حذفارزترجیحی؛گامبلنداصالحساختاربودجه

حــذف ارز  ۴۲۰۰میتواند  ۲.۵برابر رقم
پیشــنهادی مجلس برای طــرح تامین
کاالهای اساسی منبع جدید ایجاد کند و
یارانه ســه دهک پایین درآمدی را به هر
نفر حدود  ۳۵۰هزار تومان افزایش دهد.
بــه گزارش مهر ،با قصور دولت در انجام
اصالحــات ســاختاری در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰کل کشــور ،اینک این مسئولیت
ســنگین بر دوش مجلس اســت که با
اتخاذ تصمیمات بزرگ ،بار اصالح ساختار
را به ســرمنزل مقصود برساند .به اذعان
کارشناســان ،حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰
تومانی که بیش از سه سال است میهمان
اقتصاد ایران است و در این مدت خسارات
فراوانی را متوجه ســفره مــردم ،فعاالن
شناسنامه دار اقتصادی و فضای کسب و
کار کشور کرده ،از جمله اصالحات مهمی
اســت که انتظار میرود توسط مجلس
اتخاذ شود.
فروردین  ۹۷بود که دولت تصمیم گرفت
نــرخ ارز را تک نرخی کــرده و هرگونه
معامله در قیمتهای باالتر از آنرا قاچاق
اعالم کند .اســحاق جهانگیری در این
باره گفت :دولت مصمم اســت به مردم
اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور
را باثبات ،با اطمینــان و قابل پیشبینی
اداره کند .به همین دلیل تصمیم گرفتیم
که نرخ دالر برای تمام فعاالن اقتصادی
و بــرای رفع همــه نیازهــای قانونی و
اداری آنان ،نیازهای خدماتی مســافران،
دانشــجویان ،محققان و دانشمندانی که
برای کارهــای تحقیقاتی خود به ارز نیاز
دارند ۴,۲۰۰ ،تومان باشد.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی
این تصمیم را به ضد منافع مردم دانستند
و احتمال بروز انواع و اقســام فســاد را
گوشــزد کردند اما گوش دولت بدهکار
هیچکــدام از این انتقــادات نبود؛ تبعات
و فســاد توزیــع ارز  ۴۲۰۰تومانی چنان
گســترده شــد که صدای فعاالن بخش
خصوصی را هم درآورد .فعاالن شناسنامه
دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز
 ۴۲۰۰تومانی رانت ویژه ای است که در
اختیار افرادی خاص قرار میگیرد و قدرت
رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه دار
سلب میکند.
رئیــس اتاق بازرگانــی ،صنایع و معادن
تهــران نیز اخیــراً ارز ترجیحــی را «ام
الفســاد» اقتصاد ایران خواند و خواستار
حذف آن شد.
ارز دولتی ثابت ماند اما قیمت
برخی کاالها دوبرابر شد!
سیاســت ارز ترجیحی نــه فقط قدرت
رقابت فعاالن اقتصادی شناســنامه دار را

تضعیف و بازار برخی کاالهای وارداتی را
در انحصار برخی واردکنندگان خاص قرار
داد بلکه حتی در کنترل قیمت کاالها نیز
آنگونه که باید مؤثــر نبود .خالف آنچه
مورد انتظار مســئوالن کشور بود باعث
ثابت ماندن قیمت کاالهای اساسی نشد.
با مقایسه قیمت کاالهایی مانند گوشت
قرمــز و یا چای متوجه میشــویم که با
وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی قیمت
این کاالها از اسفند  ۹۶تا آذر  ۹۸بیش از
دو برابر شده است! جزئیات این تغییرات
در جدولی که مرکز پژوهشهای مجلس
آنرا تدوین کرده آمده است.
ارز ترجیحی هم بیت المال را به
یغما برد هم تولید را نابود کرد
نکتــه قابل توجه آنجاســت که نه فقط
توزیــع ارز  ۴۲۰۰تومانــی باعث کنترل
قیمت نشد ،بلکه مسئوالن برای کنترل
قیمت در برخی بازارها ،به افزایش واردات
روی آوردند .مرکز پژوهشهای مجلس
معتقد است هرچند قیمت برخی از کاالها
پس از یک دوره نوسان شدید (مانند مرغ،
شکر و …) در بازار کنترل شده است ،اما
این کنترل قیمتی ،با هزینه حجم باالی
واردات این کاالها و درنتیجه آســیب به
تولید داخل و هدررفت منابع ارزی صورت
گرفته است .برای مثال در حالی که ایران
در سالهای گذشته صادرکننده مرغ بوده،
در نهماهه نخست سال  ۱۳۹۸بیش از دو
میلیون دالر واردات گوشــت مرغ داشته
است.
کنترلهای قیمتی صورت گرفته بر روی
قیمت مرغ باعث آســیب جدی به تولید
مرغ در ایران شــده و ضرر و زیان برای
این واحدهای تولیدی به همراه داشــته
اســت و این درحالی اســت که دولت با
اختصاص ارز  ۴۲۰۰به نهادههای تولید،
ادعای حمایــت از تولیدکننــدگان این
محصوالت را دارد.
ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰
وجود دارد؟
این سیاست اشــتباه باعث شــده تا به

بهانه گران نشــدن کاالی اساسی جیب
واردکنندگان پر پول شــود و در بسیاری
از موارد (مانند مواردی که در جدول باال
آمد) قیمت نیز کنترل نشود .این در حالی
اســت که میتوان با حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانی ،یارانه دهکهای پایین درآمدی
جامعه را به گونــهای افزایش داد که اثر
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی خنثی شود.
در بودجــه  ۱۴۰۰هرچند صحبتی از ارز
 ۴۲۰۰تومانــی نشــده اســت اما حمید
پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان
برنامــه در اظهارنظری گفته اســت :در
الیحه بودجه سال آینده ۸ ،میلیارد دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی شــامل  ۲میلیارد دالر
برای معیشــت و  ۶میلیــارد دالر برای
نهادهها و کاالهای اساســی دیده شــده
است.
البتــه دولــت در بودجــه  ۱۴۰۰به نحو
زیرکانهای راه را بــرای حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی باز گذاشته است .در بند  ۴جز ب
تبصره  ۱بودجه آمده اســت ،در صورت
تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این
قانون به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی
( ،)ETSبه دولت اجازه داده میشــود
منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره
 ۱۶۰۱۳۶جدول شــماره ( )۵این قانون
واریز نماید .منابع واریزی از محل ردیف
شــماره  ۷۱-۵۳۰۰۰۰جدول شماره ()۹
این قانون صرف تأمین معیشت و سالمت
مردم میشود.
یارانه دهکهای پایین درآمدی
میتواند  ۷برابر شود
اگر نــرخ ارز در حال حاضــر حدود ۲۴
هزار تومــان در نظر گرفته شــود .مابه
التفاوت ارز ترجیحــی و ارز آزاد برای ۸
میلیارد دالری که قرار اســت در ســال
آتی صرف ارز ترجیحی شــود ،رقم ۱۶۰
هزار میلیارد تومان میشود؛ این در حالی
اســت که رقم در نظر گرفته شده برای
طرح تأمین کاالهایی اساسی که توسط
مجلس تصویب شــد حــدود  ۳۰هزار
میلیارد تومان بــرای  ۶ماه بود که دولت

را مکلــف به پرداخــت  ۱۲۰هزار تومان
بــه ازای هر نفر برای ســه دهک پایین
درآمدی جامعه کرد .اگر مبنای محاسبه
طرح تأمین کاالهای اساسی را مبنا قرار
دهیم ،با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی میتوان
یارانه ســه دهک پایین درآمدی را ۳۰۰
هزار تومان بــه ازای هر نفر افزایش داد
که بــا رقم پرداختی فعلــی ،حدود ۳۵۰
هزارتومان میشود.
معاون اقتصــادی مرکــز پژوهشهای
مجلــس دربــاره راههــای جایگزیــن
تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی میگوید:
بخشــی از پول حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
را میتوان مستقیم ًا به مصرف کنندگان
اختصــاص داد اما نه لزوم ًا به همه مردم.
ســه یا چهــار دهک اول جامعــه مانند
پزشــکان و وکال لزومی ندارد که یارانه
بگیرند.
دولتی که حاضر نیست با تبعات
اجتماعی یک تصمیم درست
مواجه شود!
یکی از دالیل مهمی که بنظر میرســد
موجب شــده دولت نتواند برای حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانــی تصمیم قاطع اتخاذ کند،
بیــم از تبعات و هزینههای اجتماعی این
تصمیم اســت .به هرحــال ذینفعان ارز
 ۴۲۰۰تومانــی در بخش واردات که طی
سه سال گذشــته از منافع ارز ترجیحی
بصورت نامشــروع بهره مند بــوده و با
سوءاستفاده از این یارانه ،میلیاردها تومان
سود به جیب زدهاند ،نظاره گر حذف این
ارز نخواهند بــود و چنانچه دولت نتواند
ذینفعان و بازیگران این زنجیره شــامل
واردکننــدگان ،توزیع کننــدگان ،خرده
فروشــان و مردم را درباره این تصمیم و
تبعات واقعی و حواشی احتمالی آن توجیه
و قانــع کند ،حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی با
هزینههای اجتماعی جدی مواجه خواهد
شــد.ناتوانی دولت در مدیریت ذینفعان
و اقنــاع افکار عمومــی جهت حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی در حالی است که متأسفانه
دولت طی سالهای گذشته در تصمیمات
اشتباه خود ،هزینههای اجتماعی زیادی
به کشــور تحمیل کرده است که نمونه
اخیر آن ،اصالح قیمت بنزین در آبان ماه
 ۱۳۹۸بود.طبق اطالع برخی منابع آگاه،
کمیسیون تلفیق قصد تک نرخی کردن
ارز و افزایــش یارانه دهک دهم درآمدی
تــا  ۵۰۰هزار تومــان را دارد اما باید دید
درنهایت آیا کمیســیون تلفیق میتواند
در راســتای اصالح ســاختار بودجه که
جزو مطالبات مهم رهبری اســت ،حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی را به ســرانجام برساند
یا خیر.

بیش از  ۴میلیون تن کاالی اساسی در بنادر

وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت (صمت) از موجودی
 ۴میلیون و  ۱۰۰هزار تن کاالهای اساســی در بنادر
کشور خبر داد و با اشاره به لزوم تجدید نظر در قیمت
پایه برخی محصوالت در بورس ،به دستگاههایی که
در اجرای ســامانه جامع تجــارت کوتاهی کردهاند
هشدار داد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا رزم حســینی در نشست
ســتاد تنظیم بازار اظهار کرد :در ســتاد تنظیم بازار
تامین کاالهــای مورد نیاز مــردم از طریق افزایش
تولید و واردات کاالهــای ضروری مورد نظر وزارت
صمت اســت .بر اســاس گزارش گمــرک تاکنون
 ۱۶میلیون تن کاالهای اساســی وارد کشور شده و
برای تأمین ذخایر کاالهــای راهبردی هم اقدامات
خوبی صورت گرفته اســت .مسئله دیگر روان کردن

ترخیص کاالهای دپو شــده در گمرکات کشور است
که بر اساس مصوبه ســتاد اقتصادی دولت در حوزه
ترخیص کاالها به ویژه کاالهای اساسی و مورد نیاز
مردم اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی همچنیــن از موجودی  ۴میلیون و  ۱۰۰هزار تن
کاالهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت :باید
برای ترخیص این کاالها مراحل قانونی انجام شــود.
بنابراین بــه طور کلی تــاش وزارت صمت تامین
مــواد اولیه مورد نیاز کارخانجــات و تامین کاالهای
اساســی و ضروری اســت که باید طبق برنامه وارد
شود .اولوریت بعدی این وزارتخانه هم رصد قیمت و
وضعیت عرضه  ۱۰۰قلم کاالی اساســی است و بر
اســاس گزارشات امروز ،قیمت  ۴۰قلم از این کاالها
از ثبات نســبی برخوردار بوده و  ۶۰قلم هم نوسانات
قیمتی داشــته که مقرر شده سازمان حمایت اقدامات
الزم را برای ثبات آنها انجام دهد.
وزیر صمــت در ادامه اعالم کرد که حوزه اختیارات
ستاد تنظیم بازار به اســتانداران نیز به عنوان رئیس
ســتاد تنظیم بازار استانی اختیار الزم در حوزه قیمت
گذاری ،نظارت و ترخیص کاالها داده شده است.
هشدار وزیر صمت نسبت به کوتاهی در
اجرای سامانه جامع تجارت
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرایی شــدن ســامانه

جامــع تجــارت ،گفت :اخیــرا گزارشهایــی مبنی
بر نرســیدن نهادههــای دامی پــس از ترخیص از
گمرک به مقصد نهایی منتشــر شــده است .به همه
دســتگاههای مسئول ابالغ شــده که باید به سامانه
جامع تجارت متصل باشــند در این جلسه هم تاکید
شده دستگاههای مسئول که مصوبات به آنها ابالغ
شده حتما باید آن را اجرا کنند و دستگاههای نظارتی
باید با بخشــی از دستگاههای دولتی که در این مورد
کوتاهی کردند برخورد کنند.
رزم حســینی با تاکید بر اینکه رسوب کاال در گمرک
باید به حداقل برسد ،از گمرک و بنادر خواست نسبت
به تســهیل و تسریع ترخیص کاالها اقدام کنند تا در
بازار نیز اثر بگذارد.
لزوم تجدید نظر در قیمت پایه برخی
محصوالت در بورس
وی در ادامــه با بیان اینکه بورس در شــرایط صلح
یکی از ابزار تنظیم بازار است ،گفت :در شرایط خاص
کنونی بایــد درباره عرضه کاال در بــورس اقدامات
خوبی انجام شــود و شــرایط ویژه در زمینه فوالد و
پتروشــیمی در بورس تعریف کنیــم .افزایش قیمت
برخی محصــوالت در بازار به دلیــل قیمت پایهای
اســت که در بورس عرضه شده و باید در آن تجدید
نظر شود.

زنان؛ بیشترین آسیب دیدگان از کرونا

پیامدهای اقتصای ناشــی از ویروس کرونا نشــان می
دهد که زنان در مواجهه با کرونا بیشتر از مردان صدمه
دیدند چرا که زنان از درآمد ،پس انداز و حمایتهای شغلی
کمتری برخوردارند و سهم بیشتری از مشاغل ناپایدار به
آنها اختصاص دارد.
به گزارش ایســنا ،پژوهشــهای چهانی نشان می دهد
که همهگیری ویروس کرونا بر بســیاری از مشــاغل و
کسبوکارها ،فارغ از اندازه آنها تأثیرگذار بوده است .در
این بین تاثیر بر شرکتهای خرد و کارگاههای کوچک از
جنبه آسیب پذیری بیشتر آنها شدیدتر بوده است.
در ایران نیز ،بخش اعظمی از مشاغل و کسب و کارهای
خرد و کارگاههای کوچک تحت تاثیر کرونا آسیب دیدند
و کرونا باعث شــد تا در ماههای گذشــته شــاغالن و
صاحبان بیشتر کسب و کارها و به ویژه صنوف خدماتی
با توقف فعالیت روبه رو شوند و آسیب ببینند.
بر اســاس گزارشها بیشــترین تاثیر کرونا بر بخشهای
خدماتی بوده است؛ بخش خدمات اگرچه نسبت به سایر
بخشهای اقتصادی کمترین آسیب از فشارهای اقتصادی
را متحمل شــد اما به سرعت از شوک کرونا و تداوم آن
تاثیر پذیرفت.
بسیاری از مغازه ها ،رستوران ها ،هتل ها ،تاالرها ،اغذیه

فروشــی ها ،آرایشــگاهها ،مهدکودک ها ،باشگاههای
ورزشــی ،مراکز خدماتی ،مراکز اقامتی و گردشــگری،
مکانیکی هــا و حمل و نقل که در بخش خدمات فعال
بودند به تدریج تحت تاثیر کرونا راکد یا تعطیل شدند.
بررســی ها نشــان می دهد که زنان بیش از مردان در
بخشهای خدمات مشغول فعالیت هستند و همین مساله
نیز باعث شده تا در دوران کرونا بیشتر لطمه ببینند.
زنان آرایشــگر ،زنان شــاغل در مراکز تهیه غذا ،هتل
ها ،تاالهــار یا زنانی که در زمینه ســرویس مدارس و
مهدکودک ها فعالیت می کردند بخشی از زنانی هستند
که به دلیل گسترش ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی
ناشی از آن آسیب بسیاری را متحمل شدند و بخشی به
دلیل محدود شــدن بازار کار و تعطیلی محل کار بیکار
شدند.
عالء الدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه
اشــتغال وزارت کار در این باره می گوید :نرخ بیکاری
زنان به رغم نرخ مشارکت پایین آنها نسبت به مردان به
مراتب باالتر اســت و در دوران رکود اقتصادی با ریزش
اشتغال بیشــتری نســبت به مردان مواجه هستیم .به
نحوی که از سال  ۱۳۹۷همزمان با افزایش تحریم های
بین المللی ،رشــد اقتصادی ایران منفی بوده و اشتغال

زنان آسیب بیشتری دیده است.
او می گوید :در فصل بهار امســال نسبت به بهار سال
گذشته حدود  ۷۴۹هزار نفر از اشتغال زنان کاسته شده و
طی بهار تا تابستان امسال نیز حدود  ۱۲۰هزار نفر دیگر
از اشتغال زنان کاسته شده که نشان از تاثیر بسیار شیوع
بیماری کرونا بر اشتغال زنان است.
به گفته ازوجی ،از ســال  ۱۳۹۶تا شش ماهه نخست
امسال ،حدود  ۱۶۲۱هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده
که سهم زنان نزدیک به  ۳۸درصد و معادل حدود ۶۱۵
هزار فرصت شــغلی بوده است و در شش ماهه نخست
سال  ۱۳۹۹که با شیوع بیماری کرونا همراه بوده ،حدود
 ۱۷۱هزار فرصت شــغلی جدید ایجاد شــده که از این
میزان  ۶۲هزار فرصت شغلی به زنان تعلق داشته است.
مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و توســعه اشتغال وزارت
کار ،ایجاد  ۶۲هزار فرصت شغلی برای زنان را با توجه
به ریزش اشــتغال زنان ناچیز دانسته و می گوید :برای
جبران آن به اجــرای برنامه های اشــتغال ویژه برای
زنان خصوصا زنان سرپرســت خانوار و زنان متعلق به
خانوارهای کم درآمد نیاز داریم و در این برنامه ها تثبیت
اشــتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید باید مورد توجه
قرار گیرد.
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خبر

حذف امتیاز
گوشی مسافری و پستی

آن طور کــه معاون فنی گمــرک ایران
میگوید طــی تصمیمات اخیر و ابالغ آن
دیگر هیچ مزیتی برای ورود گوشــیهای
مســافری و پستی وجود نداشته و بیش از
یک گوشــی وارده از طریق پست ،مرجوع
خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،طی مدت اخیر حواشی
در رابطه با گوشــیهای مسافری و البته
گوشــیهای پســتی ایجاد شــده بود؛ به
طــوری که گمرک ایــران اعالم کرد که
طبــق بررســیهای انجام شــده جریان
ورودی گوشــی به نوعــی جریان تجاری
تبدیل شده است ،از اینرو قرار بر این شد
تا طی طرح موضوع و بررسی ،در مورد آن
تصمیمگیری شود که طی هفته گذشته در
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیماتی
در مورد گوشیهای پســتی البته گوشی
اتباع اخذ و در نهایت در ستاد تنظیم بازار
مصوب شد.
ایــن در حالی اســت که پیــش از این و
در ســال گذشــته مصوباتــی در رابطه با
معافیتهــا و تغییر مبنای ارزی گوشــی
مسافری صادر و در دستور کار قرار گرفته
بود.
پیگیری آخرین وضعیت ورود گوشیهای
همراه مسافر و پســتی با مصوبات جدید
از گمــرک ایران با توضیحاتی از ســوی
مهرداد جمــال ارونقی  -معــاون فنی و
امور گمرکی گمــرک ایران _ همراه بود
و وی اعــام کرد که مصوبــات مربوطه
گوشیهای پستی که از سوی ستاد تنظیم
بازار صادر شد اکنون برای اجرا ابالغ شده
است.
مزیت گوشی مسافری و پستی
حذف شد
وی بــا بیــان اینکه ترخیــص کاالهای
پســتی -به اســتثنای اقالمی که از نظر
شــرعی یا قانونی ممنوعیــت دارد -اگر
کاال جنبه تجــاری پیدا نکنــد به ارزش
حداکثــر  ۵۰دالر بــدون پرداخت حقوق
گمرکی و ســود بازرگانی و بدون مطالبه
کارت بازرگانی با مجوزهای مقرر بالمانع
اســت ،اظهار کرد :در رابطه با گوشیهای
پستی نیز این موضوع قابل اجرا بود اما از
چندی پیش بررسیهای گمرک نشان داد
که به نوعی ورود گوشیهای پستی جنبه
تجاری پیدا کرده است.
ارونقی گفت :مشــاهده شــد که افراد از
کشــورهای دیگر و از جمله کشــورهای

همسایه از جمله عراق ،افغانستان و ترکیه
اقدام به پست گوشــی به ایران میکردند
که ایــن از نظر گمرک ایــران طبیعی به
نظر نمیرسید.
وی یادآور شــد که براین اســاس با طرح
موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
تصمیم بر این شد که معافیت  ۵۰دالری
گوشــیهای پستی حذف و نرخ ارز ۴۲۰۰
تومانی برای محاسبه حقوق ورودی حذف
شــود که در نهایت با پیشنهاد ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و گمرک ایران در جلســه ستاد
تنظیم بازار مطرح و به تصویب این مرجع
رســید .براین اســاس از ایــن پس ورود
گوشیهای پستی بدون هیچ معافیتی بوده
و حقوق ورودی گمرکی آن براساس نرخ
ســنا و با پرداخت دو برابر سود بازرگانی
انجام میشود.
این مقام مســئول در گمرک ایران تاکید
کرد که اگر بیش از یک گوشــی بنام یک
شخص پســت شده باشــد گمرک ایران
نســبت به مرجوع کردن مــازاد آن اقدام
کرده و فقط یک گوشی را رجیستر خواهد
کرد.
اختالف  ۲.۵میلیونی گوشی پستی
به مسافری آیفون  ۱۲صفر شد
وی در رابطــه با جریان اخیــر مربوط به
گوشــیهای آیفون  ۱۲و اینکه مسافران
به طور گســتردهای با خــود از این مدل
همراه داشــته و یا در بســتههای پستی
زیادی گوشی آیفون  ۱۲وجود داشت گفت
که در حال حاضر با حــذف معافیتهای
گوشیهای پستی و ارز  ۴۲۰۰تومانی آن
اختالف  ۲.۵میلیون تومانی گوشی پستی
که نســبت به گوشــی همراه مسافر ی
وجود داشت حذف شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مهرماه
ســال گذشــته در رابطه با گوشی همراه
مســافر تصمیماتی اتخاذ شده بود توضیح
داد که طبق تســهیالتی که گمرک برای
مســافران در نظر گرفته می توانند ساالنه
یک گوشــی همراه خود به کشور بیاورند
و مشــمول معافیت هایی هم می شد .اما
در سال گذشــته طی بررسیهای صورت
گرفته و با طرح موضوع در ســتاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز و مصوبه ســتاد تنظیم
بــازار ،قرار بر این شــد کــه معافیت ۸۰
دالری واردات گوشی مسافری نیز حذف
شــود و حقوق و عوارض ورودی آن نیز با
نرخ سنا محاســبه گردد .براین اساس در
حال حاضر گوشــیهای همراه مسافر نیز
با دو برابر سود بازرگانی و دریافت حقوق
و عوارض گمرکی بر مبنای ســامانه سنا
انجام میشــود.به گفته وی در مجموع با
تصمیمات اخذ شده ،گوشی همراه مسافر
و پستی دیگر مزیتی برای افراد سودجویی
که از این فرصت سواســتفاده می کردند
نخواهد داشت.

خبر

صدور مجوز فعالیت تاالرها
در مناطق زرد

صدور مجوز فعالیت تاالرها در مناطق زرد
رئیس اتاق اصناف ایــران از تدوین پروتکلهای
تکمیلی فعالیت صنوف در صورت تداوم شــرایط
کرونایی و همچنین اجــازه فعالیت تاالر داران در
مناطق زرد کرونایی خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از اتاق اصناف ایران ،سعید
ممبینی در نشست با رؤسای اتحادیه تولیدکنندگان
و فروشندگان پوشاک ،کیف و کفش با هدف تهیه
پروتکلهای تکمیلی جهت اجازه فعالیت صنوف در
بازار شب عید علیرغم تداوم شرایط کرونایی ،گفت:
درصدد هستیم با تدوین پروتکلهای تکمیلی برای
صنوف مختلف ،شرایطی ایجاد شود تا همه کسب
و کارها بتوانند در صورت تداوم این وضعیت اجازه
فعالیت داشــته باشند و این مساله یکی از کارهای
الزمی بود که برای جلوگیری از صدمه بیشــتر به
بدنه اصناف باید صورت میگرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود :بیماری کرونا اثرات
بســیار زیادی بر اقتصاد کشور به خصوص بخش
اصناف برخی از صنوف که کاال و خدماتشان تابع
شــرایط متعدد مانند تغییر فصل و مد بودند مانند
صنف پوشــاک ،کیف و کفش و  ...داشت که این
صنوف در سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی و
تعطیلیهای مکرر نتوانستند کاالی خود را عرضه
و به فروش برسانند و به همین دلیل ضرر و زیان
زیادی را متحمل شدند.وی با بیان اینکه مقرر شد
با توجه به شرایط تداومی بیماری کرونا حتیالمقدور
صدمه بیشــتری به بدنه اصناف وارد نشود ،اظهار
داشــت :با برنامهای تدوین شده در صدد هستیم
برای رســتههای مختلــف پروتکلهای تکمیلی

تدوین شــود ،که صنوف در شرایط زرد ،نارنجی و
بعض ًا شــرایط قرمز اجازه فعالیت داشته باشند و در
تدوین پروتکلها از نظرات کارشناســی صاحبان
و ذی نفعــان آن صنف نظرخواهی صورت گرفته
است .همچنین پروتکلهای جدیدی برای اتحادیه
تاالر داران پذیرایی مصوب شــد که بر اساس آن
اجــازه فعالیت به تــاالر داران در مناطق زرد داده
خواهد شد و پروتکلها به گونهای طراحی شده که
در مناطق نارنجی نیز تاالر داران با ظرفیت محدود
میتوانند فعالیت کنند.
وزارت صمت برای نمایشگاه بهاره مجوز
صادر نکند
ممبینــی با بیان اینکه این اصل را ســرلوحه قرار
دادیم که در صورت تداوم شرایط کرونایی فعالیت
کسب و کارها متوقف نشــود و صنوف بتوانند در
بازار پایان ســال که پیک خرید است با استفاده از
تخفیفهای مناســب و تقویت فروش و ترغیب
به خرید بخشــی از خسارت ســال گذشته خود را
جبران کنند ،تصریح کــرد :ضرورتی به برگزاری
نمایشــگاههای بهاره نیست ،چرا که برگزاری این
نمایشگاهها آسیب بیشتری به صنوف وارد میکند.
نمایشگاههای بهاره سهم بازار اصناف را خواهند برد
و نکته دیگر اینکه تجمعها در نمایشگاهها بیشتر
بوده و کنترل و رعایت پروتکلها مشکل تر است
و با توجــه به کثرت واحدهای صنفی ضرورتی به
برگزاری نمایشگاههای بهاره نیست و طی نامهای
از وزارت صمت درخواســت کردیم از صدور مجوز
برای برگزاری نمایشگاههای پایان سال خودداری
کند.

خبر

قرنطینه عامل حفظ و پایداری
صادرات محصوالت کشاورزی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ،قرنطینه را اصل نخست برای
حفظ و پایداری صادرات محصوالت کشاورزی عنوان کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی،
کیخســرو چنگلوایی در نشست هماندیشــی برای حل مسائل
قرنطینه صادرات و واردات در اســتان گیالن ،گفت :حوزه حفظ
نباتات بسیار مهم اســت و با قرنطینه میتوان از ورود و خروج
آفات جلوگیری کرد.
وی توفیقــات در صــادرات را گره خورده بــه قرنطینه و حفظ
نباتات دانست و اظهار داشت :قرنطینه انسانی سادهتر از قرنطینه
گیاهی است چراکه قرنطینه نباتی دائمی و بسیار حساس است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ،اولین اشتباه را آخرین اشتباه
در بخش قرنطینه بیان و خاطرنشــان کــرد :با حجم صادراتی
که در کشــور برای محصوالت کشاورزی داریم ،باید در بخش
قرنطینه که به شدت برای ما مهم است ،دقت را افزایش دهیم.
به گفته وی ،ارزیابی در دنیا دیگر فقط هنگام تحویل نیســت،
بلکه تمام پروســه کاشت ،داشت و برداشــت مورد توجه قرار
میگیرد.

چرا از بزرگترین پیمان تجارت آزاد
جهان جا ماندیم؟

رئیــس اتاق بازرگانی ایران میگوید که جا ماندن ایران از توافقات
بین المللی تجارت آزاد در نقاط مختلف جهان ،می تواند برای کشور
گران تمام شود.
به گزارش ایســنا ،غالمحسین شافعی با اشاره به بزرگترین توافق
تجــارت آزاد جهان که چند هفته قبل میان  ۱۵کشــور در آســیا
و اقیانوســیه به امضا رســید ،اظهار کرد :این توافق از نظر تعداد
کشــورهای حاضر در آن و وسعت جغرافیایی و جمعیتی که در بر
میگیرد در نوع خود بی نظیر بود و در حالی که میشــد نام ایران
نیز در این فهرست جای بگیرد ،متاسفانه ما این فرصت طالیی را
از دست دادیم.
وی با اشاره به حضور کشورهایی در این توافق که تا پیش از این،
در رقابتهای اقتصادی گسترده با یکدیگر قرار داشتند ،بیان کرد:
در این توافق برای نخستین بار تجارتی آزاد میان چین و دو کشور
مهم ژاپن و کره جنوبی به امضا رسیده است .این در حالی است که
امروز چین ،رقیب اصلی آمریکا و ژاپن و کره ،متحدان این کشور در
شرق آسیا به شمار میروند .این توافق اما نشان میدهد که فراتر از
دیدگاههای سیاسی ،این کشورها برای دستیابی به منافع ملی خود،
حاضر به اقدامات گسترده هستند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانــی ایران ،توافقهایی که برای تجارت
آزاد بســته میشود ،راه را برای صادرات و واردات با سرعت بیشتر
باز میکند و برای کشوری مانند ایران که قصد حضور در بازارهای
بین المللی دارد اهمیت فروانی خواهد داشت اما عدم حضور ایران
چه در این توافق و چه در توافقهای مشابه ،باعث میشود انزوای
اقتصادی کشــور تشدید شود.شافعی با اشاره به اولویتهای کالن
تعریف شــده برای کشــور در این حوزه ،تصریح کرد :اگر ما قصد
عضویت در ســازمان تجارت جهانی را داریم ،باید مقدمات الزم را
برای چنین اقدامی فراهم کنیم اما متاســفانه نپیوستن به توافقات
مهم این چنینی که بخش مهمی از جمعیت و جغرافیای جهان در
آن فعال هستند ،کار را برای ما دشوارتر از قبل میکند.
به گفته وی ،در کنار منافع مستقیم تجارت آزاد ،ورود به توافقهای
بین المللی در ســاختار تصمیم گیری کشــور و حرکت به سمت
توسعه اقتصادی در حوزههای مختلف نیز بسیار مهم است و از این
رو باید تصمیم گیران در این زمینه گامهای جدی بردارند.

بازار مسکن تغییر جهت داده است

یک کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه کاهش یک درصدی
ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در برابر افزایشهای  ۱۰درصدی
قبل از آن عدد قابل توجهی محســوب نمی شود گفت:با این حال
کاهش جزئی قیمت ،نمــادی از تغییر جهت بازار از افزایش لجام
گسیخته به دوره ثبات نسبی است.
مهدی روانشادنیا در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :پس از سه سال
افزایش مداوم قیمت مسکن و التهابات شدید بازار که منجر به ۵.۵
برابر شدن قیمت شد ،گزارش آذرماه بانک مرکزی حاکی از کاهش
 ۱.۱درصدی میانگین قیمت ها در آذر ماه نسبت به ماه قبل است.
وی افزود :اگر چه این کاهش در برابر افزایشــهای ماهانه بیش از
 ۱۰درصد قابل مالحظه نیســت اما نمادی از تغییر جهت بازار از
افزایش لجام گسیخته به دوره ثبات نسبی است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به  ۲۵۵۵فقره معامله مسکن در
آذرماه  ۱۳۹۹که افت  ۷۴درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل
نشان می دهد گفت :این به معنای رکود مطلق معامالت است .در
یکی از مناطق تهران فقط  ۱۹معامله ثبت شده است.
روانشادنیا تصریح کرد :سهم معامالت واحدهای نوساز زیر  ۵سال
از حدود  ۵۰درصد ســالهای پیش به  ۳۹درصد رسیده و حدود ۵۵
درصد معامالت برای واحدهای زیر  ۸۰متر بوده که نشــانه های
تضعیف قدرت خریدار در سالهای اخیر است.
وی بــا بیان اینکه در  ۱۲منطقه از مناطق  ۲۲گانه تهران فقط ۳۰
درصد معامالت به ثبت رســیده گفت :این نمایه نیز حاکی از عدم
توازن منطقه ای معامالت و بورس بودن مناطق محدودی از شهر
است.این کارشــناس بازار مسکن اظهار کرد :به نوعی پیش بینی
های آبان و آذر محقق شده و به نظر می رسد قیمت ها وارد مرحله
نوسانات کوچک و تثبیت و جا ماندن از تورم عمومی شده و حداقل
تا شش ماه دیگر با چنین بازاری روبرو خواهیم بود.روانشادنیا اظهار
امیدواری کرد با تسهیل فرایند صدور پروانه ساختمان ،بهبود فضای
کسب و کار صنعت ساختمان ،حمایت دولت و تغییر در رویکردها
از کاهش بیش از این ســاخت و عرضه مســکن و التهاب بعدی
بازار جلوگیری شود.به گزارش ایسنا ،آذرماه  ۱۳۹۹متوسط قیمت
مســکن شهر تهران بر اســاس معامالت ماه مذکور  ۲۶میلیون و
 ۹۱۰هزار تومان در هر متر مربع بوده که نســبت به ماه قبل و ماه
مشــابه ســال قبل  ۱.۱درصد کاهش و  ۹۸.۹درصد افزایش دارد.
طبق اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت انجام شــده در
آذرماه سال  ۱۳۹۹حدود  ۲.۶هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ۷۳.۲درصد کاهش را نشان میدهد .بررسی توزیع تعداد
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا
حاکی از آن اســت که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱
درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.

