
حدود یک ماه از فرصتی که به مشموالن سهام عدالت برای تعیین تکلیف روش 
مدیریت سهام شان داده شده، گذشته و درحالی این فرصت تا یک هفته دیگر تمدید 
شده که تاکنون ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از حدود ۴۶ و نیم میلیون نفر مشمول 
در قید حیات، روش مستقیم را انتخاب کرده اند. بر این اساس این ۱۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر باید توجه داشته باشند که دیگر امکان بازگشت به روش غیر مستقیم را 

ندارند.
به گزارش ایسنا، نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابالغیه "آزادسازی" 
سهام عدالت را صادر کردند. در این راستا از ۱۰ اردیبهشت ماه به مشموالن سهام 
عدالت فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند ســهام خود را به صورت مستقیم 
 ،SAMANESE.IR مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی

مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.

مهلت تمدید شد/ امکان اصالح وجود ندارد
مهلتی که برای مشوالن تعیین شــده بود تا هشتم خردادماه بود اما شب گذشته 
سخنگوی آزادســازی ســهام عدالت از تمدید این فرصت تا ساعت ۲۴ پانزدهم 
خردادماه به ایسنا خبر داد و تاکید کرد که ســهامداران باید توجه داشته باشند 
چنانچه روش مستقیم را انتخاب کرده اند امکان لغو آن و انتخاب روش غیرمستقیم 

را ندارند.
به طور کلی حدود ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر مشمول سهام عدالت هستند 
که ۴۶ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۸۳ نفر در قید حیات هستند و طبق آخرین آماری 
که شب گذشته در اختیار ایسنا گذاشته شد، فقط ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر روش 

مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند. برای انتخاب روش مستقیم 
مشمول باید به  SAMANESE.IR مراجعه و روش مستقیم را انتخاب کند. 
سهام داران باید توجه داشته باشند که عدم مراجعه آن ها به سامانه و انتخاب روش 
مستقیم تا ۱۵ خردادماه، به این معنی است که آن ها روش غیر مستقیم را انتخاب 

کرده اند.

تشریح روش مستقیم
مشموالن باید توجه داشته باشند که درصورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، 
مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به سهامدار سهام 
عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص 
یافته به هر فرد در شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع 

واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت.
عالوه بر آن، این دسته از مشموالن سهام عدالت به ازای سهام شرکت های غیربورسی 
سرمایه پذیر سهام عدالت، سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت 

خواهند کرد.
در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به عهده 
سهام داربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال 
سهام مزبور به غیر و فروش آن بر اساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده 
توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین مطابق قانون تجارت، 
افراد سهام دار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود و امثال 

آن بهره مند خواهند شد.

سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با مراجعه به سامانه 
جامع اطالعات مشتریان )سجام( به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته 
نزد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه 
از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه 

به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.
همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سهام شرکت های بورسی 
تخصیص یافته روی کد بورسی خودشــان منتقل می شود. این افراد از بابت سهام 
شرکت های غیربورسی، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.

تشریح روش غیرمستقیم
درصورت انتخاب آزادسازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، 
از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق 
انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل 
تخصیص به سهام دار براساس نحوه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری استانی 

تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد.
با این تفویض اختیار، سهام شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به سهام دار 

توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
افرادی کــه روش غیرمســتقیم را انتخاب می کنند، ســهام دار شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکت های سرمایه گذاری استانی 
در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکت ها خرید و فروش شود؛ بنابراین 
این افراد می توانند نسبت به فروش ســهام خود در شرکت های سرمایه گذاری 

استانی اقدام کنند. درمورد اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم 
شرکت های استانی دارایی سهام دار را حفظ کنند و افزایش دهند، باید گفت این 
موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شــرکت های 

سرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد.

ماجرای فروش سهام عدالت از طریق بانک ها چیست؟
در این میان مشموالن باید توجه داشته باشــند که تنها آن دسته از سهام دارانی 
می توانند سهام خود را از طریق بانک ها بفروشند که روش مستقیم را برای مدیریت 
سهام عدالت خود انتخاب کرده اند. در واقع سهامدارانی که قصد فروش ۳۰ درصد از 
سهام خود را دارند، ابتدا باید در سامانه سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کرده و 
سپس جهت فروش به شعب بانکی که شماره شبای آن حساب را در سامانه معرفی 
کرده اند، مراجعه کنند و با تکمیل فرم های مربوط، نسبت به تکمیل سفارش فروش 

۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام کنند.
بر این اساس، اطالعات افرادی که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند در اختیار 
بانک های عامل قرار می گیرد. همچنین ســهامدارانی که به سامانه سهام عدالت 

مراجعه نکنند به صورت خودکار روش غیر مستقیم برای آنها انتخاب می شود.
این دسته از ســهام داران نیز می توانند با مراجعه به بانک مربوطه که قبال شبای 
حساب آن بانک را جهت دریافت ســود معرفی کرده اند، نسبت به ثبت سفارش 
فروش سهام خود در شرکت سرمایه گذاری استانی اقدام کنند. موضوع فروش سهام 
این افراد به برگزاری مجمع و افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی و 

پذیرش آنها در بازار سرمایه موکول می شود.

با ابالغ نحوه حضور تمامی کارکنان در محل کار، سازمان 
اداری و استخدامی شرایط دورکاری کارکنان را نیز اعالم 
کرد که طبق آن استفاده از خدمات دورکاری در صورت 
تامین زیرساخت های الزم از سوی دستگاه های اجرایی 
برای ارائه خدمات از منزل به صورت الکترونیکی توسط 
کارکنان دور کار مجاز است. به گزارش ایسنا، طی آخرین 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد که کارکنان باید 
به طور کامل در محل کار حضور داشته باشند، فقط ساعت 

کاری یک ساعت کمتر تعیین شد.
براین اساس سازمان اداری و استخدامی نیز این موضوع را 
طی بخشنامه ای و با تعریف شرایط به دستگاه های اجرایی 
برای اجرا ابالغ کرده است که طبق آن از ۱۰ خرداد ساعت 
کار روزانه دستگاه های اجرایی در تهران و استان ها از ۷:۳۰ 
تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و کلیه کارکنان باید با رعایت الزامات 
ســالمت محیط و کار در محیط اداری که توسط وزارت 

بهداشت ابالغ شده است، حاضر شوند.
اما سازمان در این بخشنامه موضوع دورکاری کارکنان 
در شرایط کرونایی موجود را نیز به استناد مصوبه هیات 
وزیران در سال ۱۳۸۹ مورد تاکید قرار داده است که مجوز 
دور کاری کارکنان برای ارائه خدمات الکترونیک را صادر 
کرده بود.از این رو با ابالغ سازمان استخدامی در بخشنامه 
۱۳۹۹.۳.۷ استفاده از خدمات دور کاری کارکنان صرفا در 
صورت تامین زیرساخت های الزم از سوی دستگاه های 
اجرایی برای ارائه خدمات در منزل به صورت الکترونیکی 

توسط کارکنان دور کار مجاز است.
براین اساس تاکید شده که در استفاده از خدمات کارکنان 

به صورت دورکاری، بانــوان دارای فرزند خردســال و 
کارکنانی که در گروه های آسیب پذیر قرار می گیرند، در 
اولویت خواهند بود. بنا بر این بخشــنامه سازمان اداری 
و استخدامی، نه تنها در شــرایط کرونایی بلکه همواره 
ســازمان ها می توانند از مصوبه دورکاری و بنا بر شرایط 

شغلی کارکنان خود استفاده کنند.

سایر شرایط حضور کارکنان
طبق سایر شرایطی که سازمان برای حضور کارکنان در 
محیط کار مورد توجه قرار داده است، دستگاه های اجرایی 
موظفند ضمن برنامه ریزی برای ارائه به موقع و سریع کلیه 
خدمات عمومی و ضروری حوزه مسئولیت خود تصمیمی 
اتخاذ کند که در ارائه این خدمات به مردم و ارباب رجوع 

وقفه ای ایجاد نشود.

فعالیت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها و سالن 
غذاخوری ممنوع

همچنین دســتگاه ها موظفند فعالیت آشــپزخانه ها و 
آبدارخانه ها خود را تعطیل و از پذیرایی در جلسات و اتاق 
ها به صورت فردی و گروهی خودداری کنند و صرفا امکان 
تهیه چای با لوازم شخصی توسط کارکنان در روز فراهم 
شــود. صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و فردی 
در سالن های غذاخوری ســایر محل های عمومی ادارت 
و اتاق کارکنان ممنوع و الزم است مســووالن ادارات از 
تهیه و توزیع غذا به جز کارکنان نوبت  کاری و کشــیک  

خودداری کند.

اقتصاددانــان پیش بینی می کنند کــه در بهترین 
حالت در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی جهان  منفی 
۰.۳ درصد و در بدترین حالت منفی ۱۵ درصد باشد. 
نظرسنجی رویترز از ۲۵۰ اقتصاددان، نشان می دهد 
که رکود اقتصادی امسال جهان، از پیش بینی های 

قبلی نیز عمیق تر خواهد شد. 
»اتان هریس«، رئیس بخــش تحقیقات اقتصادی 
جهانی در گروه تحقیقاتی بوفا می گوید:»مســیر 
پیش روی اقتصاد جهانی، شــبیه به میدان موانع 
است. در مرحله اول، اقتصاد به گودالی بزرگ سقوط 
کرد که چین درسه ماهه اول امسال آن را آغاز کرد. 
بقیه کشورهای جهان در سه ماهه دوم به این گودال 
افتادند و در ســه ماهه سوم ســال نیز، به برخی از 

اقتصادهای نوظهور تسری پیدا می کند.« 
او ادامه می دهد:»مرحله دوم، تالش برای از سرگیری 
فعالیت های اقتصادی بدون بیماری اســت. مرحله 
ســوم، ســر و کله زدن با عدم اعتماد به نفس برای 
پرداخت هزینه کاالهــای بادوام، خطر ناشــی از 
محرک های مالی و پولی ناقص اســت، و همچنین 
یک جنگ تجاری و تکنولوژیک که به انتظار نشسته 

است.« 
نظرســنجی رویترز از اقتصاددانان، نشان می دهد 
که سه چهارم از اقتصاددانان اعتقاد دارند که بهبود 
اقتصادی فرایندی U شکل خواهد بود؛ یک رکود 

و افت عمیق و طوالنــی در حالیکه فرایند بهبود به 
همان سرعت سقوط نیســت.  تنها ۱۵ اقتصاددان، 
فرایند بهبود سریع V شکل پیش بینی کرده اند. بقیه 
 W ،اقتصاددانان نیز اعــالم کرده اند که روند بهبود
شکل خواهد بود؛ شرایطی که بهبود فوری به رکود 
شدید دیگر منجر می شود یا شکل L شکل که در آن 

اقتصاد پس از رکود به سکته می افتد. 
حاال پیش بینی می شود که اقتصاد جهان امسال ۳.۲ 
درصد کوچک شود. در حالیکه نظرسنجی قبلی در 

ماه آوریل، انقباض ۲ درصدی را نشان می داد. 
هیچ اقتصاددانی، انتظار رشد برای سال ۲۰۲۰ ندارد. 
آن ها پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی امسال 
منفی و دربازه منفی ۰.۳ درصد تا منفی ۶.۷ درصد 
خواهد بود. بدترین سناریو نیز به صورت میانگین، 
افت منفی ۶ درصــدی را پیش بینی می کند که در 
این سناریو، رشد اقتصادی در بازه منفی ۳ تا منفی 

۱۵ درصد قرار دارد. 
تمام این ها در حالی اســت که پیش از عالم گیری 
بیماری کرونا، پیش بینی می شد که اقتصاد جهان 

امسال ۲.۳ تا ۳.۶ درصد رشد مثبت داشته باشد. 
البته نظرسنجی رویترز، نشان می دهد که در سال 
۲۰۲۱ اقتصاد جهان به مدار رشــد بــاز می گردد. 
بنابراین در سال آینده، رشد اقتصادی سریع و ۵.۴ 

درصد خواهد بود.

ســخنگوی صنعت برق گفت: پیــک مصرف برق 
امروز )چهارشنبه ۷خرداد( در مقایسه با روز مشابه 
سال گذشته، رشد بی سابقه ســه هزار مگاواتی را 

تجربه کرد.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه توانیر، »مصطفی 
رجبی مشــهدی« افزود: میزان مصرف نســبت 
به روز گذشــته رشــد بیــش از دو هــزار و ۲۰۰ 
مگاواتــی را تجربه کرد کــه این امر بــا توجه به 
روند افزایش دمای هــوا و احتمال تــداوم آن در 
 هفته های آتی، می توانــد نگرانی هایی را به همراه 

داشته باشد.
وی ادامه داد: میزان مصرف برق در کشور با نزدیک 
شدن به فصل تابســتان، افزایش دما و استفاده از 
وسایل سرمایشی همانند ســال های گذشته روند 

صعودی به خود گرفته است.
رجبی مشهدی  خاطرنشان کرد:  در حالی که پیک 
مصرف برق روز گذشــته )۶ خرداد ۱۳۹۹( به ۴۸ 
هزار و ۱۰۱ مگاوات  رســیده بود، این میزان امروز 
به ۵۰ هزار و ۳۲۴مگاوات رسید که رسیدن به این 
میزان مصرف در روزهای ابتدایی خرداد، در تاریخ 

صنعت برق بی سابقه است.
ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به این که میزان 
مصرف برق در روز مشابه ســال گذشته )۷ خرداد 
۱۳۹۸(  چهل و هفت هزار و ۴۲۴ هزار مگاوات بود 

عنوان کرد: به طور معمول مصرف برقی که امروز به 
ثبت رسید، در سال های گذشته در روزهای پایانی 

خرداد یا اوایل تیرماه به وقوع می پیوست.
رجبی روند افزایشــی دمــای هوا و ورود ســریع 
وســایل سرمایشــی به مدار مصرف را مهمترین 
دلیل افزایــش ناگهانی و بی ســابقه مصرف برق 
در روزهای ابتدایــی ماه جاری دانســت و گفت: 
مصرف بــرق کشــور در روزهای ماه گرم ســال 
بین ۲۱ تا ۲۳ هــزار مگاوات افزایــش می یابد که 
این میزان افزایــش دقیقا متاثر از  ورود وســایل 
 سرمایشی )کولرها، اسپلیت ها و...( به مدار مصرف 

برق است.
سخنگوی صنعت برق با اشــاره به افزایش مصرف 
برق مشــترکان و بــاال رفتــن هزینه بــرق آنان 
خاطرنشــان کرد: مهمترین راهــکاری هایی که 
می تواند به کاهش مبلغ قبض بــرق کمک کند، 
تنظیم درجه کولــرگازی روی ۲۴ تــا ۲۵ درجه 
، اســتفاده از دور کنــد کولرهای آبی، اســتفاده 
 نکردن از وســایل پرمصرف برقی در ساعات های 

گرم روز  است.
رجبی یادآور شد: اســتفاده از نور طبیعی در طول 
روز و خاموش کردن المپ های اضافه نیز می تواند 
تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق مشترکان 

داشته باشد..

تاکنون ۲۷ درصد از مشموالن سهام عدالت، اختیار مستقیم سهام شان را انتخاب کردند

شرایط دورکاری کارکنان اعالم شد

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1924| پنج شنبه 8  خردادماه 1399 | 5  شوال  1441 |28 می  2020 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه2

صفحه3

قالیباف 
گزینه نهایی 

برای ریاست مجلس شد

از واریز  بیمه بیکاری 
کرونا خبری نیست

بخش های دولتی
 باید سهام خود را
در بورس به فروش
برسانند
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رهبر  معظم  انقالب:

سرمقاله

يادداشت

لزوم احیاى
 كسب و كارها

راه هاى مهار 
سونامی نقدینگی

اخیرا  مبحث تسهیل فرایند 
صدور مجوز کسب و کار در 
راستای رشــد اقتصادی و 
تقویت اقتصاد ملی از سوی 
یک مقام دولتی ذیربط مطرح شده که فی النفسه 
پیشنهاد قابل تامل و مفیدی است. گرچه تسهیل 

صدور مجوز یکی از ...

  محمود جامساز، اقتصاددان 

  سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
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سیاست های
 سه گانه برای ساماندهی 

بازار خودرو

حراج
 اوراق دولتی

رئیس  كل  بانک  مركزى وعده  كنترل  نقدینگی  را  داد

تالطم   بازارها   با   نقدینگی  سرگردان
صفحه4

صفحه2

غافلگیری  متقاضیان  مسکن
رشد  قیمت  مسکن  در ماه  گذشته و کاهش   قدرت   خرید     احتمال  رکود    را    افزایش   داد

 افزایش 3۴ درصدی قیمت  آپارتمان در تهران نسبت  به  سال  گذشته
 رشد  182  درصدی  قیمت  مسکن   در 2ماهه   99   نسبت   به 97

سرپرست وزارت صمت، سیاست های سه گانه 
ساماندهی بازار خودرو را »افزایش تیراژ تولید و 
عرضه«، »اصالح شیوه های فروش« و »نظارت و 
کنترل بازار« دانست و گفت: روند تولید خودرو 
افزایشی خواهد بود.به گزارش از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: 
ثبت نام به منظور حضور در فروش ویژه خودرو به 
مناسبت ایام عید سعید فطر، از چهارم خردادماه 
آغاز شــده و تا چهاردهم خرداد ادامه خواهد 
یافت؛ ضمن اینکه بر اســاس آخرین تصمیم 
کمیته خودرو، دریافت وجــه از خریداران، به 

زمان بعد از قرعه کشی موکول...

کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج اوراق 
بدهی دولتی را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار 
می کند.پیرو اطالعیه روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی 
دولتی به اطالع می رساند، کارگزاری بانک مرکزی 
اولین مرحله حراج این اوراق را روز ســه شنبه ۱۳ 
خردادماه برگزار می کند.بانکها و موسسات اعتباری 
غیربانکی می توانند نســبت به ارسال سفارشهای 
خرید خود تا ســاعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشــنبه 
۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام 
کنند.-  اوراق منتشر شــده، مرابحه عام، نرخ سود 
اوراق ۱۵ درصد ساالنه، کوپن دار و با تواتر پرداخت 
سود شش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( و به 

شرح جدول زیر می باشند...

نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می دهد 

چشم انداز رشد اقتصادی جهان سیاه تر شد 
سخنگوى صنعت برق اعالم كرد

رشد سه هزار مگاواتی مصرف برق
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پروژه های داخلــی و خارجی 
بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک توسعه ای 
و تاثیرگذار بــر صادرات و واردات، بــا بهره گیری از 
حدود چهل شعبه خود در سراســر کشور، اقدام به 
تامین مالی طرح های مختلف صادراتی نموده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات و به 
نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بخشی از این تسهیالت 
نیز در خارج از کشــور برای صادرات خدمات فنی و 
مهندسی صرف شده است؛ برای نمونه، احداث خط 
انتقال برق و پست های مربوطه در ارمنستان، تجهیز 
کارگاه - احداث تصفیه خانه آب شــهر الفجر عراق، 
ســاخت ۹ مخزن ذخیره نفت خام در عراق، تجهیز 
کارگاه خط انتقال برق کردســتان عــراق، احداث 
تصفیه خانه آب و فاضالب - تجهیز کارگاه در عراق، 
نیروگاه برق زمین گرمایی - پروژه اولکاریا ۴ - تجهیز 
کارگاه در کنیا، خطوط انتقال نیرو در پاکستان )پروژه 
رحیم یارخان( - تجهیــز کارگاه از جمله طرح های 
بانک توسعه صادرات در خارج از کشور است.اما نکته 
قابل توجه در تسهیالت ارائه شده در استان ها، ارائه 
تسهیالت تخصصی به صنایع مخصوص و معروف 
هر استان است؛ به عنوان نمونه تسهیالت ریلی در 
مشهد یا هتلداری در کیش از این تسهیالت هستند. 
در ادامه به بخشی از این تسهیالت که طی چند سال 
گذشته پرداخت شده اشاره می شود؛ شعبه میرداماد 
بانک توســعه صادرات تســهیالتی را برای احداث 
واحدهای پتروشــیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی و 
دو واحد بیمارســتانی محب حضرت فاطمه)س( و 
بیمارستان محب جامع زنان در تهران پرداخت کرد. 

سامانه »ســفارش فروش سهام 
عدالت« در سایت بانک صادرات 

ایران آغاز به کار کرد
سامانه »سفارش فروش ســهام عدالت« در سایت 
بانک صادرات ایران رونمایی شــد و دارندگان این 
ســهام می توانند از روز سه شنبه ششــم خردادماه 
۱۳۹۹ برای فروش »ســهام عدالت«، درخواســت 
خود را به صورت غیرحضوری در این ســامانه ثبت 
کنند.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
این بانک در راســتای اجرای ابالغیــه مقام معظم 
رهبری مبنی بر »آزادسازی سهام عدالت«، عاملیت 
پذیرش درخواست فروش ســهام »مورد واگذاری 
دارندگان سهام عدالت« را آغاز کرد و مشتریانی که در 
سایت معرفی شده توسط سازمان خصوصی سازی، 
نحوه مدیریت ســهام خود را به صورت »مدیریت 
مستقیم«  اعالم کرده اند و همچنین با توجه به شماره 
شبای اعالمی در ســایت مذکور، سود سهام عدالت 
خود را از طریق حساب خود در بانک صادرات ایران 
دریافت می کنند، می توانند با مراجعه به »ســامانه 
https:// :سفارش فروش ســهام عدالت« به نشانی
sahamedalat.bsi.ir، نسبت به ثبت درخواست 

خود در این خصوص، اقدام کنند.

۲۳ مدیریت بانک مســکن در 
محدوده سبز مدیریتی قرار داشتند

عضو هیأت مدیره بانک مســکن گفت: به رغم تمام 
ســختیها در مجموع عملکرد مدیریت ها و شعب 
بسیار خوب بوده اســت به طوریکه 2۳ مدیریت در 
محدوده سبز قرار دارند.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، جعفر آقامالیی با تسلیت به مناسبت 
درگذشت مدیرعامل بانک  مسکن گفت: درگذشت 
مرحوم رحیمی و ۷ نفر از کارکنان شاغل، بازنشسته و 
شرکتی بانک واقعا سخت بود و به زودی نمی توان این 
مصیبت را فراموش کرد.وی ادامه داد: یکی از خواسته 
های مرحوم رحیمی همواره تأکید بر تشکیل منظم 
نشست های ارزیابی عملکرد بود.عضو هیأت مدیره 
بانک مسکن افزود: سال ۹۸ سال سختی بود به ویژه در 
روزهای پایانی سال همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی 
ادارات، مراجعه به شعب افزایش یافت و همکاران ما در 
شعب در شرایط شیوع کرونا دوران سختی را متحمل 
شدند.آقامالیی همچنین در بخش دیگری ادامه داد: 
از مدیریت های بانک مسکن سراسر کشور تشکر می 
کنم که به رغم تمام سختی ها در مجموع عملکرد 
مدیریت ها و شعب بسیار خوب بوده است به طوریکه 

2۳ مدیریت در محدوده سبز قرار دارند.
 

فراهم شدن امکان ثبت سفارش 
فروش سهام عدالت به صورت 
غیرحضوری در بانک پاسارگاد

امکان ثبت سفارش فروش سهام عدالت بدون نیاز 
به مراجعه به شعبه ها، از طریق سایت بانک پاسارگاد 
فراهم شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
مشتریانی که در ســامانه ی ســهام عدالت روش 
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خــود انتخاب 
و شماره شــبای بانک پاســارگاد را به منظور انجام 
عملیات بانکی اعالم کرده انــد، می توانند با مراجعه 
 به صفحه مربوطه در سایت بانک پاسارگاد به آدرس
 https://etf.bpi.ir، نســبت به ثبت درخواســت 
فروش سهام عدالت اقدام کنند.از مشتریان گرامی 
درخواست می شود برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و تسهیل در انجام امور، از مراجعه حضوری به 
شعبه ها خودداری کرده و کلیه ی امور مربوط به ثبت 
سفارش فروش سهام عدالت را صرفا از طریق سایت 

بانک پاسارگاد انجام دهند.

بانک ها

در اردیبهشت امسال میزان 
معامالت مســکن در شــهر 
تهران ۶.۷ درصد نســبت به 
مدت مشابه پارسال کم شده و 
متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان بوده که نزدیک بــه ۳۴ درصد افزایش یافته 
است.به گزارش ایســنا، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران ۱۱.۳ هزار 
واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ 
درصد کاهش یافته است.همچنین متوسط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران ۱۶۹.۷ 
میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ 
درصد افزایش نشان می دهد.عالوه بر این، بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن 
است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله 
شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی 
بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور 
در مقایسه با اردیبهشت ماه ســال قبل حدود 2.2 واحد 
درصد کاهش یافتــه و در مقابل به ســهم واحدهای با 
قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است.
این گزارش که از سوی بانک  مرکزری اعالم شده، نشان 
می دهد که توزیع و تعداد معامالت انجام شده بر حسب 
مناطق مختلف شــهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ 
از میان مناطق 22 گانه شــهر تهران، منطقه ۵ با سهم 
۱۵.2 درصدی از کل معامالت، بیشتر تعداد قراردادهای 
مبایعه نامه را به خود اختصــاص داده و مناطق 2 و ۴ به 
ترتیب با ۹.۶ و  ۸.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته 
اند. در مجموع ۷2.۸ درصد از کل تعداد معامالت انجام 

شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ مربوط به 
۱۰ منطقه شهر تهران ) به ترتیب بیشترین فراوانی شامل 
مناطــق ۵، 2 ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳( بوده و ۱2 
منطقه باقی مانده 2۷.2 درصد از کل تعداد معامالت را به 

خود اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن در اردیبشهت امسال
 عالوه بر این در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون 
ریال بود که در میان مناطق 22 گانه شــهرداری تهران، 
بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 
معامله شــده معادل ۳۳۹.۰  میلیون ریال به منطقه یک 
و کمترین آن با ۷۸.۵ میلیون ریــال به منطقه  ۱۸ تعلق 
داشته است که  ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته به ترتیب ۳۰.۳ و ۳2.۸ درصد افزایش داشته اند.

معامالت مسکن در ۲ ماه اخیر چگونه بود؟
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شــهر تهران 

در دو ماهه نخســت ســال جاری به حــدود ۱2.۶ هزار 
واحد مسکونی رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال 
پیش از آن، ۱۹.۳ درصــد کاهش یافته اســت.  در این 
مدت قیمت یک متر مربع بنای واحد مســکونی معامله 
شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
 ۱۶۱.۳ میلیون ریال بوده که  نسبت به دوره مشابه سال 
قبل ۳۴.۸ درصد افزایش یافته اســت.همچنین، توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب 
قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشــت ماه سال جاری 
در این گزارش نشــان می دهد که واحدهای مســکونی 
در دامنه قیمتی ۱2۰ تا ۱۳۵ میلیــون ریال به ازای هر 
متر مربع بنا با ســهم ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون ریال با ســهم ۸.۶ درصد در 
رتبه بعدی قرار گرفته اســت.عالوه برایــن، در این ماه 
توزیع حجم معامالت به گونه ای بــوده که ۵۶.۹ درصد 
واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر متر 
 مربع واحد مسکونی شــهر تهران )۱۶۹.۷ میلیون ریال(

 معامله شده اند.

وضعیت تعداد معامالت برحسب سطح 
زیربنای هر واحد

توزیع فراوانی تعداد واحد مسکونی معامله شده بر حسب سطح 
زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز 
نشان می دهد که بیشترین ســهم از معامالت انجام شده به 
واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع ۱۵ درصد 
اختصاص داشته است. همچنین، واحدهای دارای زیربنای ۶۰ 
و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴.2 و ۱۱.۳ 
درصدی  در رتبه های بعدی قرار دارند که در مجموع در این 
ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 
.۵۳ ۸ درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. 
همچنین، این گزارش مطرح می کند که در اردیبهشت ماه 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب 
ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان داده های قیمتی 
مورد بررسی واحدهای مســکونی با ارزش ۴.۵ تا ۶  میلیارد 
ریال با اختصاص ســهم ۱۰.۶ درصد،  بیشــترین سهم از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.عالوه براین،  
واحدهای دارای ارزش شش تا هفت و نیم با اختصاص سهم  
۱۰ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اســت که در مجموع 
در این ماه، حــدود ۵۱.۹ درصد از معامــالت به واحدهای 
 مســکونی  با ارزش کمتــر از ۱2 میلیارد ریــال اختصاص

 داشته است.

رشد شاخص کرایه مسکن اجاره ای در 
تهران

 طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره ای در 
شهر تهران و در کل مناطق شــهری در اردیبهشت ماه سال 
۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 2۸.۵ و ۳۱.۳ درصدی 
ماه مشابه سال قبل است.گفتنی اســت، »گزارش تحوالت 
بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشــت ۱۳۹۹«، برگرفته از 
آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
 است که توســط اداره بررسی ها و سیاســت های اقتصادی

 بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.

پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار 
یازدهمین دوره مجلس؛

اقتصــاد  و فرهنــگ  در صــدر  
 فهرست  اولویت های کشور است

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در پیامی 
به مناســبت آغــاز بــه کار یازدهمیــن دوره 
 مجلس شــورای اســالمی، یکــی از الزامات
 در رأس امــور بــودن مجلــس را حضــور 
نمایندگان فعال، منظم، پاکدســت، امانتدار و 
دارای شــناخت از شــرایط و اولویتهای کشور 
دانستند.به گزارش ایســنا،    در بخشی از متن 
پیام رهبــر انقالب به مناســبت آغــاز به کار 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی آمده 
است:در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر 
فهرســت اولویّت های کشــور اســت. در باب 
اقتصاد، عالوه بر مشــکالت عمده  مشهود، باید 
 اذعان کنیم که در دهه ی پیشــرفت و عدالت،

 نمره ی مطلوبی درباب عدالت به  دست نیاورده ایم. 
این واقعّیِت ناخواسته باید همه را به تالش فکری 
و عملی در باب معیشــت طبقــات ضعیف، به 
مثابه  اولویت، وادار سازد. توصیه  صاحب نظران 
به ما میگوید که راه درســت برای این مقصود 
 اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال،
 تولیــد، ارزش پول ملی، تورم، اســراف و امثال 
آن است. سیاســت های کلّی اقتصاد مقاومتی 
در این زمینه، راهنمای معتبری اســت. توّجه 
به تنظیم برنامه ی هفتم که در شــمار وظایف 
نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توّجه به کاهش 
نقش تعیین کننده ی نفت خــام در منابع مالی 
دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترســیم 
خّط اقتصادی کشــور اســت، توصیه ی دیگر 
 اینجانب به شما عزیزان است. در اقدام به وظیفه

  نظارتــی، تأکید اینجانــب بر رعایــت تقوا و 
انصاف و اجتناب از حّب و بغض های شخصی و 
جناحی اســت. نه حّقی از مدیر و مجری خدوم 
و زحمت کش ضایع شــود و نه اغماض و اهماِل 

بی مورد صورت گیرد.

بورس باالخره سبزپوش شد
شاخص کل بازار ســرمایه )چهارشنبه( پس از 
یک کاهش چشمگیر و رسیدن به مرز ۹۱۳ هزار 
واحد، روند صعودی به خود گرفت و بیش از ۱۰ 
هزار واحد رشد کرد.به گزارش ایسنا، معامالت 
بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص 
کل این بازار با ۱۰ هزار و ۹۶۱ واحد افزایش رقم 
۹۳۷ هزار و ۹۴ واحد را ثبت کرد. شــاخص کل 
 با معیار هم وزن نیز ۴۸۰ واحــد کاهش یافت
۹۸۵ واحــد ۳۱۱ هــزار و    و در رقــم 
 ایســتاد.معامله گران روز گذشته یک میلیون 
معامله به ارزش ۸۷ هــزار و 2۴۸ میلیارد ریال 
انجام دادند.در این بــازار، فوالد مبارکه اصفهان 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امیــد، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس، 
ملــی صنایع مس ایــران و بانک ملت نســبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیــر مثبت و در 
مقابل مخابرات ایران نســبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
 بانک هــای ملــت، تجــارت، صــادرات ایران 
و اقتصــاد نویــن، فــوالد مبارکــه اصفهان، 
پاالیش نفــت اصفهــان و ملــی صنایع مس 
ایــران نمادهای پــر بیننــده بــورس بودند.
 روز گذشــته فرابــورس نیــز صعــودی بود
 و شــاخص کل ایــن بــازار بــا ۳۷ واحــد 
 افزایــش رقــم ۱۰ هــزار و ۸۶۴ واحــد

 را ثبت کرد. معامله گران این بــازار ۶۷۳ هزار 
معامله به ارزش ۴2 هــزار و ۷۹۵ میلیارد ریال 

انجام دادند.

قالیبــاف گزینه نهایــی برای 
ریاست مجلس شد

قالیباف با کسب ۱۶۶ رای از مجموع 2۴۰ رای 
ماخوذه و حاج بابایی با ۵۷ رای گزینه های نهایی 
فراکسیون انقالب اسالمی برای ریاست مجلس 
شــدند.احمد نادری دبیر اجرایی فراکســیون 
انقالب اســالمی و منتخب تهــران در مجلس 
یازدهم در تشریح جلسه عصر امروز فراکسیون 
انقالب اســالمی که بــا دســتور کار برگزاری 
انتخابات هیئت رئیســه برای مشخص کردن 
کاندیدا های نهایی این فراکســیون برگزار شد، 
گفت: با پایان رای گیری بــرای انتخاب گزینه 
نان هایی ریاســت آقای محمدباقــر قالیباف با 
کســب ۱۶۶ رای از مجموع 2۴۰ رای مأخوذه 
کاندیدای نهایی فراکسیون انقالب اسالمی برای 
ریاست مجلس نام گرفت.وی افزود: همچنین 
در این رای گیری آقایان حــاج بابایی ۵۷ رای، 
میرسلیم ۵ رای، نوروزی 2 رای کسب کردند و 

۱۰ رای نیز باطله بود.

اخبار
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رئیس جمهوری گفت: جدای از بخش مالیات و درآمدهایی 
که داریم، بازار فروش ســهام نیز فعال خواهد بود و تمام 
بخش های دولتی باید ســهام خود را در بــازار بورس به 
فروش برسانند تا بازار بورس تقویت شود.حسن روحانی 
روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تبریک مجدد ایام 
عید سعید فطر به ملت ایران، گفت: نمایندگان مجلس از هر 
جناح و تفکر سیاسی که باشند به خوبی می دانند که امروز 
کشور در چه شرایطی قرار دارد و وظیفه ما به عنوان دولت 
این است که با مجلس برای حل مشکالت مردم در کنار هم 
باشیم.رئیس جمهوری با بیان اینکه قضاوت کردن نسبت 
به مجلس پیش از آنکه چند ماه از کار مجلس بگذرد، یک 
پیش داوری غیردقیق است، اظهارداشت: مدل انتخابات در 
کشور به گونه ای است که ما تقریباً دائم االنتخابات هستیم و 
همواره با انتخابات  گوناگون مواجه ایم که این مقداری کار را 
سخت کرده و جناح ها و احزاب ناچار به رقابت هستند که اگر 
این رقابت سالم باشد،  ثبات و استواری حاکمیت و جامعه را 
تحت تأثیر قرار می دهد.روحانی خاطرنشان کرد: مجلس به 
دلیل انتخابات و مسایل سیاسی کشور بخشی سیال بشمار 
می رود؛ عده ای در مجلس منفرد، عده ای مستقل، عده ای 
تمایلی به جناحی خاص دارند و پس از چند وقت به جناحی 
دیگر متمایل می شوند و از این رو االن هیچ قضاوتی نسبت 

به نحوه نگاه مجلس به مسایل سیاسی کشور نداریم.

تجارت ایــران و یک کشــور دولت، به 
آمریکایی ها ارتباطی ندارد

روحانی تأکید کرد: معتقدم امروز در شرایط فعلی کشور، 
تحمل جنگ لفظی وجود ندارد؛ این در حالی اســت که 

عالوه بر شیوع یک بیماری مســری با تحریم های سخت 
نیز مواجه هســتیم؛ آمریکایی ها در یک تجارت معمولی 
میان ایران و یک کشــور دوســت در حمل یک فرآورده 
نفتی نیز می خواهند دخالت کنند و این چیزی اســت که 
اصاًل به آنها ارتباطی ندارد و با هیچ قانونی سازگار نیست.

وی تصریح کرد: اگر در داخل کشور میان دولت، سایر قوا 
و نیروهای مســلح، وحدت نبود، ممکن بود آمریکایی ها 
در تجاوز خود موفق بــوده و یک جبل الطارق دیگری را در 
دریای کارائیب شاهد باشیم اما وحدت و اتحاد، مانع از وقوع 
چنین اتفاقی شد.رئیس جمهوری ادامه داد: در این ماه ها در 
کنار سختی هایی که در کنار مردم وجود داشت اما وحدت، 
تعاون، همراهی مردم، ایثار و فداکاری بخش درمان کشور 
و حضور نیروهای مســلح برای کمک به مردم آثار مثبت 
فراوانی داشــت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران را در این 
شرایط ارتقاء بخشید.روحانی با اشــاره به توفیقاتی که در 
نتیجه ایثار کادر درمانی، همراهی مردم، مدیریت کشــور 
و حضور تولیدکنندگان در بخش های مختلف در ماه های 
اخیر حاصل شده است، گفت: امروز در فضای مجازی تحول 
بسیار خوبی بوجود آمده و یک فضای مجازی قدرتمندی را 
در کشــور بوجود آورده که به راحتی بوسیله آن می توانیم 
بدون خروج از منزل امورات خود را از جمله کارهای بانکی و 
خرید اجناس انجام دهیم.رئیس جمهوری افزود: کار تعلیم 
و تعلم دانش آموزان و دانشجویان به راحتی با استفاده فضای 

مجازی در این ایام ادامه پیدا کــرد و امیدواریم این فضای 
مجازی بیش از پیش توسعه یافته و قدرتمند شود.روحانی 
با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دولت تا پایان سال تکمیل 
دولت الکترونیک است، گفت: خوشبختانه قدم های خوبی 
در این راستا برداشته شده و فردا بخش هایی مرتبط با توسعه 
فضای مجازی در کشور افتتاح خواهد شد و امیدواریم این 
روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.رئیس جمهوری با اشاره 
به تأثیر توسعه فضای مجازی و پرونده سالمت الکترونیک در 
زمینه درمان و غربالگری، اظهار داشت: این روند در آینده نیز 
می تواند به ما در کنترل و مهار بیماری کمک  کند.روحانی 
تاکید کرد: همان طور که در مراسم افتتاح مجلس یازدهم 
گفتم پیشنهاد ما برای این یکسال پیوند و پیروزی است و 
می خواهیم با مجلس پیوند بسیار مستحکم و تعامل و تعاون 
با هم داشته باشیم و مطمئنم اگر همه قوا دست به دست هم 
دهیم، خداوند پیروزی را نصیب ما کرده و از مشکالت عبور 
خواهیم کرد.رئیس جمهوری با بیان اینکه در فروردین و 
اردیبهشت امسال با شیوع گسترده کرونا در کشور مواجه 
بودیم و این در تمام مناســبات اقتصــادی و اجتماعی ما 
تأثیرگذار بوده اســت، گفت: علیرغم این شرایط براساس 
گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در این دو ماه واردات کاالهای 
اساسی نسبت به سال گذشــته از لحاظ وزنی 2۱ درصد 
رشد داشته و ۱.۷ دهم میلیارد دالر ارز برای خرید کاالهای 
اساسی اختصاص یافته است.روحانی خاطرنشان کرد: مردم 

می توانند مطمئن باشــند که بخش اقتصادی دولت تمام 
تالش خود را برای صادرات کاال، ورود ارز به کشور و تخصیص 
عادالنه کاال به بخش های هدف به کار خواهد گرفت؛ مردم 
اطمینان داشته باشند که دولت از تمام توان و کوشش برای 
رفع ضروریات آنها و جلوگیری از ایجاد مشکل در زندگی آنها 
استفاده خواهد کرد.رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تأمین 
بودجه کشور در سال جاری با توجه به شرایطی که در آن قرار 
داریم، کار آسانی نیست، گفت: با برنامه ریزی خوبی که انجام 
شده بدون اینکه استقراضی از بانک مرکزی داشته باشیم، 

بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد.

بازار بورس برای تقویت نیاز به خون جدید 
دارد

روحانی افزود: جدای از بخش مالیات و درآمدهایی که 
داریم، بازار فروش ســهام نیز فعال خواهد بود و تمام 
بخش های دولتی باید ســهام خود را در بازار بورس 
به فروش برســانند تا بازار بورس تقویت شود.رئیس 
جمهوری ادامه داد: بازار بورس بــرای تقویت نیاز به 
خون جدید دارد و این سهام جدید و نو است به ویژه 
سهامی که شناسنامه دار و سودآور هستند، می توانند 
بورس را به خوبی تقویت کند.روحانی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تعــداد زیادی از مردم با بورس آشــنا 
شده و در آن وارد می شــوند، اظهار امیدواری کرد که 
شــورای عالی بورس به این امید مردم توجه داشته و 
آن را تقویت کند، چرا که بازار سرمایه یک بازار مهمی 
است که باید آن را به درســتی مدیریت کرده و از آن 

مراقبت کنیم.

کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحلــه حراج اوراق 
بدهی دولتی را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار می 
کند.پیرو اطالعیه روز ســه شنبه 2۳ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی 
به اطالع می رســاند، کارگزاری بانک مرکزی اولین 
مرحله حراج این اوراق را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه 

برگزار می کند.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند نسبت 
به ارسال سفارشهای خرید خود تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین 

بانکی اقدام کنند.
-  اوراق منتشر شده، مرابحه عام، نرخ سود اوراق ۱۵ 
درصد ساالنه، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش 
ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( و به شرح جدول 

زیر می باشند:

بانک مرکزی: آغاز حــراج اوراق بدهی دولتی از ۱۳ 
خردادماه ۱۳۹۹

-  اوراق به صورت تدریجــی )حراج های هفتگی( در 
بازار عرضه می شــود. با توجه به این امر و پرداخت 
کامل سود شــش ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی 
اســت نهادهایی که در نوبت های پس از اولین نوبت 
عرضه، در حراج شرکت می کنند در اعالم نرخ های 
خود، سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت های 
بعدی عرضه را لحاظ می نمایند. وزارت امور اقتصادی 
و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت 

شده یا فروش کلیه عرضه شده در حراج را ندارد.

-  بانک مرکزی سفارشــات دریافت شــده را برای 
تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال 
می  کنــد و وزارتخانه مزبور، حداکثر تــا پایان وقت 
اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش های برنده از 
طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در 
سازوکار حراج اقدام می  کند. در نهایت، عرضه اوراق 

به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.
- حراج اوراق بدهی دولتی برای فــروش به بانکها و 
موسسات اعتباری غیربانکی مجدداً در روز سه شنبه 
2۰ خردادماه اجرا می شود. بانکها و موسسات اعتباری 
غیربانکی متقاضی شــرکت در این حراج می توانند 

نسبت به ارسال سفارشــهای خود تا ساعت ۱۰:۰۰ 
صبح روز یکشنبه ۱۸ خردادماه از طریق سامانه بازار 

بین بانکی اقدام کنند.
-  الزم به ذکر است بر اساس جزء )۴( بند »ک« تبصره 
)۵( قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز 
به خرید و فروش اوراق مالی اســالمی دولت در بازار 
ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک 
مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسالمی در بازار اولیه 
نبوده و نمی تواند در فرآیند برگــزاری حراج، اوراق 
بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری 
کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین کننده 
زیرساخت معامالت و برگزارکننده حراج فروش اوراق 
به بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی عضو بازار 
بین بانکی است و تعهدی نســبت به حجم و قیمت 

اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

قیمت سکه ۷ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع 

سکه 2 میلیون و ۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۵ دالر و ۶2 سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۰۱ هزار و ۷۸۴ تومان است.

بانک مرکزی:

حراج  اوراق  دولتی

روحانی:

تمام بخش های دولتی باید سهام خود را در بورس به فروش برسانند

اقتصاد
ایران وجهان

رشد  قیمت  مسکن  در ماه  گذشته و کاهش   قدرت   خرید     احتمال  رکود  را   افزایش داد

غافلگیری  متقاضیان  مسکن
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گروه مسکن
News kasbokar@gmail.com

اتفاق عجیب بازار مسکن تهران
 ۵۲درصد معامالت تنها در ۵درصد محله ها

مدیرکل حقوقی بانک عامل بخش مسکن گفت: ۵2 درصد معامالت مسکن شهر تهران تنها در ۱۷ محله از ۳2۰ محله پایتخت انجام می شود.به گزارش بانک عامل بخش مسکن، داود خلجستانی در همایش مدیران ارشد این بانک با اشاره به تالش های اداره 
کل حقوقی این بانک برای پیشگیری از ایجاد مطالبات مشارکت مدنی بخش مسکن اظهار داشت: در تهران ۳2۰ محله وجود دارد و ۵2 درصد معامالت فقط در ۱۷ محله انجام می شود.وی با بیان اینکه این ۱۷ محله جز محالت بورسی و پررونق تهران در تمامی 
فصول تلقی می شود، گفت: در آمار معامالت مسکن در تهران باید آمار این ۱۷ محله را از سایر محالت جدا کرد.مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با تاکید بر اینکه میانگین قیمت و معامالت ۱۷ محله پایتخت نباید با سایر محالت مقایسه شود، 
افزود: در بقیه کشور نیز به همین گونه است به این ترتیب که در هر شهری یکسری محالت بورسی وجود دارد که باید جداگانه بررسی شوند.خلجستانی با بیان اینکه سرمایه گذاری در محالت بورسی حتی در اوج رکود، مثبت ارزیابی می شود، ادامه داد: افرادی 
که در محالت بورسی در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند برای این واحدها خریدار پیدا می کنند اما اغلب افرادی که در محالت غیر بورسی سرمایه گذاری می کنند، باید به دنبال خریدار بگردند.وی افزود: ۵۰ درصد افرادی که در بخش مسکن با هدف 
سرمایه گذاری ورود کردند و با مشکل مواجه شدند، یا محله خود را به درستی انتخاب نکردند یا در محالت غیر بورسی سرمایه گذاری کردند.این مقام مسؤول در بانک مسکن ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد مابقی که در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده اند و 
با مشکل مواجه شده اند، مساحت ملک آنها متناسب با نیاز بازار در آن محله یا منطقه نیست. به این معنا که نوع ساخت و متراژ با نیاز مسکن در آن منطقه مطابقت ندارد.مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، گفت: افرادی که وارد سرمایه گذاری در 
بخش مسکن می شوند باید دوگانه »مکان و متراژ« را درست انتخاب کنند.وی همچنین گفت: در کشور در محالت بورسی و پر رونق حدود 2 میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است که اگر رشد قیمت 
متوقف شود، این توقف ادامه دار نیست.خلجستانی افزود: در کشور تعداد زیادی واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و با مساحت بزرگ ساخته شده که متقاضی برای آنها وجود ندارد و به سختی به فروش می رسند. ضمن اینکه برای فروش این واحدها در زمان 
کوتاه مالک و سرمایه گذار باید واحد خود را 2۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت عرضه کند.مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن تاکید کرد: سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت جهت احداث واحد مسکونی در مناطق غیر بورسی و بزرگ متراژ، منفی ارزیابی 

می شود و توصیه اکید بر عدم پرداخت تسهیالت مشارکت در این مناطق است.وی ادامه داد: سرمایه گذاری در تولید مسکن در مناطق بورسی تهران و کشور، مثبت ارزیابی می شود مشروط بر اینکه »متراژ« آن متناسب با نیاز بازار و تقاضای مصرفی باشد.
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سرپرســت وزارت صمت، 
سیاســت های ســه گانه 
ســاماندهی بــازار خودرو 
را »افزایش تیــراژ تولید و 
عرضه«، »اصالح شیوه های 
فروش« و »نظارت و کنترل بازار« دانست و گفت: روند 

تولید خودرو افزایشی خواهد بود.
به گزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین 
مدرس خیابانی گفت: ثبت نــام به منظور حضور در 
فروش ویژه خودرو به مناسبت ایام عید سعید فطر، از 
چهارم خردادماه آغاز شده و تا چهاردهم خرداد ادامه 
خواهد یافت؛ ضمن اینکه بر اساس آخرین تصمیم 
کمیته خودرو، دریافت وجه از خریداران، به زمان بعد 

از قرعه کشی موکول شده است.

دریافت وجــه از متقاضیان بــه بعد از 
قرعه کشی موکول شد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه 
به استقبال مردم از طرح ویژه فروش خودرو و الزام واریز 
نیمی از مبلغ خرید خودرو بر اساس دستورالعمل های 
اعالمی از سوی خودروسازان، پیش بینی می شد که 
جابجایی حجم عظیمی از پول و تراکنش های بانکی 
شکل گیرد و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه کمیته 
خودرو مقرر شده بود که وجه واریزی به یک حساب 
واسط وارد شــود که تحت نظر دستگاه های نظارتی 
و امنیتی قرار گیرد و نه خودروســاز و نه بانک اجازه 
برداشت از آن را نداشته باشند، مقرر گردید تا واریز 
وجه از سوی خریداران به بعد از انجام مراحل قانونی 

قرعه کشی، موکول شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس کمیته خودرو تصمیم 
گرفت تا تنها آن دسته از افرادی وجه مربوط به خرید 
خودرو را واریز نمایند که در قرعه کشی که با حضور 
دستگاه های نظارتی، امنیتی و رسانه ها برگزار خواهد 

شد، واجد شرایط شناخته شده اند.
به گفته مدرس خیابانی، در گذشته برای طرح های 
فــروش خودرو، بــازه زمانــی محدودی از ســوی 
خودروسازان در نظر گرفته شده بود و مردم بایستی 
ضمن ارائه مشخصات فردی، نســبت به واریز وجه 
مربوط به خودروی انتخابی اقدام می کردند؛ به نحوی 
که زمان ثبت نام تنها به اندازه ای به طول می انجامید 
که در ظرفیت فروش فوری خودروسازان تدارک دیده 
شده بود، به همین دلیل، سایت ثبت نام در مدت زمان 

کوتاهی بسته شده و ظرفیت فروش تکمیل می شد.
به گفته مدرس خیابانی، اکنون کمیته خودرو تدبیر 
کرده تا تمامی متقاضیان خرید خــودرو بتوانند در 
یک بازه زمانی ده روزه، برای ثبت درخواست خود به 
سامانه های طراحی شده فروش از سوی خودروسازان 
مراجعه کرده و تمام اطالعات اولیه خود را وارد نمایند.

وی اظهار داشت: در گذشته این انتقاد در مورد شیوه 
فروش خودرو مطرح می شد که برخی با آی پی های 

تجاری وارد سایت شــده و اقدام به ثبت درخواست 
می کردند و به همین دلیل، دامنه افرادی که موفق به 
ثبت نام می شدند، محدود می شد، اما با طرح مصوب 
کمیته خودرو در دور جدید ثبت نام فروش خودروها، 
هر فرد می تواند با ایجاد یک نام کاربری، دریافت رمز 
عبور و ارائه اطالعات مورد نظر بر اساس ضوابط ده گانه 
ابالغی، درخواست خود را در یک بازه زمانی ده روزه 

به ثبت برساند.

سیاست های کالن وزارت صمت در حوزه 
خودرو

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح 
سیاست های کالن این وزارتخانه برای ساماندهی بازار 
خودرو گفت: در این سیاست ها سه بخش اصلی تولید و 
عرضه، اصالح شیوه های فروش و نظارت و کنترل بازار 
در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، موضوع کلیدی، 
تولید و عرضه خودرو است که بر این اساس مجموعه 
سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش 
تیراژ تولید و افزایش عرضه به منظور پاســخگویی 
به تعهدات خصوصاً تعهدات قبلی خودروســازان را 

پیگیری می کند.

۱۵ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل
وی از آماده تحویل بودن ۱۵ هزار دســتگاه خودرو 
مطابق با آمار اعالمی خودروسازان خبر داد و گفت: 
مجموعه طرح های متفاوتی از فروش و پیش فروش 
خودروهای تولیدی در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو 
را به دســت مصرف کنندگان واقعی رساند و بساط 

داللی در بازار خودرو را به مرور برچید.
مدرس خیابانی با اشاره به مصوبات کمیته خودرو در 
حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگــی و تأمین ارز مورد 
نیاز خودروسازان خبر داد و گفت: با مجموعه تدابیر 
و سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید 
خودرو امسال روند افزایشی خواهد داشت؛ اما به موازات 
افزایش تولید، در سطح عرضه نیز طرح های ویژه ای 

طراحی شده تا بتوان خودرو را از یک کاالی سرمایه ای 
به یک کاالی مصرفی تبدیل کرد و خودروهای تولیدی 

را به دست مصرف کنندگان واقعی رساند.

خودرو باید به دســت مصرف کنندگان 
واقعی برسد

وی اظهار داشت: اولویت اصلی کمیته خودرو در اجرای 
طرح های فروش و پیش فروش خــودرو، فروش به 
افرادی است که فاقد خودرو هستند که به این منظور، 
شروط ده گانه ای در نظر گرفته شــده تا این برنامه 
عملیاتی شــود، به نحوی که فرد متقاضی، نباید در 
۳۶ ماه گذشته خودرو خریداری کرده و یا پالک فعال 
داشته باشد؛ به نحوی که اجازه ورود دالالن داده نشود.

برخورد با پارکینگ ها و محل های احتکار 
خودرو

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حلقه آخر 
سیاست های کمیته خودرو برای ساماندهی بازار را 
نظارت و کنترل دانست و گفت: حلقه نظارت و کنترل، 
در کنار اصالح ضوابط فروش و عرضه خودرو، اثربخشی 
سیاست ها را افزایش خواهد داد؛ ضمن اینکه سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان نیز با 
همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و دستگاه های 
امنیتی و نظارتی به حوزه نظــارت بر پارکینگ ها، 
انبارها و محل های نگهداری خــودرو ورود کرده تا 
اجازه احتکار و انبار خودروها داده نشــود. وی افزود: 
برخی از سودجویان، خودروها را احتکار کرده و عرضه 
نمی کنند؛ به امید اینکه سود بیشتری از بازار نصیب 
خود کنند؛ اما اکنون سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در کنار دستگاه های نظارتی، زمینه را 

برای تحرکات سوداگرایانه در بازار از بین خواهد برد.

سازمان حمایت بر فرآیند قرعه کشی خودروها 
نظارت دارد 

در همین رابطه یک مقام مســئول گفت: ســازمان 

حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد کنندگان 
به اســتناد مصوبات کمیته خودرو بــر همه فرآیند 
 قرعه کشــی خودروها بــه صورت جــدی نظارت 

خواهد کرد.
وحید منایی گفت: در بخش فروش فوق العاده خودرو 
همه مراحل ثبت نام و پیش ثبت نام در سامانه فروش 
خودروسازان انجام می شود و خودروسازان هم در این 
زمینه مکلف هستند بر اساس اعالم عمومی در یک 
بازه زمانی ۱۰ روزه که آنهم از چهارم خرداد ماه سال 
جاری شروع شده در درگاه ثبت نام به قیمت فروش 
قطعی و بدون محدودیت نسبت به ثبت نام اولیه شأن 

اقدام کنند.
وی اضافه کرد: اقدامات نظارتی ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان به استناد مصوبات 

کمیته خودرو حول سه محور انجام خواهد شد.
معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بخش اول به 
فرآیند قبل از انجام قرعه کشی، بخش دوم به مرحله 
حین انجام قرعه کشی و بخش سوم به مرحله بعد از 

انجام قرعه کشی مربوط می شود.
وی افزود: نخستین موضوع در بخش اول بحث اصالت 
سنجی ثبت نام کنندگان بر اساس گواهی نامه معتبر 

و نداشتن پالک فعال در زمان ثبت نام است.
منایی ادامه داد: مقرر شده مرکز تجارت الکترونیک 
وزارت صمت دیتاهای الزم را از پلیس راهور بصورت 

برخط دریافت کند.
وی گفت: سازمان حمایت نیز اطالعات مورد نیاز خود 
را از این بخش دریافت خواهــد کرد تا بتواند نظارت 

تکمیلی خود را داشته باشد.
معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: از اقدامات 
نظارتی حین انجام فرآیند قرعه کشی خودرو می توان 
به نحوه تقسیم و تســهیم خودروها بر اساس مدل 
و تعداد متقاضی و نحوه اســتخراج گوی از گردونه 

اشاره کرد.
وی با بیان اینکه مرحله عملیاتی انجام قرعه کشی با 
نظارت نمایندگان نهادهای ناظر انجام می شود اضافه 
کرد: نمایندگانی از دادســتانی کل کشور، سازمان 
بازرسی کل کشــور و ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان در مرحله عملیاتی قرعه 

کشی حضور خواهند داشت.
منایی همچنین ضمن اشاره به اقدامات نظارتی پس از 
انجام مرحله عملیات قرعه کشی گفت: خودروسازان 
باید در مدت ۴۸ ســاعت پس از اتمام قرعه کشی به 
اطالع رسانی فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق 

سایت های مربوط اقدام کنند.
معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین 
۴۸ ساعت پس از اعالم نتیجه قرعه کشی متقاضیان 
باید نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند و تحویل 
خودرو به مشتریان نیز حداکثر تا سه ماه پس از انجام 
قرعه کشی و بر اساس تقدم تکمیل وجهی که خواهند 

داشت، انجام خواهد شد.

»افزایش تیراژ تولید و عرضه«، »اصالح شیوه های فروش« و »نظارت و كنترل بازار«   در دستور كار وزارت صمت قرار گرفت

سیاست های سه گانه برای ساماندهی بازار خودرو

از واریز  بیمه بیــکاری كرونا 
خبری نیست

رئیــس کانــون شــوراهای اســالمی کار 
البــرز از ثبــت نــام ۲۶ هــزار نفــر برای 
دریافــت بیمه بیکاری و مشــمول شــدن 
 حــدود ۱۸ هزار نفــر در اســتان البرز خبر 

داد.
علی اصالنــی در گفت وگو با ایســنا درباره 
پرداخت بیمه بیــکاری کرونا بــه کارگران 
مشــمول دریافــت گفــت: علیرغــم ثبت 
نــام کارگــران و ابــالغ ســازمان برنامــه 
و بودجه تاکنــون پولی به صنــدوق تامین 
اجتماعــی واریــز نشــده و هیــچ کارگری 
 از مزایــای بیمه بیــکاری اســتفاده نکرده 

است.
وی گفت: هنوز اعتبــاری در اختیار صندوق 
تامین اجتماعی قرار نگرفته که روند واریزی 
ها آغاز شود و تنها پولی که در بحث تسهیالت 
حمایتی کرونا پرداخت شد، وام یک میلیون 
تومانی یارانه بود که به حســاب بســیاری از 

کارگران واریز شد.
اصالنی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 
به لحاظ منابع از وضعیــت خوبی برخوردار 
نیســت و بعضا در تامین حقوق بازنشستگان 
دچار مشکل می شــود، گفت: طی روزهای 
اخیــر ســازمان برنامه و بودجــه تخصیص 
اعتبار مربوط به بیمه بیــکاری را ابالغ کرد 
ولی با توجه به آنکه واریــز وجوهات مربوط 
به بیمه بیــکاری هنوز آغاز نشــده کارگران 
 مشــمول فعــال در انتظــار دریافــت بیمه 

بیکاری هستند.
وی از ثبت نام ۲۶ هزار نفر در اســتان البرز 
برای دریافت بیمه بیــکاری خبر داد و گفت: 
پس از غربالگــری نزدیک بــه ۱۸ هزار نفر 
مشــمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار 

گرفتند.
به گزارش ایســنا، در هفته گذشته سازمان 
برنامــه و بودجه تخصیــص ۱۲۸۶ میلیارد 
تومان اعتبــار از محل بخشــی از منابع یک 
میلیارد یورویی صندوق توســعه ملی بابت 
تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا را به صندوق 
بیمه بیکاری ســازمان تامین اجتماعی ابالغ 
کرد که در آن عنوان شــده تخصیص اعتبار 
مذکور به طور صد درصدی و از محل حساب 
خاص مربوط نزد خزانه داری کل کشور قابل 

پرداخت است.
پیــش از ایــن وزارت کار در اطالعیــه ای 
از تمام مقــرری بگیرانی که در اســفند ۹۸ 
بیکار شدند، خواســته بود تا پس از دریافت 
پیامک وزارت کار، نســبت به اعالم شــماره 
 حســاب برای واریز بیمــه بیــکاری اقدام 

کنند.

پرداخت وجه بعد از قرعه کشی
پیش ثبت نام خودرو تا 14 خرداد 

ادامه دارد
بر اساس دستور سرپرســت وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت )صمت( عالوه بــر اینکه 
پیــش ثبت نــام خریــد خــودرو در طرح 
ویژه فروش عید ســعید فطر تــا ۱۴ خرداد 
۱۳۹۹ ادامــه دارد، خودروســازان حــق 
دریافــت هیچگونه وجهــی را جهت حضور 
 در قرعه کشــی از متقاضیــان نخواهنــد 

داشت.
به گزارش شــاتا، بر اســاس تغییر در برنامه 
زمان بنــدی فــروش ۲۵ هــزار دســتگاه 
خودرو، بعــد از اتمــام مهلت ثبت نــام و بر 
اساس ضوابط تعیین شــده از سوی کمیته 
خودرو، قرعه کشــی با نظارت دستگاههای 
امنیتی و نظارتــی و در حضــور نمایندگان 
رســانه های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا 
حائزین شــرایط مطابق با قرعه کشی انجام 
 شــده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند 

بود.
لــذا در هیــچ یــک از مراحــل ثبت نــام، 
متقاضیــان خرید خودرو ملــزم به پرداخت 
وجه نخواهنــد بــود و واریــز ۱۰۰ درصد 
وجه خودرو تنها از ســوی افــرادی صورت 
خواهــد گرفت که بر اســاس قرعه کشــی 
 انجام شــده، حائز شــرایط تشــخیص داده 

شوند.
یادآور می شود که شرط نداشتن پالک فعال 
و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله 
شــروط اصلی ده گانه تعیین شــده از سوی 
کمیته خودرو جهت شــرکت در قرعه کشی 

مذکور است.

اخبار 

گروه خودرو
News kasbokar@gmail.com

تنها چند ماه اســت که مورد توجه مردم قرار گرفته 
است. اول حســابی گران شــد، بعد نایاب شد، حاال 
هم کم وبیش و با قیمت های مختلف در دســترس 
است. یک چهارم بازار جهانی ماسک، کاالی با ارزش 
این روزها، در اختیار چین اســت. ماسکی که اگر در 
بعضی کشورها روی صورت نداشته باشید و از خانه 
خارج شوید، جریمه های چند هزار دالری و زندان در 

انتظارتان خواهد بود!
به گزارش ایرنا پالس ماســک تا پیش از این بیشتر 
در مراکز درمانی استفاده می شــد؛ بعضی ها موقع 
ســرماخوردگی برای جلوگیری از انتقال به  دیگران 
آن را روی صورتشــان می گذاشتند و بعضی ها زمان 
خانه تکانی و گردگیری. بیشــترین تقاضای داخلی 
برای ماسک های تنفسی شاید به روزهای آلودگی هوا 
و هجوم ریزگردها به کشور مربوط باشد. در ماه های 
گذشته و با شیوع کرونا اســتفاده از ماسک، اهمیت 
بیشــتری پیدا کرده، تا جایی که کشورهای زیادی 
استفاده از آن را برای حضور در مراکز عمومی اجباری 
اعالم کردند. در بعضی از کشورها برای حضور بدون 
ماسک در مراکز عمومی و معابر، جریمه های نقدی و 
حتی زندان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، 
جریمه استفاده نکردن از ماسک در آلمان از ۲۵ یورو 
شروع می شود و در برخی شهرها و ایالت ها به ۱۰هزار 
یورو می رســد. در مراکش نیز جریمه بدون ماسک 
بودن، ۱۳۰۰ درهم یا حدود ۱۳۰ دالر جریمه مالی و 

حداکثر سه ماه زندان است.
در حالی که سازمان بهداشــت جهانی و همچنین 
اکثر دولت ها از مردم می خواهند از ماســک و سایر 
اقالم بهداشتی استفاده کنند، این کاالها در ماه های 
اخیر به دلیل حجم پایین تولید و ناتوانی در پاســخ 
به تقاضایی که چندین برابر قبل هســتند در بیشتر 
کشورها کمیاب و گران شده اند. کرونا بازار محصوالت 
پزشکی را در سال جدید میالدی تحت تأثیر قرار داده، 
به طوری که لزوم استفاده بیشتر از اقالم بهداشتی در 
پیشگیری و درمان کرونا، موجب تغییر در روندهای 

تجارت جهانی محصوالت نهایی یــا مواد اولیه برای 
ساخت آنها شده است.

کاهــش محدودیت هــای واردات و اعمال 
محدودیت های صادرات

در حال حاضر ۹۴ کشور به طور موقت منع صادرات 
انواع کاالهای مرتبط با کرونا را در دســتور کار خود 
قرار داده اند و ۱۰۴ کشور نیز محدودیت های واردات 
این اقالم را به صورت موقت کنار گذاشته اند. بررسی 
سبدی از ۵۲ گروه کاالیی مرتبط با ویروس کرونا نشان 
می دهد ارزش صادرات این اقالم در پایان سال میالدی 
گذشته حدود ۷۸۸ میلیارد دالر بوده است. گروه های 
کاالیی این سبد شامل محصوالت نهایی مانند انواع 
دستکش جراحی، ضدعفونی کننده های حاوی الکل، 
ماسک و نیز مواد اولیه ساخت این اقالم مانند الکل، 
پارچه های مخصوص تهیه ماســک و مواردی از این 
قبیل هســتند. در حال حاضر، آمار تجارت خارجی 
۲۳ کشور در فصل نخست ســال میالدی جاری در 
دسترس است. مجموع ارزش صادرات این گروه های 
کاالیی برای این ۲۳ کشــور در سه ماه نخست سال 

۲۰۲۰ میالدی بالغ بر ۷۸ میلیارد دالر بوده است.

سازمان جهانی تجارت و افزایش دسترسی به 
کاالهای ضروری کرونا

سازمان جهانی تجارت پیش از این در بررسی بیش از 
۹۰ گروه کاالیی در چهار دسته بندی دارو، تجهیزات 
پزشــکی، تجهیزات محافظت شــخصی و نیز مواد 
مصرفی بیمارستان ها و آزمایشگاه ها از توافق نامه هایی 
بین اعضای این سازمان برای کاهش تعرفه های واردات 
این گروه های کاالیی به منظور سهولت دسترسی به 
این اقالم خبر داده بود که بر این اســاس، ۵۲ درصد 
از ۱۳۴ عضو این ســازمان، تعرفه های پنج درصد و 
پایین تر را بر واردات این کاالها اعمال می کنند. در این 
میان، هنگ کنگ، ماکائو، چین و سنگاپور تعرفه صفر 
را برای واردات این گروه های کاالیی در نظر گرفته اند.

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های اقتصادی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که برنج، شــکر، نهاده های دامی و لوازم خانگی، 
اولویت اول بازرســان ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت در سراسر کشور در هفته منتهی به هفتم خرداد 

ماه است.
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید داود موسوی 
اظهار کرد: بر اساس تصمیم  کارگروه تنظیم بازار و در 
راســتای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کاالهای 
اساســی و به منظور  جلوگیری از افزایش غیرمنطقی 
قیمت، برنج، شکر و نهاده های دامی اولویت اول بازرسان 
سازمان  های صمت اســتان ها برای بازرسی در هفته 

منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.
وی همچنیــن دربــاره بازار برنج و شــکر افــزود: از 
جمله دالیل افزایش قیمت برنــج وارداتی و داخلی، 
سیاست های ارزی و برخی مشکالت ترخیص، کاهش 
عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع به دلیل کمک به 
اقشار آسیب پذیر و...  و اتمام فصل برداشت تولید داخل 
اســت که قیمت برنج نیز تغییر داشته است. از جمله 
دالیل قیمت شکر نیز در  طی روزهای اخیر می توان به 
تغییر سیاست های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و 

نیشکری و ... اشاره کرد.
این مقام مسئول در ادامه در توضیح سازوکارهای تامین 
مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی 
قیمت ها، اظهار کرد: رصد و پایش مستمر بازار، بررسی 
هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات 
احتمالی تامین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده، 
تشدید بازرســی ها به منظور جلوگیری از احتکار در 
شــبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاه های اقتصادی 
مختلف بویژه در مورد گران فروشی کاالهای اساسی 
وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال 
پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی از جمله 
اقدامات این سازمان است. همچنین از جمله تمهیدات 
دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار می توان 

به ابالغ دستورالعمل های نظارتی به سازمان های صمت 
استان ها به منظور هماهنگی با دستگاه های مسئول برای 
افزایش نظارت ها، هماهنگی با تشکل ها و انجمن های 
بخش خصوصی برای مدیریت بازار درشرایط کنونی 
و احصاء مشــکالت موجود در راستای تامین به موقع 

کاال اشاره کرد.
وی افزود:  احصاء دالیل رسوب کاال در گمرکات و اقدام 
برای تسریع در روند ترخیص کاال حسب هماهنگی های 
به عمل آمده، اطالع رســانی قیمت کاالها و خدمات 
اولویت دار به ویژه کاالهای بهره منــد از ارز دولتی در 
سامانه طراحی شــده در این خصوص، هماهنگی با 
سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام گشت مشترک و 
تسریع در اعالم حکم پرونده های متشکله و .... از دیگر 
تمهیدات سازمان حمایت در جهت کاهش قیمت ها 
و همچنین پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها 

بوده است.

دالیل تغییرات قیمت کاال و خدمات
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های اقتصادی 
سازمان حمایت، تغییرات قیمت کاال و خدمات را ناشی 
از افزایش قیمت مولفه های موثر بر بهای تمام شده آنها 
از جمله مواد اولیه، قیمــت جهانی و تغییرات نرخ ارز، 
دستمزد و هزینه های حمل ونقل و جابجایی کاال، برخی 
مشکالت ترخیص کاال و تأثیر ویروس کرونا و به تبع آن 
افزایش تقاضا برای کاالهای پر مصرف در مقطع کنونی 
دانست و تصریح کرد: این سازمان با توجه به اختیارات، 
شــرح وظایف و امکانات بودجه ای و نیروی انسانی، از 
طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
رســیدگی به پرونده ها و درخواســت های شاکیان، 
شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکالت و همچنین ارائه 
آمار و اطالعات دقیق از سطح بازار را برای تصمیم گیری 
و برنامه ریزی بهتر مسئوالن با جدیت در دستور کار دارد 
و کماکان تشدید نظارت ها بر بازار در سرلوحه فعالیت 
تمامی بازرســان این سازمان و ســازمان های صمت 

استان ها قرار دارد.

برنج و شکر چرا گران شد؟کرونا با تجارت کاالهای بهداشتی و پزشکی چه کرد؟

اضافه برداشــت در خرید سهام 
دولتی تا 1۰ روز دیگر برمی گردد

درحالیکه برخی خریداران سهام دولتی از اضافه 
برداشــت دو میلیون تومان از حســاب خود یا 
کارگزاری شــان بابت خرید دو میلیونی ســهام 
به شــکل صندوق های واگذاری مالی )یکم( گله 
داشــتند، معاون وزارت اقتصاد اعالم کرد: تمام 
اطالعات بانک ها در زمینه خرید این ســهام به 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی داده شده و پس 
از پاالیش و بررســی این اطالعات، اگر فردی دو 
بار ثبت نام کرده باشــد و مبلغ اضافی از آن فرد 
برداشت شده باشد، نهایتا تا ۱۰ روز دیگر به حساب 
آن ها برمی گردد. به گزارش ایسنا، پس از تصمیم 
دولت برای واگذاری اموال دولتی در سال جاری و 
تمهیدات وزارت اقتصاد در این زمینه مبنی براینکه 
این سهام ها به شکل صندوق های واگذاری مالی 
)یکم( عرضه شوند، پذیره نویسی برای خرید این 
سهام از ۱۴ تا ۳۱ اردیبشهت ماه آغاز شد که اولین 
صندوق آن مربوط به ســهام بانک های صادرات، 
ملت، تجارت و بیمه های البرز و اتکایی امین بود و 
نکته قابل توجه در این زمینه تخفیف ۲۰ درصدی 
و سقف خرید دو میلونی تومانی است که هر فرد با 
کد ملی خود می تواند از ۱۰ هزار تومان تا سقف دو 

میلیون تومان سهام دولتی خریداری کند.
اکنون با گذشت یک هفته از اتمام ثبت نام برای 
خرید ســهام دولتی، عده ای از مردم که به خرید 
این نوع سهام اقدام کرده بودند، در تماس با ایسنا 
از بلوکه شدن دو میلیون تومان اضافه از حساب 

کارگزاری خود، گالیه کردند.
پس از طرح این موضوع عباس معمارنژاد - معاون 
امور بانکــی وزارت امور اقتصــادی و دارایی - در 
گفت وگو با ایســنا، درباره چگونگی بازگشت دو 
میلیون اضافه برداشت شــده از حساب مردم یا 
کارگزاری هایشان اعالم کرد: خرید سهام دولتی 
برای هــر کد ملی تا ســقف دو میلیــون تومان 
تخصیص پیدا می کند که اگر افرادی مازاد از این 
مبلغ از حساب آن ها کسر شده باشد، به حساب 
آن ها مبلغ اضافی برمی گــردد.وی درباره اینکه 
چه زمانی این مبلغ اضافه برداشــت شده بازپس 
داده می شود؟ پاســخ داد: باید تخصیص ها برای 
خرید این نوع ســهام برای هر کد ملی داده شود 
که معموال این امر تا ۱۰ روز زمان می برد تا تمام 
تخصیص ها صورت گیرد.معمارنژاد در پایان تاکید 
کرد: تمام اطالعات بانک ها در زمینه خرید سهام ها 
به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده شده و پس 
از پاالیش و بررسی این اطالعات، اگر فردی دوباره 
ثبت نام یا ثبت سفارش کرده باشد و به این علت 
مبلغ اضافی تر از سقف خرید که دو میلیون تومان 
است، برداشت شده باشد، به حساب فرد موردنظر 

بازخواهد گشت.

آخرین وضعیــت پروازهای 
داخلی و خارجی

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که 
برخی پروازهای خارجی طبق روال گذشته در حال 
انجام است و برای برخی دیگر نیز مذاکراتی شده که 
امیدواریم گشایش هایی برای آن به وجود بیاید اما 
پروزاهای داخلی به تدریج در حال افزایش بوده اما 

فاصله زیادی با گذشته دارد.
به گزارش ایسنا، اوایل اسفند ماه سال گذشته بود 
که شیوع ویروس کرونا در کشور از سوی وزارت 
بهداشت تایید و اعالم شــد. به تدریج بسیاری از 
مشــاغل و صنایع با تعطیلی در راستای فاصله 
گذاری اجتماعی و شکســتن زنجیره انتقال این 
ویروس مواجه شــدند که در ایــن میان صنعت 
هوانوردی و ایرالین ها از ایــن محدودیت ها بی 
نصیب نبودند. چرا کــه در پی اعــالم وزیر راه و 
شهرســازی مردم بدون پرداخت جریمه بلیت 
سفرهای خود را کنسل کردند و بسیاری دیگر از 
پروازهای خارجی هم به دلیل شیوع ویروس لغو 
شد. اما حاال به نظر می رســد وضعیت پروازهای 
داخلی و خارجی در حال تغییر و دگرگونی است. 
چرا که مقصود اســعدی ســامانی دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: وضعیت پروازهــای داخلی به تدریج 
در حال تغییر و بهبودی است. چرا که با کاهش و 
رفع محدودیت ها از برخی کسب و کارها و مشاغل 

پروازهای داخلی نیز افزایش یافتند.
وی با اشاره به اینکه پروازهای داخلی نیز با وضعیت 
قبل از شیوع ویروس کرونا فاصله بسیار زیادی دارد 
گفت: در حال حاضر همه ایرالین ها و فرودگاه های 
کشور فعال شدند و بر اســاس آخرین آمارهای 
رسمی منتشر شده از اول تا پنجم خرداد ماه ۱۲۱۷ 
نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شده 
و ۱۰۹ هزار و ۵۳۰ مسافر در این بازه زمانی جابجا 
شده است که این نشان دهنده انجام بیش از ۲۰۰ 
پرواز در روز بوده اما باز هم باید منتظر ماند و بهبود 

کامل پروازهای داخلی را دید.

اخبار 



آخر4
 کسب و کار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره1924|پنج شنبه 8  خردادماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
92

ه 4
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

99
اه 

د م
ردا

8  خ
به|

 شن
نج

پ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

درآمد شركت های دانش بنيان در سال گذشته 120  
هزار ميليارد بود

 امروز )۷ خرداد( با افتتاح یازدهمین دوره از مجلس توسط رئیس جمهوری 
پرونده دهمین دور از مجلس بســته شد. حســن روحانی در سخنرانی 
افتتاح مجلس یازدهم از شــرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور 
گفت و در این بیــن گریزی هم به حوزه فناوری اطالعات و شــرکت های 
فعال در این بخش داشت. او از نمایندگان تازه نفس این مجلس خواست 
تا با قانون گذاری مشــخص و تصویب قانون های مانده از مجلس گذشته 
به توسعه بیشــتر فضای مجازی که در دو دوره ریاست جمهوری او رشد 
قابل توجه ای پیدا کرده به کشــور کمک کنند. او در ســخنرانی خود به 
رشــد شــرکت های دانش بنیان و فناور محور در دوران دولت یازدهم و 
دوازدهم اشاره کرد و گفت که شرکت های دانش بنیان در این دوران شاهد 
تحوالت اساسی بودند و  امروز  ۵ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت 
 می کنند و درآمد این شرکت ها در سال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده

 است.
  حســن روحانی در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلــس در مورد وضعیت 
فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم گزارشــی ارائــه داد. او در این 
مورد گفــت: »در زمینه تقویت فضای مجازی شــرایطی را فراهم کردیم 
تا به راحتی بتوانیم بسیاری از امور را از طریق این فضا حل و فصل کنیم. 
همانگونه که در مجلس گفته شــد، فعالیت مجلس شــورای اسالمی در 
ماه های آخر دوره دهم بر مبنای امکانات فضای مجازی انجام شــد. امروز 
میلیون ها نفر از مراجعه به بانک ها و دســتگاه های دولتی به دلیل توسعه 
دولت الکترونیکی بی نیاز شــدند. ۷۷ میلیون نفــر از بانک ها وام دریافت 
 کردند بدون اینکه یک نفر به بانک ها مراجعه کند. این توانمندی کشــور

 در فضای مجازی است.«
  روحانی ادامه داد: »تعداد گوشی هوشمند در ســال ۹۲ در کشور ۳۰۰ 
هزار دســتگاه بوده و هم اکنون این تعداد به باالی ۷۰ میلیون دســتگاه 
رسیده است.این به معنای افزایش امکانات کشور در حوزه فضای مجازی 
اســت.«  روحانی در ادامه صحبت هــای خود به وضعیت شــرکت های 
دانش بنیان اشــاره و بیان کرد: » در دولت یازدهم و دوازدهم شرکت های 
دانش بنیان شــاهد تحول اساســی بودند و از ۵۵ شــرکت دانش بنیان 
امروز به ۵ هزار شــرکت دانش بنیان رســیدیم و درآمد این شرکت ها در 
ســال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یک تحول اساسی هم در 
اشــتغال و هم در زمینه فناوری نوین و هم در حــوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات بوده است.«  به گفته رئیس جمهوری در زمینه دانش و فناوری 
ایران  از رتبه ۲۱ جهان  به جایگاه شــانزدهم دست پیدا کرده و در زمینه 
نوآوری از رتبه ۱۳۱ به رتبه ۶۱ رســیده است. به باور روحانی این تحرک 
 بزرگ در سراســر کشــور در زمینه های مختلف اقتصــادی و اجتماعی

 بوده است. 

تقاضای 10 شركت اســتارت آپی برای ورود به 
بورس 

شرکت های استارت آپی برای حضور در بورس مورد حمایت قرار می گیرند 
و از سوی متولیان زیست بوم نوآوری تســهیالت ویژه دریافت می کنند. 
اکنون ســرمایه گذاری در بازار ســهام موضوع داغ روز اســت. سرمایه 
گذاران خرد سعی دارند با ورود به این بازار، عالوه بر حفظ ارزش سرمایه 
اولیه به ســودآوری دســت یابند. تاکنون شــرکت های بزرگ و متوسط 
خصوصی و دولتی در جایگاه عرضه کننده در بازار ســرمایه حضور داشته 
اند که تعداد اندکی از آن ها دانش بنیان بوده اند، امــا از آنجا که این بازار 
پتانســیل حضور شــرکت های اســتارت آپی را نیز دارد، متولیان امر به 
تازگی بر ورود زیســت بوم نوآوری به بورس بیش از پیش تأکید داشــته 
اند. همچنین از آنجا که ایفای نقش فعال تر شرکت های مبتنی بر فناوری 
در بازار سرمایه شرایط ارتقای این شرکت ها را فراهم می کند و هر میزان 
شــرکت های دانش بنیان در بورس حضور فعاالنه تری داشــته باشند، از 
نظر ســاختار قانونمندتر و منظم تر می شــوند و از طرفی می توانند منابع 
 مالی جدید را از بازار جذب کنند، ضرورت حضور آن ها در بازار ســرمایه

 بیش از پیش احساس می شود. 

تسهيل ورود دانش بنيان ها به بورس 
در همین راســتا همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یکی 
از حامیان بزرگ مالی دانش بنیان ها و سازمان بورس پر رنگ تر از گذشته 
شده به طوریکه چندی پیش نشستی بین رئیس هیئت عامل این صندوق 
و رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت حضور و افزایش حضور 

دانش بنیان ها در بورس برگزار شد.
 علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری در این نشســت از ســازمان بورس 
خواست که به حوزه شــرکت های دانش بنیان نگاه خاصی داشته باشند 
تا شرکت های بیشتری به سمت بازار سرمایه جذب شوند. وی همچنین 
گفت: ما انتظار داریم که با همکاری ســازمان بــورس و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، فعالیت صندوق های جسورانه بورســی مؤثرتر از گذشته 
شــود. از طرفی صندوق نوآوری عالوه بــر حمایت های مالــی آمادگی 
دارد در بخش کارشناســی نیز با بازار ســرمایه همکاری الزم را داشــته 
باشــد. رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادر هم درباره عملیاتی شــدن 
مدل های پیشــنهادی صنــدوق نوآوری بــرای ورود اســتارت آپ ها و 
دانش بنیان ها به بازار ســرمایه اعالم آمادگی کــرد و گفت: ما مدل های 
پیشنهادی را بررســی می کنیم اگر قرار به تسهیل گری یا ایجاد تغییر در 
 امور باشد، همکاری می کنیم تا ورود شــرکت های دانش بنیان به بورس 

تسهیل شود.
 قالیباف با اشاره به اینکه شرکت های مشاور در بازار سرمایه می توانند در 
ارائه مشاوره به شرکت های استارت آپی و دانش بنیان در بورس راهکار ارائه 
کنند گفت: همچنین آمادگی همکاری برای ایجــاد تابلوی جدید برای 
شرکت های استارت آپی و متناسب سازی شرایط پذیرش با ویژگی های 

شرکت های نوآور را داریم. 
برای ورود مستقیم بازیگران به عرصه ســرمایه گذاری در بازار سرمایه به 
SME ابزار های مختلفی نیاز اســت تا ضمن تأمین نیاز استارت آپ ها و

ها ســرمایه پرریســک در اختیار شــرکت ها قرار بگیرد. در حال حاضر 
۳۱ شــرکت دانش بنیان در بازار ســرمایه حضور دارند که با اســتفاده 
از ابزار های مالــی موفق می توانند موجب جذب بیشــتر شــرکت های 
اکوسیستم نوآوری به بازار سرمایه باشند. اما عرضه شرکت های استارت 
 آپی در بورس نیازمند یک عزم جدی و تغییر نوع نگاه به این شــرکت ها

 است.
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شــکوفایی خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر ۱۰ شرکت متقاضی ورود به بورس هستند که این شرکت های 
استارت آپی جز شــرکت های بزرگ و متوسط محســوب می شوند. این 
شرکت های استارت آپی بزرگ و متوســط معموالً فعال در حوزه فناوری 

اطالعات هستند. 

اخبار

اولین آمار فروش سینمای آنالین یک ماه پس از شروع این طرح اعالم شد
با گذشت بیش از یک ماه از طرح سینمای آنالین که از ۲۴ فروردین فعالیتش را آغاز کرد، آمارها از حدود نیم میلیون بلیط فروش رفته در مجموع پنج فیلم به نمایش درآمده در فیلیمو و نماوا خبر می دهند. طرح سینمای 

آنالین از ۲۴ فروردین ماه ۹۹ برای حمایت از سینمای ایران در بحران متاثر از شیوع بیماری کرونا و با نمایش فیلم “خروج” آغاز به کار کرد که در ادامه این مسیر چهار فیلم “طال،” “زیرنظر”، “مهمان خانه ماه نو” و “تیغ و ترمه” 
نیز به آن پیوستند. با گذشت بیش از یک ماه از شروع این طرح و در ادامه روند اطالع رسانی از تعداد بلیط های فروش رفته، در حدود نیم میلیون بلیط در مجموع دو پلتفرم فیلیمو و نماوا تا کنون خریداری شده است. 

رئیس بانک مرکزی در حالی با 
دستور رئیس جمهوری، موظف 
به کنترل تورم شده است که ما 
در کشور با حجم بسیار عظیمی 
از نقدینگی روبــه روییم که در 
توصیف آن می توان ســرود: »هر لحظه به شکلی بت عیار 
برآمد«! نقدینگی ای که هر لحظه در بازاری است و شوکی به 
آن می دهد؛ روزی در بازار خودرو، روزی در بازار مسکن و هم 
اینک در میانه راه بورس. آیا این حجم از نقدینگی در بورس 

آرام خواهد گرفت؟
رئیس کل بانک مرکزی می گوید: »با اقدامات دولت حجم 
نقدینگی در کشور کمتر از ســال قبل خواهد شد. ما مقید 
هستیم با ابزار هایی که در اختیار داریم و اقداماتی که در بازار 
پول خواهیم داشت از جمله از طریق کنترل نرخ سود بانکی، 

نرخ تورم را در کشــور کنترل کنیم.« عبدالناصر همتی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: »از وظایف 
مهم بانک مرکزی کنترل تورم اســت. در دو سال گذشته با 
مواجهه با تحریم ها و اتفاقاتی که برای نرخ ارز افتاد شاهد تورم 
باال بودیم. سال گذشته ما توانستیم به ابزار عملیات بازار باز 
مجهز شویم و کار های اساسی آن انجام و ضوابط قانونی آن 
تهیه شــد و هم اکنون آمادگی داریم بتوانیم از عملیات بازار 
باز در بازار پول و سرمایه استفاده کنیم. یکی از دالیل موثر در 
تورم حجم نقدینگی است و بنای جدی داریم که این نقدینگی 
را کنترل کنیم و با انضباط مالی که دولت متعهد شده است و 
برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه 
اقدام خواهد کرد، حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته 
بسیار کمتر خواهد شــد.« وی گفت: »نرخ تورم را نیز سعی 
می کنیم به میزان پیش بینی شــده یعنی حدود ۲۲ درصد 
کنترل کنیم.«رئیس کل بانک مرکزی افزود: »کنترل تورم 
باعث می شود بقیه دستگاه های اجرایی و کسانی که در شکل 
گیری تورم نقش دارند بیشتر رعایت کنند و انتظارات تورمی 

نیز در کشور کاهش می یابد.« حال باید منتظر ماند و دید آیا با 
وجود وعده های داده شده در سال پایانی دولت شاهد کاهش 

نقدینگی و به تبع تورم خواهیم بود. »کسب و کار« در گفتگو با 
یک کارشناس، مسیرهای کنترل نقدینگی را بررسی می کند. 

رئيس  كل  بانك  مركزی وعده  كنترل  نقدينگی  را  داد

تالطم   بازارها   با   نقدینگی  سرگردان
كنترل نقدينگی در دستور كار بانك مركزی

راه های مهار سونامی نقدینگی
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

در مورد نقدینگی باید به ۲ مساله توجه کنیم؛ یکی اینکه در کشور ما یکی از مسائل اصلی که در حوزه نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ وجود دارد، این است که همواره در بازار ما در کنار کاالهایی که تولید داخل بود، حدود ۲۰ میلیارد دالر کاالی وارداتی 
همیشه ورود می کرد و خرید و فروش می شد. این عدد، عدد بزرگی بود. ما در سال ۹۹ دیگر این پول را به صورت نقد داریم؛ اما مابه ازای کاالی خارجی را نداریم. پس این بخش از پول هایی که قبال در بازار ما کاالهای وارداتی را مبادله می کرد در حال حاضر 
همچنان در بازار ما هست؛ ولی کاالی وارداتی به علت گران بودن دالر و همچنین تحریم ها برای مبادله نیست. این دلیل اول افزایش نقدینگی است و دلیل دوم اینکه خود همان نقدینگی ای که هر سال وجود داشت با نرخ رشد باالیی حدود ۳۰ درصد 
یعنی ماهی ۲.۵ درصد رشد می کند و اگر این ۲.۵ درصد را با ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی مثال حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش نقدینگی داشته باشیم؛ پس ماهانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه وارد بازار ما می شود و هم 
آن پول هایی که قبال کاالهای وارداتی را مبادله می کرد در حال حاضر آن کاالهای وارداتی نیستند که با این پول مبادله شوند و این پول مجبور است کاالهای داخلی را مبادله کند چون محلی برای خنثی کردن آن نداریم. یکی از راه های خنثی کردن این 
پول فروش اوراق توسط دولت هاست. یکی از وظایف اصلی دولت ها در این گونه مواقع این است که اوراق قرضه یا اوراق خزانه در سطح وسیع بفروشند و این حجم بزرگ ریال و پول ملی وارد شده را جمع کنند و نگذارند که این سونامی یا این سیل بزرگ 
نقدینگی، بازارها را خراب کند. اگر این کار را نکنند این منابع نقد به چند جا حرکت می کند. در مسیر نخست به بخش های سوداگری وارد می شود. بخش های سوداگری یعنی در دو ماه اول سال بورس را منفجر می کند. در دو ماه پس از بورس، مسکن را 
منفجر می کند. در این میان دالر و طال را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر کمی جلوتر رویم، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد. باز به سراغ ارز، سپس بورس و... همین گونه این حجم می چرخد و مازادی که ایجاد شده و هر بار هم اضافه هست، عالوه بر اینکه 
این بازارها را دچار نوسان های سنگین و تالطم های ویرانگر می کند، از آن طرف بخشی از آن نیز در بازار کاالها و مواد اولیه و عوامل تولید سر درمی آورد و تورم های بسیار سنگینی ایجاد می کند که قدرت خرید خانواده های ما را به شدت کاهش می دهد. 
در چنین شرایطی که حجم بسیار زیادی از نقدینگی دیده می شود و این نوسان در بازارها و افزایش قیمت در کاالها دیده می شود ناخودآگاه انتظارات تورمی مردم هم باال می رود و با افزایش انتظارات تورمی مشاهده می کنیم که تورم جای خود را در تمام 
ارکان زندگی ما باز کرده و نقش پیدا می کند و شکل می دهد. راه حل های کنترل نقدینگی عبارتند از: ۱. دولت باید با فروش اوراق بخش قابل توجهی از این نقدینگی را جمع کند؛ ۲. باید دستور اکید رئیس جمهور به بورس و به وزارت اقتصاد باشد که تمام 
پروژه های بزرگ ملی که برای آنها در حال حاضر پولی نداریم که از بودجه ملی صرف کنیم برای تمام آنها حساب در بورس باز شود و اجازه پذیره نویسی داده شود؛ یعنی اولین کار این است که ما در اقتصادمان چیزی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان )برابر 
کل نقدینگی( می توانیم ثبت سفارش عرضه اولیه در بورس باز کنیم. اگر این کار را انجام دهیم بخش قابل توجهی از این نقدینگی های مازاد در پذیره نویسی ها می رود. ۳. اجازه دهیم افزایش سرمایه بانک ها شکل بگیرد. بانک ها افزایش سرمایه بدهند و 
بخش قابل توجهی از این منابع را به عنوان افزایش سرمایه خودشان جمع کنند و این پول ها را ما به عنوان افزایش سرمایه بانکی ببینیم و 4. بعد از آن اجازه دهیم به بسیاری از کارخانه های بزرگ که افزایش سرمایه های حقیقی بدهند نه افزایش سرمایه 
از روی تغییر قیمت دارایی هایشان.  اگر این اتفاقات بیفتد، کل حجم زیاد پولی که ورود می کند سریعا در این مسیرها جذب می شود و دیگر برای سفته بازی باقی نمی ماند. اما اگر ما این محل ها را بسته باشیم و پول هم به تدریج اضافه شود وارد مسیرهای 
دیگر خواهد شد. توجه داشته باشیم که ما محل های زیادی داریم که کنترل نشده؛ مثال هر سال ما بیش از ۱۳۰۰ تا ۱4۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داریم. امسال حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می گیرد. اگر بانک ها این میزان سود 
را بپردازند می دانید به چه معناست؟ بانک ها از کجا باید این پول را بیاورند؟ آیا بانک ها اینقدر بهره وری داشتند؟ بنابراین باید جلوی آن را گرفت. این در حالی است که بانک ها در کشورهای بزرگ بابت نگهداری این حجم از پول هزینه دریافت می کنند. 

این روش ها هست و وجود دارد ولی می بینیم که متاسفانه این مسیرها باز نشده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

هم زمانی مصوبه مجلس در خصوص جاری کردن احکام و 
مقررات مربوط به قاچاق ارز بر رمزارزها و تفاهم نامه کانون 
صرافان با بانــک مرکزی در خصوص اســتفاده از ارزهای 
دیجیتال برای افزایش توان تبادالتی در چرخه بازگشت ارز و 
تبادالت ارزی، موجی از بیم ها وامیدها را بر اکوسیستم فعال 
در حوزه رمزارز ایجاد کرد؛ از یک سو این امید را ایجاد کرد که 
رمزارزها طبق این مصوبه و تفاهم نامه در حال تبدیل شدن به 
یکی از ارزهای جهان روا هستند و در نهایت قانونی می شوند 
و مبادالت آن نیز قانونی خواهد شد چرا که اگر احکام قاچاق 
ارز بر ارزرمزها حاکم باشد طبیعی است که احکام داد و ستد 
ارز نیز بر رمزارزها حاکم خواهد شد از همین روست که به 
نظر می رسد کانون صرافان نیز به عنوان یک نهاد صنفی طی 
تفاهمی با بانک مرکزی پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال 
در مبادالت خارجی و توسط تجار را نیز مطرح کرده است 
اما آیا این تصمیم به نفع تمام فعاالن این اکوسیستم رمزارز 
خواهد بود؟مهدی ناصری، مدیرعامل زنجیره بلوک آرمانی 
معتقد است این مصوبه مجلس در خصوص اعمال مقررات 
مربوط به قاچاق ارز بر رمزارزها و  تفاهم نامه بانک مرکزی 

و کانون صرافان در مجموع به نفع اکوسیستم رمزارز کشور 
است چرا که معنی آن به رسمیت شناخته شدن رمزارز در 
مبادالت خارجی است اما آنچه موجب نگرانی فعاالن این 
حوزه می شود نحوه برخورد و اجرای این دو بخش است. چرا 
که همین دو بند عالوه بر اینکه می تواند موجب حیات یک 
کسب و کار شوند می توانند موجب زوال آن نیز بشوند.هفته 
گذشته کانون صرافان طی ابالغیه خبر از تفاهم ۸ بندی خود 
با بانک مرکزی داد. در دو بند به صورت خاص به اســتفاده 
از خدمات نوین از ســوی صرافی ها و همچنین استفاده از 
رمزارزها در مبادالت تجاری در این تفاهم نامه اشاره شده 
بود. این در حالی است که پیش از این تفاهم بانک مرکزی 
به صورت جدی صرافی ها را از حضــور در بازار رمزارز منع 
کرده بود و طی ابالغیه های مختلف اعالم کرده بود که اگر 
صرافی ها اقدام به خرید و فروش رمزارز کنند با آنها برخورد 
خواهد کرد از همین رو بسیاری از صرافی ها که پیشتر اقدام 
به اعالم قیمت رمزارز روی تابلوهای خود می کردند تقریبا 
از ۳ سال پیش قیمت بیت کوین یا سایر رمزارزهای محبوب 

در ایران را از سوی تابلوهای خود برداشتند.

در بند ۷ این تفاهم نامه به استفاده از رمزارزها در 
مبادالت تجاری از سوی صرافی ها اشاره شده است

به عقیده ناصری، قائم مقام مدیرعامــل صرافی آرمانی هم 
زمانی مصوبه مجلس و تفاهم بانک مرکزی با کانون صرافان 
تصادفی اســت؛ چرا که کانون صرافان بــه عنوان یک نهاد 
صنفی سال هاست راهکاری را جستجو می کند تا از طریق 
آن موانع فعالیت صرافی ها در زمینه رمزارز برداشته شود چرا 
که صرافی ها بخشــی از این اکوسیستم هستند حتی بانک 
مرکزی در پیش نویســی که در اواخر سال ۹۷ صادر کرد بر 
حضور صرافان در اکوسیستم رمزارزی تاکید کرده بود و یکی 
از بندهای آن ایجاد صرافی های تخصصی در حوزه رمزارزها 
بود.اما یکی از مشکالتی که برای فعاالن این حوزه وجود دارد 
هزینه باالی تاسیس صرافی اســت هم اکنون برای دریافت 
مجوز الزم برای تاسیس یک صرافی نیازمند ۱۲ میلیارد تومان 
سرمایه است که طبیعی است که بسیاری از کسب وکارهای 
کوچکی که تاکنون در این بخش فعالیت می کردند قادر به 
دریافت مجوز برای فعالیت در این زمینه نیستند. از سویی 
دانش فنی و توان فنی صرافی های سنتی نیز در شرایط فعلی 

جوابگوی تامین نیاز درخواست های رمزارز نیست.مدیرعامل 
زنجیره بلوک آرمانی با اشاره به اینکه هم اکنون بخش بزرگی 
از بازار رمزارز در اختیار معامله گرانی)trader( اســت که 
بیشتر برای سرمایه گذاری وارد این حوزه شده اند می گوید: 
»اما به نظر می رسد در آینده حضور تجار و بازرگانان در این 
بخش پررنگ تر می شود و بخشی از معامالت تجارت خارجی 
ما از طریق رمزارزها صورت می گیرد در اینصورت شــاید 
صرافان به تنهایی نتوانند نیازهای این بخش از بازار را پاسخگو 
باشند.«ناصری معتقد است: »در شــرایط فعلی دو رویکرد 
در مقابل بانک مرکزی قرار دارد یکــی از رویکردها تعیین 
چارچوب برای فعاالن این بازار است تا هر کس که می توان از 
این چارچوب ها پیروی کند وارد این حوزه شود و رویکرد دیگر 
اینکه فقط به صرافی ها اجازه معامالت رمزارزها را بدهد که هر 
کدام از این بخش ها معایب خود را دارد. او پیشنهاد کرد که در 
شرایط فعلی بانک مرکزی با تعیین یک سندباکس رمزارزی 
عالوه بر اینکه خودش قانون گذاری در این حوزه را می آزماید 
به دیگران نیز اجازه فعالیت در این حوزه را بدهد تا بتوان به 

راهکار مناسبی در این خصوص رسید.«

محمود جامساز، اقتصاددان 
اخیرا" مبحث تسهیل فرایند صدور مجوز کسب و کار در 
راستای رشد اقتصادی و تقویت اقتصاد ملی از سوی یک 
مقام دولتی ذیربط مطرح شــده که فی النفسه پیشنهاد 
قابل تامل و مفیدی است. گرچه تسهیل صدور مجوز یکی 
از موارد مهم بهبود فضای کسب و کار است؛ اما به تنهایی 
تسهیل صدور مجوز اسباب تحول پویا را در فضای کسب و 
کار ایجاد نمي کند. فضای کسب و کار یکی از شاخص های 
اقتصادی است که همواره توسط سازمان های اعتبارسنجی 
معتبر جهان رتبه بندی مي شــوند و جایگاه اقتصادی و 
کسب و کار کشورها را به لحاظ ضعف و قدرت مورد سنجش 
قرار مي دهند که یکی از عالماتی است که بر تصمیم سرمایه 
گذاران حرفه ای جهان در سرمایه گذاری هاي برون مرزي 
شان بسیار موثر است. متاسفانه رتبه شاخص فضای کسب 
و کار کشور ما در مقایسه با سایر کشورها همواره در قعر 
جدول اعتبارسنجی ها بوده است که یکی از دالیل عدم 
جذب سرمایه گذاری های خارجی به شمار مي رود. بانک 
جهانی ده مولفه را در مورد فضای کســب و کار به عنوان 
عواملی که بر بهبود فضای کسب و کار موثرند، مورد توجه 
قرار داده که البته صاحب کسب و کار هیچ نقش و تسلطی 
روی آنها نداشته،  بلکه این مولفه ها نتایج و برآیند عملکرد 
اقتصادی و سیاسی دولت ها و رویکرد اجتماعی و فرهنگی 
و رفاهی و زیست محیطی آنهاست. این مولفه ها عبارتند 
از ۱- فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت؛ ۲ - مراحل اخذ 
مجوزهای راه اندازی؛ ۳- شرایط استخدام و اخراج نیروی 

کار؛ 4- ثبت مالکیت؛ ۵- اخذ اعتبار؛ ۶- حمایت از سرمایه 
گــذاری؛ ۷ - پرداخت مالیات؛ ۸- تجــارت برون مرزی؛ 

۹- اجرای قراردادها؛ ۱۰- انحالل یک کسب و کار. 
البته باید توجه داشت که بسیاری از شاخص های کالن  
اقتصادی و بعضاً سیاســی همانند ریسک های ترکیبی 
شامل ریسک های اقتصادی مالی و سیاسی، ثبات قوانین 
و دســتورالعمل ها،  بیکاری، تورم، نقدینگی و کارآمدی 
نظام بانکی و از همه مهم تر جایــگاه بخش خصوصی و 
 امثال آن در شاخص های دهگانه فوق ملحوظ نشده است.

 ذهنیت عقالنیت ایحاب مي کند به منظور تقویت اقتصاد 
باید همه شاخص های کالن اقتصادی به عنوان یک کل 
به هم پیوسته مورد توجه و بازبینی قرار گیرد. چگونه مي 
توان در بستر اقتصادی سیاسی دولتی رانتی ایدئولوژیک 
که سایه اقتدار و حاکمیت و انحصار دولتی و فرادولتی بر 
کل اقتصاد سایه افکنده فضای کسب و کار ایمن و بی خطر 
برای بخش خصوصی که در کشورهای پیشرفته پیشتازان 
اقتصادند فراهم کرد؟ لذا تقویت اقتصاد که بدون مشارکت 
گسترده بخش خصوصی فعال و پویا امکان پذیر نیست، 
مستلزم انجام جســورانه تغییرات پارادایمی است بدین 
مفهوم که باید مفروضات بنیادین ســاختارهای کنونی 
دستخوش تحول اساسي شود. این بنیان های ساختاری 
معیوب، ریشــه در قانون اساســی دارد که تمام قوانین 
موضوعه بر آن اســاس مصوب و اجرا مي شوند. لذا باید 
پذیرفت که تقویت اقتصاد بدایتاً مستلزم تغیرات اساسی 
در مفروضات پایه ایســت وآن هم در گرو بازبینی اصول 

اقتصادی و سایر اصول مرتبط قانون اساسی است که الزم 
است به همه پرسی گذارده شود به ویژه بخش خصوصی 
جایگاه راســتین آن و آزادي اقتصاد و بازار رقابت پذیر و 
اختیارات دولت و نهادهای فرادولتی و نظامی در اقتصاد 
در قانون اساسی به وضوح تعریف و مشخص شود؛ به نحوی 
که بستر مطلوب و مطمئنی برای فعالیت های اقنصادی 
خالقانه بخــش خصوصی به دور از انحصــارات دولتی و 
فرادولتی فراهم شود. در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی که 
حاکمیت مشوق و مقوم آن باشد بازار در راستای رضایت 
عرضه کننده و تقاضاکننده به رشد و شکوفایي معقول و 
مطلوب منطبق بر الزامات علم اقتصاد نزج گرفته و چرخه 
سرمایه گذاری، تولید، توزیع، درآمد و پس انداز شکل مي 
گیرد و اقتصاد را به پیش مي راند. بازار براساس آموزه های 
علم اقتصاد و تجارب عینی جایگاهی است که کلیه آحاد 
جامعه در شکل بنگاه ها و شرکت های اقتصادی مي توانند 
آزادانه به داد و ستد که جزء حقوق ذاتی بشر است، بپردازند 
و دولت نیز در راستای تقویت رقابت پذیری بازار بر فعالیت 
های افراد و بنگاه های عمومــی نظارت کند. اما مالکیت 
و تصدی گری دولت  در قالــب اقتصاد دولتی و فرادولتی 
تمامیت خواه که در حال حاضر شاهد حضور پررنگ آن 
در سپهر اقتصاد سیاسی کشــور به ویژه بازارهای مالی و 
سرمایه که باوجود رشد اقتصادی منفی طی دو سال گذشته 
شاخص های آن به نحو ابهام آلودی صعود کرده، هستیم، 
سبب شده  هر روز با گسترش انحصارات و تصدي گری ها 
و تیره تر شدن فضای کسب و کار در بخش واقعی اقتصاد، 

با تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی روبه رو شویم و 
بر این اساس سیاســت گذاران از مبنای عقالنیت فاصله 
گرفته و از اعمال وظایف حاکمیتی خود در جهت حفظ 
منافع ملی و تامین رفاه و آسایش آحاد جامعه بازمانند . 
لذا به صرف مواعید و اقوال بی عمل در خصوص تسهیل 
صدور مجوز کسب وکار امیدی به بهبود فضای کسب و کار 
و مشارکت بخش خصوصی در دستیابی به رشد اقتصادی 
نیست زیرا این  وعده ها و اقدامات شعارگونه، دولتمردان 
و تصمیم ســازان را از واقعیات فســادآور و بحران آفرین 
حاکمیت اقتصاد دولتی سیاســی دور مي سازد. به ویژه 
اکنون که در تنگناهای شدید اقتصادی و مالی و سیاسی 
به سبب سیاست گذاری های ســردرگم و اعمال تحریم 
های گســترده قرار گرفته و در جدال بــا کرونا ویروس، 
دشمن سهمگینی که جهان را در نوردیده و اقتصاد جهانی 
را در سراشیب کاهش رشد اقتصادی و رکود قرار داده نیز 
هستیم، ازاین رو نیازمند درک راســتین شرایط انزوای 
اقتصادی و سیاسی با یاری جستن از ذهنیت عقالنیت و 
بازنگری بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور هستیم. 
در غیر این صورت کژروی ها ادامه خواهند یافت و قادر به 
تامین منابع الزم در راستای تامین کسر بودجه پنهان ده 
ها هزار میلیارد تومانی و ریشه کنی کرونا ویروس و جبران 
خسارات کســب و کارها و بنگاه های کوچک و متوسط 
بخش خصوصی و آسیب دیدگان شاغلین غیررسمی که 
به خیل بیکاران اضافه شده اند در دوران پسا کرونا در فضای 

پرچالش کسب و کار نخواهیم بود .

هم زمانی تفاهم نامه كانون صرافان و مصوبه مجلس در خصوص قاچاق ارز موجی از بيم ها و اميدها را ايجاد كرد

آیا رمزارز به عنوان یک ارز رسمی در ایران پذیرفته شده است؟

لزوم احياى كسب و كارها
سرمقاله
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