
کمتری جو به کشور وارد شده که امروز شاهد کاهش 

کمبود این محصول در کشور هستیم.
 وی با بیان اینکه هم اکنون واحد هــای دامداری با 
بحران تامین نهاده مواجه اند و بحران تامین خوراک 
که در ماه های پیش مرغداران با آن مواجه بودند سراغ 
دامداران آمده است گفت: در حالی قیمت جو در بازار 
آزاد 4۳00 تــا 4600 تومان به فروش می رســد که 
قیمت مصوب 1700 تومانی دارد. بر اساس اطالعات 
موجود میزان ثبت سفارش این محصول برای سال 
جاری 68 ٪ ، میزان تخصیــص ارز 57 ٪، وضعیت 
تامین ارز 67 ٪ و میزان ترخیــص وزنی و دالری به 

ترتیب 50 و 52 درصد کاهش یافته است.

با گذشــت ماهها از وعده 
پرداخت وام ودیعه مسکن و 
روند کند پرداختی آن شاهد 
هستیم که هدف مورد نظر 
در رابطه با اجرای این طرح 
محقق نشــد و عمال تاثیرگذاری این طــرح از بین 
رفت. فصل تابستان به عنوان فصل اصلی جابجایی 
خانوار، جهش قیمت ها و بحران کرونا موجب شــد 
تا مستاجران مستاصل از یافتن خانه شوند و دولت 
به منظور حمایت از این خانوارها وام ودیعه مســکن 
را اجرایی کرد اما در این زمینه با کارشکنی بانک ها 
مواجه شدیم که علت آن نیز عدم تمایل این نهادها 
به پرداخت تسهیالت خرد است. این حرکت بانکها 
موجب شــد تا عمال اثرگذاری این تسهیالت از بین 

برود. 
از اردیبهشت ماه سال ۹۹ بازار مسکن با تالطم های 

قیمتی بسیاری روبرو شد به نحوی که میانگین بهاء 
هر متر واحد مسکونی از حدود 14 میلیون و پانصد 
هزارتومان به نزدیک 2۳ میلیون تومان در مرداد ماه 
رســید. همین عاملی برای افزایش قیمت ها در بازار 

رهن و اجاره شد وزارت راه و شهرسازی در تابستان 
۹۹ با هدف کنترل قیمت رهن و اجاره در شهرهای 
مختلف، طرح پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرا کرد. 
طبق این طرح قرار شد تا به مســتاجران با شرایط 

مشخص در شــهرهای مختلف از ۳0 تا 50 میلیون 
تومان تسهیالت مرابحه خرید کاال پرداخت شود تا 
بتوانند بخشی از رهن واحد مسکونی خود را تامین 
نمایند. تمام این مشــکالت در حالی رقم می خورد 
که مدیــرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه گفته 
است که از 6 میلیون و 600 هزار مستاجر در کشور 
به یک میلیون خانوار واجد شــرایط وام ودیعه اجاره 
مسکن پرداخت خواهد شــد. اصالنی افزود: با توجه 
به محدودیت منابع، نمی توانیم از همه مستاجران و 
متقاضیان حمایت کنیم به همین دلیل، اولویت بندی 
در شناسایی متقاضیان انجام شده، که براساس آن، 
کسانی که تازه ازدواج کرده اند، کسانی که سه فرزند و 
بیشتر دارند، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، در اولویت قرار 
گرفتند. وی گفـت: نخستین شرط اولویت برای این 
گروه ها، این است که براساس قانون ساماندهی، از هیچ 
گونه تسهیالت در بخش مسکن استفاده نکرده و هیچ 
گونه حمایتی در حوزه مسکن از سوی دولت در بخش 

زمین و مسکن دریافت نکرده باشند.

بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن روبروی مستاجران قرار گرفته اند 

مستاجران، خوش نشینان دیروز 
از هر ۶ مستاجر یک نفر وام می گیرد                               اثرگذاری تسهیالت ودیعه مسکن از بین رفت                                   خانه دار شدن؛ رویایی دورتر از قبل

بار تورمی وام ها در بازارهای پرتقاضا
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

هیچ جایی از دنیا دیده نمی شود که مشکلی برای بازار مسکن به وجود بیاید و چالش ها را با وام هایی همچون وام مسکن حل کنند. مشکل ما افزایش هزینه ساخت بوده و نباید انتظار داشت که وام های مسکن بتواند این مشکالت را سامان دهد. این در حالی است 
که مبلغی که دولت برای ودیعه مسکن در نظر گرفته است بسیار ناچیز است و اصال نمی تواند مشکل اجاره بهای مستاجران را تامین کند. از سوی دیگر بازار مسکن بیشتر از حمایت های مالی متقاضیان به حمایت ها در بخش تولید مسکن نیاز دارد. اینگونه و 
با این شرایط در حالی که مستاجران چشم امید به سهولت دسترسی به خانه و کاهش اجاره بها و بار آن داشتند شاهد هستیم که عکس این قضیه اتفاق افتاده و در کمترین حالت پرداخت ودیعه مستاجران باید سه میلیون تومان اجاره پرداخت کنند. این بدان 

معناست که نه تنها وام ودیعه مسکن بی اثر بوده بلکه موجب افزایش تورم در بازار مسکن و اجراه بها شده است. 
به هر ترتیب باید مسئوالن به این مهم توجه داشته باشند که حمایت مالی در بخش هایی که دارای متقاضی بسیار است بار تورمی خواهد داشت و هرچند این مبالغ اندک باشد باز هم تاثیر خود را با جو روانی به راه افتاده خواهد داشت و صاحبخانه ها نیز تحت 
تاثیر پرداخته این وام که بر اساس آمارها عده معدودی نیز از آن بهره مند شده اند، قرار خواهند گرفت و رشد اجاره بها را منجر خواهد شد. در روند پرداخت این وام نیز کارشکنی هایی در پرداخت آن توسط برخی بانک ها وجود داشته و پروسه طوالنی و بروکراسی 

موجود برای دریافت وام از جهت تکمیل مدارک نیز مزید بر علت شد تا درصد کمی از متقاضیان از این وام بهره مند شوند. 
به طور کلی هر گونه پیشنهاد، طرح و تصمیمی که منتهی به افزایش تقاضا شود سبب افزایش قیمت محصول یا بازار آن می شود. باید اقدامی صورت گیرد که عرضه زیاد و به تولید کمک شود، تسهیالت ارزان قیمت بدهند تا روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد 
و قیمت ها کاهش و عرضه ارزانتر شود. وقتی که عرضه ارزان شد سبب می شود هم تولید افزایش پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد از طرفی مشتری هم بیشتر می شود که این روند، جهش تولید را به دنبال دارد. حال اگر برعکس شود و تقاضا زیاد شود، افزایش 

تقاضا موجب افزایش میزان فروش خواهد شد ولی با افزایش قیمت هم مواجه می شویم؛ سیاست هایی که اخیرا وجود دارد همه به جهت تقاضا است.
به جای اینکه ساخت مسکن را نظارت کنیم و اینکه چرا هر کسی قیمتی می گذارد و در پی این باشیم که هزینه را کاهش دهیم، در زمینه اعطای وام مسکن صحبت می کنیم. وقتی وام مسکن داده می شود یعنی افزایش تقاضا و قیمت رقم خواهد خورد. به 
عبارت بهتر دادن وام موجب افزایش قیمت مسکن می شود. وام ودیعه مسکن سبب تورم در بخش اجاره می شود که بازهم افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد و بهتر است دولت به جای اینکه وام بدهد تولید مسکن را در برنامه داشته باشد. چرا مسئوالن 

متوجه نیستند که راه حل خانه دار کردن چنین وام هایی نیست. ما باید توجه داشته باشیم که انواع وام مسکن به معنای کاهش قیمت نبوده و نمی تواند رویای خانه دار شدن را برای افراد محقق کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم معاون فنی گمــرک، صادرات محصوالت 
کشاورزی در 10 ماهه اول امسال 25.۹ درصد افزایش 
یافته و به بیش از هفت میلیون تن با ارزش 4.۹ میلیارد 
دالر رسیده اســت که نشــان دهنده رکوردی دیگر 
در صادرات این اقالم اســت.مهرداد جمال ارونقی با 
ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صادرات محصوالت 
کشــاورزی اعالم کرد که در 10 ماهه اول امسال بالغ 
بر هفت میلیون و 85 هزار تن محصوالت کشــاورزی 
به ارزش بیش از 4.۹ میلیارد دالر صادر شده است که 
از لحاظ وزنی 25.۹ درصد و ارزش 8.4 درصد نسبت 
به 10 ماه اول سال گذشته افزایش دارد.به گفته وی، 
صادرات محصوالت کشاورزی در 10 ماهه اول پارسال 

5.6 میلیون تن به ارزش 4.5 میلیارد دالر بوده است.
جزئیات صادرات محصوالت کشاورزی در دوره مورد 
بررسی نشــان می دهد که 2.4 میلیون تن با ارزش 
بیش از 2.1 میلیارد دالر به 10 قلم عمده محصوالت 
کشــاورزی اختصاص دارد که از نظر ارزشی پسته در 
صدر این صادرات قرار دارد؛ به گونه ای که از این رقم 
سهم پسته با پوست تازه یا خشــک 147 هزار تن به 
ارزش بیش از ۹20 میلیون دالر همچنین  و  صادرات 
مغز پسته تازه یا خشک حدود 15.4 هزار تن به ارزش 

بیش از 170 میلیون دالر گزارش شده است.
در سایر این اقالم نیز خرمای تازه یا خشک ۹8.8 هزار 
تن به ارزش 107.2 میلیون دالر، هندوانه تازه 656.۳ 
هزار تن به ارزش 145.۹ میلیون دالر، سیب تازه 551.2 
هزار تن به ارزش 208.۳ میلیون دالر صادر شده است.
همچنین میزان صادرات گوجه فرنگی تازه یا ســرد 
۳02.5 هزار تن به ارزش 140.2 میلیون دالر، گوجه 
فرنگی زراعی تازه یا ســرد 281.8 هزار تن به ارزش 
128.2 میلیون دالر و رب گوجه فرنگی 202.2 هزار 

تن به ارزش بیش از 154.7 میلیون دالر بوده است.
سایر شیرینی ها بدون کاکائو 102.۳ هزار تن به ارزش 
117.2 میلیون دالر و همچنین بیسکوییت های حاوی 
مواد شــیرین کننده 102.6 هزار تن بــا ارزش ۹۳.8 
میلیون دالر از دیگر 10 قلم عمده صادراتی محصوالت 
کشاورزی صادر شده در  10 ماهه اول امسال است. به 
گفته  معاون فنی گمرک، کشورهای مقصد صادراتی  
10 قلم عمده محصوالت کشاورزی هشت کشور بوده 
است که نشان می دهد توزیع گسترده تری نسبت به 
قبل در صادرات این اقالم بین کشورها صورت گرفته 
است.بر اســاس این گزارش، به چین پسته با پوست 
تازه یا خشک حدود 440.6 میلیون دالر و هند، پسته 
با پوست تازه یا خشک حدود  81.۳ میلیون دالر صادر 

شده است.
 به عراق نیز  7۳.4 میلیون دالر سیب تازه، 7۳.4 میلیون 
دالر رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی تازه یا سرد 6۳.5  
میلیون دالر، هندوانه تازه 60.2 میلیون دالر، پسته با 
پوست تازه یا خشک 52.6 میلیون دالر، شیرینی های 
بدون کاکائو 50 میلیون دالر، بیسکوییت های حاوی 
مواد شیرین کننده 4۹.۹ میلیون دالر صادر شده است.

صادرات به فدراسیون روسیه نیز شامل 65.7 میلیون 
دالر ســیب تازه و 41.6 میلیون دالر پسته با پوست 
تازه یا خشک است.  برای سایر کشورها 47.8 میلیون 
دالر گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد به پاکستان و به 
افغانستان  46.۹ میلیون دالر شیرینی های بدون کاکائو 
و 40.1 میلیون دالر رب گوجه فرنگی صادر شده است.

سهم امارات از صادرات محصوالت کشاورزی ایران در 
10 ماه اول ســال جاری  44.4 میلیون دالر هندوانه 
تازه و آلمان ۳8.۳ میلیون دالر پســته تازه یا خشک 

بوده است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تداوم کاهش 
قیمت ارز و همچنین کاهش قیمت مواد اولیه در بورس 
را شرط کاهش قیمت لوازم خانگی عنوان کرد و نسبت به 
فروش کاالهای تقلبی در فضای مجازی هشدار داد.نرخ ارز 
در بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳2 هزار تومان گذشت، اما 
حاال در کانال 24 هزار تومان است. بنابراین انتظار می رود 
قیمت کاالهایی که در این مدت رشد داشته حاال با کاهش 
قیمت دالر نزولی شود، اما به نظر می رسد شرایط دیگری 
هم باید برای این کاهش قیمت فراهم شود. در این رابطه 
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز مدت زیادی از کاهش 
نرخ ارز نگذشــته، تصریح کرد: اگر کاهش نرخ ارز تداوم 
داشته باشد احتمال کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی 
وجود دارد، اما اگر لحظه ای باشد نمی توان گفت با کاهش 
چند روزه قیمت دالر قیمت لوازم خانگی هم باید کاهش 
پیدا کند. چرا که تولید کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود 
را از طریق واردات یا در بورس کاال تهیه می کنند.  وی در 
ادامه در پاسخ به اینکه چرا با افزایش قیمت ارز فورا شاهد 
افزایش قیمت کاالهای مصرفی مثل لوازم خانگی هستیم؟ 
گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی مدتی زمان برد و کاهش 
قیمت آن نیاز به زمان  دارد. از طرف دیگر عالوه بر تغییرات 
نرخ ارز باید سایر مواد اولیه نیز در نظر گرفته شود. برای 
مثال اخیراً دو شرکت ســازنده موتور پمپ و کولر که در 
داخل کشور فعال هستند، قیمت محصوالت خود را 15 

تا 25 درصد افزایش دادند. علت اینکه ســرعت افزایش 
قیمت بیشتر از کاهش آن است، در اصل هزینه جایگزین 
است که به روز حساب می شود.   وی همچنین شرط دیگر 
کاهش قیمت لوازم خانگی را کاهش قیمت مواد اولیه ای 
که در بورس کاال عرضه می شود، عنوان کرد و گفت: به 
طور کلی مهمترین مرجع صحبت در مورد قیمت، تولید 
کنندگان هستند، نه توزیع کنندگان. از طرف دیگر در 
گذشته رقابت بین کاالهای خارجی و ایرانی ترمزی برای 
کنترل و کاهش قیمت بود، اما بعد از ممنوعیت واردات 
این اهرم هم از بین رفت. در ایــن میان قیمت برخی از 
مواد اولیه مانند ورق فوالدی در بورس کاال نیز بر اساس 
قیمت های جهانی محاسبه می شود.  در پی کاهش نرخ ارز 
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به 
اینکه آیا کاهش نرخ ارز در ماه های اخیر بر قیمت لوازم 
خانگی تاثیر داشته، گفته بود که تولید کنندگان عموماً 
از ارز نیمایی استفاده می کنند که کاهش زیادی نداشته 
است. اما معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اواخر آذر ماه، مهم ترین دلیل گران بودن لوازم خانگی را 
نرخ ارز عنوان کرده و گفته بــود اینکه با افزایش نرخ ارز 
قیمت ها بالفاصله افزایش پیدا می کند مربوط به گرانی 
در تولید نیست بلکه در بخش توزیع و خرده فروشی این 
اتفاق افتاده است، چراکه تولیدکنندگان پیش از افزایش 
قیمت باید با دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت 

هماهنگی کنند.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از احتمال 
کاهش قیمت مرغ در روزهای آینده خبر داد و گفت: تعلل 
وزارت جهاد در رفع ایرادات سامانه بازارگاه تولیدکنندگان 
و کارخانجات را دچار مشکل کرده است.حبیب اسداهلل نژاد 
از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت مرغ گرم 
آماده طبخ در بازار هم اکنون کیلویی 2۳ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز بین 16 تا 
16 هزار و 500 تومان است.

این فعال بخش خصوصی درباره وضعیت قیمت مرغ در 
روزهای آینده پیش بینی کرد که اتفاق خاصی در این حوزه 
رخ نمی دهد.اســداهلل نژاد گفت: احتمال دارد که قیمت 
حدود 400 تا 500 تومان کاهش یابد اما افزایش قیمت 

نخواهیم داشــت. وی همچنین درباره آخرین وضعیت 
سامانه بازار گاه و افزوده شدن لیست کارخانجات تأمین دان 
آماده به این سامانه، گفت: متأسفانه علی رغم پیگیری های 
بسیار زیادی که انجام داده ایم هنوز این اتفاق رخ نداده و 

تولیدکنندگان همچنان درگیر این چالش هستند.
اســداهلل نژاد تاکید کرد: در حال حاضر هــم مرغداران 
بالتکلیف هستند هم کارخانجات تأمین خوراک آماده 
دچار مشکالت عدیده ای شده اند.این فعال بخش خصوصی 
ضمن انتقاد شدید از امروز و فردا کردن مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی تصریح کرد: با وضعیت ایجاد شده و تعللی 
که می شود می توان گفت یا زیرساخت ها آماده نیست یا 

اینکه مسئوالن مربوطه قدرت برنامه نویسی ندارند.

احتمال کاهش قیمت مرغ در روزهای آتی

توزیع 4.9 میلیارد دالری بین ۸ كشور

صادرات محصوالت کشاورزی رکورد زد

هشدار نسبت به فروش كاالی تقلبی در فضای مجازی

شرط کاهش قیمت لوازم خانگی

افزایش قیمت جو به دلیل تعلل وزارت صمت در ثبت سفارش
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رشد ده برابری فروش آنالين فيلم ها
میانگین تولید فیلم در دهه ۹۰ شمسی تقریبا ۹۳ اثر در سال بود، اما سالی که گذراندیم، 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، این رقم را کاهش قابل توجهی داد و به عدد ۴۰ رساند. از 
یک طرف نسبت به تولید همین تعداد فیلم هم اعتراضاتی وجود داشت و حتی بسیاری 
از عوامل ســینما در صحنه های فیلمبرداری مبتال به ویروس شدند، اما از طرف دیگر 
دغدغه معیشت عوامل سینما هنوز برطرف نشده اســت. بعضی مشکالت ساختاری 
که در سینمای ایران که از قبل وجود داشتند، در سال ۹۹ به دلیل همین شرایط خاص 
پیش آمده، بیشتر خود را نشان دادند و از طرف دیگر ما امسال شاهد پدیده های جدیدی 
مثل اکران دیجیتال هم بودیم که اگر کرونا نبود تا این حد جدی نمی شدند و احتماال از این 
به بعد با آن سروکار بیشتری پیدا خواهیم کرد. جشنواره فجر امسال هم در شرایط خاص و 
ویژه ای برگزار شد، البته بسیاری از آثار حاضر در آن متعلق به سال قبل هستند. بااین حال 
حدود ۳۰ فیلم امسال جلوی دوربین رفتند که کار تولید ۲۵ مورد آن ها به اتمام رسید و با 
فجر به چالش خوردند و در این رویداد حضور پیدا نکردند.فجر در سالی که اکران پرده ای 
کور یا بسیار کم بینا شده بود، تنها روزنه ای بود که به نظر می رسید می شد از آن به سینمای 
سال ۹۹ نگاهی کلی انداخت، اما چنان که مشخص است، با این شیوه گزینش آثار و شیوه 
تعامل با عوامل سینما نمی شود جشنواره سی ونهم را آیینه تمام عیاری از تولیدات سال 
۹۹ دانست. در این پرونده به میزان تولیدات سینمای پس از انقالب به تفکیک هر سال 
اشاره شده است و پس از آن به سال ۱۳۹۹ و فجر ۳۹ می رسیم. فیلم های سال ۹۹ هم 
شمارش می شوند و آن هایی که در فجر هستند، مشخص خواهند شد. سپس به جداسازی 
فیلم های تولید امسال و سال گذشته در فجر ۳۹ پرداخته خواهد شد و فیلم های تولید 
امسال که از فجر سال جاری بیرون مانده اند هم مشخص می شوند. غیر از این ها در چند 
گفتار کوتاه، به تعدادی از مسائل سینمای ایران طی سالی که گذشت و ما را به ایستگاه 

فجر سی ونهم رساند، اشاره شده است.

ده ها برابر رشــد فروش آنالين و ده ها برابر افت 
فروش گيشه

میزان کل فروش فیلم هایی که در سال گذشته اکران شدند رقم ۶۷٬۳۸۰٬۴۰۸٬۳۵۳ 
ریال یا به عبارتی ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده و از آنجا که تمام این فیلم ها همزمان 
به صورت آنالین هم اکران شده اند، از این رقم ۳۸.۳ درصد به صورت آنالین به دست آمده 
است. اما بعضی فیلم ها صرفا بر بستر آنالین ارائه شدند و برخالف گیشه ها، آمار دقیقی از 
میزان فروش آنالین فیلم ها در سینمای ایران وجود ندارد و حتی آخرین آمار منتشرشده 
در این زمینه به نیمه های آذرماه مربوط می شود. بااین حال، از میان فیلم هایی که تنها 
بر بستر آنالین ارائه شدند یا اکران فیزیکی آن ها بسیار محدود بود، خروج با یک میلیارد 
و ۸۵۷ میلیون و ۸۴۰ هزارتومان اولین اکران امسال ســینمای ایران هم بود. در ادامه 
می توان به فیلم هایی اشاره کرد که از آن جمله اند؛ طال با یک میلیارد و ۹۰۱ میلیون و 
۱۹۰ هزارتومان فروش، لتیان یک میلیارد و ۹۸ میلیون و ۲۲۰ هزارتومان، هفت ونیم با 
۷۱۱ میلیون تومان، ایستگاه اتمسفر ۶۰۸ میلیون تومان، تیغ و ترمه ۵۹۷ میلیون تومان، 
روز های نارنجی ۵۹۱ میلیون تومان و بهت بــا ۴۵۳ میلیون تومان فروش. تنها همین 
فیلم ها توانسته اند حدود ۸ میلیاردتومان فروش داشته باشند و این از کل رقم فیلم های 

اکران شده در گیشه بیشتر است.

اميد به وی  اودی يا ترس از انحصار غول های دوقلو
سیستم ویدئو به شرط درخواست یا همان وی اودی در ایران و جهان قبل از شروع ویروس 
کرونا و توصیه مردم به خانه نشینی به راه افتاده بود، اما برخالف نمونه های جهانی اش 
در ایران با موفقیت کامل همراه نبوده است. طی یک سالی که گذشت، تعطیلی سینما 
باعث جلب توجهات ویژه ای به سمت وی اودی ها شــد و حاال سوال اساسی اینجاست 
که آیا وی اودی در ایران اساســا می تواند بســتر کاملی برای بازگرداندن پول پروژه ها 
باشد؟ آیا وی اودی های ایرانی امکاناتی افزون تر از فضای دانلود های غیرمجاز در اختیار 
مشتری هایشان می گذارند که آن ها را به انتخاب خودشان ترغیب کند؟ یک نکته دیگر که 
درمورد وی اودی های ایرانی برای خیلی ها مساله ساز شده، انحصار این تجارت در دست 
دو غول دوقلو و همسان و همدست است که تمام این بازار را در دست گرفته اند و چندین 
شرکت دیگر را که تابه حال قصد داشتند در این تجارت قد بکشند، زیر سایه خودشان 
محو کرده اند. شکی نیست که ترس از انحصار، یک ترس به جا و معقول است.شاید با مهار 
ویروس کرونا بیشتر مشخص شود که تماشای فیلم در خانه، نمی تواند جایگزین کاملی 
برای آیین فیلم دیدن در سالن سینما شود و اکران فیزیکی فیلم ها اهمیت سابق خود را باز 
خواهد یافت؛ اما اکران آنالین هم پدیده ای بود که در این دوران توجهات زیادی را به خود 
جلب کرد و پس از این هم مقدار زیادی از این اهمیت را حفظ خواهد کرد؛ هرچند درمورد 

ایران مسائلی هست که به بعضی از آن ها اشاره شد.

از مبادله كاال به كاال تا ارز های ديجيتال 
تحوالت اقتصادی روند تبادل پولی و ارزی را در دنیا تغییر داد و دولت ها به سوی ارز های 
دیجیتالی رفتند تا بتوانند از طریق آن اقتصاد خود را ترمیم کنند.آن زمان که نخستین معامله 
های بشر از طریق مبادلۀ کاال به کاال انجام می شد، کسی فکرش را نمی کرد که امروزه ما با 
پول هایی مانند بیت کوین که وجود فیزیکی ندارند امور اقتصادی را پیش ببریم.ارز دیجیتال 
یا رمز ارز شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم ریاضی و رمزنگاری، ایجاد شده 
است. بیشتر ارز های دیجیتال برای بهره مند شدن از ویژگی های اساسی مانند غیرمتمرکز 
بودن، شفافیت و تغییرناپذیر بودن از بالک چین استفاده می کنند.از میان ارز های دیجیتالی 
موجود مانند اتریوم و ریپل، بیت کوین اولین و شناخته شده ترین آن ها است که نخستین 
بار در سال ۲۰۰۸ و پس از بحران مالی جهانی آن سال توسط فرد یا گروهی به نام ساتوشی 
ناکاموتو با هدف ذخیره و انتقال امن پول به سراسر دنیا معرفی شد. هویت ساتوشی ناکاموتو 
هنوز هم نامشخص است و از سرنوشت او اطالعات دقیقی در دست نیست.از ویژگی های مهم 
بیت کوین غیرمتمرکز بودن آن است و تحت نظارت هیچ سازمان یا نهاد دولتی و خصوصی 
نیست و تمامی واسطه ها در انجام این معامالت از بین رفته اند. افرادی که وارد شبکۀ ارز 
دیجیتال می شوند، باید قوانین مربوط به شبکه را بپذیرند. این قوانین به صورت کد های 
برنامه نویسی است که در اینترنت توسط همه قابل مشاهده است.کشور های گوناگون، رویه 
های مختلفی در مورد با این پدیده نوظهور اتخاذ کرده اند، از ممنوعیت های چین و هند در 
معامالت رمز ارز ها تا حمایت و قانون گذاری کشور هایی نظیر ژاپن، استرالیا و کشور های 
اروپایی در این رابطه. به عنوان مثال، در استرالیا کلیه شرکت هایی که در زمینه خرید و فروش 
بیت کوین و ارز دیجیتال فعال هستند محدودیتی برای فعالیت ندارند، ولی می بایست کلیه 
تراکنش های تبدیل رمزارز را به ادارۀ مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ثبت کنند و 
مالیات های فراوانی برای استخراج کنندگان در نظر گرفته شده است.به گفتۀ کارشناسان، 
استخراج بیت کوین به برق زیادی نیاز دارد و این کار باعث تولید گرمای زیادی می شود؛ 
بنابراین یک ارز مجازی به صورت مستقیم بر زندگی واقعی و محیط زیست ما اثرگذار است. 
کشور های مختلف دنیا نسبت به استخراج ارز های دیجیتال قوانین خاصی دارند و برخی 
از آن¬ها استخراج و استفاده از آن را ممنوع اعالم کرده اند. با این وجود، وضعیت قانونی و 
حقوقی این نوع ارز در ایران چندان روشن نیست.بار ها به نقل از مسئوالن کشور گفته شده 
که برق ارزان سبب شده تا ایران به بهشت اسخراج کنندگان ارز های دیجیتال تبدیل شود و 
بسیاری، خاموشی هایی که به دلیل کمود تولید برق را به استخراج بیت کوین در ایران نسبت 
دادند.با وجود، اما و اگر های بسیاری که در مورد تهدید یا فرصت بودن استفاده از ارز های 
دیجیتال وجود دارد، آنچه در کشور شاهد آن هستیم اختالف نظر میان دولت، مجلس و 
بانک مرکزی در زمینۀ استفاده از ارز های دیجیتال است. بانک مرکزی طی چندسال اخیر 
بار ها اعالم کرده که به کارگیری بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی 
کشور ممنوع است. اما هنوز قوانین مشخصی برای نظارت بر این حوزه توسط قانون¬گذار 
مشخص نشده است و این باعث شده فضای فعالیت ارز های دیجیتال در ایران با سردرگمی 

رو به رو باشد.

اخبار

اینترنتبرایمصرفکنندهارزانمیشود؟
درحالیکهمعاونوزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتازارزانشدنپهنایبانداینترنتزیرساختخبردادهاست،کاهشقیمتاینترنتبرایکاربرنهاییمتاثرازاینارزانینیستوتنهابه
تصمیماپراتورهایارائهدهندهخدماتاینترنتبستگیدارد.البتهاینکاهشقیمتدرحالیاستکهشرکتارتباطاتزیرساختپهنایباندرابهاپراتورهاوشرکتهایارائهدهنده

خدماتاینترنتیمیفروشد.بنابرایندرحالیکهاینشائبهبرایکاربراناینترنتیایجادشدهبودکهارزانشدنپهنایبانداینترنتزیرساخت،میتواندتاثیریدرکاهشقیمتاینترنت
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برای دانستن این واقعیت که 
مردم دیگر آهــی ندارند که 
با ناله ســودا کنند راه دوری 
نرویم. همین که از بقالی سر 
کوچه جویای حساب و کتاب 
سرانگشــتی خریدهای مردم شــویم کافی است. این 
موضوع را اگر از روی نقشه جغرافیای اقتصاد ایران بررسی 
کنیم، زنگ هشدار جدی برای سیاستمدارانی است که در 

پی ایرانی درونگرا همچون کره جنوبی هستند.

افزایش فشار اقتصادی با زندگی مردم چه 
کرد؟

 براســاس آمارهای مرکز آمار ایران، طی ســه سال 
اخیر با افزایش فشــار اقتصادی بر اقشــار کم درآمد، 
تعداد مددجویان نهادهــای حمایتی همچون کمیته 
امداد و بهزیســتی به طور قابل توجهی افزایش یافته 
اســت؛ به طوریکه از ســال  ۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۸ تعداد 
مستمری بگیران سازمان بهزیستی با رشد ۱۹ درصدی 

از ۲ میلیون و ۲۰۴ هــزار نفر به ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار 
نفر در پایان سال ۹۸ رسیده است. همچنین طی این 
مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد نیز با 
رشد ۳۱ درصدی از یک میلیون و ۵۸۲ هزار خانوار به ۲ 
میلیون و ۲۷۶ هزار خانوار رسیده است.درحال حاضر ۶ 
میلیون و ۹۲۰ هزار و ۵۷۳ نفر مددجوی کمیته امداد 
و بهزیستی هستند که ۲ میلیون و۶۳۳ هزار نفر از آن 
تحت پوشش سازمان بهزیستی و ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار 

و ۶۰۹ نفر نیز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وضع توزیع درآمد در ایران مناسب نیست 
مرکز آمار ایران از بهبود شــاخص نابرابری درآمدی در 
سال  ۹۸ خبر داده با این حال این شاخص باالتر از ۶ سال 
نخست دهه ۹۰ خورشیدی است به این معنا که همچنان 
وضع توزیع درآمد در ایران مناسب نیست. به بیان دیگر 
ضریب جینی در ســال ۹۸ نسبت به ســال۹۷ کاهش 
داشته و به عدد ۰.۳۹۹۲ رسیده اســت، به عبارتی تنها 
می توان گفت میزان نابرابری درآمدی در ایران در سال 
گذشته حداقل نسبت به سال قبل آن یعنی ۹۷بدتر نشده 
است. ضریب جینی شاخصی عددی بین صفر تا یک برای 
اندازه گیری میزان توزیع درآمد اســت که هرچه وضع  

توزیع درآمد در یک جامعه بهتر باشد، این عدد به سمت 
صفر و هرچه بدتر باشد به سمت یک جهش پیدا می کند 
و اگر توزیع برابر در یک جامعه کامل باشد ضریب جینی 
صفر خواهد بود. بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که 
وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ی۹۰ تقریبا روند 
صعودی داشــته و در حقیقت در مسیر افزایش نابرابری 

بوده اســت. پس از کاهش ضریب جینی در ســال های 
۹۰و ۹۱ از سال ۹۲ این ضریب رو به افزایش بوده تا اینکه 
در سال ۹۷ این ضریب به عدد ۰.۴۰۹۳ رسید. این رقم 

باالترین میزان در دهه ۹۰ خورشیدی است.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، وضعیت 

زندگی مردم در آستانه قرن جدید را بررسی می کند. 

شمار مددجويان كميته امداد طی سه سال اخير،  31 درصد افزايش يافت

رشد   محسوس  فقر  
مركز آمار ايران نسبت به نابرابری شديد درآمدی، گسترش فقر و نارضايتی مردم هشدار داد

مسئوالنی كه از وضعيت كنونی راضی اند، خبر از رنج مردم ندارند

دهه از دست رفته مردم ایران
کامران ندری، اقتصاددان

در حالی در ۱۰ سال اخیر رشد اقتصادی در کشور ما نزدیک به صفر بوده که در ۳ سال گذشته منفی ۱۶ درصد بوده؛ یعنی اقتصاد ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. جمعیت نیز در چنین شرایطی هرچند با ضرب آهنگی مالیم در 
حال افزایش است. طبیعتا درآمد سرانه )یعنی متوسط درآمدی که هر فرد می تواند تولید می کند( در یک دهه گذشته کاهش جدی داشته و کیک اقتصاد کوچک تر شده است. وقتی کیک اقتصاد کوچک می شود، نشانه این است 
که مردم ما فقیرتر شده اند و کمتر می توانند تولید کنند. در شرایط تورمی شدید که در اقتصاد ما تجربه شده، به طور قطع نابرابری افزایش پیدا می کند. دلیل آن نیز به روشنی مشخص است زیرا درآمد افراد متناسب با نرخ تورم 
باال نمی رود. در این میان برخی گروه ها هستند که درآمدشان با نرخ تورم تعدیل می شود و یا گاهی باالتر از متوسط رشد قیمت ها، درآمدشان افزایش می یابد. درآمد بخش عمده مردم نیز با تورم افزایش نمی یابد. قاعدتا نابرابری 
درآمدی در اقتصاد ما افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در دهه گذشته میزان صادرات بسیار افزایش پیدا کرده است. این نگرش درون گرایی و ارتباط یک طرفه با دنیا به این معنا که تنها صادرکننده باشیم به اقتصاد 
ما در یک دهه گذشته کمکی نکرده است و ما حتی نتوانستیم کیک اقتصاد را به اندازه دهه ۹۰ حفظ کنیم. این نشان دهنده این است که باید در زمینه رشد اقتصادی در نگرش خود در مقوله توسعه تجدیدنظر کنیم و ببینیم که 
چه موانعی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشورمان وجود دارد. ما تجربه یک دهه ای داشتیم که تجربه کمی نیست. در بسیاری از کشورها در فاصله یک دهه زندگی مردم از این رو به آن رو می شود. زیرساخت های اقتصادی و 
اجتماعی ما در یک دهه گذشته ضعیف شده و افزایش ۳۱ درصدی مراجعه مردم به کمیته امداد و سازمان های حمایتی زنگ خطر جدی است. اینکه کار مردم به جایی برسد که برای تامین زندگی و معاش خود به شکل گسترده 

متوسل به موسسات و بنیادهای خیریه شوند زیبنده اقتصاد ایران که از منابع طبیعی غنی برخوردار است، نیست و نشان می دهد ما در یک دهه گذشته مدیریت خوبی در اقتصادمان نداشتیم. 
کسانی که از شرایط فعلی راضی هستند و در جهت مذاکره و گشایش های بین المللی گام برنمی دارند احتماال خبر از درد و رنج مردمی که برای تامین معاش خود متوسل به بنیادهای خیریه می شوند و با سیلی صورت خود را 
سرخ نگه می دارند، ندارند و ممکن است جزو معدود افرادی باشند که از شرایط فعلی منفعت زیادی را کسب کردند و به عبارتی »کاسبان تحریم« هستند. کیک اقتصاد در کل کوچک شده و به نظر می رسد نابرابری هم افزایش 
پیدا کرده باشد. خیلی ها وضعشان در این شرایط خیلی خوب شده و از شرایط تحریم در نهایت ممکن بهره برداری کرده اند و بر ثروت خود افزوده اند. بخش عمده ای از مردم هم به شدت متضرر شده و کارشان به جایی رسیده که 
برای امرار معاش باید متوسل به سازمان های دولتی شوند. این نهایت بی انصافی است که عده ای از شرایط فعلی به خاطر کسب منفعتی که می کنند دفاع کنند و تداوم شرایط فعلی را به نفع اقتصاد نشان دهند؛ در حالی که این 
گونه نیست و بخش عمده ای از مردم دارند اینجا هزینه پرداخت می کنند و به نظر می رسد این گروه اقلیت مرفهی را در کشور ما نمایندگی می کنند و در واقع اکثریت مردم روز به روز وضعشان بدتر می شود. افزایش ۳۰ درصدی 

مراجعه کنندگان خبر خوبی برای اقتصاد ما نیست و به تدریج بخش عمده مردم باید اعانه بگیر شوند یعنی با اعانات و کمک های دولت و سازمان های کمکی زندگی خود را بگذرانند.
ما باید سعی کنیم تعداد افرادی که به موسسات خیریه یا سازمان بهزیستی مراجعه می کنند کم شوند. یک دهه ای که ما گرفتار تحریم ها و مناقشات بین المللی بودیم دهه خوبی برای اقتصاد ما نبوده؛ هم در مجموع کیک اقتصاد 
کوچک شده و هم نابرابری درآمدی افزایش یافته و به دنبال خود تبعات اجتماعی شدیدی همچون افزایش بزهکاری و جرم و جنایت و گسترش فساد را به دنبال داشته است. بنابراین سیاستمداران در سیاست های خود باید 
تجدیدنظر جدی کنند. فضای کسب و کار در شرایط تحریمی دارد روز به روز بدتر می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ شاخص فساد ایران سه پله نزول پیدا کرد و اینها نشان دهنده این است که روز به روز اوضاع بدتر می شود. البته 
گروه اقلیتی هستند که ممکن است برخالف اکثریتی که تاوان می دهند وضعشان خوب بوده یا روز به روز وضعشان بهتر شود. ما نباید براساس دیدگاه های آنها برنامه ریزی کنیم. آنچه مهم است، کلیت اقتصاد است که روند مطلوب 

و مناسبی ندارد. همه شاخص ها و سنجه هایی که ما برای اندازه گیری سطح تولید و رفاه در اقتصاد داریم نشان می دهد که درجه فالکت و فقر و فاقه در اقتصاد ما نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیــس اتحادیــه بازرگانــان تجهیــزات و ملزومات 
پزشکی ایران و نایب رئیس فدراســیون واردات ایران 
از روشــن شــدن منابع مصرفی یک میلیارد و سیصد 
میلیــون دالر ارز تخصیصی جهــت واردات تجهیزات 
و ملزومات پزشــکی با نــرخ ۴۲۰۰ تومــان که وزیر 
بهداشــت تیرماه اعالم کرد "گم شده" است؛ خبر داد.

به گزارش کســب و کار نیوز، ابوالفتــح صانعی گفت: 
خوشبختانه با درایت، تالش، پیگیری مستمر و تمرکز 
وزیر بهداشــت کارگروه ویژه تحت مدیریتش که برای 
پیگیری این موضوع فعالیت می کــرد، منابع مصرفی 
 یک میلیارد و ســیصد میلیون دالر شناســایی کردند.
وی گفت: تاجر براساس تشریفات قانونی ارزی را دریافت 
می کند، که در یک بازده زمانی معینی باید کاال مربوط به 
آن ارز را وارد، ترخیص و رفع تعهد کند. در این مسیر هم 
باید مستندات قانونی به وزارت بهداشت، بانک مرکزی، 
 بانک عامل و گمرک ارائه دهد؛ چنانچه این مستندات 
دچار بی نظمــی، نقصان، تاخیر و ناهماهنگی باشــد، 
روند رفع تعهد به تاخیر می افتــد. در ضمن گاه، عدم 
یکپارچگی سامانه نیز مشکل ساز می شود.صانعی تاکید 
کرد: به همین دلیل محل مصرف ایــن یک میلیارد و 
ســیصد میلیون دالر صرفا به دلیل فقدان مســتندات 
 کافی و یــا بی نظمی در مســتندات سیســتم اداری، 
مشــخص نبود. مثال برخی بازرگانــان رفع تعهد کرده 
بودند، اما رفع تعهد آنها گزارش نشــده بود یا پروســه 
رفع تعهد طوالنی شــده بود و در ظاهر، محل مصرف 
نامشــخص بود. حتی برخی کاالها بــه دلیل تحریم با 

تاخیر وارد شد و در لیست نامشــخص ها رفته بود. اما 
خوشــبختانه با درایت و تمرکز وزیر بهداشت کارگروه 
 ویژه منتخب وی، منابع مصرفی یک میلیارد و سیصد 

میلیون دالر را شناسایی کردند.

ســامانه جامع تجارت برخالف اســمش 
یکپارچه نیست

صانعی با انتقاد از بی نظمی در سیســتم تجاری کشور 
گفت: ما یک سیســتم یکپارچه ای نداریــم. یکی ارز 
می دهد، یکی نظارت می کند، یکی به بانک نامه می دهد 

و هیچ کدام هم با یکدیگر در ارتباط نیستند.
وی افزود: ظاهرا ما ســامانه جامع تجارت را داریم، ولی 
واقعیت این است که این سامانه جامع و یکپارچه، آنگونه 
که انتظار می رفت، به خوبی عمل نمی کند. برای همین 
وزارت صمت هر از چندی یک دفعه و بدون هماهنگی با 
وزارت بهداشت، گروه کاالیی یک کاال را عوض می کند.

نائب رئیس فدراســیون واردات ایران تاکید کرد: وقتی 
گروه کاالیی تغییر می کند، ثبت ســفارش های قبلی 
باطل می شود. براساس ثبت ســفارش اولیه، ظاهرا به 
شــما ارزی تخصیص داده شــده ولی در عمل اینطور 
نیست. یا بانک مرکزی یک دفعه بدون هماهنگی، زمان 
رفع تعهد ارزی را تغییر می دهد. مثال حدود دو ماه پیش 
در آخرین بخشــنامه خود زمان رفع تعهد را از ۸ ماه به 
۶ ماه تغییر داد. این تغییرات ناگهانــی و بدون برنامه، 
شاید ظاهرا برای سیســتم مشکلی ایجاد نکند، ولی در 
عمل دردسر به همراه دارد. چون با این تغییرات، فعاالن 

اقتصادی شناسنامه دار به تدریج ریزش می کنند که این 
اصال به مصلحت سیستم تجارت خارجی کشور نیست.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی 
ایران اظهار کرد: شما به سامانه تیتک TTAC هم اشاره 
کردید، باید بگم این سامانه متناسب با تجهیزات پزشکی 
طراحی نشده است. سامانه تیتک برای مدیریت واردات 
دارو بین وزارت بهداشــت و بانک مرکزی شکل گرفت. 
ما خواهان تغییرات متناسب با روند فعالیت تجهیزات 
پزشکی بودیم. اما صرفا بخشــی از تغییرات پذیرفته و 
اعمال شــد.صانعی گفت: االن به دلیل اینکه کماکان 
تیتک انطبــاق کاملی با روند فعالیــت تجار تجهیزات 
پزشکی ندارد، دایم ما را با مشکل مواجه می کند. در این 
بین اگر مورد خاصی هم پیش بیاید، مدیرکل مربوطه 
نمی تواند مشکل را حل کند. همیشه اطالعاتش با تاخیر 
ثبت می شــود. همین تاخیر به نام عدم رفع تعهد ثبت 
می شود. یک زمانی وزارت بهداشت واردات یک کاالیی را 
از اولویت خارج می کند ولی سامانه به شما اجازه ویرایش 
نمی دهد. در عمل به دلیل خارج شدن کاال از اولویت، ارز 
تخصیصی از وزارت بهداشت به بانک مرکزی بر می گردد 
ولی در سیستم تا مدت ها شما دریافت کننده ارز تلقی 
می شــوید و حتی باید برای ارزی که دریافت نکردید، 

پاسخ دهید.

دوره رفع تعهد بازرگانان تجهیزات پزشکی 
باید ۱۱ ماه باشد

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی 

ایران گفت: درحال حاضر زمان تعیین شــده برای رفع 
تعهد واردکنندگان تجهیزات پزش شش ماه است اما این 
دوره ای است برای زمان جنگ اقتصادی که تحت فشار 
هستیم مناسب نیست برای زمان صلح مناسب است. به 
همین دلیل ما بارها و بارها با بانک مرکزی مکاتبه کردیم 
و اعالم کردیم این دوره باید برای تجهیزات پزشکی ۱۱ 

ماهه شود. ولی بانک قبول نکرده است.
نایب رئیس فدراســیون واردات ایران افزود: امروز روند 
نقل و انتقال پول حدود ۴ ماهه اســت. به دلیل تحریم، 
پول مستقیم به حساب ذی نفع خارجی نمی رود؛ پول در 
بانک و صرافی چند کشور می چرخد تا به دست ذی نفع 
نهایی برسد. همین پول گاهی هم از طریق بانک عامل به 
حساب طرف خارجی می رود ولی بعد از مدتی برگشت 
می خورد و دوباره این پروسه تکرار می شود تا در نهایت 

پول به حساب ذی نفع خارجی بنشیند.
صانعی ادامــه داد: از طرفی تجهیزات پزشــکی جزو 
محصوالتی اســت که تولیدکنندگان براساس سفارش 
کشورهای متقاضی تولید می کنند؛ برای همین پروسه 
سفارش تا ســاخت نیز حدود ۳ الی ۴ ماه است. زمان 
حمل کاال نیز به دلیل تحریم طوالنی تر شــده اســت. 
به همین دلیل معتقدیم ۱۱ماه زمانی مناســبی است 
برای رفع تهعــد ارزی بازرگانان تجهیزات پزشــکی. 
حال وقتی ایــن دوره به صــورت غیر منطقــی کوتاه 
می شــود؛ این تصور غلط پیش می آید که واردکننده 
 تعمدا تعهدش ارزی را در زمان معیــن اجرا نکرده و یا

 اصال نمی خواهد اجرا کند.

این روزها بساط شرط و شــرط بندی در کشور پهن 
شده است. چیزی نزدیک به ۴۰۰هزار قمارباز آنالین 
در کشور وجود دارد که سبب شده این روِش تحصیل 
درآمد، گــردش مالِی زیادی درپی داشــته باشــد؛ 
طوری که گاهی افراد مجبور می شــوند برای تامین 
هزینه های شــرط بندی خود هرآن چه را که دارند یا 
ندارند، بفروشند و دســت آخر هم همه دارایی خود 
را از دست بدهند.در یک مورد آن طور که خبرگزاری 
رکنا گزارش داده، فردی که به تازگی زندگی مشترک 
خودش را شروع کرده حاال مجبور شده برای پرداخت 
بدهی هایش همه لوازم خانه و جهیزیه همسرش را هم 

بفروشد. بدهی هایی که با شرط بندی ها و باختن های 
مداوم بر سر او خراب شده اند.

این داماد ۲۶ســاله گفتــه که »به پیشــنهاد یکی از 
دوســتانم دار و ندارم را فروختم و به امید رســیدن 
به ثروتی بادآورده وارد سایت های شرط بندی یکی از 
شاخ های فضای اینستاگرام شدم. پس از گذشت چند 
ماه درحالی به خود آمدم که عالوه بر این که ســرمایه 
چند صد میلیونی ام را از دســت داده بودم میلیون ها 
تومان نیز بدهکار شدم، تمام دار و ندار و حتی جهیزیه 

همسرم را فروختم و پولش را به طلبکاران دادم، اما باز 
هم بدهکار بودم، روزی نبود که طلبکاران برای دریافت 
طلبشان به در منزلم نیایند و من و همسرم با التماس 
از آنان برای پرداخت بدهی مان فرصت نخواهیم.«این 
مورد شاید یک نمونه از سرنوشت آن ۴۰۰هزار نفری 
باشد که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی مطابق شناسایی های انجام شده 
از طریق درگاه های بانکی در کشور، قمارآنالین بازی 
می کنند؛ طوری که حاال میلیاردها تومان گردش مالی 

این شرطبندی ها شده اســت. دراین باره مدتی قبل 
سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران فقط درباره یک مورد از کشفیات و بررسی های 
انجام شده گفت: »در بازرســی از مخفیگاه یک گروه 
شــرط بندی مجازی در شــهریار ۳۶۵کارت بانکی 
کشف شد، در بررسی حســاب بانکی آنان مشخص 
شد این افراد از همین طریق بالغ بر ۳۲۴میلیارد ریال 
گردش مالی داشته اند.«اما باتوجه به همه این خطرها 
و مواردی که گفته و شنیده می شود باید پرسید چرا 
همچنان تعــداد زیادی تمایل به انجام شــرط بندی 

دارند. 

سرمقاله

رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكی و ملزومات ايران:

بانک مرکزی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان تجهیزات پزشکی عمل نمی کند

مصائب قمارآنالین برای مالباختگان دنیای مجازی
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