
قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با پدیدار شدن 
نشانه هایی از رشد تقاضا و کاهش ذخایر ایاالت 

متحده به باالترین حد در ۶۸ روز گذشته رسید.
بهای هر بشــکه نفت پایه برنت دریای شمال در 
مبادالت روز چهارشــنبه از مــرز ۳۵ دالر عبور 
کرد؛ رقمی که از روز ۱۳ مارس گذشته تاکنون 
بی ســابقه اســت. همچنین با فرا رسیدن موعد 
تسویه قراردادهای آتی ماه ژوئن، هر بشکه نفت 
وســت تگزاس اینترمدیت ۳۲ دالر معامله شد. 
این در حالی است که ماه گذشته و با پایان مهلت 
قراردادهای تحویل نفت در ماه مه، بهای هر بشکه 

نفت وست تگزاس تا منفی ۳۹ دالر و ۵۰ سنت به 
ازای هر بشکه سقوط کرده بود.

همزمان با کاهش عرضه نفت از سوی کشورهای 
تولید کننده و آغاز تدریجی فعالیت های اقتصادی 
در اروپا و برخی ایالت های آمریکا، موسسه نفت 
آمریکا )API( روز سه شنبه اعالم کرد که ذخایر 
نفت خام این کشــور در هفته منتهی به ۱۵ مه 
با ۴.۸ میلیون بشــکه کاهش به ۵۲۱.۳ میلیون 
بشکه رسیده است. این گزارش همچنین حاکی 
است که مصرف روزانه پاالیشــگاه های ایاالت 
متحده در هفته گذشته، ۲۲۹ هزار بشکه افزایش 

یافته است. انتشار نتایج امیدوارکننده از آزمایش 
واکسن پیشــنهادی شرکت داروســازی ُمدرنا 
روز سه شــنبه نیز ضمن تحریک قیمت جهانی 
نفت، موجب شــروع مثبت معامالت بازار سهام 
آمریکا شد. هر چند این رشــد تا پایان روز دوام 
نیاورد ولی کارشناســان امیدوارند که با انتشار 
اخباری مبنی بر افزایش فروش فروشــگاه های 
زنجیره ای خرده فروشــی همچون »وال مارت« 
در ســه ماهه نخســت ســال جــاری، بورس 
 آمریکا مبادالت روز چهارشــنبه را نیز با رشــد 

شاخص ها آغاز کند.

سهام های آسیایی روز سه شنبه رشد کردند. قیمت 
نفت نیز افزایش یافت. اوضاع مثبت بازارها، به دلیل 
خوش بینی نســبت به آزمایش  تجربی اولیه واکسن 

ویروس کرونا بود.
بر اســاس گزارش رویترز، امروز)سه شنبه( شاخص 
گسترده MSCI'S در آسیا و اقیانوسیه ۱.۵ درصد 

رشد کرد و به باالترین رقم دو هفته اخیر رسید.
شاخص اصلی بورس استرالیا و شاخص هنگ سنگ 
هنگ کنگ نیز ۲ درصد رشد کردند. شاخص بورس 
کره جنوبی نیز ۱.۸ درصد افزایش یافت و شــاخص 
بلوچیپ در چین، ۰.۸ درصد رشد کرد. شاخص نیکی 

ژاپن نیز ۲ درصد رشد کرد و به باالترین رقم از اوایل 
ماه مارس رسید.

نتیجه اولین آزمایش تجربی واکسن کرونا روی گروهی 
از داوطلبان، مثبت بود و با همین سیگنال مثبت به 
بازارها، وضعیت بورس های آسیایی به دنبال عملکرد 

مثبت وال استریت سبز شد.
شاخص S&P۵۰۰ وال اســتریت بهترین عملکرد 
مثبت روزانه خود را در ۶ هفته اخیر با ۳.۱۵ درصد رشد 
ثبت کرد. شاخص صنعتی داوجونز در بورس نیویورک 
نیز ۳.۸۵ درصد رشد کرد. شاخص کامپوزیت نزدک 

نیز ۲.۴۴ درصد افزایش یافت.

اوضــاع بازارهــا امــروز در اروپــا نیز مثبــت بود؛ 
چرا که فرانســه و آلمان اعالم کردنــد که  صندوق 
بهبــود ۵۰۰ میلیارد یورویی برای کســب وکارهای 
 آســیب دیــده از بحــران ویــروس کرونــا 

ایجاد می کنند.
یورو صعود کرد و به باالترین قیمــت دو هفته اخیر 
خود با ارزش ۱.۰۹۰۷ دالر رســید. پوند انگلستان 
نیز ۰.۱ درصد رشــد کرد و به ۱.۲۲۰۱ دالر رسید. 
ارزهای ریسکی اســترالیا و نیوزلند نیز رشد کردند. 
اما قیمت ین، به عنوان دارایی امن، کاهش یافت و به 

۱۰۷.۴۰دالر رسید.

با گذشت سه ماه از شیوع کرونا دولت به وعده خود 
درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار 
ناشی از این بیماری عمل کرد و بنا بر اعالم مدیر کل 
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، مقرری 
اســفندماه در چند روز آینده برای مشموالن واریز 

می شود.
بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کروناست که 
به  واسطه اعمال محدودیت های ترددی و تعطیلی 
کسب  وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهی از نیروی 

کار کشور می شود.
دولت برای حمایت از معیشت کسانی که باالجبار 
در دوره شــیوع کرونا کار خود را از دســت داده اند، 
پنج هزار میلیارد تومــان در نظر گرفته که با تزریق 
به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد 
شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه 

کار بازمانده اند. 
بــرای همیــن منظــور ســامانه ای بــه آدرس 
bimebikari.mcls.gov.ir  راه اندازی شــد تا 

افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.
بر اســاس این گزارش مشــاغل پرخطر تــا پایان 
اردیبهشت و مشاغل کم خطر که از ابتدای اردیبهشت 
ماه آغاز به کار کرده اند، تــا پایان فروردین ماه بیمه 

بیکاری دریافت می کنند.

بر اساس آخرین آمار ۸۲۲ هزار و ۸۶۸ نفر در سامانه 
بیکاری درخواست خود را ثبت کردند که از این تعداد 
۶۸۹ هزار و ۹۲ نفر مشــمول دریافت بیمه بیکاری 

کرونا شناخته شدند.
پرداخت بیمه بیکاری مشموالن در انتظار اختصاص 
بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که 
»محمد باقر نوبخت« رییس این سازمان هفته گذشته 
)۲۴ اردیبهشت ماه( مجوز تخصیص ۱۲۸۶ میلیارد 
تومان از محل اعتبارات ریالــی منابع یک میلیارد 
یورویی صندوق توســعه برای تامیــن هزینه های 
مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از کرونا به صندوق 

بیمه بیکاری سازمان تامین  اجتماعی را ابالغ کرد.
بر این اساس شب گذشــته وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد که تمام مقرری 
بگیرانی که در اسفند سال گذشته بیکار شده اند ظرف 
۲۴ ساعت آینده پیامک تایید نهایی دریافت می کنند. 
مطابق این پیامک متقاضیان باید حداکثر ظرف مدت 
۱۲ ساعت به سامانه »ثبت درخواست بیمه بیکاری« 

مراجعه و شماره حساب بانکی خود را درج کنند.
ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران و ســپه، 
شش بانک عاملی هستند که مشموالن باید شماره 
حســاب متعلق به خود در این بانک ها را، در سایت 

بیمه بیکاری به ثبت برسانند.

مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه از تغییــر قیمت بلیت متــروی تهران 
 و حومــه از ابتدای خــرداد ماه ســال جاری 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه 
طبق مصوبــه اعمال افزایش نــرخ کرایه حمل 
و نقل عمومی شــهر تهران که به تایید شورای 
اسالمی شــهر تهران و فرمانداری تهران رسید 
همانند سنوات گذشته باید از ابتدای اردیبهشت 
ماه ســال جاری این تغییرات برابر مصوبه ابالغ 
شده اعمال می شد، گفت: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا این افزایش قیمت بر خالف سال های قبل 
با کمی تاخیر از روز پنجشنبه )اول خرداد ماه( 

اعمال می شود.
نوبخت درباره افزایش قیمت بلیت مترو اظهار 
کرد: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران 
قیمت  بلیت  مترو برای بلیت تک ســفره۱۵۰۰ 
تومان ، تک ســفره حومــه ۱۷۰۰تومان، تک 
ســفره هشــتگرد۵۰۰۰ تومان و تک ســفره 
فــرودگاه امــام خمینــی )ره(همانند ســال 
 گذشــته بدون افزایش ۹۰۰۰ تومــان تعیین 

شده است.
مدیــر عامــل شــرکت بهره بــرداری متروی 

تهران و حومــه در ادامــه گفت: افــرادی که 
از خطــوط حومــه ای اســتفاده می کننــد 
بایــد در ایســتگاه مبــدا بلیــت تک ســفره 
 حومــه، هشــتگرد و فــرودگاه را تهیــه 

کنند.
وی با اشــاره به اینکه مســافران خط حومه ای 
باید برای استفاده از مترو بلیت مخصوص تهیه 
کنند،اظهارکــرد: ناحیه بندی خــط حومه ای 
تهران )صادقیه( - کرج - گلشــهر نیز همانند 
خطوط درون شــهری انجام شــده اســت و 
شــهروندانی کــه مســافت های کوتاه تری از 
مترو اســتفاده می کنند می توانند با اســتفاده 
از بلیت هــای مبلــغ دار از تخفیف بیشــتری 
 اســتفاده و هزینــه کمتــری را پرداخــت 

کنند.
بنا براعالم روابــط عمومی متــرو، مدیر عامل 
شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در 
پایان گفت: امســال هم همانند ســال گذشته 
کارت بلیت اقشار خاص با تخفیف های مصوب 
شده ارایه می شــود و ســقف مبلغ قابل شارژ 
در ایــن کارت بلیت هــا بــا دو برابــر افزایش 
 از ۱۵۰ هزارتومــان بــه ۳۰۰ هــزار تومــان 

رسیده است.

آمار روزانه و تجمعی تولید و تحویل خودرو از ابتدای 
امسال، توسط شرکتهای خودروسازی ایران خودرو 
و سایپا اعالم شد. به گزارش وزارت صمت، بنابراین 
گزارش از ابتدای سال ۹۹ تا کنون دو شرکت بزرگ 
خودروسازی کشور بیش از ۱۱۲ هزار و ۴۸۹ دستگاه 
خودرو تولید و ۷۷ هزار و ۷۰۴ دســتگاه را در قالب 
تعهدات جاری و معوق تحویل مشتریان خود داده اند.
از ابتدای امســال کل تولید تجمعی شــرکت ایران 
خودرو ۶۲ هزار و ۳۵۰ دستگاه بوده است و در قالب 
تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع ۲۸ هزار ۲۱۵ 

دستگاه خودرو روانه بازار کرده است.
همچنین کل تولید تجمعی شرکت سایپا نیز از ابتدای 
سال امسال، ۵۰ هزار و ۱۳۹ دستگاه بوده است و در 
قالب تعهدات معوق، جــاری و فوری در مجموع ۴۹ 
هزار ۴۸۹ دســتگاه خودرو تحویل مشتریان خود 
نموده است. در این گزارش آمده است؛ تولید روزانه 
۲۹ اردیبهشت ماه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا 
مجموعاً ۳ هزار و ۷۱۹ دســتگاه خودرو و تحویل دو 

شرکت ۲ هزار و ۴۰۲ دستگاه بوده است.
ایران خودرو ۲۹ اردیبهشت ماه امسال، ۲ هزار و ۴۹ 
دستگاه خودرو تولید و یک هزار و ۴۹ دستگاه را در 
قالب تعهدات معوق، جاری و فوری تحویل مشتریان 
کرده است و آمار شرکت ســایپا نیز در این روز یک 

هزار و ۶۷۰ دستگاه بوده و در مجموع یک هزار و ۳۵۳ 
دستگاه خودرو را روانه بازار کرده است.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر آمارهای اقتصادی نامطلوب اقتصادهای 
بزرگ که منعکس کننده تبعات شیوع پاندمی ویروس 
کرونا بود، افزایش یافت. به گزارش ایســنا، بهای هر 
اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 
بازار سنگاپور ۰.۲ درصد رشــد کرد و به ۱۷۴۷ دالر 
و ۱۹ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۷۵۳ دالر و ۳۰ 
سنت رسید. جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا 
در اظهاراتی که در برابر کمیته بانکی سنا داشت، عنوان 
کرد که بانک مرکزی به دنبال گسترش دسترسی به 
تسهیالت اعتبار برای استقراض کنندگان بیشتری 

شامل ایالت های کم جمعیت تر است.
دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ در این 
باره گفت: آنچه بانک مرکزی آمریکا در چند ماه آینده 
انجام خواهد داد، کامال مهم خواهد بود و مطمئنا پاول 
اشاره کرده که نرخ های بهره برای یک مدت قابل پیش 

بینی نزدیک صفر خواهد ماند.
بازارها اکنون منتظر انتشار جزئیات نشست سیاست 
پولی کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا هستند که 

روزهای ۲۸ و ۲۹ آوریل برگزار شد.

آمارهای جدید نشان می دهد که در سه ماهه اول امسال، رشد 
اقتصادی ژاپن بیش از منفی سه درصد بوده است. پیش از این، 

آمریکا و چین نیز وارد رکود شده بودند.
»اقتصاد ژاپن وارد رکود شــده اســت و پاندمی ویروس کرونا، 
همه چیز را از این هم بدتر می کند.« سی ان ان  بیزینس، چنین 

درباره سومین اقتصاد بزرگ جهان نوشته است.
اقتصاد ژاپن تنها در بازه زمانی ژانویه تا می، ۰.۹ درصد نســبت 
به سه ماهه قبلی کوچک شده است. اما اگر نرخ ساالنه در نظر 
گرفته شود؛ اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ نسب به سه 

ماهه اول ۲۰۱۹، ۳.۴ درصد سقوط کرده است. اقتصاد ژاپن پیش 
از شیوع این ویروس نیز با چالش هایی مواجه بود. فعالیت های 
اقتصادی در اواخر سال گذشته با افزایش نرخ مالیات بر فروش، 
کاهش یافتــه و پیامدهای »طوفان هاجیبیــس« نیز که پاییز 
گذشته خسارت های ســنگینی در ژاپن بر جای گذاشت، هنوز 

باقی مانده است.
حتی انقباض ۳.۴ درصدی اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول امسال، 
نمی تواند تمام  تاثیرات بحران کرونا را آشکار کند. »تام الرموت«، 
اقتصاددان ژاپنی می گوید:»سقوط شــدید تولید در سه ماهه 

اول امسال، نشان می دهد که این ویروس ضربه قابل توجهی به 
فعالیت های اقتصادی وارد کرده است. در سه ماهه دوم امسال، 
وضعیتی بسیار بدتر پیش رو خواهد بود. پیش بینی می کنم که 

۱۲ درصد انقباض اقتصادی داشته باشیم.«
با وجود آنکه وضعیت اضطراری در ۴۷ اســتان ژاپن لغو شــده 
اســت، اما تحلیل گران پیش بینی  می کنند کــه اوضاع اقتصاد 
این کشور در سه ماهه دوم ســال، از این هم بدتر باشد. برخی 
کاهش ۲۰ درصدی فعالیت های اقتصــادی را برای ماه آوریل 
و ژوئن پیش بینی کرده اند. ژاپن تا کنون توانســته اســت که 

تعداد مبتالیان و تعداد فوت شــدگان را پایین نگــه دارد، اما 
کسب وکارهای آن آسیب بسیار شدیدی دیده اند.

پیش از ژاپن، گزارش های آماری نشان داده بود که آمریکا و چین 
نیز به عنوان اولین و دومین اقتصادهــای بزرگ دنیا وارد رکود 
شده اند. بر اســاس گزارش اداره آمار ملی چین در پکن، تولید 
ناخالص ملی در سه ماهه نخســت سال جاری در قیاس با مدت 

مشابه در سال قبل شش و هشت دهم درصد افت کرده است.
رشد اقتصادی آمریکا نیز در سه ماهه اول سال، ۴.۸ درصد افت 
کرده  و پیش بینی ها نشــان می هد که تا آخر امسال، وضعیت 

بســیار وخیم خواهد شــد.  بر اســاس گزارش سی ان بی سی، 
تحقیقات جدیدی که توســط فدرال رزرو انجام شــده، نشان 
می دهد چشم انداز تاریک رشــد اقتصاد آمریکا نیز بدتر از حاال 
خواهد شد. بر اساس این پیش بینی تولید ناخالص داخلی آمریکا 
سوی سقوط ۴۲.۸ درصدی پیش می رود. الن زنتنر، کارشناس 
ارشد اقتصادی مؤسسه مورگان استنلی نیز در گزارش اخیر خود 
پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سه ماهه دوم سال جاری 
را کاهش داد و اعالم کرد رشــد اقتصادی آمریکا در این مدت 

منفی ۳۸ درصد خواهد بود.

بازارهای جهان با امید به واکسن کرونا، سبزپوش شدندقیمت نفت به باالترین حد در ۶۸ روز گذشته رسید

آمار تولید و تحویل دو شرکت بزرگ خودروسازیافزایش قیمت بلیت متروی تهران و حومه از ابتدای خردادبیمه بیکاری کرونا به ایستگاه پرداخت رسید

سومین اقتصاد بزرگ جهان هم وارد رکود شد 

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1920| پنج شنبه اول  خردادماه 1399 | 27  رمضان  1441 |21 می  2020 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

بورس  باز هم
 نزولی  شد

بازار مسکن پردیس 
در قبضه سودجویان

تسه  به 
۶۸ هزار تومان  رسید
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روحانی تاکید کرد

سرمقاله

حاکمیت 
دالر  بر  اقتصاد 

حل مشکالت تولید و رونق 
و جهش آن بستگی به تغییر 
سیاســت های تجاری در 
کشــور دارد. باید اصل را بر 
کاهش واردات و افزایش صــادرات قرار دهیم تا 
بتوانیم تولید باکیفیت و با قیمت تمام شده مناسب 
داشته باشیم. همچنین باید سیاست هایی اتخاذ 
شود تا حاکمیت دالر بر اقتصاد کشور کاهش یابد. 
اینکه در هر برهه ای از زمان با نوســانات و گرانی 
ارز و دالر اقتصاد ایران به هم می ریزد قابل قبول 
نیست. سیاست خارجی برای واردات و صادرات 
نباید محدود به دالر و یورو شود و در کنار آن باید 

مبادالت چندجانبه...

  عبدالمجیــد شــیخی، 
اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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بانک ها  همچنان با  حذف  سود  مرکب   مخالفت می کنند

مصادره امالک 
برای  سود  مرکب

ورود  رسمی  به  اقتصاد 
هوشمند  با  کرونا 

پلیس فتا نسبت به سوء استفاده کالهبرداران از کد بورسی و اوراق هویتی افراد هشدار داد

سودجویان در کمین  تازه واردان بورس
صفحه3

صفحه3

زنگ خطر اتمام  مواد  اولیه تولید
بنگاه های  تولیدی  با  مشکالت  عدیده ای  دست  و  پنجه  نرم   می کنند

 در حالی که قوانین باالدســتی به دنبال رفع موانع 
تولید هستند، برخی بانک ها با مصادره کارخانه ها به 
بهانه عدم دریافت اقساط تسهیالت تولید، در تحقق 
شعار جهش تولید وقفه می اندازند.به گزارش مهر، 
در حالی که هم قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه 
آذرماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که به قانون حذف دریافت سود مرکب بانکی مشهور 
شــد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت 
از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی 
به اجرای این قانون نداشــته و هنوز هم در برخی 
بانک ها به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم و ســود 
مرکب تسهیالت تولید، کارخانه های تولیدی با تمام 

امکانات، تجهیزات، اراضی...

پر بیراه نیســت اگر بگوییم شیوع کرونا در توسعه 
اقتصاد دیجیتال نقطه عطفی نه تنها در ایران، که 
در کل جهان بوده اســت. در ایران هم نه همپای 
جهان اما شاهد رونق خدمات دیجیتالی بوده ایم. 
آمارهایی که اعالم می شود حاکی است که سهم 
اقتصاد دیجیتال از تولیــد ناخالص داخلی به ۶.۵ 
درصد رسیده است.خرید آنالین، حواله پول، پیام 
مجازی برای شــریک تجاری و... را می توان ذیل 
اقتصاد دیجیتال تعریف کــرد. هوش مصنوعی، 
روباتیک، وسایل نقلیه خودران هوشمند، پهپادها، 
اینترنت، چاپ سه بعدی، فناوری های نو در زمینه  
انرژی های تجدیدپذیر همگی از نتایج دیجیتالی 
شدن اقتصاد در سال های اخیر است. روی آوردن 

مردم به بسترهای مجازی...



اقتصاد2
ایران وجهان

جلسه ساماندهی ثبت اطالعات 
کارکنان بانک توسعه تعاون در 

سامانه ملی ساختار
جلسه ساماندهی ثبت اطالعات کارکنان بانک توسعه تعاون 
در سامانه ملی ساختار با حضور مدیر امور سرمایه انسانی و 
امور استان ها و شعب برگزار شد.رسول ارجمند مدیر امور 
سرمایه انسانی در این جلســه بابیان این مطلب که کلیه 
فرآیندهای مدیریت سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون بر 
اساس الزامات قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
انجام می شود اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک 
توســعه ای حائز تکالیف و مأموریت های توسعه ای است و 
نیروی انسانی را به عنوان سرمایه ای ارزشمند را در راستای 
اجرای صحیح و مؤثر بانکداری توسعه ای و طرح های ملی بکار 
می گیرد.وی افزود: مدیریت سرمایه انسانی بانک موضوعی 
چندوجهی است که از سویی الزم است با توجه به تخصص ها، 
حجم کاری، تراکم کار و حجم پرونده های اعتباری رسیدگی 
شود و مدیران استانی نسبت به چینش نیروها با توجه به 
نوع کار و میزان تراکم اقدام می نمایند. وجه دیگر کار رعایت 
شرایط فردی و الزامات قانونی مربوط به نیروی انسانی است 
که مسائلی از قبیل مرخصی ها، دورکاری ها باید لحاظ گردد.
ارجمند خاطرنشان کرد: همکاری مساعدی با سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور در اجرای قوانین استخدام، جذب 
و مدیریت منابع انسانی وجود دارد و ثبت اطالعات کارکنان، 
مطابق معیارهای این سازمان، در سامانه ملی ساختار در حال 
انجام است.وی یادآور گردید: اطالعات مربوط به تاپ چارت 
بانک در مقاطع زمانی قبلی در ســامانه ایران کارمند ثبت 
گردیده است و در این مرحله مقرر است ساختار تفصیلی 
بانک نیز به صورت دقیق و بر اساس اطالعات و جایگاه شغلی 

کلیه کارکنان بانک در سامانه ملی ساختار وارد شود.

مسئولیت  سنگین  بانک  مسکن 
درسال جهش تولید

سرپرست بانک مسکن با تشریح شرایط خاص کشور در 
حوزه های اقتصادی و  سالمت، مسولیت این بانک در سال 
جاری برای تحقق جهش تولید را سنگین و در عین حال 
الزم االجرا عنوان کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ،  صبح امروز اولین گردهمایی مجازی مدیران ارشد حوزه 
ستادی و استانی بانک مسکن از طریق ارتباط آنالین به شکل 
ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات مدیره بانک در ساختمان 
مرکزی برگزار شد. این نشست با هدف مرور دقیق و بندبند 
عملکرد مجموعه بانک مسکن در سال 98 و همچنین تبیین 
برنامه ها و سیاست های مصوب ســال 99 تشکیل شد.نادر 
قاسمی سرپرست بانک مسکن در این گردهمایی ابتدا با ذکر 
نام و خاطره خوب از سال ها فعالیت درخشان و ماندگار مرحوم 
ابوالقاسم رحیمی انارکی، او را خدمتگزاری خوشنام، ارزشمند، 
صادق، صالح و پاکدست در شبکه بانکی توصیف کرد و گفت:  
مرحوم انارکی پله های رشد در جایگاه مسولیتی را به تدریج 
در فرآیند 36 ساله در درون بانک مسکن طی کرد به گونه ای 
که ایشــان لقب معمار محصوالت نوین بانکی را در کارنامه 
خودش برای همیشه به یادگار گذاشت.سرپرست بانک مسکن 
همچنین با ذکر گوشه ای از خدمات تاریخی مرحوم انارکی 
گفت: مدیر عامل فقید بانک مسکن با راه اندازی انواع حساب ها 
و صندوق های پس انداز در بانک مسکن طی دوره های گذشته 
مسیری را برای خانه دار شدن خانواده های ایرانی بوجود آورد. 
حدود یک سوم از 24 میلیون واحد مسکونی ساخته شده در 
کشور طی بیش از سه دهه گذشته توسط بانک مسکن تامین 
مالی شده است که نیمی از این یک سوم بواسطه محصوالتی 
که مرحوم انارکی در بانک ایجاد کرد، احداث شدند و خانوارها 
توانستند با همان محصوالت این واحدها را خریداری کنند.
قاســمی در ادامه به شرایط ســخت و خاص در کشور طی 
سال جاری اشــاره کرد و گفت: تحریم های ظالمانه، کاهش 
درآمدهای نفتی، مشکالت فراگیر ناشی از شیوع بیماری کرونا 
و همچنین رکود و افت شدید فعالیت های تولیدی و کسب و 
کارها در اثر عوارض این ویروس وضعیت را دشوار کرده است. 
اما در همین وضعیت،  بانک مسکن مسولیت سنگینی برای 
برون رفت از مشکالت بر عهده دارد و شما مدیران استانی و 
ستادی بانک مسکن باید قوی تر از قبل در صحنه تامین مالی 

بخش مسکن و ساختمان ظاهر شوید.

قائم مقام مدیرعامل:
بانک صادرات، تسهیالت مناسبی 
برای حمایت از آســیب دیدگان 

کرونا تخصیص داده است
قائم مقام بانک صادرات ایــران از تخصیص 9 هزار میلیارد 
تومان برای حمایت ازکسب و کارهای آسیب دیده از بیماری 
کرونا خبر داد و گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا با استفاده 
از این فرصت، حمایت مناسبی از مشاغل آسیب دیده از این 
بیماری به عمل آوریم.رضا صدیق اظهار کرد: بانک صادرات 
ایران به عنوان یکی از بانک های  ریشه دار ایران نقش اجتماعی 
خود را ایفا می کند و حمایت های  الزم از اقشار آسیب دیده از 
بیماری کرونا و مشتریان را در دستور کار خود قرار داده است. 
برای مثال در اسفند 98 و فروردین 99 تسهیالت مناسبی به 
شرکت های  دارویی پرداخت کردیم تا بتوانند داروهای مورد 
نیاز شبکه درمان کشور را تولید کنند.صدیق افزود: براساس 
ابالغیه بانک مرکزی، سهم بانک صادرات از تسهیالت 75 
هزار میلیارد تومانی تعیین شــده برای حمایت از مشاغل 
آسیب دیده از کرونا 9 هزار میلیارد تومان با نرخ 12 درصد 
است که در حال برنامه ریزی هستیم تا با پرداخت آن کمک 
خوبی به مشاغل آسیب دیده داشــته باشیم.وی با اشاره به 
اینکه وزارت خانه های  مرتبط، دستورالعمل الزمه را در اختیار 
بانک ها  قرار خواهند داد، تاکید کرد: پرداخت تسهیالت به 
شکل مناســب و در کمترین زمان ممکن  پرداخت خواهد 
شــد.قائم مقام بانک صادرات ایران در خصوص مهمترین 
اقدامات بانک برای مقابله با این بیماری نیز گفت: مدیریت 
بانک صادرات ایران برنامه های  متعددی برای محافظت از 
همکاران و مشتریان در مقابل بیماری کرونا به کار بسته است 
که یکی از آنها همگام با سایر بانک ها، شیفت بندی حضور 

همکاران در شعب بود. 

بانک ها

 در حالی که قوانین باالدستی به 
دنبال رفع موانع تولید هستند، 
برخی بانک ها با مصادره کارخانه 
ها به بهانه عدم دریافت اقساط 
تسهیالت تولید، در تحقق شعار 
جهش تولید وقفه می اندازند.به گزارش مهر، در حالی که هم 
قانون رفع موانع تولید و هم مصوبه آذرماه سال گذشته مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که به قانون حذف دریافت سود مرکب 
بانکی مشهور شد، بر لزوم رعایت حقوق تولیدکننده و حمایت 
از تولید تأکید دارند، اما نظام بانکی تمایل چندانی به اجرای 
این قانون نداشته و هنوز هم در برخی بانک ها به دلیل دیرکرد 
در پرداخت جرایم و سود مرکب تسهیالت تولید، کارخانه های 
تولیدی با تمام امکانات، تجهیزات، اراضی و دستگاه ها از سوی 
بانک مصادره می شــود. آن هم در سالی که با عنوان جهش 

تولید و حمایت از تولیدکننده نامگذاری شده است.

انتقاد عضو کمیســیون اقتصادی از مخالفت 
بانک ها با حذف سود مرکب

این در حالی است که محمد حسین حسین زاده بحرینی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 13 اسفند ماه سال 
گذشته در نامه ای به آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه از 
اقدام برخی بانک های خصوصی در نفوذ به مدیریت کالن 
بانک مرکزی و تالش برای تعلل در صدور بخشنامه قانون 
حذف سود مرکب که به تنهایی دو ماه در صدور آن از سوی 
بانک مرکزی وقفه ایجاد شد، گالیه کرده و خواستار ورود 
جدی قوه قضائیه به این اقدام بانک ها شــده است.هیئت 
دولت نیز در 27 اسفند ماه ســال قبل درست در آخرین 
روزهای کاری و در راســتای اجرای قانون بودجه ســال 
گذشته، آئین نامه مورد نظر در خصوص همکاری بانک ها با 
تولیدکنندگان را به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان 

برنامه و بودجه ابالغ کرده است.

بخشنامه دادستان کل کشور: دادستان های 
استانی کاری به امالک ضامنین نداشته باشند

محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه ای 
پس از تصویب قانون حذف سود مرکب در مجمع تشخیص، به 
دادستان های استان ها ابالغ کرد تا از صدور حکم مصادره اموال 
غیر از کارخانه هایی که در رهن بانک و هم ارزش اصل تسهیالت 
باشد، خودداری کرده و کاری با امالک دیگری که تحت عنوان 
تضامین در رهن بانک رفته و بانک ها خواهان مصادره آنها به 

بهانه سود دیرکرد و سود مرکب هستند، نداشته باشند.

شرح حال جفایی که به ضامن یک تولیدکننده 
رفت

با این حال یکی از شهروندانی که ضامن تسهیالت 1 میلیارد 
و 37۰ میلیون تومانی یک کارخانه دار در شهر مالیر با ارائه 
4 باب منزل مسکونی خود در سال 91 شده بود، به خبرنگار 
مهر گفت: در سال 93 بانک مذکور مجموع کل وام و جریمه 
دیرکرد بازپرداخت اقساط و جرایم مرکب را 6 میلیارد و 4۰۰ 

میلیارد تومان محاسبه کرده بود.
وی ادامه داد: سپس این بانک با در نظر گرفتن وام دیگری، 
مجموع بدهی های این تولیدکننده از محل وام های دیگر، 12 
میلیارد تومان و همراه با سود مرکب آن، 3۰ میلیارد تومان 
عنوان کرده بود؛ این در حالی اســت که اعطای تسهیالت 
جدید به فردی که چک های برگشــتی متعدد دارد، غیر 

قانونی است؛ کارخانه نیز به دلیل رکود حاکم، ورشکسته 
شده و بانک اعطاکننده تسهیالت، 4 واحد مسکونی ضامن 
که در رهن بانک بود را مصادره و با استفاده از مزایده، یک 

سوم قیمت واقعی به فروش رساند.
این شهروند می گوید: بانک با استفاده از نفوذ خود توانست 
کارخانه را کمتــر از ارزش واقعــی آن قیمت گذاری کند 
در حالی که اگر بــا قیمت واقعی ارزش گذاری می شــد، 
می توانست اصل و سود واقعی تســهیالت را تسویه کند.

به گفته این فرد، پس از شــکایتی که به دادگاه علیه بانک 
مذکور داشته، قیمت کارخانه همراه با بدهی های قانونی 
آن )شــامل جرایم دیرکرد بــدون در نظر گرفتن ســود 
مرکب( 1۰ میلیارد تومان برآورد می شــود؛ ولی با وجود 
بخشنامه دادســتان کل کشــور، دادگاه بدوی و تجدید 
نظر اســتان همدان، حکم به نفع بانک صــادر می کنند؛ 
به عبارت دیگر، قضات دادگاه های بــدوی و تجدید نظر، 
سود مرکب که هم از ســوی مجمع تشخیص، غیر قانونی 
و هم از ســوی مراجع تقلید، غیر شــرعی تشخیص داده 
 شده اســت را تأیید کرده اند که مقابل بخشنامه دادستان 

کل کشور قرار دارد.

کارشناس حقوق بانکداری: تعدد قوانین، دست 
بانک ها در مصادره اموال تولیدکننده را باز گذاشته است

یک کارشناس حقوقی یکی از بانک های شبه دولتی در گفت 

وگو با خبرنگار مهــر درباره اقدام بانک هــا در مصادره اموال 
ضامنان و راهنان به بهانه اصل و ســود تســهیالت و جرایم 
دیرکرد و سود مرکب، اظهار داشــت: در کارخانه هایی که از 
وزارت صمت خصوصاً شرکت شــهرک های صنعتی مجوز 
می گیرند، بندی در قرارداد وجــود دارد که اگر تولیدکننده 
به تعهدات خود عمل کنــد، دولت نیز عرصــه و اعیان را به 
 تولیدکننده واگذار می کند.وی که خواست نامش در گزارش
 ذکر نشــود، ادامه داد: بانک ها نیز قــراردادی با تولیدکننده 
امضا می کنند که اگر نتوانســت به تعهدات خــود در قبال 
تســهیالت دریافتی و بازپرداخت اقساط عمل کند، عرصه و 
اعیانی که از وزارت صمت دریافت می کنند به بانک اعطاکننده 
تسهیالت داده می شــود. به این قرارداد، قرارداد جانشینی 
گفته می شــود. در این صورت بانک، مالک کارخانه شــده 
و باید بــه تولید ادامه دهــد که معموالً بانک هــا از انجام آن 
عاجزند و کارخانه تولیدی، ورشکسته می شود.این کارشناس 
 حقوق بانکی افــزود: اما اگر تســهیالت دریافتی از ســوی 
تولیدکننده، خارج از چارچوب شــهرک های صنعتی باشد، 
تسهیالت گیرنده عالوه بر به رهن بردن کارخانه، باید ضامن 
نیز به بانک معرفی کند که دارای امالک باشد؛ ضامن متعهد 
می شــود که در صورت عدم بازپرداخت اقســاط تسهیالت 
همراه جرایم دیرکرد آن، معادل بدهی تســهیالت گیرنده، 
امالک خود را به بانک واگذار کند.وی تصریح کرد: با این حال 
به دلیل وجود قوانین متعدد، قضــات می توانند هم به قانون 
 مستثنیات دین و قانون منع سود مرکب عمل کنند و هم به 
قوانینی که به بانک هــا اجازه می دهد تــا تضامین بانکی را 
مصادره کنند.این کارشــناس حقوقی یادآور شد: بر اساس 
قانون مســتثنیات دین، اگر راهن، تنها یک ملک مسکونی 
داشته باشــد که در آن ساکن باشــد، طلبکار )بانک( اجازه 
ندارد آن را به عنوان ضمانت مطالبه کند؛ اما در عین حال، بر 
اساس قانون مدنی و به دلیل اشــتباهات قانون گذار، موادی 
در قانون مدنی داریم که طلبکار )بانک( می تواند همان واحد 
 مسکونی را هم مطالبه کند و قاضی می تواند با این درخواست

 بانک موافقت کند.

بانک ها  همچنان با  حذف  سود  مرکب  مخالفت می کنند

مصادره امالک برای سود مرکب

بورس باز هم نزولی شد
شــاخص کل بورس که روز گذشته روندی 
صعودی در پی گرفته و بــاز هم به کانال یک 
میلیون واحد بازگشــته بود، روز چهارشنبه 
مجددا نزولی شــد و به زیر یک میلیون واحد 
بازگشــت.به گزارش ایســنا، معامالت روز 
چهارشــنبه بازار ســرمایه در حالی به پایان 
رســید که شــاخص کل این بازار با 15 هزار 
و 883 واحد کاهش رقــم 986 هزار و 241 
واحد را ثبــت کرد. ایــن در حالیســت که 
شاخص کل با معیار هم وزن روز چهارشنبه 
صعودی بود و بــا 755 واحد رشــد در رقم 
 321 هزار و 914 واحد ایســتاد.معامله گران

 روز چهارشــنبه یک میلیــون معامله انجام 
دادند که 11۰ هــزار و 273 میلیــارد ریال 
ارزش داشت. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
فوالد مبارکــه اصفهان، ملــی صنایع مس 
ایران، معدنی و صنعتــی گل گوهر، معدنی و 
 صنعتی چادرملو و بانک ملت نسبت به سایر

 نمادها بیشــترین تاثیر منفــی و در مقابل 
مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند. بانک های 
ملت، تجارت و صــادرات ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفــت اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران و گسترش ســرمایه گذاری ایران 
خودرو نمادهای پــر بیننده بــورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با 178 واحد کاهش 
رقم 11 هزار و 113 واحد را ثبت کرد. معامله 
گران این بــازار 679 هزار معاملــه به ارزش 
43 هزار و 1۰5 میلیارد ریال انجام دادند. در 
این بازار ســرمایه گذاری صبا تامین سهامی 
ذوب  آهن اصفهان، پتروشــیمی تندگویان، 
پتروشیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم و تولید نیروی 
برق دماوند نسبت به ســایر نمادها بیشترین 
تاثیــر منفی را داشــتند. لیســت نمادهای 
پربیننــده فرابــورس از ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، بانــک دی، گروه ســرمایه گذاری 
میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس، سیمان 
الر سبزوان، گروه کارخانجات صنعتی تبرک 

و ریل پرداز سیر تشکیل شده بود.

روحانی تاکید کرد
لزوم آزادســازی سریع سهام  

عدالت
 رییس جمهوری بــر لزوم هرچه ســریع تر 
آزادسازی سهام عدالت برای مردم تاکید کرد.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات 
دولت، در جلســه چهارشــنبه هیات دولت 
روحانــی بر لزوم آزادســازی هرچه ســریع 
تر ســهام عدالت بــرای مــردم تأکید کرد 
و ضمن حمایــت از برنامه هــای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای رونق بازار ســرمایه، 
به دســتگاه های ذیربط دســتور داد هرچه 
سریع تر نســبت به عرضه سهام خود در بازار 
 سرمایه اقدام کنند تا خون تازه ای به این بازار

 وارد شود.

وزیر دفاع: 
هیچ گونه مزاحمتی برای نفتکش های 

خود را تحمل نخواهیم کرد
وزیر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
با تاکید بر اینکه هیچ گونــه مزاحمتی برای 
نفتکش های خود را تحمــل نخواهیم کرد، 
گفت: اگر مزاحمت ها ادامه داشــته باشــد و 
تشدید شود، حتما پاســخ قاطع و محکمی 
خواهند گرفت.به گزارش ایسنا، امیر حاتمی 
در حاشیه جلســه هیات دولت درباره ایجاد 
مزاحمت برای نفتکش های ایرانی توســط 
آمریکا اظهار کرد: مزاحمت برای نفتکش ها 
خالف مقــررات و امنیت بین الملل اســت و 
فکر می کنم هم سازمان های بین المللی و هم 
کشورهایی که نسبت به امنیت آبراه ها حساس 
هســتند، باید نســبت به این موضوع عکس 
العمل نشــان دهند زیرا این اقــدام،  راهزنی 
دریایی است.وی ادامه داد: سیاست ما هم در 
این زمینه کامال روشن است و ما به صراحت 
اعالم کــرده ایم کــه هیچ گونــه مزاحمتی 
 برای نفتکش های خــود را تحمل نخواهیم 

کرد.
وزیر دفاع در پایــان تصریح کــرد: آمریکا و 
دیگران مــی دانند که مــا در واکنش به این 
موضوع، هیچ گونــه تردیــدی نداریم و اگر 
مزاحمت ها ادامه داشته باشد و تشدید شود، 
آنها حتما پاســخ قاطــع و محکمی خواهند 

گرفت.

اخبار
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 نرخ اوراق تسهیالت مسکن در معامالت امروز بازار سرمایه 
در بازه 62 تا 68 هزار تومان کشــف قیمت شــد و بیشتر 
نمادهای تسه در وضعیت ثبات در عرضه و تقاضا قرار دارند.

به گزارش مهر، معامالت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن در فرابورس در روزهای ابتدایی هفته جاری با افزایش 
ناگهانی قیمت و تالش برای رساندن قیمت آن به کانال 7۰ 
هزار تومانی از سوی دارندگان این اوراق روبرو بود؛ اما امروز 
در آخرین روز معامالت هر چند همه نمادهای زیرمجموعه 
»تسه«، تابلوی معامالت را ســبزپوش کردند، اما به دلیل 
افزایش عرضه اوراق، در تعدادی از نمادها نیز با قیمت های 

6۰ تا 62 هزار تومانی در چند معامله مواجه بودیم که نشان 
دهنده آمادگی بازار این اوراق برای ایجاد ثبات قیمتی است.

در معامالت امروز رشد قیمت اوراق تسهیالت مسکن در 
همه نمادهای وابسته به تســه در بازه 4 تا 5 درصدی قرار 
داشت گران ترین نماد معامالتی امروز به تسه 98۰8، 9811 
و 99۰1 )اوراق تسهیالت مســکن صادره در ماه های آبان 

و بهمن 98 و فروردین 99( بــا قیمت های 68 هزار و 1۰۰ 
تا 68 هــزار و 3۰۰ تومان اختصاص داشــت.یک نماد نیز 
در ارزان ترین معامله به قیمت 59 هــزار تومان به فروش 
رسید که به نماد معامالتی تســه 97۰2 )اوراق تسهیالت 
مسکن صادره در اردیبهشت 97( تعلق داشت؛ از آنجایی 
که نهاد ناظر بازار اعالم کرد 4 نماد معامالتی تاریخ گذشته 

یا در آستانه حذف تاریخ اعتبار آن از معامالت، بار دیگر به 
چرخه معامله اوراق تسهیالت بازگشته اند، قیمت این نماد 
نیز به بازه 65 هزار تومانی بازگشت.میانگین قیمت سایر 
نمادهای تســه نیز 66 و 67 هزار تومان برآورد شده است.
تعداد برگه های عرضه شده نیز که در روزهای گذشته با هدف 
افزایش قیمت، کاهش شدید داشت، در پی به ثبات رسیدن 
قیمت این اوراق در دو روز اخیر، افزایش یافته به گونه ای که 
تسه 99۰1 و 981۰ با حدود به ترتیب 4۰ و 3۰ هزار برگه 
بیشترین عرضه را داشته و سایر برگه ها نیز در دامنه 3 تا 6 

هزار برگه به متقاضیان عرضه شده اند.

"بعضی افراد در پردیس صدها واحد مسکونی خریده اند"؛ 
این صحبت مدیر عامل عمران پردیس است که می گوید 
افزایش حدود 25 میلیون تومانی قیمت واحدها که از ابتدای 
خرداد اعمال می شود صرفاً شامل صاحبان 2۰۰۰ تا 3۰۰۰ 
واحدی است که دائم بر طبل گرانی می کوبند؛ دالالنی که 
حاال می توان از آنها به عنوان سلطان های مسکن پردیس نام 
برد.به گزارش ایسنا، شرکت عمران شهر جدید پردیس در 
روزهای اخیر اعالم کرد نقل و انتقال واحد های مسکن مهر 
که از اول خرداد ماه 1399 انجام می شود شامل 25 میلیون 
تومان افزایش قیمت خواهد بود. مدیرعامل عمران پردیس 
گفته این هدف صرفاً در جهت مقابله بــا دالالن که مرتباً 
قیمت ها را باال می برند انجام شده و شامل متقاضیان واقعی 
نخواهد بود.روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1399 دالالن و 
سوداگران بازار مسکن پردیس به یکباره غافلگیر شدند؛ زیرا 
دولت تصمیم گرفت 25 درصد یارانه ای را که تا االن به سفته 
بازان پرداخت می شده را از آنها دریافت کند و همچنین سود 
وام آنها را از 4 درصد به 18 درصد افزایش دهد.این تصمیم 
چندان به مذاق ســفته بازان و بورس بازان در بازار مسکن 
پردیس خوش نیامده؛ تا جایی که گفته می شــود طی دو 
روز گذشته مراجعات بسیاری را به کارگزاری مسکن مهر 
پردیس داشته اند. تجربه نشان داده این افراد معموالً هم خود 

را پشت سر متقاضیان واقعی پنهان می کنند؛ متقاضیانی که 
البته طبق گفته هدایت مدیرعامل عمران پردیس، عمدتاً از 

تصمیم اخیر خشنود هستند.

متقاضیان مصرفی نگران نباشند
سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس در 
توضیح مصوبه اخیر گفت: دولت تا کنون به طور متوسط 
1۰۰ میلیون تومان یارانه برای تکمیل هر واحد مسکونی 
در پردیس پرداخت می کرده و تمامی واحدها از وام ارزان 
قیمت 4 درصد اســتفاده کرده اند. با این حال تعداد قابل 
توجهی از مالکان که کارشــان صرفا خرید و فروش است 
از سکونت خودداری می کنند. بنابراین تصمیم گرفتیم از 
ابتدای خردادماه جاری  25 درصد یارانه ای را که دولت به 
این گروه پرداخت می کند را از آنها دریافت کنیم. یارانه وام 
آنها را نیز برمی داریم و سود وام آنها به 18 درصد می رسد.وی 
افزود: اوالً افزایش اخیر قیمت، هزینه نقل و انتقال نیست. 
دوماً شــامل وکالت نامه هایی که قبل از ابتدای خرداد 99 
منعقد شده نخواهد بود. یعنی متقاضیان اولیه و کسانی که 
قبل از از ابتدای خرداد اقدام به تنظیم وکالت نامه کرده بودند 

با همان رقم یک میلیون تومــان می توانند خرید و فروش 
خود را انجام دهند.

خیزش بی سر و صدای قیمت مسکن در پردیس
این صحبت هدایت نشان می دهد دالالن کماکان از 75 
درصد یارانه بهره خواهند گرفت؛ در حالی که سودهای 
کالنی از التهابات بازار مســکن پردیس به جیب زده اند. 
قیمت واحدها در پردیس طی حدود 2.5 ســال گذشته 
حدود 3۰۰ درصد افزایش یافته است. دالالن فقط از دی 
ماه گذشته تاکنون به طور چراغ خاموش قیمت ها را تا 
3۰ درصد افزایش داده اند؛ بنابر ادعای یکی از کارکنان 
شرکت عمران پردیس، برخی متقاضیان واقعی در تماس با 
مسئوالن خواستار برداشته شدن تمامی کمک های یارانه 

ای به دالالن و نه فقط 25 درصد شده اند.

سلطان های مسکن در پردیس چه کسانی هستند؟
روز گذشته خبر رسید سلطان خودرو و همسرش بالغ بر 
67۰۰ خودرو خریداری کرده اند که این قبیل فعالیت ها به 
التهاب بازار خودرو دامن زده است. حال باید پرسید با سلطان 

های مسکن در پردیس چه برخوردی می شود؟طبق اعالم 
مدیرعامل عمران پردیس تعداد واحدهای در دست دالالن 
2۰۰۰ تا 3۰۰۰ واحد است. از سوی دیگر عنوان می شود 
بعضی افراد در پردیس 1۰۰ و حتی 2۰۰ واحد مســکونی 
دارند؛ بنابراین تعداد افرادی که دائماً بر طبل گرانی مسکن 
پردیس می کوبند و احتماالً پشت اعتراضات اخیر پنهان 
شده اند نباید زیاد باشد.بنا به گفته هدایت، سه گروه از تصمیم 
اخیر شرکت عمران ناراحت هستند؛ محتکران، دالالن و 
مغرضان. مغرضان کسانی هستند که بنابر ادعای هدایت از 

پیشرفت مسکن مهر در پردیس ناراحتند.

هزینه تولید مسکن در پردیس چند؟
با توجه به توپوگرافی پردیس هزینه هایی که برای آماده 
سازی زمین انجام می شود، هزینه ساخت و ساز هر واحد 
مسکونی در پردیس 2۰۰ تا 25۰ میلیون تومان است؛ در 
حالیکه بعضی واحدها در فاز 11 به حدود 5۰۰ میلیون 
تومان و در فاز 8 به بیش از 7۰۰ میلیون تومان رســیده 
است. این نشان می دهد با وجود کاهش یارانه های دولتی 
به دالالن، به دلیل سود باالی خرید و فروش آپارتمان در 
پردیس، احتماال بازار مسکن این شهر در قبضه سوداگران 

باقی خواهد ماند.

وزارت راه و شهرســازی به دنبال افزایش تســهیالت 
ساخت مسکن است تا بتواند بازار مســکن را از رکود 
فعلی خارج کند. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
می گوید با اینکه تأمین مالی ســازندگان و خریداران 
در خروج این بازار از رکود تأثیــر دارد، اما باید به تأثیر 
اقداماتی که هزینه های ساخت را کاهش می دهند نیز 
توجه کرد.این میزان تسهیالت در حالی ارائه می شود 
که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص 
قیمت نهاده های ساختمانی مسکونی شهر تهران این 
شاخص در زمستان 1398 نسبت به پاییز، 8.4 درصد 
افزایش یافته است. شــاخص قیمت گروه »آهن آالت، 
میلگرد، پروفیــل در و پنجره و نــرده« با 34.7 درصد 
افزایش نسبت به پاییز بیشترین تأثیر در رشد شاخص 
قیمت نهاده های ساختمانی را داشته است. بعد از آن نیز 
گروه چوب با 7.6 و گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق 
حرارتی با 13.6 درصد افزایش قیمت نســبت به پاییز 
1398 بیشترین تأثیر را در قیمت نهاده های ساختمانی 
داشته اند.شــاخص قیمت در دو گروه »سیمان، شن و 
ماسه« و »شیشه« در زمســتان 1398 نسبت به پاییز 
بدون تغییر بوده اســت. با این حال قیمت اقالم این دو 
گروه نسبت به زمستان 1397 به ترتیب 33.6 و 11.3 
درصد افزایش یافته است. بیشــترین تغییر در قیمت 
نهاده های ساختمانی در زمستان 1398 نسبت به سال 

گذشته، مربوط به گروه »بلوک سفال و آجر« با 41.5 
درصد افزایش و گروه »آهن آالت، میلگرد، پروفیل در و 

پنجره و نرده« با 39.4 درصد افزایش بوده است.

عقب نشینی سازندگان از بازار مسکن
همزمان با این تغییرات قیمتی در نهاده های ساختمانی، 
شــاهد عقب نشــینی ســازندگان در بازار مسکن و 
ساختمان هستیم. در نخستین ماه سال جاری، 2468 
مجوز ساخت در شــهر تهران صادر شده که با کاهش 

54 درصدی نسبت به اسفند 1398 مواجه بوده است.
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و کاهش مجوزهای 
ساخت که به معنای کاهش عرضه مســکن نوساز در 
ماه های آتی است، در حالی بازار مسکن را تحت تأثیر 
خود قرار داده کــه در فروردین مــاه، 41.5 درصد از 
خانه های معامله شده در سطح شهر تهران، واحدهای 

کمتر از پنج سال ساخت بودند.
در واقع بیش از 4۰ درصد تقاضای خرید مسکن در شهر 
تهران معطوف به خانه های نوساز اســت و باید دید با 
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی از یک سو و از سوی 

دیگر، کاهش صدور مجوز ساخت که به معنای کاهش 
عرضه مسکن نوساز در ماه های آتی خواهد بود، شرایط 

رکودی بازار مسکن پایتخت را به کدام سو خواهد برد.

وام مسکن؛ تأمین مالی سازندگان یا افزایش 
قدرت خریداران؟

وزارت راه و شهرسازی برای حل این موضوع به دنبال 
افزایش تســهیالت ســاخت مسکن اســت. محمود 
محمــودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی پیش از این درباره تمرکز بــر افزایش وام 
ساخت مســکن برای افزایش تولید، خبر داده بود. وی 
با اشاره به مصوبه شــورای پول و اعتبار گفت: بانک ها 
می توانند تا 8۰ درصد مبلغ ساخت یک واحد مسکونی 
تســهیالت ارائه دهند و منعی در ایــن زمینه وجود 
ندارد. مشکل این تســهیالت مبلغ بازپرداخت اقساط 
اســت. در حال کار روی این مســئله هســتیم و باید 
ببینیم برای مبلغ اقساط چه کاری می توان انجام داد.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه ســازان استان تهران نیز 
دو راهکار خروج بازار مســکن از رکــود را تأمین مالی 

سازندگان و افزایش قدرت خرید متقاضایان دانست و به 
ایرناپالس گفت: این موارد به تنهایی نمی توانند وضعیت 
بازار مســکن را بهبود دهند چرا که با وجود گسترش 
طرح های تسهیالتی، همچنان گروهی هستند که توان 

بازپرداخت این وام ها را نخواهند داشت.

قیمت خانه تا ۵۰ درصد قابل کاهش است
وی در ادامــه گفت: روش های مختلفــی برای خروج 
بازار مسکن از رکود وجود دارد که در درجه اول باید به 
کاهش هزینه ها اشــاره کرد. حذف قیمت زمین تا حد 
قابل توجهی قیمت تمام  شده مسکن را کاهش می دهد. 
در حال حاضر خرید یک واحد مسکونی با متراژ مفید 
7۰ متری در تهران به طور میانگین حدود یک میلیارد 
و 2۰۰ میلیون تومان هزینــه دارد که با حذف قیمت 
زمین می توان رقم را به نصف کاهش داد.رئیس انجمن 
انبوه سازان استان تهران کنترل قیمت مصالح را عامل 
دیگر خروج بازار مســکن از رکود دانســت و افزود: در 
کنــار مدیریت قیمــت مصالح ســاختمانی، می توان 
معافیت ها و تشــویق هایی را در دو بخــش مالیات ها 
و نیز عوارض شــهری برای ســازندگان در نظر گرفت 
تا بخشــی از هزینه های ساخت مســکن کاهش یابد 
 و اقشــار مختلف بتوانند دسترســی به مسکن ارزان

 قیمت داشته باشند.

اوراق تسهیالت مسکن همچنان در مدار رشد

تسه به ۶۸ هزار تومان رسید

بازار مسکن پردیس  در قبضه سودجویان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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مشکل تولیدکنندگان در نقدینگی و سرمایه در گردش
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تهیه و تامین مواد اولیه اساسی ترین نیاز تولید است. متاسفانه فاکتورهایی که موجب اختالل در تولید شده اند بسیار زیادند و باید برای رشد اقتصاد به حل و فصل آنها اقدام کنیم. افزایش نرخ ارز یکی از مهم ترین موانع برای 
واحدهای تولیدی داخلی است که نتوانسته اند به دلیل گرانی ارز مواد اولیه را وارد کنند. کرونا نیز مزید بر علت شده تا واحدهای تولیدی درکشور حال و روز مناسبی نداشته باشند. مرزها بسته شده و واردات و صادرات انجام 

نمی شود. اما این به عنوان بحران کرونا است و باید این بحران فروکش کند تا واردات از سر گزفته شود. در رابطه با نوسانات نرخ ارز اما نمی توان به راحتی صحبت کرد. 
در سال های گذشته واحد های تولیدی به دلیل اینکه بخشی از مواد اولیه خود را به صورت اعتباری تامین می کردند در بخش سرمایه در گردش کمتر دچار مشکل می شدند. از زمانی که نرخ ارز در بازار افزایش یافت، مشکل 

تولیدکنندگان در بخش نقدینگی و سرمایه در گردش آغاز شد.
از زمانی که خرید اعتباری تولیدکنندگان به مشکل خورد، گردش سرمایه در گردش از مهم ترین مشکالت واحد های تولیدی شد. قبل از افزایش نرخ ارز برخی تولیدکنندگان، محصوالت خود را پیش فروش کرده بودند و برخی 
نیز تولیدات خود را در حال عرضه به بازار بودند که با گران شدن ارز هزینه کاال های تولید شــده و به فروش رفته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان به مشکل برخورد کردند. با گران شدن نرخ ارز، فروشندگان 
مواد اولیه هزینه را به صورت نقد دریافت می کنند و تولیدکنندگان دیگر نمی توانند به صورت اعتباری خرید کنند، از طرفی تامین ســرمایه در گردش از طریق بانک ها با توجه به سود باالی این تسهیالت نتوانست گرهی از 

مشکالت واحد های تولیدی را باز کند.

  عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
حل مشــکالت تولید و رونق و جهش آن بستگی 
به تغییر سیاســت های تجاری در کشــور دارد. 
باید اصل را بر کاهــش واردات و افزایش صادرات 
قرار دهیم تا بتوانیم تولیــد باکیفیت و با قیمت 
تمام شــده مناسب داشــته باشــیم. همچنین 
باید سیاســت هایی اتخاذ شــود تــا حاکمیت 
 دالر بر اقتصاد کشــور کاهش یابــد. اینکه در هر 
برهه ای از زمان با نوســانات و گرانــی ارز و دالر 
اقتصاد ایران به هم می ریزد قابل قبول نیســت. 
سیاســت خارجی برای واردات و صادرات نباید 
محدود به دالر و یورو شــود و در کنــار آن باید 
مبــادالت چندجانبــه، مبــادالت تهاتــری، و 
یــا قــرارداد مبــادالت دوجانبه با پول کشــور 
هم داشــته باشــیم تا بتوانیم از زیر سلطه دالر 
خارج شــویم. کاهش واردات مــی تواند کمک 
زیادی به جهش تولید داشــته باشــد. با تقویت 
تولید داخلــی و البته رفع موانــع پیش روی آن 
مــی توانیم صــادرات را قــوی تر دنبــال کنیم 
و همانطور که اشــاره شــد با انعقاد قراردادهای 

چندجانبه صادراتــی درآمدزایی ارزی را افزایش 
 دهیم.  افزایش تولید و رونــق آن عالوه بر اینکه 
مزیت های صادراتی برای کشور خواهد داشت نیاز 
داخل را به کاالها پاسخگو خواهد بود و وابستگی 
به واردات را کاهش خواهد داد. همچنین با تحقق 
جهش تولیــد، از زیر چتر تحریــم نیز خارج می 
شویم. باید نیاز داخل را خودمان تأمین کنیم تا از 
این پس دیگران به تولیدات ما محتاج باشند و با 
این کار خود به خود تحریم ها بی اثر خواهد شد. 
یکی از مزایای تقویت تولید، ارزش افزوده باالیی 
است که دارد، زیرا درآمدهای تولید ناخالص ملی 
افزایش و در نتیجه ســرانه درآمد خانوار باال می 
رود. با تقویت تولیــد از وضعیت فعلی اقتصاد که 
نامطلوب و نیمه بحرانی اســت خارج می شویم 
زیرا با جهش تولید می توانیم مــازاد آن را صادر 
کرده و ایــن کار موجب ارز آوری خواهد شــد. 
بنابراین بــا این کار عالوه بــر اینکه عرضه داخل 
را تأمین می کنیــم، میــزان واردات به حداقل 
 و با صــادرات مازاد آن نیــز، نیــاز ارزی خود را 

تأمین می کنیم.

یک مقام مسئول گفت: گمرک در خصوص مواردی که 
کد رهگیری بانک به گمرک ارائه نشده است، صرفاً می 
تواند نسبت به ترخیص درصدی اقدام کند مشروط بر این 
که این اقالم » در صف تأمین ارز بانکی « باشند.معاون 
فنی گمرک ایران در خصوص درخواستهای ارائه شده 
در زمینه ترخیص کاالهای موجود در بنادر و گمرکات 
بصورت درصدی، اعالم کرد: با توجه به درخواست برخی 
صاحبان کاال از گمرکات کشــور در خصوص ترخیص 
اقالم موجود در بنادر و گمرکات کشور و یا صدور اجازۀ 
ترخیص درصدی برای این کاالها، باید چند نکتۀ مهم 

را مدنظر قرار داد.
به گفته ارونقی، وفق نص قانون، خــروج کاال از اماکن 
گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که این 
تشریفات گمرکی، با تسلیم اظهارنامه به گمرک صورت 
می پذیرد.ارونقی داشتن »ثبت سفارش« وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را از الزامات اصلی اظهارکاال به گمرک و 
انجام تشریفات گمرکی شمرده و ادامه داد: مطابق مصوبۀ 
شــمارۀ ۴۳۵۳ مورخ ۲۲/۱/۹۷ هیأت وزیران، واردات 
کلیۀ کاالها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد 
تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سایر مبادی ورودی 
به جز موارد استثنا، بدون ثبت سفارش ممنوع است. باید 
توجه داشت ارز مورد نیاز کلیۀ کاالهای ثبت سفارش شده 

در چهارچوب مقررات بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
معاون گمرک ایران در ادامه با اشاره به اختیارات تفویض 
شده به گمرک برای »ترخیص درصدی« اقالمی که فاقد 

کد رهگیری بانک هســتند، گفت: وفق مفاد مصوبات 
ابالغی، »صرفاً« به گمرک اجازه داده شده است تا نسبت 
به ترخیص درصدی از کاالهای دارای اولویت ۱ و ۲ گروه 
کاالیی موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژۀ اقتصادی 
و آزاد تجاری- صنعتی یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد 
می شوند، دارای ثبت ســفارش بانکی بوده و »در صف 
تأمین ارز بانکی« قرار گرفته اند، اقدام نماید.وی ادامه داد: 
بر این اساس، گمرک در خصوص مواردی که کد رهگیری 
بانک به گمرک ارائه نشده است، صرفاً می تواند نسبت به 
ترخیص درصدی اقدام کند مشروط بر اینکه این اقالم 
»در صف تأمین ارز بانکی« باشند.به گفته ارونقی، البته 
به اذعان بانک مرکزی، بانک های عامل برای کاالهایی که 
در صف تأمین ارز بانکی هستند، اعالمیۀ تأمین ارز صادر و 
صاحب کاال با ارائه اعالمیۀ تأمین ارز و رعایت سایر مقررات 

می تواند نسبت به ترخیص کل کاال اقدام کند.
ارونقی در خاتمه خاطرنشــان کرد: بــا توجه به حجم 
مکاتبات و مراجعات روزهای اخیر، باید به این نکتۀ مهم 
توجه داشت که گمرک ایران، همچنین گمرکات اجرایی 
کشور، مجاز به ترخیص درصدی یا کامل کاالهایی که 
»در صف تخصیص ارز بانکی« قرار دارند، نیستند و بر 
این اساس، از صاحبان کاال درخواست می شود از ارائه 
هر نوع درخواستی مبنی بر ترخیص درصدی یا کامل 
کاالهای »در صف تخصیص ارز«، بدلیل نداشتن مجوز 
قانونی برای ترخیص توسط گمرک و تبعات بعدی آن 

خودداری نمایند.

تولیــد داخلی باکیفیــت و با 
قیمت تمام شــده مناســب 
می تواند به اقتصاد کشــور هم 
در زمینه افزایش تولید ناخالص 
داخلــی و هم ایجاد اشــتغال 
کمک کند. این در حالی است که مشکالت بسیاری دست 
به دست هم داده اند تا مانع تولید، رونق و جهش آن شوند. 
مشکل مواد اولیه همچنان وجود دارد و به عنوان بزرگترین 
و اصلی ترین مانــع تحقق تولید هنوز راه چــاره ای برای 
تامین آن اندیشیده نشده است. در بازه های زمانی مختلف 
مشکالت متنوعی سد راه تولید شــده اند که تامین مواد 

اولیه تنها مشکل مشــترک در این زمان ها تاکنون بوده 
است. با توجه به اینکه دستمزد و حقوق کارگران و نیروی 
متخصص در کشور نسبت به دنیا پایین است، باید از مواد 
اولیه تولیدی همچون بخش نفتی، گاز، پتروشیمی و صنایع 
معدنی که قیمت پایین تری دارند استفاده کرد تا هم مشکل 
تامین مواد اولیه حل شده و قیمت تمام شده محصوالت را 
نیز کاهش داد. حال این روزهای اقتصاد کشور اصال خوب 
نیست و این موضوع نه تنها به ادامه روند نوسانات ارزی و 
بروز تورم های جدید در اقتصاد بر می گردد، شیوع کرونا 
نیز باعث تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی و بازار 
شده است. با بسته شدن مرزهای هوایی، زمینی و دریایی 
واردات مواد اولیه سخت تر شد و واحدهای تولیدی و بنگاه 
ها با کمبود و نبود مواد اولیه روبرو شــده اند و نفس های 
آخر را برای سرپا نگه داشــتن تولید می کشند. در همین 

رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق تهــران از کمبود مواد 
اولیه برخی واحد های تولید و ذخیره یک ماهه آنها گالیه 
کرد و گفت: از اول خرداد استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان شروع می شود. محمد الهوتی، در جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامگذاری 
سال ۹۹ به نام جهش تولید و توجه فعاالن اقتصادی به این 
 امر، اظهار داشت: فعاالن اقتصادی باید بر اساس این شعار 
سیاســت های خود را تدوین کرده و در این جهت حرکت 
کنند. اما متأسفانه واحدهای تولیدی این روزها با کمبود 
مواد اولیه روبه رو هستند. وی دلیل کمبود مواد اولیه را عدم 
تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی طی دو ماه اخیر دانست 
و گفت: برخی واحد های تولید اعالم کرده اند که مواد اولیه 
آنها یک ماه آینده به پایان می رسد، بنابراین باید فکری کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطر نشان کرد: بعد از 

کش و قوس های فراوان موضوع رفع تعهد صادرکنندگان 
با بانک مرکزی به نتیجه رسید و همچنین  دستورالعمل 
مالیات بــر ارزش افــزوده صادر شــد کــه از اول خرداد 
اســترداد این مالیات شــروع می شــود.  الهوتی تصریح 
کرد: واردات در مقابل صادرات با مشــکالتی روبرو اســت 
این در حالی اســت کــه تولیدکنندگان حاضر هســتند 
ارز را با نــرخ باالتر از صادرکنندگان خریــداری کنند؛ اما 
عمال بانک مرکــزی پرونده های مرتبط بــا آن را معطل 
می کند. وی در پایــان از بانک مرکــزی از بانک مرکزی 
خواســت، اگر ارزی در اختیار دارد، آن را در اختیار تولید 
کنندگان قرار دهــد؛ بعنوان نماینــدگان بخش تولید و 
صــادرات موظفیم، مشــکالت این واحدهــا را پیگیری 
 کنیم و اتاق تهــران نیز در مــورد الزم اســت مکاتباتی

 در این خصوص انجام دهد.

بنگاه های تولیدی با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می كنند

زنگ خطر اتمام  مواد  اولیه تولید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:  ذخیره مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی  یک  ماه دیگر تمام می شود
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مجری طرح ملی توســعه زنبورداری کشور از 
اجباری شدن اســتاندارد تولید عسل در کشور 
خبرداد و گفت: اجباری شدن اســتاندارد این 
محصول نه تنها در افزایش کیفیت موثر اســت 
بلکه موجب کاهش عرضه عســل های تقلبی و 
بی کیفیت در بازار می شــود. »مشیر غفاری« 
افزود: طی مذاکــرات متعدد با ســازمان ملی 
استاندارد تالش داریم استاندارد اجباری عسل 
امسال عملیاتی شود. وی با بیان اینکه اجباری 
شدن استاندارد عسل می تواند در کاهش عسل 
تقلبی در بازار موثر باشد اظهارداشت: با اجرای 
استاندارد اجباری و اســتفاده از تکنولوژی می 
توان تضمینی بــرای عرضه عســل طبیعی از 
تقلبی در بازار ایجاد کرد تــا مصرف کنندگان 
با اطمینان بیشــتری این محصول را خریداری 

و مصرف کنند.
مجری طرح ملی توســعه زنبورداری کشــور 
اضافه کــرد: وزارت جهاد کشــاورزی نقشــی 
در کنترل عرضه عســل تقلبی در بــازار ندارد 
اما برای تشــخیص عســل تقلبی از طبیعی با 
دانشگاه شــهید بهشــتی وارد مذاکره شده ایم 
تا از طریق روش ها و دســتگاه های ارزان تر به 
این مهم دســت پیدا کنیم زیرا اکنون دستگاه 
های تشــخیص عســل طبیعی گران هستند. 
غفاری بــا بیا ن اینکه از شــرکت هــای دانش 
بنیــان در زمینه تشــخیص عســل طبیعی از 
تقلبی حمایت می کنیــم  ادامه داد: در صورتی 

که عســل تولیدی کشور کد شناســه دریافت 
کند مصرف کننــدگان از طریق ثبت بارکد می 
 توانند نسبت به عسل خریداری شده اطمینان 

حاصل کنند.
مجری طرح ملی توسعه زنبورداری تصریح کرد: 
سال گذشــته بیش از ۱۱۲ هزارتن عسل و سه 
هزارو ۲۸۸ کیلوگرم ژل رویــال در بیش از ۱۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار کلنی و حــدود ۱۰۰ هزار 
زنبورستان در کشور تولید شد که تولید عسل، 
کلونی و زنبورستان نســبت به سال گذشته به 
ترتیب رشــد ۲۴ درصــدی، ۲۶درصدی و ۱۵ 

درصدی را نشان می دهد.
به گفتــه وی، طبق آمار ســال ۹۷ نزدیک ۹۰ 
هزارتن عســل در ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کلونی 
و ۸۸ هزار زنبورستان تولید شــده بود. غفاری 
اظهار داشــت: اکنون ســرانه مصرف عسل در 
ایران حــدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم اســت که با 
ســرانه مصرف جهانی تفاوت چندانی ندارد اما 
کشور ما قابلیت عالوه بر تولید عسل قابلیت سایر 
محصوالت همچون ژل رویال، زهر زنبورعسل، 
موم را دارد. وی اضافه کرد: سال ۹۷ میزان تولید 
موم حدود یک هزار و ۴۶۰ تن بود که در ســال 
۹۸ این میــزان تولید به دو هــزار و ۲۲۳ تن با 
۱۳۴ درصد رشد رسید. وی افزایش تولید عسل 
و محصــوالت جانبی را نیازمنــد ایجاد زنجیره 
 تولید توســط تشــکل ها ، تعاونی ها و اتحادیه 

عنوان کرد.

با افزایش استقبال از بورس 
و بازار سرمایه افراد سودجو 
نیز فعالیت خــود را دراین 
بازار آغاز کرده اند. در ماهها 
و هفته های اخیر بورس به 
محلی جذاب برای سرمایه گذاری بدل شده و مردم 
برای خرید ســهام صف می کشند. ســودجویان و 
واســطه ها نیز با سواســتفاده از این فضا و آگاهی 
نداشــتن تازه واردها وارد عمل شده و کالهبرداران 
از این افــراد را آغاز کــرده اند. موارد بســیاری از 
کالهبرداری ها در پلیس فتا به ثبت رسیده و شاکیان 
بسیاری برای احقاق حق خود در دادگاهها رفت و آمد 
می کنند. در این میان میزان شکایت از کالهبرداران 
در فضای مجازی آمار بیشتری را به خود اختصاص 
داده و این کالهبرداری نیز به دیگر انواع کالهبرداری 
 در شبکه های مجازی و سایت های خرید و فروش 

اضافه شده است. 
رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی پایتخــت در این 
رابطه هشدار داد و گفت: اســتفاده از کد بورسی و 
اوراق هویتــی دیگران برای کســب انتفاع مالی در 
حالی که خود آن اشــخاص مطلع نباشــند، تخلف 
اســت. بعضی افراد سودجو با اســتفاده از کدهای 
 بورســی دیگران و حتی مــدارک هویتــی آنان از 
ســرمایه گذاران کالهبرداری می کنند و متاسفانه 

 این نوع کالهبرداری را افرادی با ظاهر فریبنده انجام 
مــی دهند.عالقه منــدان بــه ســرمایه گذاری 
در بــورس حتمــا اقــدام بــه کســب مهــارت و 
دانــش مربــوط در ایــن حــوزه کــرده و حتما 
 از کارگزاری هــای معتبــر وارد ایــن بــازار 

شوند. 
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی پایتخــت در ادامه 
گفت: مردم ســرمایه گذاری در بــورس را از طریق 
 کارگزاری هــای مجــاز انجــام دهند. ســرهنگ 
"نعمت اله علیپور" گفت: این روزها شــاهد رونق 

بازار مالی بورس در کشور هســتیم، به صورتی که 
هر روز بازار ســهام با رشد شــاخص رکورد تازه ای 
را بــه ثبت می رســاند و طبــق اخبــار و اطالعات 
 دریافتی این بازار با اســتقبال عمومی مردم مواجه 

شده است.
هرگز قبل از کسب مهارت و افزایش دانش در بورس 
شرکت و سرمایه گذاری نکنید. رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی بااشاره به اینکه سرمایه گذاری در بورس 
از طریق کارگزاری های مجاز بایــد صورت بگیرد، 
اظهار داست: سرمایه گذاری در بورس یک فعالیت 

اقتصادی و مــورد حمایت قانون اســت. این مقام 
انتظامی خاطر نشــان کرد: اســتفاده از کد بورسی 
و اوراق هویتی دیگران برای کســب انتفاع مالی در 
حالی که خود آن اشــخاص مطلع نباشــند، تخلف 
 محسوب می شود و با متخلف برابر با قانون برخورد 

خواهد شد.
وی ابراز داشــت: دریافت کدهای بورســی ســایر 
اشخاص و کسب ســودهای کالن پدیده جدیدی 
است که در حاشیه اقتصاد کشور شکل گرفته است 
و بعضی افراد ســودجو با استفاده از کدهای بورسی 
دیگران و حتی مدارک هویتی آنان از سرمایه گذاران 

کالهبرداری می کنند.
ســرهنگ علیپــور بــا این توضیــح که ایــن نوع 
کالهبرداری توسط افراد شیک و با لباس های تمیز 
و اتوکشــیده اتفاق می افتد، ادامــه داد: این افراد با 
رفتارهای متقلبانه و با وعده های واهی از شهروندان 
با اســتفاده از مــدارک هویتی و کدهای بورســی 
آنان کالهبرداری می کننــد. وی ادامه داد: فعالیت 
بورســی نیاز به دانش خاص خــود را دارد و توصیه 
می کنیم که فعالیــت اقتصادی و ســرمایه گذاری 
 خــود را در جایی انجــام دهند که ســرمایه آن ها 

در دسترس باشد.
پلیس فتا نیز به تازه واردهای بورســی توصیه کرده 
ســرمایه خود را در اختیار صفحــات خریدوفروش 
نگذارید. تازه واردهای بورس حتمــا برای فعالیت 
 در بورس بــه کارشناســان و نهادهــای تخصصی 

مراجعه کنند.

پلیس فتا نسبت به سواستفاده كالهبرداران از كد بورسی و اوراق هویتی افراد هشدار داد

سودجویان در کمین تازه واردان بورس

سواستفاده از عدم آگاهی تازه واردهای بازار سرمایه
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس

موضوع کالهبرداری در فضای مجازی تنها مختص به بورس و بازار سرمایه نمی شود. فضای مجازی بستری را برای خرید و فروش فراهم آروده اما افراد باید به این نکته توجه داشته باشند که هر فعالیتی نیازمند مجوز 
است. همانطور که خرید و فروش در فضای فیزیکی ملزم به دریافت مجوز از نهادهای مختلف است در فضای مجازی نیز همین اصل مورد تایید بوده و حتی سختگیری های بیشتری نیز نیاز دارد. به هر ترتیب با افزایش 
استقبال از بورس و رونق شدید بازار سرمایه مردم تمایل به سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در این بازار پیدا کرده اند و به طبع افرادی هم که به دنبال سودهای آنی و بادآورده هستند به سمت این بازار سرازیر شده اند.
کلیه اقدامات در بازار سرمایه نیازمند اخذ مجوز است و بسیاری از تازه واردها از این موضوع اطالع ندارند. این همان زنگ خطری است که بارها اعالم کرده ایم. کالهبرداران از همین عدم آگاهی خیل عظیم تازه واردها سواستفاده 
می کنند و با خرید و فروش های مجازی سرمایه مردم را به جیب می زنند. بنابراین انجام هرگونه فعالیت در بازار سرمایه نیازمند اخذ مجوز است و شاید یک سری افراد از این موضوع اطالع ندارند. در نتیجه در مرحله نخست باید 

کانال ها را از این موضوع مطلع کنیم زیرا فعالیت هایی همچون ارائه تحلیل و مشاوره و خرید و فروش سهام نیازمند مجوز است که از سوی شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی انجام می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل بیمه بیــکاری وزارت کار گفت: ۳۷۲ هزار و 
۸۹۱ نفر در اسفند ماه بیکار شدند که به احتمال زیاد 
مقرری بیمه بیکاری خود را به زودی دریافت خواهند 
کرد. مســعود بابایی در مورد آخریــن وضعیت بیمه 
بیکاری بیکار شدگان ناشی از شیوع کرونا، اظهار داشت: 
تاکنون ۸۲۳ هزار و ۳۶۶ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت 
درخواست کرده اند و از این تعداد ۶۸۹ هزار و ۳۳۱ نفر 

مشمول برقراری بیمه بیکاری شده اند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
افزود: مرحله اول از اعتباراتی که در قالب ۵ هزار میلیارد 
تومان بودجه مصوب، به مبلغ ۱,۲۸۶ میلیارد تومان از 
سوی سازمان برنامه و بودجه به صندوق بیمه بیکاری 
اختصاص یافت. اما این رقم کافی نیست و امیدواریم 

زودتر مراحل بعدی پرداخت شود تا فرایند واریز بیمه 
بیکاری به همه مشموالن آغاز شــود. وی ادامه داد: از 
دو روز پیش ســازمان تأمین اجتماعی در حال انجام 
محاسبات مالی است و بزودی برای افرادی که تاریخ 
بیکاری شأن اســفند ماه بوده اســت، واریزی ها آغاز 

می شود. تعداد این افراد ۳۷۲ هزار و ۸۹۱ نفر است.
بابایی گفت: کل مقرری بگیران کشور به صورت تجمعی 
۲۴۰ هزار نفر بود و یک دفعه تعداد زیادی از افراد برای 
اخذ مقرری بیمه بیکاری ثبت درخواست کرده اند. از 
این رو جزو حوادث غیرمترقبه محسوب می شود. فقط 
اگر لیست دی ماه ۹۸ را داشته باشند و مشمول قانون 
کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تأمین اجتماعی باشند 

مقرری اسفند ماه را دریافت خواهند کرد.

بیمه بیکاری ۳۸۰ هزار بیکار شده در اسفندماه پرداخت می شود

حاکمیت دالر  بر اقتصاد 

تنها کاالهای در صف تامین ارز اجازه ترخیص درصدی یا کامل دارند

عسل دارای استاندارد اجباری می شود

سرمقاله
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سنگينی سايه كرونا بر اسنپ و تپسی

تاکسی یاب های اینترنتی ایران هنوز به وضعیت عادی بازنگشته اند. سی ان ان در 
روز دوشنبه در گزارشی از اخراج سه هزار نفر از کارمندان اوبر خبر داد. در تاکسی 
یاب های ایرانی اوضاع چطور است؟  ارزشمندترین استارت آپ جهان در پنجمین 
ماه سال جاری میالدی مجبور شد به دلیل فشار ناشی از همه گیری کرونا، تن به 
اجرای یک تصمیم سخت بدهد و بیش از ســه هزار نفر از کارکنان خود را اخراج 
کند. پس از اخراج کارکنان اوبر، سهام این شرکت بیش از 6 درصد رشد کرد. اما اوبر 
در اخراج کارکنان تنها نبود. لیفت، رقیب بزرگ و بین المللی اوبر هم اعالم کرده 
که به دلیل همه گیری کرونا مجبور به اخراج کارکنان خود شده است. اکوسیستم 
استارت آپی ایران هم از آسیب های همه گیری کرونا در امان نماند. تعطیلی چند 
اســتارت آپ مثل چیلیوری و البته کاهش ســطح درآمدهای استارت آپ های و 
افزایش درآمد بعضی دیگر، از آثار مستقیم همه گیری کرونا بر این کسب وکارهای 
نوپا بوده است.کرونا در ایران عالوه بر استارت آپ های حوزه تحویل غذا و خواروبار، 
تاکسی یاب های اینترنتی را هم متاثر کرده است. اسنپ که سهم عمده ای از بازار 
خدمات تاکســی یابی اینترنتی در ایران را در اختیار دارد، اعالم کرده کرونا تعداد 
سفرهای این اپلیکیشن را 70 درصد کاهش داده است. ژوبین عالقمند در این باره 
به دیجیاتو گفته »همه گیری کرونا تعداد درخواست های روزانه برای سفر در اسنپ 
را که پیش از آن به 2 میلیون رسیده بود، 70 درصد کاهش داد و البته نزدیک به 10 
روز پیش، رسیدن به مرز یک میلیون سفر را جشن گرفته ایم«.هم چنین براساس 
آخرین اطالعات اعالم شده توسط مدیرعامل اسنپ، تعداد رانندگان ثبت نامی در 
این اپلیکیشن به 2.5 میلیون راننده رسیده است. عالقمند هم چنین اعالم کرده 
میزان سفرهای موفق در تاکسی های اینترنتی نزدیک به 70 درصد است. به گفته 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات میزان سفرهای روزانه در تپسی هم کاهش یافته 
است. آذری جهرمی، در گزارشــی درباره عملکرد وزارت خانه خود و آسیب های 
کرونا به شرکت های حوزه فناوری نوشت 62 درصد از شرکت های این حوزه تنها 
می توانند برای سه ماه تاب بیاورند و به فعالیت خود ادامه دهند. 6 درصد نهایت تا 
6 ماه و ۳2 درصد باقی مانده تا پایان سال ممکن است بتوانند به فعالیت خود ادامه 
بدهند. جهرمی هم چنین به رشد تعداد سفرهای روزانه تپسی و اسنپ هم اشاره 
کرد و نوشت در این روزها سفارش  اسنپ و تپسی 20 درصد بیشتر شده اما هنوز به 
حالت عادی برنگشته اند. تپسی تالش کرده با راه اندازی سرویس های ویژه از ریزش 
تقاضای مسافران جلوگیری کند. این استارت آپ از پرداخت تسهیالت دو میلیون 
تومانی به رانندگان خبر داده بود که با کمک بنیاد علوی پرداخت می شود. پنج هزار 
سفیر تپسی برای دریافت این تسهیالت معرفی شده اند. منشی پور در هفته گذشته 
در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواســتار اختصاص بسته حمایتی 
دولت به رانندگان تاکسی های اینترنتی شده است. منشی پور در این نامه نوشت 
»پیشنهاد داده ایم که با توجه به شرایط فعلی درآمدی رانندگان، سهمیه بنزین 7 
لیتر در هر 100 کیلومتر رانندگان تاکسی های اینترنتی به 10 لیتر افزایش یابد«. 
کارکنان در تاکسی یاب های اینترنتی به دلیل ارائه خدمات پیمانی کمتر مشمول 
حمایت های قانونی قرار می گیرند درحالیکه این روزها سهم قابل توجهی از حمل 
و نقل شهری را به خود اختصاص داده اند. شیوه حمایت از رانندگان و کارکنان در 
این کسب وکارها نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها هم محل چالش بوده است.

اصفهان به سازمان جهانی شهرهای پايدار هوشمند 
پيوست

شــهر اصفهان به عنوان دومین شهر ایران، به ســازمان جهانی شهرهای 
پایدار هوشمند پیوســت که از این طریق اصفهان می تواند با شهرداران و 
مدیران سازمان های مرتبط با شــهرداری ها در سراسر دنیا ارتباط برقرار 
کرده و شبکه ســازی کند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، شهر اصفهان در راستای توســعه چندجانبه گرایی و بهره گیری 
از ظرفیت شبکه ها و ســازمان های مهم بین المللی در حوزه شهرها، پس 
از طی فرآیندهای اداری، به عضویت ســازمان جهانی شــهرهای پایدار 
 )World Smart Sustainable Cities Organization( هوشمند
موسوم به WeGo درآمد. در حال حاضر بیش از 200 شهر جهان در این 
سازمان عضویت دارند که از جمله آنها می توان به پاریس، بروکسل، برلین، 
بخارست، آنکارا، ابوظبی، مکزیکوسیتی، سئول، اسالم آباد و... اشاره کرد 
که برای ارتقای کیفیت زندگی، خالقیت در ارائه خدمات عمومی و تقویت 
رقابت های منطقه ای بسترسازی می کند. دبیرخانه این سازمان در شهر 
سئول )کره جنوبی( واقع است و ماموریت آن، کمک به هوشمندسازی و 
پایداری شهرهای جهان است. در حال حاضر از میان کالنشهرهای ایران، 
فقط اصفهان و شیراز در این سازمان عضویت دارند. این نهمین سازمان یا 
شبکه بین المللی در حوزه شهرهاست که اصفهان به عضویت آن در می آید.

سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار »WeGO« یک نهاد بین المللی 
است که با شهرها در جهت توسعه پایدار شهری براساس دولت الکترونیک 
همکاری می کند و رویکرد کلیدی آن تحقق »شهر هوشمند پایدار برای 

همگان« است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
طرح پارك حاشيه اي هوشمند در 13 خيابان شهر 

اصفهان اجرا می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفــت: طرح مدیریت 
هوشمند پارک حاشیه ای از اول خرداد در 1۳ خیابان شهر اصفهان اجرا 
می شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، داریوش 
امانی با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشــمند پارک حاشیه ای در سه 
منطقه شهر اصفهان، اظهار کرد: این طرح از فردا یکم خردادماه در مناطق 
یک، پنج و شش اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: 1۳ خیابانی که شامل 
اجرای این طرح می شود؛ شــمس آبادي، طالقاني، شیخ بهایي، کاشاني، 
شیخ صدوق میاني و جنوبي، چهارباغ باال، خیابان توحید شمالي، میاني و 
جنوبي، نظر شرقي و غربي و نیکبخت است که از ساعت هفت تا 21 به جز 
روزهای تعطیل، طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در آنها اجرا می 
شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه با 
اجرا شدن این طرح نه تنها ارتباط مالی مستقیم بین پارکبان با راننده قطع 
می شود، بلکه به تجهیزات هزینه ساز و کم اثری همچون پارکومتر هم نیاز 
نخواهد بود، گفت: طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای با هدف کاهش 
بار ترافیک شهري و تخلفات ایستایی از جمله پارک دوبل، صرفه جویي در 
زمان، عدالت اجتماعي در راستاي استفاده از فضاهاي شهر و رونق کسب و 
کارهاي مجاور خیابان به دلیل فرصت پارک برای افراد بیشتر اجرا می شود. 
وی تصریح کرد: در طرح مدیریت هوشــمند پارک حاشیه ای، متقاضیان 
park.mytraffic.« باید برای ثبت نام و درج مشخصات خودرو در سامانه
ir« اقدام کرده و از سه طریق اصفهان کارت، پرداخت اینترنتي در سایت 
مربوطه و اپلیکیشن "اصپارک" نسبت به پرداخت هزینه خود اقدام کنند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: شهروندان مي 
توانند برای اطالعات بیشتر با شماره تماس ۳40۳5 و یا آدرس اینترنتي

park.mytraffic.ir مراجعه و اطالعات الزم را دریافت کنند.
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پر بیراه نیســت اگر بگوییم 
شیوع کرونا در توسعه اقتصاد 
دیجیتال نقطه عطفی نه تنها 
در ایران، کــه در کل جهان 
بوده اســت. در ایران هم نه 
همپای جهان اما شــاهد رونق خدمــات دیجیتالی 
بوده ایم. آمارهایی که اعالم می شــود حاکی اســت 
که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به 
6.5 درصد رسیده است.خرید آنالین، حواله پول، پیام 
مجازی برای شریک تجاری و... را می توان ذیل اقتصاد 
دیجیتال تعریــف کرد. هوش مصنوعــی، روباتیک، 
وسایل نقلیه خودران هوشــمند، پهپادها، اینترنت، 
چاپ سه بعدی، فناوری های نو در زمینه  انرژی های 
تجدیدپذیر همگی از نتایج دیجیتالی شدن اقتصاد در 
سال های اخیر است. روی آوردن مردم به بسترهای 
مجازی و خرید آنالین، آمــوزش مجازی، وبینارهای 
آنالین، سینمای آنالین و حتی تئاتر آنالین و ده ها کار 
دیگر با پسوند آنالین نشــان داد می توان روی کسب 
و کارهای این حوزه، حســاب ویژه ای باز کرد؛ کسب 

و کارهایی که پیش از این قربانی سهم خواهی کسب 
و کارهای سنتی بودند. این رویکرد جهانی به تجارت 

الکترونیک در کشور ما هم تجربه شد و به همین دلیل 
رشد برخی از کسب و کارهای اینترنتی را در این دوره 

شــاهد بودیم. »کســب و کار« به همین بهانه، پای 
صحبت های یک کارشناس نشسته است. 

اســتارتاپ »کشمون« در 
شــرایط کرونایی موفق به 
جذب ســرمایه از طریق 
و  »پرســال«  شــرکت 
همچنیــن یک ســرمایه 
گذار فرشــته به نام »فرزین فردیس« )نایب رئیس 
کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
تهران( شــده اســت. زمینه کاری این استارتاپ 
اتصال کشاورزان و خریداران برای ارائه محصوالتی 
همچون عسل و زعفران است و اکنون با چشم انداز 

صادراتی به دنبال تکمیل سبد محصوالتش است.
»محمد قائم پنــاه«، مدیرعامل کشــمون درباره 
چرایی و چگونگــی انتخاب این ســرمایه گذاران، 
می گوید که شرکت پرسال، بخش سرمایه گذاری 
مربوط به اســتارتاپ ها را راه اندازی کرده اســت: 
»شاید این شرکت به اندازه VCهای دیگر قدیمی 
نباشــد اما ســابقه باالیی در حوزه سرمایه گذاری 
دارند. مهم ترین نکته در انتخاب سرمایه گذار این 
بود که بدانیم چه هم افزایی می توانیم با هم داشته 
باشیم و پرسال سابقه باالیی در حوزه صادرات دارد 
و شبکه ای که این شرکت در همین حوزه و خارج 
از ایران در اختیار دارد به شــدت برای ما بااهمیت 

است.«
فرزین فردیــس، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد 
نوآوری و تحــول دیجیتال اتاق تهــران در گفتگو 
 بــا »کســب و کار« در مــورد شــرکت پرســال 
 می گوید: »شــرکت پرســال یکی از شرکت های

 بســیار موفق ایرانی در زمینه صادرات و فعالیت 
های مختلــف در صنابــع ازجمله پتروشــیمی 
اســت. من تقریبا از 2 ســال پیش با محصوالت 
»کشمون« آشنا شــدم. بعد از آشــنایی بیشتر، 
متوجــه شــدم کــه ارزش هــای بنیادینــی در 
 مجموعه وجــود دارد مثل توجــه به حفظ محیط

 زیســت، آمــوزش کشــاورزان بــرای اینکــه 
آب کمتــری مصــرف کننــد، کود شــیمیایی 
 کمتــر اســتفاده شــود یــا اصــال اســتفاده

 نشــود، تالش کننــد که واســطه هــا را حذف 
 کننــد و از ایــن طریق بتوانند ســود بیشــتری

 به کشاورزان برسانند که برایشان ارزش داشته باشد 
که به این شیوه کار کنند و زمین و آب را بیشتر حفظ 
کنند. رفته رفته با تیم اجرایی »کشمون« آشنا شدم 

که تیم بسیار باانگیزه، پرتالش و منسجمی بودند. 
سپس در جریان یک ســری برنامه هایی که برای 
توسعه دارند، قرار گرفتم. تیم »کشمون« درصدد 
این بود که ســبد محصوالتشــان را اضافه کنند، 
ضمنا می خواهند بحث صــادرات را به طور جدی 
به کشورهای منطقه شــروع کنند و در صحبت ها 
 پیشنهاداتی مطرح شد که بتوانیم با هم همکاری 

کنیم.«
فردیس افــزود: »در نتیجــه مذاکراتــی را با هم 
شــروع کردیم و خوشــبختانه هم خیلی ســریع 
جلو رفت و خوشــحالم در این موقعیتی که شاید 
افراد کمتر ریسک و ســرمایه گذاری می کنند در 
 حوزه هایی کــه دراز مدت جواب مــی دهد، این

 اتفاق اتفاده است.«
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: »سابقه و اعتمادی 
که بین من و مدیران شــرکت »پرســال« وجود 
داشت باعث شد که احساس کنیم سرمایه گذاری 
مشــترک می تواند تــوان و هم افزایی بیشــتری 
 را ایجــاد کنــد. پرســال مجموعه ای اســت که

 به جز کمک و تزریق مالی به این مجموعه، ارزش 
بسیار باالیی به واسطه دانش مدیریتی و صادراتی و 
امکانات و دفاتر صادراتی به مجموعه اضافه خواهد 
کرد و این یکی از چیزهایی اســت که به شدت به 

»کشمون« کمک خواهد کرد.«
فردیس در پاســخ به ســوال »کســب و کار« در 
مورد نوع ســرمایه گذاری صــورت گرفته گفت: 
 »ســرمایه گذاری ما به شــکل افزایش ســرمایه

 شرکت بود.«
»محمــد قائــم پنــاه«، مدیرعامــل کشــمون 
دربــاره چرایــی و چگونگــی انتخــاب ایــن 
ســرمایه گذاران، می گوید که شــرکت پرســال، 
 بخش ســرمایه گذاری مربوط به اســتارتاپ ها را 
راه انــدازی کرده اســت: »شــاید این شــرکت 
 بــه انــدازه VCهــای دیگــر قدیمی نباشــد 
اما ســابقه باالیی در حوزه ســرمایه گذاری دارند. 
مهم ترین نکته در انتخاب سرمایه گذار این بود که 
بدانیم چه هم افزایی می توانیم با هم داشته باشیم، 
و پرســال ســابقه باالیی در حوزه صادرات دارد و 
شبکه ای که این شــرکت در همین حوزه و خارج 
از ایران در اختیار دارد به شــدت برای ما با اهمیت 

است.«
قائم پناه اشاره می کند که آنچه در کشمون اهمیت 
ویژه ای دارد، جنبه های اجتماعی و زیست محیطی، 
و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشــاورزان 
است: »در این زمینه نیز با پرسال هم راستا بودیم. 
در واقع جنبه ی صــادرات، و البتــه دغدغه های 

 مشــترک باعــث شــد تــا همــکاری را بــا هم
 آغاز کنیم.«

مدیرعامل کشــمون می گوید در ســال جاری و 
مخصوصاً با این جذب  سرمایه ، به دنبال تکمیل سبد 
محصوالتش و افزایش پتانسیل صادرات است. این 
در حالی است که کشــمون به گفته مدیرعاملش، 
پیشتر نیز صادرات به شــکل نسبتا محدود داشته 
اســت اما اکنون می خواهد با این جذب سرمایه و 
البته استفاده از شبکه ای که سرمایه گذار جدیدش 
در اختیارش قرار می دهد، فعالیت گسترده تری در 

این حوزه داشته باشد.
اما محدودیت های لجستیکی، مخصوصا در دوران 
کرونا و چالش های انتقال پــول چقدر مانع تحقق 
اهداف کشمون خواهند شــد؟ قائم پناه در پاسخ 
به همین ســوال به دیجیاتو می گوید: »تحقق این 
هدف قطعا ســخت اســت و در این رابطه شــکی 
نداریم. اما واقعا خوشبین هستیم که سرمایه گذاران 
جدید ما می تواننــد همین چالش هــا را برای ما 
حل کنند، چرا که تجربه بــاال و گردش مالی های 
بزرگ در همین حوزه دارند. مســئله لجســتیک 
هــم در دوران کرونا تبدیل به یــک چالش بزرگ 
 شــده  اســت و تا پیش از این، مشــکلی در حوزه

ارسال کاال نداشتیم.«

كل سرمايه گذاری انجام شده در بخش اقتصاد ديجيتال ايران برابر 200 ميليون دالر است

ورود رسمی به اقتصاد هوشمند با کرونا 
عضو كميسيون فاوای اتاق بازرگانی: دولت الكترونيك بدون امضای الكترونيك محقق نمی شود

مديرعامل كشمون: به دنبال تكميل سبد محصوالت و افزايش پتانسيل صادرات هستيم

جذب سرمایه در »کشمون« با چشم انداز صادراتی

تسهیل و تسریع صادرات از دریچه تجارت الکترونیک
جمشید عدالتیان شهریاری، عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران

کرونا روی سیستم عادی اقتصادی ما و روی صادرات و واردات تاثیر داشته و قیمت مواد خام، نفت و پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرده زیرا تقاضای جهانی تغییر کرده و حمل و نقل با مشکالتی روبه روست؛ اما از طرف دیگر یک دریچه نو را 
در اقتصاد باز کرده است. در این شرایط اگر تفکرمان را در اقتصاد عوض نکنیم و بخواهیم همان سیستم قبلی را دو مرتبه تکرار کنیم، به جایی نخواهیم رسید؛ یعنی در سال »جهش تولید« که صادرات یکی از محورهای مهم آن است، به نظر 
می رسد که از شیوه های نوین باید استفاده کرد. تجارت الکترونیک، ارتباطات الکترونیک و دورکاری می توانند صادرات ما را حداقل به کشورهای همسایه تسریع و تسهیل کنند. باید توجه داشته باشیم که سبک و سیستم اقتصاد در اسفند 
ماه دیگر پایان پیدا کرده است. بیماری کرونا یعنی وارد شدن به اقتصاد هوشمند. شیوع کرونا و قرنطینه نشان داد که وقتی دو سوم کارمندان دولت شغل هایشان را تعطیل کنند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. تعطیلی مدارس و دانشگاه ها نشان 
داد که اگر دانش آموزان و دانشجویان در کالس درس حضور نیابند، می توانند آموزش مجازی را تجربه کنند. بنابراین نوع تفکر ما باید عوض شود و بتوانیم بازارهای جدید داشته باشیم زیرا مصرف کننده هم در سراسر جهان تفکرش عوض 
شده و سعی می کند کاالی مصرفی بادوام نخرد و به جای آن به دلیل عدم اطمینان بیشتر پس انداز کند. ما باید با این تغییر و تحوالتی که اتفاق افتاده، استراتژی صادراتی و وارداتی و حتی استراتژی تولید را نیز تغییر دهیم و بیشتر به دورکاری 

بپردازیم و از رفت و آمد خودداری کنیم. 
نکته نخست این است که مصرف کننده ما در دوران قرنطینه یاد گرفت که برای خرید یا آموزش و سایر کارهایش به فضای مجازی روی بیاورد و آنها را در بستر مجازی انجام دهد. دوم اینکه ما می توانیم یک آمازون محلی هم داشته باشیم، ما 
می توانیم در عراق، افغانستان و در خیلی از کشورهای همسایه انبارهای خود را داشته باشیم و سفارش های الکترونیک را راه اندازی و حرکت کنیم و نوع صادرات مان را عوض کنیم. نگاه ما به بیماری کرونا نشان داد که سیستم قبلی ما سیستم 
بیماری بود. بانک ها بیهوده این تعداد شعبه باز کرده اند، مدارس و دانشگاه ها می توانند مجازی آموزش دهند، االن زمان آن است که نگاهمان عوض شود. وقتی از جهش تولید در زمانی که تحریم هستیم صحبت می شود منظور همان اقتصاد 
هوشمند است. برای دستیابی به اقتصاد هوشمند باید نگاهمان را عوض کنیم، باید بفهمیم که دنیا، دنیای تعامل است، دنیا، دنیای تخاصم نیست و سبک تجارت جهانی نیز عوض شده و نمی شود صادرات سنتی داشت. خیلی از چیزهایی که 
فکر می کردیم نمی شود، دیدیم بر بستر مجازی انجام شد. فکر نمی کردیم 10 میلیون دانش آموز را می شود در خانه درس داد، ولی دیدیم که می شود. اقتصاد هوشمند یک نگاه جدید است. نگاه ما باید به دنیا عوض شود چون نگاه مصرف 
کننده عوض شده است. اگر ما نجنبیم، آمازون همه دنیا را خواهد گرفت. حتی ما در آمازون می توانیم زعفران یا پسته خود را بفروشیم. این کار تحولی در صادرات ما ایجاد خواهد کرد. دنیا از این سیستم استفاده می کند پس ما هم باید استفاده 

کنیم. ما یک خط دور خود کشیده ایم و پای خود را بیرون نمی توانیم بگذاریم. برای این کار باید نگاهمان به دنیا را عوض کنیم. 
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