
انتظار می رود میزان کاهش دارایی ثروتمندان جهان 
به دلیل کرونا بیشتر از شرایط ایجاد شده بحران مالی 

سال ۲۰۰۹ باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از بلومبرگ، ثروتمندان در 
جهان در حال ثروتمندتر شــدن هستند اما سرعت 
افزایش ثروت آن ها در مقایسه با سال های قبل کاهش 
محسوســی یافته اســت. طبق مدل سنجی صورت 
گرفته توسط گروه مشاورین بوستون، نوسانات باالی 
بازار سهام و خســارت وارده ناشی از تعطیلی کسب و 
کارها می تواند تا ۱۶ تریلیون دالر از ثروت آن ها را در 
سال جاری کاهش دهد. این رقم برای بحران سال مالی 

۲۰۰۹ معادل ۱۰ تریلیون دالر بود.

تا پایان سال ۲۰۱۹  مجموع ثروت افراد روی کره زمین 
۲۲۶ تریلیون تخمین زده شده که این رقم ۹.۶ درصد 
بیشتر از سال ۲۰۱۸ بوده است. به گفته گروه مشاورین 
بوستون در سناریو بدبینانه متوسط رشد ثروت جهان 
در پنج سال آینده ۱.۴ درصد و در سناریو واقع بینانه 
۴.۵ درصد خواهد بود.آنا زاکرفسکی- مدیر ثروت گروه 
مشاورین بوستون گفت:شاید عجیب به نظر برسد اما 
ثروتمندان احتماال جز گروه هایی هستند که بیش از 
همه در برابر پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا آسیب 
خواهند دید. اگر چه آن ها باز هم ثروتمند خواهند بود 
اما با توجه به نقش باالی ارزش سهام و امالک در ثروت 
آن ها، نوســانات بازار روی ثروت آن هــا تاثیر زیادی 

خواهد داشت. وی افزود: کووید-۱۹ یک نقطه عطف 
مهم در صنعت مالی جهان بوده است و سیاست گذاری 
های مدیران مالی تغییرات زیادی به نسبت بحران ۱۰ 

سال پیش ) رکود بزرگ سال ۲۰۰۹( کرده است.
در طول ۲۰ سال اخیر شمار میلیونها در جهان بیش از 
سه برابر شده و به حدود ۲۴ میلیون نفر رسیده است. 
بیش از دو ســوم کل میلیونرها در آمریکای شمالی 
زندگی می کنند. در کوتاه مدت این افراد ثروت خود 
را به دارایی های امن تر منتقل می کنند اما اگر بحران 
کرونا بیش از حد انتظار طول بکشد شاهد افزایش تقاضا 
برای وجه نقد و انتقال آن به مقاصد کم ریسک نظیر 

سوئیس و سنگاپور خواهیم بود.

ارزش روز ۴۹ شــرکت حاضر در پرتفوی سهام 
عدالت در پی رشد شاخص و نماد های معامالتی 
در بازار سهام در حال حاضر به بیش از ۵۸۸۷هزار 
میلیارد ریال رسیده اســت و این موضوع نشان 
از بیش از ۲۲برابر شــدن ارزش ســهام عدالت 

مشموالن دارد.
به گزارش تســنیم، تعداد شــرکت های حاضر 
در پرتفوی ســهام عدالت ۴۹ شــرکت هستند 
که ارزش مقطع واگــذاری آن هــا ۲۶۶ هزار و 
۳۶۳ میلیارد ریال اســت. بر این اساس با توجه 
به تورم اقتصادی و در پی آن رشــد شــاخص و 
افزایــش قیمــت ســهام شــرکت ها در بازار 

ســرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون 
مشمول ســهام عدالت افزایش یافته و در حال 
 حاضر بــه ۵۸۸۷ هــزار و ۳۰۶ میلیــارد ریال 

رسیده است.
در این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت 
نشان می دهد از ۴۹ شــرکت حاضر در این سبد 
تعداد ۳۶ شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع 
واگذاری آن ها ۲۲۷ هــزار و ۸۲۵ میلیارد ریال 
می باشد و ارزش روز آن ها به ۵۸۵۱ هزار و ۳۴۱ 
میلیارد ریال افزایش یافته اســت که حکایت از 
رشــد بیش از ۲۲.۱ درصدی ارزش اسمی سهام 

عدالت مشموالن دارد.

بعالوه ایــن که در ایــن پرتفوی، ۱۳ شــرکت 
غیربورســی نیز حضور دارند کــه ارزش مقطع 
واگذاری آن ها ۳۵ هــزار و ۹۶۵ میلیارد ریال و 

ارزش روز آن ها همین مبلغ برآورد شده است.
بر پایه این گزارش، افزایش ۲۲ برابری ارزش سهام 
عدالت مشموالن به لطف تورم سنگین حاکم بر 
اقتصاد و در پی آن تداوم روند صعودی شــاخص 
بورس و معامالت بازار سرمایه در حالی رخ داده 
است که به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام 
عدالت، کســانی که ۱۰ خرداد اقــدام به فروش 
ســهام عدالت خود کرده اند حــدود ۱۶ درصد 

متضرر شده اند.

سه شنبه سهام آســیا اقیانوســیه پس از پشت 
سرگذاشتن یک جلسه معامالتی پرنوسان در پی 
اظهار نظر مشاور تجاری کاخ سفید در مورد توافق 

تجاری، در سطح باالتری بسته شدند.
روز سه شنبه سهام آسیا اقیانوسیه پس از پشت 
سرگذاشتن یک جلسه معامالتی پرنوسان در پی 
اظهار نظر مشاور تجاری کاخ سفید در مورد توافق 

تجاری، در سطح باالتری بسته شدند.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ در اظهارنظری 
جنجالی در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که توافق 

تجاری چین و آمریکا به اتمام رسیده است. این 
اظهار نظر باعث شد شاخص های سهام آسیایی 
در ابتدای معامالت امروز سقوط کنند. اما کمی 
بعد ناوارا در بیانیه ای سخنان خود را پس گرفت 
و گفت توافــق تجاری پابرجاســت. این گفته او 
به همراه توییــت ترامپ که تاکیــد کرد توافق 
تجاری با چین همچنان برقرار اســت باعث شد 
 آرامش به بازار بازگردد. نیکی ژاپن ۰.۵۰ درصد 

رشد کرد.
کامپوزیت شــانگهای ۰.۱۸ درصد رشــد کرد 

اما هانگ ســنگ در هنگ کنگ با جهشی ۱.۳۴ 
درصدی روبرو شد.

ای اس اکس اســترالیا و کوســپی کره جنوبی به 
ترتیب ۰.۱۷ درصد و ۰.۲۱ درصد رشد کردند.

در بازار ارز، نــرخ برابری دالر آمریــکا در مقابل 
رقیبان آســیایی خود تقویت شــد. در برابر ین 
ژاپن دالر ۰.۲۸ درصد باال رفت و به نرخ ۱۰۷.۱۴ 
واحد رســید. در برابر یوآن چین دالر تنها ۰.۰۴ 
 درصــد تقویت شــد و در نــرخ ۷.۰۷۰۷ واحد 

معامله شد.

شرکت اپل در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان 
اپل که ساعاتی پیش برگزار شد، اعالم کرد که یک 
برنامه ترجمه را در نســخه جدید سیستم عامل 
آیفون یعنی iOS ۱۴ خواهد گنجاند که توانایی 

ترجمه ۱۱ زبان را دارا خواهد بود.
به گزارش ایســنا و به نقل از انگجت، شرکت اپل 
امــروز در کنفرانــس جهانی توســعه دهندگان 
اپل)WWDC( فاش کرد که یک افزونه جدید 
و کاربردی بسیار مفید به iOS ۱۴ اضافه خواهد 

شد.

به گفتــه اپل، ایــن برنامــه ترجمه موســوم به 
"Translate" به شــما امکان می دهد تا با آن 
صحبت کنید یا متــن مورد نظر خــود را در آن 
بنویســید و ســپس آن را به یکی از ۱۱ زبانی که 
توانایی ترجمه به آنهــا را دارد، تبدیل می کند. در 
نهایت، متن ترجمه شــده روی نمایشگر نمایش 
داده می شود و توسط یک صدا از طریق بلندگوی 

آیفون پخش خواهد شد.
 Apple(کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل
 )Worldwide Developers Conference

کنفرانسی است که به شکل سالیانه در کالیفرنیا 
و توسط شرکت اپل برگزار می شود. این کنفرانس 
در ابتدا توسط اپل به منظور نمایش نرم افزارها و 

فناوری ها به توسعه دهندگان برگزار می شد.
اپل می گوید که برنامــه "Translate" از موتور 
عصبی آیفون برای پردازش تبدیل زبان استفاده 
می کند و کامــاًل آفالین کار خواهــد کرد که هم 
می تواند بــرای حریم شــخصی مفید باشــد و 
همچنین در مکان هایی که دارای اینترنت ضعیف 

یا بدون اینترنت هستند، کار می کند.

دیشب قیمت های نفت بیش از یک درصد جهش 
کردند تا قیمت نفت آمریکا بــرای اولین بار از ماه 
مارس به باالی ۴۰ دالر برسد، اما با اظهارات مشاور 
تجاری ترامپ در مورد توافق تجاری قیمت ها مجدد 

سقوط کردند.
 روز پرنوسان بازار نفت است. در حالی که در انتهای 
معامــالت دیشــب قیمت ها بیــش از یک درصد 
جهش کردند تــا قیمت نفت آمریکا بــرای اولین 
بار از ماه مارس به باالی ۴۰ دالر برسد، با اظهارات 

غافل گیرکننده مشاور تجاری ترامپ در مورد توافق 
تجاری، قیمت ها مجدداً سقوط کرد. هر چند او بعداً 

حرف خود را پس گرفت.
در معامالت امروز این شاخص تا ساعت ۱۰:۳۰ به 
وقت تهران، ۳۹ سنت یا ۰.۹۶ درصد سقوط کرد و 

به ۴۰.۳۴ دالر رسید.
قیمــت پیش خرید هر بشــکه نفت خــام برنت، 
بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، ۲۹ سنت یا ۰.۶۷ 

درصد افت کرد و به ۴۲.۷۹ دالر رسید.

در پایان معامالت دیشــب قیمت ها به علت تداوم 
کاهش تولید تولیدکنندگان بزرگ جهش کردند اما 
نگرانی در مورد افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا 
در جهان و چشم انداز ضعیف تقاضا رشد قیمت ها 

را محدود کرد.
کاهش شــدید تعــداد چاه هــای فعــال آمریکا 
و کانــادا کــه نشــان دهنده کاهــش عرضه در 
 آینده نزدیک اســت هم باعث تقویــت قیمت ها 

شد.

همه ساله همزمان با برگزاری امتحانات، کالهبرداران ادعای 
فروش سواالت امتحان نهایی و سواالت کنکورهای سراسری 
را داشتند، اما ویروس کرونا باعث شــد افرداد سودجو تغییر 

رویه دهند.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجــا، همکاری با وزارت 
علوم برای رصد و برخورد با متخلفــان امتحانات مجازی آغاز 

شده است.

به گزرش میزان، برگــزاری مجازی امتحانات دانشــگاه ها و 
مدارس، بازار خبرهای تقلب و سواستفاده کالهبرداران از این 

شرایط را داغ کرده است.
ساعتی پیش وزیر علوم از همکاری پلیس فتا و قوه قضائیه برای 

برخورد با سودجویان عرصه آموزش خبر داد.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در راستای همکاری 
با وزارت علــوم، چندین ســایت تبلیغاتی مســدود شــده 

و کالهبرداران نیز در بازداشــت به ســر می برند. ســرهنگ 
رامین پاشایی گفت: همه ساله همزمان با برگزاری امتحانات، 
کالهبرداران ادعای فروش ســواالت امتحان نهایی و سواالت 
کنکورهای سراسری را داشــتند، اما ویروس کرونا باعث شد 

افرداد سودجو تغییر رویه دهند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار کرد: همه گیری ویروس 
کرونا باعث لغو تمامی تجمعات شد، بنابراین مقرر شد امتحانات 

دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شــود. وی افزود: بر 
همین اساس، چندین ســایت مدعی شدند می توانند به جای 
دانشــجویان در تمامی امتحانات مجازی شرکت کرده و نمره 

قبولی بگیرند.
این مقام انتظامی با اشاره به قربانی شدن دانشجویان ادامه داد: 
پلیس با رصد فعالیت این سایت ها، آن ها را شناسایی و مسدود 
کرده است. همچنین در بررسی های ما مشخص شد این افراد 

تنها کالهبردار هســتند و پس از دریافت مبلغی، از دسترس 
خارج می شوند و از امتحان دادن خبری نیست.

وی اظهار کرد: چندنفر از این کالهبرداران دستگیر و به مراجع 
قضایی تحویل داده شده اند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره برخورد با دانشــجویان 
متخلف گفت: در این باره دانشــگاه ها تصمیــم می گیرند، اما 

معموال این افراد قربانی کالهبرداران می شوند.

اریک روزنگرین گفت بانک مرکزی آمریکا به برنامه 
خود در ارائه وام شدت می بخشد.

به گزارش فاکس نیوز، اریک روزنگرین با بیان اینکه 
بانک مرکزی آمریکا انتظــار دارد بحران اقتصادی 
ناشی از شیوع کرونا به زودی به اتمام برسد از ورود 
جدی تر این بانک به ارائه تسهیالت وام دهی برای 
" بیمه کردن اقتصاد در برابر دشواری های آینده" 
خبر داد. وی افزود: اگر همانطور که من فکر می کنم 
شود و نیمه دوم سال با شرایط سخت تری از آنچه 

بسیاری از مردم فکر می کنند مواجه شویم، آن وقت 
اقدامات پیش نگرانه فدرال رزرو نقش کلیدی در به 
حداقل رساندن آسیب های اقتصادی خواهد داشت.

مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو با اشــاره به اینکه 
بانک مرکزی نگران تعدیل نیروی گسترده کسب و 
کارهایی است که با کاهش جدی درآمد و سودآوری 
خود مواجه شــده اند گفت: تا حــد امکان تالش 
می کنیم وام های ارزان را برای کمک به کســب و 

کارها در اختیارشان قرار دهیم.

الزم به ذکر است پیش از این نیز جروم پاول- رئیس 
بانک مرکزی آمریکا - گفته بود هر چند روند احیای 
رشد اقتصادی آمریکا به تدریج آغاز شده است اما 
میلیون ها آمریکایی ممکن است کماکان بیرون از 
بازار کار باقی بمانند.   وی هم چنین در نامه ای به 
اعضای کنگره این کشور گفته بود بازگشت میزان 
فعالیت های اقتصادی به سطوح قبل از بحران دست 
کم دو سال زمان خواهد برد و نباید در پایان دادن به 

رویکردهای حمایتی عجله کرد.  

ارزش سهام عدالت مشموالن ۲۲ برابر شدکرونا با ثروتمندان جهان چه کرد؟

اپل برنامه مترجم خود را عرضه می کندرشد سهام آسیا اقیانوسیه با کاهش نگرانی در مورد توافق تجاری
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

پس لرزه های
 افزایش نرخ ارز

رقابت  کارگزاری  ها  
برای  جذب  تازه واردها

در شرایطی به سر می بریم 
که بانک مرکــزی کنترل 
بازار ارز را رها کرده است و به 
این آشفتگی ها در بازارهای 
مختلف ورود نمی کند. اینکه عنوان می شود این 
اتفاقات هیجانی و گذراست تحیلل اشتباهی است 
که کسی به آن باوری ندارد. مســئوالن در حال 
حاضر طوری اظهار نظر می کنند که گویا اتفاقی 
در بازار ارز و سکه نیفتاده و باورها به این سمت رفته 
که شاید دولت خودش می خواهد این گرانی وجود 
داشته باشد. همچنین می توان به افزایش قیمت 
دالر برای جبران کسری بودجه اشاره کرد که این 

نتیجه حاصل...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  حسین خزلی، فعال بازار سرمایه
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جذب مشتری برای 
کارگزاری های خاص

پرداخت   ودیعه  اجاره  به  
خانوارهای  واجد  شرایط

اقتصاددانان در گفتگو با »کسب و کار«  از نقش دولت در گرانی ارز و سکه  می گویند

شوک  دالر 20 هزار تومانی  به  بازارها
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داللی  با  صفحات  سفید   دفترچه های   بیمه
سوء  استفاده   از  صفحات   سفید   دفترچه   درمان   به    دو هزار  میلیارد   تومان   در  سال   می رسد

تخلفات دفاتر پیشــخوان در دفــاع از دو کارگزاری 
 بــرای احراز هویــت داد مــردم را درآورده اســت. 
کارگزاری هایی که هزینه هــای تبلیغاتی پنهان و 
آشــکاری صرف کرده اند و به نوعی دم بســیاری از 
دفاتر پیشخوان را دیده اند. دفاتر به سلیقه و در دفاع 
از کارگزاری مدنظرشان، کارگزار به مشتری تحمیل 
می کنند و گفته می شود پا از این هم فراتر گذاشته اند 
و ۱۰ تا ۱۵ برابر تعرفه کارمزد می گیرند. متاسفانه این 
مورد بسیار دیده شده و مردم هم چون در این زمینه 
آگاهی الزم را ندارند درگیر این موضوع می شــوند. 
هرچند این کارگزاران خوش آب و رنگ اند و تبلیغات 
آنها از در و دیوار می بارد اما سامانه ها و سایت هایشان 
به واسطه مشــتریانی که به اجبار جذب شده اند با 

مشکالت زیادی مواجه است....

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: در پرداخــت ودیعه اجاره، تالش می شــود 
تا خانوارهای اجاره نشــینی که جزو خانواده های 
کم درآمــد هســتند و در واحدهــای مســکونی 
کوچک متراژ و پایین تر از الگــوی مصرفی زندگی 
می کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
»پروانه اصالنی«  در خصوص بسته حمایتی دولت 
برای مســتاجران، افزود: با توجه به شــرایطی که 
هم اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه 
اجاره بها راهکار کوتاه مدت دولت برای ساماندهی بازار 
اجاره بهاست.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی با تاکید بر اینکه »طرح اقدام ملی مسکن« 

و »اخذ مالیات از خانه های...

برای اولین بار از ماه مارس

قیمت نفت آمریکا باالخره از 4۰ دالر فراتر رفت

پلیس فتا امتحانات نهایی را رصد می کند

مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در بوستون:

نیمه دوم امسال سخت تر از تصور بسیاری از مردم است



اقتصاد2
ایران وجهان

ربیعی  اعالم کرد
آزاد شــدن ارزهای مسدودی 

ایران در برخی کشورها
سخنگوی دولت اعالم کرد که در ستاد اقتصادی بحث 
قیمت مسکن و اجاره آن مورد بررسی قرار گرفت.به 
گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران با بیان اینکه امروز در ســتاد اقتصادی 
بحث قیمت مســکن و اجاره آن مورد بررسی قرار 
گرفت، گفت: غیر از سیاست هایی که به بخش مسکن 
مربوط می شود، سایر سیاست هایی که مستقیماً به 
بخش مسکن بازمی گردد مورد بررسی قرار گرفت 
و همچنین مطرح شد که ۱۲۰ مقصد صادراتی برای 
تولیدات کشورمان در نظر گرفته شود که از این منظر 
بتوانیم  بیش از ۴۰ میلیارد دالر ارز برای کشورمان را 

تامین و  تولیدات مان را افزایش دهیم.

روند باالرفتن قیمت ها در بازار سکه 
گذراست

وی در پاســخ به پرســش ایســنا، مبنی بر اینکه 
دستگیری افرادی همچون سلطان سکه چه تاثیری 
بر بازار طال و سکه گذاشته است آن هم درحالی که 
روند افزایشی قیمت سکه را در روزهای اخیر شاهدیم، 
اظهار کرد: اعتقاد اقتصاددانان این اســت که روند 
باالرفتن قیمت ها در بازار سکه به صورت گذرا است 
و نیز به دلیل  تاثیر کرونا است که از اول سال اخیر به 
عالوه آخرین ماه سال گذشــته این روند آغاز شده 
است.سخنگوی دولت تاکید کرد: دوستان ما در بانک 
مرکزی برای اعمال مدیریت در شرایط ضروری بر بازار 
کامالً آماده هستند و در عین حال ما واگذاری ها را هم 
ادامه خواهیم داد که بخشی از نقدینگی را جمع کنیم 
که البته در این زمینه نیازمند همکاری همه هستیم و 
به یک اهتمام ملی در این باره نیازمندیم.ربیعی تاکید 
کرد: ارز ما هم در برخی از کشورها آزاد شده که وزارت 
خارجه به زودی آن را اعالم می کند. صادرات نفتی ما 
هم دارد بهتر می شود و صادرات غیرنفتی ما هم در 
بهترین دوران می رسد و کاهش قیمت ارز را تجربه 
خواهیم کرد.وی افزود کرد: سال گذشته اسامی ۱۵۰ 
نفر که حدوداً ۷.۲ میلیارد دالر را پس نداده اند به قوه 
قضاییه معرفی کردیم. بانک مرکزی نیز بر بازار، تمرکز 
مدیریت دارد و فکر می کنم ما سیاست های درستی را 

در این خصوص داریم.

دکتر علی صالح آبادی به عنوان 
عضو جدید هیات  رییسه شورای 

کمیته ایرانی ICC انتخاب شد
دکتر علی صالح آبادی به مدت سه سال به عنوان عضو 
هیات رییسه جدید شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات، در مجمع عمومی کمیتــه ایرانی 
اتاق بازرگانی بین المللــی )ICC( آقایان علی صالح 
آبادی، کوروش پرویزیان و سیدحسین سلیمی از بین 
مدیران نظام بانکی حضور دارند.براساس این گزارش، 
غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران، مسعود خوانساری 
رییس اتاق تهران، حسین سالح ورزی نایب رییس اتاق 
ایران، سیدحسین ســلیمی؛ عضو هیات مدیره بانک 
خاورمیانه، ســیدمحمد کریمی دبیرکل ســندیکای 
بیمه گران ایران نیز به  عنوان دیگر اعضای هیات رییسه 
جدید ICC برای مدت سه ســال انتخاب شدند.اتاق 
بازرگانی بین المللی با هدف کمک به توسعه اقتصادی 
در سطح جهان تاسیس شده است. صدها هزار شرکت 
از ۱۳۰ کشور جهان عضو این نهاد هستند و کمیته های 

ملی این اتاق در ۸۶ کشور دنیا تشکیل شده اند.

انعقاد تفاهم نامــه بین بانک 
مســکن و اداره کل راه و 

شهرسازی استان هرمزگان
طی مراسمی تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین 
مدیریت شعب بانک مســکن هرمزگان و اداره کل راه 
وشهر سازی اســتان هرمزگان منعقد شد.به گزارش 
خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، در 
نشستی که با حضور علی کمالی مدیر شعب استان و 
آرش رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و 
سایر مسوولین دو دستگاه اجرایی در محل این مدیریت 
تشکیل شد تفاهمنامه همکاری دوجانبه در راستای 
توسعه و گسترش تعامالت بانک مسکن و اداره کل راه و 
شهرسازی استان هرمزگان به منظور ارائه خدمات بهتر 
، به امضاء رسید .مدیر شعب استان هرمزگان مدت این 
تفاهمنامه را یکســال و موضوع آن را ارائه فرصت های 
مناسب خدمات رسانی در بخش محصوالت و خدمات 
بانک در حوزه مسکن و تسهیل در برقراری ارتباط اثر 
بخش با مشتریان بیان داشت . کمالی مدیر شعب استان 
در خصوص اهداف انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت : با 
عنایت به این که حوزه فعالیت این دو نهاد دولتی بخش 
مسکن می باشد انعقاد تفاهم نامه به منظور هماهنگی 
بیشتر در ارائه خدمات تامین مالی تولید مسکن در سال 

جهش تولید از ضروریات می باشد .

خبر

بانک ها

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی گفت: 
در پرداخــت ودیعــه اجاره، 
تالش می شود تا خانوارهای 
اجاره نشــینی کــه جــزو 
خانواده های کم درآمد هستند و در واحدهای مسکونی 
کوچک متراژ و پایین تر از الگوی مصرفی زندگی می کنند، 
ودیعه اجاره از ســوی دولت دریافــت کنند.به گزارش 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، »پروانه اصالنی«  در 
خصوص بسته حمایتی دولت برای مستاجران، افزود: با 
توجه به شرایطی که هم اکنون در بازار مسکن حاکم است، 
پرداخت ودیعه اجاره بها راهــکار کوتاه مدت دولت برای 
ساماندهی بازار اجاره بهاست.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه »طرح اقدام ملی 
مسکن« و »اخذ مالیات از خانه های خالی« با راه اندازی 
سامانه امالک و اسکان راهکارهای میان مدت دولت برای 
کنترل قیمت ها است، گفت: با توجه به اینکه کرونا موجب 
بیکاری و کاهش درآمدهای خانوارهای متعددی شــده 
است و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمدهای 
نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخدادها را بر 
بازار اجاره شاهد هستیم. بنابراین دولت با هدف حمایت از 
مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی 

است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده 
در دستور کار قرار داده است.  وی توضیح داد: در پرداخت 
ودیعه اجاره، تالش می شــود تا خانوارهای اجاره نشینی 
که جزو خانواده های کم درآمدی هستند و در واحدهای 
مسکونی کوچک متراژ و پایین تر از الگوی مصرفی زندگی 
می کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.اصالنی 
همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت ودیعه 
اجاره در میان مدت موجب افزایش اجاره بهای بیشتری 

خواهد شد یا خیر؟  اعالم کرد: برنامه های دولت و وزارت 
راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت 
مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک 
سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را در نظر بگیریم این 
گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل 
اجاره نشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه 

اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.
وی ادامه داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر 

گرفته شده این است که ثبت تمام معامالت در سامانه با 
دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل 
رصد اســت که اجاره با چه نرخی درحال افزایش است.
اصالنی تصریح کرد: نرخ افزایش اجاره بها برای امسال از 
سوی وزارت راه و شهرســازی ثابت و اعالم خواهد شد. 
بدین معنا نرخ های افزایشی پیشنهاد شده درحال نهایی 
شدن اســت.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعالم کرد: بر 
اساس این سیاست، افزایش اجاره بها ثابت و کارشناسی 
شده و از آنجایی که این قراردادها در سامانه کد رهگیری 
ثبت و افزایش اجاره بها نیز لحاظ می شود بنابراین امکان 

کنترل بازار اجاره وجود دارد.
وی با اعالم اینکه افزایش نرخ اجاره بها می تواند آثار تورمی 
داشته باشد، توضیح داد: بسته دیگری پیش بینی شده و آن 
پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته ای 
که جزئیات آن اعالم می شود موجرهایی که طبق ضوابط 
و قواعد دولت گام برداند از معافیت های مالیاتی برخودار 

خواهند شد.
اصالنی افزود: معافیت های مالیاتی، اصالح نرخ مالیات بر 
اجاره و اصالح پایه های معافیت بر اجاره، سیاست هایی 
است که تنظیم کننده هستند و می توانند ضمانت اجرایی 
برای سیاست های تعیین شده باشــند. بنابراین با این 
سیاست ها پیش بینی این است که آثار تورمی و افزایش 
قیمت، به طور مستقیم توسط موجرها روی قراردادهای 

اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.

با هدف کنترل بازار اجاره؛

پرداخت   ودیعه  اجاره  به  خانوارهای  واجد  شرایط 

شاخص بورس در یک قدمی 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد

روند افزایشی شاخص بورس همچنان ادامه دارد به طوری 
که شــاخص کل با بیش از ۴۹ هزار واحد رشد در آستانه 
ورود به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد قرار گرفت.به 
گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۴۹ هزار و ۴۶۴ واحد 
صعود رقم یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحــد را ثبت کرد. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۱ هزار و ۱۲۴ واحد رشد 
کرد و در رقم ۴۳۰ هزار و ۴۴۲ واحد ایستاد.معامله گران 
این بازار یک میلیون معامله انجام دادند که ۱۴۲ هزار و 
۵۸۲ میلیارد ریال ارزش داشــت.فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر، با 
ما، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و بانک های 
ملت و تجارت، پاالیش نفت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، 
گسترش سرمایه  گذاری ایران خودرو، ملی صنایع مس 

ایران و گلوگزان نمادهای پربیننده این بازار بودند.

فرابورس وارد کانال ۱۵ هزار واحد شد
شاخص کل فرابورس نیز ۳۷۷ واحد رشد و رقم ۱۵ هزار و 
۹۳ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۸۸۴ هزار معامله انجام شد 
که ۱۳۵ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال ارزش داشت.هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه، ســهامی ذوب آهن اصفهان، 
پتروشــیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، ســرمایه  
گذاری صبا تامین، س. توســعه و عمران استان کرمان و 
پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی فرابورس گذاشتند.لیست نمادهای پربیننده 
این بازار از سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه سرمایه  گذاری 
میراث فرهنگی، گروه صنایع کاغذ پارس، بانک دی، صنایع 
ماشین های اداری ایران، سیمان الر سبزوار و توسعه مولد 

نیروگاهی جهرم تشکیل شده بود.

اخبار
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اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری از این حکایت دارد 
که با متوسط درآمد ۵۴ میلیونی در سال، میزان درآمد آنها 
حدود شش میلیونی بیش از هزینه هایشان است.به گزارش 
ایسنا، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، برای بررسی 
متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار 
روستایی در سطح کشور و استان ها است، بر این اساس مرکز 
آمار در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در 
نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی 
کشور را مورد بررسی قرار داده است.اما نتایج بررسی ها نشان 
می دهد که متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار 
شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به 
رقم مشابه در سال قبل)۱۳۹۷( ۲۰.۶ درصد افزایش نشان 
می دهد. از هزینه  کل ســاالنه  خانوار شهری۱۱ میلیون  و 
۷۵۲ هزار تومان با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه های 
خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم 
۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.در 
بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲.۰ 
درصد به هزینه  گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی 
بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت 

و روشنایی اختصاص دارد.

درآمد بیشتر از هزینه
اما متوسط درآمد اظهار شــده  ساالنه  یک خانوار شهری 
۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نســبت به سال 
قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشــته اســت. بر این اساس 
در سال ۱۳۹۸ رشد متوســط درآمد ساالنه خانوارهای 
شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل ساالنه بوده است.

وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می  دهد که 
۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶.۱ 
درصد از مشاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ 
درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

اوضاع دخل و خرج در خانوار روستایی
بررســی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در 
سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که متوسط هزینه  کل خالص 
ساالنه  یک خانوار روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
بوده است که  نسبت به ســال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش 
دارد. از هزینه  کل ســاالنه  خانوار روستایی ۱۰ میلیون و 
۲۶۶ هزار تومان با سهم ۳۹.۳ درصد مربوط به هزینه های 
خوراکی و دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با سهم 
۶۰.۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
این در حالی است که در بین هزینه های خوراکی و دخانی، 
بیشترین سهم مربوط به هزینه  آرد، رشــته، غالت، نان 
و فرآوردهای آن و گوشــت هر کــدام ۲۲ درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط 
به مسکن، سوخت و روشنایی بوده اســت. از سوی دیگر  
متوسط درآمد اظهار شده  ســاالنه  یک خانوار روستایی 
۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است که نسبت به سال 
قبل ۲۷.۴ درصد افزایش داشــته است.درآمد خانوارهای 
روستایی  ۳۰.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۳.۵ 
درصد از مشاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵.۸ 

درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در استان ها چه می گذرد؟
اما جریان هزینه و درآمد خانوارها در به تفکیک استان ها 
در سال گذشته اینگونه بوده که استان تهران ۷۲ میلیون 
و ۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با۲۶ میلیون 
و ۳۲۰ هزار تومان   هزینه را در ســال ۱۳۹۸ داشته اند.
همچنین استان تهران با ۸۱ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان  
بیشترین و استان کرمان با حدود ۳۴ میلیون کمترین 
متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری را در سال ۱۳۹۸ 

به خود اختصاص داده است.

اگرچه یک مقام مسئول اقدام معامله گران بورس در خرید 
اوراق تسه برای سرمایه گذاری را اشــتباه خوانده بود اما با 
اوج گیری بازار ســرمایه، قیمت این اوراق باز هم با افزایش 
همراه شد.به گزارش مهر، قیمت اوراق تسهیالت مسکن، در 
معامالت امروز سه شنبه ۳ تیر فرابورس با افزایش نسبت به 
روزهای گذشته مواجه بود. به گونه ای که تقریباً همه نمادهای 
معامالتی زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت 
مسکن در تابلوی امروز معامالت، ســبزپوش بودند.در این 
معامالت، قیمت اوراق تسهیالت مسکن در بیشتر نمادهای 
معامالتی تسه، به باالی ۶۰ هزار تومان رسید و در تعدادی نیز 
بین ۵۷ تا ۵۹ هزار تومان در نوسان بود؛ این در حالی است که 
از امروز اوراق تسهیالت مسکن صادره در خرداد ماه امسال 
)تسه ۹۹۰۳( وارد بازار شد که معموالً انتشار اوراق تازه، بازار 
این برگه ها را با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه می کند.

با این حال امروز کمی بیش از ۳۸ هزار برگه تسه ۹۹۰۳ )اوراق 
مسکن خرداد امسال( به فروش رسید در حالی که در نیمه 
نخست خرداد امسال که قیمت اوراق تسهیالت مسکن به 
نزدیک ۸۸ هزار تومان رســیده بود، تعداد فروش برگه های 
تازه انتشار یافته متعلق به اردیبهشت ۹۹ )تسه ۹۹۰۲(، به 
روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار برگه می رسید.صابر عسگرپور مدیر 
امور مالی بانک عامل بخش مسکن نیز هفته گذشته همزمان 
با کاهش قیمت اوراق تســهیالت مسکن از ۸۸ به دامنه ۵۰ 
هزار تومان، علت افزایش قیمت این برگه ها را اشتباه سرمایه 
گذاران غیر حرفه ای در بورس عنوان کرد و افزود: این سرمایه 
گذاران به دلیل عدم اطالع از محدودیت های خرید و فروش 
اوراق تسهیالت، به دلیل ایجاد هیجان در معامالت، وارد چرخه 
خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن شــدند که به دلیل 
افزایش تقاضای خرید، افزایش قیمت ها نیز به وقوع پیوست. 

رئیس جمهور تاکید کــرد: آنچه امــروز دولت 
به دنبال آن اســت، هدایت نقدینگی بر اســاس 
سیاست های پایدار در جهت تقویت تولید و پایه 

های اقتصاد مولد است.
حسن روحانی روزسه شنبه در چهل و ششمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: 
برنامه اجرایی این سیاســت به طور منسجم آغاز 
شده است و موضوعاتی نظیر فعال کردن بورس 
برای عرضه منطقی سهام یا فعال کردن معادنی 
که عده ای مالکیت آن را در طی سال های گذشته 
در اختیار گرفته اند اما هیــچ فعالیت اقتصادی 

ندارند، پیگیری می شود.

رئیس جمهور افــزود: فــروش اوراق به صورت 
کامال اقتصادی و باصرفه بــه مردم و از آن مهمتر 
فروش اموال و زمین های دولتی برای ســاخت 
مســکن از دیکر اقدامات مهم دولت برای تحول 
پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی 
 کشــور را به ســمت یک اقتصاد مولــد و پایدار 

هدایت کند.
روحانی تشــکیل بورس امالک را نیــز از جمله 

اقدماتی برشــمرد که  موجب تشویق و حمایت 
از ســرمایه گذاری و تولید مســکن در ســطح 
گســترده از طریــق تامین زمین و تســهیالت 
 مالی الزم خواهد شــد.رئیس جمهــور در ادامه

 تاکید کــرد: دولت بــا جدیت سیاســت های 
پولی خود  را اعــم از کنترل نقدینگــی و تورم و 
 همچنیــن مدیریــت بازارهــای مالــی و بویژه 
قیمت ارز، دنبال مــی کند.روحانی با بیان اینکه 

مردم شریف ایران شــرایط کشور و مشکالتی که 
ناخواســته مانع پیشــبرد برنامه های اقتصادی 
کشور شده است را درک می کنند، گفت: اطمینان 
دارم با همراهی یکدیگر از این شــرایط سخت و 

ناخواسته عبور خواهیم کرد.
روحانی با تاکید بر اینکه نوســانات اخیر در بازار 
ارز و شوک ایجاد شــده دلیل و ریشــه بنیادی 
اقتصــادی نــدارد، افــزود: برخی تحــرکات و 
عملیات روانی در عرصه بیــن المللی علیه ایران 
و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی  در بین 
 مردم  از عوامل اصلی  آشــفتگی و نوسانات اخیر 

در بازار ارز است.

جزئیات دخل و خرج خانوارهای ایرانی

رشد 21 درصدی  هزینه خانوار  روستایی

صعود دوباره قیمت اوراق تسهیالت مسکن 

 تسه جای سرمایه گذاری نیست

تحرکات بین المللی علیه ایران از دالیل افزایش نرخ ارز

شوک در بازار ارز گذراست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید سوم تیرماه ۱۳۹۹ به ۸.۷ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران روز سه شنبه سه شنبه سوم تیرماه ۱۳۹۹ به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان رسید.به گزارش خبرنگار 
مهر، در جریان معامالت بازار آزاد تهران روز سه شنبه سه شنبه ۳ تیرماه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ 

میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۸۰ هزارتومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۸۰ هزارتومان است.مچنین قیمت هر اونس طال 
۱۷۵۵ دالر و ۲۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۸۴۷ هزار و ۲۱۹ تومان است.



3 اقتصاد
ایران
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان ایران خسارات ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا به این صنعت را بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان عنوان کــرد و از افزایش بیــش از ۱۷۷ 
درصدی صادرات انواع مبلمان در سال گذشته 

خبر داد.
حســن احمدیان افزایش حــدود ۴۰ درصدی 
صــادرات انــواع مبلمــان در ســال ۱۳۹۸ 
نســبت به ســال قبلش خبــر داد و گفت: در 
ســال  ۱۳۹۸ صادرات این صنعــت به حدود 
۷۵ میلیون دالر رسیده اســت که ۵۲ میلیون 
دالر مربوط بــه مبلمان خانگــی و ۲۳ میلیون 
دالر از آن مربــوط بــه مبلمان اداری اســت. 
این درحالی اســت که صادرات انــواع مبلمان 
 در ســال ۱۳۹۷ حــدود ۲۷ میلیــون دالر

 بوده است.
وی با بیان اینکه کشــورهای همســایه، هدف 
اصلی صادرات مبلمان ایران هســتند، تصریح 
کرد: هرچند انتقال ارز از کشورهای همسایه به 
سختی انجام می شود، اما به واسطه روابط خوب و 
فاصله نزدیک ایران با آن ها، این کشورها در دوره 
تحریم کمترین دردسر را برای صادرات داشتند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان ایران با اشاره به کاهش صادرات صنعت 
مبلمان مانند سایر صنایع در پی شیوع ویروس 
کرونا و بسته شــدن مرزها، گفت: عالوه بر این 
کاهش مصرف در پی شــیوع ویروس کرونا هم 

در کاهش صادرات تاثیرگــذار بود. وی در ادامه 
ضمن ابراز نارضایتی نســبت به قــرار نگرفتن 
صنعــت مبلمان جــزو صنایع آســیب پذیر از 
شــیوع کرونا، تصریح کرد: این در حالی اســت 
که در پی شــیوع ویروس کرونا خریدهای شب 
عید در ایــن بخش تعطیل شــد و بالغ بر ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان آســیب دید، اما مشــمول 
 دریافت تسهیالت نشــد و توجه به صنایع دیگر

 بیشتر بود.
شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت وآمدها برای 
پیشگیری در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای 
پررونقی برای کســب وکارهای خرد و کارگران 
فصلی است، باعث شده فعاالن تجاری، اصناف 
مختلف و کارگران دچار آسیب های جدی شوند 
که این وضعیت موجب وارد شدن خساراتی به 
برخی تولیدی ها از جمله در بخش پوشاک، کیف 
و کفش و مبلمان و ... نیز شــده است. براساس 
گزارش دفتر امــور اقتصادی و سیاســت های 
تجاری وزارت صمت در روزهای پایانی ســال 
گذشــته بخش های مختلف اقتصادی بین ۳۵ 
تا ۱۰۰ درصد کاهش تقاضا داشتند و بیشترین 
آســیب هم مربوط به خدمات گردشــگری و 
باشگاه های ورزشــی بوده که تقاضای آن ها در 
اسفند ماه به صفر رســیده بود. طبق اعالم اتاق 
اصناف ایران خســارت ماهانه تعطیالت ناشی 
از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی از آغاز 
فروش بلیت پروازهای مستقیم تهران-استانبول 
با ایرالین هــای داخلی برای تاریخ شــنبه ۱۱ 
مرداد به بعد خبر داد.پــس از آنکه محمد جواد 
ظریــف و داوود چاووش اوغلــو وزرای خارجه 
ایران و ترکیه در نشست خبری سفر ۲۶ خرداد 
ماه امســال ظریف به آنکارا، از آغــاز پروازهای 
مستقیم تهران-استانبول در ۱۱ مرداد خبر داده 
بود، یک ایرالین داخلی فروش بلیت پروازهای 
 روزانه از تاریخ شــنبه ۱۱ مرداد بــه بعد را آغاز 

کرده است.
این در حالی اســت کــه ایرالین ملــی ترکیه 
)ترکیش ایر( نیز فروش بلیت پروازهای مستقیم 
تهران-استانبول از ۵ شــنبه ۲۶ تیرماه را کلید 
زده اســت.در حال حاضر هواپیمایی قطر پرواز 
تهران-دوحه-اســتانبول را انجــام می دهد که 
قیمت آن بین ۶ تا ۱۵ میلیون تومان در نوسان 
اســت؛ این در حالی است که ترکیش ایر قیمت 
پرواز مستقیم تهران-اســنانبول را از ۲ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومــان تا ۳ میلیــون و ۸۵۰ هزار 
 تومان از ۳۶ تیر به بعد به مســافران استانبول 

عرضه می کند.
همچنیــن یــک ایرالیــن ایرانی نیــز پیش 
فروش بلیت پروازهــای تهران-اســتانبول را 
با قیمت یــک و نیم میلیــون تــا ۱ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان آغاز کرده اســت.پیش از این 
اعالم شــده بوده ۳۱ خرداد مــاه و آغاز تیرماه، 
پروازهای مســتقیم تهران-اســتانبول از سر 
گرفته می شــود که با ســفر ظریف بــه آنکارا، 
 تاریخ ازســرگیری پروازها به ۱۱ مرداد موکول 

شد.
 مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی نیز از آغاز پروازهای مستقیم تهران-

اســتانبول با ایرالین های ایرانــی از ۱۱ مرداد 
خبر داد.وی افزود: ترک ها اعــالم کرده اند که 
فرودگاه های این کشور از ۱۱ مرداد برای ورود 
 هواپیماهای ایرانی آمادگی داشته و پذیرای آنها 

خواهند بود.

رئیس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگی در 
نامه ای به وزارت صمت، ثبــت اطالعات خرید 
و فروش لوازم خانگی در ســامانه جامع تجارت 
را جهت کنترل بــازار لوازم خانگــی ضروری 
اعالم کــرد. اخیــراً گرانــی افسارگســیخته 
انــواع لوازم خانگــی هــم در بــازار و هــم در 
فروشــگاه های اینترنتی، مشــکالت زیادی را 
بــرای مصرف کنندگان نهایی بــه وجود آورده 
اســت؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم خانگی تا 
جایی پیش رفت که در برخی از فروشــگاه های 
اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان 
نیز رسید. این مسأله موجب شد تا رئیس جمهور 
نیز به ماجرای گرانــی لوازم خانگی ورود کرده و 
برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ 
در همین راستا اخیراً مسئوالن این وزارتخانه به 
همراه چند تن از اعضــای اتحادیه لوازم خانگی 
با حضور در بازار فروش ایــن کاال، از نزدیک در 
جریان مشــکالت تأمین بازار، فروشــندگان و 

مردم قرار گرفتند.
پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی طی نامه ای به کالمی، 
معاونت بازرگانــی وزارت صمت و دبیر کارگروه 
ستاد تنظیم بازار، خواستار »ثبت اطالعات خرید 
و فروش لوازم خانگی« در سامانه جامع تجارت 
شد و از اعالم آمادگی این اتحادیه برای اجرای 
این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و 

نظارت وزارت صمت خبر داد.
همچنین درج شناسه کاال بر روی بخش اعظمی 
از لوازم خانگی تولید داخــل، از محورهای نامه 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به دبیر 
ســتاد تنظیم بازار بود؛ عالوه بر این، میری در 
این نامه، »مدیریت زنجیره تأمین کاالی لوازم 
خانگی« از طریق ثبت اطالعات در سامانه جامع 
تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی 
مثبت در جهت شــفافیت این بازار عنوان کرده 
است؛ »نارضایتی کســبه از عدم تأمین به موقع 
کاالی لوازم خانگی« نیز از دیگر محورهای مهم 
نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود. 
در راستای شفاف سازی زنجیره تأمین و توزیع 

لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع آوری 
کاالهای قاچاق و تقلبی از ســطح بازار، قرار بر 
این بود که طرح الزامی شــدن درج شناسه کاال 
و کد رهگیری بــر روی محصوالت لوازم خانگی 
از شــهریور ماه ۹۸ آغاز شــود و طبق اظهارات 
مسئوالن ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ۱۵ 
بهمن ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج 
شناسه کاال برای محصوالت تولیدی و وارداتی 
بوده و پس از این تاریخ، کاالی فاقد شناســه در 

بازار در حکم کاالی قاچاق محسوب می شود.
این درحالی است که با وجود ضرب االجل های 
متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، جمع آوری لوازم خانگی فاقد شناسه 
از ســطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئوالن 
ســتاد به تازگی از عدم امکان تشــخیص میان 
اقالم مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی 
نشدن این طرح ســخن گفته اند؛ در حالی که 
اگر طرح شناسه کاال مطابق زمان بندی ابالغی 
اجرایی می شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام 
بود. در همین ارتباط، مرتضــی میری، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی درنامه به 
معــاون بازرگانی داخلــی وزارت صمت، تاکید 
کرده که ثبــت اطالعات خرید و فــروش لوازم 
خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت 
زنجیره تأمین این گروه کاالیی خواهد شــد. در 
نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه 
کاال از شهریور ماه ســال ۹۸ در دستور کار این 
اتحادیه قــرار گرفته و هم اکنــون بخش اعظم 
لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در ســطح 
عرضه دارای شناسه کاال می باشند. لذا از آنجا که 
پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطالعات خرید 
و فروش لوازم خانگی براســاس شناســه کاال و 
شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه 
جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه 
آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور 
اعالم داشته و امیدوار است در صورت همراهی 
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان و همچنین 
نظارت وزارت صمت ایــن طرح بتواند موجبات 

مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

در حالیکه قیمت ارز، سکه و 
طال لحظه ای افزایش پیدا می 
کند، مسئوالن بر این باورند 
که تالطم این بازارها گذار و 
موقت است. رئیس جمهور در 
جلسه ستاد اقتصادی دولت در رابطه با آشفتگی بازارهای 
مذکور اعالم کرد که شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت 
و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید 
تعادل به بازار ارز برگردد. از ســوی دیگر درپی افزایش 
نرخ ارز در بازار، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد که 
نوســانات بازار ارز کوتاه مدت و مقطعی است و اگر این 
نوسانات بلند مدت باشد حتما با ارزپاشی در بازار دخالت 
می کنیم. روز گذشته صرافی های بانکی هر دالر آمریکا 
را به قیمت ۲۰ هزار و ۵۹۵ تومان به فروش رسانده و هر 
یورو نیز به قیمت ۲۱ هزار و ۶۹۵ تومان معامله شــده 
است. هم چنین قیمت سکه از مرز هشت میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان عبور کرد و طال نیز با افزایش قیمت به گرمی 

هشتصد و ۵۰ هزار تومان رسید.

ادعای یک اقتصاددان درباره پشت پرده افزایش 
قیمت سکه

در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان مدعی شد: یک 
بانک در ماه های اخیر اقدام به خرید سکه با اختالف ۷۰۰ 
تا ۵۰۰ تا هزار تومانی در بازار آتی می کرد که امروز باعث 

شده قیمت سکه به باالی ۸ میلیون تومان برسد. بانک 
مربوطه قیمت سکه را باال می برد و بانک مرکزی به خاطر 
اعتراض صنف طال فروشان خرید و فروش سکه در بازار 
آتی را ممنوع می کند اما واکنش دیگر مشاهده نمی شود. 

۲۰ میلیارد دالر منابع ارزی در خانه هاست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که اقتصاد کشور در خصوص مسائل ارزی 
قابل مدیریت است، گفت: بیش از۲۰ میلیارد دالر منابع 
ارزی کشور در خانه ها است که این به خاطر سیاست های 

گذشته مالی بانک مرکزی می باشد.

اقتصاددانان در گفتگو با »كسب و كار«  از نقش دولت در گرانی ارز و سکه  می گویند

شوک دالر 20 هزار تومانی به بازارها

گرانی برنامه ریزی شده ارز
احسان سلطانی، اقتصاددان

هیچ نقطه روشنی در اقتصاد وجود ندارد که بتواند کشوری را که دچار هرج و مرج شده نجات دهد. 
اقتصاد آشفته ایران به مانند کشتی است که در حال غرق شدن است و این افزایش ها و گرانی ها منافع 
عده ای خاص را تامین می کند. در واقع اینها دســتکاری دولت و خصولتی ها در بازار است که تامین 
کننده منافع برخی افراد است. نتیجه این است که برای این اتفاقات از قبل برنامه ریزی شده و آنچه را 
که امروز به عنوان گرانی ارز، طال و سکه شاهد هستیم قابل پیش بینی بوده است. اقتصاد ایران آنچنان 
تخریب شده است که در هیچ کجای دنیا نمی توان نمونه ای شبیه به آن پیدا کرد. راه حل خروج از این 

تخریب را هم پیدا کرده اند. ارز را گران کردند تاهمه مشکالت حل  شود.
در هیچ جای دنیا این میزان هرج و مرج و تخریب در اقتصــاد رخ نمی دهد. اینجا باید منافع عده ای 
تامین شود. کسانی که به رانت ها دسترســی دارند، می دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را 
بفروشند. رسانه های وابسته به دولت هم از زمان روی کار آمدن دولت های یازدهم و دوازدهم، دائما 
روی این موضوع کار می کردند که رقابت پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، 

صنعت نابود شده، کولبر، کولبری کرده و مواردی این گونه را تبلیغ می کردند.

پس لرزه های افزایش نرخ ارز
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در شرایطی به سر می بریم که بانک مرکزی کنترل بازار ارز را رها کرده است و به این آشفتگی ها در بازارهای 
مختلف ورود نمی کند. اینکه عنوان می شود این اتفاقات هیجانی و گذراست تحیلل اشتباهی است که کسی 
به آن باوری ندارد. مسئوالن در حال حاضر طوری اظهار نظر می کنند که گویا اتفاقی در بازار ارز و سکه نیفتاده 
و باورها به این سمت رفته که شاید دولت خودش می خواهد این گرانی وجود داشته باشد. همچنین می توان به 
افزایش قیمت دالر برای جبران کسری بودجه اشاره کرد که این نتیجه حاصل می شود که گرانی ارز در درون 
دولت رقم خورده است. به هر ترتیب باید اشاره شود که گرانی در بازار ارز و سکه در نهایت به ضرر خود دولت 
تمام خواهد شد چراکه باید روی قیمت ها نظارت بیشتری اعمال کند یا با موج جدیدی از بیکاری روبرو شود. 
به هر حال مدیریت بازار ارز رها شده و به نظر می آید بانک مرکزی اراده الزم برای کنترل نرخ ارز را از دست داده 
باشد. این درحالی است که دو سال پیش که شرایط به مراتب بدتری از نظر تحریم ها و چالش های منطقه ای 
وجود داشت، قیمت ارز آنچنان تکان نمی خورد و حتی در مواردی کاهشی هم می شد. این تجربه نشان می دهد 
آن  زمان بانک مرکزی، بازار را مدیریت کرده بود. اگر بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز نداشته باشد، هر تلنگری 

رخ بدهد، قیمت دالر افزایش پیدا می کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

صادرات مبلمان نزدیک به ۳ برابر شد

فروش بلیت پرواز تهران-استانبول با ایرالین های ایرانی ازسرگرفته شد

کم کاری در اجرای طرح سالمت الکترونیک
حیدرعلی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس دهم

در سالهای اخیر قرار بر این شد تا دفترچه های درمانی کاغذی به تدریج حذف و ارائه خدمات الکترونیک جایگزین آن شود. در ماههای اخیر نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا این ضرورت بیشتر از قبل احساس شده است. اما سالهاست به 
رغم مطرح شدن این طرح هنوز کم کاری هایی در این زمینه دیده می شود. دو دستگاه متولی یعنی وزارت خانه های بهداشت و ارتباطات باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و همچنین کاهش تردد مردم در روزهایی که 
با کرونا سروکار داریم برای تحقق این طرح تالش بیشتری داشته باشند. با عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سالمت مشکالت مربوط به دفترچه های بیمه برطرف می شود و احتمال خطا در تامین داروی بیماران به صفر نزدیک می شود.

همچنین در حال حاضر تا تحقق طرح الکترونیکی شدن دفترچه ها ، وظیفه بیمه ها است که به موضوع سوءاستفاده از دفترچه های بیمه نظارت کنند. نسخه هایی که تجویز می شوند به ویژه نسخه  داروهای گران قیمت نیاز به تایید دارند 
و تایید نسخه داروهای گران قیمت در سازمان های بیمه گر منوط بر این است که بیمار همراه نسخه در محل بیمه حضور داشته باشد و مدارک پزشکی الزم را به کارشناس ارائه دهد.

با وجــود الزاماتی که برای 
الکترونیکی کردن دفترچه 
های خدمــات درمانی در 
کشــور وجود دارد اما تا به 
امروز مقاومت های بسیاری 
در رابطه با تحقق این اتفاق وجود داشته است. این در 
حالی است که شنیده ها حاکی از این موضوع است 
که سوء استفاده ها از دفترچه های خدمات درمانی و 
صفحات سفید آن به چالشی در صنعت درمان کشور 
تبدیل شده است. دالالن بسیاری با خرید و فروش 
دفترچه های دارای برگه های سفید سودهای کالنی 

به جیب می زنند. این اتفاقات تا اندازه ای پیش رفته 
اســت که به گفته قائم مقام سابق وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این سوء استفاده ها گاهی به دو هزار 

میلیارد تومان در سال می رسد. 
روی دیگر ماجرا در رابطه با مقاومت برای الکترونیکی 
شــدن دفترچه های درمانی اما اینطور اســت. در 
روزهای اخیر، تصاویر زیادی از تجمع مردم در دفاتر 
پیشــخوان و کارگزاری های بیمه در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده که از تجمع آن ها برای تمدید 
و تعویض دفترچه های بیمه خبر می دهد. تجمعاتی 
که در این روزهای کرونایی بهترین مکان برای انتقال 
ویروس و مبتال کردن تعداد بیشــتری از هموطنان 

مان به این ویروس ناشناخته و خطرناک است.
یکی از دالیلی که برخی ها برای حذف نشدن دفترچه 

ها بیان می کنند، نبود دولت الکترونیک اســت. اما 
همین ثبت نام بیش از ۲۱ میلیون خانوار برای گرفتن 
وام یارانه تنها با یک پیامک نشان داد که اگر مسئوالن 
بخواهند ایرادات زیرساختی به سرعت قابل حل است 
اما در این میان برخی هم معتقدند که صدور دفترچه 
منافع زیادی برای بعضی ها دارد که باعث می شود در 

برابر الکترونیکی شدن آن مقاومت کنند.
تجربه ای که در رابطه با سواستفاده از دفترچه های 
بیمه وجود دارد اینگونه اســت که فردی از مراجعه 
اش به مطب پزشــکی تعریف کرده است. وی می 
گوید: چند وقت پیش به مطب یک پزشک مراجعه 
کرده که با جمله عجیبی از سوی منشی دکتر مواجه 
شده است. منشی وقتی چشمش به دفترچه او می 
افتد که صفحات زیادی از آن سفید بوده، می گوید: 

»چرا  این صفحه ها همه ســفیده؟ از اینا استفاده 
کنید این ها همه پولن!« بله درســت شنیدید. هر 
برگه ســفید دفترچه می تواند حکم پول را داشته 
باشد. برخی شرکت ها هســتند که دفترچه بیمه 
مردم را با رقم های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان از آن ها 
کرایه می کنند و پزشکان متخصصی که می شناسند 
در آن ها داروهــای خاصی را می نویســند. یکی از 
فروشندگان دارو در ناصر خسرو می گفت: »توی یه 
دونه برگه اش یه داروی ام اس بنویسه. پنج میلیون 
ســوده، ۲۰ تا برگه داره!« و این یعنی ۱۰۰ میلیون 
سود برای سوء استفاده کنندگان از هر دفترچه! به 
گفته قائم مقام سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این سوء استفاده ها گاهی به دو هزار میلیارد تومان 

در سال می رسد.

سواستفاده از صفحات سفید دفترچه درمان به  دو هزار میلیارد تومان در سال می رسد

داللی  با  صفحات  سفید   دفترچه های   بیمه
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

گالیه از عدم تامین كاال در بازار

درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معامالت در سامانه جامع تجارت
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شهردار اصفهان:
رسیدگی ويژه به تپه اشرف در دستور كار شهرداری 

قرار گرفت    
شهردار اصفهان با اشاره به بازدید اخیر مدیران شهری از محوطه تپه باستانی اشرف، گفت: 
رسیدگی ویژه به تپه اشرف به جد در دستور کار شهرداری قرار گرفت.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان قدرت اله نوروزی افزود: تپه اشرف یکی از میراث 
گذشته ماســت. از ابتدای کار به لحاظ اهمیتی که این مکان داشت و تخریب هایی که 
متاسفانه در گذشته صورت گرفته بود، تصمیم گرفتیم انجام مجدد کاوش ها را پشتیبانی 
و از پروژه های کاوش حمایت کنیم. کارشناسان خبره در این زمینه اقدامات زیادی انجام 
دادند. در همین راستا ساماندهی بدنه منتهی به سمت خیابان مشتاق که مربوط به دوره 
ساسانی است، در دستور کار قرار گفت.  شهردار اصفهان ادامه داد: در کاوش های جدید 
مواردی متعلق به دوره اشکانیان، ســلجوقیان، آل بویه و ساسانیان کشف شده است، 
درصدد هستیم وضعیت این تپه باستانی که مورد توجه ویژه باستان شناسان قرار دارد، 
از طریق همکاری و پشتیبانی میراث فرهنگی، بهبود یابد.  وی ادامه داد: در همین راستا 
بهبود وضعیت بدنه منتهی این محوطه باستانی به سمت خیابان مشتاق که مربوط به دوره 
ساسانی است، در فاز نخست با همکاری میراث فرهنگی در دستور کار شهرداری اصفهان 
قرار گرفت. گفتنی است ســارویه یا کهن دژ نام بنایی در اصفهان است که در کنار پل 
شهرستان و در کناره شمالی زاینده رود قرار دارد و اکنون تنها بقایای آن به صورت تپه ای 
باقی مانده  که به »تپه اشرف« معروف است. این تپه در عرصه  ای به وسعت هفت هکتار از 
اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود و خیابان مشتاق واقع شده که در اختیار میراث فرهنگی 
و در محدوده شهرداری منطقه 4 است.  نخستین کاوش های مربوط به این تپه باستانی 

از سال 1389 آغاز شده است.

20  ورزشگاه شهرداری همزمان با آغاز فصل تابستان، با اعتبار 75 
میلیارد ریال تجهیز و تکمیل شد

شهردار اصفهان: تاكید مديريت شهری بر اخالق 
حیات محور است

شهردار اصفهان گفت: اخالق انسان محور حرکتی یک بعدی است اما اخالق 
حیات محور، انسان، محیط زیست و حق بشری را محترم می شمارد که حرکت 
شهرداری برای بهره برداری از 20 ورزشگاه با اعتبار ٧۵ میلیارد ریال و با مشارکت 
بخش خصوصی در همین راستا انجام شده است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در سومین برنامه »هر یکشنبه، یک 
افتتاح« مراسم بازگشایی و آغاز به کار 20 ورزشگاه توسعه، تجهیز و ترمیم شده 
شهرداری اصفهان بیان کرد: از ابتدای کار مدیریت شهری بر ارتقای بهره وری 
تاکید داشتیم و اگر امروز در کنار همه فعالیت های عمرانی بزرگ در این شهر و 
اتفاقات شیرینی که توانسته شهرداری اصفهان را در کشور به عنوان شهرداری 
موفق معرفی کند، این چنین در حوزه فرهنگ و ورزش هم وارد شــده ایم، به 

همین دلیل بوده است. 
وی افزود: همت واالی شورای شهر در تصویب مصوبات مناسب، تالش مدیران 
شهری و از همه مهمتر توجه به پیشنهادات و نقطه نظرات شهروندان عنصر اصلی 
موفقیت مدیران شهری است. شهردار اصفهان ادامه داد: اگر شهرداری جلسات 
هم اندیشی برگزار می کند و در برنامه های مختلف، اصناف و گروه های متفاوت 
را دعوت و سخنان آنها را می شنود برای این است که بتواند مسیر انتخاب شده 
صحیح را درست به جلو ببرد. وی افزود: مردم صادقانه نظرات خود را به ما منتقل 
می کنند و در فضای مجازی با همین منش سخن می گویند و اکثریت افراد به 
حرف های مسموم توجهی نمی کنند که بابت این اتفاق از همه مردم سپاسگزاریم.

نوروزی با بیان اینکه ما زمانی، بر مسئله اخالق انسان محور تاکید داشتیم اما امروز 
فضای شهری و اعتقاد ما به مدیریت شهری مبتنی بر اخالق حیات محور است، 
تصریح کرد: اخالق انسان محور حرکتی یک بعدی است اما اخالق حیات محور، 
انسان، محیط زیست و حق بشری را محترم می شــمارد.وی بیان کرد: اخالق 
حیات محور حقوق همه را به عنوان حق مسلم بشری مورد توجه قرار می دهد؛ 
آب، درختان و موجودات زنده در این نوع اخالق مهم شمرده می شود از همین 

رو ما تاکید بر اخالق حیات محور داریم و این حرکت ها نیز در همان راستاست.
شــهردار اصفهان افزود: اگر می گوییم یک مثلث با اضالع سالمت، بهداشت و 
ضلع دیگر تربیت و تزکیه می تواند جامعه ای را سالم و زندان ها را خالی کند، باید 
بتوانیم در حوزه ورزش که یک رسالت عظیم برای ماست، درست عمل کنیم تا 

یک ضلع از سالمت را به دست آوریم.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان اعالم کرد:
ارائه 23 خدمت غیرحضوری به مشتركین آبفا استان اصفهان

معاونت خدمات مشترکین و درآمد ، با داشتن چهار مدیریت تحت عنوان خدمات مشترکین، 
پیاده سازی و اجرای تعرفه ها، وصول و درآمد و مشترکین خاص در تالش است در سطح 
استان خدمات شرکت را به بهترین نحو در اختیار مشترکین قرار دهد. رضا رضایی معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان در گفت و گویی اختصاصی به برخی 

از فعالیت های این بخش اشاره کرد.
وظیفه دفتر خدمات مشترکین را برای خوانندگان توضیح دهید؟

دفتر خدمات مشترکین وظفیه نظارت بر حسن ارائه خدمات 23 گانه در بخش مشترکین 
را دارد و نیز پاسخ گویی به مراجعات حضوری مشترکین و گسترش خدمات غیر حضوری 
، ایجاد بستر های الزم برای بهبود مستمر روش های انجام کار در کلیه مناطق خودگران، 
تدوین و تنظیم قراردادهای بخش مشترکین و پی گیری برون سپاری فعالیت های مربوطه 

را بر عهده دارد. 
منظور از بهبود مستمر روش های انجام کار در کلیه مناطق خودگران را بیشتر 

توضیح دهید؟
نظارت بر بهبود روش ها از طریق مهندســی مجدد و بازنگری وضعیت موجود، پیگیری 
جداسازی انشــعابات جدید و قدیم، پیگیری اصالح کنتورهای معیوب، نظارت بر حسن 
اجرای قرائت کنتور و ارسال صورت حساب مشترکین، نظارت و پیگیری روند تحویل گیری 
شهرهای جدید و محالت الحاقی، پیگیری پیمایش انشعابات تا حصول درآمد، پیگیری تایید 
انشعابات چندخانواری، نظارت بر پاالیش پرونده ها و همکاری در استقرار بایگانی الکترونیک 

از جمله کارهای بهبود مستمر روش ها در مناطق خود گردان است.
  در خصوص وظایف  دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه ها توضیحاتی ارائه کنید؟

دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه ها دومین دفتر  از مدیریت های چهارگانه معاونت خدمات 
مشترکین و درآمد است که وظیفه نظارت بر اجراي دقیق تعرفه هاي آب و فاضالب در سطح 
استان را بر عهده دارد. بیشتر در خصوص محاسبه آب بها و حق انشعاب که از وظایف این دفتر 
است، توضیح دهید. نظارت و کنترل نرم افزارهاي محاسب حقوق برقراری انشعاب و آب بها به 
منظور انطباق آن ها با بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی ،نظارت بر واگذاري تخفیفات 
قانوني حقوق برقراري انشعاب و صدور مجوز واگذاري تخفیف براي جانبازان –  مددجویان 
–  ایثارگران و کلیه مشمولین تخفیف ،تهیه دستورالعمل هاي واگذاري انشعابات خاص و 
نظارت بر نحوه اعمال تعرفه ها درخصوص واگذاري انشعابات تجمعي،کنترل محاسبات 
حقوق برقراري انشعاب پرونده هاي خارج از ظرفیت قراردادي،تعیین تکلیف پرونده هاي 
تفکیکي و ادغامي مطابق با ضوابط آیین نامه عملیاتي شرکت، نظارت مستمر بر فعالیت 
فروش و خدمات پس از فروش 93 شهر استان، نظارت مستقیم بر نحوه محاسبه جریمه 
انشعاب هاي غیر مجاز استان، نظارت و کنترل متمرکز بر برگشتی های آب بها ،نظارت بر 
به روز رسانی مستمر نرم افزار های بخش مشترکین ،نظارت بر تهیه صورت های مالی در 
بازه شش ماهه و یکساله ،نظارت بر عملکرد واحد های خودگردان در تنظیم بودجه ساالنه و 

کنترل های الزم برای تحقق اهداف بودجه مربوط به بخش تعرفه ها. 

استان ها

تخلفــات دفاتر پیشــخوان در 
دفاع از دو کارگزاری برای احراز 
هویت داد مردم را درآورده است. 
کارگزاری هایی که هزینه های 
تبلیغاتی پنهان و آشکاری صرف 
کرده اند و به نوعی دم بســیاری از دفاتر پیشخوان را دیده اند. 
دفاتر به ســلیقه و در دفاع از کارگزاری مدنظرشان، کارگزار به 
مشتری تحمیل می کنند و گفته می شــود پا از این هم فراتر 
گذاشته اند و 10 تا 1۵ برابر تعرفه کارمزد می گیرند. متاسفانه 
این مورد بسیار دیده شده و مردم هم چون در این زمینه آگاهی 
الزم را ندارند درگیر این موضوع می شوند. هرچند این کارگزاران 
خوش آب و رنگ اند و تبلیغات آنها از در و دیوار می بارد اما سامانه 
ها و سایت هایشان به واسطه مشتریانی که به اجبار جذب شده 
اند با مشکالت زیادی مواجه است. در این میان حسین فهیمی، 
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرده که تخلفات 
دفاتر در دست بررسی اســت. فهیمی گفته مردم می توانند 

شکایاتشان را با کانون دفاتر پیشخوان، سازمان تعزیرات یا سایت 
شرکت سپرده گذاری مرکزی مطرح کنند. این در حالی است 
که بســیاری از مردم آگاهی الزم را ندارند و در این بازار جذب 

کارگزاری های خاصی که زد و بند دارند می شوند. 

کارمزد باالی کارگزاری ها
این در حالی است که مردم به شدت نسبت به کارمزد باالی 
کارگزاری ها اعتراض دارند. یکی از سهامداران در گفتگو با 
»کسب و کار« می گوید: »سهم یک درصدی از معامالت 
واقعا ظلم است و اینکه کارگزاری واقعا چه خدماتی انجام 
می دهند که تا این اندازه کارمزد می گیرند؟ ضمن اینکه با 
رنج شدن بازار حاشیه سود بازار پایین می آید و کارمزد باال 
باعث می شود عمال نوسانگیرها که برای روان شدن و عمق 
بازار ضروری هستند از معامالت کنار گذاشته شوند.« در 
این میان رئیس سازمان بورس خود معترف شد که کارمزد 
معامالت باید کاهش یابد. اما باید صبر کرد و دید آیا این وعده 
ها همچون رســیدگی به ماجرای انحصار در صدور مجوز 
کارگزاری، صورت عملیاتی به خود می گیرد یا کارگزاری ها 

در این بازی برنده میدان خواهند شد. 

اقبال مردم  به بازار  سرمايه رقابت  بین  كارگزاری ها را بیشتر كرد

جذب مشتری برای کارگزاری های خاص
دفاتر  پیشخوان  و دفاتر  خدمات الكترونیك در سطح شهر برای  كارگزاری های خاص ثبت نام می كنند

زد و بند كارگزاری های بورسی و دفاتر پیشخوان

رقابت  کارگزاری  ها  برای  جذب  تازه واردها
حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه

1۵ سال است که مجوز جدیدی برای ایجاد کارگزاری داده نشده است. هرچند با توجه به حجم و ارزش بازار تعداد کارگزاران زیاد است؛ اما رئیس بورس خبر داد که به زودی مجوزهای جدیدی صادر خواهد شد. در سطح شهر یک سری دفاتر 
از سمت کارگزاری هایی خاص باز شده اند که برای یک یا چند کارگزار مشتری جذب می کنند. این در حالی است که در این دفاتر مشاوره خرید و فروش و سیگنالی به مردم داده نمی شود. همچنین کار خالف مقرراتی آنجا انجام نمی شود؛ 
اما درمجموع دستورالعملی برای تبلیغات شرکت های کارگزاری مصوبه کانون کارگزاران و روی سایت کانون اســت و کانون هم تا حدودی روی این تبلیغات نظارت می کند. کارگزاران نیز اگر از شرکت های رقیبشان تبلیغات غیرواقعی و 
اغواکننده ببینند معموال به کانون و سازمان گزارش می دهند. سه سال پیش دو کارگزاری )مفید و آگاه( با کانون دفاتر پیشخوان قرارداد بستند و به آنها پول می دهند تا برایشان ثبت نام مشتری کنند و برای هر مشتری ثبت نام شده 30 تا 
40 هزار تومان به دفاتر پیشخوان می پردازند. با تب و تاب گرفتن جذب مشتری در دفاتر پیشخوان، کارگزاران دیگر بعد از 3 سال یادشان افتاد که دفاتر دولت الکترونیک جای خوبی برای شکار مشتری است. کارگزاری مفید و آگاه سه سال 
پیش قرارداد بستند و هزینه و پولش را داده اند؛ زمانی که دیگران نه به فکرشان می رسید و نه برایشان مهم بود. ما در بازار سرمایه با پدیده ای مواجهیم؛ اینکه خیلی ها حال کار کردن یا ابتکار کار کردن ندارند؛ حتی در مقام ناظر و در بورس ها 
و سازمان. وقتی دیگران شروع به کاری می کنند به طور مثال کسی کانالی می زند و شروع به آموزش و اطالع رسانی می کند بقیه به فکر می افتند که می شود این کار را هم انجام داد. برخوردهای ما نباید سلبی و تنگ نظرانه باشد. چرا حدود 
20 درصد کل معامالت آنالین در نرم افزارهای »مفید« است؟ زیرا 20 سال پیش شرکت مفید گروه نرم افزاری و شرکت آی تی راه اندازی و برای خود نرم افزار تولید کرد؛ چیزی که هنوز کارگزاران دیگر ندارند و هنوز بلد نیستند یا جرات 
سرمایه گذاری در آن را ندارند. این حوزه ها را باید تفکیک کرد. تبلیغات اغواکننده و فریب قطعا اشکال دارد و مقام ناظر؛ چه کانون کارگزاران و چه سازمان باید با آن برخورد کند. اما اگر تبلیغات و خدمات از جنس نوآوری است به طور مثال 
کارگزاری یک اپلیکیشن و رباتی دارد، یا دفاترش را پراکنده کرده، با شعب بانکی قرارداد بسته و آنجا به مردم خدمات می دهد، باید تشویق و کمک شود زیرا این خدمات است که بازار را توسعه و به مردم خدمت می دهد. کارگزاران درمجموع 
حدود 2٧00 دفتر دارند. آیا با کارگزارانی که خدمات خود را در شبکه بانکی می دهند باید برخورد کنیم؟ خیر، اتفاقا باید تشویق و کمک شوند و مدل آنها توسعه پیدا کند. اگر کارگزاری سه سال پیش با دفاتر خدمات دولت الکترونیک قرارداد 
بسته و پول هم می دهد باید تشویق شود و دیگران هم می توانستند این کار را انجام بدهند. معموال کارگزاران سه دسته اند. یک دسته کوچک پیشرو هستند. سرمایه گذاری می کنند و دفتر، سایت، اپلیکیشن، ربات و نیروی انسانی جدید 
دارند. از بین 108 کارگزاری، تنها ۵ تا 10 کارگزار روی توسعه انواع خدمات خود سرمایه گذاری کرده اند و می کنند. دسته دوم کارگزاران نهادی و دولتی هستند. برای آنها فرقی ندارد که مشتریجذب کنند یا خیر زیرا در هر صورت مدیر و 
پرسنل حقوقشان را می گیرند. دسته سوم نیز اصال حوصله هیچ کاری را ندارند زیرا پولدارند و دنبال فروختن کارگزاری و بستن و جمع کردن و رفتن هستند. این گروه منتظرند مجوز کارگزاری که گران شده آن را بفروشند و به کار خود پایان 

دهند. قطعا مقام ناظر و مردم بین این کارگزاران تفکیک قائل می شوند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

شماره گذاری خودروها اینترنتی شد
رئیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا گفت: فرآیند شماره گذری خودروها بزودی به صورت اینترنتی انجام می شود و در ابتدا در دو مرکز تهران به صورت آزمایشی انجام و به تدریج در سراسر کشور 

اجرایی خواهد شد. آخر
 کسب و کار

يادداشت

    رحمان سعادت،عضو هیات علمی دانشگاه 
سمنان

   

چند مدتی است که قیمت ارز در حال رکوردزنی مجدد 
است و از مرز 18 تومان گذشته و به بیست تومان نزدیک 
شــده اســت و دوباره خاطرات تلخ روزهای پرنوسان و 
پرالتهاب چند سال گذشته بازار ارز را برای ما تداعی می 
کند. این امر نشــان می دهد که اقدامات به ظاهر موفق 
بانک مرکزی در سال 9٧ یا یک نوع خوش شانسی ارزی 
بوده و این اقدامات همزمان با کاهش قیمت ارز بوده و ما 
آن را به حساب مدیریت موفق ارزی گذاشتیم و یا اینکه 
یک اقدام موقت و گذرا بوده و دوره این مســکن تزریق 
شده به اقتصاد به تمام رسیده و دوباره درد ناشی از فوران 
قیمت ارز گریبان گیر اقتصاد ایران و مردم ایران شــده 
است. درخصوص درمان بیماری ارزی نسخه های زیادی 
پیچیده شده و درمان های متعددی تجویز شده است، که 
به نظر می رسد فعال کارساز نیست و بعید به نظر می رسد 

دولت فعلی با این کارنامه و مدیران بتواند اقدامات اساسی 
در این خصوص انجام دهد. آن چیزی که مردم به صورت 
تلویحی به آن رسیدند این است که به مانند ویروس کرونا 
با ویروس سوءمدیریت اقتصادی سر کنند. شاید انشاا... در 

آینده گشایش صورت گیرد.
در ایام کرونا فرصت بیشتری داشته ام که در کنار خانواده 
باشم. برای اینکه کمی از فضای پرآشوب اخبار اقتصادی 
دور باشم، ســاعاتی را برای دیدن فیلم اختصاص دادم، 
غافل از اینکه بحران ارزی نه تنها از مرز اوج قیمت ها عبور 
کرده، بلکه در سرزمین هنر نیز وارد شده و مورد توجه و 
عالقه هنرمندان بویژه فعالین هنر هفتم نیز قرار گرفته 
است. وسعت مشکالت ارزی آنچنان است که در ساعات 
استراحت و تماشــای فیلم نیز بحران ارزی مثل شبح از 
قاب سینما خود را به ما نمایان می کند. اتفاقا، غالب فیلم 
های که توانستم تماشا کنم به مسئله قیمت ارز و دالر 
پرداخته و محور و موضوع اصلی آنها ارز و تبعات اقتصادی 
و اجتماعی آن بود. این فیلم ها اثرات نوســانات ارز را در 
الیه های مختلف جامعه و حتی در روابط خانوادگی را به 
خوبی نشان می دهد. ظاهرا در طول چند سال گذشته 
تعداد کثیری از فیلم سازان و فیلم نویسان و کارگردانان 
موضوع ارز و آثار آن را دست مایه موضوع اصلی فیلم قرار 
دادند و ساخت فیلم با موضوع ارز برایشان توجیه اقتصادی 
داشته است. از میان فیلم های که در این فرصت تماشا 
کردم سه فیلم، کشتارگاه، میلیونر میامی و طال در ارتباط 

 با بحران ارزی بود که هر کدام  از فیلم ها مذکور به نوعی به 
رنج های مردم در این خصوص توجه کردند و شخصیت 
های فیلم بر اساس داستانی متفاوت درگیر تهیه، خرید و 
یا فروش ارز بودند و در این فیلم ها گوشه های از گرفتاری 
های و رنج های مردم به صورت مناسب نمایش گذاشته 
شده است.اولین فیلم با نام کشتارگاه به موضوع فروش 
دام به کشورهای اطراف به ویژه کشور عراق و دالر وارده 
به کشور می پردازد. در آن زمان به دلیل صادرات احشام 
به کشورهای همسایه ایران با کمبود گوشت مواجه شد 
و قیمت گوشت به یکباره افزایش شــدیدی پیدا کرد. 
علت صادرات شدید احشام، افت شدید ارزش پول ملی 
بود. وقتی ارزش پول ملی کاهش می یابد )یا به صورت 
تعمدی مانند چین و یا به صــورت اجباری مانند ایران( 
این امر باعث می شــود از نظر خارجیان قیمت کاالی 
کشور داخلی یعنی کشور ما ارزان تر دیده شود و تمایل 
خارجیان برای خرید کاالی ایرانی افزایش یابد و از سوی 
دیگر برای تولید کننده داخلی فروش کاال به خارجیان 
سود آوری بیشتری دارد. به دلیل اینکه در فروش کاال به 
خارجیان محدودیت های قیمتی وجود ندارد و در ضمن 
برای آنها درآمد ارزی ایجاد  می نماید که با افزایش قیمت 
ارز صادر کنندگان سود خارج از فعالیت اصلی اقتصادی 
بدست می آورند که بسیار قابل توجه است. لذا ما در یک 
مقطعی شــاهد صادراتی بی رویه کاالهای اساسی و در 
پی آن کمبود در داخل شدیم. این فیلم با ظرافت خاص 

نشان می دهد که یک سوء مدیریت ارزی چگونه دمینوار 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی برای مردم ایجاد می کند.
فیلم دوم با عنوان میلیونر میامی با محوریت ارز به مسئله 
پول شویی با نگاه طنز می پردازد که چند فرد با تشکیل 
باند با انجام فعالیت غیر قانونی بدنبال بدست آوردن دالر 
هستند که نهایتا موفق می شوند. البته یکی از افراد باند 
سر بقیه کاله می گذارد و دالرها را از دست ها آنها خارج 
کرده و در اولین فرصت به بانک می رود تا دالرها را به ریال 
تبدیل و پول کالنی بدست بیاورد. اما آنچه به او می دهند 
مبلغ اندکی از ریال است. در پاسخ به بهت و حیرت  این 
شخصیت فیلم، کارمند بانک می گوید دالرهای او دالر 
کشور موزامبیک است که ارزش چندانی ندارد. طنز قضیه 
این است که حداقل ریال ایران از یک دالر خارجی یعنی 
دالر موزامبیک ارزش بیشتری دارد. هنر یک ابزار مهم 
در تحلیل و ترمیم جامعه است و به زوایای پنهان مسائل 
مختلف اجتماعی و اقتصــادی در جامعه می پردازد که 
امکان حضور پژوهشگران کمتر است. از سوی دیگر هنر 
می تواند  ابزار مناسبی برای قشرهای مختلفی از جامعه 
باشد و عمال تربیون و بلندگویی برای فریاد کردن رنج ها و 
مشکالت آنها باشد. بویژه اینکه اکثریت جامعه زیر بار این 
نوسانات و افزایش قیمت ارز قرار گرفته و زندگی عادی 
برای آنها غیر عادی شده اســت. به هرحال ورود و توجه 
هنرمندان و اهل سینما را به مسائل اقتصادی را به فال 

نیک می-گیریم.

داستان ارز: از کشتارگاه تا میامی

مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعــات چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به حمایت ویژه از کسب و  کارهای نوپا 
و استارتاپ ها گفت: در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال 
بسته های حمایتی در زمینه تبلیغات، نرم افزار و اتوماسیون 
تا سقف ۵00 میلیون ریال به آنان ارائه می شود.مرتضی 
باللی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شــهرکرد 
گفت: سیاســت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
راستای ایجاد زیرساخت مناسب برای حمایت از کسب 
و  کارهای نوپا، استارتاپ ها و هم چنین توسعه زیر ساخت 
در شرایط کرونا برای دانش آموزان و دانشجویان است به 
طوری که کلیه ترافیک مربوط به سامانه آموزشی شاد و 
هم چنین سامانه آموزشی دانشگاه ها برای دانشجویان و 

استفاده کنندگان رایگان است.

اینترنت رایگان برای بیش از 400 مدرســه 
استان به مدت دو سال

مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعــات چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات 
افزود: در راســتای نیاز مدارس بــرای اتصال به اینترنت 

پرسرعت این طرح در مدارس اســتان آغاز شده است و 
برای بیش از 400 مدرســه ســرویس ADSL رایگان 
است.وی ادامه داد: سرعت این سرویس از 2 تا 16 مگابایت 
اســت و 30 گیگابایت ترافیک به مدت دوسال برای کل 
آموزشــگاه های اســتان به صورت رایگان قابل استفاده 
است و در نقاطی از استان که شرایط استفاده از اینترنت 
ADSL را ندارند می توانند از زیرساخت های همراه اول و 

ایرانسل استفاده کنند.

تمرکز بر توسعه ارتباطات روستایی
باللی اظهار داشت: در راستای توسعه ارتباطات روستایی 
هم پروژه ای تحت عنوان »تار« یعنی توســعه ارتباطات 
روستایی که زیرساختی مربوط به فیبر نور روستایی است 
را راه اندازی کرده ایم که ایجاد هر فیبر نوری باعث توسعه 
زیرساخت های روستایی و توســعه دولت الکترونیک و 
هم چنین اســتفاده از خدمات بانکی، بهداشت، سالمت 
الکترونیک، آموزش الکترونیک و موارد دیگر می شــود.

مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعــات چهارمحال و 
بختیاری خا طرنشان کرد: در اولویت اول در مجموع 3۵۵ 

کیلومتر فیبر نوری روستایی اجرا خواهد شد و برای توسعه 
شبکه موبایل در استان 81 سایت از اپراتور همراه اول به 
واسطه توسعه شــبکه موبایل در استان پیش بینی شده 
است که تعدادی از 81 سایت جدید هستند که باید احداث 
3G2 بهGشوند و بعضی از آنها برای ارتقای تکنولوژی از
و 4G اســت که با اجرای این 81 سایت اگر تجهیزات به 

استان برسد 216 روستای استان را در برمی گیرد.

حمایت از کسب و کارهای نوپا برای تحقق 
اقتصاد دیجیتال

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح ها مشکالت اینترنت 
مناطق اســتان رفع می شود و روســتاییان می توانند از 
امکانات اینترنت اســتفاده کنند، بیان کرد: در راستای 
توسعه کســب و کار و اقتصاد دیجیتال به جای توسعه 
اقتصاد نفتی سازمان فناوری اطالعات ایران سامانه ای را 
تحت عنوان ایران نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای 
نوپا، استارتاپ ها و شتاب دهنده ها طراحی کرده است که 
می توانند در آن ثبت نام و از بسته های حمایتی استفاده 
کنند.باللی عنوان کرد: به محض ثبت نــام می توانند از 

بســته های کامل حمایتی در زمینه تبلیغات، نرم افزار، 
اتوماسیون استفاده کنند و این مبلغ تا سقف ۵00 میلیون 
ریال است که تا نزدیک 6 ماه می توانند از این تسهیالت 
رایگان استفاده کنند و پس از آن با تخفیف ۵ درصد ارائه 

می شود.

توسعه پهنای باند از 40 به 101 گیگابایت
مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعــات چهارمحال و 
بختیاری توضیح داد: توسعه پهنای باند ما از 40 گیگابایت 
به 101 گیگابایت رسیده است که به واسطه حجم باالی 
استفاده از اینترنت توسعه پیدا کرده است و حتی المقدور 
روستاها را به سیستم اینترنت پر سرعت متصل کرده ایم که 
 ADSL هم به صورت خط ثابت و هم درخواست واگذاری

از مخابرات داشتیم.
وی ادامه داد: طبق برنامه های وزارت ارتباطات، به شرط 
تامین تجهیزات تا پایان برنامه توسعه ششم روستاهای 
باالی 20 خانوار را به شبکه ملی اطالعات متصل خواهیم 
کرد که این شبکه مدیریت داخلی دارد و کامال امن و از نظر 

اقتصادی مقرون به صرفه است.

کسب وکارهای نوپا برای تحقق اقتصاد دیجیتال حمایت می شوند
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