
امارات متحده عربــی از این هفته آمــاده آغاز اولین 
مأموریت مریخی خود در تاریخ می شود. اولین مأموریت 
فضایی امارات به جستجوی داده های مختلفی از سیاره 
سرخ و بررسی میزان گرم بودن ســیاره سرخ خواهد 
پرداخت.  تک تایمز گزارش داد، امارات متحده عربی از 
این هفته آماده آغاز اولین مأموریت مریخی خود در تاریخ 
می شود. اولین مأموریت فضایی امارات به جستجوی 
داده های مختلفی از سیاره سرخ و بررسی میزان گرم 

بودن سیاره سرخ خواهد پرداخت.
دولت امارات متحده عربی می خواهد این مأموریت الهام 
بخش نسل جوان باشد تا با سفرهای فضایی آشنا شوند و 

به سمت مهندسی فضایی سوق داده شوند.
همانطور که گفته شد، این اولین بار است که یک جامعه 
عربی به فضا سفر می کند. پنج سال پیش، امارات متحده 
عربی گفت که قبل از پرتاب هر کس به فضا به زمان نیاز 
دارد، زیرا بودجه این کار در آن زمان محدود بود. آژانس 
فضایی اصلی این کشور موسوم به "مرکز فضایی محمد 

بن راشد" تصاویری از پروژه "Hope" به معنای امید 
را که گفته می شود یک تغییر دهنده بازی در اکتشافات 

فضایی است، منتشر می کند.
مأموریت "امید مریــخ")Hope Mars( از ۱۴ ژوئیه 
آغاز خواهد شد و انتظار می رود تا فوریه سال ۲۰۲۱ به 
سیاره سرخ برسد. در صورتی که این ماموریت موفقیت 
آمیز باشد، رســیدن آن به مریخ با پنجاهمین سالگرد 

تأسیس امارات متحده عربی مقارن خواهد شد.
"عمران شــرف" مدیر پروژه این مأموریت در "مرکز 
فضایی محمد بــن راشــد")MBRSC( گفت: این 
مأموریت فقط مربوط به امارات متحده عربی نیست، 
بلکه مسئله منطقه و مســئله جامعه عربی است. این 
منطقه دوران ســختی را پشت ســر می گذارد و ما به 
اخبار خوب نیاز داریم و ما باید جوانان منطقه را به نگاه 
به پتانسیل خود ســوق دهیم و جوامع خود را بسازیم 
و اختالفات را کنــار بگذاریم تا با مردم بــا اعتقادات و 
پیشینه های مختلف همکاری کنیم. در هفته جاری، 

سوخت رسانی به فضاپیمایی که به مریخ سفر می کند 
آغاز می شود و پیش بینی می شود که چند هفته دیگر 
خود را آماده پرتاب کند. گزارش شده است که کاوشگر 
اماراتی هفت ماه طول می کشد تا به مریخ برسد و در 
مدار خود قرار بگیرد. الزم به ذکر است که سیاره مریخ 
۴۹۳ میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد. این کاوشگر 
باید یک سال مریخی یا ۶۸۷ روز زمینی در مدار مریخ 
بماند. امارات متحده عربی برای ارسال این کاوشگر به 
فضا از یک موشک ژاپنی استفاده می کند. امارات یک 
سکوی پرتاب برای پشتیبانی از این ماموریت ندارد. 
به همین دلیل از یک موشک خریداری شده از ژاپن 
استفاده خواهد کرد. ضمن اینکه قیمت این موشک 
فاش نشده است. بر خالف سایر مأموریت های مریخی 
که توسط دیگر کشورها انجام شده است، این نخستین 
باری است که یک مأموریت مریخی روی چهارچوب 
کلی آب و هوای این سیاره تمرکز خواهد کرد. بنابراین 
آیا باالخره می توانیم بدانیم مریخ چقدر داغ است؟

با توافق صورت گرفته بین بانک ها هزینه سرویس 
پیامک بانکی در ســال جاری به ۱۵ هزار تومان 

افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، ارســال پیامک  از سوی بانک ها 
برای مشــتریان بــرای اعالم وضعیــت بانکی 
کارت های آنها از چند سال گذشــته با دریافت 
کارمزد همراه بوده اســت؛ به طوری که پیش از 
این در مقطعی ساالنه ۱۰ هزار تومان  و در ادامه 
۱۲ هزار تومان تعیین شــده بــود که به صورت 
 یکجا و یا در دو بخش از حســاب مشتری کسر 

می شد.
اما این روزها ارسال پیامک به مشتریان در رابطه 

با هزینه سرویس پیامک بانکی از مبلغ ۱۵ هزار 
تومانی حکایت دارد که اعالم شده از هفته آینده 
از حســاب ها کسر خواهد شــد و در صورتی که 
مشتری موجوی کافی نداشــته باشد، به معنی 

انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.
جمشیدی -دبیر کانون بانک های خصوصی- در 
این رابطه به ایسنا گفت: واقعیت این است این رقم  
براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات 

از بانک ها افزایش یافته است.
دبیر کانون بانک های خصوصی با اشاره به آخرین 
بررسی که در رابطه با پیامک های ارسالی و هزینه 
آن در سال گذشــته صورت گرفته است، افزود: 

این در حالی است که مشخص شد هزینه ارسال 
پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار 
تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و 
برای برخی از جمله کسبه بســیار بیشتر است. 
از این رو طی توافــق بین بانک ها، قرار شــد تا 
هزینه ارســال پیامک به مشــتریان تا حدودی 
 افزایــش یابد کــه توافق بــر ۱۵ هــزار تومان 

بود.
به گفتــه وی، این ۱۵ هزار تومــان را بانک ها به 
صورت یکجا و یا برخی در قالب دو مبلغ ۷۵۰۰ 
تومان به صورت شش ماه از حساب مشتری کسر 

خواهند کرد.

در حالی که طبق گفته معــاون وزیر اقتصاد اضافه 
برداشت ها در خرید سهام دولتی ۳ روز پیش باید 
به حساب مردم باز می گشت، اما برخی از مردمی 
که با این مشکل روبرو شده بودند، همچنان درگیر 

این مسئله هستند.
به گزارش ایســنا، پــس از تصمیــم دولت برای 
واگذاری اموال دولتی در ســال جاری و تمهیدات 
وزارت اقتصــاد در این زمینه مبنــی براینکه این 
ســهام ها به شــکل صندوق های واگذاری مالی 
)یکم( عرضه شــوند، پذیره نویســی برای خرید 
این ســهام از ۱۴ تا ۳۱ اردیبشــهت ماه آغاز شد 
که اولین صندوق آن مربوط به ســهام بانک های 
صادرات، ملت، تجــارت و بیمه های البرز و اتکایی 
امین بود و نکته قابــل توجه در این زمینه تخفیف 
۲۰ درصدی و سقف خرید دو میلیون تومانی است 

که هر فرد با کــد ملی خود می توانــد از ۱۰ هزار 
 تومان تا ســقف دو میلیون تومان ســهام دولتی 

خریداری کند.
پس از اتمــام ثبت نام برای خرید ســهام دولتی، 
عده ای از مردم که به خرید این نوع ســهام اقدام 
کرده بودند، در تماس با ایســنا از بلوکه شدن دو 
میلیون تومان اضافه از حســاب کارگزاری خود، 
گالیه کردنــد که عبــاس معمارنژاد_معاون امور 
بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه 
۱۳ روز پیش اینگونه توضیح داد که تمام اطالعات 
بانک هــا در زمینه خرید این ســهام به شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی داده شده و پس از پاالیش و 
بررسی این اطالعات، اگر فردی دو بار ثبت نام کرده 
باشد و مبلغ اضافی از آن فرد برداشت شده باشد، 

نهایتا تا ۱۰ روز دیگر به حساب آن ها برمی گردد.

اکنون با پایان ۱۰ روزی که از ســوی معاون وزیر 
اقتصاد اعالم شده، درحالیکه مشکل برخی از مردم 
در زمینه اضافه برداشت در خرید سهام دولتی رفع 
شــده اما همچنان عده ای دیگر با این مشکل سر 
می کنند که پیگیری های ایســنا از معاونت امور 
بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد برای مشخص شدن 
زمان بازگشــت پول مردم به حسابشان بی پاسخ 

مانده است.
با این حســاب، تاکنون خرید ســهام دولتی که 
به گفتــه معاون وزیــر اقتصــاد عرضــه آن در 
صندوق های ســرمایه گذاری مالــی منفعت های 
زیادی برای مردم خواهد داشت، با اضافه برداشت 
از حســاب مردم برای خرید آن، نه تنها فعال این 
 منغعت محقق نشــده، بلکه مشکل ســاز شــده 

است.
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آیا عرضه مسکن در بورس به خانه دار شدن مردم کمک می کند؟

فروش متری مسکن  در فاز  نهایی
صفحه۳

صفحه۳

ناتوانی کارگران در تامین معیشت

دولت  با   تعیین 300  هزار تومان  حق  مسکن، فشار
 اعتراضات را  از روی  دوش  خود  برداشت

بانــک جهانــی پیش بینی کــرد امســال اقتصاد 
 ایــران تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا ۵.۲ درصد
 کوچک شود. چشم انداز اقتصادی جهان تحت تاثیر 
شیوع کرونا، کماکان ناامیدکننده باقی مانده است. 
بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود اعالم کرد 
که متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال 
جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که فراگیرترین 
رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم ) ۱۹۳۹-
۱۹۴۵ میالدی( تاکنون محســوب می شــود. این 
رشد برای کشورهای پیشرفته از این هم بدتر بوده 
 و انتظار می رود متوســط رشــد اقتصادی آن ها به

 منفی هفت درصد برسد...

نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم معتقد است 
گرانی لوازم خانگی در ماه های اخیر توجیهی نداشته 
و تحت تاثیر قیمت سازی در فضای مجازی اتفاق 
افتاده است. الهویردی دهقانی نماینده مردم ورزقان 
در مجلس یازدهم با انتقــاد از گرانی لوازم خانگی، 
گفت: گرانی لوازم خانگی در ماه های اخیر توجیهی 
نداشته و تحت تاثیر قیمت سازی در فضای مجازی 
اتفاق افتاده است، با شــیوع ویروس کرونا و کاهش 
نظارت ها، ســوداگران با استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی قیمت ها را سلیقه ای تعیین کرده و موجب 
گرانی تمامی کاالها شدند. نماینده مردم ورزقان در 
مجلس یازدهم معتقد است فعالیت دالالن در فضای 
مجازی و استفاده از ظرفیت این فضا منجر به گرانی 

افسارگسیخته تمامی کاالها از...



اقتصاد2
ایران وجهان

ثبت سفارش ۲۲ هزار میلیارد تومانی ۸ 
بانک در بازار بین بانکی؛

موافقت وزارت اقتصاد با فروش ۴.۹ 
هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

در حراج اوراق بدهی دولتی که امروز برگزار شد، 
وزارت اقتصاد با فروش ۴.۹ هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی دولتی به ۴ بانک موافقت کرد و ۸ 
بانک نیز ۲۲.۱ هزار میلیارد تومان در ســامانه 

بازار بین بانکی ثبت سفارش کردند.
بانک مرکزی در اطالعیه ای نتیجه حراج اوراق 
بدهی دولتی )۲۰ خــرداد ۱۳۹۹( و برگزاری 

حراج جدید، را اعالم کرد.
در این اطالعیه آمــده که پیــرو اطالعیه روز 
سه شــنبه ۱۳ خردادمــاه ۱۳۹۹ در خصوص 
برگزاری حراج اوراق بدهــی دولتی به آگاهی 
می رساند، ۸ بانک سفارش های خود را به ارزش 
۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین بانکی 

ثبت کردند.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۹ 
هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون 
ریال )با کوپن سود ساالنه ۱۵ درصد( به چهار 

بانک موافقت کرد.
همچنین معامالت مربوط به فروش این اوراق 
به نهادهــای مالی برنده در روز سه شــنبه ۲۰ 
خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی 

در سامانه معامالتی بورس ثبت شد.
کارگزاری بانــک مرکزی در راســتای عرضه 
تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، ســومین 
مرحله حراج اوراق بدهــی دولتی برای فروش 
بــه بانک ها، موسســات اعتبــاری غیربانکی، 
صندوق های ســرمایه گذاری، شــرکت های 
بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه را دوباره در 

روز سه شنبه ۲۷ خردادماه اجرا می کند.
اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن دار، با نرخ 
سود ســاالنه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود 
شش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( و به 

شرح جدول زیر است.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی 
شــرکت در این حــراج می توانند نســبت به 
ارســال ســفارش های خود در نماد اراد۳۳ را 
تا ســاعت۱۲:۰۰ روز یکشــنبه ۲۵ خردادماه 
۱۳۹۹و در نماد اراد۳۴ تا ســاعت ۱۲:۰۰ روز 
دوشــنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ تنهــا از طریق 
سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق های 
ســرمایه گذاری، شــرکت های بیمــه ای و 
شرکت های تأمین ســرمایه متقاضی شرکت 
در این حراج می توانند ســفارش های خود در 
نماد اراد۳۳ را تا ســاعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه 
۲۵ خردادماه و در نماد اراد۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ 
روز دوشــنبه ۲۶ خردادماه از طریق ســامانه 
مظنه یابی شــرکت مدیریت فنــاوری بورس 

تهران ثبت کنند.
نتیجه حــراج در هــر روز به نهادهــای مالی 
اعالم می شــود و تمام نهادهای مالی می توانند 
ســفارش های خود را در هر دو نمــاد به طور 
جداگانه ارسال کنند. معامالت مربوط به هر دو 
حراج در روز سه شنبه ۲۷ خردادماه انجام خواهد 
شــد.با توجه به پرداخت کامل سود شش ماهه 
اول به آخرین دارنده، بدیهی اســت نهادهایی 
که در نوبت های پــس از اولین نوبت عرضه، در 
حراج شرکت می کنند در اعالم نرخ های خود 
سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت های 
بعدی عرضــه را لحاظ می کننــد. الزم به ذکر 
اســت، وزارت امور اقتصــادی و دارایی الزامی 
به پذیرش تمام پیشــنهادات دریافت شده یا 
فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. 
بانک مرکزی سفارشــات دریافت شده را برای 
تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ارسال می کند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت 
به تعیین سفارش های برنده از طریق مشخص 
کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار 
حراج اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به 

تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.
الزم به ذکر است بر اساس جزء )۴( بند »ک« 
تبصــره )۵( قانون بودجه ســال ۱۳۹۹، بانک 
مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی 
اسالمی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین 
در چارچــوب قوانین، بانک مرکــزی مجاز به 
خرید اوراق مالی اسالمی در بازار اولیه نبوده و 
نمی تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی 
دولتی را با هدف تامیــن مالی دولت خریداری 
کنــد. همچنین، کارگــزاری بانــک مرکزی 
تامین کننده زیرساخت معامالت و برگزارکننده 
حــراج فــروش اوراق به بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی عضو بازار بین بانکی است و 
تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش 

رفته در بازار اولیه ندارد.

خبر

وزیــر اقتصاد و دارایــی در نود 
و پنجمین نشســت شــورای 
گفت وگو با توجه به این مطلب 
که برخی از آثار منفی شــیوع 
ویروس کرونا بــر تامین مالی 
دولــت و در نتیجه افزایش فشــارهای مالیاتی برای تامین 
نیازهای خود ابراز نگرانی می کنند، گفت: وزارت اقتصاد هیچ 
برنامه ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

نود و پنجمین نشست شورای گفت وگو با محوریت پیگیری 
مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال 
۱۳۹۸برگزار شد. در این نشست با توجه به شروع کار مجلس 
یازدهم و تعیین نشدن نمایندگان این قوه در شورای گفت 
وگو، نماینده ای از مجلس حضور نداشــت.در ابتدای این 
نشست فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت 
وگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از 
پدیده ای جالب در اقتصاد ایران خبــر داد و گفت: در مدت 
کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقالم 
مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقالم تبدیل شویم. 
این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد که واقعیت ها و 
ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه 
ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می 
شود.وی در ادامه از ابراز نگرانی عده ای در مورد تاثیر شیوع 
ویروس بر تامین مالی دولت، تصریح کرد: فروش نفت در دنیا 
به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد 

کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود. نکته قابل توجه این 
است که به دلیل تحریم های چندساله علیه ایران، سال هاست 
که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین 
خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی کنیم 
و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.وزیر اقتصاد از تالش 
دولت برای رفع مشکالت ناشــی از کاهش درآمدهای خود 
در بودجه ۹۹ و رفع این چالش ها از طریق کاهش هزینه ها، 
انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و گفت: 
رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی 
و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.دژپسند ادامه داد: 
از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق 
کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، 
مبنی بر اینکه شرکت هایی که در سال ۹۹ پذیرش می شوند 

برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و 
تنها صورت مالی سال ۹۸ آنها مالک قرار می گیرد. این حکم 
به زودی ابالغ می شود.وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار 
سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و افزود: وضعیت 
امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی شود که دولت برای تامین 
درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.رئیس 
شورای گفت وگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق 
نیز باید با تامل بیشتری جلو برویم، تشریح کرد: موضوعی که 
به شدت دنبال می کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می 
رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای 
تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.بر اساس اظهارات او 
تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش 
دارایی ها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه می دهدو 

تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال 
تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد. بر اساس آخرین 
مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پاالیشگاهی 
نیز عرضه شود. امیدواریم این بخش نیز با استقبال خوبی از 

سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور
در ادامه غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در واکنش 
به راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شــروع کسب وکار که 
مبنایی برای بهبود فضای کسب وکار کشورخواهد بود و با 
همکاری وزارت اقتصاد انجام شد، تشکر و قدردانی کرد.وی 
به برگزاری جلسات شورای گفت وگو در استان ها به ریاست 
استانداران و جدیت آنها در برگزاری این نشست ها، اشاره و 
تشکر کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری موثر نشست های 
شورای گفت وگوی استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از 
استانداران موجب شــده که در این بخش تحوالت خوبی 
اتفاق افتد.شــافعی ادامه داد: می توانیم بر اساس ارزیابی 
نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی 
شورای گفت وگو دعوت کنیم و از مشارکت آنها در مسائل 
ملی کمک بگیریم.دبیر شورای گفت وگو در ادامه با توجه 
به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه 
خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور 
شد و افزود: متاسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد 
و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه های حاضر 
در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی 
انتظامی و غیره به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و 

این موضوع موجب اتالف هزینه و وقت بازرگانان می شود.

وزیر اقتصاد در نود و پنجمین نشست شورای گفت وگو

برنامه ای برای  وضع مالیات بر سهام نداریم

دژپسند:
۱۴۰ هــزار میلیارد تومــان از 
درآمدهای امسال محقق نمی شود

وزیر امور اقتصــادی و دارایــی در واکنش به 
اعالم مرکــز پژوهش هــای مجلــس درباره 
کســری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در 
سال ۹۹، گفت: عبارت کسری بودجه درست 
نیست، زیرا این کســری زمانی اتفاق می افتد 
 که هزینه ها بر منابع و درآمدها پیشــی گرفته

 باشد و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها 
طی امســال آن هم در بدبینانه ترین شرایط 
۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهــد بود.فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
اکنون در ابتدای ســال قــرار داریــم و تنها 
 پیش بینی عدم تحقق مطرح است و براساس 
پیش بینی ما عدد اعالمی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی صحیح نیســت 
و برآورد ما نســبت به عدم تحقــق درآمدها 
طــی امســال آن هــم در بدبینانه تریــن 
شــرایط ۱۴۰ هــزار میلیارد تومــان خواهد 
 بــود.در ادامــه وزیر امــور اقتصــاد و دارایی

 گفت: جای عــدم تحقــق در منابع مصوبات 
بودجه ماننــد مالیــات و واگذاری ها صورت 
خواهد گرفت و ما تالش داریم حداکثر تحقق 
انجام شود اما در صورت عدم تحقق می توانیم 
از طریق فــروش اوراق این کســری بودجه را 
جبران کنیم.وی با اشاره به برنامه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای مولدسازی  دارایی های 
دولت هم توضیح داد: مــا برنامه جامعی برای 
موضوع مولدسازی دارایی ها داریم، اگرچه لزوما 
مولدســازی ایجاد منابعی بودجه ای نیست و 
نکته دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد 
شد زیرا مولدسازی دارایی ها یک پروسه است و 
شاید اکنون آغاز شود اما نتیجه آن در یک دوره 

زمانی دیگری به دست بیاید.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
واحدهای ETF از تیر در بورس 

معامله می شوند
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از از امکان 
معامله واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم 
)etf( در بازار بورس از ابتدای تیر ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباس معمار نژاد در پاسخ به 
این ســوال که چه زمانی واحدهای خریداری 
شده صندوق واسطه گری مالی یکم قابل معامله 
etf می شوند، گفت: تا آخر این هفته وضعیت
های واگذار شــده به مردم مشخص می شود 
و از اول تیر ماه این واحدهای ســرمایه گذاری 
از طریق بورس قابل معاملــه و خرید و فروش 
می شــوند.همچنین به گفته معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، باقیمانده سهام دولت در سه 
بانک ملت، تجارت و صادرات به عالوه باقیمانده 
ســهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکایی امین 
جمعاً به ارزش ۲۳ هــزار میلیارد تومان برآورد 
شده بود که قرار بود این سهام در قالب صندوق 
واســطه گری مالی یکم و با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ 
درصدی به عموم مــردم واگذار شــود که در 
 اولین تجربه از واگذاری اینگونه واحدها بیش

  از ۳.۵ میلیــون نفــر از شــهروندان ایرانــی 
مشــارکت کردنــد و هنــوز کار تســویه و 
اختصاص واحدها به خریــداران به طور کامل 
انجام نشده و قرار اســت از اول تیرماه ۱۳۹۹ 
این واحدهای صندوق واســطه گری مالی در 
پرتفوی دارایی هــای افراد قرار گیــرد و افراد 
بتوانند دارایی هــای خــود را از طریق بورس 
 خرید و فروش کنند.همچنیــن، طبق اعالم

 قبلی معاون وزیر اقتصاد قرار اســت در نیمه 
اول امسال دو ETF دیگر به نام های صندوق 
واســطه گری پاالیشــی مرکــب از باقیمانده 
ســهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، 
بندرعباس و اصفهان و صندوق واســطه گری 
فلزی )شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت 
فوالد مبارکه، ملی مس ایــران، ایران خودرو و 
ســایپا( با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به همه 
دارندگان کدملی ایرانی واگذار شود. این اقدامات 
در راستای واگذاری تصدی های دولتی به مردم 
و گسترش فرهنگ ســهامداری و مالکیت در 
بین مردم و از طرفی تأمین مالی دولت از طریق 
بورس انجام می شــود.طبق گــزارش وزارت 
اقتصاد، دولت در راستای واگذاری سهام خود 
 ETF در شــرکت های دولتی و بانک ها اولین
صندوق قابل معامله بورســی بــه نام صندوق 
واسطه گری مالی یکم را طراحی کرد که برای 
هر دارنده کد ملی تا سقف دو میلیون تومان از 
طریق شبکه بانکی و بورس واگذار کرد و قرار شد 
 واحدهای این صندوق از تیرماه در بورس قابل 

خرید و فروش باشد.

اخبار
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نماینده مــردم در مجلس یازدهم و عضو کمیســیون 
اقتصادی در مجلس دهم از عملیاتی شــدن طرح پیش 
فروش متری مسکن در بورس کاالی ایران استقبال کرد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم در 
مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم 
از عملیاتی شدن طرح پیش فروش متری مسکن در بورس 
کاالی ایران استقبال کرد و گفت: در شرایطی که امروز 
همه اقشار جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و نوسان 
شــدید قیمت در این حوزه، بازاری آشفته را ایجاد کرده 
است، بورس کاال به عنوان مکانیزمی در راستای پیشبرد 
اهداف اقتصادی طرح پیش فروش متری مسکن را ارائه 
کرده است که با توجه به آن می توان چشم انداز روشنی را 
در بازار مسکن پیش بینی کرد.پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمان و راور در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح پیش فروش متری مسکن اقدامی است که 
در تمام دنیا شبیه به آن اجرایی شده و یکی از شیوه های 
سودمند در راستای ایجاد تعادل منطقی  در حوزه مسکن 
اســت.وی افزود: یکی از بهترین اقداماتی که می تواند 
از ســوی بورس کاال به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه 
اجرایی شود، طرح پیش فروش متری مسکن با همکاری 
وزارت راه و شهرسازی است که با اجرای این طرح، منابع 
اندک به بخش تولید و ساخت و ساز مسکن هدایت خواهد 
شــد و از طرف دیگر می توانیم ســرمایه گذاران را برای 
اجرای عملیات اقتصادی در حوزه مسکن تشویق کنیم.
پورابراهیمی اظهار داشــت: اوراق عرضه واگذاری متری 
مسکن فرصتی است که به خریداران اجازه سرمایه گذاری 
می دهد و در کنار آن اگر انتفاعی هم وجود دارد فرد می 

تواند نسبت به سهم سرمایه گذاری ازآن بهره مند شود.
به گفته نماینده مردم در مجلس یازدهم، کلیت این طرح 
قابل قبول است و ابزارهای مورد نیاز آن هم در بورس کاال 
وجود دارد و برای آغاز آن، فقط کافی است که وزارت راه 
و شهرسازی آن را براساس مکانیسم بورس کاال عملیاتی 
کند.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه این طرح فرصتی برای 
خانه دار شدن جوانان است، گفت: سرمایه گذاران با توجه 
به میزان سرمایه خود می توانند پس از انتشار اوراق سلف 
موازی مسکن در بورس کاال به اندازه سرمایه خود چند 
متر مسکن خریداری کنند و در موعد سررسید نیز امکان 
تحویل مسکن براساس متراژهای مشخص شده یا تسویه 
نقدی وجود خواهد داشت که این روش در شرایط آشفته 
بازار مسکن، حمایتی از قشــر جوان و خانه دار شدن آن 
ها خواهد کرد.وزیر راه و شهرسازی  نیز با اشاره به اینکه 
ورود مســکن به بازار بورس، باعث تبدیل سرمایه های 
مردم به مسکن شــود، گفت: البته این کار سختی است 
و محل به محل و ساختمان به ساختمان متفاوت است. 
محمد اسالمی در خصوص ورود مسکن به بورس گفت: 

مردم به دلیل این که ارزش پولشان را حفظ کنند آن را 
به زمین و خانه تبدیل می کننــد و این امر باعث افزایش 
قیمت ها می شود. ورود مسکن به بازار بورس باعث می شود 
تا سرمایه های مردم از طریق بورس تبدیل به مسکن شود، 
البته این کار سختی است و محل به محل و ساختمان به 
ساختمان متفاوت است.وی با بیان این که این طرح، پروژه 
محور است، افزود: اولین بار نیز خود معاونت بورس این 
موضوع را مطرح کرد و قرار است ســاز و کار آن از طریق 
بورس مشخص شود این امر می تواند نقدینگی را در اختیار 
ساخت و ساز مسکن قرار دهد.اسالمی با بیان این که در 
بخش مسکن سه اقدام به شکل همزمان انجام می شود، در 
این باره توضیح داد: اولین اقدام شناسایی کسانی است 
که فاقد مسکن هستند، در مرحله اول، ثبت نام به اندازه 
زمینی که پیش بینی کرده بودیم انجام شــد. در برخی 
مناطق در عرض یک ربع سایت بسته شد. در مرحله دوم 
این نقص را برطرف کرده و ثبت نام به شکل باز انجام شد 
که در این مرحله یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه 
ثبت نام کردند، بعد از انجام غربالگری ۸۰۰ هزار نفر واجد 
شرایط شناخته شدند و تمام این افراد خانه دار خواهند 
شد.وی افزود: کار دوم، راه اندازی سامانه جامع امالک و 
اسکان است که در بهمن ماه سال گذشته از آن رونمایی 
شد و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم، این 
سازمان می تواند بعد از رفع مشکالت موجود قانون مالیات 
از خانه های خالی را اجرایی کند که این امر به تحریک بازار 
و افزایش عرضه کمک می کند.اسالمی با اشاره به سومین 
اقدام در حوزه مسکن گفت: اقدام سوم که مکمل دو اقدام 
قبلی به شمار می رود، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و شهروندان در ساخت مسکن است. به این شکل که هر 
شــخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد، می تواند در طرح 
اقدام ملی مشارکت کند. خوشبختانه در برخی استان ها 

استقبال خوبی از این موضوع شده است.

تدوین آیین نامه طرح 
به تازگی نیز محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای این طرح اعالم 
کرده اســت که آیین نامه طرح فروش متری مسکن در 
بورس کاال در حال تدوین بوده و کلیات آن در شورای عالی 
مسکن طرح موضوع شده است.محمودزاده حتی عنوان 
کرده اســت که اگر این طرح به قانون جدید نیاز داشته 
باشد، برای صرفه جویی در زمان به دنبال آن هستیم که 
پیش نویس معامالت متری مسکن را به دولت ارائه کنیم 
تا از طریق مصوبه سران سه قوا این طرح زودتر به نتیجه 
برسد.همچنین پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی از عملیاتی شدن ابزار پیش فروش 
متری مسکن و فروش نسیه مصالح ساختمانی در بورس 

کاال در آینده ای نزدیک خبر می دهد. به گفته اصالنی، 
ابزارهای مالی بازار ســرمایه در ارتباط با حوزه مسکن، 
شامل اوراق ســلف موازی استاندارد جهت پیش فروش 
متری ســاختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک ، انتشار 
اوراق خرید دین بر پایه معامالت نسیه مصالح ساختمانی، 
صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت شاخص شهر 
تهران قابــل معامله در بورس، قراردادهــای آتی بر پایه 
صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت شهر تهران، 
قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی 
معامالت فیزیکی مسکن )عرضه زمین و امالک دولت و 

بخش خصوصی در بورس کاال( است.
وی تصریح کرده اســت که  انتشــار اوراق سلف موازی 
استاندارد مســکن جهت پیش فروش متری ساختمان 
و اوراق خرید دین مصالح ســاختمانی برای تامین مالی 
ســاخت پروژه ها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده 
نزدیک در بخش مسکن مورد بهره برداری قرار می گیرند.

در پایان نیز حسن محتشــم هیات مدیره انجمن انبوه 
سازان مسکن اســتان تهران با اعالم آنکه طی سال های 
۷۸ – ۱۳۷۷ هم موضوع فروش متری مسکن مطرح و 
بحث تضمین حداقل سود برای این طرح به میان آمد می 
گوید: در حال حاضر با حمایت دولت، بازار سرمایه رونق 
قابل توجهی پیدا کرده و بخش عمده ای از سرمایه های 
کشور به سمت این بازار هدایت شده است، بنابراین بستر 
مناسبی برای ورود دوباره مسکن به بورس فراهم شده و  
بورس کاال هم با شناخت کامل از وضعیت موجود در بازار 
سرمایه، پیشنهاد عرضه متری مسکن را ارایه داده است.

محتشم تاکید کرد: برای اجرای این طرح مهمترین اصل، 
نظارت دقیق است. دراین صورت سرمایه هایی که از محل 
اجرای این طرح جمع آوری می شود به سمت تولید مسکن 
سوق پیدا کرده و باعث افزایش عرضه خواهد شد که در 
این صورت عملکرد طرح بسیار مثبت و کارآمد خواهد بود 
و نتایج پرباری به همراه خواهد داشت.وی با بیان اینکه با 
اجرای این طرح شرکت های بسیاری در بخش ساختمان 
قادر خواهند بود از مزایای این طرح استفاده کنند. گفت: 
در سال های گذشته برای اجرای پروژه های ساختمانی 
و حمایت از سازندگان و سرمایه گذاران صندوقی ایجاد 
شده بود که متاسفانه به سرانجام نرسید اما امیدواریم که 
این طرح در بورس کاال که توامان به تامین مالی پروژه ها و 
خانه دار شدن مردم کمک می کند، با جدیت دنبال شود.

محتشم در پایان گفت:  با اجرای این طرح و در سایه نظارت 
دقیق، زمینه ورود شرکت های فعال در بخش ساخت و 
ساز به بازار سرمایه و بهره مندی از بازارهای متنوع این بازار 
فراهم می شود. این طرح منجر به افزایش سرمایه گذاری 
و تولید مسکن شده و درنهایت به کاهش قیمت تمام شده 

مسکن خواهید انجامید.

عرضه متری مسکن چیست؟
علیرضــا ناصرپور معــاون توســعه بــازار و مطالعات 
اقتصــادی بورس کاالی ایــران نیــز در خصوص نحوه 
 اجرایی شدن طرح پیش فروش متری مسکن از طریق
 انتشار اوراق سلف موازی اســتاندارد می گوید: در این 
طرح شرکت ســازنده و انبوه ساز و یا هر مجموعه ای که 
در حال ساخت مسکن است می تواند با هدف تامین مالی 
و حتی فروش ملک اقدام به انتشــار اوراق سلف موازی 
اســتاندارد کند که این اوراق قابل تحویل در سررسید 
است یعنی فرد می تواند در سررسید به ازای متراژهای 
معینی که تعیین شــده، اوراق را تامین کرده و اقدام به 
تحویل گرفتن واحد مســکونی کند؛ مثال اگر قرار است 
۸۵ متر تحویل بگیرد باید بتواند به آن تعداد اوراق تامین 
 کند و یا اینکه اوراق را در سررسید با سود مشخصی که
 در نظر گرفته شده است تسویه نقدی کند.ناصرپور اضافه 
کرد: عالوه بر این می توان با قرار دادن اوراق اختیار خرید 
و فروش تبعی روی اوراق، ریسک ناشر و همچنین ریسک 
خریدار را مدیریت کرد لذا تمامی اقداماتی که روی اوراق 
سلف موازی استاندارد قابل پیاه ســازی است، روی این 
اوراق هم قابلیت اجرایی دارد.معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادی بورس کاال به مزایای اجرایی شدن این طرح در 
قالب اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد و گفت: اگر 
برای این طرح، اوراق ســلف موازی بدون اختیار خرید 
تبعی تعریف شود، پوشش ریســک را در اختیار خریدار 
اوراق قرار می دهد به طوری که اگــر خریدار نمی تواند 
 کل واحد را یکجا خریداری کند، می تواند متراژ مورد نظر
 خود را بخرد و مابقی را بــه مرور خریداری کند و اگر هم 
نتوانســت به آن تعداد تامین کند می تواند در سررسید 
اوراق را در بازار به قیمت روز به فروش برساند و پولش را 
تحویل بگیرد که اگر در این مدت افزایش قیمتی در ملک 
صورت گرفته باشــد، روی این اوراق خودش را منعکس 
خواهد کرد.وی همچنین در خصوص استانداردســازی 
متراژها توضیــح داد و گفت: این طــرح در پروژه های 
 انبوه ســازی اجرایی شده و استاندارد ســازی آن به این 
صورت است که معموال یک متراژ پایه داخل یک ساختمان 
در نظر گرفته شده و قیمت اوراق سلفی که منتشر می شود 
بر مبنای واحد پایه خواهد بود و در سررســید اگر کسی 
بخواهد واحد دیگری را تعیین کند، صرف و کسر متراژ 
واحدهای دیگر بر مبنای واحد پایه تعیین می شــود که 
این موضوع قبل از انتشار نیز در امیدنامه ذکر می شود.
به گفته ی ناصرپور یکی از اهداف اجرایی شدن این طرح 
این است که در شــرایط تورمی بتواند به خانه دار شدن 
مردم و خریداران مسکن کمک کند، ضمن اینکه برای 
 سازندگان انبوه مســکن نیز روش مناسب تامین مالی

 به شمار می رود.

بانــک جهانــی پیش بینــی کــرد امســال اقتصاد 
 ایــران تحــت تاثیــر شــیوع کرونــا ۵.۲ درصــد
 کوچک شــود. چشــم انداز اقتصــادی جهان تحت 
تاثیر شــیوع کرونا، کماکان ناامیدکننــده باقی مانده 
اســت. بانک جهانــی در گزارش بازبینی شــده خود 
اعالم کرد که متوســط رشــد اقتصادی کشــورهای 
جهان در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که 
فراگیرترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم 
) ۱۹۳۹-۱۹۴۵ میالدی( تاکنون محسوب می شود. 
این رشد برای کشــورهای پیشــرفته از این هم بدتر 
 بوده و انتظار می رود متوســط رشد اقتصادی آن ها به

 منفی هفت درصد برسد.

رشد اقتصادی ایران
با وجــود شــیوع کرونا و تعطیلی گســترده کســب 
و کارها در کنــار ســقوط قیمت نفــت در بازارهای 
جهانی و اخــالل در زنجیره تامین، بانــک جهانی نه 
تنها انتظــار دارد که عملکرد اقتصادی امســال ایران 
به مراتب از ســال گذشته بهتر باشــد، بلکه این سال 
آخرین ســال رشــد منفــی دومین اقتصــاد بزرگ 
 خاورمیانه باشــد و ســال  آینده، اقتصاد ایران با رشد

 مثبــت ۲.۱ درصــدی به ســه ســال رشــد منفی 
متوالی خود خاتمــه دهد.اقتصاد ایران که در ســال 

گذشــته طبــق تخمین بانــک جهانــی ۸.۲ درصد 
کوچک شــد، امســال نیز رشــد منفی ۵.۳ دصردی 
را تجربــه خواهد کرد. پیــش از شــیوع کرونا، بانک 
 جهانی رشــد اقتصادی ایران در ســال جاری را صفر 
درصد پیش بینی کرده بود.به گفته بانک جهانی، اصلی 
ترین دلیل رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش 
مصارف داخلی و فشار وارد شده به بخش خدمات )به 
طور مثال گردشگری( به دلیل شیوع کرونا خواهد بود. 
ایران نخستین کشوری در منطقه بود که شیوع ویروس 
کرونا به طور گســترده در آن گزارش شد اگر چه طی 

هفته های بعد تقریبا تمامی کشورهای منطقه درگیر 
مقابله گسترده با این ویروس شدند.

نرخ تورم
بانک جهانی با اشــاره به کاهش تورم در کشــورهای 
منطقه خاورمیانه می نویسد: ایران یکی از کشورهایی 
بوده که نرخ تــورم در آن روندی نزولی داشــته و در 
ماه هــای اخیــر در محــدوده ۲۰ درصدی نوســان 
داشته است. کاهش تمایل ســرمایه گذاران به انجام 
فعالیت های جدید در شــرایط کنونــی، بخش مالی 
 کشورهای منطقه خاورمیانه و شــمال افریقا را تحت 

تاثیر قرار داده است.

آیا عرضه مسکن در بورس به خانه دار شدن مردم كمک می كند؟

فاز نهایی   فروش متری مسکن  در بورس  

ایران  به مدار  رشد برمی گردد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تغییر قیمت ها در بازار سکه، طال و ارز
روز سه شنبه قیمت هر قطعه سکه طرح جدید هفت میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود که با افزایش ۱۴۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته مواجه بود و سکه طرح قدیم نیز با ۱۹۰ هزار تومان افزایش، هفت 
میلیون و ۲۱۵ هزار تومان دادوستد شده است.روز سه شنبه در بازار داخلی نیز  نیم سکه، سه میلیون و ۷۵۰  هزار تومان و ربع سکه دو میلیون و ۳۰ هزار تومان معامله شده اند که نسبت به روز گذشته  

اندکی افزایش داشتند. سکه های یک گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۶۰ هزار به فروش رسیده است.همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار،   ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. آخرین 
نرخ هر اونس طالی جهانی هم ۱۷۰۶ دالر ثبت شده است.امروز همچنین صرافی های ملی هر دالر آمریکا را معادل ۱۶ هزار و ۸۸۰ تومان خریدند و به قیمت ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان نیز فروختند.
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احجاف چندساله در حق و حقوق کارگران
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار

جلسات بسیاری برای تعیین دستمزد کارگران در سال 99 برگزار شد و همانطور که رسانه ها نیز از آن باخبر هستند هیچ گونه رضایتی در این رابطه از طرف جامعه کارگری و فعاالن کارگری وجود نداشته است. افزایش حقوق باید به میزانی 
باشد که قدرت خرید جامعه کارگری افزایش پیدا کند. امروز به دالیل مختلف شاهد مشکالت اقتصادی و بار زیاد معیشتی بر دوش کارگران هستیم و و با 4 میلیون و ۲ میلیون نمی توان زندگی کرد. 

در حال حاضر با 4۲ میلیون عضو خانوارهای کارگری هیچ آینده ای برای این قشر وجود ندارد و با افزایش حق مسکن نیز دردی از آنها دوا نخواهد شد. شما حساب کنید با افزایش این میزان حق مسکن یک کارگر تا چند سال دیگر باید کار 
کند تا بتواند یک سرپناه برای خود داشته باشد. با این شرایط محال است بتوانیم امیدی به خانه دار شدن این اقشار کم درآمد داشته باشیم. به عبارتی با افزایش قیمت ها و تورمی که در کشور وجود دارد و وضعیت بد معیشت کارگران، حق 

مسکن دردی از جامعه کارگری را دوا نمی کند به خصوص اینکه در موضوع بازنشستگی تاثیری ندارد.
اینکه اعالم کنیم افزایش دستمزد به افزایش تورم منجر می شود باور غلطی است که سالهای سال است موجب شده حق کارگران پایمال شود و اینکه دستمزد عاملی برای تورم در جامعه می شود اشتباه است. بنابراین باید حق و حقوق 

جامعه کارگری طبق قانون کار پرداخت شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با تشریح مصوبات 
ستاد تنظیم بازار برای بازار لوازم خانگی و گوشت قرمز 
گفت: مصوب شد که بانک مرکزی نسبت به تأمین ویژه 
ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم 
خانگی بزرگ و کوچک اقدام کند. محمدرضا کالمی 
در خصوص مصوبات ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه 
19/03/99 اظهار داشــت: بخش مهمی از مواد اولیه 
لوازم خانگی مرتبط با ورق فوالد و یا متأثر از آن است؛ 
وقتی ارز نیمایی تغییر کنــد در قیمت ورق فوالدی 
اثر داشــته و نهایتاً در قیمت تمام شده لوازم خانگی 

تأثیرگذار است.
این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین تولیدکنندگان لوازم 
خانگی بر اساس این پارامترها، هزینه ها و اسناد خود، 
قیمت را محاسبه و پس از هماهنگی با سازمان حمایت 
و درج قیمت در سامانه1۲4، قیمتهای خود را اعمال 
کنند. وی با اشاره به اینکه تقاضای لوازم خانگی تا قبل 
از سال 97 حدود 13.٦میلیون دستگاه لوازم خانگی 
مختلف بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه 
به نرخ ارز، افزایش مؤلفه های بهای تمام شده و رشد 
قیمت لوازم خانگی، این نیاز به 1۲میلیون دســتگاه 

کاهش یافته است.
کالمی تصریح کرد: میزان تولید لوازم خانگی سال 98 
نسبت به سال 97 حدود 8 درصد افزایش داشته که در 
برنامه تولید سال 99 قرار است تولیدات نسبت به سال 
98 حدود 34 درصد رشد پیدا کند که معادل ٦.11 
میلیون دستگاه لوازم خانگی در انواع مختلف است. 
وی در خصوص تصمیمات امروز ستاد تنظیم بازار برای 
بازار لوازم خانگی گفت: با توجه به برنامه تولید سال 99 
در جلسه امروز مصوب شد که بانک مرکزی نسبت به 
تأمین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در 
تولید لوازم خانگی بزرگ و کوچک اقدام کند. وی ادامه 
داد: همچنین، کارگروه تنظیم بازار در راستای تعادل 
عرضه و تقاضا مصوب نمود معاونت امور صنایع وزارت 
صمت، ضمن برنامه ریزی افزایش تولید سال جاری، 
طبق برنامه تعیین شده )افزایش تولید 34درصدی 
نسبت به سال گذشــته(، به برنامه ریزی تولید سال 
1400 و 1401 به گونه ای اقدام نمایند که کل تقاضای 

داخل از محل تولید داخلی تهیه و تأمین شود.
دبیر ستاد تنظیم بازار ابراز کرد: در حال حاضر نیاز بازار 

داخل به لوازم خانگی حدود 1۲میلیون دســتگاه در 
سال است که در سال جاری قرار است تولید به نحوی 
پیش رود که بتوانیم از این میزان 11.٦ میلیون دستگاه 
مورد نیاز داخل را تأمین کنیم و در سال 1400 کل نیاز 
بازار داخل را با تولیدات داخلی پوشش دهیم. وی اظهار 
داشت: در جلسه امروز مصوب شد که سازمان حمایت 
با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمتها 
کرده اند، برخورد کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای 
لوازم خانگی و خودروسازان و... را در قالب قراردادهای 

بلندمدت به قیمت کشف شده در بورس تأمین شود.
کالمی تصریح کرد: با توجه به ضریب خوداتکایی تولید 
لوازم خانگی که بین 30 تا 90 است مقرر شد ضریب 
خوداتکایی کماکان  به صورت ویژه داخلی ســازی و 
افزایش یابد. همچنین، با توجه به افزایش قیمت لوازم 
خانگی ناشی از تغییر نرخ ارز و مؤلفه های تولید در چند 
سال اخیر و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان )قدرت 
خرید( و تولیدکنندگان )تأمین منابع مالی(، تصمیماتی 
دراین زمینه اتخاذ شد. وی گفت: قرار است معاونت 
امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه های 
تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید 
اعتباری، پیش فروش و یا حتی پرداخت تســهیالت 
ارزان قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل 

تصویب به مراجع ذی ربط ارائه کند.
کالمی در خصــوص تصمیمات ســتاد تنظیم بازار 
برای گوشت قرمز نیز اظهارداشت: قرار است شرکت 
پشتیبانی امور دام نسبت به تکمیل ذخایر استراتژیک 
این کاال، در قالب نو و کهنه کردن ذخایر اقدام کند. الزم 
است این اقدام بدون تأثیر افزایشی بر قیمت های داخلی 
صورت گیرد.معاون وزیر صمت گفت: نرخ عرضه ذخایر 
باید به گونه ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده 
داخلی، انگیزه بخش خصوصی برای تأمین نیاز کشور را 
دچار چالش نکند. وی در مورد نرخ تأمین نهاده دامی و 
محصول نهایی مثل شیر، تخم مرغ و مرغ نیز خاطرنشان 
کرد: از آنجایی که اصالح نرخ تأمین نهاده و محصول 
نهایی برای استمرار تولید در کل زنجیره ضرورت دارد، 
مقرر شد سازمان حمایت با برگزاری جلسات تخصصی 
با تشکل های تولیدی و احد اســناد و مدارک بهای 
تمام شده را برآورد و سقف قیمت های سال جاری را به 

کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شیرینی و 
شکالت ایران با اشــاره به افزایش قیمت مواد اولیه 
این صنــف، از احتمال افزایش 1۵ تــا ۲0 درصدی 
قیمت این محصوالت خبر داد.جمشــید مغازه ای 
با اشاره به افزایش قیمت شــکر از 40۵0 به ٦300 
تومان، گنــدم از 18۵0 بــه ۲700 تومــان و آرد از 
۲۲00 به 3۲00 تومان، گفت: بــا توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیــه داخلی و همچنیــن برخی مواد 
اولیه وارداتی که با افزایش نرخ ارز باال رفته در ســال 
 جاری، قیمت تمام شــده شــکالت افزایش یافته 

است.
وی شکالت را کاالیی لوکس توصیف کرد که همیشه 
در سبد مصرف روزانه شهروندان نیست و با اشاره به 
پایین بودن قدرت خرید مردم، اظهار کرد: شکالت 
در اولویت خرید مردم نیســت و اگر افزایش قیمت 

زیادی در این بخش صــورت بگیرد، با کاهش تقاضا 
مواجه می شویم، بنابراین افزایش قیمت باید در حدی 
باشد که تولیدکنندگان متضرر نشوند و بازار خود را 

حفظ کنند.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شیرینی و 
شکالت ایران با بیان اینکه قیمت محصوالت این صنف 
تا پایان ماه رمضان تغییر نکرده، تصریح کرد: در مقطع 
کنونی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق 
کارگران قیمت محصوالت این صنف احتماال 1۵ تا 
۲0 درصد افزایش خواهد داشــت.مغازه ای در پایان 
خاطرنشان کرد که بیسکوییت، شیرینی و شکالت 
مشمول قیمت گذاری نیســت و قیمت آن بر اساس 
عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود و البته شرایط 
جامعه و قدرت خرید مردم اجــازه افزایش بی رویه 

قیمت ها را نمی دهد.

با ادامه اعتراضات به میزان 
حقوق تعیین شده کارگران، 
طی جلسه ای که در چند 
روز گذشته برگزار شد مقرر 
شــد میزان حق مســکن 
کارگران برای امسال با افزایش ۲00 درصدی به 300 
هزار تومان برسد. البته این افزایش در صورت تصویب 
در هیات دولت اجرایی خواهد شد اما اگر فرض را بر 
این بگیریم که این طرح رای دولت را هم بگیرد باز هم 
نمی توان امیدی به خانه دار شدن کارگران حتی طی 

سالهای آینده داشت. 
مبلغ سیصد هزار تومان افزایش یافته در فیش حقوقی 

کارگران به مانند نمایشی برای دلخوش کردن این قشر 
کم درآمد بوده و دلخوشی گذری را شاید برای چند 
روز به کارگران داده است. افزایش قیمت مسکن در 
سالهای اخیر بخصوص سال گذشته تا به امروز امیدی 
را برای خانه دار شــدن هیچ کدام ازاقشار جامعه جز 
درصد کمی از پردرآمدها باقی نگذاشته و این در حالی 
است که حق مسکن 300 هزار تومانی شوآف دولت 
برای کاهش اعتراضات وارده بر میزان حقوق تعیین 

شده کارگران است.
امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی 
همراه بود به گونه ای که پس از گذشت سه ماه از سال، 
شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن 
تشکیل جلسه داد و اعضای شــورا بر روی افزایش 
۲00 هزارتومانی حق مســکن و افزایش از 100 به 
300 هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب 

نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال های 
قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به 
وضعیت بازار مســکن و روند تصاعدی قیمت خرید 
و اجاره، قطعاً ارقامی در حــد 300 هزار تومان هیچ 
نقشی در جبران هزینه های مربوط به مسکن کارگران 
ندارد. البته آنطور که اظهارات مسئوالن حوزه کار و 
البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می دهد، به 
نظر می رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش 
میزان دستمزد است و ذکر عنوان »حق مسکن« تنها 
یک اســم بوده و ربطی به جبران هزینه های مسکن 

ندارد.
در همین زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان می گوید: 
شاید به علت پایین بودن هزینه هاي نگهداري فرزند 
نسبت به تامین مسکن، کسي براي حق اوالد اعتراض 
نداشته باشد، اما عدد حق مسکن باید قابل توجه باشد، 

مسکن باید داراي ویژگي هایي باشد تا مسکن تلقي 
شود، یعني زماني که اجاره بها، پول پیش و هزینه هاي 
جابه جایي مطرح مي شود وضعیت متفاوت خواهد بود. 
اختصاص این حق خوب است، اما عدد آن بسیار مهمتر 
اســت. بنابراین معتقدم که بهترین کار براي بهبود 
شرایط فعلي کنترل تورم از سوي دولت است. دولت 
به جاي هدف گذاري ۲۲ درصدي هدفگذاري را پنج 
درصد تعیین کند،  تحریم ها و افزایش نرخ ارز همیشه 
وجود داشته است مگر اینکه بگوییم تورم ساختاري 
است و ساختار اقتصاد ایران آن را ایجاد مي کند. من 
چنین چیزي را قبول ندارم و تجارت کشورها نشان 
داده که مي توان با آن مقابله کــرد. مگر االن در اروپا 
تورم وجود دارد. متاسفانه تصمیمات نادرست باعث 
 شــده تا وضعیت مســکن، زمین و خودرو به شکل 

امروز درآید.

دولت با تعیین 300 هزار تومان حق مسکن، فشار اعتراضات را     از   روی دوش خود برداشت

ناتوانی  کارگران  در  تامین  معیشت
شوآف دولت در تعیین تزئینی حق مسکن كارگران

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نماینده سرپرست وزارت صمت  در اصناف کشور  و رئیس 
اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن 
همراه گفت: قیمت کاالهای الکترونیکی و یا هر کاالیی که 
وارداتی باشد وابسته به نرخ دالر و ارز است و اکنون قیمت 
تلفن همراه به طور میانگین 30 تا 3۵ درصد افزایش یافته 
است.ابراهیم درستی نماینده سرپرست وزارت صمت در 
اصناف کشور و رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های 
صوتی و تصویری و تلفن همــراه درباره وضعیت تغییر 
قیمت گوشی تلفن همراه اظهار داشت: قیمت کاالهای 
الکترونیکی و یا هر کاالیی که وارداتی باشــد وابسته به 
نرخ دالر و ارز اســت، موضوع دیگر بحث ثبت سفارش و 

تخصیص ارز تاثیرگذار است.
وی افزود: به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه و 
نیاز دانش آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان 
تقاضا افزایش یافت و قیمت ها نیز رشد کرد که امیدواریم 
با ایجاد ســهولت در پروســه های اداری و تخصیص ارز 
این مشکالت مرتفع شــود.رئیس اتحادیه فروشندگان 
دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: قیمت 
تلفن همراه به طور میانگین 30 تــا 3۵ درصد افزایش 
یافت اما در کل قیمت ها وابسته به نرخ دالر است .نماینده 
سرپرست وزارت صمت  در اصناف کشور در ادامه تصریح 
کرد: اکنون واردکنندگان گوشی تلفن همراه تا 18 درصد 
سود حاصل می کنند و در این بین مغازه دار کمترین سود را 
می برد. به دلیل اینکه وضعیت ارز در نوسان است و امکان 

واردات سخت شده قیمت ها روند افزایشی گرفته است.
درســتی بیان کرد: در حال حاضر70 تا 7۵ درصد بازار 
متقاضی گوشی با قیمت 3٫۵ تا نهایت ۵ میلیون تومان 
است، ۲۵ درصد هم گوشی های گران قیمت خریداری 
می کنند.وی درباره تاثیر خروج سامسونگ و ال.جی از 
ایران بر بازار نیز گفت: باید بپذیریم که ما تحریم هستیم و 
شرایط قیمت نفت و بدتر از آن هم کرونا، به این مشکالت 

دامن زده و روی اقتصاد ما اثر گذاشــته است. وقتی یک 
برند از ایران می رود باید کسانی باشند که بتوانند بازار را 
بدست بگیرد، بازاری که ماهانه یک تا یک و نیم میلیون 
گوشی تلفن همراه نیاز دارد باید از سوی یک برند تامین 
شود اکنون گوشی تلفن همراه جزء ضروریات یک خانوار 
است، ما باید مدیریت کنیم که کمترین آسیب و هزینه 

را داشته باشیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری 
و تلفن همراه درباره وضعیت قاچاق نیز اظهار داشت: اکنون 
موضوعی به نام قاچاق در این صنف تعریفی ندارد، کاالها 
رجیستر می شوند و امکان قاچاق وجود ندارد. این در حالی 
است قبل از اعمال طرح رجیستری 90 تا 9۵ درصد قاچاق 
صورت می گرفت.نماینده وزارت صمت در اصناف کشور 
همچنین در بخشی دیگر درباره واردات و علت افزایش 
یکباره قیمت گوشی همراه گفت: قدرت واحد صنفی در 
حد احتکار کردن نیست، اما  ۲74 شرکت گوشی تلفن 

همراه وارد کردند.
وی افزود: متأسفانه بعضی از شرکت ها سایتی طراحی 
کردند که به طور مستقیم از آنجا گوشی را ارائه می کنند 
و به طور مطمئن اینجا تخلف یــا احتکار اتفاق می افتد. 
درستی با درخواست از آقای تابش بیان کرد: کسانی که 
مجوز نمایندگی خدمات پس از فروش می گیرند، بروند 
مراجعه کنند که آیا این خدمات ارائه می شود یا جمع شده 
است. نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور با 
اشاره به تأیید اینکه احتکار وجود داشته باشد، عنوان کرد: 
نوســان قیمت دالر هم روی افزایش قیمت گوشی های 
همراه تأثیر گذاشته، اما کسانی که به قیمت دالر قبلی 
جنسی را خریدند موظفند به همان قیمت قبلی جنس 
خود را بفروشند. وی با اشاره به اینکه در رابطه با فروش 
موبایل به قیمت دالر قبلی نیاز به قوه قهریه است، ادامه 
داد: سازمان تعزیرات حکومتی و ما نیز پای کار ایستادیم.

در شــرایطی به ســر می 
بریم که بسیاری از کسب 
و کارها تمایل به حضور در 
فضای مجازی و فعالیت در 
آن را دارند. به دلیل شیوع 
بیماری کرونا وادامه این بحران مشاغلی که تعطیل 
شدند تصمیم به فعالیت به صورت اینترنتی گرفته 
اند و تب حضور در این حوزه بسیار باال رفته است. 
اما صرف حضور در فضای مجازی دلیل بر موفقیت 
کســب و کارها نبوده و میبایست شرایطی را برای 
فعالیت مســتمر و موفق لحاظ کنند. در این بین 
جذب مشتری و روش های جذب بسیار مهم بوده 
و از اصول اولیه فعالیت در فضای مجازی اســت. 
متاسفانه در کشور ما صاحبان مشاغل اینترنتی و 
سامانه های آنالین در بازاریابی و فروش مشکالت 
بسیاری دارند. تیم هایی که تشمیل می شود تبحر 
کافی برای حضور در فضای دیجیتال مارکتینگ را 
نداشــته و این امر به تدریج موجب خروج کسب و 
کار مربوطه از مسیر فعالیت خود خواهد شد. نمونه 
های بسیار زیادی از مشاغل اینترنتی و استارت آپ 

ها در کشور وجود دارند که به علت عدم موفقیت 
در جذب مشتری تعطیل شده و یا فعالیت زیادی 

ندارند. 
در این میان ایجاد کمپین های بازاریابی می تواند 
مشکل بسیاری از کسب و کارها را جذب مشتری 
حل کند. بهنــام بهزادی فر، مدیر توســعه بازار و 
ارتباط با مشتری گروه فناوری پرند در همین رابطه 

می گوید: هر کمپین مجموعه ای از فعالیت هاست 
که برای رسیدن به هدفی خاص اجرا می شود. برای 
مثال یک نامزد ریاست جمهوری می تواند برای نیل 
به هدف که کســب آرای الزم برای رئیس جمهور 

شدن است، یک کمپین تبلیغاتی راه بیاندازد.
همان گونه که معیار سنجش موفقیت یک کمپین 
تبلیغاتــی برای ریاســت جمهوری، پیــروزی در 

انتخابات اســت، هدف یک کمپین بازاریابی هم 
می تواند فروش بیشــتر محصــوالت، خدمات و 
جذب مشتریان جدید باشد. مخاطبان یک کمپین 
بازاریابی گروهی از افراد، ســازمان ها یا شرکت ها 
هستند. نخستین قدم برای راه اندازی یک کمپین، 
تعیین فهرست اهداف است. برای سنجش میزان 
موفقیت یک کمپیــن، می توانید فرد، ســرنخ یا 
حســاب را به آن کمپین متصل کنید. مشــتری 
مداری مهارتی است که موجب می شود مشتری 
بالقوه شما تبدیل به مشتری دائم شود. زمانی که 
بتوانید مشتری را در کوتاه ترین مدت به بهترین 
نحو به هدف خود برسانید این مهارت را کسب کرده 
اید. به این ترتیب مشتری مدت زمان بیشتری را با 
شما در ارتباط خواهد بود و رضایت وی از خدمات 
و محصوالت شما موجب می شــود تا به خوبی از 

محصوالت یا خدمات جدید استقبال کنند.
اما به طور کلی مشــتری مداری نبایــد گره کار 
برندهای مختلف شــود. هرچند آن برند گسترده 
باشد. مشتری مداری زمانی با موفقیت صورت می 
پذیرد که بهترین تجربه کاربر در زمان استفاده وی 
از محصوالت یا خدمات حاصل شــود. پس به یاد 
داشته باشــید رمز اول موفقیت در جذب مشتری 

ارائه خدمات یا محصوالت خوب است.

كسب و كارهای اینترنتی در مسیر توسعه با چالش های بازاریابی و فروش روبرو می شوند

ماندگاری آنالین ها در گرو جذب مشتری
جای خالی كمپین های بازاریابی در تحول آنالین ها

مشتری ضامن امنیت فعالیت های مجازی
فرشید آقایی، کارشناس اقتصاد دیجیتال

مشتری و داشتن آمار باالی حضور افراد در سامانه آنالین می تواند ضامن مطئنی برای ادامه فعالیت موفیت آمیز در فضای مجازی باشد. شاید یکی از بزرگترین مشکالتی که کسب و کارهای اینترنتی در ایران با آن روبرو هستند 
عدم شناخت نیاز بازار و مشتری باشد که بی توجهه به آنچه می تواند موفقیت آنها را تضمین کند فعالیت می کنند. تمام اشتیاق صاحبان و موسسان کسب و کارهای آنالین در ایده ای خالضه شده است که تنها عامل موفقیت در 
فضای آنالین نیست. صرف تشکیل یک تیم و گذاشتن نام کسب و کار اینترنتی بر روی فعالیت مورد نظر نمی تواند در ادامه راه چاره ساز باشد. همه چیز فقط داشتن یک ایده عالی و محصول و خدمات عالی نیست. برای موفقیت در 
کسب و کار، نیاز به مهارت بازاریابی و طراحی استراتژی در کسب و کار است. جذب مشتری دقیقا مشکل اصلی و بزرگ تمام کسب و کارهای اینترنتی در کشور است. هنوز هم این مشکل به رغم افزایش فعالیت ها در فضای مجازی 
و تغیر الگوی مصرف کنندگان و مشتریان وجود دارد. نباید نگاه به شرایط حال حاضر کشور داشته باشیم. هر چقدر هم این بحران بزرگ باشد به هر حال ازبین خواهد رفت و اجباری که در حال حاضر برای حضور مشتریان و خرید 
از فضای مجازی وجود دارد نیز ممکن است تغییر پیدا کند. عقیده بسیاری از مردم این است که خرید در فضای فیزیکی جذابیت های بیشتری دارد. بنابراین الزم است اصول بازاریابی برای دوران پساکرونا وجود داشته باشد تا به 
حفظ مشتریان که در دوران کرونا به فضای آنالین گرایش داشته اند منجر شود. این یک واقعیت است که اگر در کسب و کار استراتژی وجود نداشته باشد، تا همیشه باید با روش هایی مثل تخفیف دادن و کاهش قیمت، در حال 

رقابت با رقبای باشید و رقبا با مهارت بازاریابی و فروش و داشتن استراتژی، محصول مشابه را با قیمت بیشتر و راحت تر به مشتریان می فروشند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمتشکالت۱۵تا۲۰درصدافزایشمییابد

منشأ احتکار، واردكننده ها و واسطه ها هستند

قیمتتلفنهمراهبهطورمیانگین۳۰تا۳۵درصدافزایشیافت

برنامه تأمین كل نیاز لوازم خانگی كشور در سال 1400

تصمیماتتنظیمبازاربرایلوازمخانگیوگوشتقرمز
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ورود استارت آپ ها به بورس در هاله ای از ابهام
پس از گذشت ۳ سال از صحبت های اولیه استارتاپ ها با مدیران بورس و 
فرابورس و مخصوصا با انتشار ورود ۴ استارتاپ بزرگ به بورس، همچنان 

برای این اقدام سازو کار مشخصی اعالم نشده است.
استارتاپ ها و یا شرکت های نوپا مدت هاســت که با خدمات متنوع خود، 
ســبک زندگی مردم را تغیر داده و با پیوند تکنولوژی و راحت کردن امور 
روزمره مردم جای خود را در جامعه باز کردند. رکود اقتصادی، نوسانات ارز 
و تحریم های بانکی چند ساله اخیر باعث جلوگیری از ورود سرمایه خارجی 
به کشور و موجب ایجاد مشکالت متعددی در مسیر رشد استارتاپ ها شد.

در اواخر سال ۹۸، شیوع ویروس کرونا تیر آخر را به خیلی از استارتاپ ها زد 
و شاهد توقف فعالیت، تعدیل و یا افت شدید سفارشاتشان بودیم. مدیرعامل 
شرکت سرآوا در این باره به نقل از شنبه مگ گفت: » ویروس کرونا به طور 
قطع به مرگ بعضی از کســب وکارهای نوپا و بعضی از شــرکت ها منتج 
می شود. وقتی از شرکت ها حرف می زنیم، مثال در صنعت گردشگری، شاید 
۱۰ بازیگر اصلی وجود داشته باشد، هیچ اطمینانی وجود ندارد که همه این 

بازیگران زنده بمانند.«
علی فیاض در ادامــه صحبت های خود گفت: »به نظر من شــیوع کرونا، 
به ویژه در ایران که دچار رکود تورمی است، حاوی نشانه های جدی برای 
استارت آپ هاســت که منابع مالی بزرگ قطعا کمرنگ خواهند بود. پس 
حتما باید به بازار ســرمایه دســت پیدا کنند. یعنی باید بتوانند از منابع 
خرد تامین مالی بگذرند و همیشــه نباید به دنبال سرمایه گذارانی با توان 
مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی و … باشــند. پس باید برای حضور در بورس و 
بازار سرمایه خودشــان را آماده کنند. در این صورت به جای اینکه دو یا 
ســه ســرمایه گذار جذب کنند، می توانند هزار، دو هزار یا حتی ۱۰ هزار 
ســرمایه گذار با منابع مالی ای با اعداد کوچک داشته باشند که سرجمع 
به منبع مالی بزرگی تبدیل می شــوند. در واقع شــاید اســتارت آپ ها و 
 کســب وکارها از این امر ناگزیر باشــند و راه دیگری بــرای زنده ماندن

 پیش روی شان نباشد.«
در سال های اخیر صحبت ورود اســتارتاپ ها به بورس بود و چالش های 
زیادی داشت در سال ۹۷ امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران 
در مصاحبه ای گفته بود:  »ورود شــرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه 
دو مانع و چالش بزرگ دارد که به تیم مدیریت مالی، حســابداری و ثبت 
حســاب ها برمی گردد. معموالً این موارد با اســتانداردهای حســابداری 
ایران و IFRS که حســابداری بین المللی اســت انجام نمی شود. سپس 
 زمانی کــه می خواهند وارد فرابورس شــوند، با یک چالــش بزرگ برای

 تغییر و تحول در نظام حســابداری خود مواجه می شوند. در نتیجه الزم 
می شود تا همه چیز را از نو بسازند. این مشکل در واقع به خود استارت آپ ها 
برمی گردد و اگر از ابتــدا فرایندها دقیق انجام می شــد، ورود آنها به بازار 

فرابورس خیلی ساده تر بود.«
حال با انتشــار خبر ورود ۴ اســتارتاپ  دیجی ــکاال، کافه بازار، تپســی و 
شــیپور به بورس، نقدها و طرح هــای زیادی را برای این اقــدام به وجود 
آمده اســت. از انواع مدل قیمت گــذاری برروی اســتارتاپ ها گرفته تا 
ایجاد تابلوی اختصاصی در بورس، و همچنــان اطالعات و روش دقیقی 
درباره نوع قیمت گذاری و راه حل ورود اســتارتاپ ها به بورس مشــخص 
 نشده اســت. امید هاشــمی، مدیر کســب وکار های نوین اتاق بازرگانی

 تهران گفت: »ارزش گذاری شیوه ها و اهداف متفاوتی دارد. در شرکت های 
تکنولوژی محور ارزش گذاری عمدتا ارزش برای سرمایه های خطر پذیر 
است. نکته واضح این است که با مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر نمی توان 
شرکت های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات را در بورس وارد کرد.« 
او درباره از ارزش گذاری روی دیجی کاال سخن گفت و افزود: »ارزش گذاری 
روی دیجی کاال در سرمایه  گذاری خطر پذیر باید با ریسک و رقم باال صورت 
 گیرد، اما اگر در بورس وارد شود نمی توان آن رقم های باال را مبنا قرار داد و

 با کاهش روبرو می شود.«
رضا الفت نســب عضو هیات مدیره اتحادیه کشــوری کسب وکار مجازی 
در رابطه با چالش های ورود اســتارتاپ ها به بورس بــه بانکی گفت: »ما 
هنوز تجربه کافی برای ورود اســتارتاپ های بزرگ به بــورس را نداریم 
اما اگر اول این کرادفاندیگ ها با اســتفاده از ســرمایه محدود و با وجود 
شــرکت های نوپایی که هنوز در مرحله رشد خود هســتند شروع به کار 
 کنند، اتفاق بهتری رقم می خورد. با این کار هم می توان ارزیابی دقیق تری

 به این موضوع داشت و همچنین مردم با ماهیت استارتاپ ها بیشتر آشنا 
شده و می توانند با پول های کوچک استارتاپ ها را محک بزنند.« مشکل 
دیگر استارتاپ ها عبور از قوانین سختگیرانه بورس شامل درآمد سالم، رشد 
مناسب و حجم بازار است؛ استارتاپ های تپسی و شیپور که به دلیل لیدر 
نبودن در بازار خود و داشتن حجم بازار کمتر، ممکن است نتوانند از این 

آزمون ورودی عبور کنند.

 سوداگری در  بازار لوازم خانگی
نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم معتقد است گرانی لوازم خانگی در 
ماه های اخیر توجیهی نداشته و تحت تاثیر قیمت سازی در فضای مجازی 
اتفاق افتاده اســت. الهویردی دهقانی نماینده مــردم ورزقان در مجلس 
یازدهم با انتقاد از گرانی لوازم خانگی، گفت: گرانی لوازم خانگی در ماه های 
اخیر توجیهی نداشــته و تحت تاثیر قیمت سازی در فضای مجازی اتفاق 
افتاده است، با شیوع ویروس کرونا و کاهش نظارت ها، سوداگران با استفاده 
از ظرفیت فضای مجازی قیمت ها را سلیقه ای تعیین کرده و موجب گرانی 

تمامی کاالها شدند.

 با رشد نرخ ارز و کاهش نظارت دولت بر بازار، افزایش قیمت ها 
موضوع دور از انتظاری نیست

نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم معتقد اســت فعالیت دالالن در 
فضای مجازی و استفاده از ظرفیت این فضا منجر به گرانی افسارگسیخته 

تمامی کاالها از جمله لوازم خانگی شده است.
وی با بیان اینکه با رشــد نرخ ارز و کاهش نظارت دولــت بر بازار، افزایش 
قیمت ها موضوع دور از انتظاری نخواهــد بود، افزود: موضوعات اقتصادی 
همانند زنجیری به هم پیوسته است که تغییر یکی از متغیرها موجب برهم 

خوردن معادله ها و ایجاد گرانی های نابه هنجار می شود.

سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع گرانی لوازم خانگی ورود 
کند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت و سازمان تعزیرات 
حکومتی باید با ورود به موضوع گرانی لوازم خانگی از سوءاستفاده متخلفان 
جلوگیری کنند این در حالی است که بازار به حال خود رها شده و قیمت ها 

سلیقه و براساس منفعت افراد تعیین می شود.
دهقانی ادامه داد: ممکن است تولیدکنندگان با گران کردن لوازم خانگی به 
دنبال افزایش سود باشند در حالی که باید به این نکته نیز توجه شود که در 
صورت گرانی بی ضابطه، این افراد نیز متضرر خواهند شد، زیرا باید دستمزد 

کارگران را بیشتر کرده و مواد اولیه را گران تر بخرند.

اخبار 

در شــرایطی کــه رئیس 
جمهور بر بورس نام »نقطه 
امید« می نهد و در جلسات 
مکرر هیات دولت بر رونق 
آن تاکید می کند، می توان 
امید داشت که امســال برای بورس سال پررونقی 
خواهد بود. کارشناســان نیز بر این مســاله صحه 

نهاده اند. 
رئیس جمهور بورس را نقطه امیدی دانسته که در 
این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش 
حضور مردم در اقتصاد شده است. او شورای عالی 

و ســازمان بورس را به مراقبت فرامی خواند تا این 
فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین 
باشد و تاکید می کند که باید تالش کرد بازار بورس 

با قدرت به کار خود ادامه دهد.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق 
بازار ســرمایه از وزارت امور اقتصــادی و دارایی و 
شورای عالی بورس خواست برای راه اندازی بورس 
امالک تالش و سرعت عمل داشته باشند. در چنین 
شرایطی که انگشت دولت روی دکمه بورس رفته 
است، می توان امید داشت این دکمه با روشن شدن 
افق های مثبتی پیش روی بورس بگذارد. حال باید 
منتظر ماند و دید. »کسب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، چشم انداز بازار ســرمایه در سالی که 

پیش رو داریم را بررسی می کند. 

روحانی: بورس نقطه اميدی در شرايط فعلی است

چرخ بازار سرمایه بر مدار رونق
مردم سهام عدالت خود را نفروشند                                                                                                                         رونق بازار سرمايه در شرايط كرونايی

چشم انداز مثبت  بازار سرمایه
وحید شقاقی، اقتصاددان

بازار سرمایه زمانی می تواند برای کشور و برای رشد و تولید اثرگذار باشد که بازار اولیه بزرگی داشته باشیم؛ یعنی بازار اولیه عمق پیدا کند. از سال گذشته تاکنون بازار ثانویه تقریبا پررونق شده است، اما این در حالی است که بازار ثانویه دردی را دوا نمی کند. ما 
باید بازار اولیه را عمیق و بزرگ کنیم و حوض بازار اولیه باید بزرگ شود. باید تالش شود که بازار سرمایه کریدور تامین مالی شود. در کشور ما از گذشته تاکنون تامین مالی پروژه ها و بنگاه های تولیدی از کانال نظام بانکی صورت می گرفت. در دنیا اصال بانک 
ها برای تامین مالی بلندمدت ورود نمی کنند و فقط برای ارائه تسهیالت کوتاه مدت کارگشا هستند. در کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و نظام بانکی ما بیش از ۹۰ درصد تامین منابع مالی را بر عهده داشته و همین عامل هم موجب شده که نتواند خیلی 
کمکی به تولید کند. باید تالش شود که در بازار سرمایه، بازار اولیه عمق کافی پیدا کند و بتواند تامین مالی بنگاه ها را به عهده بگیرد. پیشنهاد من این است که دولت برنامه تامین مالی را در بازار سرمایه طراحی و صندوق پروژه ها را سریع طراحی کند؛ یعنی 
شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند اگر نیاز به توسعه و گسترش پروژه ها دارند، باید پروژه هایشان را اعالم کنند یا این پروژه ها در قالب یک صندوق در بازار اولیه عرضه شود. به طور مثال صندوق ها و بنگاه هایی که در حوزه معدن فعال هستند 
پروژه های خود را اعالم کنند و این پروژه ها در قالب یک صندوق مشخص شود و به طور مثال »صندوق پروژه های معدنی« شود و این صندوق در بازار اولیه تامین مالی شود و در ضمن دولت تالش کند که شرکت های دولتی را در بازار سرمایه عرضه و بخش 
خصوصی را نیز ترغیب کند که در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. درمجموع دولت باید تمام تالش خود را کند که بازار اولیه را پررونق کند. بدون بازار اولیه عمال بازار سرمایه چندان فایده ای در اقتصاد نخواهد داشت. آنچه در اقتصاد مهم است این است که ما 
باید بازار اولیه را پررونق کنیم. راهکار آن نیز این است که باید دولت تالش کند که برنامه تامین مالی را در بازار اولیه مشخص و تعیین کند تا بازار اولیه بتواند نقش مهمی را ایفا کند. اگر بنگاه های تولیدی تک پروژه های بزرگ یا ملی دارند در بازار اولیه عرضه 
کنند و باید تالش شود در بازار سرمایه بنگاه های مشابه بیایند و پروژه های مشترک یا پروژه های خودشان را در یک صندوقی بریزند و این صندوق در بازار اولیه عرضه شود تا تامین مالی صورت بگیرد. ضعف ما در حال حاضر این است که بازار اولیه ما کوچک 

است. البته دولت تالش می کند که عرضه های اولیه را زیاد کند ولی باید در کنار اینکه عرضه های اولیه زیاد می شود، صندوق پروژه های شرکت های موجود در بازار سرمایه را نیز راه اندازی کند تا صندوق پروژه ها راه بیفتد. 
رشد بازار بورس مهم نیست. مهم این است که دولت باید تمام تالش خود را بکند که بازار اولیه عمیق شود و تامین مالی به سمت بازار اولیه برود. وقتی بازار اولیه عمق پیدا کند، بازار ثانویه با منطق پیش می رود و ما درگیر سوداگری های افراطی یا نوسانات 
شدید یا قیمت های غیرواقعی هم نخواهیم بود و مردم هم آرام آرام متوجه می شوند که این بازار، یک بازار تخصصی است و عمال تصمیم گیری ها عقالنی تر و میزان سوددهی عادالنه تر می شود. در حال حاضر ضعف ما این است که این تامین مالی هنوز در 
بازار اولیه رونق پیدا نکرده و شکل نگرفته است. باید تالش شود که سال ۹۹ حداقل بین 2۰ تا ۳۰ تامین منابع مالی پروژه ها از بازار سرمایه صورت بگیرد. در سال های گذشته این میزان کمتر از ۱۰ درصد بوده است. دولت باید این افق را برنامه ریزی و تالش 
کند که بنگاه ها پروژه هایشان را به بازار اولیه بیاورند. بنگاه های خصوصی خودشان به بازار اولیه بیایند و در بازار سرمایه پذیرش شوند. پس باید پذیرش شرکت ها را در بازار سرمایه تسریع ببخشیم. دولت شرکت های دولتی خود را در بازار سرمایه عرضه 
کند. ما تا زمانی که نتوانیم بازار اولیه را توسعه دهیم، بازار ثانویه دردی را از کشور دوا نخواهد کرد. امسال برآورد من این است که بازار سرمایه بازار پررونقی خواهد بود و سودآوری آن نسبت به سایر بازارها همچنان مناسب تر و بهتر خواهد بود. دولت باید عمال 

تالش کند که تا حد امکان بازار اولیه را توسعه دهد تا سود منطقی در بازار ثانویه توزیع شود و قیمت های غیرواقعی سهام شکل نگیرد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

گزارش اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از تأثیر شیوع کرونا بر کسب وکارهای آنالین
با ورود بیماری کرونا از اوایل اسفند سال ۹۸ و به دنبال آن قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، تاثیرات متفاوتی بر کسب وکارهای آفالین و اینترنتی گذاشت. در این دوران کرونا باعث شد تا 

مردم به خرید آنالین توجه بیشتری نشان دهند و اعتماد کنند.  لذا طبق گزارش به دست آمده از کسب و کارهای آنالین عضو اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی می توان گفت، اگر چه در 
نگاه اول برخی کسب وکارها از شرایط جدید متنفع می شوند اما بسیاری از کسب و کارهای کوچک در شهرستان ها آمادگی مواجهه و بستر مناسب استفاده از این فرصت را نداشتند.

فعال حوزه کسب و کارهای نوپا گفت: »با شیوع 
کرونا کسب و کارهای اینترنتی برای جلب اعتماد 
مردم فرصت پیدا کردند. مردم پیش از این کمتر 
کســب و کارهای اینترنتی را می شناختند زیرا 
پیش از کرونا به سراغ این نوع کسب و کارها نمی 
رفتند؛ اما به واسطه این شــرایط مجبورند که به 

سراغ این کسب و کارها بروند.«
ایمان جلیلی در پاسخ به ســوال »کسب و کار« 
مبنی بــر اینکه کرونا چه فرصتی برای کســب و 
کارهای اینترنتی فراهــم کرد، گفت: »هم اکنون 
فرصت خوبی برای کسب و کارهایی است که می 
گفتند در آینده دنیا به ســمت استفاده از اقتصاد 
دیجیتال می رود و ما باید به سراغ آن برویم. این 
کسب و کارها باید نشــان بدهند که این سیستم 
واقعا کار می کند. در دوران خاصی که در آن قرار 
داریم، اســتقبال متفاوتی از آنالین ها شد و این 
اســتقبال به حوزه های مختلف کسب و کارهای 
آنالین ربط دارد. در چنین شــرایطی، استارتاپ 
های گردشگری نابود شدند؛ ولی کسب و کارهای 
آنالینی از جنس سیستم های پرداخت، خدمات 
غیرحضوری مثل ســوپرمارکت های آنالین و... 
می توانند از این فرصت اســتفاده و اعتماد مردم 

را جلب کنند.«
جلیلی افزود: »در این مدت نیز این کسب و کارها 
رشــد خوبی را تجربه کردند. این در حالی است 
که گرچه دید متفاوتی نســبت به قبل به کسب 

و کارهای آنالین شکل گرفت؛ ولی خیلی تحولی 
نیز اتفاق نیفتاده اســت. چیزی که در این دوران 
فهمیدیم، این است که کشورهایی که زیرساخت 
تجارت الکترونیک را داشتند و از آن استفاده می 
کردند بهتر توانستند به مردم خدمات بدهند و این 

بحران را مدیریت کنند.«
فعال حوزه کسب و کارهای نوپا گفت: »این دوران 
باعث شد که نگاه دولت و حکومت و قانونگذار به 
سمتی برود که به سازمان هایی فشار بیاورد که از 
جنش زیرساخت اند. طبیعتا باید دولت زیرساخت 
را مهیا کند. به طور مثال اگر ما شبکه ای متصل 
داشــتیم که دیتاها به هم وصل می شدند آنگاه 

خیلی سریع تر و بهتر می شد کارهایی کرد. نمونه 
این امر تجربه آموزش و پرورش در حوزه آموزش 
آنالین اســت. مدیریت کردن آموزش آنالین در 
دوران تعطیلی مدارس، نتیجه خوبی نداشــت به 
دلیل اینکه وقتی این اتفاق افتاد، تازه به این فکر 
افتادند که چه راه حلی می توانیم پیش بگیریم؛ 
ولی مشابه این تجربه را می توانید در چین، آلمان و 
کشورهایی ببینید که زیرساخت اقتصاد دیجیتال 
و بستر فضای مجازی را داشتند. وقتی زیرساخت 
درست باشــد، آنگاه زمانی که بحرانی مثل کرونا 
پیش می آید آنگاه اصالحا »شــیر« را به شبکه 
وصل می کنیم؛ ولی در کشــور ما تــازه باید فکر 

کنیم که چرا سیستم »شاد« کار نمی کند. ما در 
ساخت زیرساخت اقتصاد دیجیتال خیلی نوپاییم 
و به طور مثال سیستم »شــاد« در جامعه 2 هزار 
نفری و درمجموع ۱۰ مدرسه ممکن بود کار کند؛ 
ولی وقتی قرار است در یک کشور کار کند دیگر 
نمی تواند سرویس درستی بدهد و خطاهای آن 
مشخص می شود. چون ما به کســب و کارهای 
آنالین اطمینان نداریم، دو بار که ببینیم کار نمی 
کند، عطای آن را به لقایش می بخشیم. اول باید 
زیرساخت درست شود و بعد باید ببینیم در شرایط 

بحران چگونه از آن استفاده کنیم.«
جلیلی در پایان گفت: »طبیعتا کسب و کارهای 
اینترنتی در شرایط کرونا در جاهایی خوب عمل 
کردند و در جاهایــی بد. ولی اگر مــِن مغازه دار 
تاکنون یک مغازه فیزیکی داشــتم. بعد از اینکه 
مجبور شــدم مغازه ام را ببندم،  چــاره ای ندارم 
جز اینکه به سمت آنالین شــدن بروم؛ ولی این 
روال، روال درستی نیست. اگر گرفتن نماد اعتماد 
الکترونیک طی یــک روز امکان پذیــر بود همه 
کسب و کارها به این ســمت می آمدند. برخی از 
کســب و کارهای اینترنتی که پیش از این کسب 
و کار خود را توسعه داده بودند بسیار سریع خود 
را با بحران تطبیق دادند؛ ولی کســب و کارهایی 
که پیــش از این اصال به این ســمت نرفته بودند 
 بــرای اینکه آنالین شــوند یــا هزینــه دادند یا

 آزمون و خطا کردند.«

رئیس جمهوری بازار بورس را نقطه امیدی برای افزایش 
حضور مردم در اقتصاد دانست و تاکید کرد: شورای عالی 
و سازمان بورس مراقبت الزم را انجام دهند این فضای 
مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و این 
بازار با قدرت به کار خود ادامــه دهد.روحانی بورس را 
نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی 
کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است 
و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت الزم را انجام 
دهند که این فضای مطمئــن برای مردم بیش از پیش 
امیدآفرین باشد و باید تالش کرد بازار بورس با قدرت 
به کار خود ادامه دهد.رئیس جمهوری تصریح کرد: از 
افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی 
مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت 
مردم رونق گرفته است.روحانی تأکید کرد: با روش های 
مناسب باید مانع آن شویم عده ای که در کمین سهام 
مردم و تصرف صندلی های مدیریتی هستند بتوانند این 
سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.رئیس جمهوری 
با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان 
بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این ســهام را به 
شکل دقیق مشــخص  کنند، افزود: نحوه اطالع رسانی 

و آموزش به مردم درباره مالکیت و تعامل در این زمینه 
از جمله واگذاری، نگهداری و اطالع رسانی درباره میزان 
سود و شرکت های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.
روحانی  واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان 
را گامی بــزرگ در واگذاری هــای اقتصادی توصیف و 
تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم 
به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر 
را در بر می گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش آفرینی 
مردم در عرصه اقتصاد دارد.رئیس جمهوری با اشــاره 
به اینکه طبیعتاً مردم ســواالت و ابهامــات زیادی در 
زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، 
خاطرنشان کرد: مسئوالن ســازمان بورس باید توجه 
داشته باشــند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم 
تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.روحانی با 
بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت 
سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، 
گفت: تهدیدی که از ناحیه برخــی روش های مخرب 
معموالً متوجه بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار 
سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت 
باشد. لذا به همه مسئوالن مرتبط تأکید می کنم مراقبت 

الزم را از این بازار به عمل آورند.رئیس جمهوری اضافه 
کرد: سامانه ای که برای اطالع رسانی مستقیم مردم از 
تحوالت و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه اندازی شده 
است، می تواند در عین پاسخ گویی به ابهامات و سواالت، 
هم برای ســهامداران و هم برای مدیران شرکت های 

سرمایه گذاری اصلی اعتمادآفرین باشد.

مردم سهام عدالت خود را نفروشند
روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به 
مالکان آن، به صراحت به مردم اعالم کرده ایم که دولت 
از این به بعد صاحب اختیار ثروت و ســهام آن نیست، 
اظهار داشت: به مردم اعالم شــده است که از این پس 
برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک 
و کاماًل صاحب اختیارند و خود می توانند در مورد نحوه 
اســتفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه 
دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از 

منافع بلندمدت آن بهره مند شوند.

تسریع در راه اندازی بورس امالک
روحانی بــا تأکید بر ضــرورت تقویــت و تعمیق بازار 

سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی 
بورس خواســت برای راه اندازی بورس امالک تالش و 
سرعت عمل داشته باشــند.روحانی با بیان اینکه بارها 
تأکید کرده ایم در حالی که با قــدرت در حال مقابله با 
تروریســم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، 
توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده ایم، تصریح کرد: 
توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور همواره از 
اصلی ترین رئوس فعالیت های دولت بوده است.رئیس 
جمهوری افزود: توسعه زیرساخت های ارتباطی از جمله 
اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه 
در کشــور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق 
حکمرانی دقیق و مطلوب اســت، بر این اساس ایجاد 
زیرساخت های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت 
الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می شود.روحانی 
خاطرنشان کرد: در سال های گذشــته اقدامات موثر 
و مفیدی در راســتای تکمیل پروژه دولت الکترونیک 
انجام شده که البته کافی نبوده اســت. تا پایان امسال 
همه دستگاه های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای 
تکمیل، راه اندازی و بهره مندی مردم از شــبکه دولت 

الکترونیک هستند.

فرصت كسب و كارهای اينترنتی برای جلب اعتماد مردم

آزمون و خطای کسب و کارهای اینترنتی در شرایط کرونایی

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

مسئوالن مراقب بازار بورس باشند
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