
از این پس باید پنج بانــک، کارت اعتباری رفاهی را بــرای متقاضیان صادر 
کنند که ســقف مبلغ آن برای هر فــرد هفت میلیون تومــان و بازپرداخت 
تســهیالت این کارت حداکثــر ۱۸ ماه اســت. به گــزارش ایســنا، بانک 
مرکزی در راســتای افزایش قدرت خرید اقشــار مختلف جامعــه و بهبود 
 فراینــد تامین مالــی زنجیره تولید، شــیوه نامــه اعطــای کارت رفاهی و 
تامین مالی زنجیره تولید را به پنج بانک »ملی ایــران«، »ملت«، »صادرات 
ایران«، »تجارت« و »رفاه کارگران« ابــالغ کرد.  هر یک از بانک های نام برده 
شــده می توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه اشــخاص حقیقی 
از جمله دارندگان ســهام عدالت که تاکنــون هیچ میزان از ســهام خود را 
نفروخته اند و کلیه سرپرســتان خانوار که حداقل یکی از یارانه های نقدی یا 

 معیشتی را دریافت می کنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون تومان صادر
 کنند.

شرایط وثایق برای دریافت کارت رفاهی
در این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز 
سهام مذکور) بر اساس اعالم شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه( و 
حساب های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام های پرداخت شده قبلی، می 

تواند به عنوان وثیقه های  قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد. 
همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشــخیص موسســه اعتباری 

حداکثر ۱۸ ماه اســت که اعتبار کارت رفاهی برای خریــد کاال و خدمات در 
فروشگاه ها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعالمی توسط بانک های عامل و طرف 
قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانپذیر است و تراکنش های مالی دیگر چون 

برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.  

نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی چند؟ 
عالوه براین، نرخ سود تسهیالت این شیوه نامه در قالب مصوبات شورای پول و 
اعتبار است و موسسه اعتباری می تواند با عقد قرارداد با پذیرنده ها نسبت به اعمال 
تخفیف به مشتری اقدام کند.  از ســوی دیگر، مؤسسه اعتباری می تواند تسویه 
مطالبات محقق شده پذیرنده کارت ) شخصی که از طریق انجام تراکنش مبادرت 

به واگذاری کاال و خیدمات به مشتری می کند( را از روش های زیر انجام دهد:
۱_ استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل صدور اوراق گام، اعتبار 
اسنادی داخلی ریالی و برات الکترونیکی به منظور خرید کاالها و خدمات مورد 
نیاز پذیرنده کارت و انتقــال در زنجیره تأمین در چارچــوب ضوابط و مقررات 

مربوطه 
۲_ بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با قرارداد بانک عامل و پذیرنده کارت

همچنین، موسسه اعتباری می تواند نسبت به استفاده از بیمه نامه اعتباری، از 
شــرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی برای کاهش ریسک بازپرداخت 
تسهیالت در دامنه مشتریان متقاضی هر موسسه با تعداد حداقل ۲۵ نفر اقدام 

کند. 

بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی در خرداماه امسال اســتانهای فارس، تهران، 
ایرانشهر و بوشهر به ترتیب با ۴۷، ۴۱، ۳۰ و ۳۰ مورد رتبه های اول تا سوم را از نظر رفع 

تصرف از اراضی دولتی به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایســنا، آماری که از تصرف زمینهای ملی و دولتی در خردادماه ارایه شده، 
استان فارس با ۴۷ مورد را در رتبه اول زمین خواری قرار می دهد و جایگاه دوم به استان 
تهران با ۴۱ مورد تعلق می گیرد. استانهای فارس، ایرانشــهر  و تهران در اردیبهشت 
امسال نیز به ترتیب باالترین رفع تصرف را داشتند. آمار گویای آن است که بر اساس 

باب جدیدی که ایجاد شده استانهای کویری و جنوبی هدف زمین خواران شده است.
آنطور که فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مســکن اعالم کرده، خردادماه 
۱۴۰۰ در اســتان فارس ۴۷ قطعه زمین دولتی به مساحت ۹۱ هزار و ۸۵ متر مربع از 
چنگ زمین خواران بیرون کشیده شد. در استان تهران ۴۱ مورد رفع فوری تعرض از 
اراضی و انفال ملی و دولتی به مســاحت ۶۴۵ هزار و ۶۸۰ مترمربع اتفاق افتاده است. 
در ایرانشــهر ۳۰ مورد تعرض از ۱۷ هزار متر مربع اراضی و در استان بوشهر ۳۰ مورد 

تعرض به زمینهای دولتی به مساحت ۳۹ هزار و ۵۵۵ متر مربع رفع تصرف شده است.
به طور کلی در خردادماه امســال ۳۴۱ مورد تعرض در اراضی دولتی کل کشــور به 
مساحت ۱۲۷ هکتار رخ داده و البته جمع اجرای احکام ۴۱ مورد به مساحت ۳۰ هکتار 
و ارزش ۱۲۰۷ میلیارد تومان بوده است.به گفته جواد خردمند، بهترین علمکرد در رفع 
تعرض را استان های فارس، تهران، ایرانشهر و بوشهر و بهترین عملکرد در اجرای احکام 
را نیز استان های اردبیل و خراســان رضوی به خود اختصاص دادند. او میزان دریافت 
گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۵۶۳ مورد عنوان کرد.بر اســاس اعالم فرمانده یگان 
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، تعرض به اراضی 
دولتی در استان های مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان خرداد امسال )۱۴۰۰(، 
شامِل رفع ۹ مورد تعرض از ۱۲ هزار و ۹۸۵ مترمربع اراضی در آذربایجان شرقی، رفع ۱۳ 
مورد تعرض از ۳۲ هزار و ۴۴۰ مترمربع اراضی در آذربایجان غربی، رفع یک مورد تعرض 
از ۳۰۰ مترمربع اراضی در اردبیل، رفع ۱۱ مورد تعــرض از ۵۴ هزار و۵۰۰ مترمربع 

اراضی در اصفهان، رفع ۱۴ مورد تعرض از ۶ هزار و۳۸۹ مترمربع اراضی در البرز است.

همچنین، رفع ۳۰ مورد تعرض از ۱۷ هزار مترمربع اراضی در ایرانشهر، رفع ۱۶ مورد 
تعرض از ۵ هزار و ۱۷۰ مترمربــع اراضی در ایالم، رفع ۳۰ مــورد تعرض از اراضی به 
مســاحت ۳۹ هزار و ۵۵۵ مترمربع اراضی در بوشــهر، رفع ۴۱ مورد تعرض از اراضی 
به مســاحت ۶۴۵ هزار و ۶۸۰ مترمربع در اســتان تهران، رفع ۲ مورد تعرض از ۳۵۰ 
مترمربع اراضی در جنوب کرمان، رفع ۳ مورد تعرض از ۳۷ هزار و ۲۴۰ مترمربع اراضی 
در چهارمحال و بختیاری، رفع ۷ مورد تعرض از یک هــزار و ۲۸۰ مترمربع اراضی در 
خراسان جنوبی، رفع ۴ مورد تعرض از ۱۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع اراضی خراسان رضوی، 
رفع ۳ مورد تعرض از ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع اراضی خراسان شمالی، رفع فوری تعرض از 
۲۹ مورد تعرض از ۱۸۳ هزار و ۸۳۱ مترمربع زمین در استان خوزستان بخش دیگری 

از عملکرد یگان حفاظت در فروردین ۱۴۰۰ گزارش شد.
خردمند همچنین، رفع ۴ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۳ هزار و ۷۶۳ مترمربع در 
سیستان وبلوچستان، رفع یک مورد تعرض از یک هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در شرق 
ســمنان، رفع ۴۷ مورد تعرض از ۹۱ هزار و ۸۵ مترمربع اراضی در فارس، رفع ۳ مورد 

تعرض از ۱۱ هزار و ۸۷۲ مترمربع اراضی در قزوین، رفع ۴ مورد تعرض از ۵۱۰ مترمربع 
اراضی در استان کردســتان، رفع ۶ مورد تعرض از ۲۵ هزار و ۴۳۴ مترمربع اراضی در 

کرمان را از جمله تالش های یگان در این استان ها برشمرد.
به گفته وی، رفع ۳ مورد تعرض از ۲ هزار مترمربع اراضی استان کرمانشاه، رفع ۶ مورد 
تعرض از ۳۳ هزار و ۸ مترمربع اراضــی در کهگیلویه وبویراحمد، رفع ۸ مورد تعرض از 
۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی در گیالن، رفع یک مورد تعرض از ۵۹۵ مترمربع اراضی 
در الرستان، رفع ۹ مورد تعرض از ۱۰ هزار و ۶۴ مترمربع اراضی در لرستان، رفع یک 
مورد تعرض از یک هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی مازندران، رفع یک مورد تعرض از ۴۰۰ 
مترمربع اراضی در مرکــزی، رفع ۶ مورد تعرض از یک هــزار و ۶۵۰ مترمربع اراضی 
در هرمزگان، رفع ۳ مورد تعرض از اراضی دولتی همدان به مســاحت ۳ هزار و ۲۵۰ 
مترمربع، و رفع تعرض از ۲۰ مورد اراضی دولتی به مساحت ۲۷ هزار و ۲۱۵ مترمربع 
در استان یزد از دیگر مواردی اســت که یگان در استان ها برای خرداد ۱۴۰۰ به انجام 

رسانده است

تســهیالت پرداختی بانک ها طی دو ماهه ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ به بخش های اقتصــادی مبلغ ۲۷۴ 
هزار میلیارد تومان اســت که در مقایســه با دوره 
مشابه سال قبل ۴۶.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم بانک مرکزی، سهم 
تسهیالت پرداختی در قالب ســرمایه در گردش 
در کلیه بخش های اقتصــادی طی دو ماهه ابتدای 
سال جاری مبلغ ۲۰۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
معادل ۷۳.۷ درصد کل تسهیالت پرداختی است.

همچنین سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین 
سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه 

ابتدای سال جاری معادل ۶۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۴.۴ درصد 
از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه 

بخش های اقتصادی است. 
بنابراین از ۸۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
پرداختی در بخش صنعت و معــدن معادل ۷۹.۸ 
درصد آن در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت 
شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 
منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری 
است.شایان ذکر اســت که همچنان باید در تداوم 
مســیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را 

نیز در نظر گرفت و همــواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد 
نیز بود.بر این اساس، ضروری است به افزایش توان 
مالی بانک هــا از طریق افزایش ســرمایه و بهبود 
کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری 
و بازگرداندن آنها به مســیر صحیــح اعتباردهی 
بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه 
در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر 
دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت 
بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی 

طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید کسانی که وام های کالن بانکی را 
گرفتند اگر با آن کارخانه راه انداخته بودند، امروز می توانستیم بگوییم که چند خط تولید 
راه اندازی و برای مردم اشتغالزایی شده است.علی اکبر سیارمه در گفت و گو با ایسنا درباره 
تاکید دولت آقای رئیسی در جذب سرمایه های ایرانیان و سوق دادن آن به سمت تولید و 
اشتغال گفت: در حال حاضر سرمایه کم در کشور نداریم ولی این نقدینگی و سرمایه ها از 

بازارهایی مثل ارز و طال یا زمین سر درآورده است.وی افزود: اگر سرمایه ها و نقدینگی های 
سرگردان به سمت تولید و ایجاد شغل برود، تولید رونق می گیرد و اشتغال زنده می شود. 
زمانی که این سرمایه ها به بخش های تولید سرازیر شود و سرمایه گذار داخلی سرمایه 
اش را از حالت داللی خارج کند و در بخش های تولیدی به کار بگیرد، قطعا ارزش افزوده 
بیشتری ایجاد خواهد شد.سیارمه با تاکید بر تجدیدنظر در برخی نگرشها نسبت به بخش 

تولید اظهار کرد: ما باید مسائل اجرایی خود را به سمت تولید ببریم و از کارهای داللی و 
داد و ستد خارج کنیم. آمدند لیست کسانی که وام های کالن بانکی گرفتند را اعالم کردند 
ولی این وام ها را در کجا به کار بردند؟ ایکاش دهها کارخانه را  راه انداخته بودند حداقل 
امروز می توانســتیم بگوییم که این وام ها را گرفتند و چند خط تولید راه اندازی کردند 
و برای مردم اشتغالزایی شد.مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان 

کرد: یک عده با قدرت مالی باال رفتند کارخانه ها را با قیمت های پایین در اختیار گرفتند 
و فقط یک ارزش افزوده برای آن به وجود آوردند امــا دیدیم که برخی از کارخانه هایی 
که با ۳۰۰۰ نیرو کار می کردند امروز ۳۰ نفر هم در آن نیست، آن هم بخش نگهبانی و 
حراست کارخانه است و وقتی از از آنها سوال می شود می گویند شش ماه یا یک سال است 

که حقوق شان را نگرفته اند.

ارزش لیر مقابل دالر به کمترین سطح تاریخی خود 
رسید.به گزارش ایســنا به نقل از بلومبرگ، تصمیم 
بانک مرکزی ترکیه به حفظ سیاســت پولی فعلی با 
واکنش منفی بازار مواجه شده است. طبق اعالم بانک 
مرکزی، تا زمانی که نرخ تورم به میزان قابل توجهی 
کاهش پیدا نکند رویکرد بانک مرکزی انقباضی باقی 
می ماند و این مساله در شــرایطی که اقتصاد با کرونا 
دســت و پنجه نرم می کند به معنــای باقی ماندن 
رشد اقتصادی در سطح ضعیف خواهد بود.  تغییرات 
جدید در کادر مدیریتی بانک مرکزی ترکیه با واکنش 
منفی معامله گران بازارهای مالی مواجه شــده است. 

رجب طیب اردوغان- رییس جمهور این کشــور- در 
حکمی، اغوزان اوزباس- قایم مقــام بانک مرکزی را 
برکنار کــرد. نگرانی از اعمال نظر در سیاســت های 
بانک مرکزی همچنین باعث شد تا شاخص اطمینان 
به اقتصاد ترکیه در هفته پایانــی ماه می با ۱.۳ واحد 
کاهش به ۹۲.۶ واحد برسد که پایین ترین ثبت شده 
این شاخص از آگوست سال قبل بوده است.باال ماندن 
میزان شیوع ویروس کرونا در ترکیه که موجب اعمال 
مجدد قرنطینه های سراســری در این کشور شده، 
فعاالن را نســبت به توانایی بانک مرکزی در مدیریت 
تورم افسارگسیخته ناامید کرده است. اقتصاد ترکیه 

وابستگی زیادی به بخش گردشگری و سرمایه های 
ورودی خارجی دارد و بحران کرونا هر دوی این بخش 
ها را هدف قرار داده است. تورم هم در ۱۲ ماه منتهی به 
آوریل ۱۷.۴ درصد اندازه گیری شده که باالترین تورم 
ثبت شده دو سال اخیر این کشور است.  مسائل اخیر 
باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین سطح 
سه هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی 
را تجربه کند و به کمترین نــرخ برابری تاریخ معاصر 
خود برسد تا جایی که نرخ برابری دالر در کانال ۸.۷ لیر 
تثبیت شود. در آخرین دور از معامالت ارزی استانبول، 

هر دالر با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۸.۷۶۸ لیر رسید.

جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی

فارس و تهران در صدر زمین خواری

اقتصاد چقدر وام گرفت؟ 

وام های کالن بانکی کجا رفت؟

لیر ترکیه در قعر تاریخی
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نرخ تورم ساالنه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای 
کشــور به ۴۳,۰ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد افزایش نشــان 
می دهد.به گزارش  مرکز آمــار ایران، منظور از نرخ 
تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در خرداد مــاه ۱۴۰۰ به عدد ۴۷,۶ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
۴۷.۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۹ برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.

نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه ...

در شرایط فعلی، متوسط هزینه احداث هر مترمربع 
زیربنا در طرح مسکن ملی معادل ۳,۷میلیون تومان 
اعالم شده که البته براســاس برخی اظهارنظرها، 
به واسطه تورم نهاده های ساختمانی می تواند برای 
قراردادهای جدید تا ۴,۹میلیون تومان نیز افزایش 
پیدا کند.به گزارش اتاق تهران یکی از برنامه های 
ویژه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب که از آن 
به عنوان لوکوموتیو اقتصاد هم در جریان تبلیغات 
انتخاباتی یاد کرد ساخت یک میلیون مسکن در سال 
است؛ او حتی جوانان را به ازدواج تشویق کرد و گفت 
که دولت مســکن مورد نیاز آن ها را تامین خواهد 
کرد.همچنین در جریان تبلیغات انتخابات ریاست 

جمهوری افشین پروین پور...



اقتصاد2
ایران وجهان

ربیعی:
 به یک متن روشن و فاقد ابهام 

در مذاکرات وین رسیده ایم 
ســخنگوی دولت گفت: امروزدر مذاکرات به یک 
متن روشن رســیده ایم و منتظر تصمیم سیاسی 
طرف آمریکایی هســتیم. علی ربیعی در نشست 
خبری خود با بیان اینکه تصمیم به سرانجام رسیدن 
توافق به نتایج انتخابات ایران ربطی ندارد، گفت: با 
توجه به تصمیم نهادهای باالدستی مذاکرات انجام 
می شود. او گفت اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد 
مذاکره کنندگان شرایط را به نهادهای باالدستی 
گزارش خواهنــد داد و منتظر دولت بعد نخواهند 
شد. کمیته ای هم تشکیل شــده تا آنچه در حال 
توافق است را با مصوبه مجلس تطبیق دهد. ربیعی 
افزود: تقریبا درباره همــه اختالفات مهم طرفین 
توافق کلی صورت داده اند. اسناد مربوطه آماده شده 
و اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه 
ها رسیده اند. او گفت: آنچه باقی مانده بیش از آنکه 
به مذاکره نیاز داشته باشد، نیازمند تصمیم آمریکا و 
دیگر طرف های مذاکره با ایران است. ربیعی گفت: 
اگر تصمیمات سیاسی اخذ شود می توان امیدوار بود 
و هیچ بعید نیست که وارد دور پایانی گفت وگوها 
شویم. او افزود: هفته آینده ممکن است اخرین دور 
مذاکرات در وین باشد که البته این مسئله بستگی به 
تصمیم طرف های مقابل و اراده آنها برای به نتیجه 
رسیدن گفتگوها دارد. ربیعی ادامه داد: در صورتیکه 
دیگر طرف ها آماده باشند، دولت مانعی برای اتمام 
مذاکرات ندارد اما اگر به هر دلیلی توافق نهایی تا 
مهلت قانونی دولت دوازدهم اتفاق نیفتد، مسئولیت 
مذاکرات و تصمیم درباره جزییات آن بر عهده دولت 

سیزدهم خواهد بود.

ثبات قیمت ها  نســخه درمان 
رکود بازار خودرو

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو در مشهد 
گفت: ثبات نرخ ارز بهترین نسخه درمان برای رکودی 
است که اکنون گریبانگیر بازار خودرو شده است، تا 
رونق به این عرصه بازگردد. حمیدرضا حیدری در 
گفتگو با ایرنا افزود: با توجه به تغییرات سیاسی و یا 
جابه جایی اقتصادی و اجتماعی که در سطح کالن 
کشــور در روزهای اخیر رخ داده است، مردم توقع 
دارند که به زودی اتفاقی در حوزه اقتصاد رخ دهد. وی 
ادامه داد: بازار خودرو و صنف نمایشگاه داران خودرو 
در شهر مشــهد نیز همین انتظار را از تغییر دولت 
دارند و امیدوارند که این رکود از بازار خودرو برچیده 
شود. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو در 
مشهد گفت: قیمت خودروهای ایرانی و خارجی در 
بازار مشهد در هفته های اخیر در نوسان بوده، بطوری 
که بعضا روند نزولی داشته، اما ثابت نمانده است. وی 
افزود: معامالت خودرو در بازار مشهد به تناسب این 
اوضاع اندک بوده است و بسته به میزان نیاز طرفین 
معامله به خودرو انجام می شود.   حیدری ادامه داد: 
معامالت اندک خودرو تاثیر زیــادی بر بازار ندارد و 
نوسانات نرخ ارز نیز رشته کار را از دست معامله گران 
خودرو خارج می کند لذا تداوم این وضعیت و رکود 

در بازار خودرو مشهد نگران کننده است.

منصور یزدی زاده عنوان کرد:
رفع محدودیت های صادراتی با 

عرضه در بورس کاال
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: منوط کردن 
صادرات فوالد به رعایت کف عرضه برای جلوگیری 
از تنش در بازار داخلی زمانی تاثیر مثبت دارد که 
توسط همه واحدها رعایت شــود. منصور یزدی 
زاده افزود: درحال حاضر ذوب آهن اصفهان، فوالد 
مبارکه، فوالد خوزســتان، فوالد خراسان و عمده 
شرکت های بزرگ فوالدی کف عرضه ها را رعایت 
می کنند ولی متاسفانه سایرین رعایت نمی کنند. 
وی گفت: مســئله مورد تاکید وزارت صمت هم 
عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال و پرهیز 
از فروش در بازار آزاد اســت تا سایر واحدها هم به 
میدان بیایند و با فرمول افزایش عرضه بتوان ثبات 
در بازار داخلی را حفظ کرد. لذا اگر همه شرکت ها 
محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند، دولت 
هم اطمینان خاطر پیدا می کند و دیگر دلیلی ندارد 

که صادرات را به رعایت کف عرضه گره بزند.

اخبار

استان ها

در شــرایط فعلی، متوسط 
هزینه احــداث هر مترمربع 
زیربنا در طرح مســکن ملی 
معادل 3.7میلیــون تومان 
اعالم شده که البته براساس 
برخی اظهارنظرها، به واسطه تورم نهاده های ساختمانی 
می تواند برای قراردادهای جدید تا 4.9میلیون تومان نیز 

افزایش پیدا کند.
به گزارش اتاق تهران یکــی از برنامه های ویژه ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور منتخــب کــه از آن به عنوان 
لوکوموتیو اقتصاد هم در جریان تبلیغات انتخاباتی یاد کرد 
ساخت یک میلیون مسکن در سال است؛ او حتی جوانان 
را به ازدواج تشویق کرد و گفت که دولت مسکن مورد نیاز 
آن ها را تامین خواهد کرد.همچنین در جریان تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری افشین پروین پور عضو ستاد 
انتخاباتی ابراهیم رییســی از تدوین طرح ویژه مسکن 
خبر داد و گفت: در این طرح ساخت 4 میلیون مسکن با 
آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال 
بودجه دولتی پیش بینی شده است. طرح یادشده، طرح 
ارتقایافته مسکن مهر است؛ به گونه ای که هم مشکالت 
آن را ندارد، هم کیفیت مسکن را افزایش می دهد و هم 
فشاری به بودجه دولت وارد نخواهد کرد. او با بیان این که 
ساخت مسکن می تواند رشد اقتصاد را دو برابر کند، گفت: 
یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن 
حدود 7 ماه است روی طرحی کار می کند که ارتقا یافته و 
تقویت شده طرح مسکن مهر است، و هم اکنون به عنوان 
یکی از برنامه های اصلی دولت مردمی آیت اهلل رئیسی در 

دستور کار ایشان قرار دارد.«
اما ســوال اصلی این اســت که آیا دولت می تواند با 
توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و وضعیت مردم 
)متقاضیان( این برنامه را اجرایی کند؟ در شــرایط 
فعلی، متوســط هزینه احداث هر مترمربع زیربنا در 
طرح مســکن ملی معادل 3.7میلیون تومان اعالم 
شده که البته براساس برخی اظهارنظرها، به واسطه 
تورم نهاده های ساختمانی می تواند برای قراردادهای 

جدید تا 4.9میلیون تومــان نیز افزایش پیدا کند. با 
توجه به قرابت هایی که میان طرح مجلس برای تولید 
مسکن دولتی و طرح مســکن ملی وجود دارد، اگر 
قیمت نهاده های ســاختمانی باثبات باشد، می توان 
امیدوار بود که با قیمت گــذاری نهاده های بااهمیت 
و ادای تکلیف وزارت صنعت برای تأمین نهاده های 
مورد نیاز طرح، هزینه تمام شده این طرح از مسکن 
ملی نیز کمتر باشد. اما در این میان بررسی آمارهای 
رسمی مربوط به قیمت نهاده های ساختمانی و عوامل 
تولید مسکن و پروژه های عمرانی نشان می دهد که 
مسیر پرفراز و نشیبی برای ارزان سازی مسکن وجود 
دارد و تولید ساالنه یک میلیون مسکن با چالش هایی 
در این حوزه مواجه خواهد بود؛ به خصوص که صرف 
تقاضای ناشــی از این ساخت وساز گســترده نیز به 
افزایش چشمگیر تقاضا در بازار نهاده های ساختمانی 
و افزایش قیمت آن دامن خواهد زد. اطالعات مرکز 
آمار ایران از جهــش قابل توجه قیمــت نهاده های 
ساختمانی حکایت دارد، به گونه ای که قیمت گروه 
لوله و پروفیل های فوالدی مورد مصرف در ســازه با 

رشد 2.4برابری قیمت در ســال99 نسبت به سال 
قبل مواجه شده و گروه میلگرد نیز جهش 2.1برابری 
قیمت را تجربه کرده اســت. این آمارها همچنین از 
تورم 60 تا 90درصدی گروه آجر و سفال، تورم باالی 
50درصدی گروه سنگ و افزایش دوبرابری گروه بتن 
و مصنوعات سیمانی و... حکایت دارد که تخلیه آن 
در هزینه ســاخت، افزایش قیمت تمام شده مسکن 
دولتی را ناگزیر خواهد کرد. از ســوی دیگر، افزایش 
40تا100درصدی دســتمزد نیروی انسانی دخیل 
در ساخت وساز مسکونی و پروژه های عمرانی، یکی 
از اجزای الینفک قیمت تمام شــده مسکن است که 
کاهش آن نیز با توجه به الزام متناسب سازی دستمزد 
و هزینه معیشت میسر نیســت و با توجه به ضریب 
اهمیت حدود 20تا25درصدی نیروی انســانی در 
امر ساخت وساز، اثرگذاری تورم آن بر هزینه مسکن 
دولتی نیز قابل چشم پوشــی نخواهد بود. نکته دیگر 
هزینه استفاده از تجهیزات مورد نیاز در ساخت وساز 
نظیر کامیون، جرثقیل، بیــل مکانیکی، لودر، تراک 
میکسر و... اســت که طبق اعالم مرکز آمار ایران در 

نیمه دوم سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن، 
با تورم 50تا130درصدی مواجه بوده و عماًل هزینه 

ساخت وساز را افزایش داده است.
در همین زمینه ساخت مسکن مجلس شورای اسالمی 
هم طرحی تحت بررســی دارد. از کلیات طرح مجلس 
برای تولید ســاالنه حداقل یک میلیون واحد مسکونی 
در 4ســال آینده چنین برمی آید که این طرح با اتکا به 
واگذاری زمین دولتی و با اســتفاده از تسهیالت بانکی 
قابل توجه اجرا خواهد شد. همچنین حساب ملی مسکن 
از محل منابع مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، 
مستغالت و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش 
مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت 
یا امهال اصل  و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، منابع 
وقف و خّیران و سایر منابع مشــابه نزد بانک عامل این 
بخش افتتاح شود که یکی از ثمرات آن پرداخت یارانه 
سود به خریداران مسکن دولتی جدید خواهد بود. این 
مسئله تا حدودی می تواند بار مالی بازپرداخت اقساط 
این طرح را برای متقاضیان کاهش دهد. اما نکته اصلی 
اینجاســت که با درنظرگرفتن هزینه های واقعی تولید 
مسکن، هزینه تمام شده ساخت واحدهای مسکونی در 
این طرح به چه اندازه است و آیا متقاضیان قادر به پرداخت 
آورده مورد نیاز و بازپرداخت اقساط هستند یا نه؟ نکته 
دیگر اینکه در طرح مجلس برای جهش تولید و تأمین 
مســکن، در کنار موظف کردن وزارت راه و شهرسازی 
نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفاً 
به صورت اجاره 99 ساله، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز مکلف شده است مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن 
را با قیمت مصوب شورای رقابت برای پروژه های مشمول 
این قانون فراهم کند. با همــه تفاصیل، می توان گفت 
مسکن جدید دولتی که آمیخته ای از تجربیات مسکن 
مهر و مسکن ملی است، با حذف قیمت زمین و همچنین 
واقعی سازی هزینه نهاده های بااهمیت ساخت وساز، تولید 
می شود و قیمت تمام شده آن در مقایسه با ساخت وساز 
آزاد تا حدودی متفاوت است؛ اما بنا به ذات بازار نهاده های 
ســاختمانی، این تفاوت نمی تواند آن قدر زیاد باشد که 
بتواند مســکن جدید دولتی را به عنوان یــک راه ارزان 

خانه دارشدن معرفی کند.

نگاهی به طرح های دولت منتخب و مجلس برای تامین مسکن

شرایط ساخت  مسکن ارزان

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد؛
ضرورت آمادگــی برای ورود 

منابع ارزی آزاد شده به کشور
دویست و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت روز سه شــنبه به ریاســت 
رییس جمهور برگزار شد. در ابتدای این جلسه با 
توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی مذاکرات 
احیای توافق برجام و روند موجود در این زمینه، 
بانک مرکزی گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته 
شــده برای فعال ســازی منابع ارزی بلوکه شده 
کشور پس از رفع تحریم ها در چرخه بازار مالی و 

سرمایه ای کشور ارایه کرد.
حســن روحانی با تاکید بر ضرورت آمادگی برای 
ورود منابع ارزی آزاد شــده کشور به فرایندهای 
تبادالت مالــی گفت: بانــک مرکزی و ســایر 
دســتگاه های دخیل در این موضوع می بایست 
بگونــه ای برنامه ریزی کنند کــه جریان تامین 
کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی کشور به 
سرعت عملیاتی شود و مناسبات بانکی بین المللی 

در مسیر رونق تولید کشور راه اندازی شود.
در این جلسه وزیر راه و شهرســازی گزارشی از 
تقویت ناوگان ریلی و جاده ای برای تخلیه و حمل 
کاالهای موجود در بنادر و گمرکات کشور ارایه کرد. 
براساس این گزارش، میزان حمل کاالها در 2 ماه 

گذشته، 11 درصد افزایش داشته است.
رییس جمهور با قدردانی از تالش دستگاه ها برای 
تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز تولید، علی رغم 
محدودیت های شدید تحریمی تاکید کرد: در این 
مرحله که کاالها به بنادر و گمرکات کشور رسیده، 
الزم است با تسهیل در تشریفات ترخیص و حمل و 
اولویت دهی الزم، این کاالها با سرعت بیش از پیش 
منتقل شــود و به ادامه جریان روبه رشد تولید و 

تامین به موقع کاالهای اساسی کمک کند.

شاخص بورس ۱۸ هزار واحد 
صعود کرد

روند صعودی بازار سرمایه که دیروز آغاز شده بود 
روز گذشته هم ادامه یافت؛ به طوری که شاخص 

کل بورس بیش از 1۸ هزار واحد صعود کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با 
1۸ هزار و 231 واحد افزایش تا رقم یک میلیون 
و 1۸6 هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم 3155 واحد افزایش یافت و رقم 373 

هزار و 1۸3 واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار 631 هزار معامله به ارزش 72 

هزار و 796 میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران، فوالد مبارکه اصفهان، بانک ملت، معدنی و 
صنعتی گلگهر و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار ســرمایه شاخص کل فرابورس 
هم 109 واحد افزایش رقم 17 هزار و 42۸ واحد 
را ثبت کرد. در این بازار 260 هزار معامله به ارزش 
22 هزار و 400 میلیارد ریال انجام شد. هدلینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی تندگویان، 
صنعتی مینو، سهامی ذوب آهن اصفهان و فرابورس 
ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل توزیع داروپخش نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

وزارت اقتصاد اعالم کرد
انتشــار ۲۷ گزارش از بدهی و 

مطالبات دولت طی ۶ سال 
مرکز مدیریت بدهی هــای عمومی و روابط مالی 
دولت در وزارت امــور اقتصــادی و دارایی طی 
گزارشی از تهیه و انتشار 27 گزارش جامع بدهی 
و مطالبات دولت و شرکت های دولتی از آبان ماه 

1394 تا کنون خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت بدهی های عمومی 
و روابط مالی دولت در وزارت اقتصاد در این گزارش 
آورده است: در جهت اجرای حکم بند )ب( ماده 
)1( قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب 1394 وآیین نامه اجرایی 
آن، گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های 
دولتی برای دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1399 
)سه ماهه چهارم( به منظور ارائه  به کمیسیون های 
ذیربط در مجلس شورای اسالمی در خزانه داری 
کل کشور تهیه و با امضای وزیر اقتصاد به رییس 

جمهور ارسال شد.
بر اساس این گزارش، در اجرای این تکلیف قانونی 
از آبان 1394 تاکنون بالغ بر 27 فقره گزارش جامع 
بدهی ها و مطالبات دولت و شــرکت های دولتی 
حسب مورد در مقاطع سه ماهه )فصلی( و ساالنه 
توسط مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط 
مالی دولت و با همکاری ادارات  کل امور اقتصادی 
و دارایی استان ها تهیه و به مراجع قانونی ذیربط 

ارسال شده است.
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نرخ تورم ساالنه خرداد ماه 1400 برای خانوارهای 
کشور به 43.0 درصد رســیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، 2.0 واحد درصد افزایش نشــان 

می دهد.
به گــزارش  مرکز آمار ایــران، منظــور از نرخ تورم 
نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در 
خرداد ماه 1400 به عدد 47.6 درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 47.6 درصد 
بیشــتر از خرداد 1399 برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه 1400 در مقایســه با 
ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با افزایــش 1.2 واحد درصدی به 62.3 
درصد و گروه »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« با 
افزایش 0.5 واحد درصدی به 40.۸ درصد رســیده 

است.
این در حالی اســت که نــرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شهری 46.9 درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل 0.۸ واحد درصد افزایش داشــته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 51.5 
درصد بوده که نســبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد 

افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه 
خرداد 1400 به 2.5 درصد رســیده که در مقایسه 
با همین اطالع در ماه قبل، 1.۸ واحد درصد افزایش 
داشــته اســت. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 3.2 درصد و 2.2 

درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری 2.5 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 1.۸ 

واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی 2.6 درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل 1.9 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، 
نسبت به دوره مشــابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم 
ســاالنه خرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 
43.0 درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل، 2.0 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روســتایی به ترتیب 42.5 درصــد و 45.6 درصد 
می باشد که برای خانوارهای شهری 2.0 واحد درصد 
افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.4 واحد درصد 

افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط 
به گروه »سبزیجات« )گوجه فرنگی، سیب زمینی و 
بادمجان(، گروه »میوه و خشکبار« و گروه »قند، شکر 
و شیرینی« )بستنی پاستوریزه، نبات و شکر( می باشد. 
در گروه عمده »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات«، 
گروه »پوشــاک و کفش«، گروه »کاالها و خدمات 
متفرقه« )طالی 1۸ عیار و دستمال کاغذی( و گروه 
»هتل و رستوران« )غذاهای سرو شده در رستوران( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنین در این ماه، گروه »ارتباطات« )دستگاه تلفن 

همراه( نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییــرات شــاخص قیمت در 
دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در خرداد ماه 1400 
برای دهک های مختلف هزینه ای از 42.3 درصد برای 

دهک ششم تا 49.1 درصد برای دهک دهم است.

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه باید 
تخلفات بورسی با هدف جلوگیری از فساد در بازار 
مورد پیگیری دولت جدید قــرار گیرد، گفت: بازار 
سرمایه باید بر اســاس عرضه و تقاضا بر روی تابلو 

کار کند.
افشــین دهقان در گفتگــو با مهر با اســتقبال از 
سخنان دیروز رئیس جمهور منتخب در خصوص 
جهت گیــری هــای دولت بــرای بازار ســرمایه 
گفت: متأســفانه هم اکنون بازار سرمایه با برخی 
بی تدبیری هــا در تصمیم گیری مواجه اســت؛ به 
این معنا که در بــازار تخلفاتی صورت می گیرد که 
زمینه سازی برای آن برآمده از بدنه سازمان بورس 
است؛ مثاًل یکسری از شرکت ها عرضه اولیه انجام 
داده و قیمت هــای بی ربطی را اعــالم کرده اند که 
پس از عرضه اولیه نیز تعهدات مرتبط با آن انجام 

نشده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: قوه قضائیه به خوبی 
می داند که چه مشکالتی در بازار سرمایه وجود دارد 
و چه افرادی با ریشه هایی که در بورس دارند اختالل 
در بازار ایجاد می کنند؛ ضمن اینکه تماس هایی با 
سهامداران گرفته می شــود که در اثر آن، کدهای 
سهامداری آنها مسدود شــده و یا در عین حال به 
برخی از شرکت ها گفته می شود که باید سهام خود 
را منفی یا مثبت کنند؛ در حالی که بازار سرمایه باید 
بر اساس عرضه و تقاضا بر روی تابلو کار کند و کسی 

نباید در آن دخالت نماید.
وی تصریح کرد: متأسفانه طی یکسال و نیم گذشته، 
تصمیمات به صورت شبانه در بازار سرمایه اتخاذ 
می شود که تبعات آن دامن سهامداران را می گیرد 
و منجر به بروز نااطمینانی در بازار می شــود؛ پس 
رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی کابینه باید 
اصالحات متعددی انجام بدهند تا یک بازار سهام 

حقیقی بر مبنای فضای رقابتی شکل بگیرد.
وی تصریح کــرد: دولت ســیزدهم باید زمینه ای 
فراهم کند که سیاست ها و ســازوکارهای دولت 
قبل در بورس متوقف شــده و بازار سرمایه ایران 

مانند تمامی بازارهای جهانی، شفاف شود.؛ ضمن 
 اینکه ابزارهــای بازار نیاز به روزســانی دارد و باید 

روزآمد شوند.
وی ادامه داد: مایه تأسف است که برخی شرکت ها 
یکسال است سود سهامداران را پرداخت نمی کنند.

دهقان همچنین گفت: سود بانکی نیز باید کاهش 
یابد و بازار برای سرمایه گذاران جذاب شده و در عین 

حال دامنه نوسان نباید دستکاری شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد دولت سیزدهم 
برای جلب اعتماد سهامداران، باید برنامه عملیاتی 
داشته باشد؛ اگر رئیس جمهور منتخب می گوید که 
دولت سیزدهم از بورس به عنوان قلک و ابزار تأمین 
کسری بودجه استفاده نخواهد کرد، باید برای این 

کار حتماً برنامه عملیاتی طراحی و اجرا شود.
وی افزود: برخی تحلیلگران بازار سرمایه، کانال های 
اطالع رسانی شــان مدتی است دیگر فعال نیست 
و برایشــان پرونده تشکیل شــده است؛ تعهد هم 
گرفته اند که فعالیت اطالع رســانی به سهامداران 
نداشته باشند. البته ما به عنوان فعاالن بازار سرمایه 
با سیگنال فروشــی به هیچ عنوان موافق نیستیم 
و نباید اطالعــات خرید و فروش شــوند؛ اما نباید 
جلوی جریان ارائه آموزش و اطالع رسانی به مردم 

گرفته شود.
دهقان گفت: برخی از فعاالن بازار سرمایه صاحب 
سبک بوده و اســتراتژی های خاص خود را برای 
سرمایه گذاری دارند؛ اما متأسفانه کانال های اطالع 
رسانی آنها به سهامداران مسدود شده است؛ ما هم 
معتقدیم با افرادی که در بازار تشنج ایجاد کرده و 
اطالعات غلط به سهامداران می دهند برخورد کنند؛ 
اما کارگزاری ها و افراد شناسنامه دار باید اجازه اطالع 

رسانی به مخاطبان خود را داشته باشند.
وی افزود: با اقداماتی که رئیس جمهور منتخب در 
مورد بورس اعالم کرده، موافق هستیم و معتقدیم اگر 
این برنامه ها عملیاتی شوند، حتماً می توان امیدوار 
به رونق بازار سرمایه بود؛ ضمن اینکه باید شکایات 

مردم در بورس نیز مورد پیگیری قرار گیرند.

بازار ارز دوباره روی دور صعودی قرار گرفته و دالر از 23600تومان روز شنبه، 
به 24250تومان در بازار روز گذشته افزایش یافته که به گفته فعاالن بازار ارز 
این روند نتیجه جوسازی نوســان گیران پیرامون اظهارات برجامی به ظاهر 
متفاوت رییس جمهور فعلی و منتخب دوره سیزدهم است.  به گزارش اقتصاد 
آنالین در اولین روز هفته جاری بازار ارز تحت تاثیر جو روانی انتخابات در مسیر 
کاهشی قرار گرفت و درحالیکه قیمت دالر روز جمعه در معامالت پشت خطی 
تا 24450تومان باال رفته بود در پی این موضوع به 23600تومان کاهش یافت 
اما بعد از فروکش کردن هیجان انتخابات، بازار مجددا از روز یکشنبه وارد فاز 
افزایشی شد. به این ترتیب دالر تا روز گذشته دوباره کانال 24هزار تومان را پس 
گرفت و با قیمت 24040تومان در معامالت نقدی بسته شد اما بعد از اولین 
نشست رییس جمهور منتخب با خبرنگاران داخلی و خارجی، نوسان گیران با 

جوسازی پیرامون صحبت های رییسی روی بخشی از اظهارات برجامی او مانور 
داده و سعی در باال بردن قیمت دالر کردند. دیروز رییسی در جواب به این پرسش 
خبرنگار که پرسید که آیا درصورت لغو تحریم ها با رییس جمهور آمریکا دیدار 
می کنید؟ فقط به یک "خیر" بسنده کرد؛ همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی 
بر اینکه نظرتون در مورد مذاکره با آمریکا و موشک چیست؟ گفت که مساله 
موشکی و منطقه ای قابل مذاکره نیست، دولت آمریکا باید تمام تحریم ها را رفع 
کند و ملت ایران دلخوشی از برجام ندارد. این اظهارات رییسی باعث جوسازی از 
سوی نوسان گیران و نگرانی معامله گران ارزی شد که در پی آن حجم خرید ها 
اندکی بیشتر شد و قیمت دالر شبانه در معامالت پشت خطی تا 24120تومان 
باال رفت؛ در نتیجه این انتظارات منفی بازار روز گذشته هم به روند صعودی ادامه 
داد و دالر اولین معامله را با قیمت 24250تومان یعنی باالتر از مرز حساس آغاز 

کرد و تا ساعت انتشار این خبر دالر فردایی هم به 242۸0تومان رسیده است. اما 
با این وجود جو کلی بازار ارز همچنان نسبت به آینده برجام مثبت است و همین 
موضوع باعث شده نوسان گیران فعال موفق به افزایش بیشتر قیمت دالر نشوند؛ 
در همین راستا برخی اظهارات باعث خوشبینی به آینده برجام شده به طور مثال 
روحانی همچنان وعده توافق با آمریکا تا پایان دولت خودش را می دهد و دیروز 
هم در یک سخنرانی صراحتا اعالم کرد که به زودی تحریم ها برداشته خواهد 
شد. همچنین خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز گذشته ضمن 
تکذیب برخی گمانه زنی ها مبنی بر وقت کشی در مذاکرات وین برای به تعویق 
انداختن مذاکرات تا روی کار آمدن رییس جمهور جدید تاکید کرد که برخی 
گزارشات مبنی بر اینکه مذاکره در دولت آینده انجام می شود صحت ندارد و بعید 

نیست که در دور بعد، مذاکره به نتیجه برسد.

استقبال فعاالن بازار سرمایه از برنامه های بورسی دولت سیزدهمنرخ تورم خرداد به ۴۳ درصد رسید

تکاپوی  دالالن  برای  افزایش  نرخ ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد اندک قیمت سکه در میانه کانال ۱۰ میلیون تومان
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه، ۱ تیر ماه( در بازار تهران با افزایش ۸۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۱۷ هزار تومان شد.
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مدیرکل صنایع نســاجی، پوشــاک و سلولزی 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت از تولید ۷۰۰ 
هزار تنی انواع کاغذهای بســته بندی در سال 
گذشته و رشد تولیدات ۲ماهه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد.
افسانه محرابی در جریان آغاز به کار چهارمین 
نمایشــگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فراورده های 
سلولزی و ماشین آالت وابســته، از تولید ۷۰۰ 
هزار تنی انواع کاغذهای بســته بندی در سال 
گذشته و رشد تولیدات ۲ ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد و اظهار داشت: 
تولیدات این صنعت در مقایســه با ســال های 
گذشــته تغییرات قابل توجهی داشــته است، 
اکنون به جای واردات مواد اولیه، واســطه ای و 
محصوالت نهایی، شاهد تولید این محصوالت در 
زنجیره تولید محصوالت سلولزی از جمله کاغذ 
تیشو، برخی کاغذهای بسته بندی، کاغذ گالسه 
و محصوالت نهایی از جمله پوشــک شــورتی 

بزرگ سال در کشور هستیم.
مدیرکل صنایع نســاجی، پوشــاک و سلولزی 
وزارت صمت ادامــه داد: این در حالی اســت 
که با حمایت های دولت و ظرفیت ســازی های 

انجام شده عالوه بر تولید این محصوالت و تأمین 
نیاز داخل، اتفاقات خوبی در راســتای صادرات 
انواع کاغذ و کاغذ بســته بندی به کشــورهای 

منطقه و کشورهای اروپایی را شاهد هستیم.
وی ظرفیــت انــواع کاغــذ چــاپ و تحریر، 
بسته بندی، تیشو، مقوا و ورق کارتن در کشور 
را پنج میلیــون و ۲۰۰ هزار تن عنــوان کرد و 
گفت: عمده تولیــد کاغذ از کاغذهــای باطله 
در کشور انجام می شــود، به این منظور چرخه 
بازیافت در کشور شــکل گرفته است و با توجه 
به مشــکالت زیســت محیطی و سخت گیری 
در رعایــت پروتکل های مربوطه، بــا عنایت به 
پیگیری های به عمل آمده از سوی دفتر صنایع 
نساجی، پوشاک و سلولزی، امیدواریم سازمان 
حفاظت محیط زیست با تمهیداتی، تأمین مواد 

اولیه کافی در این بخش را تسهیل کند.
محرابی افزود: در ســال »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« و با حمایــت از توانمندی های 
داخلی و تکیه بــر هموارســازی راه های ورود 
تکنولوژی های نوین این حوزه به کشور به زودی 
شــاهد راه اندازی خط تولید مقوای دوبلکس با 

ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در کشور خواهیم بود.

حذف  قوانین زائد تولید
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

بخش تولید برای رونق و خودکفایی راهکار کوتاه مدت ندارد. بخش تولید استارتی مانند استارت ماشین ندارد که با فشار دادن دکمه یا چرخاندن کلید بتوان آن را مجدد روشن و به حرکت درآورد. امروز بخش تولید نیازمند مکانیزم 
و زیرساخت است.  مقررات دست و پاگیر باید اصالح و حذف شوند. با این مقررات و موانعی که در بخش تولید وجود دارد هر سرمایه و سرمایه گذاری تمایل خود را برای حضور از دست می دهد. وفور قوانین زائد در چند سال اخیر 
بالیی سر تولید آورده که برای حل مشکالت ناشی از آن باید سالها وقت صرف شود. اینطور نیست که رئیس جمهور منتخب فردای به دست گرفتن سکانداری قوه مجریه بتواند تولید را از گرفتاری های چندین و چند ساله خود نجات 
دهد. با شرایطی که تولید در چند سال اخیر گرفتار آن شد صرفه سرمایه گذاری در بخش داللی و سوداگری بوده است. تمام سرمایه ها برای فرار از قوانین زائد و دست و پاگیر به سمت داللی و سوداگری حرکت کردند تا هم از دادن 
مالیات شانه خالی کنند و هم سود بیشتری از این راه به جیب یزنند. اما تولید در کنار رشد داللی با رکود مواجه شد و مالیات های سنگین و هزینه های باال موجب زیانده شدن آن شد. بنابراین برای هدایت نقدینگی به سمت تولید 
در وهله اول باید مقررات زدایی باید در اولویت قرار بگیرد. در شرایطی قرار داریم که از طرفی اعالم می شود نقدینگی فراوان داریم و این پول ها سرگردانند اما از سوی دیگر تولید با کمبود نقدینگی روبرو است. بیمه، مالیات، دارایی و 
بدهکارهای کالن مشکل امروز تولید در کشور است. تمام این موارد با مقررات زدایی حل می شود و ضرورت دارد مقررات و موانع بازبینی شود. نشان هایی وجود دارد که تالش ها سبب ورود نقدینگی به خط تولید نشده است. قانونی 
در مجلس قبل تحت عنوان تسهیل موانع کسب و کار اعالم شد که نه از اجرایی شدن آن خبری شد و نه دنبال طرح مذکور برای اجرایی شدن رفتند. اولین کار در دولت سیزدهم برای مهاجرت نقدینگی به سمت تولید باید مبارزه 
با مجوزها و امضاهای طالیی باشد و اما این که بگوییم فساد نباید باشد و تولید باید رونق بگیرد با حرف تحقق پیدا نمی کند. باید لوایح مطرح و تصویب شوند. دولت هم در بخش های زیادی باید موانع تولید و صادرات را برطرف کند. 
بانکها و تسهیالت دهی باید ساماندهی شود.  اداره ثبت با توجه درخواست بانکها، واحدهای تولیدی را ضبط می کند و در تملک بانکها قرار می دهد. این رویه به تولید ضربات بسیاری تا به امروز وارد کرده است. امیواریم با یک دست 
شدن قوا، همراهی بیشتر شود و موانع تولید برطرف شود. مالیات بخش تولید باید کمتر شود. مقررات فراوان برای واردات باید طبقه بندی شود و ارز 4۲۰۰ تومانی باید در بخش تولید ساماندهی شود. کوهی از مشکالت در بخش 

تولید وجود دارد و نمی توان به این امید داشت که در یک سال اول بتوان به حل آن امیدوار بود.
به هر ترتیب  نقدینگی وارد بورس، بازار مسکن، ارز و طال نمی شود و به تولید هم ورود پیدا نمی کند زیرا در روزهای آخر کاری این دولت قرار داریم. اقدامات زیربنایی در دستور کار قرار نمی گیرد. بنابراین برای سال ۱4۰۰ که دولت به دو بخش 

هم جدید و قبلی تقسیم شده برای کنترل نقدینگی فقط باید انضباط پولی را افزایش داد زیرا این امر به عنوان مسکن سبب خواهد شد تا وضعیت از شرایط موجود بدتر نشود.

بخش تولید و رونق آن که 
چندین سال است در رکود 
کامل به ســر می برد باید 
یکی از مهــم ترین دغدغه 
های دولت سیزدهم باشد. 
مردم و تولید کنندگان برای بهبود شرایط اقتصادی 
چشم انتظار تصمیمات دولت آینده و برنامه های 

رئیس جمهور منتخب ســیزدهم هستند و این در 
حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی کوهی 
از مشکالت بر سر راه دولت جدید در بخش تولید 

قرار دارد. 
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: 
بخش تولید برای رونق و خودکفایی راهکار کوتاه 
مدت ندارد. اینکه در شعارهای انتخاباتی نامزدهای 
ریاســت جمهوری توجه به بخــش تولید و رونق 
آن همراه با اشــتغال وعده داده شــد بیشتر جنبه 
عوامفریبی و با هدف جمــع آوری آرای مردم بوده 

است. یوسف کاووسی افزود: بخش تولید استارتی 
مانند استارت ماشین ندارد که با فشار دادن دکمه 
یا چرخاندن کلید بتوان آن را مجدد روشــن و به 
حرکت درآورد. امروز بخش تولید نیازمند مکانیزم 

و زیرساخت است. 
اصغر آهنی ها یک فعال اقتصادی نیز گفت: با توجه 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری راه نجات کشور 
را باید در تولید و تولید ثــروت بدانیم. وی با بیان 
اینکه انتظار داریم دولت آینده چند محور اساسی را 
مدنظر قرار دهد، اضافه کرد: برای تحقق فرمایشات 

مقام معظم رهبری در راستای نجات و بهبود کشور 
باید فضای کسب وکار بهبود یابد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایران در حال حاضر 
رتبه ۱۲۸ جهــان را در بهبود فضای کســب وکار 
دارد، عنوان کرد: پیچ وخم هایــی که برای تولید و 
واحدهای تولیدی داریم آن هــا را زمین گیر کرده 
و بر همین اســاس اولین گام این اســت که با یک 
برنامه ریزی مدون به دنبال بهبود فضای کســب 
کار در یک مدت سه ســاله و تغییر جایگاه ایران در 

رده بندی جهانی باشیم.

برنامه دولت  سیزدهم  برای هدایت  نقدینگی از بازارهای  غیر مولد    به   سمت   تولید   چیست؟

تولید در انتظار نقدینگی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

آب معدنی ووس، آب معدنی 
آکوادکــو، آب معدنی اویان، 
آب معدنی باران تاسمانی، آب 
معدنی VEEN ، آب معدنی 
بلینگ، آب معدنی کانا دیپ، 
آب معدنی فیلیپو و... نمونه هایی از برندهای آب معدنی 
قاچاق در کشور هســتند. آب های معدنی لوکس که 
عمده آنها به صورت قاچاق وارد کشور می شود در فضای 

مجازی هر عدد ۱۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
البته این کاال در فروشگاههای سطح شهر تهران و اغلب 
در مغازه های باالی شهر به فروش می رسند و مصرف 
 کنندگان محدودی نیــز دارند. یکی از فروشــندگان 
آب های معدنــی لوکس در منطقــه فرمانیه تهران به 
"کسب و کار" گفت: در سوپر مارکت ها آب های معدنی و 
نوشیدنی لوکس بسیاری وجود دارد که خریداران خاص 
خود را دارد. برندهای زیادی از آب های معدنی خارجی 
وجود دارد که به دلیل افزایش قیمت دالر قیمت های 
باالیی پیدا کرده اند. بیشتر این آب ها هم از فرانسه وارد 
می شوند.  البته پیمان فروهر، دبیر انجمن آب های معدنی 
و آشامیدنی ایران در این رابطه می گوید: تمام برند هایی 
که درکشور به فروش می رسند به دلیل اینکه به صورت 
قاچاق وارد بازار ایران می شــوند ممکن است محصول 
اصل نباشند و تقلبی باشند. درصد بسیار کمی از مصرف 
کنندگان آب معدنــی خارجی و با قیمــت های باال را 
مصرف می کنند. برندهای داخلی آب معدنی به اندازه ای 
زیاد است که کمتر کسی به سمت کاالهای خارجی می 
رود. فروهر افزود: ۲ درصد مصرف کنندگان آب معدنی 
خارجی قاچاق را استفاده می کنند. این درصد کم نیز از 
اقشار مرفه کشور هستند و مشتری زیادی برای آب های 

خارجی وجود ندارد.
به هر ترتیب چه مشــتری بــرای آب معدنی لوکس و 
خارجی وجود داشته باشد چه نداشته باشد در شرایطی 
که این صنعت در کشــور درگیر مشکالت تولید است 
چرا باید این اقالم به کشــور وارد شــود. در حالی این 

»آب های بسته بندی لوکس« با قیمت  ۱۰۰ هزار تومان 
در سوپرمارکت ها و رســتوران های شمال شهر تهران 
عرضه می شوند که رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به 

تقلبی بودن این محصول هشدار داده است.
در همین زمینه دبیرانجمن بنکداران تهران گفت: آب 
معدنی خارجی به کشــور وارد می شــود و اقشار مرفه 
جامعه برای مهمانی های لوکس خود از این آب معدنی ها 
می خرند. قاسمعلی حسنی دبیر انجمن بنکداران تهران 
اظهار کرد: آب معدنی های خارجی با وجود ممنوعیت 
واردات، اما در بازار های عمده فروشــی تهران فروخته 
می شــوند. اغلب این آب معدنی ها از کشور های حوزه 
اسکاندیناوی وارد کشور شده اند. او با ذکر این مطلب که 
سوئد و دانمارک بزرگ ترین صادرکنندگان آب معدنی به 
ایران هستند، افزود: این آب معدنی ها به صورت قاچاق از 
مرز های جنوبی کشور وارد کشور می شوند و با قیمت های 

بسیار زیاد فروخته می شوند.
دبیرانجمن بنکداران تهران در پاســخ به این سوال که 
چرا با فروشندگان کاالی قاچاق در این زمینه برخورد 

نمی شــود؟ بیان کرد: آب معدنی تنها کاالی خوراکی 
قاچاق نیســت؛ در بنکداری های سراسر تهران بیش از 
۲ هزار نوع کاالی نوشیدنی و خوراکی قاچاق فروخته 
می شود که این یعنی نظارت کافی در این حوزه وجود 
ندارد. حســنی ادامه داد: برخورد با این فروشندگان بر 
عهده انجمن بنکداران نیست و سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان  و سازمان بازرسی اصناف باید 
با این متخلفان برخورد کنند. براین اساس انجمن تنها 
وظیفه دارد که گزارش تخلف را به ســازمان های ناظر 
بدهد.او در پایان تصریح کرد: به هر حال آب معدنی به 
صورت قاچاق وارد کشور می شود و البته مصرف همگانی 
و روزانه ندارد و تنها اقشار مرفه جامعه برای مهمانی های 

خاص و لوکس خود این آب معدنی ها را می خرند.
اما پیمان فروهر، دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی 
ایران در این رابطه می گوید: درصد بسیار کمی از مصرف 
کنندگان آب معدنــی خارجی و با قیمــت های باال را 
مصرف می کنند. برندهای داخلی آب معدنی به اندازه ای 
زیاد است که کمتر کسی به سمت کاالهای خارجی می 

رود. فروهر افزود: ۲ درصد مصرف کنندگان آب معدنی 
خارجی قاچاق را استفاده می کنند. این درصد کم نیز از 
اقشار مرفه کشور هستند و مشتری زیادی برای آب های 

خارجی وجود ندارد.
به گفته این فعال صنفی، در ابتدا از ورود این کاالها به 
کشــور آزرده خاطر بودیم اما امروز به دلیل قیاسی که 
کاالی ایرانی با این کاالها می شــود خوشحال هستیم 
که جنس ایرانی طرفداران بسیاری دارد. نه اینکه قیمت 
کاالی ایرانی پایین است و طرفدار دارد. نه اینطور نیست. 
برندهای ایرانی تولیدکننده آب معدنی با کیفیت بسیار 
باالیی این کاال را تولید و با بسته بندی ها و انواع بطری 

های خاص آنها را به بازار عرضه کرده اند.
دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران خاطرنشان 
کرد: چند سالی است که واردات آب بسته بندی به کشور 
ممنوع شده و امروز نزدیک به ۲۰۰ واحد تولیدی در این 
حوزه در کشور فعال هســتند. قیمت  این محصوالت 
وارداتی پیش از این کمتر بود اما بــا توجه به واردات از 

طریق قاچاق، قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

پای آب آشامیدنی قاچاق به كشور باز شد

فروش آب معدنی های لوکس 100 هزار تومانی در بازار
شایلی قرائی
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محمد خادم منصوري، رئیس اتحادیه فروشندگان 
دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکي تهران با انتقاد 
از بي توجهي ســازمان امور مالیاتي به شرایط بد 
اقتصادي اصناف اظهار داشت: متاسفانه سازمان امور 
مالیاتي تنها به مطالبات و درآمد خود مي اندیشد 
بدون این که در نظر بگیرد اصناف از ماه آخر سال ۹۸ 

تا کنون درآمدي نداشتند که مالیات بدهند.
محمد خادم منصوري، رئیس اتحادیه فروشندگان 
دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکي تهران با اشاره 
به اینکه اصناف کســب و کار بسیار راکد و شرایط 
اقتصادي بسیار بدي را پشت سر گذاشته اند تاکید 
کرد: آنچه امروز ســازمان ها و ارگان هاي وابسته 
به دولت خوب میدانند این که به جهت اقتصادي 
بیشترین قشري که از ویروس کرونا متضرر شدند 

کسبه بودند.
وي ادامه داد: سازمان ها، ارگان ها و وزارتخانه هاي 
وابسته به دولت به صورت شــیفتي در محل کار 
خود حاضر میشدند؛ اما اصناف را تعطیل کردند. 
کارمندان دولــت حقوق خود را ســر ماه دریافت 
میکردند؛ اما اصناف باید هم اجــاره بهاي مغازه و 
حقوق کارگران و بیمه آنهــا را مي پرداختند و هم 
اینکه از کاالها و اجناس خود در واحدهاي صنفي 

مراقبت مي کردند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت 
و لوازم یدکي تهران افزود: همه مي دانیم بسیاري 
از اقالم و کاالها تاریخ مصرف دارند و از سوي دیگر 
بسیاري از کسبه که در صنوفي مانند پوشاک، انواع 
کفش و لوازم فصلي همچنین لــوازم التحریر و . . . 
فعالیت داشتند با گذشتن فصل نتوانستند کاالي 
خود را به فروش برسانند. عبور از فصل خرید این 
کاال منجر به نوعي ورشکستگي شد. این در حالي 
بود که منع تردد شــبانه نیز عاملي شد تا افراد به 
راحتي نتوانند به واحدهاي صنفي مراجعه و کاالي 
خود را خرید کنند و کسبه مجبور شدند تا ساعت 
کاري خود را کاهش دهند. زماني که این حجم از 
محدودیت ها بر صنفي وارد مي شود قطعاً کسب و 

کار کاهش مي یابد.
منصوري با بیان اینکه انتظار داریم ســازمان امور 
مالیاتي نه تنها افزایشي بر مالیات سال ۹۸ نداشته 
باشد؛ بلکه بخشي از صنوف متضرر و ورشکسته را 
نیز از پرداخت مالیات معاف کند تصریح کرد: تبصره 
ماده ۱۰۰ در صورتي قابل اجراست که زمینه و بستر 
هاي الزم در جامعه براي اجرا شدن آن فراهم شود 
از جمله عدالت مالیاتي و همخواني تورم با سطح 
درآمد و اعداد و ارقام کــه در دل تبصره ماده ۱۰۰ 

گنجانده شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: 
متقاضیان خرید عرصه که در بازه زمانی مقرر موفق 
به پاس کردن چک خود نشدند، از روز شنبه به مدت 
۱۵ روز می توانند به مراجعه به شرکت عمران بدون 
پرداخت جریمــه تاخیر و همچنین به روزرســانی 
قیمت زمین نســبت به پرداخت اصل هزینه معوقه 

خود اقدام کنند.
سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید پردیــس در بیان مصوبه جدیــد مجمع این 
شــرکت: بخش از افرادی که نسبت به خرید عرصه 
مسکن مهر در شهر جدید پردیس اقدام کردند به علت 
شرایط دشوار ناشی از همه گیری کرونا نتوانسته بودند 
در مهلت مقرر نسبت به پاس کردن چک و پرداخت 

هزینه عرصه اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره 
به این مسئله که قانون افرادی که در پرداخت هزینه 
عرصه دیرکرد داشته باشند، مشمول پرداخت جریمه 

می شوند، تاکید کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده برای 
فروش عرصه، تاخیر در پاس شدن چک خریدار عالوه 
بر جریمه دیرکرد، شرایط به روزرسانی قیمت عرصه 

برای شرکت عمران شهر جدید را فراهم می کند.
وی ادامه داد: بــا وجود اینکه جریمــه دیرکرد و به 
روزرسانی قیمت عرصه در قانون آمده اما با توجه به 
شرایط کرونایی و به مناســبت فرا رسیدن  سال روز 
والدت امام رضا، بر اســاس مصوبه مجمع، مقرر شد 
عالوه بر بخشــیدن جریمه دیرکرد پرداخت هزینه 
زمین، به روزرسانی هزینه عرصه نیز در دستور کار قرار 

نگرفته و برای این افراد اعمال نشود.
هدایت در پایان گفت: متقاضیانی که در باز زمانی مقرر 
موفق به پاس کردن چک خود نشدند، از روز شنبه به 
مدت ۱۵ روز می توانند به مراجعه به شرکت عمران 
بدون پرداخت جریمه تاخیر و همچنین به روزرسانی 
قیمت زمین نسبت به پرداخت اصل هزینه معوقه خود 

اقدام کرده و از شرایط مصوبه مجمع استفاده کنند.

دبیر کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه 
ریشــه خرید و فروش مجوزها در انحصار موجود در 
آن مجوز اســت، گفت: ذ ی نفعان انحصار، از مزایای 
مالی مجوزهای انحصاری استفاده می کنند، بنابراین 
اجرای آیین نامه جدید تاسیس داروخانه که موجب 
رفع انحصار می شود، بازار خرید و فروش مجوزها به 
هم می زند و اشتغال  ایجاد می کند.سید غنی نظری 
دبیر کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
درباره مزایا و ضرورت اجرای آیین نامه جدید تاسیس 
داروخانه ها گفت: افرادی که به شدت ذی نفع آیین نامه 
قبلی و وجود انحصار در مجوز داروخانه ها هستند؛ قطعا 

در مقابل اجرای این آیین نامه خواهند ایستاد.
نظری درباره وجود انحصار و شکســتن آن در برخی 
کسب و کارها عنوان کرد: باالخره باید قوانین انحصاری 
در کســب وکارها از بین برود، همه قوانین انحصاری 
ذی نفعان قدرتمندی در دل خود آن انحصار دارند، در 
حال حاضر متاسفانه شغل هایی وجود دارند که بسیار 

پردرآمدند، اما شدیدا در آنها انحصار وجود دارد مثل: 
وکالت، سردفتری و ... مجوز داروخانه هم همینطور 
است و بسیاری از افراد مجوز تاسیس داروخانه خود را 
که به دلیل انحصار شدید باارزش و قیمت دار شده اند را 
با قیمت های باال آگهی می کنند. ریشه خرید و فروش 
مجوزها در انحصار موجود در آن مجوز است. ذینفعان 
انحصار، از مزایای مالی مجوزهای انحصاری استفاده 
می کنند، بنابراین اجرای آیین نامه جدید که موحب 
رفع انحصار می شود، بازار خرید و فروش مجوزها به هم 

می زند و اشتغال  ایجاد می کند.
وی در پایان دربــاره اهمیت افزایش دسترســی به 
داروخانه ها، گفت: فروش دارو در نزدیکی بیمارستان ها 
و مطب های پزشکی بســیار در رفاه حال بیماران ما 
خصوصا بیماران اورژانســی کمک می کند و اینکه 
بیمار باید مسافت طوالنی را برای تامین داروهای خود 
طی کند به قیمت حفظ انحصار در داروخانه ها هیچ 

توجیهی ندارد.

سازمان امور مالياتي به دنبال کسب درآمد از نادرآمدي اصناف

سال گذشته اتفاق افتاد؛

 توليد ۷۰۰ هزار تنی انواع کاغذهای بسته بندی 

مهلت 15 روزه برای استفاده از مصوبه جدید

امکان پرداخت هزینه معوق عرصه مسکن مهر پردیس بدون اعمال جریمه

حفظ انحصار در داروخانه ها هیچ توجیهی ندارد

از بين رفتن بازار خرید و فروش مجوزها با پایان انحصار
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با تالش ۸شرکت دانش بنیان؛
پرداخت هوشمند در حمل  و نقل شهری توسعه يافت

با تالش ۸ شــرکت دانش بنیان و خالق سیســتم پرداخت در حمل ونقل 
شهری توسعه یافت و هوشمند شــد.به گزارش معاونت علمی و فناوری، 
ستاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری که یکی از اولویت های خود را توسعه فناوری های 
هوشمند سازی حمل و نقل قرار داده است با حمایت از شرکت های دانش  
 بنیان و خالق این حوزه تالش می کند زیســت بوم فناوری و نوآوری این 
صنعت را گسترش دهد.طراحی و بومی سازی سامانه های بلیت و پرداخت 
هوشمند حمل ونقل شــهری یکی از اتفاقاتی است که توسط شرکت های 
فناور و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری محقق شده 
است.بر همین اساس نیز از محصوالت و خدمات ۸ شرکت فناور که در حوزه 
تولید و طراحی سامانه های بلیت و پرداخت هوشمند حمل ونقل شهری 

فعالیت می کنند حمایت کرده است.

توصیه یک میلیاردر مکزیکی به خرید بیت کوین؛
چرا بیت كوين بايد در سبد سرمايه گذاری هر فردی باشد؟

ریکاردو سالیناس پلیخو، ســومین مرد ثروتمند مکزیک معتقد است که 
بیت کوین یک سرمایه گذاری عالی اســت و باید در سبد سرمایه گذاری 
هر فردی باشــد.روند نزولــی بیت  کوین در هفته های اخیر باعث نشــده 
تا سرمایه دارانی مثل مایکل ســیلور از ســرمایه گذاری روی این رمزارز 
دست بکشند، به طوری که شرکت میکرواســتراتژی در این روند نزولی 
۵۰۰ میلیون دالر بیت کوین خرید. اما مایکل سیلور تنها کسی نبوده که 
چنین ریسکی کرده است. ریکاردو سالیناس پلیخو، سومین مرد ثروتمند 
مکزیک هم معتقد است که بیت کوین یک سرمایه گذاری عالی است.این 
میلیاردر در مصاحبــه با بالک چین لند گفت کــه بیت کوین همانند طال 
یک سرمایه گذاری تضمین شده اســت. او توضیح داد که بحثی که بر سر 
ماهیت این رمزارز به راه افتاده برای افرادی که ویژگی های آن را می دانند، 
چیز مهمی نیســت.پلیخو گفت: » به نظر من، تمامی مزایای بیت کوین 
آنرا تبدیل به طالی جهان مدرن کرده است. مهم نیست که بقیه آنرا یک 
ارز بدانند یا نه! «ریکاردو سالیناس محدود بودن تعداد بیت کوین، انتقال 
آسان و نقدینگی باالی بین المللی را به عنوان دالیل قانع کننده ای برشمرد 
که بر این اساس هر سرمایه گذار باید بیت کوین را در سبد سرمایه گذاری 
خود داشته باشــد: » بیت کوین یک دارایی با ارزش بین المللی است که با 
نقدینگی بسیار باال در سراســر جهان معامله می شود. به همین دلیل هر 
فردی باید در پرتفوی خود بیت کوین را لحاظ کند. «ریکاردو سالیناس یکی 
از حامیان بزرگ بیت کوین به شمار می رود که اخیرا افشا کرده ۱۰ درصد 
از کل سبد سرمایه گذاری خود را به بیت کوین اختصاص داده است.با این 
حال سالیناس نسبت به آلت کوین ها حس خوبی ندارد و معتقد است فعال 
انها نمی توانند عملکرد بهتری از بیت کوین داشته باشد و دلیل این ادعا را 

ماهیت تورمی آلت کوین ها می داند.

معاونت علمی اعالم کرد؛
تعداد شركت های دانش بنیان از 6000 فراتر رفت

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان 
به بیش از ۶هزار و ۳۵ شرکت رسیده است.به گزارش معاونت علمی و فناوری، 
شرکت های دانش بنیان بر اساس ماهیت و فعالیت شان، به دو گروه شرکت های 
دانش بنیان تولیدی و نوپا دسته بندی شده و دانش بنیان های نوپا یا تولیدی نیز بر 
اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع 
۳ جای می گیرند.در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان به بیش از ۶هزار 
و ۳۵ شرکت رسیده است.بیشترین حجم از این کسب وکارها به دانش بنیان های 
تولیدی نوع دو اختصاص یافته به طوریکه تعداد آنها برابر با ۳هزار و ۲۸۹ شرکت 
است. ۵۴ درصد از فعالیت های فناورانه به شرکتهای تولیدی نوع دو تعلق دارد.

همچنین شرکت های دانش بنیان نوپا نوع ۲ با تعداد ۱۵۸۰ شرکت، سهم ۲۶ 
درصدی از زیست بوم نوآوری و فناوری را به خود اختصاص داده اند.شرکت های 
دانش بنیان در حوزه های گوناگون فناوری از جمله فناوری زیستس، کشاورزی، 
صنایع غذایی، دارو، فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان، مواد پیشرفته، 
محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی، ماشین آالت پیشرفته، تجهیزات 
پزشــکی، برق، الکترونیک، فوتونیک، مخابرات، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
نرم افزارهای رایانــه ای و خدمات تجاری ســازی بیش ترین حجــم از تولید 
محصوالت و خدمات دانش بنیان را ارائه می دهند.سهم شرکت های دانش بنیان 
از اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۹ تنها ۲ هزار میلیارد ریال بود اما بر اساس اخرین 
آمار، در سال جاری میزان فروش شرکت های دانش بنیان از ۹۰۰ هزار میلیارد 
فراتر رفته که رشدی بیش از ۴۵۰درصدی را نشان می دهد.وجود زیرساخت ها 
پهنه های نوآورانه و خدمات سهل الوصول موجب شده است تا بیش ترین تمرکز 
فعاالن زیست بوم نوآوری از جمله شــرکت های دانش بنیان در تهران صورت 
بگیرد، به طوری که پایتخت میزان بیش از ۳۱۹۹ شــرکت دانش بنیان است. 
اما اســتان اصفهان پس از پایتخت، دارنده بیش ترین شرکت های دانش بنیان 
است به طوری که ۵۴۷ شرکت دانش بنیان در این استان استقرار دارند.استان 
خراسان رضوی با میزبانی ۳۱۶ شرکت دانش بنیان پس از استان های تهران و 
اصفهان، بیش ترین سهم از استقرار فعاالن زیســت بوم نوآوری و فناوری را به 

خود اختصاص داده است.

 كشف بزرگترين مزرعه استخراج رمزارز كشور 
با 7 هزار ماينر در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد: بزرگ ترین مزرعه رمز ارز کشور 
بالغ بر هفت هزار ماینر )دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال( در غرب تهران 
که تاثیر زیادی بر کمبود برق پایتخت داشت، کشف شد.سردار "حسین 
رحیمی" بیان داشت: با تالش پلیس پیشگیری تهران با همکاری سازمان 
برق تهران بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز ایران در یک کارخانه متروکه 

در غرب تهران کشف شد.
مقام ارشد انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه در این عملیات بالغ بر هفت 
هزار ماینر کشف شد که بنا بر اعالم کارشناسان برق حدود چهار درصد برق 
کشور برای فعالیت این ماینرها الزم است، خاطرنشان کرد: تعدادی از این 
ماینرهای نصب شــده و تعدادی دیگر در حال نصب بود.به گفته وی، این 
مزرعه بزرگترین مزرعه ای بوده که پلیس در روزهای اخیر کشــف کرده 

است.
رحیمی با اشاره به اجرای این طرح در ۴۸ ساعت گذشته گفت: گشت های 
پلیس در این خصوص ادامه دارد و تاکنون حدود ســه هزار مورد دستگاه 
ماینر در جاهای دیگر پایتخت طی عملیات های ۴۸ ساعت گذشته کشف 
شده است.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای طرح گسترده در خصوص 
جمع آوری مزارع استخراج رمز ارزها، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته 
از حدود ۵۰ نقطه بازدید شــده که مهمترین و بزرگترین مورد هم همین 
مزرعه بوده است.وی تاکید کرد: مزرعه مذکور تاثیر بسیاری بر کمبود برق 

تهران داشت.

اخبار

تحقیقات نماینده جمهوریخواه در مورد انحصارطلبی مایکروسافت
جیم جردن، نماینده جمهوریخواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان به دنبال بررسی عملکرد شرکت مایکروسافت است تا مشخص شود این شرکت رفتار انحصارطلبانه داشته است یا خیر.

همزمان با بررسی عملکرد شرکت های آمازون، فیس بوک، گوگل و اپل توسط مجلس نمایندگان آمریکا برای پی بردن به میزان انحصارطلبی آنها، قرار است تحقیقات مستقلی در این زمینه 
در ارتباط با شرکت مایکروسافت صورت بگیرد.جردن نامه ای برای براد اسمیث رئیس شرکت مایکروسافت ارسال کرده و خواستار اعالم نظر وی در این زمینه شده که آیا باید شرکت 

مایکروسافت هم در قالب طرح مقابله با انحصار مذکور مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.

بــا وجــود اینکه ســرویس 
استعالم و احراز هویت سازمان 
ثبت احوال از طریق مرکز ملی 
تبادل اطالعات توســط تمام 
دســتگاهها قابل دسترسی 
اســت، اما هنوز هم برخی از ســازمانها در برابر اصالح 
فرآیندهای سنتی خود مقاومت کرده و از مردم درخواست 

کپی مدارک هویتی می کنند.
حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ با تأکید بر اینکه مردم باید از 
ارزانترین و کوتاهترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت 
کنند و آنان را نبایــد در راهروهای ادارات و ســازمانها 
سرگردان کرد، گفته بود: »تمام تالش ما از ابتدای دولت 
یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از 
سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به 
اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند 
خود، دیگر مجبور نباشــد برای یک کار ساده دهها برگ 
کپی از مدارکشــان ارائه کنند. کارت ملی را هوشــمند 
کردیم اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه 
به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه 

خود ببرند.«
با این وجود شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت 
کپی مدارک هویتی از مردم و در دســتگاههای اجرایی 
و بخش خصوصی ادامه یافته اســت و اکثر سازمانهای 
اجرایی نسبت به توســعه دولت الکترونیک و استفاده از 
خدمات نوین آن بیتوجه بودهاند.از همین رو رضا باقری 
اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه از 
سال ۱۳۹۶ سرویس استعالم و احراز هویت سازمان ثبت 
احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات توســط تمام 
دستگاههای اجرایی قابل دسترســی بوده است، گفت: 
مرکز ملی تبادل اطالعات اســتعالمات گوناگونی را در 

اختیار سازمانهای دولتی قرار میدهد.
وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار 
اکثر دســتگاههای اجرایی قرار گرفته اســت، برخی از 
آنها کماکان اقدام به دریافــت کپی مدارک هویتی افراد 
میکنند. فارغ از ابالغیههای شــورای فناوری ارتباطات، 
شــورای عالی اداری و همچنین ابالغیه ســازمان امور 
استخدامی کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور برای 
عدم دریافت کپی مدارک هویتی افــراد هنوز برخی از 
دستگاههای دولتی و خصوصی در خالف جهت توسعه 

دولت الکترونیک حرکت میکنند.

باقری اصل با تأکید بر کارکرد ســامانههای احراز هویت 
برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی 
مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان 
مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، ۵۰ میلیون نفر 
از مردم به صورت الکترونیکی و هوشــمند احراز هویت 
شدند.دبیر شورای فناوری اطالعات با اشاره به پیاده سازی 
فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانکها گفت: در 
حال حاضر برخی از بانکها بدون هیچ مشکلی از خدمات  
مرکز ملی تبادل اطالعات استفاده میکنند. به عنوان مثال 
فرآیند افتتاح حســاب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام 
میشود و حتی ارائه تســهیالت بانکی نیز بدون دریافت 

کپی مدارک هویتی در حال انجام است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای اجرایی به دلیل عدم 
اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: 
گزارش عملکرد برخی از بانکها و دســتگاه های اجرایی 
کمکار را برای نهادهای نظارتی ارسال کردهایم. اما هنوز 
هم برخی از ســازمانها در برابر اصالح فرآیندهای سنتی 

خود مقاومت میکنند.
باقری اصل افــزود: از بانک مرکزی انتظــار میرفت که 
ابالغیه رئیس جمهور را به عنوان یک دســتورالعمل به 
تمامی بانکها ابالغ کند؛ از طرف دیگر نوســازی و بهبود 
فرآیندهای سنتی در بسیاری از ادارات و بانکها با اقدامات 
ساده ای امکانپذیر است اما در حال حاضر شاهد کمکاری 
این نهادها هســتیم.بنابر گفته باقری اصل ارائه خدمات 
استعالم احراز هویت برای سازمانهای دولتی رایگان است 
و دیگر مراکز خصوصی نیز میبایســت بر اساس تعرفه 
مشخص شده از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.

بر اســاس جدول شــماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
هزینه پاسخ به اســتعالم الکترونیکی مشخصات هویتی 
اشخاص حقیقی برای شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، 
دفاتر اسناد رســمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی 
،دفاترپیشــخوان دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، 
دفاتر پلیس +۱۰ و موسســات و صندوق هــای مالی و 
اعتباری و کارگزاری های بورس و غیره تنها ۲۰۰ تومان 

تعیین شده است.
پیگیرها نشان میدهد که متأســفانه هنوز هم در برخی 
دفاتر پیشــخوان دولت، بانکها و دیگــر مراکز دولتی و 
خصوصی برای ارائه خدمات از مردم درخواســت کپی 
مدارک میکننــد. البته به گفته یکــی از صاحبان دفاتر 
پیشــخوان، علت این درخواســت به علت فشار مراکز 
خدمات دهنده اســت. به عنوان مثال تمامی کارگزاریها 
برای انجام فرآیند ثبت نام به دفاتر پیشخوان اعالم کردند 

که کپی مدارک متقاضیان را برای آنها ارسال کنند.

به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مسئله 
در مورد خدمات مخابراتــی، اپراتورهای موبایل و برخی 
دیگر از شرکتها نیز صادق اســت. این در حالی است که 
علی فالح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
پیش از این اعالم کرده بود که از ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ نیازی 
به دریافت کپی اسناد هویتی )شناسنامه و کارت ملی( از 
مردم برای ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست 
و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای 
کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال 
کارت ملی خود را ارائه دهند.بهــروز محبی نجمآبادی 
نماینده مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه بر اساس 
بخشنامههای صادر شــده دیگر نیازی به دریافت کپی 
مدارک هویتی مردم نیســت، گفت: متأسفانه این رویه 
باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد میکند و بهتر است 
برای احراز هویت از روشــهای مدرن و مبتنی بر فناوری 

اطالعات استفاده کرد.
وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم میتواند در 
کوتاهترین زمان ممکن برای دستگاه های اجرایی امکان 
پذیر باشــد. متأســفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی 
از مســئوالن از انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند؛ به 
همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور 
و وزیر ارتباطات از وضعیت اخــذ کپی مدارک هویتی از 
خدماتگیرندگان در برخی دســتگاههای اجرایی انتقاد 
کرده و خواستار معرفی نهادهای متخلف شدهام.در ماده 
۴۰ قانون مدیریت خدمات کشــوری آمده است که »به 
منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز امور مربوط 
به استفاده از فناوری اطالعات در خدمات، اداری، دولت 
موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست 

جمهوری اسالمی ایران و مشــارکت کلیه دستگاههای 
اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ســاماندهی 

و اجراء نماید.«
همچنین بــا توجه به ممنوعیت دریافــت کپی مدارک 
هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان 
بر اساس بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ 
سازمان اداری و استخدامی کشــور متأسفانه همچنان 
شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهادها و 
ادارات از جمله شهرداریها، دفتار پیشخوان خدمات دولت 
و غیره از مردم هستیم که ســبب اتالف وقت و تحمیل 
هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی میشود.
گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوساالنه اخیر 
خود در سال ۲۰۲۰، شــاخص توسعه دولت الکترونیک 
)EGDI( را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار 
داده است که بر اساس آن در مجموع ۶۵ درصد از اعضای 
سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح باال )High( یا 
خیلی باال قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین 
میزان توسعه یافتگی نیز دولت الکترونیک رشد مناسبی 
داشته است.با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیک 
در کشور ما در ۲۰ سال گذشته رو به رشد بوده است اما 
میتوان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه 
بوده اســت. به طوری که پــس از بهبود رتبــه ایران در 
شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت 
الکترونیک در کشورمان بودهایم. این موضوع از آن جهت 
حائز توجه است که با وجود زیرساختهای مناسب برای 
توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، هنوز هم بسیاری 
از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب 

از خدمات ارائه شده استفاده نمیکنند.

اتالف وقت و تحمیل هزينه به مردم تا چه زمانی ادامه دارد؟

توسعه سینوسی دولت الکترونیک در ایران
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

قوانین جدیدی در هند پیشنهاد شده تا برگزاری 
حراج های کوتاه مدت از سوی شرکت های تجارت 
آنالین ممنوع شــود. این قوانین برای سخت تر 
کردن نظارت بر آمازون و فلیپ کارت ارائه شده اند.

هند پیشنهاد کرده حراج های کوتاه مدت کاالها 
)Flash Sale( در شــرکت های تجارت آنالین 
ممنوع شود. همچنین شرکت های وابسته به آنها 
نباید به عنوان فروشنده در پلتفرم فعالیت کنند.

این پیشنهادات به منظور سخت تر کردن نظارت بر 
شرکت های آمازون و فلیپ کارت ارائه شده است.
قوانیــن وزارت امور مصرف کننــده، غذا و توزیع 
عمومی هند در حالی اعالم شده اند که بسیاری از 
خرده فروشان آفالین از شرکت های تجارت آنالین 
خارجی شکایت دارند و ادعا می کنند آنها با استفاده 
از ساختارهای تجاری پیچیده قوانین این کشور را 

زیر پا می گذارند.
طبق قوانین پیشنهادی سختگیرانه، شرکت های 
تجارت آنالین نمی تواننــد حراج های کوتاه مدت 
در هند برگزار کنند. هرچنــد چنین حراج هایی 
به خصوص در فصل برگزاری جشــن ها در هند 
بسیار پر طرفدار هستند، اما فروشندگان آفالین را 
خشمگین کرده اند زیرا آنها نمی توانند با حراجی ها 

و تخفیف های انبوه آنالین رقابت کنند.
همچنیــن طبــق قوانیــن پیشــنهادی جدید 
شــرکت های تجارت آنالین بایــد تضمین کنند 
هیچیک از شرکت ها و ماهیت های وابسته به آنان 

به عنوان فروشنده در وب سایت های خرید آنالین 
حضور ندارند. همچنین هیــچ ماهیت مرتبط با 
شرکت تجارت آنالین، نباید کاالهای خود را به یک 
فروشنده آنالین در همان پلتفرم بفروشد.چنین 
تغییراتی روی ساختار کسب وکار آمازون و فلیپ 
کارت در بازار تجارت آنالیــن هند تأثیر عمیقی 
خواهد داشــت.در کنار این موارد شــرکت های 
تجارت آنالین خارجی نباید به طور مستقیم کاال 
به مصرف کنندگان بفروشند و فقط می توانند به 

عنوان بستری برای فروشندگان عمل کنند.
عالوه برآنچه گفته شد این قوانین از شرکت های 

تجارت آنالیــن می خواهد قبل از آنکه مشــتری 
کاالیی را بخرد، محصوالت جانشــین را برای وی 
نشان دهند تا به این ترتیب فرصتی عادالنه برای 

محصوالت داخلی نیز فراهم شود.
هم اکنون آمــازون و فلیپ کارت باید براســاس 
قوانین سرمایه گذاری خارجی هند عمل کنند و 
هنوز مشخص نیســت قوانین پیشنهادی جدید، 
جانشین آنها می شوند یا خیر.البته آمازون و فلیپ 
کارت ادعا می کنند فعالیت هایشــان در راستای 
قوانین این کشور است. آمازون روز گذشته اعالم 
کرد مشغول بررسی پیش نویس قوانین است و از 
سوی دیگر فلیپ کارت نیز به درخواست اظهار نظر 
در این باره پاسخی نداده است.این درحالی است 
که قرار است تحقیقاتی درباره رعایت قوانین آنتی 

تراست توسط این دو شرکت در هند انجام شود.

انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای مطرح شــده در 
خصوص ســود برخی از شــرکتهای خاص از اجرای طرح 
رجیستری، معتقد است در حال حاضر برخی قاچاقچیان 
در برابر رجیستری موبایلوارهها مقاومت می کنند.همزمان 
با انتشار خبر اجرای فاز دوم طرح رجیستری برای تجهیزات 
دارای سیم کارت، برخی از رسانهها با انتقاد از این طرح، مدعی 
شدند که طرح رجیستری تنها در جهت تأمین منافع دولت 
و تعداد محدودی از واردکنندگان بوده و تنها گرانی حاصل از 
اجرای این طرح، نصیب مردم خواهد شد.این در حالی است 
که پیگیریها نشان میدهد در حوزه واردات تلفن همراه و تبلت 
انحصاری وجود ندارد و شرکتهای گوناگون میتوانند با ارائه 
تعهد خدمات پس از فروش، تلفن همراه و تبلت به کشور وارد 
کنند؛ به طوری که از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد شرکتهای 
واردکننده موبایل از ۲۰ شرکت به ۵۰۰ شرکت افزایش یافته 
است.در بخش دیگری از انتقادات مطرح شده نسبت به طرح 
رجیستری، این مسئله عنوان شــده که مردم با اجرای این 
طرح، از حقوق مسلم شهروندی خود محروم شدند و دیگر 
نمیتوانند به صورت مسافری گوشی تلفن همراه به کشور 
وارد کنند. به نظر میرسد این ادعا نیز حقیقت ندارد و در حال 
حاضر هر مسافر کشورهای خارجی میتواند ساالنه یک گوشی 
تلفن همراه با خود به کشور وارد کند و در صورت پرداخت 
حقوق ورودی، مانعی در جهت رجیستر این گوشیها وجود 
ندارد.البته با اعمال برخی محدودیتها و اتخاذ برخی تدابیر 
همچون اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به 
سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، شناسایی مسافران 
واقعی امکانپذیر شده و مانند گذشته دیگر امکان سوءاستفاده 
از رویه واردات مسافری وجود نداشته و بساط خرید و فروش 
گذرنامه برای رجیستر کردن گوشــیهای قاچاق تا حدود 
زیادی برچیده شده است. با این حساب افراد نمیتوانند در 
پوشش مسافرت خارجی، اقدام به قاچاق گوشی و واردات 

صدها گوشی به صورت چمدانی کنند.

آیا رجیستری قیمت موبایل و تبلت را افزایش 
می دهد؟

برخی دیگر از افراد نیز ادعا میکنند که قیمت گوشی تلفن 
همراه در ایران به علت اجرای طرح رجیســتری افزایش 
چشمگیری یافته و در مقایسه با دیگر کشورها گرانتر است. 
این موضوع را میتوان با مقایسه قیمت موبایل در بازار ایران 
با سایتهای فروش آنالین خارجی مانند آمازون مشاهده 
مورد بررســی قرار داد.با وجود تحریمهای شــدید علیه 
کشورمان و عدم معامله مستقیم اکثر شرکتهای سازنده 
موبایل با بازرگانان ایرانی، واردکنندگان مجبورند از بازار 
سایر کشورها موبایل و تبلت مورد نیاز کشور را خریداری 
کنند، که این مسئله نیز هزینههای اضافی برای آنها ایجاد 
میکند. با این وجود قیمت موبایل و دیگر تجهیزات دارای 
سیم کارت در ایران با دیگر کشورها تفاوت چندانی نداشته 
و حتی در برخی مواقع ارزانتر است.به نظر میرسد همزمانی 
وقوع بحران ارزی و اجرای طرح رجیستری موجب آن شده 
است که افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به اشتباه تماماً 
به پای طرح رجیستری نوشته شود اما باید به این مسئله 
اشاره کرد که اساساً فرآیند رجیستری تلفن همراه هزینه 
مضاعفی برای مصرف کنندگان ندارد و تنها عوارض دولتی 
که برای همه کاالهای واردتی اخذ میشود، شامل واردات 
موبایل نیز خواهد شــد. این عوارض شامل ۱ درصد سود 
بازرگانی، ۴ درصد حقوق گمرکــی و ۹ درصد مالیات بر 

ارزش افزوده است.

مزیت رجیستری برای خریداران چیست؟
طرح رجیســتری ۲ مزیت مهم برای خریداران موبایل 
ایجاد کرده است؛ اول اینکه واردات قانونی موبایل همراه 

تنها به همــراه گارانتی معتبر و خدمــات پس از فروش 
مناسب صورت میگیرد، بنابراین در صورت بروز مشکالت 
سختافزاری، خریدار میتواند ایراد کاالی خود را به صورت 
قانونی پیگیری کند؛ اتفاقی که در ســایر کاالها همچون 
لــوازم خانگی هنوز به طور کامل ایجاد نشــده اســت و 
خریداران کاالی قاچاق را با پدیده گارانتی ۱۰ تومانی و 

تقلبی مواجه کرده است.
دومین مزیت طرح رجیستری برای مصرفکنندگان این 
است که گوشیهای وارداتی میبایست به صورت اجباری، 
تســتهای »SAR« را انجام دهند که طی آن مشخص 
میشود که آیا میزان تشعشات گوشی مجاز است یا خیر؛ 
با این حساب موبایلهای ورودی، نمونهگیری شده و تحت 
بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار 

میگیرند.

ایجاد شفافیت در واردات موبایل با اجرای طرح 
رجیستری

محمدرضا عالیان، مقام مسئول در انجمن واردکنندگان 
موبایل با بیان اینکــه اجرای طرح رجیســتری یکی از 
طرحهای بزرگ اقتصادی در ۲ دهه اخیر بوده است، گفت: با 
همدلی بخش خصوصی و دولت، شفافیت در حوزه واردات 
موبایل ایجاد و منجر به این شد که طی ۲ سال قاچاق تلفن 

همراه به طور کامل از بین برود.
وی با رد ادعای مطرح شــده در خصوص ســود برخی از 
شرکتهای خاص از اجرای طرح رجیستری، افزود: در حال 
حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در انجمن واردکنندگان تلفن 
همراه عضو هستند و ۶۰۰ شرکت نیز مجوز واردات تلفن 

همراه و تبلت دریافت کرده اند.

تالش قاچاقچیان برای عدم اجرای رجیستری 
موبایل واره ها

عالیان با اشــاره به قاچاق ۹۵ درصدی تبلت در کشور و 
تبعات آن گفت: قاچاق تبلتها دولــت را از درآمد حاصل 
از دریافت مالیات و عــوارض واردات محــروم می کند 
و موجب خروج ارز از کشــور میشــود. عالوه بــر آن در 
شــرایط فعلی هیچ ضمانتی مبنی بر اصــل بودن تبلت 
ها و ســایر موبایلوارهها وجود ندارد. اما بــا اجرای طرح 
رجیســتری برای تمامی دستگاههای ســیمکارتخور، 
 دیگر مشــتری دغدغهای از بابت اصالــت کاال نخواهد 

داشت.
مقــام مســئول در انجمــن واردکننــدگان موبایل در 
خصــوص مقاومــت در برابــر اجــرای فــاز دوم طرح 
رجیســتری، اظهار داشــت: در زمان اجــرای این طرح 
برای گوشیهای موبایل، بسیاری از قاچاقچیان در مقابل 
 آن ایســتادند و نقدهای متعددی را به ایــن طرح وارد 

کردند.
 اما امروز تمامی ایــن افراد مجبور بــه موافقت با اجرای 
طرح رجیستری شدند. مطمئناً در خصوص اجرای این 
 طرح برای سایر دستگاههای سیمکارتخور نیز با چنین 

مشکالتی مواجه خواهیم شد.

موبایل در ایران، ارزانتر از دبی
وی در پایان با ابراز نگرانی در خصــوص احتمال قاچاق 
معکوس تلفنهمراه به خارج از کشور گفت: در حال حاضر 
گوشی در کف قیمتی خود قرار دارد و نرخ برخی از مدلهای 
گوشــی در ایران پایینتر از نرخ آن در دبی است. به نظر 
میرســد که در حال حاضر در بازار تلفن همراه عرضه بر 
تقاضا پیشی گرفته، به همین دلیل شرکتها برای افزایش 
نقدینگی خود مجبور به فروش گوشــی با قیمت پایین 

هستند.

با وضع قوانین سخت گیرانه؛

حراج کاالهای »آمازون« و »فلیپ کارت« در هند ممنوع می شود

پشت پرده حمله به طرح رجیستری چه کسانی قرار دارند؟


