
یک هفته پس از اینکه آژانس ایمنی حمل  و نقل هوایی اتحادیه اروپا فهرســتی از 
فرودگاه های مختلف را به عنوان فــرودگاه »امن« اعالم کــرد، انتظارها برای رفع 
محدودیت سفرهای خارجی کشــور از پایان تیرماه افزایش یافته است.در اطالعیه 
آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا فرودگاه های ایران نیز از نظر اقدامات 
ضد کرونایی »امن« اعالم شــده اند که می تواند کمک بزرگی به پیشبرد مذاکرات 
وزارت امورخارجه برای پرواز هواپیماهای ایرانی به مقاصد اروپایی و آسیایی باشد.

اکنون هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران »هما« به طور هفتگی پروازهای خود را 
به مقاصد لندن، میالن، پاریس و استکهلم انجام می دهد با این حال بیش از ۶ مسیر 

پروازی پرتقاضا ماه های طوالنی است که از فهرســت پروازهای ایران ایر خارج شده 
است.مسافران ایرانی به مقصد آلمان از جمله مشتری های پروازهای ایران ایر به شمار 
می روند که هنوز در انتظار عادی شدن شــرایط و آغاز سفرهای خارجی »هما« در 
این مسیر اروپایی هستند.این مسافران می توانند برای رسیدن به شهرهای آلمان از 
مبدا ایران، از ایرالین عربی بلیت تهیه کنند، با این حال افزایش قیمت بلیت ایرالین 
عربی تا سه برابر باعث آن شده اســت که خیلی ها ماندن در مقصد را به بازگشت به 
مبدا ترجیح دهند.مذاکره برای از سرگیری پروازها توسط وزارت امورخارجه نیز در 
حالی ادامه دارد که برخی کشورها در حوزه بالکان هنوز فرودگاه های خود را بر روی 

هیچ کشوری باز نکرده اند؛ برای این کشورها فرقی ندارد که میزبانی آنها از ایرالین 
ایرانی، عربی یا آسیایی باشد بلکه میزبانی خود را بر روی تمام پروازهای خارجی قطع 
کرده اند. اطالعیه آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا که در آن فرودگاه های 
ایران را برای پرواز »امن« اعالم کرد چراغ سبزی است به کاهش محدودیت سفرهای 
خارجی،  تا جایی که بنا بر اعالم دولت ترکیه مرز هوایی ایران و ترکیه اواخر تیرماه و 

یا حداکثر در مردادماه باز خواهد شد.
از اسفند ســال گذشــته تاکنون تابلوی اطالعات فرودگاه امام خمینی)ره( به چند 
مقصد مشخص، محدود شده است و خبری از لیست بلند پایتخت کشورهای اروپایی 

و آسیایی نیست.ویروس کرونا سفر مسافران داخلی به خارج از کشور و انتقال مسافران 
خارجی به ایران را کاهش داد و در بخــش اروپایی نیز محدودیت های جدی  را برای 
ادامه پرواز ایرالین های ایرانی ایجاد کرد.امروز )سه شنبه- ۲۷ خردادماه( هواپیمایی 
ایران ایر پرواز خود را به مقصد لندن انجام داد و هواپیمایی ماهان نیز در همین روز تنها 
یک پرواز به مسکو داشت. با این حال ترانزیت مسافران خارجی ایران از مرز هوایی قطر 
و با ایرالین قطر ایرویز ادامه دارد.در صورت بازگشایی مرز هوایی ترکیه، سفر به ایران 
و از ایران به مقاصد اروپایی تسهیل خواهد شد و مسافران مجبور نیستند با استفاده از 

مرز هوایی قطر بلیت های هزار یورویی را برای رسیدن به اروپا تهیه کنند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خبر داد: دستورالعمل اجرایی نحوه 
صدور مجوز »گردشگری کشاورزی« در مسیر ابالغ 
و اجرایی شدن قرار گرفت.به گزارش وابط عمومی 
معاونت گردشــگری، ولی تیموری پیرو برگزاری 
نشستی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت 
محیط  زیست، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، امور 
دهیاری های سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و 
آب، اتاق بازرگانی و نیز معاونت ســرمایه گذاری و 
امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و گردشــگری، گفت: بــا تصویب نهایــی و ابالغ 
دستورالعمل اجرایی گردشگری کشاورزی، امکان 
صدور مجوز تخصصــی برای اشــخاص حقیقی و 
حقوقی که در راستای گردشگری کشاورزی فعالیت 
می کنند یا خواهند کرد محقق و بستر  قانونی نظارت 
بر فعالیت و عملکرد فعــاالن دارای مجوز تخصصی 
نیز ایجاد می شــود.وی با بیان این که گردشــگری 
کشــاورزی شــاخه ای از گردشگری اســت که در 
آن، کارآفرینان کشــاورزی و اعضای خانوار آن ها، 

خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی 
و اقناع نیازهــای بازدیدکننــدگان در محیط های 
کشــاورزی ارائه می کنند و گردشــگران در ازای 
برخــورداری از خدمات، هزینه ای را به کشــاورز و 
خانــواده وی می پردازند، یادآور شــد: فعالیت ها و 
برنامه های گردشگری کشــاورزی به  استناد ماده 
)۱( آیین نامه ایجاد، اصــالح، تکمیل، درجه بندی 
و نرخ گذاری تأسیســات گردشــگری و نظارت بر 
فعالیت آن ها مطابق بنــد )ج(، با موضوع محیط  ها 
و پارک  های طبیعت  گردی و گردشگری روستایی 
و عشــایری به عنوان یکی از اولویت های عملیاتی 
در برنامه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی قرار گرفته است.وی افزود: در جریان 
سفرهای استانی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی و بازدیدهای بعمل آمده از مزارع 
گردشگری که به دلیل نبود بسترهای قانونی، بدون 
مجوز در حال فعالیت بودند، با توجه به درخواست 
متقاضیان برای قانونمند کردن این فعالیت ها و ایجاد 
فرصت های شغلی، دستور ویژه ای از طرف وزیر  برای 

رفع مشکل آن ها صادر شد.

نقشــه مصرف برق کشــور حاکیست کالنشهر 
مشهد و استان های خراســان شمالی، سمنان، 
قزوین و کهگیلویه و بویراحمد امروز ۲۷ خرداد 

در محدوده قرمز مصرف قرار دارند.
شرکت توانیر با انتشار نقشه پهنه بندی مصرف 
برق کشور در روز جاری از هموطنان ساکن در 
مناطق قرمز خواســت با رعایت الگوی صحیح 
مصرف شــرایط را برای بازگشــت به وضعیت 
ســبز و پایدار و جلوگیری از اعمال محدودیت 
فراهم کنند.هموطنان در کالنشــهر مشــهد و 
استان های خراسان شــمالی، سمنان، قزوین و 
کهگیلویه و بویراحمد الزم است برای بازگشت 
به شرایط سبز، مصرف برق خود را به میزان ۱۰ 
درصد کاهش دهند تا ضمن عبــور از وضعیت 
اضطرار، امکان بهره منــدی همگانی مردم این 
مناطق از نعمــت برق را به ویژه بــرای بیماران 
حاد تنفســی فراهم کنند.بر پایه این گزارش، 
اســتان های گیالن، غرب مازندران، مازندران، 
گلستان، خراسان های رضوی و جنوبی، جنوب 
کرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کالنشهر 

اهواز، کرمانشاه و قم امروز سه شنبه ۲۷ خرداد 
در شــرایط زرد مصرف قرار دارند. الزم اســت 
هموطنــان در این مناطــق با رعایــت الگوی 
صحیح مصرف که عمده ترین آن تنظیم دمای 
کولرهای گازی روی عدد ۲۴ و اســتفاده از دور 
کند در کولرهای آبی اســت و عدم اســتفاده از 
وسایل پرمصرف مانند ماشین های لباسشویی 
و ظرفشــویی، اتو و جاروبرقی در ساعات پیک 
شــبکه، مصرف برق خود را حداقل به میزان ۵ 
درصد کاهش داده و با بازگشت به شرایط سبز، 
تابستان را با بهره مندی از برق مطمئن و پایدار 

به خوبی سپری کنند.
شــرکت توانیــر همچنیــن در ایــن اطالعیه 
از هموطنان ســاکن در ســایر کالن شــهرها 
و اســتان های کشــور کــه در محدوده ســبز 
مصرف قــرار دارند بــه لحاظ رعایــت الگوی 
صحیح مصــرف بــرق و فراهــم آوردن امکان 
بهره منــدی همگانــی و بی دغدغــه از نعمت 
 برق به ویــژه برای مراکــز درمانــی، قدردانی 

و تشکر کرد.

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعــالم کرد: برپایه تصمیم کمیســیون 
اصلی اقتصادی دولت مقرر شــد دستگاه های 
اســتخراج رمــز ارز کــه به طــور غیرقانونی و 
تــا قبــل از ابــالغ دســتورالعمل اســتخراج 
 رمــز ارز وارد کشــور شــده اند، ســامان دهی 

شوند.
بــه گــزارش روز سه شــنبه وزرات صنعــت، 
معدن و تجارت، »ســعید زرندی« در جلســه 
هماهنگــی و نظارت بر اســتخراج رمــز ارزها 
که با حضور نمایندگان دســتگاه های اجرایی 
مرتبــط و نهادهای نظارتی برگزار شــد، افزود: 
براین اســاس، در یک برهه زمانی مشــخص، 
دارنــدگان ایــن دســتگاه ها تعییــن تکلیف 
خواهند شــد و از آن به بعد دستگاه های تعیین 
 تکلیــف نشــده، قاچــاق محســوب خواهند

 شد.
وی بیان داشــت: ســاز و کار ســامان دهی این 
دستگاه ها در ســامانه بهین یاب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آماده شده و پس از تصویب هیات 

وزیران اجرای آن آغاز خواهد شد.
زرنــدی گفــت: هم اکنــون دســتگاه های 
اســتخراج رمــزارز براســاس کــد تعرفــه 
 تعریــف شــده اجــازه واردات رســمی و 

قانونی دارند.
وی تاکیدکــرد: بایــد بســتری در کشــور 
فراهم شــود که فعاالن این صنعت به ســمت 
روند قانونی اســتخراج رمــزارز حرکت کنند 
و نبایــد مســیر قانونــی را به قدری ســخت 
 و ناهمــوار کــرد کــه فعالیت ها زیــر زمینی

 و غیرقانونی شود.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت 
ادامــه  داد: یکــی از مهم تریــن انتقادهــای 
مطرح شــده فعــاالن ایــن صنعــت، تعرفه 
 برق اســت کــه به نظر می رســد جــای تأمل 

و بررسی دارد.
زرندی تاکید کرد: تاکنون بیــش از ۵۰۰ جواز 
تأسیس برای این صنعت صادر شده و امیدواریم 
بتواند در مســیر تجارت خارجی و تامین ارز به  

کشور کمک کند.

جدیدترین آمارهای رسمی چین اگرچه از بهبود قابل توجه شاخص های اقتصادی در این 
کشور حکایت دارد، اما این بهبود به حدی نیســت که بتواند نگرانی های اقتصاد جهانی را 
برطرف کند.روند بهبود اقتصادی چین از بحران کرونا مدتی است که آغاز شده، اما شکننده 
بودن این روند نشان می دهد که سایر کشورهای جهان نیز مسیر طوالنی و سختی تا بهبود 

کامل پیش رو دارند.
آمارهای به روزرسانی شده از وضعیت شاخص های کلیدی اقتصاد چین در ماه می )اواسط 
اردیبهشت تا اواسط خرداد( نشان می دهد که شاخص تولید صنعتی، مخارج مصرف کنندگان 
و سرمایه گذاری در این کشور همچنان رو به بهبود است، اما رشد شاخص ها هنوز به حدی 
نیست که بتوان نشانه هایی از یک بهبود سریع اصطالحاً »V شکل« را در آنها مشاهده کرد.

یک نگرانی بزرگ برای اقتصاد جهانی این اســت که اگر شاخص های اقتصادی و اطمینان 
مصرف کنندگان در چین –که موفقیت چشمگیری در مهار کرونا داشته است- خیلی سریع 
به حالت عادی بازنگردد، از هیچ کشور دیگری نمی توان چنین انتظاری داشت. از طرفی شیوع 
مجدد ویروس کرونا در پکن بار دیگر نگرانی ها درباره آغاز موج تازه ای از شیوع این ویروس 
همه گیر را به اوج رســانده و اوضاع را پیچیده تر از قبل کرده است.شاون روشه، اقتصاددان 
ارشد حوزه آسیا-پاسیفیک در مؤسسه اعتبارسنجی اســتاندارد اند پورز، با اشاره به اینکه 

شاخص های اطمینان مصرف کننده و شرکت های خصوصی در چین همچنان در سطحی 
پایین است، می گوید: »تجربه چین فعالً نشان می دهد که مسیر سختی برای بازگشت پیش 
روی اقتصاد جهانی است. ما هنوز انتظار داریم که وضعیت در نیمه دوم سال جاری میالدی به 
روال عادی بازگردد، اما شاید انتظار جهش تقاضای فروخورده محقق نشود.«شاخص قیمت 
واحدهای مسکونی نوساز که در ماه می سریع ترین رشد خود در ۷ ماه اخیر را به ثبت رسانده، 
یکی از نقاط روشن اقتصاد چین است. شاخص تولید صنعتی در ماه می ۴.۴ درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. شاخص خرده فروشی اگرچه در ماه می نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۲.8 درصد کاهش یافته اما در مقایسه با افت ۷.۵ درصدی آن در ماه آوریل 
)در مقایسه با ماه مشابه سال قبل( نشــان دهنده بهبود قابل توجهی است. از طرفی تولید 
فوالد در چین به رکورد تاریخی خود رسیده است. با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های 
ثابت در چین طی دوره پنج ماهه نخست سال جاری میالدی در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل ۶.3 درصد کاهش نشــان می دهد.تداوم روند ضعیف سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و رفتار محتاطانه مصرف کنندگان در چین نشان می دهد که هنوز نه تقاضای داخلی و نه 
تقاضای جهانی برای محصوالت چینی به سطح قابل قبول نرسیده است. شن جیان گوانگ، 
اقتصاددان ارشد شرکت تجارت الکترونیک JD.COM که یکی از بزرگترین شرکت های 

تجارت الکترونیک در چین و جهان به شمار می رود، در این خصوص تأکید می کند: »نبود 
تقاضا اکنون مشکل اصلی اقتصاد چین است.«سیاست گذاران اقتصادی در چین حمایت 
از اقتصاد این کشور را به صورت محتاطانه ادامه می دهند. بانک مرکزی چین روز دوشنبه 
۱۶ ژوئن )۲۶ خرداد( از تزریق ۲۰۰ میلیارد یوان )۲8 میلیارد دالر( نقدینگی جدید به بازار 
این کشور خبر داد، مجوز تمدید مهلت بازپرداخت وام های قبلی را صادر کرد. با این حال اگر 
قرار باشد که نظام مالی چین از بحران کمبود نقدینگی در امان بماند، احتماالً بانک مرکزی 
چین باید در آینده نقدینگی بیشتری را تزریق کند.چانگ شو، اقتصاددان ارشد بلومبرگ در 
حوزه اقتصاد آسیا، درباره شرایط اقتصاد چین پس از فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در 
این کشور می گوید: »بررسی های میدانی که توسط نهادهای دولتی چین انجام شده است، 
نشان می دهد که با گذشت چهار ماه از برداشته شــدن محدودیت های مرتبط با ویروس 
کرونا در چین، شرکت های بزرگ این کشور هنوز به ظرفیت کامل تولید بازنگشته اند. این 
چالش برای شرکت های کوچکتر به مراتب جدی تر است. این وضعیت ناشی از نبود تقاضای 
کافی –چه در بازار داخلی و چه در بازارهای خارجی- است.«جدیدترین آمارهای اقتصادی 
چین در حالی منتشر شده است که اختالفات درباره چشم انداز اقتصاد جهانی و روند بهبود 
آن از بحران کرونا افزایش یافته است. در آمریکا »لری کادلو« رئیس شورای ملی اقتصاد این 

کشور در مصاحبه ای با سی ان ان اعالم کرده است که شــانس بسیاری زیادی برای بهبود 
»V شــکل« در اقتصاد آمریکا وجود دارد؛ این در حالی است که تنها چند روز قبل »جروم 
پاول« رئیس فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( هشدار داد که بهبود اقتصاد این کشور مدتی 
به طول خواهد انجامید.اقتصاددان شــرکت خدمات مالی و بانکداری مورگان استنلی نیز 
می گویند اقتصاد جهانی در حال پشت سر گذاشتن یک رکود شــدید اما کوتاه است و در 
سه ماهه پایانی سال جاری میالدی به سطح قبل از بحران کرونا بازخواهد گشت. اقتصاددانان 
مورگان استنلی به سرپرستی »چتان اهیا« اقتصاددان ارشد این بانک آمریکایی، اخیراً طی 
یادداشتی تأکید کرده اند که با توجه به آمارهای اخیر و اقدامات حمایتی دولت ها، بیش از پیش 
 مطمئن شده اند که پیش بینی های آنها مبنی بر بهبود سریع و V شکل اقتصاد جهانی تحقق 

خواهد یافت.
هفته گذشته صندوق بین المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی با سرعتی کمتر از انتظار در 
حال بهبود است و به همین دلیل »نااطمینانی های عمیق« درباره چشم انداز اقتصاد جهانی 
همچنان وجود دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( نیز اخیراً پیش بینی 
کرده است که حتی اگر ویروس کرونا در سال جاری میالدی مهار شود، باز هم اقتصاد جهانی 

نسبت به سال گذشته ۶ درصد کوچکتر خواهد شد.

احتمال کاهش محدودیت سفرهای خارجی از پایان تیرماه

ساماندهی دستگاه های استخراج رمزارز وارداتیمصرف برق در ۴ استان به وضعیت قرمز رسیدمجوز »گردشگر کشاورزی« صادر می شود

شکنندگی روند بهبود اقتصاد چین؛ نگرانی بزرگ اقتصاد جهانی
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گرانی مجدد به بهانه 
کاهش زیان خودروسازان

 قیمت های شورای رقابت به مذاق 
وزارت صمت   و خودروسازان خوش نیامد

با ادامه گرانی ها در بازار موبایل دســت مصرف 
کنندگان از خرید ایــن کاال کوتاه شــده و این 
در حالی است که به دالیل بســیار تقاضا در این 
بازار پس از ایان کرونــا و تعطیلی بازارها افزایش 
داشته است. در حال حاضر اگر قصد خرید گوشی 
هوشــمند با کمترین امکانات را داشــته باشید 
باید حداقل از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا 3 
میلیون تومان هزینه کنید. تا قبل از بروز بحران 
در بازار تلفن همراه یک گوشی هوشمند با قیمت 
یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل 
خرید بود. گفتنی اســت، بنابر اطالعات سامانه 
همتا، فروش ســاالنه موبایل در ایران چیزی در 
حدود ۱۴ میلیون دستگاه، با میانگین ارزش ۱۵۰ 

دالر است اما پیش بینی های...

نرخ اوراق تسهیالت مســکن که تا نیمه خرداد روند 
صعودی داشت و به 88 هزار تومان رسیده بود، در یک دو 
هفته اخیر با روند نزولی مواجه شده و در معامالت امروز 
به ۵۵ هزار تومان کاهش یافت. همزمان با آغاز معامالت 
مسکن در اردیبهشت ماه و آغاز فعالیت مجدد بنگاه های 
مشاوران امالک که ماه های اسفند ۹8 و فروردین ۹۹ به 
دلیل کرونا، کسب و کار خود را متوقف کرده بودند، در 
ماه های اردیبهشت و نیمه نخست خرداد، بازار مسکن 
با انباشت تقاضا روبه رو شد که همین موضوع، سبب 
افزایش استقبال از دریافت وام مسکن و رشد ناگهانی 
قیمت اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت 
مسکن تا حدود 88 هزار تومان در بازه ۴۵ روزه شد.با 
این حال روند نزولی قیمت این اوراق با اقداماتی از قبیل 

تمدید اعتبار تعدادی از...



اقتصاد2
ایران وجهان

اطمینان خاطر دژپسند به فعاالن اقتصادی
برای پذیرش در بورس نگران 

مالیات نباشید
با توجــه به رشــدهای متوالی بــورس و تمایل 
بنگاه های اقتصادی برای حضور در این بازار، وزیر 
اقتصاد نگرانی این بنگاه ها برای بررســی مجدد 
پرونده مالیاتی سنوات گذشــته خود را با اعالم 
اینکه ورود ســازمان امور مالیاتی به پرونده های 
سال های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت هایی که در 
سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع شده 

است را برطرف کرد.
به گزارش ایســنا، از زمان آغاز سال جدید، عرضه 
سهام شرکت های دولتی در بورس از اهمیت و توجه 
زیادی برخوردار شــد و در پی رشدهای پی در پی 
شاخص این بازار و افزایش سودآوری بورس، تمایل 
شرکت های دولتی و بنگاه های اقتصادی برای حضور 
در بازار سرمایه روزبه روز افزایش پیدا کرد؛ به گونه ای 
که دولت هم تصمیماتی برای افزایش کارآیی این 
بازار انجام داد و طبق گفته ها قرار است حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکت های دولتی 

برای تامین مالی بودجه صورت بگیرد.
همچنین در این زمینــه، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی پیشنهاداتی برای ارائه مشوق های مالیاتی به 
شرکت هایی که در سال جاری درخواست پذیرش 
در بورس را ارائه کنند و از شرایط الزم هم برخوردار 
باشند، مطرح کرد و این پیشنهاد مورد تایید اعضای 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت. پس 
از این، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان 
اینکه بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار 
سرمایه، تمایل زیادی دارند برای بورس پذیرش 
بگیرند، اعالم کرد بنگاه هایی هستند که شرایط 
مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند 
که اگر وارد بازار سرمایه شوند،زمینه و بهانه ای پیدا 
شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد 

کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.
طبق گفته دژپســند، برای رفع این دغدغه، طی 
مصوبه ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا گرفتیم و ابالغ هم شــده است، ورود 
سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل 
۱۳۹۸ تمامی شــرکت هایی که در سال جاری 
در بورس پذیرش می شــوند ممنوع شده و این 
شرکت ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود 
مالیات خواهند پراخت. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
معتقد است که این یک فرصت طالیی خاص است 
تا هم بازار ســرمایه تعمیق پیدا کند و هم پایه و 

درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد شود.

نتیجه مذاکرات واردکنندگان با بانک مرکزی
صادرکننده متخلف موظف به 

بازپرداخت مطالبات شد
در نشست بانک مرکزی با واردکنندگان معترض به 
عملکرد یکی از صادرکنندگان که علیرغم دریافت 
وجه ارز نیمایی در اختیار آنها قرار نداده بود و همین 
موضوع سبب تجمع آنها مقابل بانک مرکزی شده 
بود، شرایط بازپرداخت مطالبات واردکنندگان از 

سوی صادرکننده متخلف اعالم شد.
به گزارش ایسنا، یکی از نمایندگان واردکنندگان 
حاضر در این نشست در گفت وگو با ایسنا درباره 
نتیجه جلسه اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه در 
بانک مرکزی، مقرر شد که به همراه ضابط قضایی و 
صادرکننده متخلف نشستی مشترک داشته باشیم 
و مباحث را جمع بندی کرده و صورت جلسه ای 

را تنظیم کنیم.
رمضانی گفت: خوشبختانه با مساعدت بانک 
مرکزی این جلسه برگزار شد. همچنین بانک 
مرکزی از صادرکننده متخلف خواست، که بازه 
زمانی را برای بازپرداخت مطالبات طلبکاران 
)واردکنندگان( تعیین کند. بر همین اســاس 
پس از مذاکــرات و توافقات صــورت گرفته، 
جدول زمان بندی در جلسه روز دوشنبه تهیه 

و تدوین شد.
این واردکننده تأکید کرد: در نهایت مقرر شــد 
جدول زمانی تعیین شده مورد توافق طرفین در 
این جلسه، به تأیید بازپرس پرونده برسد و پس 
از آن، مراحل بازپرداخت مطالبات در اسرع وقت 
انجام خواهد شد. همچنین کارگروهی متشکل از 
نمایندگان بانک مرکزی و واردکنندگان بر فرایند 
اجرایی شدن این مهم نظارت می کنند و جزئیات 
انجام تعهدات صادرکننده، در این زمینه به صورت 
هفتگی طی جلساتی به اطالع ذی نفعان می رسد.

رمضانی ضمن تشکر از دستور ویژه بانک مرکزی 
مبنی بر پیگیــری ایــن موضوع، یادآور شــد: 
خوشبختانه توانستیم دغدغه های وارکنندگان را 
به گوش مسئولین برسانیم و به تنش های رخ داده 
پایان دهیم. مسائل و موارد کارشناسی خوبی نیز 
در این جلسه مطرح شد که برای رسیدن به اهداف 

ما راهگشا خواهد بود.

اخبار

کارشناسان بورس در اعالم 
راهکارهای خود برای بهبود 
اوضاع بازار مسکن، به سازوکار 
بورس کاال اشاره کرده اند؛ از 
بازار سرمایه خبر می رسد که 
چند طرح برای حفظ سرمایه مردم همسو با تورم مسکن 
در دست اقدام است و براساس بررسی ها، زیرساخت های 
معامالتی بورس کاال برای برداشــتن گامی در راستای 

خانه دار شدن مردم آماده است. 
به گزارش ایرنا رشد بی وقفه بهای مسکن طی دو سال 
اخیر، تقریبا معادالت گذشته روند قیمت ها را برهم زده 
است، چراکه همواره در ذهن عموم جامعه روند حدودی 
یک سال رشد و چهار سال ثبات قیمت ها وجود داشت 
اما نمودار اخیر رشد قیمت مسکن بیانگر تفاوت شرایط 
فعلی با سابقه تاریخی نرخ ها است. همین اتفاق باعث شده 
تا بعضا عنوان شود برای مثال یک کارمند یا کارگر پس از 
چند سال کار بی وقفه می تواند یک واحد نقلی در جنوب 
شهر تهران خریداری کند و این موضوع زمانی که به قشر 
جوان با درآمدهای پایین نگاه می کنیم، تقریبا به آرزویی 

دور از دسترس می رسیم.
»مصطفی صفاری« کارشناس ارشــد بازار سرمایه با 
بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان از طرح های 
مختلف مالی برای خانه دار شدن تعداد بیشتری از مردم 
استفاده می شود، گفت: طرح پیش فروش متری مسکن، 
از روش های رایج جهانی تأمین مالی پروژه مسکن است 

و هدف از آن این است که مردم با هر توان مالی بتوانند 
صاحب خانه شوند. این خرید می تواند از یک متر آغاز شود 
و به ۱۰ متر و حتی کل ساختمان برسد و با این کار برای 

آینده خود سرمایه گذاری کند. 
وی افزود: طرح پیش فروش متری مسکن برای خریدار 
این قابلیت را هم دارد که در زمان فروش می توانند متراژ 
آپارتمان خود را تبدیل به پول نقد کنند. این طرح، پروژه 
بسیار مناسبی است که قبالً به صورت غیررسمی در شهر 
قم انجام شــده و موفقیت آمیز بوده است، اکنون نیز به 

کمک بورس کاال این طرح در حال مکانیزه شدن است 
تا همه مردم ایران بتوانند در آن سهیم باشند و خانه دار 

شوند؛ من به این طرح بسیار امیدوار هستم.
صفاری به اجرای غیررسمی این طرح در شهر قم اشاره 
کرد و گفت: در قم، به عنوان مثال یک پروژه هزار متری 
در نظر گرفته می شد و به عنوان سرمایه گذار یک متر از 
طبقه اول آن را مبنا قرار می دادند. خریداران هم برمبنای 
آن یک متر می توانستند ســرمایه گذاری کنند. وقتی 
ساختمان، آماده و نهایی می شــد، ارزش افزوده آن نیز 

بیشتر شده و قیمت آن نیز همانند قیمت ساختمان های 
مجاور افزایش پیدا می کرد. بنابراین، خریدار می توانست 
هنگامی که پروژه تکمیل شد، مقدار متراژ خریداری شده 

خود را به قیمت روز بفروشد و سود ببرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این دست طرح های مالی در 
حوزه مسکن در کشورهای دیگر هم سابقه دارد، اظهار 
داشت: این طرح با کمی تغییرات در بسیاری از کشورها 
در حال انجام است و مورد اســتقبال مردم قرار گرفته 
است. از این طرح به عنوان تأمین مالی پروژه ها استفاده 
می شود که باعث می شود آن هایی که سرمایه کمی دارند 
هم بتوانند وارد پروژه های خرید خانه شــوند و با خرید 

چند متر در آن سرمایه گذاری کنند.
صفاری با بیان اینکه زیرساخت های اجرای طرح های 
فروش مسکن در بورس کاال فراهم است و به نظر می رسد 
این طرح ها برای مردم نیز جذاب باشــد، گفت: اجرای 
ابزارهای مالی بر پایه مسکن قطعاً برای خیلی از مردم 
جذاب خواهد بود که با هر مقدار ســرمایه ای که دارند، 
بتوانند در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند. البته همه 
این ها بستگی به عملکرد افرادی دارد که این پروژه ها را 
انجام می دهند اما طرح پیش فروش متری مسکن یکی از 

بهترین روش ها برای خانه دار شدن است.
به هرحال، مســکن همیشــه برای ســرمایه گذاری 
جذابیت داشــته و این طرح می تواند پول های کوچک 
در بحث مســکن را جــذب کند. مردم معمــوالً همه 
پس انداز خودشــان را طال و ســکه نمی خرند و چنین 
طرح هایی می تواند مردم را به سمت خود جذب کند تا 

سرمایه گذاری مطمئنی در مسکن داشته باشند.

زیرساخت های بورس برای فروش مسکن آماده است؟

ملزومات اجرای طرح پیش فروش متری مسکن

دژپسند:
 ETF ارزش نخستین صندوق 

دو برابر شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه دومین صندوق 
ETF در بورس تا دو ماه آینــده خبر داد و گفت: 
ارزش واحدهای خریداری شده نخستین صندوق 
ETF تاکنون دو برابر شده است. فرهاد دژپسند 
روز سه شنبه در حاشیه نشست هیات نمایندگان 
دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در جمع خبرنگاران افزود:  عرضه های اولیه 
در بورس را به طور منظم خواهیم داشــت. وزیر 
 ETF اقتصاد با اشاره به عرضه واحدهای صندوق
در اردیبهشــت ماه، گفت: این عرضه، نخستین 
تجربه ما در واگذاری این صندوق ها بود که از طریق 
آن بزرگ ترین صندوق ETF کشور شکل گرفت. 
دژپســند اضافه کرد: ارزش واحدهای خریداری 
شده این صندوق تاکنون دو برابر شده است. وزیر 
اقتصاد اضافه کرد: حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
 ETF نفر واحدها و یونیت های نخستین صندوق
را خریداری کردند. وی با بیان اینکه باقیمانده سهام 
دولتی عرضه خواهد شد، گفت: در حال برنامه ریزی 
هستیم تا دو ماه آینده دومین صندوق ای تی اف را 
نیز در بازار سرمایه عرضه کنیم.  وزیر اقتصاد تصریح 
کرد: با توجه به عرضه های پیشرو در بورس، در صدد 

ایجاد تعادل در بازار سرمایه هستیم.

رشد ۲۹ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل در بازار بورس )سه شنبه( ۲۹ هزار و 
۶۰۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به 

رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید.
براســاس معامالت روز گذشــته بیش از هشت 
میلیارد و ۱۱۷ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۲۴ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال داد 
و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۹ 
هزار و ۴۱۳ واحد افزایش به ۳۹۸ هزار و ۷۴۶ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶ هزار و ۲۱۷ واحد 

رشد به ۲۶۳ هزار و ۳۸۴ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۲۴ هزار و ۴۱۷ واحد و شاخص 

بازار دوم ۴۸ هزار و ۳۸۶ واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هــزار و ۲۲۶ واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هــزار و ۲۱۰ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۴۶ واحد، بانک 
ملت )وبملت( با ۹۷۳ واحد، گــروه مپنا )رمپنا( با 
۹۷۲ واحد، معدنی و صنعتــی چادرملو )کچاد( و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 
۱۴۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 
داشتند.  در مقابل نماد پرداخت الکترونیک سامان 
کیش )سپ( با ۱۷۱ واحد، فوالد خراسان )فخاس( 
با ۱۴۴ واحد، پتروشــیمی پارس )پــارس( با ۱۳۴ 
واحد، کارخانجات تولیدی شهید تامین سرمایه امید 
)وامید( با ۳۲ واحد، ماشین سازی اراک )فاراک( با ۳۱ 
واحد، رادیاتور ایران )ختور( با ۳۰ واحد و داروسازی 
جابر ابن حیان )دجابر( با ۲۸ واحد، پتروشیمی نوری 
)نوری( با ۲۴ واحد و کارتن ایران)چکارن( با ۲۳ واحد 

با تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
برپایه این گزارش، روز گذشــته نماد بانک ملت، 
پاالیش نفــت اصفهان، فــوالد مبارکه اصفهان، 
ســرمایه گذاری غدیر، بانک تجارت، گسترش 
ســرمایه گذاری ایــران خــودرو پاالیش نفت 
بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه فرآورده هــای نفتی هــم در معامالت روز 
گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۷۳۰ میلیون و ۹۶۰ هزار برگه سهم به 
ارزش ۱۵ هزار و ۳۱۸  میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۳۱۱ واحد رشد 
داشــت و بر روی کانال ۱۳ هزار و ۸۰۶  واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار ســه میلیارد 
و ۴۰۹ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۷۳ 

هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
روز گذشته نمادهای هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانــه )میدکــو(، پتروشــیمی مارون 
)مارون(، فــوالد هرمزگان جنــوب )هرمز(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی 
تندگویان )شــگویا(، بیمه پاسارگاد )بپاس( 
و فرابورس ایران )فرابــورس( تاثیر مثبت بر 
شاخص این بازار را داشــتند. همچنین نماد 
پاالیش نفت الوان )شــاوان(، قاســم ایران 
)قاســم(، نفت پاسارگاد )شــپاس( ، پاالیش 
نفت شیراز )شراز(، تولید برق ماهتاب کهنوج 
)بکهنوج(، توســعه مولــد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، دارو سازی آوه ســینا )داوه(، شیر 
پگاه آذربایجان شــرقی )غپآذر( و کشاورزی 
مکانیزه اصفهان کشت )زکشت( با تاثیر منفی 

بر شاخص این بازار همراه بودند.

اخبار
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رئیس اتــاق بازرگانی تهــران گفت: بــا وجود 
برنامه ریزی صورت گرفته برای رســیدن به نرخ 
۲۲ درصدی تورم در سال جاری، افزایش قیمت 
کاالهای مختلف نشان می دهد که این عدد بیشتر 

از ۲۲ درصد خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مســعود خوانساری در نشست 
هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهــران با بیان 
اینکه اقتصاد تحت تأثیر کرونا تغییرات جدی را 
پشت سر گذاشته است، اظهار کرد:  آخرین برآورد 
بانک جهانی نشــان می دهد که اقتصاد جهان در 
ســال ۲۰۲۰ رشــد منفی ۵.۲ درصدی خواهد 

داشت و نزدیک به این عدد نیز برای اقتصاد ایران 
پیش بینی می شود. با توجه به اینکه ما در دو سال 
گذشته نیز رشد اقتصادی منفی داشته ایم ثبت 
این عدد در ســال جاری به معنای آن است که 

اقتصاد ما بیش از ۱۶ درصد کوچک شده است.
وی با اشــاره به برآوردهای صورت گرفته از رقم 
کسری بودجه دولت در ســال جاری اظهار کرد: 
وزیر اقتصاد در جایی از عــدد ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان کسری صحبت کرده اند و در کنار آن مرکز 
پژوهش های مجلس نیز عدد ۱۸۵ هزار میلیارد 
تومان کسری را اعالم کردند. از این رو با توجه به 

اینکه کســری بودجه قطعی به نظر می رسد باید 
تالش کنیم که تدابیر واقعی برای برطرف کردن 
مشکالت ایجاد کنیم. با توجه به شواهد نرخ تورم 
نیز احتماال امســال باالتر خواهد رفت و عدد ۲۲ 
درصدی اعالم شده از سوی بانک مرکزی احتماال 

با واقعیت ها سازگار نخواهد بود.
رئیس اتــاق بازرگانی تهران ادامــه داد: اگرچه 
دولت اعالم کرده برای جبران بخشــی از کسری 
بودجه اوراق قرضه چاپ می کنــد اما با توجه به 
کاهش عدد واقعی تســهیالت در ســال گذشته 
به نظر می رسد امسال نیز باید آماده کاهش این 

تسهیالت باشــیم. صادرات غیرنفتی در دو سال 
گذشته بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور 
را پاسخ داده اما تحت تأثیر کرونا این عدد نیز در 

دو ماه ابتدایی امسال کاهش یافته است.
خوانساری با اشــاره به ثبت نام هفت میلیون نفر 
برای خرید ۲۵ هزار خودرو در هفته های اخیر بیان 
کرد: مشابه این اتفاق در دنیا هم نمونه نداشت و 
حتی بلیت های بخت آزمایی هم با چنین شرایطی 
به فروش نمی رسد. از این رو به نظر می رسد این 
برنامه سنجیده نبود و باید برای آن فکری جدی 

کرد.

در پی صدور دســتور آزادسازی ســهام عدالت، 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه 
وجوه با راه اندازی سامانه اســتعالم و آزادسازی 
سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی 
سهام عدالت مشــموالن به تفکیک شرکت های 

بورســی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد. 
این سامانه با تاخیر ۱۱ روزه امروز به روزرسانی 
شــده و مشــموالن می توانند با مراجعه به این 
ســامانه از آخرین ارزش ســهام عدالت خود که 
بر اســاس قیمت های پایانی روز گذشــته تهیه 

شــده اســت آگاهی یابند. الزم به ذکر اســت 
تنها کســانی که روش مالکیت مســتقیم سهام 
عدالت را انتخاب کرده اند مــی توانند جزئیات 
 ســهام خود را در ســامانه اســتعالم مشاهده 

کنند.

بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام 
عدالت آن هــا ۵۳۲ هزار تومان اســت در پایان 
معامالت روز گذشــته ارزش ســهام عدالتشان 
 بــه ۱۰ میلیــون و ۶۸۳ هــزار و ۹۲۲ تومــان 

رسیده است.

معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی گفت: ما به 
دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم شرایطی که طی دو سال 
گذشته در کشور ایجاد شده این است که پایه اقتصاد ما باید 
به این سمت حرکت کند. غالمرضا پناهی شامگاه دوشنبه 
در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار داشت: برای 
تامین ارز در کشور طی سه ماه گذشته تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفتیم و آخرین وضعیت در این خصوص، تامین پنج هزار 
و ۲۸۴ میلیون دالر است. وی یادآورشد: از این مبلغ یک 
هزار و ۷۰۰ میلیون دالر در حوزه تامین کاالهای اساسی و 

دارو با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت شده است.
پناهی اظهارداشت: روش دیگری نیز برای تامین ارز وجود 
دارد که عرضه ارز در ســامانه نیما محسوب می شود که 
صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی بر این اساس ارز حاصل از 

معامالت خود را در آن ثبت و مبادله می کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بر این اســاس در سامانه 
نیما نزدیک ۲ میلیارد دالر تامین ارز صورت گرفته و این 
تامین ارز به دست واحدهای تولیدی و بخش های صنعتی 
کشور رسیده است. وی خاطر نشان کرد: در قالب مبادله 
کاال در برابر ارز نیز یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون دالر تامین ارز 
شده است و این مورد تاکید بانک مرکزی به شمار می آید. 
پناهی ادامه داد: تالش می کنیم از محل صادرات غیر نفتی 

ارز مورد نیاز را تامین کنیم و این روند در یک ماه اخیر رو به 
رشد بوده است و امیدواریم که به صورت قابل مالحظه ای 
نتیجه بخش باشد. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بخش 
های مختلف صنعتی کشور نیاز به ارز دارند که بتوانند به این 
طریق مواد اولیه، کاالهای اساسی و دارو را تامین کنند. وی 
اضافه کرد: باید توجه کرد که بانک مرکزی در مورد تامین 
ارز تحت تاثیر میزان ارزی است که به صورت نقدی و غیر 

نقدی در کشور به دست می آید.
پناهی تصریح کرد: وقتی رویه ای که ۴۰ سال با آن مواجه 
بودیم می خواهد تغییر کند طبیعتا سختی هایی را به وجود 
می آورد و نیاز اســت که همه خود را با آن منطبق کنیم. 
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: طبیعی اســت وقتی که 
اقتصاد بدون نفت در حال شــکل گیری است نقش بانک 

مرکزی هم در این میان تغییر می کند.
وی اعالم کرد: بانک مرکزی زمانی مســئولیت تامین ارز 
مورد نیاز کشــور را بر عهده دارد که ارز حاصل از نفت را 
داشته باشد. پناهی تاکید کرد: همه بخش ها به همان میزان 
که به تامین ارز مواد اولیه و کاالهای اساسی تولید و صنعت 
اهمیت می دهند به همان میزان تاکید داشته باشند که 
صادرکنندگان ارز حاصل از معامالت را بازگردانند تا بتوان 

نیازهای بخش های مختلف را تامین کنند.

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در هشت سال گذشته 
نشان می دهد که بیشترین جمعیت شاغل مربوط به سال 
گذشته با بیش از ۲۴ میلیون نفر و باالترین درصد بیکاران 

مربوط به سال ۱۳۹۷ با سه میلیون و ۲۵۴ هزار نفر است.
به گزارش ایســنا، افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری از 
شاخص های مهم توسعه یافتگی محسوب و نرخ بیکاری 
یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی شاخص های اقتصادی 

است.
نیروی کار مجموعه ای از جمعیت شاغل و بیکار است که 
با تغییری که از سال گذشــته مرکز آمار در جمعیت مورد 
بررسی برای نیروی کار اعمال کرد ســن این افراد را از ۱۰ 

ساله و بیشتر به ۱۵ ساله و بیشتر تغییر داد.
براین اساس، افراد ۱۵ ساله و بیشتر که دارای سه ضابطه به 
طور همزمان باشند بیکار شناسایی می شوند؛ به طوری که 
در هفته مورد بررسی فاقد کار باشند، یعنی دارای اشتغال 
مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند و همچنین در هفته مرجع 
و سه هفته جویای کار باشند یا حتی در هفته بعد از آن برای 

اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده برای کار باشند.
همچنین جمعیت شاغل، افراد ۱۵ ساله و بیشتری هستند 
که در هفته مورد بررسی حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا 
به دالیلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند. افرادی 

که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با 
وی نسبت خویشاوندی دارند کار می کنند، کارآموزانی که 
در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسســه 
فعالیت کارآمــوزی انجام می دهنــد و محصالنی که کار 
کرده اند و تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر 
 دائم یا موقت خدمت می کنند از جمله گروه های شــاغل 

محسوب می شوند.
اما بررســی وضعیت نیروی کار در هشت سال گذشته در 
ایران از این حکایت دارد که بیشترین نرخ بیکاری در سال 
۱۳۹۵ با ۱۲.۴ درصد اتفاق افتاده است. این در حالی است 
که بیشترین جمعیت بیکار نیز مربوط به سال ۱۳۹۷ با سه 
میلیون و ۲۵۴ هزار نفر بوده که در همان سال نرخ بیکاری به 

۱۲.۱ درصد رسیده است.
بیشترین جمعیت شاغل در طی دوره مورد بررسی به سال 
قبل بر می گردد که بیش از  ۲۴ میلیــون و ۲۷۳ هزار نفر 
مشغول به کار بوده اند که این تعداد در سال ۱۳۹۷ حدود 

۲۳ میلیون و ۷۳۱ هزار نفر گزارش شده بود.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی برای سال ۱۳۹۷ با ۴۴.۵ 
درصد و کمترین آن در سال ۱۳۹۲ با ۴۰.۵ درصد ثبت شده 
است.  بررسی وضعیت جمعیت غیرفعال نیز بیشترین تعداد 

مربوط به سال گذشته با ۳۴ میلیون و ۴۹۸ هزار نفر است.

در پی درخواســت وزیر ورزش و جوانان جهت اصالح ضوابط ســنی 
برای اعطای وام ازدواج، رئیس جمهور دستور رسیدگی و اصالح قانون 

مربوطه در این زمینه را داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، چندی پیش مسعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر 
برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان نامه ای برای رئیس جمهور ارسال 
کرد مبنی بر اینکه؛ بررســی های تحلیلی به عمل آمده در خصوص 
افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این 
قشر نکرده و حتی شــاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، 

ازدواج اجباری، طالق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تســهیالت مذکور 
و… شده است.

در این نامه وزیر ورزش و جوانان آورده اســت: به اســتناد گزارشات 
دریافتی از بانک مرکزی، بررسی های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه ها 
مبنی بر تحلیل آماری وام های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام 
ازدواج با میانگین سنی باالی ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف 
سن مناسب فرزندآوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف 
دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند 
است دستور فرمائید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی 

۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تســهیالت صرفاً برای ازدواج نخست به 
عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابالغ گردد.

در جواب این نامه حسن روحانی رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور دســتور اصالح آیین نامه یا قانون سن افراد متقاضی وام 

ازدواج را داد.
روحانی در این نامه نوشــت: »فورا آئین نامه و یا در صورت لزوم قانون 
اصالح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن 

افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.«

رئیس  اتاق بازرگانی تهران:

نرخ واقعی تورم بیش از ۲۲ درصد است

سهام عدالت 532 هزار تومانی حدود 11 میلیون تومان شد

معاون ارزی بانک مرکزی:

کشور به سمت اقتصاد بدون نفت می رود
بیشترین  نرخ بیکاری در سال ۹5 با  1۲/4 درصد

اوضاع اشتغال و بیکاری ایرانی ها در ۸ سال گذشته

دستور  روحانی  برای   اصالح شرایط سنی  وام  ازدواج

سن  افراد   متقاضی  صرفا  1۸ تا 40 ساله باشد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ به ۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید
قیمت هرقطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۷ خردادماه در معامالت بازار آزاد تهران به ۷ میلیون و ۷ هزارتومان رسید. ، در جریان معامالت بازار آزاد تهران سه شنبه ۲۷ خردادماه، 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۸۲۰ هزارتومان، 
ربع سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزارتومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۱۲۰ هزارتومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۱ دالر و ۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

۷۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.
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1/5 میلیون کسری ماهانه موبایل در بازار
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی

بازار دیجیتال به دلیل وابستگی به قیمت بازار ارز مانند بسیاری از بازارهای داخلی با مشكالت افزایش قیمت روبه رو شده است. دالر از حدود سه هزار تومان به نزدیك 18 هزار تومان رسیده و این رشد سبب افزایش حدود ده 
برابری كاالهای دیجیتال شد چنان كه یك گوشی سه میلیونی قبل از افزایش قیمت ها در حال حاضر حدود 15 میلیون قیمت دارد. 

این امر سبب كاهش قدرت خرید مردم شده است و این موضوع به طور قطع در روند و وضعیت بازار تاثیر بسزایی دارد و به آشــفتگی این بازار دامن زد. مشكل دیگر بازار موبایل بحث عدم تثبیت قیمت ارز است به طوری كه 
خیلی از فروشندگان به دلیل عدم ثبات ارز تمایلی به فروش محصوالت ندارند و احتكار یا انبار محصوالت را به صرفه تر می دانند.

همچنین نیاز كشور ماهیانه یك و نیم میلیون گوشی بود كه در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال فقط 700 هزار گوشی وارد كشور شده كه خودش یك و نیم میلیون كسری دارد. بانك مركزی باید برای جبران این كمبود 
وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین كند تا واردكنندگان بتوانند گوشی به اندازه كافی وارد بازار كنند.

وزارت راه و شهرســازی آیین نامه جدید پیشــنهادی 
تعیین درآمدهای شركت فرودگاه ها و ناوبری ایران را به 
كمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.وزارت راه و شهرسازی 
و شــركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران آئین نامه 
پیشنهادی جدید برای اصالح آئین نامه اجرایی ماده )۶۳( 
قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت و مصرف آن در 
موارد معین در خصوص خدمات ناوبری و درآمدهای آن 
مصوب 1۳7۳ مجلس شورای اسالمی را به كمیسیون 
اقتصاد دولت ارائه داد. آئین نامه موجود در ۹ بهمن ۹0 
و به پیشنهاد مشــترک وزارت خانه های راه و اقتصاد و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ســابق و بانك مركزی 
در هیئت دولت دهم تصویب شده بود؛ آئین نامه جدید 
را وزارت راه و شهرسازی به تنهایی به دولت پیشنهاد داده 
است. در آئین نامه موجود، شركت فرودگاه ها می تواند 
تعرفه پروازهای عبوری را برای افزایش رقابت با ســایر 
كشورهای منطقه تا ۳0 درصد كاهش دهد كه در آئین 

نامه پیشــنهادی جدید، این تعرفه تا 50 درصد امكان 
تخفیف دارد. همچنین موضوع تخفیف ۳0 درصدی به 
هوانوردی عمومی شامل پروازهای آموزشی، ایرتاكسی، 
پرواز هواپیماهای شخصی و…( نیز در آئین نامه جدید 
گنجانده شده اســت كه در آئین نامه موجود درباره آن 
اظهار نظر نشده اســت. از دیگر ویژگی های آئین نامه 
پیشنهادی، افزوده شــدن انواع درآمدهای جدید برای 
شــركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از محل ارائه 
خدمات پاویون به مقامات خارجــی، توقف هواپیماها 
بیش از ۲ ساعت در فرودگاه ها، تعرفه های جدید خدمات 
فرودگاهی به هواپیماها بر اساس وزن نشست و برخاست، 
دریافت تعرفه ارائه خدمــات فرودگاهی از هواپیماهای 
نظامی در صورت داشــتن پروازهای بازرگانی و جداول 
درآمدی دیگر است. ضمناً در صورت تصویب آئین نامه 
جدید، 100 درصد درآمدهای فرودگاهی به شــركت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تعلق می گیرد.

نرخ اوراق تســهیالت مســكن كه تا نیمه خرداد روند 
صعودی داشت و به 88 هزار تومان رسیده بود، در یك دو 
هفته اخیر با روند نزولی مواجه شده و در معامالت امروز 
به 55 هزار تومان كاهش یافت. همزمان با آغاز معامالت 
مسكن در اردیبهشت ماه و آغاز فعالیت مجدد بنگاه های 
مشاوران امالک كه ماه های اسفند ۹8 و فروردین ۹۹ به 
دلیل كرونا، كسب و كار خود را متوقف كرده بودند، در 
ماه های اردیبهشت و نیمه نخست خرداد، بازار مسكن 
با انباشت تقاضا روبه رو شــد كه همین موضوع، سبب 
افزایش اســتقبال از دریافت وام مسكن و رشد ناگهانی 
قیمت اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت 

مسكن تا حدود 88 هزار تومان در بازه ۴5 روزه شد.
با این حال روند نزولی قیمت این اوراق با اقداماتی از قبیل 
تمدید اعتبار تعدادی از برگه های تاریخ منقضی شــده 
از سوی بانك عامل بخش مســكن و نیز افزایش عرضه 
سایر برگه ها از سوی دارندگان اوراق تسهیالت مسكن 
با تصور ثابت ماندن قیمت هــای كانال 80 هزار تومانی 
این اوراق، در دو هفته اخیر آغاز شد و سبب شد تابلوی 
اوراق تسهیالت مسكن در دو هفته گذشته قرمزپوش 
بوده و همه نمادهای زیرمجموعه تســه، تقریباً هر روز 
كف دامنه نوسان )منفی 5 درصد( را ثبت كردند. همین 
موضوع سبب شده تا در معامالت امروز چهارشنبه ۲7 
خرداد اوراق تسهیالت مسكن، متوسط قیمت هر برگه 
در بازه 55 تا 5۶ هزار تومان در نوســان باشد. چند نماد 
محدود نیز تا 5۴ هزار تومان در حال فروش هســتند و 
 تعدادی از نمادهای معامالتی تسه هم به 57 هزار تومان 

قیمت گذاری شده اند. حجم برگه های عرضه شده نیز 
در این دو هفته به شدت افزایش یافته و روزانه بین 70 
تا 1۶0 هزار برگه تنها برای تسه ۹۹0۲ )اوراق تسهیالت 
مسكن صادره در اردیبهشت امسال( رد و بدل می شد. 
در سایر نمادهای تســه نیز میزان عرضه اوراق در نیمه 
دوم خرداد ماه از متوسط فروش روزانه اوراق تسهیالت 
مسكن در زمستان سال گذشــته، همواره بیشتر بوده 
اســت. امروز حدود 80 هزار برگه تسه ۹۹0۲ به فروش 
رسید و تسه ۹810 )اوراق تسهیالت مسكن صادره در 
دی ماه ســال قبل( با ۲0 هزار برگه، تسه ۹81۲ )اوراق 
تسهیالت مسكن صادره در اسفند سال قبل( با 10 هزار 
برگه و تســه ۹۹01 )اوراق تسهیالت مسكن صادره در 
فروردین امسال( با حدود 7 هزار برگه جز پُرفروش ترین 

ها در معامالت امروز بودند.
گفتنی اســت هفته جاری یكی از مدیران ارشد بانك 
عامل بخش مسكن از كاهش بیش از پیش قیمت اوراق 
تسهیالت طی روزهای آتی خبر داده بود. با این كاهش 
قیمت اوراق تسهیالت مسكن، هزینه دریافت وام خرید 
مسكن هم كاهش یافته اســت؛ به گونه ای كه در حال 
حاضر هزینه دریافت وام مسكن زوجین تهرانی )۲۴0 
میلیون تومان( كه نیازمند خرید ۴80 برگه از ســوی 
متقاضی دریافت این تسهیالت است، با احتساب میانگین 
قیمت هر برگه 55 هزار تومان، بــه ۲۶ میلیون و ۴00 
هزار تومان كاهش یافته است؛ این در حالی است كه در 
اردیبهشت و نیمه نخست خرداد امسال، هزینه دریافت 
این تسهیالت تا حدود ۴0 میلیون تومان هم رسیده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از پیشنهاد 
رصد بازار لوازم خانگی از درب كارخانه تا خانه و پذیرش 
این موضوع از ســوی معاون بازرگانی داخلی وزارت 
صمت خبر داد و گفت: در صورت افزایش قیمت لوازم 
خانگی بیش از ۲5 درصد واحد صنفی پلمب می شود. 
مرتضی میری در خصوص وضعیت نابه سامان بازار 
لوازم خانگی اظهار داشت: روز گذشته پیشنهادی به 
وزارت صنعت مبنی بر رصــد كاال از درب كارخانه تا 
درب منزل ارائه شد كه این موضوع مورد تأیید معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمــت قرار گرفت. بنابراین 
مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گران فروشی 
حتما شكایت كرده و یا به سازمان حمایت اعالم كنند.

وی با بیان اینكه قرار است جلسه  ای در این خصوص 
با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت داشته باشیم 
تا ابعاد این موضوع بررسی شود، گفت:  قرار است در 
این بازرسی ها تعداد كاالیی كه مغازه دار از كارخانه 
خریداری می كنــد و فروش آن بــه مصرف كننده 
رصد شود. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی،كمبود كاال وجود دارد و نمی توان آن را انكار 

كرد ولی مهم این اســت كه این مقدار كاال با كنترل 
توزیع شود.

میری در خصوص به روز شدن سامانه 1۲۴ در بخش 
لوازم خانگی نیز خاطر نشان كرد:  تا كنون 1۲ شركت 
در ســامانه 1۲۴ قیمت های خود را اعالم كرده اند و 
حدود 8 شركت نیز لیست قیمت خود را به سازمان 
حمایت ارائه كرده اند و آماده ثبت در ســامانه است. 
بنابراین تا شنبه ۲0 شركت فهرست قیمتی خود را 
درج خواهند كرد و در صورتی كه مردم قیمت هایی 
بیش از نرخ های مصوب را در مغازه مشاهده كردند،  
سریعاً گزارش داده و پس از مشاهده سریعاً برخورد و 

مغازه پلمپ خواهد شد.
وی در خصوص كاهش تولید و برنامه اتحادیه برای 
افزایش تولید، تصریح كرد: همه تالش ما این است كه 
بتوانیم ارز و قطعات مورد نیاز تولید كنندگان را تأمین 
كنیم و سرپرست وزارت صمت نیز قول اعطای اولویت 
ارز و ورق را به لوازم خانگی داده است؛ بنابراین اگر این 
اقدامات محقق شود؛ مشكالت این حوزه در كمبود 

كاال برطرف خواهد شد.

بــا ادامــه گرانــی هــا در 
دســت  موبایــل   بــازار 
مصرف كننــدگان از خرید 
این كاال كوتاه شــده و این 
در حالی است كه به دالیل 
بسیار تقاضا در این بازار پس از ایان كرونا و تعطیلی 
بازارها افزایش داشــته اســت. در حــال حاضر اگر 
قصد خرید گوشی هوشــمند با كمترین امكانات را 
داشته باشــید باید حداقل از دو میلیون و 500 هزار 
تومان تا ۳ میلیون تومان هزینه كنید. تا قبل از بروز 
بحران در بازار تلفن همراه یك گوشــی هوشــمند 
با قیمت یك میلیــون تا یك میلیــون و 500 هزار 

تومان قابل خرید بود. گفتنی اســت، بنابر اطالعات 
سامانه همتا، فروش ســاالنه موبایل در ایران چیزی 
در حدود 1۴ میلیون دســتگاه، بــا میانگین ارزش 
150 دالر است اما پیش بینی های كارشناسان حوزه 
ارتباطــات و فناوری از افزایش نجومــی این آمار در 
 سال ۹۹ با توجه به شــرایط پیش آمده پس از كرونا 

حكایت دارد.
در گذشــته واردكنندگان، ارز ارزان قیمت به بهانه 
واردات موبایل دریافــت می كردند امــا از آن برای 
واردات ســایر كاالها استفاده می شــد، كه براساس 
سیاست گذرای های جدید به واردات گوشی همراه ارز 
تخصیص داده نمی شود. توقف ثبت سفارش واردات 
موبایل در چند ماه گذشته نیز به آشفتگی بازار دامن 
زد. بنابراین باید نیاز بازار مشــخص شــده و با توجه 
به ظرفیت تولید داخل، كمبــود موبایل با ارز قیمت 

مناسب وارد كشور شود. افشار فروتن الریجانی درباره 
ارائه خدمات پس از فروش بعد از خروج سامســونگ 
و ال جی و سایر شركت هایی كه در كشور نمایندگی 
داشتند، اظهار داشــت: اینكه خدمات پس از فروش 
برخی برندهای خارجی كاهش یافته كامال مشهود و 
تاثیرگذار بوده كه تحریم ها و عدم ورود لوازم و قطعات 

هم مزید بر علت شده است.
وی بیان اینكه تحریم ها خدمات به كاربران و مصرف 
كننــدگان را كاهش داده و روی لــوازم الكترونیكی 
تاثیرگذار بوده اســت، گفت: در هر حال آنچه مسلم 
است باید بدنبال راهكار جهت ارائه خدمات و تامین 
قطعات باشیم، از طرفی با توجه به اینكه تا حدی ارائه 
خدمــات و فعالیت نمایندگی ها كاهــش پیدا كرده 
اســت، عمده فعالیت ها و عرضه این برندها توســط 
مراكز دیگر به صــورت مختصرتــر و غیرانحصاری 

یعنی توســط فعاالن صنوف دیگر صورت می گیرد. 
رئیس انجمن فروشــندگان تلفن همراه یادآور شد: 
در هر حال ارائه خدمات پــس از فروش تلفن همراه 
به طرز چشــمگیری كاهش یافته و كمرنگ شــده 
 است كه باید مراكزی را برای این نوع خدمات رسانی 

جایگزین كرد.
وی تغییــر تقاضــای مــردم از نمایندگی هایی كه 
خارج شــدند با برندهای دیگر گفت: خود خریدار و 
مصرف كننده تعیین می كند چه برندی استفاده كند، 
البته در بــازار تنوع وجود دارد و گوشــی هایی كه تا 
حدی در داخل كشور تولید می شوند هم گوشی های 
مناسب و تا حدی قابل رقابت هستند. فروتن الریجانی 
درباره تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه یادآور شد: 
قیمت گوشی متاثر از نرخ ارز اســت و با توجه به آن 

كاهش و یا افزایش نرخ خواهد داشت.

تحریم ها و كاهش خدمات پس از فروش گرانی در بازار موبایل را تشدید كرد

حذف گارانتی  با  خروج برندها  از  بازار  موبایل
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

نزدیك به ۹00 واگن شامل 770 واگن كاالی صادراتی 
در ســرخس، 1۳1 واگن در اینچه برون و ۶ واگن در 
لطف آباد برای بحث صادرات به تركمنستان متوقف 
شده است.بررســی آخرین وضعیت مرزهای كشور 
نشــان می دهد كه مرزهای تجاری با كشــور تركیه 
بازگشایی شده و نزدیك به 10 روز است كه مرزهای 
ایران در حوزه زمینی شامل مرز بازرگان و سرو باز شده و 
همچنان مسیر ریلی رازی نیز فعال است؛ البته آنطور كه 
مسئولین گمرک می گویند سرعت صادرات ما نسبت 
به گذشته ُكند شــده كه آن هم به دلیل سختگیری 
جهت اجرای پروتكل های بهداشــتی است كه ورود 
كامیون های تُرک به ایران بیشتر از خروج كامیون های 

ایرانی به سمت تركیه است.
همچنین در حوزه مسافری با تركیه مشكالتی وجود 
داشت كه طبق گفته یكی از وزرای تركیه، 11 مرداد 
ماه مسیر هوایی مسافری بین ایران و تركیه بازگشایی 
خواهد شد.با گرجستان مرز مشترک نداریم اما تبادل 
كاال با گرجســتان از اول ژوئن در حوزه ریلی و زمینی 
تقریباً متوقف شــده اســت. با توجه به اینكه یكی از 
مسیرهای مهم تجارت ما به حوزه روسیه و گرجستان 
و شرق اروپا از مســیر تفلیس اســت، از این رو تمام 

دســت اندركاران تجارت خارجی پیگیر حل موضوع 
هستند تا مسیری به ســمت دریای سیاه و تفلیس و 
كشورهای شرق اروپا داشته باشیم. سایر مرزهای كشور 
به غیر از تركمنستان حتی به صورت محدود فعال است 
به گونه ای كه بیش از 80 درصد مرزهای تجاری كشور 
در حال فعالیت هستند. در رابطه با تركمنستان آنطور 
كه گفته می شد قرار بود 1۲ خرداد ماه مرزها بازگشایی 
شود و پس از برگزاری جلسات مشترک بین دو كشور 
به خصوص در نحوه اجرای پروتكل های بهداشتی، این 
تاریخ به ۲1 خرداد ماه موكول شد.به طور كلی، اگرچه 
باید از ۲1 خرداد ماه ۴ نقطه مرزی ما با تركمنستان باز 
می شد اما هنوز در حوزه ریلی و زمینی اتفاقی نیفتاده 
است البته پیگیری ها از مسئولین تركمن حكایت از 
آن دارد كه این كشــور در حال تعبیه كلینیكی برای 
تست كرونای افراد است. به گفته مسئولین گمرک، 
با توجه به اینكه تركمنستان راه ورود ما به ازبكستان و 
تاجیكستان است، از این رو اهمیت ویژه ای برای ایران 
دارد.همچنین نزدیك به ۹00 واگن شامل 770 واگن 
كاالی صادراتی در سرخس، 1۳1 واگن در اینچه برون و 
۶ واگن در لطف آباد برای بحث صادرات به تركمنستان 

متوقف شده است.

قیمت خــودرو در چند ماه 
اخیر دســتخوش تحوالت 
بسیاری شده و مردم و مصرف 
كننــدگان به شــدت از این 
وضعیت ناراضی هستند. این 
در حالی است كه مسئوالن و متولیان نظارت و كنترل 
گرانی ها در بازار خودرو تا زمانــی كه قیمت پراید مرز 
روانی 100 میلیون تومان را رد نكرد هیچ تمایلی برای 
ورود به این آشفته بازار از خود نشان ندادند. پس از این 
اتفاق شــورای رقابت قیمت انواع خودرو ساخت داخل 
را مصوب كرد و اما در چند روز اخیر شــنیده ها حاكی 
است كه این قیمت ها برای وزارت صمت و خودروسازان 
خوشایند نبوده و ساز گرانی مجدد را كوک كرده اند. از 
طرفی دیگر برخی فعاالن بازار خودرو و نمایشگاه داران 
اعالم كرده اند كه هیچ بخش نامه ای در رابطه با فروش 
خودرو 10 درصد باالتر از قیمت های مصوب شــورای 
رقابت دریافت نكرده اند و گویا ایــن پروژه نیز منتفی 

خواهد شد. 
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در 
این باره اظهار كرد: هیچ مصوبــه ای در این مورد به ما 
ابالغ نشده و زمانی كه این مسئله را از مسئوالن مربوطه 

پیگیری كردیم به ما گفتند كه اجرای این طرح مخالفینی 
دارد و فعال اجرایی نمی شود. وی با بیان اینكه ما تابع قانون 
و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد 

اثر مثبتی در بازار و كنترل قیمت ها داشت.
این در حالی است اخباری كه از جلسات كمیته خودرو 
به گوش می رســد حاكی از این است كه خودروسازان 

تمایل به افزایــش ۶0 درصدی قیمت محصوالت خود 
دارند و نرخ های مصوب شده را به ضرر خود اعالم كرده 
اند. وزارت صمت به همراه خودروســازان بر این باورند 
كه فروش خودرو با این قیمت ها موجب زیان شــدید 
خودروساز خواهد شد و حتی قیمت تولید خودرو نیز از 
این قیمت ها بیشتر می شود. به هر ترتیب قیمت هایی 

كه شــورای رقابت چند هفته پیش مصوب كرد، نه به 
مذاق خودروســازان خوش آمد و نه مسئوالن وزارت 
صمت. آنها بر این باورند كه قیمت های اعالمی از سوی 
شــورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشــته و 
سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی كمتر از هزینه 

تولید،عرضه شوند.

قیمت های شورای رقابت به مذاق وزارت صمت و خودروسازان خوش نیامد

گرانی مجدد به بهانه کاهش زیان خودروسازان

آشفتگی بازار خودرو با طرح های دستوری
فرید زاوه، کارشناس خودرو

از همان ابتدای تصویب طرح فروش 10 درصد خودرو باالی نرخ كارخانه بدیهی بود كه این طرح قابلیت اجرا را ندارد و باید به دلیل تبعاتی كه این تصمیم در بازار خودرو داشته از طراحان آن بازخواست شود كه چرا خواهان آشفتگی بازار 
خودرو هستند. این بازار به خودی خود مستعد نوسانات قیمتی و گرانی هست بنابراین این سوال اینجا مطرح است كه چرا باید طرح هایی تصویب شود كه قابلیت اجرا ندارند و بازار را بیشتر از قبل آشفته می كنند.  بازار خودرو گرفتار شیادی 
شده و تمایلی هم برای كنترل و نظارت بر آن از سوی متولیان وجود ندارد. همانطور كه در بازار مسكن نیز شاهد هستیم گرانی از سمت بنگاه ها و صاحبخانه ها نیست بلكه باید ریشه این گرانی ها را از وزارت اقتصاد، بانك مركزی و سازمان 
برنامه و بودجه پرسید. هنگامی كه بانك مركزی صحبت از تورم ۴۲ درصدی می كند كه عدد تورمی باالتر از این عدد است و این عدد اعالم شده واقعی نیست گرانی بر روی تمام كاالها تاثیرگذار است. بازار خودرو كه جای خود دارد. به هزار و 
یك دلیل در لحظه قیمت خودرو باال می رود و برگرداندن این قیمت ها به قیمت گذشته دیگر محال و ناممكن می شود.  نظر خودروسازان در این رابطه و به استثنا در رابطه با افزایش قیمت خودرو درست است. باید در قیمت خودرو آزادسازی 
صورت بگیرد و هر چه زوتر جلوی این طرح ها گرفته شود. متاسفانه با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمت گذاری خودرو را در دست گرفته اما نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی به ویژه پرهیز از 
قیمت گذاری دستوری است. گرانی بازار خودرو كه روزهای اخیر نیز شاهد موج دیگری از آن هستیم به این دلیل است كه  قصدی برای كنترل بازار وجود ندارد. اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری و روش های این شورا صحیح 
بود، علت رشد كنونی و افسارگسیخته قیمت خودروها چیست. وقتی عرضه در بازار كم است و پاسخگوی تقاضای موجود نیست، شورای رقابت یا هر نهاد قیمت گذار دیگری چگونه می تواند در این فضا با سیاست های دستوری و با وجود 

تورم كنونی و مورد انتظار، بازار را از التهاب كنونی نجات دهد؟ واقعیت این است كه كشور ما با تورم عمومی افسارگسیخته و تورم انتظاری باال روبه رو است و در چنین شرایطی، نمی توان با دستور و سركوب قیمت، از التهابات بازار كم كرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

هزینه وام كاهش یافت

سقوط آزاداوراق تسهیالت مسکن تا 55 هزارتومان

توقف 9۰۰ واگن در مرز تركمنستان

۸۰ درصد مرزهای تجاری فعال است

تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران 5۰ درصد کم می شود

واحدهای صنفی گران فروش پلمب می شوند

رصد توزیع لوازم خانگی از کارخانه تا خانه
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اختالف نظر اتحاديه ها در مورد قانونی بودن فروش 
اينترنتی طال 

هر روز شاهد حجم نسبتا قابل توجهی از اخبار و بعضی شایعات درباره غیرقابل اعتماد بودن 
بازارهای خرید و فروش آنالین طال هستیم. اما تکلیف مردم چیست؟ آیا آن طور که برخی از 
متولیان سنتی صنف طال و جواهر می گویند، معامالت آنالین غیرقانونی و نامطمئن است و 

می تواند باعث افتادن مردم به دام کالهبرداران شود و باید از این نوع معامالت پرهیز کرد؟

اتحادیهمجوزنداده،مرکزتوسعهتجارتالکترونیکیاینمادمیدهد
محمدرضا نصراللهی، مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در این 
باره گفت: »فعالیت کسب وکارهایی که اینماد و مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای 
مجازی را گرفته اند، قطعا قانونی است. اما متاسفانه بعد از ماجرای سکه ثامن، اتاق اصناف 
و دادگستری از اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی خواستند تا صدور مجوز در 
این حوزه را متوقف کند و اتحادیه هم مجوز جدیدی صادر نکرد. این درحالی بود که 
حدود ۲۰ سایت توانستند از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نماد اعتماد 
الکترونیک را دریافت کنند و در این حوزه مشغول کسب و کار شوند.« نصراللهی با انتقاد 
از برخی مواضع متولیان اتحادیه طال و جواهر مبنی بر غیر قانونی بودن هرنوع معامله 
آنالین طال، گفت: »ما نمی دانیم بر مبنای کدام قانون، این عزیزان مدعی غیرقانونی بودن 
معامالت توسط سایت های مجوزدار می شوند. زمانی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
وزارت صمت، به کسب و کاری اینماد می دهد و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی 
هم پروانه و مجوز کسب صادر می کند، ممنوعیت قانونی برای فعالیت دارندگان این 
مجوزها وجود ندارد. تنها اتفاقی که افتاد، توقف موقت صدور مجوزهای جدید برای 
فروش آنالین طال بود که برای آن هم ضوابط و شرایطی با حضور همه مسئوالن مرتبط 
حاکمیتی، قضایی و همچنین نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه طال و جواهر تدوین شده 
که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم آن را تایید کرده و به محض تایید آن، 

توسط اتاق اصناف، طبق این ضوابط و شرایط، مجوزهای جدید نیز صادر خواهد شد.

کسبوکاریکهپروانهداردکارشقانونیاست
علی ششــکالنی، رئیس کمیسیون بازرســی اتحادیه کشــوری کسب وکارهای 
مجازی در رابطه بــا ادعای غیرقانونی بــودن هر نوع معاملــه آنالین طال، گفت: 
»در فضای اختالف بین اتحادیه های کســب وکارهای ســنتی و کسب وکارهای 
آنالین همیشــه برخی ســخنان اغراق آمیز مطرح می شــود. اینکه گفته شده 
همه انواع خرید و فروش آنالین طال غیرقانونی اســت از همان جنس حرف های 
اغراق شــده اســت. نه تنها طال، بلکه در هر صنفی، وقتی بر اســاس قانون نظام 
 صنفــی، پروانه ای صادر می شــود و کســب وکاری توانســته شــرایط دریافت 
پروانه را کســب کند، کارش قانونی اســت و فرقی ندارد که طال یا پوشاک یا هر 
چیز دیگری بفروشــد.« ششــکالنی با تاکید بر اینکه رســالت اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی که در ســال ۹۶ راه اندازی شــده، دادن پروانه کســب و نظارت 
و رســیدگی به امور تمام کســب و کارهایی اســت که در فضای مجازی فعالیت 
می کنند، ادامه داد: »این اتحادیه بر اساس قانون نظام صنفی شکل گرفته و تمام 
 وظایفی که برای شناسایی و احراز هویت یک کسب و کار باید انجام شود را انجام

 می دهد.«

اخبار 

طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی که قرار اســت از ابتدای 
تابستان اجرا شود از هم اکنون 
عده ای از مالــکان را به تب و 
تاب انداخته تا برای فرار از تور 
مالیاتی دست به اقدام عجیبی بزنند. هرچند طبق گفته 
کارشناسان، اگر کسانی این اقدام را کرده باشند عده ای از 
مالکان خرده پا هستند؛ چراکه ثروتمندانی که واحدهای 
متعددی دارند مالیــات این واحدها در حکــم پوِل خرد 
آنهاست و این اقدام نه آنها را ترغیب به اجاره ملکشان می 
کند و نه دست به چنین اقدامی می زنند. بر اساس اعالم 
وزارت راه و شهرسازی از ابتدای تابستان امسال از خانه های 
خالی مالیات اخذ خواهد شــد. اما هنوز این برنامه عملی 
نشده، برخی مالکان برای فرار مالیاتی دست به اقدام عجیبی 
می زنند.محمد خبری زاد، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس 
بازار سرمایه در توئیتی نوشته است: »فرار از مالیات خانه های 
خالی کلید خورد؛ به تازگی با اوج گرفتن بحث مالیات ستانی 
از خانه های خالی، برخی مالکان این واحدها در قبال تنظیم 

قراردادهای اجاره صوری به مشاوران امالک پیشنهاد ارقام 
عجیب و غریب ارائه می دهند.« طبق قانون، خانه های خالی 
باالتر از 15۰ متر در سال اول معاف از مالیات هستند و در 
سال دوم باید معادل یک دوم مالیات اجاره واحد را به عنوان 
مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم، برابر 
با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل 1.5 

برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.

اقتصادزیرزمینیبهبازارمسکنهمرسوخ
کرد؟

برخی گزارش هــای میدانی حاکی اســت تعدادی 
از مشــاوران امالک تهران در برخی مناطق شمالی 
پایتخت و نیز منطقه ۲۲ کــه واحدهای خالی زیادی 
دارند، با مالکان همسو شده و برای آنها قرارداد اجاره 
صوری تنظیم می کنند؛ این قراردادها در سامانه امالک 

و مستغالت نیز به ثبت می رسد تا مشمول دیتاهای 
موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند. همچنین گفته 
شده برخی از مشاوران امالک، از برخی افراد کارت ملی 
اجاره می کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت 
می رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را 

از ابعاد گوناگون بررسی می کند. 

شمارش معكوس اخذ ماليات از واحدهای مسكونی خالی  آغاز  شده است

فرار  از مالیات  با  اجاره  نامه  صوری

دولتپیشقدمدرپرداختمالیاتشود
منصورغیبی،کارشناسمسکن

صاحبخانه هایی که واحدهای مسکونی خود را خالی رها کرده اند، اشخاص ثروتمندی هستند که به پول اجاره آن نیاز ندارند. بنابراین آنها نیازی ندارند که بخواهند با یک اجاره نامه صوری خودشان را از چند درصد مالیات رها کنند. این نوع قضاوت های 
انجام نیافته در عالم واقع جز فشار بر جامعه اقتصادی بیمار ما هیچ کمک دیگری نمی تواند بکند. نبود قانون جاری و ساری در مالیات ستانی است که اجازه داده ما چنین تفکراتی را کنیم. اگر قانون عملیاتی موثر و مصوب جاری و ساری باشد شاید خود 
مالکان هم عالقه مند باشند که تابع قانون حرکت کنند. ما هنوز مالیات را نستانده و عملیاتی نکرده، تحلیل می کنیم که مردم پشت این قضیه می خواهند صوری حرکت کنند. این تحلیل ها فضا را مسموم و متوالن امری را که می خواهند این نظام را 
اجرایی کنند، مردد و نگاه مردم را نسبت به این قوانین بدبین می کند. به طور کلی استراتژی و سیاست اخذ مالیات از خانه های خالی و مازاد فی نفسه حرکت بدی نیست و اگر درست ساری و جاری شود، شاید آن ذی نفعانی که خانه خالی دارند خود 
ترغیب شوند واحد خود را اجاره دهند و یا مالیات آن را بدهند. سخن روز سه شنبه وزیر اقتصاد در مورد اینکه »مالیات را زود بدهید، پاداش بگیرید« اقدام خوبی است که مردم را برای مالیات ستانی با دولت همراه می کند. بنابراین اخذ مالیات از خانه های 
خالی فی نفسه حرکت درستی است؛ ولی در قالب درست عملیاتی باید پیش رود که هم زمان باورپذیری مردم را افزایش دهد نسبت به اینکه نسخه ای پیچیده شده که برای حل درد اقتصاد مسکن و ستاندن مالیات جهت رفاه مردم است و آن زمان است 
که مردم با دولت همراه می شوند. البته راهکار اصلی این است که دولت این طرح را از بدنه خودش شروع کند زیرا باالترین دارایی ملکی، زمین و ساختمان های نیمه ساز که شاید ممکن است هنوز خالی یا بالاستفاده باشند در دست دولت و نهادهای دولتی 
و بانک هاست. این نهادهای دولتی و سازمان ها ابتدا پیشقدم شوند و برای برنامه های عملیاتی نشده مالیات بدهند. چرا سازمان امور مالیاتی روی بازنشسته ای که یک واحد را اجاره می دهد تا رزق و روزی اش باشد انگشت گذاشته است که مطمئنا با آن 
اقتصاد مسکن حل نمی شود؟ بحث مالیات بر خانه های خالی یا مازاد با این نوع نگرش حل و فصل نمی شود. ما در مقام دولت اول از خودمان شروع کنیم. به فرض دولت بگوید من، بانک ها و نهادهایم به میزانی خاص ملک و زمین و ساختمان نیمه ساز 
در مرحله سفت کاری یا نازک کاری در مناطق ۲۲ گانه از جمله خود منطقه ۲۲ تهران داریم و برای آنها مالیات می دهیم. بنابراین دولت خود را قاضی کند و ابتدا در پرداخت مالیات پیشقدم شود و آنگاه به مردم بگوید شما هم باید مالیات واحدهای خالی 
را بدهید. اگر این نگاه ساری شود باعث باورپذیری و اعتمادسازی بین مردم خواهد شد و هر کسی برای اجاره یا پرداخت مالیات پیشقدم می شود؛ اما این زمانی است که بدنه دولت و بانک ها و سایر نهادها پا به میدان گذاشته باشند. نمی شود که فقط یک 
طرفه از مردم حقیقی مالیات بگیریم. پس در این میان حقوقی ها مانند نهادها، دولت، دوایر و همه مراکز مالی - اعتباری که ملک خریداری کرده اند که در بانک مرکزی پشتوانه قرار بدهند تکلیفشان کجاست؟ این در حالی است که این نهادها مسبب 

بخشی از گرانی مسکن هستند. اینها کجای کارند؟ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید از اینها شروع کند و پس از آن به مردم عادی برسد. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

استارتاپهابهکمکنفتمیآیند
وزارتنفتبرایشناساییوارزیابیاستارتآپهاودانشبنیانهابرایمشارکتدربهبودعملکردبخشهایمختلفصنعتنفتمتناسبباپیشرفتفناوریفراخوانداد.در
اینفراخوانتاکیدشدهکهنظربهگسترشسهمشرکتهایدانشبنیانواستارتآپهادربهبودعملکردصنایعمختلفمتناسبباپیشرفتفناوریوتأکیدوزیرنفتبرلزوم

حمایتازاستارتاپهایاینحوزه،شرکتهایفعالدرحوزههایمختلفتادهمتیرماه۹۹فرصتدارندشرحمختصریازفعالیتهاوسوابقخودرابرایهمکاریبیشتروحمایتاز
فعالیتهایشانمتناسبباسازگاریآنهابابرنامههایاینوزارتخانهوشرکتهایزیرمجموعهبهسامانهارتباطباوزیرنفتارسالکنند.

سرپرست وزارت صمت نیز طی سخنانی خاطرنشان کرد: 
ایمیدرو تا پایان ســال، ۲۲ طرح دیگر را بــه مبلغ بیش از 
 1.۲ میلیــارد دالر افتتاح می کند و نقش فــوالد مبارکه و 
شــرکت های بزرگ نیز در این طرح ها مثبت و قابل توجه 
اســت.وی دربارۀ مشــکل تأمین مواد اولیۀ شرکت فوالد 
مبارکه نیز گفت: امروز تأمین مواد اولیه برای کارخانه های 
 فوالدی مهمترین مأموریت وزارت صمت است و برای تأمین 
سنگ آهن فوالد مبارکۀ اصفهان نیز از انجام هیچ کاری دریغ 
نخواهیم کرد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
ظرفیت تولید فوالد در ایران در مدت زمان فعالیت دولت های 
یازدهم و دوازدهم تاکنون، با افزایشی به میزان دو برابر ساالنه، 
به ۲۸ میلیون تن محصوالت فوالدی رسیده است.حسین 
مدرس خیابانی با بیان اینکه بزرگترین کارخانۀ کنسانترۀ 
کشور امروز با ظرفیت تولید ساالنۀ 5 میلیون تن در منطقۀ 
سنگان شهرستان خواف فعال شد ادامه داد: تولید کنسانتره 
معادل نیمی از این ظرفیت امروز آغاز شد و نیم دیگر آن ظرف 
کمتر از 5۰ روز آتی به طور کامل به بهره برداری می رسد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموع تولید 
57.5 میلیون تنی کنسانتره در ایران با بهره برداری امروز از 

کارخانه سنگان به ۶۲ میلیون تن در سال افزایش یافت.
وی افزود: بهره برداری از دیگر طرح های حوزۀ فوالد در سال 
جاری ظرفیت تولید اسمی کشور را در این بخش راهبردی 

به ۴۲ میلیون تن افزایش میدهد.
مدرس خیابانی ادامــه داد: ظرفیت تولید فــوالد ایران در 
چشــم انداز ســال 1۴۰۰ نیز به 55 میلیون تن رسیده و 
بدین ترتیب کشــورمان در تولید جهانی فــوالد با دو پله 
 صعود به رتبۀ هشــتم در میان کشــورهای تولیدکنندۀ

 فوالد دست می یابد.

افتتاح۲۰۰طرحمعدنیصنعتی
وی ادامه داد: بهره بــرداری از این طرحها در بخش صنایع 
فوالد کشور آثار توسعهای قابل توجهی در دیگر بخشهای 

تولید و صنعت ایران دارد.
مدرس خیابانی گفت: با بهرهبــرداری از ۲۰۰ طرح بزرگ 
معدنی و صنعتی برای 5۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و چندین 

برابر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود.
وی میزان ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ۲۰۰ طرح 
بزرگ صنعتی را 17۰ هــزار میلیارد تومــان اعالم و بیان 
کرد: این تعداد طــرح از میان 3 هــزار و ۸۰۰ طرحی که 
 بیش از ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در اجرا داشــته اند

 انتخاب شده است.

مجــــموعۀفــوالدســازیسنــگان
عـالوهبرتجـــارتمــــرزی،تضمینکنندۀ

امنیتدرمنطقۀشرقکشوراست
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: 
ظرفیت بی نظیر مجموعۀ فوالدسازی سنگان شهرستان 
خواف در شرقی ترین نقطۀ ایران عالوه بر فراهم کردن امکان 
تجارت مرزی، تضمین کنندۀ امنیت در منطقۀ شرق کشور 
است؛ زیرا اجرای چنین طرح های بزرگی در مناطق مرزی 

ایجادکنندۀ مصونیت و امنیت است.
وی افزود: طرح های بهره برداری شده امروز در شرایط تحریم 
جهانی علیه کشورمان و به دست توانمند مهندسان داخلی 

اجرا شده است.

يادداشت

آخر
 کسب و کار

سرپرست وزارت صمت:

نقش فوالد مبارکه در اقتصاد سنگان بی نظیر و توسعه ای است

غريب پور رئيس هيئت عامل ايميدرو:

فوالد مبارکه امروز ۱۵۰ میلیون یورو و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح و ۵ میلیون 
تن به ظرفیت گندله و کنسانترۀ کشور اضافه کرد

رئیس هیئت عامــل ایمیدرو گفت: امــروز در فاز 
اول، یک کارخانۀ ۲.5 میلیون تنی افتتاح شــد و 
کارخانۀ دیگر نیز با ظرفیــت ۲.5 میلیون تن طی 
۴۰ تا 5۰ روز آینــده افتتاح می شــود و نقش بی 

 بدیلــی در صنعــت فــوالد و اقتصاد کشــور ایفا 
خواهد کرد.

وی دربارۀ برنامۀ ایمیدرو بــرای تأمین مواد اولیۀ 
فوالد مبارکه اصفهان نیز گفــت: ایمیدرو وظیفۀ 
تأمین مواد اولیۀ صنایع بزرگ کشور را دارد. طرحی 
که اکنون در مجتمع معادن ســنگان اجرایی شده 
 در راستای تأمین مواد اولیۀ شــرکت های بزرگ 

بوده است.
همچنین در طرح احیــای معادن کوچک مقیاس 
نیز تأمین مواد اولیه یعنی سنگ آهن، برای شرکت 
های بزرگ همچون فوالد مبارکۀ اصفهان در اولویت 

قرار دارد.
خداداد غریب پور با بیان اینکه افتتاح کارخانه های 
جدید در سنگان، زمینه ساز توازن در زنجیرۀ فوالد 
است، گفت: پروژۀ کارخانه های فرآوری سنگان در 

زمان دولت فعلی با استراتژی ایمیدرو و مشارکت 
فوالد مبارکه از حالت رکود خارج و فعال شدند.

رئیس هیئــت عامــل ایمیــدرو تصریــح کرد: 
در بهــار »ســال جهــش تولیــد« شــاهد ورود 
 ظرفیتهای جدیــد تولید بــه زنجیرۀ فــوالد در 

کشور بوده ایم.
وی با اشاره به مزیت های اقتصادی افتتاح این طرح 
بزرگ گفت: افتتاح کارخانه های جدید در سنگان 
زمینه ساز افزایش اشتغال و درآمد و ارتقای سطح 
معیشت در منطقۀ کم برخوردار خواف و رشتخوار 
)استان خراسان رضوی( شده اســت. تاجایی که 
کارخانه های کنسانترۀ فوالد سنگان به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم برای 35۰۰ نفر   و گندله ســازی 
ســیمیدکو برای 175۰ نفر فرصت شــغلی ایجاد 

کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اســالمی گفت: طرح »جهــش تولید 
دانش بنیان« با کمــک و همت جمع 
زیادی از نخبگان طراحــی و به هیئت 
رئیســه مجلس تقدیم شــده است. به 
گزارش تسنیم، »سید محسن دهنوی« 
افزود: اقتصاد دانش بنیــان اقتصادی 
که خلق ثروت از دانش می شــود. وی 
اظهار داشــت: نقطه مزیت این اقتصاد 
»دانش، ایده و فناوری« که باعث خلق 
ارزش افزوده می شود در حالی که نوع 
دیگری از تولید ثروت در جامعه وجود 
دارد که ممکن است فاقد هرگونه دانش، 
ایده و خالقیتی باشــد به همین دلیل 
صنایع تولیدی را به دو دســته صنایع 
با فناوری باال و صنایع با فناوری پائین 
تقسیم می کنند. نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اسالمی گفت: منظور از 
اقتصاد دانش بنیان اینکه بتوان چرخه 
دانش تا فناوری وفناوری تا بازار را کامل 

کرد. وی افزود: جمعیت میلیونی فارغ 
التحصیل در کشور وجود دارد که یک 
ســرمایه بزرگ برای کشــور محسوب 
می شــود. دهنــوی بیان داشــت: اگر 
بخواهیم اقتصاد کشــور را به یک بهره 
وری خوبی برسانیم باید از این سرمایه 
ها استفاده بهینه کنیم. وی با بیان اینکه 
سرمایه انسانی مهمترین سرمایه کشور 
است، گفت: سال ها کشــور برای این 
سرمایه انســانی از در آمدهای عمومی 
هزینه کــرده البته بــرکات زیادی هم 
داشته است. نماینده مردم تهران، ری، 
شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در 
مجلس شورای اســالمی افزود: ایران 
در منطقــه غــرب آســیا و خاورمیانه 
در بســیاری از زمینــه هــای علمی و 
فناورانه بــا اختالف رتبــه اول را دارد. 
وی همچنین با طرح سئوالی مبنی بر 
اینکه حال چگونه می تواند این ظرفیت 
 عظیــم را در فضای اقتصادی کشــور

 فعال کرد؟
دهنوی در پاســخ به این پرسش گفت: 

این یک نیروی کار متخصص اســت و 
نیروهای متخصص را نمی توان برد در 
مشــاغل عادی و خدماتی درگیر کرد 
بلکه باید اقتصاد دانش بنیان و صنایع با 
فناوری باال در کشور شکل گیرد تا دانش 
آموختگان دانشگاه بتوانند در این رسته 
ها مشغول بکار شوند. وی افزود: طرح 
»جهش تولید دانش بنیان« با کمک و 
همت جمع زیــادی از نخبگان طراحی 
و به هیئت رئیســه تقدیم شده است. 
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه طرح مزبور به دنبال 
تسهیل حضور جوانان و نخبگان به ویژه 
شــرکت های دانش بنیــان در اقتصاد 
ملی و عرصه های تولیدی کشور بویژه 
حوزه های کشــاورزی، صنعت و نظام 
سالمت اســت، اظهارداشت: کشور در 
شــرایطی که با رشــد اقتصادی منفی 
هفــت درصدی مواجه اســت توجه به 
اقتصاد دانــش بنیان می تواند بســیار 

راهگشا باشد. 

تقديم طرح »جهش توليد دانش بنيان« به مجلس 

موانع تولید دانش بنیان در کشور کم می شود

در نشست كميسيون صادرات و كسب وكارهای دانش بنيان صورت گرفت

بررسی ابعاد استفاده از رمزارزها در صادرات غیرنفتی
بهره گیری از ظرفیــت ابزارهای جدید 
ماننــد رمزارزهــا در توســعه صادرات 
غیرنفتــی به ویــژه بــرای مقابلــه با 
محدودیت های ناشی از تحریم موضوعی 
است که در نشست مشترک کمیسیون 
صادرات و کســب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران مطرح شــد. بــه نظر فعاالن 
اقتصادی این ابزار می تواند در راســتای 
تسهیل تجارت مورد استفاده قرار گیرد. 
نشست مشترک کمیســیون صادرات و 
کســب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران 
با موضوع اســتفاده از رمزارز در توسعه 
صــادرات غیرنفتی برگزار و قرار شــد با 
تشــکیل کمیته ای تخصصی و بررسی 
همه جانبه نیازهای صادراتی کشــور از 
بحث رمزارزهــا و خدماتی که این حوزه 
می تواند بــه صــادرات غیرنفتی بدهد، 
نشستی با بانک مرکزی به منظور تشریح 
نیازها و بســترهای قانونی الزم در این 
حوزه برگزار شــود. جمشید نفر، رئیس 
کمیســیون صادرات اتاق ایران فناوری 
رمزارزها را در راســتای تسهیل تجارت، 

مناســب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به 
اینکه مدتی است استفاده از انواع رمزارز 
در توســعه تجارت به عنــوان راهکاری 
برای مقابلــه با محدودیت های ناشــی 
از تحریم، پیشــنهاد می شــود، تصمیم 
گرفتیم نشستی با این موضوع با همکاری 
کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان 
برگزار کنیم تا شاید با شناخت دقیق تر از 
آن زمینه بهره گیری از رمزارزها مساعدتر 
شود. به باور این فعال اقتصادی حال که 
فرصتی بــه وجود آمده تا بــه کمک آن 
بتوانیم بخشی از مشــکالت انتقال پول 
در حوزه تجارت بین الملل را حل کنیم، 
خوب اســت با همکاری هــم کمیته ای 
تخصصی تشــکیل دهیم و با شناخت از 
مشــکالت و نیازها، حرفه ای تر وارد این 
حوزه شویم.  در این رابطه سهیل نیکزاد، 
مشاور کمیسیون کسب وکارهای دانش 
بنیان اتاق ایران با توجــه به اینکه امروز 
حجم تراکنش هایی که به کمک رمزارزها 
ثبت شــده اثر معناداری در تجارت پیدا 
کرده است، تأکید کرد: خوشبختانه چند 

سالی اســت در دنیا زیرساخت استفاده 
از رمزارزها به وجود آمــده و این قابلیت 
وجــود دارد که بدون کنترل مســتقیم 
نهادی از این بســتر استفاده کنیم. البته 
چون همچنان تا حدودی ناشناخته است 
و انواع فعالیت های غیرقانونی نیز می تواند 
از این بستر دنبال شود، همچنان دولت ها 
با نگاه تردید بــه آن می نگرند.  وی ادامه 
داد: در وهلــه اول نگرانی دولت ها از این 
است که با ترویج این فناوری به تدریج، 
بانک هــای مرکزی مدیریت خــود را بر 
سیاست های مالی و پولی کشور از دست 
بدهند اما با توجه به بررســی های دقیق 
مهندســان این حوزه، فناوری بالکچین 
باالی ۹۰ درصد به دنبال چنین اهدافی 
نیست. مشاور کمیسیون کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق ایران با بیان این مطلب 
که امروز برخی کشورها تعامالت تجاری 
خود را در برخی حوزه ها با این ابزار انجام 
می دهند، گفت: امروز روسیه و ترکیه در 
تبادالت گندم با یکدیگر که حجم باالیی 
هم هست از این شیوه استفاده می کنند.
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