
فرصت سه ماهه وزارت نیرو برای پرداخت قبوض برق بیش 
از ۱۷ روز است که به پایان رســیده و الزم است مشترکان 
با توجه به افزایش بدهی های مشترکان خانگی و تجاری، 
نسبت به این مهم توجه کافی داشته باشند.به گزارش ایسنا، 
تسهیالت در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی که توان 
پرداخت ندارند و مشترکان تجاری آمپری در نظر گرفته شده 
بود و در این زمان نیز برق هیچ کدام از مشترکان قطع نشد اما 
با پایان یافتن این مهلت و با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد 
از سهم هزینه ای صنعت برق مربوط به تولید کنندگان برق 
خصوصی و یا پیمانکاران تعمیر و نگهداری و تامین کنندگان 
تجهیزات شــبکه برق اســت، با پرداخت به موقع قبوض 
برق توسط مشــترکان کمک زیادی به استمرار خدمات 

رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات بخش خصوصی خواهد 
شد.اواسط فروردین ماه رضا اردکانیان - وزیر نیرو - اعالم 
کرد: پس از شیوع ویروس کرونا جزو دستگاه هایی بودیم 
که قبل از اینکه از ما خواسته شود، اعالم کردیم مشترکانی 
که برای پرداخت قبوض مشکل دارند، تا پایان اردیبهشت 
۹۹ برای پرداخت آن مهلت دارند، اما درخواست ما این است 
کسانی که مشکل ندارند، قبوض را پرداخت کنند، زیرا در 
غیر این صورت این صنعت، چون متکی به این منابع است 
تحت فشــار قرار می گیرد.به گفته وی، ۲۰ درصد از منابع 
درآمدی را دریافت کردیم که این وضع قابل ادامه نیست، 
بنابراین کسانی که مشکلی ندارند، برای استمرار خدمات 
رسانی، وظیفه شهروندی خود را انجام دهند. با این وجود 

این طرح تا زمان اعالم شده ادامه یافت اما اکنون از مشترکان 
خواسته شده تا نســبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام 
کنند.به تازگی نیز احمدرضا مقصودی - مدیر دفتر راهبری 
فروش انرژی و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ - از پایتخت نشــینان خواست، قبوض برق 
خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند. با پایان یافت مهلت 
سه ماهه وزارت نیرو به مشــترکان برای پرداخت قبوض 
برق که به دلیل شــیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده 
بود و با توجه به افزایش بدهی های مشترکان در بخش های 
خانگی و تجاری، ضروری است پایتخت نشینان به منظور 
همراهی خدمتگذاران خود در عرصه تامین برق، قبوض برق 

الکترونیکی خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند.

آمریــکا به دنبال وضــع تحریم ها روی دســتکم ۴۰ 
نفتکش به دلیل همکاری و تجارت با ونزوئال است.

به گزارش ایسنا، منابع کشتیرانی به رویترز اظهار کردند 
که تحریم های احتمالی روی کشتیهای مختلف ممکن 
است به زودی وضع شوند با این حال هنوز تصمیم در 

این باره گرفته نشده است.
این کشــتی ها ممکن اســت شــامل ۲۵ ابرنفتکش 
باشــند که هر کدام ظرفیت حمل دو میلیون بشــکه 
نفــت را دارد و همچنیــن ۱۷ کشــتی کوچکتــر را 
دربربگیرند.وزارت خزانه داری آمریکا، کاخ ســفید و 
وزارت خارجه این کشــور هنوز در این باره اظهارنظر 
نکردند. مایــک پمپئو، وزیــر خارجــه آمریکا هفته 

پیش در بیانیه ای ادعا کرد که شــرکت هایی که نفت 
ونزوئال را حمل می کنند در واقع از مردم این کشــور 
دزدی می کنند!مقامات آمریکایی مکررا نفتکش ها و 
شرکت های کشتیرانی را بر سر همکاری با ونزوئال در 
لیست سیاه قرار داده اند. واشنگتن از ژانویه سال ۲۰۱۹ 
شــرکتی نفتی دولتی PDVSA ونزوئال را با هدف 
 ســرنگونی دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور این 
کشــور هدف تحریم قرار داده و هشــدار داده اســت 
اگر دیگران تحریم ها را رعایــت نکنند، هدف تحریم 
قرار خواهند گرفت.وزارت خزانــه داری آمریکا هفته 
گذشته چهار شرکت کشتیرانی را به دلیل حمل نفت 
ونزوئال هدف تحریم قرار داد.بر اساس گزارش رویترز، 

مادورو تحریم ها را عامل مشــکالت ونزوئال خوانده و 
واشنگتن را متهم کرده اســت به دنبال سرنگونی وی 
برای به دست گرفتن کنترل ذخایر نفتی وسیع ونزوئال 
اســت. آمار رفینیتیو آیکان و اســناد داخلی شرکت 
PDVSA نشــان داده که صادرات نفت ونزوئال در 
ماه مه به پایین ترین میزان از ســال ۲۰۰۳ ســقوط 
کرده است. این شــرکت و جوینت ونچرهایش در ماه 
میالدی گذشــته ۴۵۱ هزار و ۹۳۵ بشکه در روز نفت 
و سوخت در ۱۸ محموله صادر کردند که پایین ترین 
میزان در ۱۷ سال اخیر است. برنامه صادرات شرکت 
PDVSA برای ژوئن تغییر چندانی نسبت به ماه مه 

نشان نمی دهد.

اگرچه برای اجبار ســازمان ها و دســتگاه ها به حفاظت از داده های شخصی، قانون وجود 
دارد،  اما این قانون پاسخگوی همه نیازها نیست و به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، در حال حاضر امنیت مربوط به داده های کسب وکارها بر عهده پلیس فتاست و 
وزارت ارتباطات در حال تالش برای گرفتن این مسوولیت است.به گزارش ایسنا، لو رفتن 
اطالعات شخصی مربوط  به کاربران تلگرامی به دلیل استفاده از نسخه های غیررسمی این 
اپلیکیشن و استفاده کنندگان از فروشگاه های آنالین داخلی و حتی اطالعات ثبت احوالی 
ایرانیان در روزهای ابتدایی فروردین ماه سال جاری و پس از آن اخباری از نشت اطالعات در 
برخی از سازمان ها، در ماه های گذشته از ابتدای سال، به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین 
اخبار تبدیل شده بود. امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطالعات-  چندی پیش درباره 
لو رفتن اطالعات سازمان ها گفته بود: هرچند قانون حفاظت از داده های عمومی یا همان 
GDPR در هزارتوی نظام بروکراســی محبوس مانده است، اما این به آن معنا نیست که 

قانونی برای اجبار سازمان ها و دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد، بلکه 
به معنای آن است که همه نیازها را پاسخ نمی دهد. تک تک این مواد قانونی می تواند منجر به 
محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده ها سهل انگاری کرده است.

همچنین مرکز ماهر در بیانیه ای در رابطه با روند افشا داده های سازمان ها و کسب وکارها در 
فضای مجازی، با بیان این نکته که ارتقا هر سیستمی، از جمله امنیت و حفاظت از داده های 
شهروندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح آن سیستم است، اعالم کرد: مطابق بند 
۵-۱ نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی کشور: »مســوولیت پیشگیری و مقابله با 
حوادث فضای مجازی هر دستگاه، بر عهده باالترین مقام آن دستگاه خواهد بود.« به این 
ترتیب مسوولیت اصلی در پاسخ به سواالت امنیت بانک های داده و اطالعات، در وهله اول 
بر عهده باالترین مسوول دستگاه است.اما در جدیدترین قسمت از سریال لو رفتن اطالعات 
کاربران، هفته گذشته خبر نشت ۵.۵ میلیون اطالعات مشترک اپراتور رایتل شنیده شد 

که در اینترنت برای فروش قرار گرفته که البته رایتل اعالم کرد مستندی به جز ۹ رکورد 
منتشرشده مبنی بر دزدیده شدن اطالعات پنج و نیم میلیون مشترک این اپراتور به دست 
نیامده است که نتیجه بررسی این ۹ رکورد نشان می دهد  شش رکورد بسیار قدیمی بوده 
)سال ۹۴ و پیش از آن(  و عمال این مشترکین دیگر در شــبکه رایتل فعال نیستند.البته 
حسین فالح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تایید این 
موضوع اظهار کرد: مرکز ماهر درز اطالعات رایتل را تایید کرده اســت. گزارش ها نشــان 
می دهد اطالعات لورفته متعلق به چهار سال پیش بوده و توسط عامل انسانی رخ داده است. 
در هر حال رایتل مسئول حفاظت از داده ی مشترکین است و باید برخورد مسئوالنه ای از 
خود نشان دهد. طبق ضوابط پروانه برخورد جدی خواهیم کرد.در این راستا امیر ناظمی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره امنیت داده کسب وکارها و مشترکان اظهار کرد: باید یک مرکز 
فرماندهی و تصمیم گیری وجود داشته باشد. بر اساس سازوکارهای فعلی، امنیت مربوط به 

داده های کسب وکارها بر عهده پلیس فتا است که ما فکر می کنیم این رویکرد، مناسب نیست 
و در بیانیه های مختلف هم به این اشاره کردیم. ترجیح ما این است که  در این خصوص یک 
سیاست واحد امکان پذیر باشد.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به اینکه چرا 
مرکز ماهر در این زمینه پاسخگو نیست و تنها نقش کمکی در این زمینه را پذیرفته است، 
اظهار کرد: زیرا در قانون مسوولیت ندارد، هرکاری هم که ما انجام می دهیم توسط مسوول 
مرتبطش معموال مورد نارضایتی قرار می گیرد که چرا در حیطه اختیارات آنها وارد شدیم.
رئیس سازمان فناوری اطالعات درباره اینکه تصمیم گیری در این خصوص بر عهده کیست،  
گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید این تصمیم گیری را کند. ما هم بارها این درخواســت 
را دادیم و مجددا می خواهیم نامه ای ارسال کنیم که این نامه به آقای فیروزآبادی - رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شــورای عالی فضای مجازی 

هم ارسال شود.

به تازگی شرکت بلومبرگ با انتشار یادداشتی برآورد و اعالم کرده است که بهای 
رمز ارز بیت کوین در سال جاری میالدی به ۲۰ هزار دالر نیز خواهد رسید.

به گزارش ایسنا هفته گذشته شرکت تحقیقاتی و خدمات مالی گلمن ساکس 
در ایاالت متحده آمریکا با انتشار گزارشی خاطرنشان کرده بود که افراد نباید بر 
روی سرمایه گذاری در بیت کوین امیدوار باشند چرا که این رمز ارز دیجیتالی 
محبوب به دالیلی که در گزارش خود به طور مفصل به تشریح آن پرداخته بود، 

رشد چندان قابل توجهی نخواهد کرد.
اما حاال کارشناسان بلومبرگ به نظر می رسد که پیش بینی کاماًل متفاوتی را با 
برآوردهای کارشناسان فعال در گلدمن ساکس اتخاذ کرده اند چراکه با انتشار 

یادداشتی جدید مدعی شــده اند که بهای بیت کوین در سال جاری میالدی به 
۲۰ هزار دالر نزدیک خواهد شد. رقمی که تقریباً دو برابر ارزش کنونی آن است.

بلومبرگ در این یادداشــت خاطرنشان کرده اســت: بیت کوین که هم اکنون 
محبوبتریــن پرطرفدار تریــن و معروف تریــن رمز ارز دیجیتالــی در جهان 
به شــمار می رود، طبق مشــخصه های تکنیکال و بنیادی قــادر خواهد بود 
رشد چشــمگیری را در ســال جاری میالدی تجربه کند و باید شرایط خیلی 
 غیر عــادی و غیــر مترقبه پیش بــرود تا بیــت کوین طبق این مشــخصات

 عمل و رشد نکند.
به عبارتی دیگر، طبــق این گزارش بیت کوین در صورتی که در ســال ۲۰۲۰ 

میالدی نیز همان روند ســال ۲۰۱۶ را دنبال کند، قادر خواهد بود رشدی دو 
برابری را تجربه کرده و به ارزش حدوداً ۲۰ هزار دالر نیز دست یابد.

به گفته کیتی استوکتون، یکی از کارشناسان و تحلیلگران فعال در این حوزه، 
بیت کوین از لحاظ تکنیکال جایگاه خود را بر روی ۸ هزار دالر به ثبات رسانده و 
در صورتی که به سطوح باالتر از ۱۰ هزار دالر صعود کند، می تواند افزایش قیمت 

چشمگیری را تجربه کند.
از جمله دالیلی که بلومبرگ در گزارش خود عنوان کرده که به نفع بیت کوین 

تمام خواهد شد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
    افت شدید بازارهای سرمایه به علت شیوع گسترده و بحران پاندمی ویروس 

کرونا و رشد تمایل به سرمایه گذاری در بازار بیت کوین
     تمایل دولت هــای مختلف برای مهاجرت از پول هــای کاغذی به پول های 

دیجیتال به علت شیوع گسترده ویروس کرونا
    تغییر استراتژی و سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک های مرکزی در سراسر 

جهان به بازارهای مستقل نظیر بیت کوین و طال
طبق وب ســایت coindesk، شــرکت بلومبرگ که در زمینــه امور مالی و 
سرمایه گذاری، دیتا و نرم افزار فعالیت می کند، در این گزارش تاکید کرده و به 
سرمایه گذاران هشدار داده است که این پیش بینی تنها مختص بیت کوین بوده 

و شامل سایر رمز ارزها نمی شود.

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا به تازگی اعالم کرده است که 
قصد دارد ۷۰ درصد از پروازهای طوالنی خود را تا سپتامبر 
۲۰۲۰ به حالت عادی بازگرداند.به گزارش ایسنا، لوفت هانزا 
به عنوان بزرگترن شــرکت هواپیمایی فعال و مستقر در 
آلمان با انتشــار بیانیه ای جدید اعالم کرده است که قصد 
دارد ۷۰ درصد از خطوط پروازی خود را در عرض ســه ماه 
آینده یعنی تا سپتامبر ۲۰۲۰ از سر گرفته و به حالت عادی 
باز خواهد گرداند.همزمان با برداشته شدن محدودیت های 

سختگیرانه از سوی دولت کشورهای مختلف، به نظر می 
رسد که شرکت های هواپیمایی فعال و مستقر در سراسر 
جهان نیز قصد دارند به منظور جبران خسارت وارده ناشی از 
شیوع گسترده و بحران پاندمی ویروس کرونا، هرچه زودتر 
برنامه های پروازی خود را اعالم کرده و خطوط پروازی خود 
را از سر بگیرند.لوفت هانزا که یکی از ایرالین های بزرگ جهان 
به شمار می رود، تا پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا به 
صورت روزانه یا هفتگی به مقاصد و شهرهای بزرگ و جهان 

پرواز داشت.لوفت هانزا همچنین در این بیانیه اعالم کرده 
است که مسافران و متقاضیان قادر خواهند بود در سپتامبر 
۲۰۲۰ برای تاریخ های مورد نظر خود در پاییز و زمستان 
از این ایرالین آلمانی بلیط هواپیما تهیه کرده و با رزرو آن، 
به مقاصد موردنظر خود سفر کنند.طبق گزارش وب سایت 
simpleflying، این ایرالین قصد دارد که تا سه ماه آینده 
۷۰ درصد از خطوط پروازی طوالنی و ۹۰ درصد از خطوط 

پروازی کوتاه و متوسط خود را از سر بگیرد.

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران با وجود رایزنی های 
صورت گرفته در رابطه با گشایش مرزهای مسافری فعال 
زمان دقیقی برای آن قابل پیش بینی نیست و بسته به 
نظر آنکارا دارد.به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا، 
از ابتدای اسفند ماه سال گذشــته مرزهای مسافری و 
تجاری ترکیه بسته شد ولی در روزهای گذشته و بعد از 
رایزنی های صورت گرفته مرز بازرگان بازگشایی و تجارت 
از سر گرفته شده اســت.این در حالی است که آخرین 

پیگیری از گمرک در رابطه با وضعیت مرز مســافری با 
این توضیح لطیفی  - سخنگوی گمرک - همراه شد که 
طی مالقات های مرزی که بین مسئوالن ایرانی و ترکی 
انجام شده است تصمیم گیری در رابطه با تردد مسافران  
با آنکارا خواهد بود.به گفته وی آنکارا باید برای باز کردن 
مرز مسافری و عبور و مرور مســافر تصمیم گیر ی کند 
که در مورد مرزهای زمینــی، ریلی و هوایی خواهد بود.
لطیفی در رابطه با وضعیت تجارت در روزهای گذشــته 

و با باز شدن مرز بازرگان نیز گفت: در روز گذشته ۱۹۴ 
کامیون ترک وارد ایران شده و از دو مرز بازرگان و سرو 
بوده اســت.وی یادآور شــد: ۶۰ واگن کاال نیز از ترکیه 
و از طریق مرز و گمرک رازی وارد ایران شــده و از این 
مســیر ۱۵ واگن به ترکیه صادرات داشته است.به گفته 
ســخنگوی گمرک ایران ۲۶ کامیون کاالی ایرانی نیز 
پس از انجام تشــریفات گمرکی  از مرز بــازرگان وارد 

ترکیه شده است.

نفتکش های بیشتری به لیست سیاه تحریم های آمریکا اضافه می شوندهشدار به تهرانی ها برای پرداخت قبوض برق

چه کسی مسئول نشت داده سازمان هاست؟

جهش دوبرابری بیت کوین به پله ۲۰ هزار دالری

آخرین خبر از باز شدن مرز مسافری ترکیهلوفت هانزا پروازهای خود را از سر می گیرد
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 هیات مدیره  شرکت فوالد 
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سرمقاله

يادداشت

سردرگمی 
در حمایت  از کسب و کارها

ریشه  افزایش  قیمت  
خودرو

دولت گام هایــی را برای 
جبران خسارات و حمایت 
از کسب و کارها و مشاغل 
آسیب دیده از بحران کرونا 

در نظر گرفت و با پرداخت...

  بیژن عبدی، اقتصاددان

  فرید زاوه، کارشناس خودرو
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بسته های کوتاه مدت و 
غیرهدفمند کرونایی

صعود ۴۰ هزار واحدی 
شاخص بورس

دالالن  دارندگان  مسکن مهر را تشویق  به فروش واحدها  می کنند

مسکن مهر در قبضه دالالن
صفحه۴
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نارضایتی از چرخش 
گردونـه  شانس خـودرو

بازار  رانت  و داللی  خودرو  همچنان  برقرار است

با شیوع بیماری کرونا در جهان و به دنبال آن ایران، 
دولت در تمام کشورها از جمله ایران به اختصاص 
بسته های و تســهیالت کرونایی برای حمایت از 
مردم و کسب و کارها اقدام کرد. برخالف کشورهای 
دیگر در ایران دولت به دلیل داشــتن مشــکالت 
 کسری بودجه و ناتوانی در تامین تسهیالت، بسیار 
بی هدف و غیرهدفمند به این بحــران ورود کرد. 
بحران کرونا موجب شد تا بسیاری از کشورها برای 
جبران خسارات کسب و کارها بسته های  حمایتی 
تدوین کنند. اما در ایران هنوز بســته منجسم و 
هدفمندی از سوی دولت ارائه نشده است. نکته قابل 
توجه پیش از بررسی برنامه های اعالم شده، یادآوری 

این موضوع است که تا امروز دولت ایران وارد ...

بازار سرمایه نخســتین روز معامالتی را با چراغ سبز 
آغاز کرد و شــاخص کل بورس بیش از ۴۰ هزار واحد 
افزایش یافت. معامالت روز گذشــته بازار سرمایه در 
حالی به پایان رسید که شــاخص کل این بازار با ۴۰ 
هزار و ۳۲۲ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۶۸ واحد 
ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۰ هزار و ۳۷۳ 
واحد رشــد و رقم ۳۴۰ هزار و ۸۶۴ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۷۷ 
هزار و ۳۱ میلیارد ریال انجام دادند.در بازار روز گذشته 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، 
معدنی و صنعتی گلگهر، بانک ملت و مخابرات ایران 

نسبت به سایر...



اقتصاد2
ایران وجهان

توسعه و گسترش برنامه های آموزشی 
بانک توسعه تعاون به شیوه از راه دور

مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون مبتنی 
بر رویکرد مدیریت اقتضایی به تناســب شرایط 
موجود در کشور و بانک با تبدیل تهدیدهای ناشی 
از کووید 19 به فرصت توسعه برنامه های آموزشی، 
نوآوری آموزشــی را به عنوان راهبردی مهم در 

پیش گرفته است.
میرزاخانــی مدیر مرکــز آمــوزش و پژوهش با 
اشاره به توســعه برنامه های آموزشی با رویکرد 
ترکیبی، به شیوه آنالین و در بستر اینترنت گفت: 
طی یک ماه اخیر، ضمن کاربســت راهبردهای 
نوآورانه، برنامه های آموزشــی در بانک از ترکیب 
و تنوع بیشــتری در حوزه های مدیریتی، ارزی، 
زبان انگلیسی، اعتباری، خدمات و محصوالت و 

بانکداری دیجیتال برخوردار شده است.
میرزاخانی در خصوص بهره گیری از شیوه آموزش 
آنالین، افــزود: در دو هفته گذشــته برنامه های 
آموزشــی ارزی و زبان انگلیسی ویژه مدیرعامل، 
اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل و مدیران 

امور ستادی طراحی و در حال اجرا می باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی 
ویژه روسای ادارات ستادی، مدیران شعب استان ها 
نیز به شیوه آنالین و در بســتر اینترنت در حال 

برگزاری است.
میرزاخانی با اشاره به آغاز برنامه آموزشی مدیریت 
پایه بانکی ویژه مدیران مدیریت شعب استان ها، 
هدف این برنامه را توسعه مهارت مدیریتی مدیران 
استان با تمرکز بر دو بال دانش و تجربه عنوان کرد 
و گفت: بهره گیری از تجربیــات مدیران مجرب 
بانکی زمینه به حرکت درآمدن این بال توســعه 
را فراهم می آورد و در این راســتا جمال لیوانی از 
مدرســین خبره و از مدیران باسابقه نظام بانکی 
انتخاب شده و با مشــارکت وی برنامه آموزشی 

طراحی و تدوین شده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با 
اشاره به تنوع دوره های آموزشی در حال اجرا گفت: 
دوره آموزشی آشــنایی با خدمات و محصوالت 
بانک ویژه سایر گروه های شغلی ازجمله همکاران 
شعب، دوره آموزشی ارزی ویژه همکاران فعال در 
واحدهای ارزی و مدیران مدیریت شعب استان ها، 
دوره آموزشی آشنایی با بانکداری دیجیتال برای 
همکاران ستادی طراحی شده و در حال برگزاری 

می باشد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش ابراز امیدواری کرد 
که در سال 1399 در کنار آموزش های آنالین و 
تولید منابع آموزشی، برنامه ها و شیوه های متنوع تر 
و نوآورانه تری برای توسعه دانش، بینش و مهارت 
مدیران و کارکنان بانک از ســوی مرکز در سطح 

بانک به اجرا درخواهد آمد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبرداد:
افزایش سقف تسهیالت برای 

مشتریان بانکداری شرکتی
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از افزایش سقف 
تســهیالت قابل پرداخت به مشتریان بانکداری 
شرکتی بانک مسکن در مقایسه با دیگر مشتریان 

خبر داد.
محمدحسن علمداری در گفت و گو با پایگاه خبری 
بانک مسکن - هیبنا ، با اشاره به برخی از امتیازهای 
ویژه که برای مشــتریان بانکداری شرکتی بانک 
مسکن پیش بینی شده است، گفت: به عنوان مثال 
پرداخت تسهیالت ساخت و تجهیز دفتر کار برای 
فعاالن ساختمانی که مشتری بانکداری شرکتی 
نیستند تا سقف 150 میلیون تومان میسر است 
اما این سقف برای مشتریان بانکداری شرکتی 20 
درصد باالتر بوده و با سقف 200 میلیون تومانی 

قابل پرداخت است.
وی با بیان اینکه فرآیند پرداخت انواع تسهیالت به 
مشتریان بانکداری شرکتی بسیار کوتاه تر از سایر 
مشتریان اســت، گفت: علت این است که شعب 
به طور مســتقل در این رابطه تصمیم گیری می 
کنند و نیازی به ارجاع تقاضا به کمیته اعتباری 

بانک نیست.
به گفته علمداری، از سال گذشته سقف تسهیالت 
ساخت مسکن برای عموم مشتریان بانک افزایش 
یافت و در این رابطه اطالع رسانی شد؛ اما سقف این 
تسهیالت برای مشتریان بانکداری شرکتی بانک 
مسکن حتی از سقف های افزایش یافته مذکور 

نیز باالتر است.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال در حالی که سقف 
تسهیالت ساخت مســکن که در تهران به حرفه 
ای ساز هایی که از فناوری های نوین استفاده می 
کنند 250 میلیون تومان در نظر گرفته شده، این 
سقف برای مشتریان بانکداری شرکتی که حرفه 
ای ساز محســوب شــده و از فناوری های نوین 
ساخت نیز در پروژه استفاده کنند، 300 میلیون 

تومان است.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه سایر 
حرفه ای سازهای مسکن در پایتخت نیز به ازای هر 
واحد می توانند از تسهیالت ساخت تا سقف 200 
میلیون تومان بهره مند شــوند، افزود: این سقف 
برای حرفه ای ســازهایی که مشتری بانکداری 
شرکتی بانک مسکن نیز باشــند، 250 میلیون 

تومان خواهد بود.

خبر

تعداد خانوارهای اجاره نشین 
از ســال 13۸5 تــا آخرین 
برآوردهای مرکز آمار با رشد 
1.۸ برابری بــه ۷ میلیون و 
250 هــزار خانوار رســیده 
است؛ افزایش قیمت مسکن، تولید ناکافی مسکن، رشد 
مهاجرت به شهرها و توان پایین متقاضیان از مهمترین 

دالیل رشد تعداد خانوارهای اجاره نشین است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اعالم مرکز آمار طی 
10 سال گذشته جمعیت مســتاجران با رشد حدود 3 
میلیون و 300 هزار نفری مواجه شده و سهم این گروه از 
25 درصد در سال 13۸5 به بیش از 30 درصد در دهه 

90 رسیده است.
آخرین برآوردهــای مرکز آمار نشــان می دهد تعداد 
خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ملکی در سال 
13۸5 حدود 11 میلیون خانوار بــوده که با حدود 30 
درصد رشــد به 1۴ میلیون و 250 هزار رسیده است. 
همچنین تعداد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی 
اجاره ای در ســال 13۸5 حدود 3 میلیون و 9۸1 هزار 
خانوار بوده که با بیش از ۸0 درصد رشد به ۷ میلیون و 

250 هزار خانوار رسیده است.

این آمار گویای آن است که سال 13۸5 بالغ بر ۷0 درصد 
خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی زندگی می کردند، 
25 درصد اجاره نشین بودند و 5 درصد در سایر واحدها 
ســکونت داشــتند. اما در آخرین برآوردها واحدهای 
مسکونی ملکی به ۶0 درصد نزول کرده و در مقابل سهم 

خانوارهای اجاره نشین از 30 درصد عبور کرده است.

حدود 10 درصد نیز در سایر واحد ها زندگی می کنند. 
مرکز آمار، تعریف خاصی از ســایر واحدها ارائه نکرده 
است. اما بعضی کارشناسان می گویند که هم اکنون 3۷ 
خانواده ها در ایران مستاجر هستند و این رقم در شهر 

تهران به حدود 50 درصد می رسد.
افزایش مداوم قیمت مسکن، تولید ناکافی مسکن با توجه 

به رشــد جمعیت زوج های جوان، افزایش مهاجرت به 
شهرها و توان پایین متقاضیان مصرفی از مهمترین دالیل 
رشد تعداد خانوارهای اجاره نشین است. این در حالی 
است که اغلب خانواده های ایرانی به سکونت در واحدهای 
ملکی تمایل دارند اما عمده جوان ها توان خرید مسکن 
ندارند. به همین دلیل وارد بازار اجاره می شوند که به فشار 

به بازار اجاره و افزایش قیمت ها می انجامد.

افزایش تا ۵۰ درصدی اجاره خانه در تهران
با وجود آنکه مرکز آمار، متوسط افزایش سالیانه اجاره بها 
در کشور در فصل زمستان 139۸ را بالغ بر 31.۶ درصد 
اعالم کرد، بررسی های میدانی حاکی از رشد حدود 50 

درصد و حتی بیشتر در شهر تهران دارد.
از سوی دیگر طبق گزارش های رسمی در کل کشور از 
زمستان 139۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش 
اجاره بها بین 1۶.۸ درصد تــا 31.۶ درصد متغییر بوده 

است که کمترین آن مربوط به زمستان 139۶ می شود.
بر اساس این گزارش، متوســط افزایش اجاره بها برای 
خانوارهای که تمدید قرارداد داشته اند، در سال 139۷ به 
1۷.2 درصد در بهار، 2۶.3 درصد در تابستان، 25.۴ پاییز 
و در روندی کاهشی به 21 درصد در زمستان می رسد. اما 
در سال 139۸ اجاره بها افزایشی بوده و از 2۷ درصد در 
بهار به 2۷.1 تابستان، 31.2 درصد پاییز و در نهایتا 31.۶ 

درصد در زمستان می رسد.

تعداد خانوارهای اجاره نشین از سال ۱۳۸۵ به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده است

افزایش  دو برابری  مستاجران  از سال ۸۵

جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
پایان مشخصی برای »کرونا« 

نداریم
حســن روحانی روز شــنبه در جلســه ســتاد 
ملی مبــارزه بــا کرونا، با بیــان اینکــه فعالیت 
 بخش بهداشــت و درمان در مبارزه بــا کرونا، بر 
گروه های آسیب پذیر متمرکز شده است، تاکید 
کرد: دوره اپیدمــی کرونا طوالنــی خواهد بود و 
نمی دانیم پایان آن چه تاریخی اســت و در چنین 
فضایی باید دســتورالعمل های بهداشتی با دقت 
 مراعات شوند. رئیس جمهور همچنین از تداوم ارائه 
بسته های حمایتی به اقشار نیازمند تا پایان سال خبر 
داد و گفت: تامین نیازمندی های بخش بهداشت و 
درمان برای مبارزه با کرونا، ارائه خدمات ضروری 
به جامعه، تامین کاالهای ضروری و اساسی و ارائه 
بسته های حمایتی به اقشار نیازمند، چهار وظیفه 
مهم دولت است که در روند انجام همه این وظایف، 

وضعیت به خوبی پیش می رود.
روحانی اظهار کرد: مردم بایــد در زمینه برگزاری 
اجتماعات مانند عروسی، عزا و تجمع های طایفه ای 
و قبیله ای تا مدت زیادی رعایت کرده و از برگزاری 
این مراسم ها خودداری کنند و این روند تا زمانی که 
بخش بهداشت و درمان کشور تایید کند، باید ادامه 

داشته باشد.
رئیس جمهور با اشــاره به گزارش وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در این جلسه مبنی بر 
افزایش شــیوع و ابتالی بیماری در منطقه ای به 
خاطر برگزاری یک مراسم عروسی گفت: همه باید 
رعایت کنند چرا که افزایش شیوع بیماری در یک 
منطقه، خسارت های اقتصادی و فرهنگی به دنبال 

خواهد داشت.
روحانی افزود: مردم باید توجه داشته باشند آنچه 
برای آینــده مدنظر قرار می دهنــد نباید محدود 
به یک هفته یا یک ماه باشــد بلکه باید برای چند 
ماه و حداقل تا پایان ســال مراقبت ها ادامه داشته 
باشد و این می بایست مبنای جامعه و فعالیت های 

اجتماعی باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ابعاد جدید این ویروس 
هر روز بیشتر مشخص می شود، گفت: زمانی این 
امید در جامعه بود که با رسیدن به فصل گرما این 
ویروس از بین خواهد رفت و یا شــایع شده بود که 
این ویروس خود به خود ضعیف خواهد شد اما این 
ویروس با وجود گرما نیز از بین نرفت و از لحاظ علمی 

این مطالب به اثبات نرسید.
روحانی با بیان اینکه نباید به واسطه امید کاذبی که 
مبنای علمی ندارد و محققان آن را تایید نمی کنند 
برنامه ریزی و اقدام کنیم، گفت: این در حالی است 
که در جامعه چاره ای جز ادامه فعالیت کسب و کارها 
و تولید و انجام رفت و آمد مردم در حد نیاز جامعه و 

همزمان مبارزه با ویروس کرونا، نداریم.

صعود ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس
بازار سرمایه نخستین روز معامالتی را با چراغ سبز آغاز 
کرد و شاخص کل بورس بیش از ۴0 هزار واحد افزایش 
یافت. به گزارش ایســنا، معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این 
بازار با ۴0 هزار و 322 واحد صعود در رقم یک میلیون 
و ۶۸ واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 10 
هزار و 3۷3 واحد رشد و رقم 3۴0 هزار و ۸۶۴ واحد را 
ثبت کرد. معامله گران این بازار یک میلیون معامله به 

ارزش ۷۷ هزار و 31 میلیارد ریال انجام دادند.
در بازار روز گذشته صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه  
گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر، 
بانک ملت و مخابرات ایران نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را گذاشتند و نمادهای پربیننده 
این بازار نیز بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش 
نفت اصفهان، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، 
سرمایه  گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران و سرمایه  

گذاری خوارزمی بودند.

فرود فرابورس به کانال ۱۲ هزار واحد
شاخص فرابورس نیز با 3۶3 واحد رشد وارد کانال 
12 هزار واحد شــد و رقم 12 هزار و ۶0 واحد را 
ثبت کرد. معامله گران این بازار ۴95 هزار معامله 
 به ارزش 3۶ هــزار و ۷3۶ میلیارد ریــال انجام 

دادند.
پتروشیمی مارون، ســهامی ذوب آهن اصفهان، 
سرمایه  گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس، 
سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی تندگویان و 
تولید نیروی برق دماوند نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده فرابورس از سهامی ذوب آهن 
اصفهان، بانک دی، سیمان الر سبزوار، داروسازی 
تولید دارو، گروه سرمایه  گذاری میراث فرهنگی، 
صنایع ماشین های اداری ایران و کشت و صنعت 

شهداب ناب خراسان تشکیل شده است.

اخبار
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توصیه دوباره وزیر راه و شهرســازی به مردم برای نخریدن 
مسکن، این ســوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا با خرید 
نکردن، خانه ارزان می شــود؟ دو تن از کارشناســان بازار 
مسکن معتقدند که مهمترین راه حل برای تعادل بخشی به 
بازار مسکن افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی است 
و سفارش به نخریدن در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. به 
گزارش ایسنا، آخرین توصیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
اینکه فعال مردم خانه نخرند تا ارزان شود، خبر ساز شد. محمد 
اسالمی تیر ماه سال گذشــته هم این راهکار را برای بازار 
مسکن ارایه کرد اما نرخ سالیانه حدود 3۴ درصد باال رفت. 
البته پس از راه حل سال قبل اسالمی مبنی بر خرید نکردن 
که با کاهش معامالت همراه بود قیمت ها تا 5 ماه بعد از آن 
حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد اما به یکباره در آذر ماه شاهد 
رشد ۶.۸ درصد قیمت مسکن در تهران بودیم و بازار روند 
صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت امسال ادامه یافت.

برای سفارش به نخریدن باید برنامه و استدالل داشت
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک دربــاره توصیه وزیر 
راه و شهرســازی مبنی بر خرید نکردن مسکن با نرخ 
های کنونی گفت: شــاید با کاهش معامالت در کوتاه 
مدت نرخ ها تا حدودی به ثبات برسد اما در میان مدت 
و بلند مدت باید برنامه داشــته باشــیم. مصطفی قلی 
خسروی افزود: با همه احترامی که برای آقای اسالمی 
قائل هستم ایشان باید برای توصیه خود استدالل بیاورد. 
مثال بگوید در آینده نزدیک قرار است میزان قابل توجهی 
واحد مسکونی جدید وارد بازار شــود. یا درباره آخرین 
وضعیت طرح اقدام ملی مســکن و تاثیرگــذاری این 
پروژه بر بازار صحبت می کرد؛ در حالی که هنوز معلوم 
نیست عاقبت مسکن ملی به کجا میرسد. وی همچنین 
درباره خرید متری مســکن در بــورس کاال که وزارت 
راه و شهرسازی در دســتور کار قرار داده گفت: مسکن 
مانند دیگر کاالها مثل آهن، سیمان، پالستیک و غیره 
که خصوصیات ثابتی دارند نیست. با توجه به خاصیت 
ناهمگن بودن مســکن در هیچ کجای دنیا بورس بازار 
مسکن وجود ندارد. فقط شاید بتوان پروژه های مسکونی 
در حد انبوه مثل پروژه های ســازمانی که از یک تیپ و 
مشخصات ثابت برخوردارند را بتوان وارد بورس کرد که 

 آن هم بعید است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن 
داشته باشد.

تحریم خرید مسکن غیر ممکن است
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن نیز تحریم خرید 
را غیرممکن دانست و گفت: سه نوع قشر در بازار مسکن با 
انگیزه های متفاوتی حضور دارند. یکی قشر مصرف کننده 
است که اگر به سمت خرید نرود وارد بازار اجاره می شود 
و تاثیر بازار اجاره در بخش فروش نیز خود را نشان می 
دهد. وی افزود قشر دوم سوداگران  هستند که دنبال سود 
می گردند و در بازارهای مختلف جابجا می شوند. مخاطب 
سوم، سرمایه گذاران  هستند که در هر شرایطی در بازار 
مسکن حضور دارند. لذا هماهنگی بین این سه قشر تقریباً 
غیر ممکن است و تحریم خرید نکردن از طرف هریک از 
این گروه ها نمی تواند اثر معناداری در کل بازار ایجاد کند.

متقاضیان از خرید های هیجانی اجتناب کنند
روانشادنیا تصریح کرد: البته نکته ای که در این بین وجود 
دارد آن است که عده ای که منافعی در یک بازار مشخص 
دارند بعضاً سعی می کنند به بازار جو بدهند. بنابراین مردم 
نباید در بازه های زمانی مذکور با خرید های هیجانی، به 
منافع این گروه ها کمک کنند. این کارشــناس اقتصاد 
مسکن با اشــاره به هجوم تقاضا به ســمت بازار بورس 
گفت: فعال تقاضای معناداری در بازار مسکن وجود ندارد. 
شاخص مسکن در 30 سال گذشته بین ۶00 تا 1۶00 
دالر در نوسان بوده اســت. در حال حاضر این شاخص 
حدود 1000 دالر است یعنی تقریبا در میانه قرار دارد. 
لذا نه می توانیم بگوییم قیمت مسکن رشد قابل توجهی 
را پیدا می کند و نه می توان ادعای کاهش قیمت را داشت. 
راه حلی نداریم جز اینکه در بلندمدت عرضه مسکن را 
متناسب با تقاضا متعادل کنیم.  به گزارش ایسنا، میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 1399 به 1۶ 
میلیون و 9۷0 هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت 
به ماه قبل 11 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.9 
درصد رشد نشان داد. تعداد معامالت نیز 11 هزار و 310 
فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸09 درصد افزایش 

و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی ضمن تحلیل روند رشــد و حجم 
نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در 

این زمینه ارائه کرد.
به گــزارش ایســنا، بانک مرکزی اعــالم کرد: 
طی ســال های اخیــر هشــدار دربــاره رقم 
»حجم و رشــد نقدینگــی«، به حــق یکی از 
پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران 
و صاحب نظــران بــوده و این موضــوع در یک 
سال اخیر بســیار مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنین بــه طور ویژه و با تأکیــد زیاد، تالش 
شــده وضعیت در دهــه 1390 و دوره دولت 
یازدهــم و دوازدهــم از نظر رشــد نقدینگی 
 کاماًل متفــاوت از دوره های پیشــین نشــان 

داده شود.  
به طور مشــخص، عنوان می شــود کــه برای 
نمونه، روزانه 1000 میلیارد تومان به نقدینگی 
افزوده می شــود یا حجم نقدینگی به زودی از 
3000 هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و 
مواردی از این دست. کسانی که با تحلیل روند 
متغیرهای اقتصاد کالن و به ویژه کل های پولی 
آشــنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص 
تحوالت اقتصاد کالن و بــه ویژه کل های پولی 
باید براســاس نرخ رشــد آنها انجام شود و نه 
حجم آنها که گمــراه کننده اســت، ضمناً در 
این زمینه باید به روند تــراز واقعی نقدینگی به 
 عنوان یک نماد جهت گیری سیاست پولی نیز 

توجه کرد.
براین اســاس درخصوص رشد حجم نقدینگی 

الزم است به آمارهای زیر توجه شود:
متوســط رشــد نقدینگی دهه 13۴0 برابر با 
1۶.9 درصــد، دهه 1350 برابر بــا 33 درصد، 
دهه 13۶0 برابر با 1۸.۴ درصــد، دهه 13۷0 
برابر با 2۷.3 درصد، دهــه 13۸0 برابر با 2۷.۴ 
درصد و دهــه 1390)تا ســال 139۸( برابر با 
2۶.۷ درصد بوده اســت. همچنیــن، باالترین 
رشــد نقدینگی در ایران مربوط به سال 1353 
با نرخ 5۷ درصد و بعد از آن سال 13۸5 با نرخ 

39 درصد و پس از آن ســال 13۷۴ با نرخ 3۸ 
درصد بوده اســت. لذا اوالً شدیدترین نرخ رشد 
نقدینگی مربوط به دهه 1350 است و در مرحله 
بعد دهه هــای 13۸0 و 13۷0 و بعد از آن دهه 
1390 قرار می گیرد و ثانیاً باالترین رشــدهای 
ساالنه نقدینگی در سال های 1353، 13۸5 و 
 13۷۴ بوده است و پس از آن سال 1393 قرار 

می گیرد.
طبق اعالم بانــک مرکزی، رشــدهای کنونی 
نقدینگی به هیچ وجه مطلوب این بانک نیست 
و رشــد نقدینگــی در ســال 139۸ که درحد 
31 درصــد و باالتر از متوســط بلندمدت نرخ 
رشــد نقدینگی بوده است نیز ناشــی از فشار 
شــدید تحریم صادرات نفت بــر بودجه دولت 
و از طریــق افزایش خالــص ارزش دارایی های 
خارجی بانک مرکزی به دلیــل خرید ارزهای 
 12 درصــد ســهم صنــدوق توســعه ملــی 

بوده است.
همچنین تالش بانک مرکزی در تشدید نظارت 
بر بانک ها و مؤسســات اعتبــاری و جلوگیری 
از اضافه برداشــت بانک ها وکاهش شــدید آن 
و ممانعت از مســابقه نرخ ســود بین بانک ها و 
نیز راه اندازی عملیات بــازار باز و اصالح رابطه 
بانک مرکزی با دخل و خــرج بودجه دولت از 
طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی 
دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی 
به عنوان منشــاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد 

کالن است.
در پایان  شــرط کلیدی موفقیت سیاست های 
بانک های مرکزی در کنتــرل نقدینگی و تورم، 
همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل 
کســری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و 
عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران 
کســری بودجه یا تامین مالی سیاســت های 
توســعه ای بوده و امید اســت بــا روندی که 
 آغاز شــده اســت، شــاهد نتایج مثبت آن در

 آینده باشیم.

صندوق های سرمایه گذاری سهام و مختلط که این روزها در بحبوحه 
اقبال عمومی به بازار ســرمایه به واســطه دارا بودن بازدهی معقول و 
مدیریت حرفه ای پرتفوی در کانون توجه مردم قــرار دارند، به گفته 
مدیرعامل فرابورس ایران در ۶ سال گذشته 200 درصد بیشتر از بازدهی 

شاخص کل، برای سرمایه گذاران خرد بازدهی به ارمغان آورده اند.
»امیر هامونــی« با اعالم ایــن موضوع کــه بازدهــی صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام و مختلط در ۶ سال گذشته به حدود 900 درصد 
رسیده است، این رقم را برای شاخص کل نزدیک به ۷00 درصد ذکر 
کرد و گفت: شکاف 200 درصدی میان بازدهی این صندوق ها با شاخص 
کل یکی از مهم ترین دالیلی است که نشــان می دهد سرمایه گذاران 
خصوصا سرمایه گذاران تازه وارد بازار سرمایه بهتر است که از این ابزار 

استفاده کنند.
وی توضیح داد: به نظر می رسد با رشــد بازار سهام و ورود نقدینگی به 
صندوق های سرمایه گذاری در ســهام، مدیران این صندوق ها قدرت 
مانور بیشــتری برای چینش پرتفوی خود دارند و همین عامل اصلی 
می تواند گزینه مناسبی باشــد تا ســرمایه گذاران تازه وارد را ترغیب 
 کند از طریق این صندوق ها سرمایه گذاری در بازار سرمایه را تجربه و 

دنبال کنند.
هامونی با بیان اینکه با رشد بازار و افزایش شاخص، شکاف میان بازدهی 
صندوق های سرمایه گذاری و بازدهی شاخص بیشتر شده است، اظهار 
کرد: با رشد شاخص بازار سهام، ورود منابع مالی به صندوق های سهامی 

افزایش یافته به گونه ای که خالص ارزش صدور و ابطال صندوق های 
سرمایه گذاری در ســهام طی ســال 9۸ حدود 3 هزار و ۴92 میلیارد 
تومان بود که نشــان دهنده افزایش ورود نقدینگــی به صندوق های 

سرمایه گذاری در سهام است.

خریداران صندوق ها سود بیشتری از عرضه اولیه کسب 
می کنند

وی همچنین با اشــاره به تخصیص عرضه های اولیه به صندوق های 
ســرمایه گذاری، اتخاذ ایــن تصمیــم را آگاهانه و با هــدف ترغیب 
ســرمایه گذاران به خرید واحدهــای صندوق ها عنــوان کرد و گفت: 
تخصیص عرضه های اولیه به صندوق ها موضوع مهم دیگری است که 

باید به آن پرداخته شود، این سهمیه به گونه ای در نظر گرفته شده که 
اگر سرمایه گذار واحدهای صندوق را خریداری کند در واقع سهم بهتری 

در عرضه اولیه به دست آورده است.
مدیرعامل فرابورس در این باره با ذکر مثالی توضیح داد: در عرضه اولیه 
آریا ساسول سهمیه در نظر گرفته شده برای عموم خریداران به گونه ای 
بود که به نقدینگی حدود ۶00 هزار تومان نیاز داشت و پس از تسهیم 
به نسبت، حداکثر تا 5۸ سهم با نقدینگی نزدیک به 3۷0 هزار تومان به 

خریداران تخصیص یافت.
به گفته هامونــی اما همین ســهمیه برای واحدهــای صندوق های 
سرمایه گذاری بیشتر دیده شد و اگر سرمایه گذاری تنها واحدهای یک 
صندوق سهامی را در مالکیت داشت رقم تخصیص سهام عرضه اولیه 
آریا در آن به ازای هر دارنده بالغ بر ۷00 هزار تومان بود که مســلما با 
افزایش تنوع واحدهای خریداری شــده از صندوق های گوناگون این 

عدد قابل افزایش بود.
مدیرعامل فرابورس اضافه کرد کــه در مجموع برای ارائه خالصه ای از 
عملکرد اشــخاص در عرضه های اولیه تا تاریخ 20 اردیبهشت ماه باید 
گفت: اگر فردی به طور مســتقیم در تمامی عرضه های اولیه بورس و 
فرابورس از تاریخ 1۴ اسفندماه شرکت می کرد حدودا سودی معادل 5۷ 
درصد کسب کرده بود، در صورتی که بازده صندوق های سرمایه گذاری 
 در سهام به ازای هر دارنده از محل عرضه های اولیه بیش از ۸1 درصد 

بوده است.

واکاوی توصیه مجدد وزیر به متقاضیان مسکن؛

خانهبانخریدنارزانمیشود؟
بانک مرکزی تشریح کرد

وضعیترشدوحجمنقدینگیدر۶دهه

مدیرعامل فرابورس خبر داد؛

بازدهیصندوقهایسرمایهگذاری۲۰۰درصدبیشترازبازدهیشاخصکل

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ریزش اونس، سکه را ۱۶۵ هزار تومان ارزان کرد
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )شنبه( با کاهش ۱۶۵ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته )۱۳خرداد( به رقم هفت میلیون و ۲۷۰ هزار تومان 

فروخته شد. کاهش قیمت اونس در بازارهای جهانی به عنوان مهم ترین عامل افت نرخ سکه و طال در معامالت امروز بازارهای داخلی به شمار می رود. قیمت اونس که در اوایل هفته 
گذشته به حدود یک هزار و ۷۴۰ دالر نیز رسیده بود، پس از بهبود شاخص های اقتصاد جهانی، روندی نزولی یافت. بر این اساس، قیمت اونس با افت حدود ۵۰ دالری نسبت به اوایل 

هفته گذشته، امروز به یک هزار و ۶۸۵ دالر رسید. بهای اونس پس از شیوع ویروس کرونا و افت شرایط اقتصادی کشورها روندی افزایشی یافته است.
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سردرگمی در حمایت  از کسب و کارها
بیژن عبدی، اقتصاددان

دولت گام هایی را برای جبران خسارات و حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از این بحران در نظر گرفت و با پرداخت آن به اقشار مختلف باری را از دوش خود برداشت. این در حالی است که در تمامی کشورها حمایت هایی که برای 
اقشار مختلف در نظر گرفته شد بلندمدت بوده و بر اساس ادامه روند بیماری برنامه ریزی شده است. به طور قطع حمایت هایی که برای اقشار مردم در نظر گرفته شده توانایی پاسخگویی به نیازها را ندارد و برای بلندمدت برنامه ریزی نشده 
است. در حال حاضر جدا  از بروز بحران کرونا مشکالت اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد و این بحران نیز به آنها دامن زده و مردم و کسب و کارها در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. این تصور نیز وجود دارد که دولت در این شرایط بسیار 

سردرگم عمل می کند و به دلیل نبود منابع و بودجه مناسب نخواهد توانست حمایت های بلندمدتی را برای کسب و کارها و مردم در نظر داشته باشد. 
بی شک بسته حمایتی معیشتی دولت کفاف زندگی یک هفته مردم را نمی دهد و قادر به تامین بخشی از خسارتهای احتمالی مردم نیست. جبران خسارت های مردم وابسته به اراده دولت و گره گشایی کلی از خسارت های تحمیل شده به 

مردم است و مسلما بسته های حمایتی که از طریق نهادهای حمایتی به مردم ارائه می شود نیز قادر به برداشتن بار مالی از دوش اقشار آسیب دیده و بیکار شده نیست.
بیکاران کرونایی با گذشت چندین ماه هنوز تعیین تکلیف نشده اند و به دلیل نبود بانک اطالعاتی درست بسیاری از آنها از دریافت بیمه بیکاری جا ماندند. دولت در این چندماه باید تالش می کرد تسهیالتی بلندمدت را برای اقشار مختلف 
بسته به میزان خساراتی که به آنها وارد شده است اختصاص دهد و سردرگم عمل نکند. الگوهایی که در کشورهای دیگر برای حمایت از کسب و کارهای کرونا زده و مردم در نطر گرفته شد نشان می دهد دولت ها با اختصاص بودجه های بحران 
توانسته اند این شرایط را تحت کنترل درآورند.  به عنوان مثال توجه دولت و بانک مرکزی به تعویق اقساط بانکی خوب است اما کافی نیست. چرا که برخی بانک ها در روزهای اخیر نشان دادند اهتمامی به تبعیت از مصوبات بانک مرکزی ندارند 
و با بردشت های مستقیم از حساب های مردم به دنبال برداشت اقساط خود هستند. لزوما همه بانک ها از بخش نامه ها تبعیت نمی کنند یا برخی با بهانه گیری هایی که هنوز بخش نامه ای به ما ابالغ نشده از انجام دستورات سرپیچی می کنند. 

مدیرکل بیمه بیکاری گفت: تاکنون در مجموع 
۹۰۰ هزار نفر در ســامانه بیمه بیکاری ثبت نام 
کرده اند که از این تعــداد ۷۰۰ هزار و ۸۹۰ نفر 

مشمولین مرحله نخست شناخته شده اند.
مسعود بابایی اظهار داشــت: تاکنون ۹۰۰ هزار 
نفر در ســامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد ۷۰۰ هزار و ۸۹۰ نفر مشمولین 
مرحله اول هســتند که در پاالیش مرحله دوم، 
شاهد ریزش نفرات هســتیم زیرا برای برخی از 
افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند، کارفرما 
پس از مدتی اقدام به واریز حق بیمه کرده است 
که در این صورت دیگر جزو مشمولین محسوب 

نمی شوند.
مدیرکل بیمه بیــکاری و حمایت از مشــاغل 
وزارت کار افزود: به عنوان مثال در اســفند ماه 
۳۷۳ هزار نفر مشــمول بودند کــه در پاالیش 
اطالعاتی که از ســوی تأمیــن اجتماعی انجام 
شــد بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر ریــزش کردند زیرا 
حق بیمه این افراد پرداخت شــده بود. بنابراین 
 حدود ۲۴۱ هزار نفر در اســفند ماه مشــمول 

شناخته شدند.
وی ادامــه داد: همچنیــن در فروردیــن ماه از 
۲۹۳ هزار نفر، پــس از پاالیش اطالعاتی، ۲۳۶ 
هزار نفر مشمول شناخته شــدند. بنابراین آن 
عددی که در مــورد افراد ثبت نام شــده اعالم 
می کنیــم مربوط به مرحله نخســت اســت و 
پــس از پاالیــش اطالعاتــی از ســوی تأمین 

اجتماعی، از تعداد آنها کاســته می شــود.این 
مقام مسئول با بیان اینکه به مشمولین مذکور 
تا آخر فروردین مــاه بیمه بیــکاری پرداخت 
می شــود، تصریح کرد: کارگروهــی در وزارت 
تعاون، کار و رفاه و کشور در مورد بیمه بیکاری 
افرادی که در اردیبهشــت ماه بیکار شــده اند 
 تصمیم خواهند گرفت که البتــه هنوز اتفاقی 

نیفتاده است.
وی افزود: با توجه به اینکه برای تحویل لیســت 
مشموالن اردیبهشــت ماه به شــعبات تأمین 
اجتماعی تا ۳۰ خرداد ماه مهلــت وجود دارد، 
طبیعتاً هر گونه تصمیم گیــری در مورد واریز 
بیمه بیکاری این افراد به بعد از این تاریخ یعنی 

تیر ماه موکول می شود.
بابایی در مورد نحوه ثبــت نام افرادی که در تیر 
ماه بیکار شــوند، گفت: پایلوت را شــروع کرده 
ایــم و از اواخر خرداد ماه بیکارشــدگان در زیر 
 ســامانه جامع بیمه بیکاری، ثبت نــام خود را

 انجام می دهند.

رییس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران گفت: 
اگرچه اکثر اغذیه فروشی های سطح شهر پروتکل های 
بهداشتی را در این ایام رعایت می کنند ولی شهروندان 
می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، واحدهای متخلف را گزارش 
دهند.اسداهلل احمدی شهریور با بیان اینکه واحدهای 
اغذیه فروشــی برای ادامه فعالیت در سامانه اصناف و 
صنایع وزارت بهداشت ثبت نام و کد رهگیری دریافت 
کرده اند و وزارت بهداشت نیز بر آنها نظارت دارد، اظهار 
کرد: تقریبا اکثر واحدهای اغذیه فروشی پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند، زیــرا بحث حفظ جان 

مطرح است.
وی ادامه داد: اگر شــهروندان با اغذیه فروشی ای مواجه 
شــدند که هیچ یک از پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کرد و مرتکب تخلف شده بود، می توانند با شماره  
۸-۶۶۴۹۴۶۵۷ که شماره اتحادیه صنف اغذیه فروشان و 

مواد غذایی تهران است، تماس بگیرند و تخلفات را گزارش 
دهند. اتحادیه نیز حتما پیگیر این تماس ها خواهد بود.

رییس اتحادیه اغذیه فروشــان و مواد غذایی تهران با 
بیان این که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از واحدهای 
اغذیه فروشی ســرمایه های خود را از دســت دادند و 
نتوانســتند مجدد به فعالیت خود ادامه دهند، گفت: 
به دلیل اینکه اوج فروش این واحد در اســفندماه بود، 
بســیاری از آن ها مواد مورد نیاز خــود را در بهمن ماه 
خریداری کرده بودند و همین امر باعث شــد که تاریخ 
مصرف بسیاری از اجناسشان بگذرد و متحمل ضرر و 
زیان بسیاری شوند.وی در پایان با اشاره به اینکه اگر این 
واحدهای اغذیه فروشــی بهداشت فردی و محیطی را 
رعایت نکنند و مشتری مدار نباشند، قطعا خودشان ضرر 
خواهد کرد و از دور خارج خواهند شد، گفت: واحدهای 
اغذیه فروشی موظف به استفاده از ماسک، دستکش، 
کاله، روپوش و رعایت بهداشت فردی و محیط هستند.

عضو هیئت مدیره شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران از افزایش تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران به 
روزانه ۴۰۰ پرواز طی دو تا سه ماه آینده با کنترل نسبی 
پاندمی کرونا در کشــورها خبر داد.سعید اکبری درباره 
روند افزایشی پروازهای عبوری از آسمان ایران پس از بهتر 
شدن وضعیت کنترل کرونا در دنیا و از سرگیری پروازهای 
بین المللی، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد پروازهای 
عبوری با شــیب مالیمی رو به افزایش است. وی ادامه 
داد: در تحلیل های یاتا )انجمن بین المللی شرکت های 
هواپیمایی( آمده است که تا پایان آگوست )اواخر مرداد و 
اوایل شهریور( تعداد پروازهای عبوری از منطقه غرب آسیا 
به ۲۵۰ تا ۴۰۰ سورتی پرواز در روز خواهد رسید. به نظر 
من هم با ادامه این شیب مالیم افزایشی تعداد پروازهای 
عبوری از آسمان ایران نیز طی ۲ تا ۳ ماه آینده احتماالً به 

حدود ۴۰۰ پرواز در روز افزایش می یابد.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران دربــاره مذاکره آمریکا با قطر و عربســتان برای 
لغو تحریم های قطر از سوی کشورهای عربی با هدف 
کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران، تصریح کرد: 
به نظر می رسد وساطت آمریکا میان قطر و عربستان، 

ارتباطی به کاهش درآمدهای شرکت فرودگاه های ایران 
ندارد؛ قطعاً مذاکراتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای برقراری مجدد روابط دوستانه دارند، آنقدر دالیل 
سیاســی و اقتصادی دیگری دارد که هدف »کاهش 
پروازهای اندک عبوری از آســمان ایران و درآمدهای 
محدود شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشورمان از 

این محل«، چندان به چشم نیاید.
وی یادآور شد: اینکه دنیا دســت به دست هم بدهد که 
درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران کم شود، 
بسیار ساده انگارانه است.اکبری درباره اینکه آیا برای قطر 
ایرویز، انجام پرواز از آســمان ایران به صرفه تر اســت یا 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس؟، بیان داشت: این 
موضوع برای مقاصد مختلف پروازی متفاوت است و برای 
این شرکت هواپیمایی، عبور از ایران به مقاصد اروپایی و 
آسیایی به صرفه تر است؛ اما برای برخی مقاصد دیگر، عبور 

از آسمان ایران برای این شرکت، صرفه اقتصادی ندارد.
معاون عملیات فرودگاهی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشورمان 
در روزهای اخیر را به طور متوســط روزانه ۱۵۰ سورتی 

پرواز عنوان کرد.

با شــیوع بیماری کرونا در 
جهان و به دنبــال آن ایران، 
دولت در تمام کشــورها از 
جمله ایران به اختصاص بسته 
های و تســهیالت کرونایی 
برای حمایت از مردم و کسب و کارها اقدام کرد. برخالف 
کشورهای دیگر در ایران دولت به دلیل داشتن مشکالت 

کسری بودجه و ناتوانی در تامین تسهیالت، بسیار بی 
هدف و غیرهدفمند به این بحران ورود کرد. بحران کرونا 
موجب شد تا بسیاری از کشورها برای جبران خسارات 
کسب و کارها بسته های  حمایتی تدوین کنند. اما در 
ایران هنوز بسته منجسم و هدفمندی از سوی دولت ارائه 
نشده است. نکته قابل توجه پیش از بررسی برنامه های 
اعالم شده، یادآوری این موضوع است که تا امروز دولت 
ایران وارد برنامه های سیاست گذاری برای گذر از بحران 
کرونا نشده است و در واقع سطح میان مدت برنامه ریزی 
و سیاست گذاری برای رونق بخشی به اقتصاد و تحریک 

تقاضا مورد توجه دولت نبوده است. مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه می گوید: 
بسته های ارائه شده از سوی دولت باید هدفمند باشد و 

البته با مشورت بخش خصوصی تدوین شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
نیز ضمن دعوت از دولت و بخش خصوصی برای اقدام 
سریع در راستای کاهش زیان های اقتصادی کرونا، بیان 
کرد: شیوع کرونا در حال فلج کردن اقتصاد است. لذا 
دولت و بخش خصوصی باید یک قدم جلو بیایند و به 
داد اقتصاد برسند تا هرچه سریع تر از کاهش اشتغال 

جلوگیری کنیم. حسین سلیمی با اشاره به اقدامات 
سایر کشورها برای کاهش زیان های اقتصادی کرونا، 
یادآور شد: در کشورهای اروپایی و آمریکا به هر نفری 
که از کار بیکار شده، حدود ۱۲۰۰ دالر در ماه کمک 
می کنند. لذا این افراد می توانند خرج خود را تا آخر ماه 
بدهند اما در کشور ما موضوع را مطرح کرده و سپس 
اعالم می کنند که تا آخر خرداد فرصت ثبت نام وجود 
دارد. این معطلی ها اصاًل بجا نیست و با کوتاه کردن 
زمان می توان کارها را به شــکل بهتری پیش برد و 

برنامه ها را اجرا کرد.

حمایت های بی هدف از كسب و كارها به نگرانی های بخش خصوصی دامن زده است

بسته های کوتاه مدت و غیرهدفمند کرونایی
غیبت سیاست گذاری كالن در بحران كرونا
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یک مقام مســئول در وزارت صمت با اشاره به 
اعالم فهرســت ۵ قلم کاالی اولویــت دار برای 
بازرسی و نظارت بر بازار گفت: کنترل انبارها و 
ناامن سازی محل های نگهداری غیرمجاز کاال در 

دستور کار است.
محمدرضا کالمــی گفت: در نــود و چهارمین 
کارگــروه تنظیم بازار فهرســت ۵قلم کاالهای 
اولویت بازرســی و نظارت تعیین شد؛ به نحوی 
که در راســتای هدفمند نمودن بازرســی ها، 
۵ قلــم کاالی حبوبات)بســته بنــدی شــده 
و فله(، لــوازم خانگی، برنج، الســتیک خودرو 
)سواری و سنگین( و شــکر به عنوان کاالهای 
دارای اولویت بازرســی از ســوی دستگاه های 
نظارتی برای بررســی احتــکار، موجودی ها، 
قیمت تعییــن گردید. وی اضافه کــرد: در این 
جلســه مصوب شــد که اعالم اولویت بازرسی 
از ســوی کارگروه تنظیــم بازار کشــور نافی 

 ضرورت بازرســی و نظارت بر بازار سایر کاالها 
نمی باشد.

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت 
صمت بیان کــرد: در این کارگــروه همچنین 
تاکید شــد که با توجه به سوء اســتفاده برخی 
دالالن در ذخیــره ســازی و احتــکار کاالها، 
بازرســی و کنترل انبارها و نا امن سازی محل 
های نگهداری غیر مجاز در اولویت قرار گیرند. 
کالمی گفــت: در این جلســه با توجــه به بند 
)۱( تصمیمات نود و ســومین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار، فهرســت پیشــنهادی ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولید کنندگان در 
خصوص کاالها و خدمات مشــمول نرخ گذاری 
در قالب کاالهای مشمول نرخ گذاری تثبیتی، 
مشمول رصد و پایش و کاالها و خدمات منفی 
 به جلســه ارائه و کلیات پیشــنهاد ارائه شده، 

تایید شد.

راهــکار عرضه خــودرو به 
شیوه قرعه کشی اتخاذ شد تا 
صنعت خودرو را سروسامانی 
دهد. اما مشکالتی که اجرای 
این طرح به دنبال داشــته 
اهداف آن را تحت تاثیر قــرار داده و مردم و متقاضیان 
همچنــان از خرید و فروش خودرو ناراضی هســتند. 
شــماری از کارشناســان نیز بر این باورند این راهکار 
مسکنی موقت و تنها دســتاورد آن تغییر جهت افکار 
عمومی اســت. این در حالی است که متقاضیان برای 
ثبت نام و شرکت در قرعه کشی با مشکالت بسیاری 
روبرو شــدند و ضرورت دارد در صورت تمایل به ادامه 
این روش این ایرادات برطرف شود. برخی از متقاضیان 
با مراجعه به نمایندگی های فروش خودرو در سراسر 
 کشــور جهت اخذ مشــاوره و راهنمایی شرکت در 
قرعه کشی با اظهاراتی مبنی بر دریافت وجوه میلیونی 
برای تضمین برنده شدن در این روند روبرو شده بودند. 
برخی از این نمایندگی ها با اخذ ۵ میلیون تومان برای 
ثبت نام اظهار داشــته اند که با این روش حتما اســم 

متقاضی موردنظر در قرعه کشی بیرون خواهد آمد.
به هر ترتیب و با وجود تمام ایرادات  اشــکاالت، گروه 
صنعتی ایران خودرو روز گذشــته قرعه کشی فروش 

فوق العاده ویژه عید سعید فطر محصوالت خود را برای 
۱۵ هزار دستگاه که بیش از چهار میلیون و ۳۶۰ هزار 
نفر ثبت نام  کرده بودند در حضور نهادها و مســئوالن 
نظارتی انجام داد. بر اســاس آمار از میان پنج میلیون 
و ۲۷۳ هزار نفر شــرکت کننده بطور کلی که در میان 
آن ها ۳۹ هزار ۱۸ نفر در گروه سایپا هم ثبت نام کرده 
بودند و ۳۴۵ هزار و ۸۱۳ نفر هم پالک فعال داشته یا 

فاقد گواهی نامه بودند که از دور متقاضیان واجد شرایط 
حذف شدند. در نهایت چهار میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ 
نفر واجد شرایط شرکت در قرعه کشی ثبت نام کنندگان 

بودند که قرعه کشی میان این افراد برگزار شد.
این در حالی است که برخی مردم نیز عنوان کرده اند 
که اشخاصی با داشتن کارت ملی ده نفر دیگر برای همه 
ثبت نام و اعالم کرده اند که در صورتی که اسم  آنها در 

قرعه کشی در بیاید به هرکدام ۴ میلیون تومان داده و 
بقیه را به عنوان ســود خود برمی دارد. از طرفی دیگر 
متقاضیان تاکید داشته اند که کاش مدت زمان پرداخت 
وجه از ۴۸ ساعت بیشتر بود. چون افراد برای تامین پول 
خودرو ناچارند برخی دارایی های هایشان مثل طال را 
بفروشند که زمان بر اســت. با این شیوه، خودرو فقط 

نصیب پولدارهایی می شود که پول نقد و آماده دارند.

بازار  رانت  و داللی  خودرو  همچنان  برقرار است

نارضایتی از چرخش گردونه شانس خودرو

ریشه  افزایش  قیمت  خودرو
فرید زاوه، کارشناس خودرو

با اجرای طرح پیش فروش خودرو سعی بر این است که اشکالتی که در این بازاز وجود دارد پوشانده شود و ناتوانی در خرید خودرو به کم شانسی و برنده نشدن در قرعه کشی بدل تبدیل شود. سالهاست با فساد ساختاری در سیستم ثبت نام 
خودرو روبرو هستیم و هیچ راهکاری برای حل این مشکل ارایه نشد و دالالن و افرادی که دارای رانت بوده اند از پیش فروش ها سود کردند. امروز برای الپوشانی فساد ساختاری در سیستم ثبت نام طرح قرعه کشی را اجرا کرده اند تا فساد 
اعتراضات به این فساد ساختاری با کم شانسی در قرعه کشی پوشیده شود. خودروسازان دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و اشکاالت بازار خودرو را حضور دالالن عنوان می کنند و به همین منظور برای واگذاری خودرو قرعه کشی را ارایه 

کرده اند. این اقدام عمالً تأثیری در کاهش قیمت خودرو و شکستن قیمت بازار نخواهد داشت چون ریشه اصلی افزایش قیمت جای دیگری است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که چرا باید اجازه توزیع این رانت داده شود. در طرح قرعه کشی خودرو فردی که خودرویی دارد و به عنوان مثال این خودرو بیست ساله است اجازه شرکت در این طرح را ندارد. مگر این فرد تاکنون از رانتی 

مشابه این طرح استفاده کرده است. اشکاالت و ایراداتی که در طرح جدید دیده شده این باور را در اذهان ایجاد کرده که باز هم به دنبال توزیع رانت هستیم و قصد نداریم سیستم و ساختار را از ریشه درست کنیم. 
البته این کار خیلی هوشمندانه اجرا می شود چرا که برای فردی که پولی برای ثبت نام ندارد خب اعتراضی هم نمی تواند داشته باشد که چرا نمی تواند در این بخت آزمایی مشارکت داشته باشد. نکته دیگر اینکه هرچه تعداد مشارکت کنندگان 

در قرعه کشی بیشتر باشد شما بیشتر به این باور خواهید رسید که بدشانس هستید. ضرورت در این است که قوه قضائیه باید به این قرعه کشی و نحوه اجرای این طرح ورود پیدا کند.
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مردم اغذیه فروشی های متخلف را معرفی کنند

با كنترل نسبی پاندمی كرونا در كشورها؛

پروازهای عبوری از آسمان ایران به روزی ۴۰۰ سورتی می رسد

900 هزار نفر ثبت نام كردند

بیکارشدگان در اردیبهشت، تیرماه بیمه بیکاری  می گیرند

كنترل انبارها و ناامن سازی محل های نگهداری غیرمجاز حبوبات

فهرست ۵ قلم کاالی اولویت دار برای بازرسی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت 
فوالد امیرکبیر کاشــان با حضور اکثریت 
ســهامداران عصر روز دوازدهم خرداد در 
ســالن جلسات شــرکت فوالد امیرکبیر 

کاشان برگزار شد .
در ابتدای این مجمع مهندس شهرام عالی 
وند مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر 
کاشــان در ســخنانی با اشــاره به ثبت 
رکوردهای تولید روزانه، ماهیانه و سالیانه 
در خطوط مختلف تولید در شرکت گفت: 
خوشبختانه علیرغم بحران شیوع کرونا، 
با همت پرســنل و مدیران شرکت شاهد 
 ثبت رکوردهای تولید در واحدهای مختلف 

این شرکت بودیم.
عالی وند با اشــاره به ســهم ۱۷ درصدی 
تولید گالوانیزه کشــور توســط شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشــان گفت: این شرکت 
جامع ترین خطــوط تولیــد گالوانیزه، 
 نورد سرد، اســید شــویی و آنیلنگ را 

دارد.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ 
هزار تن گالوانیزه در این شرکت تولید شد 
که به لحاظ کمی و کیفی از  مزیت دار ترین 
 گالوانیزه تولیدی در کشــور و خاورمیانه 

می باشد.
وی با اشــاره بــه تحریم هــای ظالمانه 
آمریکا در ممانعت از صادرات محصوالت 
داخلی گفت: فوالد امیرکبیر کاشــان یک 
برند قابل قبول و خوش اقبال در شــبکه 
تجاری بین المللی محســوب شــده و 
تاکنون محصوالت کشــور به کشورهای 
 عراق، ترکیه، افغانســتان و... ارسال شده

 است. 
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

در ادامه از تسویه حســاب کلیه صورت 
های مالیاتی ارزش افزوده تا پایان ســال 
۹۷ اشاره کرد و گفت: این شرکت هم اکنون 
هیچ گونه بدهی به ســازمانهای  بیمه ای و 

مالیاتی  ندارد.
وی به اهتمام شــرکت در ارتقای ســطح 
 آمــوزش نیــروی انســانی و راندمان

 کار اشــاره کرد و افزود: در سال گذشته با 
بومی ســازی اقالم مورد نیاز شرکت بیش 
از ۳۰۰ هزار دالر صرفه جویی ارزی شد که 
در تعداد اقالم بومی سازی شده، بیش از ۱۱ 

درصد رشد داشته ایم.
عالی وند در ادامه از افزایش  سهام شناور 
شــرکت از ۱۰ درصد در ســال گذشته به 
۲۵ درصد در ســالجاری گفت: این مهم 
 نقش موثری در روند تولید و ارزش سهام  

دارد.
عالی ونــد در ادامــه از دریافت تندیس 
بهترین جایــزه ملی کیفیت در ســال 
گذشته خبر داد و گفت:  تاکنون ۵ شرکت 
فــوالدی در کشــور موفق بــه دریافت 
 تندیس و لوح های افتخار ملی ســازمان

 مدیریت صنعتی شده اند .

وی ادامــه داد: دریافــت تندیس زرین 
صنعت سبز کشور، دریافت تندیس زرین 
ســرآمدی روابط عمومــی، دریافت لوح 
زرین حرفه ای گرایــی در روابط عمومی 
و واحد نمونه صنعتی اســتان اصفهان از 
 جمله افتخارات شــرکت در سال گذشته 

است.
 شــهرام عالی ونــد در ادامه بــه ایفای 
مســوولیت های اجتماعی به عنوان یک 
اصل اساسی در مدیریت شرکت پرداخت 
و افزود: مشارکت بیش از دو و نیم میلیارد 
تومانی در حمایت از شــبکه بهداشت و 
درمان شهرستان در مقابله با کرونا،  کمک 
به سیلزدگان و اســیب دیدگان از بحران 
های طبیعی، کمک به آزادی زندانیان غیر 
عمد ، کمک به آمــوزش و پرورش و دانش 
آموزان بی بضاعت، حمایــت از تیم های 
ورزشی و کمک به سازمان تبلیغات و بسیج 
و امور فرهنگی شهرستان از جمله اقدامات 
 شــرکت در بخش مســوولیت اجتماعی

 می باشد. 
در ادامــه اعضــای مجمــع از عملکرد 
 هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت تشکر

 کردند.
در ادامه سهامداران روزنامه های صمت و 
دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه رسمی 
انتخاب و شرکت توســعه معادن فلزات به 
جمع اعضای هیات مدیره ، جایگزین شرکت 

پرشین بتن مقاوم گیالن شد.
در ادامه مجمع ، سهامداران با تقسیم سود 
۱۶۰ تومانی به ازای هر سهم و روزنامه های 
صمت و دنیای اقتصاد بــه عنوان روزنامه 
رسمی انتشار اگهی های شرکت موافقت 

نمودند.

تقسیم سود ۱۶۰  تومانی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

رضایت سهامداران از عملکرد هیات مدیره شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
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معــاون امــور مســکن و 
و  راه  وزارت  ســاختمان 
شهرســازی در حالی اعالم 
کرد که ۴۳ درصد تهرانی ها 
و حدود ۵۰ درصد ساکنان 
کالنشهرها اجاره نشین هستند که در دولت های قبل 
پروژه مسکن مهر به این دلیل کلید خورد که کسانی که 
نمی توانند در کالن شهرها صاحب خانه شوند با یارانه 
دولتی که به این پروژه اختصاص می یابد سقفی باالی 
سر خود داشته باشند و هر سال اثاث بر سر به این خانه 
و آن خانه نقل مکان نکنند. حکایت این روزهای مسکن 
مهر حکایت خیلی از بازارهای ازجمله خودرو یا ارز است 
که به جای آنکه متقاضیان واقعی از آن منتفع شوند، 
دالالن از آن سود می برند. به قول نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک، این روزها موجرین هرچه گران شده را 

به نوعی از مستأجر خود می خواهند دریافت کنند تا این 
خأل را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است. اما چرا 
مستاجران تاکنون صاحب خانه نشده اند؟ به نظر می 
رسد پروژه های مسکنی که می بایست برای متقاضیان 
واقعی عملیاتی شــود به بیراهه رفته است. مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید پرند در حالی اعالم می کند 
که ۶۰۰ واحد مسکن مهر پرند در دست دالالن است 
که دلیل ورود دالالن را نیز تشــریح می کند. محسن 
وطن خواهی گفت: »در ســال ۹۴ و ۹۵ افرادی که در 
طرح مسکن مهر ثبت نام کرده بودند، امتیاز خود را به 
قیمت ناچیزی به دالالن فروختند و باعث شد تا حدود 

۶۰۰ واحد مسکن مهر به دست دالالن بیفتد.«

دریافت یارانه دولتی از دالالن 
مدیرعامل عمران پردیس چندی در راستای بستن 
راه های ورود دالالن به بازار خرید و فروش مسکن 
مهر اعالم کرد: »۲۵ میلیون تومان یارانه های دولتی 
را از دالالن مسکن مهر می گیریم و هدف ما از این 

کار خارج کردن مسکن مهر از فرآیند داللی است.«
حال با وجود اینکه شاهدیم که دالالن در این بازار 
جوالن می دهند باید دید این صحبت ها چه زمانی 

دالالن را از این بازار خارج می کند. »کسب و کار« 
در گفتگو با یک کارشــناس، این مساله را بررسی 

می کند. 

دالالن  دارندگان  مسکن مهر را تشویق  به فروش واحد ها  می كنند

مسکن مهر در قبضه دالالن
600 مسکن مهر پرند در قبضه دالالن                                                                    66 هزار واحد مسکن مهر نيمه تمام تا مهر به بهره برداری می رسد

راهکارهای خارج کردن مسکن مهر از فرایند داللی
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران

وارد شدن دالالن به خرید و فروش واحدهای مسکن مهر سابقه قبلی دارد؛ یعنی هر جایی که سود یک کاالیی باال باشد، معموال سر و کله دالالن در آن بازار پیدا می شود. در مورد ورود دالالن به بازار مسکن مهر باید پیشینه این موضوع را بررسی 
کنیم. ابتدا قرار بود خرید و فروش مسکن مهر ممنوع باشد؛ یعنی واحد مسکن مهر به متقاضی اولیه که ثبت نام و درخواست مسکن می کند و شرایط پنج گانه را داراست، واگذار شود زیرا او دارای شرایطی است که مسکن ارزان قیمت به او تعلق 
بگیرد. وظیفه دولت نیز هست که برای اقشار ضعیف و متوسطی که مسکن ندارند مسکن تدارک ببیند. ولی این قانون در زمانی که عباس آخوندی بر مسند وزارت راه و شهرسازی تکیه زد، تغییر کرد و اعالم کردند که خرید و فروش واحدهای 
مسکن مهر مانعی ندارد و این واحدها می توانند خرید و فروش شوند. این موضوع باعث شد که بسیاری از متقاضیان بنا به دالیلی ازجمله اینکه توان مالی شان به آن اندازه نبوده و نتوانسته اند پول تهیه کنند و یا اینکه محل واحد مسکن مهر را 
مناسب خود نمی دیده اند، حاضر شدند واحدهای خود را بفروشند. البته دالیل دیگری نیز دارد که باعث شده که دالالن، متقاضیان را ترغیب کنند که واحدهای خود را بفروشند و همین اتفاق در شهرهای جدید ازجمله پرند و پردیس افتاده 
است. در پردیس این مساله به وفور اتفاق افتاده و باعث شده که متقاضی ای که نیازمند مسکن است و شرایط پنج گانه آن را داشته و آن مسکن را درخواست و ثبت نام کرده، به واحد مسکونی خود نرسد؛ یعنی دوباره آن فرد بدون مسکن است 
چون دالل ورود پیدا کرده است. در یکی از این موارد، یادم هست که داللی چندین سال پیش امتیاز مسکن مهر یک فرد را به قیمت 1۵ میلیون تومان خرید و همان امتیازات در حال حاضر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون و حتی به قیمت باالتر خرید 
و فروش می شود. دولت می توانست اجازه خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را ندهد و این گونه پای دالالن را به این بازار باز نکند. حتی اگر دولت اجازه این کار را داد، می توانست مانع ورود دالالن شود به این صورت که اگر خرید و فروش 
دست دومی اتفاق می افتاد دولت قیمت واقعی مسکن تمام شده را از دالالن می گرفت تا این دسته از افراد رغبت پیدا نکنند که وارد این بازار شوند و واحدها را خریداری کنند. در حال حاضر دولت می باید ترفندهایی پیاده کند که اگر واحد 
مسکونی مسکن مهر از دست مصرف کننده واقعی و خریدار نخست خارج شده و به سوداگران یا دالالن فروخته شده، قیمت واقعی برای آن تعیین کند و پول آن را از او بگیرند. این اقدام باعث می شود که دالالن دیگر هوس نکنند وارد این بازار 
شوند؛ اما هم اکنون کار از کار گذشته و دیر شده چون چندین سال است که خرید و فروش را آزاد کرده اند و خیلی از دالالن این واحدها را خریداری کرده اند؛ ولی دولت می تواند یارانه ای که برای ساخت مسکن مهر به اقشار ضعیف داده، آن 
یارانه را از دالالن بگیرد. ساز و کار آن نیز مشخص است. متقاضی نخست که برای مسکن مهر ثبت نام کرده مشخص است زیرا آن فرد شرایط پنج گانه را داشته و مسکن مهر به او تعلق گرفته است. همان طور که در حال حاضر در طرح اقدام 
ملی مسکن متقاضیان ثبت نام می کنند. وقتی مسکن مهر در دست متقاضی اصلی و نخست باشد که شرایط را داشته که هیچ موردی نیست اما اگر غیر از این باشد مسکن مهر دست دوم می شود. یعنی مسکن مهر در دست کسی است که 

شرایطش را نداشته و از نفر اول که ثبت نام کرده خریده است. معموال خریداران نام خود را در دفتر شرکت عمران شهرهای جدید ثبت می کنند. بنابراین تشخیص خریداران ثانوی کار سختی نیست. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اعطای تسهیالت ۷۰۰ میلیاردی به شرکت های دانش بنیان
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان یزد گفت: این صندوق در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های فناور و دانش بنیان اعطا کرده است. محمد 
سپهر با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تمامی منابع در اختیار خود را به شرکت های متقاضی ارائه کرده است، افزود: سال گذشته این صندوق براساس منابع داخلی، خط 

اعتباری و دیگر سرمایه های در اختیار حدود ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیالت در قالب ۴۷۵ فقره تسهیالت اعطا کرده است.

اعالم آمادگی وزارت بهداشــت برای حمایت از 
استارتاپ های سالمت

بسیاری از استارتاپ های حوزه سالمت، انتظار دارند که مسئوالن از این استارتاپ ها، حمایت 
بیشتری به عمل آورند.پیشتر نیز مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، تعداد اســتارتاپ های فعال در حوزه سالمت دیجیتال را بیش 
از 1۵۰ مجموعه اعالم کرد و گفت: اســتارتاپ های حوزه سالمت دیجیتال مورد حمایت 
قرار می گیرند. حسین وطن پور تاکید کرد: پیشــرفت های خوبی طی سال های اخیر در 
حوزه فناوری رخ داده است و از این ظرفیت می توان برای ارایه خدمات بهتر و پیشگیری از 
بیماری ها بهره گرفت.وی با اشاره به اینکه توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار وزارت 
بهداشت قرار گرفته است، گفت: وزارت بهداشت برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب نیاز به 
فناوری های پیشرفته از جمله دیجیتال دارد و به همین دلیل از استارتاپ های حوزه سالمت 
دیجیتال حمایت می کند. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به اینکه استارتاپ های حوزه بهداشت، به گروه های مختلف دسته 
بندی می شوند، گفت: این شرکت ها در گروه های مختلف مانند سالمت دیجیتال، تجهیزات، 
دارو و گیاهان دارویی دسته بندی می شوند. وطن پور ادامه داد: حمایت از استارتاپ ها به 
خصوص حوزه سالمت دیجیتال برحسب اینکه در چه مرحله ای باشند متفاوت خواهد بود. 
برخی از آنها در حد هسته فناور هستند که حمایت از آنها در قالب استقرار در مراکز رشد 
است. وی حمایت های مالی و استقرار آنان در مراکز رشد را جزو حمایت از استارتاپ ها اعالم 
 کرد و به ایرنا یادآور شــد: حمایت های الزم برای دانش بنیان شدن این شرکت ها به عمل 
می آید و این مجموعه ها بعد از دانش بنیان شدن، می توانند از حمایت های صندوق نوآوری 
و شکوفایی بهره مند شوند.وطن پور با اشاره به اینکه نیاز است بقیه کارهای حوزه وزارت 
بهداشت نیز در اسرع وقت به صورت الکترونیک درآید، گفت: باید بسیاری از کارهایی که در 
وزارت بهداشت انجام می گیرد حتی کارهای اداری برای مراجعات روزمره مردم و صدور 
پروانه، کارهای سازمان غذا و دارو، معاونت آموزش، درمان و بهداشت به صورت الکترونیکی 

ارائه شود. 

فراخوان جذب تيم و ایده  های استارتاپی در شبکه 
نوآفرینی پلنت

شبکه نوآفرینی پلنت به دنبال جذب تیم ها و ایده های استارتاپی در حوزه بیمه، صنایع و 
کسب وکارهای مربوط به آن است. اینشورتک به عنوان بازوی نوآوری صنعت بیمه، توانسته 
است کمک بزرگی برای حل مسائل شرکت ها و سهولت زیادی برای مشتریان این صنعت 
در دنیا به ارمغان بیاورد. اکوسیستم بیمه ایران به دلیل استفاده از روش های سنتی توانایی 
بهبود فرآیندها و سرویس دهی متناسب با نیاز مشتری را ندارد. به همین دلیل نیاز ورود 
تکنولوژی و کسب وکارهای نوپا به این صنعت بیش از پیش احساس می شود. پلنت، اولین 
مرکز نوآوری صنعت بیمه درصدد ارائه راهکارهای نوآورانه به شرکت ها و ایجاد آرامش و 
سهولت برای مشتریان است، که نتیجه آن رونق این صنعت، کارافرینی و خالقیت در این 
حوزه می شود. با این نگاه، پلنت در قالب خدمات شتاب دهی و استارتاپ استودیو در حوزه 
اینشورتک، تیم ها، ایده های مستعد و بخصوص کسب وکارهای نوآور آسیب دیده از کرونا 
را دعوت به حضور در مرکز نوآفرینی صنعت بیمه می کند. تیم های استارتاپی، صاحبان 
 ایده، کســب وکارها و عالقه مندان به صنعت بیمه می توانند تا تاریخ 1۷ تیر ماه از طریق

 plannet.ir/register برای پذیرش در فراخوان جذب تیم پلنت اقدام نمایند. 

اخبار

آخر
 کسب و کار

يادداشت

   امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان

مواجهه بنگاه های اقتصادی با تنگنای 
اعتباری در تأمین مالی سرمایه گذاری 
و ســرمایه در گــردش، از معضالت و 
مشــکالت دیرینه مدیریت بنگاه های 
اقتصادی در ایران اســت. بــازار پول 
در ایــران به دالیــل متعــدد، همواره 
با مازاد تقاضا و کمبــود عرضه مواجه 
بوده اســت. عدم تعادلی که در مواجهه 
با شــرایط اقتصادی و سیاسی ابتدای 
دهه  1۳۹۰ )رکود تورمــی و تحریم( 
موسوم به بیماری هلندی تشدید شده 
و محدودیت تامین مالی و منابع ارزان 
جهت تســهیالت مالی و اعتباری را به 
عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه و 
پیشرفت بنگاه های اقتصادی و بازدارنده 

توسعه کارآفرینی، تبدیل کرده است.. 
در سال جدید که از سوی رهبر معظم 
انقالب تحت عنــوان »جهش تولید« 
نامگذاری شده اســت، نقش و اهمیت 
بازارهای پولی و مالی در تأمین، مدیریت 
و هدایت منابع مالی به ســمت بخش 
های مولد اقتصاد، بیش از پیش، اهمیت 
دارد.اساساً طریقه تامین مالی به چند 
صورت است شامل: سرمایه گذاری های 
مســتقیم دولت و نهادهای حاکمیتی، 
ســرمایه گذاری های خارجی و تامین 
مالی از طریق بانک ها، موسسات مالی 
و اعتباری،انتشــار اوراق قرضه و نهایتاً 
بازارسرمایه که عمدتاً بانک ها به عنوان 
اولین گزینه برای تامین مالی بوده اند. 
الزم به ذکر اســت، عامل تعیین کننده 
رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص 
داخلــیGDP، نرخ ســرمایه گذاری و 
تامین مالی اســت. بنابراین دست یابی 
بــه افزایش تولیــد، به جز بــا افزایش 
میزان سرمایه گذاری و تسهیل فضای 
کسب و کار امکان پذیر نیست؛ افزایش 
سرمایه گذاری مستلزم تجهیز و تامین 

منابع مالی داخلی و خارجی بلندمدت 
و کوتاه مدت از طریــق بازار های مالی 
)بازار پول و ســرمایه( است. در صورت 
برخــورداری صنایــع، از نقدینگــی و 
ســرمایه در گردش کافی، شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات 
زیادی را در راستای جهش تولید، انجام 
دهند.متاســفانه نظام مالی مسلط بر 
بازار مالی ایران، به دلیل عدم توســعه 
بازار ســرمایه، ، نظام بانک محور بوده 
است. با توجه به مازاد تقاضای مستمر 
اعتبارات بانکی و نقدینگی باالی کشور، 
بی شک نظام بانکی کشــور در اجرای 
وظیفه  کارکردی اش یعنی در تجهیز و 
تخصیص منابع مالی، همواره مشکالت 
جدی داشته اســت. در واقع، ابزار های 
مهم در اختیار نظام بانکی برای تجهیز 
منابع، که همانا نرخ ســود سپرده ها و 
نرخ سود تسهیالت است، عماًل بانک ها 
نقشی در تعیین آن ندارند؛ به طوری که 
در بررســی آمارهای اقتصادی سالیان 
اخیر، نرخ ســود حقیقی ســپرده های 
بانکی منفی بوده است.در این میان بانک 
مرکزی هم به عنوان سیاستگذار ارشد 
سیاســت های پولی و نظام اقتصادی 
کشــور، همواره در تالش بــرای ایجاد 
تراز مالی-اقتصادی در بانک هاست.به 
طور کلی از مهمترین مشــکالت اصلی 
بانک ها در تجهیز منابع مالی می توان به 
محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناسب 
نرخ سود ســپرده ها با نرخ تورم،تداوم 
تحریم هــا و عدم دسترســی به منابع 
خارجی و ســپرده قانونی بانک ها نزد 
بانک مرکزی اشــاره کرد. همچنین، با 
توجه به این که بانک ها در ایران صرفاً به 
واسطه گری مالی نمی پردازند و بخشی 
از منابع جذب شده را به سوی شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی وابسته شان سوق 
می دهند، عماًل بنگاه هــای اقتصادی 
مســتقل، در تأمیــن منابــع مالی با 
کمبود منابع، مواجه می شــوند. حال 
در شــرایط کنونی اقتصادی کشور و با 
توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی 
و محدودیت های بانکی ضروریست از 
تأمین مالی بانــک محوربه تأمین مالی 
بورس محور حرکت کرده و باید به سراغ 
تامین مالی از سوی بازار های سرمایه، 
رفت.هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه 
با استفاده از ابزارهای تأمین مالی متعدد 
آن می تواند بسیار کمتر از تأمین مالی از 

مسیر نظام بانکی باشد. از طرفی مزیت 
دیگر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 
به کارگیری سرمایه های خرد مردمی 
است که ظرفیت سرمایه های راکد در 
اقتصــاد را فعال و از هدایت به ســمت 
بازارهــای غیرمولد کــه عمدتاً مبتنی 
بر واســطه گری و ســفته بازی است، 
جلوگیری خواهد کرد. بازار های پول و 
سرمایه می توانند مکمل یکدیگر باشند 
و توامان به تجهیز منابع مالی بپردازند. 
با توجه به این که، فعالیت های تولیدی 
عمدتاً نیازمند زمان هستند و فرآیندی 
طوالنی دارنــد، بنابراین نقــش بازار 
ســرمایه در تجهیز و انتقال منابع مالی 
به فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه 
ای بســیار حائز اهمیت است. به یقین، 
بازار سرمایه در شــرایط کنونی اقتصاد 
کشــور یک فرصت طالیی محســوب 
می شــود که میتوان از ایــن ظرفیت 
عظیم برای مردمی سازی اقتصاد، ایجاد 
شفافیت و توســعه عدالت در اقتصاد و 
همچنین انجام اصالحــات اقتصادی 
به منظور تحقق اهداف سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، استفاده کرد. با توجه 
به نقش بازار ســرمایه در جهش تولید، 
بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش 
مناسبی در تجهیز منابع مالی به سوی 
سرمایه گذاری مولد داشته باشد؛ برای 
بهبود تجهیز منابع مالی از طریق بازار 
سرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد 
از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و با 
ثبات، اصالحات سیاستی میتواند، مسیر 
حرکت به ســمت تامیــن مالی بورس 
محور را هموارتر ســازد. اقداماتی نظیر 
شناسایی و برطرف کردن موانع توسعه 
و تعمیق بازار ســرمایه، تداوم حمایت 
نهاد هــای حاکمیتی از بازار ســرمایه 
و تدوین قوانین باالدســتی به منظور 
حمایــت از این بازار و جذب ســرمایه 
های خارجی، خــروج دولت و بانک ها 
از بنگاه داری وعرضه سهام مالکیتی و 
مدیریتی شــان در بازار سرمایه، فراهم 
کردن امکانات الزم نظیر تنوع ابزارهای 
مالی و ایجاد شبکه گسترده معامالت و 
همچنین تقویت زیرساخت های فناوری 
و تکنولوژی الزم به منظور شبکه سازی 
میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیرها و 
ارائه آموزش های الزم و فرهنگ سازی 
مناسب، میتواند کمک شایانی به توسعه 

بازار سرمایه در کشور کند.

نقش بازار سرمایه در تحقق جهش تولید
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