
رئیس پلیس فتای پایتخت به کســانی که پولی 
از حساب آن ها برداشت شده توصیه هایی کرد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ داود گودرزی در پاسخ 
به اینکه بیشــتر افرادی که به پلیس فتا مراجعه 
می کنند در چه حوزه هایی درخواست رسیدگی 
دارند؟ گفت: بیشتر پرونده های ورودی به پلیس 
فتا و بیشتر درخواست مراجعین در حوزه برداشت 
از حساب است که زیر مجموعه جرایم اقتصادی 

محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه مدتی اســت که استفاده از 
رمز دوم پویا در سراسر کشور اجرایی شده است، 
توضیح داد: بعد از اجرایی شدن رمز دوم پویا میزان 
وقوع این جرایم کم شده است. رمز دوم پویا بسیار 
جلوی این نوع جرایم را گرفته است. شاید بتوان 
گفت بیش از ۵۰ درصد در حوزه فیشینگ کاهش 

وقوع جرم داشتیم.
رئیس پلیس فتــای پایتخت درادامــه گفتگو با 

مهر، در این باره افزود: اما در نظر داشته باشید که 
اتفاقات و جرایمــی رخ می دهد که به طور خاص 
و قطعی به رمز پویا مربوط نیست و ممکن است 
این کالهبرداری ها انجام شود. مثاًل جرایم حوزه 
اسکیمر ارتباطی با اســتفاده از رمز پویا ندارد در 

حالی که جزو جرایم اقتصادی می باشد.
سرهنگ گودرزی، ادامه داد: کالهبرداری به رمز 
پویا ربطی ندارد و باز هم اتفاق می افتد. رمز پویا در 
خصوص جرایم فیشینگ می تواند راهگشا باشد که 
اثر خوبی داشته و تعامل نزدیک پلیس فتا با بانک 
مرکزی و حوزه قضائی انجام شــد باعث نهادینه 
شدن این امر شد و درصد عظیمی از پرونده های 
ما در حوزه فیشینگ کاهش یافته است همچنین 
با اطالع رســانی و فرهنگ ســازی هرچه بیشتر 
می توان میزان اشرافیت مردم در خصوص مقابله با 
تهدیدات و آسیب ها را افزایش داده تا شاهد وقوع 

جرایم کمتری باشیم.

وی در واکنش به اینکه بســیاری اذعان دارند در 
فضای مجازی اگر پولی از حساب ما برداشته شود یا 
خودمان اشتباهاً رمز را در اختیار کسی قرار دهیم 
که پولی از حساب ما برداشته شود، دست ما به این 
پول نمی رسد و چرا باید شکایت کنیم و همین امر 
باعث می شود که عمدتاً از شکایت دلسرد شوند 
آیا این ذهنیت و رفتار درســت اســت؟ توضیح 
داد: خیر. بیــش از ۵۰ درصد از مراجعه کنندگان 
و کسانی که متضرر شــده اند به پول خود در این 
موارد می رسند. تالش ما نیز همین است که مردم 
به پول خود برسند و ضررشان جبران شود. اولویت 
ما در جرایم اقتصادی بر این اســاس است که در 
وهله اول شاکی به پول خود برسد. بعد بحث متهم 
و پیگیری پرونده را خواهیم داشت. اگر شاکی به 
موقع شکایت کند در خیلی موارد موفق می شویم 
اجازه ندهیم پول از چرخه بانکداری خارج شود و 

به مردم مسترد شود.

نفتکش ایرانی فاکســون، چهارمین نفتکش از پنج 
نفتکش ایرانی کــه حامل بنزین و مشــتقات آن به 
مقصد ونزوئال هستند، روز چهارشــنبه وارد دریای 

کارائیب شد.
به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان و اظهارات یک 
مقام دولتی نشان داد که چهارمین نفتکش ایرانی به 

دریای کارائیب رسیده است.
ایران برای ونزوئال که با کمبود شــدید بنزین مواجه 
است، ۱.۵۳ میلیون بشــکه بنزین و مشتقات آن را 

ارسال کرده است.
سابق بر این ونزوئال ارزانترین بنزین دنیا را داشت و به 
مدت دو دهه بنزین در این کشور با قیمت های یارانه ای 
عرضه می شــد اما توزیع ناکافی، باعث شکل گیری 
بازار سیاه شــده که هر لیتر بنزین در آن حداقل دو 
دالر فروخته می شود در حالی که مردم برای دریافت 
بنزین در مقابل جایگاه های سوخت ساعت ها منتظر 

می مانند. شرکت نفتی دولتی PDVSA با دریافت 
محموله های بنزین و قطعات ضــروری برای تولید 
بنزین، در تالش برای احیای بخشی از ظرفیت پاالیش 
داخلی اســت که به دلیل مشــکالت متعدد شامل 
 کمبود نیروی متخصص و تحریم های آمریکا از دست 

داده است.
دولت ونزوئال از کمک ایران قدردانی کرده اســت اما 
صادرات بنزین ایران به کاراکاس انتقاد مقامات آمریکا 
که هر دو کشور عضو اوپک را هدف تحریم قرار داده 
اند را برانگیخته اســت. یک مقام آمریکایی اوایل ماه 
میالدی جاری اظهــار کرده بود کــه دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در حال بررســی پاسخ به این 
صادرات است. این اظهارات واکنش ایران را به دنبال 
داشت که به واشــنگتن درباره هر گونه اقدام نظامی 
هشــدار داد. با این حال کشــتی های ایرانی تاکنون 
 بدون هرگونه مانعی به ســوی مقصدشــان حرکت

 کرده اند.بر اســاس گزارش رویترز، همزمان با ورود 
نفتکش فاکسون به دریای کارائیب، نفتکش پتونیا 
–ســومین نفتکش از ناوگان نفتکش هــای ایرانی 
که به ونزوئال رسیده است- به ســوی پاالیشگاه ال 
پالیتو حرکت کــرد. نفتکش فورچون - نخســتین 
نفتکش ایرانی که به ونزوئال رســید- از روز دوشنبه 
در بندر مجاور این پاالیشــگاه لنگر انداخته اســت. 
طبق آمار آیکان، نفتکش فارست که دومین کشتی 
ایرانی وارد شده به ونزوئال اســت از روز سه شنبه در 
 حال تخلیه محموله خــود در پاالیشــگاه کاردون 

بوده است.
سفارت ایران در ونزوئال اوایل هفته جاری اعالم کرد که 
نفتکش های ایرانی با اسکورت نیروی دریایی ونزوئال 
وارد آب های این کشور شدند و این موضوع با مجموعه 
توییت های نیکالس مادورو، رییس جمهور و طارق ال 

ایسامی، وزیر نفت ونزوئال تایید شد.

با گزارش افزایش شدید و غیرمنتظره میزان ذخایر 
نفت انبارهای آمریکا امیدها برای بازگشت قدرتمند 
تقاضا با تسهیل محدودیت های قرنطینه ای کمرنگ 

شد و قیمت نفت خام به سقوط خود ادامه داد. 
به گزارش سی ان بی ســی، روز پنج شنبه، با گزارش 
افزایش شــدید و غیرمنتظره میــزان ذخایر نفت 
انبارهای آمریکا امیدها برای بازگشت قدرتمند تقاضا 
با تسهیل محدودیت های قرنطینه ای کمرنگ شد و 

قیمت نفت خام یه سقوط خود ادامه داد.
تا ســاعت ۱۱:۱۵ به وقت تهران، قیمت پیش خرید 

هر بشکه نفت خام تگزاس غرب آمریکا ۲.۳۲ درصد 
یا ۰.۷۶ دالر سقوط کرد و به ۳۲.۰۵ دالر رسید، این 
در حالی است که این شاخص در آغاز معامالت امروز 
بیش از ۵ درصد ســقوط کرده بود و تا ۳۱.۱۴ دالر 

پایین آمده بود.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ مارک 
جهانی قیمت نفت، هم که در آغاز امروز ۳.۲ درصد یا 
۱.۱ دالر سقوط کرده و به ۳۳.۶۴ دالر رسیده بود، تا 
این ساعت سقوط خود را به ۱.۴۱ درصد یا ۴۹ سنت 

کاهش داد و در قیمت ۳۴.۲۵ دالر تثبیت شد.

داده های گروه صنعتی مؤسسه سوخت آمریکا نشان 
داد ذخایر نفت خام انبارهای آمریکا در هفته منتهی 
به ۲۲ می ۸.۷ میلیون بشــکه افزایش یافته است. 
این در حالی بود که کارشناســان پیش بینی کرده 
بودند این هفته میزان این ذخایر با افت ۱.۹ میلیون 

بشکه ای روبرو شود.
میزان ذخایــر بنزین آمریکا هــم در این هفته ۱.۱ 
میلیون بشــکه باال رفت که این بیــش از ۱۰ برابر 
 افزایشــی اســت که تحلیل گران پیش بینی کرده 

بودند.

چهارمین نفتکش ایرانی وارد کارائیب شد

سقوط مجدد قیمت نفت با افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا
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مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد

قالیباف
 رئیس مجلس یازدهم شد

کیفیت و سرعت شاخص های مهم اجرای 
پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه

تخصیص بیش از 
۳۱هزارمیلیارد 
اعتبارات عمرانی در 
هفته اول خرداد

نوبخت خبر داد

حرکت  از اقتصاد 
سنتی  به سمت 
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آینده سهام عدالت 
از دریچه بورس

ســهام حدود ۴۰ شرکت 
بزرگ در قالب سهام عدالت 
به بیش از ۴۹ میلیون ایرانی 
داده شــده اســت. اعطای 
سهام عدالت از ســال ۸۵ اتفاق افتاده و تاکنون 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت را اداره 
و ســرمایه گذاری می کردند و از عایدی آن برای 
دارندگان سهام عدالت ســود توزیع می شد. در 
مصوبه اخیر رهبری، آزادســازی سهام عدالت در 
دســتور کار قرار گرفت و برای ایــن کار دو روش 
مستقیم و غیرمستقیم مشخص شــد. در روش 
مستقیم افراد می توانند خود مدیریت سهام عدالت 

را به عهده بگیرند...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 
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بورس 
در فاز اصالحی

انتقال وکالتی خودروهای 
صفر ممنوع شد

سهامداران عدالت بین انتخاب دو روش مستقیم و غیر مستقیم مردد  هستند

سردرگمی سهامداران عدالت
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گرانی  مواد  اولیه تولید   لوازم خانگی
واردات   قطعات   دارای   مشابه   ساخت   داخل   ممنوع   شد

بورس تهران چند وقتی است که وارد فاز اصالحی 
شده و این روند همچنان ادامه دارد، به اعتقاد برخی ها 
ماه عسل بورس تمام شده و از این به بعد کسانیکه در 
این بازار حضور دارند، باید به این نکته توجه کنند که 
بازار سهام دیگر رشد شارپی و بازده ۱۰۰ درصدی 
در مدت کم را تکرار نخواهد کرد. فردین آقا بزرگی 
مدیرعامل کارگــزاری بانک دی با اشــاره به اینکه 
همچنان در کوتاه مدت اصالح بورس ادامه خواهد 
داشــت، گفت: این روند تا زمانیکه به نقطه تعادل 
نزدیک شویم، ادامه خواهد داشت، البته اگر این اصالح 
بزرگ باشد، از نظر زمانی این امر زودتر رخ خواهد داد، 
اما اگر از این نظر طول بکشد، به تبع زمان اصالح نیز 
طوالنی تر خواهد شد، از سویی در برگشت بازار نیز ما 
نباید این انتظار را داشته باشیم که دوباره یک رشد 

شارپی را شاهد باشیم...

جمعی از صنعتگران، سیاست گذاران و کارشناسان 
حوزه خودرو بــه بیــان دیدگاه های خــود برای 
ســاماندهی صنعت و بــازار خــودرو پرداختند. 
در شــرایطی که موضوع فروش خــودرو به روش 
قرعه کشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی 
در دســتور کار قرار گرفته، جمعی از صنعت گران، 
سیاست گذاران و کارشناسان حوزه خودرو در برنامه 
رهیافت رادیو اقتصاد به بیان دیدگاه های خود برای 
ساماندهی صنعت و بازار خودرو پرداختند. عباس 
تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در ابتدای این برنامه با اشاره به شیوه 
جدید فروش ۲۵ هزار خودرو به روش قرعه کشــی 
گفت: سازمان حمایت به عنوان عضو ثابت کمیته 

خودرو در بخش تولید...

از سوی رئیس پلیس فتای پایتخت مطرح شد

توصیه به کسانی که پولی از حساب آن ها برداشت می شود



اقتصاد2
ایران وجهان

بخشنامه ای که هزاران شاغل 
صنعت بیمه را نگران کرد

فعاالن صنعت بیمه پس از ابالغ بخشنامه ای مبهم، 
درباره حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث، 
نسبت به بیکاری هزاران نفر از شاغالن این صنعت 
به ویژه نمایندگی ها و دفاتر فروش هشدار دادند، اما 
بیمه مرکزی با شفاف سازی در این باره ضمن رفع 
نگرانی ها، اعالم کرد: شبکه فروش همچون گذشته، 

نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.
بیمه مرکزی در ۲۷ اردیبهشت ماه بخشنامه ای 
را مبنی بر حذف بیمه نامه فیزیکی ابالغ کرد که 
باعث نگرانی نمایندگی ها و شبکه فروش صنعت 
بیمه شــد. برخی از فعاالن صنعت بیمه اینگونه 
تصور کردند که طبق این بخشنامه، امتیاز صدور 
بیمه نامه شخص ثالث که برای دفاتر بیمه، سودساز 

است از آنها سلب خواهد شد.
یکــی از نمایندگان دفاتــر بیمه ایــران در این 
باره گفت: »بیمــه مرکزی ایران در اســتان ها و 
شهرستان ها بیمه شخص ثالث را از  نمایندگی ها 
می گیرد و عنوان می کند که این کار را فقط دفاتر 
مرکزی انجام بدهد  و شما بروید دنبال بیمه های 
عمر و آتش ســوزی و ... در حالی که در ایران این 
بیمه ها عمر و آتش ســوزی و بیمه بدنه اصال جا 
نیفتاده است.« وی اظهار داشت: »بیش از ۷۰درصد 
درآمد نمایندگی های بیمه، بیمه شخص ثالث است 
که با این بخشــنامه، بیش از ۲۰ هزار نمایندگی 
بیمه و شاید هم تا ۳۰هزار دفتر باید تعطیل شوند.«

بخشنامه ای مبهم
بیمه مرکزی در ۲۷ اردیبهشت با صدور بخشنامه ای 
اعالم کرد: کلیه شرکت های بیمه ای از اول خرداد 
ماه زیر ســاخت هــای الزم را برای دسترســی 
الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شــخص ثالث به 
اطالعات مورد نیاز فراهم آورند. طبق این بخشنامه 
به شرکت های بیمه ای تاکید کرده است که کلیه 
بیمه نامه های شخص ثالث خود را پس از دریافت 
کد یکتا از بیمه مرکزی ایران صادر کرده و لینک 
دریافت نسخه قابل چاپ بیمه نامه را از طریق ارسال 
پیامک، کد یکتا، آدرس الکترونیکی صفحه استعالم 
اصالت بیمه نامه از بیمه مرکــزی ایران و نیز از آن 

شرکت را به بیمه گذاران خود اعالم کنند.
در این بخشنامه اعالم شده بود که شرکت های 
بیمه ای کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت 
بیمه نامه شــخص ثالث از جمله فروش و تمدید 
بیمه نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی 
و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه 
فیزیکی انجام دهند. ابالغ این بخشــنامه باعث 
نگرانی فعاالن صنعت بیمه به ویژه دفاتر نمایندگی 
در شهرستان ها شد، زیرا به نظر آنها، چرخش مالی 

آنها خدشه دار می شود.

شفاف سازی بیمه مرکزی:شبکه فروش 
حذف نمی شود

در واکنش به این نگرانی ها بود که بیمه مرکزی روز 
چهارشنبه با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: تصمیم 
به ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران بدون نیاز 
به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم 
حذف شــبکه فروش از فراینــد عرضه بیمه نامه 
مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته نقش 

و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.
واحدهای صدور )اعم از شــعب و نمایندگان( در 
شرکت های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات 
مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع 
این طرح برای بیمه گذاران اقدام الزم را به عمل 
آورند. در این راستا، با دریافت شماره تلفن همراه 
از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان 
اطالع رســانی پیامکی وجود دارد و شرکت های 
بیمه عالوه بر اطالع رسانی الکترونیکی در صورت 
درخواســت بیمه گذاران موظفند نسخه چاپی 

بیمه نامه را نیز در اختیار آنان بگذارند.

سهم بزرگ شخص ثالث از سبد صنعت بیمه
بیمه شخص ثالث بیشترین سهم حق بیمه تولیدی 
صنعت بیمه را داراست به طوری که بر اساس آمار 
در ســال۹۸ حدود ۳۴ درصد سهم داشته و پس 
از آن درمان با ۲۳.۸ و زندگی با ۱۴.۶ درصد قرار 
داشته است. به همین دلیل دفاتر بیمه به شدت 
نگرانی کاهش میزان صدور بیمه های شخص ثالث 
هستند. بیمه مرکزی جزئیات افزایش بیمه حق 
ثالث را اعالم کرد که بر این اساس، حق بیمه ثالث 
خودروهای کمتر از چهار ســیلندر ۱۴ میلیون و 
۱۴۲ هزار ریال و خودروهای پیکان، پراید و سپند 

معادل ۱۶ میلیون و ۷۴۷ هزار ریال تعیین شد.
نرخ حق بیمه ثالث ســایر خودروها نیز برابر ۱۹ 
میلیون و ۶۸۷ هزار ریال و خودروهای ســواری 
بیش از چهار سیلندر معادل ۲۲ میلیون و ۳۲هزار 

ریال اعالم شد.

خبر

بورس تهــران چند وقتی 
است که وارد فاز اصالحی 
شده و این روند همچنان 
ادامــه دارد، بــه اعتقــاد 
برخی ها ماه عســل بورس 
تمام شده و از این به بعد کسانیکه در این بازار حضور 
دارند، باید به این نکته توجه کنند که بازار ســهام 
دیگر رشد شارپی و بازده ۱۰۰ درصدی در مدت کم 

را تکرار نخواهد کرد.
به گزارش فــرارو، فردین آقا بزرگــی مدیرعامل 
کارگزاری بانک دی با اشــاره به اینکه همچنان در 
کوتاه مدت اصالح بورس ادامه خواهد داشــت، به 
فرارو گفت: ایــن روند تا زمانیکه بــه نقطه تعادل 
نزدیک شویم، ادامه خواهد داشــت، البته اگر این 
اصالح بزرگ باشد، از نظر زمانی این امر زودتر رخ 
خواهد داد، اما اگر از این نظر طول بکشــد، به تبع 
زمان اصالح نیز طوالنی تر خواهد شد، از سویی در 
برگشت بازار نیز ما نباید این انتظار را داشته باشیم 

که دوباره یک رشد شارپی را شاهد باشیم.
وی افزود: به اعتقاد بنده یک دوره ســاکن و رکود 
حداقل سه ماهه را شاهد خواهیم بود، به بیان دیگر 
هر روز شــاهد افت ۳۰ هزار واحدی شاخص کل 
نخواهیم بود، اما از ســوی دیگر روند معامالت نیز 
مستمرا با رشــد همراه نخواهد بود، در این فضای 
جدید دیگر از رشد گله ای تمام سهم ها با هم خبری 
نیست و شرکت ها بر اساس ارزندگی و قیمت فعلی 

سهام شان ارزش گذاری می شوند.
برخی ها بورس را با جای دیگری اشتباه گرفته اند

حســین خزلی خرازی کارشــناس بازار سهام در 
گفتگو با فرارو تاکید بر اینکه بورس تهران طی ۴۵ 
روز یک رشــد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد، گفت: 
وقوع چنین روندی به طور قطــع بعدش همراه با 
یک اصالح جدی است، زمانیکه شما ۱۰۰ درصد 
سود کسب می کنید، طبعا باید انتظار یک اصالح 
حداقل ۲۵ درصدی را نیز داشــته باشید، از سوی 
دیگر تازه واردان بورس را با جای دیگری اشــتباه 
گرفته اند، اینکه شما هر نماد و سهمی را بخواهید 
بخرید و بعد هم انتظار رشد شارپی را داشته باشید، 

به هیچ عنوان صحبح نیست.
وی افزود: دیگر آن رشدی که شما در فروردین ماه و 
نیمه اردیبهشت ماه مالحظه کردید رخ نخواهد داد، 
چرا که بازار سهام نیز قواعد خاص خود را دارد، شما 

فرض بگیرید یک کوهنورد هستید و می خواهید از 
قله باال بروید، نمی توانید که مدام و پشت سر هم باال 
بروید، بلکه یک جا هایی نیز می ایستید و استراحت 
می کنید، وضعیت بازار ســهام نیز به همین منوال 
است، رشد بازار هرچقدر سریع رخ دهد، به همان 

میزان نیز سرعت اصالح هم باال خواهد بود.
خزلی خرازی با اشــاره به اینکه مردم نیاید به دید 
کســب ســود های کوتاه مدت وارد بورس شوند، 
اظهار داشــت: این اصالح اخیر به خوبی نشان داد 
که نمی توان بی محابا هر ســهمی را خرید، برای 
حضور در بورس باید به دو نکتــه مهم توجه کرد، 
اول سهام داران باید صبور باشند، بنده بشخصه اگر 
بخواهم به سهمی ورود کنم، حداقل به دید شش 
ماهه به آن نگاه می کنم یا حتی یک ساله، بنابراین 
هرکسی که به بازار وارد شــده و می خواهد ظرف 
یک ماه سود ۱۰۰ درصدی به دست آورد، بورس را 

اشتباه انتخاب کرده است.
این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه تخصصی و 
آشنایی با بورس نیز از این به بعد از اهمیت بسزایی 
برخوردار است، بیان داشت: کسانیکه بدون توجه به 
صورت های مالی و همچنین وضعیت شرکت ها اقدام 
به خرید ســهام می کنند، قدر مسلم با ضرر و زیان 
روبرو می شوند، بنابراین این افراد باید دقت کنند، 
که بر چه اساسی هر ســهام هر نمادی را خریداری 
می کنند، در این صورت آن ها می توانند در مجموع 

به سود دهی نیز فکر کنند.

وی اضافه کرد: تازه واردان بورسی باید به این نکته 
مهم توجه کنند، که هــر روز نباید خرید و فروش 
کنند، چرا که این کار ضررشــان را بیشتر می کند، 
این کار توسط حرفه ای های بازار انجام می شود، نه 
کسی که تازه دو ماه اســت وارد بازار شده، از سوی 
دیگر بورس یک بازار پر ریســک است و کسانیکه 
تحمل نوسان و قرمز شــدن تابلو را ندارند، به هیچ 
عنوان بازار سهام برایشان مطلوب نیست، زیرا که 
الزمه سهام داری پذیرفتن ریســک معامله است، 
بنابراین حضور در بورس بسیار ریسک باالیی دارد و 

افراد باید حتما به این نکته توجه کنند.

بورس بازان باید از رفتار هیجانی پرهیز 
کنند

حمیدرضا افشار دیگر کارشــناس بازار سهام نیز 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه بعد از رسیدن 
شاخص کل به سقف خود شاهد افزایش عرضه در 
اکثریت گروه های بازار به  خصوص نماد های شاخص 
ساز بودیم، اظهار داشــت: در شرایط فعلی این نوع 
از منفی خوردن بیشــتر حس اصالح را به بازار القا 
می کند تا ریزش، این در حالیست که از صعود با آن 
شیب تند، چنین اصالحی را هم باید انتظار داشت، 
از سویی در شرایطی که اکثر فعاالن بورس در سود 
هســتند، آن ها بدون در نظر گرفتن اسم شرکت و 

شرایط آن تنها به فکر شناسایی سود هستند.
وی افزود: فشــار فروش به حدی اســت که اخبار 

مثبت نیز توان مقابله با آن را ندارد، به عنوان مثال 
خبر افزایش سرمایه بانک ملت و یا افزایش قیمت 
برق برای این صنعت، تنها برای مدت کوتاهی موثر 
بود، البته با نزدیک شدن به حمایت ۹۱۷ هزار واحد 
»اولین محدوده حمایت فیبوناچی« می توان انتظار 
کاهش این حجم از عرضه را داشت و احتماال بازار 
مدتی در این محدوده فرسایشــی شود، همچنین 
حمایت بعدی و مهم تکنیکالی شــاخص کل نیز 

محدوده ۸۴۰ هزار واحد است.
افشــار گفت: در شــرایط فعلــی بــازار و در این 
محدوده های قیمتی پرهیز از رفتار هیجانی برای 
فعالین بسیار مهم است و شاید کم کم به این نتیجه 
برسند که این قیمت ها دیگر ارزش فروش ندارند، 
البته با توجه بــه ورود افراد غیرکارشــناس و تازه 
وارد که مطیع رنــگ تابلو هســتند و به اصطالح 
رفتار گلــه ای دارند، پیش بینی چنیــن روز هایی 
چندان دور از ذهن نبود و مطمئنا با اولین سیگنال 
مثبت فروشنده های امروز به خریداران فردا تبدیل 

خواهند شد.
این کارشناس بورس با تاکید بر اینکه در این مقطع 
زمانی نقش تحلیل گران بیشــتر نمود پیدا خواهد 
کرد و بازار به سمت گروه و نماد های با پتانسیل رشد 
واقعی تر حرکت خواهد کرد، بیان داشت: همیشه 
این اصل در بازار سرمایه وجود داشته است که ثروت 
از معامله گران عجول به ســمت حرفه ای ها و افراد 
صبور در حرکت است مسئله ای که تا پایان سال بار 

دیگر به فعالین اثبات خواهد شد.
وی اضافه کرد: شــاید در این مقطع که بازار به این 
صورت قرمزپوش است خیلی خوش بینانه باشد، ولی 
از نظر من اصالح فعلی هرچقدر زمانبرتر شود اهداف 
باالتری نیز می توان برای شاخص متصور بود، در این 
رابطه شاید بتوان شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

واحدی نیز چشم دوخت.
افشــار با اشــاره به جمع شــدن صف های خرید 
میلیاردی دو نماد ایران خودرو و سایپا، ادامه داد: 
ســناریو فعلی بازار در مورد ابن دو نماد هم صادق 
است، به بیان دیگر بعد از اصالح کوتاه مدت قیمت 
و خروج نوسان گیر ها از نماد های خودرویی، آن ها 

دوباره می توانند مسیر صعودی را ادامه دهند.
این کارشناس بازار ســهام تصریح کرد: اگر به بازار 
سرمایه به چشم دو ماراتن نگاه کنیم، هیچ وقت از 
خستگی و کم شدن سرعت ناامید نخواهیم شد و 
این مسائل اخیر و روند اصالحی در بلند مدت بسیار 

طبیعی به نظر خواهد رسید

آینده بورس؛ ریزش ها ادامه خواهند داشت؟

بورس در فاز اصالحی

قالیباف رئیس مجلس یازدهم شد
محمدباقــر قالیباف حائز اکثریــت آرای وکالی 
ملت شد و با ۲۳۰ رأی برای سال نخست اجالسیه 
یازدهم بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد. در این 
نشســت، محمدباقر قالیباف حائز اکثریت آرای 
وکالی ملت شد و با ۲۳۰ رأی از مجموع ۲۶۷رأی 
برای سال نخست اجالســیه یازدهم بر صندلی 
ریاست مجلس تکیه زد. سیدمصطفی آقا میرسلیم 
و فریدون عباسی دوانی به عنوان کاندیدای ریاست 

مجلس موفق به کسب ۱۲ و ۱۷ رأی شدند.

تخصیص بیش از ۳۱هزارمیلیارد 
اعتبارات عمرانی در هفته اول خرداد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص 
اعتبارات طرحهای عمرانی ملی و استانی به میزان 
بالغ بر ۳۱۲۲۰میلیارد تومان را ابالغ کرد. به منظور 
تســریع دراجرای طرح های عمرانی اولویت دار 
و در راستای تحقق شــعار جهش تولید درسال 
جاری، نوبخــت معاون رئیس جمهــور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشورتخصیص اعتبارات 
طرحهای عمرانی ملی و استانی به میزان بالغ بر 

۳۱۲۲۰میلیارد تومان را ابالغ کرد.
این منابع شامل طرح های عمرانی ملی به میزان 
۲۱۸۰۰ میلیاردتومان، طرحهای استانی ویژه به 
میزان ۱۶۷۴میلیارد تومان، پروژه های استانی به 
میزان۶۲۰۰میلیارد تومان و اعتبارات متفرقه 
ازجمله طرح آب های مرزی و طرح گرمسیری 
۱۵۲۰میلیارد تومان بوده است. با پرداخت این 
اعتبارات تعداد زیادی از طرح هــا و پروژه های 
عمرانی ازجمله مصوبات ســفرهای اســتانی 
رهبرمعظم انقالب و رییس جمهور تا پایان سال 
به بهره برداری می رسند که منجربه جهش تولید 
و اشتغال و توسعه ملی و منطقه ای خواهد شد. 
بر این اساس در راستای اهداف اقتصادمقاومتی، 
 اعتبــارات مصــوب طرحهایی که امســال به 
بهره برداری میرســندبه طور کامل تخصیص 

یافته است.

واکنش کمالوندی به لغو احتمالی 
معافیت های هسته ای برجامی

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشاره به لغو 
احتمالی معافیت های هســته ای ایران از سوی 
آمریکا، خاطرنشــان کــرد: آمریکا بــا توجه به 
فضای اقتدار ایران در دنیــا و ادامه فعالیت های 
هسته ای اش ســعی دارد با این اقدامات و اخبار 
افکار عمومی دنیا را منحرف کند. بهروز کمالوندی 
در گفت وگو با ایسنا درباره انتشار برخی گزارش ها 
مبنی بر لغــو برخی معافیت های هســته ای در 
چارچوب برجام از ســوی آمریکا گفت: در حالی 
که ایران با اقتدار اهداف خود را به ویژه در رابطه 
با فروش فرآورده های نفتی بــه ونزوئال ،حضور 
مقتدرانه در دریاهای آزاد  جهان و از همه مهمتر 
پیشرفت های چشمگیر صنعت هسته ای کشور 
پیش می برد، انتشار اخباری درباره لغو معافیت 
های هســته ای، تالش مذبوحانه ای اســت که 
آمریکا برای انحراف افکار عمومی داخلی و جهان 
از شکست های پی در پی خود در برابر ایران انجام 
می دهد. وی گفت که لغو معافیت ها برای همکاری 
هســته ای طبق برجام در عمل هیچ تاثیری بر 
روند کار ایران ندارد. البته آمریکا تمایل دارد که 
اقداماتش در راستای فشار بر ایران تاثیر بگذارد 
اما در عمل اتفاقی نمی افتد، این اقدامات فقط سر 
و صدای رسانه ای است نه چیزی بیشتر، آنها به 

خوبی این واقعیت را می دانند.
کمالوندی درباره همکاری های هسته ای ایران با 
کشورهای باقی مانده در برجام گفت: سوخت ما 
در روسیه بدون هیچ مشکلی هر وقت نیاز داشته 
باشیم به ایران می آید و اگر سوخت موجود تمام 
شــود هم قادریم در آینده خودمان بدون نیاز به 
کمک هیچ کشوری آن را تولید کنیم. وی ادامه داد: 
در رابطه با بازطراحی راکتور اراک خیالمان راحت 
است؛ چون ما هر دو شکل راکتور قدیم و جدید را 
خودمان به تنهایی هم می توانیم بسازیم. همین 
االن طراحی ها چه در حوزه راکتور و چه سوخت 
آن  توسط نیروهای متخصص ایرانی در حال انجام 
است. چین و سایر کشورهای اروپایی با ما در این 
کار همراهی می کنند اما کار اصلی طراحی راکتور 
و سوخت آن با خودمان است. در ساخت تجهیزات 
هم این توانمندی در نیروهای ایرانی وجود دارد که 
در صورت عدم همراهی دیگران به تنهایی  آن را 
انجام دهد. شاهد بودیم که مدار ثانویه و پمپ ها را 

خودمان ساختیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: البته روند کار 
در بازطراحی راکتور اراک به دلیل مشکالتی که در 
اجرای برجام و اعمال تحریم ها وجود دارد آهسته 
است اما کار در مسیر خود و رو به جلو جریان دارد.

اخبار
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مطابق قانون بانک مرکزی می بایست در فرصت زمانی یک سال پس 
از ابالغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹۸ چک الکترونیک را راه اندازی 

می کرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش مهر، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن ماه سال 
۹۷، چک برگشــتی که تا قبل از آن روند افسار گسیخته ای در کشور 
داشت به شــدت کاهش یافت و برای اولین بار نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید 
که به نوعی رکورد محسوب می شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و چک 
برگشتی نسبت به مدت های مشابه قبل از اجرایی شدن قانون جدید 
چک بسیار کمتر است. با این وجود اما هنوز این قانون به صورت کامل 
اجرایی نشده و بندهای بسیار مهمی از آن از جمله چک الکترونیک و 

چک موردی هنوز مغفول مانده است.

اقدامات پیشگیرانه قانون جدید چک سبب کاهش چک 
برگشتی شد

در همین راستا، محمد صادق امانی کارشناس امور بانکی با اشاره به نوع 

آوری و تأثیر گذاری قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک توانست 
با ابزارهای پیشگیرانه از جمله استعالم برخط میزان اعتبار مالی صادر 
کننده چک، عدم صدور دسته چک در صورت وجود چک برگشتی از هر 
بانکی با استفاده از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده های 
چک برگشتی از حدود ۲ سال به قریب به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی 
را کاهش دهد. اقدامی که سبب شد تا اعتبار از دست رفته چک به عنوان 

یکی از مهم ترین ابزارهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.

فقدان اراده در بانک مرکزی برای تکمیل قانون جدید چک
این کارشناس بانک در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه اجرایی شدن 
قانون جدید چک اثر به ســزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش 
اعتبار آن داشته اما نها دهای متولی از جمله بانک مرکزی عزم کافی 
برای اجرای کامل آن ندارند. به نظر می رســد بــا وجود فراهم بودن 
زیرساخت های قانونی تنها دلیل اجرایی نشــدن بندهای مغفول از 
جمله چک الکترونیک و چک موردی نبود عزم و اراده در متولی اصلی 
یعنی بانک مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده ی الزم برای اجرای 

چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند در بازه زمانی بسیار 
کوتاهی قابل اجرا است.

گذشت حدود شش ماه از فرصت یک ساله به بانک مرکزی 
برای اجرای چک الکترونیک

وی درباره بندهای مغفول مانده نیز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده 
قانون جدید چک، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است که درباره راه اندازی 
چک الکترونیک است. مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی درباره 
چک الکترونیک نیز صادق است و بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. 
مطابق قانون بانک مرکزی می بایست در فرصت زمانی یک سال پس از 
ابالغ قانون جدید که در آذرماه ۹۷ صورت گرفت، چک الکترونیک را 
راه اندازی می کرد که تا کنون با گذشت حدود ۶ ماه از فرصت قانونی، 
هنوز اجرا نشده است. وی گفت: اجرایی شدن چک الکترونیک تأثیرات 
بسزایی در کاهش سو استفاده ها از جمله کاهش جعل چک و نیز سهل 
الوصول شدن آن خواهد داشت. همچنین سبب کاهش هر چه بیشتر 

چک برگشتی در کشور خواهد شد.

با وجود رشد عجیب و غریب ۸۰۹ درصدی معامالت در 
یک ماه گذشته، میانگین نرخ رشد قیمت در بازار مسکن 
شهر تهران ۱۱ درصد بوده که تفاوت معناداری نسبت به 

اردیبهشت سال های گذشته نشان نمی دهد.
به گزارش ایسنا، رشد ۱۱ درصدی ماهیانه قیمت مسکن 
شهر تهران در دومین ماه از سال ۱۳۹۹ این سوال را در 
ذهن بسیاری از متقاضیان ایجاد کرده که آیا روند کنونی 

ادامه خواهد داشت یا خیر.

اردیبهشت از ماه های پرمعامله است
ابتدا به ساکن باید این موضوع را در نظر گرفت که معموالً 
ماه های اردیبهشت، شهریور و اسفند، بازه های زمانی پر 
معامله در بازار مسکن محسوب می شوند؛ هر چند در 
بعضی سال ها با توجه به شرایط اقتصادی و تاثیرگذاری 
بازارهای رقیب، بازه های سنتی رونق مسکن تغییر کرده 
است.اردیبهشت ۱۳۹۹ بر اساس اعالم بانک مرکزی، 
میانگین قیمت مسکن در شــهر تهران به ۱۶ میلیون 
و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رســید که نسبت به 
ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ 
درصد رشد نشــان داد. تعداد معامالت نیز ۱۱ هزار و 
۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد 
افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش 
یافت. با این حال آمار نشان می دهد نرخ رشد ماهیانه 

قیمت، تفاوت معناداری با رشــد ماهیانه اردیبهشت 
سالهای گذشته ندارد.

از سوی دیگر مقایسه میزان افزایش قیمت مسکن در 
اردیبهشت امسال نســبت به اردیبهشت دوساله اخیر 
حاکی از آن است که رشد ســالیانه قیمت به کمترین 
میزان خود در دو سال گذشته رسیده است. اردیبهشت 
۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران ۳۴.۸ 
درصد بود. اردیبهشت ۱۳۹۸ این عدد با رشد معنی داری 
به ۱۱۲ درصد رسید و تورم بازار مسکن در پایتخت طی 

اردیبهشت ۱۳۹۹ عدد ۳۳.۹ درصد را نشان می دهد.

افت ۴۱ درصدی معامالت نسبت به دو سال قبل
معامالت نیز طی دو سال گذشته روند کاهشی داشته 
است؛ به طوری که در اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۹ هزار 
و ۱۰۷ معامله، اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد ۱۲ هزار و ۱۲۸ 
قرارداد خرید و فروش و اردیبهشــت ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱ 
هزار و ۳۱۰ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که 
معامالت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد 

و نسبت به دو سال قبل ۴۱ درصد کاهش یافته است.

رشد قیمت در مناطق کم تقاضا
نبض منطقه ای معامالت ملک پایتخت در اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ حاکی از آن است که باالترین رشد ماهیانه قیمت 

به میزان ۲۵.۷ درصد به منطقه ۶ تعلق داشته که جزو ۱۰ 
منطقه پر تقاضای تهران محسوب نمی شود. پس از آن 
بیشترین رشد قیمت به ترتیب در منطقه ۱۶ به میزان ۲۳ 
درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۱۹.۷ درصد، منطقه ۱۴ به میزان 
۱۴.۴ درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۴.۱ درصد، منطقه ۳ به 
میزان ۱۳.۳ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۱۳.۲ درصد، منطقه 
۲۱ به میزان ۱۲.۷ درصد، منطقه ۱۷ بالغ بر ۱۲.۶ درصد 

و منطقه ۱۱ به میزان ۱۲.۵ درصد رقم خورده است.
در بین ۱۰ منطقه مذکور مناطــق ۳، ۵، ۷ و ۱۴ جزو 
مناطق پرتقاضا در تهران محسوب می شوند که به ترتیب 
۴.۴، ۱۵.۳، ۵.۹ و ۶.۳ درصد از کل معامالت را به خود 
اختصاص داده اند. آمارهای مذکور می تواند نشان دهنده 
این باشد که بازار مسکن پایتخت در مقیاس متناسب 
با ظرفیت سال ۱۳۹۹ اقتصاد کالن به رونق غیرتورمی 
نزدیک می شــود؛ زیرا در ۱۰ منطقه پر تقاضای شهر 
شــامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۱ و ۳ رشد 
عجیب و غریب قیمت نسبت به اردیبهشت سال های 

گذشته اتفاق نیفتاده است.

یک کارشناس: رشد بازار مسکن ادامه نمی یابد
یک کارشــناس بازار مســکن گفت: مجموعه عواملی 
همچون انباشــت تقاضا بعد از رکود ناشــی از کرونا، 
انتظارات تورمی، رشــد بازارهای مــوازی، تحریم ها و 

افزایش نقدینگی؛ منجر به ورود بازار مسکن به کانال ۱۷ 
میلیون تومان شد اما این روند ادامه دار نخواهد بود و در 

تابستان بازار به ثبات می رسد.
مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
در ماههای اسفند و فروردین به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بازار مسکن دچار رکود شده بود و به یکباره با بازگشایی 
دفاتر امالک و افزایش خریــد و فروش ها قیمت ها باال 

رفت.
وی افزود: از طرف دیگر تحریم های ظالمانه را داشتیم که 
موضوع تازه ای نیست اما تلفیق آن با بازه زمانی قبل از عید 
و کرونا، فضای انتظارات تورمی را در همه بازارها از جمله 
ارز، طال، خودرو، بورس، مسکن و دیگر کاالها به وجود 

آورد که منجر به تغییر قیمت ها شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که تحریم های 
ظالمانه به رشد نقدینگی در کشور دامن می زند، گفت: 
نقدینگی ســرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، 

معموالً به بازارهای ارز، طال و مسکن ورود می کند.
سلطان محمدی تصریح کرد: مجموعه این عوامل التهابی 
را در بازار مسکن در اردیبهشت ماه ایجاد کرد اما انتظار 
نداریم که این روند در ماههای آینده ادامه پیدا کند. رشد 
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال نسبت به 
اردیبهشت سال قبل حدود ۳۴ درصد بود که با نرخ تورم 

عمومی تقریباً در یک سطح قرار دارد.

اجرای بندهای مغفول مانده قانون جدید چک در زمان کوتاه ممکن است

تاخیر در اجرای چک الکترونیک

بازار مسکن به رونق غیرتورمی رسیده است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  به ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، پنج شنبه ۸ 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 و 
۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۲۰ 

دالر و ۹۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۱۳ هزار و ۵۵۷ تومان است. 
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جمعی از صنعتگران، سیاست گذاران و کارشناسان حوزه خودرو به بیان 
دیدگاه های خود برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو پرداختند.

در شرایطی که موضوع فروش خودرو به روش قرعه کشی با هدف واگذاری 
خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته، جمعی از صنعت گران، 
سیاست گذاران و کارشناسان حوزه خودرو در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد 

به بیان دیدگاه های خود برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو پرداختند.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در ابتدای این برنامه با اشاره به شیوه جدید فروش 25 هزار خودرو به روش 
قرعه کشی گفت: سازمان حمایت به عنوان عضو ثابت کمیته خودرو در بخش 
تولید، ساماندهی شیوه های فروش و تنظیم بازار نقش آفرینی می کند. فروش 
فوق العاده خودرو با هدف واگذاری محصوالت خودروسازان به مصرف کننده 
واقعی به شیوه فروش مبتنی بر قرعه کشی کنونی ختم نخواهد شد و تا پایان 

سال در 3 مرحله دیگر ادامه خواهد داشت.

ممنوعیت فروش وکالتی خودروهای صفر کیلومتر
وی با هشدار به محتکران خودرو گزارش مختصری درباره شناسایی چندین 
انبار دپوی خودروهای صفر کیلومتر در کشور ارائه و تصریح کرد: بیشترین 
فشار در بازار خودرو از جانب سودجویانی است که به دنبال سود حداکثری از 
این کاالی مصرفی هستند. با هماهنگی دستگاه قضایی مقرر شد، خودروهای 
احتکار شده مکشوفه در مرحله اول به قیمت کارخانه به فروش برسند و در 
صورت تکرار فعل احتکار از سوی سوداگران، خودروها به سازمان جمع آوری 

اموال تملیکی تحویل و پرونده خاطیان روانه قوه قضاییه شود.

 تابش افزود: در تازه ترین هماهنگی صورت گرفته با مسئوالن سازمان ثبت 
اسناد، انتقال وکالتی خودروهای صفر کیلومتر در سراسر کشور ممنوع شد.

در تالشیم تا پایان ماه جاری تعهدات معوق به صفر برسد
فرشــاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تولید 
 CKD خودرو گفت: با وجود اثر تحریم ها، بیماری کرونا و حذف محصوالت
از خطوط تولید، در اردیبهشت سال جاری رکورد 2ساله تولید خودرو را با 
51هزار و 400دستگاه شکستیم. البته همچنان 30هزار دستگاه تعهد معوق 
در گروه ایران خودرو داریم که در تالشــیم تا پایان ماه جاری و با ترخیص 
برخی قطعات از گمرکات کشور، این میزان تعهد معوق به صفر میل کند.  
وی افزود: اگر تقاضای خرید خودرو مدیریت شود، قطعاً خودروسازان توان 
تأمین نیاز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات شاخص های کالن اقتصادی، 
دیگری جهشــی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهشــی قیمت بازار 

ادامه دار خواهد بود. 
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز درباره اختالل در 
ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشور گفت: موضوع تخصیص ارز برای 
واردات قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص 
و تأمین ارز است. بحث تداوم تولید و عرضه در کنار واقعی کردن طرف تقاضا 

از محوری ترین برنامه های وزارت صمت در شرایط کنونی است.
نیارکی افزود: در اردیبهشت سال جاری در مجموع حدود 59هزار دستگاه 
خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی ها وجود دارد که این عدد نسبت 
به 173هزار دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی از کاهش 71درصدی 

خودروهای ناقص دارد. مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی در ادامه درباره 
اهداف فروش خودرو به شیوه قرعه کشی گفت: اگر هدف سیاست گذار، از 
فروش خودرو به شیوه قرعه کشی، مدیریت در واگذاری خودرو به متقاضی 
واقعی است، تا حدودی در این امر موفق خواهیم بود؛ اما اگر بنا بر شکست 
قیمت در حاشیه بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب نخواهد شد. با 
وجود محدودیت های اعمال شده به واسطه شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه 
پیش بینی می کنم، بیش از 1میلیون نفر در ثبت نام اخیر شرکت کنند که 

همین موضوع شانس افراد را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

نرخ خودروهای بازار متأثر از قیمت گذاری دالالن
شجاعی تصریح کرد: نمی توان خودروسازان را با وضعیت کنونی تولید تنها 
بازیگر طرف عرضه در بازار خودرو دانست. به جهت حذف خودروهای ckd و 
وارداتی از طرف عرضه و افزایش تقاضا ناشی از ایجاد انتظارات تورمی، التهاب 
در بازار خودرو ایجاد شده است. نمود این ادعا قیمت گذاری های بی قاعده 
خودروهای ckd نظیر پژو 2008 و مزدا3 و وارداتی صفر کیلومتر مدل  2018 
توسط برخی سرمایه گذاران و سودجویان در کف بازار است که موجب تسری 

تنش قیمتی به سایر محصوالت شده است.
این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تأکید بر ضرورت تنوع بخشیدن به سبد 
محصوالت خودروسازان در شرایط تحریم صنعت افزود: خودروسازان باید با 
بهره گیری از ظرفیت های داخلی و مصون از تحریم، به سرعت با جایگزینی 
خودروهای جدید متناسب با خودروهای خارج شده از خطوط تولید، خالء 

بازار را جبران کنند.

روش ثبت نام وام۱۲ درصدی

 درخواست جاماندگان از لیست قابل بررسی است

فروش خودروهای احتکار شده به قیمت کارخان

انتقال وکالتی خودروهای صفر ممنوع شد
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طی ماه های اخیــر با توجه 
به افزایش قیمت مواد اولیه 
لوازم خانگی در داخل، شاهد 
گران شدن محصوالت در بازار 

هستیم.
به گفته  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی 
آنجایی که مواد اولیه در داخل افزایش قیمت داشــته 
است، شــاهد گران شــدن لوازم خانگی فلزی در بازار 

هستیم.
بسیاری از مواد اولیه که در داخل کشور موجود است گران 
شده است به طور مثال قیمت ورق آهن، مس و غیره که 
در داخل تولید می شود را دولت تعیین می کند. ورق برنج 
در سال گذشته 85 هزار تومان بود اما امسال به 100 هزار 

تومان رسیده است.
به گفته وی متاسفانه مواد اولیه به سختی تهیه می شوند 
و زمانی هم که تهیه می شوند، گران هستند که همین 
موضوع به یک معضل بزرگ برای تولیدکنندگان کشور 

تبدیل شده است. 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین مواد 
اولیه مورد نیاز تولید را از جمله اولویت های اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و گفــت: واردات هر 
قطعه ای در صنعت لوازم خانگی کــه توانایی تولید آن 

در داخل کشور وجود داشته باشد، ممنوع خواهد شد.
به گزارش وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه 
امروز خود با انجمن های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی از برنامه ریــزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تامین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات 
مواد اولیه خبرداد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم 
رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات 
است که بر اســاس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
4 راهبرد اصلــی »جهش تولیــد«، »تقویت و تعمیق 
ساخت داخل«، »توســعه صادرات و کنترل واردات« و 
نیز » مدیریت و تنظیم بازار« را ســرلوحه کار خود قرار 

داده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین 
رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است 
که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از محل 
تولید داخلی یکی از اولویت های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین دستی بتوانند با 
کمترین مشــکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع 

باالدســتی تامین نمایند. وی از ماموریت ویژه معاونت 
امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه های 
بهین یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته های تولیدی و 
صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را 
از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه 
دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید 
کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و 
بدون معطلی دریافت کرده تا بتوانــد چرخ تولید را در 

حرکت نگاه دارد.
مدرس خیابانی با اشــاره به رایزنی های صورت گرفته 
با بانــک مرکزی جهت تســهیل در رفــع تعهد ارزی 
تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت 
ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش ها، یک اصل 
است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما 
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید 
تفاوت های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه های 
خود را از جنــس کارخانه و ماشــین آالت کرده اند، در 
تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها 

هموار کرد.
وی ادامــه داد: آن دســته از تولیدکنندگانی که عالوه 
بر تامین بازار داخلی و اشــتغالزایی، به ارزآوری کشور 
نیز کمک می کنند باید در تامیــن مواد اولیه و دریافت 
تسهیالت در بخش های مختلف، در صف اول ایستاده و 

خط ویژه ای برای انجام امور خود داشته باشند.
مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تامین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات 

مواد اولیه، تجهیزات و ماشــین آالت خبر داد و گفت: 
مسیر اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای 
تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات 
محصوالت معدنی و ســایر بخش های صادراتی ارزآور، 
تعریف شده و به موازات آن، سایر روش های تامین ارز نیز 
از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا 
ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون الستیک، 
لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان 
توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی های الزم 
برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پســته، زعفران، 
خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکالت به تامین مواد 

اولیه صورت خواهد داد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 
همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و 
سبز ایجاد شده، برای واردات کاالهای غیرضرور و دارای 
مشــابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ثبت سفارش کاالهای غیرضرور و دارای 

مشابه ساخت داخل را ممنوع اعالم کرده است.
وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات 
تولیدی، کاالهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در 
داخل ساخته نمی شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی 
اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه 
ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت 

داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری های کمی 
نسبت به داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و 
ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف 

را گام به گام پایش کرد.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی 
دارد تا واردات هر قطعــه ای در صنعت لوازم خانگی که 
توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ 
اما این ممنوعیت در ثبت سفارش بر اساس صورتجلسه 
مشترکی که به تائید انجمن های تخصصی قطعه سازان و 
صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت 

صمت می رسد، صورت خواهد پذیرفت.
وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و باال 
رفتن کیفیت قطعات ســاخت داخل، کمیسیون ماده 
یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت های بیشتری 
را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، 
اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کاالهای 
غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کامال سختگیرانه 
و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط 

ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.
مدرس خیابانی همچنیــن اداره کل مقررات صادرات 
و واردات و معاونت امــور صنایع را مامور کرد تا در قالب 
برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، مشکالت پیش روی وارات و ترخیص تامین مواد 
اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می تواند 
با تکمیل ظرفیت های خالی کارخانجات خود، شرایط 
جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می تواند 
پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به 

لحاظ فروش و بازار شود.
مدرس خیابانی گفت: شهرک های صنعتی نیز زون های 
ساخت داخلی طراحی و راه اندازی خواهند کرد تا بتوان 
عالوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات 
مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز 
استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ 

نماید.
وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه های قاچاق کاال 
خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق 
توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان 
ماموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه 
رقابت با کاالهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه 

کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می زند.
مدرس خیابانی تاکیــد کــرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خانه تولیدکنندگان اســت و باید مســائل و 

مشکالت پیش روی آنها را حل و فصل نماید.

واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل ممنوع شد

گرانی  مواد  اولیه  تولید   لوازم خانگی

مصوبه توقــف تولیــد پراید 
الزم االجراست

معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد ســازمان ملی 
استاندارد ایران گفت: تاکنون مصوبه جدیدی برای 
ادامه تولید پراید و پژو 405 صادر نشده و مصوبه قبلی 
مبنی بر توقف تولید این دو نوع خودرو الزم االجراست. 
به گزارش ایسنا، با افزایش نجومی قیمت خودرو در 
هفته های گذشته، یکی از راه حل هایی که از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( مطرح شد 
و 20 اردیبهشــت معاون امور صنایع وزارت صمت 
از بررسی تداوم تولید خودروی پراید 131 با حضور 
مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داده 

بود، انتقادهایی به دنبال داشت.
با این وجود وحید مرندی مقدم - معاون سازمان 
ملی استاندارد - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مصوبه شورای عالی استاندارد به قوت خود باقی 
است،  اظهار کرد: این مصوبه برای سازمان استاندارد 
الزم االجراست و تاکنون مصوبه دیگری هم در این 

زمینه صادر نشده است.
گفتنی است؛ تولید پراید و پژو 405 در پی تصویب 
استانداردهای هشــتادوپنج گانه خودرو متوقف 
شد و سال گذشته براساس تصویب شورای عالی 
استاندارد، مقرر شد که پراید از ابتدای مرداد امسال 
و پژو 405 از ابتدای خرداد امسال دیگر تولید نشود.

همچنین مرندی مقدم در ادامه در پاسخ به اینکه آیا 
ماسک های پارچه ای می توانند جلو ورود ویروس به 
مجاری تنفسی را بگیرند؟ تصریح کرد: این موضوع 
در تخصص وزارت بهداشت است، اما گفته می شود 
هر ماسکی حتی مقنعه بانوان و دستمال کاغذی 
می تواند برای جلوگیری از ابتال به بیماری کوید 19 
مفید باشد، اما ضریب اطمینان آن ها متفاوت است.
بعد از شیوع ویروس کرونا ماسک در سراسر جهان 
تبدیل به یک مایحتاج روزمره شده، با این وجود 
به جز ماسک های ســه الیه جراحی، برای سایر 
ماسک ها در سطح بین المللی استانداردی وجود 
ندارد، اما سازمان ملی استاندارد اخیرا اعالم کرد که 
تهیه استاندارد پژوهش محور ماسک در دستور کار 

سال 1399 قرار گرفته است.

با آغاز به کار سامانه سپیدار صورت می گیرد
ارائه تسهیالت ۴000 میلیارد تومانی 

دولت به صادرکنندگان
با اعالم ســازمان توسعه ســامانه پردازش یکپارچه 
درخواست های اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی با 
نام سپیدا رسما کار خود را آغاز کرده که هدفش افزایش 
سرعت ارائه تسهیالت به صادرکنندگان خواهد بود. به 
گزارش ایسنا، سال گذشته، بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی کشور، در بهمن ماه برای اجرا، ابالغ شد و با 
توجه به رسیدن به روزهای پایانی سال و البته شیوع 

ویروس کرونا، شرایط برای اجرای آن فراهم نشد.
با توجه به انتقاداتی که از دیر تصویب شدن بسته 
حمایت از صادرات سال گذشته مطرح شد، سازمان 
توسعه تجارت در سال جاری تصمیم گرفته، سرعت 
تصویب بسته حمایتی سال 99 را افزایش دهد و به 
این ترتیب احتماال در هفته های پیش رو بسته سال 
جاری نهایی خواهد شد. با توجه به اینکه اجرای 
بسیاری از بندهای حمایتی ســال 1398، عمال 
مسکوت مانده، این سازمان تالش کرده مقدمات 
الزم برای اجرای برخی از سیاســت های اعالمی 
در این بسته را نیز فراهم کند که یکی از آنها ارائه 
تسهیالت ریالی به صادرکنندگان از طریق منابع 

صندوق توسعه ملی است.
طبق اعالم حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه 
تجارت، بر اساس ماده سه بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی سال 1398 مقرر شده است کارگروهی 
متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک 
توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات 
ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ساز 
و کار استفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد 
یک و دو بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 98 
را طراحی کنند  و ایــن برنامه ریزی به آغاز به کار 

سامانه سپیدار منجر شده است.
وی درباره ساز و کار اجرایی این سامانه توضیح داده: 
کلیه صادرکنندگان متقاضی دریافت اعتبارات از محل 
منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ های ترجیحی 
پرداخت می شود، می توانند از روز دوشنبه مورخ 12 
خردادماه سالجاری با مراجعه به وب سایت سازمان 
 www.  Tpo.ir توســعه تجارت ایران بــه آدرس
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. این سامانه 
به صورت خودکار نسبت به پردازش اطالعات اقدام 
و درخواســت های وارده را به بانک های عامل جهت 

پرداخت تسهیالت ارسال می کند.
تســهیالت ریالی صندوق توســعه ملی در سال 
گذشته 4000 میلیارد تومان اســت که دو هزار 
میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 2000 

میلیارد تومان از منابع بانکی است.

اخبار 

گروه صمت
News kasbokar@gmail.com

با پیگیری های اتــاق اصناف ایران در راســتای حفظ 
اشتغال موجود و تعامل مستمر با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، شیوه نامه اجرایی اعطای تسهیالت بانکی به 

بنگاه های آسیب دیده از کرونا، اصالح شد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی، گفت: در 
پی شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه ای در کشور اعمال 
شد که به موجب آن تشکل ها و فعاالن صنفی دو اقدام را 
اجرایی ساختند: یکی، از منظر وظایف انسانی و دیگری 

به واسطه وظایف سازمانی و در حوزه اقتصادی.
ممبینی بیان کرد: در حوزه بهداشتی، خودمان را موظف 
به یاری وزارت بهداشت دانستیم. در این راستا در جلساتی 
شبانه روزی و معرفی کارشناسانی از اتحادیه ها به وزارت 
بهداشت پروتکل هایی برای هر صنف تعریف شد. ضمن 
این که در بسیاری از شهرها و استان های کشور واحدهای 
صنفی با تامین غذا و میوه و اجرای امور خدمات فنی به 
بیمارستان ها در اجرای هر چه بهتر روند درمانی یاری 
رساندند. با این اقدام، سهمی هرچند کوچک در ادای دین 
به جهادگران حوزه سالمت پرداختیم. در کنار این وظایف 
انسانی، بخش دوم فعالیت ها مربوط به اقدامات اقتصادی 

بود که وظیفه ســازمانی اتاق اصناف ایران برشــمرده 
می شود. در این راستا مطالبات اصناف شامل تخفیفات 
و بخشودگی های تامین اجتماعی، ارائه وام و تسهیالت، 
بخشودگی های مالیاتی و … را از اصناف کشور احصا 

کرده و در رایزنی با دولت مطرح و پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: دولت به علت کمبود نقدینگی نتوانست 
بخش عمده ای از این مطالبات را پاســخگو باشــد اما 
75هزار میلیارد تومان را به صورت تسهیالت ارائه خواهد 
داد. 25هزار میلیارد تومان از ایــن مقدار به صورت وام 
قرض الحسنه به معیشــت خانوارها اختصاص یافت و 
50هزار میلیارد تومان به شکل دیگری تخصیص خواهد 
یافت. همچنین متولی تقســیم این عدد و رقم وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
ممبینی افزود: در این راستا 13رسته تعیین شد و برخی 
وزرات خانه ها و سازمان ها متولی تشخیص و تخصیص وام 

به این کسب و کارها شدند. بخشی از آن ها کامال در حوزه 
وزارت صمت که تشکل های صنفی از آن مجوز می گیرد، 
قرار گرفته اند. در این باره می توان به پوشــاک، تاالرها، 
آرایشــگاه ها، سونا و جکوزی و … اشــاره کرد. بعضی 
دیگر از کسب و کارهای صنفی هم مشترکاتی با وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، وزارت راه، 
وزارت کشور یا دیگر وزارت خانه ها دارند. مثال تخصیص 
وام به حوزه حمل و نقل عمومی و مسافر درون شهری در 
حوزه مسئولیت وزارت کشور و صنایع دستی در حوزه 
مسئولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی قرار گرفته اند.
رئیس اتاق اصناف ایــران اظهارکرد: ضروری می دانیم 
که طی رایزنی های ما با دولت، مشــخص شــود کدام 
یک از رســته های صنفی در دل وزارت خانه هایی جز 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته اند. از این رو با 

وزارت خانه های مختلف به جز صمت که مسئولیت توزیع 
این پول ها را دارند جلسات مشترکی خواهیم داشت تا 

بتوانیم سهم اصناف را واقعی تر کنیم.
ممبینی در بخش دیگری از ســخنان خــود به اصالح 
شــیوه نامه وزارت کار پرداخت و بیان کرد: در روزهای 
گذشــته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه نامه  
اجرایی اعطای تسهیالت بانکی به بنگاه های آسیب دیده 
از بیماری کرونا را تنظیم و صادر کرد. اما اتاق اصناف ایران 
اصالحیه ای بر این شیوه نامه تنظیم کرد که تقریبا تمامی 

موارد آن، پذیرفته شد.
وی افزود: در بررسی های اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اشکاالتی وجود داشت. به عنوان مثال گفته 
شد در یکی از رسته های صنفی تنها 3۶هزار و 200کارگاه 
بیمه پرسنلشــان را رد کرده اند. اما ما 212هزار واحد و 
کارگاه در آن رسته داریم. در تعامل ایجاد شده با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتیم که این آمار درســت 
نیست. لذا اتاق اصناف ایران بررسی مجددی انجام داد 
و این آمار تقریبا 2برابر شد. این یعنی سهم ما از 50هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت.

مسکن کارگری نیازمند ۲ هزار 
میلیارد تومان اعتبار است

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: برای تامین مسکن ارزان کارگران طرحی را 
آماده کردیم که نیازمند 2 هزار میلیارد تومان اعتبار 
است که امیدواریم در شــورای عالی مسکن این 
اعتبار تامین شود. »محمد کبیری« دریاره اقدامات 
معاونت تعاون وزارت کار برای مســکن کارگری 
کفت: در بحث طرح مســکن کارگری، معاونت 
روابط کار و فرهنگی وزارت کار این موضوع را دنبال 
می کرد، اما معاونت تعاون وزارت کار نیز تعاونی های 
مسکن کارگری را بررسی و مشکالت را احصا کرد.  
وی اطهارداشــت: در حال حاضر با کمک بانک 
توسعه تعاون طرحی را برای تامین مالی پروژه های 
تعاونی کارگری آماده کردیم و درخواستی هم به 
بانک مرکزی برای تامین خط اعتباری ارائه کردیم 

که در گام نخست مخالفت شد.  
معاون تعاون وزارت کار گفت: امروز )چهارشنبه( در 
جلسه شورای عالی مسکن که با ریاست معاون اول 
رییس جمهوری برگزار می شود، طرح خود را که با 
بانک توسعه تعاون، تامین مالی پروژه های مسکن 

برای کارگران را شروع کردیم، تقدیم می کنیم.  
وی بیان کــرد: برای اینکه کار بــه تعویق نیافتد 
زمین هایی را با همکاری شــرکت شهرک های 
صنعتی و وزارت صنعت در ســه نقطه در حاشیه 
شهرک های صنعتی برای ساخت مسکن به صورت 

آزمایشی انتخاب کردیم.  
کبیری افزود: به وزارت مسکن پیشنهاد کردیم که 
این زمین ها توسعه یابد و تعدادی از زمین ها نیز از 
سوی وزارت کار امروز معرفی می شود و اگر شورای 
عالی مســکن امروز موافقت کند با کمک بانک 
توسعه تعاون آماده ایجاد خانه های ارزان قیمت 

برای کارگران خواهیم بود.
وی اظهارداشت: برای اجرای این طرح بانک  توسعه 
تعاون از منابع داخلی خود مبلــغ 150 میلیارد 
تومان اختصاص داده است اما آنچه ما نیاز داریم 
نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان خط اعتباری است.  
معاون تعاون وزارت کار، طرح تامین مســکن کار را 
تشریح کرد و کفت: طرح به این صورت است که مثلثی 
بین تعاونی مسکن، بانک و پیمانکار شکل می گیرد. 
طرف پیمانکار، بانک است تا بتواند تامین مالی منظم 
انجام دهد و تعاونی، مدیریــت مالی اعضا را برعهده 
خواهد داشت و اعضا سهم خود را به بانک می دهند 
و بانک نیز به پیمانکار می دهــد در صورتی که اعضا 
تاخیری داشته باشند متضمن پرداخت اعتبار خواهد 
بود تا مشکالتی که به دلیل عدم پرداخت برخی از اعضا 
پیش می آید وجود نداشته باشد و پروژه در زمان کوتاه 
و با قیمت ارزان تر در اختیار اعضا قرار گیرد و چنانچه 
تاخیری در پرداخت ها باشد طبق قرارداد منعقد شده، 
بانک با اعضا روبه رو خواهد بود. وی تاکید کرد: برای 
اجرای این طرح نیازمند مصوبه ای برای تامین اعتبار 
2 هزار میلیارد تومان هستیم که امیدواریم در شورای 

عالی مسکن این اتفاق بیافتد.

50 میلیون تومان تسهیالت برای 
5 هزار شرکت آسیب دیده

معــاون وزیــر ارتباطــات در آییــن افتتاحیه 
پیشــران های اقتصاد دیجیتال با حضور رییس 
جمهوری، گفت: بسته خدمات پایه ای کسب وکارها 
اکنون به مبلغ 500 میلیون ریال برای هر شرکت و 
تا ظرفیت پنج هزار شرکت درنظرگرفته شده است. 
امیر ناظمی در مراســم افتتاحیه آنالین پیشران 
های اقتصادی دیجیتال با حضور رییس جمهوری 
افزود: توسعه یک مسیر است و نه یک اتفاق. همه 
کسب کارها برای پیمودن این راه توسعه، مشکالتی 
دارند. البته مسیر توســعه برای هر کسب وکاری 
متفاوت است؛ اما مشکالت راه اغلب مشابه است. 
در این طرح تالش کرده ایم تا یک بسته حمایتی یا 
به زبان دیگر یک توشه راه برای کسب وکارها آماده 
کنیم. این طرح یعنی اینکه پیمودن مسیر توسعه 
برای کسب وکارها ساده تر و کم هزینه تر شود. وی 
اضافه کرد: در این طرح هر شرکت نوآفرین، یعنی 
هر شرکتی که در ابتدای مسیر رشد است و بیشتر 
از هر چیز ایده دارد، می تواند از خدماتی به صورت 
رایگان و تخفیف دار بهره بگیرد و این خدماتی است 
که در مسیر توسعه کسب وکار کلیدی است. وی 
افزود: در این طرح شرکت های استفاده کننده از 
خدمات می توانند در یک بازار رقابتی به انتخاب 
تامین کننده خدمات خود اقدام کنند.به این ترتیب 
همکاری دولت نیز با گروه ها یا شرکت هایی خواهد 
بود که خدمت بهتری را ارائه می دهند؛ و هر فرد 
خدمت خوبی ارائه ندهد، به خــودی خود از بازار 
حذف می شود. به این ترتیب منابع حمایتی دولت 
به صورت بهینه هم به کسب وکارهای کوچکی که 
نیاز دارند و هم به کسب وکارهای بزرگی که خدمت 
بهتر ارائه می دهند، تخصیص یابد. الزم به ذکر است 
فهرست این خدمات و نحوه استفاده از آن در سایت 

Irannoafarin.ir  آمده است.

اخبار 
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مدیر عامل آسیاتک:
در دوره قرنطینه الگوی مصرف مشتركان به سمت 

ترافیک ویدئو رشد داشته است
یوسفی زاده مدیر عامل شرکت آسیاتک با اشاره به اینکه حرکت کسب و 
کارهای به سمت به بهره برداری از فضای مجازی و فناوری های دیجیتال 
نیازمند این زیرساخت ها است، تصریح کرد: فاز اول این خدمات در مرکز 
داده برج میالد به بهره برداری رسیده است که به طور عمده شامل منابع 
در الیه زیرساخت به عنوان سرویس )Iaas (است و به کسب و کارهای نوپا 
کمک می کند از هزینه، زمان و دانش فنی ایجاد زیر ساخت بی نیاز شده و 

تمرکز خود را بر خالقیت در الیه کسب و کار  خود قرار دهند.
مدیر عامل شرکت آسیاتک با اشاره به امضا تفاهم نامه با سازمان فناوری 
اطالعات برای ارائه خدمات ابری رایگان به کسب و کارهای نوپا، تصریح 
کرد: این روند حرکت به سمت»ایران هوشمند« را تسهیل  می کند. وی 
با تاکید بر اینکه آنچه انجام شده ابتدای راه است، افزود: برنامه ما توسعه 
خدمات ابری در مقیاس بسیار بزرگتری اســت که خوشبختانه با جذب 
سرمایه در یک پروژه چهار ساله ادامه خواهد داشــت و بخش بزرگی از 

نیازهای کشور در این زمینه را پوشش می دهد.

كرونا برای »آپ« خوش ُیمن بود
خانه نشینی در نتیجه شیوع کروناویروس برای »آپ« که خدمات پرداخت 
الکترونیک ارائه می کند، خوش یُمن بود و موجبات رشد درآمدها را فراهم 
آورد.  شرکت »آسان پرداخت پرشین« در اردیبهشت ماه نیز در محدوده 

فروردین ماه کسب درآمد کرد.
بر اســاس گزارش عملکرد منتشر شده، این شــرکت که در فروردین ماه 
5 هزار و 764 میلیارد ریال درآمد شناســایی کرده بود، در اردیبهشــت 
ماه به درآمد 5 هزار و 699 میلیارد ریالی دســت یافت. این میزان درآمد 
نسبت به اردیبهشت ماه ســال 98 نشان از رشــد 34 درصدی دارد. در 
مجموع، »آپ« طی دو ماه ابتدای ســال 99 به درآمــد 11 هزار و 436 
میلیارد ریالی دست یافت؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 
درآمد 8 هزار و 405 میلیارد ریال درآمد عاید شرکت شده بود. بنابراین، 
شرایط کنونی حاکم بر فضای اقتصادی کشور و خانوارها در نتیجه شیوع 
 کروناویروس موجب شــد تا درآمدهای شرکت های پرداخت الکترونیک 

افزایش یابد.
 از آن جایی که درآمد اصلــی »آپ« از محل فروش پیــن و اعتبار تأمین 
می شــود، خانه نشــینی مردم در مدت اخیر موجب مصرف بیشــتر از 
فضای ارتباطی تلفن همراه شــد و نتیجه آن را در رشــد درآمدهای این 
شــرکت مشــاهده می کنیم. در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال 98 
جمع کل درآمد حاصل از فروش پیــن و اعتبار 7 هــزار و 517 میلیارد 
 ریال بود که در دو ماهه ســال 99 به بیش از 10 هزار و 711 میلیارد ریال 

رسید.

اخبار

پروژه های ویژه دو شرکت بزرگ حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات به همراه دو طرح حمایتی 
وزارت ارتباطات از استارت آپ های آسیب دیده 
از کرونا و کمک به تولید محتوا در شبکه ملی 
اطالعات امروز با حضــور رئیس جمهوری 
افتتاح شد. حسن روحانی در مراسم رونمایی 
از این پروژه ها به وابســتگی کشور به فضای 
مجازی برای رشد گفت و اینکه برای رقابت 
با کشورهای دیگر در عرصه اقتصاد دیجیتال 
راهی جز توسعه فضای مجازی وجود ندارد. او 
همچنین در سخنرانی خود از وزیر ارتباطات 
خواست تا با همکاری سایر بخش ها تا پایان 
سال 99 توسعه قابل توجه ای در پروژه دولت 

الکترونیک رقم بخورد.
حســن روحانی، رئیس جمهوری در آیین 
رونمایــی از طرح هــای پیشــران اقتصاد 
دیجیتال به صورت ویدئوکنفرانس با اعالم 
اینکه خوشحال اســت که  در مسیر کاروان 
هر پنجشــنبه یک افتتاح بــزرگ، امروز به 
مقصد اقتصاد دیجیتال رسیده است گفت: 
»بخش بزرگی از اقتصاد ما به نحوی دیجیتال 
است، اما اقتصاد دیجیتال به آن مفهومی که 
در دنیا مطرح است، یک فضا و فرصت بسیار 
مهمی برای مردم کشور اســت.« او با اشاره 
به تغییراتی که دنیای فنــاوری اطالعات در 
اقتصاد دنیا و ایران ایجاد کرده است توضیح 
داد: »از اقتصاد دیجیتــال در مقابل اقتصاد 
نفتی یاد می شود؛ اما من می خواهم کمی به 
این موضوع فراتر نگاه کنم و از اقتصاد دیجیتال 
در مقابل اقتصاد سنتی یاد کنم. چرا که اقتصاد 
سنتی ما در بخش های کشاورزی، هوا و فضا، 
خودروسازی و .. نیز به واسطه اقتصاد دیجیتال 
دچار تحول شده است.« روحانی با اشاره به 
نقش فناوری دیجیتال در صنعت، کشاورزی 
و بخش خدمات گفت: »در روزهای کرونا که 
روزهای سختی برای مردم بود، فرصت فناوری 
اطالعات و نمود و بروز آن برای مردم بیشتر 
شد و توانستیم به 77 میلیون نفر بدون مراجعه 
افراد به بانک ها و به وسیله سیستم الکترونیک 
و دیجیتال و از طریق بانــک ها وام پرداخت 
کردیم.« رئیس جمهوری در مراسم رونمایی 
پروژه های وزارت ارتباطات به صورت ویدئو 
کنفرانس اعالم کرد که با کمک ظرفیت های 
ایجاد شــده در بخش فناوری اطالعات آنها 
آمادگی برگزاری انتخابات مجلس به صورت 
الکترونیکی را داشــتند؛ اما به خاطر نهایی 
نشدن مذاکرات بین وزارت کشور و شورای 
نگهبان این انتخابات به شــیوه همیشگی 

برگزار شد.
او در ادامه اعالم کــرد: »در واقع این فناوری 

اطالعات و تلفن های همراه هوشمند بود که 
مردم به کمک آنها به راحتی توانستند خدمات 
مورد نیاز خود را دریافــت کنند. در همین 
ایام که توصیه می شــد برای خرید مایحتاج 
خود کمتر به خیابان ها و فروشگاه ها بروند، 
می توانستند از طریق فضای مجازی جنس 
خود را سفارش دهند و آن کاال از طریق پست 

در اختیار آنها قرار می گرفت.«
رئیس جمهوری با اشــاره به تاثیر و کمک 
فناوری های الکترونیــک در فرایند مقابله 
با کرونا توضیح داد: »در بخش بهداشــت و 
ســالمت، پرونده های الکترونیکی سالمت 
داریم و در دوران کرونا در غربال گری کمک 
بسیار زیادی انجام شد و نیاز نبود متخصصان 
به منزل افراد مراجعــه کنند بلکه به پرونده 
الکترونیکی افراد مراجعه می کردند و بر همان 
مبنا با مردم تماس تلفنی یا اینترنتی برقرار 

می کردند.«
همچنین روحانی به نقش فناوری اطالعات 
در رویدادهای سیاسی اشــاره کرد و گفت: 
»این سیستم در روند سیاســی کشور و در 
تبلیغات انتخاباتی نقش آفرین اســت و آرام 
آرام دیوارهای شهر از دست تبلیغات کاغذی 
راحت می شوند و افراد و کارگرانی که باید آنها 
را بچسبانند و فردا صبح عده ای دیگر باید آنها 
را بکنند و دیوارها را تمیز کنند با مشکالت 
کمتری مواجه می شوند.اکنون بیشتر تبلیغات 
)انتخاباتی( از طریق اینترنت انجام می شود که 
هم به نظافت و سالمت شهر و هم به سرعت 
کار کمــک می کند و هــم در انتخاب مردم 

تاثیرگذار است.«
اما از دیگر نکاتی که روحانی در ســخنرانی 
خود به آن اشــاره کرد فراهم بودن شرایط 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی بود. 
او در این سخنرانی تاکید کرد که با توجه به 
فراهم بودن زیرساخت های ارتباطی کشور 
امکان برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی 
مجلس دور یازدهم را داشت. او در این مورد 
گفت: »در انتخابات اخیر )مجلس شــورای 

اسالمی( ما موفق نشدیم یک هماهنگی الزم 
بین وزارت کشور و شورای نگهبان ایجاد کنیم 
و برگزاری انتخابات الکترونیکی نهایی نشد، اما 
دولت همه امکانات را برای برگزاری انتخابات 
الکترونیکی به صورت کامل آماده کرده بود.«

رییس جمهوری ادامــه داد: »معتقدم مردم 
بتوانند به صورت آنالین  فرایند انتخابات، رای 
دهنده و آرای افراد را و نوع و میزان رای نامزدها 
را بتوانند ببینند. به طور مثال اگر پنج نامزد 
ریاســت جمهوری داریم، به صورت لحظه 
 ای تعداد و افزایــش آرای نامزدها را بتوانند

 ببینند.«
او همچنین به موضوع شفافیت و مبارزه با فساد 
به کمک فناوری اطالعات اشاره کرد و گفت: 
»موضوع شــفافیت و مبارزه با فساد یکی از 
مسائل مهمی است که از طریق فضای مجازی 
و سیستم الکترونیک می توانیم حریف فساد 
شویم؛ در غیر این صورت چگونه ممکن است 
که بتوانیم با فساد با شیوه های سنتی مبارزه 
کنیم. امروز یک فضای بسیار مناسب و خوبی 
در این مسیر برای کشور ایجاد شده است.« 
به باور روحانی اگر می خواهیم با کشورهای 
دیگر در اقتصاد رقابت کنیم چاره ای جز توسعه 
فناوری اطالعات نداریم چرا که به باور او هم 
اکنون نیز تمام کشتی ها و هواپیماهایی که 
در حال حرکت هســتند، بر اساس اطالعات 

فضاپایه در مسیر خود حرکت می کنند.
رئیس جمهوری به عنوان توصیه نهایی خود 
به مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
از وزیر این وزارتخانه خواست تا روند توسعه 
دولت الکترونیکی تسریع پیدا کند. او در این 
زمینه روبه محمدجواد آذری جهرمی گفت: 
»یکــی از اهداف دولت یازدهــم و دوازدهم 
تکمیل خدمات دولت الکترونیکی اســت تا 
مردم کمتر برای انجام یک کار اداری مجبور 
به مراجعه به ســازمان یا دستگاهی شوند. 
باید هرچه سریع تر روند توسعه این پروژه با 
همکاری وزارت ارتباطات با سایر دستگاه ها 

به اتمام برسد.«

رئیس جمهور:

حرکت  از اقتصاد سنتی  به سمت اقتصاد  دیجیتال است
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سخنگوی شورایعالی بورس در حالی دارندگان 
سهام عدالت را به نگهداری و استفاده از منافع این 
سهام فرامی خواند که همچنان مردم در مورد این 
سهام و آینده آن سردرگم اند. سال ها پیش سهمی 
داده شــد و مردم با تکه کاغذی در دست در فکر 

این بودند که این کاغذ به چه دردی می خورد تا اینکه این روزها بلبشــوی 
آزادسازی سهام عدالت در بورس و بانک ها برپا شــده است. در این رابطه 
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: »آزادسازی سهام عدالت از 
روز شنبه دهم خرداد به مفهوم عام و گسترده آن یعنی امکان استیفای حقوق 
همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد و مشموالن 
سهام عدالت قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به عنوان 
سهامدار اعمال کنند.« بنابراین کسانی که روش مستقیم مدیریت سهام 
عدالت را انتخاب کرده اند می توانند از روز شنبه مستقیما آن را در پرتفوی 

خود مشاهده کنند. فهیمی تصریح کرد: »البته این به معنای درخواست یا 
تشویق برای فروش سهام نیست بلکه درخواست ما این است که این دارایی 
ارزشمند را در سبد دارایی خود نگهداری کنند، اما چنانچه قصد فروش این 
سهام را دارند، می توانند با دو روش سفارش یکجای فروش با اعطای اختیار 
به شبکه بانکی به شعب بانک ها مراجعه کنند و یا اینکه از روز دهم خردادماه 
جاری در دفاتر شرکت های کارگزاری حضور یابند و به انتخاب خود تا سقف 
30 درصد از سهامشان را به فروش برسانند.« »کسب و کار« در گفتگو با دو 

کارشناس، به بررسی این دو روش می پردازد.

سهامداران عدالت بین انتخاب دو روش مستقیم و غیر مستقیم مردد  هستند

سردرگمی سهامداران عدالت
برای فروش سهام عدالت دست نگه دارید

آینده سهام عدالت از دریچه بورس
وحید شقاقی، اقتصاددان 

سهام حدود 40 شرکت بزرگ در قالب سهام عدالت به بیش از 49 میلیون ایرانی داده شده است. اعطای سهام عدالت از سال 85 
اتفاق افتاده و تاکنون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت را اداره و سرمایه گذاری می کردند و از عایدی آن برای دارندگان 
سهام عدالت سود توزیع می شد. در مصوبه اخیر رهبری، آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و برای این کار دو روش 
مستقیم و غیرمستقیم مشخص شد. در روش مستقیم افراد می توانند خود مدیریت سهام عدالت را به عهده بگیرند، کد بورسی 
دارند و از طریق کارگزاری ها هم می توانند ثبت نام کنند. با این روش سهام شرکت های مجموعه سهام عدالت در پرتفوی افراد قرار 
می گیرد و دارندگان می توانند خود آن را مدیریت کنند، بفروشند یا نگهداری کنند. فعال 30 درصد سهام عدالت آزادسازی شده 
و بر پایه این 30 درصد سهام عدالت می توانند اقدام کنند. افرادی که می خواهند سهام خود را بفروشند درخواست خود را به بانک 
ها می دهند. بانک ها از کانال کارگزاری ها شروع به فروش این سهام در بازار سرمایه به صورت تدریجی می کنند و این سهام را می 
فروشند و مبالغ را به دارندگان سهام عدالت برمی گردانند. در مورد اینکه کدام روش بهتر است، بسته به توانمندی، تخصص و عالقه 
مندی افراد است. یک گروه می خواهند در بازار سرمایه فعال باشند و به بازار سرمایه به عنوان یک بازار بلندمدت نگاه می کنند. این 
افراد عالقه مندند روش مستقیم را انتخاب کنند و مدیریت سهام را خودشان به عهده بگیرند. ولی افرادی که روش غیرمستقیم را 
انتخاب می کنند دید بلندمدت را ندارند و به دنبال این هستند که سهام را به فروش برسانند و از درآمد حاصله استفاده کنند. توصیه 
من به مردم این است که عالقه مند باشند سهام خود را نگهداری کنند، ثانیا روش مستقیم را انتخاب کنند، کد بورسی بگیرند و در 
کارگزاری ثبت نام کنند و در بازار سرمایه حضور داشته باشند. این سهام در پرتفوی این افراد قرار می گیرد، فعال هم نفروشند و دست 
نگه دارند زیرا این سهام، سهام ارزشمند و بنیادین است و از لحاظ بنیادی، این سهام متعلق به شرکت های بنیادی و قوی کشور است. 
با این روند بازار سرمایه نیز ارزش و قیمت سهام باالتر خواهد رفت و در آینده درآمد و سرمایه بیشتری نصیب دارندگان این سهام 
خواهد شد؛ یعنی اگر در حال حاضر فردی برای فروش اقدام کند، ارزش موجود سهام عدالت در حال حاضر حدود 6 تا 7 میلیون 
تومان است؛ ولی سهام خود را نگهداری کنند زیرا در آینده درآمدزایی بیشتری خواهد داشت. توصیه من به مردم این است: 1. مردم 
اقدام به فروش سهام خود نکنند؛ 2. کد بورسی بگیرند و در کارگزاری ثبت نام کنند و اجازه بدهند این سهام در پرتفوی شان قرار 
بگیرد و فعال دست به فروش نزنند؛ مردم پیش از این 4 بازار سرمایه گذاری شامل مسکن، ارز، طال و خودرو را می شناختند؛ ولی در 
حال حاضر بازار پنجمی به نام »بازار سرمایه« در حال شکل گیری است که این بازار در بلندمدت قطعا عواید بیشتری نصیب مردم 
می کند. این شرکت ها 50 شرکت قوی و از لحاظ تحلیل های بنیادی شرکت های خوب کشور هستند مثل بانک ها، پتروشیمی ها 
و خودروسازی ها. بنابراین جزو شرکت های ارزشمندی هستند که در آینده قطعا ارزش آنها بیشتر خواهد شد. در حال حاضر 30 
درصد سهام عدالت آزادسازی شده است. در روش غیرمستقیم مردم می توانند کل سهام خود را بفروشند؛ ولی در روش مستقیم 
تنها 30 درصد این سهام قابلیت فروش دارد. پیشنهاد من به مردم این است که دست به فروش نزنند چون در حال حاضر ارزش 

سهام عدالت 7 میلیون تومان است و در آینده نزدیک این ارزش افزایش خواهد یافت.  بنابراین مردم سهامداری را یاد بگیرند.

مردم روش غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کنند
حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه

از بین 50 میلیون ایرانی دارنده سهام عدالت حدود 11 میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند تا مستقیما به مدیریت سهام عدالت خود 
بپردازند. بنابراین تقریبا 80 درصد مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، طبیعی هم هست. روش مستقیم برای کسانی مفید است که 
می خواهند خودشان مدیریت این سهم را به عهده بگیرند یا بخرند و بفروشند. به هر حال می خواهند مدیریت مستقیم این دارایی ها را به 
عهده بگیرند و با ساز و کار بورس آشنا هستند. طبیعی است که بسیاری از مردم با ساز و کار بورس آشنا نیستند. بنابراین توصیه همه فعاالن 
و کارشناسان بورس این بود که مردم بهتر است که روش غیرمستقیم را انتخاب کنند. در روش غیرمستقیم که هم اینک نیز این مدیریت 
این گونه است، مردم دارنده سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی می مانند. آن شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام هایی  که 
مربوط به سبد سهام عدالت است را مالک خواهند بود. در درازمدت روش غیرمستقیم بهتر جواب می دهد چون دارایی هایی که به سهام 
عدالت داده شده است مربوط به بهترین شرکت های اقتصاد ایران است و بازده این شرکت ها در آینده بازده خیلی خوبی است و پیش بینی 
می شود در آینده هم این گونه باشد. اما وقتی افراد روش غیرمستقیم را انتخاب می کنند یعنی بالفاصله که سهم آنها آزاد شد، می خواهند آن 
را بفروشند؛ البته این حق طبیعی دارندگان سهام عدالت است. ولی اگر دارندگان سهام عدالت این سهم ها را نفروشند و برای درازمدت نگه 
دارند همین گونه که در 12 سال گذشته دارایی آنها حدود 11 برابر شده پس تقریبا می توان گفت به طور متوسط سالی 80 تا 90 درصد این 
دارایی رشد کرده است. این اقشار چنین بازدهی را از جای دیگر نمی توانستند به دست بیاورند. بنابراین اگر افراد به پول فوری نیاز ندارند و می 
توانند صبر کنند، روش غیرمستقیم برایشان بهتر است، اگر هم روش مستقیم را انتخاب کردند، بهتر است این دارایی ها را مستقیم نگه دارند 
زیرا سهام عدالت از بهترین شرکت های اقتصاد ایران است و سال های آینده بازده و رشد خوبی خواهد داشت. دارندگان سهام عدالت تا دو 
سال گذشته اقساط می دادند. به این افراد دو بار سود نقدی پرداخت شده است. ارزش سهام عدالت تا فروردین ماه حدود 11 میلیون تومان 
شده بود. در چند هفته اخیر قیمت سهام در بورس پایین آمد و سهام عدالت حدود 20 درصد ارزش خود را از دست داد ولی در بازه 10 ساله 
که نگاه کنیم، یک سهم یک میلیونی 8 میلیون تومان شده است بدون اینکه افراد پولی داده باشند. یعنی اقساط این سهام نیز از محل خود این 
دارایی داده شده است. اگر این سهم ها در آینده نگهداری شود به همین ترتیب سود نقدی که ساالنه توزیع می شود به آنها پرداخت می شود 
و دارندگان از ارزش رشد آن نیز برخوردار می شوند. 11 میلیون نفر تاکنون روش مستقیم را انتخاب کرده اند که حدود 20 درصد دارندگان 
سهام عدالت هستند. اگر کل ارزش سهام عدالت را 360 هزار میلیارد تومان )به نرخ فروردین ماه( در نظر بگیریم، ارزش سهام عدالت 20 
درصد مردم 72 هزار میلیارد تومان می شود. این افراد اجازه دارند 30 درصد دارایی هایشان را بفروشند. 30 درصد از 72 هزار میلیارد تومان 
حدود 21 هزار میلیارد تومان می شود. فروش 21 هزار میلیارد تومان در بورس امروز که حجم معامالت آن روزانه به حدود 15 هزار میلیارد 
تومان رسیده مبلغ نگران کننده ای نیست. چون سهام عدالت دارای سهم های بسیار جذابی است خیلی از شرکت های سرمایه گذاری، 
هلدینگ ها و حتی اشخاص حقیقی آمادگی خرید آن را دارند. برنامه ای که ریخته شده که 11 میلیون نفر بتوانند سهام خود را مستقیم 
معامله کنند فرض کنیم همه 11 میلیون نفر 30 درصد  دارایی خود را بفروشند، حدود 21 تا 22 هزار میلیارد تومان فروش جای نگرانی ندارد. 
ضمن اینکه خیلی از این افراد نیز نمی خواهند سهام خود را بفروشند و ما در این حساب سرانگشتی، بدبینانه ترین حالت را در نظر گرفتیم. 
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سرمقاله

حمیدرضا عظیمیان در جلسۀ تشریح سیاست های فوالد 
مبارکه در احداث خط نورد گرم شمارۀ 2 این شرکت، که با 
حضور بخشی از پیمانکاران توانمند این حوزه برگزار شد، 
 از دو شاخص »کیفیت« و »سرعت« بهعنوان مهم ترین

 مؤلفه های اجرای این خط نورد منحصربه فرد یاد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: برای کشور ما که در حال 
حاضر بخش قابل توجهــی از ورق های خاص و باکیفیت 
موردنیاز خطوط تولید صنایع مختلف خــود را از محل 
واردات تأمین می کند، به بهره برداری رســیدن هرچه 
سریع تر خط نورد گرم شــمارۀ 2 فوالد مبارکه از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
عظیمیان با تأکید بر مزیت های اجرای این پروژه تصریح 
کرد: با اجرای این خط جدید، ظرفیت تولید انواع ورق، به 
ویژه ورق های فوالدی خاص، بــه 8 میلیون تن افزایش 
خواهد یافت و در کنار این پروژه، 52 پروژۀ جنبی دیگر نیز 
آغاز خواهد شد که حجم عظیمی از فعالیت های مرتبط، 

اشتغال و رونق اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود: رویکرد 
ما در تقسیم فعالیت های این اَبَرپروژه به گونهای است که از 
تمامی ظرفیت های داخلی به نحو مطلوب بهره مند شویم.

وی با تأکید بر اینکه منابع مالی موردنیاز احداث این خط 
در نظر گرفته شده است، گفت: بودجۀ مناسبی برای سال 
اول این پروژه اختصاص یافته است و به تناوب و برمبنای 

اولویت، منابع بعدی اختصاص خواهد یافت.
مهندس عظیمیــان نبود هیچگونه انحصار در ســاخت 
این خط را از مهمترین ویژگی های مراحل ســاخت آن 
دانست و گفت: شرکت های برندۀ مناقصه در بخش های 
مختلف می توانند از ظرفیت های سایر شرکت ها به خوبی 
اســتفاده کنند. در واقع آنها می توانند کارها را در قالب 
کنسرسیوم های مجزا با کیفیت و سرعت مطلوب انجام 
دهند. درهرحال همانگونه که پیش از این هم تأکید شد، 
رویکرد فوالد مبارکه استفاده از تمامی ظرفیت های موجود 

کشور است.
مهندس عظیمیان با اشاره به اینکه 55 درصد تجهیزات 
مکانیکی و برقی این پروژه با استفاده از ظرفیت های داخلی 
ساخته و نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصمم هستیم 
با حمایت دولت محترم و همکاری و همدلی شرکت های 
سازندۀ داخلی و پیمانکاران مربوطه، این اَبَرپروژه را در مدت 

30 ماه به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: بودجۀ ارزی و 
ریالی این طرح از منابع داخلی و به صورت کامل توســط 
فوالد مبارکه تأمین خواهد شــد. در این خصوص جای 
نگرانی نیســت و این موضوع را به بانک مرکزی نیز اعالم 
کرده ایم. فوالد مبارکه برای این پروژه یک سازمان متناسب 
با هدف اجرای 30ماهۀ آن درون خود ایجاد کرده است که 
از فعالیت های تولید و فرایندهای معمول مجزا خواهد بود. 
مجری طرح نیز خود مدیرعامل شرکت است و این تصمیم 

به جهت اهمیت زیاد و ویژه بودن این پروژه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه این پروژه موردحمایت ویژۀ مسئوالن 

نظام است تصریح کرد: ریاست محترم جمهوری در دستور 
کتبی از معاون خود جناب آقای نهاوندیان و مســئولین 
 ذی ربط در وزارت صمت خواســته اند کــه کمک ها و 
مساعدت هایی را که دولت می تواند در این طرح ارائه دهد 
مشخص کنند و وزرای مرتبط ازجمله وزیر محترم نفت نیز 
حمایت ویژۀ خود را برای اجرایی شدن پروژۀ نورد گرم 2 

اعالم کردهاند.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشت: معتقدم که اگر نگاه 
برد-برد در فرایند اجرایی شدن این پروژه وجود نداشته 
باشد، با مشکالت مختلفی ازجمله تأخیر در زمان راه اندازی 

مواجه خواهیم بود.
وی ادامــه داد: تدابیــری اتخــاذ کرده ایم تا بخشــی 
از مصالــح که مشــمول هیجانــات قیمــت خواهند 
بود توســط فوالد مبارکه تأمین گردد تــا از این طریق 
حاشیۀ امن شرکت ها بیشتر شود. در همین خصوص 
حضور کمیتــۀ راهبری نیز به منظــور مدیریت بهتر و 
یک پارچۀ کار، در چارت پیشبینی شده است. انجمن 
مدیریت پروژۀ ایران را نیز به عنوان مشــاور این پروژه 
در نظر گرفته ایم تا به این ترتیب عملیــات اجرایی را 
 در انحصار مدیریتی و تصمیم گیری قــرار ندهیم و از 

مشورت های الزم بهره مند شویم.
عظیمیان تصریح کرد: قطعا انتظار داریم در این پروژه نیز 
مثل هر پروژۀ بزرگ دیگری با چالش هایی ازجمله تحریم 
های ثانویۀ آمریکا مواجه شویم؛ ازاین رو از مسئولین سیاسی 
کشور خواسته ایم تا در این صورت نیز ادارۀ پروژه بر اساس 
قوانین ثانویه و مسئولیت پذیری ثانویه صورت گیرد. ذکر 
این نکته نیز خالی از لطف نیست که چند ماه پیش بنده 
به اتفاق تعدادی از مدیران شــرکت هــای خصوصی به 
دیدار مقام معظم رهبری مشرف شدیم و ایشان خطاب 
به حاضران فرمودند تحریم ها در آینــدۀ نزدیک از بین 
نخواهند رفت و چارهای جز پیشبرد کارها با اتخاذ تدابیر 

الزم وجود ندارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: رهبر 
معظم انقالب بارهــا تأکید فرموده اند »نفس دشــمن، 
دشمنی است«، حال با توجه به اینکه فوالد مبارکه مورد 
تحریم دشمن واقع شده، اگر زانوی غم بغل بگیریم و منفعل 
شویم، در مسیر موردنظر دشمن حرکت کرده ایم؛ بنابراین 
باید با احداث خطوط تولیدی از این دست، در مسیر ناامیدی 

دشمن، اشتغالزایی برای جوانان و رونق اقتصادی کشور گام 
برداریم. مهندس عظیمیان اظهار امیدواری کرد به کوری 
چشــم آمریکای جهان خوار در پایان تابستان، جشنی 
به مناسبت نهایی شــدن قراردادها برگزار گردد تا به این 
ترتیب گام بلندی در راستای اجرایی شدن پروژۀ نورد گرم 

2 برداشته شود.
به گزارش خبرنگار فــوالد، در ادامۀ این جلســه، برخی 
از مدیران عامل و رؤســای هیئت مدیرۀ شــرکت های 
پیمانکاری جهان پــارس و MMTE به بیان دیدگاه ها و 

طرح سؤاالت خود پرداختند.
در همین خصوص فرخ عالی پور مدیرعامل شرکت ایریتک 
 گفت: ورود بــه اجرای چنین پروژهای جســارت زیادی 
می طلبید که خوشبختانه مدیرعامل فوالد مبارکه با جرئت 
و همت واال به آن ورود کرد و بعد از 12 ســال معطلی این 

پروژه، آن را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: مهم این اســت که شــرکت های حاضر 
 در پــروژۀ نورد گرم 2 فــوالد مبارکه بــا همدلی و همت، 
به جای رقابت، با هم رفاقت کنند تا ایــن کار بزرگ انجام 
شود. خوشبختانه بســتر انجام کار برای همۀ شرکت های 
توانمند و دلسوز فراهم است. در ادامه سعد شمس الدین از 
شرکت MMTE نیز گفت: جای خوشحالی دارد که چنین 
 MMTE مگاپروژهای در حال اجرایی شدن است. شرکت
در پروژۀ تولید ورق های عریض تجارب خوبی دارد که قابلیت 
 اســتفاده در پروژۀ نورد گرم 2 را خواهد داشت. پیشنهاد 
می شــود توانایی ها و تکنولوژی بومی شــدۀ شرکت ها 

شناسایی گردد و در این پروژه از آنها استفاده شود.
در ادامه، نادر عطائی رئیس هیئت مدیرۀ شــرکت جهان 
پارس گفت: در کشور ما پیمانکاران توانمند زیادی هستند 
که علیرغم شرایط اقتصادی کشــور، امکان مشارکت در 
پروژۀ نورد گرم 2 را دارند و طبیعی اســت که مشارکت و 
به کارگیری همۀ آنها نیز در پروژۀ بزرگ نورد گرم 2 وجود 
نخواهد داشت. بنابراین پیشــنهاد می شود شرکت ها در 

قالب کنسرسیوم به کار احداث نورد گرم ورود کنند.
 وی تأکید کــرد: با توجه به شــرایط اقتصــادی و تورم 
روزانه ای که بعضا در اقالم مختلف شاهد آن هستیم، بهتر 
است به منظور عدم مواجهۀ شرکت ها با کمبود بودجه، 
راهکار مناسبی اندیشیده شود تا انجام پروژه نیز با تأخیر 

همراه نگردد.

مدیرعامل فوالد مباركه تصریح كرد
کیفیت و سرعت شاخص های مهم اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه
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