
روز گذشته آخرین فرصت قانون برای ثبت اطالعات کارکنان در 
سامانه کارمند ایران و البته سامانه حقوق و مزایا بود، مدت هاست 
که سازمان اداری و استخدامی گزارشی در رابطه با وضعیت این 

دو سامانه و عملکرد دستگاه ها اعالم نکرده بود.
به گزارش ایســنا، بعد از اینکه در چند ســال گذشته تکالیف 
قانون برای ورود دستگاه ها به ثبت اطالعات کارکنان در ساکانه 
کارمند ایران و ســامانه حقوق و مزایا با عملکرد کاملی از سوی 
تمامی دستگاه ها همراه نشد در  قانون بودجه امسال برای انجام 
این تکلیف مهلت تعیین و به نوعی پرداخت ها به آن مشروط شد.  
طبق قانون بودجه، دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی 

اســتفاده می کنند مکلفند اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی 
و قــرارداد کار معین، کارگــری و کارکنان حوزه ســالمت بر 
اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ 
اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و 

مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  
بر اساس قانون از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و 
مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات 
هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطالعات 
در ســامانه کارمند ایران انجام می شــود که از محل اعتبارات 
تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دســتگاه توســط خزانه 

داری کل کشــور برای ذینفع واریز خواهد شــد. امروز بیستم 
اردیبهشت ماه اســت و اگر بنا باشد که دســتگاه های اجرایی 
طبق حکم قانون بودجه عمل کرده باشند باید تا امروز اطالعات 
کارکنان را در سامانه کارمند ایران و همچنین اطالعات مربوط به 
حقوق و مزایای آنها را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده باشند.  
اما به نظر نمی رســد که در این فاصله تعیین شــده اطالعات 
کارکنان دراین دو سامانه تکمیل شده باشــد و احتماال زمان 
بیشتری در اختیار دســتگاه ها قرار خواهد گرفت و به نوعی بار 
دیگر آنچه که در قانون بودجه در این رابطه تاکید می شــود در 
زمان مقرر اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر اگر قرار باشد دولت 

به قانون بودجه عمل کند پرداخت ها از ابتدای خردادماه مشروط 
به اطالعاتی است که در سامانه های مذکور درج شده است.  

با وجود پیگیری هایی که از سازمان اداری و استخدامی دراین 
رابطه انجام شده تاکنون گزارش و اطالعاتی در رابطه با عملکرد 
دستگاه ها ارائه نشده است و مشخص نیست که کدام دستگاه ها 
به قانون عمل کرده و کدام یک همراهی دراین رابطه نداشتند.  

اما سامانه کارمند ایران که چند سالی است برای درج اطالعات 
کارکنان راه اندازی شده و از ســوی دیگر سامانه حقوق و مزایا 
نیز طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششــم توســعه در دســتور 
کار قــرار گرفت کــه دســتگاه های اجرایی آمــار و اطالعات 

حقوقــی کارکنــان را در آن ثبت کند و با وجــود این که چند 
ســال از اجرای قانون ششــم گذشــته آخرین اطالعاتی که 
مربوط به حدود یکســال پیش است نشــانی از عملکرد کامل 
 دستگاه های اجرایی در این رابطه نداشت و برخی از اجرای قانون 
ســرباز زدند.   با این حال در مردادماه ســال گذشــته و طبق 
مصوبه ای که در هیات دولت وجود داشــت قــرار بر این بود تا 
دســتگاه ها اطالعات خود را کامل کرده و یا ورود کنند که بعد 
از آن گزارشی از سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شد 
ولی تاکنون عملکرد ســامانه حقوق و مزایا به صورت مشخص 

منتشر نشده است.  

در حالی واحدهای مسکن مهر کیسون پرند باید حدود ۸ سال قبل تحویل متقاضیان می شد 
که در جدیدترین اتفاق آورده متقاضیان پس از ۸ سال خلف وعده ۲۰ میلیون تومان افزایش 
یافته است. مدیرعامل شرکت عمران پرند به همراه اعضای هیئت مدیره و معاون فنی اجرایی 
از پروژه های مسکن مهر کیسون بازدیدی به عمل آورد. وطن خواهی در حاشیه این بازدید 
با اشاره به تحویل 7۰ هزار مسکن مهر پرند گفت: از 17 هزار واحد باقیمانده ، بیش از 1۰ هزار 
واحد تا پایان شهریور و بقیه که مربوط به شرکت کیسون می باشد تا بهمن امسال تکمیل و 
تحویل خواهد شد. پروژه کیسون یکی از معضالت جدی هم برای متقاضیان مسکن مهر و 
هم مدیران فعلی و سابق شرکت عمران شهر جدید پرند بوده است. در دولت دهم، یازدهم و 
دوازدهم راهکار مناسبی برای حل این مشکل عملیاتی نشد و شرکت عمران نیز به دالیلی از 
راهکار خلع ید برای این شرکت استفاده نکرده است. در این شرایط خبر می رسد که متقاضیان 
واحدهای مسکن مهر کیسون پس از سال ها خلف وعده و افزایش قیمت های مکرر باید ۲۰ 

میلیون تومان بیشتر پرداخت کنند.
یکی از متقاضیان مسکن مهر پرند در این باره به تسنیم می گوید: سال ۹۰ بود به امید خانه 

دار شدن در پروژه مسکن مهر ثبت نام کردم و براساس قراردادی که هنوز با امضای مسوول 
مربوطه در دست دارم، این واحد باید سال ۹1 به من تحویل می شد. در ابتدا 11 میلیون تومان 
واریز کردم و در چند مرحله بعد قرار بود تا زمان تحویل 16 میلیون تومان را پُر کنم و خانه 

را تحویل بگیرم.
وی با یادآوری این که طی این سال ها در چند مرحله افزایش قیمت پروژه کیسون اعمال شد و 
به ۲5 میلیون تومان رسید، افزود: تا اینکه هفته پیش یک پیامک دریافت کردم. در این پیامک 
نوشته شده بود به سامانه مسکن مهر مراجعه کنید و پس از تکمیل وجه، اقدام به دریافت 
نوبت حضوری کنید. من نیز با خوشحالی موضوع را به خانواده خبر دادم و به خیال آنکه پس 
از ۸ سال انتظار سرانجام خانه خود را تحویل می گیرم، نوبت حضوری گرفتم. وی ادامه داد: 
وقتی حضوری مراجعه کردم و قرارداد خود را کارمند پشت باجه دادم، فقط یک جمله گفت: 
»پروژه کیسون افزایش قیمت داده و شما باید ۲۰ میلیون تومان دیگر واریز کنید.«  وقتی از 
کارمند دلیل موضوع را پرسیدم، گفت همه چیز گران شده این ها هم قیمت ها را باال برده اند. 
وی با بیان این که مگر نه این که براساس وعده و امضایی که پای قراردادم است باید خانه مردم 

در دولت قبل و سال ۹1،۹۲ ساخته و تحویل  می شد، تاکید کرد: مگر ما مردم خلف وعده 
کرده ایم که باید ضرر رشد قیمت مصالح ساختمانی را ما بدهیم.  در دو مرحله این افزایش را 
داشتیم و مسکن مهرم از 16 میلیون و 15 میلیون رسید و وام 3۰ میلیون مسکن نیز به 35 
میلیون افزایش یافت؛ اما اینکه در لحظه آخر اعالم می کنند ۲۰ میلیون دیگر قیمت افزایش 
می یابد عین بی قانونی و بی عدالتی است. این متقاضی مسکن مهر پرند در ادامه با اشاره به 
این که افرادی که پروژه های مسکن کیسون در پرند را تحویل گرفته اند هیچ امکاناتی ندارد، 
گفت:  این در حالی است که بر اساس قرارداد، واحد مسکن مهر باید با تمام امکانات یعنی کولر، 
کابینت، شیرآالت، رنگ مناسب و ...  تحویل شود، اما آن قدر طی این ۸ سال بدقولی دیده 
ایم که سایر متقاضیان هم همچون من نای اعتراض نداریم؛ اصال باید به کجا اعتراض کنیم؟

یکی دیگر از متقاضیان مســکن مهر در این باره می گوید: از صاحب خانه شدن همه مردم 
خوشحال می شوم اما وقتی در رسانه های می شنوم که طرح ملی مسکن شروع شده کلی 
آدم ثبت نام کرده اند و در کمال حیرت وزیر راه هفته پیش اعالم می کند که تا چند ماه دیگر 

اولین پروژه ها تحویل می شود، داغ دلم تازه می شود

وزارت خارجه آمریکا خواستار اعمال تحریم علیه یک 
شرکت هواپیمایی مربوط به ایران شد.

به گزارش مهر، »مورگان اورتگاس«، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در حســاب کاربری خــود در توئیتر 
خواستار تحریم جهانی علیه پروازهای شرکت هوایی 
ماهان ایر ایران شده است. اورتگاس در حساب توئیتری 

خود مدعی شد که شــرکت هوایی ماهان سالح های 
کشتار جمعی را گسترش می دهد، حامی تروریسم و 

رژیم مادورو، رئیس جمهور ونزوئال است.
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که سومین فرد در 
این جایگاه از زمان روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید 
طی بیش از سه سال گذشته اســت، با تکرار اتهامات 

همیشــگی مقامات آمریکایی علیه ایران، ادعا کرد: 
شرکت هواپیمایی ماهان به انتشار بیماری کووید -1۹ 
ادامه می دهد.در ادامه این توئیت، اورتگاس از دولت ها 
خواسته است تا با دور نگه داشتن شرکت هواپیمایی 
ماهان از کشور خود، هم از ویروس کرونا و هم از خطر 

تحریم آمریکا در امان بمانند.

یک فعال کارگری با بیان اینکــه در حال حاضر حق 
کارگران در حال پایمال شدن اســت، گفت: دیوان 
عدالت اداری باید هر چه ســریعتر شکایت کارگران 
را پیگیری و در صورت صحت ادله، مصوبه دستمزد 
را ابطال کند.محمدرضا تاجیک اظهار داشت: بعد از 
دستور رئیس قوه قضائیه، هفته گذشته جلسه ای با 

سازمان بازرسی کل کشــور در خصوص چارچوب 
تعیین مزد، شکایت تشــکل های کارگری به دیوان 
عدالت اداری در مورد دســتمزد و عدم توجه به ماده 
۴1 قانون کار داشتیم و طی یک نامه این موارد را ذکر 
و به ســازمان ارائه کردیم.رئیس مجمع نمایندگان 
کارگران اســتان تهران افزود: همچنین نامه ای که 

در مورد شــکایت جامعه کارگری بــه دیوان عدالت 
 اداری بود را هم به ســازمان بازرســی ارائه دادیم که 
پیگیری کنند. وی ادامه داد: درخواست جامعه کارگری 
این است که شکایتی که به دیوان عدالت اداری تحویل 
شده اســت در اسرع وقت بررسی شــود و اگر حرف 

کارگران درست است بخشنامه دستمزد ابطال شود.

رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: زمانی که برای مشموالن سهام عدالت برای 
تعیین تکلیف سهام شان در نظر گرفته شده است، تمدید نمی شود.

به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در نشست خبری ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 
با اشاره به ابالغیه مقام معظم رهبری درمورد آزادسازی سهام عدالت در نهم اردیبهشت 
اظهار کرد: از دهم اردیبهشت برای مشموالن فرصتی تعیین شد که با مراجعه به سامانه 
روش مدیریت سهام خود را تععین کنند. وی ادامه داد: در این راستا مشموالن تا هشتم 
خرداد فرصت دارند انتخاب کنند می خواهند مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود را اداره 

کنند. البته عدم مراجعه به سامانه به معنی انتخاب روش غیرمستقیم است.
رییس سازمان خصوصی سازی درمورد سابقه سهام عدالت توضیح داد: سهام عدالت 

در ســال 13۸5با فرمان مقام معظم رهبری برای شش دهک درآمدی مشخص شد 
که دو دهک درآمدی از تخفیف برخوردار شــدند. از ســال 13۸5تا ســال 13۹5 از 
محل سود سهام شــرکت های ســرمایه پذیر و تخفیف 5۰درصدی دو دهک ارزش 
ســهام عدالت آزاد شد. صالح با تاکید براینکه میزان ســهام عدالت مشموالن کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی یک میلیون و ســایر افراد بین ۴۹۲هزار تا 53۲ هزار تومان 
اســت، اظهار کرد: میزان ســهام برخی افراد بیشــتر از یک میلیون تومان است، به 
این دلیل که انحصار وراثت صورت گرفته اســت. ارزش ســهام عــده ای هم کم تر از 
 ۴۹۲هزار تومان است که دلیل این موضوع هم این است که ممکن است فرد در سال

 13۸5مشمول نبوده و وارث قانونی که متوفی مشمول  بوده باشد.

مشموالن روش مدیریت سهام را مشخص کنند
وی در ادامه با اشاره به ابالغیه مقام معظم رهبری درمورد آزادسازی سهام عدالت گفت: 
رهبری ابالغیه را در روز نهم اردیبهشت صادر کردند و سامانه SAMANESE.IR از 

دهم اردیبهشت در اختیار مشمولین قرار گرفت تا روش مدیریت خود را انتخاب کنند.
رییس ســازمان خصوصی ســازی با بیان اینکه شــورای عالی بورس باید ساز و کار 
روش های مستقیم و غیرمســتقیم را تعیین کنند، گفت: این اتفاق در آینده نزدیک 
صورت خواهد گرفت. مشمولینی که وارد سایت نشوند به این معنا است که مدیریت 
غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند. صالح با تاکید بر اینکه افرادی که با بورس آشنایی 
دارند باید روش مســتقیم را انتخاب کنند، ادامــه داد: تعداد زیادی از مــردم با بازار 

بورس آشــنایی ندارند. این افراد بهتر است روش غیرمســتقیم را انتخاب کنند. باید 
توجه داشته باشند که شرکت های سرمایه گذاری اســتانی باید در بورس یا فرابورس 
پذیرش شــوند. بنابراین صورت های مالی آن ها شفاف خواهد شــد. وی ادامه داد: از 
سوی دیگر افرادی که روش مســتقیم را انتخاب می کنند محدودیت هایی خواهند 
 داشت. برای مثال در یک فرجه زمانی خاص درصد خاصی از سهام خود را می توانند به 

فروش برسانند.
به گفته رییس ســازمان خصوصی سازی، نقل و انتقال ســهام برای یک بار از مالیات 
 معاف اســت و چنانچه فردی روش خود را تغییر دهد مشــمول مالیات انتقال سهام 

خواهد شد.

آخرین فرصت ثبت اطالعات و آمار حقوقی کارکنان

افزایش بی سر و صدای ۲۰ میلیونی قیمت مسکن مهر

زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف سهام عدالت تمدید نمی شود
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خرده فروشی های آنالین 
در خط مقدم مبارزه با کرونا 

رشد خرید  اینترنتی 
فراتر از ظرفیت آنالین ها

افت شاخص ملی 
محیط کسب و کار 

در زمستان 98

پیش بینی می شود
 پاییز سختی
 در پیش 
داشته باشیم

وزیر بهداشت: 

مجلس  یازدهم 
برای  فسادزدایی 

به دولت 
کمک کند
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سرمقاله
بی عملی دولت 

در کنترل نقدینگی

خلق نقدینگــی دو حوزه 
اصلی دارد؛ یک بخش آن، 
حوزه بانک ها هستند و یک 
بخش هم کسر بودجه پولی 
شده دولت اســت.  وقتی خلق نقدینگی توسط 
سیســتم بانکی صورت می گیرد و منافع آن به 
سیستم بانکی تزریق می شود سهامداران بانک ها 
و مدیریت و مدیران بانک ها منتفع می شوند. این 
کار اصال قابل قبول نیست. این خلق نقدینگی پولی 
است که بانک ها با آن بازی می کنند و در اختیار 
آنها قرار می گیرد. بخش دوم خلق پول از طریق 
سیستم بانک مرکزی است که کسر بودجه های 

پولی شده دولت است...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

ادامه  د ر صفحه 4
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بالتکلیفی  
قیمت   خودرو

فروش لوازم خانگی 
قاچاق با قیمت نجومی

شاخص بورس یک میلیون واحدی شد

رکوردشکنی  تاریخی  بورس
صفحه2

صفحه3

کاهش قدرت خرید  مردم
بازی  آمارها   با   دخل  و خرج   مردم

مردم   باز  هم   فقیرتر   شدند

با   خط   فقر  9  میلیون   تومانی،   حداقل   دستمزد   هزینه   10   روز   یک   خانواده   چهار   نفره   خواهد   شد

اعالم دســتوررئیس جمهــور در ســاماندهی بازار 
 خودرو باعث شده تا شــوک جدیدی در بازار ایجاد و 
قیمت ها در برخــی از خودروهای داخلــی 5 تا 1۰ 
میلیون تومــان کاهش پیدا کند. بــه اعتقاد فعاالن 
بازار ما بالتکلیف هســتیم و نمی دانیم سرنوشــت 
قیمت ها به چه صورت خواهد شــد. تعیین قیمت 
خودرو این روزها در کشــمکش جلســات مختلف 
مسئوالن قرار دارد و همین امر تأثیرات منفی خود را بر 
تغییرات قیمتی انواع خودروها در بازار گذاشته است. 
اوایل هفته گذشته بود که براساس توافقات به عمل 
آمده در ســتاد تنظیم بازار قرار شد سازمان حمایت 
 مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  نســبت به اعالم 
قیمت های جدید خودرو اقدام کند اما دو روز بعد از این 

توافق رئیس سازمان بازرسی...

در ســال ۹7 حدوداً ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر کاالی لوازم خانگی به صورت قاچاق وارد 
کشور شده که سهمی 6۸ درصدی از کل بازار 
لوازم خانگی را دارد. براساس آمار رسمی کشور 
که مرکز آمار و دستگاه های مسئول آن را تأیید 
می کند، مصرف لوازم خانگی در کشور در سال 
۹7، 3 میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر بوده است. 
طبق برآوردهای رسمی ۸۹7 میلیون دالر آن 
تولید داخل، ۲۹6 میلیون دالر واردات رسمی 
که مجموعاً یک میلیــارد و 1۰۰ میلیون دالر 
می شود براین اساس حدوداً ۲ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر، کاالی لــوازم خانگی به صورت 

قاچاق وارد کشور می شود...

از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

آمریکا خواستار تحریم »ماهان ایر« شد
یک فعال کارگری:

دیوان عدالت اداری  شکایت کارگران را پیگیری کند

انا هلل و انا الیه راجعون

همکار گرامی 
جناب آقای بهزاد زربخش

درگذشت مادر بزرگ گرامی تان را به شما و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند 

متعال برای جنابعالی و خانواده صبر مسالت داریم.

خانواده کسب و کار



اقتصاد2
ایران وجهان

امکان صــدور »بیمــه کرونا« و 
»ثبت نام سامانه ســجام« بر روی 
اپلیکیشن »صاپ« بانک صادرات 

ایران فراهم شد
امکان صدور »بیمه کرونا« و »ثبت نام ســامانه ســجام« 
بر روی نسخه جدید اپلیکیشــن پرداخت بانک صادرات 
ایران »صاپ« فراهــم و زنجیره خدمات غیرحضوری این 
اپلیکیشــن تکمیل شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، نسخه جدید اپلیکیشن پرداخت »صاپ« 
دو خدمت جدید ثبت نام و خرید بیمــه نامه کرونا بیمه 
سرمد و ثبت نام در سامانه ســجام را بر روی گوشی های 
تلفن همراه هوشمند فراهم کرد.بر این اساس، کاربران این 
اپلیکیشن می توانند به راحتی و به صورت غیرحضوری، 
بیمه نامه کرونای بیمه سرمد را برای آسودگی خاطر خود و 
سایر افراد خانواده با سقف های مبلغی خریداری کنند و از 
پوشش های بیمه درمان و بیمه عمر این بیمه نامه بهره مند 
شــوند.کاربران »صاپ« همچنین به صورت مستقیم و 
غیرحضوری می توانند در سامانه جامع اطالعات مشتریان 
»سجام« ثبت نام و کدبورســی برای معامله در بازارهای 
بورس و فرابــورس دریافت کنند.پیــش از این نیز امکان 
 )ETF( ثبت نام و خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری
بر روی گوشی های تلفن همراه هوشمند فراهم شده بود که 
با توجه به عرضه گسترده سهام دولتی شرکت های بزرگ 
در بازار سرمایه تا ماه های آینده، شرایط خرید واحدهای 
این صندوق ها به صورت آنالین و غیرحضوری بر روی این 
اپلیکیشن فراهم است.»صاپ« اولین اپلیکیشن ارائه دهنده 
خدمات کارت بــه کارت از مبدأ بانک صــادرات ایران به 
سایر بانک ها است و تنها سامانه اي است که صدور آنالین 

بیمه نامه به  صورت مستقیم را ارائه می کند. 

 اعالم حمایت بانک پاسارگاد 
از پروژه هــای تحقیقاتی تولید 

واکسن و دارو برای کووید 19
در مراســمی با حضور دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران و دکتر قاسمی 
مدیرعامل بانک پاســارگاد، 350 هزار ماســک N95 و 
10 هزار واحد لباس مخصوص بیماران کرونایی از طرف 
این گروه به کلیه ی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر 
کشور اهدا شد.به گزارش تابناک، مجید قاسمی، مدیرعامل 
بانک پاسارگاد در این مراسم از حمایت مادی و معنوی این 
مجموعه از هر پروژه تحقیقاتی و تولیدی برای ســاخت 
واکســن بیماری کرونا و همچنین تولیــد دارو برای این 
بیماری خبر داد.در این مراسم دکتر قاسمی ضمن تشکر 
از دکتر زالی با بیان اینکه شــواهد و بررسی های داخلی و 
بین الملی نشان می دهد، جامعه پزشکی و درمانی کشور 
عملکرد قابل قبولی داشته اند، ادامه داد: از ابتدای تأسیس 
بانک پاسارگاد در خصوص مسئولیت اجتماعی برنامه ی 
جدی داشتیم و نخستین شرکت بورسی هستیم که هر 
سال در کنار ترازنامه، گزارش مسئولیت اجتماعی خود را 

نیز منتشر کرده ایم.

قطار فنــاوري در بانــک مهرایران 
متوقف نمي شود

دکتر مرتضــی اکبری، مدیرعامل بانک مهــر ایران از 
اصلي ترین هدف گذاري این بانک براي ســال جاري، 
در حوزه خدمات الکترونیکي مي گوید: در سال 1399 
سیاست بانک بر این است که بخشي از فرآیند دریافت 
تسهیالت را نیز بر بســتر موبایل ارائه کنیم.به گزارش 
روابط عمومی بانک مهر ایران، اکبری در گفت وگویي 
که مشــروح آن را در ادامه مي خوانید نسبت به آینده 
بانکداري قرض الحسنه در کشور ابراز امیدواري کرده 
و اظهار مي کند: اکنون ابتداي راه است و تصور مي کنم 
تا چهار سال آینده شرایط به گونه اي شود که متقاضي 
دریافت وام قرض الحسنه فوري و ضروري، خیلي راحت 
مي تواند با مراجعه به بانک هاي قرض الحســنه آن را 
دریافت کند.بانک مهر ایران چه اقدامات بهداشتی برای 
جلوگیري از شــیوع بیماري کرونا انجام داد؟در شعب 
بانک سعی کرده ایم فاصله اجتماعی را به خوبی رعایت 
کنیم. همچنین امکانات بهداشتي را براي شعب در نظر 
گرفتیم و ساعات کاري را متناسب با شرایط تغییر دادیم. 

تقدیر معاون امور اقتصادی اســتاندار 
مرکزی از عملکرد بانک مسکن در بخش 

اعطای تسهیالت در جهت رونق تولید
تسهیالت بانک های دولتی اگر با رعایت بهداشت اعتباری 
و در جهت تولید و ایجاد اشــتغال تخصیص داده شود، به 
جهش تولید و رونق اقتصادی خواهد انجامید.به گزارش 
خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، در 
نشست کمیســیون هماهنگی بانک های استان مرکزی 
که به میزبانــی بانک ملی و با حضور مدیران امور شــعب 
بانک های استان برگزار شد؛ فرخی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد بانک 
های استان در سال گذشته اظهار داشت: حدود 80 درصد 
منابع، 90 درصد مطالبات و 91 درصد تسهیالت بانک های 
استان مرکزی مربوط به بانک های دولتی است. وی افزود: 
بانک های دولتی در سال گذشته 103 درصد و بانک های 
خصوصی 40 درصد منابع خود را به صورت تسهیالت به 
متقاضیان پرداخت کردند.فرخی رشــد منابع بانک های 
استان در سال 98 به نسبت ســال 97 را 31 درصد و رشد 
تسهیالت اعطائی را 62 درصد عنوان کرد و گفت: 22هزار 
و 500 میلیارد ریال تسهیالت در جهت رونق تولید توسط 
بانک های دولتی در استان مرکزی پرداخت شده و این در 
حالی است که سهم استان در این زمینه 15 هزار میلیارد 

ریال بوده است.

خبر

شاخص کل بورس که دو روز 
آخر معامالتی را نزولی طی 
کرده بود، در نخســتین روز 
معامالتی در هفته جاری بار 
رکورد بی سابقه 42 هزار واحد 
صعود وارد کانال یک میلیون واحدی شد.، معامالت بازار 
سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل با 42 هزار 
و 372 واحد صعود رقم یک میلیون و 20 هزار واحد را 
ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم وزنی 11 هزار و 251 

واحد صعود و رقم 319 هزار و 385 واحد را ثبت کرد.
 معامله گران روز شنبه یک میلیون معامله انجام دادند 
که 101 هزار و 18 میلیارد ریال ارزش داشــت.در بازار 
روز شــنبه فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، پتروشیمی پارس، ملی صنایع مس ایران، 
سین.نفت و گاز و پترشــیمی تامین، توسعه معادن و 
فلزات و معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها، 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.نمادهای پر 
بیننده این بازار نیز بانک های ملت و تجارت، فوالد مبارکه 
اصفهان، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو، ملی 
صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان و گلوکزان بودند.

صعود ۳۱۶ واحدی شاخص فرابورس
در این سوی بازار سرمایه شــاخص فرابورس نیز با 316 واحد 
رشد در رقم 11 هزار و 466 واحد ایستاد.معامله گران این بازار 
593 هزار معامله انجام دادند که 42 هزار و 311 میلیارد ریال 
ارزش داشت.هولدینگ صنایع معدنی خاور میانه، پتروشیمی 
تندگویان، سهامی ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب، 
تولید نیروی برق دماوند، فرابورس ایران و گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی نسبت به سایرین نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

در فرابورس گذاشتند.لیست نمادهای فرابورس از سهامی ذوب 
آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولید نیروی برق 
دماوند، فرابورس ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، 
سیمان الر سبزوار و گروه کارخانجات صنعتی تبرک تشکیل 
شده است.به گزارش اتاق بازرگانی تهران به اعتقاد کارشناسان 
این روزها رکوردهای صعودی پی درپی شاخص بورس، حمایت 
تمام قد دولت از بازار سرمایه و عرضه سهام های دولتی، کاهش 
جذابیت بازارهای موازی و فریز شــدن سود تسهیالت بانکی 

روی عدد 15 درصد همگی باعث شده تا استقبال مردم از بازار 
سرمایه روزبه روز بیشتر شود و ســرمایه های سرگردان سر از 
بورس دربیاورند. دراین بین طی روزهای گذشته پذیره نویسی 
نخستین صندوق قابل معامله در بورس )ETF( دولتی مرتبط 
با سهام بانک و بیمه هم آغاز  شده و همچنان ادامه دارد. فروش 
بزرگی که برآورد می شود تا 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز 
داشته باشد و به دلیل تخفیف 20 درصدی دولت انتظار می رود با 
استقبال گسترده مواجه شود. عرضه سهام دولت در شرکت های 
بورسی در قالب صندوق های قابل معامله )ETF( به عنوان یکی 
از اقدامات مهم دولت در راستای حمایت از گسترش و رشد بازار 
سرمایه و درعین حال، استفاده از فرصت تأمین مالی کسری 

بودجه، از سوی مدیران ارشد دولتی مطرح است.
عالوه بر این ها در روزهای گذشته موافقت مقام معظم 
رهبری با آزادسازی ســهام عدالت هم اثرات مثبتی را 
در بازار سرمایه به دنبال داشته و کارشناسان معتقدند به 
رونق بیشتر بورس منجر خواهد شد. پیشنهاد آزادسازی 
سهام عدالت، یکی از راهکارهای فوری و کوتاه مدت اتاق 
تهران به دولت در راستای کاهش اثرات منفی اقتصادی 
کرونا بود که هم طی نامه چندی پیش رییس اتاق تهران 
به رییس جمهور بر آن تأکید شده بود و هم در نشست 
اخیر نمایندگان بخش  خصوصی با رییس دولت و برخی 

اعضای کابینه، از سوی مسعود خوانساری مطرح شد.

شاخص بورس یک میلیون واحدی شد

رکوردشکنی تاریخی بورس

افت شاخص ملی محیط کسب 
و کار در زمستان 98

نتایج پایش ملی محیط کســب وکار در زمستان 
1398 نشــان می دهد که وضعیت فضای کسب 
و کار نامساعدتر از فصل پاییز 98 شده است. این 
در شرایطی است که پیش از این در 4 فصل متوالی 
وضعیت فضای کسب و کار رو به بهبود پیش می 
رفت.پایش ملی محیط کســب و کار که از سوی 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران صورت می 
گیرد، نشان می دهد که در زمستان گذشته فضای 
کسب و کار وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است. 
براســاس نتایج حاصــل از پایــش ملی محیط 
کسب وکار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص 
کل، 6.05 )نمــره بدتریــن ارزیابی 10 اســت( 
محاسبه شــده که بدتر از وضعیت این شــاخص 
نسبت به ارزیابی فصل گذشــته )پاییز 1398 با 
میانگین 6.03( است. همچنین این ارزیابی بیانگر 
آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، در اکثر اســتان ها، وضعیت بیشتر 
مؤلفه هــای مؤثر بر محیط کســب وکار ایران در 

زمستان 1398 تا حدودی نامساعدتر شده است.

موانع اصلی کسب و کار
در زمســتان 1398، فعــاالن اقتصــادی 
مشــارکت کننده در ایــن پایــش ســه مؤلفه: 
1-غیرقابل پیش بینی بــودن و تغییرات قیمت 
مواد اولیه و محصوالت، 2- بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و مقــررات و رویه های اجرایــی ناظر بر 
کسب وکار، 3-دشواری تأمین مالی از بانک ها را 
نامناسب ترین و سه مؤلفه محدودیت دسترسی به 
آب، محدودیت دسترسی به حامل های انرژی )برق، 
گاز و گازوییل و ...( و محدودیت دسترسی به شبکه 
تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مؤلفه های 
محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها 
ارزیابی کرده اند.در چهار دوره نخست اجرای این 
طرح، دشــواری تأمین مالی از بانک ها به عنوان 
نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده بود، اما 
در 10 دوره اجرا از پاییز 1396 تا زمستان 1398، 
غیرقابل پیش بینی بــودن و تغییرات قیمت مواد 
اولیه و محصوالت، نامساعدترین مؤلفه کسب وکار 

ارزیابی شده است.

 وضعیت کسب وکار در استان ها
براساس یافته های این طرح در زمستان 1398، 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان، تهران و 
کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط 
کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و 
قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار 
نسبت به سایر اســتان ها ارزیابی شده اند. الزم به 
ذکر اســت که به دلیل هم زمانی اجرای طرح در 
کشور و شیوع ویروس کرونا، تعداد پرسشنامه های 
تکمیل شده در برخی استان ها به حد کفایت نبوده، 
لذا نتایج استانی طرح در این دوره باید بااحتیاط 

بیشتری مورداستفاده و استناد قرار گیرند.

شرایط بخش های اقتصادی
براســاس نتایج این پایش در زمســتان 1398، 
وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات در 
مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر 
ارزیابی شده اســت. در بین رشــته فعالیت های 
اقتصادی، رشــته فعالیت های سایر فعالیت های 
خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان 
به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته 
فعالیت های ســایر فعالیت های هنر، سرگرمی و 
تفریح، امالک و مســتغالت و آموزش به ترتیب 
بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر 

رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص 
ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1398، 
عــدد 6.19)عــدد 10 بدترین ارزیابی اســت( 
به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص 
در ارزیابی فصل گذشته )پاییز 1398 با میانگین 
6.15( اســت. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی 
عدد 6.39 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 
6.50 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط 
نهادی عدد 6.02 است که در فصل گذشته عدد 
5.87 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می دهد 
محیط جغرافیایی با عــدد 5.39 و محیط مالی با 
عدد 8.60 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین 
بوده اند. همچنین در این گزارش میزان ظرفیت 
فعالیت برای 1880 بنگاه اقتصادی به طور میانگین 
40.34 درصد و شاخص ملی محیط کسب وکار 
 با احتســاب اثر کرونــا معادل 6.10 محاســبه

 شده است.

اخبار
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در بازه زمانی دو ساله منتهی به اسفند 1398 مناطق 18، 
10، 9، 17 و 20 بیشترین افزایش و مناطق 2، 1، 5، 12 و 
6 به ترتیب کمترین افزایش قیمت را در بازار مسکن شهر 
تهران داشتند.به گزارش ایسنا، از اسفند 1396 تا اسفند 
1398 مناطــق 18، 10، 9، 17 و 20 بــه ترتیب با 227 
درصد، 214 درصد، 203 درصد، 199 درصد و 197 درصد 
رشد، بیشترین افزایش و مناطق 2، 1، 5، 12 و 6 به ترتیب با 
افزایش 160 درصد، 167 درصد، 171 درصد، 171 درصد 
و 172 درصد کمترین افزایش قیمت را از اسفند 1396 تا 
اسفند 1398 داشته اند.همچنین از اسفند 97 تا اسفند 98 
مناطق 20، 18، 12، 17 و 19 به ترتیب با 101 درصد، 70 
درصد، 54 درصد، 51 درصــد و 49 درصد افزایش دارای 
بیشترین رشــد و مناطق 1، 2، 13، 14 و 22 به ترتیب با 
افزایش 37 درصد، 38 درصد، 39 درصد، 40 درصد و 40 
درصد کمترین افزایش را از اسفند 97 تا اسفند 98 داشته 
اند.شاخص قیمت مسکن شهر تهران در دی، بهمن و اسفند 
1398 به ترتیب به عدد 13.94، 14.67 و 15.93 میلیون 
تومان در هر متر مربع رسید. رشد ساالنه قیمت مسکن در 
دی ماه 1398 معادل 49 درصد، در بهمن ماه بالغ بر 52 

درصد و در اسفند ماه معادل 48 درصد بوده است.

رشد ۱۸۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به دو 
سال قبل

شــاخص دوســاله نیز نشــان می دهد قیمت مسکن 

در دی مــاه 1398 نســبت بــه دی مــاه 1396 بالــغ 
بر 168 درصد، در بهمــن ماه معادل 173 و در اســفند 
ماه بالــغ بر 180 نســبت به ماه مشــابه دو ســال قبل 
 از آن افزایش یافته اســت.همچنین براســاس اطالعات
 سامانه کیلید، درصد تغییرات شاخص مسکن تهران در 
فصل زمستان سالهای 1396، 1397 و 1398 نشان می 
دهد درصد افزایش قیمت در زمستان 98 نسبت به پاییز 
بیش از دو زمستان قبلی بوده است. به طوری که زمستان 
96 شاهد افزایش حدود 12 درصدی قیمت مسکن نسبت 
به فصل قبل از آن بوده ایم، در حالی که زمستان 97 این 
 عدد به حدود 15 درصد و در زمستان 98 نیز به 18 درصد

 افزایش رسید.

زمستان ۹۸ بازار مسکن در حال گرم شدن 
بوده است

تعداد معامالت در بازار مسکن شهر تهران در زمستان 98 
بالغ بر 102 درصد نسبت به پاییز 98 رشد یافته است. در 
شرایطی که معامالت در ماه های دی و بهمن هم نسبت به 
ماه های قبل و نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته، 
ناگهان در اسفند ماه تعداد معامالت بر خالف آنچه انتظار 
می رفت 23 درصد نســبت به بهمن ماه کاهش یافت که 
البته قطعاً شــیوع بیماری کرونا تاثیر چشمگیری در این 
موضوع داشــته اســت. با این حال در حالت کلی، تعداد 
قراردادهای خریــد و فروش از 17 هــزار و 235 واحد در 

پاییز 98 به 34 هزار و 820 واحد در زمســتان 98 رسیده 
است.تعداد معامالت مسکن شــهر تهران در زمستان 98 
در تمامی مناطق نســبت به فصل پاییز 98 رشد داشته 
است و مناطق 22، 8، 3، 2 و 13 به ترتیب با 149 درصد، 
133 درصد، 122 درصــد، 120 درصــد و 114 درصد 
رشد، بیشترین رشد را نســبت به پاییز 98 داشته اند. از 
ســوی دیگر مناطق 17، 19، 9، 16، و 10 به ترتیب با 48 
درصد، 73 درصد، 79 درصد، 86 درصد و 87 درصد رشد، 
کمترین افزایش را نسبت به پاییزه 97 داشته اند. این حال 
تعداد قراردادهای خرید و فروش در زمســتان 98 نسبت 
به زمستان 96 کاهش داشته است. آمار نشان می دهد در 
زمستان 98 تعداد 34 هزار و 820 معامله در تهران انجام 
شده که نسبت به 29 هزار و 467 قرارداد خرید و فروش در 
زمستان 97 بالغ بر 18 درصد افزایش یافته اما در مقایسه با 
 50 هزار و 551 معامله در زمستان 96 کاهش 31 درصدی

 را نشان می دهد.
همچنین بررسی متراژ خانه های معامله شده در زمستان 
1398 نشــان می دهد تنها 12 درصد از معامالت مربوط 
به ملک هایی با متراژ کمتر از 50 متر بوده است. در مقابل 
61 درصد از معامالت را خانه هایی تشکیل می دهند که 
متراژی بین 50 تا 100 متر دارند. 21 درصد از معامالت 
مربوط به ملک هایی با متراژ 100 تا 150 متر و تنها 5 درصد 
و 1 درصد از معامالت به ترتیب مربوط به خانه هایی با متراژ 

بین 150 و 250 متر و باالی 250 متر است.

کاهش ۳۰ درصدی آگهی ها در اسفند ۹۸
بررسی تعداد آگهی های امالک شــهر تهران در ماه های 
دی، بهمن و اســفند 98 نســبت به ماه های مشابه سال 
قبل به ترتیب 13 درصــد، 11 درصد و 30 درصد کاهش 
 یافته است که در ماه اسفند با آغاز شــیوع ویروس کرونا 
کاهش بیشــتری را شــاهد بودیم. در آبان 98 با قطعی 
اینترنت تعداد آگهی های امالک شــهر تهــران در این 
سامانه نسبت به ماه مهر 18 درصد کاهش یافت و پس از 
آن همزمان با رشد معامالت در ماه های آذر، دی و بهمن 
روند صعودی گرفت اما در ماه اســفند 98 با شیوع کرونا 
 تعداد آگهی ها نسبت به من 98 بالغ بر 29 درصد کاهش

 پیدا کرد.
توزیع آگهی ها از نظر نوع نیز نشــان می دهد در زمستان 
97 بالغ بر 68 آگهی ملک شــهر تهران را آگهی فروش و 
32 درصد را آگهی های رهن و اجاره تشکیل می دادند. در 
زمستان 98 سهم آگهی های فروش از کل آگهی های شهر 

تهران افزایش یافت و به 75 درصد رسید. 
در پاییز 98 بالــغ بر 69 درصد از آگهی های ملک شــهر 
تهران در ســامانه مذکور را آگهی فــروش و 31 درصد از 
کل آگهی ها را آگهــی رهن و اجاره تشــکیل می داد.از 
ســوی دیگر پراکندگــی تعــداد آگهی هــا در مناطق 
مختلف شــهر تهــران گویای آن اســت که بیشــترین 
 آگهی های ملکی مربوط به مناطــق 1، 5، 2، 3، 4 و 22 

بوده است.

اعالم دستوررئیس جمهور در ساماندهی بازار خودرو 
باعث شده تا شــوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمت ها 
در برخی از خودروهای داخلی 5 تا 10 میلیون تومان 
کاهش پیدا کند. به اعتقاد فعاالن بــازار ما بالتکلیف 
هستیم و نمی دانیم سرنوشت قیمت ها به چه صورت 

خواهد شد.
به گزارش تســنیم تعیین قیمت خودرو این روزها در 
کشمکش جلسات مختلف مسئوالن قرار دارد و همین 
امر تأثیرات منفی خــود را بر تغییــرات قیمتی انواع 

خودروها در بازار گذاشته است.
اوایل هفته گذشته بود که براساس توافقات به عمل آمده 
در ســتاد تنظیم بازار قرار شد سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان  نسبت به اعالم قیمت های 
جدید خودرو اقدام کند اما دو روز بعد از این توافق رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد"شورای رقابت باید 
هفته آینده فرمول قیمت گذاری خودرو را ارائه می کند 

و قیمت خودرو بر اساس این فرمول تعیین می شود".
 این نقل قول ها در اعالم قیمت های جدید خودرو باعث 
شــد تا بازار درگیر قیمت های کاذب انواع خودروهای 
داخلی شــود به نحوی که برای یک خودروی پراید که 
پیش از این 70 میلیون تومان بود رقم های 85 تا 90 
میلیون تومانی مطرح شود. ثبت این رقم های کاذب که 
فقط بر روی کاغذ بود و در عمل خبری از خرید و فروش 
نبود عاملی شــد تا بازار با التهابات بســیاری روبه رو و 

نگرانی مردم هر روز افزایش پیدا کند.
برای بررســی این موضوع وزیر صنعت با صدور دستور 
ویژه به رئیس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، از مسئوالن این سازمان خواست تا با 
توجه به وجود برخی قیمت های غیر متعارف و فاصله 
دار نســبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام 
کنند. اما با گذشــت چند روز از دســتور وزیر صنعت 
اتفاقی در بازار به وجود نیامد و همچنان روند صعودی 
قیمت خودروهای داخلــی در بازار رکودهای مختلفی 

را ثبت کرد.

در نهایت روز گذشته رئیس جمهور به موضوع گرانی 
خودرو ورود پیدا کرد با اعــالم اینکه "افزایش قیمت 
خودرو به این شکل خالف مصوبه ستاد اقتصادی دولت 
بوده و قابــل پذیرش نیســت، وزارت صمت را موظف 
به رسیدگی ســریع این موضوع و  برخورد با متخلفان 

افزایش قیمت خودرو کرده است".
همین اعالم این دستور باعث شد تا شوک جدیدی در 
بازار ایجاد و قیمت ها در برخی از خودروهای داخلی 5 
تا 10 میلیون تومان کاهش پیدا کند. به اعتقاد فعاالن 
بازار ما بالتکلیف هستیم و نمی دانیم سرنوشت قیمت 
ها به چه صورت خواهد شد. این روزها کمتر معامله ای 
انجام می دهیم بازار شــایعه و اعالم قیمت های کاذب 
در سطح فضای مجازی داغ است اما در عمل خبری از 
معامله در بازار نبــوده و همه منتظر قیمت های جدید 
خودرو هســتند.در حال حاضر مشــتریان از خود می 
پرسند مگر چه اتفاقی در بازار افتاده که خودروها با این 

حجم از افزایش قیمت ها مواجهه شده اند.
برای پاســخ به این پرســش تئوری های مختلفی در 
چرایی رکورد 90 میلیون تومانی بــرای پراید مطرح 
اســت که نخســتین آن را باید اعالم خبر حذف آن از 

بازار دانست چراکه بسیاری از کسانیکه توان مالی کافی 
نداشتند با شنیدن آن احســاس خطر کرده و به سراغ 
بازار خودروآمدند تا الاقل بتوانند یک پراید خریداری 
کنند. در این شــرایط با افزایش تقاضا طبیعی اســت 
که قیمت هــا روند صعودی پیدا کنــد.در حال حاضر 
پرایــد در رده خودروهای ارزان قیمت بازار اســت که 
خبر حذف آن از خط تولید بیشتر مورد توجه دالالن و 
سودجویان بازار قرار گرفته و امروز این خودرو حتی در 
بازار کمیاب هم شده است.عالوه براین نباید از شگرد 
خودروسازان هم غافل شد زیرا هر زمان که خبر حذف 
تولید یک خودرو را مطرح می کنند بازار  واکنش منفی 
نشــان داده و کاهش عرضه رشد قیمت ها را ایجاد می 
کند.نکته مهم دیگر را باید چالش افزایش نقدینگی و 
سرمایه های سرگردان در کشــور عنوان کرد؛ در این 
شرایط مردم برای حفظ ارزش ســرمایه خود به سراغ 
کاالهای سرمایه ای می روند که در این شرایط خودرو 
بهترین گزینه اســت.رحمانی وزیــر صنعت چند روز 
پیش گفته بود:»سال گذشــته خودروسازان افزایش 
قیمت نداشــتند، اما بازار تالطم های بسیاری داشت؛ 
در سال جاری هم بر اساس برنامه ریزی هایی مقررشده 

است تیراژ تولید بیشتر شود و در این صورت با افزایش 
تولید بسیاری از مشکالتی که اآلن به آن اشاره شد، هم 
حل می شود.« او با اشــاره به اینکه درباره میزان رشد 
قیمت خودرو هنوز به نتیجه نرســیده اند گفت:» باید 
واقعیت را پذیرفت در دوره ای کاال ها با ارز 4200 تومان 
وارد می شــد، اما در حال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی 
تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست.« 
اما وزیر صنعت در حالی نیمه های هفته گذشــته این 
حرف ها را زد که روز آخر هفته قیمت خودروها بار دیگر 
رشد چشم گیری داشت و قیمت ها پرواز کرد تا جایی 
که قیمت پراید به 90 میلیون تومان رسید. قیمتی که 
البته وزیر صنعت آن را نامتعارف می خواند و دستور داده 
با آن برخورد شود. رحمانی به رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا با برخی 
قیمت های غیرمتعارف و فاصله دار نســبت به قیمت 
واقعی خودرو در بازار آزاد نســبت به قیمت کارخانه، 
با همه متخلفان این موضوع بــا جدیت تمام و قاطعانه 
برخورد کنند و مراتب را رســماً به مردم اطالع رسانی 
کنند.«خودرو تهران، تعطیلی مراکز شــماره گذاری 
 خودروهــا را هــم از دیگر دالیــل افزایــش قیمت 

خودرو اعالم می کند.

اعالم قیمت خودرو در بازار ممنوع شد
در همین رابطه عضو هیئت مدیره اتحادیه کســب و 
کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت 
درج قیمــت خودروها در آگهی هــای اینترنتی از روز 
پنجشنبه عصر صادر شــده و از آن زمان در حال اجرا 
اســت.وی  با اعالم اینکه این قانون تمامی پلتفرم های 
درج آگهی را شــامل می شــود،گفت: پیش از این نیز 
محدوده قیمتی برای آگهی خودروها مشخص شده بود 
و افراد در صورت اعمال قیمتی باالتر از حد تعیین شده، 
قادر به انتشار آگهی نبودند.در حال حاضر این قانون درج 
آگهی اتومبیل ها با ذکر قیمت را ممنوع می کند و این 

آگهی ها باید بدون قیمت درج شوند.

ذره بین قیمت بر مناطق مختلف پایتخت

۶۱ درصد معامالت در واحدهای ۵۰ تا ۱۰۰ متر

بازار  خودرو بالتکلیف است

بالتکلیفی  قیمت  خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سد مقاومتی دالر تغییر کرد
قیمت دالر روز شنبه با افزایشی صد تومانی، بار دیگر سد مقاومتی شکل گرفته در بازار را شکست و به قیمت ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی های بانکی به فروش رسید. به گزارش خبرانالین، روز شنبه هر 

دالر آمریکا در صرافی های بانکی یک گام دیگر به کانال ۱۶ هزار تومان نزدیک شد تا پیشروی این ارز شاخص در بازار آزاد در کانال ۱۶ هزار تومان سرعت گیرد. نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی نیز به ۱۵ 
هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. بر این اساس سد مقاومتی شکل گرفته در بازار دالر روز شنبه تغییر کرد و در حالی که پیش تر این سد ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، با افزایش نرخ ها بار دیگر به کانال ۱۶ هزار 

تومان نزدیک شد.همزمان با رشد قیمت دالر در صرافی های بانکی و بازار آزاد قیمت هر یورو نیز به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که رشدی صد تومانی را نسبت به روز قبل شاهد است. 
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نبود نطارت و پایش مستمر در بازار لوازم خانگی
محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی

متاسفانه با وجود ممنوعیت دوساله واردات لوازم خانگی برخی برندهای خارجی کاالهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان های غربی وارد می کنند. برای جلوگیری از هر گونه تنش در بازار لوازم 
خانگی شناسه دار کردن این کاالها مشرح شد و این طرح از هایپرهای بزرگ و فروشندگان آغاز و ادامه یافت. متاسفانه در فضای مجازی به دلیل نبود نظارت دقیق و پایش مستمر همچنان شاهد تخلف و افزایش شکایت ها هستیم. 

از اختالف قیمت بسیار باال تا نداشتن گارانتی و ضمانت نامه گرفته تا فروش کاالی قاچاق از مشکالت فروش لوازم خانگی در فروشگاه های اینترنتی است. 
در حال حاضر بازار لوازم خانگی در تسخیر قاچاق بوده و مردم نیز به این کاالها به راحتی و حتی از طریق شبکه های اجتماعی دسترسی دارند. مهمترین راه برای جلوگیری از ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور را کنترل مبادی رسمی 
است. از آنجاییکه لوازم خانگی قاچاق سهم عمده ای از بازار را در بر می گیرد در صورتی که مبادی ورودی و مرزهای رسمی کشور کنترل نشود باید بازار را به دقت رصد کرد تا از توزیع کاالی قاچاق جلوگیری شود. همچنین قاچاق 

رسمی لوازم خانگی عمدتاً از طریق مرزهای آبی کشور صورت می گیرد که از چهار بندر تجاری به مراکز استان ها وارد کشور می شود.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: مردم 
در فروش ســهام عدالت عجله نکننــد و بدانند که 
نگهداری این سهام منافعش بیشتر از واگذاری آن 

خواهد بود.
حسن قالیباف اصل امروز به همراه رئیس سازمان 
خصوصی ســازی در نشســتی خبری با موضوع 
آزادســازی ســهام عدالت گفت: آزادسازی سهام 
عدالت بعد از ۱۴ سال در حال انجام است و این یک 

فرصت بی نظیری برای بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: ســهام عدالــت در راســتای ابالغ 
سیاست های کلی اصل ۴۴ و تاکید رهبری به انجام 
آن از طریق بازار سرمایه ایجاد شده بود و ابالغ ایشان 
برای معامالتی سازی این سهام اتفاق بزرگی در بازار 
سرمایه است که می تواند منشأ تحوالت بزرگی باشد.
قالیباف اظهار کرد: در حال حاضر تعداد مشمولین 
سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر است این در حالی است 
که کل کدهای بورسی ۱۲ میلیون عدد است و اضافه 
شــدن حدود ۵۰ میلیون کد جدیــد اتفاق بزرگی 
در بازار سرمایه اســت، با توجه به اینکه شرکت های 
سرمایه گذار اســتانی نیز در بازار سرمایه سهام دار 
می شوند، بنابراین سهام داران این شرکت ها باید با 
قانون تجارت آشنا شوند، این سهام را به همان صورت 
نگه دارند، در مجمع عمومی شرکت کنند، رأی دهند 

و طبیعتاً با حقوقشان در بازار سرمایه آشنا شوند.

ارزش شرکت های بورسی سهام عدالت 
۴۹۰ هزار میلیارد تومان است

وی افزود: در حال حاضر از ۴۹ شرکت سرمایه پذیر 
سهام عدالت، ۳۶ شــرکت بورسی و۱۳ شرکت غیر 
بورســی وجود دارد که ارزش شرکتهای بورسی در 
حال حاضر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان است و با قابلیت 
معامله پیداکردن، این سهام به سهام شناور آزاد که 

هرروز در بورس معامله می شود، اضافه خواهد شد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
همزمان با قابلیت معامله پیداکردن سهام عدالت، 
همانگونه که رهبر انقالب نیز به شورای بورس تاکید 
داشتند، مصر هستیم مردم به صورت مستقیم در 

شرکت های سرمایه پذیر سهام دار باشند.
وی ادامه داد: ۳۰ شرکت ســرمایه گذاری استانی 
سهامدار ۱۳ شــرکت غیر بورســی و همچنین به 
نمایندگی از طرف افرادی که انتخاب کنند به صورت 
غیر مســتقیم سهامشــان را آزاد کنند، سهامدار 

هستند.
قالیباف گفت: بر اســاس تاکید رهبری، ســازمان 
بورس باید عرضه شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
به بورس را در اولویت قرار دهد. این شرکت ها طبق 
دستور العمل و با توجه به ترتیبی که اعالم خواهد شد 
موظف هستند ظرف یک ماه پس از نهایی شدن سبد 
سهام، برای شرکت فرابورس ایران یا شرکت بورس 
اوراق بهادار ایران پذیرش بگیرند. این الزام برای تمام 

شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود دارد.
وی ادامه داد: ۱۳ شرکت غیر بورسی نیز پذیرش در 

بورس را آغاز می کنند.

صدور کد بورســی بــرای ۳۰ میلیون 
سهامدار عدالت

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت 
سرمایه گذاری مرکزی از چند سال گذشته مقدمات 
را فراهم کرده و برای ۳۰ میلیون سهامدار عدالت کد 

بورسی صادر کرده است.
قالیباف درباره ارزش فعلی سهام عدالت گفت: ارزش 
نهایی سهام عدالتی که ۱۴ سال پیش یک میلیون 

تومان بود، روز آزاد سازی اعالم می شود.
وی ادامــه داد: قاعدتــاً ســرمایه گذاری در بورس 
یک ســرمایه گذاری متفاوت و پسندیده نسبت به 
ســرمایه گذاری در سایر بازارهاســت. این حجم از 
نقدینگی اگر به سمت مسکن یا ارز برود موجب تورم 
می شود اما بازار سرمایه باعث بهبود فضای اقتصاد 
می شــود. قالیباف گفت: بنابراین توصیه می شود 
مردم در فروش عجله نکنند و آن را نگه دارند چرا که 

طبیعتاً عوائد آن بیشتر خواهد بود

آزادسازی سهام عدالت منجر به کارایی 
بازار سرمایه می شود

وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت بورس با آزاد 
سازی چه می شود گفت: آزاد سازی سهام عدالت به 
کارایی بازار کمک می کند. سال ها بحث بر این بود که 
سهام شناور آزاد پایین است البته در سال های اخیر 
۵ درصد افزایش یافت. با آزادسازی این رقم، تا حدود 
۱۰ درصد افزایش یافته و کمک می کند بازار سرمایه 
یک گام باالتر رود. قالیباف ادامــه داد: قاعدتاً وقتی 
که بحث رشد بازار پیش می آید حساس می شویم 
که چرا در مورد قیمت صحبت نمی کنیم دلیل آن 
این است که قیمت، در بازار تعیین می شود و سرمایه 
گذاران باید مطالعه داشته و با دقت خرید و فروش 
انجام دهند. سازمان بورس جلوی کسی را نمی گیرد 

و مسئولیت با سرمایه گذار است.

شاخص را انتظارات آینده مشخص می کند
وی درباره تخمین شــاخص در آینده گفت: اینکه 
شــاخص به چه عددی می رســد را تحوالت آینده 
مشــخص می کند چرا که قیمت ســهام بر اساس 
انتظارات شکل می گیرد؛ البته این را نیز نمی شود 
انکار کرد که افراد باید دقت بیشــتری در خرید و 
فروش به خرج بدهند.قالیباف گفت: افزایش قیمت 
یک فرصت است برای بنگاه ها که بیایند و در بورس 
مشارکت کنند. عرضه های اولیه یک فرصت است و ما 
اختیاراتی به بورس و فرابورس داده ایم که عرضه های 
اولیه را به سهولت بپذیرند و این وظیفه هلدینگ ها 

است که از این ظرفیت استفاده کنند.

کشتی آرای از افزایش تقاضا برای خرید طالی خام و 
سکه توسط مردم خبر داد و گفت: اتفاق مهمی که در 
بازار رخ داده این است که قیمت دالر و طالی جهانی 
ثابت بوده، ولی قیمت سکه درحال افزایش است.محمد 
کشــتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه در روز 
جاری اظهار داشت: اتفاق مهمی که در بازار رخ داده و 
باعث افزایش حباب سکه نیز شده، افزایش قیمت سکه 

باوجود ثبات قیمت ارز و طالی جهانی است.
وی افزود:  قیمت سکه درحالی از ۶ میلیون و 8۱۰ هزار 
تومان عبور کرده که قیمت ارز و طالی جهانی نسبت 
به قیمت های پایانی روز پنج شنبه تغییر خاصی نداشته 
و تقریباً ثابت بوده اســت.نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهر با بیان اینکه تقاضا برای خرید سکه و طالی 
خام توسط مردم زیاد شده است، گفت: بنظر می رسد 
افرادی که نمی توانند وارد بورس شوند، سرمایه های 
خرد را وارد بازار طال و ســکه کرده اند. کشتی آرای با 

تأکید بر ورود ســرمایه های خرد به بازار طال و سکه 
تصریح کرد:  افزایش تقاضا باعث افزایش حباب قیمت 
سکه شده است؛ هم اکنون حباب سکه طرح جدید 
۳۵۰ هزار تومان است. هم اکنون هر قطعه سکه بهار 
آزادی طرح جدید ۶ میلیون و 8۱۰ هزار تومان، سکه 
بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۶۰۰ تومان در بازار 
طال و سکه معامله می شود.ضمن آنکه قیمت نیم سکه 
بهار آزادی ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع ســکه 
بهار آزادی یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ســکه 
 گرمی یک میلیون تومان تعیین شــده و به فروش 

می رسد.
قیمت هر گرم طالی ۱8عیار هم ۶۵۹ هزار تومان، هر 
گرم طالی ۲۴ عیار 877 هزار تومان و هر مثقال طال 
۲ میلیون و 88۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است، 
ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 

۱7۰۳ دالر معامله می شود.

در ســال ۹7 حــدوداً ۲ 
میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر کاالی لــوازم خانگی 
به صــورت قاچــاق وارد 
کشور شده که سهمی ۶8 
درصدی از کل بازار لوازم خانگی را دارد. براساس 
آمار رســمی کشــور که مرکز آمار و دستگاه های 
مسئول آن را تأیید می کند، مصرف لوازم خانگی در 
کشور در سال ۹7، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
بوده است. طبق برآوردهای رسمی 8۹7 میلیون 
دالر آن تولید داخل، ۲۹۶ میلیــون دالر واردات 
رســمی که مجموعاً یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
دالر می شود براین اساس حدوداً ۲ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر، کاالی لوازم خانگی به صورت قاچاق 

وارد کشور می شود.
یکی از عواملی که قاچاق لــوازم خانگی را جذاب 
کرده، گردش مالی ۴۰ هــزار میلیارد تومانی بازار 
این کاالســت. متأسفانه در طی ســال های ۹۰ تا 
۹۶ ســهم کاالی خارجی در این بازار بیش از ۶۰ 
درصد بود که تبلیغات گسترده کاالهای خارجی 
نیز به افزایش نفوذ آن ها افزوده بود. ضعف کیفیت 
و عقب ماندگی کیفی کاالی داخلی در ســال های 
۹۰ تا ۹۵ موجب شد تا این کاالها در بین مردم با 
استقبال کمی روبرو شود. از طرف دیگر تالطم های 
ارزی در ســال ۹7 موجب افزایش قیمت تولیدات 
داخلی شــد که برخی از کارشناسان داخلی بیان 

می کردند که این افزایش قیمت منطقی نیست.
رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی 
در رابطه بــا بازار لوازم خانگی مــی گوید: بیش از 
8۰ درصد لوازم خانگی که در ســایت ها و فضای 
مجازی تبلیغ شــده یا قیمت گذاری می شــوند، 
تقلبی یا قاچــاق بوده و شناســه کاال و گارانتی و 

ضمانتنامه معتبر ندارند یا با قیمت های باالیی به 
فروش می روند. سید مرتضی میری،  درباره خرید 
و فروش لوازم خانگــی در فضای مجازی، افزود: از 
دو سال پیش تاکنون ورود کاالهای ساخته شده 
لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است و شاید بین 
۱۰ تا ۲۰ درصد اجناس خارجی که در سایت ها و 
فروشگاه های مجازی معامله می شوند، مربوط به 
اجناس باقی مانده از قبل باشــد. وی هشدار داد: 
اکثر این کاالها تقلبی یا قاچاق بوده و شناسه کاال و 
گارانتی و ضمانتنامه معتبر ندارند یا با قیمت های 

باالیی به فروش می روند.
میری به طور نمونه از یک مدل یخچال ساید بای 
ساید کره ای مثال زد که از دو سال پیش تاکنون 
وارد کشور نشده و در حالی که آخرین قیمت آن ۲۲ 
میلیون تومان بوده، در سایت ها و فضای مجازی به 
۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است. وی گفت:  در 
تماس با صاحبان برخی از این سایت ها  و اعتراض 
به گران فروشی ها و درج کاالهای قاچاق، اما اعالم 
کردند که در بسیاری موارد پنل سایت را به دیگران 
اجاره می دهند و مسوولیتی در قبال آن نپذیرفتند. 

این مقام صنفی تاکید کرد که این نقص قانون است 
و باید صاحبان سایت ها و اپلیکیشن ها پاسخگوی 
موارد این چنینی باشــند. میری خاطرنشان کرد: 
مطابق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، مواد 
اولیه تولید لوازم خانگی همچون گذشته در گروه ۲ 
کاالیی بوده و مشمول دریافت ارز نیمایی می شود. 
وی بیان داشــت: نگاهی به بازار ارز نشان دهنده 
اختالف قیمتی اندک ارز نیما و ارز آزاد )در حدود 
هزار تومان( است و قیمت ها نسبت به سال گذشته 
نزدیک به ۳۰ درصد گرانتر شــده اســت. رئیس 
اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی ادامه 
داد:  این رشــد قیمتی روی قیمت تمام شده کاال 

تاثیرگذار خواهد شد.
وی اظهار داشت: به طور معمول کارخانجات قیمت 
کاالهای تولیــدی خود را به ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع می دهند 
که پس از بررسی توسط کارشناسان این سازمان، 
برای رویت مشتریان در سامانه ۱۲۴ ثبت می شود. 
میری گفت: با اینک حدود دو ماه از سال را پشت 
سر گذاشته ایم، اما قیمت های جدید اعالم نشده 

و به خصوص کارخانجاتی که بیــش از ۱۰ درصد 
افزایش  قیمت داشته اند، مدارک خود را به سازمان 
حمایت تســلیم نکرده اند. وی خاطرنشــان کرد: 
اکنون مالک عمل برای سازمان حمایت در بررسی 
شکایت های واصله، قیمت های پیشین مندرج در 
سامانه ۱۲۴ است و این کم کاری تولیدکنندگان 
شاید در شــکایت های مردمی به ضررشان تمام 

شده و مشمول گران فروشی شوند.
کارخانجات داخلی توانســتند سال گذشته 8۲۵ 
هزار و ۴۰۰ دستگاه تلویزیون تولید کنند. بررسی 
آمارهای رسمی منتشــره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حاکی اســت در ۱۲ ماهه ۹8، تعداد یک 
میلیون و ۱۶8 هزار و 7۰۰ دستگاه یخچال فریزر 
در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۹7 رشد 
7.8 درصدی داشته است. در ســالی که گذشته 
کارخانجــات داخلی موفق به تولیــد 7۳۲ هزار و 
۲۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی شدند که رشد ۳۲ 
درصدی در مقایسه با سال قبل از آن داشته است. 
همچنین تولید کولر آبی در این مدت با رشد ۶.۳ 

درصدی به ۹۰۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه رسید.

اختالف قیمت لوازم خانگی در سایت های اینترنتی با فروشگاه ها به بیش از 10 میلیون تومان رسید

فروش لوازم خانگی قاچاق با قیمت نجومی
بیش از ۸0 درصد لوازم خانگی در سایت ها قاچاق یا تقلبی است
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در حالیکــه آخریــن آمار 
در رابطه بــا خط فقر مبلغ 
پنج تا شش میلیون تومان 
اعالم شــده است، علیرضا 
محبوب فر، آسیب شناس 
اجتماعی در ایــن رابطه گفته اســت که خط فقر 
در اردیبهشت ماه ۹8 هشــت میلیون تومان اعالم 
شد اما متاسفانه امروز نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره به مرز ۹ 
میلیون تومان نزدیک شــده است که همین عامل 

باعث افزایش خشونت در منزل می شود.
اقتصاد ایران با مشکالت بســیاری دست و پنجه 
نرم می کند که بحران کرونا نیز مزید بر علت شده 
و بر آســیب های اقتصادی افزوده است و هرچند 
آمار خط فقر اعالم شــده مربوط به اردیبهشــت 
سال گذشــته اســت اما باید این واقعیت را نیز در 
نظر داشــت که امروز با وجود مشکالت بیشتری 
مانند کرونا کــه اقتصاد با آن روبرو اســت در این 

مقدار از خط فقر شک و شبه ای نمی توان داشت. 
اقتصاد ایران در ســالی که گذشــت با چالش های 

فراوانی همراه بود افزایش نرخ ارز، گرانی کاالهای 
اساســی، تحریم های جدید نفتی، عدم بازگشت 

ارز حاصل از صــادرات کاال و مهم تر از همه کاهش 
 قــدرت خریــد مــردم از چالش هــای اقتصادی 

سال ۹8 بود.
اما گزارش های منتشر شده نشان می دهد که بیش 
از 7۰ درصد کارگران در ایران زیر خط فقر مطلق 
هستند و حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳ 
میلیون و 7۰۰ هزار تومان باشد. حتی این مبلغ نیز 
در شرایط کنونی مکفی نبوده و باید در آن تجدید 

نظر کرد. 
در حالی که مطابق اعالم بانک جهانی هر شهروند 
ایرانی برای قرار گرفتــن باالی خط فقر باید روزانه 
۵.۵ دالر درآمد داشته باشــد، متوسط درآمد هر 
شهروند ایرانی ۳.۲ دالر است. در هیمن رابطه رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
نیز می گوید: سبد معاش در شهریور ماه از مرز هشت 
میلیون تومان گذشته و به هشت میلیون و 7۴ هزار 
تومان رسیده است. به عبارت ساده تر، یک خانوار 
۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه های زندگی را در 
حد نســبتاً قابل قبولی فراهم آورد، در شهریورماه 
 ۹8 نیــاز به هشــت میلیــون و 7۴ هــزار تومان 

درآمد دارد.

با خط فقر 9 میلیون تومانی، حداقل دستمزد هزینه 10 روز یک خانواده چهار نفره خواهد شد

کاهش قدرت خرید مردم
مردم باز هم فقیرتر شدند                                                                                       بازی آمارها با دخل و خرج مردم

کاهش خط فقر با اتکا به تولید
مسعود دانشمند، اقتصاددان

اگر آمار اعالم شــده در رابطه با خط فقر ۹ میلیون تومانی درست باشــد با حداقل دســتمزد ســه میلیون تومانی این مبلغ تنها هزینه ۱۰ روز یک خانواده چهار نفره خواهد شــد. ما با قبول خط فقر پنج تا شش 
 میلیون تومانی شاهد هستیم که قدرت خرید و توانایی معیشــتی مردم چقدر کاهش پیدا کرده است بنابراین باید برای تایید این آمار بررسی انجام شــود چراکه این مبلغ بسیار در هزینه های زندگی تاثیر خواهد 

داشت. 
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که خط فقر در تهران و کالنشهرها با شهرهای دیگر و کوچک کشور تفاوت فاحشی دارد. اجازه بهایی که یک خانواده چهار نفره در تهران پرداخت می کند با اجاره خانه یک خانواده 
چهار نفره در شهرستان ها تفاوت بسیاری دارد. بنابراین باید در رابطه با خط فقر تحقیقات بسیاری شــود تا میزان آن به درستی اعالم شود. تنها راه کنترل خط فقر ۹ میلیونی یا همان پنج تا شش میلیونی گذاشتن 
اقتصاد روی ریل تولید است. توسعه اشــتغال و تولید، چرخ اقتصاد را به گردش در می آورد. برای اینکه بتوان نقشه راه درستی برای تغییر بنیادین اقتصاد کشور ترسیم کرد، باید کمیته ای ۴ جانبه از دولت، مجلس، 

بخش خصوصی و متخصصان دانشگاهی تشکیل شود تا این افراد از هر چهار دسته بتوانند نقشه راه ۱۰ ساله بر پایه تولید ملی و اقتصاد بدون نفت طراحی کنند که هیچ دولتی نتواند خالف این نقشه راه حرکت کند.
متاسفانه اقتصاد کشور در سال گذشــته حال و روز خوبی نداشت و دالیل آن هم خیلی روشن اشــت که کنترل غیر کارشناســی دولت اســت. دولت به چه دلیلی دالر را ۴۲۰۰ تومان کرد، معلوم نبود. متاسفانه 
دولت نظمی که در اقتصاد وجود داشــت را برهم زد یعنی خود خواســته یک بی نظمی در اقتصاد ایجاد کرد. این در حالی اســت که در سال قبل از آن یعنی در ســال ۹7 واحدهای تولیدی که توان مالی نداشتند 
 یا تولید خــود را کاهش دادند و یا شــیفت کارگری خود را کــم کردند و یا اصال تعطیل شــدند که همین موضوع بیــکاری و کاهش نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی را بــه اقتصاد تحمیل کرد و خــط فقر را نیز 

گسترش داد. 
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ســخنگوی دولت با بیان این که مقابله سیاست زده و 
مبتنی بر افشاگری، مقابله بنیادی با فساد نیست، گفت: با 
فساد باید به طور ساختاری مقابله کنیم و مجلس یازدهم 
باید در فسادزدایی به دولت کمک کند. علی ربیعی در 
گفت و گو با ایرنا درباره تعامل دولت و مجلس یازدهم و با 
توجه به شرایط کشور و مسائلی مانند شیوع کرونا، تشدید 
تحریم ها و ضرورت های تحقق شعار »جهش تولید« 
اظهار داشت: دولت، قوه قضاییه و مقننه و سایر نهادهای 
عمومی و نیروهای مسلح همه در کنار هم در قبال حل 
و فصل مسائل زندگی روزمره مردم، رشد و پیشرفت و 
شادابی کشور و حفظ امنیت مسئولیت مشترک دارند. 
ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه »رابطه بین دولت و 
مجلس باید به سمت حل و فصل مسائل مردم باشد« 
گفت: این رابطه باید بر اساس نامه های بلندمدت و یک 
رابطه هم افزا پایه گذاری شود.   وی تصریح کرد: ما نگاه 
نمی کنیم به این که از عمر این دولت یکسال و چندماه 
باقی مانده است، بلکه معتقدیم پایه گذاری های نهادینه 
برای مسائل مهم آینده کشور در همین عمر باقی مانده 

دولت هم با مجلس باید صورت بگیرد.

دولت در انتخــاب ارکان مجلس هیچ 
دخالتی ندارد

ربیعی با بیان این که »انتخاب رییس، هیات رییسه 
و کمیســیون ها مســائلی اســت که باید بر اساس 
سازوکارهای مجلس صورت می گیرد: گفت: دولت 
هیچ گونه دخالت، دیدگاه و نظری در ســازوکارهای 
مجلس برای انتخاب ارکان آن نــدارد.   وی با تاکید 
بر لزوم رعایت اصل تفکیک قوا و عدم مداخله قوا در 
امور یکدیگر، اظهارداشت: روی مرزهای همپوشانی 
ایستادن و دخالت کردن آفتی است که با آن روبه رو 
هستیم، ولی ما به تفکیک و در کنار آن به هم افزایی 
قوا اعتقاد داریم. سخنگوی دولت با بیان این که دولت 
هر کمکی را که مجلس بخواهد، انجام می دهد، افزود: 
آمادگی داریم در جلســات اولیه توجیهی از آخرین 
وضعیت کشور با مجلس مشــارکت کنیم و آخرین 
وضعیت کشــور را برای ایجاد یــک آمادگی ذهنی 
برای نمایندگان دوره یازدهم انجام دهیم زیرا غالب 
نمایندگان مجلس یازدهــم، دور اول حضور آنها در 

مجلس است. 

رئیس سازمان بورس:

نگهداری سهام عدالت به صرفه تر است 

ورود سرمایه های خرد به بازار طال و افزایش تقاضا برای خرید سکه

کشتی آرای: حباب سکه ۳۵۰ هزار تومان شد

ربیعی: 

مجلس یازدهم برای فسادزدایی به دولت کمک کند
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر در نظر دارد پروژه اجرای عملیات احداث کمربند حفاظتی 
) بنچ مارک بتون آرمه ( واقع در مناطقی از حوزه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های چالوس و نوشهر را از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت در رشته کشاورزی و منابع 
طبیعی، ابنیه با حداقل پایه ۵ صادره از دفتر فنی استانداری، صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

به شرح ذیل واگذار نماید.
1- تضمین شرکت در مناقصه طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی با توجه به برآورد انجام شده برای هر یک از پروژه ها 

به مبلغ 22۵.000.000ریال می باشد.
2- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 1۷ روز پنجشنبه مورخ 99/02/2۵ از طریق سامانه ستاد 

می باشدضمنا آگهی نوبت اول روز شنبه مورخ 99/02/20 و آگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ99/02/21 خواهد بود.
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 99/03/10گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز 

یکشنبه مورخ 99/03/11 از طریق سامانه ستاد می باشد.
4 -  برآورد اولیه بر مبنای فهرست بها، ابنیه سال 1399به شرح جدول فوق می باشد.

۵-  مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد ها می باشد.
6-  محل دریافت اسناد، ارسال و گشایش پیشنهادها، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس اینترنتی 

)www.setadiran.ir ( می باشد.
 عبدالرضا سنگاری  
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر

نوبت دوم 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 
کل مبلغ ) ریال ( تعداد محل اجرای 

عملیات
محل 
اعتبار

عنوان پروژه ردیف

4.498.622.000 500 منطقه فشکور 
و بیجدنو و 

باالدست

از محل 
اعتبار سفر 
مقام معظم 

رهبری

عملیات احداث 
 کمربند حفاظتی 

) بنج مارک بتون ارمه (

1

4.498.622.000 500 منطقه 
گلندرود و 

باالدست

از محل 
اعتبار سفر 
مقام معظم 

رهبری

عملیات احداث 
 کمربند حفاظتی 

) بنچ مارک بتون ارمه (

2

ضعــف ســواد اجتماعی 
دربــاره فروشــگاه های 
مجازی اعم از کم اطالعی 
جامعه نســبت به »مزیت 
اســتفاده یــا راه انــدازی 
فروشگاه های مجازی«، »معیارهای خرید اینترنتی 
امن«، »شیوه های جذب مشــتری وفادار« و ... از 

حسرت های بازار کرونایی در ایران است.
برای اینکه بازار خرید و فروش ایران را مجسم کنیم 
به دهه 60 مــی رویم. مردان و زنــان با کیف پول 
چرمی و زنبیل به دست به مغازه ها می روند. در دهه 
90 تنها کیف پول های چرمی و زنبیل جای خود 
را به کارت بانکی و سبد خرید داد تا اینکه سوغات 
چینی ها از جنوب شرق آسیا به ایران رسید. ورود 
نامبارک این بیماری به کشور ما، مصادف با تعطیلی 

چند هفته ای اصناف شد و صاحبان کسب و کارها 
مجبور شدند موبایل های خود را روشن کنند و با 
وجود عدم تمایل به فروش در بستر مجازی، به آن 
روی بیاورند. هرگز کســی فکرش را نمی کرد که 
کرونا همه کسب و کارها را مجبور کند به فکر ارائه 
محصوالتشان در سامانه های مجازی بیفتند. این 
شد که خرده فروشــی های آنالین نقشی پررنگ 
تر از گذشــته یافتند. در کنار خرده فروشــی ها، 
کسب و کارهایی که تعطیل شــدند نیز به مارکت 
پلیس هایی روی آوردند تــا بتوانند کاالهای خود 
را به مشتریانی که پشــت صفحه مانیتور نشسته 
اند بفروشــند. به تدریج کرونا همه را متوجه کرد 
که اقتصاد کرونازده جهانی مجبور است به تجارت 
الکترونیک و خریدهای اینترنتی جدی تر از گذشته 
و به عنوان یک ضرورت نگاه کند. بسیاری از مردم 
به دلیل ترس از بیمار شدن تمایلی به بازگشت به 
عادت های خرید قدیمی ندارند. یک مطالعه اخیر 
که توســط Morning Consult انجام شــده 

نشان داد که 24 درصد از مردم تا شش ماه آینده با 
احساس راحتی پا در خیابان ها نمی گذارند. 

»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، ضرورت 
و آسیب خرید اینترنتی را بررسی می کند.

خرده فروشی های آنالین در خط مقدم مبارزه با كرونا 

رشد  خرید  اینترنتی  فراتر  از  ظرفیت  آنالین ها
شيوع كرونا شرایط ایده آل را برای راه اندازی پلتفرم های آنالین فراهم كرد

فشار جهش ناگهانی مشتریان به خرده فروشی های آنالین

حلقه مفقوده رونق خرده فروشی های آنالین
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ایران

کرونا نه تنها در کشور ما، بلکه در تمام کشورها و حتی کشورهای صنعتی بسیار قوی هم آثار بسیار منفی داشته و کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در درجه اول قرار دارند 14.8 درصد GDP آنها پایین آمده است. حاال کرونا روی 
کشور ما که در شرایط خاص و تحت تحریم بوده مسلما بیشتر اثرگذار خواهد بود. در دوره قرنطینه خانگی مردم مجبورند اقالم مورد نیاز خود را از طریق خرده فروشی های آنالین دریافت کنند. بنابراین تجارت الکترونیکی با شیوع 
بیماری کرونا اهمیت بسیار زیادی یافته است. متاسفانه برخی فروشگاه های مجازی که پیش از این هم صاحب اعتباری بودند در این دوره خوب عمل نمی کنند و خدمات پس از فروش نمی دهند. سازمان حمایت و بخش معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمت باید روی فروشگاه های اینترنتی نظارت داشته باشــد. کاالهایی که این برخی از این فروشگاه ها به مشتریان تحویل می دهند اجناس فیک هستند. بنابراین الزم است خرده فروشی های آنالین در 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ثبت نام کنند تا اگر مردم شکایتی دارند، بتوانند به آنجا مراجعه کنند. در برخی از این سایت ها، اسم مدیرعامل و مسئول مشخص نیست و حتی خدمات پس از فروش مشخصی ندارند. چنین 
سایت هایی فقط کاال را تحویل می دهند و زمانی که مشتری از کاال راضی نیست و می خواهد آن را مرجوع یا تعویض کند چنین امکانی برایش فراهم نیست؛ در صورتی که پیش از این اعالم شده بود که مشتری قادر به مرجوع کردن 
کاالهای خریداری شده است. بنابراین در این فرایند مشتریان با مشکالت عدیده ای روبه رو می شوند. لذا تجارت الکترونیکی خوب است به شرطی که عده ای سودجو وارد این بیزینس نشوند که مردم نسبت به بقیه بیزینس و خرده 

فروشی های آنالین که صادقانه کار می کنند بدبین شوند. 
فروشگاه های اینترنتی باید حتما یک فرم خاصی در وزارت بازرگانی داخلی پر کنند. همه کسب و کارهای آنالین موظف اند از قوانین این فرم تبعیت کنند. سایت های فروش اینترنتی باید همه به نوعی به وزارت بازرگانی داخلی 
متصل باشند تا وزارتخانه صمت اگر خواست )به خصوص در دوره کرونا( بتواند بر آنها نظارت و کنترل کند. متاسفانه در این بین افرادی شیاد هستند که خرده فروشی های آنالینی راه می اندازند و قول هایی هم به مشتری روی سایت 

شان می دهند ولی پس از فروش، اگر آن کاال مورد نظر مشتری نیست و برخالف آن چیزی است که در سایت هست، مشتری برای مرجوع کردن آن با مشکالت عدیده ای برخورد می کند و گاهی اصال نمی تواند آن را پس بدهد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ممنوعیت درج قیمت خودرو در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودروها در آگهی های اینترنتی از روز پنجشنبه عصر صادر شده و 

از آن زمان در حال اجراست. رضا الفت نسب گفت: پیش از این نیز محدوده قیمتی برای آگهی خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی باالتر از حد 
تعیین شده، قادر به انتشار آگهی نبودند. در حال حاضر این قانون درج آگهی اتومبیل ها با ذکر قیمت را ممنوع می کند و این آگهی ها باید بدون قیمت درج شوند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
ریزش خيابان ميرزا طاهر ارتباطی به فرونشست 

زمين ندارد
 ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: حادثه امروز خیابان میرزاطاهر 
اصفهان و ایجاد حفره در آن ارتباطی با موضوع 
فرونشست و فروچاله در اصفهان ندارد و تنها 
به دلیل آب ناشی از حوادث لوله آب که محل 
خط فاضالب قدیم بــوده ، این محل اندکی 
دچار نشست شد. اکبر بنی طبا درباره سقوط 
یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد در حفره 
ای به ابعاد 10 متر در 4 متر به عمق یک ونیم 
الی 2 متر  در خیابــان میرزاطاهر اصفهان، 
اظهار کرد: پیشتر در این محل یک خط شبکه قدیمی فاضالب وجود داشت که اکنون در 
مدار نیست، اما به دلیل شکستگی لوله آب شاهد ریزش این بخش از خیابان بودیم.وی با بیان 
اینکه مدتی قبل اصالح شبکه فاضالب این منطقه انجام شده بود، گفت: مسیر قبلی فاضالب 
قبال از مدار خارج شده بود و با شکستگی لوله آب در این محل، میزانی آب تجمع پیدا کرده بود 
که متاسفانه منجر به نشست زمین در خیابان میرزاطاهر اصفهان شد.سخنگوی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بار شبکه فاضالب در این محل نیست و 
تنها آب در این محل جمع شده است، تاکید کرد: این قسمت از زمین نیاز به بازسازی ندارد و 
شرکت آبفا به دنبال پر کردن زمین با شن و ماسه است و سپس این بخش از خیابان را آسفالت 

خواهد کرد و خوشبختانه در این منطقه قطعی آب نداریم.

نمکی: 
پيش بينی می شود پایيز سختی در پيش داشته باشيم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برآورد می شود که در پاییز امسال، آنفلوآنزا و 
کرونا باهم بروز کنند و پیش بینی می شود که یکی از پاییزهای سخت را در پیش داشته باشیم 
و اگر چنین شد، باید آمادگی کامل داشته باشیم.به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی،  سعید نمکی روز شنبه در جلسه شورای فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران افزود: باید در مورد کرونا در حالت آماده باش باشیم. زیرا اگر ویروس تغییر 
رفتار دهد، تمام معادالت ما به هم می ریزد.وی ادامه داد: در مورد کرونا معتقدیم که اگر در 
پاییز، پیک بعدی بروز کند و جهش ژنتیک عمده ای به سمت خشونت نداشته باشد، دیگر با 
شرایطی که تاکنون از سر گذرانده ایم مواجه نخواهیم شد و با کرونایی آرام تر روبه رو خواهیم 
بود. زیرا وقتی ویروس در طبیعت بچرخد، ایمنی را باالتر می برد، دوم اینکه رفتار ویروس 
به سمت آرام تر شدن پیش می رود. سوم اینکه امیدواریم داروهای ضدویروس موثرتری را 

شناسایی کنیم.
تا پایان 1400 نباید به واکسن کرونا امیدوار باشیم

نمکی گفت: تا پایان سال 1400 نباید به واکسن کرونا امیدوار باشیم، زیرا تولید و ساخت 
واکسن پروسه ای بسیار زمان بر است. بنابراین امیدواریم بتوانیم پاییز را به خوبی مدیریت 
کنیم.وی افزود: در سال جاری، واردات واکســن آنفلوآنزا افزایش خواهد داشت تا تمامی 

گروه های آسیب پذیر بتوانند واکسینه شوند.

بی عملی دولت در كنترل نقدینگی
  سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

خلق نقدینگی دو حوزه اصلی دارد؛ یک بخش آن، حوزه بانک ها هســتند 
و یک بخش هم کسر بودجه پولی شــده دولت است. وقتی خلق نقدینگی 
توسط سیستم بانکی صورت می گیرد و منافع آن به سیستم بانکی تزریق می 
شود سهامداران بانک ها و مدیریت و مدیران بانک ها منتفع می شوند. این 
کار اصال قابل قبول نیست. این خلق نقدینگی پولی است که بانک ها با آن 
بازی می کنند و در اختیار آنها قرار می گیرد.بخش دوم خلق پول از طریق 
سیستم بانک مرکزی است که کسر بودجه های پولی شده دولت است. کسر 
بودجه پولی شده دولت کار غلطی اســت و نباید انجام شود؛ اما در هر حال 
 اگر به هر علتی با فشار و سختی و با اکراه اگر انجام شود، منفعت آن به مردم 
می رسد؛ یعنی نهایتا یک نوع مالیات پنهان است که برای تولید کاالی عمومی 
استفاده می شود.در تمام دنیا کسر بودجه های پولی شده دولت از بانک های 
مرکزی اگر هم مورد انتقاد است؛ ولی به هر حال منافع آن به مردم می رسد. 
یعنی ما اگر هم اتفاقی افتاده می گوییم که منافع آن به مردم می رسد. هرچند 
موافق این کار نیستیم و باید حل شود؛ اما منافع آن به مردم می رسد؛ ولی 
وقتی خلق نقدینگی توسط بانک ها صورت می گیرد، فقط زیان آن به مردم 
می رسد و تمام برداشت از این حوزه خلق نقدینگی جدید هم نصیب بانک ها 
و سهامداران و مالکان و مدیران آنها می شود. این بی عملی و بی تفاوتی دولت 
و بانک مرکزی در این خصوص اصال پذیرفته نیست. چرا باید بانک مرکزی 
و دولت نسبت به این موضوع هیچ حساسیت دقیق و درستی نداشته باشد و 

اصالح صحیحی نکند؟ 

استان ها

خبر

سرمقاله
با هدف حمایت از کســب و کارهای اینترنتی 
و تشــویق شــهروندان بــه دریافــت خدمات 
غیرحضــوری از این پس، بخشــی از ســامانه 
»تهران من« به عنوان ســامانه جامع خدمات 
 شــهروندی بــه معرفی ایــن کســب و کارها 

می پردازد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
 فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری 
تهران، در پي شــیوع بیمــاري کرونــا و لزوم 
رعایــت فاصله  گــذاري اجتماعــي، بــا هدف 
حفظ سالمت شــهروندان و نیز تشویق آنان به 
دریافت سرویس هاي شهري به صورت آنالین، 
این ســازمان در اقدامي حمایتــي بیش از ۷0 
 فروشگاه  اینترنتي و کســب  و کار آنالین داخلي 
را که مــورد نیاز روزمره شــهروندان اســت، 
از طریــق درگاه »تهــران مــن« به نشــانی 
my.tehran.ir  معرفــي کــرده و بــه ایــن 
ترتیــب شــهروندان می تواننــد نســبت به 
 دریافت خدمــت مورد نظر خــود از خانه اقدام

 نمایند.
شــهروندان از این پس با مراجعه به قســمت 
»فروشــگاه ها و خدمات آنالین« در ســامانه و 
اپلیکیشن تهران من ضمن آشــنا شدن با انواع 
خدمات آنالین موجــود در پایتخت، می توانند 

برای ثبت سفارش و دریافت خدمات به صورت 
آنالین به سایت های معرفی شده، متصل شوند. 

در این قسمت از ســامانه، بیش از ۷0 فروشگاه 
اینترنتــی و ارائــه کننــدگان انــواع خدمات 
برخط در دسترس شــهروندان قرار داده شده 
اســت. دســته بندی هــای تفکیک شــده ای 
 برای ســهولت دســتیابی بــه ایــن خدمات

 ارائه شده است.
همچنین دسترسی به فروشــگاه ها و خدمات 
در حوزه های تغذیه و مــواد خوراکی، خدمات 
 منزل، حمــل و نقل و خــودرو، ســرگرمی و 
ورزش، لــوازم الکترونیکی، خدمات کســب و 
پیشــه، آموزشــی، فرهنگی و هنری، خدمات 
 پرداخت، لوازم کودک و نوزاد، آرایشی، بهداشتی

 و ســالمت نیز امــکان پذیــر اســت و در هر 
دســته بنــدی، ارائــه کننــدگان ویــژه آن 
خدمــات برخط، معرفی شــده و بــا کلیک بر 
 روی هر گزینه مســتقیما به ســایت آنها وارد

 می شویم.
 گفتنی است ســامانه و اپلیکیشــن تهران من 
به صورت مدام به روزرســانی شــده و امکانات 
تــازه ای در حــوزه ســرویس های برخــط به 
 شهروندان به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا

 ارائه می کند.

حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در »تهران من«
صندوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تربیت 
مدرس به عنــوان چهــل و ششــمین صندوق 
پژوهش و فنــاوری غیردولتی کشــور به صورت 
رســمی ثبت شــد.به گــزارش ایســنا صندوق 
پژوهــش و فناوری دانشــگاه تربیت مدرس پس 
از اخذ مجــوز از کارگــروه صندوق های پژوهش 
و فناوری و طــی مراحل الزم به صورت رســمی 
به ثبت رسید که بر این اســاس چهل و ششمین 
 صنــدوق پژوهش و فنــاوری غیردولتی کشــور

 ثبت رسمی شد.
"ارائه خدمات ضمانت نامه ای"، "تجاری ســازی 
نتایج پژوهش ها"، "جذب و یا هدایت منابع مالی 
دولتی و سرمایه گذاری خطرپذیر"، "ارائه خدمات 
مالی و تسهیالتی"، "مشارکت و سرمایه گذاری در 
ایجاد، توسعه و توانمندسازی شرکت های فناورانه 
و دانش بنیان"، "اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت 
منابع" و "ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی" از 
خدمات این صندوق به شمار می رود.درحال حاضر 
4۵ صندوق پژوهش و فناوری با سرمایه 3 هزار و 
6۵0 میلیارد ریال در 23 استان کشور مشغول به 

فعالیت هستند.
کارآفرینان متخصص و نــوآوران به دلیل ضعف 
ساختا ر هاي تأمین مالي و سرمایه گذاري در کشور 
امکان بروز و ظهور قابلیت هاي فناورانه خود را به 

قدر توان خود و نیازهاي کشور نمي یابند. در همین 
راســتا صندوق هاي پژوهش و فن آوري، با هدف 
ارائه خدمات مالي ویــژه به کارآفرینان متخصص 
و نوآور کشور و در راســتاي کمک به فعالیت هاي 
پژوهشــي، علمي و فن آوري بخــش غیر دولتي 
تاســیس گردیده اند. لزوم ایجــاد صندوق هاي 
 پژوهــش و فــن آوري را مي توان بصــورت ذیل

 عنوان نمود:
 عدم تمایل نهادهاي مالي سنتي )بانک ها( براي 

سرمایه گذاري در فن آوري هاي نو و ریسک پذیر
جبران خأل ناشــي از فقدان ادبیات مشترک بین 
بانک ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط 

به دانش فني
ایجاد کسب و کارهاي جدید در حوزه هاي مختلف 

فن آوري هاي پیشرفته
راهبري تخصصي پروژه هاي دانش بنیان تا تجاري 

سازي یافته هاي پژوهشي
ارائه مشاوره مالي و سرمایه گذاري جهت تشویق 

سرمایه گذاران در حوزه فن آوري هاي نوین
ارائــه ابزارهاي مناســب براي کمک بــه ترویج 
فن آوري هاي نوین با ایجاد و توســعه بنگاه هاي 

دانش بنیان
کاهش ریسک و تشویق سایر نهادهاي مالي براي 

سرمایه گذاري در حوزه فن آوري هاي نوین

چهل و ششمین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کشور 
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