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تشکیل کمیته  مشترک برای نوسازی بافت های فرسوده
وزیر راه و شهرســازی گفت: ۶۱ هزار هکتار از اراضی شــهری کشــور بافت 
فرسوده است و مقرر اســت برای به کارگیری این پتانسیل در تهران کمیته ای 
مشــترک با شهرداری تشکیل دهیم.به گزارش خانه ملت، رستم قاسمی درباره 
استفاده از بافت های فرســوده برای ساخت مسکن، گفت: بافت فرسوده یکی از 
معضالت جدی کشــور است،  براســاس آمارها ۶۱ هزار هکتار از اراضی شهری 
کشور بافت فرسوده است و حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در موضوع جهش تولید مسکن توجه بیشتری 
به بافت های فرســوده شده است، افزود: اســتفاده از این ظرفیت در دستورکار 
وزارت راه و شهرســازی قرار دارد.قاسمی ادامه داد: مقرر است برای به کارگیری 
این پتانسیل در تهران کمیته ای مشترک با شهرداری تشکیل دهیم. برای برخی 

شهرستان ها مانند زاهدان و چابهار نیز این موضوع آغاز شده است.

تمدید ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه
معاون وزیر راه و شهرســازی از تمدیــد مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مســکن تا پایان آذر ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش ایســنا، فرصت ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن تا ۱۵ آذرماه اعالم شده بود که محمود محمودزاده ـ معاون 
وزیر راه و شهرســازیـ  خبر داده این مهلت تا پایان آذرماه تمدید شــده است.

در روزهای اخیر پیشنهاداتی برای تسهیل شرایط ثبت نام طرح جهش تولید و 
تامین  مسکن )نهضت ملی مسکن( ارایه شد که به تایید اولیه دولت رسیده است. 
از جمله این موارد می توان به ثبت نام افراد مجرد باالی ۱۸ سال، کاهش سابقه 
ســکونت از در برخی شهرها از ۵ سال به ۲ تا ۳ سال و سابقه مالکیت خصوصی 
از ۱۶ سال به پنج سال اشاره کرد.پس از این تغییرات هنوز بسیاری از متقاضیان 
که اخیرا واجد شرایط شده اند نتوانسته اند ثبت نام خود را انجام دهند.محمودزاده 
ســه روز قبل هم با اشاره به احتمال مهلت ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن گفته بود چنانچه تقاضایی وجود داشته باشد این زمان تمدید خواهد شد 

زیرا بنا نداریم تا صف انتظار برای مسکن ایجاد شود.

صادرات به عربستان به بیش از ۴۱ هزار دالر رسید  
سخنگوی گمرک ایران از صادرات ۲ هزار دالر زعفران به عربستان در مهرماه 
خبر داد.روح اهلل لطیفی در گفت وگو با ایلنا درباره روند تجارت ایران با عربستان و 
ادامه تبادالت اقتصادی بین دو کشور اظهار داشت: عالوه بر ۳9 هزار و ۱۰۰ دالر 
صادرات انواع شیشه های کروی مخصوص ایمنی جاده ای )تابلو های رانندگی(، در 
مهرماه گذشــته ۲ هزار دالر زعفران به عربستان صادرات شد. وی ادامه داد: در 
مهرماه با صادرات ۴ کیلوگرم زعفران به عربســتان، میزان صادرات ایران به این 
کشور به ۴۱ هزار  و ۱۴۰ دالر رسید.سخنگوی گمرک ایران گفت: پیش از این 
)در ســال جاری در کمتر از دو ماه ( ۳9 هزار و ۱۰۰ دالر صادرات به  عربستان 
داشــتیم که کروی مخصوص ایمنی جاده ای )تابلو های رانندگی( بوده است.به 

گزارش ایلنا،  از سال 9۵ روابط تجاری ایران و عربستان متوقف شده بود.

افزایش هزینه انتقال در مبادله با پول های ملی
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار داشت: بررسی ها حاکی 
از آن اســت که فدراسیون روسیه فلفل وارداتی از ایران را به نداشتن گواهینامه 
باقیمانده سموم کشاورزی مرجوع کرده است.هادی تیزهوش  تابان در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در مورد علت ممنوعیــت واردات برخی از کاالهای 
کشاورزی ایران از ســمت روسیه اظهار کرد: این موضوع بر اساس نامه ای است 
که اداره نظارت بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان داغستان به رئیس گمرک 
داغستان نوشته و در آن تاکید کرده است که واردات فلفل از مبدا ایران به دلیل 
آنچه نقض مکرر استانداردهای بهداشتی عنوان شده به حالت تعلیق درآید.وی 
افزود: ظاهرا در عنوان این نامه محصوالت کشــاورزی ذکر شده اما در متن نامه 
مذکور به وضوح به فلفل دلمه ای اشاره شده است. بررسی ها حاکی از آن است که 
فدراسیون روسیه فلفل وارداتی از ایران را به نداشتن گواهینامه باقیمانده سموم 
کشــاورزی مرجوع کرده است در این راســتا اتاق بازرگانی در تالش است تا از 
طریق مبادی قانونی و رسمی موضوع را بررسی و با تعامل با طرف روسی راهکار 
الزم برای رفع آن را فراهم کند.وی در پاسخ به سوالی پیرامون راه اندازی سامانه 
پرداخت با ارزهای ملی ایران و روسیه گفت: امکان تبادالت ارزی با ریال و روبل 
بین دو کشور امکان پذیر است ولی هزینه انتقال بسیار باال بوده که در این مورد 

بانک مرکزی باید در نرخ خدمات پولی تجدیدنظر کند.

واکنش منفی بازار ارز به مذاکرات وین
روز شنبه بازار ارز تحت تاثیر توقف مذاکرات ۱+۴، روندی صعودی را آغاز کرد.

بــه گزارش خبرگزاری خبرآنالین، قیمت دالر در آغاز معامالت دیروز با افزایش 
بیش از ۲ هزار تومانی تومانی روبه رو شــد، به طوری که روزگذشته قیمت دالر 
به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شــد .افزایش قیمت دالر در حالی است که به نظر 
می رسد توقف روند مذاکرات، در بازار ارز بی اثر نبوده است.در این میان، گزارش ها 
از بازار ارز حاکی از آن است که قیمت یورو ۳9۴ تومان، پوند ۵۷۸ تومان، درهم 
امارات ۱۰9 تومان و لیر ترکیه ۱۰ تومان افزایش یافته اســت.به این ترتیب، هر 
یورو در بازار ۳۱ هزار و ۳۸۱ تومان، پوند انگلیس ۳9 هزار و ۷۷۷ تومان، درهم 
امارات ۷ هزار و ۵۵۲ تومان و لیر ترکیه ۲ هزار و ۲۱۰ تومان قیمت داشــت. بر 
همین گزارش،در بازار طال قیمت سکه با ۴۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز 
پنجشــنبه،) ۱۱ آذرماه( به رقم ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رســید.همچنین 
دیروزســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
ســه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 
قیمــت خورد.عالوه بر این، در بــازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۳۰۳ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۶۴۵ 
هزار تومان شــد.همچنین قیمت اُنس جهانی طال در مقایسه با روز کاری قبلی 
بیش از هشت دالر افزایش داشت و به ارزش یک هزار و ۷۸۳ دالر و چهار سنت 

ارزش گذاری شد.

افت ۵ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بازار بورس روزگذشته با پنج هزار و ۳۳۷ واحد کاهش، در جایگاه 
یک  میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت روز شنبه 
بیش از چهار میلیارد و ۳۱۱ میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۰ هزار و 9۱۷ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
چهار هزار و ۶۵۲ واحد واحد کاهش به ۳۶۲ هزار و 9۰۸ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با دو هزار و 9۲۸ واحد افت به ۲۲۸ هزار و ۴۳۳ واحد رسید.شــاخص 
بازار اول، پنج  هزار و ۱۰۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۶ هزار و 9۸۴ واحد کاهش 
داشــتند.عالوه بر این در بین همه نمادها، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با 
۵۰۴ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۴۵۳ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با ۲۸۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲۸۷ واحد، 
فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲۱9 واحد، گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری 
ایرانیــان )پترول( با ۲۰۸ واحد، نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با ۱۴۲ 
واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۱۴۰ واحد و پتروشیمی نوری )نوری( با 
۸۷ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس داشتند.در مقابل بانک ملت )وبملت( با 
۵9۵ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۳۸۰ واحد، مخابرات ایران )اخبر( با ۳۷۵ 
واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۳۵۵ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۳۱۱ 
واحــد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( یا ۳۰۰ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 
۲۸۶ واحد،  بانک پارسیان )وپارس( با ۲۷۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۲۱۳ واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ۱۷۴ واحد و بورس 
اوراق بهادار تهران )بورس( با ۱۶۴ واحد با تاثیر منفی بر شــاخص بورس همراه 
شــدند.برپایه این گزارش، روز شنبه نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا(، پارس فوالد سبزوار )فســبزوار(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گروه 
پتروشــیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳( در نمادهای 
پُر تراکنش قرار داشتند.گروه شــیمیایی هم در معامالت روز شنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۳۵۷  میلیون و ۵۵۱ هزار برگه سهم 
به ارزش ۲ هزار و 9۷۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.دیروز شاخص فرابورس بیش 
از ۱۰۰ واحد کاهش داشــت و بر روی کانال ۱9 هــزار و ۱۳۴ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۴ هزار و 
۸۸۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، صبح 
شنبه ۱۳ آذرماه میزبان مجید عشقی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی بود که 
برای بیان مشکالت کنونی بازار سرمایه و بررسی راه کارهای 
پیشنهادی، گرد هم آمده بودند. در این نشست که با حضور 
رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی تهران برگزار شــد، مشکالت 
اولویت دار بازار ســهام مطرح و مورد بررســی قرار گرفت و 
رئیس ســازمان بورس نیز به برخی ابهام ها و ســوال های 
حاضران در این نشســت پاســخ داد.در آغاز این جلســه، 
رئیس کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران 
طی سخنانی، انتظارات و مطالبات فعاالن اقتصادی از بازار 
سرمایه را مطرح کرد. فریال مستوفی با اشاره به اینکه وظیفه 
اصلي بورس، ایجاد مســیري براي تأمین مالي است، گفت: 
به رغم تالش هاي خوبي که در این زمینه انجام شده، نتیجه 
آن صرفاً ایجاد اتوباني براي تأمین مالي دولت بوده و بخش 
خصوصي سهم کمتري از آن داشته است.مستوفی در ادامه 
تسهیل تأمین مالی بنگاه های بخش خصوصی در بازار بدهی 
از طریق انتشــار انواع اوراق مالی اسالمی و بازبینی مجدد 
فرآیند انتشــار اوراق و اصالح روش ها و رویه های موجود را 
به عنوان نخستین درخواست بخش خصوصی مطرح کرد و 
گفت: حرکت به ســمت هوشمندسازی قراردادهای ارکان، 
اســتفاده از امضای الکترونیک در گزارش ها و مســتندات، 
تفویض کل فرآیند انتشار اوراق مالی اسالمی به بورس های 
چهارگانــه و تقویت نقش نظارتی ســازمان بورس و ایجاد 
تابلویــي جداگانه در یکي از بورس ها به منظور عرضه اوراق 
شرکت هاي خصوصي که به نسبت ریسک باالتري دارند از 
دیگر اصالحاتی اســت که می تواند به بهبود ســازوکارهای 
بازار ســرمایه کمک کند.او با اشــاره به ضرورت تسریع در 
پذیرش شــرکت ها و عرضه اولیه سهام و ایجاد مسیر ویژه 
برای اعضای اتاق بازرگانی گفت: یکی دیگر از درخواست های 
ما هماهنگی با اتاق در نهایی کردن ضوابط و دســتورالعمل 
بازار هدف فرابورس به عنوان بســتری برای عرضه ســهام 
شــرکت های دانش بنیان و نوپا قبل از ابالغ نهایی اســت.
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران نیز در این نشســت عنوان کرد که بر اساس 
ماده ۱۸ قانون »توســعه ابزارهــا و نهادهای مالی جدید«، 
دولت مکلف است کاالهای پذیرفته شده در بورس را از نظام 
قیمت گذاری خارج کند اما در حال حاضر یکی از مشکالت 
و معضالت اصلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور که زمینه ساز 
بروز فســاد و ایجاد بســتر رانت در اقتصاد کشــور شــده؛ 
موضوع قیمت گذاری دســتوری کاالهاست.او با بیان اینکه 
در ســال های اخیر اتخاذ برخی تصمیم های اشتباه در این 
حوزه، با هدف حمایت از مصرف کننده، منجر به مخاطرات 
و مشــکالت اقتصادی و اجتماعی شده است، ادامه داد: در 

نتیجه این سیاست، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی دچار 
بحران شده اند و نارضایتی عمومی مردم و زیان سهامداران 
بازار ســرمایه از دیگر پیامدهای آن بوده است. ضمن آنکه، 
دامنه قیمت گذاری به شــیوه دستوری، بسیاری از کاالها و 
محصــوالت از جمله، خودرو و صنایع وابســته تا قیر، تایر، 
ســیمان، فوالد و فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، صنایع 
غذایــی، لبنیات، صنعت بیمه و بانکداری را نیز در برگرفته 
است.او با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری یکی از موانع 
تولید و تضعیف کننده تولید اســت، ادامه داد: هدف دولت 
از قیمت گذاری، مهار ســرعت رشد قیمت برای جلوگیری 
از بروز تورم های پرشتاب در اقتصاد است؛ اما قیمت گذاری 
دســتوری توانایی کنترل نرخ تورم را نداشــته و این رویه 
همواره به مثابه ُمسّکنی کوتاه مدت بوده  که اثربخشی خود 
را به سرعت از دست می دهد.محمدرضا نجفی منش، رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، 
هم در این نشســت، به یکی از مشکالت عمده شرکت های 
قطعه ســازی خودرو در مواجهه با بازار سرمایه اشاره کرد و 
گفت: از شرکت های قطعه سازی که دارای سهمیه از سامانه 
بهین یاب هســتند، به میزان ۱۰ درصد ســپرده به هنگام 
ثبت نام ورود به بورس، اخذ می شــود. در حالی که یکی از 
چالش های پیش روی واحدهای قطعه سازی، کمبود سرمایه 
و نقدینگی است از این رو، پیشنهاد جدی صنایع این بخش 
از مسوالن بازار سرمایه این است که به جای سپرده نقدی، از 
این واحدها نوعی از ضمانت اخذ شود.فرزین فردیس، رئیس 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با 
اشاره به ورود اولین شرکت استارت آپی کشور به بورس، ابراز 

امیدواری کرد که این پذیرش،  فتح بابی برای افزایش سرعت 
صالحیت ســنجی مجموعه های مرتبط با حــوزه نوآوری و 
اقتصاد دیجیتال باشــد و تعداد بیشتری از شرکت های این 
حوزه در بازار ســرمایه، عرضه شوند. او در ادامه درخواست 
کرد که شــروط هفده گانه برای پذیرش شرکت های حوزه 
فناوری بــا همکاری اتاق تهران مــورد بازنگری قرار گیرد. 
فردیس با اشاره به متوقف شــدن مکانیزم تابلو بازار هدف 
برای شــرکت های استارت  آپی، خواســتار بازنگری در این 

فرآیند شد.
انتقاد از بهره گیری دولت 

قبل از بازار سرمایه
در ادامه این نشســت و پس از بیان موضوعات از سوی 
نمایندگان بخش خصوصی و تشــکل های اقتصادی، رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه به دنبال ورود 
خیل عظیم مردم و ســهامداران به بازار ســرمایه طی سه 
ســال اخیر، زیرساخت ها و فرآیندها در این بازار متناسب با 
افزایش سهامداران، توسعه پیدا نکرد، یادآور شد که در این 
دوره، زیرساخت های بورس، متحول خواهد شد و این رویه 
جزو یکی از برنامه های اصلی بازار سرمایه خواهد بود.مجید 
عشــقی که همزمان با تغییر و تحوالت مدیریتی در دولت 
سیزدهم، به ریاست سازمان بورس منصوب شد، با انتقاد از 
عملکرد دولت قبل در بهره گیری از بازار سرمایه، گفت: طی 
سال گذشته، دولت به شیوه های مختلف فشار زیادی را به 
بازار ســرمایه وارد و اقدام به تامین مالی گسترده از بورس 
کرد.به گفته وی، این اقدام دولت در ســال گذشته موجب 
شد بازار کشــش الزم برای پاسخ گویی به استقبال مردم از 

این بازار را نداشته باشد و در نتیجه، افزایش قیمت ها در بازار 
ســرمایه و بی اعتمادی مردم به این بازار را رقم زد. عشقی 
سپس از برنامه ریزی برای احیای اعتماد از دست رفته به بازار 
ســرمایه خبر داد و در این رابطه یادآور شد که این سازمان 
در تالش اســت تا برای کمک به بازار سرمایه، مواردی در 
الیحه بودجه سال آینده گنجانده شود.رئیس سازمان بورس 
در ادامه، به موضوع قیمت گذاری های دستوری اشاره کرد و 
با بیان اینکه هم چنان فهرســت بلندباالی قیمت دستوری 
در بازار ســرمایه وجود دارد، گفت: بازنگری در این رویه، در 
دستورکار سازمان بورس قرار گرفته است.وی سپس با اشاره 
به اینکه، عالوه بر قیمت های دستوری، فرآیند های دستوری 
از جمله فروش شرکت ها توسط دولت نیز حاکم شده است، 
افزود: در مواردی مانند پاالیشگاه ها، فروش داخلی و خارجی 
توســط وزارت نفت انجام می شــود در حالی که در بخش 
صادراتی خود شــرکت های بخش خصوصی می توانند این 
کار را انجام دهند.عشــقی در ادامه این جلســه، با اشاره به 
آغاز بازنگری در ضوابط پذیرش شرکت های استارت  آپی در 
بازار سرمایه گفت: کارگروهی برای تسهیل ضوابط پذیرش 
استارت آپ ها تشکیل شده اســت. البته اصالح این ضوابط 
زمان زیادی را می طلبد؛ بر همین اســاس، پیشنهاد کردیم 
که کار پذیرش را بــا ضوابط موجود آغاز کنیم تا به تدریج 
این ضوابط با همکاری ذینفعان اصالح شود. او با بیان اینکه 
در مورد ســرمایه گذاری روی سهام شرکت های پر ریسک 
فرهنگســازی صورت نگرفته است، ادامه داد: نباید سازوکار 
عرضه سهام به گونه ای باشد که سهام شرکت های پرریسک 

میان میلیون ها نفر تقسیم شود.
مشاوره کارساز اتاق بازرگانی به بورس

در پایان این نشســت، مسعود خوانســاری رئیس اتاق 
تهران، با بیان اینکه بورس، یک سازمان عمومی غیردولتی 
است، گفت: با این حال، نفوذ و مداخله دولت در این سازمان 
بسیار زیاد اســت به طوری که فروش یا عدم فروش سهام 
در این بازار، دستوری شــده است.خوانساری سپس اظهار 
امیدواری کرد که این معضــل بزرگ، با مدیریت جدید در 
سازمان بورس برطرف شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه 
سازمان بورس و اتاق بازرگانی طی تعامل با یکدیگر می توانند 
بخشــی از مشــکالت موجود را برطرف کنند، افزود: اتاق 
بازرگانی تهران به عنوان نهاد مشــاور، این امکان را دارد که 
راهکارهای مناسبی برای رفع ایرادات و مشکالت موجود در 
بازار سرمایه ارائه دهد.رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد 
کشور طی امسال و سال آینده با موانع و چالش های جدی 
رو بهرو خواهد شد، افزود: اتاق بازرگانی به همراه تشکل های 
اقتصادی وابسته به این نهاد خصوصی، آماده ارائه مشورت به 
بازار سرمایه برای عبور از موانع است و تالش خواهیم کرد تا 

مشکالت کاهش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آبان ماه امسال 
۱۵ هــزار و 9۶۰ فقره گزارش و شــکایت مردمی پیرامون 
کاال و خدمات از طریق ســتاد خبری مســتقر در سازمان  
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها دریافت شــد.به گزارش 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، »عباس 
تابش« اظهار داشــت: از مجموع شــکایت ها و گزارش های 
دریافتی، ۱۵ هزار و ۷9۶ فقره شــامل 99 درصد شکایات 
قابل پیگیری و ۱۶۴ فقره شامل یک درصد از کل غیرقابل 
پیگیری بوده است.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان افزود: از مجموع شکایت های رسیدگی شده 
نیز تعداد پنج هــزار و ۴۵ فقره )۳۱درصد( منجر به تنظیم 
برگ گزارش بازرسی، ۶ هزار و ۴۶۰ فقره )۴۱ درصد( منجر 
به احراز نشدن تخلف و چهار هزار و ۴۵۵ فقره )۲۸درصد( 
به علت انجام کارشناسی در حال پیگیری است.وی با بیان 
اینکه از این تعداد شکایت، ۱۳ هزار و ۶۳۵ فقره )۸۵ درصد( 
مربــوط به کاال و ۲ هزار و ۳۲۵ فقره )۱۵ درصد( مربوط به 
خدمات بوده است، تاکید کرد: بیشترین شکایت های دریافتی 
در بخش کاال مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات 

مربوط به نرخ تعمیر خودروهای ســبک و رســتوران های 
غذاخوری است.تابش با اشاره به اینکه بیشترین شکایت ها بر 
اساس نوع تخلف مربوط به گران فروشی و تقلب است، گفت: 
در ارتباط با چگونگی دریافت شکایت ها نیز در مجموع ۱۰ 
هــزار و ۶۵ فقره )۶۳ درصد( تلفنــی، ۲ هزار و ۳۰۰ فقره 
)۱۴درصــد( حضوری و ســه هزار و ۵9۵ فقره )۲۳ درصد( 
کتبی بوده است.وی خاطرنشــان کرد: استان های خراسان 
رضوی، تهران، هرمزگان و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد 
شکایت ها و استان های خوزستان، جنوب کرمان، کهگیلویه 

و بویر احمد و ایالم با کاهش شکایت مواجه بوده اند.معاون 
وزیر صنعت با بیان اینکه ســهم شکایت های بررسی شده 
)متخلــف و غیرمتخلف( از کل شــکایات قابل پیگیری در 
آبان ماه سال جاری به میزان ۷۲ درصد بوده است، افزود: این 
رقم نسبت به مهر ماه سال جاری یک درصد افزایش داشته 
است.به گزارش ایرنا، در نیمه نخست امسال ۷۵ هزار و ۷۴۵ 
مورد گشت مشترک بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل 
۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف شد که  ارزش ریالی این تعداد 

پرونده کشف شده ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان است.

گروه اقتصادی: روزگذشته بیست وهشتمین همایش 
بیمه و توســعه بــا حضور وزیر  امور اقتصــادی و دارایی ، 
معــاون اقتصادی رئیس جمهور ، رئیس کل بیمه مرکزی و 
دست اندرکاران صنعت بیمه برگزارش شد. رئیس کل بیمه 
مرکزی طی سخنانی با بیان اینکه صنعت بیمه اعتمادساز 
و آرامش بخش است، اظهار داشت: در شرایط خاص، بیمه 
یک کاالی عمومی و نیاز جامعه اســت که باید با کمترین 
قیمــت و بهترین خدمات به مردم عرضه شــود.  غالمرضا 
ســلیمانی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ۶9 هزار 
میلیارد تومان حق بیمه تولیدی صادر شده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشت.
به گــزارش مردم ساالری،ســلیمانی افــزود: ۳۲ هزار 
میلیارد تومان خســارت در هشــت ماهه امسال پرداخت 
شده و ۳۲ میلیون بیمه نامه هم صادر شده است.همچنین  
دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران در این همایش با بیان 
اینکه بیمه برای رفاه مــردم تالش می کند، ادامه داد: بیمه 
حرفه ای است که بدون اتکا به دولت ها و تسهیالت متداول 
خود را اداره می کند و سالیانه ده ها میلیارد تومان خسارت 
پرداخــت می کند.ســید محمد کریمی« بیان داشــت: در 
شرایط فعلی، بیمه موفق شــد تحریم ها را دور بزند.وی با 
اشاره به بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از رشته های مهم 
صنعت بیمه، گفت: در این رشته بیمه گر نقشی ندارد، زیرا 
از یک سو میزان آن توســط قاضی دادگاه تعیین می شود 

و از ســوی دیگر دولت میزان حق بیمه را تعیین می کند.
دبیرکل ســندیکای بیمه گران اضافه کرد: ۳۰ درصد حق 
بیمه شخص ثالث به مالیات و عوارض پرداخت می شود که 
باعث شده تاب آوری در این بخش صفر شود، در حالی که 
در همه کشورهای جهان صنعت بیمه معاف از مالیات است.

ضرورت استفاده از بالکچین ها 
یا زنجیره های رمزی در صنعت بیمه 

معــاون اقتصادی رئیس جمهور گفــت: در حال حاضر 
۲۰۰ هزار نفر در صنعت بیمه شاغل هستند و بیمه بر سایر 
صنایــع هم اثر می گذارد.  محســن رضائی میرقائد معاون 
اقتصادی رئیس جمهور در بیست و هشتمین همایش بیمه 
و توسعه در روز صنعت ملی بیمه، بیان کرد: آنچه در کشور 
مهم اســت زنجیره تولید و ارزش است و باید صنعت بیمه 
در تمام مراحل رونق اقتصادی حضور داشــته باشــد و اگر 
سرمایه گذاری، تولید و تجارت تکمیل شود، در آن صورت 
زنجیره تولید ثروت هم درســت می شود و صنعت بیمه به 
عنوان اهرمی برای رشــد اقتصادی باید به کار گرفته شود. 
در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر در صنعت بیمه شاغل هستند 

و بیمه بر سایر صنایع هم اثر می گذارد.
رضائــی با بیان اینکه اصالحات اساســی باید در بازارها 
صورت گیرد، گفت: یکی از موارد نیاز به اصالح بازار، همین 
بازار بیمه اســت و با اصــالح آن باید قیمت گذاری در بازار 
بیمه واقعی شــود، بازاری که دارای رانت، انحصار و فســاد 

باشد نمی توان انتظار قیمت واقعی داشت.معاون اقتصادی 
رئیس جمهور گفت: بانک های خصوصی درست شده اند که 
سود بانکی را کاهش دهند، اما نرخ سود بانکی را باال بردند 
و بخشــی از نقدینگی جامعه را همین بانک های خصوصی 
اضافه کردند و اصالح بازار به معنای واقعی باید انجام شود. 
بیمه مرکزی باید نظارت کند و اجازه ندهد ضریب خسارت 
در کشــور باال رود تا شــرکت های بیمه دچار ورشکستگی 

نشوند.
وی بیمه گری هوشــمند را یکی از اولویت های صنعت 
بیمه دانست و گفت: باید از بالکچین ها یا زنجیره های رمزی 
در صنعت بیمه اســتفاده کرد و نمی تــوان از فناوری های 
پیشرفته در صنعت بیمه غافل شد و در آینده بگوئیم کاش 
زودتر از این فناوری ها در صنعت بیمه استفاده می کردیم.
رضائــی خطاب به شــرکت های بیمه گفــت: تالش کنید 
هزینه های بیمه را کاهش داده و کیفیت را افزایش دهید و 
با افزایش بیمه زندگی، ضریب نفوذ بیمه را باال برید.رضائی 
همچنین گفت:  اوراق بیمه مهم است. در حال حاضر سهم 
صنعت بیمه در ســرمایه گذاری اندک است و باید با انتشار 

اوراق، سرمایه گذاری در این صنعت بیشتر شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: خود صنعت 
بیمه باید از تعارض منافع دور باشــد و بیمه مرکزی رقیب 
شرکت های بیمه ای نشود، ما از نظر قوانین بیمه ای نیازمند 
بازنگــری قانون در مجلس هســتیم.وی خطاب به فعاالن 

صنعت بیمه گفت: انتظارات و پیشــنهادات خود از دولت 
جدید در مورد صنعت بیمه را ارائه کنید.

تمدید بخشودگی و تسهیل تسویه بدهی 
بخش تولید تا اسفندماه امسال

همچنیــن وزیر امــور اقتصادی و دارایی در بیســت و 
هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه گفت: قانون تسهیل 
تسویه بدهی بانکی با عنوان حذف سود مرکب و بخشودگی 
جرایم دیرکرد تسهیالت بانکی بخش تولید تا اسفند ۱۴۰۰ 
تمدید شد.سید احســان خاندوزی افزود: از بانک مرکزی 
می خواهیم قانون تســهیل تســویه بدهی بانکی را هر چه 
زودتــر به بانک هــا ابالغ کند و این فرصــت باقی مانده را 
غنیمت بشماریم.وی ضمن تبریک روز بیمه گفت: بازارهای 
مالی یکی از ارکان مهم صنعت بیمه اســت و صنعت بیمه 
نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی دارد  و در عرصه اقتصاد 
کالن و ملی نقش مهمی ایفا می کند.خاندوزی اظهار داشت: 
در کنار سند راهبردی صنعت بیمه باید به فکر تحول بیمه 
براســاس بیمه گری هوشمند باشــیم.وزیرامور اقتصادی و 
دارایی افزود: بیمه ما بیمه گری هوشمند نیست و در تشکیل 
پرونده و پرداخت و استفاده از منابع در سطح اقتصاد ملی، 
هوشمند نیست.به گزارش مردم ساالری، بیست و هشتمین 
همایش ملی بیمه و توسعه با  موضوع نقشه صنعت بیمه در 
رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال روزهای ۱۳و ۱۴ 
آذرماه در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا برگزار می شود.

در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس سازمان بورس مطرح شد

بورس ابزار تامین مالی دولت شده است

معاون وزیر صنعت اعالم کرد

۱۶ هزار شکایت از قیمت کاال و خدمات در آبان ماه

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

رشد ۴۳ درصدی حق بیمه تولیدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰

رئیــس کانون شــورای اســالمی کار البرز گفت: 
دســتمزد یک کارگر فقط کفــاف ۱۰ روز هزینه های 
حداقلی وی را می دهد البته با احتساب اینکه مستاجر 
نباشــد.علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
اینکه با توجه به تورم بسیار باالیی که در کشور داریم 
نگران تصمیم دولت برای افزایش ندادن دســتمزدها 
هســتیم، تصریح کرد: امسال دولت می گوید به دلیل 
کمبود بودجه احتماالً حقوق هــا را افزایش ندهد که 
می تواند برای ما مشــکل آفرین باشد.به گفته وی این 
در حالی اســت که اقالم خوراکی ضروری چون برنج 
کــه چند ماه پیش حدود ۲۸ هزار تومان بود، افزایش 

زیادی داشته است. 
یا هزینه های درمان در ســال 99 نســبت به سال 
پیش از آن ۱۰۰ درصد افزایش داشــته است و حدود 
۷۰ قلم داروهای ضروری از پوشــش ســازمان بیمه 
تامین اجتماعی حذف شــده است و هزینه های دیگر 
چــون آموزش و شــهریه های مــدارس چندین برابر 
شده است.اصالنی ادامه داد:  تنها ۳۳ قلم از هزینه های 
ضروری در ســبد معیشت در نظر گرفته شده است و 
هزینه های جانبی غیر قابل انکار محاسبه نشده است. 
اما همین میزان هم در هیچ اســتانی کمتر از ۸ یا 9 
میلیون نمی تواند باشد در حالی که حقوق ها نصف این 

میزان هم نیست.وی توضیح داد: حداقل دستمزد یک 
کارگر در ســال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
اســت و یک میلیون و ۵۰ هــزار تومان هزینه مزایا و 
مسکن و خوار و بار اســت که مجموعا سه میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد و بی ســابقه 
محاســبه می شــود و این میزان با یک سال سابقه و 
یک فرزند به سه میلیون و 9۰۰ هزار تومان می رسد.

اصالنی با اشــاره به اینکه امیدواریم تمام موضوعات 
در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار بگیرد، گفت: 
کارگر با وجود تورم باال با چنین دستمزدی نمی تواند 
هزینه هــای حداقلی زندگی را بدهد و دســتمزد یک 
کارگر فقــط کفاف ۱۰ روز هزینه هــای حداقلی وی 
را می دهد البته با احتســاب اینکه مســتاجر نباشد.
وی افزود: درخواســتمان از دولت این است که طبق 
مــاده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران را  تعیین کنند و 
تورم و ســبد معیشت برای سه و نیم نفر رعایت شود. 
اکنون در حال محاســبه هزینه سبد معیشت در البرز 
هستیم که مانند باقی اســتان ها به شورای عالی کار 
برای میانگین گیری ارجاع می شــود.به گفته اصالنی 
۵۳ میلیون نفر از جمعیت کشــور را جامعه کارگری 
تشکیل می دهند که شــامل ۱۳ میلیون نفر کارگر و 

خانواده آن هاست.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با بیان اینکه 
اگر قیمت بلیــت هواپیما باالتــر از قیمت های اعالم 
شــده اســت، مردم بلیت را نخرند یا این تخلف را در 
لحظه گزارش کنند، گفت: مردم می توانند خودشــان 
کنترل کننده قیمت ها باشند و بلیت گران را خریداری 
نکنند..مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره گران فروشی بلیت هواپیما در بازار 
و عدم رعایت کاهش قیمت متوسط ۱۵ درصدی بلیت 
از سوی برخی از دفاتر فروش اظهار داشت: در ابتدا باید 
این نکته را یادآور شوم که افزایش قیمت بلیت هواپیما 
به دلیل پروتکل های پذیرش ۶۰ درصدی مسافران در 
هواپیما نبوده است و اینگونه نبوده که به دلیل برطرف 
شدن محدودیت پذیرش مســافر در هر پرواز، قیمت 

بلیت هواپیما را کاهش دهیم. 
افزایش قیمت بلیت هواپیما به دلیل افزایش قیمت 
ارز بــود.  وی ادامه داد: پس از اعالم قیمت های جدید 
با متوط ۱۵ درصد کاهش قیمت، در ایامی شــاهد آن 
بودیم که قیمت بلیت مســیر تهران – مشهد حتی به 
۵۰۰ هزار تومان هم رســید.  وی تاکیــد کرد: مردم 
می توانند خودشــان کنترل کننده قیمت ها باشــند و 
بلیــت گران را خریداری نکننــد. در حال حاضر تعدد 
شــرکت های هواپیمایی باال اســت و در هر مسیر هم 

چندین پرواز از چند ایرالیــن وجود دارد بنابراین اگر 
پرواز شــرکتی گران اســت به پرواز شــرکت دیگری 
می توانند مراجعه کنند.سامانی با بیان اینکه اگر نتوانیم 
این هزینه ها را بپردازیم هواپیماها زمین گیر می شوند، 
گفــت: در حال حاضــر از ۳۳۳ فروند نــاوگان هوایی 
کشــور، ۱۷۴ فروند هواپیما زمین گیر است. این میزان 
هواپیمای غیرفعال به دلیل عدم امکان جایگزینی بوده 
است. بنابراین اگر با این تفکر بخواهیم صنعت را اداره 
کنیم به طور قطع ناوگان مســتهلک می شود. افرادی 
که برای نرخ ها تصمیــم می گیرند باید این موضوعات 
را در نظر بگیرند و باید شرایطی برای بازسازی سرمایه 
مستهلک شده را فراهم کنند.دبیر انجمن شرکت های 
هوایپمایی درباره فروش انبوه بلیت به شرکت ها و دفاتر 
فروش اظهار داشت: اکثر شرکت های هواپیمایی بلیت 
را به صورت سیستمی به فروش می رسانند و تنها برخی 
از شرکت ها بلیت را در اختیار چارتر کننده ها قرار می 
دهد. در تمــام دنیا چارترکنندگان بلیت هواپیما را در 
پکیج و بسته های مسافرتی شامل هتل، تور سفر و ... به 
فروش می رسانند.او در پاسخ به این سوال که با افزایش 
نرخ دالر شــاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما خواهیم 
بود، تاکید کرد: بســتگی به شــرایط دارد اگر نرخ ارز 

افزایش یابد بر روی بلیت هواپیما اثرگذار خواهد بود.

۱۷۴ فروند هواپیمای زمین گیر در ناوگان هوایی حقوق ماهانه یک کارگر کفاف ۱۰ روز زندگی حداقلی را می دهد


