
یک مقام مسئول گفت:شهرک های صنعتی مکلف 
شــده اند از طریق هماهنگی با دانشــگاههای علوم 
پزشکی، زمینه واکسیناسیون شاغالن خود را طبق 

ظرفیت واکسن هر استان فراهم کنند.
امید ساعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد راه 
اندازی پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون در برخی 
شهرک ها و نواحی صنعتی، اظهار داشت: با توجه به 
تأکیدات صورت گرفته، ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران خود را موظف به تسهیل 
مسیر واکسیناســیون کارگران و شاغالن شهرک ها 
می داند و در همین راستا شهرک های صنعتی را مکلف 

کرد که اقدام به واکسیناسیون شاغالن خود کنند.
مدیر ارتباطات سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران افزود: ما به شهرک ها تکلیف کردیم که از 
طریق هماهنگی با دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اســتان ها، زمینه واکسیناسیون را 

فراهم کنند که در همین رابطه نیز مقرر شد مکان هایی 
تحت عنوان پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون در 
شهرک ها و نواحی صنعتی تعبیه شــود و تیم های 
واکسیناسیون از دانشــگاه های علوم پزشکی به این 

بخش ها بیایند و کارگران و شاغالن را واکسینه کنند.
وی با بیان اینکه هزینه واکســن رایگان است، ادامه 
داد: تاکنون دو اســتان قم و خراســان رضوی از این 
موضوع اســتقبال کرده و واکسیناسیون دوز اول هر 
روز در حال انجام است؛ در ۱۲ شهرک صنعتی استان 
خراسان رضوی ۱۲ و در شهرک شکوهیه در استان 
قم واکسیناسیون در حال انجام است. حتی از دیروز 
سن واکسیناسیون به متولدین سال ۶۲ رسیده است.

ساعی گفت: منتهی شــرایط در استان های مختلف 
متفاوت است؛ به عنوان نمونه شاید در استان تهران به 
دلیل شرایط موجود روند واکسیناسیون در شهرک ها 

با کندی پیش برود.

وی در مورد اخبــار ضد و نقیضی کــه در خصوص 
واکسیناسیون شاغالن منتشر می شود، تصریح کرد: 
برخی از رسانه ها به اشتباه اینطور برداشته کرده بودند 
که تمام شهرک های سراسر کشور بصورت سراسری 
اقدام به واکسیناســیون می کنند در حالی که ما به 
شهرک ها تکلیف کرده ایم و هر استان بنا به شرایط و 

موجودی واکسن، این برنامه را اجرا می کند.
ســاعی یادآور شــد: بالغ بر ۹۶۰ هزار نفر از شاغالن 
۴۸ هزار واحد تولیدی مســتقر در ۸۲۹ شــهرک و 
ناحیه صنعتی با وجود مشکالت ناشی از تداوم همه 
گیری ویروس کرونا و اعالم برخــی محدودیت ها و 
تعطیلی های سراسری در کشور طی ۱۷ ماه گذشته، 
همچنان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به تولید و 
تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی اشــتغال دارند 
و تالش داریم با واکسیناسیون این شاغالن، شرایط 

تولید در شهرک های صنعتی را بهبود ببخشیم.

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
تهران از افزایش ۱۵ درصدی تقاضا برای تعمیرات 
لوازم خانگی در پی قطعی برق طی ماه های اخیر 
خبر داد و گفت که بازار لــوازم خانگی در رکود 

کامل است.
محمد حسین اســالمیان در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره بــه کاهش قــدرت خرید مــردم در 
ســال های اخیر و افزایش چشمگیر قیمت لوازم 
خانگی در ســال گذشــته به دلیل گران شدن 
مولفه های تولید، مواد اولیــه و قیمت ارز، اظهار 
کرد: از طرف دیگر عالوه بــر گرانی ها، تعطیلی 
پی درپــی اصناف به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
نیز بر کاهش قدرت خرید مردم تاثیر گذاشــت. 
در نتیجه قدرت خرید مردم نسبت به سال های 
قبل بســیار بســیار کم شــد و مردم بــه ویژه 
از ســال گذشــته ترجیح می دهند اگر کاالیی 

 دچار مشکل شــد به جای تعویض، آن را تعمیر 
کنند.  

به گفته وی در حــال حاضر قیمــت یخچال و 
فریزر دوقلــوی ایرانــی ۲۵ میلیــون تومان و 
ســاید ایرانی حدود ۳۰ میلیون تومان است. اما 
قدرت خریدی وجــود ندارد که مــردم زندگی 
خــود را بچرخانند و همزمــان ۳۰ میلیون پس 
انداز برای خرید لوازم خانگی داشــته باشــند. 
 بنابراین همه مردم رو بــه تعمیر کاالی قدیمی 

خدا آورده اند.  
این مقام صنفی همچنین با بیان اینکه به تعویق 
انداختن مراســم ازدواج به دلیل ویروس کرونا 
باعث شــده خرید جهیزیه هم کاهش پیدا کند، 
تصریح کرد: در چنین شرایطی بازار لوازم خانگی 
در رکود کامل است. در عین حال کاالی زیادی 
هم در سطح بازار نیســت، چرا که خط تولیدها 

در ســال جاری به خاطر کرونــا و قطعی برق با 
یک ســوم ظرفیت کار کردند، اما به دلیل نبود 
تقاضا این کمبــود کاال به چشــم نمی آید و اگر 
تقاضا ایجاد شود مشخص می شود طی پتج ماهه 
 ابتدایی امسال نتوانســتیم به نحو مطلوب تولید

 انجام دهیم.  
اســالمیان با اشــاره به قطعی بــرق در ماه های 
اخیــر، تصریح کــرد: این مشــکل هــم باعث 
خرابی لــوازم خانگی شــده، به طــوری که در 
مدت خاموشی ها شــاهد افزایش ۱۵ درصدی 
تقاضای تعمیرات لوازم خانگی بودیم. این تقاضا 
به ویژه در بخــش یخچال و فریــزر و تلویزیون 
که مداوم به برق متصل هســتند بیشــتر است.  
البته به گفته وی در تلویزیون که معموالً امکان 
 تعمیر وجود ندارد، به ناچــار تقاضا افزایش پیدا 

می کند.

نرخ تورم عربســتان در کاهشــی کم سابقه به 
محدوده صفر درصد نزدیک شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
متوسط شاخص بهای مصرف کننده در بزرگترین 
اقتصاد جهان عرب تا پایان مــاه جوالی به ۰.۴ 
درصد رســید که نسبت به بازه مشــابه منتهی 
به ماه قبل ۵.۸ درصد کاهــش یافته و کمترین 
 تورم ثبت شــده ۱۹ مــاه اخیر در این کشــور 

بوده است.
 در بین بخش هــای مختلف، بیشــترین تورم 
مربوط به حمل و نقل با ۷.۸ درصد بوده اســت 
و پس از این بخــش، ارتباطات بــا ۲.۷ درصد و 
تنباکو بــا ۱.۲ درصد قرار دارنــد. از طرف دیگر 
کمترین تورم مربوط به لوازم منزل با ۰.۵ درصد 

بوده اســت و پس از این بخش، آب و برق با ۰.۷ 
درصد درصد قرار دارد. در بین ســایر بخش ها، 
 تورم بخش مواد غذایی و نوشــیدنی ۱.۱ درصد 

بوده است.  
جسون تووی- کارشــناس بازارهای نوظهور در 
موسسه " کپیتال اکونومیکس" گفت: نرخ تورم 
در بخش مواد غذایی کماکان در سطح باالیی باقی 
مانده که احتماال بخشی از آن به خاطر قرنطینه 
ها و تمایل مردم برای ذخیره سازی گسترده این 
اقالم اســت. انتظار داریم که با توجه به اجرایی 
شدن الیحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ 

تورم در سطح باالی فعلی بماند.
با توجه بــه کاهش درآمدهای دولت و ســقوط 
قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان اعالم 

کرده نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد 
افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان 
در ماه های اخیر همواره صعــودی بوده و میزان 
ذخایر ارزی این کشــور نیز در ماه می به یکی از 
پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر 

رسید.
بر مبنای ماهانه، نرخ تورم عربســتان در این ماه  
۰.۲ درصد اندازه گیری شده است که نسبت به 
ماه قبل تغییری نداشته است. متوسط نرخ تورم 
عربســتان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ معادل 
۲.۵۸ درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده 
مربوط به ژوئیه ۲۰۰۸ با ۱۱.۱ درصد و کمترین 
تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۲۰۱۹ با منفی ۲.۲ 

درصد بوده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات 
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد: در 
پی کاهش ۷۰ درصدی پروازهــا و تقاضای مردم برای 
سفرهای هوایی در هفته گذشته، قیمت بلیت هواپیما به 

کمترین حد خود رسید.
حسن خوشخو در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: درپی 
اعمال محدودیت پذیرش مسافر هوایی از سوی ستاد 
ملی مقابله کرونا، پروازهای داخلی در هفته گذشــته 
۷۰ درصد کاهش پیدا کرد و با وجود این میزان کاهش، 
تقاضای مردم هم برای سفرهای هوایی به حداقل رسید 
به گونه ای که حتی هواپیماها در این پروازهای محدود 

هم پر نمی شد.
وی افزود: وضعیت پروازهای داخلــی در روزها و هفته 
گذشته نشان می دهد که تقاضا برای سفر بسیار کاهش 

پیدا کرده و این افت تقاضا بیانگر این اســت که مردم 
خودشــان پروتکل ها را رعایت کرده و نگران شــرایط 
کرونایی به وجود آمده هستند، بنابراین به سفر نمی روند.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات 
هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: همین 
مسئله سبب شده تا  قیمت بلیت هواپیما کاهش شدیدی 
داشته باشد. به عنوان مثال حداکثر نرخ بلیت تهران-
مشهد به حدود ۳۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و این 
کاهش شدید تقاضا در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد 
پروازهای مسافری در همه مسیرهای داخلی به دستور 

ستاد ملی مقابله با کرونا تا هفتاد درصد کمتر شد.
خوشخو با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی پروازهای مشهد 
در هفته گذشته مصادف با ایام تاسوعا و عاشورا، گفت: 
برخی از شرکت های هواپیمایی نیز در این شرایط به این 

دلیل پروازهایشان را با لود پایین مسافر انجام می دهند 
که همچنان شبکه پروازی شان فعال باشد چرا که از نظر 

اقتصادی هیچ توجیهی برای آن ها ندارد.
وی با بیان اینکه در هفته گذشــته شکایتی برای بروز 
تخلف احتمالی از سوی ایرالین ها دریافت نکردیم، تاکید 
کرد: محدودیت ۷۰ درصدی پروازهای داخلی تا پنجم 
شهریور ماه ادامه دارد چرا که مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا تا این تاریخ تمدید شده و اگر از این بعد نیز تمدید 
شود بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد. البته تا کنون نیز 
شرکت های هواپیمایی همسو با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی همه پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کردند و از همه می خواهیم در ادامه نیز نسبت به رعایت 
آن جدیت به خرج دهند تا شاهد فروکش کردن ویروس 

کرونا در کشور باشیم.

شــایعاتی که شنیده می شــود حاکی از آن است 
که نســل جدید آیفــون اپل میــزان باورنکردنی 
 حافظــه داخلــی را در طراحــی باریــک خــود 

جا داده است.
به گزارش ایســنا، تقریبا این وقت از ســال زمان 
رونمایی جدیدتریــن مدل آیفون فرا می رســد. 
انتظار می رود آیفون جدید تا ســپتامبر رونمایی 
شود. اپل هنوز رســما برنامه ای برای معرفی این 
 گوشی اعالم نکرده اما شایعات در حال پخش شدن 

هستند.
جدیدترین مــدل آیفون که ممکن اســت آیفون 
۱۳ نام بگیرد یا شــاید هم با این نام معرفی نشود، 
ارتقاهای مهمی در زمینه دوربین و ظرفیت حافظه 

خواهد داشت.
طبق گــزارش بلومبرگ بــه نقل از منابــع آگاه، 
گوشــیهای جدیــد اپــل قابلیت ضبــط ویدیو 
در فورمت کیفیــت باالتری به نــام ProRes را 
خواهند داشــت. این قابلیت به کاربــران آیفون 
امکان مــی دهد کلیپهایــی با فورمــت کیفیت 
باالتــر اچ دی و ۴k ضبط کنند که به ویرایشــگر 

 ویدیــو امــکان کنترل بیشــتری پــس از تولید 
فراهم می کند.

این شرکت برای نخستین بار حالت Portrait را 
در ســال ۲۰۱۶ در آیفون ۷ پالس معرفی کرد که 
به سرعت محبوب طرفداران این گوشی شد. این 
قابلیت می تواند فــرد را در فوکوس واضحی قرار 
دهد و همزمان زمینه ای را کــه در آن قرار دارد، 
تار کند. اپل برای ســری جدید آیفون قصد دارد 
تکنیک مشابه را برای ویدیو اضافه کند. این قابلیت 
در داخل این شرکت "سینماتک ویدیو" نام گرفته 
است. حســگر عمق آیفون مانند تصاویر، افکت را 
ایجاد کرده و به کاربران اجازه می دهد میزان تاری 

را پس از ضبط تغییر دهند.
همچنین نسل جدید آیفون سیستم جدید فیلتر 
شکلی خواهند داشت که ظاهر و رنگهای تصاویر 
را بهبود می بخشــد. ایــن قابلیــت از فیلترهای 
اســتانداردی کــه در اپلیکیشــن دوربین آیفون 
از ســال ۲۰۱۳ وجود دارد، متفــاوت خواهد بود 
و به جای این کــه از یک فیلتر بــرای کل عکس 
اســتفاده کند، با اســتفاده از هــوش مصنوعی، 

 تغییــرات را روی اشــیا و افــراد در تصاویــر 
اعمال می کند.

قابلیتهــای دیگر احتمالی که از ســوی بلومبرگ 
گزارش شده شــامل لبه کوچکتر صفحه نمایش 
است که به معنای فضای بیشــتر صفحه نمایش 
اســت. همچنین گوشــی جدید اپــل پردازنده 
ســریعتری خواهد داشــت که ریفرش صفحه را 

سریعتر و پیمایش آن را روانتر خواهد کرد.
در بخش ظرفیــت حافظه، دن ایــوس، تحلیلگر 
شرکت ودبوش سکیوریتیز اظهار کرده که گوشی 
جدید اپــل گزینه حداکثر یــک ترابایت ظرفیت 
حافظه خواهد داشــت که تقریبا دو برابر باالترین 
ظرفیت حافظه قبلی موجود اســت. این تحلیلگر 
پیش بینی کرد که احتماال نسل جدید آیفون سوم 

سپتامبر )۱۲ شهریور( رونمایی خواهد شد.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، آیفون ۱۲ اکتبر 
سال میالدی گذشــته در چهار مدل آیفون ۱۲، 
آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ پــرو و آیفون ۱۲ پرو 
مکس معرفی شد. معلوم نیست نسل جدید آیفون 

با همین مدلهای مشابه عرضه خواهد شد یا خیر.
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تورم عربستان در آستانه صفر شدن!
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تداوم خروج 
پول حقیقی از بورس

ضوابط ورود 
کسب وکار های اینترنتی 
به فرابورس نهایی می شود

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

سامانه اشتغال ایرانیان 
را ایجاد می کنم
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سرمقاله

توقف تورم 
در ایستگاه نخست

گــزارش شــاخص قیمت 
مصرف کننده )کل کشــور( 
مرکز آمار ایران در مرداد ماه 
۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره 
نرخ تورم دوازده ماهه و رسیدن به ۴۵.۲ درصد است.
کنترل و کاهش تورم از برنامه های اصلی، رییس دولت 
سیزدهم بوده و حاال سید احســان خاندوزی ، وزیر 
پیشنهادی اقتصاد رئیس جمهور هم کنترل و کاهش 
تورم در کوتاه مدت را از اولویت های برنامه های خود 

معرفی کرده...

عباسعلویراد،اقتصاددان
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شرط نزول 
قیمت دالر

کاهش 
 فروش مسکن

مرکز آمار؛ تورم ساالنه به 45.2 درصد رسید
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لبنیات  روی  موج  گرانی 
کاهش چشم گیر مصرف لبنیات

لبنیات   گران تر   می شود؟

عده ای از فعاالن عنوان مــی کردند در صورتی که 
بازارساز نرخ فروش دالر خود را باالی قیمت هرات 
قرار دهد، معاملــه گران از موقعیــت خرید خارج 
خواهد شد. »تا زمانی که دالر از محدوده مقاومتی 
ســنگین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور نکند، اقدام 
به خریــد دالر نخواهیم کــرد«. این صحبت کلی 
بســیاری از معامله گران بازار ارز در روز یک شنبه 
بود. از نگاه آن ها، بازار گام اول را برای افزایش قیمت 
برداشته است ولی برای رشــد تقاضا نیاز است که 
قدم دوم نیز برداشته شــود. گام اول حفظ مرز ۲۷ 
هزار تومانی بود که در روز یک شــنبه رخ داد. گام 
 دوم شکســت محدوده ۲۷ هــزار و ۵۰۰ تومانی
 است. به گفته تحلیل گران فنی شکست دامنه ۲۵ 
هزار و ۵۰۰ تا ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بســیار دشوار 

است و اسکناس آمریکایی ...

به دنبال رشــد نســبی قیمت ارز و خودرو، تعداد 
فایل های زیــر قیمت در بازار مســکن تا حدودی 
کاسته شده و واسطه های ملکی از عقب نشینی برخی 
فروشندگان خبر می دهند. بازار مسکن شهر تهران 
کماکان در رکود به ســر می برد اما پس از افزایش 
نســبی قیمت دالر، خودرو و مصالح ساختمانی، 
اشتیاق طرف عرضه مسکن برای فروش تا حدودی 
کم شــده اســت. تا حدود دو هفته قبل فایل های 
زیرقیمت در بازار ملــک به وفور دیده می شــد و 
خریداران می توانستند با فراغ بال اقدام به خرید کنند. 
شــواهد جدید از کاهش تعداد فایل های به قیمت 
حکایت دارد. بنابه گفته واسطه های ملکی به تدریج 
مقاومت هایی از سوی فروشندگان دیده می شود. 

طرف عرضه با توجه به...



اقتصاد2
ایران وجهان

ســاماندهی وجــوه دریافتی 
کسب وکارها با سرویس واریز 

با شناسه بانک سامان
بانک ســامان باهدف کمک به کسب وکارها 
برای ساماندهی وجوه دریافتی خود، سرویس 
واریز با شناســه را در اختیار این دســته از 

مشتریان قرار داد.
به گزارش ســامان رســانه، این سرویس به 
کســب وکارها کمک می کند تا مبــدأ واریز 
وجــوه خــود را به راحتی شناســایی کنند. 
صاحبان کســب وکارها بــرای بهره مندی از 
این ســرویس، باید به ازای هــر فاکتور و یا 
قرارداد فروش، یک شناسه اختصاصی برای 
مشــتری خود ایجاد و در اختیار مشــتریان 
خود بگذارند. در همین حال مشتریان نیز از 
طریق تمامی درگاه های فیزیکی بانک سامان 
مانند خودپــرداز، خوددریافــت و پایانه غیر 
نقد و همچنین درگاه های الکترونیکی مانند 
موبایلت و نت بانک و یــا واریز نقدی از طریق 
پیشخوان شــعب می توانند، وجوه خود را با 
شناسه واریز به فروشــنده بپردازند. عالوه بر 
این اگر فردی فاقد حســاب در بانک سامان 
باشد نیز می تواند از طریق سیستم پایا و ساتنا 
ســایر بانک ها و همچنین کلیــه کارت های 
بانکی عضو شتاب در ابزارهای فیزیکی بانک 
سامان )خودپرداز و غیرنقد( پرداخت خود را 

با استفاده از شناسه واریز انجام دهد.
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر در 
این خصوص می توانند با شماره 0216422 
داخلــی 2 تماس و یا به یکی از شــعب بانک 

سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.

دریافــت معــدل حســاب 
به صورت غیرحضوری

مشتریان بانک مهر ایران می توانند بدون نیاز 
به مراجعه حضوری به شعب این بانک از معدل 
حساب خود و تسهیالتی که امکان دریافت آن 

را دارند، مطلع شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در همراه بانک و وب ســایت بانک 
مهر ایران این قابلیت در نظر گرفته شــده تا 
مشــتریان بانک مهر ایران بتوانند از معدل 
حساب های خود مطلع شده و مشاهده کنند 
که تا چه میزان قادر به دریافت تســهیالت 

قرض الحسنه هستند.
برای مشاهده معدل حساب از طریق نرم افزار 
همراه بانک مهر ایران، به صفحه معدل حساب 
مراجعه کنید. در این بخش حساب های شما 
قابل مشاهده است و می توانید حسابی را که 
مایل به مشــاهده معدل حساب آن هستید، 

انتخاب کنید.
مرحله بعد انتخاب یک بازه زمانی اســت که 
می خواهید معدل حساب خود را در آن دوره 
مشاهده کنید. نکته مهم اینکه باید روزهای 
یکســانی از ماه های مختلف را انتخاب کنید. 
تعدادی از وام های قابل دریافت برای شــما 

نمایش داده می شود.

تمدید اجرای طرح مهراندیش 
بانک مسکن تا پایان سال

بانک مســکن از تمدید اجرای طــرح ویژه 
وصول مطالبات غیرجاری بــا عنوان »طرح 

مهراندیش« تا پایان سال 1400 خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، با توجه به شــرایط اقتصادی اقشار جامعه 
و همچنیــن توجه ویــژه بانک مســکن به 
ساماندهی و کاهش مطالبات غیرجاری، این 
بانک طرح ویژه کاهش مطالبات غیرجاری با 
عنوان طرح مهر اندیش را در راســتای ایجاد 
مشوق های الزم برای مشتریان دارای اقساط 

غیرجاری به اجرا درآورد.
به گزارش هیبنا، در واقع این طرح به منظور 
تسریع و تسهیل در فرآیند وصول مطالبات و 
مساعدت با مشتریان با در نظر گرفتن شرایط 
اقتصادی جامعه ناشــی از اعمال تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا تصویب و مورد اجرا قرار 

گرفته است.
براساس این گزارش، بانک مسکن به منظور 
رعایت مالحظات کرونایــی و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی، اســناد بخشودگی جرایم 
مربوط به واریز اقساط عقود مبادله ای موجود 
در سیستم تسهیالت متمرکز )خوددریافت( 
را به صورت سیســتمی صادر خواهد کرد و 
مشــتریان می توانند اقســاط معوق خود را 
از تمامــی درگاههای غیرحضــوری همانند 
اینترنت بانک، همــراه بانــک و ... واریز و از 
بخشودگی جرایم بهره مند شــوند و نیاز به 

حضور مشتریان در شعبه نیست.
بند دیگــر ایــن طرح مربــوط بــه تمدید 
قراردادهای مشــارکت مدنی مشــروط به 
تعیین تکلیف قراردادها اســت و در صورتی 
که کمتــر از 60 ماه از تاریخ انعقــاد قرارداد 
اولیه سپری شــده و پروژه همچنان تکمیل 
 نشده باشــد این بند از طرح شــامل قرارداد 

می شود.

بانک ها

کم  درآمدتریــن خانوارها، 
بیش ترین افزایش قیمت را در 
یک ماه گذشته تجربه کردند

نرخ تورم ســاالنه مرداد ماه 
برای خانوارهای کل کشــور 

نسبت به ماه قبل، 1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
مرکز آمار گزارش داد: نرخ تورم ســاالنه مرداد ماه برای 
خانوارهای کل کشور به 4۵.2 درصد رسیده که نسبت به 
ماه قبل، 1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین 
تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری و روستایی به 
ترتیب 44.۵ درصد و 4۸.۷ درصد گزارش شده  که برای 
خانوارهای شهری 0.۸ واحد درصد و برای خانوارهای 
روســتایی 1.4 واحد درصد افزایش داشته است. بر این 
اساس میانگین هزینه خانوارهای روستایی در یک سال 

گذشته بیش از خانوار روستایی افزایش یافته است.
تورم ماهانه مرداد 1400 نیز برابر با ۳.2 درصد بوده که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.۳ واحد درصد 

کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای باالترین دهــک درآمدی برابر با ۳.۳ 
درصد بود. این در حالی اســت کــه پایین ترین دهک 
درآمدی با ۳.6 درصد باالترین تورم ماهانه را تجربه کرد.

 
کدام رمز ارزها یک ساله ۵۰هزار درصد رشد 

کردند؟
تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.2 درصد گزارش 
شده که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش داشته 
است. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.2 درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. همچنین 
تورم نقطه به نقطه مرداد به 4۳.2 درصد رســیده که در 
مقایسه با ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش یافته است. 
یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 4۳.2 درصد 
بیشتر از مرداد 1۳۹۹ برای خرید یک »مجموعه کاالها و 

خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
تورم ماهانه بــرای گروه هــای عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« به ترتیب 4.6 درصد و 2.4 درصد بوده است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« مربوط به گروه 

»سبزیجات« )هویج فرنگی، کاهو و قارچ( با 6.4 درصد 
و در گروه عمده »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات«، 

مربوط به گروه »هتل و رستوران« )غذاهای سرو شده در 
رستوران( با ۳.۸ درصد بوده است.

مرکز آمار؛ تورم ساالنه به ۴۵.۲ درصد رسید
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۲۰۰ بخشــنامه در تجــارت 
خارجی داشتیم

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه طی ۳ 
سال گذشته 200 بخشنامه در تجارت خارجی 
داشــتیم، گفت: پایش قوانین وضع شــده طی 
۳ سال گذشته از جمله مطالبات فعاالن بخش 
صادرات از دولت سیزدهم است.محمد الهوتی 
در گفت و گو با  مهر، اظهار داشــت: با تشــدید 
تحریم ها از سال ۹۷ به بعد، حوزه ای که بیشترین 
تأثیر را از تحریم گرفت حوزه صادرات بود؛ به هر 
حال پیش بینی می شد که فروش نفت کاهش 
خواهد یافت و به این ترتیــب تنها منبع تأمین 
منابع ارزی دولت صادرات غیرنفتی خواهد بود، 
از این رو یک مقدار حساسیت ها روی این بخش 
بیشتر شد و سیاست هایی اعمال شد که اگر شاید 
اعمال نمی شد شرایط صادرات و اقتصاد بهتر از 
شرایط کنونی رقم می خورد.رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران افزود: به نظر می رســد ســخت 
گیری هایی که در حوزه بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات برای بنگاه های کوچــک و بزرگ رقم 
خورد، بخشــنامه های متعددی که از سال ۹۷ 
به بعد صادر شــد که طبق گزارش ها بیشتر از 
200 بخشــنامه در تجارت خارجی داشــتیم و 
همچنین محدودیت های وارداتی باعث کاهش 
تولید صادراتی شد. اگر سیاست ها یک مقدار با نگاه 
تسامح و تعامل پیش می رفت می توانست کمک 
کننده ارزآوری بیشــتر برای کشور باشد. دولت 

سیزدهم باید این موارد را مورد توجه قرار دهد.

پایش قوانین طی ۳ ســال گذشته مطالبه 
بخش خصوصی از دولت

وی ادامه داد: پایش قوانین وضع شده طی ۳ 
سال گذشته از جمله مطالبات فعاالن بخش 
صادرات از دولت سیزدهم است. در اینکه ارز 
باید به چرخه اقتصادی برگردد جای اختالف 
نیســت منتهی روش ها باید به صورتی باشد 
که به سمت شــفافیت برود به جای غبارآلود 

کردن شرایط.
نمونــه  عنــوان  بــه  الهوتــی گفــت: 
سوءاســتفاده هایی که در گذشته در بخش 
واردات از کارت های بازرگانی می شد به محض 
سیاست هایی که اعمال شد این سوءاستفاده ها 
به سمت صادرات شیفت پیدا کرد و متأسفانه 
شاهد کارت های بازرگانی بودیم که در اختیار 
ســودجویان قرار گرفت یا افراد بی اطالعی 
که کارت ها را به افراد ســودجو دادند و حجم 
گسترده ای از کاالها تحت این عناوین از کشور 

خارج شد.
عضو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
افزود: لذا با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی 
که تحت عنوان پیشران بخش تولید و ارزآور 
کشــور مطرح اســت، اولین سیاست دولت 
سیزدهم باید پایش قوانین باشد. ضمن اینکه 
نگاه ها نگاه کارشناسی باشد و از موارد خوب 
دولت دوازدهم نیز حمایت شــود، همچون 
ابالغیه 1۷۷ که خروجی ۳ سال تالش و چانه 
زنی بخش خصوصی با دولت بود که ابالغ شد 

ولی هنوز اجرای کامل نشده است.
وی گفت: دولت سیزدهم باید از نکات مثبت 
بهره بگیرد و نکات منفــی را حذف کند و در 
جهت اعمال قوانین به صورت قانونی و دقیق 
حمایت کند و از برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای 

جلوگیری کند.

ضوابط ورود کســب وکار های 
اینترنتی به فرابورس نهایی می شود

معاون پذیرش فرابورس بیان کرد: تا اواخر تابستان 
تدوین ضوابط ورود شرکت های اینترنت محور به 

بازار سرمایه نهایی می شود.
حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس ایران 
در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ گفت: در حال حاضر شرکت های 
اینترنت محور یک روند غالــب را در اقتصاد دنیا  
تشکیل می دهند، در کشــور ما نیز باید این روند 
ادامه پیدا کند؛ بنابراین باید فضایی را فراهم کنیم 
که شرکت ها در بازار ســرمایه حضور پیدا کنند 
و از مزایای آن مانند ارزشــیابی و قیمت گذاری 

بهره مند شوند.
وی در پاسخ به این پرســش که آخرین وضعیت 
پذیرش شرکت ها و کسب و کارهای اینترنتی در 
فرابورس به کجا رســید؟ بیان کرد: فرابورس در 
تعامل با کار گروهی است که این کارگروه در زیر 
مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل 
گرفته است و این کارگروه مشخصاً برای ساماندهی 
کســب و کار های اینترنتی است، فرابورس با این 
کارگروه در حال تدوین ضوابط ورود این شرکت ها 

به بازار سرمایه است.

اخبار
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عده ای از فعــاالن عنوان می کردنــد در صورتی که 
بازارساز نرخ فروش دالر خود را باالی قیمت هرات قرار 

دهد، معامله گران از موقعیت خرید خارج خواهد شد.
به گزارش اقتصادنیوز، »تــا زمانی که دالر از محدوده 
مقاومتی سنگین 2۷ هزار و ۵00 تومانی عبور نکند، 
اقدام به خرید دالر نخواهیم کرد«. این صحبت کلی 
بســیاری از معامله گران بازار ارز در روز یک شــنبه 
بود. از نگاه آن هــا، بــازار گام اول را بــرای افزایش 
قیمت برداشته است ولی برای رشد تقاضا نیاز است 
که قدم دوم نیز برداشــته شــود. گام اول حفظ مرز 
2۷ هزار تومانی بــود که در روز یک شــنبه رخ داد. 

 گام دوم شکســت محدوده 2۷ هــزار و ۵00 تومانی
 است.

کار دشوار معامله گران دالر
به گفته تحلیل گران فنی شکست دامنه 2۵ هزار و ۵00 
تا 2۵ هزار و ۷00 تومان بسیار دشوار است و اسکناس 
آمریکایی به راحتی قادر به عبور از آن نخواهد بود. از 
نگاه آن ها، دالر در تعطیالت کرونایی با استفاده از جو 

هیجانی پیرامون اتفاقات افغانستان حدود هزار تومان 
رشد قیمت را به ثبت رسانده است و اکنون در انتظار 

اصالح قیمت و سودگیری از خریدهای پیشین است.

شرط نزول قیمت دالر
عده ای از فعــاالن عنوان می کردنــد در صورتی که 
بازارساز نرخ فروش دالر خود را باالی قیمت دالر هرات 
قرار دهد، معامله گران از موقعیت خرید خارج خواهد 

شد. از نگاه آن ها بازارساز زمانی که از قیمت های باال 
شروع به فروش می کند، قصد جدی برای پایین بردن 
قیمت و ضرری کردن معامله گران دارد. با این حال، در 
صورتی که دالر صرافی های بانکی پشت خط 2۷ هزار 
تومانی باقی بماند،  دالر به اصالح کوچکی اکتفا خواهد 
کرد و پس از آن بار دیگر در مسیر افزایشی قرار خواهد 
گرفت.البته از دیروز برخی معامله گران سعی کردند با 
جوسازی پیرامون اخبار و شایعات سیاسی، جو فروش 
در بازار راه بیاندازند. ولی معامله گران به راحتی شایعات 
را قبول نکردند و به نظر می رسد به دنبال اخبار جدی 

تری هستند. 

به دنبال رشد نسبی قیمت ارز و خودرو، تعداد فایل های 
زیر قیمت در بازار مســکن تا حدودی کاسته شده و 
واسطه های ملکی از عقب نشینی برخی فروشندگان 
خبر می دهند.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران 
کماکان در رکود به سر می برد اما پس از افزایش نسبی 
قیمت دالر، خودرو و مصالح ساختمانی، اشتیاق طرف 
عرضه مسکن برای فروش تا حدودی کم شده است. تا 
حدود دو هفته قبل فایل های زیرقیمت در بازار ملک 
به وفور دیده می شد و خریداران می توانستند با فراغ 
بال اقدام به خرید کنند. شواهد جدید از کاهش تعداد 

فایل های به قیمت حکایت دارد.
بنابه گفته واسطه های ملکی به تدریج مقاومت هایی 
از سوی فروشندگان دیده می شــود. طرف عرضه با 
توجه به نداشتن برداشت روشن از آینده بازار در فروش 
دچار تردید شده است. خریدار چندانی هم البته وجود 
ندارد و خروجی این وضعیت به سردرگمی بازار منجر 
شده است. عمده واحدهای موجود در بازار نیز در نیمه 

شمالی تهران قرار دارد.یکی از مشاوران امالک منطقه 
غرب تهران درخصوص وضعیت ایــن روزهای بازار 
مسکن به ایسنا گفت: با توجه به اینکه دولت جدید هنوز 
به طور کامل پا نگرفته همه منتظر آینده هستند و بازار 
بالتکلیف است. از طرفی به دلیل افزایش نسبی قیمت 
ارز، برخی فروشندگان واحدهای مرغوب فعال از فروش 
منصرف شده اند و تا روشن شدن وضعیت اقتصاد وارد 
بازار نمی شوند. بنابراین عمده فایلهای موجود در دفتر 
ما آپارتمانهای قدیمی است که مدتها موفق به فروش 
آن نشده ایم. از آن طرف متقاضیان توان خرید ندارند 
و به همین دلیل بــازار راکد اســت.وی افزود: حدود 
پنج ماه است که هیچ نوع رشد قیمت در بازار مسکن 
نداشته ایم. بنابراین حتی در صورت تحرک نسبی هم 
نمی توان انتظار رشد سنگین قیمتها را داشت. چیزی 

که فعال دیده می شود رکود ناشی از تردید خریداران و 
فروشندگان است.

از طرف دیگر گزارش شــامخ بخش ســاختمان که 
نشــان دهنده کاهش تیراژ ساخت وســاز و افزایش 
قیمت نهاده های ســاختمانی بود مقداری انتظارات 
را در بازار مســکن تغییر داده است. بر اساس گزارش 
شاخص مدیران خرید )شامخ( که توسط اتاق تعاون 
ایران منتشر شــده در تیرماه 1400 عدد کل شامخ 
۵4.۸۷ بوده که نسبت به خرداد که 60.۵۵ بوده کاهش 
چشمگیری دارد و افت فعالیتهای ساختمانی را نشان 
می دهد. برخی معتقدند با توجه به این گزارش، فعاالن 
صنعت ساختمان دچار نوعی بدبینی شده اند که ممکن 

است به کاهش ساخت و ساز در آینده منجر شود.
رشد قیمت نهاده های ساختمانی در حالی بر روی روند 

ساخت و ساز تاثیر منفی گذاشــته که در بهار امسال 
تورم مصالح ســاختمانی از تورم بازار مسکن پیشی 
ـ عضو هیات مدیره انجمن  گرفت. البته حسن محتشم 
انبوه سازان تهرانـ  معتقد است که تورم مصالح سریعا 

در قیمت مسکن تاثیر نخواهد داشت.
معموال مهمترین عوامل در سوق دهی به قیمت ها در 
بازار مسکن، تکمیل دوره رکود، تاثیر تورم بازارهای 
موازی و تحرک ناشی از ظرفیت درونی این بازار است 
که هم اکنون سه مولفه ذکر شده در بازار مسکن قابل 
مشاهده نیست.با اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت 
دالر و خودرو می تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود 
تجربه نشان داده شروع فرآیند رشد این بازارها لزوما 
نمی تواند همزمان باشد؛ چرا که مولفه های بسیاری 
در جهت دهی بازارها وجود دارد و ظرفیت درونی هر 
بخش مسیر آن را مشخص می کند. بنابراین نمی توان 
با قاطعیت از تحرک نسبی یا رکود بازار مسکن در آینده 

نزدیک سخن گفت.

فــارس، میدکــو، فــوالد، ومعــادن، شســتا، 
کچاد، رمپنــا، فملی، پارس و وپاســار 10 نماد 
 بزرگ بــازار بودنــد که مانع رشــد شــاخص 

کل شدند.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل بورس با افزایش ۳۳۷ 
واحدی نسبت به روز یکشنبه در رقم یک میلیون 

و ۵1۵ هزار واحد باقی ماند. 
شــاخص هم وزن نیز با رشــد 4 هــزار و 100 
واحــدی در ســطح 440 هــزار و 1۳1 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 20 واحد 
 باال آمد و در ســطح 21 هــزار و ۸۹۷ واحد قرار 

گرفت.

عوامل ترمز شاخص کل
در روزی که 2۹0 نماد بازار ســبزپوش شــدند 
و شــاخص هــم وزن بیــش از 4 هــزار واحــد 
رشــد کرد، نزول قیمت بســیاری از نمادهای 
بزرگ و شاخص ســاز موجب شــد که شاخص 
در رقم یک میلیــون و ۵1۵ هــزار واحد در جا 
بزند. »فــارس«، »میدکو« و »فوالد« ســه نماد 
بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیــر منفی را 
بر شــاخص داشــتند. ومعادن، شســتا، کچاد، 

رمپنا، فملی، پارس و وپاســار دیگــر نمادهای 
 قرمزپوش بازار بودند که مانع رشــد شــاخص

 کل شدند.  
در مقابــل نمادهــای »پتــرول«، »اخابــر« و 
»شپدیس« بیشــترین تاثیر را در رشد شاخص 

کل داشتند.
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بورس 
ســپید صدرنشــین اســت و شســتا و پترول 
در رتبه های بعــدی هســتند. در فرابورس نیز 
 وهامــون، دی و مدیریــت پرتراکنش  تریــن

 نمادها هستند.

تداوم خروج پول حقیقی
روز دوشنبه برای هشــتمین روز متوالی ارزش 
خالص تغییــر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 
منفی شــد و 140 میلیارد تومــان پول حقیقی 
از بورس خارج شــد که نســبت به روز یکشنبه 
کاهش 2۵ درصدی داشته اســت. در معامالت 
روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به سهام 
شــپنا )پاالیش نفت اصفهان( تعلق داشــت که 

ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی آن 6۷ 
میلیارد تومان بود.

 پــس از شــپنا، فــوالد )فــوالد مبارکــه( و 
ســمگا )شــرکت ســرمایه گــذاری میــراث 
 فرهنگی( بیشــترین خــروج پــول حقیقی را 

داشتند.
در مقابل نماد دلر )داروســازی اکســیر( با ۳6 
میلیارد تومان بیشــترین ورود پــول حقیقی را 
داشت و نمادهای سپید )سپید ماکیان( و شاراک 
)پتروشیمی شازند اراک( در رتبه های بعدی قرار 

داشتند.

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامــالت کل بازار ســهام 
به رقم 21 هــزار و ۳01 میلیارد تومان رســید 
 که نســبت به روز   یکشــنبه 1.۵ درصد افزایش 

یافته است. 
ارزش معامالت خرد نیز با افت ۳ درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم 10 هزار و 6۷۳ میلیارد 

تومان رسید.

رشد تقاضا در بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 12 درصد 
رشد کرد و در رقم هزار و ۷ میلیارد تومان ایستاد. 
ارزش صف هــای فروش نیــز 42 درصد کاهش 
یافــت و 2۳6 میلیارد تومان شــد. بدین ترتیب 
ارزش مازاد تقاضــای بازار در پایــان معامالت 
بــه ۷۷1 میلیارد تومان رســید که نســبت به 
 روز یکشــنبه رشــد 60 درصــدی را نشــان

 می دهد. 
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق 
بازنشســتگی کشــور )مدیریت( با صف  خرید 
106 میلیــارد تومانی در صدر جــدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پــس از مدیرت، نمادهای کنور 
)شــرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور( و 
 کاال )بــورس کاال( بیشــترین صــف خریــد 

را داشتند.  
بیشــترین صف فروش نیز به غدام )خوراک دام  
پارس( تعلق داشــت که در پایان معامالت صف 
فروش ۷۷ میلیارد تومانی داشــت. پس از غدام، 
ثالوند )ســرمایه گذاری مســکن الوند( و سنیر 
)سیمان سفید نی ریز( بیشــترین صف فروش 

را داشتند.

شرط نزول قیمت دالر

کاهش  فروش مسکن

تداوم  خروج  پول حقیقی از بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )دوشنبه، ۱ شهریورماه( در بازار تهران با کاهش ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )۳۱ مردادماه( به رقم ۱۲ میلیون و 

۵۰ هزار تومان رسید.همچنین روز گذشته نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت 
خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۷ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۱۳ هزار تومان شد.همچنین هر انس جهانی طال 

نیز روز گذشته یک هزار و ۷۸۸ دالر و ۹ سنت قیمت خورد.

توقف تورم در ایستگاه نخست
عباس علوی راد،اقتصاددان

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده )کل کشور( مرکز آمار ایران در مرداد ماه 1400 حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم دوازده ماهه و رسیدن به 4۵.2 درصد است.کنترل و کاهش تورم از برنامه های اصلی، رییس دولت سیزدهم 
بوده و حاال سید احسان خاندوزی ، وزیر پیشنهادی اقتصاد رئیس جمهور هم کنترل و کاهش تورم در کوتاه مدت را از اولویت های برنامه های خود معرفی کرده است.اما چه باید کرد؟ نکته اول این است که در سیاست گذاری 
برای مقابله با تورمی از جنس کشور ما که از مرز 4۵ درصد عبور کرده الزم است سیاست های مقابله در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را از هم تفکیک و در عین حال همسو کرد.نکته دوم این است  که تجربه 
های تاریخی داخلی و حتی بین المللی نشان می دهد وقتی نرخ های تورم در کرانه های بسیار باال هستند سیاست های ضد تورمی خیلی فوری اوالً پر هزینه و دوماً کمتر عملیاتی هستند.نکته سوم این است که عامل هسته اصلی 
تورم های فزاینده در ایران جنبه ساختاری داشته و در عالم واقع در کوتاه مدت به سختی قابل از میان برداشتن هستند.به همین دلیل بهتر است در شرایط کنونی نسب به یک فرود آرام تورمی تمرکز شود. در این حالت سیاست 
های ضد تورمی در کوتاه مدت شروع می شود. اولین گام آن هم تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی خواهد بود. چیزی که وزیر پیشنهادی اقتصاد جناب رئیسی چندین بار بر آن تاکید کرده است.برای موفقیت در گام 
اول، یعنی کاهش انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور چه باید کرد؟ ابتدا الزم است دولت با اتخاذ یک قاعده مستحکم پولی و اعالم عمومی قول بدهد نیروهای شکل دهنده تورم در افق پیش رو را سخت گیرانه متوقف 
خواهد کرد.یکی از مصادیق جدی در اینجا شیوه تامین مالی کسری بودجه بالغ بر ۳۵0 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1400 است. در این مورد قاعده ضد انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی این است که دولت اعالم عمومی 
و رسمی نماید تحت هیج شرایطی نه به صورت مستقیم و نه غیر مستقیم سراغ استقراض از بانک مرکزی نخواهد رفت.در گام دوم و هم زمان با گام اول، بانک مرکزی الزم است با مداخله فعاالنه نوسانات نرخ ارز را محدود و اجازه 
بی ثباتی و افزایش تورم انتظاری را ندهد.آنگاه همزمان با تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور از یکسو و ایجاد ثبات هرچند نسبی در محیط اقتصاد ایران ، دولت سیزدهم مطمئن تر خواهد توانست اهداف بسیار 

مهمی همچون افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار را دنبال کند.
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افزایش پــی در پی قیمت 
محصوالت لبنی به دالیل 
مختلف سبب شده سرانه 
مصــرف لبنیــات خانوار 
کاهش یابد. بــه گزارش 
خبرنگاران جوان، اوایل تیر مــاه بود که  دامداران 
نسبت به قیمت شــیر خام اعتراض کردند چراکه 
افزایش چند برابری هزینه هــای تولید، منجر به 
ضرر دهی آن ها شده بود. در نهایت شورای قیمت 
گذاری محصوالت استراتژیک مصوبه ای مبنی بر 
افزایش قیمت شیر و آزادسازی صادرات محصوالت 
دامی ارائه داد که بر  اساس آن قیمت هرکیلوگرم 
شــیرخام ۶۴۰۰ تومــان تصویــب و صــادرات 
شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده های لبنی 

و دام زنده آزاد شد.
این مصوبه از  ۱۰ مردادماه عملیاتی شد اما در فاصله 
کمتر از چند روز منجر به افزایش چند برابری قیمت 
محصوالت لبنی شد. این امر به زعم کارشناسان نتیجه 
ای جز کاهش یا حذف محصوالت لبنی از سبد اقشار 
ضعیف ندارد. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد 
که قیمت محصوالت لبنی طی هفته های اخیر بیش از 
۵۰ درصد رشد داشته است  به طور مثال نرخ شیر تازه 
کم چرب  یک لیتری که در تیرماه ۸ هزار تومان بوده 
به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ماست ۱۵۰۰ گرمی از ۲۴ 
هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان و پنیر  ۴۰۰ گرمی 
لبنه از ۱۶ هزار تومان به   ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده 
است.  برخی فعاالن صنعت لبنیات آزادسازی قیمت 
و حمایت از اقشار آســیب پذیر جامعه را تنها راه حل 
 اساسی تنظیم بازار بواسطه رقابت میان تولیدکنندگان 

می دانند.
علی رغم آنکه بسیاری از مسئوالن صنعت دامپروری 
و دامداران با  قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی نرخ شیر خام 
مخالف هســتند، اما وزیر جهاد کشاورزی با واگذاری 
قانون انتزاع در ۱۸ تیر قیمت خرید تضمینی هر کیلو 
شیر را ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد که این امر بیانگر 
حداقل نرخ خرید است، درحالیکه در گذشته حداکثر 
قیمت اعالم  می شد و در نهایت همین موضوع زمینه را 

برای گرانی لبنیات در بازار رقم زد.
آمارها نشان می دهد که با اجرای هدفمندی یارانه 
ها، سرانه مصرف لبنیات از ۸۰ و ۹۰ کیلو به ۶۰ کیلو 
رسید که با افزایش قیمت شــیرخام به مرز ۶ هزار و 
۴۰۰ تومان و گرانی مجدد لبنیات، سرانه مصرف به 
۴۰ کیلو تقلیل می یابد چرا که بسیاری از خانوارها 
توان خرید ماســت دبه ای با قیمت هــای ۵۰ تا ۶۰ 
هزار تومان، پنیر ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و شــیر ۱۰ تا 

۲۰ هزار تومان را ندارند. حال به سراغ مسئوالن ذی 
ربط می رویم  تا از آخرین جزئیات بازار لبنیات، دالیل 
گرانی، آینده قیمت ها و راهکار تعادل قیمت در بازار 

با خبر شویم:

کارخانه هــای لبنی متهم بــه افزایش 
خودسرانه قیمت/هزینه های باالی تولید علت 

اصلی گرانی ۵۰ درصدی لبنیات
سید محمد رضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی 
باشگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره به علل گرانی قیمت 
لبنیات در بازار اظهار کرد: در شــرایط فعلی اقتصاد و 
کاهش قدرت خرید خانوار، صنایع لبنی از این افزایش 
قیمت ها رضایت ندارند، چــرا که نتیجه آن تعطیلی 
کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود کاالست. وی افزود: 
طی ۶ ماه گذشته، مسئوالن ذی ربط اقدام به تصمیم 
گیری راجع به قیمت گذاری محصوالت لبنی نکرده 
اند و به رغم هشدارها و تقاضاهای ما از دستگاه های 

مختلف،  تولیدکننده به گرانی خودسرانه متهم است.
بنی طبا ادامــه داد: مســئوالن وزارت جهاد و وزارت 
صمت طی ۶ ماه اخیر بر سر اعالم قیمت محصوالت 
لبنی و شیرخام اختالف داشــتند و از نیمه تیرماه با 
ابالغ  مسئولیت قیمت گذاری محصوالت کشاورزی 
به وزارت جهاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو شیرخام را 
۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد که این امر بیانگر حداقل 
قیمت برای شیرخام است، درحالیکه در گذشته سقف 

قیمت اعالم می شد.
این مقام مسئول از افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت 
شیرخام خبر داد و گفت: برمبنای نرخ ۴ هزار و ۱۵۰ 
تومان، قیمت شیرخام با بیش از ۵۰ درصد افزایش ۶ 
هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شد که با وجود ضریب تاثیر 
۶۵ درصدی شیرخام در تولید محصوالت لبنی چطور 
می توان انتظار داشت که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت 
شیرخام، ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد، ۸۰ درصدی 
مواد بسته بندی و ۴۰ درصدی هزینه های سربار و ...، 

محصوالت لبنی با قیمت آذرماه گذشته عرضه شود؟
وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید و مانع زدایی ها، 
تولیدکننده نیمی از سال بالتکلیف ماند که مسئوالن 
به تصمیم واحد برســند. در حالیکه توصیف ما از این 
بالتکلیفی ها، آزاد شدن قیمت بود چرا که به رغم نامه 
نگاری های متعدد به رئیس جمهور، سازمان حمایت، 
وزیر جهاد، وزیر صمت یک خط جواب دریافت نکردیم 
و این به این معنی است که شاید دیگر قیمت گذاری 
دستوری در دستور کار آقایان قرار ندارد که پاسخی 

نمی دهند.
وی مسئولیت تولیدکننده را تضمین سالمت و کیفیت 
کاال و دسترسی عموم مردم به محصوالت در کل کشور 
دانست و افزود:  نظام سیاست گذاری به عنوان متولی 

باید از یک طرف هزینه های تولید را کاهش و از طرف 
دیگر قدرت خرید مردم را افزایش دهد، حال اگر نتیجه 
تصمیمات نظام سیاســت گذاری برعکس بوده نمی 

توان تولیدکننده را متهم به گرانفروشی کرد.
بنی طبا با بیان اینکه نرخ کنونی محصوالت لبنی بر 
مبنای قیمت شیرخام ۵ هزار و ۷۰۰ تومان حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد افزایش داشته اســت، گفت: با تصویب 
قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومانی خرید بــه ازای هر کیلو 
شــیرخام از پایان مرداد، عمال قیمت بــاالی ۶ هزار 
و ۶۰۰ تومان بــرای کارخانه ها تمام می شــود که با 
این وجود قیمت مجــدد افزایش خواهد یافت. گرچه 
افزایش قیمت در بســتر نظام عرضه و تقاضا کمتر از 
قیمت گذاری دســتوری خواهد بود چرا که کارخانه 
ها در شرایط عرضه و تقاضا برای فروش بیشتر با هم 

رقابت خواهند کرد.
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: براســاس 
قانون، زمانیکه دولت تثبیت قیمت می خواهد، مابه 
التفاوت آن را باید پرداخــت کند، اما توصیه ما حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص منابع آزاد شده به مصرف 

کننده بخصوص دهک های محروم جامعه است.

فروش یک کیلو و ۸۰۰ گرم ماست با نرخ ۵۰ 
هزار تومان منطقی نیست/مشکالت دامداران با 

اجرای قانون مرتفع می شود
سعید ســلطانی سروســتانی کارشــناس صنعت 
دامپروری در گفت و گو بــا خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به 
قیمت محصوالت لبنی در بــازار اظهار کرد: وزارت 
جهاد کشــاورزی طی نامه ای به کارخانجات اعالم 
کرد که در صورت خرید شــیر خام با نــرخ ۶ هزار و 
۴۰۰ تومان می توانند کره و شیرخشــک تولیدی را 
بدون تعرفه صادر کنند. وی افزود: هم اکنون برخی 
کارخانجات لبنی با نرخ ۶ هزار و ۴۰۰ تومان شیرخام 
را از دامداران خریداری می کنند کــه با این وجود 
فروش یک کیلو و ۸۰۰ گرم ماســت با نرخ ۵۰ هزار 
تومان جای سوال دارد. ســلطانی سروستانی ادامه 
داد: علی رغم فرمول ساده محاسبه قیمت محصوالت 
لبنی، اما معلوم  نیست که نرخ کنونی لبنیات بر چه 

مبنایی محاسبه شده است.
این کارشــناس صنعت دامپروری با اشــاره به اینکه 
مصرف محصوالت لبنی برای ســالمت آحاد جامعه 
ضروری است، گفت : در برنامه چهارم، پنجم و ششم 
توســعه بارها بر ســرانه مصرف ۱۶۰ کیلو لبنیات به 
عنوان تضمین کننده سالمت افراد توصیه شده است.

 وی افزود: دولت ابتدا خرید تضمینی شیر را باید انجام 
دهد و سپس با قیمت تمام شده و بر مبنای شرایط بازار 
اقدام به عرضه کاال کند که با این وجود تولیدکننده به 
مردم یارانه نمی دهد. سلطانی سروستانی با اشاره به 

اینکه قانون هدفمندکردن یارانه ها بیانگر قطع یارانه 
بود، بیان کرد: اگر طبق مــاده ۲۰ قانون نظام جامع 
دامپروری، تولیدکننده دغدغه خاطری نداشته باشد 
یا طبق ماده ۸ قبل از هدفمندکردن یارانه،  به نوعی 
کمک می شد تا قیمت تمام شــده کاهش یابد، این 
موضوع برای تولید حائز اهمیت بود که متاسفانه این 

امر محقق نشد.
این کارشــناس صنعت دامپروری با اشــاره به اینکه 
مشــکالت فعلی دامداران با اجرای قانون مرتفع می 
شود، بیان کرد: اگر کاال کمتر از قیمت تضمینی عرضه 
شود، دولت مابه التفاوت آن را به منظور پایداری تولید 

و اطمینان خاطر تولیدکننده باید پرداخت کند.
وی با تاکید بر پرداخت یارانه بــه تولید افزود: دولت 
با پرداخت یارانه به تولید، قیمت را از مبدا پایین نگه 
می دارد که این امر در قیمت تمام شده تاثیر بسزایی 
دارد، هر چند دستگاه های نظارتی بر قیمت شیرخام و 
عرضه محصوالت لبنی باید نظارت دقیق داشته باشند 
تا بدانند کــه به عنوان مثال اگــر ۱۰ تومن به قیمت 
شیر اضافه می شــود، چقدر بر نرخ محصوالت لبنی 

افزوده شود؟
سلطانی سروســتانی در واکنش به دخالت های بی 
مورد دولت در قیمــت گذاری گفــت: در دنیا ثابت 
شده که در اقتصاد دولتی هیچ گونه پیشرفتی وجود 
ندارد و تولیدکننده تنهــا ضربه می خورد، درحالیکه 
با بکارگیری از ظرفیت تشکل ها و نظارت دولت هیچ 
گونه مشــکلی در تولید وجود ندارد. به عنوان مثال 
کشور هندوستان طی ۲۰ ســال اخیر قیمت شیر را 
ثابت نگه داشته که این امر در کشور ما هم باید تکرار 
شود، کما اینکه کشورهایی که از ما دیرتر شروع کردند، 

موفقیت های بسیاری داشته اند.

ضرورت نظارت دولت بر قیمت فرآورده های 
لبنی/افزایش قیمت شیرخام راه حل حمایت از 

دامدار نیست
علی احســان ظفری مدیر عامل اتحادیــه تعاونی 
های لبنی در گفت و گو بــا خبرنگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی باشــگاه خبرنگاران جوان، در واکنش 
به آزادســازی قیمت محصوالت لبنی گفت: گرچه 
برخی کارشناســان اذعان می کنند که آزادسازی 
بهتر از قیمت دستوری است، اما این موضوع واقعیت 
ندارد. مصــداق بارز ایــن امر در الســتیک، آهن و 
ســیمان به وضوح مشخص اســت که با آزاد شدن، 
قیمت کاهش نداشــته اســت. این مقام مسئول با 
بیان اینکه آزادسازی قیمت لبنیات منجر به کاهش 
سرانه مصرف می شــود، افزود: با آزادسازی قیمت 
محصوالت لبنی دهک هــای پاییــن جامعه توان 
خرید محصــوالت لبنی را ندارنــد ، از این رو اعمال 
نظــارت دولت عالوه بــر جلوگیری از هــرج و مرج 
 بازار منجر به منطقی شــدن هزینه سفره خانوار هم 

خواهد شد.
ظفــری در پایان با اشــاره به اینکــه افزایش قیمت 
شیرخام راه حل مناسبی برای حمایت از دامدار نیست، 
تصریح کرد: با توجه به افزایش افسار گسیخته تمامی 
کاالها، امیدواریم پس از استقرار دولت تصمیماتی در 
جهت مهار قیمت کاالها اتخاذ شود. در شرایط فعلی 
اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار بواســطه شیوع 
ویروس کرونا و رکود کســب و کارها، افزایش پی در 
پی قیمت لبنیات منجر به کاهش سرانه مصرف شده 
اســت که اگر مســئوالن تدابیری برای این موضوع 
 نیدنیشــند، ســرانه مصرف به کمتــر از رقم کنونی 

خواهد رسید.

لبنیاتگرانترمیشود؟

لبنیات  روی  موج  گرانی

واردکننده: صحت ندارد
ماجرایوارداتالســتیکهای

۲میلیونیکامیون
فعاالن بخش حمل و نقل جــاده ای کاال می گویند 
واردات الستیک های ارزان قیمت از هند صحت ندارد 
و وزارت صمت اجازه نمی دهد محصولی ارزان تر از 
کاالهای تولید داخل در بازار عرضه شود. به گزارش 
مهر، اخیراً میان کامیون داران شایع شده بود که قرار 
اســت تعدادی از واردکنندگان الستیک، نسبت به 
واردات الستیک های ارزان قیمت بایاس )نخی( از 
هند با قیمت جفتی ۲ میلیون تومان و کمتر از یک 
چهارم تولید داخل، اقــدام کنند. در حال حاضر هر 
جفت الستیک بایاس )نخی( سنگین تولید داخل از 
۳ برند مشهور در سایز پُر مصرف ۱۲-۲۴ قیمتی بین 
۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۸ میلیون ۹۰۰ هزار تومان قیمت 
دارد. بسیاری از خودروهای سنگین داخلی به دلیل 
فرسوده بودن، مصرف کننده الستیک های بایاس 
هستند و الســتیک های رادیال یا سیمی عمدتاً در 

خودروهای با سن پایین تر مشتری دارند.

مقایسه قیمت تمام شده الستیک های 
وارداتی با نرخ بازاری آنها

بر اســاس اظهارات برخی واردکنندگان الســتیک 
سنگین، الستیک های چینی نیز به دلیل افزایش کرایه 
حمل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )و همچنین 
سایر شرکت های کشتیرانی دنیا( با افزایش بی سابقه ای 
مواجه شده و به جفتی ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان رسیده 
است؛ این در حالی است که کرایه حمل هر کانتینر ۴۰ 
فوتی حامل الستیک سنگین، ۸ هزار دالر است. گفته 
می شود قیمت تمام شده واردات هر حلقه الستیک 
۱۲-۲۴ چینی یک و نیم و جفتی ۳ میلیون تومان است 
که با احتساب سود واردکننده، عوارض گمرکی، کرایه 
حمل جاده ای، خدمات بنــدری و… به جفتی ۱۲ تا 
۱۶ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. ضمن اینکه 
واردات الستیک چینی از بندر شانگهای به بندرعباس 
حدود ۳ ماه طول می کشــد؛ اما واردات الســتیک از 
بمبئی به بندر شهید رجایی ۳ هفته ای و بندر چابهار 

حداکثر دو هفته ای انجام می شود.

دبیر کانون کامیونداران: وزارت صمت 
اجازه توزیع الســتیک سنگین ارزان تر از 

تولید داخل را نمی دهد
احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن های کامیون 
داران در گفت وگــو با خبرنگار مهر دربــاره واردات 
الستیک های ســنگین و ارزان قیمت هندی اظهار 
کرد: قطعاً چنین موضوعی صحت ندارد و هر برندی 
وارد کشور شود، قیمِت بازار پیدا می کند. وی افزود: هر 
جنسی که با قیمت ارزان هم وارد شود، وزارت صمت 
اجازه نمی دهد تا با همان قیمت پایین عرضه و توزیع 
شود؛ در حال حاضر کامیون های وارداتی دست دوم 
با قیمت ۷۰ هزار یورو وارد می شود؛ اما وزارت صمت 
اجازه ترخیص آنها به قیمت پایین را نمی دهد؛ االن 
عوارض و گمرکی کامیون هــای وارداتی با نرخ ۱۰۰ 
در هزار یورو محاسبه می شود و سپس اجازه می دهد 
تا واردکننده ای که کامیون را ۷۰ هزار یورو خریده، در 

اظهارنامه خود آن را ۱۱۰ هزار یورو ذکر کند.

تولیدکنندگان داخلی حاضر به نظام مند 
کردن قیمت الستیک های خود نیستند

کریمی یادآور شد: در حال حاضر الستیک سنگین 
تیوپلس را تنها یک برند داخلی تولید می کند بقیه 
کارخانجات داخلی، تیوپلس تولید نمی کنند؛ اما 
الســتیک بایاس را ۳ برند داخلی تولید می کنند 
که ۲ شرکت بیشترین میزان عرضه در بازار دارند؛ 
ما جلساتی با این دو تولیدکننده بزرگ الستیک 
سنگین داخلی برگزار کردیم اما آنها دنبال نظام مند 
شدن بازار الستیک کامیون نیستند و به هیچ عنوان 
حاضر نیستند با قیمت متعارف تر به اتحادیه ها، 
تشکل ها یا تعاونی های کامیون داران عرضه کنند.

مقایسه قیمت الستیک های سنگین 
تولید داخل با وارداتی ها

وی افزود: الستیک های تولید داخل حدود ۹ میلیون 
تومان در هر جفت، چینی تیوپلس بایاس حدود ۱۲ تا 
۱۶ میلیون تومان و اروپایی ها هم از ۱۶ تا ۱۸ میلیون 

تومان بسته به برند آنها در بازار به فروش می رسند.

تولیدکنندگان داخلی الستیک عامل 
وضعیت فعلی قیمت ها در بازار هستند

کریمی تصریح کرد: تولیدکننده های داخل عامل این 
وضعیت قیمت الستیک ســنگین هستند؛ تا زمانی 
که تولیدات داخلی ما نتوانند با محصوالت خارجی 
رقابت کنند، این وضعیت ادامه دارد؛ وقتی محصول 
تولیدکننده های داخلی ۲۰ سال است کیفیتشان تغییر 
نکرده، نباید انتظار داشت محصول داخلی بتواند رقابت 
کند؛ برخی الستیک های سایز خاوری تولید داخل، 

بالفاصله پس از نصب، شیاردار می شود.

خبر

مشاهدات میدانی حاکی از آن اســت که در حال حاضر هویج و 
پسته تازه گرانترین اقالم پرمصرف بازار میوه و تره بار هستند.

به گزارش بر اســاس مشــاهدات میدانی از خرده فروشی های 
سطح شــهر تهران قیمت هر کیلو هویج ۲۶هزار تومان، موز ۲۹ 
هزار تومان، گوجه فرنگــی ۹۵۰۰ تومان، پیاز و ســیب زمینی 

۵۹۰۰ تومان، خیار ۱۱ هزار و۹۰۰ تومان، انگور ۳۵ هزار تومان، 
هلوانجیری ۲۹ هــزار تومان، انگور قرمز ۴۰ هزارتومان، ســیب 
ســبز ۲۵ هزارتومان، ســیب گالب ۲۵ هزارتومان، شــلیل ۳۲ 
 هزارتومان، آلو ۳۵ هزارتومان و پسته تازه کیلویی ۱۵۰ هزارتومان

 است.

گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در 
برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

در میادیــن میوه و تره بــار نیز قیمت هر کیلو آلــوی قطره طال 
۲۳هزار و۵۰۰ تومان، آلوی شابلون ۱۷هزار و ۹۰۰ تومان، انگور 
بی دانه۱۷هزار و۲۰۰ تومان، انگور عسگری ۱۳هزار و۹۰۰ تومان، 

انجیر زرد۱۹ هزارتومان، انجیرســیاه ۱۵هزار و۵۰۰ تومان، پیاز 
زرد ۴۳۰۰ تومان، خیارکوتاه ۷۳۰۰ تومان، سیب زمینی ۴۳۰۰ 
تومان، گوجه فرنگی ۶۶۰۰ تومان، ســیب گالب ۱۲هزار و۶۰۰ 
تومان، مــوز ۲۲هزار و۵۰۰ تومان، هلو انجیــری۱۷ هزار و۱۰۰ 

تومان است.

طبق اعالم دبیر اتاق اصناف ایران، در هر سه شرایط زرد، نارنجی و 
قرمز کرونایی همه مشاغل به جز ۷ گروه مجاز به فعالیت هستند.

محمد باقر مجتبایی در گفت وگو با ایسنا، درباره تکلیف فعالیت 
مشاغل در حال حاضر و بعد از تعطیالت سراسری شش روزه در 
استان های مختلف گفت: بر اســاس مصوبه تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا در کلیه شهرها در هر 
وضعیتی اعم از قرمز، نارنجی و زرد کلیه مشــاغل اعم از صنفی و 
غیر صنفی به استثنا هفت گروه شامل رستوران ها و قهوه خانه ها 
بصورت پذیرایی در فضای بســته )بصــورت بیرون بر می توانند 

فعالیت کنند(؛ تاالرهای پذیرایی؛ ســالن های ســینما و تئاتر؛ 
پاســاژها و بازارهای سربسته به اســتثنای پاساژهای تخصصی 
نظیر الســتیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر ) پاساژهای 
عمومی نظیر پوشــاک، کیف، کفش و موبایل همچنان مجاز به 
فعالیت نیستند(؛ استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی؛ 
شهربازی و باغ وحش ها؛ نمایشگاه های عمومی و تخصصی به شرط 
رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز اســت. وی همچنین تاکید 
کرد که این هفت گروه از سوی ستاد ملی کرونا اعالم شده نه اتاق 
اصناف و بخشی از این مشاغل اصال صنفی نیستند و ما فقط بخاطر 

اطالع رســانی کامل به اطالعیه قرارگاه اشاره کردیم. گروه های 
غیرصنفی می توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند تا در صورت 

پذیرش از سوی ستاد ملی کرونا اجرا شود. 
به گزارش ایسنا، کشــور از اواخر تیر ماه وارد پنجمین موج کرونا 
شده که هنوز هم ادامه دارد و در روزهای گذشته رکود فوتی های 
کرونایی طی دو سال گذشته شکسته شد. در این شرایط بر اساس 
مصوبات ستاد ملی کرونا از دوشــنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰  تا 
پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تنها ۲۱ رسته گروه شغلی یک در 
محدودیت جدید امکان فعالیت داشتند و حاال از دیروز )یکشنبه 

۳۱ مرداد( شیوه جدید فعالیت مشــاغل در استان های مختلف 
اعالم شد.

گفتنی است که مصوبه محدودیت هفت شغل در شهرهای زرد، 
نارنجی و قرمز از ۲۸ تیر اجرایی شد و پیش از آن در شهرهای قرمز 
فقط گروه ۱، درشــهرهای نارنجی گروه ۱ و ۲ و در شهرهای زرد 
گروه ۱ و ۲ و ۳ مجاز به فعالیت بودند و فعالیت گروه چهار شغلی 
در هر ســه حالت ممنوع بود، اما به نظر می رسد به دلیل شرایط 
اقتصادی و انتقاداتی که از ســوی مســئوالن صنفی مطرح شد 

وضعیت تغییر کرد. 

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر گفت: عرضه شکر 
فله ای با قیمت بیش از کیلویی ۱۴ هزار تومان و بسته بندی بیش 

از ۱۶ هزار تومان تخلف گرانفروشی است.
به گزارش صدا و سیما، بهمن دانایی افزود: در حال حاضر قیمت 
شکر داخلی در درب کارخانه به ازای هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا 
۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است که با احتساب سود اگر این محصول 
به صورت فله عرضه شود قیمتش باید بین ۱۴ تا ۱۴,۵۰۰ تومان 
و اگر در بســته بندی های یک کیلویی عرضه شود باید بین ۱۵ 

تا ۱۶ هزار تومان باشد. وی با اشــاره به اینکه شکر نرخ مصوب 
ندارد گفت: البته دســتگاه های نظارتی با احتساب قیمت تمام 
شده می توانند به موضوع گران فروشی این محصول ورود کرده 
و بر اساس آن با این موارد برخورد کنند. دانایی افزود: باال بودن 
قیمت شــکر در حال حاضر به دلیل ضعف نظارت است وگرنه 
قیمت شکر بســته بندی حداکثر باید ۱۶ هزار تومان باشد. وی 
تاکید کرد: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار باید قیمت شکر 
روی بسته بندی آن درج شده باشد و اگر این اقدام صورت نگیرد 

تخلف است ضمن اینکه بسته بندی های شکر حتماً باید با وزن 
یک کیلویی باشد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر تصریح کرد: در حال 
حاضر ۳۷ کارخانه شکر در کشور فعالیت می کنند که ۹ کارخانه 
نیشــکری و ۲۸ کارخانه چغندری سالیانه حدود یک میلیون و 

۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید دارند.
وی گفت: در حال حاضر حداکثــر واردات برای مصرف ۲۰۰ تا 
۳۰۰ هزار تن است و البته دولت نیز باید ۵۰۰ هزار تن شکر برای 

ذخیره راهبردی )استراتژیک( داشته باشد که بر اساس نیاز برای 
تأمین این مقدار شکر به کشور وارد می کند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر ادامه داد: شرکت 
بازرگانی دولتی بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار در صورت 
احســاس هر گونه کمبود با تخصیص یارانه ۳ تا ۴ هزار تومان 
برای هر کیلو شکر را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصارف 
صنوف و خانوار عرضه می کند که این موضوع نیز به ایجاد ثبات 

قیمتی در بازار شکر یاری دهنده است.

رئیس کمیته مشــترک بازرگانی ایــران و ژاپــن گفت: بهتر 
اســت بجای دادن ارز برای واردات واکســن کرونا، با استفاده 
 از بخشــی از ارزهای بلوکه شــده در ژاپن، کره و ... واکســن 

وارد کنیم.
بهرام شــکوری در گفــت و گو با مهــر، اظهار داشــت: اخیراً 
یک شــرکت خصوصی به ما مراجعــه کرد که بــرای واردات 
۵ میلیون دز واکســن آســترازنکا مجوز دریافت کرده اســت 

و اعالم کــرد کــه بــه زودی می خواهد تــا ۵۰ میلیــون دز 
هــم وارد کنــد و وزارت بهداشــت قــول تأمیــن ارز را داده 
 اســت. این شــرکت برای تســریع فراینــد از ما درخواســت 

کمک کرد.
رئیس کمیته مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن افــزود: با توجه 
به حضور وزیــر امور خارجه ژاپــن در ایران، به نظر می رســد 
دولت می توانــد از طریق رایزنــی زمینه ای فراهــم کند که با 

اســتفاده از پول های بلوکه شده در ژاپن، واکســن وارد کنیم؛ 
یعنی بــه جــای دادن ارز بــرای واردات آســترازنکا و … که 
 گران هم تمام می شــود، از ارزهای بلوکه شــده برای واردات 

استفاده کنیم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــه دلیــل محدودیت های 
تحریم، امکان اســتفاده از ارزهای بلوکه شــده وجود ندارد و 
حتــی در قالــب واردات کاال هــم نمی تــوان از ایــن ارزها 

اســتفاده کرد از این رو با توجه به تســهیل واردات واکســن، 
 بهتر است از بخشــی از ارزهای بلوکه شــده برای ورود واکسن 

استفاده کرد.
رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 
گفت: ایران می تواند از طریق رایزنی با ژاپن، کره و چین از ارزهای 
بلوکه شده برای بهبود شرایط کرونا در کشور استفاده و بسیاری 

از مشکالت را حل کند.

ازهویج۲۶هزارتومانیتاپسته۱۵۰هزارتومانی!

گرانترین اقالم در بازار میوه وصیفی کدامند؟

جدیدترین جزئیات فعالیت مشاغل در رنگ بندی کرونایی

عرضه شکر بسته بندی بیش از ۱۶ هزار تومان تخلف است

ارزهای بلوکه شده در ژاپن و کره صرف واردات واکسن شود
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پيش بينی سقوط سنگين قيمت طال
بعضی از تحلیلگران بازار جهانی طال می گویند ناکامی این فلز ارزشمند برای عبور از مرز 
۱۸۰۰ دالر، ممکن است طال را در معرض یک ریزش قابل توجه دیگر قرار دهد.دانیل 
پاویلونیس، کارگزار ارشد کاال در شرکت آر جی او فیوچرز در این باره گفت: با وجود این 
که اونس طال پس از ریزش دو هفته پیش، به سرعت در باالی ۱۷۰۰ دالر تثبیت شد اما 
تقاضای کافی برای خرید وجود ندارد تا قیمت این فلز ارزشمند باالتر برود. طال درست 
روی یک خط نزولی قرار گرفته و نزول بیشتری پیدا خواهد کرد. مشکل اینجاست که 
نقره هم خیلی ضعیف است و تصور می کنم طال این فلز را دنبال خواهد کرد. طال در موج 

نزولی بعدی تا سطح ۱۶۷۰ دالر عقب نشینی خواهد کرد.
رویداد مهم هفته جاری سمپوزیوم جکسون هال خواهد بود.

جیمز نایتلی، مدیر اقتصاد بین الملل موسســه ING در این باره به کیتکونیوز گفت: 
بحث اصلی "سیاست اقتصادکالن در یک اقتصاد نابرابر" خواهد بود اما توجه اصلی بازار 
به بحثها پیرامون تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا خواهد بود.همه 
نگاه ها به صحبتهای جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا دوخته شده که صبح جمعه 
به شکل کنفرانس ویدیویی سخنرانی خواهد کرد.نایتلی گفت: ما شاهد آن هستیم که 
بانک مرکزی آمریکا حداقل در گزارش نشست سیاست پولی ماه گذشته خود در این باره 
صحبت کرده است. این امر می تواند به ریزش قیمت طال در آستانه نشست جکسون هال 
منتهی شود. این نشست ممکن است مشکالتی هم برای بازارهای سهام ایجاد کند.اما بعید 
به نظر می رسد بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی خود را بیش از حد سریع تحکیم شود به 
خصوص که ریسک ناشی از شیوع کرونای دلتا جدی است.بارت میلک، مدیر استراتژی 
جهانی تی دی سکیوریتیز گفت: همه چیز به مسئله اشــتغال که بخشی از ماموریت 
بانک مرکزی آمریکاست، برمی گردد. بانک مرکزی آمریکا تمایل دارد تورم باالتر از حد 
مطلوب را نادیده بگیرد تا رشد اشتغال ضروری را مشاهده کند. هیچ کس در خصوص 
آمار اقتصادی آمریکا هیجان زده نیست. آمار خرده فروشی ماه گذشته ضعیفتر از حد 
مطلوب بود و به نظر می رسد به این زودی برنامه محرک اقتصادی جدیدی داشته باشیم.

اقتصاد آمریکا ممکن است برای بازگرداندن همه مشاغل از دست رفته، اوقات دشواری را 
داشته باشد. این وضعیت راحتی برای بانک مرکزی آمریکا نیست.به گفته میلک، مقامات 
بانکی ممکن است تدابیر محرک مالی را تعدیل کنند اما سیاست انبساطی همچنان برای 
مدت طوالنی ادامه پیدا خواهد کرد.پاویلونیس پیش بینی کرد سطح ۱۸۰۰ دالر نقطه 
مقاومتی قوی برای طال مانده است و تا زمانی که این فلز ارزشمند نتواند باالی این سطح 
بسته شود، بعید است صعود چندانی پیدا کند. باید طال به باالی ۱۸۰۰ دالر صعود کند 
تا اوضاع را بتواند به نفع خود تغییر دهد. اگر موفق به شکستن قیمت ۱۸۰۰ دالر نشود 
در این صورت به سمت ۱۶۷۰ دالر عقب نشینی خواهد کرد.میلک هم صعود اونس طال 
به باالی ۱۸۰۰ دالر را نشانه بهتر شدن اوضاع برای این فلز ارزشمند می داند اما طال باید 
ابتدا مقاومت در سطح ۱۷۹۳ را بشکند که در صورت مطلوب نبودن آمار اقتصادی هفته 

جاری چنین اتفاقی می تواند روی دهد.

بيت كوین ریخت
ناکامی بیت کوین در فتح ۵۰ هزار دالر باعث ریزش بازار شد.به گزارش سی ان بی سی، 
صرافی باینانس در ادامه رویکرد سختگیرانه خود اعالم کرده است که از این پس معامله 
گران برزیلی حق اســتفاده از اهرم در معامالت آتی را نخواهند داشت. پیشتر تصمیم 
مشابهی در خصوص معامله گران هلندی اتخاذ و اعالم شده بود این تصمیم به زودی به 
معامله گران سایر کشورهای اروپایی تعمیم خواهد یافت. پیشتر نیز این صرافی باینانس با 
صدور بیانیه ای اعالم کرده بود احراز هویت برای تمامی کابران این صرافی اجباری خواهد 
بود.  برخی از صرافی ها به دنبال اخذ مجوز برای فعالیت قانونی در بازار هستند که این 
مساله می تواند اطمنیان خاطر معامله گران را نسبت به امنیت سرمایه شان افزایش دهد. 
صرافی یورکس مستفر در آلمان از برنامه ریزی برای راه اندازی اولین ETF مبتنی بر 
بیتکوین اروپا خبر داده که در صورت تایید نهاد ناظر در بورس فرانکفورت لیست خواهد 
شد. پیش از این، چنین صندوق هایی در برخی کشورها ازجمله کانادا راه اندازی شده بود.

یکی از بانفوذترین مدیران بانک مرکزی آمریکا به طرز بی سابقه ای از ارزهای دیجیتالی 
انتقاد کرده و این مساله باعث نگرانی معامله گران از اتخاذ رویکرد مشابه چین توسط فدرال 
رزرو در برخورد با رمزارزها شده است. نیل کاشکاری- مدیر دفتر منطقه ای مینیاپولیس- 
با بیان اینکه پنج، شش سال پیش به رمزارزها و بیتکوین خوشبین بود، گفت: تا جایی که 
من می بینم ۹۵ درصد این بازار را تقلب، سردرگمی و هیاهوی پوچ فرا گرفته است.مجموع 
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۰۶۰ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۰۱ درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۸ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین 
۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

سهم مشاغل خانگی از تسهيالت كرونایی
مشاغل خانگی سه درصد از مشاغل کل کشور را به خود اختصاص می دهند، هر چند 
سهم این مشاغل بسیار ناچیز است، اما نقش مهمی در نان آوری بسیاری از خانواده ها 
داشته اند؛ از زمان شیوع کرونا صاحبان این مشاغل برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه های 
کوچک خانگی با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند.مشاغل خانگی امروز مانند سایر 
مشاغل یک منبع مهم اشتغال و درآمد به شمار می رود و بسیاری از زنان و حتی مردان 
در خانه های خود با ایجاد کارگاه های کوچک و یا استفاده از فضای خانه به دنبال کسب 
درآمد و کمک به اقتصاد خانوار هستند.مشاغلی که با کمترین امکانات و هزینه توسط 
یک عضو یا اعضای یک خانواده ایجاد می شود و با تولید محصول، یا کال و خدماتی بازار 
فروش آن ها را در  خارج از محل مسکونی و در بازار فراهم می سازد.ایجاد مشاغل خانگی 
به حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی 
کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق 
آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاء خانواده کمک کرده است.تحوالت 
عظیم در بخش فناوری اطالعات نیز کمک شایانی به توسعه مشاغل خانگی کرده است به 
گونه ای که این امکان فراهم شده است تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از رایانه و 
وسایل جانبی مورد نیاز، به انجام کسب و کارهای گوناگون در این حوزه بپردازند.بر اساس 
تعریف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل خانگی »آن دسته از فعالیت هایی است 
که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون 
مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی هم جوار شکل می گیرد و منجر به 
تولید خدمت یا کاالی قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود.«بر اساس 
مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، رشته های مشاغل خانگی در حوزه 
های صنایع دستی، فرش کشــاورزی، دامپروری، شیالت، خدمات، تولیدی صنعت و 
فناوری اطالعات)IT ( است و بر همین اساس انواع مشاغل خانگی در هریک از زیر بخش 
ها ارائه شده که فهرست و همچنین اطالعات هر یک از مشاغل مذکوردر سایت وزارت کار 
و امور اجتماعی موجود است.همچنین برای حمایت از مشاغل خانگی، طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های 
قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال ۱۳۹۶ طراحی و به تصویب رسید. به 
منظور اجرای و پیاده سازی این طرح، جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه 
ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی )آموزش و مشاوره( اشخاص حقیقی و 
حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و 
عمودی شد.جهاد دانشگاهی با استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیلگران خود 
در سراسر کشور در نظر دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی سازمان های دولتی و غیر 
دولتی بویژه بخش خصوصی، حلقه های مفقوده و خال طرح های مشابه قبلی را شناسایی 

و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد.

اخبار

وزیر پیشنهادی کار با بیان اینکه 
وزارت کار، وزارت مردم است، 
گفت: در حوزه مشاوره و هدایت 
شغلی، سامانه اشتغال ایرانیان را 
راه اندازی خواهم کرد.به گزارش 
مهر، حجت اهلل عبدالملکی، وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی در جلسه علنی روز گذشته مجلس که به منظور 
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و اخذ 
رأی اعتماد از نمایندگان مجلس در حال برگزاری اســت، 
گفت: نقل قول هایی در این تریبون به من نسبت داده اند که 
صحت ندارد. بنده دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از 
دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با 
مرتبه دانشیاری هستم. همچنین در نیمی از عمر ۴۰ ساله 
خود در زیرمجموعه های وزارت کار، وزارت اقتصاد، کمیته 
امداد، استانداری کردستان، مرکز الگوی اسالمی پیشرفت و 
بیش از ده ها مجموعه اقتصادی بزرگ که هر کدام ده ها هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتند، فعالیت های اجرایی و 
مدیریتی زیادی داشته ام.وی افزود: قطعاً نمایندگان مجلس 
بین تجربه موفق و سابقه طوالنی تفاوت قائل هستند. وزارت 
کار یک نهاد بزرگ است که با حوزه های رفاهی و معیشتی، 
کارگران، بازنشستگان، روستاییان، معلوالن، عشایر، زنان 
سرپرست خانوار، کارجویان و کارآموزان، آسیب دیدگان 
اجتماعی، کودکان، ســالمندان و مراکز فنی و حرفه ای و 
غیرانتفاعی متعدد ارتباط دارد. این وزارتخانه به ۷۰ درصد 
مردم ایران خدمــات می دهد که به ایــن جهت بنده این 

وزارتخانه را وزارت مردم می دانم.
وی ادامه داد: همچنین اجرای تعداد زیادی از اسناد نظام و 
قوانین باالدستی و مجلس در گروی مدیریت صحیح وزارت 
کار است. بنده به عنوان یک مدیر اجرایی معتقدم بخش 
زیادی از مشکالت ما ناشــی از اجرا نکردن درست قوانین 
است. مشکالت حوزه ضابطه گذاری مربوط به آئین نامه های 
اجرایی در دستگاه های اجرایی بوده که حتی گاهی موجب 
نقض غرض قانونگذار شده است. من اجرای صحیح قانون را 
در دستور کار قرار می دهم.عبدالملکی افزود: اصول ۲۰، ۲۱، 
۳۹، ۴۱ و ۴۳ قانون اساسی و بخش های زیادی از بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی در حوزه اشتغال و ایجاد رفاه برای مردم 
و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴، مبارزه 
با مواد مخدر قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت 
از معلــوالن و قانون تعاون مربوط به وزارت کار می شــود.

وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
برنامه های عملیاتی با پشتیبانی مجلس محقق می شوند، 
اظهار داشت: یکی از محورهای مهم من مربوط به اشتغال و 
روابط کار و آموزش های فنی و حرفه ای می شود. ز دو مشکل 
رفاهی کشور، تورم و بیکاری اســت و نمایندگان دغدغه 
بیکاری در منطقه خود را دارند. اگرچه تولید و اشتغال در 
بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و … 
رخ می دهد اما با توجه به اینکــه این وزارتخانه با دبیرخانه 
ستاد اشتغال کشور مرتبط است، الزم است که تحقق برنامه 
اشتغالزایی با فرماندهی عالی رئیس جمهور از طریق وزارت 
کار پیگیری شود. وزارت کار مســئول اجرای برنامه های 

تولید و اشتغال خواهد بود.وی گفت: طی ۴۳ سال گذشته 
اقدامات زیادی برای اشتغال شده اما آیا اطالعاتی در مورد 
وضعیت اشتغال و بیکاری مردم داریم؟ آیا از طریق کد ملی 
می توان اشتغال، بیکاری، کارورز بودن، وضعیت تجربه و 
مهارت و استعداد افراد را به دست آورد؟عبدالملکی افزود: 
من برنامه دارم که با ایجاد سامانه »اشتغال ایرانیان« این بانک 
اطالعاتی را در حوزه مشاوره و هدایت شغلی درست کنم که 
می تواند اهرم کمکی بــرای کارفرمایان جهت پیدا کردن 
نیروی مورد نیازشان باشد.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: می گوئید چرا در ســرمایه گذاری های 
هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه صندوق ها عدالت 
سرزمینی بخصوص در مناطق محروم رعایت نمی شود؛ این 
موضوع درست است و به موضوع اشتغال در مناطق محروم 
مربوط می شود.وی افزود: من برنامه دارم که مشخص کنم 
هر دستگاهی در حد مقدورات خود در حوزه توسعه متوازن 
ایفای نقش کند. خوشــبختانه آمایش سرزمین در سطح 
کالن انجام شده، از این رو برنامه دارم که هر هلدینگ در هر 
بخش چه کارهایی انجام دهد؛ این نقش آفرینی باید همراه 
با سودآوری و تأمین منابع مالی بیشتر برای صندوق، کمک 
به پیشرفت اقتصادی منطقه و کمک به بهبود زمینه های 
ارزش شغلی منطقه باشد.وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: همچنین در برنامــه دارم که قوانین 
زائد را حذف کنم.عبدالملکی در خصوص پیگیری ســه 
جانبه گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت گفت: تاکید ما بر 
اجرای این موضوع است، با کانون ها و اتحادیه های کارگری 
و کارفرمایی جلسات متعددی داشتیم همه آنها معتقد به 
اصالح قانون تعیین حقوق و دستمزد هستند ما این اصالح را 
انجام می دهیم.وی در خصوص یارانه بیمه کارفرمایان گفت: 
بسیاری از کارفرمایان معتقدند اگر هزینه بیمه کارگری کمتر 
شود ما بهتر می توانیم فعالیت کنیم، در حال تهیه برنامه ای 
هستیم که یارانه بیمه کارگران مخصوص کارفرمایان تأمین 

و اجرا شود.

سهم مشــاغل خانگی در ایران کمتر از ۳.۵ 
درصد است

وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
مشــاغل خانگی گفت: در دنیا مشاغل خانگی نقش ۱۰ تا 
۱۱ درصدی در اشتغال دارند اما در ایران این سهم کمتر از 
۳.۵ درصد است. ما پیش از این الگوی کار از منزل به جای 
کار در منزل را به صورت پایلوت راه اندازی کردیم که برای 
۵۰ هزار نفر شغل ایجاد شد.عبدالملکی در خصوص توسعه 
آموزش فنی و حرفه ای گفت: ما قانون جامع آموزش فنی و 
حرفه ای را داریم که سال ۹۶ تصویب شد اما اجرا نشد. این 
قانون خوبی است و ما آن را اجرا خواهیم کرد. برنامه ریزی 
کردیم تا نیمی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای را به مراکز 
کارآفرینی تبدیل کنیم.وی درباره سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق ها و شرکت های تابعه آن گفت: به دنبال شفاف 
سازی دخل و خرج های سازمان تأمین اجتماعی هستیم 
همچنین به سمت راه اندازی بیمه اجتماعی برای ۹ دهک 
کشور حرکت خواهیم کرد. مساله ایجاد عدالت در خدمات 
درمانی را پیگیری می کنیم تا کیفیــت خدمات درمانی 
افزایش یابد. در نقاطی که مراکز درمانی نداریم، تأسیس 
خواهیم کرد و یا اگر امکان تأســیس نباشد اقدام به خرید 

خدمت درمانی می کنیم.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تاکید کرد: همه این خدمات تأمین اجتماعی را 
الکترونیکی خواهیم کرد. بانک اطالعات رفاه ایرانیان که 
موجود است را تکمیل کرده و مصوبه بودجه امسال مبنی 
بر بازپرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به 
تأمین اجتماعی را پیگیری می کنیم تا این بدهی ها پرداخت 
شود.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
حوزه مذکور گفت: در ده سال گذشته بخش تعاون مظلوم 
واقع شد به خصوص پس از ادغام سه وزارت تعاون، کار و رفاه 
آنچه فراموش شــد بخش تعاون بود. معتقدیم باید بخش 
تعاون را ارتقا دهیم.وی ادامه داد: مهمتریــن اقدام ما در 
مردمی سازی اقتصاد، تقویت تعاون است. در نخستین گام 
سند تعاون را که سال گذشته تصویب شد اما اجرا نشد به اجرا 
درخواهیم آورد. بانک توسعه تعاون را برای حمایت بیشتر از 
بخش تعاون تقویت خواهیم کرد.عبدالملکی تاکید کرد: یک 
اقدام نوآورانه در حوزه تعاونی ها داریم و آن ایجاد شاخص 
پایش تولید و فضای کسب و کار در تعاونی هاست تا فضای 
کسب و کار شرکت های این حوزه را بررسی کنیم. تقویت 
فرهنگ تعاون هم مدنظر است.وی درباره برنامه های خود در 
حوزه بهزیستی گفت: در بخش بهزیستی، تحکیم خانواده، 
حمایت از زنان بدسرپرست و بی سرپرست، ایتام، معلوالن 
و سالمندان را در دستور کار داریم. سازمان بهزیستی ۱۲۰ 
هزار نیرو دارد و با ۶.۵ میلیون نفر از مردم که تحت پوشش 
آن هستند در ارتباط مستقیم اســت.عبدالملکی گفت: 
کنترل آسیب های اجتماعی، رسیدگی به معلوالن، اجرای 
قانون اختصاص سهم سه درصدی به معلوالن در جذب نیرو، 
موضوع کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا و تأمین مسکن 

خانوارهای پرمعلول از دیگر برنامه های ماست.

به ازدواج زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار 
کمک می کنیم

وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارائه 
بسته های حمایتی برای کاهش فقر سالمندان و حمایت 
از کودکان و زنان بی سرپرست از دیگر برنامه های سازمان 
بهزیســتی خواهد بود. در حال حاضــر ۹۰۰ هزار زن بی 
سرپرســت پشــت نوبت برای تحت پوشــش درآمدن، 
هســتند و ما به جد دنبال خواهیم کرد کــه دیگر زن بی 
سرپرست پشت نوبتی نداشته باشیم. همچنین به ازدواج 

زنان بی سرپرســت و سرپرســت خانوار کمک می کنیم.
عبدالملکــی درباره حــوزه صندوق هــا و هلدینگ های 
زیرمجموعه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
همه نماینــدگان مجلس نگــران این بخش هســتند، 
۱۷۸ شــرکت بزرگ ذیل صندوق تأمین اجتماعی و ۵۰ 
 شرکت بورسی بزرگ ذیل صندوق بازنشستگی کشوری 
فعالند.وی تصریح کرد: از مشــکالت صندوق های وابسته 
به ایــن وزارت بدهی دولت به این شــرکت ها، شــفاف 
نبودن دارایی هــا و فعالیــت آنها، وجــود مدیریت های 
سیاســی و غیراقتصادی، فســادآلود و انتصابات رانتی و 
حقوق های نجومی هســتند.عبدالملکی بــا بیان اینکه 
صندوق هــای ذیل وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
به حیاط خلــوت جریانی خاص تبدیل شــده، گفت: در 
اولین گام فســادزدایی از مجموعه های تحت پوشــش را 
پیگیری می کنم. ضمــن حفظ مدیران ســالم و کارآمد، 
تمام مدیران مفســد و رانتی را شناسایی و برکنار خواهیم 
 کرد. همچنیــن مدیران جهــادی و انقالبی شناســایی

 و جایگزین خواهند شد.

پای ریشه کنی فساد در مجموعه های شستا 
ایستاده ام

وی اظهار کرد: تا کی بگوییم شســتا را رانــت فرا گرفته 
اســت، روز گذشــته روز انقالب اســت. چرا شبکه های 
معانــد علیه مــا فعالیــت می کننــد چــون می دانند 
 من پای ریشــه کنــی فســاد در مجموعه های شســتا 

ایستاده ام. 
مساله انتصابات در شســتا با قدرت برای شایسته گزینی 
و نظارت بر عملکرد مدیران فعال اســت. اگر مدیری فساد 
کند بالفاصله برکنار می شود.وی یادآور شد: این مجموعه 
متعلق به بیت المال است، ما که پیرو والیتم نباید بگوییم 
حاال این مجموعه متعلق به فالن آیات عظام است و اشکالی 
ندارد، من خودم را در مقابل خداوند، مردم، مجلس و رئیس 
جمهور مسئول می دانم لذا در تعامل کامل با مجلس متعهد 
به اجرای شفاف سازی فعالیت ها برای نمایندگان، اجرای 
قانون، مشــورت با نمایندگان در تنظیم لوایح، همکاری 
شانه به شانه با مجامع استانی نمایندگان برای حل مشکالت 
حوزه های انتخابی، استفاده از مدیران بومی و حذف مدیران 

پروازی خواهم بود.

وزیر پيشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی:

سامانه اشتغال ایرانیان را ایجاد می کنم
وزارت كار، وزارت مردم است

News kasbokar@gmail.com

هفته گذشــته پیامکــی از طرف ســازمان امور 
مالیاتی به دارندگان درگاه پرداخت ارسال شد تا 
پرونده مالیاتی خود را کامل کنند. یک کارشناس 
صنعت پرداخت می گوید بــا اینکه انتقادهایی به 
شــیوه اجرای این طرح وجود دارد، اما تخصیص 
کد مالیاتی بــه دارنــدگان درگاه پرداخت، نظام 
مالیاتی و کسب وکارها را شفاف می کند.به گزارش 
ایرناپالس، هفته گذشــته از طرف سازمان امور 
مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، 
فعاالن فضای مجازی یا صاحبان کسب وکارهای 
اینترنتی بودند. بر اســاس این پیامک، الزم است 
دریافت کنندگان آن با مراجعه به ســایت معرفی 
شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل 

کنند.
با اینکه برخی بر این باورند کــه این پیام به دلیل 
اشــکال فنی ارســال شــده، اما فعاالن صنفی 
آن را مرتبط بــا قانون پایانه های فروشــگاهی و 
مؤدیان مالیاتــی می دانند.در ایــن میان برخی 
فعــاالن صنفی می گوینــد این شــیوه ثبت کد 
مالیاتی بــرای درگاه های پرداخــت، هزینه های 
تشخیص و شناسایی را به ســازمان امور مالیاتی 
تحمیل می کند زیرا برخــی از این درگاه ها مانند 
درگاه هایی که برای پرداخت شــارژ ســاختمان 
 توســط مدیــران ســاختمان ها فعــال شــده، 

کسب وکار نیستند.
همچنین برخی از فعاالن صنفی می گویند شیوه 
اجرای این طرح به گونه ای اســت که افــراد را از 
پرداخت شــفاف از طریق درگاه های پرداخت، به 
روش غیرشفاف کارت به کارت ســوق می دهد و 

نمی تواند مانع فرار مالیاتی شود.
ایرناپــالس نظرهــای مخالفــان این طــرح را 
در گزارشــی با عنــوان »ســردرگمی صاحبان 
کسب وکارهای اینترنتی با یک پیامک« انعکاس 

داده  است.
با اینکه برخی از فعــاالن صنفی مخالف این طرح 
هستند و پیشــنهادهایی را نیز در این رابطه بیان 

کرده انــد، برخی دیگــر از کارشناســان صنعت 
پرداخت موافق این طرح هســتند، اما به شــیوه 
اجرای آن نقد دارند.علیرضــا بزرگمهری رئیس 
انجمن صنفی شرکت های پرداخت الکترونیکی 
در رابطه با ارســال پیامــک پرونــده مالیاتی به 
دارنــدگان درگاه پرداخت بــه ایرناپالس گفت: 
کشــور ما در راه اندازی کســب وکار از نظر زمان 
و اقدامــات مورد نیــاز و همچنیــن مجوزهایی 
که بایــد دریافت شــود، در مقایســه با ســایر 
کشــورها مســیر طوالنی تر و پیچیده تری دارد 
و مســائلی مانند اینماد و کــد مالیاتی، یک خان 
 به هفت خــان پیــش رو کســب وکارها اضافه

 می کند.

کد مالیاتی درگاه های پرداخت؛ طرحی 
خوب با اجرایی نامناسب

بزرگمهری با انتقاد به شیوه تخصیص کد مالیاتی 
به دارندگان درگاه پرداخت گفت: یکی از مشکالت 
ما این است که از راه های دشواری برای حل مسائل 
استفاده می کنیم. چه مشــکلی پیش می آمد اگر 
از کد ملی به عنوان کد مالیاتی اشــخاص حقیقی 
استفاده می شد یا اگر از شناسه شرکتی اشخاص 
حقوقی به عنوان کد مالیاتی مورد اســتفاده قرار 
می گرفت؟ زمانی که راه های دشوار را برای انجام 
امور انتخاب می کنیم، این راه ها مورد اســتقبال 
قرار نمی گیرند. ما بــرای انجام کارها راه حل های 
خالقانه ای را بــدون توجه به اینکــه دنیا چگونه 
این کار را انجــام می دهد ایجــاد می کنیم و این 
راه های خالقانه همیشــه اشــکاالت جدیدی را 
ایجاد می کنند و برای آن اشــکاالت راه حل های 
خالقانه دیگری ایجاد مــی کنیم و همین طور در 
یک چرخه قــرار می گیریم. با ایــن حال، اقدامی 

که در رابطــه با پرونده مالیاتــی دارندگان درگاه 
 پرداخت انجام شــد، اقدام خوبی از طرف سازمان 

امور مالیاتی است.
رئیــس انجمن صنفــی شــرکت های پرداخت 
الکترونیکی ادامه داد: از آنجایی که کد مالیاتی با 
کد ملی و کد شناسه شرکتی متفاوت است، مراحل 
ثبت نام توسط خود سازمان انجام شده و اطالعات 
برای تکمیل پرونده به کاربران ارسال شده است. 
ممکن اســت درآمد فردی صفر باشد یا درآمدی 
داشته باشد که مشــمول مالیات نیست، اما این 

موضوع منافاتی با داشتن کد مالیاتی ندارد.
همه ســاله در دنیا همه افراد، اظهارنامه مالیاتی 
را تکمیل می کنند و اظهارنامــه می تواند به این 
صورت باشــد که درآمد مشــمول مالیات در آن 
گزارش نشــده باشــد. درگاه پرداخــت به طور 
معمول، یعنــی به غیــر از مواردی مانند شــارژ 
ســاختمان و ماننــد آن، نشــان دهنده کســب 
 درآمد اســت و دارنده آن باید اظهارنامه مالیاتی

 داشته باشد.

تأخیر در اجرای طرح مالیاتی
بزرگمهــری بــا اشــاره بــه تأخیــر در اتصال 
وب سرویس بین شاپرک و ســازمان امور مالیاتی 
گفت: افــراد اطالعاتــی را به شــرکت پرداخت 
الکترونیــک بــرای دریافــت درگاه پرداخــت 
داده اند و بــا همان اطالعــات درگاه، کد مالیاتی 
ایجاد و اطالعات آن برای کاربران ارســال شــده 
اســت. این اتفاق عجیبی نیســت، اما می شــد 
 ساده تر و با ســردرگمی کمتر برای کاربران انجام

 شود.
یکی از نقدهای ما این اســت که وب سرویسی که 
بین شاپرک و سازمان امور مالیاتی وجود دارد پس 

از حدود یک سال از شروع طرح، متصل شده است. 
وی همچنیــن در رابطــه با ارســال پیامک های 
متعدد برای یک شــماره همراه گفت: کد مالیاتی 
مربوط به فرد اســت. اگر یک فرد چند شــرکت 
داشته باشد، به تعداد شــرکت ها پرونده مالیاتی 
حقوقی خواهد داشــت و این پذیرفتنی اســت؛ 
زیرا موجودیت های حقوقــی از یکدیگر انفکاک 
دارنــد و باید مســتقل باشــند و نبایــد تجمیع 
 شــوند، اما اگر بــه عنوان فــرد حقیقی باشــد 

کد مالیاتی واحد است.

رشد مبتنی بر خالقیت در گرو شفافیت
بزرگمهری با تأکید بر اهمیت شــفافیت مالیاتی 
گفت: همه افراد باید در یک سیستم شفاف مالیاتی 
دارای کد مالیاتی باشــند. در یک سیستم شفاف 
مالیاتی، فــرار مالیاتی بزرگ ترین جرم اســت. با 
اینکه هر روز راه های جدیدی برای دور زدن قانون 
استفاده می شود، اما ممکن است از کد مالیاتی برای 
تراکنش های غیرشفاف مانند قمار و شرط بندی 

استفاده شود.
 با این حال چنین موضوعی، شــفافیت مالیاتی و 
جلوگیری از فرار مالیاتی را نفی نمی کند و برخی 
اظهارنظرها درباره آســیب بــه صنعت پرداخت 
با اجرای ایــن قانون، پذیرفته نیســت.وی افزود: 
شــیوه اجرایی شــدن این طرح، اطالع رسانی و 
برنامه ریزی و زمــان فعال ســازی آن را با تأخیر 
و با اشــکال مواجه بــوده، اجــرای آن به صورت 
کم ســلیقه و عجوالنه ای انجام شــد، اما با کلیت 
این کار مخالف نیســتم زیرا شــفافیت مالیاتی و 
شفافیت کسب وکار، موجب می شود کسب وکارها 
همواره مبتنی بر خالقیت های درســت و قانونی 
به جای خالقیت های غیرقانونی و دور زدن  قانون 
رشــد پیدا کنند و این مایه مســترت ماست. اما 
در روش انجام این کار بهتر بــود تا از انجمن های 
 تخصصی که بیشتر با مشکالت صف و خط مقدم

 مرتبط هستند استفاده می شد.

گفت وگو با یك كارشناس صنعت پرداخت؛

مالیات درگاه های پرداخت؛ فرار مالیاتی یا بهبود شفافیت؟


