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«مردمساالریآنالین» گزارش میدهد

کارت ملی اجارهای؛ معضل جدید اقتصاد ایران!
محمد سیاح

یکی از معضالتــی که از زمان ظهــور کارت ملی برای
اقتصاد ایران ایجاد شــده کارتهای ملی اجارهای هستند.
یعنــی عدهای با اســتفاده از کارت ملی افــرادی که عمال
دخل و تصرفــی در کارهای اقتصادی ندارند یا به نوعی در
ارتباط مســتقیم با خدمات اقتصادی نیستند ،در بازارهای
مختلــف حضور یافته و کار اقتصــادی میکنند .این روش
خســارتهای زیادی را به اقتصاد وارد کرده که نمونه بارز
آن کارتهای بازرگانیای اســت که بهنام  ۷۰کارتن خواب
صادر و با آن کارتها اقدام به واردات شــده بود.به گزارش
مردمســاالریآنالین ،کارت ملــی به عنوان شناســه ملی
اختصاصی در همه کشــورها وجــود دارد و یکی از دالیل
اصلی آن هم شفافســازی اقداماتی است که افراد به طور
شــخصی انجام میدهند .یعنی مراجع ذیصالح با مراجعه
به ســابقه افراد با توجه به کارت ملی میتوانند سابقه او در
حوزههای مختلف از جمله فعالیتهای اقتصادی را استخراج
کنند.از این رو برخی از فعــاالن اقتصادی که دالل هم نام
دارند و سابقه خوبی هم در فعالیتهای اقتصادی ندارند ،به
سمت استفاده از کارتهای ملی اشخاصی میروند که تقریبا
استفادهای از کارت خود ندارد .از این دسته افراد میتوان به
کارتن خوابها ،افراد طبقه ضعیف و حتی متوفیان اشــاره
کرد .حتی در برخی موارد کارتهای ملی ســرقت شده نیز
مورد استفاده این دسته از دالالن قرار میگیرد.اینکه فردی
بتواند از کارت ملی دیگری استفاده کند قطعا حاصل ضعف
سیستم نظارتی است و اینکار آسیبهای زیادی را به اقتصاد
کشور طی ســالهای متمادی وارد کرده است .از واردات با
کارت بازرگانــی به نام کارتن خوابها گرفته تا ثبت نام در
قرعه کشــی خودرو ،خرید سکه و طال و دریافت ارز دولتی
و  ...این روزها با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی ،شدت
گرفته است.

حمله به ارز سهمیهای

براساس اعالم بانک مرکزی هر فرد در هر سال میتواند
دو هزار یورو ارز سهمیهای دریافت کند .با رشد اختالف نرخ

ارز دولتی و آزاد از ابتدای امسال ،بسیاری از دالالن ارز ،برای
دریافت این ســهمیه با استفاده از کارت ملی افراد دیگر در
مقابل صرافیها صف بســتند .این صف به واسطه اختالف
چند هزار تومانی نرخ ارز دولتی و ارز آزاد تشــکیل شد که
البته اثرات مخرب آن در افزایش نرخ ارز و اثرات آن در سایر
بازارها را همچنان میتوان مشاهده کرد.شاید از این رو بود
که رئیس بانک مرکزی ،اصرار بر تک نرخی شدن ارز داشت
تا بتواند جلوی رانتی را که از این طریق ایجاد شده و عدهای
سعی بر استفاده از این رانت را دارند ،بگیرد.

قبضه ثبت نام خودرو

ارز تنها بازاری نیســت که دالالن را مجاب به استفاده از
کارتهای ملی غیر ،کرده اســت .بازار خودرو هم به دلیل
اختالف فاحش قیمتی محل جذابی برای اســتفاده از این
ترفند محسوب میشود .زمانیکه قیمت خودرویی نظیر پژو
پارس در کارخانه  ۱۲۱میلیون و در بازار آزاد  ۲۰۸میلیون

اولتیماتوم گمرک؛ کاال را نبرید متروکه می شود
بعد از هشدارهایی که گمرک در رابطه با ترخیص
فوری به صاحبان کاال داشت ،معاون فنی گمرک ضمن
اعالم ترخیص بیش از  ۱.۴میلیون تن کاال ،با هشدار
مجدد به صاحبان کاال تاکید کرده که در صورت عدم
ترخیص کاال در مهلت تعیین شــده ،متروکه خواهد
شد.با انباشت حدود هشت میلیون تن کاال در گمرک
و بنادر که بخشــی از آن کاالهای اساســی و بخشی
دیگرعمدتــا مواد اولیــه تولید بود ،ســرانجام بعد از
رایزنیها و مذاکرات صورت گرفته بین دســتگاههای
مربوطه مصوباتی در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت
صادر شــد که بر اساس آن با رفع موانع ترخیص کاال
که عمدتا مســائل ارزی بود ترخیص فوری کاالهای
اساســی و مواد اولیه تولید درچارچوب تعیین شده از
 ۱۷آبان ماه در دســتور کار قرار گرفت .در این فاصله

باید صاحبان کاال که مشمول مصوبه بودند به سرعت
نســبت به ترخیص اقدام مــی کردند.مهرداد جمال
ارونقی-معــاون فنی گمرک ایــران -در گفت وگو با
ایسنا ،با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص کاالها طبق
مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که در
مدت گذشــته بیش از  ۱.۴میلیون تن کاال از گمرک
ترخیص شــده است .وی با اشاره به لزوم اقدام فوری
صاحبان کاالهای مشــمول مصوبه گفت :در خصوص
کاالهای اساسی و تولیدی هیچ عذری برای صاحبان
کاال جهت ترخیص کاالی خود از گمرک وجود ندارد.
بر این اســاس موضوع به قید فوریت بررســی و اگر
صاحــب کاالیی در این رابطه تعلــل کند طبق مفاد
( )۲۴قانون امور گمرکــی مقررات متروکه درباره آن
اعمال خواهد شد.

باشد ،قطعا اختالف قیمت  ۸۰و  ۹۰میلیونی ،دالالن را برای
اســتفاده از این رانت به ســمت این بازار میکشاند.در این
بازار هم دالالن بــا پرداخت هزینه و اجاره کارت ملی افراد
در قرعهکشــی خودرو ثبت نــام میکنند که اگر خودرو به
نام کارت ملی اجارهای درآید آن زمان مبلغی هم به عنوان
پــاداش به صاحب کارت ملی میدهند! اما باید به این نکته
توجه داشت که دالالن هیچگاه به کم قانع نیستند و حتما
برای برد در این بازی کثیف دســت به ریســک بزرگتری
میزنند و برای رســیدن به مقصود از صدها و شاید هزاران
کارت ملی استفاده خواهند کرد.

تسهیالت بانکی و صادرات و واردات

سوءاســتفاده دیگر از کارت ملــی در دادگاه مربوط به
مدیران بانک سرمایه دیده شد .جایی که اعالم شد متهمان
بر اساس کارتهای ملی برخی کارتن خوابها به آنها وام و
تسهیالت پرداخت کردهاند.

در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک
سرمایه اعالم شد« :این کارتن خوابها در یک روز درخواست
تســهیالت میدادند و همان روز با تسهیالت آنان موافقت
میشــد».در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارتهای
ملی اجارهای مشاهده میشود .حتما ماجرای زنی روستایی
را شنیدهاید که با کارت بازرگانی به اسم او  ۷۰۰دستگاه بنز
و پورشه و آزرا وارد شده بود درحالیکه روحش هم از وجود
چنین خودروهایی خبر نداشــت! یا عدم بازگشت ارزهای
صادراتی که در آن باز هــم ماجرای کارتن خوابها مطرح
شــد.عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در نشست
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی
اعــام کرد کــه  ۲۵۰صادرکننده بدهکار بــه قوه قضاییه
معرفی شــدهاند که  ۷۰نفر از آنها کارتن خواب هســتند.
بنا بر آمار اعالمیاز سوی همتی این  ۲۵۰صادرکننده هفت
میلیارد دالر صادرات داشته ،اما حتی یک دالر ارز به کشور
برنگرداندهاند و تعدادی از ایــن صادرکنندگان هم هویتی
نامشخص دارند .چنانکه براســاس گزارش وزارت اطالعات
 ۷۰نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب هستند و صادرات
با استفاده از کارتهای یک بار مصرف به نام این افراد صورت
گرفته است.
این موارد تنها بخشــی از سوءاستفادههایی است که از
کارتهای ملی افراد شــده و در این سالها رسانهای شده
است .این سوءاستفادهها بعضا به فرارهای مالیاتی چند هزار
میلیارد تومانی یا همانگونه که عنوان شد عدم بازگشت ارز
صادراتی به میزان هفت میلیارد دالر ختم میشود.کارتهای
ملی شاید محل سوءاستفاده باشــد ،اما این سوءاستفاده با
اعمال محدودیتها هم از بین نخواهد رفت چراکه تا وقتی
رانتی وجود داشــته باشــد که قابل احصاء باشد دالالن راه
آن را خواهند یافت .ضعف سیستم نظارتی در حوزه اقتصاد
و همچنین وجود افراد فاســد و رانت پرســت همانگونه در
پروندههای مختلف فساد میتواند دید ،باعث خواهد شد این
روند ادامه یابد.

فهرست  ۲۱۰فرصت سرمایهگذاری منتشر شد
معاون طرح و برنامه از آغــاز پروژهای برای هدایت
سرمایهگذاری به پروژههای مهم و اولویت دار خبر داد
و گفت که در این راســتا بررســی شده که در مجموع
 ۲۱۰کاالی مهم به کشور وارد میشود که امکان تولید
آنها در کشــور وجود دارد و حاال فهرست این کاالها
به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری منتشر شده است.
ســعید زرندی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه یکی
از موضوعاتی که مدتی است در معاونت طرح و برنامه
دنبال میشود ،بحث فرصتهای سرمایه گذاری است،
اظهــار کرد :با توجه به کمبود و محدودیت منابع بهتر
است ســرمایه گذاریهای جدید به سمت فرصتها و
نیازهای جدید هدایت شــود که در این راستا دو اقدام
انجام شده اســت.وی افزود :اولین اقدام ارائه فهرست
صنایع اشــباع بود که در آنها به حد کافی در کشــور

سرمایهگذاری شده و واحد تولیدی وجود دارد.به گفته
این مقام مسئول اقدام دوم معاونت طرح و برنامه ورود
به موضوع فرصتهای سرمایهگذاری است .در این راستا
بررسی شده که در مجموع  ۲۱۰کاالی مهم به کشور
وارد میشود که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد.
زرندی با بیان اینکه بخشی از این کاالهای وارداتی در
کشــور تولید میشــود ،اما به اندازه نیاز نیست ،اظهار
کرد :حاال فهرست این  ۲۱۰کاال به عنوان فرصتهای
ســرمایهگذاری برای جایگزینی واردات استخراج شده
است.وی همچنین از ارســال نامهای از سوی معاونت
طرح و برنامه به قائم مقام بانک مرکزی و معاون بانکی
و اعتباری صندوق توسعه ملی خبر داد که در آن توصیه
شده بانکها بر اســاس لیست یاد شده به فرصتهای
سرمایهگذاری تسهیالت ارائه دهند.

 ۱۴تصمیم اقتصادی برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسبوکارها
معاون اقتصادی رییس جمهوری از  ۱۴تصمیم ســتاد
ملــی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بــدون درآمد ثابت و
کسبوکارها خبر داد که با محدودیتهای اخیر ،درآمدشان
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.محمد نهاوندیان روزگذشــته
در حاشــیه جلسه ســتاد اقتصادی دولت افزود :دو مورد از
این  ۱۴تصمیم ناظر به خانوادههایی اســت که درآمدشان
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ،همچنین  ۹مورد برای عموم
کســبو کارها و سه مورد برای کســبو کارهایی است که
بهطور شــدید آســیب میبینند.به گفته وی ،خانوادههایی
که بر اســاس منطق این تصمیم با تعطیلی در شهرهای با
وضعیت قرمز برای گروههای دو ،سه و چهار و در شهرهای
نارنجی برای کســبوکارهای گروه ســه و چهار روبرو می
شوند ،خانوارهایی محسوب میشوند که درآمد ثابت ندارند
و بیشتر صدمه میبینند.
نهاوندیان توضیحداد :این خانوارها شناسایی شدهاند که
جمعیت  ۳۰میلیون نفر از مجموع جامعه را شامل میشوند.
به گفته این مقام مسوول ،دو اقدامی که برای این خانوادهها
پیشبینی شده یکی ،پرداخت یک میلیون تومان تسهیالت

برای اعتراض به مالیاتهــای ابالغی نیز به مدت یکماه و
نیم تمدید خواهد شد.معاون اقتصادی رییسجمهوری اظهار
داشت :درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد
اشخاص حقوقی ،اگر این مهلت برای آذر و دیماه باشد ،تا
پایان بهمنماه تمدید میشود ،همچنین صورتهای مالی
حسابرسی شدهشــان تا پایان بهمنماه تمدید میشود.وی
گفت :همه مجوزهایی که الزم بوده دستگاهها صادر کنند،
اگــر مهلت این مجوزها تا اول بهمنماه به پایان میرســد،
اتوماتیــکوار تا پایان بهمــن تمدید میشــود.نهاوندیان
خاطرنشانکرد :پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداریها
نیز تا ابتدای بهمنماه تمدید میشود.
وی همچنین درخصوص ســه موردی که برای کسبو
کارهای به شــدت آسیب دیده طراحی شده ،گفت :در این
راستا  ۱۴رســته شغلی شناسایی شدهاند.این مقام مسوول
ادامــهداد :برای این دســته از واحدها ،از آنجایی که ممکن
اســت مشکالتی در اقساط وامهایشان به وجود آید ،اقساط
تســهیالت با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داشــت،
همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول

جریمه تاخیر نخواهد شد.وی اظهار داشت :چنانچه در فاصله
آذرماه و تعطیلی کسبو کارها ،مشکالت مالی به نحوی شد
که فرد یا افرادی با چک برگشــتی روبرو شدند و نتوانستند
به موقع پرداختی داشته باشند ،با مراجعه به بانک میتوانند
آثار مترتب بر چک برگشــتی و تبعــات آن را پاک کنند.
نهاوندیان خاطرنشــانکرد :در این واحدها ،قبوض گاز که
پرداخت گاز آنها از ابتدای آذرماه تا پایان دیماه اســت به
مدت دو ماه تمدید میشود.
وی در پایــان ابراز امیدواری کــرد با این تدابیر کمی از
فشــارها به کسبو کارها کاسته شــود و با یک عزم ملی و
رعایت توصیههای بهداشتی مســووالن بهداشت و درمان،
بتــوان از اوجگیری مجدد ابتال بــه کرونا جلوگیری کرد.به
گزارش ایرنا ،رییسجمهوری روزگذشته در جلسه ستاد ملی
مقابلــه با کرونا از اقدامهای جبرانــی دولت به خانوارها در
شرایط کرونایی خبر داد و گفت :تا پایان سال به نزدیک ۳۰
میلیون نفر ماهانه  ۱۰۰هزار تومان پرداخت میشود و ۱۰
میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی دریافت میکنند
که بازپرداخت آن  ۳۰ماهه است.

گزارش

شرط سفر با هواپیما ،قطار و اتوبوس در دو هفته تعطیالت کرونایی چیست؟

از روز شــنبه هفته جاری هیــچ یک از بخشهای حمــل و نقل عمومی
(شرکتهای مسافربری) ،ریلی و هوایی تعطیل نیست ،اما جابجایی مسافر در
حمل و نقل عمومی مشــمول تایید منفی بودن تست بیماران کرونایی است.
خیلی از مســافرانی که از حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده
میکنند این سوال را دارند که آیا سفر بین استانی از طریق حمل و نقل ریلی
شرکتهای مسافربری اتوبوسرانی و یا از طریق حمل و نقل هوایی در این دو
هفته امکان پذیر اســت یا خیر؟ بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا همه
بخشهای حمل و نقل عمومی به فعالیت خود از امروز ادامه می دهند .بر این
اســاس اگر شما امروز مسافر مسیر تهران -شیراز هستید میتوانید با مراجعه
به ترمینال غرب بلیت اتوبوس را برای این مســیر خریداری کنید و به مقصد
مورد نظر برسید.مسئول ترمینال مسافربری غرب تهران روزگذشته در گفت و
گو با خبرنگار ایرنا گفت :تا این ساعت ( ١١صبح) ،سه سرویس رفت از تهران
به شــیراز به طور کامل پر شده است و ســفرهای بین استانی با اتوبوسهای

شــرکتهای مســافری ادامه دارد.وی ادامه داد :تنها تفاوت سفر الزامی بودن
برگه گواهی سالمت برای افرادی است که قبال تست کرونای آنها مثبت بوده
و در ســامانه ،نام آنها ثبت شده است.در همین واستا وزارت راه و شهرسازی
اعالم کرده اســت :مبتالیان به کرونا که تســت آنها مثبت و کد ملی آنها در
سامانه وزارت بهداشت ثبت شده است ،تا  ۱۴روز امکان سفر با هواپیما ،قطار
و اتوبوس را ندارند.افرادی که تســت کرونا آنها مثبت شده است پس از گذار
از دوران قرنطینه که ســامانه وزارت بهداشت آن را مشخص می کند ،امکان
اســتفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جادهای ،قطار و هواپیما را خواهند
داشــت.برای صدور بلیت هواپیما و قطار با توجه به زیرساختی که فراهم شده
است ابتدا کد ملی از مسافر دریافت میشود و سپس استعالم فرد از نظر ابتال
به کرونا از ســامانهای که متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اســت انجام می شــود و در صورت منفی بودن ابتال به کرونا برای آنها بلیت
صادر می شــود.در واقع مبتالیان به کرونا که تست آنها در زمان مراجعه برای

کاهش قیمت خانه در اطراف تهران
بازار مســکن در شهرهای اطراف تهران در وضعیت
رکود قرار گرفته و نرخها در شهرهای پردیس ،هشتگرد
و پاکدشــت بین  ۵تا  ۱۵درصد کاهش یافته است.به
گزارش ایسنا ،قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران
بــه تبعیت از پایتخت مقداری افت کرد .بررســیهای
میدانی نشان می دهد نرخهای پیشنهادی در شهرهای
جدید پردیس و هشتگرد  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش یافته
است .در شهر پاکدشت نیز معامالت کساد شده و دیگر
از نرخهای کاذب خبری نیســت .در عین حال در هر
ســه شهر یاد شده حدود نیمی از فروشندگان و حدود
 ۹۰درصد خریداران عقب نشــینی کرده و تمایلی به
انجام معامله ندارند .به همین لحاظ خرید و فروش راکد
شده است.از سوی دیگر هیجانات سیاسی در برداشت از
آینده تاثیر گذاشته و برخی دالالن برای فروش به تکاپو

افتادهاند .البته برخی دالالن از ارایه وضعیت واقعی بازار
خودداری میکنند و ســعی دارند چشــم انداز آینده را
افزایشی نشان دهند .با این وجود افزایش عرضه مسکن
نشان می دهد نگرانیهایی نسبت به کاهش قیمت در
افق پیش رو وجود دارد.یکی از مشاوران امالک در شهر
جدید هشتگرد به ایسنا گفت :قیمت واحدهایی که تا
دو هفته قبل حــدود  ۴۰۰میلیون تومان فروخته می
شــد به  ۳۷۰میلیون تومان رسیده اما خریدار نیست.
البته برخــی مالکان هم در این شــرایط تمایلی برای
فروش ندارند اما تعدادی دیگر برای فروش عجله دارند.
وضعیت کلی بازار به نفع خریداران است .از سوی دیگر
به دلیل اینکه قیمتها در هشتگرد به اندازه پردیس رشد
نداشــته ،هنوز ظرفیت قیمتی آن تکمیل نشده و نمی
توان انتظار افت قیمت بیش از این مقدار را داشت.

کمبود روغننباتی در بازار وجود ندارد
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تشــریح وضعیت تولید
روغن در ســال جاری و مقایسه آن با سال گذشــته ،افزود :روند تولید با توجه
به آمارهای اعالمی ،مناسب بوده و بازار نباید با کمبودی مواجه باشد.به گزارش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،مهدی صادقینیارکی» ،در نشســت با اعضای
انجمن صنایع روغننباتی با تاکید بر ضرورت تداوم تولید مناســب روغن مورد
نیاز صنف و صنعت و خانــوار ،ضمن قدردانی از اقدامات دولت و انجمن صنفی
روغننباتی برای تامین نیاز بازار در ماه گذشــته ،خواستار اتخاذ تمهیداتی برای
افزایش ذخایر مورد نیاز صنایع روغننباتی شد.معاون امور صنایع وزارت صنعت،
ضــرورت تامین مــواد اولیه مورد نیاز این صنعت کــه از مهمترین دغدغههای
تولیدکنندگان این بخش است را مورد تاکید قرار داد.وی ،ضمن بررسی مهمترین
چالشهای پیش روی این صنعت ،بر تسریع در تامین ارز مورد نیاز برای واردات
مواد اولیه تاکید کرد.

فعالیت واحدهای تولیدی در ایام کرونایی

مدیرعامل شــهرکهای صنعتی استان تهران اعالم کرد :واحدهای تولیدی در
داخل و خارج شهرکهای صنعتی شامل تشدید محدودیتهای ستاد ملی کرونا از
اول آذر نمی شوند.به گزارش ایســنا ،صابر پرنیان از مدیران واحدهای تولیدی
خواســت که هرگونه مشــکل احتمالی در تردد را سریعا به شرکت شهرکهای
صنعتی و ســازمان صمت اســتان تهران گزارش دهند.مدیر عامل شــهرکهای
صنعتی اســتان تهران با تأکید بر اینکه تولید با تمــام توان ادامه خواهد یافت،
بیان کرد :واحدهای تولیدی با دقت نظر کافی و تنظیم شیوهنامههای بهداشتی
در جهت سالمت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی ،حمایتهای الزم را در
تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و مانع هرگونه تعطیلی شوند.

کسب و کارهای اینترنتی تعطیل نیستند
در حالی که براساس مصوبه جدید ستاد ملی کرونا از امروز تمام کسب و کارها
به جز مشاغل ضروری تعطیل هستند ،اما کسب و کارهای آنالین می توانند در
مدت قرنطینه دوهفته ای کماکان به فعالیت خود ادامه دهند.به گزارش ایســنا،
تصمیم به فعالیت کســب و کارهای اینترنتی در تعطیالت دوهفته ای به دنبال
جلســه مشترک اتحادیه کســب و کارهای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات گرفته و مقرر شــد تا کســبوکارهای اینترنتی جزو مشاغل گروه ۱
یعنی کســب و کارهای ضروری قرار گیرند .بنابر این فعالیت مشاغل اینترنتی از
امروز و در شــرایط اعمال محدودیتهای شدید کرونا بالمانع خواهد بود.با توجه
بــه آنکه در دوران کرونا ارائه خدمات مورد نیاز عموم جامعه در فضای مجازی با
اقبال بیشــتری مواجه شــد از این رو فعالیت بسیاری از کسب و کارها در حوزه
شبکههای اجتماعی گسترش یافت و به تدریج با ارائه خدمات و عرضه محصوالت
رونق گرفت.

پرداخت وام ودیعه مسکن به  ۲۸۰هزار متقاضی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راهو شهرسازی با اعالم اینکه شرط پرداخت
وام ودیعه مسکن ،تکمیل اطالعات در سامانه طرح اقدام ملی مسکن بوده است،
از پرداخت وام ودیعه مسکن در شرایط کرونایی به  ۲۸۰هزار متقاضی خبر داد.به
گزارش وزارت راهو شهرسازی« ،محمود محمودزاده» درخصوص روند پرداخت
تســهیالت وام ودیعه مسکن به واجدان شــرایط و ثبتنامکنندگان آن ،گفت:
ثبتنام وام ودیعه مســکن در ماههای گذشــته به اتمام رسید و تاکنون بیش از
 ۲۸۰هزار نفر از افرادی که ثبتنام کردند ،اطالعات خود را بارگذاری کردهاند.وی
گفت :درخواست کردیم افرادی که در سامانه  tem.mrud.irثبتنام کردند ،اگر
به دریافت وام ودیعه مسکن تمایل دارند هرچه سریعتر مدارک خود را بارگذاری
کنند تا فرآیند معرفی آنان به نظام بانکی فراهم شود.دولت و ستاد ملی کرونا به
دلیل مشکالتی که برای برخی از مستاجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به
دلیل محدودیتها و خلل در کسب درآمدها پیش آمد ،این امکان را فراهم کرد تا
متقاضیان مستاجر در شهرهای بزرگ ،میانی و کوچک با دریافت مبالغی نسبت
به تامین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.

کاهش  40درصدی مصرف گوشت در کشور

معاون اقتصادی رئیس جمهوری خبر داد

به جامعه  ۳۰میلیونی یاد شده است که کارمزد آن را دولت
تقبل خواهد کرد و اقساط آن ،بدون نیاز به پرداخت از سوی
خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت
خواهد شد.وی اضافهکرد :اقدام دوم ،از آذرماه تا پایان امسال
ماهانه به هر یک از اعضای خانوارها معادل  ۱۰۰هزار تومان
به سرپرســت خانوارها پرداخت میشود تا جبران بخشی از
کاهش درآمدهایشان باشد.معاون اقتصادی رییسجمهوری
در ارتباط با کسبو کارها نیز افزود :برای همه کسبو کارها
مقرر شد عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمنماه
متوقف شــود و برای صدور یا تجدید پروانههای کسبو کار
واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی ،نیازی به اخذ گواهی
پرداخت مالیاتی نخواهند داشت.وی گفت :اظهارنامه مالیات
بر ارزش افزوده که هر ســه ماه یک بار باید تســلیم شود،
مقرر شــد به مدت یک ماه برای ســه ماهه سوم و چهارم
امســال تمدید شــود.نهاوندیان افــزود :درخصوص جرایم
پرداخت نشده بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن
در نظر گرفته شــده بود ،مقرر شد بخشودگی آن به شرط
پرداخت همه آن تداوم یابد.وی بیانداشــت :مهلت قانونی
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خرید بلیت برای روز انتخابی در سامانه وزارت بهداشت مثبت ثبت شده است،
امکان سفر را نخواهند داشت.با این حال ،ارائه تست منفی کرونا جنبه عمومی
ندارد و افرادی که مبتال به این بیماری نیستند ،نیازی به ارائه مدارک مرتبط
را ندارند.شــهرام آدم نژاد معاون حمل ًونقل وزارت راه و شهرســازی پیشتر
گفتــه بود :پیش از این برای صدور بلیت اتوبوس کد ملی از مســافر دریافت
نمیشــد ،بنابراین تکمیل زیرساختهای اتصال به سامانه وزارت بهداشت در
مورد صدور بلیت اتوبوس برای بیماران غیر کرونایی کمی با تاخیر انجام شــد
ولی از اوایل هفته پیش روی این موضوع اجرایی میشــود.اکنون استعالم از
سامانه وزارت بهداشت بابت بررســی ابتال به کرونا برای همه مسافران انجام
میشــود و کسانی که تست آنها مثبت بوده و در سامانه وزارت بهداشت درج
شــده است با تشخیص سامانه به آنها بلیت عرضه نمی شود.بر این اساس هر
فــردی که در ایام مراجعه برای خرید بلیت تســت مثبت کرونا داشــته و در
ســامانه وزارت بهداشت کد ملی وی ثبت شــده باشد پس از گذرندان دوران
قرنطینه ۱۴( ،روز) امکان اســتفاده از حمل و نقل عمومی مســافری جادهای
قطار و هواپیما دارد.

معامله بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد ریال انواع کاال در بورس
آبان ماه امســال یک میلیون و  ۹۱۸هزار تن انواع
کاال بــه ارزش بیــش از  ۲۰۰هزار میلیــارد ریال در
بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوســتد قرار
گرفت.به گزارش روابــط عمومی بورس کاالی ایران،
تــاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران
در ماه گذشــته میزبان معامله  ۷۰۳هزار و  ۵۲۹تن
انــواع کاال به ارزش  ۸۹هزار و  ۳۴۵میلیارد ریال بود.
همچنین در این تاالر  ۶۹۳هزار و  ۹۷۲تن انواع فوالد،
 ۵هزار و  ۱۴۰تن انواع مس ۹ ،تن کنســانتره فلزات
گرانبها ۴۸۰ ،تن کنســانتره مولیبدن ۳ ،هزار و ۴۱۰
تن آلومینیوم ۸۶۰ ،تن شــمش روی ،و  ۱۶کیلو گرم
شــمش طال از سوی مشــتریان خریداری شد.عالوه
براین در تاالر فرآوردههای نفتی و پتروشــیمی بورس
کاالی ایــران نیز طی آبان ماه افزون بر یک میلیون و

 ۲۱۲هــزار تن انواع کاال بــه ارزش  ۱۱۰هزار و ۶۷۵
میلیارد ریال در دو بخــش داخلی و صادراتی معامله
شــد.در این تاالر بالغ بر  ۲۹۳هــزار و  ۴۲۰تن انواع
قیر ۲۱۰ ،هزار و  ۸۶۱تن انــواع مواد پلیمری۱۲۵ ،
هــزار و  ۴۴۱تن مواد شــیمیایی ۴ ،هزار و  ۲۰۰تن
ســاپس واکس و  ۴۲۶هزار و  ۲۶۰تن وکیوم باتوم
(مواد اولیه تولیدقیر) به فروش رسید.از دیگر کاالهای
معامله شده در این تاالر می توان به دادوستد  ۶هزار
و  ۳۰۰تــن عایق رطوبتی ۷ ،هــزار و  ۱۹۶تن روغن
پایه ۲۱ ،هزار و  ۸۹۰تــن گوگرد ۶۰۰ ،تن آرگون و
 ۱۱۷هزار تن لوب کات (جزء اصلی و ماده اولیه تولید
روغن موتور) اشاره کرد.بازار فرعی بورس کاالی ایران
نیز طی مدت مذکور معامله یک هزار و  ۷۳۶تن انواع
کاال را تجربه کرد.

سرپرست سازمان امور عشــایر گفت :با شیوع کرونا مصرف گوشت قرمز در
کشــور  ۴۰درصد کاهش یافته که این مساله باعث انباشت دام شده و بیشترین
ضرر را به اقتصاد عشــایر وارد کرده اســت.به گزارش سازمان امور عشایر ایران،
شاهپور عالیی مقدم ،سرپرست ســازمان امور عشایر ایران گفت:با شیوع کرونا
مصرف گوشت قرمز در کشور  ۴۰درصد کاهش یافته و باعث انباشت دام شد و
بیشــترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است.وی دالیل کاهش مصرف گوشت را
عدم برگزاری مراســم محرم و صفر و نذورات مردم ،برگزار نشدن جشن عروسی
و عزای اموات ،بسته شدن رســتورانها و جلوگیری از صادرات دام عنوان کرد.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه باید برای ارتقا رفاه و معیشت
عشایر برنامه داشته باشیم ،گفت :در این زمینه در سالهای اخیر هفت برنامه و
طرح تعریف کردهایم که شــاخص ترین آنها اجرای «طرح زنجیره تولید گوشت
قرمز» است.
بازار

نوسان قیمتها در بازار ارز و طال
طی دو هفته اخیر قیمت ســکه و طال متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و
نوسان ارزی و ســیر نزولی قیمت ارز روی بازار طال نیز تاثیر گذاشت .بنابر این
گزارش ،سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روزگذشته با افزایش  ۳۵۰هزار تومانی
قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته به ارزش  ۱۲میلیون و  ۱۰۰هزار تومان معامله
شــد.همچنین در بازار طال،سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۲۰۰
هزار تومانی ۱۱ ،میلیون و  ۵۰۰هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیمسکه
بهار آزادی  ۶میلیون و  ۲۵۰هزار تومان ،ربعسکه  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
و سکه یک گرمی دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان تعیین شد.عالوه بر این ،در بازار
طــا نیز هر گرم طالی  ۱۸عیار به مبلغ یکمیلیــون و  ۱۵۱هزار تومان و هر
مثقال طال به بهای چهار میلیون و  ۹۸۷هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طال
نیز روز شــنبه با افزایش نسبت به روزپنجشنبه گذشته به قیمت یکهزار و ۸۷۱
دالر معامله شد.بر اســاس این گزارش،دالر در روزگذشته در صرافیهای بانکی
با حدود  ۳۳۰تومان افزایش قیمت نســبت به آخرین روز کاری هفته گذشــته
( پنجشــنبه ) به نرخ  ۲۵هزار و ۹۵۰تومان فروخته شد.در جریان معامالت در
صرافیهــای بانکی ،قیمت خرید دالر ۲۴هزار و  ۹۵۰تومان تعیین شــد.قیمت
فروش یورو نیز با افزایش نسبت به قیمتهای پایانی آخرین روز کاری هفته قبل،
معادل  ۳۰هــزار و  ۸۰۰تومان و قیمت خرید یورو نیز  ۲۹هزار و  ۸۰۰تومان
اعالم شد.قیمت پنجشــنبه هر اسکناس یورو در صرافیهای بانکی برای فروش
معادل  ۲۹هزار و  ۸۹۳تومان و قیمت خرید آن نیز  ۲۹هزار و  ۲۲۸تومان بود.
بورس

رشد  ۲۱هزار واحدی شاخص بورس
شــاخص کل در بازار بورس روز شنبه  ۲۱هزار  ۲۳۵واحد رشد داشت که در
نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و  ۳۶۶هزار واحد رسید.براساس معامالت
روزگذشته بیش از  ۲۰میلیارد و  ۸۳۰میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  ۱۸۳هزار و  ۳۲۲میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم
وزن) با دو هزار و  ۳۰۳واحد افزایش به  ۳۸۳هزار و  ۵۷۸واحد و شاخص قیمت
(هم وزن) با یک هزار و  ۵۰۸واحد رشــد به  ۲۵۱هزار و  ۲۱۰واحد رســیدند.
شاخص بازار اول  ۲۱هزار و  ۴۲۷واحد و شاخص بازار دوم  ۲۰هزار و  ۶۸۴واحد
افزایش داشــتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها ،نماد ملی صنایع مس ایران
(فملی) با دو هزار و  ۹۴۱واحد ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با
دو هزار و  ۲۰۱واحد ،معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و  ۶۳۷واحد،
پاالیش نفت اصفهان (شــپنا) با یک هزار و  ۴۲۵واحد ،گروه مدیریت ســرمایه
گذاری امید (وامید) با یک هزار و  ۳۶۵واحد ،بانک تجارت (وتجارت) با یک هزار
و  ۳۴۴واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با یک هزار و  ۲۶۳واحد ،پاالیش
نفت تهران (شــتران) با یک هزار و  ۱۲۵واحد ،سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با
 ۹۵۴واحد ،گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با  ۹۲۱واحد و توسعه معادن
و فلزات (ومعادن) با  ۹۱۹واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش روز شنبه نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،ایران خودرو،
ســایپا،فوالد مبارکه اصفهان،بانک تجارت ،ملی صنایع مس ایران و گســترش
سرمایه گذاری ایران خودرو درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

