
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اپلیکیشن سیگنال را برای احراز 
هویت غیر حضوری سجام معرفی کرده اســت و متقاضیان باید توجه داشته 
باشند، پیش از شروع احراز هویت ســجام در اپلیکیشن سیگنال، باید واجد 
تمام شرایط باشند و در صورت نبود هریک از شرایط، امکان انجام احراز هویت 
وجود ندارد.به گزارش ایسنا، شــرایط احراز هویت غیرحضوری سجام اعم از 
این است که فرد باید قبال ثبت نام اولیه در سامانه ســجام را انجام داده و کد 
پیگیری ۱۰ رقمی را دریافت کرده باشــد. متقاضی حتما باید باالی ۱۸ سال 
باشد و دارای کارت ملی هوشمند یا رسید آن باشد.انجام احراز هویت تنها برای 
افراد حقیقی ایرانی امکان پذیر است. تمامی اطالعات ثبت شده توسط افراد 
حقیقی )عکس، فیلم، مدارک( باید مربوط به خود شخص باشد و احراز هویت 
نیز باید توسط خودشان انجام شــود و در صورت وجود مغایرت در اطالعات، 
احراز هویت با مشکل روبرو خواهد شد. البته امکان انجام احراز هویت با گوشی 

هوشمند شخص دیگر وجود دارد، اما مراحل باید توسط متقاضی طی شوند.
شرط اولیه برای انجام احراز هویت ثبت نام در سامانه سجام است، بنابراین اگر 
قبال از طریق سایت سجام ثبت نام در این سامانه را انجام داده اید، می توانید به 
مرحله بعد یعنی احراز هویت غیر حضوری بروید. در غیراینصورت ابتدا باید در 
سجام ثبت نام کنید.برای ثبت نام در سامانه سجام به اطالعات هویتی، محل 
سکونت و شماره شبای مربوط به یک حساب در یکی از بانک های داخلی به 
نام شخص متقاضی نیاز دارید. پس از تهیه این اطالعات فرآیند ثبت نام غیر 
حضوری سجام از طریق اپلیکیشن سیگنال را با انتخاب گزینه ثبت نام سجام 
شــروع کنید.در اولین مرحله شــماره تلفن همراه فعالی که به آن دسترسی 
داشته باشید )ترجیحاً متعلق به متقاضی باشد( به همراه کد ملی متقاضی را 
وارد کنید. پس از انتخاب گزینه “درخواست کد تایید” یک پیامک حاوی کد 

پنج  رقمی به شماره وارد شده ارسال می شود.

چنانچه متقاضی در هر مرحله به مشکل برخورد می تواند با تلفن همراه خود 
یا دیگری، مجددا پروســه را بدون پرداخت هزینه دوبــاره طی کند. درحال 
حاضر احراز هویت برای افراد زیر ۱۸ سال یا باالی ۱۸ سال که فاقد کارت ملی 
هوشمند هستند وجود ندارد. اگر متقاضی کارت ملی هوشمند ندارد، باید تا 
زمانی که کارت ملی یا رسید آن صادر شود، صبر کند. سپس می تواند بدون 
پرداخت مجدد هزینه، احراز هویت را انجام دهد. همچنین فقط افراد حقیقی 
و ایرانی می توانند از طریق این اپلیکیشن اقدام به اخذ کد بورسی کنند.پس از 
تایید احراز هویت و کد بورسی بعد از حدود یک هفته کاری برای فرد ارسال 
می شود و  برای معامله در بورس، فرد باید به کارگزاری مراجعه تا نام کاربری 
و رمز عبور را دریافت کند تا بتواند وارد سامانه معامالت شود. درواقع فرد بعد 
از دریافت کد بورسی می تواند به سایت sejam.ir مراجعه کند، در قسمت 
لیست مراکز احراز هویت کارگزاری های شهر خود را مشاهده و به دلخواه به 

یکی از کارگزاری ها مراجعه کند. کد بورســی مجوز ورود فرد به بازار سرمایه 
است و متعلق به کارگزاری خاصی نیست.در صورتی که متقاضی بعد از چندین 
بار تالش مجدد و استفاده از تلفن همراهی دیگر باز هم موفق به تکمیل فرآیند 
نشد، می تواند کد ملی، کد پیگیری ۱۰ رقمی، نام و نام خانوادگی و توضیحات 
الزم را به آدرس sejam@isignal.ir ارسال کند تا مشکل پیگیری شود. 
متقاضی باید توجه داشته باشد که برای اســتفاده از سامانه ثبت نام یا احراز 
هویت سجام، باید نسخه اندروید گوشی  ۵ به باال باشد.هزینه ثبت نام در سجام 
مبلغ ۱۰ هزار تومان و هزینه احراز هویت غیرحضوری هم ۱۰ هزار تومان است. 
بدیهی اســت متقاضیانی که قبال ثبت نام خود را انجام از طریق سایت سجام 
)Sejam.ir( انجام داده  و کد پیگیری ۱۰ رقمی دریافت کرده اند، نیاز به انجام 
فرآیند ثبت نام و پرداخت هزینه این مرحله را ندارند، فقط کافی است هزینه 

احراز هویت غیرحضوری را پرداخت کرده و مراحل آن را طی کنند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری از آغاز روند اجرایی اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی خبر داد و گفت: تاکید ویژه 
رییس جمهوری بر این است که مشکالت این بخش از جامعه که سال ها با مسائل 
مختلف برای هویت فرزندان خود درگیر بودند، برطرف شــود.»علی ربیعی« روز 
یکشنبه در جلسه مشترک نمایندگان دستگاه های مرتبط با اجرای قانون »اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« با تشکر از زحمات 
وزارت امور  خارجه گفت: همان طور که نماینده این وزارتخانه اعالم کردند روند 
اجرایی شدن قانون تابعیت مادران ایرانی ساکن خارج از کشور از سه هفته آینده 

اجرایی می شود و این مادران می توانند به سفارتخانه ها و کنسولگری ها مراجعه 
کنند دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری همچنین به گزارش نماینده 
وزارت کشور و وزارت کار در این جلسه اشــاره کرد  و گفت: مادران مشمول این 
قانون که همسر خارجی دارند و در ایران ساکن هستند برای دریافت تابعیت برای 
فرزندان خود از ابتدای تیرماه به استانداری ها و فرمانداری ها مراجعه کنند و مراحل 
قانونی دریافت تابعیت برای فرزندان را آغاز کنند.ربیعی با بیان اینکه جمع بندی 
سخنان مادران حاضر در این جلسه به  رییس  جمهوری و وزاری خارجه و کشور 
ارائه خواهد شد، اظهار کرد: برخی برچسب زنی ها  و سخنان نادرست از سوی تعداد 

معدودی از افراد درباره زنان ایرانی که با اتباع دیگر کشورها ازدواج کرده اند متاسفانه 
در جامعه ما وجود دارد. ما این موضوع را کتمان نمی کنیم و از این جهت متاسفیم . 
این ها رفتارهای فردی است و رویکرد سیاست گذاران ما نیست. اما باید برای همین 
سخنان فردی نیز عذرخواهی کرد و من از این اتفاق عذرخواهی می کنم.دستیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اظهار داشت : حتی بعضی وقت ها ممکن است 
زبان ها و لهجه های داخلی کشور نیز گاهی مورد همین برخوردها قرار گیرد که به 
هیچ عنوان در قاموس مسئوالن  و سیاست گذاران جمهوری  اسالمی جایی ندارد 
و هیچ انسان فرهیخته، روشنفکر و آگاهی چنین کارهایی را نمی پذیرد.وی گفت: 

من از طرف رییس جمهوری و با دستور ایشــان این جلسه را برگزار کردم و تاکید 
ویژه شخص دکتر روحانی بر این است که مشکالت این بخش از جامعه که سال ها 
با مسایل مختلف برای هویت فرزندان خود درگیر بودند، برطرف شود.سخنگوی 
دولت خاطرنشان کرد: مسیر برای اینکه نکات جدیدی به تصمیم ما در این زمینه 
افزوده شود باز است و بهترین مکان برای انجام این امور خود وزارت کشور است. 
همچنین داده ها و اطالعاتی که از آموزش و پرورش به دست آوردیم نیز بسیار مفید 
است و می تواند به وزارت کشور ارجاع شــود تا مشخص شود حتی فرزندان اتباع 

بازمانده از تحصیل در چه وضعیتی هستند.

اعالم رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بار دیگر به ایجاد اختالف آماری منجر 
شد؛ به طوری که مرکز آمار وضعیت رشد اقتصادی ایران را در دو بخش با نفت و بدون نفت، 
منفی گزارش کرده است، اما بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی بدون نفت خبر می دهد.

به گزارش ایســنا، از اختالف های آماری که همواره بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود 
داشت و موجب ابهاماتی در آمارهای رسمی کشور می شد، در نهایت در اواخر سال ۱۳۹۷ و 
با مصوبه شورای عالی آمار رای بر حذف موازی کاری آماری شد و براین اساس بانک مرکزی 
دیگر مجاز به انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشــد اقتصادی و حساب های ملی نیست و 
مرکز آمار مرجع رسمی انتشار این آمار است.با این وجود در این فاصله گرچه بانک مرکزی 

آمار رشــد اقتصادی و یا تورم را به طور رسمی در سایت خود منتشر نمی کند، اما این آمار 
اغلب از ســوی رئیس کل بانک مرکزی اعالم می شود.اما  طی روزهای اخیر وضعیت رشد 
اقتصادی در مجموع سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار اعالم شد که نشان داد در مجموع رشد 
اقتصادی ایران مثبت نیست؛ به گونه ای که رشد اقتصادی بدون  نفت به منفی ۰.۶ و با نفت 
به منفی هفت رسیده بود. به فاصله کوتاه عبدالناصر همتی - رئیس بانک مرکزی - نیز از 
آمار مثبت اقتصادی  بدون نفت خبر داد و گفت که رشــد اقتصادی بدون نفت مثبت ۱.۱ 
درصد ولی با نفت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی منفی ۶.۵ درصد بوده است.در این شرایط 
وضعیت رشدی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعالم شــده از این حکایت دارد که 

گرچه در بخش نفتی با توجه به کاهش درآمدهای نفت رشد منفی ثبت شده و هر دو آمار 
این موضوع را تائید می کند ، ولی در بخش بدون نفت آمار مرکز آمار منفی و بانک مرکزی 
مثبت بوده و ۱.۵ درصد بین هر دو اختالف آماری وجود دارد. در بخش های دیگر این نیز 
اختالف آمار دیده می شــود؛ به طوری که طبق اعالم مرکز آمار در بخش کشاورزی رشد 
اقتصادی سه درصد و اعالم بانک مرکزی با اختالف ۵.۸ درصدی  مثبت ۸.۸ درصد است.در 
رابطه با رشد حوزه صنعت و معدن این اختالف فاحش  است و تا ۱۷ درصد می رسد، مرکز 
آمار رشد حوزه صنعت و معدن را منفی ۱۴.۷ اعالم کرده در حالی که طبق محاسبات بانک 
مرکزی این رشد مثبت ۲.۳ درصد است.در بخش خدمات آمار تا حدودی نزدیک تر است 

و مرکز آمار منفی ۰.۳ و بانک مرکزی منفی ۰.۲ درصد اعالم کرده که به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی دلیل این موضوع به شیوع ویروس کرونا و اثرگذاری آن بر مشاغل این بخش 
برمی گردد.براین اســاس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی در رشد اقتصادی بار دیگر موجب 
ایجاد اختالف آماری شده و با توجه به این که بانک مرکزی منع از انتشار آمار است، شاید 
مناسب باشد در این میان توضیح شفافی در رابطه با این اختالف به اذهان عمومی و به ویژه 
کارشناسان و برنامه ریزان در رابطه با اختالف آمار ارائه شود که بدانند با اختالف موجود، 
کدام آمار دقیق تر بوده و باید به آن استناد کنند، هرچند که مرجع رسمی محاسبه و انتشار 

آمار مرکز آمار ایران است.

معاون وزیر کار از تدوین برنامه ای برای احیای مشاغل 
در دوره پســاکرونا خبر داد و گفت: این برنامه در قالب 
سه سناریو تدوین شده و در انتظار تصویب است.عیسی 
منصوری در گفت و گو با مهر، در پاسخ به این سوال که 
آیا ریزش اشــتغال ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: 
قطعاً طی ۳ تا ۵ سال اینده ریزش نیروی کار خواهیم 
داشت اما همزمان در یک رشــته فعالیت هایی رویش 
جدی داریم.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین دوره کرونا، 
فعالیت ها و کسب و کارهای قابل اجرا در بستر فضای 
مجازی بســیار رونق گرفته اند؛ برخی از این مشاغل 
افزایش جدی نیروی کار داشتند. تشخیص ما این است 

که با یک تأخیر فازی بعضی رشته فعالیت هایی همچون 
بخش خدمات دوباره رونق خواهنــد گرفت.وی ادامه 
داد: در دوره پساکرونا پیش بینی ما این است که بخش 
کشاورزی سریع خود را احیا می کند و بازگشت سریعی 
خواهد داشــت؛ در این دوره هم کمتر تحت تأثیر قرار 
گرفته است که البته باید اشاره کرد که فضای بارندگی و 
غیره هم مثبت بوده است.منصوری گفت: بعد از بخش 
کشاورزی، بخش صنعت روند احیای خود را به صورت 
صعودی آغاز می کند و پس از آن بــا یک تأخیر فازی 
نســبت به صنعت، بخش خدمات رونق خود را شروع 
می کند؛ ولی وقتی زمان بگذرد، بخش خدمات نسبت به 
صنعت در حوزه اشتغال راندمان بیشتری خواهد داشت.

وی در مورد اینکه چه برنامه ای برای دوره پســاکرونا 
دارید، اظهار داشت: برنامه ای بلندمدت در سه سناریو 
برای دوره پساکرونا تدوین کرده ایم؛ سناریوی نخست 
اینکه ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به 
حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند؛ ســناریوی 
دوم پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع 
به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل اما 
درگیر شدن دوباره با کرونا اســت.منصوری گفت: بر 
اساس این سه سناریو ۱۱ مؤلفه در قالب برنامه پساکرونا 
تدوین کردیم که هنوز به مرحله تصویب نرسیده است؛ 
اما این برنامه بلندمدت است و برای ریزش اشتغال طی 

سال های آتی، آیتم هایی در نظر گرفته است.

در بهار امســال فاصله قیمت نقــدی طال بین بورس 
فلزات لندن و نیویــورک بیش از ۴۰ برابر شــد. این 
برخی تاجران را مجبور کــرد برخی از معامالت خود 
 در بورس آمریــکا را در بازار فرابــورس فلزات لندن 

انجام دهند.
به گزارش اســپوتنیک، در بهار امسال فاصله قیمت 
نقدی طال بین بورس فلزات لندن و نیویورک بیش از 
۴۰ برابر شد که این برخی تاجران را مجبور کرد برخی 
از معامالت خود در بورس آمریکا را در بازار فرابورس 

فلزات لندن انجام دهند.
گزارش جدید بلومبرگ نشــان می دهد که نوسانات 
بی سابقه در قیمت های طال باعث شده است که بورس 

لندن از بورس نیویورک جلو زده و به مرکز جهانی طال 
تبدیل شود.

رأس کراول، مدیرعامل اتحادیه بازار فلزات لندن که 
نماینده بازار جهانی فرابورس )اوتی سی: معامالت بین 
دو طرف بدون نظارت بورس( طال می باشــد، گفت: 
در ماه های اخیر حجم طالی معامله شــده در بورس 
لنــدن، از حجم معامالت پیش خریــد طالی آمریکا 
فراتر رفته اســت.کراول گفت: حجم معامالت بورس 
طالی لنــدن به باالترین ســطح خود از مــاه نوامبر 
۲۰۱۸ رسیده است که این نشان می دهد که تاجران 
 بخشی از معامالت خود را از نیویورک به لندن انتقال

 داده اند.

پاندمی ویروس کرونا باعث شــده است تا بسیاری از 
تولیدکنندگان طــال فعالیت های خود را تعلیق کنند 
و بسیاری از هواپیماهای مســافربری که برای انتقال 
طال و کاالهای ساخته شــده از آن استفاده می شدند 

زمین گیر شده اند.
در عین حال هرج ومرج در بازارهای مالی باعث شده 
تا ســرمایه گذاران بــه خرید طال به عنوان ســرمایه 
امــن رو بیاورنــد، اما نگرانــی در مورد چشــم انداز 
عرضه آن باعث شــده تا قیمت های پیش خرید طال 
در بــورس نیویــورک ۷۰ دالر از قیمت های نقدی 
 بورس لنــدن باالتر باشــند؛ در حالی کــه قباًل این 

فاصله ۱.۵ دالر بود.

تشریح نحوه اخذ دریافت غیرحضوری کد بورسی

مادران مشمول اعطای تابعیت به فرزندان از ابتدای تیر به استانداری ها مراجعه کنند

باالخره رشد اقتصادی مثبت است یا منفی؟

تاجران طال از نیویورک به لندن فرار کردندبرنامه احیای مشاغل در پساکرونا تدوین شد
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167 نماینده، متقاضی 
ورود به کمیسیون های 

اقتصادی
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  نرخ تورم 

کاالهای وارداتی

کاالهای
 تولیدی
 ۲۰ تا ۳۰ درصد
 گران می شوند

مدرس خیابانی خبر داد

کوتاهی در برابر 
افزایش قیمت ها 

به هیچ عنوان 
پذیرفته  نیست
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سرمقاله

يادداشت

ناکارآمدی
 در کنترل قاچاق

دور زدن تحریم ها با ورود 
استارت آپ ها به بورس

سیاستی که دولت در قبال 
مبــارزه با قاچــاق در پیش 
گرفتــه سیاســت قوانین 
سختگیرانه است که در طول 

تمام این سالها جواب در...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
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تعبیر  رویای بورسی 
شدن استارت آپ ها

واردات  فلزات  گرانبها معاف از 
مالیات شد

واردات نامحدود ارز در 
کشور مجاز شد

28 درصد از  جویندگان  کار  در زمستان 98 به دلیل ناامیدی از بازار کار خارج شدند

دلسردی  بیکاران  از  یافتن  شغل
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تراکم  فروشی  برای کنترل گرانی مسکن
فروش    تراکم   و    پرداخت    وام    حمایتی     راهکارهای    موقتی    دولت    در   بازار  مسکن   شد

صدور جواز  ساخت و ساز  منبع   تأمین   منابع   مالی   دولت   خواهد   شد
مستاجران  وام  حمایتی  می گیرند

زمزمه بورسی شدن استارتاپ ها چندی است که در 
اکوسیستم اســتارتاپی به گوش می رسد و آنطور که 
مســئوالن مختلف ازجمله رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و معاون وزیر ارتباطات می گویند در نیمه 
ابتدایی امسال نام ۴ استارتاپ ایرانی را روی تابلوی بازار 
سرمایه خواهیم دید. این در حالی است که کارشناسان 
معتقدند حضور شرکت های اســتارت آپی در بورس 
تغییراتی بزرگی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایجاد 
می کند. با بحث عرضه اولیه استارتاپ ها به عنوان کسب 
و کارهای نوپا و دانش بنیــان در بورس، بحث الزامات 
چگونگی عرضه و ورود آن ها به بازار ســهام نیازمند 
توجه جدی است. با ورود استارتاپ ها به بورس نه تنها 
سرمایه گذاران قدیمی دلگرم می شوند، بلکه مسیر برای 

ورود سرمایه گذاران جدید نیز...

بــا مصوبه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی، 
ورود انواع ارز به کشــور نامحدود و واردات طال، 
نقره و پالتین خام تا پایان ســال جاری معاف از 
مالیات شد. حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی را که به تأیید 
رهبر معظم انقالب رســیده را به فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی، حســین مدرس 
خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ابالغ 
کرد. بر اســاس این مصوبــه، ورود ارز به صورت 

اسکناس به صورت نامحدود...



اقتصاد2
ایران وجهان

در صرافی های بانکی
قیمت دالر در صرافی های بانکی 

به ۱۷۷۵۰ تومان رسید
قیمت دالر آمریکا، یکشــنبه ۲۵ خرداد در 
صرافی های بانکی ۱۷۵۰۰ تومان خریداری 

شده و ۱۷۷۵۰ تومان فروخته می شود.
صرافی های بانکی هر یورو را ۱۹,۵۰۰ تومان 
خریداری کرده و ۱۹,۷۵۰ تومان می فروشند.

قیمت سکه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ به ۷ میلیون 
و ۵۴۰ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید، یکشــنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در معامالت 
 بازار آزاد تهران به ۷ میلیــون و ۵۴۰ هزار تومان 

رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه 
۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون 
و ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۹۰ 

هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی ۱۷۳۱ دالر و 
۴۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۳۷ هزار و 

۵۶۵ تومان است.

رشــد ۷/3درصدی نرخ تورم 
کاالهای وارداتی

براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم کاالهای وارداتی 
براساس داده های دالری در چهار فصل منتهی به 
زمســتان ۹۸ برابر ۵۳.۱ درصد بود که نسبت به 

پاییز همان سال ۷.۳ درصد افزایش داشت.
قیمت کاالهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیر گذار بر میزان مبادالت خارجی کشــورها و 
نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است 
و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
در طرح شاخص قیمت کاالهای وارداتی از کلیه 
کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰)سال 

پایه( استفاده می  شود.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل منتهی 
به فصل زمستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۴۰ درصد بوده 
است که در مقایسه با تورم ســاالنه  پاییز ۱۳۹۸ 
)برابر با ۲۲۰.۷ درصد( ۱۹.۳ واحد درصد افزایش 

داشته است.
در گروه  هــای اصلی طبقه بنــدی HS کمترین 
نرخ تورم ســاالنه در بخش ریالی مربوط به گروه 
»چوب و اشــیاء چوبی، زغال چوب و چوب پنبه 
« )۴.۴ درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه 
»آالت و دستگاه های اپتیک و عکاسی« )۳۸۳.۹ 

درصد( است.

باخدمات بانک مهر ایران محقق شده؛
بی نیازی از حضور در شــعبه و 

استفاده از کارت بانکی
بانکداری الکترونیکی و پرداخت الکترونیکي 
در ارتباطــي تنگاتنگ با یکدیگــر تعریف 
شــده و ســخت بتوان یکي را بدون دیگري 
تصور کرد. شما یا پولتان را در حساب بانکي 
خود پس انــداز کرده اید که ســر و کارتان با 
خدمات ارائــه شــده در حــوزه بانکداري 
الکترونیکي است یا به  هر نحوي مي خواهید 
از پولتان اســتفاده کرده و آن را براي خرید 
کاال یــا خدماتي خــرج کنید کــه در اینجا 
نیاز به خدمات پرداخــت الکترونیکي پیدا 
مي کنید. بانک قرض الحســنه مهــر ایران 
در هر دو حــوزه اقدامــات قابــل توجهي 
 انجــام داده کــه در ادامه به شــما خواهیم 

گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران، این بانک بــرای کاهش زحمت 
مراجعه مشتریان به شــعب، دامنه خدمات 
خود را تا نخســتین مرحله اي که فرد نیاز به 
مراجعــه دارد گســترش داده؛ به طوري که 
حتي براي افتتاح حساب در بانک مهر ایران 
هم نیازي براي به شــعبه رفتن وجود ندارد. 
بانک قرض الحسنه مهر ایران براي نخستین 
بار در کشــور افتتــاح حســاب را به صورت 
آنالین ارائه کــرده و متقاضیــان مي توانند 
با مراجعه بــه همراه بانک و وب ســایت این 
بانک و تکمیل اطالعات درخواستي، حساب 
بانکي خود را افتتاح کرده و تنها براي دریافت 
کارت بانکي به شــعبه مراجعه کنند یا اینکه 
حتي این مرحله را نیز حــذف کرده و کارت 
 بانکي خــود را در منزل یا محــل کار خود 

تحویل گیرند.

خبر

سرپرســت وزارت صنعــت، 
 معدن و تجــارت )صمت( با 
بیان اینکه در بازار لوازم خانگی 
اکنون مشکل تحریک تقاضا 
وجود ندارد، گفت: ســازمان 
حمایت در مقطع کنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ 

درصدی را برای کاالهای تولیدی صادر کرده است.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت )صمت( در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با اشاره به اینکه ترکیب بازار لوازم خانگی در کشور 
در حال حاضر متفاوت از قبل است و بخش عمده ای از این 
بازار به جز کولر گازی از محل تولید داخل تامین می شود، 
 تصریح کرد: در زمینه کولر گازی هم اخیرا سرمایه گذاری 

خوبی در یکی از واحدها انجام شده است.
وی به بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم خانگی دو تا 
سه برابر وضعیت فعلی است، اظهار کرد: بنابراین با تمرکز بر 
رفع مشکل تولیدکنندگان به راحتی می توانیم بازار داخل 
را تامین کنیم و شکاف ناشی از خروج کاالهای خارجی از 

بازار در پی ممنوعیت واردات را پر کنیم.
سرپرســت وزارت صمت تامین مواد اولیه کارخانجات را 

اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نکته اول در زمینه 
لوازم خانگی تامین مواد اولیه افزایش تولید و عرضه و نکته 
دوم بحث تقاضا است. بخشی از فعاالن این بخش به دلیل 
انتظارات تورمی از عرضه لوازم خانگی خودداری و کاال را 
می کنند. بنابراین نظارت و کنترل بیشتر از انبارها و مراکز 
نگهداری و همچنین نظارت بر قیمت ها در دســتور کار 

نهادهای نظارتی از قرار گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه ســازمان حمایت در مقطع 

کنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تــا ۳۰ درصدی را برای 
کاالهای تولیدی صادر کرده،  تاکیــد کرد که در صورت 
افزایش قیمت بیش از میزان یاد شده با آن برخورد می شود.

رایزنی با تولیدکنندگان برای تامین سبد اقالم 
ضروری لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف

وی با بیان اینکه موضــوع دیگر در دســتور کار رئیس 
جمهوری توزیع لوازم خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار 

کرد: عمده مصرف کنندگان لوازم خانگی زوج های جوان و 
اقشار هدف شامل کسانی که تحت پوشش سازمان های 
حمایتی هستند که ستاد تنظیم بازار در حال مذاکره با 
واحدهای تولیدی است که طرح ویژه ای برای تامین سبد 
اقالم ضروری کاالهای لوازم خانگی در اختیار اقشار هدف 

قرار گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیت های تولید داخل به 
ســرعت در حال پر کردن محصوالت وارداتی هستند، از 
راه اندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت ساالنه ۷۰۰ هزار 

دستگاه در یکی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بــازار کنونی لوازم خانگی 
تحت تاثیر شاخص های کالن اقتصادی ناشی از نرخ ارز و 
تورم است،  تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از 
افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه های تولید طبیعی 
است و سرکوب قیمت ممکن نیست؛ در عین حال افزایش 
افسارگسیخته و خودسرانه قیمت ها نیز برای ما قابل قبول 

نخواهد بود.
به گفته وی در بازار لوازم خانگی در حال حاضر مشــکل 
تحریک تقاضا وجود ندارد، چراکه تقاضا هســت، اما به 
دلیل افزایش قیمت ها قدرت خرید نیست، بنابراین باید با 
کاهش قیمت تمام شده بازار به گونه ای مدیریت شود که 

مردم بتوانند اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدرس خیابانی خبر داد:

کاالهای تولیدی ۲۰ تا ۳۰ درصد گران می شوند

چرا بورس عقب نشست؟ 
شــاخص بورس که معامالت روز گذشته را 
صعودی آغاز کــرده بــود، در میانه های راه 
روندی نزولی به خود گرفــت و درحالی که 
از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد گذشته 
بــود، در نهایت در رقم یــک میلیون و ۱۸۵ 
هزار واحد ایســتاد؛ اتفاقی که یک تحلیل گر 
بازار ســرمایه علت آن را رســیدن شاخص 
به محــدوده مقاومتی تکنیکالی دانســت و 
گفت: شــاخص بــه زودی از مقاومت خود 
 عبــور می کنــد و بــه رشــد خــود ادامه 

می دهد.
به گزارش ایســنا، معامالت روز گذشته بازار 
درحالی به پایان رســید که شاخص کل این 
بازار با ۴۴۸۱ واحد کاشه در رقم یک میلیون 
و ۱۸۵ هزار واحد ایستاد. این درحالی است 
که شاخص کل با معیار هم وزن با ۲۴۴۴ واحد 
رشد، رقم ۳۸۰ هزار و ۵۶۷ واحد را ثبت کرد.

معامله گران بازار یک میلیــون معامله انجام 
دادند کــه ۱۵۷ هــزار و ۸۱۴ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
در بــازار روز گذشــته صنایع پتروشــیمی 
خلیج فــارس، معدنی و صنعتــی گل گهر، 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی، گروه 
مدیریــت ســرمایه گذاری امیــد و معدنی 
و صنعتی چادرملو نســبت به ســایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ملی صنایع 
مس ایــران و پاالیش نفت اصفهان نســبت 
 به ســایر نمادها بیشــترین تاثیــر مثبت را 

داشتند.
بانک هــای ملــت و تجــارت، پاالیش نفت 
اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران، گسترش ســرمایه گذاری ایران 
خودرو و ســرمایه گذاری غدیــر نمادهای 

پربیننده بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۹۶ واحد صعود، 
رقم ۱۳ هزار و ۲۷۸ واحد را ثبت کرد. در این 
بازار ۷۳۵ هزار معامله انجام شد که ۵۴ هزار و 

۶۸۱ میلیارد ریال ارزش داشت.
ســنگ اهن گهرزمیــن، هلدینــگ صنایع 
معدنــی خاورمیانــه، پتروشــیمی مارون و 
پتروشیمی زاگرس نسبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل ســهامی 
ذوب آهن اصفهان، پتروشــیمی تندگویان 
و تولید نیروی برق دماوند نســبت به ســایر 
 نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس 

گذاشتند.
لیست نمادهای پربیننده فرابورس از سهامی 
ذوب آهــن اصفهان، گــروه صنایــع کاغذ 
پارس، ســیمان الر ســبزوار، گروه سرمایه 
گذاری میــراث فرهنگی، کشــت و صنعت 
شهداب ناب خراســان، صنایع ماشین های 
 اداری ایــران و ریــل پرداز ســیر تشــکیل 

شده بود.

دلیل اصلی توقف رشد شاخص بورس
در این راســتا، احمد جواهری - تحلیل گر 
بازار سرمایه - در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه دلیل اصلی توقف رشد شاخص کل 
بورس در معامالت روز گذشــته، رســیدن 
شاخص به محدوده مقاومتی تکنیکالی است، 
توضیــح داد: مقاومت تکنیکالــی، محدوده 
ای اســت که در آن، عرضه هــا افزایش می 
یابد و عموما فروشــنده ها نسبت به روزهای 
قبل بیشــتر می شــوند. امــا در مواقعی که 
بازار، شــرایط مناســبی دارد، پس از یک یا 
چنــد روز، بــا افزایــش حجــم معامالت و 
غلبه خریداران بر فروشــندگان، شــاخص 
 از مقاومــت خود عبور کرده و به رشــد خود 

ادامه می دهد.
وی ادامه داد:دلیل دیگــر وضعیت معامالت 
روز گذشته آن بود که با توجه به رشد خوبی 
که در چند روز اخیر در بســیاری از سهم ها 
اتفاق افتاد، انگیزه فروش و شناســایی سود 
در میان ســهامداران افزایش یافته بود. این 
فروش هــا، منجر بــه عرضــه ی صف های 
خرید و کشــیده شــدن قیمت ها بــه رنج 
منفی قیمتــی و بعضا تشــکیل صف فروش 
در برخی سهم ها شد. هر چند در میانه های 
بازار، با افزایش نســبی تقاضا در کلیت بازار، 
 شــاهد بهبود نســبی وضعیــت معامالت 

بودیم.
به گفته این تحلیل گر بازار سرمایه، با توجه 
به محرک هــای قدرتمند بــازار، به احتمال 
فراوان شــاخص در روزهای آتی از محدوده 
یک میلیــون و ۲۰۰ هزار واحــدی با قدرت 

عبور خواهد کرد.

اخبار

براساس فهرست اولیه اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم، 
حضور در کمیسیون های تخصصی اقتصادی بیشترین متقاضی را دارد. به 
طوری که نزدیک به ۶۰ درصد نمایندگان در اولویت نخست خود خواهان 
ورود به کمیسیون های اقتصادی هستند. مجموعا با محاسبه اولیت های اول 

و دوم، ۲۸۵ تقاضا برای ورود به کمیسیون های اقتصادی ثبت شده است.
به گزارش اتاق ایران، فهرســت اولیه اعضای کمیسیون تخصصی مجلس 
یازدهم منتشر شده است که بر اساس آن ۱۶۷ نماینده مجلس یازدهم اولویت 
اول خود را ورود به شش کمیسیون اقتصادی انتخاب کرده اند. نمایندگان 
مجلس دو اولویت خود را به همراه فرم امتیازبنــدی انتخاب کرده و آن را 
به هیات رئیسه مجلس تحویل دادند؛ حضور در کمیسیون های تخصصی 
اقتصادی بیشترین متقاضی را دارد. کمیســیون صنایع و معادن ۷۰ نفر 

داوطلب دارد که ۲۸ نفر حضور در این کمیسیون را جز اولویت دوم انتخاب 
کرده اند. کمیسیون مورد عالقه بعدی نمایندگان، برنامه، بودجه و محاسبات 
است که ۵۸ متقاضی دارد و ۲۱ نفر از این تعداد حضور در این کمیسیون را 
جز اولویت دوم خود می دانند. متقاضی حضور در کمیسیون اقتصادی ۴۳ نفر 
است که ۲۶ این کمیسیون را جز اولویت دوم می دانند. همچنین کمیسیون 
انرژی در رتبه چهارم قرار دارد؛ این کمیسیون ۴۲ نفر متقاضی دارد که ۸ نفر 
آن را جز اولویت دوم خود قرار داده اند.داوطلبان کمیسیون عمران ۳۸ نفر 
هستند که ۱۵ نفر آن را اولویت دوم خود می دانند؛ کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی در میان کمیسیون های اقتصادی کمترین داورطلب را 
دارد؛ ۳۴ نفر می خواهند وارد این کمیسیون شوند و از این تعداد ۲۰ نفر آن 
را به عنوان اولویت دوم انتخاب کرده اند.به غیر از کمیسیون های اقتصادی، 

۷۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم متقاضی حضور در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی هستند؛ از این تعداد ۲۳ نفر حضور در این کمیسیون 
را جز اولویت دوم خود انتخاب کرده اند. اگر حضور در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی و کمیسیون صنایع و معادن در میان نمایندگان محبوب 
است، فقط سه نفر عالقه دارند وارد حقوق و قضایی شود و یک نفر ان را به 
عنوان اولویت دوم خود انتخاب کرده است. با این حساب با جمع اولویت های 
اول و دوم، ۲۸۵ درخواست برای حضور در کمیسیون های تخصصی اقتصادی 
ثبت شده است. در مرحله اول ۲۷۹ نماینده وارد مجلس شده اند که با این 
حســاب ۶۰ درصد این نمایندگان در اولیت نخست خود خواهان ورود به 
کمیسیون های اقتصادی هستند. تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی، 

حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است.

۱6۷ نماینده، متقاضی ورود به کمیسیون های اقتصادی
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رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت نخســت دولت در 
کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشــت و 
اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار است، گفت: 
نظارت و مراقبت دقیق و واکنــش به هنگام در مقابل 
افزایش قیمــت ها از وظایف خطیر همه مســئوالن، 
تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی 

و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گزارش ایسنا حســن روحانی رئیس جمهور، روز 
یکشنبه در جلسه ســتاد اقتصادی دولت، مشارکت و 
همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله 
با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و 
گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای 
دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری 
کرونا است، معضالت پیش رو با مشارکت جدی مردم 

قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می 
دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که 
کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها 
است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این 
بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه 
ریزی کرده و با طراحی سیاست های خاص، تالش کرده 
است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار 

تاب آوری داشته باشد.
روحانی اظهار داشــت: اگر چه متخصصان اقتصادی 
معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده 
تر از خود کرونا است، اما دولت تالش کرده با تمهیدات 
خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب های جدی به 

مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.

رئیس جمهور اولویت نخســت در کنتــرل عوارض 
اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد 
خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان 
و تصریح کرد: کنترل قیمت ها و تامین اقالم ضروری 
زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت 
بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در 
تامین اقالم مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.

روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست 
و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و 
ابالغ های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه ها و 
وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص 
این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم 
حضور داشته باشــند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و 
مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت 
ها از وظایف خطیر همه مســئوالن، تولیدکنندگان، 
اصناف و فروشندگان اســت و کوتاهی و اهمال در این 

خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه  به هیچ وجه نباید اجازه داد بار 
روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم 
را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار داشت:  انتظار این است 
که با کوچک ترین افزایش قیمتــی یا ابهام در کنترل 
قیمت ها مسئوالن مرتبط در میان مردم حاضر شده و 
با همکاری فعاالن و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت 

نسبت به ساماندهی مشکالت اقدام کنند.

روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی 
لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشــاره قرار داد و 
گفت: با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
صمت به ســتاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، 
ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، 
نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه 
نیز تالش خواهد شد. از جمله این برنامه ها تامین تقاضا 
با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن 
کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی 

برای اقشار کم برخوردار باشد.
رئیس جمهور افزود: در عین حال تســریع در اجرای 
طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال 
تسهیالت به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله 
برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. 
دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی 
بخش های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد 
کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن 

است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از 
جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد 
و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات 
الزم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با 
آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن 

را افزایش دهند.

رئیس جمهــور تاکید کــرد: همچنیــن وزارت راه و 
شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت 
مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله 
ساخت اســت هزینه ها را کنترل کرد، گام موثری در 
مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است. بر اساس 
گزارشی که وزیر راه و شهرســازی در این جلسه ارائه 
کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با 
هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا 
را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس 
ساماندهی کرد تا هم ســرمایه افراد افزایش یابد و هم 

چرخه تولید رونق گیرد.
رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته 
به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و 
حریم شهرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی 
زمین و مســکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی 
مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. در عین 
حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور 
تقویت عرضه و در راســتای اجرای اقدام ملی مسکن، 
نسبت به افزایش سهم تسهیالت بخش ساخت مسکن 

اقدامات الزم را انجام دهد.
روحانــی همچنین در دســتور ویــژه ای بــه وزیر 
جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده 
و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی 
واگذار شــود. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در 
اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرک 
سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات 
شهرک ســاز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی 

کشاورزی اقدام کند.

آخرین تکه از پازل امنیتی شدن بازار مسکن با اعالم آمادگی 
پلیس برای ورود به این بازار چیده شد. رشد قیمت مسکن در 
ماه های گذشته با واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس 
یازدهم همراه بود؛ مجلسی که پیکان انتقادات را به سوی 
دولت نشانه گرفت  و شرایط را برای تصمیمات خلق الساعه 

از سوی دولت فراهم کرد.
به گزارش ایسنا، چند روز پیش بود که وزیر راه و شهرسازی 
از مردم خواســت فعاًل خانه گران نخرند تا ارزان شود. بعد 
رئیس جمهور در گفت وگویی به وزیر راه و شهرســازی بر 
اهتمام هرچه بیشتر برای برون رفت از شرایط کنونی ناشی 
از گرانی مسکن تاکید کرد. روز گذشته هم فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ گفت که در صورت درخواســت دولت یا قوه 
قضاییه آمادگی دارد با موارد تخلف و ســودجویی در بازار 

مسکن مقابله کند.
احتماالً حاال باید منتظر دســتگیری محتکران یا دالالن 
آپارتمان باشیم؛ همانند آنچه در بازارهای ارز و سکه رخ داد.

مروری بر نرخ دالر و سکه از سال ۱۳۹6
چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که نیروی انتظامی اعالم کرد با 
تخلفات در بازار ارز برخورد می کند.  آن زمان گفتند که قصد 
داریم با افراد تاثیر گذار و پشت پرده بازار ارز برخورد کنیم که 
البته همین اقدام هم انجام شد. از روز پنجم بهمن ۱۳۹۶ که 
قیمت دالر ۴۵۳۳ تومان بود تاکنون نرخ این ارز ۲۹۱ درصد 

رشد کرده است.
در بازار سکه نیز دستگیری هایی صورت گرفت. پنجم بهمن 
ماه ۱۳۹۶ قیمت سکه امامی یک میلیون و ۵۱۱ هزار تومان 

بود. ۲۳ آبان ۱۳۹۷ که سلطان سکه اعدام شد قیمت سکه 
به ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسیده بود. ۵ بهمن ۱۳۹۷ 
نرخ سکه ۴ میلیون و ۱۴۹ هزار تومان شد. ۵ بهمن ۱۳۹۸ 
قیمت سکه به ۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان رسید. ۲۴ خرداد 
۱۳۹۹ نیز ســکه ۷ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان شد؛ یعنی 

نسبت به پنجم بهمن ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۰۱ درصد رشد کرد.
ســری هم به آمارهای بازار مسکن بزنیم. میانگین قیمت 
مسکن در تهران از بهمن ۱۳۹۶ تا کنون ۲۰۷ درصد رشد 
کرده است. بهمن ۱۳۹۶ متوسط قیمت خانه در تهران ۵ 
میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود. بهمن ۱۳۹۷ 
به متری ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۸۰ درصد 
رشد کرد. بهمن ۱۳۹۸ هر متر خانه در تهران ۱۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان شد؛ یعنی نسبت به بهمن ۱۳۹۷ بالغ بر 
۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. اردیبهشت ۱۳۹۹ هم متوسط 
قیمت مسکن در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد 
که رشد ۱۷.۸ درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۸ و افزایش ۲۰۷ 

درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۶ را نشان می دهد.

نرخ رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد سکه 
بوده است

جمع بندی اینکه در ۲۸ ماه گذشــته قیمت ســکه ۴۰۱ 
درصد، نرخ ارز ۲۹۱ درصد و قیمت مســکن ۲۰۷ درصد 

افزایش یافته است. آمار و ارقام می گوید مسکن، کمتر از 
دو بازار دیگر رشد داشته که کارشناسان علت اصلی آن را به 
نبود ظرفیت در این بازار ناشی از پایین بودن توان متقاضیان 
مرتبط می دانند. معامالت مسکن تهران در بهمن ۱۳۹۸ 
نسبت به بهمن ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۷ درصد کاهش یافته است 
ولی تجربه همین دو سال و اندی گذشته به ما گوشزد می 
کند مادامی که نرخ ارز و تورم رونــد صعودی دارد قیمت 
اسمی مسکن بدون توجه به تقاضای بازار افزایش خواهد 

یافت.

یک کارشناس: پنج درصد عرضه مسکن توسط 
دولت انجام می شود

مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ 
به این سوال که آیا مداخالت پلیســی می تواند منجر به 
آرامش قیمت در بازار مسکن شود به ایسنا گفت: بازار مسکن 
مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نیست. قیمت 
در بازارهای انحصاری مثل خودرو می تواند توسط عرضه 
کننده های عمده کنترل شود؛ هرچند دیدیم که در همین 
حوزه انحصاری نیز مداخالت دولت منجر به کنترل قیمت 
خودرو نشد و نهایتاً از طریق قرعه کشی ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
رانت بین برندگان توزیع کرد اما مصرف کننده نهایی قطعاً 

مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند.

وی افزود: حال تصور کنید بازار مسکن با آن حجم گسترده 
و بازیگران کثیری که دارد با صدها هزار نفر عرضه کننده 
و متقاضی در سراسر کشور چگونه می تواند کنترل شود. 
نقش دولت ها همــواره در عرضه مســکن ۵ درصد بوده 
اســت؛ بنابراین مداخله امنیتی در بازار مسکن نمی تواند 

کارساز باشد.
به گفته سلطان محمدی، تنها راهکار ایجاد آرامش در بازار 
مسکن کنترل نرخ تورم اســت که در دست دولت و بانک 
مرکزی قرار دارد. ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است. 
رشد نقدینگی هم ناشی از عدم انضباط پولی و مالی است. 
متوسط تورم دنیا ۴ درصد است و کشورهای اندکی هستند 
که تورم دو رقمی دارند؛ بنابراین کنترل تورم شــاید کار 
سختی باشد اما نشدنی نیست. کافی است دولت انضباط 

پولی و مالی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

ســازنده اگر ببیند فضا امنیتی شده از تولید 
مسکن دست می کشد

این کارشناس اقتصاد مسکن، عامل دیگر افزایش قیمت 
خانه را به کمبود عرضه در طی سال های اخیر مرتبط دانست 
و گفت: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور بین 
۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود و هم اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار واحد رسیده است. اگر همین دو اقدام یعنی کنترل تورم 
و افزایش تولید مسکن انجام شود بازار به تعادل می رسد و 
نیازی به پلیسی کردن فضا نیست. امنیتی کردن فقط باعث 
می شود که عرضه مسکن در فشار قرار گیرد؛ زیرا سازنده اگر 

ببیند با محدودیت هایی روبرو است از بازار خارج می شود.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست

بازار مسکن محاصره شد

اعالم آمادگی پلیس برای ورود به بازار مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

واردات  فلزات  گرانبها معاف از مالیات شد:  واردات نامحدود ارز در کشور مجاز شد
با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود انواع ارز به کشور نامحدود و واردات طال، نقره و پالتین خام تا پایان سال جاری معاف از مالیات شد. حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی را که به تأیید رهبر معظم انقالب رسیده را به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ابالغ کرد. بر اساس این مصوبه، ورود ارز به صورت اسکناس به صورت نامحدود و طبق نظارت بانک مرکزی و همچنین واردات طال، نقره و 
پالتین خام با نظرات بانک مرکزی از هر گونه مالیات، حقوق و عوارض دولتی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

خبر
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افزایش نرخ بیکاری در آینده 
بهمن آرمان، اقتصاددان

کاهش نرخ بیکاری زمانی معنای واقعی پیدا می کند که در جامعه قابل لمس باشد. هنگامی که نمی توانیم اثرات این کاهش را مشاهده کنیم کاهش نرخ بیکاری معنایی ندارد. مشکالت بسیاری بر سر راه جویندگان 
کار در کشور وجود دارد که عبور از این مسائل برای هر کسی امکان پذیر نیست. قوانین سختگیرانه ای که در برخی مشاغل برای استخدام وجود دارد متقاضی را از حضور در آن فرصت شغلی دلسرد خواهد کرد. 

کارجویان اغلب از قشر متوسط و آسیب دیده هستند و اگر شرایط اقتصادی به هیمن منوال ادامه پیدا کند در ماه های آینده بیکاری تشــدید خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید در بین مردم افزایش پیدا 
خواهد کرد. در نهایت فشار روی طبقه ضعیف جامعه روزبه روز بیشتر از گذشته خواهد بود و این موضوع آینده اقتصاد ایران را با چالش های بسیاری روبرو خواهد ساخت.

عددسازی برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی نمی تواند بر بازار کار تاثیری داشته باشد. پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در تولید ناخالص ملی و باال بودن نرخ بیکاری در کشور از موضوعاتی است که باید هر 
چه سریعتر دولت به آن ورود کند. در غیر این صورت اگر چاره اندیشی جدی در این راستا وجود نداشته باشد بحران های جبران ناپذیری در انتظار کشور خواهد بود. در رابطه با مشکلت بازار مسکن نیز بارها اعالم شد 

که باید این مشکالت حل شود و با بی توجهی در برابر آن روبرو شدیم که امروز وضعیت بازار مسکن را مشاهده می کنید. 

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی 
وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به تولید حدود ۴ میلیارد 
گل شــاخه بریده، گلدان و درخت و درختچه در کشور، از 
رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی تولیدات گل و گیاه زینتی طی ۷ 
سال گذشته خبر داد.غالمرضا تقوی با بیان اینکه در حال 
حاضر در کشور بیش از ۷۸۰۰  هکتار اراضی تحت کشت 
گل و گیاه زینتی  اعم از گلخانه و فضای باز وجود دارد، اظهار 
کرد: از این میزان سطح زیرکشت حدود ۴ میلیارد گل شاخه 
بریده،   گلدان، درخت و درختچه زینتی تولید می شود و 
تولیدات نسبت به سال های گذشته و به طور میانگین طی 
۷ سال گذشته در حوزه های مختلف  ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد 

داشته است.
وی ادامه داد: سال ۱۳۹۸ با توجه به شیوع کرونا ۴۰ میلیون 
دالر صادرات داشتیم و این در حالیست که میزان واردات 

گل و گیاه کمتر از ۱۵ میلیون دالر بوده است و تراز تجاری 
گل و گیاه مثبت است.مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان 
زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: گل 
و گیاه زینتی تولید شده در کشور به کشورهای ارمنستان، 
ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
قطر و عراق  صادر می شود. اکثرا صادرات به صورت گلدان، 
درخت ودرختچه بوده اما استان خراسان رضوی توانسته به 

کشورهای هم مرز خود گل شاخه بریده صادر کند.
مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی 
وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: به دلیل اینکه بهار نماد 
طبیعت است، گل و گیاه سمبل رویش و زیبایی هستند و  
هفته جهاد کشاورزی نیز در همین ایام است، تمام این موارد 
باعث شد تا ۲۵ خرداد روز ملی گل اعالم شود تا میان مردم و  

گل و گیاه آشتی ایجاد شود و بازار نیز رونق یابد.

ریس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم 
خانگی ضمن تشــریح دالیل افزایــش قیمت لوازم 
خانگی، گفت: کاالی قاچاق خال کمبود در بازار را پر 
کرده است از این رو باید دولت از واردکنندگان حمایت 
کند. حمیدرضا منصفی در مورد دالیل افزایش قیمت 
لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی بیش 
از یک سال است که ممنوع شــده، از این طرف هم 
با کمبود کاال در بازار مواجه هستیم. عرضه از سوی 
واردکنندگان رسمی کاالهایی که با گارانتی و پرداخت 
عوارض و مالیات اقدام به فعالیت می کردند با توجه به 
ممنوعیت واردات متوقف شده است و این مساله منجر 
به کاهش عرضه کاالی رسمی در بازار و بروز کمبود در 
بازار شده است؛ زیرا بخشی از نیاز بازار از طریق واردات 

رسمی لوازم خانگی تأمین می شد.
رئیس کمیســیون قاچاق انجمــن واردکنندگان 
لوازم خانگی افزود: یک بخشی از ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و بخشی از 
ممنوعیت هم به دلیل تحریم بود؛ اما نکته این است 
که قبل از بسترسازی و ایجاد زمینه برای افزایش توان 
تولید داخل، واردات ممنوع شد و عرضه کاالی رسمی 
در بازار کاهش یافــت. از طرف دیگر تولیدکنندگان 
داخلی به جای اســتفاده از این فرصت، برخی با کم 
کردن عرضه کاال به بازار باعث افزایش قیمت کاالهای 
تولید داخل شــدند و این خالئی که در بازار به دلیل 
کمبود کاال ایجاد شده بود، بیشتر شد. وی ادامه داد: در 
حال حاضر واردکنندگان کاال ندارند و تولیدکنندگان 
داخلی نیز، قیمت کاالیی کــه وارد بازار می کنند را 
معادل قیمت کاالهای خارجی کرده اند؛ در حالی که 
باید حد عرف بازار را حفظ کنند تا سهم بازار پر شود و 

مصرف کننده توان خرید داشته باشد.
منصفی با بیان اینکه خأل بازار را قاچاقچی پر می کند، 

تصریح کرد: کاالی قاچاق فاقد هر گونه نظارت قیمت، 
گارانتی و خدمات است و قاچاقچی عوارض و مالیات 
هم به دولت نمی دهد، از این رو قیمت کاال را دلبخواهی 
باال می برد. وقتی قیمت دالر باال برود، قاچاقچی نرخ 
کاال را افزایش می دهد اما وقتی قیمت دالر کاهش یابد 
دیگر نرخ کاال پایین نمی آید زیرا لوازم خانگی کاالیی 
است که همیشه تقاضا دارد و قاچاقچیان و کسانی که 
به صورت غیررسمی کاال را وارد می کنند این چرخه 

را ایجاد کرده اند.
وی افزود: درست است که ســتاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اقدامات مناسبی برای مقابله با قاچاق 
انجام داده است اما با توجه به کمبود کاال در بازار، الزم 
است دولت از واردکنندگان رســمی که کاالهای با 
کیفیت و دارای گارانتــی وارد می کردند حمایت و 
پشتیبانی کند؛ دولت حتی می تواند به صورت محدود 
یا ســهمیه ای اجازه واردات به واردکنندگان رسمی 
بدهد؛ در این صورت هم قیمت هایی که قاچاقچیان 
روی کاالهای بدون گارانتی عرضه می کنند شکسته 
خواهد شــد و دیگر توزیع کاالهای قاچاق مقرون به 
صرفه نباشد؛ هم خالئی که در بازار به دلیل کمبود 
کاالی باکیفیت وجود دارد، پر می شود؛ در این فاصله 
دولت می تواند با حمایــت از تولیدکنندگان داخلی 
زمینه افزایش و ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.
رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم 
خانگی در مــورد تأثیر جریمه کــردن متخلفان در 
بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل قیمتی، گفت: 
اگر صرف جریمه کردن باشد درست نیست زیرا فرد 
جریمه می شود و در دفعه بعدی، فرد هزینه هایی که 
بابت جریمه داده است را روی قیمت کاال می گذارد تا 
آن جریمه را پوشش دهد. ضمن اینکه رقم جریمه ها 

بازدارندگی الزم را ندارد.

قاچاق ادامه پیدا خواهد کرد همانطور که در حال حاضر 
با این پدیده همچنان روبرو هستیم.

اما با وضع قوانین به صورت ســاده برای فعالیت های 
اقتصادی داشته باشــیم قاچاق هم کمتر موضوعیت 
پیدا می کند. به همین خاطر امروز در کشــور ما برای 
کســب و کارها و راه اندازی و فعالیت آنها باید قوانین 
سختگیرانه وجود نداشته باشــد و در راستای تسهیل 
فعالیت های اقتصادی پیش برویم. بهبود فضای کسب 
و کار یکی از اصلی ترین مولفه هایی است که می توانیم 
به آن توجه داشته باشیم. با بهبود فضای کسب و کار و 
کاهش قوانین سختگیرانه در این بین می توانبه کاهش 
 قاچاق در کشــور خوشــبین بود. در حال حاضر دچار 
پیچیدگی های قانونی در موضوع قاچاق هستیم. گاهی 

قانونی را جهت تفســیر کردن به عهده دستگاهی می 
سپاریم که خودش در اجرای آن ذینفع است. در مجلس 
هم فرایند قانون گذاری پیچیدگی هایی دارد. وقتی این 
قوانین به کارشناسان ســپرده می شود پیچیدگی ها 
بیشتر هم می شوند. به طوری که در نهایت نمی توان 
گفت کدام کاال در کشور قاچاق است و کدام کاال قاچاق 
نیست. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه 
در موضوع قاچاق باید به قاچاق کاال به خارج کشور توجه 
کنیم موضوعی که در حال حاضر بیشتر شده است و لزوم 
توجه را می طلبد. شاید بسیاری از افراد با پدیده قاچاق 
سوخت به خارج از کشور آشنا باشند اما به غیر آن قاچاق 
کاالهای دیگری همچون میوه، سبزی و... هم در حال 

قاچاق شدن به خارج از کشور است.

خروج متقاضیــان از بازار 
کار معیار مرکــز پژوهش 
های مجلس بــرای اعالم 
کاهش آمار نــرخ بیکاری 
 اســت. اعالم آمــار مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان می دهد بســیاری از 
متقاضیان به دلیل شرایط حاکم بر کشور و مشکالتی 
که در بازار کار حکفرماســت نتوانســته اند شغل 
مناســبی برای خود پیدا کنند و بــه عبارتی خانه 
نشین شده اند. علی رغم اینکه دولت ها در دوره های 
مختلف از طرح هایی برای ایجاد اشــتغال رونمایی 
کرده و می کنند، فقدان شــغل پایدار مشــکل ۱۰ 
میلیون نفر ایرانی اســت که بخشی از روز خود را با 

گشتن در آگهی روزنامه برای یافتن شغل مناسب 
سپری می کنند. مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرد که از میان جمعیت جویندگان کار در زمستان 
ســال ۱۳۹۸، تنها حدود ۳۵ درصد آن ها موفق به 
یافتن شغل شــده و حدود ۲۸ درصد با دلسردی از 
بازار کار خارج شــده اند. به عقیده فعاالن بازار کار، 
دستمزد کم و سخت گیری کارفرمایان برای بیمه 
متقاضیان و نداشتن امنیت شغلی مشکالتی است 
که کارجویان با آن در بازار کار روبرو هستند. اما از 
طرفی دیگر مشــکالتی که در چند سال اخیر برای 
اقتصاد ایران ایجاد شده شانس افراد متقاضی برای 
یافتن شغل مناسب را نیز کاهش داده است. فعاالن 
بازار کار همچنین بر این اعتقادند که دســتمزد و 
حقوق باید متناســب با عدالــت اجتماعی تنظیم 
شود. بسیاری از شاغالن به علت کمی دستمزد نمی 
توانند در یک شغل دوام آورند.  بهناز آریا، کارآفرین 

و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره 
به جدیدترین آمار بیکاری در کشــور گفت: مطابق 
جدیدترین آمار مرکز آمار ایــران، نرخ بیکاری در 
سال ۹۸، حدود ۱۰/۵ درصد از جمعیت فعال کشور 
اعالم شــده اســت که این رقم، جمعیتی حدود ۳ 
میلیون نفر بیکار را در بر می گیرد. با این حال آمار 
غیررسمی از وجود ۱۰میلیون نفر بیکار و نیمه بیکار 

در کشورمان خبر می دهد.
اما بر اســاس گزارشــی که این مرکز منتشر کرده 
اســت، در صورتی که افراد دلسرد شــده جویای 
کار از این بازار خارج نمی شــدند، نــرخ بیکاری در 
زمستان ۱۳۹۸ به جای ۱۰/6 درصد به ۱۳/6 درصد 
افزایــش می یافت. این گزارش نشــان می دهد که 
از جمعیت ســه  میلیون و ۲۷۰ هزار نفری بیکاران 
در این فصل، تنهــا ۳۵/۱ درصد آن موفق به یافتن 
شغل شده و ۳6/۸ درصد همچنان بیکار مانده اند. 

مرکز پژوهش ها اعالم کرده که رشد تعداد شاغالن 
با »کاهش چشمگیر« نســبت به سال های گذشته 
روبه رو شده است. این گزارش شوک شیوع ویروس 
کرونا را منجر به »بغرنج تر« شدن شرایط دانسته و 
نوشته است ساختار بازار کار کشور موجب شده تا 
اثر شیوع این بیماری بر بازار کار »تشدید« شود.  بر 
همین اساس،  بنگاه های کوچک با سهم 6۵ درصدی 
در اشتغال کشور در معرض آسیب های شدیدتری از 

شوک کرونا در کوتاه مدت قرار دارند.
همچنین مشاغل غیررسمی با 6۰ درصد سهم، بیشتر 
از مشاغل رسمی در معرض این شوک قرار گرفته اند. 
این نهاد »عدم توازن منطقه ای« و فاصله حدود ۱۰ 
درصدی میان استان ها از لحاظ وضعیت نرخ بیکاری 
را از جمله چالش های بازار کار کشــور عنوان کرده 
است. این تفاوت در مورد زنان و جوانان تحصیل کرده 

»به مراتب بیشتر« خوانده شده است. 
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ستاد ملی کرونا در روز گذشــته فعالیت تاالرها را در 
مناطقی که در وضعیت قرمز شــیوع ویــروس کرونا 
نیســتند، با نصف ظرفیت مجاز اعالم کرد، اما طبق 
اعالم استانداری هنوز مجوزی برای فعالیت تاالرهای 
تهران صادر نشده است. با همه این شرایط مشاهدات 
میدانی چیز دیگری نشــان می دهد.روز گذشــته در 
جلسه ستاد ملی کرونا اعالم شد که تاالرها در مناطقی 
که شرایط قرمز ندارند با نصف فعالیت مجاز به فعالیت 
هستند. اما انوشیروان محسنی بند پی، استاندار تهران 
در شبکه خبر اعالم کرد که هیچ مجوزی برای بازگشایی 
تاالرهای پذیرایی صادر نشــده و فعالیت آن ها تخلف 

محسوب می شود.
این در حالی است تماس های ایسنا با برخی تاالرها در 
مناطق مختلف تهران نشان می دهد که برخی از تاالرها 
هم اکنون مراسم های مختلف را برگزار می کنند و حتی 
یکی از آن ها تا پایان مرداد رزرو شده است؛ برخی هم 

می گویند که از اول تیر آماده برگزاری مراسم هستند.
برای مثال دو تاالر در شرق تهران می گویند که از قبل کد 
رهگیری و پروتکل بهداشتی دریافت کردند، همین حاال 
هم فعالیت می کنند و برای همه روزهای تیر به جز پنج 
روز رزرو شده اند. حتی وقتی از یکی از از آن ها پرسیدم 
که "با توجه به ممنوعیت ها ممکن است مشکلی ایجاد 
شود یا نه؟ " با اعتماد کامل گفت:" نه بابا چه مشکلی، 
نگران نباشید".دو تاالر در شمال و یکی در شرق تهران 

اما گفتند که از اول تیرماه آماده پذیرایی هستند اما یکی 
از تاالرهای واقع در شمال تهران برای همه روزهای تیر 
ماه به جز سه روز و همه روزهای مرداد به جز یک روز 

رزرو شده بود.
تاالر دیگری در غرب تهران هم در پاسخ به اینکه از چه 
روزی می توان برای برگزاری مراســم ها مراجعه کرد، 
می گوید که فعالیت آن ها هم اکنون شروع شده است. 
وی همچنین در پاسخ به اینکه "با توجه به ممنوعیت ها 
ممکن است مشکلی ایجاد شود یا نه؟ "، گفت: اخبار 
می گوید مردم تا حد امکان در مهمانی ها شرکت نکنند، 
وگرنه تاالرها در حال حاضر کــد رهگیری و پروتکل 
بهداشتی دارند و می توانند با نصف ظرفیت فعالیت کنند.

در این میان تنها پذیرش یک تاالر در شمال تهران گفت 
که بهتر است هنوز برای برگزاری مراسم مراجعه نکنیم، 
چراکه هنوز هیچ مجوز قانونی در این رابطه صادر نشده 

تصمیم گیری در این رابطه به زودی اعالم خواهد شد.
الزم به ذکر است که در پی اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند از اواخر اســفندماه، ابتدا فعالیت واحدهای 
صنفی و بعد سایر واحدهای صنفی به تدریج آغاز شد و 
در حال حاضراز بین واحدهای صنفی تاالرها، گرمابه و 
سونا اجازه فعالیت ندارند. البته طبق مصوبه روز گذشته 
ستاد ملی کرونا تاالرها نیز در مناطقی که در وضعیت 
قرمز شــیوع ویروس کرونا نیســتند با نصف ظرفیت 

مجاز است.

دو راهکار آزادســازی فروش 
تراکم و پرداخت وام حمایتی 
به مستأجران توسط وزیر راه و 
شهرسازی برای حل مشکالت 
بازار مسکن اعالم شد. خرید و 
فروش مسکن در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته 
تاکنون به دالیل زیادی کاهش داشته و توانایی چندانی از 
سوی متقاضیان برای خانه دار شدن وجود ندارد. راهکارهای 
بسیاری برای حل مشکل گرانی مسکن و حضور دالالن و 
محتکران در این بازار اجرا شد که متاسفانه نتیجه مثبتی 
نداشته و وضع بازار مسکن در چند ماهه اخیر بسیار آشفته 
شده است. فعاالن بازار مسکن در رابطه با دو پیشنهاد وزیر راه 
و شهرسازی بر این باورند که راه حل های موقتی در این بازار 
جوابگو نبوده و باید تولید و عرضه مسکن افزایش پیدا کند. 

اما  وزیر راه و شهرســازی مصوبات ستاد اقتصادی دولت 
برای کاهش التهاب بازار مســکن و تشــویق به افزایش 
ساخت و ســاز را اعالم کرد. محمد اسالمی اظهارداشت: 
افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ داده متأثر از رویکرد 

غیرمصرفی در بازار مســکن و تبدیل شــدن مسکن به 
کاالی سرمایه ای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که 
سرمایه هایی که قرار است به بازار مسکن بیاید به بازارهای 
دیگر منتقل شود تا تالطم در بازار مسکن ایجاد نشود. وی 
درباره اجاره بها گفت: در سال های اخیر تعداد مستأجران 

رشد داشته و در کل کشور ۳۰ درصد جمعیت و در تهران 
۴۳ درصد شهروندان مستأجر هستند. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: افزایش اجاره بها برای حقوق بگیران مشکل ایجاد 
کرده و همچنین کرونا نیز سبب شده تا کسب و کارهای 
غیرکارمندی درآمد نداشته باشند و این مشکل مستأجران 

را مضاعف کرده است. اسالمی یادآور شد: دولت قصد دارد 
کمک کند تا در شــرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی 
که نیازمند حمایت هستند، تسهیالت حمایتی دریافت 
کنند به همین منظور کمیته ای متشکل از سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد 
و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این 
خصوص اندیشیده شــود. وی درباره دیگر مصوبات این 
جلسه تأکید کرد: قرار شد تا ساخت و ساز افزایش یابد به 
همین منظور سیاست انقباضی صدور پروانه وجود داشت 
و سختگیری هایی در فروش تراکم دیده می شود که قرار 

شد این سخت گیری ها رفع شود.
امــا از  طرف دیگــر تحقیقــات میدانی از واســطه های 
ساخت وســاز در محالت دارای بافت ارزشمند مسکونی 
نشان می دهد: هیچ سیگنال آشکاری از طرف شهرداری 
مبنی بر لغو خط قرمز طرح تفصیلی عرضه نشده اما با این 
حال مشاهده ها از تغییر وضعیت ساختمان های قدیمی 
این محدوده ها حاکی از آن اســت کــه به صورت موردی 
اما محسوس اضافه طبقه به عنوان موضوعی که در طرح 
تفصیلی خط قرمز ساخت وساز در بافت ارزشمند مسکونی 
پایتخت تعریف شده در برخی ساخت وسازهای اخیر در 

شهرک های مسکونی مشاهده شده میباشد.

فروش تراكم و پرداخت وام حمایتی راهکارهای موقتی دولت در بازار مسکن شد

تراکم  فروشی  برای کنترل گرانی مسکن
صدور جواز ساخت و ساز منبع تأمین منابع مالی دولت خواهد شد

دولت اعتقادی به تولید و عرضه مسکن ندارد
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران

فروش تراکم و پرداخت وام حمایتی به مستاجران راهکارهای موقتی در بازار مسکن هستند که در بلند مدت هیچ گونه گشایشی در این بازار ایجاد نخواهند کرد. متولیان و سیاست گذاران دولت های یازدهم و دوازهم، بزرگترین ایراد شهردار قبل 
را فروش تراکم می دانستند اما با التهاب بازار مسکن، تصمیم گرفته اند به تراکم فروشی روی بیاورند. دولت مدام اصرار دارد برای مشکالت بازار مسکن راهکارهای موقتی و کوتاه مدت پیشنهاد دهد و اعتقادی به افزایش تولید و عرضه مسکن ندارد. 
در حال حضار ساالنه به یک میلیون واحد مسکن نیاز است که در بهترین حالت ممکن ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته می شود و ۷۰۰ هزار واحد کمبود در سال موجب انباشت تقاضا شده و امروز با این آشفته بازار در حوزه مسکن روبرو شده ایم. 
تصور کنید در طول دولت یازدهم و دوازدهم که اعتقادی به تولید و افزایش تولید مسکن ندارد چقدر با انباشت تقاضا روبرو بوده ایم. هر سال ۷۰۰ هزار واحد کمبود داریم و در عمر دولت مجموع این کمبودها موجب شد تا گرانی و تورم در بازار 
مسکن اتفاق بیفتد. اصلی ترین راهکار و شاید تنها راه کارساز خروج مسکن از این بحران برنامه ریزی برای افزایش تولید مسکن است. راهکاری که دولت اعتقادی به آن ندارد. مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن ملی و طرح هایی از این قبیل 

اگر ادامه پیدا می کرد امروز انباشت متقاضیان را نداشتیم. امروز تولید مسکن باید حداقل تا 6۰ درصد نیاز بازار صورت بگیرد که متاسفنه در سالهای اخیر برنامه ای برای تولید مسکن نداشته ایم. 
شاید اثر روانی آزادسازی تراکم فروشی را در بازار مسکن ببینیم اما این اتفاق خیلی کوتاه است و مجدد بازار با همان مشکالت روبرو خواهد شد. هیچ اتفاقی غیر از تولید مسکن نمی تواند درد این بازار را درمان کند. چند روز و یا حداکثر چند ماه 
که بعید است این مدت زمان طول بکشد اثر روانی تراکم فروشی در بازار نمود پیدا خواهد کرد و باز هم مشکالت سر باز می کند و متقاضیان از داشتن خانه بی نصیب خواهند ماند. چرا دولت محترم اعتقادی به تولید و عرضه مسکن ندارد با اینکه 
وضعیت بازار را می بیند.  تراکم فروشی بیش از دو دهه در شهر تهران رواج داشته و نه تنها منجر به کاهش قیمت مسکن نشده بلکه باعث شده قیمت مسکن افزایش هم داشته باشد بنابراین دولت نباید به سراغ تجربیات شکست خورده گذشته 
برود. هرچند که در طول مدتی که تراکم فروشی نیز ممنوع بوده مشاهده ها از تغییر وضعیت ساختمان های قدیمی حاکی از آن است که به صورت موردی اما محسوس اضافه طبقه به عنوان موضوعی که در طرح تفصیلی خط قرمز ساخت وساز 

در بافت ارزشمند مسکونی پایتخت تعریف شده در برخی ساخت وسازهای اخیر در شهرک های مسکونی مشاهده می شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فعالیت زیرپوستی تاالرها در تهران

تولید ۴میلیارد گل زینتی در کشور

ناکارآمدی  در  کنترل قاچاق

قاچاقچی جای واردكننده را گرفته است

لوازم خانگی بی کیفیت را به اسم برند با قیمت باال می فروشند

ادامه  سرمقاله
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نگران حضور استارتاپ ها در بازار بيمه نباشيد
توسعه بازار در گرو رقابت سالم شرکت های بیمه ای و پرهیز از ارائه نرخ های غیر فنی 
و همچنین بررسی و ســنجش ظرفیت های مغفول بیمه ای کشور است. غالمرضا 
سلیمانی که در شــعبه بیمه کارآفرین زنجان در جمع اعضای شورای هماهنگی 
استان  سخن گفت، با اعالم این مطلب افزود: ظرفیت سنجی بیمه ای در استانها از 
وظایف کمیته های تخصصی شورای هماهنگی استان ها به شمار می رود که باید با 
حساسیت و جدیت دنبال شود. رئیس کل بیمه مرکزی از نمایندگان شرکت های 
بیمه خواست تا نگران حضور اســتارتاپ ها در بازار بیمه نباشند و در همین راستا 
تصریح کرد: اســتارتاپ ها در واقع نقش کارگزاران صنعت بیمه را ایفا می کنند و 
به همین خاطر می توانند با همراهی نمایندگان شرکت های بیمه در توسعه بازار، 
سهم مهمی داشته باشند.غالمرضا سلیمانی با ابراز خرسندی از عملکرد فرهنگ 
سازانه در صنعت بیمه به اهمیت رســانه ها در باال بردن ضریب نفوذ صنعت بیمه 
اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در رسانه های فراگیر نظیر صدا و سیما و همچنین 
رســانه های مجازی فعالیت های خوبی در حال انجام است که شبکه فروش بیمه 
باید از این ظرفیت ها بیش از پیش استفاده کند. رئیس شورای عالی بیمه در پایان به 
نمایندگان شبکه فروش و مدیران شرکتهای بیمه پیشنهاد کرد با ارائه محصوالت 
جدید بیمه ای و همچنین بسته های خدماتی بیمه ای و نوآوری های این چنینی 
سهم خود را از بازار بیمه کشور افزایش دهند. شایان ذکر است در پایان این نشست 
که به میزبانی شعبه شرکت بیمه کارآفرین در اســتان زنجان برگزار شد، مدیران 
شعب و اعضای شورای هماهنگی به طرح دیدگاه های خود پرداختند و پس از آن 
رئیس کل بیمه مرکزی و هیئت همراه از بخش های مختلف این شعبه بازدید کردند.

دولت با هماهنگی بیشتر به حفظ کسب وکارها کمک کند
تناقض رفتار دستگاه های دولتی خسته كننده است

سید عادل امامی، عضو مجمع تشکل های دانش بنیان ایران می گوید: شرکت های 
دانش بنیان و تشــکل های مرتبط در واقع، مجموعه ای از متخصصان و نخبگان 
است که می تواند در عرصه های مختلف پیشنهادهای عملیاتی ارائه کند.امسال 
از طرف مقام معظم رهبری ســال جهش تولید نام گذاری شده است. به طور حتم 
نقش شــرکت های دانش بنیان در تحقق شعار ســال غیرقابل انکار است. اما برای 
جهش تولید و اثربخشی هرچه بیشتر شــرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور 
یک سوال جدی مطرح اســت. آیا در برنامه ریزی های کالن کشــور و در وزارت 
خانه های مختلف یکپارچگی در تصمیم گیری ها وجود دارد؟ متاسفانه در طرح 
ریزی های کالن کشــور یکپارچگی الزم وجود ندارد و وزارت خانه های مرتبط با 
هماهنگی الزم در این زمینه عمل نمی کنند. بســیاری از صاحبان کسب وکار از 
این چندگانگی در تصمیم گیری ها خسته شده و ترجیح می دهند سرمایه شان 
را در  زمینه های کم دردسرتری مثل واسطه گری به کار بگیرند و به دیگر بازارها 
وارد شوند. در بین کسب وکارهای مختلف، تنها شرکت هایی با بنیه مالی قوی می 
توانند در برابر فشارهای ناشــی از تناقض رفتار دستگاه های دولتی و ناهماهنگی 
ها تاب آورند. شــرکت های دانش بنیان که بیشتر از جمله شرکت های کوچک و 
متوسط به شمار می روند،  از عدم یکپارچگی در تصمیم گیری ها آسیب می بینند. 
برای اهرم قرار دادن شــرکت های دانش بنیان و عبور از بحــران اقتصادی امروز، 
هماهنگی در ســازمان های مختلف دولتی و نهادهای مختلف حکومتی ضروری 
است. در شرایط کنونی به تالش جدی دولت برای صیانت و حفظ کسب وکارهای 
موجود نیاز داریم و چه راهی بهتر از  باال بردن ســطح هماهنگی دســتگاه های 
دولتی در رفتار با کسب و کارهای دانش بنیان. نکته مهم دیگر در بهبود اثربخشی 
شــرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران اســتفاده از هم افزایی عمومی است. 
شرکت های دانش بنیان و تشکل های مرتبط در واقع، مجموعه ای از متخصصان 
و نخبگان است که می تواند در عرصه های مختلف پیشــنهادهای عملیاتی ارائه 
 کند. از جمله در حوزه هایی مثل مالیات و بیمه که نوآوری در آن می تواند به همه

 کسب وکارها در اقتصاد ایران را نفع برساند.  

رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران:
تشــكيل كميســيون »فناوری اطالعات و اقتصاد 

ديجيتال« يك فرصت تاريخی است
رییس کمیســیون فین تک ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
گفت: تشــکیل کمیســیون »فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال« یک 
فرصت تاریخــی برای اقتصاد ایران اســت که اگر از دســت برود، ضایعه 
جبران ناپذیــری خواهد بود. رضــا قربانی، رییس کمیســیون فین تک 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهــران، با بیان این که تشــکیل 
کمیســیون »فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال« واجب اســت، گفت: 
این روزها همه به شدت به اهمیت اقتصاد دیجیتال پی برده اند. نمی توان 
گفت که باید به ســمت آن حرکت کرد؛ بلکه باید گفت اقتصاد دیجیتال 
بخشــی از همه صنایع ما شده اســت.  وی ادامه داد: ما اقتصاد کشاورزی 
و صنعتی را گذراندیم و تاثیر آن را بر جوامع بشــری دیــدم. اکنون نیز با 
اقتصاد دیجیتال مواجه ایم. اقتصاد دیجیتال توانســته اســت عرصه های 
جدیــدی را خلق کند. این تحلیلگر کســب وکارهای فنــاوری اطالعات 
اظهار کرد: همانطــور که ما برای اقتصاد کشــاورزی وزارت خانه و طرح و 
برنامه داشــتیم، بی توجهی به اقتصاد دیجیتال نیز آسیب زاست. ما نباید 
خودمان را با مســائل  این حوزه درگیر کنیم؛ با این رویکرد نه تنها ســود 
نمی کنیم بلکه متضرر می شــویم. زیرا مرزها رو به گسترش اند و ابزارهای 
دیجیتال و کســب وکارها در حال استفاده از آن هســتند. این در حالی 
است که ما چارچوب های مناســب برای این بخش نداریم و همواره نگاه 
 ســنتی به اقتصاد دیجیتال داریم. ما هنوز اقتصــاد دیجیتال را فقط یک

 ابزار می دانیم. 
وی که نامه پیشــنهادی برای تشــکیل کمیســیون فنــاوری اطالعات 
و اقتصــاد دیجیتــال در یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی را 
امضا کرده اســت، یادآور شــد: اساســا اقتصاد دیجیتال بــا دارایی های 
ناملمــوس کار می کند و اگر ما ایــن موضوع را در مجلــس، قوه قضاییه 
و مجریه جدی نگیریم، آســیب آن به همه کشــور می رسد. درخواست 
 دارم کــه در مجلــس ایــن موضــوع را جــدی بگیرنــد و بــه آن به 

چشم سرگرمی نگاه نکنند.
قربانی تاکید کرد: تشکیل کمیسیون »فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال« 
یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران اســت که اگر از دست برود، ضایعه 
جبران ناپذیری خواهد بود. زیرا اقتصاد دیجیتال فقط جنبه سرگرمی ندارد 
االن صنایع دیگر هم در این زمینه فعالیت می کنند و اگر ذهنیت حاکمیت 

برای رگوالتوری آماده نباشد، به یقین ضرر می کنیم.
وی با اشاره به یکی از مصوبات مجلس دهم اظهار کرد: قرار بود قانونی برای 
بانک مرکزی تصویب کنند  که اصال به فناوری اطالعات توجهی نداشت. 
این در حالی است که بانک ها از ۱۰ سال پیش تا االن بسیار متحول شده اند 
و ما امروزه با تکیه بر فناوری اطالعات امکان راه اندازی بانک هایی را داریم 
احراز هویت آنها از طریق حضوری نباشــد یا اصال شعبه فیزیکی نداشته 
باشند. ایت که زیرســاخت قانون گذاری در این زمنیه فراهم باشد، خیلی 
مهم است و خیلی از قوانین هم داریم که با آن که تصویت شده اند، اجرایی 
نشده اند. اگر مجلی در وضع قوانین مالیاتی و بیمه ای حدی نباشد، فرصت ها 

از بین می رود.

اخبار 

زمزمه بورسی شدن استارتاپ 
هــا چنــدی اســت کــه در 
اکوسیستم استارتاپی به گوش 
می رسد و آنطور که مسئوالن 
مختلف ازجمله رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار و معاون وزیر ارتباطات می گویند در 
نیمه ابتدایی امسال نام 4 اســتارتاپ ایرانی را روی تابلوی 
بازار سرمایه خواهیم دید. این در حالی است که کارشناسان 
معتقدند حضور شرکت های استارت آپی در بورس تغییراتی 
بزرگی در اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال ایجاد می کند. با 
بحث عرضه اولیه اســتارتاپ ها به عنوان کسب و کارهای 
نوپا و دانش بنیان در بورس، بحث الزامات چگونگی عرضه 
و ورود آن ها به بازار سهام نیازمند توجه جدی است. با ورود 

استارتاپ ها به بورس نه تنها سرمایه گذاران قدیمی دلگرم 
می شوند، بلکه مسیر برای ورود سرمایه گذاران جدید نیز 
هموار می شود. دومین مزیت به کارآفرینانی برمی گردد که 
بخش زیادی از ثروت آنها نامشهود و به اصطالح روی کاغذ 
بوده و این ثروت را نمی توانستند به دارایی تبدیل کنند. با 
ورود به بورس، بخشی از ثروت کارآفرینان به آنها برمی گردد 
تا سایر کارآفرینان را برای فعالیت در این حوزه که به تعبیری 
موتور توســعه اقتصادی و ارزش آفرینی اســت، تشویق 
کنند. به هر حال، کارآفرینانی مانند ســرمایه گذار فرشته 
متفاوت فکر می کنند و با دسترسی به یک سرمایه جدید، 
دوباره آن را به فضای استارت آپی برمی گردانند. در نهایت 
اینکه، عرضه عمومی سهام اســتارت آپ ها باعث دلگرمی 
کارمندان استارت آپ ها می شوند چراکه تنها سهامداران 
استارت آپ ها فقط سرمایه گذاران یا کارآفرینان نیستند. 
در این میان کارمندانی که سهام دارند و شاهد نقدشوندگی 
آنها باشند، می پذیرند وارد استارت آپ شده و در ازای کاری 

که انجام می دهند به جای حقوق سهام دریافت کنند. البته 
بی احتیاطی در این موضوع می تواند منجر به اتفاقاتی مانند 
حباب دات کام شود. در مجموع انتظار می رود در گام نخست 

در نهایت ۱۰ تا ۱۲ استارت آپ قابلیت حضور در بازار سرمایه 
را داشته باشند. »کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، راه 

پرفراز و نشیب استارتاپ ها در بورس را بررسی می کند. 

بورس از ايجاد تابلوی بورسی جديد ويژه استارت آپ ها خبر داد

تعبیر  رویای بورسی شدن استارت آپ ها
فرصت استارت آپ ها برای  اتصال به بازارهای بين المللی با ورود به بورس

دور زدن تحریم ها با ورود استارتاپ ها به بورس
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

بورس ایران ۱۰ سال پیش باید برای ایجاد زمینه ورود استارتاپ ها به بورس ورود می کرد و بسیار دیر این کار را کرده است. ما بسیار عالقه مندیم که زمینه برای ورود استارتاپ ها به بورس فراهم شود و این شرکت ها بتوانند نه تنها سهام شان 
را به فروش برسانند و در تابلوها پذیرش شوند؛ بلکه بورس به پذیره نویسی آنها نیز ورود کند و فرصت و اجازه تامین مالی استارتاپ های قابل قبول را از طریق پذیره نویسی برای آنها به وجود بیاورد. واقعیت این است که اقتصاد حال و آینده، 
اقتصاد استارتاپ هاست و ما نمی توانیم در بازار بزرگی مثل بازار سرمایه خودمان را در مقابل استارتاپ ها بی عمل نشان دهیم. بازار سرمایه باید حتما قواعد و مقررات خود را به گونه ای اصالح کند که ورود استارتاپ ها را تشویق و هم تسهیل 
کند و این دو مورد )تشویق و تسهیل( باعث شود که استارتاپ ها به این سمت حرکت کنند. نکته بسیار مهم این است که بسیاری از استارتاپ های ارزشمند مثل »فیلیمو« یا خیلی از استارتاپ های دیگری هم که در این حوزه هستند، ظرفیت 
جهانی شدن دارند و اگر بتوانند محدودیت ها و چارچوب های خاص مالی بازار سرمایه را به دقت انجام بدهند، می توانند در بازارهای بین المللی اقدام به فروش سهام بکنند و از آن طریق جذب سرمایه بین المللی داشته باشند. با توجه به اینکه 
اکثر این استارتاپ ها می توانند خدماتشان را به بیرون از مرزها از طریق خود سیستم اینترنت هم بدهند پس بهترین فرصت است که ما این زمینه را برای این شرکت ها ایجاد کنیم. در حقیقت این فرصت یک کانال به و یک بستر به وجود 
خواهد آورد که تعداد خیلی زیادی از استارتاپ های جدیدی که می توانند شکل بگیرند و مزیت رقابتی برای کشور به وجود بیاورند در این زمینه شکل بگیرند و از این فرصت و زمینه و بستر استفاده کنند. ورود استارتاپ ها به بورس می تواند 
برای تامین مالی، در عین حال فروش محصول و بسیاری موارد دیگر کاربرد داشته باشد. یک شرکت استارتاپی که داخلی است، با ورود به بورس می تواند به یک شرکت بین المللی تبدیل شود. اگر در بورس درست رفتار کنیم، ما از طریق 

استارتاپ ها می توانیم حتی بخشی از مشکالت تحریم ها را نیز دور بزنیم. 

فرصت ارزش گذاری ایده های استارت آپی در بورس
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران 

ورود استارتاپ ها به بورس اتفاق خوبی خواهد بود. باالخره ابزارهای تامین مالی در تمام کشورها ابزارهای متنوع و متفاوتی است. در ایران یکی از روش های تامین سرمایه ای که بسیاری از شرکت ها به دنبال آن بودند تامین از طریق تسهیالت 
بانکی بوده که بسیار پرهزینه است به خصوص برای استارتاپ ها و دانش بنیان ها که ریسک های خاص خود را دارند و نیاز به حمایت هایی تا زمان روی پای خود ایستادن داشتند. اقدامات حمایتی بعدی که صورت گرفته مثل ایجاد صندوق 
هایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز توانسته به تامین مالی و نقدینگی استارتاپ ها و دانش بنیان ها کمک کند؛ اما با توجه به اینکه بودجه این نهادهای حمایتی محدود است، آنها تا یک جایی قادر به حمایت هستند. 
وقتی هدف ما از این حمایت ها این است که استارتاپ های کوچک تبدیل به شرکت های بزرگ شوند و شرکت هایی که بتوانند تاثیر بیشتری در اقتصاد کشور و سهم تولید ناخالص ملی داشته باشند.، وقتی این استارتاپ ها بزرگ شوند دیگر 
ابزارهای حمایتی مثل صندوق ها جوابگو نیستند. قاعدتا مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا یکی از ابزارهای تامین مالی مناسب برای این شرکت ها بازار بورس است و این ابزار از نظر اصول اقتصادی و اصول کلی قدمی رو به جلو و در راه 
تکمیل زنجیره ای است که شرکت های دانش بنیان در اول کار توسط صندوق های حمایتی و پارک های علم و فناوری تقویت شوند ولی بعد از اینکه به مرحله رشد و بلوغ کامل برسند بتوانند از ابزارهای بهتری برای این قضیه استفاده کنند 
که ظرفیت تامین مالی را داشته باشد. اینکه ورود استارتاپ ها به بورس همزمان شده با افزایش ارزش بورس یا افزایش حمایت دولت از بورس تا حدودی اتفاقی است. این برنامه و چشم اندازی بود که ما از حدود 8 سال پیش آن را می دیدیم 
که در یک تاریخی با بزرگ شدن این شرکت ها باید آنها در بورس جایگاه خود را پیدا کنند. این مساله بیشتر به مسیر طبیعی بستری برای رشد استارتاپ ها مربوط می شود. چالشی که در مورد حضور استارتاپ ها در بورس معموال مطرح بوده 
بحث های ارزش گذاری اولیه سهام بوده است. در حقیقت در بورس یک ارزش های اولیه داریم. بعد از آن هم ارزش سهام شرکت ها را خرید و فروش ها و بورس است که تعیین می کند؛ ولی ارزش گذاری اولیه و ارزشیابی سهامی که صورت 
می گیرد برای استارتاپ ها و همچنین شرکت های دانش بنیان کمی متفاوت است. برای ارزش گذاری اولیه استارتاپ ها دارایی های نامشهود این شرکت ها بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد تا دارایی های مشهود. درحقیقت برنامه های آتی 
آنهاست که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا وضعیت فعلی. چون استارتاپ ها شرکت هایی به شدت در حال توسعه و رشد هستند و این بخش ارزش گذاری روی دارایی های نامشهود هنوز به میزانی که بتواند از شرکت های استارتاپی و 
فناور حمایت کند در سیستم های بورسی ما جا نیفتاده است که امیدواریم با این فضایی که در حال حاضر ایجاد شده و موقعیت خاصی را برای استارتاپ ها به وجود آورده این مسائل مثل ارزش گذاری دارایی های نامشهود مخصوصا فناوری 
و بحث هایی از قبیل برند، دانش سازمانی، سیستم ایجادشده در آن سازمان یا سرمایه هایی مثل منابع انســانی، این ارزش گذاری ها در حقیقت پایه خوبی باید باشد برای اینکه بقیه شرکت ها نیز تمایل پیدا کنند که به بورس وارد شوند. 
چون این شرکت ها بر مبنای یک سری ارزش ها و سرمایه های دانشی و فناوری آنهاست که به اینجا رسیده اند نه دارایی هایی مثل ساختمان، سخت افزار یا... ما امیدواریم با این فرایند در بورس ارزش یک سازمان را براساس سخت افزار یا 
سوددهی امروز آن نگاه نکنیم چون استارتاپ ها به شدت در حال رشد هستند و آینده خیلی خوبی دارند و بیشتر با نگاه به آینده و دارایی های نامشهود آنها بتوانیم ارزش آنها را در بورس برآورد کنیم و ارزش واقعی آنها در بورس نشان داده شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اعتراض بهاره آروین در شورای شهر تهران به حذف قیمت مسکن از سایت های اینترنتی
بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران یکشنبه در صحن شورای شهر نسبت به تصمیمات اخیر قوه قضاییه مبنی بر حذف قیمت های خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی اعتراض کرد و آن را نقض 

حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطالعات خواند. آروین گفت: »متاسفانه بخش هایی در قوه  قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان 
سایت های اینترنتی برای حذف قیمت های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکالت عدیده ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقاالت مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده اند.«

همزمان با افزایش اســتفاده از تاکسی های اینترنتی 
به دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل ونقل عمومی 
کرایه این تاکســی ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش 
چشمگیری داشته است.۱۰5شرکت برای ارائه خدمات 
حمل ونقل آنالین در سراسر کشور، از اتحادیه کسب وکارهای 
اینترنتی مجــوز دریافت کرده اند که نیمــی از آنها در حال 
فعالیتند، اما همچنان معروف ترین این شــرکت ها اسنپ و 
تپسی هســتند که با ارائه نرخ های مناسب در رقابت با سایر 
شرکت ها پیش افتاده اند و مشتری های زیادی جذب کرده اند. 
با همه گیری کرونا وسایل حمل و نقل عمومی به عنوان یکی 
از کانون های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر 
با این وســایل به پایین  ترین میزان خود رســید. بازگشایی 
تدریجی مشاغل وکسب وکارها دوباره مردم را به خیابان ها 
آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی 
است، گرایش به استفاده از تاکســی های اینترنتی افزایش 
یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی های آنالین تغییر 
کرده و با افزایش زیادی مواجه شــده است. این موضوع در 
شرایطی که مردم به دلیل دغدغه های بهداشتی هنوز ترجیح 
می دهند کمتر با وســایل حمل ونقل عمومی تردد داشته 
باشــند، نگرانی هایی را ایجاد کرده است.عضو هیأت مدیره 
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت وگو با همشهری 
در زمینه ســازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی 
گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی های 
هوشــمند به صورت پویا محاسبه می شــود و برای تعیین 
آن آیتم هایی مثل مســافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، 
تعداد رانندگان مستقر در محل درخواســت و مدت  زمان 
سفر مالک قرار می گیرد. رضا الفت نســب اضافه کرد: این 
شــرکت ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد 
بودند کرایه بســیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان 
کافی نیســت. این افزایش کرایــه مورد موافقت قرار گرفته 
اما به این شرکت ها اعالم شده که این افزایش کرایه با همه 
محاسبات شــناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی های 
بی سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، باالتر 
 ببرد و درصــورت رخ دادن چنین موردی باید به مســافر

 اطالع داده شود.

کمیته  رسیدگی به نرخ کرایه
هم اکنون شــرکت های آنالین مدعی هســتند که نرخ 
کرایه ها فقط ۱5درصد افزایش پیدا کرده اســت، اما به 

گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، 
بررسی ها نشــان داده میزان افزایش نرخ این شرکت ها 
از ۱5درصد بیشتر بوده است که البته این شرکت ها آن 
را به آیتم هایی چون زمــان و ترافیک مرتبط می کنند. 
رســیدگی به تخلفات مشــاغل آنالین تحــت نظارت 
اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی اســت و الفت نسب 
در توضیح این مورد گفت: برای رســیدگی به تخلفات 
تاکســی های اینترنتی ۲جدول تنظیم شــده که یکی 
مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات 
با اتحادیه کسب  و کارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط 
به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به 
چنین مواردی قرار است کمیته  سه نفره ای شامل نماینده 
اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود 
که به احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه 
می دهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی های آنالین را مورد 

رسیدگی قرار می دهد.

افزایش هزینه های رانندگان 
شرکت های تاکسیرانی  اینترنتی می گویند که قیمت های 
آنها نسبت به سال گذشــته و پیش از شروع کرونا، فقط 
۱5درصد افزایش داشته اســت که همچنان نسبت به 
افزایــش ۲5درصدی هزینه هــای حمل و نقل عمومی، 
کمتر اســت. مدیر روابط عمومی یکی از این شرکت ها 
هفته گذشــته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی های 
این شرکت گفت:  در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، 
افزایش هزینه های معیشــتی و افزایش شــدید قیمت 

خودرو و قطعات، هزینه هــای رانندگان هم افزایش پیدا 
کرده اســت و با توجه به این موضــوع، قیمت ها باید به 
شکلی باشد که انجام ســفر برای آنها را توجیه پذیر کند. 
وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه ها در زمان کرونا به دلیل 
کاهش درخواست سفر، توضیح داده  بود که با آغاز دوباره 
فعالیت مشاغل و افزایش درخواست ها، کرایه ها به شرایط 
قبل از کرونا بازگشــت و افزایش قیمت ۱5درصدی در 
سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت ها افزایشی 
بیش از ۱5درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ 
تاکسی های آنالین در مقایسه با افزایش ۲5درصدی نرخ 
حمل و نقل عمومی بســیار کمتر بوده است. این نکته ای 
است که مسئوالن دیگر شرکت  تاکسی اینترنتی نیز بر 
آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شــرکت، با بیان اینکه 
نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود ۱5 تا ۲۰ درصد 
افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف 
اصلی ما در قیمت گذاری این است که تمامی درخواست ها 
را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر 
گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب 
ســرویس های حمل ونقل عمومی است.او همچنین در 
توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکســی های آنالین افزود: 
قیمت در هر سفر بر اســاس 4مؤلفه شامل قیمت پایه، 
مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم های 
تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی 
بگیرد قیمت ها افزایش پیدا می کند و افزایش قیمت فعلی 
به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین 

با بیان اینکه قیمت در حمل ونقل اینترنتی فاکتوری ثابت 
نیست و تغییرات افزایشی  یا کاهشی با توجه به مؤلفه های 
مؤثر بر قیمت گذاری انجام می شود، اضافه  کرد: در مورد 
افزایش قیمت های پیش بینی  نشــده و دور از انتظار این 
نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه های هوشمند 
حمل ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیالت یا 
شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می شوند 
که این قیمت ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها 
پایین تر  یا باالتر باشد؛ مثال بعد از محدودیت های ناشی از 
شیوع کرونا قیمت های اسنپ کاهش چشمگیری داشت 
و االن هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته 
است. اما به طور مشــخص این کاهش و افزایش خارج از 

عرف، موقتی است.

ضرورت نظارت بر فعالیت تاکســی های 
اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش 
به افزایش نرخ کرایه  تاکسی های اینترنتی گفت: پیش از 
این به وزارت صمت، اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی 
و معاونت علمی ریاســت جمهوری اعــالم کردیم اگر 
تاکسی های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل 
پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می دهند و پدیده 
جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب 
سفر دارند به نظام سنتی قبل باز خواهد گشت. علیرضا 
قنادان با اشاره به گالیه مردم از افزایش شدید قیمت ها 
توصیه کرد: رعایت دستورالعمل های نظارتی به صورت 
عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی 
تلفنی باشد به مسافر اعالم شود تا با توجه به شرایط خاص 
کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و کرونا 
شهروندان همچنان قادر به تصمیم گیری در مورد استفاده 

از تاکسی های اینترنتی باشند.

تشکیل کمیته 3نفره
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی: برای 
رســیدگی به تخلفات احتمالی شرکت های تاکسیرانی 
اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته  3نفره ای شامل 
نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل 
شــود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی های 

آنالین را مورد رسیدگی قرار می دهد.

وعده بررسی جهش نرخ تاکسی های اینترنتی

يادداشت


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



