
رییس سنجش آموزش پزشکی از زمان بازگشایی دانشگاه ها، 
پایان ترم تحصیلی و زمان امتحان ها خبر داد.

حیدرزاده رییس سنجش آموزش پزشکی  از زمان بازگشایی 
دانشــگاه ها خبر داد و گفت: دانشــگاه های علوم پزشــکی 
بالفاصله بعد از یایان مــاه مبارک رمضــان در ۶ خرداد ماه 

بازگشایی می شوند.
حیدرزاده درباره زمان پایان نیم سال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ 
گفت: ترم تحصیلی جاری تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت 

و امتحانات پایان ترم هم از اول تا پانزدهم مرداد ماه ۹۹ برگزار 
می شــوند. او به زمان تغییر آزمون های پزشکی اشاره کرد و 
گفت: شــیوع کرونا در کشــور منجر به لغو آزمون های علوم 
پزشکی در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال 
۹۹ شده بود و تصمیمات جدید برای زمان آزمون ها گرفته شد.

حیدزاده گفت: بر اساس تصمیم گیری های جدید در وزارت 
بهداشت آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در ۵ تیرماه ۹۹ 
وآزمون غربالگری المپیاد علوم پزشکی به صورت الکترونیک 

در روز ۶ تیرماه ۹۹ برگزار خواهد شد. او گفت: آزمون فلوشیپ 
)تکمیلی تخصصی( در ۹ مرداد، همزمان با این آزمون آزمون 
ملی دندانپزشکی و آزمون ارتقا و ارزشــیابی داروسازی نیز 

بصورت الکترونیک در ۹ مرداد برگزار خواهد شد.
حیدرزاده اظهار کرد: آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی 
در ۱۶ مردادماه بصــورت الکترونیک برگزار خواهدشــد و 
آزمون پذیــرش دکتری تخصصی علوم پزشــکی به صورت 
الکترونیــک در روز هــای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرمــاه ۹۹ برگزار 

می شــود. رئیس مرکز ســنجش آموزش پزشــکی از تغییر 
زمان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی خبر داد و گفت: 
آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشــکی در روز های ۲۳ و ۲۴ 
مردادماه ۹۹ برگزار می شــود. حیدرزاده افزود: آزمون های 
پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی نیز در صبح و عصر روز ۲۰ 

شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.
او با اشــاره به زمان آزمون های جامع داروسازی و علوم پایه 
دندانپزشــکی گفت: ایــن آزمون ها به صــورت الکترونیک 

در روز ۲۱ شــهریورماه برگزار می شــود. حیــدرزاده ادامه 
داد: آزمون دانشــنامه )بورد( و گواهینامــه تخصصی بالینی 
پزشــکی در روز های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۹۹ به صورت 
الکترونیــک و همزمــان و آزمون دانشــنامه )بــورد( فوق 
تخصصی بالینی پزشــکی در ۲۹ شــهریورماه ۹۹ به صورت 
الکترونیک برگزار خواهد شد، زمان آزمون دانشنامه )بورد( 
 تخصصی بالینی دندانپزشــکی هم در ۲۱ مهرماه ۹۹ برگزار 

می شود.

مسئوالن صنعت نفت هند اعالم کردند: به دلیل 
کاهش تقاضا برای ســوخت در بازار داخلی این 
کشور در نتیجه قرنطینه سراسری ناشی از همه 
گیری کرونا و کامل شدن ظرفیت انبار های نفتی، 
حداقل سه پاالیشــگاه نفتی هند واردات خود از 
خاورمیانه از جمله عربستان سعودی را در ماه مه 

کاهش دادند.
به گزارش روز چهارشنبه رســانه های هند، این 
دومین ماه پیاپی اســت که شــرکت های هندی 

مجبور به کاهش واردات نفت خود شده اند.
یک مقام در یک شرکت نفتی هند گفت: شرکت ما 
خرید نفت از عربستان برای ماه مه را تا ۸۰ درصد 
کاهش داده است. یک مقام دیگر هندی نیز اعالم 
کرد که شرکت او در ماه مه در مقایسه با ماه های 
گذشته، واردات نفت خود از عربستان سعودی را 

۶۶ درصد کاهش خواهد داد.
وی افزود: در ارتباط با واردات نفت شــرکت ملی 
نفت ابوظبی شرکت ما تصمیم گرفته است تا در 
ماه آینده تنها یک محموله نفتی دریافت کند. در 
گذشته ما به طور متوســط دو محموله نفتی در 

طول ماه از این شرکت نفت دریافت می کردیم.
شرکت های نفتی هند همچنین اعالم کرده اند که 
قصد دارند واردات نفت از کشــور کویت را در ماه 

مه حدود ۷۵ درصد کاهش دهند. یک کارشناس 
نفتی هند گفت: تقاضا برای سوخت در هند پایین 
است بنابراین واردات این محصول کاهش یافته 
است. تعدادی از شرکت های نفتی هند سفارشات 
خود برای ماه های آوریل و مه را لغو کرده اند. آن ها 
در ماه های آینده برای عمل به تعهد ساالنه خود، 

این واردات را انجام خواهند داد.
هند به عنوان سومین کشور مصرف کننده نفت در 
جهان، ۸۳ درصد از نیاز خود به این محصول را از 
طریق واردات تامین می کند. این کشور سه مرکز 
استراتژیک ذخیره نفت با ظرفیت ۳۶. ۸۷ میلیون 
بشکه نفت خام یا ۵ میلیون تن نفت را در مناطق 
جنوبی احداث کرده است. در سال مالی ۲۰۱۸-
۱۹ عربستان سعودی ۴. ۳۳ میلیون تن نفت خام 
به هند صادر کــرد. واردات کل نفت هند در این 

مدت ۲۰۷. ۳ میلیون تن بوده است.
مجموع تقاضای نفت خام هند حدود ۴. ۶ میلیون 
بشکه در روز است که این کشور را در رتبه سومین 
مصرف کننده بزرگ جهان پس از آمریکا و چین 
قرار می دهد. این کشــور به دلیل پیشرفت سریع 
اقتصادی، افزایش طبقه متوسط جامعه و افزایش 
 خرید وســایل نقلیه موتوری بســیار بــه انرژی 

احتیاج دارد.

حساب های پشتیبان در بانک ها مدتی است که 
ممنوع شــده اما برخی بانک ها هنوز این قانون را 
رعایت نمی کنند که در تصمیم جدید بانک ها، این 

قانون باید توسط همه بانک ها انجام شود.
تصمیم اخیر بانک های خصوصی مبنی بر رعایت 
سقف ۱۵ درصدی نرخ ســود سپرده های ساالنه 
و کاهش دو درصدی نرخ سود ماهانه سبب شده 
همزمان با شرایط مناسب بازار بورس، بسیاری از 
مردم به فکر خرید سهام و ورود سرمایه خود به این 

بازار بیفتند.
یکی دیگر از تصمیماتی که بانک ها در روزهای اخیر 
گرفتند، ادامه ممنوعیت حســاب های پشتیبان 
است؛ ممنوعیتی که از بیش از یک سال قبل آغاز 
شده و در این تصمیم جدید نیز بر آن تاکید شده 

است.
برخی افراد با بازکردن حساب های سپرده بلندمدت 
یا کوتاه مدت، در کنار حســاب جاری خود در آن 
بانک، این شرایط را ایجاد می کردند تا در صورت 
خالی بودن حساب دسته چک خود، مبلغ موردنیاز 
توسط بانک از حساب سپرده به این حساب منتقل 
شود که به این حساب سپرده، حساب پشتیبان 

حساب جاری می گویند.
بر اساس قانونی که در خصوص این حساب ها به 

بانک ها اعالم شــده، افراد دیگر نمی توانند دارای 
حساب پشتیبان باشند و باید جابجایی مبلغ برای 
پر کردن حساب جاری را خودشان انجام دهند و در 
صورتی که حساب جاری مبلغ کافی نداشته باشد، 

چک برگشت می خورد.
البته این قانون از مدتی قبل اعالم شــده ولی به 
نظر می رسد که فقط برخی بانک ها این موضوع 
را هنوز انجام می دادند و در تصمیم جدید بانک ها، 
بر ممنوعیت استفاده از حساب های پشتیبان نیز 

تاکید شده است.
گفتنی اســت؛ بانک ها در گذشــته حساب های 
پشتیبان را به دلیل ایجاد شــرایط جذاب برای 
مشــتریان خود و جذب ســپرده باز می کردند و 
مشتریان بانک ها می توانســتند پول خود را در 
حساب های کوتاه مدت روزشــمار قرار داده و از 
سود آن استفاده کنند و هر زمان که خواستند برای 
وصول چک های خود از آن مبالغ استفاده کنند. اما 
با تغییر محاسبه نرخ سود از روزشمار به ماه شمار 
که در سال گذشته اتفاق افتاد، عمال این حساب ها 
سود چندانی برای مشتریان ایجاد نمی کند و قبل تر 
از آن نیز بانک مرکزی این حساب ها را ممنوع کرده 
بود، اما برخی بانک ها بر خالف مقررات هنوز اقدام 

به بازکردن حساب پشتیبان می کردند.

تازه ترین اعالم سازمان برنامه و بودجه از این حکایت 
دارد که لیســت متقاضیان ســاعت ۱۰ صبح امروز 

)چهارشنبه( به بانک مرکزی ارسال شد.
آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده 
است، این لیست حاوی اطالعات حدود ۱۷ میلیون و 
۱۵۳ هزار و ۲۱۰ خانوار است که وام یک میلیونی برای 
آنها واریز خواهد شد. وی توضیح داد که طبق توافق 
صورت گرفته قرار بود تا روز سه شــنبه، وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی فهرست متقاضیان را به سازمان 
هدفمندی یارانه ها اعالم کند و بعد از آن این سازمان 
تا چهارشنبه شب لیست را بر اساس فرمت درخواستی 
بانک مرکزی آماده و در اختیار این بانک قرار دهد که 
تا پنج شنبه شب نیز وام پرداخت شود. اما با تسریع در 
انجام فرایند پیش بینی شده، وزارت رفاه سریعتر لیست 
را در اختیار ســازمان هدفمندی قرار داد و آنها نیز تا 
صبح امروز لیست را آماده کردند که توانستیم ساعت 

۱۰ صبح در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم.
این در حالی اســت که بانک مرکزی اخیرا اعالم کرد 
که بعد از دریافت فهرست متقاضیان دریافت وام یک 
میلیونی تا ۲۴ ساعت بعد به حسابشان واریز می شود، 
از این روز احتماال تا فردا وام یک میلیونی در حساب ها 
خواهد بود.  ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر مشــمول 
دریافت وام یک میلیونی می شــوند که طبق فرایند 

تعریف شده از چهارشنبه )۲۷ فروردین ماه( از طریق 
وزارت ارتباطات پیامکی به سرپرســتان خانوارهایی 
 v.refah  که یارانــه دریافت می کنند با سرشــماره
ارسال شــد که متقاضیان می توانستند با پاسخ به آن 
تقاضای خود برای دریافت وام را ثبت کنند؛ بعد از آن 
نیز تا حداکثر روز یکشنبه )۳۱ فروردین ماه( فرصت 
داشتند که با ارسال پیامکی به شماره ۶۳۶۹ از طریق 
تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است، شرایط 
دریافت وام را تائید کنند. اما با توجه به مشکالتی که در 
مورد سیم کارت سرپرستان خانوار وجود داشت، این 
روال برای همه خانوارها در زمان تعیین شده طی نشد، 
از این رو اعالم شــد که تا ۱۸ اردیبهشت فرصت ثبت 
درخواســت وجود دارد. از این رو فهرستی که در حال 
حاضر به بانک مرکزی ارائه شده است، شامل درخواست 
۲۳ میلیون خانوار نیست و حدود ۱۷ میلیون و ۱۵۰ 
هزار خانوار را در بر گرفته و مابقی نیز با ثبت درخواست 
احتماال در لیستی دیگر مشمول دریافت وام خواهند 
شــد. وام یک میلیونی از محل منابع بانکی با کارمزد 
چهار درصد، اقساط ۳۰ ماهه و هر ماه ۳۵ هزار تومان 
است که به حساب یارانه افراد واریز و اقساط نیز از همین 
حساب کسر می شود، این در حالی است که گیرندگان 
تسهیالت، نباید حساب بانکی یارانه خود را تا انتهای 

بازپرداخت اقساط، تغییر دهند.

نوسان های نفت، دســت از ســر بازارهای جهان 
برنمی دارد. )چهارشنبه( نیز بورس های جهانی افت 
سنگینی را از آسیا تا آمریکا از سر گذراندند. هراس 
نفتی به بورس های جهانی ســرایت کرده و دو روز 

است که تمام شاخص ها، قرمز شده اند.
بر اســاس گزارش رویترز، هر ســه شاخص اصلی 
وال اســتریت ریزش داشــتند. شــاخص صنعتی 
»داوجونز« ۲.۶۷ درصد، شاخص »اس اند پی ۵۰۰« 
۳.۰۷ درصد و شاخص »نزدک کامپوزیت« ۳.۴۸ 

درصد فروریختند.
در اروپــا نیز اوضــاع از همین قرار بود. شــاخص 
»فوتسی ۱۰۰« بورس لندن با ۲.۹۶ درصد کاهش 

نسبت به روز قبل در سطح ۵۷۸۶.۹۶ واحد بسته 
شد. شــاخص »دکس ۳۰« بورس فرانکفورت در 
آلمان نزدیک به ۴ درصد ریزش داشــت. شاخص 
»کک ۴۰« بورس پاریس نیز ۳.۷۷ درصد از ارزش 
خود را از دســت داد. در مادرید ایتالیا نیز شاخص 

»ایبکس ۳۵«، ۲.۸۸ درصد فروریخت.
سی ان ان بیزینس درباره روند بازارها می نویسد: »به 
نظر می رسد که هراس نفتی، در حال سرازیر شدن 

به بازار سهام است.«
بر اساس گزارش ســی ان ان بیزینس، بورس های 
آسیایی نیز افت جدی داشتند. شاخص »نیکی« در 
ژاپن ۱.۶ درصد و شاخص »کاسپی« در کره جنوبی 

۰.۶ درصد فروریختند. شــاخص هنگ ســنگ در 
هنگ کنگ نیز ۰.۱ درصد و شاخص »کامپوزیت« 
در شــانگهای چین ۰.۳ درصد از ارزش خود را از 
دست دادند. بلومبرگ روند بازارها را چنین تحلیل 
می کنــد: »همه گیری کرونا روز بــه روز در جهان 
بیشتر می شود و شمار مبتالیان و قربانیان روندی 
فزاینــده دارد. از طرف دیگر، اخبار بــازار انرژی و 
ریزیش شدید قیمت نفت با نگرانی از ورشگستگی 
گســترده کســب و کارهای کوچک و متوسط در 
صورت تداوم وضعیت فعلی همراه شده است. این 
شرایط، باعث ایجاد موج تازه ای از نگرانی ها در بین 

معامله گران شده است.«

دولت روسیه در فرمان جدیدی اجازه داد مجوزهای 
صادرات شــمش و طال برای تولیدکننــدگان فلزات 

ارزشمند صادر شود.
شــرکتهای معدنی روســیه مدتها منتظر اعالم این 
سیاست بودند که از هفته جاری اجرایی شد و به آنها 
اجازه مــی دهد مجوزهای بلندمــدت برای صادرات 
طال و نقره پاالیش شــده را همانند بانکهای بازرگانی 
دریافت کنند. این مجوزها از ســوی وزارت صنعت و 
تجارت صادر می شود و به معدنکاران و تولیدکنندگان 
فلزات ارزشمند اجازه می دهد تولیدشان را به شکل 

شمشهای خالص فلزات صادر کنند.
معدنکاران طالی روســیه از این تصمیم برای صدور 

مجوزهای صــادرات کلی که جایگزیــن مجوزهای 
محدود قبلی می شوند اســتقبال کردند. سخنگوی 
شــرکت پلی متال کــه دومین تولیدکننــده بزرگ 
طالی روســیه اســت، اظهار کــرد که آزادســازی 
فروش بین المللی فلزات ارزشــمند برای معدنکاران 
روســیه فرصتهای صادرات را بهبود خواهد بخشید و 

بوروکراسی غیرضروری را کاهش می دهد.
هنوز معلوم نیست آیا سیســتم جدید اجازه صادرات 
نامحــدود را خواهد داد یا همچنــان محدودیتهایی 
وجود خواهد داشــت. مدت اعتبار ایــن مجوزها هم 
معلوم نیســت.حدود دو هفته پیش انجمن فاینانس 
ملی روســیه که نماینده نهادهای اعتبــار بازرگانی 

شامل بانکهای صادرکننده بزرگ طال است، از بانک 
مرکزی و وزارت حمل و نقل و وزارت دارایی خواست 
صادرات فلزات ارزشمند را با توجه به محدودیتهای به 
وجود آمده در بحران شیوع ویروس کرونا نظیر توقف 

پروازهای مسافری بین المللی، تسهیل کنند.
اما فرمان جدید ممکن است آن طور که بانکها امیدوار 
بودند به آنها کمک نکند زیرا به معدنکاران اجازه می 
دهد بدون واسطه عمل کنند و سود بانکها را که تنها 
صادرکننده طال بودند، تضعیــف می کند. همچنین 
قدرت مذاکــرات بانکها را کاهش مــی دهد چرا که 
تولیدکنندگان یکباره گزینه های بیشتری برای فروش 

پیدا کرده اند.

دانشگاه ها بالفاصله بعد از پایان ماه مبارک رمضان بازگشایی می شوند
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صادرات طالی روسیه آزاد شدوضعیت قرمز بورس های جهان با وحشت نفت
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۴ میلیون کارگر  
با  بیمه خاص خارج 

از حمایت های کرونایی

ارسال طرح خانه های 
۳۵ متری به وزارت کشور

صندوق  بین المللی 
پول به درخواست ها 
بی طرفانه و 
سریع پاسخ دهد

همتی :

واگذاری سهام 
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»ETF« صندوق
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روحانی خبر داد

سرمقاله

يادداشت

حمایت از بنگاه ها 
با درآمدهای مالیاتی

راه نجات
 بنگاه ها

در حــال حاضــر باتوجه 
به مشــکالتی که دولت با 
آن روبرو شــده و تحریم ها 
که دســت دولت را بسته و 
محدودیت های خاص خــود را برای دولت ایجاد 
کرده است اگر انتظار داشته باشیم عددهای باالتری 
به بخش تولید اختصاص پیــدا کند، امکان پذیر 

نخواهد بود...

  حســین محمودی اصل، 
اقتصاددان

  حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان

متن کامل  د ر صفحه ۳

متن کامل  د ر صفحه ۳

۳
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ناتوانی کم درآمدها در 
پرداخت اقساط وام مسکن

وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت 
نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری

وضعیت  شاخص  امنیت  
سرمایه گذاری  بدتر شد

وام دولت به بنگاه ها صرف حقوق معوقه کارگران و باعث افزایش بدهی کارفرمایان خواهد شد

تکاپوی   بنگاه ها   برای   بقا
صفحه۳

صفحه۴

اختالف   نظر  بر  سر قیمت گذاری  خودرو
کمیته   خودرو   نیز در تعیین قیمت گذاری    ره    به جایی   نخواهد   برد

مرجع   قیمت گذاری   خودرو   تغییر   کرد

باز پرداخت تسهیالت مسکن و اقساط آن در شرایط 
فعلی و شرایط کرونایی برای دریافت کنندگان آن که 
اغلب اقشار کم درآمد کشور هستند بسیار سخت و 
غیرممکن شده است. اقشار آسیب دیده از شرایط 
بحران کرونا برای گذران زندگی، هزینه های روزمره و 
امرار معاش مشکالت بسیاری را متحمل شده اند و به 
هیچ عنوان نمی توانند اقساط وام مسکن را پرداخت 
کنند. امروز تمام مردم بویژه کم درآمدها تنها به فکر 
گذران زندگی هســتند و فرصت و توانایی دیگری 
برای هزینه کرد در بخش های دیگر ندارند. اقساط 
وام مسکن جدای از اقساط دیگر بانک ها است که به 
خاطر وضعیت کرونا در کشور به حالت تعلیق درآمده 
است. مردم که در این سال های اخیر با هزاران قرض 

و وام مسکن توانسته اند

شــاخص امنیت ســرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷، 
کمیت ۶.۴۳ و در زمســتان ۱۳۹۷، کمیت ۶.۱۸، 
در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۷ و در تابســتان ۱۳۹۸ 
نیز کمیت ۶.۰۷ بوده اســت، اما روند بهبود امنیت 
ســرمایه گذاری )کم شــدن کمیت شاخص( )که 
از پاییز ۱۳۹۷ شروع شــده بود، در تابستان ۱۳۹۸ 
متوقف شده و در پاییز ۱۳۹۸ معکوس شده است. 
مرکز پژوهش های مجلس هشتمین پایش امنیت 
ســرمایه گذاري به تفکیک اســتان ها و حوزه هاي 
کاري در ۱۳۹۸ پاییز را منتشر کرد. طبق این گزارش، 

شاخص کل امنیت سرمایه گذاری...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان خصوصی سازی: 
ارزش سهام عدالت ۸برابر شده است

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: برای آزادسازی 
سهام عدالت منتظر نامه رهبری هستیم به محض 
اینکه اجازه داده شود این کار را دنبال خواهیم کرد. 
علیرضا صالح، رئیس ســازمان خصوصی سازی در 
گفتگو با ر مهر درباره زمان آزاد سازی سهام عدالت 
گفت: برای این کار منتظر اجازه رهبری هستیم به 
محض اینکه این اجازه داده شــود فوراً برنامه ها را 

می چینیم و این کار را دنبال می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که برآورد شما از ارزش فعلی 
سهام عدالت هر نفر چقدر است، گفت: به محض اینکه 
این سازوکار تأیید شود ما ارزش هر سهم را تعیین 
می کنیم. چراکه قیمت بورس نوســان دارد. صالح 
ادامه داد: مبنای زمانی برای تعیین ارزش هر سهم، 
روزی است که نامه نهایی شود؛ بنابراین نمی توان 
عددی قطعی گفت امــا در حال حاضر ارزش فعلی 
به بیش از ۸ برابر رسیده است. گفتنی است وی در 
نشستی خبری در بهمن ماه سال گذشته گفته بود: 
با توجه به اینکه رهبری در ابتدا خواســتار تشکیل 
سهام عدالت بودند، در این راستا رئیس جمهور و وزیر 
اقتصاد برای کسب اجازه از ایشان جهت آزادسازی 
سهام عدالت نامه نوشته اند و ما منتظر پاسخ این نامه 
هستیم. یعنی ممکن است اصاًل به مجلس شورای 
اسالمی نرسد و از طریق اجازه نامه مقام معظم رهبری 
این کار را انجام دهیم و اگر تا پایان سال )سال ۹۸( 
اجازه رهبری را کســب کنیم تا پایان آبان ماه سال 

آینده سهام عدالت را آزادسازی خواهیم کرد.

رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توسعه 
صادرات ایران مطرح کرد:

دانش بنیان های حوزه مهار کرونا 
در اولویت پرداخت تسهیالت

رئیــس اداره کل صادرات کاالی بانک توســعه 
صادرات ایران گفت: سال گذشته بالغ بر 1۸50 
میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
توسط این بانک پرداخت گردید و در حال حاضر 
نیز فعاالن حوزه مهار کرونــا ر اولویت قرار دارند. 
سیدحسین حسینیان با بیان اینکه این تسهیالت 
با نرخ ترجیحی به شرکتهای دانش بنیان پرداخت 
شده اســت، گفت: شــرایط حال حاضر کشور، 
اهمیت توجه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
را دوچندان کرده است؛ و با توجه به منابع 4000 
میلیارد ریالی کــه در چارچوب تبصره 1۸ قانون 
بودجه ســال 13۹۸، در اختیار بانک قرار گرفته 

میتوان حمایت موثری از این شرکتها بعمل آورد.
 

وام قرض الحسنه آنالین مهر ایران
با توجه به شــیوع کرونا و لزوم کم شــدن مراجعات 
حضــوری در اماکن عمومی ماننــد بانک ها، برخي 
ابزارهاي الکترونیکــي مورد توجه بیشــتري قرار 
گرفتند، اما این آزمون بانکداري الکترونیک که داراي 
نواقص بسیاري است براي بانک ها، تجربه متفاوتي 
از عملي شدن شــعار تا عمل بود. بسیاري از بانک ها 
بانکداري الکترونیک و ابزارهایي دارند که براي اغلب 
مردم مورد توجه اســت. وام قرض الحســنه آنالین 
مهر ایران، یکی از خدمــات بانک ها که همواره مورد 
توجه بوده انواع تسهیالت و شرایط و نحوه دریافت آنها 
است. بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستاي عملي 
کردن بانکداري الکترونیک، خدماتي همچون دریافت 
وام را در بســتر الکترونیک فراهم کرده است. در این 
خدمت که براي صرفه جویي در وقت و هزینه مشتریان 

راه اندازي شده حضور فرد وام گیرنده الزامي نیست.

عملکرد تســهیالتی مدیریت 
خراسان شمالی در سال۹۸

مرتضی ناصری، مدیر شــعب بانک مسکن خراسان 
شــمالی با اعالم این خبر گفت: شعب بانک مسکن 
استان در سال 13۹۸ در بخش های مختلف مشارکت 
مدنی، فروش اقساطی خرید مسکن ، قرض الحسنه، 
جعاله، مرابحــه و ... با پرداخت ۹ هــزار و 650 فقره 
تسهیالت به ارزشی بالغ بر 4200 میلیارد ریال عملکرد 
مطلوبی را از خود ارائه کرده اســت. وی افزود: بانک 
مسکن خراسان شمالی با پرداخت تعداد یک هزار و 
۸00 فقره تسهیالت مشــارکت مدنی به ارزش یک 
هزار و ۸0 میلیارد ریال سهم بسزایی در تولید و ساخت 
واحد های مسکونی مورد نیاز مردم داشته است. وی 
با اشاره به نامگذاری سال 13۹۹ از سوی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( به نام " جهش تولید"، اولویت 
بانک در سال جدید را پرداخت تسهیالت مشارکت 
مدنی در راستای تولید و تکمیل واحدهای مسکونی 
عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد عملکرد بانک در این 
خصوص به رونق تولید در بخش صنعت ساختمان، 

بعنوان محرک اقتصادی کشور منجر شود.

خبر

بانک ها

شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در پاییز 13۹7، کمیت 6.43 
و در زمستان 13۹7، کمیت 
6.1۸، در بهار 13۹۸ کمیت 
6.07 و در تابســتان 13۹۸ 
نیز کمیــت 6.07 بوده اســت، اما رونــد بهبود امنیت 
سرمایه گذاری )کم شدن کمیت شاخص( )که از پاییز 
13۹7 شروع شده بود، در تابستان 13۹۸ متوقف شده و 

در پاییز 13۹۸ معکوس شده است.
مرکــز پژوهش های مجلس هشــتمین پایش امنیت 
سرمایه گذاري به تفکیک استان ها و حوزه هاي کاري در 
13۹۸ پاییز را منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص کل 
امنیت ســرمایه گذاری در ایران در پاییز 13۹۸ کمیت 
6.12 از 10 )10 بدترین حالت( ارزیابی شده است. مقدار 
عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن )تابستان 
13۹۸( 6.07 محاسبه شده بود که نشان می دهد امنیت 
سرمایه گذاری در پاییز 13۹۸ نسبت به فصل قبل از آن، 

اندکی نامناسب تر )بدتر( ارزیابی شده است.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز 13۹7، کمیت 
6.43 و در زمستان 13۹7، کمیت 6.1۸، در بهار 13۹۸ 
کمیت 6.07 و در تابســتان 13۹۸ نیــز کمیت 6.07 
بوده اســت، اما روند بهبود امنیت سرمایه گذاری )کم 
شدن کمیت شــاخص( )که از پاییز 13۹7 شروع شده 
بود، در تابستان 13۹۸ متوقف شــده و در پاییز 13۹۸ 
معکوس شده اســت. دالیل بدتر شدن شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در پاییز 13۹۸ را احتماالً بتوان به افزایش 
ناگهانی و ســه برابری قیمت بنزیــن در آبان 13۹۸ و 
آشوب ها و ناامنی های چندروزه در برخی شهرها نسبت 
داد. همین طور بی ثباتی در بازار ارز، متوقف شدن روند 
کاهشــی نرخ تورم، تغییر در ثبات نسبی قیمت مواد 
اولیه که در نیمه اول ســال 13۹۸ به وجود آمده بود، 
درعین حال به وجود آمدن بار روانی جدید برای مردم 
و افزایش انتظــارات تورمی آنها در ســطوح مختلف، 
قطع شــدن حدوداً 10 روزه اینترنت و آثار ثانویه آن بر 
کسب وکارهای گوناگون و برخی عوامل دیگر که حتی 

باعث شده مشارکت کنندگان در پاسخ به پرسشنامه این 
مطالعه نیز در پاییز 13۹۸ نسبت به فصول قبلی با کاهش 

شدیدی مواجه شوند.
براســاس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در 
این پیمایش، در پاییز 13۹۸ نامناسب ترین مؤلفه های 
امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شــده به ترتیب عبارت 
بوده اند از: 1. وفای به عهد در اجرای قراردادها توســط 
دولت و شرکت های دولتی )۸.71(/ 2. اعمال نفوذ و تبانی 
در معامالت ادارات حکومتی )7.55(/ 3.احقاق حقوق 

قانونی در ادارات دولتی )7.52(
از طــرف دیگــر، مناســب ترین مؤلفه هــای امنیت 
سرمایه گذاری طی پاییز 13۹۸ نیز به این ترتیب بوده اند: 
1.ســرقت مالی ( پول نقد، کاال، تجهیــزات )4.16(/ 
2.دسترســی آزاد و عمومی به اطالعات و تصمیمات 

مسئوالن )4.51(/3. رواج توزیع کاالی قاچاق )4.۹3(
درعین حال در پایش گذشــته براساس ارزیابی فعاالن 
اقتصادی مشارکت کننده در تابستان 13۹۸ سه مؤلفه زیر 
به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری 
ارزیابی شــده اند: 1.عمل مســئوالن ملی به وعده های 

داده شــده )۸.35(/ 2. اعمال نفوذ و تبانی در معامالت 
ادارات حکومتی )۸.21(/3. عمل مســئوالن استانی و 

محلی به وعده های اقتصادی داده شده )۸.10(
مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری )نسبت 
به سایر مؤلفه ها( طی تابســتان 13۹۸ نیز عبارتند از: 
1.سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات )4.01(/ 2.رواج 
توزیع کاالی قاچاق )4.5۹(/ 3.استفاده غیرمجاز از نام و 

عالئم تجاری یا مالکیت معنوی )4.70(.
نامناسب ترین مؤلفه برای امنیت ســرمایه گذاری که 
فعاالن اقتصــادی را بیش از همــه آزار می دهد در این 
مطالعه مؤلفه »وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط 
دولت و شــرکت های دولتی« شناسایی شــده است و 
مؤلفه های عمل نکردن مسئوالن »ملی« و »استانی« به 
وعده های مختلف خود ازجمله وعده های اقتصادی که در 
پایش های گذشته معموالً نامناسب ترین ارزیابی ها را به 
خود اختصاص می دادند در پایش پاییز 13۹۸ در جایگاه 
ششم و هشتم نامناسب ترین مؤلفه ها جای گرفته اند. 
عالوه بر این فعاالن اقتصادی مشــکل فساد به شکل 
اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات دولتی را در رتبه 

دوم از عوامل ایجادکننده فضای ناامن برای سرمایه گذاری 
شناسایی کردند. به عبارت دیگر بنگاه های اقتصادی طی 
فصول اخیر، نارضایتی و ابراز شکایت خود نسبت به عوامل 
اصلی هزینه زا و مختل کننده ســرمایه گذاری و تولید 
را بیان کردند و انتظار می رود مســئوالن اجرایی ملی و 

استانی به این دو مورد بیشتر توجه کنند.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی 
و آماری و شــاخص کلی )ترکیــب دو مجموعه داده 
پیمایشی و آماری(، تهیه شده است. براساس یافته های 
داده های پیمایشــی در پاییز 13۹۸، فعاالن اقتصادی 
مشــارکت کننده در ایــن پیمایش از زنجــان، ایالم 
و کهگیلویــه و بویراحمد، نامناســب ترین ارزیابی و از 
استان های کردستان، بوشهر و یزد مناسب ترین ارزیابی 

را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی 
در این پژوهش، استان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران 
و اردبیل نامناسب ترین و استان های همدان، خراسان 
جنوبی و قم مناسب ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت 
سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در پاییز 13۹۸ 
کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در تابستان 13۹۸ نشان داده بود به ترتیب سه استان قم، 
خراسان شمالی و خراسان جنوبی جزء مناسب ترین ها 
بودند و سه استان گیالن، تهران و کردستان به ترتیب 
جزء نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی شده 

بودند.
این احتمال وجود دارد که بخشی از نتایج، حاکی از فاصله 
میان ذهنیت فعاالن اقتصــادی )پیمایش( با داده های 
آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این 
فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول 
پیمایش به حداقل قابل تعمیم )حدود 11470 مورد( 

کاهش یابد.
براساس نتایج این مطالعه، در پاییز 13۹۸، از بین ۹ حوزه 
فعالیت اقتصادی، فعاالن اقتصــادی در حوزه )دامداری، 
مرغداری و شیالت(، مناسب ترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی 
در حوزه های ارتباطات و توزیــع )حمل ونقل، انبارداری، 
عمده فروشی و خرده فروشی(، نامناسب ترین ارزیابی را از 

وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری

وضعیت  شاخص  امنیت  سرمایه گذاری  بدتر شد

روحانی خبر داد
واگذاری سهام شرکت های بیمه ای 

»ETF« و بانکی در قالب صندوق
رئیس جمهور، شیوع ویروس کرونا را آزمونی 
برای کارآمــدی همه کشــورها و نظام های 
جهان دانست و با قدردانی از همراهی مردم و 
خدمات خالصانه کادر درمانی تاکید کرد: در 
روزهای سخت پیک بیماری کرونا، همه بخش 
ها پای کار بودند اما اقلیت کوچکی که خط را 
از بیرون می گیرند، روزی کاسب تحریم بودند 

و امروز کاسب کرونا شده اند.
حسن روحانی صبح در جلسه هیات دولت با 
تشکر از اقدامات دستگاه های اجرایی کشور، 
نیروهای مسلح، بخش خصوصی، کارآفرینان، 
شــرکت های دانش بنیان و مردم در مقابله با 
کرونا اظهار کرد: اگر این فعالیت ها نبود بازار 
اشباع و نیازمندی های مردم تامین نمی شد. 
البته یک گروه کوچک همیشه کاسب هستند. 
در روز تحریم کاسب تحریم هستند و در روز 

کرونا، کاسب کرونا هستند.
وی ادامه داد: افــکار کودکانه در ذهن اقلیت 
کوچکی سیر می کند و خط خود را از بیرون 
از کشور می گیرند. اگر در واقعیت هم با آنها 
وابســته نیســتند اما هر چه از خارج کشور 
می گویند را تکــرار کــرده و بلندگوی آنها 
هستند آنها راجع به  آمار، درمان و کارآمدی 
نظام تردیــد ایجاد می کنند و صبح تا شــب 
دنبال وسوســه مــردم در فضــای مجازی، 
غیرمجازی و در گوشــه روزنامه بوده و مردم 

را به اضطراب و عدم اعتماد دعوت می کنند.
وی بــا اشــاره به کاهــش قیمــت نفت در 
روزهــای اخیر تصریــح کــرد: کاهش این 
چنینی قیمــت نفت کم نظیر بوده اســت و 
همه کشــورهای نفت خیز از این بابت ضرر 
کرده اند البته ضرر برخی ها خیلی باالســت 
اما ضرر ما کمتر اســت. ما از این شرایط نفع 
نمی بریم و این موفقیت برای ما نیست. برای 
ما هم مشکل درست شده اســت البته برای 
کسانی که بیشــتر به نفت متکی بوده  است 
بیشــتر ضرر کرده اســت ولی چون اتکای 
 ما به نفت خام کمتر شــده اســت کمتر هم 

ضرر کرده ایم.
وی ادامه دارد: صادرات برخی از محصوالت 
در ایــن مقطع کمتر از قبل شــده اســت و 
برخی محصوالت را هر چه داشــته باشــیم 
صــادر می کنیم. خــط فعالیــت اقتصادی 
در برخــی جاها بایــد عوض شــود و برخی 
فعالیت هــای اقتصادی را باید بیشــتر یاری 
کنیم. در جلســه قبل دولت بحــث کردیم 
کــه همــه وزرا بایــد راه حل جدیــد برای 
شــرایط امروز ارایــه کنند و همــه طرح ها 
 در جلســه بعدی دولــت بررســی و بحث 

می شود.
رییس جمهــور تصریــح کــرد: آمــار تورم 
نقطه به نقطه خوب شــده اســت که به 1۹ 
درصد رســیده و آمار تــورم 12 ماهه ما به 
32 درصد رسیده است و مسیر کاهش تورم 
را در پیش داریــم البته این روزها شــرایط 
ما سخت  تر و پیچیده تر شــده است، از این 
رو از بانک مرکزی خواســته ام که بهره های 
بین بانکــی را کاهش دهند و االن شــرایط 
بهتر شده است. ما ســعی داریم شرایطی را 
ایجاد کنیم کــه اقتصاد متحول شــود. باید 
برای کارگاه های متوسط و کوچک کارهای 
ویژه ای انجام دهیم و در برخی امور صادراتی 
 باید مثل سال گذشــته به کاالهای غیرنفتی 

متکی باشیم.
وی ادامه داد: در بورس در هفته های گذشته 
قدم هــای خوبی برداشــته شــد در زمینه 
شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( و در روزها و هفته های آینده قدم 
مهمی از سوی وزارت اقتصاد برداشته خواهد 
 ETF شد. ســهامی را به صورت واحدهای
آماده کرده اند و ســهام بانک ها و بیمه های 
مهم به صــورت ترکیبی عرضه می شــود و 
هر کســی می تواند تا 2 میلیون تومان سهام 
خریداری کند. هم چنین در هفته های آینده 
شــاهد خبرهای خوبی در بورس برای مردم 
خواهیم بود. امسال سال جهش تولید است 
و یکی از راه ها این اســت کــه بانک ها، بازار 
ســرمایه و بازار کار فعالیت درســت داشته 
باشند. آمار اشــتغال ما تا قبل از کرونا خوب 
بوده است. در آمار اســفند ماه سال گذشته، 
1.7 واحــد درصد بیــکاری کاهــش یافته 
است اما می دانیم که ســال جدید در فصل 
 بهار شــرایط خاص داریم تا بیکاری ها را به 

نحوی جبران کنیم.

خبر

وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح 3 هزار و 650 واحد مسکن مهر شهر 
پرند از بسته شدن پرونده مسکن مهر پرند در شهریور ماه امسال خبر داد و 

گفت: 230 هزار واحد مسکن ملی نیز در مرحله ساخت قرار گرفته است.
محمد اسالمی در مراسم افتتاح طرح های عمرانی شهر جدید پرند که از 
طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد گفت: چرخ حرکت طرح های توسعه ای و 
عمرانی و برنامه تولید مسکن با اراده قوی در حال انجام است و امروز شاهد 

برنامه تحویل 3 هزار و 650واحد مسکن مهر در شهر پرند هستیم.
وی گفت: تا پایان دولت دهم 7۸0 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شد، اما در 
دولت یازدهم و دوازدهم واحدهای تکمیل شده مسکن مهر به 2 میلیون و 
35 هزار واحد رسیده است. اسالمی اضافه کرد: در سال گذشته 200 هزار 
واحد مسکن مهر تحویل داده شد و اکنون 125 هزار واحد مسکن مهر آماده 
تحویل است که با هماهنگی با وزارت نیرو و نفت در حال نصب انشعابات 

این واحدها هستیم.

وزیر راه ادامه داد: از مجموع پروژه مسکن مهر 105 هزار واحد باقی می ماند 
که این واحدها دارای مشکالت حقوقی و قضایی هستند و تکمیل و تحویل 

آنها از مسئولیت وزارت راه و شهرسازی خارج است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز پروژه های مسکن مهر شهر جدید پرند 
با امکانات کامل شهری تحویل داده شد. ۹ هزار مسکن مهر دیگر در پرند باقی 
مانده که این واحدها هم دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۸0 درصد هستند 
و سعی می شود که تا پایان شهریورماه به مردم واگذار و پرونده مسکن مهر 
پرند بسته شود. وی درباره طرح مسکن ملی اظهار داشت: در طرح اقدام 
ملی مسکن ساخت و تحویل 400 هزار واحد مسکونی هدف گذاری شده 
که در ثبت نام ها، 113 هزار نفر پاالیش شدند البته با توجه به شرایط شیوع 
ویروس کرونا، تشکیل پرونده متقاضیان پاالیش شده با توقف مواجه شده که 
به دنبال این هستیم تا روند اداری آن به صورت غیرحضوری ادامه پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی از ساخت 230هزار واحد مسکن ملی در سطح کشور 

با پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: به غیر از 400 هزار واحد مسکن ملی، 
با وزارتخانه های دفاع، تعاون و آموزش و پرورش برای ســاخت مســکن 
تفاهم نامه منعقد شده که این پروژه ها در دست اجرا هستند و تمام تالش 
ما این است که این واحدها در یک محله جدید با تکنولوژی ها و واحدهای 
مقاوم به احداث برسند. اسالمی با بیان اینکه نهضت خانه سازی در کشور 
را ادامه می دهیم، گفت: سیاست ما توسعه بازار مسکن است و برای تحرک 
فعالیت های این بخش سرمایه گذاران و مالکان اراضی را برای ورود به  طرح 
مسکن ملی دعوت کرده ایم و بسته های حمایتی برای آنها در نظر گرفته شده 
است. وزیر راه و شهرسازی از آغاز پروژه ساخت مسکن برای فرهنگیان در 
هفته معلم خبر داد و گفت:  برای تامین مسکن کادر درمانی که فاقد مسکن 
هستند برنامه ریزی هایی در حال انجام است تا این قشر که در این شرایط در 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و از خود ایثارگری ارزشمندی 

نشان دادند از نعمت مسکن بهره مند شوند.

اسالمی:٢٣٠ هزار واحد مسکن ملی وارد مرحله ساخت شد
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اجالس وزرای دارایــی و روســای کل منطقه منا 
)MENA( با رئیس صندوق بین المللی پول عصر   

روز گذشته از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این اجالس همتــی رئیس کل بانــک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران با تشکر از اقدام صندوق برای 
تامین مالی کشــورهای درگیر ویروس کرونا گفت: 
جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهایی است که 
بیشترین آسیب را در منطقه منا دید. همچنین ایران 
 RFI یکی از اولین کشورهایی بود که تحت برنامه
منابع اضطراری درخواست کرد. ما با کارکنان صندوق 
همکاری کردیم تا میزان نیــاز در تراز پرداخت ها به 

خاطر این واگیری جهانی را ارزیابی کنیم.
همتی افزود: از دیدگاه مــا صندوق بین المللی پول 
یک نهاد بین المللی مستقل و غیرسیاسی است و ما 
امیدواریم وضعیت به همین شکل باقی بماند. صندوق 
بین المللی پول همانند یک آتش نشان بین المللی است 
و ما همه در آن مشارکت داریم تا هرگاه خانه ما آتش 
گرفت بتوانیم با آن تماس بگیریم و درخواست کمک 
کنیم. مردم از ما در مقابل صندوق و همچنین بانک 
جهانی درخواست پاسخگویی دارند. این امر می طلبد 
که صندوق بین المللی پول در زمان پاسخگویی به 

درخواست ها بی طرف، جدی، چابک و سریع عمل 
کند. ملت ما انتظار دارد که صندوق بین المللی پول در 
کنار آنها باشد نه اینکه در پاسخ به درخواست های ما 
وزنی برای محاسبات سیاسی قائل شود. اگر بی طرفی 
صندوق بین المللی پول لطمه ببیند ترمیم آن کاری 
بسیار دشوار خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید 
کرد: ما در پرونده خودمــان داده ها و اطالعاتی را که 
درخواست شده بود در شرایط کامالً متفاوت داخلی و 
بین المللی فراهم کردیم. ما از آقای آزور و تیمشان به 
خاطر همکاری نزدیک با ما در طول این دوره دشوار 
قدردانی می کنیم. اینجانب از شما سرکار خانم مدیر 
کل درخواست می کنم تا تقاضای RFI ما بالفاصله 
در هیئت مدیره مطرح شــود و اجازه دهید هیئت 
مدیره درباره آن تصمیم گیری نماید. همچنین ما بر 
روی پشتیبانی اعضای هیئت مدیره به ویژه کسانی 
که نماینده کشورهای منطقه منا+ هستند حساب 
می کنیم. رئیس کل بانــک مرکزی در پایان خطاب 
به رئیس صندوق بین المللی پول تاکید کرد: این یک 
بحران جهانی است و نیاز به همکاری جهانی هیچ گاه 
تا این اندازه شدید نبوده است. هیچ کشوری در امان 

نیست مگر اینکه تمام کشورها در امان باشند.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار تهران 
از ارســال طــرح خانه های کوچــک مقیاس 
)35 متــری( بــه وزارت کشــور خبــر داد و 
گفت: این موضــوع در کارگروه ویژه مســکن 
 در حال بررسی اســت و منتظر تصمیم نهایی 

هستیم.
عبدالرضا گلپایگانی در ادامه نشســت خبری 
به صــورت ویدئــو کنفرانس که به مناســبت 
روز معمــار برگــزار شــد، اظهار کــرد: طبق 
روال ســال های گذشــته در اســفند ماه افراد 
زیادی بــرای اخذ پروانه یا تثبیــت واحدهایی 
که دارند به شــهرداری مراجعــه می کنند اما 
از آنجایی که با شــیوع کرونــا محدودیت های 
فیزیکی ایجاد شــد، حجــم مراجعات کاهش 
 یافت و اصالحاتی  هــم در فرآیند صدور پروانه

 صورت گرفت.
وی ادامــه داد: با حذف پروســه ارائه نقشــه 
معمــاری به صــورت حضوری، زمــان صدور 
پروانه کاهش پیدا کرد. با بررســی روند صدور 
پروانه در ماه های اســفند ۸ ســال گذشــته 
متوجه شــدیم کــه میــزان صــدور پروانه ها 

در اسفند ســال گذشــته 16 درصد و نسبت 
به ســال های قبــل، 20 درصد کاهــش یافته 
 است البته این امر نشــان دهنده رکود اقتصاد 

 مسکن است.  
گلپایکانــی درباره خانه هــای کوچک مقیاس 
نیز گفت:  پیشــنهاد این طرح به وزارت کشور 
ارسال شــده، در کارگروه ویژه مسکن در حال 
بررسی اســت و منتظر تصمیم نهایی هستیم 
اما افــرادی که  نگران هســتند کــه مقیاس 
35 متری با ســبک زندگی و فرهنــگ ایرانی 
همخوانی ندارد، باید به محله کن ســری بزنند 
کــه خانه ها کوچک اســت امــا دقیقــاً مانند 
 معماری ایرانی و ســبک فرهنگ ایرانی ساخته 

شده است.
وی با بیان اینکــه متولی اصلــی این موضوع 
سازمان نوسازی اســت و در حال حاضر نیز در 
ضوابط طرح تفصیلی اجازه ســاخت واحدهای 
35 متری وجــود دارد، گفت: طبــق این طرح 
به هر ســاختمان اجازه داده شده تا 20 درصد 
واحدهایش را کوچک مقیــاس و حداکثر 35 

متر بسازد.  

رئیس کل بانک مرکزی:

صندوق  بین المللی پول به درخواست ها بی طرفانه و سریع پاسخ دهد
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران مطرح کرد

ارسال طرح خانه های ۳۵ متری به وزارت کشور

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران معادل ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم ۶ میلیون و ۲۵۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۷۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۱ دالر و ۳۷ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۶۳۵ هزار و ۷۶۰ تومان است.

معامالت بازار سرمایه در آخرین روز معامالتی هفته جاری درحالی به پایان 
رسید که شاخص کل این بازار روز گذشته هم مانند روزهای دیگر هفته جاری 

صعودی بود و بازار هفته جاری را با چراغ سبز به پایان برد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 15 هزار و 211 واحد 
صعود به رقم 741 هزار و 347 واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
5۸47 واحد صعود و رقم 252 هزار و 7 واحد را ثبت کرد. روز گذشــته یک 

میلیون معامله انجام شد که 73 هزار و 211 میلیارد ریال ارزش داشت.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مپنا، معدنی و صنعتی چادرملو، بانک 

ملت، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و گسترش نفت 
و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. بانک ملت، گلوکوزان، بانک تجارت، پاالیش نفت اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، ســرمایه گذاری خوارزمــی و چاالیش نفت بندرعباس 

نمادهای پربیننده بورس بودند.

ورود فرابورس به کانال ۹۰۰۰
شــاخص کل فرابورس نیز را 173 واحد رشــد در رقم ۹04۹ واحد ایستاد. 

معامله گران این بازار 550 هزار معامله انجام دادند که 40 هزار و 420 میلیارد 
ریال ارزش داشت. سنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی مارون، سرمایه گذاری 
صبا تامین، فرابورس ایران، پتروشیمی تندگویان، صنایع ماشین های اداری 
ایران و مدیریت انرژی تابان هور نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را در فرابورس داشتند. سهامی ذوب اهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سیمان الر سبزوار، کشت و صنعت ناب 
خراسان، شیر پاستوریزه پگاه و س. توسعه و عمران استان کرمان نمادهای 

پربیننده فرابورس بودند.

چراغ بورس سبز ماند
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به منظور حفظ اشــتغال و پیشــگیری 
از بیکاری کارگــران کرونازده دولت 75 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت 
به بنگاه های خســارت دیده برای حفظ 
نیروی کار اختصــاص خواهد داد. بر این 
اساس کارفرمایان رسته های ۱۰ گانه آسیب دیده از کرونا با دریافت 
وام های کم بهره ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی به ازای هر کارگر ســطح 

اشتغال کارگاه ها را حفظ و از افزایش بیکاری جلوگیری کنند.
در همین زمینه معاون وزیر صمت گفت: فرایند ارائه تسهیالت ۱۲ 
میلیون تومانی به ازای هر کارگر برای کارفرمایان در اردیبهشت 
آغاز می شــود و دولت تاکید دارد تا پیش از خرداد، این کار انجام 
شود. ســعید زرندی با اشاره به شــرایط ویژه ایجاد شده ناشی از 
شــیوع بیماری کرونا گفت: این موضوع تقریباً در همه حوزه های 
کشورها از جمله عرضه و تقاضا تغییرات جدی را ایجاد کرد و منجر 
به مشکالتی شــد. وی ادامه داد: بر اساس مطالعات جهانی، رشد 

اقتصادی جهانی یک و نیم درصــد کاهش می یابد. زرندی گفت: 
کشورهای مختلف متناســب با توان خود حمایت هایی را انجام 
دادند و در کشــور ما هم چند تصمیم گرفته شد تا تسهیالتی از 
جمله ارائه تسهیالت 75 هزار میلیارد تومانی برای جبران برخی از 
آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخت شود. معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت حمایت های 
مختلفی از جمله حمایت های مالیاتی، ارائه تسهیالت بیمه تأمین 
اجتماعی و امهال بانکی را در نظر گرفته است. وی افزود: شرایط 
کرونا نشــان داد که می تــوان از راه های میان بر هــم برای رفع 

مشکالت استفاده کرد.
زرندی گفت: تسهیالت از منابع بودجه عمومی نبوده بلکه 5۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از منابع داخلی بانک ها تکلیف شده است 
که در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و بخشی هم از کاهش 
ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی تأمین شــده اســت. وی 
افزود: ۲۶ هزار میلیارد تومان از تســهیالت به سمت خریدهای 
اعتباری خانوارها برای افزایش تقاضا هدایت می شود و از ۴۹ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت، ۴۴ هزار میلیارد تومان برای کسب و 
کارها و 5 هزار میلیارد تومان هم برای بنگاه های بزرگ تر اختصاص 

داده می شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: هدف از این تسهیالت، حفظ اشتغال نیروی کار و به همین 
علت شرایطی برای ارائه این تسهیالت در نظر گرفته شده است. 
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی هم با حضور در این برنامه با 
اشاره به اینکه کشورها بر اساس توانمندی خود، حمایت هایی را 
برای مهار بحران ناشی از بیماری کرونا اعالم کردند، گفت: برخی 
اوقات نیت کمک وجود دارد، اما اجرای آن با مشــکالتی مواجه 
می شود. عبدالرضا مصری افزود: دولت تسهیالتی را برای کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفت، اما در تماس هایی که با 
برخی فعاالن کسب و کار داشتیم حتی یک مورد از این تسهیالت 

به دست مردم نرسیده است.
وی اضافه کرد: در ۱۴ اسفند ۹۸ وزارت صمت خبرهایی را درباره 
معافیت های مالیاتی، تأمین اجتماعی و استمهال وام های بانکی 
اعالم کرد، اما بخشــودگی و معافیت مالیاتی محقق نشده است 
و فقط مالیات بر ارزش افزوده ســه ماه پایانی پارســال را تا آخر 
اردیبهشــت مهلت پرداخت دادند. نایب رئیس مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در مورد استمهال وام های بانکی هم تولیدکنندگان 
می گویند طبق گفتــه بانک ها، هنوز هیچ دســتورالعملی برای 

استمهال به بانک ها نرسیده اســت. مصری با بیان اینکه تاکنون 
کسی موفق به دریافت بیمه بیکاری نشــده است، افزود: شرایط 
کشور دشوار است، اما نباید قول بدهیم، اما عمل نکنیم. وی اضافه 
کرد: ســازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیــر دولتی و همه 
سرمایه آن متعلق به کارگران است بنابراین ما برای حل بحران ها 
نباید چشم انتظار کمک این سازمان باشیم، زیرا این سازمان باید 
به موقع حقوق بازنشســته های تأمین اجتماعی را پرداخت کند 

بنابراین دولت نباید برای این ســازمان تعیین تکلیف کند و اگر 
دستوری به این سازمان داده می شود باید منابع آن هم تأمین شود 
و نباید با او مانند ملک شخصی و حیاط خلوت دولت برخورد کنند. 
مصری افزود: ســازمان تأمین اجتماعی حدود ۱7۰ هزار میلیارد 
تومان از دولت طلبکار است. وی اضافه کرد: در شرایط بحران کرونا 
در مقایسه با کشورهای دیگر، توفیقات زیادی از جمله تأمین انبوه 

کاال داشتیم و کمبودی نداشتیم.

وام دولت به بنگاه ها صرف حقوق معوقه كارگران و باعث افزایش بدهی كارفرمایان خواهد شد

تکاپوی   بنگاه ها   برای   بقا

حمایت از بنگاه ها با درآمدهای مالیاتی
حسین محمودی اصل، اقتصاددان

در حال حاضر باتوجه به مشــکالتی که دولت با آن روبرو شــده و تحریم ها که دســت دولت را بســته و محدودیت های 
خاص خود را برای دولت ایجاد کرده اســت اگر انتظار داشــته باشــیم عددهــای باالتری به بخش تولیــد اختصاص پیدا 
کند، امــکان پذیر نخواهد بود. طبیعی اســت که به دلیل کســری بودجه و به جهــت کاهش درآمدهــای دولت از جمله 
درامدهای مالیاتی و نفتی و ســایر درآمدها هر هزینه ای از ســوی دولت باعث افزایش تورم و انتقال تورم به کسب و کارها 
و بخش آسیب پذیر خواهد شد. همگان دوســت دارند کسب و کارها وام های کم بهره و مناســبی اخذ کنند اما با مکانیزم 
 فعلی و شــرایط حال حاضر، کســری بودجه موجود افزایش پیدا می کند و موجب آســیب دیدن بخش هــای تولیدی و 

مردم از تورم می شود. 
در این شرایط دولت می تواند هزینه کند اما همزمان اراده ویژه ای در جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باید وجود داشته 
باشد. ضرورت دارد 5۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با یک اراده ملی اخذ شده و در اختیار بنگاه ها و مردم آسیب دیده از 
کرونا قرار گیرد. از سوی دیگر دولت هفت برابر نقدینگی، دارایی در اختیار دارد که می تواند با واگذاری دارایی ها با مکانیزم و 
قیمت مناسب ضمن کسب منابع بار بنگاه  داری را از دوش خود به خش خصوصی انتقال دهد. اگر کشور اراده جدی در جهت 
اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و واگذاری دارایی ها به بخش خصوصی داشته باشد با دست باز می توان کسب و کارها را زنده 

کرد و از سوی دیگر به مردم آسیب دیده از شرایط کرونایی کمک بالعوض نمود.
از ســوی دیگر عرضه امالک بانک ها و دولت باعث ایجاد تعادل در بازار مسکن شده و ایجاد ثبات در جهت صاحبخانه شدن 
بسیاری از مردم موثر است. اما بخشی از اقدامات می تواند غیرمالی باشد از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی 
اداری، حذف امضای طالیی، تسریع در فرآیند مجوزات وهمچنین ایجاد سامانه یکپارچه ای که می تواند تواند ضمن کاهش 

هزینه های بخش خصوصی و کسب و کارها به سرعت فعالیت فعاالن اقتصای بیفزاید.

راه نجات  بنگاه ها
حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان

سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین مولفه های رشد اقتصادی در کشور است و به عبارتی زمانی می توانیم نسبت به افزایش رشد اقتصادی مطمئن صحبت کنیم که سرمایه گذاری به اندازه کافی و در 
مسیر صحیح خود انجام شود. سرمایه گذاری همانند بنزین برای خودرو است که اگر حتی خودروی آخرین مدل هم داشته باشید بدون داشتن بنزین قادر به حرکت نیست. در جامعه باید سرمایه 
گذاری شود و این موضوع برای اقتصاد بسیار مهم و راهگشاست. در حال حاضر این پول ها برای سرمایه گذاری کردن در جامعه کافی نیست و موجب افزایش هزینه ها و در نهایت موجب تورم در 

اقتصاد خواهد شد. 
دولت باید مانند کشورهای دیگر به روش نرخ تنزیل مجدد یا خرید دین امورات بنگاههای اقتصادی را پیش ببرد. در کشورهای دیگر برای این پرداخت وام از روش خرید دیون استفاده می کنند. یکی 
از سیاست های پولی که دولت می تواند، برای جبران ضرر و زیان ناشی از کرونا آن را دنبال کند، نرخ تنزیل مجدد یا خرید دین است. یعنی، دولت طبق این سیاست به کارفرمایان وام اعطا می کند تا 
 آنها بتوانند مشکالت خودشان را حل کنند و بعدا اقساط خودشان را به دولت بدهند. در کشورهای دیگر برای پرداخت وام مسکن شرایطی ایجاد می کنند که بازپراخت وام ها 3۰ تا ۴۰ سال طول 
می کشد و بانک ها تمام این سال ها باید در انتظار برگشت مبالغ وام و پول خود باشند. در این روش بانک مرکزی با ۲ درصد سود و بانک های عامل با 3 درصد سود برای پرداخت وام به میدان می آیند 
و وام گیرنده نیز با دریافت وام چهار و نیم تا 5 درصدی وام مذکور را دریافت می کند و خانه مورد نطر خود را می خرد. در این روش هم بانک مرکزی، هم بانک های عامل و هم وام گیرنده سود کرده اند.

اما دولت در ایران بدون هدف است و با پرداخت این مبالغ در آینده نیز قادر به پی گرفتن این وام ها نخواهد بود چراکه کارفرما با این مبالغ تنها می تواند حقوق معوق کارگران خود را برای حفظ آنها پرداخت 
کند و این وام نخواهد توانست سرمایه در گردش بنگاه های مورد نظر را بازگرداند. مهم اینکه سرمایه در گردش الزمه حیات و بقای بنگاهها است و این وام ها نمی تواند برای این موضوع صرف شود. همچنین 
این پول ها کافی نیست و باید وام هایی در نظر گرفته شود که جوابگوی هزینه های زیاد بنگاه ها باشد. پول باید کافی باشد چراکه با این پول هزینه معوق کارگر پرداخت می شود و کارفرما باز هم 
بی پول شــده و نمی تواند پول دولت را پس بدهد. در حال حاضر دولت با کاهش درآمدهای نفتی، گرفتاری های تورم شدید، کســری بودجه و... روبرو است و این اقدامات نیز در آینده دولت را در 
درآمدهای خود تهدید خواهد کرد. البته راه دیگری نیز وجود دارد و آن افزایش تولیدات اســت. تولیدات افزایش پیدا کند تا تورم کاهش پیدا کند و اشتغال افزایش پیدا کند. به عبارتی باید عرضه 

کل زیاد شود تا مشکالت اقتصادی تا حدودی فروکش کند. 

اقساط وام مسکن و جرایم دیرکرد در انتظار کم درآمدها 
احسن علوی، نماینده مجلس

شرایطی که کشور با آن درگیر است شرایط خاصی بوده و باید برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تر اقداماتی در راستای افزایش توان اقتصادی آنها در نظر گرفت. بازپرداخت وام مسکن از آن دسته اقداماتی است که بانک مرکزی با تعلیق 
 آن می تواند به کمک کم درآمدها بشتابد. در حالیکه تمام اقساط تمام وام های دیگر به مدت چند ماه متوقف شده اما در وام مسکن این اقدامات اجرایی نشده است. در حال حاضر بازپرداخت اقساط تسهیالت واحدهای تولیدی و وام های 
قرض الحسنه با دستور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق شد و این سوال مطرح است که چرا تسهیالت مسکن با وجود دربرگیری بسیار در جامعه شامل این دستور العمل نشده است. با تعطیلی مشاغل، مردم عمال درآمدی برای پرداخت 
تسهیالت مسکن ندارند، حال اگر بازپرداخت این تسهیالت به سرعت تعلیق نشود، مردم نه تنها نمی توانند اقساط تسهیالت را پرداخت کنند، بلکه باید جریمه دیرکرد آن را نیز جبران کنند. در شرایط کنونی بسیاری از کشورهای خارجی به 

دلیل شیوع بیماری کرونا و آسیب پذیر بودن خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه، بازپرداخت اقساط تسهیالت مسکن را متوقف کرده اند، از این رو ما نیز باید نسبت به تعلیق بازپرداخت این اقساط اقدام کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به 
غفلت دولت از ۴میلیون کارگر تحت پوشــش بیمه 
خاص گفت:علیرغم اینکه این کارگران بخاطر شیوع 
کرونا بیکار شــده اند دولت برنامه ای برای حمایت از 
آنها ندارد. یکی از مهم ترین تبعات شیوع ویروس کرونا، 
تعطیل و یا نیمه تعطیل شــدن بخش ساخت و ساز 
کشور بوده است. این مساله عالوه بر وارد کردن ضرر 
و زیان به این بخش مولــد، منجر به بیکاری کارگران 
ساختمانی شده است. در این بین مساله مهم تر این 
است که با توجه به اینکه کارگران ساختمانی، کارفرمای 
ثابت و قرارداد بیمه ای ندارند، مشمول بیمه بیکاری 
نمی شوند.در همین ارتباط، اکبر شوکت رئیس انجمن 
صنفی کارگران ســاختمانی اظهار داشت: متأسفانه 
با توجه به اینکه کارگران ساختمانی کارفرمای ثابت 
و قرارداد بیمه ای ندارند، مشــمول بیمه بیکاری هم 
نیستند. وی تصریح کرد: ما انتظار داشتیم با توجه به 
بروز شرایطی همچون سیل، زلزله و اخیراً شیوع ویروس 
کرونا، دولت یک برنامه ریزی برای حمایت از معیشت 

کارگران ساختمانی انجام می داد.
وی افزود: دولت به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت 
از افرادی که مشــمول بیمه بیکاری هستند، 5 هزار 
میلیارد تومان کمک کرده است. این در حالی است که 

تمام اطالعات و آمار افراد دارای بیمه خاص همچون 
رانندگان برون شــهری و درون شــهری، کارگران 
ساختمانی، خادمین مساجد، کارگران ساختمانی، 
زنبورداران و… در اختیار ســازمان تأمین اجتماعی 
و ســامانه خدمات رفــاه ایرانیان قــرار دارد و دولت 
می توانست با استفاده از این اطالعات به این قشر که 
کالً ۴ میلیون نفر هستند کمک کند. باید توجه کرد که 

این افراد هیچکدام بیمه بیکاری ندارند.
شــوکت ادامه داد: در حال حاضر ۹ میلیون نفر بیمه 
شده اجباری در کشور وجود دارد که مشمول حمایت 
صندوق بیمه بیکاری هستند و دولت به این افراد 5 هزار 
میلیارد تومان کمک کرده است اما به این ۴ میلیون نفر 
که هیچ گونه اندوخته ای در صندوقشان ندارند یک 
ریال هم کمکی نشده است.وی گفت: انتظار داشتیم 
دولت عادالنه اعتبار را بین کارگران تقسیم می کرد؛ به 
گونه ای که مثاًل 3 هزار میلیارد تومان برای دارندگان 
بیمه اجباری و ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای دارندگان 
بیمه های خاص که صندوق ندارند و اطالعاتشان در 
دست دولت هست در نظر می گرفت. با توجه به اینکه 
حدود 3۰ درصد از این افراد وضعیت مالی بدی دارند 
دولت حداقل می توانست این افراد را ساماندهی کند و 

به این قشر اعتباری اختصاص می داد.

عضو هیات مدیره جامعه صنعــت کفش با بیان اینکه 
در سال ۲۰۱۸ ایران ۱۰ درصد بازار کفش کشورهای 
همسایه را به خود اختصاص داد،  گفت: بین سال های ۹۲ 
تا ۹7، ساالنه 337 میلیون دالر کفش وارد ایران شده 
که اگر متوســط واردات قانونی در این سال ها را ۱3.3 
میلیون دالر در نظر بگیریم، میزان قاچاق کفش هم بین 
این سال ها تقریبا ۲5 برابر واردات قانونی این محصول 
بوده که این اعداد حاکی از کاهش قاچاق نسبت به قبل 
است.علی لشکری متوسط صادرات کفش در پنج سال 
گذشته را ۱۰5 میلیون دالر عنوان کرد و گفت: صادرات 
این کاال در ۹ ماهه سال ۱3۹۸ تقریبا نصف کل صادرات 
کفش در سال ۱3۹7 بوده است که نشان دهنده کاهش 

صادرات این محصول است.
به گفته وی، در ســال ۲۰۱۸ واردات کفش ۱5 کشور 
همســایه معادل ۸.5 میلیارد دالر بوده که ایران فقط 
۱۰ درصد این بــازار را به خود اختصاص داده اســت. 
همچنین کشورهای اوراسیا در پنج سال گذشته حدود 
5.5 میلیارد دالر واردات کفش داشتند که از این مقدار،  
معادل ۴57 هزار دالر کفش از ایران به این کشــورها 
صادر شده اســت؛ به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ هزار دالر 
واردات کفش به این کشــورها، هشت دالر آن متعلق 
به ایران است. عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش 
افزود: موارد گفته شده نشان می دهد که ظرفیت های 
خالی در صنعت کفش ایران وجود دارد که بیشتر آن  در 
همسایگی ما  قرار دارد و برای توسعه بازار نیازی نیست 

که حتما به کشورهای دور مثل استرالیا و اروپا صادرات 
داشته باشــیم. وی همچنین از کاهش ۲۲ درصدی 
متوسط قیمت کفش صادراتی در سال گذشته خبر داد 

و علت آن را افزایش نرخ ارز عنوان کرد.
لشکری، بروکراسی های ســنگین اداری، بخشنامه ها 
و دســتورالعمل هایی کــه از دی ماه ســال ۹۶ برای 
صادرکنندگان در نظر گرفته شــده را از عوامل اصلی 
کاهش صادرات کفش عنوان کرد و گفت: بخشنامه ها 
و بروکراسی های اداری باعث شد که برای مثال با وجود 
اینکه بازار کفش کشــور عراق طی هفت سال گذشته 
7۶ درصد بزرگتر شده، سهم ایران از ۲3 درصد در سال 
۲۰۱۲ به ۱5 درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده، 
در حالی که سهم چین طی این مدت از ۱3 درصد به 
5۱ درصد افزایش پیدا کرد.وی افزود: همچنین بیشتر 
صادرات کفش ایران به کشــورهای همسایه از جمله 
عراق و افغانستان است و صادرکنندگان با وجود اینکه 
از بازگشــت ارز حاصل از صادرات استقبال می کنند، 
اما امکانات بازگشت ارز از این کشورها از طریق مجاری 
قانونی وجود ندارد.بــه گفته عضو هیات مدیره جامعه 
صنعت کفش، اطالعات جهانی نشان می دهد که بین 
سال های ۹۲ تا ۹7  به طور متوسط ساالنه 337 میلیون 
دالر کفش وارد ایران شده که اگر متوسط واردات قانونی 
در این سال ها را ۱3.3 میلیون دالر در نظر بگیریم، میزان 
قاچاق کفش هم بین این سال ها تقریبا ۲5 برابر واردات 

قانونی این محصول بوده است.

بــاز پرداخت تســهیالت 
مســکن و اقســاط آن در 
شــرایط فعلی و شــرایط 
کرونایــی بــرای دریافت 
کنندگان آن که اغلب اقشار 
کم درآمد کشور هستند بســیار سخت و غیرممکن 
شده است. اقشار آسیب دیده از شرایط بحران کرونا 
برای گذران زندگی، هزینه های روزمره و امرار معاش 
مشکالت بسیاری را متحمل شده اند و به هیچ عنوان 
نمی توانند اقساط وام مسکن را پرداخت کنند. امروز 
تمام مردم بویژه کم درآمدها تنها به فکر گذران زندگی 
هستند و فرصت و توانایی دیگری برای هزینه کرد در 

بخش های دیگر ندارند.

اقساط وام مسکن جدای از اقساط دیگر بانکها است که 
به خاطر وضعیت کرونا در کشور به حالت تعلیق درآمده 
است. مردم که در این سالهای اخیر با هزاران قرض و 
وام مسکن توانسته اند خانه دار شوند امروز به خاطر 
شیوع کرونا در کشور و وضعیت بحرانی که در معیشت 
مردم به خاطر تعطیلی کسب و کارها به وجود آمده در 

معیشت روزانه خود مانده اند.
در همین رابطه عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: بانک مرکزی باید با ابالغ بخشنامه ای 
به بانک مســکن نســبت به تعلیق حداقل سه ماهه 
بازپرداخت تسهیالت مســکن اقدام کند؛ زیرا مردم 
درآمد و توان مالی الزم در شرایط کرونا برای پرداخت 
اقساط تسهیالت را ندارند. سیدتقی کبیری عضو هیات 
رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاست 
اخیر بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت تسهیالت 
مسکن، گفت: در شرایط کنونی کشور حدود دو ماه 

است که با شیوع بیماری کرونا رو به رو شده و در این 
میان دولت سیاست هایی را برای کنترل شیوع بیماری 
اتخاذ کرده است که مهم ترین آن، تعطیلی مشاغل در 

جامعه است.
نماینده مردم خــوی و چایپاره در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: از طرف دیگر در چند ماه اخیر دولت 
برای تقویت بخش تولید به ویژه در دوران شیوع کرونا 
اقداماتی را صورت داده که یکی از این اقدامات، تعلیق 
سه ماه بازپرداخت تسهیالت است که قطعا این سیاست  
می تواند کمک شایانی به بخش های تولیدی کند. وی 
گفت: قطعا دولت باید سیاست هایی را اتخاذ کند که در 
شرایط کنونی فشار اقتصادی بر روی تمام آحاد جامعه 
را کاهش دهد، زیرا تعطیلی مشاغل و کسب و کارها 
زندگی و اقتصاد تمام خانوارها را بر هم زده اســت، اما 
متأسفانه شاهدیم که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر 
خود درباره تعلیق اقساط وام ها، تسهیالت مسکن را 

مستثنی کرده است، یعنی آنکه تسهیالت گیرندگان 
مسکن باید اقساط تسهیالت را پرداخت کنند.

 ایــن نماینده مــردم در مجلس دهم ادامــه داد: در 
سال های اخیر بخشی اعظمی از مردم هم برای خرید و 
هم برای رهن و اجاره، تسهیالت مسکن دریافت کرده 
اند که به طور حتم غالب این افراد، جزء اقشار کم درآمد 
و ضعیف جامعه محسوب می شوند، در غیر این صورت 
که افراد پردرآمد که برای خرید مسکن وام نمی گیرند. 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: 
دولت و بانک مرکزی باید با ابالغ بخشنامه ای به تمام 
بانک های عامل از جمله بانک مسکن نسبت به تعلیق 
حداقل سه ماهه بازپرداخت تسهیالت مسکن اقدام 
کنند؛ زیرا در شــرایط کنونی مردم به دلیل تعطیلی 
مشــاغل و رعایت برنامه های دولت در حوزه فاصله 
گذاری اجتماعــی، درآمد و توان مالــی الزم را برای 

پرداخت اقساط تسهیالت ندارند.

ضرورت تعلیق بازپرداخت تسهیالت مسکن توسط بانک مركزی در شرایط كرونایی

ناتوانی کم درآمدها در پرداخت اقساط وام مسکن
اقشار كم درآمد در معیشت روزانه خود مانده اند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

۴ میلیون کارگر با بیمه خاص خارج از حمایت های کرونایی

قاچاق کفش ۲۵ برابر واردات قانونی
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زرین پال مورد حمله DDOS قرار گرفت
مدیرعامل زرین پال در پاســخ به یکی از کاربران توییتر که از اختالل در 
 DDOS پرداخت در درگاه پرداخت زرین پال انتقاد کرده بود، از حمله
شدید به زرین پال از ساعت 23:30 شب گذشته خبر داد. مصطفی امیری 
این حمله DDOS را شدید قلمداد کرده و  حجم آن را 10M PPS اعالم 
کرده است. مدیرعامل زرین پال همچنین هدف از این حمله را کند کردن 
سرویس دهی به کاربران دانست و از برطرف شدن بخشی بزرگی از اختالل 
در ساعات اولیه این حمله خبر داد. گفتنی است در روز اول اردیبهشت ۹۹، 
اسنپ فود نیز به دلیل حمالت DDOS برای دو ساعت و نیم از دسترس 

خارج شده بود.

كرونا گروه بهداشتی فیروز را هم آنالین كرد
خدمات  فروشــگاه اینترنتی گروه فیروز به سراســر کشور گسترش پیدا 
می کند. در وانفســای جوالن شهر به شــهر و خانه به خانه کرونا در ایران 
ورود گروه بهداشــتی فیروز به حوزه آنالین کمتر مورد توجه قرار گرفت. 
البته گروه فیروز پیــش از این در راســتای مســئولیت اجتماعی خود 
در فضای آنالین حضور داشــت ولــی کماکان محصــوالت کارخانجات 
بهداشــتی فیروز به طور آفالین عرضه می شــدند. آنطور که گروه فیروز 
اعالم کرده، هرچند ایــن گروه از قبل قصد آغــاز عرضه محصوالت خود 
را به طور آنالین داشــته اســت ولی شــیوع کرونا و کمبود شدید مواد 
 ضدعفونی و بهداشتی سبب تســریع راه اندازی فروشــگاه آنالین فیروز 

شده است.
به گفته مدیر روابط عمومی گروه فیروز، با اینکه عمر فروشــگاه اینترنتی 
فیروز به دو ماه نرسیده و هنوز تبلیغاتی برای آن صورت نگرفته است، روزانه 
12 هزار نفر از این فروشگاه اینترنتی بازدید می کنند که 1000 بازدید آن 

منجر به خرید می شود.

درآمد میلیونی با مشاغل عجیب در فضای مجازی
مشــاغل اینترنتی در فضای مجــازی و شــبکه های اجتماعی فرصتی 
بــرای درآمدزایــی ایجاد کرده اســت بــه طوری کــه برخــی از این 
 شــغل های کاذب از صفحــات مجازی خــود درآمد هنگفتی کســب 

می کنند.
بــه گــزارش روزنامــه جام جــم،  گســترش فضــای مجــازی باعث 
بــروز و ظهــور فرصت هایی بــرای درآمدزایی افــراد در سرتاســر دنیا 
فراهم کرده و بســیاری ســعی دارند تــا کســب و کاری را از این طریق 
 راه انــدازی کننــد. امــا کســب و کار هایی کــه از طریق شــبکه های 
اجتماعی ایجاد شــده اند، تنها در فروش محصول و ارائه خدمات خالصه 
نمی شــوند و در این میان مشــاغلی ایجاد شده که بیشــتر شغل هایی 
کاذب هســتند و بود و نبودشــان فرقی نمی کنــد، اما هســتند و اتفاقا 
درآمد های باالیی هم بــرای صاحبان کار دارند! در ایــن گزارش نگاهی 
به همین شــغل های میلیاردی داریــم که در شــکل گیری آن ها نه تنها 
 مردم عادی کــه اتفاقا چهره های شــناخته شــده و معــروف هم نقش 

ویژه ای دارند!

»سین کار« تمام وقت
مصداق مشــخص شــغل های کاذب همین »سین کار« اســت! در یکی 
از آگهی های اســتخدامی منتشر شده در شــبکه های اجتماعی، از افراد 
بیکار درخواســت می شــود تا از طریق بازدید برخی از صفحات مجازی 
درآمد کســب کنند. یعنی تعداد بازدیدکنندگان هر صفحه را باال ببرند 
و آن را در گروه هــای مختلف ارســال کنند تا یک پســت خاص بیش از 
آن چیزی که باید دســت به دست و دیده شــود. کف قیمت حقوق یک 
سین کار حدود 3 میلیون تومان در ماه است و البته برخی از آن ها به طور 
 متوسط در ماه تا یک و نیم میلیون تومان بر حســب میزان فعالیت شان 

دریافت می کنند.

کپشن نویس
احتماال برای شــما هــم جالب اســت اگر بدانید کپشــن بســیاری از 
پســت های اینســتاگرامی چهره های شــناخته شــده و ســلبریتی ها 
توسط خودشــان نوشــته نمی شــود.آن ها در ازای اختصاص مبلغی، از 
برخی ها که قلــم خوبی دارند می خواهند برای پست هایشــان کپشــن 
بنویســند. اتفاقی که البته در بیــن برخی ورزشــکار ها و مربیان فوتبال 
 رایج تر است و با کمی دقت می توان متوجه شــد که نوشته کار خودشان 

نبوده است.
کپشن نویسی به طور متوسط از ۵ تا ۵0 میلیون تومان در ماه درآمد دارد که 

به تعداد الیک و شهرت نویسنده کپشن هم بستگی دارد.

تیم های هشتگ زن
این نمونه البته بیشتر مصداق های سیاسی دارد. تیم های مشخصی هستند 
که مبالغ هنگفتی دریافت می کنند، مبالغی که گاه اصال قابل مقایســه با 
موارد باال نیســت. این عده به صورت گروهی برای راهبرد های خاصی در 
شبکه های اجتماعی و به خصوص توییتر هشتگ های مخصوص می زنند و 

تالش می کنند یک هشتگ یا یک ماجرا هرچه بیشتر دیده شود.
در توییتر از توییتی یک میلیون تومان بسته به باال رفتن تعداد هشتگ ها، 
تا روزانه 20 میلیون تومان بر اساس تعداد بازدید در اینستاگرام پرداخت 

می شود.

کانال عکس و استوری
»اگر عکس هایی زیبا برای اســتوری خود می خواهید به کانال ما مراجعه 
کنید.« ممکن اســت این متن را بار ها در تلگرام و گروه های مختلف دیده 
باشید. در این کانال های تلگرامی با قرار دادن عکس هایی از غذا، رستوران، 
مراجعه به دکتر و حتی عکس سرم در درمانگاه، استوری های شما را تامین 

می کند!
بسته به تعداد فالوور و بازدید بیشــتر، از روزانه ۵0 هزار تا 3 میلیون تومان 

نسبت به انتشار پست برای استوری های موضوعی پول می گیرند.

فروش فالوور
اگر به خاطر داشته باشید، چندی پیش اینستاگرام تعدادی از فالوور های 
فیک در برخــی صفحات را پاک کــرد و همین امر موجب شــد تا تعداد 
فالوور های بسیاری از سلبریتی ها ریزش بســیاری داشته باشد! داستان 
بسیار ساده اســت. عده ای از صاحبان آگهی ها در ازای دریافت مبلغی نه 
چندان زیاد، تعداد بسیاری فالوور به دنبال کنندگان صفحات اجتماعی شما 
اضافه می کنند؛ فالوور هایی که لزوما حقیقی هم نیستند و آی دی های آن ها 
فیک است. خرید فالوور قیمت باالیی ندارد، بسیاری از مردم در شبکه های 
اجتماعی با پرداخت تنها ۵0 هزار تومان تا ده هزار فالوور برای اینستاگرام 

خودشان می خرند!

اخبار

  عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: پس 
از شیوع ویروس کرونا تنها بخش فروش اینترنتی محتوا و کاالهای تند 
مصرف شاهد رشد بوده اند و سایر مشاغل اینترنتی رکود شدیدی را 

تجربه می کنند.
برنامه " ضرب ســکه " با موضوع تاثیر کرونا بر خریدهای اینترنتی و 
جهش تولید با حضــور دکتر مهناز امام دادی ، دبیر دبیرخانه ســتاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، 
دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه کسب 
و کار و ارتباط تلفنی با مهندس رضا الفت نســب ، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی روانه آنتن رادیو گفت و گو 

شد .

در حوزه مشــاغل خانگی برای تسهیل و ارتقای فروش 
اینترنتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

دکتر امامدادی در پاسخ به این سوال گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و موضوع قرنطینه، مشــاغل خانگی به دلیل ویژگی های خاص خود 
مانند عدم نیاز به تردد شهری و ... بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . در 
حوزه مشاغل خانگی از گذشته بحث فروش و تجارت الکترونیک مطرح 
بوده است اما با توجه به اینکه حسب قانون ، تولیدکنندگان نمی توانند 
به صورت مستقیم به فروش ورود پیدا کنند ، این موضوع به اتحادیه 

کشوری کسب و کارهای مجازی واگذار شد.
دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، پیش از شیوع 
ویروس کرونا در پی ایجاد یک برند ملی برای کسب و کارهای خانگی 
بود . در حال حاضر با همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی یک سایت 
راه اندازی شده است که سایت های دیگر که مجوزهای قانونی کشب و 
کار اینترنتی را کسب کرده اند می توانند در این سامانه فعالیت و کاالی 

خود را عرضه کنند.

شیوع ویروس کرونا سبب افزایش فروش در کدام یک از 
کسب و کارهای اینترنتی شد؟

الفت نسب پاســخ داد: با وجود شــیوع ویروس کرونا و گرایش مردم 
به خریــد اینترنتــی ، در حال حاضــر حجم خرده فروشــی آنالین 
در ســطح کشــور یک و نیم درصد اســت یعنی ۹8 و نیم درصد از 
 خرده فروشــی هنوز در بازار ســنتی صورت می گیرد .در این روزها 

تالش های بسیاری صورت گرفته تا مردم با کسب و کارهای اینترنتی 
آشنا شوند ، موفقیت هایی نیز بوده است اما آمارهایی که از سوی دولت 
مطرح می شود برای همه کســب و کارها صدق نمی کند. بسیاری از 
کسب و کارهای اینترنتی هم در این روزها دچار رکود شدید شده اند 
.مانند تاکسی های اینترنتی که حجم بزرگی از این بازار الکترونیک را 
در اختیار داشتند . در واقع می توان گفت صرفا کسب و کارهای حوزه 
محتوا رونق چشم گیری داشته است چراکه مردم ناچار بودند تفریحات 
خود را در منزل سپری کردند . همچنین کسب و کارهای حوزه کاالهای 
تند مصرف رشد خوبی داشــته اند . اصناف دیگر نمی توانند ناگهانی 
محصوالت خود را در سایت ها و شبکه های اجتماعی به فروش برسانند. 
این اتفاق برای کشورما یک تلنگر بود تا مسئولین ضعف زیرساختی 
در حوزه کسب و کار اینترنتی را دریابند و زمینه ورود مردم به خرید 
اینترنتی را فراهم کنند .در واقع یکباره نمی توان از مردم خواســت 

کاالهای مورد نیازشان را الکترونیکی تامین کنند .

الزمه موفقیت کســب و کار در دنیای امروز چیست و اتاق 
بازرگانی ایران چه امکاناتی برای مشاغل خانگی ایجاد کرده است؟

فدایی گفت: کســب و کارها دیگر نمی توانند شیوه ســنتی را ادامه 
دهند. منظور از کسب و کار ایترنتی این نیست که ما تنها بخش عرضه 
کاال را در اینترنت انجام دهیم ، بلکه ما به دنبال یک نوآوری هســتیم 
تا محصوالت را به گونه دیگر تولید و بازار را به روش نوین رصد کنیم . 
در همین راستا وظیفه نهادهای دولتی تنها پرداخت وام و سپس رها 

کردن آن کسب و کار نیســت بلکه باید پایداری آن شغل مد نظر قرار 
گیرد .

پایداری هر کسب و کار منوط به نوآوری است ، از آنجایی که دولت در 
 NGO سال ۹۹ نه توان این کار و نه بودجه آن را دارد ، اتاق بازرگانی
)موسسه های مردم نهاد ( را کنار هم جمع و بســتری برای توانمند 
سازی ایجاد کرده است . زمانی که افراد وارد این بستر می شوند آموزش 
می بیند تا عرضه کاالی خود بر روی آن انجام دهند . این سامانه تا ۵ 

سال کسب و کارهای خانگی را حمایت می کند .

 آیا وزارت کار بازار فروش مشاغل خانگی را فراهم می کند 
؟ یا ریسک کار تولید کنندگان را کاهش می دهد؟

امامدادی گفت: ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هیچ گاه 
فروش محصوالت را تضمین نمی کند. ما همــواره از تولیدکنندگان 
خانگی خواسته ایم پیش از تولید بازار خود را بررسی کنند و با رصد از 
طریق اینترنت و بازار اطراف خود یک شناخت نسبی در خصوص بازار 
داشته باشد . در واقع وزارت کار بستر سازی الزم برای توسعه مشاغل 
را بر اساس آنچه که در طرح ملی توسعه این کسب و کارها آمده است 
، انجام می دهد . در این راستا برندهای مختلف در مناطق گرد هم می 
آیند و افرادی که احتماال شناختی از بازار ندارند به بنگاه های باالدستی 
وصل می شوند و از تجربیاتی که این بنگاه ها درباره بازار و فروش دارند 

بهره می برند و ریسک کسب و کارآنها کمتر می شود.

چالش بزرگ کسب و کارهای اینترنتی در ایران چیست؟
الفت نسب گفت: بزرگ ترین چالش برای کسب و کارهای اینترنتی در 
سال های اخیر تعدد نهادهای تصمیم گیر برای این حوزه است. امروز 
16 نهاد به صورت مستقیم در این حوزه وارد شده اند و سیاستگذاری 
می کنند یعنی شخصی که می خواهد کاالهای خود را در بستر اینترنت 

به فروش برساند باید به نهادهای زیادی مراجعه و مجوز دریافت کند.
از ســوی دیگر کارمندان مالیاتی هنوز کســب و کارهــای اینترنتی 
 را نمی شناســند و در محاســبه مالیات مشــکالت فراوانــی ایجاد 

می شود .
ســرمایه گذاری مناســب و قابل توجه در این حوزه وجود ندارد . اگر 
بخواهیم رقم خرده فروشی اینترنتی را از یک و نیم درصد به ۵ برسانیم 

به سرمایه ای در حدود 1۵0هزار میلیارد تومان نیاز داریم .

کسب و کارهای اینترنتی هم در این روزها دچار  رکود شده اند

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
یام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
یك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
89

ه 6
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

99
اه 

ت م
هش

دیب
4  ار

ه| 
شنب

ج 
پن

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
یاز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ین
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

فساد نتیجه قیمت گذاری دستوری خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

کاری جز آزادسازی قیمت ها در بازار خودرو کار اشتباهی است. مهم نیست که چه کسی قیمت را تعیین کند. 
در کشوری که 40 درصد تورم وجود دارد صحبت از قیمت گذاری اداری و دستوری و ثابت حرف غیرمنطقی و 
غیراصولی است و قابل اجرا نیست. این کار شدنی نیست که بخواهید یک سال قیمت را ثابت نگه دارید به امید اینکه 
داریم قیمت گذاری می کنیم. ما 1۵ سال است که نتیجه این قیمت گذاری را دیدیم. مشخص نیست که اصرار 
به قیمت گذاری دولتی چیست؟ اگر کمیته خودرو سرعت عمل بیشتری نسبت به شورای رقابت یا جاهای دیگر 
نشان دهد باز قابل فهم تر است. حداقل قیمت هایی که خودروسازان می گذارند را سریع تر مصوب کند. ولی واقعا 
هرچیز غیر از این ازجمله پروسه های اداری طویل المدت و نفسگیر را بخواهیم انجام بدهیم کار بیهوده ای است. 
خودروسازان باید اجازه داشته باشند به هر قیمتی که می خواهند تولیدات خود را بفروشند. در بازار را باز کنید تا 
نتوانند به مردم اجحاف کنند. مگر با دستور می توان جلوی اجحاف را گرفت؟ ایران خودرو پژو 260 تیپ ۵ را به 
قیمت 66 میلیون فاکتور می کند. شما می توانید 206، 66 میلیونی در بازار پیدا کنید؟ این در حالی است که این 
خودرو به دو برابر قیمت در بازار به فروش می رسد. شما تا کی می خواهید این بازی را ادامه دهید؟ حاصل این موضوع 
جز فشار به مردم هیچ چیز دیگری نیست. این کار تنها فساد ایجاد می کند و به هیچ شیوه ای نیز نمی شود با این 
فساد مقابله کرد. راهکار این مساله آزادسازی قیمت هاست. تامین قطعات را باید برای خودروسازان از همه منابع 
آزاد کنیم. در عین حال واردات را نیز آزاد کنیم. حتی واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کنیم. اجازه دهیم 
هر کسی توانست پراید خود را ۹0 میلیون بفروشد. چرا به این قیمت نفروشد؟ تنها زمانی اجازه این کار را بدهیم که 
درِ بازار باز باشد و هر کسی خواست خودرو با تعرفه پایین وارد کند. چرا همه چیز را به صورت دستوری می خواهیم 
درست کنیم؟ یک روز کسی که مصاحبه می کند مقصر افزایش قیمت هاست، یکی روز دالالن و تنها کسی که 
مقصر نیست وزارت صنعت و رئیس بانک مرکزی است! باید رویه را اصالح کنیم. باید به سمت اقتصاد آزاد و اقتصاد 

باز با کمترین دخالت های دولتی برویم تا بتوانیم به نتیجه برسیم وگرنه به نتیجه نمی رسیم. 

فنر قیمت خودرو به زودی رها می شود
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو

نمی توان قیمت خودرو را به صورت دســتوری تعیین کرد. ما اول باید شرایط کلی کشور را بسنجیم. ما 
امسال با بحران های اقتصادی روبه روییم؛ کاهش قیمت نفت و کمبود ارز که بیشتر می شود، ادامه دار 
بودن تحریم ها و فشارهای بیشتری که به ما وارد می شود، بحث شیوع کرونا که به لحاظ جهانی خیلی از 
ساختارها را به هم ریخته و کشوری که به هر صورت اقتصاد بی ثباتی دارد و تورمی که روند صعودی دارد. 
پس این عوامل، عواملی است که در کوتاه مدت می تواند بازار را منقبض کند؛ ولی در نهایت فنر جهش پیدا 
می کند و قیمت ها افزایش می یابد مگر اینکه  دولت موفق شود و بتواند قیمت ارز را ثابت و تورم را پایین 
نگه دارد و یک معجزه اقتصادی انجام دهد، بله این قابل پیش بینی اســت که قیمت خودرو باال نخواهد 
رفت؛ ولی در زمانی که ما با انبوهی از فکت ها، واقعیت ها و فاکتورهایی روبه روییم که به لحاظ سیاسی 
و اقتصادی خود کارشناسان اقتصادی می گویند که تورم بین 30 تا 40 درصد خواهد بود، دستوری نگه 
داشتن قیمت خودرو به معنی این است که صنعت خودروسازی باید ورشکست شود. یعنی ما باید بگوییم 
دستوری پراید باید ۵0 میلیون شود، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اینها در عوارض روانی کوتاه مدت در 
بازار ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در بلندمدت اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهد و با واقعیت 
ها جلوی قضیه می نشیند و قیمت خودرو را باال می برد. امسال هزینه های نیروی انسانی، حمل و نقل، 
کارخانه جات، تبلیغات و هزینه جانبی و ... خودروسازان به شدت افزایش می یابد و هزینه سربار دارد. این 
هزینه باید از جایی تامین شود زیرا آن هم روی قیمت خودرو قرار می گیرد. دو راهکار وجود دارد یا قیمت 
خودرو را مقطعی و تیکه تیکه )هر مقطعی 3 الی 4 درصد( باال می برند یا اینکه جلوی آن را می گیرند و به 
یک باره فنر آن بریده می شود و 20 تا 30 درصد روی قیمت آن می رود. من فکر می کنم به لحاظ روانی 
فعال بین 4 تا 8 درصد پله پله باال می رود و اگر این اجازه را ندهند این افزایش قیمت جمع می شود و یک 

جا این فنر بریده شود که تاثیر آن بدتر است. 

قیمت گذاری خودرو در حالی 
این روزها دستخوش اخباری 
مبنی بر اعمال دســتورالعمل 
های متفاوت از سوی سازمان 
های مختلف و متعدد است که 
حاال بحث بررســی این موضوع در جلسه روز چهارشنبه 
کمیته خودرو مطرح شد. جلسه ای که قطعه سازان به عنوان 

یک پای اصلی تعیین قیمت خودرو در آن حضور نداشتند.
پیش از این مطرح شده بود که قرار است موضوع قیمت 
گذاری خودرو در ســتاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار 
گیرد، اما روز چهارشنبه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان از بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو 
در جلسه کمیته خودرو خبر داد. این در حالی است که 
اعضای انجمن قطعه سازان از برگزاری چنین جلسه ای 
بی اطالعند و می گویند هیچ دعوتنامه ای به دست ما 
نرسیده است. قیمت گذاری خودرو در سال های گذشته 
توسط کمیته قیمت گذاری خودرو صورت می گرفت 
و به گفته نعمت بخش قرار اســت دوباره این مسئله 
تکرار شود. به گفته وی، در این کمیته عالوه بر انجمن 
خودروسازان و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهادها 

حضور داشتند.

ارسال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به 
ستاد تنظیم بازار

با وجود برگزاری چنین جلسه ای، رئیس شورای رقابت 
نیز روز چهارشــنبه با اعالم اینکه دستورالعمل قیمت 
گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، 
گفت: قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور 
تعدادی از اعضای ســتاد تنظیم گزارشات بررسی و در 

نهایت تصمیم گیری ها اتخاذ شود. رضا شیوا با اشاره به 
وضعیت بازار خودرو و تعیین قیمت های جدید در سال 
۹۹ اظهار داشت: در ســال ۹7 براساس ماده 3 ابالغیه 
سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی »هرگونه 
تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابــط قیمت گذاری و 
تعیین ســهمیه کاال و خدمات که به موجب قوانین و 
مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف 

قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است.« 
در حالی قرار بود این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بررسی و تدوین شود 
که خبر می رسد تعیین قیمت به کمیته خودرو واگذار 
شده است. آن طور که دبیر انجمن خودروسازان عنوان 
کرد، قرار بود در جلســه روز چهارشنبه کمیته خودرو، 
موضوع قیمت گذاری مورد بررسی قرار بگیرد. »کسب 
و کار« در گفتگو با کارشناســان، مزایا و معایب چنین 

تصمیمی را بررسی می کند. 

مرجع قیمت گذاری خودرو تغییر كرد

اختالف نظر بر سر قیمت گذاری خودرو
كمیته خودرو نیز در تعیین قیمت گذاری ره به جایی نخواهد برد

 رئیس شورای رقابت: یك كارگروه ویژه با حضور اعضای ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری می كند
میناسادات حسینی

News kasbokar@gmail.com
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