
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی در 
پی افزایش تقاضا برای خرید دارایی امن در مواجهه با 
افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در سراسر جهان 
و تشدید نگرانیهای اقتصادی، نزدیک به باالترین حد 
خود در هشت سال اخیر ایســتاد.به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال برای تحویــل فوری در معامالت 
روز جاری بازار ســنگاپور ۰.۱ درصد رشــد کرد و به 
۱۷۸۲ دالر و ۶۷ سنت رســید. بهای معامالت این 
بازار روز گذشته تا مرز ۱۷۸۵ دالر و ۴۶ سنت صعود 
کرد که باالترین قیمت از اکتبر ســال ۲۰۱۲ بود.در 
بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت بود و به 
۱۸۰۰ دالر و ۶۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار 

روز گذشته با ۱۹ دالر و ۳۰ سنت معادل ۱.۱ درصد 
افزایش، در ۱۸۰۰ دالر و ۵۰ سنت بسته شد.

مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد در شرکت سی 
ام سی مارکتس در این باره گفت: عامل اصلی افزایش 
قیمت طال میزان عظیمی پول اســت که به سیستم 
پولی جهانی تزریق شده است. همه این پول به دنبال 
یافتن جایی است و بازار طال از سوی سرمایه گذاران 
جای مطمئنی برای نگهداری سرمایه دیده می شود.

کارشناس بیماری عفونی ارشد دولت آمریکا هشدار 
داد اگر روند فعلی کنترل نشود، موارد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا ممکن است بیش از دو برابر 
افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار مورد در روز برسد.استیون 

منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا و جروم پاول، رییس 
بانک مرکزی آمریکا وعده دادند اقدامات بیشــتری 
برای حمایت از اقتصاد در برابر تبعات شیوع ویروس 
کرونا انجام خواهند داد.بر اساس گزارش رویترز، طال 
در شــرایطی که بانکهای مرکزی به اقدامات محرک 
اقتصادی گســترده ای پرداخته اند، افزایش تقاضا و 
قیمت پیدا کرده است زیرا به عنوان پناهگاه امن در 
برابر نامالیمات اقتصادی و سیاسی دیده می شود.به 
گفته استفن اینس، استراتژیســت ارشد در شرکت 
خدمات مالی اکسی کورپ، عاملی که رشد قیمت طال 
را محدود نگه داشته اســت، ریسک پذیری در بازار و 

قوی ماندن ارزش دالر در برابر یورو است.

سخنگوی شــرکت ملی گاز ایران از آغاز مجدد 
 صــادرات گاز ایران بــه ترکیه از روز گذشــته 

خبر داد.
»محمد عســگری« از آغــاز دوبــاره صادرات 
گاز ایــران به ترکیه خبــر داد و گفــت: با اتمام 
تعمیــرات خــط لولــه صــادرات گاز در خاک 

ترکیه،  صادرات از سرگرفته شــد.وی ادامه داد:  
 صادرات گاز ایران به ترکیه مانند روال گذشــته

 در جریان است.
به گزارش ایرنا،  صــادرات گاز ایــران به ترکیه 
از ۱۲ فروردیــن ســال جاری به دنبــال انفجار 
 خط لولــه گاز صادراتی در نزدیکــی مرز ایران 

متوقف شد.شــرکت ملــی گاز ایران بــا ترکیه 
یک قرارداد صــادرات گاز بلندمــدت دارد که 
 از ســال ۲۰۰۱ آغاز شــده و مدت آن ۲۵ سال

 است.  
بر اساس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل 
حدود ۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند.  

غول هواپیماســازی اروپا، ایربــاس، اعالم کرد 
که برای حفظ آینده شــرکت مجبور به کاهش 
۱۵,۰۰۰ شغل شده اســت که بیشتر آنها از اروپا 
حذف خواهند شد. این شرکت در مورد سال های 
سخت آینده هشدار داد.به گزارش سی ان بی سی، 
غول هواپیماســازی اروپا، ایربــاس، اعالم کرد 

که برای حفظ آینده شــرکت مجبور به کاهش 
۱۵,۰۰۰ شغل شده اســت که بیشتر آنها از اروپا 
حذف خواهند شد. این شرکت در مورد سال های 
سخت آینده هشدار داد.شرکت ایرباس در بیانیه 
خود اعالم کرد: در حالی که انتظــار نمی رود تا 
قبل از ۲۰۲۳ و احتماالً تا ۲۰۲۵ ترافیک هوایی 

به ســطح قبل از پاندمی بازگــردد، ایرباس باید 
حاال اقدامات احتیاطــی الزم را انجام دهد.قبل 
از تابستان ۲۰۲۱ ایرباس ۵,۰۰۰ نفر از کارکنان 
خود در فرانسه، ۵,۱۰۰ نفر در آلمان، ۱,۷۰۰ نفر 
در انگلستان، ۹۰۰ نفر در اسپانیا و ۱,۳۰۰ نفر در 

سایر کشورها را اخراج خواهد کرد. 

وکیل "هالک بانک" ترکیه از قاضی مسئول رسیدگی 
به پرونده های نقض تحریم های بانکی ایران خواست 
کناره گیری کند.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
رابرت کری- وکیل هالک بانک گفته اســت که این 
بانــک از ریچارد برمــن- قاضی فــدرال در منطقه 
نیویورک و مسئول رسیدگی به این پرونده خواسته 
است تا از خود ســلب صالحیت کند. اگرچه کری از 
ذکر دلیل برای این درخواســت خودداری کرده اما 
برمان از هالک بانک خواسته است این درخواست را به 
طور رسمی تا تاریخ چهاردهم ژوئیه )۱۳ روز دیگر( 
تسلیم دادگاه فدرال کند.پیش از این دادگاه آمریکا 
در روز سی و یکم مارس، هالک بانک را در خصوص 

مساله پولشــویی و کالهبرداری مجرم ندانسته بود. 
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی ســابق آمریکا در 
کتاب خود مدعی شده اســت این رفع اتهام پس از 
تماس تلفنی رجب طیــب اردوغان- رئیس جمهور 
آمریکا با دونالد ترامپ- همتای آمریکایی وی صورت 
گرفت.مقامات آمریکایی در پرونده فــوق، ۹ نفر از 
جمله مهمت هاکان آتیال- معاون سابق این بانک - را 
متهم به نقض تحریم ها کرده اند. آتیال سال گذشته 
نیز به دلیل آنچه واشــنگتن "کمک به تهران برای 
فروش نفت" خواند، در نیویورک محاکمه و ســپس 
در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.این نخستین بار 
نیست که هالک بانک به نقض تحریم های ایران متهم 

می شود. پیش تر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا 
ضراب، نام هالک بانک مطرح شــده بود. ضراب در 
سال ۲۰۱۶ و در جریان ســفرش به فلوریدا به اتهام 
نقض تحریم ها بازداشت شد. هالک بانک پیش تر با 
صدور بیانیه ای، اتهامات آمریکا را نادرســت و تحت 
تاثیر انگیزه های سیاســی دانسته بود.پرونده جدید 
مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم 
به ایجاد شبکه ای در ترکیه، ایران و امارات برای دور 
زدن تحریم ها کرده است. طبق ادعای آمریکایی ها، 
طی این مدت هالک بانــک ۲۰ میلیارد دالر از وجوه 

ایران را منتقل کرده است.

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج کنندگان ارزهای 
مجازی که به صورت غیر مجاز از برق استفاده می کنند 
در صورت شناسایی باید خسارت وارده به شبکه برق را 
پرداخت کنند.»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: تعرفه 
بسیار ارزان برق در کشورمان یکی از ایراداتی است که 
وجود دارد.وی ادامه داد: تعرفه ارزان برق درحالی است 
که قیمت ارزهای مجازی به گونه ای است که استخراج 
آن را در کشورمان برای استخراج کنندگان مقرون به 
صرفه کرده و همین امر بسیاری را به این سمت کشانده 
است.رجبی مشــهدی گفت: البته در این بین تعدادی 

هم هستند که تالش دارند به صورت غیرمجاز در این 
عرصه فعالیت کرده و از برق ارزان برای اســتخراج ارز 
مجازی سو استفاده کنند.سخنگوی صنعت برق ادامه 
داد: شرکت توانیر با هدف پیشگیری از سو استفاده این 
چنینی دو راهکار تدویــن و مجوزهای های الزم را نیز 
از وزارت نیرو برای اجرایی کــردن این دو راهکار اخذ 

کرده است.
وی افزود: به زودی یکــی از این دو راهکار برای اجرا به 
شرکت های توزیع ابالغ خواهد شــد.رجبی مشهدی 
گفت: در نخستین گام، مقرر شده در صورت شناسایی 

افراد سو استفاده کننده از برق، خسارتی که این عمل 
آنها به شبکه وارد می ســازد برآورد شده و از آنان اخذ 
شود.ســخنگوی صنعت برق ادامــه داد: بدین ترتیب 
می توان جلوی فعالیت این افراد غیرمجاز را گرفت و آنها 
را به استفاده مجاز از برق تشویق کرد.»همایون حائری« 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو  پارسال با بیان اینکه برای 
تولید هر واحد ارز مجازی »بیت کوین« نیاز به مصرف 
۷۲ هزار کیلووات برق است، گفت: برای تولید هر واحد 
از این نوع ارز مجازی، به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق 
استفاده می شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

گزارش های رســمی از این حکایت دارد که در سه 
ماه ابتدایی شیوع ویروس کرونا، تحت تاثیر تبعان 
این ویروس قیمت ها از ۲۴.۵ تا ۲۷ درصد افزایش 

یافته است.
کرونــا  ویــروس  شــیوع  تبعــات  از 
بخش هایمختلــف فعالیــت  در   تغییراتــی 

 کســب و کار، درآمــد و هزینه هــای و بــه تبع 
آن تغییــر در قیمت هــا بــود؛ بــه طــوری که 
 بخشــی از افزایش قیمتــی که طی مــدت اخیر

  در قیمت ها رخ داده را ناشــی از تبعــات کرونا و 
تاثیرگذاری آن بر کســب و کار اعــالم می کنند.

ایــن در حالی اســت که بررســی که از ســوی 

پژوهشــکده آمار ایران در رابطه بــا تاثیرگذاری 
ویروس کرونا در بخش های اقتصادی انجام شده، 
 از این حکایــت دارد که در اســفند و فروردین ماه 
در کل بخش های کســب و کار تــا ۲۴.۵ درصد 
افزایش قیمت وجود داشته است که در همین دوره 
۲۲ درصد کســب و کارها با کاهش قیمت و ۵۳.۵ 

درصد نداشته اند.
 در اردیبهشــت ماه  نیــز در ۲۸ درصــد کســب 
و کار افزایــش قیمــت، ۲۰.۲ درصــد کاهــش 
و برای ۵۱.۹ درصــد بدون تغییر بوده که نشــان 
می دهــد در اردیبهشــت ماه رونــد افزایشــی 
 قیمت بیشتر شــده است.بر اســاس این گزارش

 عمده علت تغییــرات قیمــت در کل بخش های 
کســب و کار، تغییر قیمــت مواد اولیــه با ۳۳.۳ 
درصــد در اســفندماه و فروردین مــاه و تغییــر 
 تقاضا بــا ۲۲.۳ درصــد در اردیبهشــت ماه بوده

 است.
در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی در خدمات، 
در فروردین مــاه و اســفندماه ۲۵ درصد افزایش 
قیمت، صنعت و معدن ۲۲.۲ و کشــاورزی ۲۸.۳ 
درصد ثبت شــده اســت، اما در اردیبهشــت ماه 
رشــد قیمت هــا در خدمــات بــه ۲۷.۳، صنعت 
 و معــدن ۲۷ و کشــاورزی تــا ۳۲.۱ درصــد

 می رسد.

با دســتور وزیر نفت، قیمت کف خوراک اتان برای 
تحویل به پتروشیمی ها حدود ۱۰ درصد ارزان شد.

با شــیوع کرونا و جنگ قیمتی در ماه آوریل بین 
تولیدکنندگان بزرگ نفت، قیمت طالی سیاه در 
بازار کاهش چشمگیری داشت. هر چند با اجرای 
توافق کاهش تولید و کاهش محدودیت های تردد 
بعد از موج اول کرونا در جهان،  اکنون قیمت نفت 

در حاشیه ۴۰ دالر در هر بشکه قیمت می خورد.
بر همین اساس قیمت سایر فرآورده های مشتق از 
نفت نیز با کاهش قیمت در بازارهای جهانی همراه 
بوده و پتروشــیمی ها نیز از این قاعده مســتثنی 

نبودند.

تا پیــش از ایــن اتفاق هــا، قیمت اتــان مصرفی 
پتروشــیمی ها طبق فرمولی محاسبه می شد که 
فاکتورهای متغیر آن پلی اتیلن و نفتا بودند. با وجود 
این فرمول اما کف قیمتی ۲۲۰ دالری و سقف ۴۰۰ 
دالری در هر تن تعیین شده بود.  البته این فرمول 
همانگونه که در باال ذکر شد به دلیل کاهش قیمت 

نفت در جهان چندان کاربرد نداشت.
در متــن ابالغیه بیژن زنگنه، آمده کــه با توجه به 
گزارش های  جلسه ۱۳ خرداد ۹۹ ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت و نظر ریاست جمهوری و با توجه 
به نشســت ۲ تیر ۹۹ بین همــه تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان اتیلن و نیز مســووالن شــرکت 

ملی صنایع پتروشیمی در مورد اصالح نرخ خرید 
اتیلــن از شــرکت های تولیدکننــده آن، با هدف 
جلوگیــری از زیان دهی واحدهــای تولیدکننده 
اتیلن، کف قیمت فروش گذشــته اتــان را، با ۲۰ 
 دالر کاهــش معــادل ۲۰۰ دالر در تــن تعیین 

می شود.
با توجه به این ابالغیه و قیمت کف ۲۲۰ دالری قبل،   
قیمت خوراک اتان برای تحویل به واحدهای تولید 
اتیلن، حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است که عالوه 
بر رقابتی کردن قیمت تولید محصوالت پتروشیمی، 
بر روی سود شرکت های وابسته به این محصول در 

بورس نیز موثر خواهد بود.

مدیر عامل شرکت فناوری بورس تهران از افزایش 
۵۰ درصدی مشارکت کنندگان در عرضه اولیه روز 

گذشته برای خرید نماد سیتا۱ خبر داد.
مدیر عامل شــرکت فناوری بورس تهران در مورد 
مشــکل یکی از کارگزاری ها گفت: بعــد از ایجاد 
مشــکل برای کارگزاری یادشده یکی دو روز طول 
کشید تا ســامانه های کارگزاری راه اندازی شود و 
اکنون عمده مشــتریان برای خرید عرضه اولیه در 
آن کارگزاری توانسته اند خدمات مورد نیاز دریافت 

کنند و سامانه های آن پایدار شده است.

وی ادامــه داد: با توجه به اســتقبال بیش از اندازه 
مردم بــرای خرید ســهام عرضه اولیه ســیمان 
تأمیــن در نماد ســیتا ۱ تعداد مشــتریان عرضه 
 اولیه نسبت به سری قبل ۵۰ درصد افزایش یافته

 است.
مدیر عامل شــرکت فناوری بورس تهــران افزود: 
در عرضــه اولیه قبلــی ۲.۵ میلیون نفــر و در دو 
عرضــه اولیه قبــل از آن هر کــدام ۳ میلیون نفر 
 مشارکت کردند و روز گذشــته بالغ بر ۵۰ درصد 
رشد در مشتریان خرید سهام عرضه اولیه سیمان 

تأمین مشاهده شده است.
دهقان با بیان اینکه شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران هم بیــش از ۶۶ هزار واحد رشــد را در روز 
گذشته تجربه کرد، اظهار داشت: شاخص کل، روز 
گذشته به رکورد بی سابقه یک میلیون و ۶۱۲ هزار 

و ۸۸۹ واحد رسیده است.
وی همچنین گفت: روز گذشته سیستم پرداخت 
شــاپرک گرچه مشــکل داشــته اما فکر می کنم 
 تأثیری در عرضه اولیه سهام سیمان تأمین نداشته

 است.

رکورد جدید قیمت در بازار طال شکسته شد

 ایرباس برای جلوگیری از ورشکستگی ۱۵۰۰۰ نفر را اخراج می کندصادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد

ترکیه به دنبال برکناری قاضی آمریکایی تحریم های ایران

استخراج کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال باید خسارت دهند

 خوراک پتروشیمی ها ارزان شدقیمت ها طی چند ماه اخیر چند درصد باال رفتند؟

۴.۵ میلیون نفر در عرضه اولیه روز گذشته شرکت کردند
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سوداگران  در  کمین   زمین  های   ارزان   دولتی
تصمیم   جدید   دولت    برای    ساماندهی    بازار   مسکن   به   نفع   سرمایه گذاران   است   نه   مردم

سیگنال های جدید دولت برای بازار مسکن

هرچند در روزهای اخیر افزایش قیمت گوشــی 
تلفن همراه در مقایسه با رشد قیمت دیگر کاالها 
همچون خودرو کمتر موردتوجــه قرار گرفته اما 
شاهد هســتیم که این رشد قیمت همچون دیگر 
گرانی ها، متقاضیان این کاال را با مشــکل روبه رو 
کرده و دسترســی مردم به خرید گوشی موبایل 
سخت تر شده است. آمار شرکت های واردکننده 
در حال حاضر حاکی از آن اســت که حدود ۵۰۰ 
هزار گوشــی در گمرک و انبار ها وجــود دارد و با 
کمک بانک مرکزی می شــود این گوشــی ها را 
ترخیص کرد.به گفته مسئوالن، قطع ارز حمایتی 
از نرخ تلفن های همراه یکی از علل افزایش قیمت 
این کاال است. هرچند مسئوالن مقصر اصلی گرانی 

گوشی همراه را »شیوع کرونا«...

ســرعت رشــد دالر طی روزهای اخیــر کمتر 
 شــده اســت. اما فاصله قیمتی بــازار آزاد با نرخ 
صرافی ها، باعث شــده بــازار ارز همچنان برای 
دالالن جذابیت داشته باشد. در حال حاضرتفاوت 
نرخ دالر صرافی ملی بــا دالر آزاد حدود ۱۵۰۰ 
تومان است.بازار ارز حاال با وضعیت تازه روبروست. 
رشته های دالالنی که بر طبل توخالی تحریم های 
تازه می کوبیدند ، در نشست اخیر شورای امنیت 
پنبه شده اســت و قرار نیست تحریم های تازه ای 
علیه ایران اعمال شود.  به گزارش خبرآنالین، تنها 
ماندن امریکا و حمایت همه جانبه جهانی از برجام 
حاال تاثیرات خود را بر بازار ارز ایران واقتصاد کم 
کم آشکار می کند. عقب نشینی اندک قیمت ها از 

صبح امروز در بازار گواه این ...



اقتصاد2
ایران وجهان

قانون چک در پیچ و خم ساختمان 
شیشه ای بانک مرکزی

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا 
ابالغ شــده و در این مدت پســتی و بلندی های 
بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این 
مدت نشــان داده عزم راسخی برای اجرای کامل 
این قانون ندارد. به گزارش مهر، روند اجرای قانون 
جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم کاری و 
اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای باالی 
اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، 
عدم وابستگی به الشه چک، ثبت سیستمی چک و 
سامانه استعالم بانک مرکزی، انتظار است که بانک 
مرکزی سریعاً ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی 
قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه 
و حقوقدان در گفتگو با خبرنــگار مهر گفت: ما 
منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون 
را می خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امســال 
تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. 
قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در 
سال ۹۷ ابالغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از 
این موارد فوراً عملیاتی شد که می توان به اجرای 
دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای 
این قانون برای اجرا، بازهای یکساله الزم داشت و 

یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.
وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک 
آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل 
از آذر امسال انجام می شود. این موضوع مستلزم 
آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند 
که با دسترسی راحت به سامانه های بانک مرکزی 
خصوصاً اتصال آن به ســامانه صیاد و چکاوک، 

صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

اعتبارسنجی پیش بینی شده در قانون 
بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش بینی 
شده در قانون بســیار کامل است به این معنا که 
شــخص می تواند گردش چکهای صادرکننده، 
میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات 
باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول 
کند. در واقع سامانه هایی که بانک مرکزی موظف 
به راه اندازی آن هاســت، ســامانه هایی دو طرفه 
اســت. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند 
اطالعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید 
بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ 
دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده 

نشده است که این موارد را کامل ابالغ کرده باشد.

یک مهندس نرم افــزار هم می تواند 
سامانه چک الکترونیک را برنامه نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این ســامانه زیرســاخت 
الکترونیکی ســنگینی ندارد، گفــت: یک طراح 
اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می تواند این 
سامانه را برنامه نویسی و عملیاتی کند. احساس 
می شــود که بانک مرکزی خیلی اراده ای جدی 
برای این کار ندارد و جای تعجب اســت، چون با 
سیاست های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای 
همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است 
که پول کامالً ردیابی شود و حساب ها شفاف باشد.

قانون جدید صدور چک روابط مالی را 
به شدت شفاف می کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور 
چک روابط مالی را به شدت شفاف می کند، یکی از این 
موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم چنین 
ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش ها باید در 
بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی 
هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده 

است واقعاً سوال برانگیز است.

با عملیاتی شــدن چک الکترونیک، بیم 
مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می رود

معتمدی با بیان اینکه چــک الکترونیک مزایای 
بســیاری بر چــک کاغــذی دارد، گفت: چک 
الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده اســت. چک 
الکترونیک یک برآمد از این ســامانه است و یک 
پدیده جدا نیســت. ولی به هر حال باید سامانه 
به طور کامل اجرایی شــود که چک الکترونیک 
هم جزئی از آن اســت. اجرای چک الکترونیک 
تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک 
الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت 
آن یا دســتکاری کاماًل منتفی می شود و خیلی 
از جرایم هم منتفی خواهد شــد. بنابراین فقط 
می توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند 

عقب افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

خبر

سرعت رشد دالر طی روزهای 
اخیر کمتر شــده اســت. اما 
 فاصله قیمتی بازار آزاد با نرخ 
صرافی ها، باعث شده بازار ارز 
همچنان برای دالالن جذابیت 
داشته باشد. در حال حاضر تفاوت نرخ دالر صرافی ملی با 

دالر آزاد حدود ۱500 تومان است.
بازار ارز حاال با وضعیت تازه روبروست. رشته های دالالنی 
که بر طبل توخالی تحریم های تازه می کوبیدند ، در نشست 
اخیر شورای امنیت پنبه شده است و قرار نیست تحریم های 
تازه ای علیه ایران اعمال شود.  به گزارش خبرآنالین، تنها 
ماندن امریکا و حمایت همــه جانبه جهانی از برجام حاال 
تاثیرات خود را بــر بازار ارز ایران واقتصاد کم کم آشــکار 
می کند. عقب نشینی اندک قیمت ها از صبح امروز در بازار 
گواه این دعاست که دور تازه ای از تحوالت پیش روست و 

دمای دالر در فردوسی پایین خواهد امد .
در حالی که آمریکا تالشــی جدی را در نشســت آنالین 
شورای امنیت برای افزایش فشــار به ایران در دستور کار 
قرار داد، نماینده دائم آلمان در سازمان ملل متحد، برجام را 
شاهکاری دیپلماتیک دانست که باید حفظ شود و گفت ما 
مخالف استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران هســتیم. در عین حال نماینده دایم 
فرانســه در ســازمان ملل با بیان این که از پیشنهادهای 
یکجانبه حمایت نمی کنیم، گفت: این مسایل، شکاف ها را 
در شورای امنیت بیشتر می کند.حمید بعیدی نژاد، سفیر 

ایران در انگلستان نیز در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشت: سفیر ایران در انگلیس گفت: نشست شورای امنیت 
سازمان ملل تجلی وحدت میان تمام اعضا به غیر از آمریکا، 
در حمایت بدون قید و شرط از توافق هســته ای ایران و 

محکومیت سیاست های آمریکا را ثابت کرد.

بازار ارز
 طی روزهای گذشته مانور برخی دالالن بر مساله تحریم به 
حدی شدید بود که حتی عرضه های گسترده ارز نیز نمی 

توانست تب بازار را اندکی فرو بنشاند . قیمت ها در شرایطی 
افزایش می یافت که ارز تزریقی به بازار مشتری نداشت اما 
دالالن با خرید  فروش های صوری تالش می کردند قیمت 
را باالتر ببرند و همین مساله جو روانی بازار را تحت تاثیر 

قرار داده بود .
 بانک مرکزی اما این بار قصد نداشت از در پول پاشی و تزریق 
بی محابای ارز برای آرم کردن بازار بیرون بیاید . رییس کل 
بانک مرکزی با هشدار به سرمایه گذاران نسبت به ورود به 
بازار ارز بارها و بارها تاکید کرد که قرار نیست با هدف کاهش 

قبمت ارز ، دالرها سرازیر بازار شوند. با این حال اما در قالب 
برنامه ریزی فشرده و با هدف پاسخ به نیاز بازار ورودی ارز 

نسبت به روزهای گذشته تقویت شده است.
 آخرین گزارش های رسیده نشان می دهد  بازارساز دیروز 
۱00 میلیون دالر وارد بازار کرده اســت کــه از این رقم 
۴.۱میلیون دالر به فروش رفته است. بر اساس این آمارها 
از هفته قبل تاکنون به میزان ۶00 میلیون دالر وارد بازار ارز 
شده و این رقم ها در روزهای آینده نیز تداوم خواهد یافت. 
میزان عرضه های روز گذشته با قیمت ۱۸ هزار و ۸۹0 تومان 
برای هر دالر بوده است که با تقاضای قابل توجهی روبه رو 
نشده است. همچنین بازارســاز روز گذشته، عرضه های 
یورویی را نیز انجام داد، براساس آمارهای منتشر شده، صبح 
روز گذشته 5/ ۲ میلیون یورو با نرخ ۲۱ هزار و 50 تومان از 
سوی بازارساز عرضه شده که از این میزان تنها ۴00 هزار 
یورو معامله شده است. این قیمت های عرضه شده، نسبت 
به روزهای قبل کاهشی بوده است. گزارش ها حاکی از آن 
است که تقاضای خرید در بازار پس از این عرضه ها کاهش 

یافته است.
حاال اما صر افان در پاسخ به این ســئوال که قیمت ها در 
بازار چه روندی را طی مــی کنند؟ بال معطلی می گویند: 
کاهش، روند پیش رو کاهشی اســت. هر چند قیمت ارز 
در صرافی های بانکی برابر با ۱۸ هزار و ۹50 تومان اســت 
اما قیمت ها در بازار آزاد کمی باالتر از ســد مقاومتی ۲0 
هزار تومان ایستاده است. حاال اما فعاالن این بازار معتقدند 
شمارش معکوس برای بازگشــت دالر به کانال ۱۹ هزار 
تومان و سپس عقب نشــینی آن به کانال های پایین تر 

آغاز شده است.

تب بازار ارز نشست

جذابیت  دوباره  بازار  ارز  برای  دالالن

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
ورود دادستانی برای کنترل نرخ های 

کاذب در آگهی های اجاره
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه تعیین 
سقف اجاره بها مشمول تمام واحدهای مسکونی 
در کل کشور است، گفت: وضعیت لجام گسیخته 
قیمت ها در بــازار اجاره با ورود دادســتانی برای 
کنترل قیمت هــا در آگهی های اجــاره و تمدید 

قراردادهای اجاره با نرخ مصوب، آرام شده است.
»محمد اسالمی« در حاشیه جلسه ستاد مقابله 
با کرونا در خصوص مصوبه ستاد برای ساماندهی 
بازار اجاره، افزود: طبق مصوبه اخیر ستاد، حداکثر 
افزایش اجاره بها در تهــران ۲5 درصد، در کالن 
شــهرها حداکثر ۲0 درصد و در سایر شهرها ۱5 
درصد خواهد بود. وی بــر دریافت کد رهگیری 
هنگام ثبت تمام معامالت مسکن تاکید کرد و گفت: 
همه معامالت مسکن باید در سامانه ثبت معامالت 
ثبت شــود، چه قراردادهایی که در دفترخانه ها 
تنظیم می شود و چه قراردادهایی که در بنگاه های 
امالکی تمدید یا جدید نوشته می شود؛ همه باید 

کد رهگیری دریافت کنند.
وزیر راه به تالش دولــت برای تمدید قراردادهای 
اجاره با هدف جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
اشاره کرد و ادامه داد: البته اگر مستأجر تعهدات 
خود را عمل نکرده باشد چنانچه صاحبخانه حکم 
دادگاه داشته باشد، مستاجر باید ظرف دو ماه خانه 
را تخلیه کند و اگر مالک، خانه را بفروشد مستأجر 
باید تخلیه کند. وزیر راه و شهرسازی، گفت: دامنه 
شمول مصوبه ستاد ملی، کل واحدهای مسکونی 
کشور است. سیاست دولت ناظر بر این است که 
هیچ  جابجایی در این وضعیــت صورت نگیرد و 

عاملی نشود که زمینه شیوع کرونا را فراهم کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی تا سه ماه بعد از دوره 
پایان کرونا که وزارت بهداشت آن را اعالم می کند 
این شــرایط برای قراردادهای اجاره و واحدهای 
مسکونی استیجاری اجرا می شــود و قراردادها با 
این نرخ اعالمی برای یکسال دیگر تمدید می شود.

وی توضیح داد: بعد از یکســال اگــر به نقطه ای 
رســیدیم که هنوز کرونا ادامه داشته باشد، این 
مصوبه همچنان قابل اجرا است و دوباره برای سال 
بعد میزان آن را اعالم می کنیم. وزیر راه در خصوص 
تاثیر تعیین سقف اجاره بها ذیل مصوبه ستادملی 
کرونا، گفت: این مصوبه در این دو هفته توانسته 
تاثیر خود را بر بازار اجاره بگذارد و ابالغ مصوبه امروز 
به اتحادیه امالک انجام شد، ضمن اینکه رییس 
اتحادیه امالک در جلسات کارشناسی اعالم کرد 
این مصوبه برای کنترل قیمت ها کارگشا بوده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس اخبار و اطالعاتی 
که داریم وضعیت لجام گســیخته قیمت ها در بازار 
اجاره کنترل و جامعه آرام شده است و مردم به آرامش 
رسیده اند . وزیر راه و شهرسازی خبر داد: به خصوص 
سایت هایی که بدون مالحظه، نرخ های کاذب اعالم 
می کردند مورد کنترل قرار گرفتند و تاکید شده است 
که دادستانی ورود پیدا کند و جلوگیری شود از اینکه 

التهاب مجددا به بازار مسکن سرایت کند.

افت تدریجی نرخ دالر در کانال 
۱۸ هزار تومانی  

دالر در صرافی های بانکی دیروز )چهارشنبه( در 
مقایسه با روز معامالتی گذشته ۴0 تومان کاهش 
قیمت داشــت و به بهای ۱۸ هــزار و ۹50 تومان 
فروخته شد. نرخ خرید هر دالر در ساعت ۱۴ دیروز 
در تابلوی صرافی های بانکی ۱۸ هزار و ۹00 تومان و 
فروش ۱۸ هزار و ۹50 تومان بود که نسبت به دیروز 
۴0 تومان ارزان شــد. قیمت خرید و فروش یورو 
نسبت به دیروز ثابت بود، بر این اساسا، نرخ خرید هر 
یورو ۲۱ هزار تومان و نرخ فروش آن ۲۱ هزار و ۱00 
تومان شد. میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی 
گذشته در سامانه سنا ۲۱ هزار و ۲0۹ تومان و هر 

دالر ۱۹ هزار و ۶۳ تومان اعالم شده است.
همچنین هر حواله دالر در ســامانه نیما در روز 
معامالتی گذشته ۱۶ هزار و ۴۶۶ تومان، حواله یورو 

نیز ۱۹ هزار و ۱۲۲ تومان به فروش رسید.
فتح قله ای جدید در معامالت روز گذشته بورس

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )چهارشنبه( 
۶۶ هزار و ۳۶ واحد رشد داشت که در نهایت این 
شــاخص به رقم یک میلیــون و ۶۱۲ هزار واحد 
رسید. براســاس معامالت روز گذشته بیش از ۹ 
میلیارد و ۱۸0 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۳۷ هزار و ۳۹0 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۱۳ هزار و ۳0۲ 
واحد افزایش به ۴۶۶ هزار و ۳۴0 واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با هشت هزار و ۷۶۷ واحد رشد به 
۳0۷ هزار و ۳۷۲ واحد رسید. شاخص بازار اول 5۴ 
هزار و ۶۳۸ واحد و شاخص بازار دوم ۱0۷ هزار و 

۳۴۸ واحد افزایش داشتند.

اخبار

بررسی میدانی بازار خودروی پایتخت حکایت از قیمت های عجیب 
و غریبی بــرای خودروهای داخلــی دارد، نرخ هایی کــه به اعتقاد 
کارشناســان نمی تواند مبنا قرار بگیرد و در عمل خرید و فروش ها 

در حد صفر است.
امروز در گروه ایران خودرو هر دســتگاه پــژو ۲0۶ تیپ ۲ به ۱۳۸ 
 V۸ ۲0۶ میلیون تومان، پژو ۲0۶ تیپ 5 به ۱۷۳ میلیون تومان، پژو
به ۱۷0 میلیون تومان، پژو ۲0۶ صندوق دار دنده ای ۲۱۲ میلیون 
تومان، پژو ۲0۷ اتوماتیک ۲۶5 میلیون تومــان، پژو ۴05 به ۱۲۶ 

میلیون تومان، پژو پارس ۱5۴ میلیون تومان و سمند ال. ایکس ۱۲۹ 
میلیون تومان قیمت دارند.

در گروه سایپا نیز هر دستگاه پراید ۱۳۱ به ۷۶ میلیون تومان، تیبا 
صندوق دار ۸۷ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۹5 میلیون تومان و ســاینا 

۹۶.5 میلیون تومان قیمت خوردند.
قیمت یاد شــده مربوط به خودروهای ســفید رنگ هستند که در 

مقایسه با هفته گذشته تغییری را نشان نمی دهند.
با این حال، کارشناسان افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته را عامل 

اصلی نوسان های قیمتی خودروها اعالم می کنند و معتقدند حتی 
اگر نرخ دالر کمی افت پیدا می کرد، می توانست بر کاهش قیمت ها 
موثر باشد.به اعتقاد کارشناسان، در شرایط کنونی که اثر روانی دالر 
در افزایش قیمت ها مشهود اســت، اکثر آنانی که خودرو در اختیار 
دارند حاضر به فروش نیســتند یا قیمت های غیرواقعی و باال برای 
خودروهای خود تعیین می کنند که به هیچ عنوان نمی تواند مبنایی 
برای خرید و فروش در نظر گرفته شــود. هر چند در این شــرایط 

خریداری هم وجود ندارد.

رییس جمهور ایران قانون سزار را غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی 
خواند و تاکید کرد: این اقدامات نامشروع و غیر انسانی رژیم آمریکا 

هیچ خللی در اراده ملت های دوست با سوریه ایجاد نمی کند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی طی سخنانی در اجالس فوق العاده 
روسای جمهور کشورهای ضامن صلح آستانه ایران روسیه و ترکیه 
که به میزبانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه تعیین سرنوشت سوریه 
تنها به دست مردم این کشور و بدون مداخله خارجی ممکن است، 
اظهار کرد: امروز در حالی این نشست را برگزار می کنیم که جهان با 
پاندمی ویروس کرونا مواجه هستند و مردم سوریه هم از این قاعده 

مستثنی نیستند.
وی افزود: از آن روز که چنین اتفاقی افتاد  تالش برای تسکین آالم 
مردم سوریه و بهبود اوضاع بهداشتی آنان الزم بوده است اما آمریکا 
تحریم های تازه ای موسوم به سزار را برای فشار بیشتر به مردم سوریه 

اعمال کرده است که غیرانسانی و یک تروریسم اقتصادی است.
رییس جمهوری ادامه داد: در شــرایط شیوع کرونا، این تحریم های 
تحمیل شده به سوریه توسط رژیم آمریکا از سوی جمهوری اسالمی 
محکوم است و تاکید می کنیم که به حمایت های خود از مردم و دولت 

مشروع سوریه با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد.
روحانی تاکید کرد:  آمریکا مطمئن باشد  آنچه از طریق فشار نظامی 

و توسل به گروه های تروریستی به دست نیاورده، نمی تواند از طریق 
ابزار فشار اقتصادی با مجازات مردم سوریه به دست بیاورد.

وی گفت: این اقدامات نامشروع و غیر انسانی رژیم آمریکا هیچ خللی 
در اراده ملت های دوست با ســوریه ایجاد نمی کند. مسئله آوارگان 
داخلی و پناهجویان سوری موضوع مهمی اســت که ما باید به آن 

کمک کنیم.
روحانی با یادآوری اینکه راه حل بحران سوریه نه نظامی که سیاسی 
است اظهار کرد: ما به عنوان کشــورهای ضامن روند آستانه همواره 
از گفت وگوهای سوری - سوری در چارچوب توافقات ایجاد شده در 
روند آستانه حمایت می کنیم و بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم 
داعش و القاعده و ســایر مجمموعه های ذیل آنها در تمام منطقه از 

جمله سوریه تاکید داریم.
ریس جمهوری با بیان اینکه امروز با گذشت بیش از نه سال از آغاز 
جنگ سوریه جمهوری  اسالمی ایران معتقد به راه حل سیاسی برای 
حل آن است، گفت: ما از مذاکرات ایجاد شده در روند آستانه حمایت 
می کنیم. ما امروز در شرایطی از مبارزه با تروریسم سخن می گوییم 
که تا کنون تالش های زیــادی در این زمینــه رخ داده و جا دارد از 
سپهبد قاسم سلیمانی یاد کنیم که مبارزه با تروریسم داشت و در این 

راه جان خود را گذاشت.

روحانی تصریح کرد: این در حالی اســت که آمریــکا خود را مدعی 
مبارزه با تروریســم می داند امــا قهرمان این مبــارزه در منطقه و 
همراهانش را به شهادت رسانده که این نشانه ادعای دروغین رژیم 

آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریســم تا محو کامل 
آن از ســوریه و به طور کلی از منطقه ادامه خواهد داشــت، تاکید 
کرد: در این مســیر نباید امنیت جان غیر نظامیــان به خطر بیافتد 
 و نباید اجازه دهیم تروریســت ها از مردم به عنوان ســپر انســانی 

استفاده کنند.
وی افزود:  سوریه مستقل و متحد و گفتن از آن یک اصل کلی است 
و در این شرایط است که ثبات و امنیت منطقه تامین می شود. پس 
حضور نیروهای آمریکایی در سوریه به بیشتر شدن درگیری ها منجر 
شده و از سویی در حال غارت منابع این کشور هستند و الزم است این 

نیروها زودتر از منطقه و سوریه خارج شوند.
روحانی در پایان تاکید کرد: احترام به حاکمیت ملی و استقالل سوریه 
اصلی خدشه ناپذیر است و سوریه ای متحد و مستقل و بدون حضور 
نامشروع قدرت های خارجی است که منجر به بازگشت آرامش به این 
کشور پس از سال های طوالنی رنج مردم می شود و به ثبات و امنیت 

همسایگان نیز کمک می کند.

رکود  خرید و فروش  در بازار خودرو
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معاون مســکن وزیر راه و شهرســازی در تشــریح 
مصوبه سامان دهی بازار اجاره گفت: در شرایطی که 
موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشــته باشد، 
موظف اســت قرارداد خود را مطابــق نرخ مصوب 
 اعالم شــده و با مستاجر ســاکن در واحد مسکونی 

تمدید کند.
محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی 
در گفتگو با فارس، ضمن تشریح مصوبه ساماندهی 
بازار اجاره گفت: مطابق مصوبه اعالم شــده از سوی 
رئیس جمهور، قراردادهــای اجاره به طور خودکار و 
با نرخ  ۲5درصد برای شــهر تهران، ۲0 درصد برای 
کالنشــهرها و ۱5 درصد برای سایر شهرهای کشور 

تمدید می شود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در بیان الزامات در 
نظر گرفته شده برای موجران، تصریح کرد: در شرایطی 
که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، 
موظف است قرارداد خود را مطابق نرخ مصوب اعالم 
شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.
وی با اشــاره به در نظر گرفتن حق مالکیت موجر، 
بیان کرد: در شــرایطی که موجر قصد فروش واحد 
مسکونی خود را داشته باشد، پس از فروش از مبادی 
ثبت رسمی، موظف به دادن مهلت ۲ ماهه به مستاجر 
است و در این مدت قوه قضاییه نسبت به صدرو حکم 

تخلیه اقدام نخواهد کرد. محمودزاده در توضیح بسته 
حمایتی از مستأجران و تســهیالت ودیعه مسکن، 
گفت: مدل ارائه شده از ســوی وزارت راه به منظور 
حمایت از مستاجران بوده و به این نحو است که ودیعه 
مسکن اعطا شده به مستاجر به عنوان بخشی از رقم 
رهن واحد مسکونی در اختیار موجر قرار می گیرد؛ 
پس از آن، سود ودیعه از سوی مستاجر در اقساطی 
به بانک باز پرداخت شــده و بعد از اتمــام قرارداد، 
 پرداخت اصل مبلغ ودیعه از سوی موجر به بانک عامل

 انجام می شود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با نکات 
مثبت بسته حمایتی از مستاجران گفت: در شرایطی 
که تسهیالت ودیعه مسکن حتی با باالترین نرخ سود 
تسهیالت یعنی ۱۸ درصد اعطا شود، مستاجر نفع 50 
درصدی می  برد زیرا در شــرایطی که قصد پرداخت 
اجاره معادل مبلغ رهن را داشــته باشد، مجبور به 
پرداخت ۳0 تا ۳۶ درصد مبلغ رهن اســت و بدین 
ترتیب موجر از پرداخت 50درصد رقم اجاره معادل 

مبلغ ودیعه مسکن معاف خواهد بود.
وی در بیان روند تصویب بسته حمایتی از مستاجران 
در قالب تسهیالت ودیعه مسکن، افزود: جزئیات مدل 
از سوی وزارت راه اعالم شده و در حال منتظر تامین 

مالی به منظور ارائه تسهیالت هستیم.

بر اساس محاســبات انجام گرفته توسط اداره 
بررســی ها و سیاســت های اقتصــادی، حجم 
نقدینگی در هفته منتهی بــه ۱۳۹۹.۳.۲۹ به 
۲۶5۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می دهد. 
همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ 
به ۳۸۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که 
در مقایسه با پایان ســال قبل ۸.۸ درصد رشد 

نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مقایسه 
آمار رشــد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته 
)5.۳ درصد( حاکی از آن اســت که تحت تاثیر 
حمایت های صورت گرفته از خانوارها و فعاالن 
اقتصــادی در پی شــیوع ویروس کرونــا و نیز 
افزایش میــزان تنخواه گردان دولت در ســال 
جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 
۲ واحد درصــد افزایش یافته کــه امری مورد 

انتظار بوده است.
بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی 
خود روند تحوالت متغیرهای پولی و اعتباری را 
مســتمراً رصد و نظارت می کند و با بهره گیری 
از ظرفیت هــای جدیــد ایجاد شــده در حوزه 
سیاســت های پولی و عملیات بازار باز، نسبت 

به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر 
مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام 
می کند. در این خصوص می توان به زمینه سازی 
مناســب بانک مرکزی برای عرضــه و فروش 
اوراق بدهی دولتــی از طریق کارگــزاری این 
بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص 
اعالم نرخ سپرده پذیری از بانک ها در سطح ۱0 
 درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد

 اشاره کرد.
 در مجموع با عنایــت به افزایش رشــد مورد 
انتظــار نقدینگــی در ســه ماهه اول ســال 
جــاری در پی اجــرای برنامه هــای حمایتی، 
در ماه های آتی بر اســاس چارچوب سیاســت  
پولی مدنظر بانــک مرکزی، رشــد نقدینگی 
 به روند مورد نظر و متناســب بــا هدف تورمی 

باز خواهد گشت.
در خاتمه تاکید می شود بانک مرکزی به عنوان 
مسئول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام 
پولی و اعتباری همچون گذشــته اقدام خواهد 
کرد و از جراید و اصحاب رســانه انتظار می رود 
هرگونه اطالع رســانی در این زمینه را بر اساس 
اطالعات رسمی منتشره توسط این بانک صورت 

دهند.

جزئیات پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن

 صاحب خانه ها موظف به تمدید قرارداد با نرخ مصوب هستند
بانک مرکزی اعالم کرد:

رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه نخست سال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ایستادگی سکه در کانال ۹ میلیون تومان 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز گذشته با ۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به قیمت ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد.  قیمت هر قطعه 

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه دیروز ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر نسبت به روز گذشته، هشت میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین نیم سکه چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 

تعیین قیمت شد. هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۸۷۰ هزار و ۵۳ تومان و هر مثقال طال نیز سه میلیون و ۷۷۱ هزار تومان به فروش رسید.

روحانی در اجالس فوق العاده صلح آستانه:

آمریکا  از منطقه خارج  شود



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 1951| پنج شنبه  12  تیرماه

صاحبان مشاغل فاقد بیمه هم می توانند وام کرونا بگیرند
در حالی که تا پیش از این پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که دارای کد بیمه 
نزد سازمان تامین اجتماعی هستند آغاز شده بود، معاونت 
اشتغال وزارت کار از آغاز ثبت نام و پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان و کســب و کارهای فاقد بیمه و آسیب دیده از 

جریان کرونا خبر می دهد.
پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا یکی از سیاست های مهم وزارت کار در راستای حفظ 
اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار است و بر همین 
اساس ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از 
شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در 
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بوده اند برای ثبت نام در 
سامانه کارا اقدام و از تسهیالت مذکور بهره مند شدند. در این 
راستا وزارت کار بیش از یک میلیون واحد اقتصادی آسیب 
دیده از کرونا که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول 
کار بودند را شناسایی کرده و با ارسال پیامک، آنها را مشمول 

دریافت تسهیالت حمایتی کرونا اعالم کرده است.
در حال حاضر ۱۴ رسته اصلی و ۵۵۰ زیر رسته در پرداخت 
وام و تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا وجود دارد 
که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه را شامل می شود 
و اسامی کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیالت دوره 
کرونا در گروه های مختلف با میزان تسهیالتی که می توانند 
دریافت کنند از سوی وزارت کار منتشر شده است.بر این 
اساس بنگاههایی که کد کارگاهی و شاغل بیمه شده داشته، 

از سال گذشــته تاکنون فعال بوده و نیروهای کار خود را 
تعدیل نکرده باشند مشمول دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا قرار گرفتند. این بنگاهها پــس از تایید اطالعات از 
سوی داده های تامین اجتماعی، از سوی ستاد ملی کرونا 
برای پرداخت تسهیالت حمایتی انتخاب و معرفی می شوند. 
بنگاههایی که شــرایط پیش گفته را دارا بودند و تمایل به 
استفاده از وام و تسهیالت حمایتی کرونا داشتند با دریافت 
پیامک تایید و ثبت نام در ســامانه کارا توانستند مراحل 
دریافت وام خود را از روز شنبه ۲۴ خرداد دنبال کنند. این 
عده باید به شعبی که هنگام ثبت نام در سامانه اعالم کرده 
بودند مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند.در حالی که 
شرط پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا داشتن کد کارگاهی 
و شاغل بیمه شده اعالم شــده آن دسته کسب وکارهایی 
که فاقد کد بیمه پردازی بودند همچنان دربالتکلیفی به 
سر برده و منتظر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بودند تا 
در صورت نهایی شدن تصمیمات با همکاری دستگاههای 
تخصصی مربوطه برای آنها هم ارسال پیامک صورت بگیرد 

و امکان ثبت نام در سامانه کارا فراهم شود.
به گفته منصوری، داشتن اطالعات صرفا در حد کدملی و 
یک جواز فعالیت نمی تواند مالک پرداخت تسهیالت کرونا 
باشد و پرداخت تسهیالت به متقاضیانی صورت می گیرد که 
صرفنظر از داشتن جواز کسب و کار، فعال هم باشند یعنی 
اطالعات مربوط به فعال یا فعال نبودن صاحب کسب و کار 
در اختیار باشــد تا موجب تضییع حقوق کسب و کارهای 

فعال نشود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری از تشدید 
نظارت ها و اقدامات پیشگیرانه این سازمان به منظور 
اطمینان از اجرای صحیح مقــررات و پروتکل های 
مصوب بهداشتی در بخش حمل ونقل هوایی خبرداد.
رضا جعفرزاده اظهار داشــت: ســازمان هواپیمایی 
کشوری با عنایت به نقش حاکمیتی و نظارتی برای 
کمک به مهار انتشار بیماری COVID-۱۹؛ و با توجه 
به اهمیت و در اولویت قرار داشتن سالمت مسافران، 
توسط بخش های نظارتی خود از جمله دفتر نظارت 
بر فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات هوانوردی، دفتر 
نظارت بر عملیات هوانوردی و دفتر عملیات پرواز به 
صورت مستمر بازرسی های الزم از تمامی بخش های 

فرودگاهی، هندلینگ و … به عمل می آورد.
وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری حسب وظیفه 
ذاتی خود موظف به نظارت بر اجــرای پروتکل ها و 
دستورالعمل های ستاد مرکزی مبارزه با کرونا و ملزم 
به نظارت بر حسن انجام دستورالعمل هاست لذا ابتدا 
رعایت اصول بهداشتی همان گونه که در شیوه نامه 
کد ۱۹۰۰ آمده است را توصیه و در صورت مشاهده 
بی توجهی به مقررات و دســتورالعمل ها نسبت به 
برخورد قانونی و بازگشــت محدودیت های پروازی 

اقدام خواهد کرد.

جعفرزاده تصریح کرد: اهمال و بی توجهی شرکت های 
هواپیمایــی، فرودگاهــی، شــرکت هایی خدمات 
زمینی، بار و مســافر، خدمات ویژه و همچنین سایر 
شــرکت های فعال در امر پرواز، در رعایت مقررات 
و دستورالعمل های ســازمان هواپیمایی کشوری و 
پروتکل های بهداشتی تدوین شده توسط این سازمان 
برخوردهای الزم را در پی خواهد داشت.سخنگوی 
سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: از آنجا 
که افزایش پروازها و رفع محدودیت ها می تواند تنها 
راهکار مقاومت ها در این شرایط سخت به شمار آید 
لذا چنانچه شرط محوری این موضوع نادیده گرفته 
شــود لطمه اقتصادی ناشــی از آن غیرقابل جبران 
خواهد بود بنابراین برای استمرار پروازهای داخلی و 
فراهم شدن زمینه های انجام پروازهای بین المللی 
نیاز به انجام پروازهای ایمن و سالمت مسافر، رعایت 
مقررات بهداشتی بی چون و چرای بهداشتی میسر 
نخواهد شد.وی با بیان اینکه بنا به توصیه های وزارت 
بهداشت رعایت اصول بهداشت فردی مهمترین شیوه 
مهار این ویروس است از هموطنان خواست چنانچه با 
موارد تخلفی در خصوص عدم اجرای صحیح مقررات 
مواجه شدند مراتب را از طریق سایت سازمان به نشانی 

www.cao.ir اطالع دهند.

hamta.ntsw. در حالی که سایت رسمی سامانه همتا
ir است، کالهبرداران برای فریب و سوءاستفاده کاربران، 
پیامک هایی به همراه لینک سایت های فیشینگ ارسال 
می کنند.کالهبرداران با راه اندازی ســایت های جعلی 
که شبیه به سایت های اصلی است، به ربودن اطالعات 
افراد، اغلب برای سوءاستفاده های مالی اقدام می کنند؛ 
در این شیوه که اصطالحاً به فیشینگ معروف است، از 
طریق اطالعات واردشده توســط کاربران در صفحات 
جعلی حساب های بانکی قربانیان خالی می شود یا ممکن 
است اطالعات شخصی کاربران را دریافت کرده و از آن 

سوءاستفاده کنند.
پس از اجرای طرح رجیســتری، ارسال پیامک هایی به 
اسم همتا به همراه آدرس های جعلی و صفحه هایی که 
مانند سامانه همتا طراحی شده، اتفاق تازه ای نیست اما 
هر بار به روشی صورت می گیرد. پیش از این بارها اتفاق 
افتاده که پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته 
شده جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه، مبلغی 
را پرداخت کنند. در یکی از جدیدترین نمونه های این 
کالهبرداری، با هدایت کاربران به سایت های فیشینگ، 

اطالعات را از آنها درخواست می کنند.
این درحالی است که با مراجعه به وب سایتی که لینک 
آن در پیامک آمده است، متوجه می شویم این وب سایت 
فیلتر شــده اســت. اما از آن جایی که این روزها بیشتر 
کاربران برای مراجعه  به وب سایت ها و اپلیکیشن های 

فیلترشــده، از فیلترشکن اســتفاده می کنند، متوجه 
این موضوع نخواهند شــد. درصورتی که با فیلترشکن 
وارد این سایت شوید، با سایتی مواجه خواهید شد که 
بسیار شبیه به ســامانه همتا طراحی شده و متاسفانه 
کاربران بدون توجه به آدرس ســایت که اشتباه است، 
فریب صفحه ای که مشابه سایت اصلی طراحی شده را 
می خورند. کانال رسمی آموزش و اطالع رسانی ثبت تلفن 
همراه )رجیستری( هم بارها هشدار داده که این روش، 
یکی از شیوه هایی اســت که کاله برداران برای دستبرد 
زدن به حساب بانکی افراد از آن استفاده می کنند. از طرفی 
کاربران باید توجه داشته باشند هرگونه اطالع رسانی در 
زمینه طرح ثبت تلفن همراه، از طریق سرشماره پیامکی 
HAMTA انجام می شــود. ازطرفی ســایت رسمی 
ســامانه همتا hamta.ntsw.ir و سایت اطالع رسانی 
همتا hamtainfo.ntsw.ir است و سامانه همتا دامنه 

دیگری ندارد.
همچنین درصورتی که به درگاه های بانکی هدایت شدید، 
همواره پیش از هرگونه پرداخت حتماً باید از اعتبار درگاه 
پرداخت مطمئن شوید. ویژگی های اولیه درگاه پرداخت 
معتبر شــامل عبارت https و همچنین عالمت تأیید 
سرویس دهنده )معموالً به صورت قفل سبزرنگ( است که 
در ابتدای آدرس درگاه پرداخت وجود دارد. البته سامانه 
همتا برای انجام فرآیندهای خود وجهی دریافت نمی کند 

و انجام همه فرایندهای سامانه همتا رایگان است.

نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
روند قیمت سکه همچنان سینوسی است، علت افزایش 
عجیب قیمت سکه در ناشی از اخبار جلسه شورای امنیت 
ملی دانست که پس از آن و آرام بودن شرایط، امروز روند 
قیمت برعکس شده و نسبت به روز گذشته کاهش یافته 
است. روز گذشته علیرغم اینکه پارامترهای موثر در قیمت 
ســکه)نرخ ارز و قیمت انس جهانی( نسبت به روزهای 
پیش تر از آن، کاهشی بودند اما قیمت سکه افزایشی بود 
و به بیش از ۹ میلیون تومان رسید که با توجه به کاهشی 
بودن عوامل موثر در نوســانات قیمت سکه، عجیب به 

نظر می آمد.
در رابطه با علت این موضوع محمد کشتی آرای - نایب 
رئیس دوم اتحادیــه طال و جواهر تهران بــا بیان اینکه 

نوسانات و روند سیسنوســی قیمت ها همیشه حاکم بر 
بازار است، اظهار کرد: روز سه شنبه نسبت به روز قبل آن، 
قیمت انس جهانی پایین تر بود و ارز نیز در نوسان بود. این 
نوسانات سینوسی در ارز و قیمت طالی جهانی وجود دارد. 
این عوامل و نوسانات آن غیرقابل انکار و جزو الینفک بازار 
شده اند. قیمت ارز باال و پایین می رود و این نوسان بالفاصله 
بر روی قیمت سکه و طال تاثیر می گذارد.  وی علت افزایش 
قیمت روز گذشته را اینگونه تشریح کرد که افزایش قیمت 
روز گذشته تحت تاثیر اخبار بحث شورای امنیت در رابطه 
با مسائل ایران بود. با توجه به اینکه دیشب این موضوع 
مطرح شــد و اتفاق خاصی پیش نیامد  روند افزایشــی 
روزچهارشنبه برعکس شده و نرخ ارز کاهش یافت که به 

دنبال آن قیمت سکه و طال نیز مجدد کاهشی شده اند.

هرچند در روزهــای اخیر 
افزایش قیمت گوشی تلفن 
همراه در مقایســه با رشد 
قیمت دیگر کاالها همچون 
خودرو کمتر موردتوجه قرار 
گرفته اما شاهد هستیم که این رشد قیمت همچون 
دیگر گرانی ها، متقاضیان این کاال را با مشکل روبه رو 
کرده و دسترسی مردم به خرید گوشی موبایل سخت تر 
شده است. آمار شرکت های واردکننده در حال حاضر 
حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ هزار گوشی در گمرک 
و انبار ها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می شود این 

گوشی ها را ترخیص کرد.
به گفته مسئوالن، قطع ارز حمایتی از نرخ تلفن های 
همراه یکی از علل افزایش قیمت این کاال است. هرچند 
مسئوالن مقصر اصلی گرانی گوشی همراه را »شیوع 
کرونا«، »افزایش تقاضــا«، و »افزایش نرخ ارز« عنوان 
کرده اند، اما بررسی آمار انجمن »واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی«، در ســال ۹۸ نشان می دهد که 
گوشی تلفن همراه در سال ۹۸، ســومین قلم عمده 
وارداتی بوده اســت و واردات موبایــل از طریق رویه 

تجاری، در سال ۹۸ نسبت به سال  پیش از آن رشدی 
۹۰ درصدی داشته است. این آمار، بیانگر آن است که 
با وجود افزایش عرضه تلفن همراه، »گرانی، همچنان 
در این بازار ادامه دارد.« همچنین اگرچه مســئوالن 
و مدیران، گرانــی را نتیجه عواملی چــون »ویروس 
کرونا«، »مافیای تلفن همراه«، »قیمت ارز« و »نبود 
ارز دولتی« می دانند، اما باید پرســید نقش ایران در 
تولید این محصول پرمصرف چیست؟ جایی که بازار 
داخلی این چنین وابسته به محصول وارداتی است، چرا 

آن طور که گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نشان 
می دهد، دولت طی ۱۵ ســال گذشته حدود ۱۹ هزار 
میلیارد تومان بودجه صرف راه اندازی و اجرای پروژه 
شبکه ملی اطالعات )شما( کرده است، و نیز، در فضایی 
که انحصارطلبی دولتی فعالیت کارآفرینان را میســر 
نمی سازد، چرا امکان فعالیت و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در ایران فراهم نمی شود.
اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوزم صوتی و تصویری 
در این رابطه گفت: درحال حاضــر تلفن های همراه 

روی قیمت ۲ میلیون تومان، ۷۰ درصد تقاضای بازار 
مصرف کنندگان را تشکیل می دهد.

ابراهیم درســتی افزود: اگر در بخش لــوازم صوتی و 
تصویری و از جمله لپ تاپ و تبلت گرانی را شاهدیم به 
واردکنندگان برمی گردد، مغازه دار توان احتکار و افزایش 
خارج از عرف قیمت را نــدارد. برخی واردکنندگان با 
وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند، واردات داشته اند 
اقدام به فروش با نرخ امروز ارز می کنند و همین موضوع 

منجر به افزایش بهای کاال می شود.

قطع ارز حمایتی یکی از دالیل افزایش قیمت تلفن های همراه است

کمبود  و  افزایش قیمت گوشی
وارد كنندگان با سودجویی قیمت ها را باال می برند                                                                   فروش گوشی موبایل به نرخ روزانه دالر در بازارها

گوشیموبایلبهدستمغازهداراننمیرسد
مهدیمحبی،رئیساتحادیهصنفدستگاههایمخابراتیوارتباطی

امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت ها هستیم. همچنین از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور با بازار گوشی تلفن همراه رابطه مستقیم دارد، با افزایش نرخ دالر، قیمت 
گوشی نیز افزایش پیدا کرده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز از بهمن ماه سال گذشته در کشور های همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار ها و همچنین برنامه های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش 

برای ادامه روند آموزش با نام "شاد" در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت باال رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.
از طرفی دیگر باید روی اقدامات واردکنندگان نظارت بیشتری به وجود بیاید و از آنها پرسیده شود که چرا گوشی ها را به قیمت ارزی که پیش تر با آن واردات انجام داده اند به دست مغازه داران نمی رسانند. هم اکنون 
بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دالر تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ها گذاشته و آرامش را از بازار این کاال سلب کرده است. تنظیم بازار و برنامه ریزی تأمین کاالی موردنیاز کشور که به طور 

متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش گذاری تا مرحله آماده سازی و توزیع را دارا است، تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه دار و بدون وقفه امکان پذیر است.
نکته مهمی که این روزها خریداران باید به آن هم توجه داشته باشند خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما 

دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می شود ضمن اینکه مردم می توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

نمیتوانیمپروازهارامتوقفکنیمولینظارتپروتکلهاتشدیدمیشود

رفتارخودسرانهبانکها
هادیحقشناس،کارشناساقتصادی

خالف رویه ای که بانک های کشور در گروکشی از مشتریان درخواست کننده تسهیالت در پیش گرفته اند موضوع جدیدی نیست و سالهاست به رغم هشدارها و تاکیدات بسیار این روند ادامه دارد. شکایات بسیاری در 
طول سالهای اخیر در این رابطه به ثبت رسیده و افزایش آن در ماه های اخیر نشان دهنده عدم توجه بانک ها به حساسیت این اتفاق دارد. 

بانکها در ایران در لیست ارگان هایی هستند که هزینه های بسیاری دارند و برای همپوشانی هزینه های خود و یا به اصطالح جبران هزینه های خود دست به این مدل راهکارها یا بهتر است بگوییم ترفندها می زنند که البته 
خالف قانون و اجحاف در حق مشتریان است. بلوکه کردن مبلغی از تسهیالت هم یکی از ترفندهایی است که اکثر بانک ها به آن متوسل شده اند تا بتوانند برخی از هزینه های کالن خود را مدیریت کنند. در تمام کشورهای 
جهان سیستم بانکی به نحوی اداره می شود که تولیدکننده و بنگاه اقتصادی اصوال درخواستی برای دریافت وام ارایه نمی کند و خود بانک ها به دنبال پرداخت وام به بنگاه ها و سازمان های اقتصادی هستند اما در ایران درست 
برعکس این ماجرا اتفاق می افتد. در حالی که بنگاه اقتصادی به دنبال اخذ وام و تسهیالت است بانک مورد نظر هیچ گونه تمایلی برای پرداخت این وام ها ندارد و همین است که تولید در آستانه منفی شدن قرار گرفته است. 

برخی بانک ها و موسسات مالی 
در زمان اعطای تســهیالت، 
بخشی از تسهیالت را در قالب 
انواع ســپرده ها اعم از قرض 
الحسنه و سرمایه گذاری بلوکه 
می کنند. این بانک ها در حالی بخشی از تسهیالت اعطایی 
به مشتریان را بلوکه می کنند که بانک مرکزی در سال های 
گذشــته چندین بار بر غیر قانونی بودن این اقدام تاکید 
کرده است. گزارش هایی در رابطه با بلوکه کردن تسهیالت 
درخواستی مشتریان منتشر شده که نشان می دهد برخی 
بانک ها و موسسات اعتباری در چند وقت اخیر بخشی از 
وام و تسهیالت درخواستی مشتریان را در بانک بلوکه می 

کنند و از پرداخت تمام و کمال مبالغ خودداری کرده اند. 
همچنین بانک های مذکور که نام بانک های خصوصی 
بیشتر در آنها به چشم می خورد از بخشنامه های بانک 
مرکزی نیز حرف شنوی نداشته و با بی اعتنایی به آنها در 
حق مشتریان کم کاری می کنند. این موضوع موجب شده 
تا بسیاری از مردم و مشتریان بانک ها که از این تسهیالت 
استفاده کرده اند معترض شــده و شکایاتی را به مراجع 

قانونی تحویل دهند.
برای مثال مشتریان در برخی از بانک ها برای دریافت یک 
وام ۶۰ میلیون تومانی با ســود ۱۸ درصد باید ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون تومان را تا پایان دوران مشارکت در حساب بلوکه 
کنند که هم منجر به کاهش میزان تسهیالت دریافتی 
شده و هم سود تسهیالت را با توجه به هزینه خواب پول در 

حساب به باالی ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.
در همین رابطه بانک مرکزی با اعالم اینکه بلوکه کردن 

بخشی از تسهیالت مشــتریان، در قالب انواع سپرده ها 
ممنوع اســت، یادآور  شــد در صورتی که بانک ها قصد 
دارند معادل بخشی ازتسهیالت را به صورت وثیقه نقدی 
و در قالب ســپرده بپذیرند، باید ســود علی الحساب به 
آن ســپرده بپردازند. روابط عمومی بانک مرکزی، اعالم 
کرد: بر اســاس مفاد بخشــنامه های پیشین طی سال 
های گذشــته، بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی 
به مشــتریان، در قالب انواع ســپرده ها توسط بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. در این میان، 
بر اساس گزارش های دریافتی، برخی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و 
تسهیالت گیرنده و قبل از اعطای تسهیالت، معادل بخشی 
از مبلغ تسهیالت اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در 
قالب سپرده قرض الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه 

پس انداز مسدود کرده و توثیق می کنند. 

یادآور می شــود، گرچــه این رویــه منوط بــه آن که 
قبل از اعطای تســهیالت باشــد و با توافــق و رضایت 
تسهیالت گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به 
منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیالت 
بانکی مصوب شــورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق 
توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیالت گیرنده و قبل از 
اعطای تسهیالت، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در 
قالب مسدود کردن سپرده توثیق می شود، سپرده یاد شده 
باید در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بوده و 
با احتساب و پرداخت سود علی الحساب به آن، معادل نرخ 
سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه 
بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد. بر این اساس 
ضروری است مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام 
واحدهای ذیربط بانک ها  یا مؤسسات اعتباری غیربانکی 

ابالغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. 

بانک  مركزی: بلوكه  كردن بخشی  از تسهیالت  اعطایی از سوی  بانک ها  ممنوع است

گروکشی بانک ها در پرداخت تسهیالت 
وثیقه گیری بانک ها از وام های پرداخت نشده ادامه دارد                                                          

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

فریبپیامککالهبرداریبهاسمهمتارانخورید

آغازثبتنامکسبوکارهایفاقدبیمهبرایدریافتوامکرونا

چراقیمتسکهبیشاز۹میلیونتومانشد



استارت آپ ها4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 1951| پنج شنبه  12  تیرماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
یام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
یك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
95

ه 1
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
1تی

2  |
به

 شن
نج

پ
ش

رنو
 مه

ینا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

یاز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبی

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
یر

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
یز

ن پال
یدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
یابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
یابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ین
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سفر 
خود به استان گیالن به چهارمین جلسه اقتصاد 
مقاومتی این استان رفت. ستاری در این جلسه بر 
حل مشکالت هر استان به صورت درون زا تاکید 
کرد. به گزارش ســیتنا، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در این جلسه گفت: برای حرکت 
به ســوی اقتصاد دانش بنیان بایــد مفاهیمی را 
اصالح کنیم. توســعه یکی از آن مفاهیم اســت. 
توســعه در اقتصاد امری درون زا اســت. در هر 
استانی توسعه و پیشرفت از داخل آن رخ می دهد.  
هیچ غول چراغ جادویی وجود نــدارد که با یک 
حرکت مشــکالت را حل کند. بلکه مشکالت و 
مســائل گوناگون با اتکا به نیروی انسانی خالق و 
نوآور که پایه اقتصاد دانش بنیان هستند رفع شود.

ستاری با اشــاره به ظرفیت باالی نیروی انسانی 
در کشــور، بیان کرد: برخی شاخص های نیروی 
انسانی رتبه های دوم و ســوم دنیا به ایران تعلق 
دارد. اما چرا نمی توانیم از این ظرفیت اســتفاده 
کنیم. بخشــی از این موضوع به فرهنگ و تفکر 
ما بازمی گــردد. معاون علمی و فنــاوری رییس 
جمهوری همچنین گفت: نگاهی به تاریخ کشور 
نشــان می دهد، هیچ زمانی تا امروز به این میزان 

هزینه آموزش و پژوهش نشده است. مگر در زمان 
ابوعلی ســینا یا خوارزمی نیز تا این میزان هزینه 
صرف آموزش می شد؟ پس باید تفکرمان را تغییر 
دهیم. دلیــل آموزش و پژوهش حل مشــکالت 
مردم اســت. دانشــگاه ها راه اندازی می شوند تا 
پس از مدتــی ارزش افزوده بــرای جامعه ایجاد 
کنند. دانشجویان در هر استانی باید پس از فارغ 
التحصیل شدن اثرات مثبتی در جامعه و زندگی 

مردم داشته باشند.

پول نفت نوآوری و ابتکار نسل جوان را 
از بین می برد

رییس ستاد فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیان با 
بیان اینکه دانشــگاه ها در هر استان وظیفه حل 
مسائل آن اســتان را برعهده دارند، افزود: دانش 
بومی مســائل هر اســتان را رفع می کند و این 
بومی سازی نیز در مراکز نوآوری، پارک های علم 
و فناوری، شــرکت های دانش بنیان رخ می دهد. 
نگاهی بــه تاریخ نشــان می دهد که در مســیر 
حرکت اشــتباهاتی داشــتیم. یکی از بزرگترین 
این اشــتباهات تکیه به پول نفت بود. ثروتی که 
بســیاری از ســاختارهای فکری ما مانند ارزش 

آفرینی و کارآفرینی را از بین برد. نوآوری و ابتکار 
نسل جوان با این تفکر از بین می رود.معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: در هر استان 
باید نگاه به نفت را از بین برد. باید به راه اندازی و 
ایجاد زیست بوم متکی بر نیروی انسانی اتکا کرد. 
شکل گیری آن نیاز به حمایت دارد و دولت برای 
کمک وارد عمل می شود. البته دولت باید در زیر 
ساخت های تجاریسازی وارد شود نه اینکه آن را 
انجام دهد. در حوزه تجاریسازی باید دقت کرد که 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیاز دارد. پس 
محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
روی پژوهش است. در این صورت زیست بومی در 
حال رشد خواهیم داشت. دولت ها وظیفه سرمایه 
گذاری روی پژوهش های پایه و زیر ساخت های 

آن را دارند.

حمایتی همه جانبه از شرکت های نوآور 
و استارتاپ ها

همچنین ارسالن زارع اســتاندار گیالن در این 
نشست بیان کرد: در ایام شــیوع کرونا و در کنار 
تأکیداتی که به مردم برای در خانه ماندن و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی داشــتیم؛ شــرکت های 

دانش بنیان بودند که در بخش تولید محصوالت 
بهداشتی و دارویی همچون کیت های تشخیص، 
ملزومات مراقبت های فردی ، اقالم آزمایشگاهی 
یا دستگاه تنفســی وارد عمل شــدند. شماری 
دیگر از این شــرکت ها نیز با فراهم آوردن زمینه 
تأمین مایحتاج مردم از طریــق فضای مجازی، 
مســئوالن را در مدیریت کرونا یــاری و در عین 
حال به حفظ سالمت شــهروندان کمک کردند.

اســتاندار گیالن یکی از جهت گیری های اصلی 
دولت را حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست 
و کمک به آنها و بسترســازی برای حضورشــان 
در بازارهای داخلی و خارجــی را دارای اهمیت 
فراوانی خواند و گفت: از ابتدای ســال جاری به 
همه دســتگاه های اجرایی اســتان ابالغ کرده ام 
 که از نخبگان، شــرکت های نوآور و استارتاپ ها 

حمایتی همه جانبه شود.
زارع در ادامــه افــزود: در همیــن راســتا بــه 
دســتگاه های اجرایی ابالغ شــد کــه کاالها و 
خدمات مورد نیاز خود را ترجیحا از شرکت های 
دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور خریداری 
 کننــد و در حمایــت هــای تســهیالتی نیــز

 در اولویت باشند.

باید برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، برخی مفاهیم را اصالح کنیم

  ورود استارتاپ ها به بورس کلیدواژه مهمی در این 
روزهای کم رمق اقتصادی برای کسب وکارهای 
نوپا و گامی است که می تواند تحول مهمی را در 
آنها ایجاد کند. رییس جمهوری کشــورمان در 
جلسه روز گذشته خود از وزیر اقتصاد خواست تا 
شرایط ورود این شرکت ها به بورس راحت تر شود 
و پیشنهاد داد که آنها وارد یک تابلوی اختصاصی 
و مجزا )بازار اختصاصی( بشــوند؛ پیشنهادی که 
برخی از کارشناسان بورسی آن را چندان موفق 
آمیز نمی دانند و برخی دیگر با توجه به شرایط و 
قوانینی که قرار است برای آن تعیین شود، آن را 

اتفاقی خوب می دانند.

رگوالتور باید ماهیت اســتارتاپ ها را 
درک کند

»مســعود حمیــدزاده« کارشــناس ارشــد 
سرمایه گذاری های جسورانه گروه مالی فیروزه با 
اشاره به پیش نویسی که درباره تابلوی اختصاصی 
اســتارتاپ ها انجام شــده می گوید کــه در این 
پیش نویس هنوز خیلی از موارد مشخص نیست 

و هنوز نمی تــوان با قاطعیت گفت که شــرایط 
برای آنها چطور رقــم خواهد، و آیا اساســا این 
روند به نفع آن ها خواهد بــود یا خیر. حمیدزاده 
اما تاکیــد دارد کــه رگوالتوری بایــد ماهیت 
 اســتارتاپ ها را درک کند. او در همین رابطه به 

دیجیاتو می گوید:
»استارتاپ ها، شرکت هایی هســتند که ممکن 
اســت به طور ناگهانی ســهم بزرگی از بازار را با 
یک ســرویس ارزنده بگیرند و با شرکت هایی که 
سابقا رگوالتوری بورسی با آنها آشنا بوده متفاوت 
هستند؛ آینده صنعت ایران در دست استارتاپ ها 
است و در یک افق پانزده ساله ما هم مسیر دنیا را 
طی خواهیم کرد و باور داریم که شرکت های حوزه 
فناوری پتانسیل موفقیت زیاد در بورس را دارند.«

حمیــدزاده تاکیــد دارد که وجود یــک تابلوی 
اختصاصی بورسی برای استارتاپ ها در شرایطی 
خاص می تواند مثمر ثمر باشد؛ او در پاسخ به این 
سوال که این شرایط چه چیزهایی می تواند باشد 

به دیجیاتو می گوید:
»اســتارتاپ ها برایشــان مهم اســت که آزادی 

معامالت برای سرمایه گذاران وجود داشته باشد و 
همچنین امکان نقد شوندگی برای آنها فراهم شده 
باشد. همچنین دسترسی برای همه سهامداران 
باید مهیا باشــد؛ یعنــی هم اینکه ســهامداران 
حقیقی هم بتوانند فعالیت داشــته باشند و فقط 

سرمایه گذاران نهادی خرید و فروش نکنند.«
او می گویــد رگوالتــوری بورس به ایــن نکات 
و مســائل واقــف اســت و در پیش نویســی 
هم کــه تهیــه شــده بســیاری از ایــن نکات 
رعایــت شــده اســت. او ابــراز امیــدواری 
 می کند که آنها بینــش خوبــی در زمینه ورود

 استارتاپ ها به بورس دارند.

تابلوی اختصاصی بورس کار درستی 
نیست

»محمد قاســمی« مدیرعامل شرکت سوشیانت 
)شرکت حوزه فناوری فعال در بورس( در گفتگو 
با دیجیاتــو اذعــان دارد که تجربه یــک بازار و 
تابلوی جدا در وادی های مختلــف رقم خورده: 
»تابلو های SME را داشــته ایم و تجربه خوبی 

نبوده است و همه فعاالن بورســی می دانند که 
مجزا بودن الزاما با شــرایط بهتر بودن نیست.« 
از نظــر او تابلــوی مربــوط به اســتارتاپ های 
دانش بنیان هــم تجربه خوشــایندی به همراه 
 نخواهد داشت: »دســته بندی کردن کمکی به 

حل مساله نمی کند.«
او با اشاره به ابعادی که دیجی کاال، اسنپ، تپسی، 
کافه بازار و شیپور و دیگر استارتاپ هایی که قصد 
ورود به بورس دارند و برندی کــه خلق کرده اند 
می گوید: »این مساله برایشان چندان خوب نیست 
چون هم اعتبار آنها را خدشــه دار می کند و هم 
کمتر توسط آحاد مردم دیده می شوند.«قاسمی 
باور دارد که این استارتاپ ها باید در جایی باشند 
که همه آنها را می بیننــد و تابلوی جداگانه برای 
معامالت آنهــا چندان جالب نخواهــد بود، او در 
پاســخ به این پرســش که آیا این موضوع برای 
تیم هــای کوچکتر فرصت مناســبی خواهد بود 
یا خیر به دیجیاتو می گویــد: »آنها باید به همان 
تابلوهای SME بروند که مورد بخت و اقبال هم 

قرار نگرفته است.«

آیا ایجاد تابلوی اختصاصی بورس برای استارتاپ ها ایده درستی است؟

اعالم به روز قیمت و موجودی كاال در فروشگاه های 
اينترنتی دارای ای نماد الزامی شد

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطالعیه ای از لزوم اعالم به روز قیمت و 
موجودی کاال در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر 
داده است.با تشدید نوسانات ارزی این اتفاق که از یک فروشگاه اینترنتی 
خرید کنید و ســپس آن کاال به بهانه های مختلف از سوی فروشنده برای 
شما ارسال نشود و یا اعالم شود که قیمت فروش نوسان پیدا کرده، در این 
روزها چندان غیرمعمولی به شــمار نمی رود. این مساله باعث نارضایتی 
بسیاری از مشتریان شده و بر همین اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
اطالعیه ای برای سایت های دارای ای نماد منتشر ساخته که به موجب آن 
این سایت ها باید قیمت ها را در فروشــگاه اینترنتی خود به روز به نمایش 
در بیاورند.این مرکز در اطالعیه خود با مورد خطاب قرار دادن  کســب و 
کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و با استناد به قانون تجارت 
الکترونیکی نوشته اســت: »مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون 
تجارت الکترونیکی، فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات باید اطالعات 
مؤثر در تصمیم  گیری مصرف کنندگان برای خرید یا قبول شرایط را از زمان 
مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف  کنندگان قرار دهند.« این 
مرکز تاکید کرده که این اطالعات موثر شامل اعالم کلیه هزینه هایی که 
برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود )شامل قیمت کاال و یا خدمات، 
میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس( است.«با این حساب سایت های 
دارای ای نماد نمی توانند هزینه ارسال کاال را تقریبی درج نمایند و یا اعالم 
کنند که بسته به مقصد خریدار، هزینه ارسال متفاوت خواهد بود. همچنین 
تمامی ســایت ها باید قیمت کاالی خود را بــه روز درج نمایند. اگرچه در 
اطالعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم شده که سایت ها می توانند 
به دلیل نوسانات بازار ارز، در سایت خود اعالم کنند که خریدار باید پیش 
از ثبت و سفارش کاال، قیمت نهایی را با تماس از مجموعه استعالم بگیرد.

در این حالت خریدار باید پیش از سفارش کاال به صورت تلفنی یا آنالین 
از قیمت محصول آگاهی پیدا کند اما از آن ســو این مرکز تاکید کرده که 
عدم موجودی کاال باید در سایت اعالم شــود: »چنانچه کسب وکارهای 
اینترنتی کاالیی را موجود ندارند باید عدم موجودی کاال را در سایت شان 
اعالم کنند.« این صحبت به این معناســت که کســب وکار اجازه ندارد تا 
کاالیی را به خریدار فروخته و پس از ثبت سفارش به وی اعالم کند که از 

کاال موجودی ندارد.

 تبلیغ عجیب يك شركت تاكسی اينترنتی در فضای مجازی
رانندگان تاکسی سواری کرایه بین شــهری به تازگی تبلیغ یک شرکت 
تاکسی اینترنتی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و خواستار برخورد 
مسئوالن با این نوع اقدامات شده اند. به گزارش تین نیوز، این دومین شرکت 
تاکسی اینترنتی است که برای سفرهای بین شهری تبلیغ کرده است در 
حالی که طبق قانون فعالیت تاکسی های اینترنتی در محدوده بین شهری 
مجاز نیست و مسئوالن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بارها بر این 

نکته تاکید کرده و از پیگیری و برخورد با این اقدام خبر داده اند.
متن تبلیغی در فضای مجازی منتشر شده و واکنش رانندگان سواری کرایه 
را به دنبال داشته به شرح زیر است: »راننده  ماکسیمی؛ سفرهای بین شهری 

رو انجام بده، تا بتونی درآمد بیشتری داشته باشی!
یعنی چی؟! یعنی: اگر از ترافیک داخل شهر خسته شدی، اگر دلت می خواد 
درآمدی فراتر از معمول داشته باشی و اگر دلت می خواد سفرهایی رو انجام 
بدی که کرایه  بیشتری دارند.می تونی همین االن با شماره ی ۱۶۱۱ تماس 
بگیری و به صورت غیرحضوری ثبت نام کنی یا برای ثبت نام لینک زیر رو 

لمس کنی و بعد از ثبت نام، یک ماجراجویی بین شهری رو تجربه کنی«
به گزارش تین نیوز، پیش از این اسنپ نیز در اپلیکشن خود سفرهای بین 
شهری را تبلیغ کرده بود. این در حالی است که داریوش باقرجوان مدیرکل 
دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به صراحت 
ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مســافران بین شهری را غیر 
قانونی اعالک کرده و گفته است: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر 
نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکت ها نمی توانند 
قانون را زیر پا بگذارند.وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر 
کرده و تاکید کرده اســت: تنها نهاد صاحب صالحیت برای صدور مجوز 
فعالیت جابه جایی مسافر بین شــهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر 
شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد 
شد.  مختار داوودی عضو هیئت  مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی 
رانندگان مسافری نیز در این مورد به تین نیوز گفت: در زمان ریاست قبلی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، این سازمان یک رای از قوه قضاییه 
هم گرفته است که مطابق آن فعالیت تاکسی های اینترنتی در بیرون شهر 

ممنوع است.

فرآيندهای مالی صادرات به دانش بنیان ها معرفی می شود
تولید کاالی داخلی مهم اســت اما اگر نتوانیم این محصــوالت را به بازار 
جهانی معرفی کنیم نیمی از راه را نرفته ایم و زنجیره فروش این محصوالت 
تکمیل نمی شــود. برگزاری رویدادی فناورانه بــا حمایت مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری کمکی به دانش بنیان ها 
است تا مسیر درست صادرات را بشناسند.تولید کاالی داخلی مهم است 
اما اگر نتوانیم این محصوالت را به بازار جهانــی معرفی کنیم نیمی از راه 
را نرفته ایــم و زنجیره فروش این محصوالت تکمیل نمی شــود. برگزاری 
رویدادی فناورانه با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری کمکی به دانش بنیان ها است تا مسیر درست صادرات را 
بشناسند.این روزها حضور دانش بنیان های ایرانی در بازار پرالتهاب جهانی 
کمی سخت و زمان بر است. اما با برگزاری رویدادی فناورانه با حمایت مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری به این شرکت ها 
کمک می کند تا برای صادرات محصــوالت و واردات تجهیزات مورد نیاز 
باید و نبایدهای بــازار جهانی را بشناســند.دوره بلندمدت »فرآیندهای 
مالی، ارزی و اعتبــاری در صادرات و واردات« عنوان رویدادی اســت که 
 قرار اســت موضوعاتی مانند انتخــاب »نوع ارز در معامــالت خارجی«،

 »پوشــش ریســک نوســانات نرخ ارز« و »معرفی انواع معامالت ارزی 
متداول در تجارت خارجــی« را به دانش بنیان هــای عالقه مند آموزش 
دهد.»نحوه اعتبارســنجی و مراحل گشــایش آن در ایــران«، »معرفی 
روش های تامین مالی ارزی«، »معرفی مقررات متحدالشکل بین المللی«، 
»ارائه شــرایط تجاری بین المللی و نقش آن در قراردادها«، »پولشــویی 
در معامــالت بین المللی» و »معرفــی آخرین مقــررات ارزی در ایران« 
از دیگر موضوعاتی اســت که در این دوره آموزشــی بــه متقاضیان ارائه 
می شود.این رویداد در تیر و مردادماه امسال برگزار می شود. شرکت های 
دانش بنیان و خالق برای شــرکت در این رویداد از تخفیف 70 درصدی 
برخوردار می شوند.عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند 
 به ســایت کریدور توســعه صادرات و تبــادل فنــاوری معاونت علمی 

مراجعه کنند.

اخبار

گزارش نقشه و مسیریاب نشان از افزایش 3.5 برابری سفرهای خرداد در مقایسه با نوروز
نقشه و مسیریاب نشان در جدیدترین گزارش خود میزان سفر های کاربرانش در تعطیالت خرداد ماه را با میزان سفرها در نوروز ۹۹ مقایسه کرده که بر اساس آن سفرهای خرداد ماه در 

مقایسه با نوروز افزایش 3.5 برابری داشته است. این نقشه و مسیریاب در فروردین ماه گزارشی را منتشر کرد که از کاهش ۷۱ درصدی مسافرت های نوروزی )نسبت به سفرهای نوروز 
۹۸( به دلیل شیوع کرونا خبر می داد. حال تیم نشان اعالم می کند که در مجموع در 3 دوره تعطیالت رسمی در خرداد ماه، میانگین روزانه مسافرت ها در ۹ محور  مهم کشور 3.5 برابر بیشتر از 

سفرهای نوروزی بوده  است؛ سفرهایی که البته در زمان نوروز با محدودیت هایی نیز همراه بودند.

در  جمهــوری  رئیــس 
جلســه هیــات دولت در 
حالــی خبــر از واگذاری 
زمین هــای ارزان و حتی 
رایگان برای شهرک سازی 
داده اســت، که بیم آن می رود که این اقدام نیز به 
سرنوشت مسکن مهر دچار شــود. با پرواز قیمت 
مســکن دولت به تکاپو افتاد تا بعد از ســال ها به 
فکر این بازار بیفتد و طــرح هایی را اجرایی کند تا 
فشار کمتری به مستاجران و کســانی که در فکر 
خرید خانه هستند، وارد شود. در البه الی سخنان 
سخنگوی دولت روز سه شــنبه صحبت از طرحی 
جدید و در عین حال عجیــب و قابل تامل به میان 
آمد و آن واگذاری 99 ســاله زمین برای واحدهای 
مســکونی، تجاری و اداری بــود. همچنین برای 
صنعتی سازی مسکن، پرداختی ها از ۵ سال به ۱0 
سال افزایش خواهد یافت.پیش از این نیز وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه دولت مشوق های جدیدی 
را در آیین نامه ساماندهی زمین و مسکن ایجاد کرد 
تا رغبت برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش 

یابد، گفته بود: وزارت راه بــرای واگذاری زمین به 
افرادی که بخواهند در حوزه مســکن استیجاری 
ســرمایه گذاری کنند مزیت های مناسبی را ایجاد 
کرده اســت.آنچه در این میان قابــل طرح و تامل 
است، واگذاری زمین به سازندگان و انبوه سازانی 
است که گاهی خود بر طبل گرانی مسکن می کوبند. 
گویی قرار اســت تصمیم جدید برای ساماندهی 
بازار مســکن به نفع گروه همیشه برنده بازار ملک 
تغییر کند. در واقع با این تصمیــم دولت، ضوابط 
قانون ساماندهی مسکن به نفع گروه همیشه برنده 
بازار مسکن یعنی ســرمایه گذاران تغییر می کند. 
این در حالی اســت که انتظار این بــود که هر نوع 
تصمیم و سیاســت گذاری در روزهای آتی به نفع 
 فاقدان مســکن صورت گیرد، نه ســرمایه گذاران 
مجتمع های تجاری و مال ها. اما به نظر می رســد 
ســود واگذاری زمین تنها به جیب ســازندگانی 
خواهد رفت که پیش از این نیــز از این بازار به نفع 
خود سود برده اند. بر اساس مفاد قانون ساماندهی 
مسکن، همه دســتگاه های دولتی موظف هستند 
زمین های ســندداری که به آنها تعلــق دارد را در 
اختیار وزارت راه و شهرســازی قــرار دهند و این 
وزارتخانه زمین ها را صرف تامین مسکن خانوارهای 
فاقد مســکن از دهک های متوســط رو به پایین 

کند. شــکل این واگذاری نیز در قانــون اجاره 99 
ساله تعریف شــده اســت. با این حال آن گونه که 
ســخنگوی دولت اعالم کرده، دولــت قصد دارد 
این زمین هــا را نه فقط برای مسکن ســازی بلکه 
برای ســاخت و ســاز اداری و تجــاری نیز صرف 
 کند. هــر چند پس از گذشــت 99 ســال، هزینه

 زمین دریافت خواهد شد اما عمال گویی بهای زمین 
برای اجرای پروژه ها در قالب قراردادهای 99 ساله 
به نوعی مجانی تمام می شــود. برداشت اول از این 
اظهارات این است که چنین برنامه ای قرار است در 

شهرهای جدید پیاده شود تا از این تصمیم به عنوان 
محرک برای افزایش سرانه های خدماتی و شهری در 
شهرهای جدید استفاده و مشکل کمبود زیرساخت 

در این شهرها برطرف شود.
باید منتظر مانــد و دید آیا دولت بــه وظیفه خود 
در راســتای تامیــن مســکن برای شــهروندان 
اقدام خواهــد کــرد. »کســب و کار« در گفتگو 
با یک کارشــناس، طــرح واگــذاری زمین های 
 دولتــی برای ســاخت و ســاز مســکونی، اداری 

و تجاری را بررسی می کند. 

تصمیم   جديد   دولت    برای    ساماندهی    بازار   مسكن   به   نفع   سرمايه گذاران   است   نه   مردم

سوداگران  در  کمین   زمین  های   ارزان   دولتی
سیگنال های جديد دولت برای بازار مسكن

شروط موفقیت طرح دولت برای بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

در مورد طرح واگذاری 99 ساله زمین برای واحدهای مسکونی، تجاری و اداری سوال اصلی این است که این واگذاری از کجا به صورت مجانی انجام می شود؟ کلمه مجانی روی زمین به چه معناست؟ آیا دولت از حقوق مالکانه خودش روی زمین های 
دولتی این واگذاری را انجام می دهد؟ بیشترین دارایی مالکانه از نظر زمین و دارایی ملک منتسب به دوایر دولتی است  و آمار هم این را اثبات می کند لذا اگر این حرکت انجام شود یک حرکت کارشناسانه است، یعنی اینکه دولت زمین های در اختیار 
خود را که مازاد مصرف است یا تعریف علمی از مساحت و سرانه مصرف خدمت براساس زمین به مردم ارائه دهد، مانده زمین برای خدمات دولت و مازاد زمین برای مصارف عمومی می تواند شکل بگیرد. یعنی به طور مثال یک وزارتخانه زمینی دارد که 
خدمات مردم را در آنجا ارائه می دهد یعنی یک زمین ۵ هزار متری دارد ولی سرانه خدمت براساس زمین برخوردارش مثال هزار متر کفایت می کند. طبیعتا باید تکلیف این 4 هزار متر را مشخص کرد که اکثرا هم در بافت های قابل احیا و مسکونی و بافت 
شهری و روستایی قرار دارد. لذا کاهش این مقدار زمین برای اجرا و مصرف، فکر خوبی است. نکته دوم عملیاتی کردن این آیین نامه است. یعنی مشخص کنیم که به چه شیوه ای واگذار می کنیم، اولویت هایمان چیست، نوع نگاه شهرسازی و معماری 
ما، نوع واگذاری و نوع مساحت بهره مندی و مخاطبان ما چه کسانی هستند، مصرف کنندگان ما چگونه حمایت می شوند، چه منابع مالی در اختیار سازندگان قرار داده می شود، حتما از مصالح ایرانی استفاده کنیم، چه نوع امتیازاتی به سازندگان می 
دهیم که برگردند و با کمترین حاشیه سود، باالترین خدمت را به مردم و مصرف کننده انجام بدهند، همه این موارد باید به یک آیین نامه اجرایی تبدیل شود و الزم نیست ما با یک آیین نامه اجرایی کل کشور را از فردا شخم بزنیم. یعنی می شود به صورت 
پایلوت از یک منطقه ای شروع و این آیین نامه و مصوبات را عملیاتی کرد و در صورتی که ما خروجی و جواب مثبتی گرفتیم در آتی آن را به اقصی نقاط کشور و نواحی مختلف شهری تسری بدهیم. این نکته مهم است که برای اینکه یک پروژه عقیم نماند 
و سرخورده نشود باید برای آن نظام اجرایی صحیحی تعریف شود. وقتی یک عملیات اجرایی یا برنامه مدون برای بهره مندی از زمین های دولتی نتوانیم تعریف کنیم که در مسیر و یا در ادامه و یا در انتها به ِگل بنشیند و نتیجه مثبتی نگیریم زمین های 
اعطایی به سازندگان نیز به نوعی فرصت سوزی است. شیوه اجرایی شدن این آیین نامه بسیار مهم است و نیاز به کارشناسی و تامل و شناخت بازار هدف و مصرف کننده دارد. از زمین های دولتی می توان به نفع ساخت و ساز استفاده کرد زیرا استفاده از 
آن باعث تعدیل قیمت مسکن، ایجاد فرصت برای سازندگان، ایجاد فرصت کار برای نظام مهندسی، خدمات فنی و باعث بروز خالقیت در حوزه معماری و گردش کار تولیدکننده مصالح می شود. یک موضوع بسیار حیاتی این است که دولت نباید پیمانکار 
و مجری طرح باشد. دولت باید ناظر عالی بر اجرای مصوبات دولتی و قانونی باشد. اگر مجری طرح دولت باشد ماجرای مسکن مهر پیش می آید که کمابیش دخالت مستقیم دولت بخشی از علل نابه سامانی یا عدم نتیجه مساعد و مقبول از مسکن مهر به 

خاطر درگیر شدن دولت در نظام اجرایی و تصمیم سازی میدانی بود. اینجا بخش های خصوصی باید درگیر شوند. بنابراین الزم است پخته تر عمل کنیم تا نتیجه مطلوب تر حاصل شود. 
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