
مرکز تجارت بین الملل اعالم کرد نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد که 
تجارت بین الملل در تمام 4دوره سه ماهه ســال 2019 کاهش داشته و این 
روند در ماه های نخســت سال 2020 شــدت بیشــتری گرفته و دومینوی 
آن از چین آغاز شــده اســت. مرکز تجارت بین الملل می گوید اختالل ایجاد 
 شــده در زنجیره عرضه کاالهای صنعتــی و تولیدی بــه 126 میلیارد دالر 

خواهد رسید.
به گزارش راشــاتودی، مرکــز تجارت بین الملــل اعالم کرد کــه نتایج یک 
نظرسنجی نشان می دهد که در همه 4 دوره سه ماهه سال 2019 شاهد کاهش 
تجارت جهانی بوده ایم و این مســئله در ماه های نخست سال 2020 به خاطر 

شیوع کرونا شدت بیشتری گرفته است.

گزارش این مؤسســه نشــان می دهد روند دومینووار کاهش شدید تجارت 
جهانی در ماه های ابتدای سال 2020 و از چین آغاز شده به طوری که صادرات 
این کشور در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش 

داشته است.
در حالی که در ماه مارس شــاهد بهبود اوضاع صــادرات چین بودیم اما روند 
کاهش مبادالت تجاری در دیگر کشورها طی این ماه به خاطر اقدامات دولت ها 

برای کنترل کرونا شدت بیشتری گرفت.
آمارها حاکی از آن است که صادرات کشورهای اروپایی و آمریکا به ترتیب 8 و 7 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.
در گزارش مرکز تجارت بین الملل آمده اســت هنوز تاثیرات شــیوع کرونا بر 

تجارت جهانی به طور کامل نمایان نشده چرا که بسیاری از کشورها در اواخر 
ماه مارس و در طول ماه آوریل اعمال محدودیت های اجتماعی و فعالیت های 
اقتصادی را آغاز کردند و آمارهای مربوط به این دو ماه هنوز به طور کامل قابل 

دسترس نیست.
این تحقیق نشان داد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خاطر افزایش 
ارزش دالر با موانع جدی اقتصادی روبرو شده اند که این مسئله فشار کاهشی 

بیشتری را بر تجارت جهانی وارد می کند.
اعمال قرنطینه در برخی مناطق چین، اتحادیه اروپا و آمریکا بیشــترین تاثیر 
را بر تجارت جهانی داشــته چرا که تمام این ســه طرفی که گفته شد نقش 
قابل توجهــی در زنجیره عرضــه کاال در جهان ایفا کــرده و از طرف دیگر از 

جمله مهمترین وارد کنندگان مواد خام و قطعات هســتند. به خاطر اخالل 
در معامالت تجاری ســه بازیگر اصلــی اقتصاد جهانی صادرات کشــورهای 
آفریقایی از نظــر ارزش صادراتی 2.4 میلیارد دالر کاهــش خواهد یافت که 
 70 درصد آن مربوط به اخالل در زنجیره تامین برای کشورهای اتحادیه اروپا 

خواهد بود.
مرکز تجارت بین الملل می گوید اختالل ایجاد شده در زنجیره عرضه کاالهای 

صنعتی و تولیدی به 126 میلیارد دالر خواهد رسید.
این گزارش می گوید 55 درصد شرکت های کوچک و متوسط جهان به شدت 
از شیوع کرونا آسیب دیده و دو سوم آنها اعالم کرده اند که بحران پیش آمده 

آسیب شدیدی به فعالیت های تجاری آنها زده است.

مصرف کننــده ای که نتوانســته در بخت آزمایی قرعه کشــی 
شرکت های خودروسازی برنده شود امروز ســرگردان در بازار 
منتظر کاهش قیمت هاست تا متناسب با هزینه خود اقدام به خرید 
کند اما به نظر می رسد با وضعیت فعلی خرید خودرو برای مردم 

مشکل تر از گذشته شود.
به گزارش تسنیم، در طول روزهای اخیر افزایش قیمت ارز عاملی 
شد تا رکود خرید و فروش در بسیاری از بازارها از جمله خودرو به 
وجود آید. البته بازار خودرو به واسطه قیمت های غیرمنطقی چند 
ماهی است با بی رغبتی خریداران روبه رو است اما در دو هفته اخیر 
روند صعودی قیمت ارز باعث شد تا دیگر مشتری تمایلی به خرید 

خودرو در بازار نداشته باشد. در زمان حاضر وقتی با نمایشگاه داران 
خودرو صحبت می کنیم از نبود مشتری گله مندند و می گویند: 
ماشین ایرانی بیشتر دست دالالن  یا مردم است، ما خرید و فروش 
آن چنانی نداریم به نحوی که شاید روزانه معامالت به یک یا دو تا 
نرسد، از آن طرف بازار داللی در فضای مجازی رونق داشته است 
و هر کس با توجه به شرایط و قیمت دالر اقدام به تعیین قیمت ها 

برای انواع خودروهای داخلی می کند.
شــرایط امروز بازار خودرو در حالی هر روز بدتر از روز گذشــته 
می شود که با توجه به سیاست های مسئوالن قرار بود ضمن تعیین 
قیمت های جدیْد بازار خودرو کنترل و حتی در قالب طرح های 

ویژه فروش توسط خودروسازان نیاز مشتریان در خرید خودرو 
تأمین شود، اما متأسفانه نه تنها بازار مدیریت نشده بلکه بی سامانی 
قیمت ها و رونق داللی بازی خریــد را برای مصرف کننده واقعی 

سخت تر از گذشته کرده است.
مصرف کننــده ای که نتوانســته در بخت آزمایی قرعه کشــی 
شرکت های خودروسازی برنده شود امروز ســرگردان در بازار 
منتظر کاهش قیمت هاست تا متناسب با هزینه خود اقدام به خرید 
کند اما به نظر می رسد با وضعیت فعلی خرید خودرو برای مردم 

مشکل تر گذشته شود.
در زمان حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت به دو هفته 

گذشته 15 تا 20 درصد گران شده است و هنوز هم روند افزایشی 
ادامه دارد، در این شرایط آن دســته از فروشندگان خودرو که 
محصوالت را از کارخانــه تحویل گرفته اند هر روز با مشــاهده 
افزایش قیمت ارز برای حفظ سرمایه خود رقم های مختلفی را 
برای خریداران آن هم در فضای مجازی اعالم می کنند به نوعی که 
کسی دیگر خودروی خود را به نمایشگاه دار برای فروش نمی سپارد 
و خود به صورت مستقیم ضمن انتشار آگهی در فضای مجازی 
اقدام به فروش می کند. البته در این میان بازار داللی هم رونق دارد 
و آنها هم برای کسب سود بیشتر بر طبل گرانی خودرو می زنند و 

رقم های غیرواقعی را اعالم می کنند.

جالب اینجاست هنوز مسئوالن فکری به حال بازار نکرده و به نوعی 
آن را رها کرده اند تا در نهایت خود به سمت ارزانی و رونق پیش رود. 
مشاهده قیمت ها در بازار نشان می دهد هنوز افزایش قیمت ها در 
خانواده 206 ادامه دارد. پژو206 تیپ2 که دو هفته پیش 118 تا 
119 میلیون تومان به فروش می رسد امروز به 138 میلیون تومان 
رسیده و پژو206 تیپ5 هم از 155 میلیون تومان به 170 میلیون 
تومان رسیده است، عالوه بر این سمندEF7 دوگانه سوز هم 162 
میلیون تومان، پراید131 قیمت 76 میلیون تومانی را ثبت کرده 
است. تیبا2 هم 91 میلیون تومان، تیبا معمولی 87 میلیون تومان 

و پژوپارس 154 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

سخنگوی تســهیالت حمایتی کرونا وزارت کار و 
رفاه اجتماعی از ارسال مجدد پیامک با سرشماره 
V.Refah به 910 هزار خانواری که در ارســال 
پیامک اشتباه کرده بودند و خانوارهایی که مشمول 
وام یک میلیون مازاد می شــوند خبر داد و گفت: 
بنابراین موضوع پرداخت مرحله دوم تسهیالت یک 

میلیون تومانی صحت ندارد.
به گزارش ایسنا،  حسین میرزایی در رشته توییتی 
نوشت: هفتم تیرماه، با سرشماره V.Refah برای 
910 هزار سرپرست خانواری که کد ملی خود را به 

اشتباه یا با شماره تلفن همراه دیگران ارسال کرده 
بودند، پیامک مجدد ارسال شد. این افراد حداکثر 
پنج روز از زمان دریافت پیامک مهلت دارند کد ملی 
خود را با ســیم کارتی که به نام سرپرست خانوار 

است،به 6369 پیامک کنند.
وی افزود:  برای خانوارهای 5 نفر و بیشتر که پیش از 
این، تسهیالت یک میلیون تومانی را دریافت کرده 
بودند نیز پیامک ارســال کردیم تا به این خانوارها 
یک میلیون تومان مازاد بر تسهیالت قبلی پرداخت 

شود.

وی ادامــه داد: در پاســخ پیامک، بایــد کدملی 
سرپرست با سیم کارتی که بنام وی است به 6369 

پیامک کنند.
سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا وزارت کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه  موضوع پرداخت مرحله دوم 
تسهیالت یک میلیون تومانی صحت ندارد گفت: 
این پیامک ها صرفا به 910 هــزار خانواری که در 
ارســال پیامک اشــتباه کرده بودند و خانوارهایی 
که مشمول وام یک میلیون مازاد می شوند، ارسال 

شده است.

ســازمان حمایت طی اطالعیه ای اعالم کرد که قیمت 
هر شانه تخم مرغ 30 عددی بســته به وزن آن، حدود 
20.000 تومان تعیین شده و با هرگونه افزایش قیمت 
تخم مرغ بیش از نرخ مصوب برخورد قانونی خواهد شد.

ســازمان حمایت طی اطالعیه ای اعالم کرد که قیمت 
هر شانه تخم مرغ 30 عددی بســته به وزن آن، حدود 
20.000 تومان تعیین شده و با هرگونه افزایش قیمت 
تخم مرغ بیش از نرخ مصوب برخورد قانونی خواهد شد.

در این اطالعیه علت افزایش قیمت تخم مرغ، افزایش 

هزینه ها از جمله حقوق و دستمزد، حمل و نقل، خوراک 
و غیره و همچنین حفظ و اســتمرار تولید، عنوان شده 
که بر این اساس سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در 
مرغداری حداکثر 95.000 ریال قیمت مصرف کننده 
هر شانه تخم مرغ 30 عددی بسته به وزن آن در حدود 

20.000 تومان تعیین شد.
همچنین سازمان حمایت تاکید کرده که فروش تخم مرغ 
با قیمت های باالتر از قیمت مصوب تخلف و در صورت 
مشاهده برخورد قانونی الزم با متخلفان، توسط بازرسان 

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
سازمان های صمت استانی صورت می گیرد. این در حالی 
اســت که در روزهای اخیر قیمت هر شانه تخم مرغ در 
سطح خرده فروشی ها به 32 هزار تومان هم رسیده است.
البته طبق اعالم سازمان حمایت هماهنگی الزم با سازمان 
میادین میوه و تره بار شهرداری، فروشگاه های زنجیره ای 
و تشکل های تولیدی صورت گرفته و توزیع گسترده و 
کافی تخم مرغ با حداقل سود عمده وخرده فروشی در 

مراکز یادشده در حال انجام است.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب 2500 تومان است 
که از مردم به ازای هر متر مکعب 700 تومان اخذ می شود 
و این در حالی است که قیمت آب کانادا یک دهم ایران 

تخمین زده شده است.
به گزارش ایسنا، محمد رضا بختیاری امروز در نشستی 
خبری با بیان این که ایران یک کشور فقیر به لحاظ آبی 
است اظهار کرد: میزان بارندگی در ایران 450 میلیمتر 
تخمین زده شده اســت که این عدد تقریبا 50 درصد 

بارندگی دنیاست، بنابراین باید گفت که ایران یک کشور 
فقیر در حوزه منابع آبی است.

وی افزود: 90 درصد کشور در منطقه خشک، فراخشک 
و نیمه خشک قرار گرفته که 3 درصد کشور در منطقه 
مرطوب و 7 درصد در منطقه نیمه مرطوب واقع شــده 
اســت که در این بین تهران در بخش نیمه خشک قرار 
دارد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با 
اشــاره به وضعیت منابع آبی استان تهران تصریح کرد: 
در حال حاضر مخازن سدهای تهران یک میلیون و 185 

میلیون متر مکعب آب دارد که این عدد نسبت به سال 
قبل  کاهش یافته و شــاهد 85 میلیون کسری مخازن 
سدهای تهران هستیم که علت این مسئله استفاده بیش 

از حد نرمال آب شرب نسبت به سال های گذشته است.
به گفته وی، از ابتدای اسفندماه سال 1398 با افزایش 
25 درصدی مصرف آب شــرب مواجه بودیم تا جایی 
که اکنون میزان مصرف به 3 میلیون و 700 متر مکعب 
افزایش یافته و این میزان مصرف تاکنون در تاریخ آب 

تهران اتفاق نیفتاده است.

در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از 135 هزار تن انواع 
کاغذ با ارزشــی بالغ بر 162 میلیون دالر وارد شده 
است، واردات این کاال در سال گذشــته بالغ بر یک 

میلیارد دالر بوده است.
به گزارش ایســنا، طی روزهای اخیر بحث هایی در 
رابطه با افزایش قیمت کاغذ در بازار مطرح شده بود. 
این در حالی است که کاغذ از جمله کاالهایی است که 
در رده دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی قرار داشت 
و در البته در ابتدای سال گذشته نیز برای تعین تکلیف 
شرایط ارزی آن تا مدتی ترخیص این کاال از گمرک با 

مشکالتی مواجه بود. سرانجام دولت تصمیم به ادامه 
پرداخت ارز 4200 تومانی بــه کاغذ گرفت و واردات 
و ترخیص این کاال به روال عادی برگشــت، در حال 
حاضر نیز فقط کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه است که 
ارز 4200 تومانی دریافت کرده و سایر کاغذها با ارز 

نیمایی وارد می شود.
 اما بررســی آخرین وضعیت واردات کاغذ و جزئیات 
آمــاری آن از روح اهلل لطیفی- ســخنگوی گمرک 

ایران- با توضیحاتی به ایسنا همراه شد.
به گفته وی در سه ماهه اول سال جاری 135 هزار تن 

انواع کاغذ به ارزش 162 میلیون و 275 هزار و 505 
دالر وارد شده است. از مجموع انواع کاغذ وارداتی در 
سه ماهه اول امسال، 1789 تن کاغذ روزنامه به ارزش 

یک میلیون و 344 هزار و 536 دالر بوده است.
همچنین 58 هزار و 625 تن بــه ارزش 57 میلیون 
و 587 هزار و 169 دالر کاغذ تحریر بوده اســت که 
این رقم در سال 1398 حدود  61 هزار و 640 تن به 
ارزشی معادل 63 میلیون و 525 هزار و 782 هزار دالر 
بوده که بیانگر کاهــش واردات کاغذ تحریر از لحاظ 

وزنی در سال جار ی است.

معامالت خودرو در نمایشگاه ها صفر شد

پرداخت »وام مازاد یک میلیونی کرونا« به خانوارهای ۵ نفره و باالتر

قیمت تمام شده آب در تهران ۲۵۰۰ تومان اعالم شدقیمت هر شانه تخم مرغ ۲۰ هزارتومان تعیین شد

واردات یک میلیارد دالری کاغذ در سال ۹۸
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سرمقاله

يادداشت

زیرساخت های ضعیف، 
گلوگاه رونق بورس

سیاست گذاری 
غلط دولت در  بازار مسکن

عدم صــدور مجــوز برای 
تاســیس کارگــزاری های 
بورسی باعث ایجاد انحصار 
و رانت شده است. هم زمان 
با گسترش بازار ســرمایه، اقبال مردم برای خرید و 
فروش سهام و ورود به بازار ســرمایه و توجهی که 
 دولت نسبت به گســترش بازار ســرمایه دارد که 

می تواند باعث تامین...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

  مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن
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افزایش نارضایتی از 
کارگزاری ها ی  بورس

اپیدمی  بیکاری
 در  روزهای  کرونایی

در نشست  هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

4 راهکار  برای   فرار   از   ابر  تورم
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نرخ گذاری  دولت  در  بازار اجاره
حداکثر  افزایش   نرخ   اجاره   در  تهران   2۵  درصد   و   در  سایر  شهر ها   2۰  درصد   تعیین   شد

کارشناسان   معتقدند   با   مصوبه  و  دستور  نمی توان   بازار  مسکن   و  اجاره  بها   را   تنظیم  کرد

این روزها برای سهامداران کارگزاری »آگاه« اصال 
روزهای خوبی نبوده و اختالل و در دسترس نبودن 
سامانه این کارگزاری یکی از مهم ترین اتفاقات بازار 
سرمایه در روزهای گذشته بوده است. در این میان 
انتقاد سهامداران کارگزاری های »مفید« و »مبین 
سرمایه« هم به چشم می خورد. مشکل به ساعت 
10 شب سه شنبه برمی گردد که در فضای مجازی 
خبری دســت به دست شد که ســایت کارگزاری 
»آگاه« هک شده و با این شایعه شروع شد. بالفاصله 
مدیران کارگزاری »آگاه« پاسخ دادند که هک نشده 
و مشکلی است که حل می شود. چهارشنبه هم عرضه 
اولیه وپویا بود که بعد از مدت ها عرضه اولیه مهمی 
بود. همین موضوع باعث شد که مشتریان آگاه نگران 

باشند که چگونه می توانند...

مهم ترین و نگران کننــده ترین تاثیری که بحران 
کرونا بر اقتصاد ایران و چرخه فعالیت کسب و کارها 
گذاشت تعدیل نیروی کار به دنبال تعطیلی چندماهه 
بوده است. بر اســاس آمارهای منتشر شده شیوع 
ویروس کرونا موجب شد 30 درصد کسب و کارها 
در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعدیل کنند. 
کســب و کارهای مختف در بازارهــا به دلیل عدم 
درآمدزایی و هزینه های زیادی کــه بحران کرونا 
برای آنها داشته عذر بسیاری از نیروهای کار خود را 
خواسته و بیکاری در کشور وارد فاز جدیدتری شده 
است. هرچند طی بحران های اقتصادی، اولین کاری 
که شرکت ها برای کاهش مخارج و هزینه هایشان 
انجام می دهند، تعدیل نیرو است اما نقش دولت در 

ارایه پوشش های حمایتی...

مرکز تجارت بین الملل: 

1۲۶ میلیارد دالر از اقتصاد جهانی به خاطر کرونا از بین رفت



اقتصاد2
ایران وجهان

اقدام خوب بانک مرکزی در 
کنترل تورم

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
با اشاره به هدف گذاري تورمي بانک مرکزي، این اقدام را 
به جا و مناسب در شرایط فعلي عنوان کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی 
اکبری در گفتگو با خبرنگار ایِبنــا درباره بيانيه بانک 
مرکزي در رابطه با چارچوب هدف گذاري نرخ تورم ۲۲ 
درصدي با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد، اظهار 
داشت: سياست کنترل تورم یكي از وظایف اصلي بانک 
مرکزي در گام نخست و در فاز دوم گذر از رکود است، 
اما وظيفه اصلي کنترل تورم است. با توجه به اینكه تورم 
ایران هم در یكسال گذشته روندي رو به رشد را تجربه 
کرده، باید اقدامي جدي و اساسي از سوي بانک مرکزي 
انجام مي شد، که این بيانيه در همين راستا است.وی 
افزود: همانطور که شاهد هستيم از شش ماه گذشته با 
اقداماتی از جمله بازار باز، تغيير سياست پولي و ... وارد 
زیرساخت کنترل وتورم شده، اما یكي از راه هاي کنترل 
تورم سياست انقباضي است که اگر این سياست اجرا 
شود با رکود بيشتري مواجه خواهيم شد؛ به همين دليل 

بهترین تصميم استفاده از اوراق بدهي است.

بازدید مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون از طرح های اقتصادی سیمرغ 

و مشیز بردسیر استان کرمان
حجت اهلل مهدیان رئيس هيات مدیره و مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون به اتفاق هيات همراه از طرح های اقتصادی 
سيمرغ و مشيز بردسير اســتان کرمان بازدید به عمل 
آوردند.گفتنی است طرح اقتصادی در حال تكميل و بهر 
ه برداری در زمينه توليد ۴۸ هزار قطعه ای مرغ تخم گذار 
فعاليت می نماید که یک طــرح مبتنی بر دانش بنيان 
می باشــد و کليه ســازها و قطعات بكار رفته در اجرا و 
پياده سازی این طرح محصول دستاورد توليدکنندگان 
داخلی می باشد.همچنين شرکت صنایع فوالد مشيز 
از دیگــر طرح های مورد بازدید رئيــس هيات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بوده که طرح مذکور در 
زمينه توليد فوالد و ميله گرد فعاليت می نماید.شایان ذکر 
است مقرر گردید تا بانک توسعه تعاون از محل عامليت 
وجوه طرح های ملی در زمينه تأمين نياز توســعه ای و 
بهسازی و سرمایه در گردش تسهيالتی را پرداخت نماید.

مدیر کل دادگستری خراسان شمالی
وجهه خدمت به مردم در بانک 

مسکن متجلی است
مرتضی ناصری مدیر شعب استان خراسان شمالی از 
آمادگی بانک مسكن برای پرداخت تسهيالت ساخت 
واحد های مسكونی به شرکت تعاونی مسكن کارکنان 
دادگستری خبر داد.به گزارش خبرنگار استانی پایگاه 
خبری بانک مسكن- هيبنا ، مرتضی ناصری مدیر شعب 
استان خراسان شمالی که به مناسبت فرارسيدن هفته 
قوه قضایيه با حجت االسالم اسداهلل جعفری مدیر کل 
دادگستری استان دیداری داشت؛ ضمن تبریک هفته 
قوه قضایيه به مدیران وکارکنان دستگاه قضا، از آمادگی 
بانک مسكن برای پرداخت تسهيالت ساخت واحد های 
مسكونی به شرکت تعاونی مسكن کارکنان دادگستری 
خبر داد.ناصری در ابتدای این جلسه ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره شهدای هفت تير از تالش ها و فعاليت های 
دستگاه قضایی در جهت تامين امنيت، گسترش عدالت 
و بازگشــت اموال بيت المال در پرونده های اقتصادی 

تقدیر و تشكر کرد.

پاسخ کچاد به یک شبهه مطرح 
شده از سوی برخی سهامداران 

در مجمع عمومی عادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
) ســهامی عام( با نماد کچاد . بدليل پرهيز از اختالفات 
فيمابين ایميدرو )به عنوان نماینده سهام عدالت( و نماینده 
کانون سهام عدالت، بنا به تصميم ریيس جلسه و موافقت 
سهامداران حاضر در مجمع و نماینده سازمان بورس توافق 
شد  بجای نماینده ایميدرو )به عنوان نماینده سهام عدالت( 
که وی نيز طبق قانون به موجب دعوت شرکت از سوی 
سازمان فوق معرفی گردیده بود، نماینده شرکت فوالد 
مبارکه ) سهامدار عمده حقوقی (  بعنوان یكی از اعضای 
هيات رئيسه مجمع )ناظر دوم( در هيات رئيسه مجمع  
حضور یابد . گفتنی است بر اساس قانون تجارت و قوانين 
حاکم بر سازمان بورس تمامی سهامداران شرکت حتی به 
ميزان 1 سهم مجاز هستند در مجمع حاضر و صاحب رای 
باشند و این موضوع برای کليه سهامداران حاضر در مجامع 
، همواره رعایت گردیده ومی گردد.اما این سوال مطرح 
شــده که چرا در این مجمع اعالم گردیده، ميزان سهام 
عدالت )سهامداران غير مستقيم( کاهش یافته است؟ . در 
توضيحات مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در همان 
مجمع گفته شد . با توجه به اعالم رسمی متوليان سهام 
عدالت و انتخاب روش مستقيم برخی از سهامداران حقيقی 
عدالت در مالكيت سهام و کاهش حدود 30 درصدی سهام 
این قبيل مالكيت از کل سهام عدالت، قطعاً سهم حدود ۲1 
درصدی سهامدار حقوقی عدالت کاهش و به همان نسبت 
سهامداران حقيقی سهام عدالت افزایش می یابند . کليه 
سهامدارن حقيقی سهام عدالت که مالک سهام عدالت به 
روش مستقيم می باشند  شخصاً دارای حق رای هستند . 
اما از آنجا که هنوز آمار دقيقی از سوی سازمان بورس مبنی 
بر تفكيک سهامداران حقيقی و حقوقی عدالت اعالم نشده 
نمی توان آمار دقيقی ارائه کرد. اعمال مدیریت و حق رای 
آن بخش از سهامداران حقوقی عدالت کماکان و مطابق 
قانون تعریف شده  و این شرکت همواره نسبت به اجرای 

قانون مربوط اهتمام داشته است.

بانک ها

بانک ها

غالمحسين شافعی، رئيس اتاق 
ایران در هشتمين نشست دور 
نهم هيات نمایندگان اتاق ایران 
گفت: برخی محققان دلســوز 
معتقدند تحریــم علت همه 
مشكالت کنونی نيست و نباید فقر اهليت حرفه ای تصميم 
گيران اقتصادی را در دوره های گذشته پشت نقاب تحریم 
مخفی کرد. آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده نگری تصميم 

گيران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.

بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی به حساب 
نمی آورند

غالمحسين شافعی اظهار داشت: نظام اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
است اما بسياری از معضالت به طور اتفاقی نتيجه به حاشيه 
راندن نخبگان و افــراد دارای اهليت حرفه ای و صالحيت 
واقعی بخش خصوصــی در امــر تصميم گيری ها به ویژه 
تصميم گيری های اقتصادی بوده است.غالمحسين شافعی 
گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت دهی به تصميم گيران 
ارائه داد و گالیه های خــود را از بی توجهی به این نظرات 
اعالم کرد.او همچنين به جایگاه بخش خصوصی در صدر 
اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تأکيد 
کرد و عدم نقش آفرینی در تصميم گيری های اقتصادی را 
مورد انتقاد قرار داد.به اعتقاد رئيــس اتاق ایران با توجه به 
بحران ها و مشكالت متعدد داخلی و خارجی و وقوع بيماری 
کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عيان است و دیگر 
هيچ کس نمی تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.شــافعی 
تصریح کرد: امروز برخی محققان و نخبگان دلسوز کشور 
معتقدند که تحریم موجب همه مشكالت و معضالت کنونی 
نيست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهليت حرفه ای 
تصميم گيران اقتصادی را در دوره های گذشته پشت نقاب 
تحریم مخفی کرد و به احتمال قــوی باید گفت آنچه ما 
را گرفتار کرده عــدم آینده نگری تصميم گيران اقتصادی 
کشور از گذشــته تا امروز بوده است.وی با بيان این مطلب 
که رهبر معظم انقالب حداقل در 15 ســال گذشته روی 
چند نكته تأکيد کرده اند از جمله بيش از 50 بار به توليد و 
اقتصاد اشاره کرده اند، گفت: ریشه مشكالت کشور برگرفته 
از مشكالت توليد است و حل مشكالت را هم باید در همين 
توليد جست وجو کرد. البته هر فعاليتی را نمی توان توليد 
ناميد.بر اســاس اظهارات او در مورد توليد اصل ۴3 قانون 
اساسی دارای 9 بند است و در بند ۸ حكم کرده »جلوگيری 
از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور« و در بند 9 تأکيد 
بر افزایش توليدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این 
توضيح که نيازهای عمومی را تأمين کند و کشور را به مرحله 
خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.رئيس پارلمان بخش 
خصوصی تصریح کرد: به طور یقين این بدین معنا نيست 
که ما دور کشور را دیوار کشيده و مبادله ای با جهان نداشته 
باشيم. در اهميت موضوع اگر به کتاب هنر تحریم ها نوشته 
ریچارد نفيو از اعضای کميته تحریم نگاه کنيم در صفحه ۸9 
به صراحت اشاره کرده است که »هدف اصلی این تحریم ها 

مشاغل حوزه توليد اســت.« این موضوع به خوبی نشان 
می دهد که ارزش و اهميت این بندهای قانون اساسی راجع 
به توليد چگونه است.شافعی با نگاه به صدر اصل ۴۴ قانون 
اساسی گفت: نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه 
سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی، استوار 
است اما باید توجه کرد که بسياری از معضالت به طور اتفاقی 
نتيجه به حاشيه راندن نخبگان و افراد دارای اهليت حرفه ای 
و صالحيت واقعی بخش خصوصی در امر تصميم گيری ها به 
ویژه تصميم گيری های اقتصادی بوده است.وی با بيان این 
مطلب که نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یكی از سه جزو 
اصلی نظام نمی شناسد، تصریح کرد: چون تصميم گيری ها 
را بــا واژه تصميم حاکميتی می گيرنــد، هيچ حقی برای 
بخش خصوصی قائل نيســتند اما بخش قابل توجهی از 
مسئوليت های ناشــی از تصميم گيری های حاکميتی در 
اقتصاد کالن بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش توليد 
واقعی است.رئيس اتاق ایران خاطرنشان کرد: از سال گذشته 
شاهد آن هستيم که انتقادات متعدد به کارت های به اصطالح 
اجاره ای می شود. اتاق ایران به هيچ وجه فعل کسانی که از این 
ابزار اقتصادی سوءاستفاده می کنند و حق الناس، منافع ملی 
و آنچه متعلق به همه محرومان کشور است به یغما می برند 
را نه تنها تأیيد نمی کند بلكه قویاً محكوم می کند؛ حتی پا را 
فراتر می گذارد و آنها را جنایتكار نيز می داند زیرا با این عمل 

خود، فعاالن و توليدکنندگان کشور را بدنام می کنند.

بانک مرکزی، اوراق بدهی با نرخ جذاب عرضه کند
مسعود خوانساری نایب رئيس اتاق ایران در نشست هيات 
نمایندگان گزارشی از وضعيت اقتصاد ایران با تمرکز بر چالش 
ابرتورم، ارائه و انتشار اوراق بدهی با نرخ جذاب را پيشنهاد داد.

وی کاهش درآمدهای نفتی را که منجر به کســری بودجه 
و افزایش پایه پولی و درنهایت تورم شــده اســت، به عنوان 
مهم ترین چالش های فعلی اقتصاد اعالم کرد.به گفته او، بر 
اســاس پيش بينی صندوق بين المللی پول رشد اقتصادی 
کشورهای درحال توسعه منفی ۸ درصد سال ۲0۲0 خواهد 
بود. عالوه بر این، صندوق بين المللی پول رشــد اقتصادی 
ایران در ســال ۲0۲0 را منفی 6 درصد و بانک جهانی این 
رقم را منفی 5.3 درصد پيش بينی کرده اســت.رئيس اتاق 
تهران افزود: در سال 97، رشــد اقتصادی کشور منفی 5.۴ 
درصد و در سال 9۸، منفی 6.5 درصد بوده که اگر پيش بينی 
صندوق بين المللی پول در خصوص رشــد اقتصادی برای 

ایران محقق شود تا پایان سال درمجموع 16 درصد اقتصاد 
کشور کوچک خواهد شد.نایب رئيس اتاق ایران با اشاره به نرخ 
رشد سرمایه نسبت به استهالک گفت: این روند به خصوص 
طی ۸ سال گذشته، رکود حاکم بر صنعت باعث شده تا رشد 
سرمایه گذاری نسبت به اســتهالک آن منفی باشد که در 
صورت تداوم این امر، اقتصاد زمين گير خواهد شد.خوانساری 
در بخشی از گزارش خود به مصرف بخش خصوصی و دولتی 
اشاره کرد و گفت:  از سال ۸3 به بعد مصرف بخش خصوصی 
منفی بوده و در ســال 9۸ برابر 13۸7 بوده است؛ یعنی در 
11 سال گذشته هيچ افزایشی در مصرف بخش خصوصی 
نداشــته ایم.نایب رئيس اتاق ایران پس ازآن، روند هماهنگ 
رشد نقدینگی و پایه پولی کشور را موردتوجه قرارداد و بابيان 
اینكه از سال 97 سرعت افزایش پایه پولی با شيب نسبتاً تندی 
آغازشده و همچنان ادامه دارد، افزود: افزایش قابل توجه پایه 
پولی در بهمن و اسفند 9۸ به دليل تأمين کسری بودجه دولت 
از منابع بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در صورت تداوم 
این فرآیند، برآورد ما حداقل 300 هزار ميليارد تومانی کسری 
بودجه دولت در سال 99 است. بنابراین ماهانه  با حدود 16 
هزار ميليارد تومان با کســری بودجه مواجه خواهيم بود.بر 
اساس گزارش نایب رئيس اتاق ایران، از ابتدای سال جاری 
تا سوم تيرماه، نرخ دالر 5۲ درصد و سكه ۸۲ درصد افزایش 
داشته است. در مقابل بازار سرمایه رشــد 159 درصدی را 
تجربه کرده است.خوانســاری در پایان، خواستار بازتعریف 
نقش دولت و نفت در اقتصاد شــد و اعمال انضباط مالی و 
پيگيری سياست بودجه متوازن، هدف گذاری درست تورم، 
تأکيد بر سياست های ارتقای رقابت پذیری و توسعه بخش 
خصوصی، کوچک کردن دولت و کاهش هزینه، جایگزین 
تأمين کسری بودجه از طریق اســتقراض بانک مرکزی یا 
عرضه اوراق، توســعه پایه های مالياتی و تسریع در عرضه 
اوليه سهام دولتی در بورس را به عنوان راهكار پيشنهاد داد.به 
گفته خوانساری، افزایش درآمدهای مالياتی از طریق توسعه 
پایه های مالياتی راهكاری دیگر حل مشكالت اقتصادی است. 
او همچنين پيشنهاد داد تا بانک مرکزی با قيمت جذاب برای 

بازار اقدام به انتشار و عرضه اوراق بدهی کند.

ضرورت تقویت بخش عرضه در بازار سرمایه
در ادامه، حسين سالح ورزی، نایب رئيس اتاق ایران به ارائه 
گزارشی در خصوص بورس و بازار سرمایه پرداخت.به گفته 
او، در فاصله زمانی بين فروردین تا خــرداد 9۸ ارزش بازار 

سرمایه رشد 597 درصدی را تجربه کرده است که طی این 
مدت چهار ميليون کد جدید صادرشده است؛ ورود نقدینگی 
حقيقی از فروردین 9۸ تا پایان خرداد 99 بيش از ۸6 هزار 
ميليارد تومان بوده که تنها در پنج ماهه اخير 7۲ هزار ميليارد 
تومان از این رقم وارد بازار ســرمایه شده است. سالح ورزی 
هدایت سيل نقدینگی به بازار سرمایه و حمایت های دولتی 
را مهم ترین علت رشد این روزهای بازار سرمایه دانست.سالح 
ورزی همچنين اعالم کرد که در بهار امسال 9 ميليون و 500 
هزار نفر وارد بورس شده اند، ضمن اینكه ثبت نام در سامانه 
سجام نسبت به سال گذشــته با رشد 600 درصدی همراه 
بوده اســت.نایب رئيس اتاق ایران با بيان سهم ناچيز توليد 
از بزرگ شدن بازار سرمایه، تصریح کرد: از بيش از ۴۸ هزار 
و 6۸5 ميليارد ریال افزایش در کل ارزش بازار در یک سال 
گذشته، تنها حدود 1،0۸1 هزار ميليارد ریال )۲.3 درصد( 
از طریِق افزایِش سرمایه به درون شرکت ها راه یافته است.

او تصریح کرد: به عبارتی ســهم عرضه اوليه از کل افزایش 
ارزش بازار 3.7 درصد است یعنی تنها بخشی محدودی از 
عرضه های اوليه به اقتصاد فيزیكی برمی گردد و بخش مهمی 
از عرضه  اوليه در اختيار اقتصاد دولتی قرار می گيرد.سالح 
ورزی در ادامه به تشریح مهم ترین موانع تسریع تأمين مالی 
اقتصاد فيزیكی از بازار سرمایه اشاره کرد که عبارت اند از: عدم 
شــفافيت و درگيری قضاوت در تشخيص محدودیت های 
عرضه/پذیرش، عدم آگاهی در خصوص مسير فرآیند ورود، 
پيچيدگی به دليــل درگيری چندین ســازمان در فرایند 
)ســازمان بورس و اوراق بهادار، شــرکت بورس/فرابرس، 
شرکت سپرده  گذاری، شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار 
سرمایه و برخی مرجع های قضایی)، پيچيدگی رسيدگی 
به پرونده ها توسط کارشناســان بورس و عرضه/پذیرش و 
محدودیت ظرفيت مشاوران عرضه و پذیرش.(به باور نایب 
رئيس اتاق ایران، دسترسی آسان فعاالن بخش خصوصی به 
فرایند ورود، فرهنگ سازی نظام مند در خصوص چگونگی و 
ویژگی های ورود، شفاف کردن محدودیت ها و کاهش امكان 
قضاوت، بهره گيری از ابزارهای پيشرفته برای پایش مداوم 
تأخير در فرایند ورود، تســریع گردش پرونده ها در ميان 
سازمان های درگير، افزایش ظرفيت مشاوران و کارشناسان 
از طریق فناوری و ایفای نقش فعال به منظور تسهيل فرایند 
ورود توسط تمام سازمان های درگير از مهم ترین راهكارهای 
تسریع در تأمين مالی اقتصاد فيزیكی از بازار سرمایه است.
سالح ورزی به تفاهمنامه منعقد شده ميان اتاق ایران، وزارت 
اقتصاد، بورس تهران و فرابورس اشاره کرد که بر اساس این 
تفاهمنامه، از هفته آینده پنجره واحدی راه اندازی خواهد 
شد که شرکت ها از طریق ثبت اطالعات خود در این پنجره 
واحد، روند بررســی و عرضه آنها در بورس در سریع ترین 
زمان ممكن انجام خواهد شد.ســالح ورزی تقویت بخش 
عرضه را یكی از مهم ترین راهكارها برای استفاده از ظرفيت 
بازار سرمایه عنوان و ابراز اميدواری کرد که با افزایش عرضه، 
قدری از عطش موجود در بورس برطرف شــده و افزایش 
شاخص کل کنترل شود.او همچنين با بيان اینكه اصلی ترین 
گره درباره واگذاری ســهام دولت، واگذاری مدیریت است، 
از تهيه ســاز و کاری توســط اتاق ایران با هدف مدیریت 
 واگذاری به صورت مدیریت پيمــان و در نهایت مدیریت

 بخش خصوصی خبر داد.

در نشست  هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

4راهکار  برای  فرار   از   ابر  تورم

روحانی:
ماسک زدن  از 15 تیرماه الزامی 

می شود
رئيس جمهور گفت: قرار است از هفته آینده 
ترتيباتی اتخاذ شود تا از 15 تير ماه تا انتهای 
ماه،  ماسک را در مكان هایی که تجمع وجود 
دارد یا سرپوشيده است،  الزامی کنيم.رئيس 
جمهور در جلسه ســتاد ملی مدیریت مقابله 
با کرونا با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: 
امروز در ســتاد ملی چندین مصوبه داشتيم. 
یكی از این مصوبات بســيار مهم در خصوص 
اســتان های بود که برخی شهرستان های آن 
وضعيت قرمــزی دارند. اگر هر شهرســتانی 
وضعيت قرمز داشت ستاد اســتان می تواند 
محدودیت های یک هفته ای پيشــنهاد دهد 
با هماهنگی هایی که صورت خواهد گرفت و 
با اطالع و تایيد رئيس جمهور محدودیت برای 
یک هفته اجرا شده و یا قابل تمدید خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه مهم دیگر این بود 
که در هر مكانی که محل تجمع است استفاده 
از ماســک را اجباری کنيــم؛ از هفته آینده 
ترتيباتی در نظر خواهد بود که از 15 تير ماه تا 
پایان این ماه ماسک را در این مكان ها الزامی 
کنيم و اگر الزم بود این موضوع را تا مرداد ماه 
تمدید کنيم؛ چرا که هر محل تجمعی محلی 
قرمز است همه باید در این امر نظارت کنند و 
دستور العمل ها را اجرا کنند. اگر در این باره 
در حوزه قانون نياز به ماده قانونی اســت این 
موضوع نيز مورد توجه قرار گيرد. قوه قضایيه 
نيز کمک کنند تا ماده ای در این باب تهيه شود 
تا بتوانيم در برخی مكان های قرمز و مكان های 
سرپوشيده و دارای اجتماع یا شهرستان های 
قرمز ماسک را الزامی کنيم.رئيس جمهور با 
اشاره به تالش دولت برای ساخت مسكن های 
ارزان قيمت گفت: امروز گفتيم وزارت مسكن 
و همچنين وزارت کشــور طــرح هایی برای 
مسئله مسكن بياورند. تصویب کنيم تا زمين 
ارزان تر و مصالح ارزان در اختيار سازنده قرار 
بگيرد و تشریفات شهرداری کم شود.وی در 
ارتباط با تصميم دولت دوازدهم درباره افزایش 
اجاره  بها نيز گفت: اجاره بهای مسكن خيلی 
از مستاجرین را تحت فشــار قرار داده است. 
مقرراتی گذاشتيم که اضافه اجاره بها در تهران 
بيش از ۲5 درصد، در کالنشهرها بيش از ۲0 
درصد و در سایر شــهرها بيش از 15 درصد 
ممنوع باشد.روحانی افزود: این ميزان اجاره بها 
تا زمانی که وزرات بهداشت و درمان ما شرایط 
این ویــروس را از حالت اضطــرار خارج کند 
ادامه خواهد داشت. از آن تاریخ تا سه ماه بعد 
می توانند با توافق جدید با هم زندگی کنند. 
یعنی سه ماه هم بعد از پایان کرونا زمان دادیم.

وی خبر داد: در 11 حوزه انتخابيه مشخص شد 
انتخابات با چه مقرراتی برقرار شده است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
سقف افزایش اجاره بهای تهران، 

۲5 درصد
 وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره 
بهای واحدهای مســكونی برای شــهر تهران 
حداکثر ۲5، کالنشهرها ۲0 و سایر شهرها 15 

درصد تعيين شد.
به گزارش مهر، محمد اسالمی در حاشيه جلسه 
ســتاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسكونی 
برای شهر تهران تا ۲5 درصد و برای کالنشهرهای 
دیگر حداکثر ۲0 درصد و در ســایر شهرها 15 

درصد تعيين شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس این مصوبه 
همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن 

تمدید می شود.
اســالمی افزود: اگر در این مــدت مالک، واحد 
مسكونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر 

مكلف است در مدت دو ماه منزل را تخليه کند.
وی بيان داشــت: در این مصوبه تاکيد شد افراد 
ملزم به ثبــت و درج معامالت در ســامانه ثبت 
معامــالت امــالک و مســتغالت و گرفتن کد 
رهگيری هستند و وزارت صمت مكلف شد این 
سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی 

متصل کند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به برنامه های 
مربوط به شــتاب دادن به جریان توليد و عرضه 
مسكن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در 
جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای 

عرضه و همچنين اجاره بها نهایی شود.

اخبار
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بانک مرکزی اعالم کرده که در خردادماه امســال هر 
متر خانه در تهران نسبت به همين ماه در سال گذشته 
تا بيش از ۴۲ درصد گران شده است.به گزارش ایسنا، 
گزارش تحوالت بازار مسكن در شهر تهران که از سوی 
بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد که در خرداد 
امسال متوســط قيمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسكونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملكی تهران 1۸ ميليون و 950 هزار تومان 
بوده که نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۴۲.5 درصد 

افزایش دارد.

متوسط بیشــترین قیمت به ۴۱ میلیون 
تومان رسید

این در حالی اســت که در ميان مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران بيشترین متوسط قيمت هر متر خانه ۴1 ميليون 

و ۲00 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود 
۸۸90 هزار تومان در منطقه 1۸ بوده است که هر یک 
از آنها با افزایش 53.6 درصدی در منطقه یک و ۴7.6 

درصدی در منطقه 1۸ همراه بوده است.

افزایش ۸.۳ درصدی معامالت
همچنين در سه ماهه اول امســال حدود ۲3 هزار و 
300 واحد مسكونی معامله شده که در مقایسه با مدت 
مشابه در ســال قبل ۸.3 درصد افزایش دارد. در این 
مدت متوسط قيمت یک مترمربع بنای واحد مسكونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملكی در شهر 

تهران 17 ميليون تومان بوده که افزایش 37.5 درصدی 
دارد.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله 
شده برحســب قيمت یک مترمربع بنا در خردادماه 
نيز حاکی از آن است که واحدهای مسكونی در دامنه 
قيمتی 10 تا 1۲ ميليون تومان به ازای هر مترمربع بنا 
با سهم 10.۴ درصد بيشترین سهم از تعداد معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قيمتی 1۲ 
تا 1۴ ميليون با 10.1 درصد سهم در رتبه بعدی قرار 
دارد.از سوی دیگر  در خردادماه امسال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر اساس ارزش 
هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسكونی 

با ارزش 600 تا ۸50 ميليون تومان با اختصاص سهم 
1۴.۴ درصد بيشترین سهم از معامالت انجام شده را 

داشتند.

 منطقه ۵ در صدر معامالت
اما توزیع معامالت انجام شده مسكن بر اساس مناطق 
شــهری در تهران حاکی از آن است که منطقه پنج با 
15.5 درصد از کل معامالت بيشترین سهم را به خود 

اختصاص داده است.

اوضاع اجاره در تهران
بررسی وضعيت کرایه مسكن اجاری نيز از این حكایت 
دارد که در تهران ۲7.6 درصد و در کل مناطق شهری 
30.7 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل وجود 

دارد.

رئيس کل بانک مرکزی ضمــن تاکيد بر اینكه 
تعادل به بازار ارز برخواهد گشت، گفت: طی چند 
روز گذشته صدها ميليون دالر از سوی بازارساز 
در بازار عرضه شــد که خيلی از برنامه آنهایی که 
در تالش برای بر هم زدن ثبات بازار ارز بودند را 

خنثی کرد.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در دیدار با 
هيات رئيســه اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکيد 
مجدد بر اینكه حجم ذخایر اســكناس کشور در 
مقایسه با ســالهای گذشته بســایر خوب است. 
اظهار کرد: مشكل بازار عمدتا از عدم تعادل عرضه 
و تقاضا در بازار حواله ارز به خاطر مشكالت کرونا 
در ابتدای سال نشأت گرفته اســت و با افزایش 
تدریجی عرضه ارز خصوصا ایفای تعهد از سوی 
صادرکنندگان در این بازار و هدایت بانک مرکزی 

تعادل به بازار ارز برخواهد گشت.
وی افزود: شــرایط صادرکنندگان و فشارهایی 
که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز 

حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنيم و 
همكاری الزم را در این زمينه خواهيم داشت. اگر 
هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی 
محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز 
حاصل از صادرات خود را که پيش از این نسبت 
به بازگشــت آن متعهد شــده بودند را به کشور 
بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب 

مذاکره و تصميم گيری کنيم.
نقش فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را 
در تأمين درآمدهای غيرنفتی کشور مفيد خواند 
و گفت: اتاق بازرگانی می توانــد با رهنمودهای 
خود به فعاالن اقتصادی و هدایت آنان، به وظيفه 
کليدی خود در شــرایط ویژه فعلی کشور عمل 
کند؛ در همين راستا، باید تالش کنيم مسائل را با 

همكاری یكدیگر برطرف کنيم. 
رئيس شــورای پول و اعتبار با بيان اینكه بانک 
مرکزی بــا فعاالن اقتصــادی و اتــاق بازرگانی 
ایران همســو اســت، گفت: ما در بانک مرکزی 

با فعــاالن اقتصادی در اتــاق بازرگانــی ایران 
اختالف نظــری نداریم و باید بــا کمک یكدیگر 
تــالش کنيــم از خــروج ســرمایه از کشــور 
جلوگيری کنيــم. در همين راســتا تالش ما بر 
این اســت که واردات را روان کنيم و ارز حاصل 
از صادرات را به کشــور بازگردانيــم. البته ذکر 
این نكتــه ضروری اســت کــه اولویــت بانک 
مرکزی تأميــن ارز بــرای کاالهای اساســی و 
 دارو و پس از آن تأمين مــواد اوليه کارخانجات

 است.
وی با بيــان اینكه در اداره کشــور نباید صرفاً بر 
درآمدهــای نفتی متكــی بود، گفــت: به دليل 
شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها 
نيز کاهش یافته اســت. در چنين شرایطی باید 
تالش کنيم به راهكاری مشــترک برای افزایش 
درآمدهــای غيرنفتی و بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات بيندیشيم، چراکه این کار موجب تقویت 

منافع ملی کشور می شود.

صادرکننــدگان عمده ارزشــان را 
برگردانده اند

همتی یادآور شد: خوشــبختانه صادرکنندگان 
عمده که همان پتروشــيمی هــا و صنایع فوالد 
هســتند، ارز خود را به کشــور بازگردانده اند و 
اميدواریم ســایر صادرکنندگان نيز نســبت به 

بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
رئيس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب 
نظران و کارشناســان اقتصادی که نظرات خود 
را درباره مســائل روز اقتصادی کشور عنوان می 
کنند، گفت: به آنــان اطمينان می دهم که بانک 
مرکزی در سياســت گذاری های خودشفاف و 

مسئوالنه رفتار می کند.
رئيس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه 
پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای 
امســال تا پایان خرداد، در مجموع با احتســاب 
خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت ۸.۸ 

درصد بوده است.

طبق اعالم بانک مرکزی

هر متر خانه ۴۲ درصد گران شد

رئیس کل بانک مرکزی:

عرضه صدها میلیون دالری ارز در بازار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
ایران با اشاره به خالی بودن نیمی از ظرفیت صنعت مبلمان 
در ایران گفت که این امکان وجود دارد که با فعال کردن 
ظرفیت های خالی طی چهار تا پنج سال صادرات مبلمان 
بیش از شش برابر شود. به گفته وی واردات مبلمان تقریبا 
به صفر رسیده است.حسن احمدیان سهم کنونی ایران از 
بازار بین المللی با ارزش حدود ۷۵ میلیون دالر را معادل 
۰.۴ درصد دانست و تصریح کرد: بالغ بر ۵۰ درصد ظرفیت 
تولید مبل خالی است،  اما این امکان وجود دارد که طی 
چهار تا پنج سال ظرفیت های خالی فعال شود و صادرات 
محصوالت این بخش به ۵۰۰ میلیون دالر برســد.وی 
همچنین با بیان اینکه ارزش سالیانه واردات مواد اولیه و 
ماشین آالت و یراق آالت ۱.۵ میلیارد دالر است، از مشکل 
تامین ارز برای واردات مواد اولیه در این بخش خبر داد و 
گفت که در صورت ادامه این مشکل ظرفیت خالی تولید 

مبلمان بیشتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
ایران با بیان اینکه واردات مبلمان تقریبا به صفر رسیده 
اســت، تصریح کرد: فعال کردن ظرفیت های خالی در 
بخش مبلمان برای توسعه صادرات نیازمند تامین مواد 
اولیه، برنامه ریزی برای صادرات،  شرکت در نمایشگاه های 
خارجی و ایجاد شعب در کشورهای خارجی هدف و رفع 
مشکالت انتقال مبلمان مثل ارتباط با نمایندگان توسعه 
تجارت در کشورهای هدف است. در زمینه رویکردهای 

تولیدی نیز برای توســعه صادرات بایــد ارائه آموزش 
به کارگاه های تولیدی، نوســازی برخی ماشــین آالت 
برنامه ریزی برای تولید انبوه و روش های بسته بندی را در 
نظر بگیریم. احمدیان همچنین از تشکیل میز تخصصی 
صنعت مبلمان در سازمان توسعه تجارت و تفکیک این 
صنعت از بخش های مثل لوازم خانگی و نساجی که در 
گذشته با آن ها ترکیب شــده بود خبر داد و گفت: سهم 
بایسته ایران از بازار بین المللی مبلمان بر اساس نسبت 
مساحت و جمعیت ایران به جهان یک درصد، معادل یک 

میلیارد دالر است.
وی با بیان اینکه صنعت مبلمــان عالوه بر مبل خانگی، 
شامل مبل های اداری، فروشگاهی، آمفی تئاتر و سینمایی 
و ساختمانی مثل در و کابینت است، گفت: گردش مالی 
سالیانه صنعت چوب و مبلمان و دکوراسیون بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان است و بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی،  
صنفی و خدماتی در این بخش فعال هستند و هشت درصد 
اشتغال کشور به صنعت چوب و مبلمان تعلق دارد، اما این 
صنعت مغفول مانده و به اندازه کافی به آن توجه نمی شود 
و تاکنون به شکل جدی به آن پرداخته نشده است.به گفته 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
ایران، متوســط ارزش هر تن کاالی صادراتی مبمالن 
حدود ۲۲۰۰ دالر بوده که جزو کاالهای با ارزش افزوده 
باال محسوب می شــود. از طرف دیگر این صنعت مانند 

صنایع فوالد، سیمان و غیره مصرف کننده انرژی نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پوشــاک 
با بیان اینکه دولت مــدام از وعده های مختلف برای 
کمک به واحدهای تولیــدی در دوره کرونا صحبت 
می کند،گفت: وقتی برای دریافت تسهیالت کرونا به 
بانک ها می رویم می گویند چه تسهیالتی؟! بروید از 
رئیس جمهور بگیرید.مجید افتخاری با اشاره به اینکه 
تعطیلی بازار فروش پوشاک در اسفند و فروردین ماه 
باعث شده تا بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی در 
انبارها مانده و تولید کننده بتواند امروز با استفاده از آنها 
فعالیت خود را ادامه دهد، افزود: به نظر می رسد بحران 
اصلی تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در اول مهرماه 
آغاز خواهد شد چرا که تولیدکنندگان در آن مقطع 
برای تولید پوشاک زمستان مواد اولیه در اختیار ندارند.
وی با بیان اینکه عمده تامین مــواد اولیه واحدهای 
تولیدی از کشــور چیــن تامین می شــود، گفت: 

ممنوعیت های سفر به این کشور عاملی شده تا نتوانیم 
بخشــی از مواد اولیه خود را تامین کنیم.این عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پوشاک با اعالم 
اینکه متاســفانه ما امروز با دو دولت در کشور روبرو 
هستیم، افزود: نخست دولتی لسانی که فقط وعده 
می دهد دوم دولت واقعی هیچ کدام از این وعده ها را 
اجرایی نمی کند. وی با بیان اینکه مدام از وعده های 
مختلف برای کمک به واحدهــای تولیدی صحبت 
می شود، تصریح کرد: اما در عمل هیچ خبری از کمک 
به واحدهای تولیدی نیست رئیس جمهور چندین بار 
اعالم کرد به ازای هر اشتغال از دست رفته در دوران 
کرونا کمک مالــی به واحدهای تولیــدی پرداخت 
می شود اما متأسفانه یک ریال هم به واحدها پرداخت 
نشده از آن طرف بانک ها نفس تولیدکنندگان را گرفته 

و مدام در پی دریافت مطالبات خود هستند .

جاللی پور گفت: در این حوزه به صورت مستقیم ۳۰ 
هزار و غیر مستقیم ۶۰ هزار نفر اشتغال وجود دارد. 
وحید جاللی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان در 
و پنجره ایران گفت: یکی از موثرترین راه های توسعه 
تولید و پیشرفت در امر تولید، برپایی نمایشگاه های 
تخصصی حتی در شــرایط رکود است که می تواند 
موجب رونق فضای کسب و کار شود. حدود ۴۰۰۰ 
واحد تولیدی کوچک و بزرگ در صنعت در و پنجره 
کشور مشغول به فعالیت هستند, نبود ثبات در قیمت 
مواد اولیه، سیاست ها و دستور العمل های مربوط به 
صادرات و واردات، عمال امکان برنامه ریزی جهت یک 
صادرات پایدار را از تولید کننده ایرانی، ســلب کرده 
است. او افزود: تولید کنندگان داخلی در و پنجره برای 
صادرات نیاز جدی به حمایت ارگان های دولتی نظیر 
وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی 
نمایشگاه ها دارند .جاللی پور با اشاره به تنوع سالیق 
تصمیم گیری درمیان متولیان تولید کشور، اظهار کرد: 
متاسفانه این سلیقه ها بدون در نظر گرفتن نظرات و 
دید گاه های تشکل های صنفی از جمله انجمن تولید 
کنندگان در و پنجره ایران که متشکل از افراد اهل فن 
و متخصص در این صنعت است، اعمال و اجرا می شود.

او ادامــه داد: به طور قطــع بهترین راهــکار برای 
توسعه تولید و صادرات در کشــور، تدوین و اجرای 
سیاســت های حمایتی متاثراز نظرات مشــورتی 
تشــکل های صنفی همان صنعت است .جاللی پور 
در خصــوص کیفیت و اســتاندارد، در و پنجره های 
تولیدی ایران گفت: تمامــی واحد های تولیدی که 
زیر نظر انجمن تولید کنندگان در و پنجره فعالیت 
می کنند تولیداتشان براساس استاندارد های ملی و 
جهانی انجام می شود.او افزود: از آنجایی که تولیدات در 
و پنجره ایران براساس آخرین دانش فنی روز ساخته 

می شوند بنابراین قابل رقابت با انواع مشابه خارجی 
و حتی اروپایی می باشــند. به گفته جاللی پورتولید 
کنندگان در و پنجره کشور، تاکنون محصوالت خود 
را به کشــور های ونزوئال، آفریقای جنوبی، الجزایر، 
بلژیک، انگلیس، اســترالیا، عمان، امــارات، عراق، 
افغانستان و کشــورهای، ســی آی اس صادر کرده 
اند. البته به دلیل عملکرد ضعیف متولیان تولید در 
کشور، هیچ روند سیستماتیکی برای حمایت و حفظ 
صادرات محصوالت صنعتی و تولیدی وجود ندارد. 
به طور مثال روند صادرات در ایــران به هیچ وجه با 
کشور های پیشــرفته و یا حتی کشور های همسایه 
شباهتی ندارد. چرا که در این کشور ها در قالب یک 
روند سیستماتیک، دولت ها به شکلی پایدار از صادرات 
حمایت می کنند در نتیجه آهنگ توســعه تولید و 
صادرات هیچ گاه به دلیل سیاســت های لحظه ای و 

موقتی دولت ها و افراد کند یا متوقف نمی شود.
او گفت: ۸تا۱۰ هــزار یونیت درو پنجره و شیشــه 
دوجداره در روز توسط واحد های تولیدی عضو انجمن 
تولید می شــود، که این ظرفیت در صورت باال رفتن 
تقاضا، قابل افزایش است. تعداد  شاغلین در این حوزه 
به صورت مستقیم ۳۰ هزار و غیر مستقیم ۶۰ هزار 
نفر اســت. رکود صنعت ساختمان وهمچنین تورم، 
طی دو سال گذشته لطمه شــدیدی به این صنعت 
وارد کرده اســت.جاللی پور، گفت: یکی از بهترین 
و موثرترین راه های توســعه وپیشرفت در امر تولید، 
برپایی نمایشگاه های تخصصی حتی در شرایط رکود 
اقتصادی است که میتواند موجب رونق فضای کسب 
و کار باشــد.او ادامه داد: برای توسعه بازار های جدید 
می بایست مسئولین ذیربط اقدام به برگزاری جلسات 
هم اندیشی با تشکل های بخش خصوصی از جمله 

انجمن تولید کنندگان در و پنجره داشته باشند. 

ستاد تنظیم بازار قیمت جوجه یک روزه و مرغ زنده نیز 
به ترتیب ۲۸۰۰ تومان و ۱۰ هزار تومان تعیین کرده و 
عوارض صادراتی گوشت مرغ را نیز از ابتدای مرداد ماه به 
روال عادی یعنی ۵۰۰۰ تومان برگردانده است.بر اساس 
جدیدترین تصمیمات ستاد تنظیم بازار عوارض صادراتی 
گوشت مرغ از ابتدای مرداد ماه مطابق روال عادی یعنی 
۵۰۰۰ تومان خواهد بود و میــزان جوجه ریزی ماهانه 

همچنان ۱۱۵ میلیون قطعه است.
اواخر فروردین مــاه ویدیویی از امحــای جوجه های 
یک روزه در فضای مجازی منتشر شد که دبیر انجمن 
تولیدکنندگان جوجه یک روزه علت آن را  کاهش قیمت 
مرغ زنده و جوجه یک روزه به خاطر کاهش مصرف این 
محصول در پی شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش 
جوجه ریزی بر اساس تصمیم ســتاد تنظیم بازار برای 

عید نوروز و ماه رمضان عنوان کرد. همچنین به گفته 
او کمبود شدید ذرت و ســویا به عنوان دو نهاده اصلی 
خوراک به دلیل عدم تخصیص یا عدم انتقال ارز است که 
اثرات ناشی از کاهش قیمت را تشدید کرده است. چند 
روز بعد ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت عوارض صادراتی 
مرغ را از ۵۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان تا خرداد کاهش دهد 
و همچنین ســقف جوجه ریزی مرغ با توجه به تعدیل 
تقاضای مرغ ناشی از ویروس کرونا تا اطالع ثانوی ۱۱۵ 
میلیون قطعه تعیین شد که بر اساس تصمیم جدید این 

ستاد، میزان جوجه ریزی باز هم کاهش یافته است.
قیمت جوجه یــک روزه و مــرغ زنده نیــز به ترتیب 
۲۸۰۰ تومــان و ۱۰ هزار تومان تعیین شــده اســت 
 که اعمال تلورانس پنــج درصد در اختیــار کارگروه 

تنظیم بازار استان است.

ســرانجام پس از هفته ها 
طرح دولت برای حمایت 
از مستأجران رونمایی شد. 
حداکثر افزایش نرخ اجاره 
در تهــران ۲۵ درصد و در 
سایر شــهر ها ۲۰ درصد اعالم شــد و مالکان حق 
افزایش اجاره بیش از این نرخ را ندارند. این مصوبه 
توسط رئیس جمهور اعالم و قابل اجرا شده است. 
سالهاست بازار مسکن و اجاره بها دچار نابسامانی 
شــده و مردم نیز دیگر نه توان خرید مسکن و نه 
پرداخت اجاره بهای سنگینی که این روزها برای 
مستاجران تعیین میشــود را دارند. دولت  تالش 
می کند کنترل اجاره بها را از بــازار گرفته و خود 
تعیین کننده کف و سقف میزان اجاره بهاء باشد اما 
تجربه های کشور های مختلف نشان می دهد که 
تعیین دستوری کف و سقف اجاره بها تنها منجر به 

کاهش عرضه منازل مسکونی و افزایش اجاره بها 
می شود. اما وزارت راه و شهرسازی معتقد است که 
تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر 
تهران و شــهر های بزرگ و متوسط نشان داده که 
رها کردن بازار اجاره به این امید که ســطح اجاره 

بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، 
جوابگو و قابل قبول نیســت؛ بنابراین الزم اســت 
دولت به عنوان سیاست گذار و تنظیم کننده بازار 
اجاره مســکن برای حمایت از دهک های نیازمند 

مداخله کند.

رئیس جمهور دراین زمینه با اشاره به تالش دولت 
برای ساخت مسکن های ارزان قیمت گفت: امروز 
گفتیم وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح 
هایی برای مسئله مسکن بیاورند. تصویب کنیم تا 
زمین ارزان تر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار 
بگیرد و تشریفات شهرداری کم شود. وی در ارتباط 
با تصمیم دولت دوازدهم درباره افزایش اجاره  بها 
نیز گفت: اجاره بهای مسکن خیلی از مستاجرین 
را تحت فشار قرار داده اســت. مقرراتی گذاشتیم 
که اضافه اجاره بها در تهران بیــش از ۲۵ درصد، 
در کالنشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها 

بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.
اما محمد مهدی مافی، عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه سازان مسکن تهران به مصوبه رئیس جمهور 
درباره ممنوعیت افزایش اجاره بهــا در تهران به 
بیش از ۲۵ درصد گفت: ایــن مصوبه هیچ ضابطه 
قانونی ندارد و اجرایی نخواهد شد. بجای ریشه یابی 
مشکل کنونی مسکن، نرخ دستوری ابالغ می کنند 

و این مصوبه احساسی بود.

كارشناسان معتقدند با مصوبه و دستور نمی توان بازار مسکن و اجاره بها را تنظیم كرد

نرخ گذاری دولت در بازار اجاره
حداكثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر ها ۲۰ درصد تعیین  شد

سیاست گذاری غلط دولت در  بازار مسکن
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن

مدتی است دولت به جای حل مشکالت اساسی بازار مسکن و اجاره بها به دنبال راهکارهای موقتی است که متاسفانه همه به این موضوع آگاه هستیم که این راهکارها و مصوبات مهمان چند روزه بازار مسکن می شوند و مجدد مشکالت قبلی 
به عالوه مشکالت جدیدی که به دنبال مصوبات جدید در بازار ایجاد شده است دیده می شوند. 

پرداخت ودیعه به مستاجران و ورود به قیمت گذاری در بازار اجاره بها نمی تواند مشکالت را ریشه ای حل کند به عالوه اینکه تا بازار با تولید و عرضه بیشتر روبرو نشود هیچ مصوبه ای درآن کارساز نخواهد شد. از طرفی دیگر باید 
به این باور رسید که  با دستور نمی توان نرخ اجاره بها را مدیریت کرد. وضعیت امروز بازار اجاره بها ناشی از سیاستگذاری های دولت در چند سال گذشته است و باید برای مدیریت بازار اجاره بها، به موجرها مشوق داد، تولید و عرضه 
را بیشتر کرد و با داللی در بازار مسکن مبارزه کرد. این دستور دیرهنگام هم درحالی صادر شد که اوال طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد و از سوی دیگر بسیاری از 
قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصال به بنگاه امالک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی صاحبخانه اعالم می شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به صورت دست نویس پشت برگه 
اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا قبول نمی کند که باید خانه را تخلیه کند. بنابراین به نظر می رسد، دولت به جای اعالم قیمت های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش 

نرخ قیمت و اجاره بهای مسکن شود.
موانعی هم برای ورود دولت به قیمت گذاری در حوزه اجاره بها وجود دارد. نخست اینکه همانطور که همواره تاکید کرده ایم بازار مسکن با مصوبه و دستور قابل اصالح نیست و دوم اینکه دولت قصد دارد در قیمت گذاری اجاره بها نرخ گذاری 
کند، در این رابطه با سه مشکل و مانع روبرو هستیم، اوال بر اساس قانون مدنی، مداخله در بازار مسکن به دلیل اینکه ملک خصوصی است، نقص حقوق خصوصی بوده و از سوی دیگر نیز، چون در ایران مالکیت خصوصی پذیرفته شده، عمال 
دست دولت در این زمینه بسته است و مداخله در قیمت گذاری مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره با مانع جدی قانونی روبرو است. به طور کلی دخالت دولت دربازار اجاره ممکن نیست. این دخالت می تواند کار را برای مستاجران دشوارتر 

کند. به عنوان مثال وضع مالیات براجاره بها که باعث می شود تا هم قراردادها زیرزمینی شود و هم مالکان از ترس مالیات رقم اجاره را باالتر ببرند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک تولیدكننده پوشاک: 

بانک ها وام نمی دهند می گویند از رئیس جمهور بگیرید

اولویت دولت برای جلوگیری از بیکاری و فقر
علی قنبری، کارشناس اقتصادی

بنگاههای کوچک و خرد نمونه بارزی از مشاغلی هستند که زیر فشار کرونا کمر خم کردند. بحران هایی از این قبیل برای کسب و کارهای خرد و کوچک بسیار سنگین تر و غیرقابل تحمل تر می شود و به دلیل کمبود منابع مالی در 
اولین اقدام تعدیل نیروی کار کلید می خورد. تعدیل نیروی کار در شرایطی اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد که بسیاری از این کارگران حتی از پوشش بیمه ای نیز برخوردار نبوده و قرارداری مبنی بر همکاری با بنگاه های مذکور 
نیز ندارند. امروز آمار ها از افزایش نرخ بیکاری حکایت می کند و با ادامه این روند با موج دوم از بحران بیکاری کرونا مواجه شده ایم. سهم بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد و اشتغال قابل چشم پوشی نیست و سهم ۹۰ درصدی 
بنگاههای کوچک و متوسط در تولید اقتصادی و اشتغال سهم کوچکی نیست که بتوان از آن غافل شد. به همین دلیل افزایش تعطیلی بنگاه های کوچک و متوسط و بیکاری نیروی کار آن اثرات چشمگیری بر کشور خواهد داشت. 
البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر می شود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این می تواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر باید اولویت بیشتری برای دولت داشته باشد.

هرچند هنوز به پایان بحران نرسیده ایم و زمانی را نیز نمی توان برای پایان آن در نظر گرفت اما دولت باید با در نظر گرفتن بسته های حمایتی مختلف به طور موقت از پیادمدهای این بحران بر نیروی کار جلوگیری کند و با اتمام این 
بحران با برآورد تکمیلی و کامل آسیب های شغلی بتواند جدی تر این حمایت ها را ادامه دهد. بنابراین تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران به دلیل افزایش هزینه های بنگاه ها به دنبال تعطیلی ها می تواند با ورود دولت و اختصاص 

بسته های بلندمدت پس از برآورد کامل خسارات حل شود. 

مهم ترین و نگــران کننده 
تریــن تاثیری کــه بحران 
کرونا بــر اقتصاد ایــران و 
چرخه فعالیت کسب و کارها 
گذاشت تعدیل نیروی کار به 
دنبال تعطیلی چندماهه بوده است. بر اساس آمارهای 
منتشر شده شیوع ویروس کرونا موجب شد ۳۰ درصد 
کسب و کارها در اســفند و فروردین حداقل یک نفر 
را تعدیل کنند. کسب و کارهای مختف در بازارها به 
دلیل عدم درآمدزایی و هزینه های زیادی که بحران 
کرونا برای آنها داشته عذر بسیاری از نیروهای کار خود 

را خواسته و بیکاری در کشور وارد فاز جدیدتری شده 
است. هرچند طی بحران های اقتصادی، اولین کاری 
که شــرکت ها برای کاهش مخارج و هزینه هایشان 
انجام می دهند، تعدیل نیرو است اما نقش دولت در 
ارایه پوشــش های حمایتی و تسهیالت بیکاری بی 
تاثیر نیســت. حرکتی که در کشور ما به دلیل ضعف 
های ساختاری بسیار دیر و با تاخیر انجام شد و به رغم 
اختصاص تسهیالت اعتراضات زیادی مبنی بر ناکافی 

بودن این تسهیالت وجود دارد.
شیوع ویروس کرونا از اواخر ســال گذشته، تأثیر به 
سزایی بر اقتصاد و بازارهای مختلف کشور گذاشت؛ تا 
جایی که بسیاری از کسب و کارها به ویژه طی دو ماه 
اسفند و فروردین ماه رو به تعطیلی رفتند. همچنین 
برخی از مشــاغل به دالیلی همچون نبــود تقاضا و 

مشــکل مالی، اقدام به تعدیل نیروهای کار خود و یا 
اینکه از شیوه دورکاری استفاده کردند. بررسی آماری 
تعدیل، دورکاری و غیبت نیروهای انسانی پس از شیوع 
ویروس کرونا نشان می دهد که در اسفند و فروردین 
۳۰ درصد کل کســب و کارها حداقل یک نفر را و در 
اردیبهشت ۷ درصد کســب و کارها حداقل یک نفر 
را تعدیل کرده اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که در شرایط فعلی دولت باید با وجود عواقب تورمی، 
سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرد و با حمایتهای 
نقدی و غیر نقدی از اقشار آسیب پذیر هم اشتغال و هم 

تقاضا در جامعه را کنترل کند.
در همین رابطه حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
ایران مهم ترین مشکالت بخش خصوصی در دوره کرونا 
را برگشت خوردن چک ها، تعدیل نیرو، تعویق اقساط 

بانکی، کاهش فروش و صادرات و کمبود و گرانی مواد 
اولیه و الزام پرداخت مالیات عنوان کرد.

یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر، 
بیماری کرونا باعث شده که تمام افراد و کارگران در 
خانه بمانند، افزود: در این شرایط هیچ کس از زندگی 
کارگران با خبر نیســت که این قشر چگونه و چطور 

امورات شان را می گذرانند.
وی با بیان اینکه مشــکالتی که در دوره پس از کرونا 
برای کارگران به وجود خواهد آمد، نگرانی هایی را برای 
فعاالن کارگری ایجاد کرده است، گفت: پیش بینی ما 
این است که در سال ۹۹ مشکالتی که پس از بیماری 
کرونا به وجود می آید، سبب شود که تعدیل و اخراج 
کارگــران در کارخانه ها و محیط های کار با شــدت 

بیشتری صورت گیرد.

كرونا با مشاغل و كسب و كارهای مختلف چه كرد؟

اپیدمی بیکاری در روزهای کرونایی
3۰ درصد بنگاه ها نیروی كار تعدیل كردند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت مرغ منجمد تنظیم بازاری ۱۳۵۰۰ تومان

واردات مبلمان صفر شد

اشتغال ۹۰ هزار نفری در صنعت در و پنجره
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شركت های دانش بنیان كمك هزينه بازارسازی 
دريافت می كنند

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های دانش بنیان ۵۰ درصد کمک 
هزینه برای بازار سازی اعطا می کند. به گزارش معاونت علمی و فناوری، شرکت های 
دانش بنیان برای توسعه بازار محصوالت دانش بنیان خود باید همواره بازار را رصد کنند 
و با روش های علمی، تحقیق و پژوهش انجام دهند. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در سبد حمایتی متنوع خود، کمک مالی به این تحقیقات را نیز قرار داده 
است. شرکت های دانش بنیان نیز مانند هر بنگاه اقتصادی، به گزارش تحقیقات بازار 
شفاف و کار آمد نیاز دارند. شناسایی مخاطبان و مصرف کنندگان محصول، تحلیل 
رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش بازار و سهم قابل کسب از آن، از جمله موضوعاتی 
هستند که این گونه گزارش های مالی  با محوریت آنها تهیه می شود. گزارش های مطالعه 
فرصت، گزارش های رصد بازار و گزارش های بازار داخلی، سه نوع گزارشی هستند که در 
راستای تحقیقات بازار انجام می گیرند. شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از  ۱۰۰ 
میلیارد ریال می توانند به میزان ۵۰درصد از هزینه های تهیه این گزارش ها را با رعایت 
سقف مندرج در قانون، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک دریافت کنند. 
همچنین شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال نیز می توانند به 

صورت آزاد و بدون تسهیالت از این خدمات بهره مند شوند.

نقره داغ مسافران تاكسی های اينترنتی
پس از گذشت دو ماه از قرنطینه و خانه نشینی بیشــتر مردم، به تدریج همه به 
سرکارهایشان بازگشــتند. خیابان ها بازهم شلوغ شــدند و رونق به کسب وکار 
تاکسی های اینترنتی و تاکسی ها بازگشته است، اما نرخ های تاکسی های آنالین 
بعضا با تعجب و نارضایتی مسافران همراه شده است. مقایسه نرخ کرایه تاکسی های 
آنالین بعد از ایام قرنطینه با قبل از آن افزایش بیش از 3۰ درصدی و  حتی دو برابر 
شدن کرایه ها در برخی سفرها را نشان می دهد. این در حالی است که  تاکسی های 
اینترنتی که در آغاز به کارشان، باقیمت هایی به مراتب کمتر از تاکسی های تلفنی 
فعالیت می کردند، حاال قیمت های خود را خیلی باالبرده اند. با شیوع کرونا و هراسی 
که بسیاری از مسافران برای استفاده از حمل ونقل عمومی پیدا کردند، استفاده از 
تاکسی های آنالین بهترین گزینه برای سفرهای درون شهری در برابر مسافران بود، 
اما افزایش قیمت کرایه ها در مسیری یکسان نسبت به قبل از ایام قرنطینه موجب 
شکایت اکثر مسافران شده است. اسنپ و تپسی، دو شرکت مهم خدمات دهنده 
تاکسی های اینترنتی، سیستم قیمت گذاری شناور را برای محاسبه نرخ های کرایه 
خود اعالم کرده اند که نمی تواند نتیجه روشنی از میزان افزایش قیمت تاکسی ها 
بدهد.نگار عرب مدیر روابط عمومی شرکت تپسی قیمت گذاری کرایه ها در این 
شرکت را داینامیک عنوان می کند و می افزاید: قیمت گذاری در شرکت تپسی 
بر اساس تعادل در عرضه و تقاضا و مؤلفه هایی ازجمله مسافت و ترافیک تعیین 
می شود. به عنوان مثال اگر بعد از برگزاری مسابقه فوتبال، تعداد مسافران زیاد و 
تعداد ماشین کم باشد، عرضه کم و تقاضا باال می رود و نرخ کرایه ها افزایش پیدا 
می کند. در چنین مواقعی نرخ کرایه باال باعث می شود تعداد راننده ها برای انتخاب 
آن مسیر باال برود. زمانی که تقاضای سفر پایین باشد، قیمت ها هم کاهش پیدا 
می کنند تا مسافران ما را برای ســفر انتخاب کنند. مدیر روابط عمومی شرکت 
تپسی ادامه می دهد: بعد از عادی شدن شرایط نرخ کرایه ها به شکل قبل بازگشت 
و ۱۵ درصد به نرخ قبل اضافه شد. در این شرایط کاربرها تصور کردند نرخ کرایه ها 
بیشــتر از ۱۵ درصد افزایش داشته اســت درصورتی که اگر نرخ ها را با دی ماه و 
بهمن ماه سال قبل مقایسه کنند می بینند که کرایه ها تفاوت چندانی نکرده است.  
رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی بابیان اینکه قیمت گذاری 
نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی ثابت نیست، می گوید: طبق دستورالعمل وزارت 
کشور نرخ کرایه ها پویا و شناور است و مؤلفه های مختلف در تعیین نرخ اثرگذار 
هستند. این در حالی است که در دستورالعمل وزارت کشور آمده اگر تاکسی های 
آنالین بخواهند کرایه های باالتری را از نرخ تاکسی های مصوب شهرداری بگیرند 
باید از طریق اپلیکیشن به مشتری اعالم کنند تا مسافر با علم به اینکه این کرایه 
باالتر از کرایه های متداول است آن را انتخاب کند. الفت نسب ادامه می دهد: در 
بسیاری از موارد نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی پایین تر از تاکسی های بی سیم 
است و این موضوع به اعتراض راننده های تاکسی های آنالین منجر شده است. در 
مواقعی غیر از زمان اوج ترافیک و درصورتی که تعداد ماشین ها زیاد باشند، نرخ 
کرایه های اینترنتی باال نیست. وی بابیان اینکه رانندگان تاکسی های مجازی در 
دوران شیوع کرونا بسیار متضرر شدند، می گوید: درصورتی که نرخ کرایه ها باال 
برود، رانندگان مشتری های خود را از دست می دهند و آن ها هم دغدغه این مسئله 
رادارند. معیشت زندگی رانندگان در دوران قرنطینه با مشکل مواجه شد و آن ها 

نمی خواهند به این موضوع دامن بزنند. 

89 درصد مشتركین  خانگی استان اصفهان ماهانه  
زير 20 متر مكعب آب  مصرف كردند

معاون خدمات مشتر کین و درآمد آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در سال گذشته، 
89 درصد مشترکین خانگی، مصرف آب را در طول ماه  به خوبی مدیریت کردند و 

طی 3۰ روز بین  ۰ تا 2۰ مترمکعب آب مصرف نمودند.
رضا رضایی با اشاره به میزان مصرف سایر مشترکین خانگی عنوان کرد: در سال 
98 حدود ۱۱ درصد مشترکین خانگی بین 2۰ تا 4۰ متر مکعب در ماه آب مصرف 
کردند  و ۰/۵ درصد مشترکین خانگی در طول ماه بیش از 4۰ متر مکعب آب را 

به مصرف رساندند.
وی با توجه به شیوع ویروس کرونا در انتهای سال گذشته پیرامون چگونگی مصرف 
آب توسط مشترکین خانگی تصریح کرد: در دوماهه پایانی سال 98 با توجه به 
شیوع ویروس کرونا مصرف آب نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش یافت 
بطوریکه در دو ماهه ابتدایی سال جاری 86 درصد مشترکین خانگی بین ۰ تا 2۰ 

متر مکعب آب طی 3۰ روز مصرف کردند.
معاون خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آبفا استان اصفهان  افزود:در فروردین 
و اردیبهشت ماه ســال 99 حدود ۱3/4 درصد مشترکین خانگی بین 2۰ تا 4۰ 
مترمکعب آب مصرف کردند ، همچنین در این بازه زمانی  ۰/۵ درصد مشترکین 

خانگی هم بیش از 4۰ مترمکعب آب به مصرف رساندند.
رضایی با تاکید برمصرف بهینه آب خاطرنشان ساخت: با شیوع ویروس کرونا مردم 
به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی آب را بیشتر از مواقع دیگر مصرف می کنند 
اما توصیه می شود با توجه به منابع محدود آب در استان اصفهان در مصرف صحیح 

آب دقت بیشتری به خرج دهند.
وی با بیان اینکه  در استان اصفهان در سال 97 به لحاظ وقوع  خشکسالی شدید با 
بحران کم آبی مواجه بودیم خاطرنشان ساخت : در سال 97 مردم اصفهان نهایت 
همکاری را با شرکت آبفا در جهت تامین پایدار آب شرب مشترکین از خود نشان 
دادند و بیش از 9۰ درصد مشترکین خانگی در طی یک ماه بین ۰ تا 2۰ متر مکعب 

آب استفاده کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمد شــرکت آبفا اســتان اصفهــان بیان 
کــرد:در حــال حاضــر الگــوی مصــرف آب در اصفهــان ۱4 متــر مکعب 
در ماه تعریف شــده اســت که انتظار مــی رود مردم با مصرف درســت آب در 
 طول ماه مطابق با الگو آب را اســتفاده کنند تا شــاهد تامین پایدار آب شــرب

 در اصفهان باشیم.

اخبار

استان ها

این روزها برای ســهامداران 
کارگــزاری »آگاه« اصــال 
روزهــای خوبــی نبــوده و 
اختالل و در دسترس نبودن 
ســامانه این کارگزاری یکی 
از مهم ترین اتفاقات بازار ســرمایه در روزهای گذشته 
بوده است. در این میان انتقاد ســهامداران کارگزاری 
های »مفید« و »مبین سرمایه« هم به چشم می خورد. 
مشکل به ساعت ۱۰ شب سه شنبه برمی گردد که در 
فضای مجازی خبری دســت به دســت شد که سایت 
کارگزاری »آگاه« هک شــده و با این شایعه شروع شد. 
بالفاصله مدیران کارگزاری »آگاه« پاسخ دادند که هک 
نشده و مشکلی است که حل می شود. چهارشنبه هم 
عرضه اولیه وپویا بود که بعد از مدت ها عرضه اولیه مهمی 
بود. همین موضوع باعث شــد که مشتریان آگاه نگران 
باشند که چگونه می توانند عرضه اولیه را بخرند یا معامله 
گران بزرگ تر در مورد معامالت روز چهارشنبه نگران 
بودند. با توجه به حرف های مســئوالن کارگزاری آگاه 
یک مشکل سخت افزاری در مرکز داده این کارگزاری 
ایجاد شــده بود و روز چهارشنبه ســایت کارگزاری از 

دسترس خارج شد و کسی نتوانست معامله انجام دهد. 
در نهایت روز شنبه ساعت ۱۰ دوباره سایت در دسترس 
قرار گرفت ولی اختالل همچنان کما بیش وجود داشت 
و روز یکشنبه هم به درازا کشید. ثبت سفارش ها کند 
بود و مشکالت دیگری که در کارگزاری های دیگر نیز 

به چشم می خورد. 

درآمدهای نجومی کارگزاری های »مفید« و 
»آگاه«

آمارهــای رســمی منتشرشــده نشــان می دهد که 
کارگزاری های مفیــد و آگاه دو کارگزاری پرمخاطب 
بازار سرمایه هستند که  سهم ۱9.89 درصدی و ۱2.89 
درصدی از کل معامالت عــادی و الکترونیکی را دارند.  
ارزش معامالت دو کارگزاری مفیــد و آگاه نیز افزایش 
عجیبی داشته اســت. ارزش معامالت کارگزاری مفید 
تا پایان اردیبهشت ســال جاری نسبت به زمان مشابه 
۱8 برابر شــده و ارزش معامالت کارگزاری آگاه نیز در 
همین زمان 2۵ برابر شــده که با توجه به ثابت ماندن 
میزان کارمزد کارگزاری ها از هر معامله، در آمد نجومی 
را نصیب این دو کارگزاری شده است. با وجود افزایش 
نجومی درآمد اما بررســی خدمات دو کارگزاری نشان 
می دهد که هر دو کارگزاری در این زمینه از میزان رشد 
مشتریان خود عقب مانده اند به طوریکه افزایش قطعی 

و کند شدن ســرعت ســامانه های این کارگزاری ها به 
اتفاقی طبیعی در ماه های اخیر تبدیل شده است. این 
اتفاق در روزهای انتشار عرضه اولیه سهام شرکت ها به 
اوج خود می رسد و هر دو کارگزاری با کندی شدید در 
معامالت روبرو می شوند. این موضوع در روز چهارشنبه 
هفته گذشته به اوج خود رسید و کارگزاری آگاه با قطعی 
کامل سامانه معامالتی مواجه شد که سوختگی یکی از 
سرورها دلیل اصلی این اتفاق بیان شد. اما این دلیل در 
کنار سایر کندی های سامانه معامالتی این دو کارگزاری 
باعث نارضایتی مشتریان آن ها شده  و به نظر می رسد که 
مدیران این دو کارگزاری با وجود افزایش نجومی درآمد 

اما قصد اقدام جدی برای بهبود خدمات خود را ندارند و 
ایرادات همچنان پابرجاست. 

دولت تهدیدات بورس را کنترل کند
در همیــن راســتا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه به 
هیچ وجه موافق توقــف بازار بورس نیســتیم، گفت: 
»باید زیرســاخت های بازار بورس به درســتی ایجاد، 
مدیریت و تقویت شــود.« »کســب و کار« در گفتگو 
 با دو کارشــناس، به بررســی عوامل نارضایتی مردم

 از کارگزاران می پردازد.

زيرساخت  ضعیف  كارگزاری ها و انحصار  گلوگاه  رونق  معامالت  بورس شده است

افزایش نارضایتی از کارگزاری ها ی  بورس
اوج گیری ارزش معامالت بورسی در آستانه ابَركانال

زیرساخت های ضعیف، گلوگاه رونق بورس
کمیل طیبی، اقتصاددان

عدم صدور مجوز برای تاسیس کارگزاری های بورسی باعث ایجاد انحصار و رانت شده است. هم زمان با گسترش بازار سرمایه، اقبال مردم برای خرید و فروش سهام و ورود به بازار سرمایه و توجهی که دولت نسبت به گسترش بازار سرمایه 
دارد که می تواند باعث تامین منابع مالی باشد و حتی به عبارتی تامین منابع مالی برای رونق تولید، بنابراین نیاز است که زیرساخت های این بازار تقویت شود. مشکالتی که مردم در سامانه های معامالتی دارند نشان می دهد زیرساخت 
ها ضعیف است. این در حالی است که ما این مشکالت را در بازارهای مالی یا بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته تر نداریم و این زیرساخت ها در آن کشورها فراهم است. توجه داشته باشیم که ارائه خدمات و ورود به این بازار به صورت 
دیجیتالی انجام می شود. پس در این شرایط پرداختن به زیرساخت و هدف گذاری برای گسترش بخش دیجیتالی بازار و تقویت آن بسیار اهمیت دارد. در غیر این صورت می تواند موجب نارضایتی مردم یا آن دسته از معامله گران شود 
که از این بازار ناامید می شوند. این مشتریان پس از ناامیدی از بازار سرمایه راه کوتاه تر و آسان تری را انتخاب کنند و وارد بازار ارز و سکه برای تبدیل دارایی خود می شوند. بنابراین اگر بخواهیم یک بازار دارایی خوب و مطمئن داشته 

باشیم که در آن سبدگردانی انجام شود و تنوع در سبد به وجود بیاید، باید زیرساخت های بورس را متناسب با اقبال عمومی و تقاضایی که به وجود آمده گسترش دهیم.  

ایجاد زیرساخت در بورس زمان بر است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه 

بازار سرمایه در خالل یک سال و نیم اخیر بسیار بزرگ شده و به خصوص بعد از آزادسازی سهام عدالت اقبال مردم به این بازار بیشتر هم شده است. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار در بازار داریم و قطعا ساختارهای قدیم 
بورس برای پاسخگویی به این تعداد بسیار زیاد سهامداران کم و کاستی هایی دارد. شرایط واگذاری و زیرساخت های انفورماتیکی بازار سرمایه برای این تعداد مشتری طراحی نشده بود که در یک عرضه اولیه تا 4 میلیون مشتری مشارکت 
کنند. همچنین تخصیص تعداد بسیار محدودی سهم در یک عرضه اولیه که قرار است ۱3 تا ۱4 سهم تخصیص داده شود، کار بسیار دشواری است. شاید فقط بانک ها و مخابرات برای تلفن ثابت و در مورد پرداخت یارانه ها چنین حجمی 
از عملیات را شاهد باشند؛ البته این عملیات ها نیز به این اندازه فشردگی زمانی ندارند و از این نظر سامانه معامالتی به شدت زیر فشار است. تاکنون تالش بسیار زیادی شده که این سیستم سرپا نگه داشته شود؛ اما شرایط تغییر کرده 
است. این در حالی است که در کشور استان های زیادی را داریم که اصال کارگزاری ندارند. همچنین در خیلی از نقاط کشور دسترسی به سبدگردان ها و مشاوره ها وجود ندارد. اصل گسترش بازار سرمایه این مساله را مورد تاکید قرار 
می دهد که در صدور مجوزها تعجیل شود و با توجه به بزرگ شدن بازار، مجوزهای فعالیت نهادهای مالی جدید در تمام سطوح کارگزاری، سبدگردان، مشاوره و تامین سرمایه داده شود. بازار ما نیازمند ورود نیروهای جوان و تازه نفس 
است و مجوزهای جدید می تواند ایجاد اشتغال گسترده ای در کشور به خصوص در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی کند. جا دارد سازمان بورس با صدور مجوزها زمینه اشتغال 6 هزار نفر را در بازار سرمایه ایجاد کند که از این نظر رقم 
قابل توجهی است. آمادگی بازار سرمایه برای چنین گسترشی در یک زمان کوتاه خیلی کم بود و رفته رفته باید کمبودها جبران شود که قدم اول آن سهولت در اعطای مجوزها خواهد بود. روز چهارشنبه شاهد عرضه اولیه »وپویا« بودیم 
که کارگزاری آگاه حین آن دچار اختالل شد. وقتی یک عرضه اولیه با مشارکت 2 و نیم میلیون سهامدار برگزار می شود شما نمی توانید آن را به خاطر بروز یک مشکل در یک کارگزاری عمال نقد کنید چون به هر حال کل سامانه دوباره 
با یک بار سنگین مواجه می شود و شاید اصال مشخص نباشد که مشکالت یک کارگزاری چه زمانی حل خواهد شد. به هر حال این روابطی است که میان آن کارگزاری و مشتریانش است. کارگزاری »آگاه« هم پذیرفت که خسارتی را به 
مشتریانش به خاطر آنکه نتوانستند در عرضه اولیه شرکت کنند، پرداخت کند. رقم تخصیص داده شده در عرضه اولیه حدود 8۰ هزار تومان بود و اگر آن یک میلیون مشتری هم وارد بازار می شدند حتی رقم خیلی کمتر از این می شد. 
اگر هم صددرصد رشد می کرد برای آن یک میلیون نفر هم ۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر می توانست بازدهی داشته باشد که رقم خاصی در این بازار نیست. به هر حال یک مشتری که مدت طوالنی با یک کارگزاری کار کرده و در شرایط 
مختلف از آن خدمات گرفته این مساله چیزی نیست که بخواهد روی آن تاکید کند. اما واقعیت این است که وقوع حوادث بر اثر فشــار زیادی که به یک کارگزاری بیاید یا اتفاقاتی از این دست، بیشتر به مدیریت آن کارگزاری و کانون 
کارگزاران و در نهایت سازمان بورس و اوراق بهادار برمی گردد. الزمه توسعه بازار این است که ما با این حوادث مواجه شویم و درک کنیم که گام هایی باید برای توسعه بازار برداشته و این نواقص کم کم رفع شود. مردم نیز چون تازه وارد 
بازار شده اند فرق کارگزاران، نحوه ارائه خدمات و نحوه ارائه پشتیبانی را درک خواهند کرد و کم کم ما شاهد تخصصی تر شدن و بهبود کیفیت خدمات کارگزاران خواهیم بود. به هر حال این کار زمان نیاز دارد زیرا ما در یک مقطع کوتاه 
یک سال و نیمه شاهد ورود تعداد عظیم سهامداران هستیم و به تبع به همان میزان که تعداد سهامداران زیاد می شود ایجاد زیرساخت های فنی و مهندسی ممکن نیست. زمانی که انبوهی از تقاضا به وجود می آید الجرم مشکالت هم 

همراه آن ایجاد می شود و زمان نیاز است که سرمایه گذاری کنید تا زیرساخت ها را توسعه دهید. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

فاز بعدی؛ دوگانه سوز کردن تاکسی های اینترنتی
رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین گفت: گواهی سالمت در طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو به صورت کامال رایگان ارائه می شود  علی محمودیان  با اشاره به آخرین وضعیت دوگانه سوز 
کردن خودرو ها اظهار کرد: ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی طی هفته های گذشته آغاز شده و استقبال مناسبی از این طرح صورت گرفته و تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو گازسوز شدند. آخر

 کسب و کار

رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحیه بزرگترین 
مرکز داده غرب و شمال غرب کشور گفت: مجلس یازدهم 
موضوع معیشت، اشتغال و اقتصاد را با اولویت مناطق محروم 
و حاشیه شهر در دستور کار قرار داده و معتقد است تقویت 
این مسیر کوتاهترین، عادالنه ترین و اقتصادی ترین راه 
متناسب با شرایط فعلی کشور است.به گزارش خانه ملت، 
محمدباقر قالیباف ظهر امروز  در مراسم افتتاح بزرگترین 
مرکز داده غرب و شمال غرب کشــور، ضمن تبریک ایام 
میالد باسعادت هشتمین اختر آسمان امامت و والیت گفت: 
خدمات بزرگی در مقطع حساسی از کشور انجام گرفته که 
وزیر محترم ارتباطات و رئیس شــرکت همراه اول و دبیر 
شورای عالی فضای مجازی به آنها اشاره داشتند، اما از نظر 
دیگر به موضوع می توان پرداخت. رئیس مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: از گذشته موضوع اقتصاد دیجیتالی و 
سایبری و توجه به زیرساخت ها، محتوا و خدمات پایه قابل 
توجه بوده است، اما از نگاه مشتری مداری ما در شرایطی 
کار خود را در مجلس یازدهم شــروع کردیم که وضعیت 

اقتصادی کشور خوب نیســت.وی در ادامه تصریح کرد: 
این روزها در رسانه ها خبر از اجاره های پشت بام در حوزه 
مسکن شنیده می شود، مسکن دغدغه قابل توجه مردم 
اســت و همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم موظفیم که 
دغدغه اول و آخر مردم را در این مقطع با توجه به اقتصاد و 
معیشت آنها مرتفع کنیم. مردم ما هرگز اختالفات و تنش 
ها را نمی پذیرند و انتظار کار صادقانه و کار خوب و خوب 
کار کردن دارند. قالیباف با بیان اینکه مردم ما انسان های 
قانعی هســتند، گفت: در صورتی که امنیت روانی مردم 
تامین و زندگی و معیشت آنها مدیریت شود، رضایت مردم 
کسب خواهد شد.رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: به 
کمک مجموعه ای که امروز افتتاح شد، در کمترین زمان و 
با بیشترین تاثیرگذاری در همه جغرافیای کشور می توان با 
شفافیت و عدالت از اقتصادی ترین روش های حل مسائل 
برای رفع نابســامانی های اقتصادی استفاده کرد. اقتصاد 
دیجیتالی به معنای ایجاد فرصتی برای جبران عقب ماندگی 
های گذشته است و با استفاده از اقتصاد دیجیتالی باید در 

کوتاهترین مسیر به بزرگترین دستاوردها برسیم.
وی ادامه داد: در صورتی که از این موضوع غفلت شود، فاصله 
ما با همه دنیا در حوزه دیجیتال بیشتر خواهد شد و آُسیب 
بزرگی به کشور خواهد رساند.قالیباف افزود: از سویی حضور 
جوانان آماده به کار در کشور، تهدید محسوب می شود اما از 
منظر دیگر وجود نیروی انسانی تحصیل کرده، جوان و آماده 
به کار به خصوص برای همین فضای دیجیتالی بزرگترین 
سرمایه به حساب می آید. بسیاری از کشورهای دنیا برای 
کسب چنین ظرفیتی لحظه شماری می کنند، اما ما در بین 
۵ یا ۱۰ کشوری هستیم که از ظرفیت باالی نیروی انسانی 
برخورداریم.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
نگاه مجلس یازدهم کمک به همه عزیزان در دولت، بخش 
خصوصی، شــرکت های بزرگ و کوچک و روستانشینان 
اســت، گفت: روســتاییانی که با صنایع دستی خود می 
خواهند خود را به جهان معرفی کنند و اقتصاد و فرهنگ 
خود را توسعه دهند، مورد توجه مجلس یازدهم هستند.
وی با اشــاره به اقداماتی که در مجموعه نیروی انتظامی 

داشته است، گفت: در همان روزهای ابتدای قرن بیست و 
یکم )سال های 2۰۰2 و 2۰۰3 ( کارهای بزرگی با سرعت، 
سالمت و به صورت کارآمد انجام گرفت. آثار خدماتی که 
در حوزه ۱۱۰ آغاز شــد، موجب امنیت مــردم و خانواده 
ها و دریافت خدمات در کوتاهترین زمان ممکن شــد. در 
سال های خدمت در شــهرداری تهران نیز به حوزه های 
دیجیتالی توجه ویژه ای کردیم. تهران که از 7۰ کیلومتر 
فیبرنوری برخوردار بود، امروز بیش از 2 هزار کیلومتر فیبر 
نوری دارد و همه شهرها می توانند این مسیر را طی کنند.

قالیباف تاکید کرد: یک کار موفق زمانی اتفاق می افتد که ما 
همه باهم همدل و همزبان شویم، به هردوی اینها نیاز داریم. 
همه ما باید در ارتباط با رفتارهای خارج از قانون و مشکالتی 
که در حوزه ساختارهایی که برای ما پیش بینی می شود، 
تابع قانون باشیم و به قانون احترام بگذاریم.  اگر احساس 
می شود که قانون نیاز به اصالح دارد به سرعت مطرح شود، 
ما در مجلس خدمتگزاریم و آماده رفع خالء های قانونی و 

اصالح قوانین هستیم.

قالیباف: 

با اقتصاد دیجیتال باید در کوتاه ترین مسیر به بزرگ ترین دستاوردها برسیم

شــتابدهنده ها یکی از بازیگران زیســت بوم فناوری و 
نوآوری در کشور هستند که به کمک آنها افزایش تعداد 
شرکت های دانش بنیان سرعت گرفته است. اما همزمان 
با شیوع کرونا در کشور در کنار سایر کسب و کارها، آنها 
نیز از آسیب های ویروس جدید در امان نماندند. پس با 
در نظر گرفتن بسته  حمایتی ویژه خدمت رسانی به آنها 
تسهیل می شود.به گزارش سیتنا، بازیگران گوناگونی در 
زیســت بوم فناوری و نوآوری نقش آفرینی می کنند. در 
طول 6 سال اخیر، صدها شتابدهنده، مرکز رشد، پارک 
علم و فناوری، کارخانه های نوآوری و صندوق های مالی 
در سراسر کشور تاســیس شده اســت. بیش از ۵ هزار 
شرکت دانش بنیان و 6 هزار استارتاپ در کشور، از خدمات 

این مراکز اســتفاده می کنند. اما شیوع ویروس کرونا در 
کشور، کســب و کارهای مختلفی را دچار آسیب کرد. 
شتابدهنده ها و پردیس های نوآوری نیز از این آسیب ها 
در امان نماندند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از همان روزهای نخست شیوع ویروس کرونا، تالش کرد 
تا ضمن تامین محصوالت مورد نیاز برای مقابله با کرونا، 
آسیب های پیش آمده برای این مراکز را نیز جبران کند. 
برای کاهش آثار این آسیب ها، بسته های حمایتی تدوین 
شده است که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت 
می شود. از جمله بازیگران مهم زیست بوم نوآوری کشور 
که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری ایجاد 
شده اند، شتابدهنده های شرکت های دانش بنیان هستند، 

این شــتابدهنده ها، با بهره گیــری از منتورها و مدیران 
با تجربه، تیم ها و اســتارتاپ های فناور را به شرکت های 
دانش بنیان بالنده و پویا تبدیــل می کنند. برای کاهش 
آسیب های احتمالی که در اثر شیوع ویروس کرونا به این 
این شتابدهنده ها وارد شده است، بسته تسهیالت متفاوتی 
در نظر گرفته شده است. بر اســاس این طرح حمایتی، 
شتابدهنده های مستقر در استان تهران می توانند تا سقف 
۵ میلیارد ریال تسهیالت با نرخ 9 درصد دریافت کنند. 
شتابدهنده های مستقر در سایر استان ها نیز می توانند 
برای دریافت تسهیالت، رقمی بین 4 تا ۵ میلیارد ریال 
درخواست بدهند. این شتابدهنده ها »متناسب با تعداد 
تیم های کاری ســال 98 و اسناد هزینه کرد« تسهیالت 

دریافت می کنند. این تســهیالت در یک دوره حداکثر 
شش ماهه پرداخت می شود. دریافت کنندگان تسهیالت 
می توانند پس از یک تنفس شش ماهه، اقساط تسهیالت 
را در طی یک دوره دوازده ماهه پرداخت کنند. عالقه مندان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت صندوق 
نوآوری و شکوفایی مراجعه کنند. معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، خدمات مختلفی به شتابدهنده ها عرضه 
می کند، این کمک ها بسته به نوع فعالیت شتابدهنده، 
متغییر است و طیف وسیعی از خدمات را در بر می گیرد. 
استارتاپ ها و شرکت های نوپا به کمک شتابدهنده ها یاد 
می گیرند که چگونه ایده نوآورانه خود را به محصولی فناور 

و سودآور تبدیل کنند.

شتابدهنده ها تا سقف پنج میلیارد ریال تسهیالت دریافت می کنند


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



