
احراز هویت و اخــذ کد بورســی غیرحضوری 
امکان پذیر شده و شــنیده ها حاکی از آن است 
که مقدمات غیرحضوری شدن اخذ کد آنالین نیز 

درحال انجام است.
به گــزارش ایســنا، ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در تالش اســت تــا جایی کــه ممکن 
باشــد مراجعات حضوری بــرای ورود به بورس 
را حــذف و فرآینــد هــا را الکترونیکــی کند. 
در این راســتا، یکی از موانع قانونــی که اجازه 
احــراز هویــت غیرحضــوری و الکترونیکی را 
نمی دهد، تبصره ۳ مــاده ۹۱ آیین نامه اجرایی 

 مــاده ۱۴ الحاقی قانــون مبارزه با پولشــویی
 است.

اصالح تبصره مذکور از طریق شورای عالی بورس 
و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار است 
تا احراز هویت غیرحضوری در اختیار مردم قرار 
گیرد. در این راستا متقاضیان ورود به بازار سرمایه 
wWW.SEJAM. با مراجعه به درگاه اینترنتی

IR مراحل احرازهویت را انجام داده و همچنین با 
مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه، یکی از روش هایی که برای دریافت 
غیرحضوری کدبورســی معرفی شده را انتخاب 

کرده و کدبورسی را دریافت کنند. در واقع درحال 
حاضر متقاضیان فقط بــرای دریافت کدآمالین 
باید به کارگزاری یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 
کنند که به گفتــه روح اهلل میرصانعی - دبیر کل 
کانون کارگزاران بورس اوراق بهــادار - اقدامی 
درحال انجام اســت که امکان اخــد کد آنالین 
به صورت غیرحضــوری را فراهــم می کند. به 
گفته وی، بر این اســاس فرد می تواند  از طریق 
مراجعه به ســایت قرارداد برخط را امضا کند که 
 در این راستا منتظر ابالغ مصوبه از طرف سازمان 

بورس هستیم.

با اعتماد سرمایه گذاران به پشتیبانی از خودروهای 
الکتریکی، تسال، تولیدکننده آمریکایی خودروی 
الکتریکی، با پیشــی گرفتن از تویوتــا موتورز به 
ارزشمندترین شرکت خودروسازی جهان تبدیل 

شد.
به گزارش مهر بــه نقل از اســپوتنیک، با اعتماد 
ســرمایه گذاران بــه پشــتیبانی از خودروهای 
الکتریکی، تسال، تولیدکننده آمریکایی خودروی 

الکتریکی، با پیشــی گرفتن از تویوتــا موتورز به 
ارزشمندترین شرکت خودروسازی جهان تبدیل 
شد. ارزش کل این خودروســاز که دفتر مرکزی 
آن در پائولو آلتو کالیفرنیا قرار دارد، پس از اینکه 
قیمت هر ســهم آن به ۱,۱۳۴ دالر جهش کرد به 
۲۰۹.۴۷ میلیارد دالر رســید که حاال ۴ میلیارد 
دالر از ارزش غول خودروســازی ژاپــن، تویوتا، 

باالتر است.

این اتفاق پــس از آن افتاد که ایــن غول صنعت 
خودروی الکتریکی در ماه مــی در میزان فروش 
کارخانه گیگافکتوری۳ خود در شانگهای رکورد 
زد و علی رغــم پاندمی کرونا بیــش از ۱۱,۰۰۰ 

خودرو فروخت.
این کارخانه عظیم اولین کارخانه خارج از آمریکای 
تسال است و برای رقابت با خودروسازانی همچون 

فولکس واگن و بی ام وه به راه انداخته شده است.

بانک مســکن زمان اجرای بخشــودگی جرایم 
بانکی مشــتریان را تمدید کرد. به گزارش ایسنا، 
مالک آزادیان - رییــس اداره کل پیگیری وصول 
مطالبات بانک مسکن - با اشاره به اینکه با توجه 
به شرایط خاص ناشی از شــیوع کرونا و ضرورت 
کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان به شعب 
بانک ها، پیش از این نیز اجرای طرح میثاق تا پایان 
خرداد ۱۳۹۹ تمدید شــده بود، گفت: با تصمیم 

کمیســیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، 
طرح میثاق برای بخشودگی جرایم بدهکاران این 
بانک تا پایان تیرماه تمدید شد. به گفته آزادیان، 
مشــتریانی که از ابتدای تیرماه به بعــد تا پایان 
تیرماه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مانده 
بدهی خود اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم 
بانکی بابت دیرکرد پرداخت مطابق با ضوابط طرح 

میثاق خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: الزامی برای مراجعه حضوری 
مشــتریان به شــعب برای بهره منــدی از این 
بخشودگی وجود ندارد و آنها می توانند از طریق 
هر یک از درگاه های اینترنتی بانک مسکن نیز به 
صورت غیرحضوری نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام کنند و از این بخشودگی بهره مند شوند؛ به 
این ترتیب الزامی به ارائه درخواســت مکتوب به 

شعب نیست.

نرخ تورم امارات برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده 
منفی باقی ماند.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، به 
نظر می رسد روند کاهش قیمت ها در همسایه جنوبی 
کماکان ادامه داشته باشــد؛ چرا که نرخ تورم در این 
کشور در ماه می باز هم در محدوده منفی باقی ماند 
و حتی نسبت به ماه قبل منفی تر نیز شد. نرخ تورم 
دومین اقتصاد بزرگ عربی یعنی امــارات در ۱۲ ماه 
منتهی به می با ۰.۸۵ درصد کاهش نسبت به مدت 

مشابه ماه قبل به منفی ۲.۷۱ درصد رسید.
این نرخ تورم که پایین ترین تورم  ثبت شده در طول 

تاریخ این کشور محسوب می شود، بیش از همه تحت 
تاثیر کاهش قیمت بخش حمل و نقل قرار گرفته که 
نرخ تورم آن از منفی ۱۱.۷ درصد به منفی ۷۷.۹ درصد 
رسیده اســت. طبق اعالم مرکز آمار امارات، تورم در 
بخش مواد غذایی از ۵.۲ درصد به ۶.۲ درصد افزایش 
پیدا کرده است. در بین سایر بخش ها، تورم تورم بخش 
رستوران و هتلداری منفی ۳.۱درصد و آب و برق منفی 
۴.۱ درصد اندازه گیری شده است. بر مبنای ماهانه نیز 
تورم امارات در ماه می ۰.۱ درصد اندازه گیری شده که 

۰.۲ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است.
از سوی دیگر متوسط نرخ تورم پاکستان در دوازده ماه 

منتهی به ژوئن با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به مدت 
مشابه منتهی به ماه قبل به ۸.۲ درصد رسید که این 
نرخ، باالترین تورم ثبت شده در پاکستان از ماه مارس 
تاکنون محسوب می شود. در بین بخش های مختلف، 
تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی ۱۴.۶ درصد و 
آب و برق با ۵.۴ درصد بیشترین نقش افزایشی را در 

نرخ تورم داشته اند.
از سوی دیگر تورم در بخش حمل و نقل منفی ۱۰.۲ 
درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان 
در ماه ژوئن ۰.۸ درصد اندازه گیری شده است که ۰.۵ 

درصد بیشتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده است.

اوپک در تالش برای احیــای بازار جهانی همزمان 
با موج جدیــد افزایش مــوارد ابتال بــه ویروس 
کرونا، تولید نفت خــود را به پایین ترین ســطح 
 از زمان جنــگ خلیج فــارس در ســال ۱۹۹۱ 

رساند.
به گزارش ایســنا، نظرســنجی بلومبرگ نشــان 
داد عربســتان ســعوی به طــور کامل بــه وعده 
خود برای کاهــش اضافی تولیــد در ژوئن عمل 
کــرده و کشــورهایی کــه تاکنــون در عمل به 
ســهمیه کاهش تولید خود تعلل کــرده بودند، 
 نــرخ پایبندی به توافــق کاهش تولیــد را بهبود 

بخشیده اند.
اوپک و شرکایش شامل روســیه از ماه مه با هدف 
احیای بــازار نفت، کاهــش تولیــد تاریخی را به 
اجرا گذاشــته اند اما موج جدیــد افزایش موارد 
ابتال به بیماری کووید ۱۹ در کشــورهایی مانند 
 آمریکا بیم فروپاشــی این روند احیا را برانگیخته 

است.
طبق این نظرسنجی، تولید اوپک در ماه میالدی 
گذشته ۱.۹۳ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا 
کرد و به ۲۲.۶۹ میلیون بشــکه در روز رسید که 
پایین ترین میزان از ماه مه سال ۱۹۹۱ بود با این 
حال تغییر شمار اعضای این گروه از آن زمان، روی 

مقایسه دقیق بدون تاثیر نیست.

اطالعــات  مبنــای  بــر  نظرســنجی  ایــن 
مقامات رســمی، آمــار کشــتیرانی و بــرآورد 
شــرکت های تحقیقاتی شامل ریســتاد انرژی، 
 راپیــدان انــرژی، جی بی ســی انــرژی و کپلر 

بوده است.
اقدامات اوپــک پالس که شــامل اعضای اوپک و 
شــماری از تولیدکنندگان غیراوپک نظیر روسیه 
اســت، کمک کرده اســت قیمت نفــت برنت از 
رکورد پایینــی که در آوریل به آن ســقوط کرده 
 بود، بیش از دو برابر شــود و به باالی ۴۲ دالر در 

هر بشکه برسد.
کاهش تولید اوپک به پایین ترین حد در سه دهه 
اخیر، میزان فداکاری ایــن تولیدکنندگان برای 
احیای بازار را نشان می دهد. گروه اوپک پالس از 
ماه مه کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز را به 
اجرا گذاشته اســت و برخی از اعضای اوپک اعالم 
کردنــد در ژوییه کاهش تولید بیشــتری را انجام 

خواهند داد.
عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است، 
تولیدش را در ژوئن به میزان ۱.۱۳ میلیون بشکه 
در روز کاهــش داد و به ۷.۵۳ میلیون بشــکه در 
روز رساند و عالوه بر ســهمیه توافق شده، کاهش 
اضافی صورت داد. کویت و امــارات متحده عربی 
هم اندکی باالتر از سهمیه تعیین شده، تولیدشان 

را کاهش دادند. اوپک تقریبا بــه کاهش تولیدی 
که در آوریل بــا آن توافق کرده بــود، عمل کرد 
 امــا نــرخ پایبندی میــان اعضــای آن بســیار 

متفاوت بود.
در حالــی که عــراق، نیجریه و آنگــوال همچنان 
در عمــل بــه تعهداتشــان عقــب مانده انــد، 
عملکردشــان ماه گذشــته بهبود داشــت. عراق 
تــا ۷۰ درصــد، نیجریــه ۷۷ درصــد و آنگوال تا 
 ۸۳ درصد به ســهمیه کاهش تولیدشــان عمل 

کردند.
در نشســتی کــه اوایل ژوئــن برگزار شــد، این 
کشــورها توافق کردند که با کاهش بیشتر تولید 
در ماههای آینده، ضعف عملکردشــان را جبران 
کنند. پایبندی میان کشــورهای خــارج از اوپک 
قویتر از حد معمول بود که ناشــی از ریزش تقاضا 
و ریســک تشــدید کاهــش قیمت بود کــه این 
تولیدکننــدگان را به پایبندی به توافق تشــویق 
کرد. روسیه نزدیک به ســهمیه توافق شده تولید 
 کرد و قزاقستان در مسیر پایبندی کامل به توافق 

قرار گرفت.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، افــت کاهش تولید 
نفت اوپک منعکس کننده افــت بلندمدت تولید 
 برخی از اعضای ایــن گروه به خصــوص ونزوئال

 است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تمهیدات 
الزم برای داوطلبان کنکور دکتری که به کرونا مبتال 
شده اند را تشــریح کرد و از امکان برگزاری کنکور در 
بیمارســتان خبر داد. به گزارش مهــر، فاطمه زرین 
آمیزی افزود: آزمون دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( 
سال ۹۹ در روز پنجشــنبه ۲۶ تیرماه برگزار می شود 
و نسبت به سال گذشــته ۴۰ درصد تعداد حوزه های 
امتحانی را با توجه به اقدامات و پروتکل های بهداشتی 
افزایش داده ایم و امسال آزمون در ۱۴۳ حوزه امتحانی 

برگزار می شود.
وی افزود: امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا با سه 
دسته از داوطلبان روبرو هســتیم. دسته اول مبتالی 
قطعی به کرونا هستند که در بیمارستان بستری بوده 
و اســامی آنها در اختیار وزارت بهداشت است. دسته 
دوم مبتال به کرونا هستند و در قرنطینه خانگی به سر 
می برند و دسته سوم داوطلبانی هستند که مبتال نبوده 
و در سالمت به سر می برند. مدیر روابط عمومی سازمان 
سنجش آموزش کشور گفت: گروهی از داوطلبان که 
مبتالی قطعی به کرونا هستند و در بیمارستان بستری 
هستند، اســامی آنها در اختیار وزارت بهداشت قرار 
دارد. وزارت بهداشت با هماهنگی با سازمان سنجش، 
آمار این داوطلبان را در اختیار ســازمان سنجش قرار 
می دهد. این دســته از داوطلبان روزی که کارت ورود 
به جلسه در سایت سازمان ســنجش قرار می گیرد، 

باید به باجه رفع نقص مراجعه کنند. وی افزود: در این 
صورت خود داوطلب یا بستگان درجه یک داوطلب به 
همراه مدارک هویتی باید به باجه رفع نقص که اسامی 
آنها همزمان با توزیع کارت در اختیار داوطلب قرار داده 
می شود، مراجعه کنند و تصویر کارت آزمون را به همراه 
تاییدیه و گواهی بیمارستان مبنی بر ابتالی داوطلب به 
بیماری کرونا به باجه رفع نقص ارائه دهد. زرین آمیزی 
خاطرنشان کرد: در این صورت سازمان سنجش از تعداد 
داوطلبان مبتالی قطعی که در بیمارســتان بستری 
هستند مطلع می شود و با توجه به تعداد مبتالیان، با 
هماهنگی وزارت بهداشت، آزمون در بیمارستان محل 
بستری افراد برگزار می شود. این کار با رعایت نهایت 
پروتکل های بهداشــتی صورت می گیرد. وی یادآور 
شد: دســته دوم داوطلبانی هستند که مبتال به کرونا 
هستند اما در قرنطینه خانگی به سر می برند و عالئم حاد 
ندارند این افراد هم باید تصویر کارت آزمون را به همراه 
تاییدیه و گواهی بیمارســتان های مورد تأیید وزارت 
بهداشت مبنی بر ابتالی قطعی را همراه داشته باشند 
و یا خودشان یا بستگان درجه یک آنها، تصویر کارت و 
گواهی را به باجه رفع نقص کارت آزمون مراجعه کنند و 

گواهی را ارائه دهند.
سخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور گفت: به 
این ترتیبت در مورد این گروه هم ســازمان سنجش 
از تعداد داوطلبان مبتال که در قرنطینه خانگی به سر 

می برند مطلع می شود و با توجه به تعداد مبتالیان، با 
هماهنگی وزارت بهداشت، آزمون در یک مرکز جداگانه 
از حوزه های امتحانی برگزار می شود. این کار با رعایت 
نهایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد و عوامل 
اجرایی هم توجیهات الزم را دریافت کرده اند. وی درباره 
داوطلبانی که مشکلی از نظر سالمتی ندارند گفت: با 
توجه به شیوع بیماری کرونا تمامی داوطلبان آزمون 
دکتری تخصصی )نیمه متمرکز( سال ۹۹ باید از بدو 
ورود به حوزه امتحانی تا لحظه خروج از حوزه ماسک 
داشته باشند. داشتن ماسک برای تمامی داوطلبان و 
عوامل اجرایی الزامی است. البته در صورت همراه نبودن 

ماسک هم همکاری الزم با داوطلب صورت می گیرد.
زرین آمیزی اظهار داشت: ضمن اینکه به دلیل شیوع 
بیماری کرونا، تعداد عوامل اجرایی برگزاری آزمون ها 
هم افزایش پیدا کرده است و پروتکل های بهداشتی به 
همگی ابالغ شده است. تمامی حوزه های امتحانی قبل 
از برگزاری آزمون ضدعفونی می شوند. تمامی عوامل 
اجرایی ماسک خواهند داشت. تمامی عوامل اجرایی که 
مسئول بازرسی بدنی و کنترل هویت داوطلب هستند، 
گان، دستکش و ماسک خواهند داشت و برگه های کارت 
هم ضدعفونی می شوند. وی خاطرنشان کرد: فاصله بین 
صندلی های آزمون هم به ۱.۶ متــر بین هر داوطلب 
افزایش پیدا کرده است و سایر پروتکل های ابالغی هم 

اجرایی می شود.

صدورکدآنالینبورسیغیرحضوریمیشود؟
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راهکار ساماندهی 
بازار خودرو

افزایش اختالف سطح 
دستمزدها و قیمت ها

هر کارشــناس خودرویی 
با یک حســاب سرانگشتی 
 به راحتــی پیــش از این 
می توانست وضعیت موجود 
 را پیش بینی کند؛ اینکه دولت بــا تمرکز بر بازار 
نمی تواند قیمت را کنترل کند. کاری که باید انجام 
شود کنار آمدن با واقعیت های اقتصادی و توجه 
جدی به تولید است. به طور مثال وقتی می خواهند 

استاندارد به...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس 
خودرو

  مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

متن کامل  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 3

3

2

قدرتخریدمردم
آبمیرود

بورسامالک،تقویت
بنگاهداریبانکها؟
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کوچ  سرمایه ها   از تولید
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شیب  تند  قیمت ها   در   بازار  خودرو        
وزارت   صمت  خواستار  افزایش   دوباره   قیمت   خودرو  شد

قیمت   خودرو  در  بازار  ۱۵  تا   2۰  درصد   افزایش   یافت

دســتمزد کارگران با توجه به نوسان های نرخ ارز و 
بازارهای داخلی باید ترمیم شود. این در حالی است 
که موضوع افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق مســکن 
هنوز در هاله ای از ابهام قــرار دارد. موضوع ترمیم 
حقوق و دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد 
نه تنها عجیب نیســت بلکه الزم و ضروری است. 
چون کارگران قدرت خریــدی ندارند که بخواهند 
سرمایه گذاری کالن بکنند یا پس اندازهای آنچنانی 
داشته باشــند.تنها حقوق حداقلی می گیرند که با 
آن هم امرار معاش می کننــد و هم هزینه زندگی و 
اجاره بهای خانه را می پردازند. متاسفانه طی چند 
دهه گذشته تورم همواره با اقتصاد ایران عجین بوده 
است. به گفته کارشناسان یکی از عوامل باال رفتن 

نرخ تورم، رشد نقدیندگی است...

در حالی که مقامات ارشد وزارت اقتصاد و سازمان 
بــورس از راه اندازی بورس امالک و مســتغالت از 
هفته جاری خبر داده اند، اما هنوز موارد بسیاری در 
سازوکار معامالت این بورس مبهم و نامعلوم مانده 
است. اگرچه بارها در ســال های اخیر از راه اندازی 
بورس مسکن صحبت شده بود، اما هیچ گاه به مرحله 
اجرا نرسیده بود؛ چرا که همواره مخالفانی در دولت و 
بخش های غیر دولتی داشت؛ بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی نیز از آنجا که مســکن را کاالیی ناهمگن 
می دانند، راه اندازی چنین بورسی را در عمل چیزی 
شبیه مزایده های امالک نهادهای دولتی، عمومی و 
خصوصی عنوان می کردند با این تفاوت که مزایده 
امالک با سازوکار بازار سرمایه، نسبت به تشریفات 

مزایده های مرسوم که در...



اقتصاد2
ایران وجهان

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت:
سهامداران روش مستقیم وارد 

فرایند فروش سهم شوند
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 
گفت: افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امسال تا ۲۹ 
خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت 
سهام عدالت خود اقدام کرده اند، می توانند وارد 
فرایند فروش سهم شوند. خبری در فضای مجازی 
مبنی بر فراهم شدن امکان معامله سهام عدالت 
توسط سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب 
کرده اند در حال دست به دست شدن است. در 
این خبر آمده است: از روز شنبه ۱۴  تیر ماه زمینه 
تخصیص سهام عدالت به کسانی که دارای این 
سهام نبودند فراهم می شود و کسانی که روش 
مدیریت مســتقیم را انتخــاب کرده اند، ضمن 
مشــاهده دارایی خود در پرتفوی سهام، اختیار 
خرید، فروش، تبدیل یا نگه داری از سهام خود را 

خواهند داشت.
در راســتای این خبر منتشر شــده، »حسین 
فهیمی«، سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی 
سهام عدالت به شفاف سازی در خصوص برخی 
از ابهامات فروش سهام عدالت پرداخته و گفت: 
افرادی که از روز ۱۵ خردادماه امسال تا ۲۹ خرداد 
نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام 
عدالت خود اقدام کرده اند، از امروز می توانند وارد 
فرایند فروش سهم شوند. وی ادامه داد: کارگزاران 
براساس شرایط بازار و وضعیت سهم، سهام این  
افراد را در بورس یا فرابورس به فروش می رسانند 
و پول را در روزهای آینده به حساب شبای آنها 
واریز خواهند کرد. فهیمــی در خصوص دالیل 
تاخیر در فروش سهام سهامداران عدالت افزود: 
واقعیت این اســت که اطالعات این افراد جدید 
در اختیار شرکت ســپرده گذاری مرکزی قرار 
گرفت و از امروز اطالعات آنها بروز رســانی و در 
اختیار کارگزاران قرار می گیرد. وی درباره افرادی 
که قبل از ۱۵ خردادماه گذشته فرم های فروش 
سهام عدالت خود را تکمیل کرده اما هنوز وجهی 
دریافت نکرده اند، تاکید کرد: افرادی که شماره 
شبای حساب بانکی آنها صحیح، مورد تایید بانک 
مرکزی و فعال بوده و شماره تلفن همراهشان نیز 
به نام خود فرد بوده است، تمام وجه را در روزهای 

اول آزادسازی سهام عدالت دریافت کرده اند.
فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار، مشــموالن سهام عدالت با 
ارائه شماره حساب شبای معتبر و فعال و تلفن 
همراه به نام خود از فرایند شناسایی مشتری نزد 
بازار سرمایه )ثبت نام در سجام، احرازهویت سجام، 
ارائه مدرارک و پرداخت هزینه ...( معاف شدند، 
افزود: تعدادی از افراد همچنان با مشکل شماره 
تلفن همراه به نام خود روبرو هستند و برای برخی 
افراد نیز بانک مرکزی شماره شبای آنها را تایید 
نکرده یا حساب بانکی آنها غیر فعال بوده است.
به گفته وی، افرادی هستند که شماره شبای آنها 
تایید شده اما بیش از ۶ ماه است که حساب آنها 
راکد بوده و نمی توان وجه این افراد را به حسابشان 

واریز کرد.
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 
گفت: حفاظت از دارایی های مشــموالن سهام 
عدالت و پس از فروش ســهم، حفاظت از وجوه 
آنها از اولویت های مهم این شــرکت است که با 
وسواس و سختگیری این امر را انجام می دهیم 
تا دارایی سهامداران ســهام عدالت تحت هیچ 
شرایطی در خطر نباشد و این سخت گیری باعث 
بروز تاخیرهایی در خصوص برخی مشــتریان 

کارگزاری ها شده است.
فهیمی درمورد عدم مشاهده سبد سهام عدالت 
سهامداران در برخی از شرکت کارگزاری ها نیز 
افزود: این شرکت ها اگر سیســتم های خود را 
بروز رســانی کنند این مشکل برطرف می شود. 
آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهمی 
بود که از چند ســال گذشــته در دســتور کار 
مســووالن قرار گرفت، با توجه به اینکه رییس 
سازمان خصوصی ســازی وعده آزادسازی آن را 
تا پایان آبان ماه سال جاری داده بود اما براساس 
پیگیری های صورت گرفته این اقدام بسیار زودتر 
از موعد مقرر اجرا و در تاریخ ۹ اردبیهشت ماه به 
دستور رهبر معظم انقالب آزاد شد. از فردای روز 
آزادسازی سهام عدالت، اقدامات مربوط در دستور 
کار قرار گرفت و به سهامداران فرصت داده شد تا با 
ورود به سامانه www.samanese.ir  نسبت 
به تعیین روش مدیریت خــود تصمیم گیری و 
اعالم کنند که آیا می خواهند ســهام عدالت در 
اختیار خودشان باشــد و خود نسبت به سهام 
مدیریت و مالکیت داشته باشــند و یا به دنبال 
این هستند که ســهام به صورت غیرمستقیم از 
 طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی مورد 

معامله قرار بگیرند.

خبر

در حالی که مقامات ارشــد 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس 
از راه اندازی بــورس امالک 
و مســتغالت از هفته جاری 
خبر داده انــد، اما هنوز موارد 
بسیاری در سازوکار معامالت این بورس مبهم و نامعلوم 
مانده است. اگرچه بارها در سال های اخیر از راه اندازی 
بورس مسکن صحبت شده بود، اما هیچ گاه به مرحله 
اجرا نرســیده بود؛ چرا که همواره مخالفانی در دولت و 
بخش های غیر دولتی داشت؛ بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی نیز از آنجــا که مســکن را کاالیی ناهمگن 
می دانند، راه اندازی چنین بورســی را در عمل چیزی 
شــبیه مزایده های امالک نهادهای دولتی، عمومی و 
خصوصی عنوان می کردند با این تفاوت که مزایده امالک 
با سازوکار بازار سرمایه، نسبت به تشریفات مزایده های 
مرسوم که در فرایند قرائت پاکات پیشنهاد همواره بیم 

مفسده وجود دارد، شفافیت بیشتری وجود دارد.
اما جدی ترین اظهار نظر در خصوص راه اندازی بورس 
مسکن که رنگ و بوی اجرا دارد، خبری است که فرهاد 
دژپســند ۱۰ تیرماه امسال در نشســت با فعاالن بازار 
ســرمایه اعالم کرد. وزیر اقتصاد در این نشســت از راه 
اندازی بــورس امالک و مســتغالت در هفته پیش رو 
)هفته جاری( خبر داده و گفته بود: بسیاری از سازمان ها، 
همچون بنیاد مســتضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان 
امام، تأمین اجتماعــی و دانشــگاه آزاد اعالم آمادگی 
کردند تا امالک خــود را در این بورس قــرار دهند.در 
حالی وزیر اقتصاد از عرضه امــالک نهادهای عمومی 
در بورس امالک صحبت کرده که دستگاه های مذکور 
مانند بنیاد مستضعفان، ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( و دانشگاه آزاد شفاف سازی تاکنون در خصوص 
تعداد امالک و دارایی های غیر منقول خود اظهارنظری 
نداشته اند.ضمن اینکه تا زمانی که سامانه امالک و اسکان 
راه اندازی نشود، چگونه می تواند از شفافیت در معامالت 

بورس مسکن سخن گفت؟ چه تضمینی هست تا این 
بورس به محلی برای سفته بازی دالالن تبدیل نشود؟

همچنین برخی نهادهای عمومی حمایتی، امالک مازاد 
خود را برای خانه دار کردن اقشار مستضعف و دهک های 
یک و دو جامعه اختصاص داده اند؛ آیا قرار اســت نحوه 
عرضه امالک مســکونی این نهادها در بورس تشریح 
شود؟ نوع کاربری امالک دستگاه های عمومی که قرار 
است به بورس امالک بیاید، مسکونی است یا اداری؟از 
سوی دیگر، زیرساخت قانونی عرضه امالک دستگاه های 
دولتی و عمومی در بورس کاال نیز کــه به صراحت در 
قانون به صورت مزایده ذکر شده، چگونه قرار است ظرف 
کمتر از یک هفته اصالح شود؟بالفاصله پس از خبری 
که وزیر اقتصاد اعالم کرد، علی صحرایی یازدهم تیر ماه 
در شبکه خبر سیما درباره جزئیات بورس مسکن گفت: 
این بورس، پنجمین بورس کشور است که به زودی راه 

اندازی می شود.
وی افزود: هدف از راه اندازی بورس امالک و مستغالت 

این اســت که اطمینان خاطر از پروژه های انبوه سازی 
در فروش مسکن اســت. نهادهای عمومی مانند بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اراضی زیادی 
در اختیار دارند؛ از سوی دیگر انبوه سازان پر قدرتی در 
کشــور داریم که نیاز به منابع نقدینگی دارند؛ از طرف 
دیگر؛ نقدینگی ُخرد هم در دست مردم زیاد است که با 
راه اندازی این بورس، منابع مالی ُخرِد در اختیار مردم، به 
پروژه های انبوه سازی متصل می شود. مدیرعامل بورس 
تهران، با بیان اینکه راه اندازی بروس امالک و مستغالت 
می تواند هزینه های انبوه ســازی را کاهش داده و بازار 
ساخت و ساز را به یک بازار شفاف تبدیل کند، ادامه داد: با 
ایجاد بورس مسکن، امکان خرید متری مسکن متناسب 
با بودجه خانوارها فراهم می شود؛ همچنین امکان وثیقه 
گذاری سهام عدالت برای دریافت وام های خرید نیز در 
این بازار و نیز امکان اجرای فرآیند اجاره به شرط تملیک 

در پروژه های انبوه سازی پیش بینی شده است.
به گفته صحرایی در بورس امالک، امکان خرید و فروش 

امتیاز تراکم، پروانه ساختمانی، حق انشعاب آب و برق و 
گاز و تلفن و دیگر امتیازات مرتبط با بخش مسکن برای 
تأمین مالی سازمان های مرتبط قابل معامله به صورت 

شفاف وجود دارد.
وی خرید متری مسکن در این بورس را امکانی برای پوشش 
دارایی های ُخرد مردم به صورت ملک در زمان وجود تورم 
دانست و افزود: بورس مسکن موضوع مالکیت صحیح و 
پیشــرفت پروژه ها را رصد کرده و از طریق سامانه کدال 
به سهامداران و سرمایه گذاران اعالم می کند. مدیرعامل 
بورس افزود: بخش خصوصی می تواند در این بورس هم 

زمین ارائه دهد و هم پیمانکار ساخت و ساز پروژه ها باشد.
برخی کارشناسان معتقدند دولت موضوع بورس امالک 
را در حالی که هیچ برنامه مدون و دستورالعمل دقیقی 
برای معامالت مســکن در بورس طراحی نکرده، برای 
ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی ضابطه 
قیمت ها مطرح نکرده است؛ بلکه هدف دولت این بوده تا 
با استفاده از تبلیغات و مانور بر روی بورس مسکن آن هم 
در دوره ای که بورس به شــدت مورد توجه مردم است، 
توجه ها را از بخش مسکن به سمت بازار سرمایه منتقل تا 

بتواند جریان روانی بازار مسکن را کنترل کند.
در همین ارتباط، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان درباره بورس امالک و مستغالت اظهار داشت: 
امیدوارم این بورس، محلی برای فروش امالک و واحدهای 
مسکونی بخش خصوصی باشد؛ نه محلی برای تأمین مالی 
خصولتی ها. وی افزود: این بورس ابزار خوبی برای تأمین 
مالی پروژه های انبوه سازی است؛ اما آیا صندوق های پروژه 
بورس امالک را شرکت های ساختمانی بانک ها تشکیل 
می دهد یا انبوه سازان متعلق به بخش خصوصی واقعی؟ 
اگر قرار باشد محلی برای خرید و فروش امالک نهادهای 
عمومی و بانک ها باشد و بنگاه داری بانک ها را تقویت کند، 
به نظر می رسد آینده خوبی نداشــته باشد؛ اما اگر برای 
بنگاه های بخش خصوصی تأمین مالی کند، می تواند اتفاق 
خوبی برای صنعت ساختمان و انبوه سازی مسکن مصرفی 
باشد تا هزینه های سرمایه گذاری آنها که تا پیش از این 

بانک محور بوده، کاهش یابد.

سازوکار معامالت بورس امالک مبهم و نامعلوم مانده است

بورس امالک،  تقویت بنگاه داری  بانک ها ؟

 وزارت نفت:
ایران در رای اختالف گازی با 

ترکمنستان جریمه نشد
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: در 
رای اختالف گازی با ترکمن گاز هیچ جریمه 
و خسارتی در کار نیست. وی با تاکید بر اینکه 
رقم بدهی مورد اشاره در این دادگاه از سال 
۸۸ تعیین شده، ادامه داد: ترکمن ها مبلغی 
بابت کمیت و کیفیت گاز جریمه شــدند که 
از بدهی شرکت گاز کسر می شود.سخنگوی 
وزارت نفت ایران گفت: در رای اختالف گازی 
با ترکمن گاز هیچ جریمه و خسارتی در کار 
نیســت.وزارت نفت ایران در صفحه توییتر 
خود به نقل از کســری نوری مدیر کل روابط 
عمومی وزارت نفت نوشــت: در رای اختالف 
گازی با ترکمن گاز هیچ جریمه و خســارتی 

در کار نیست.
وی با تاکید بر اینکه رقم بدهی مورد اشاره در 
این دادگاه از سال ۸۸ تعیین شده، ادامه داد: 
ترکمن ها مبلغی بابــت کمیت و کیفیت گاز 
جریمه شــدند که از بدهی شرکت گاز کسر 
می شود.نوری تاکید کرده که مهندس زنگنه 
آمادگــی دارد به کمیســیون انرژی مجلس 
گزارش دهد. در حالیکه ایران در این دادگاه 
محکوم نشده و حتی در اختالف با ترکمن گاز 
در زمینه کیفیت گاز تحویلی نیز برنده دادگاه 
بوده، اما برخی رســانه ها، مبلغ بدهی تایید 
شده توسط دادگاه را به عنوان خسارت ایران 

به ترکمن گاز عنوان می کنند.

مرز ایران و پاکستان در ۴ نقطه 
از فردا بازگشایی می شود

وزارت کشور پاکستان از بازگشایی مرز ایران و 
پاکســتان در چهار نقطه از یکشنبه ۱۵ تیرماه 
جهت انجام فعالیتهای تجاری خبر داد.طبق این 
بخشنامه دولتی ۴ نقطه مرزی گبد، مند، کاتگر 
و چادگی در بلوچستان برای تجارت بازگشایی 
شــده اند و فعالیت های تجاری در آنها ۷ روز در 
هفته مجاز خواهد بود.میان زهید حســین، از 
فعاالن اقتصادی پاکستان، از این اقدام استقبال 
کرد و گفت این کار به احیای فعالیت های تجاری 
کمک می کند.براساس این بخشــنامه، چهار 
گذرگاه مرزی مذکور از یکشنبه ۱۵ تیر ماه )۵ 
ژوئیه( رسماً فعال می شود و فعالیت های بازرگانی 
شامل واردات، صادرات و همچنین تردد نامحدود 
کامیون های باری مطابق پروتکل های بهداشتی 

میان دو کشور انجام می شود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
تسهیالت کرونایی ایرالین ها 

همچنان در انتظار پرداخت
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اظهار کرد: 
با وجود این که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمتر 
از آن چیزی که به ایرالین ها تا نیمه فروردین ماه 
خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا وارد شده بود، 
تخصیص داده اند هنوز این تسهیالت به شرکت های 
هواپیمایی پرداخت نشــده اســت.در پی شیوع 
ویروس کرونا و تعطیل شدن بسیاری از مشاغل 
از جمله این که بسیاری از ایرالین ها و هواپیماهای 
مسافری در همان ماه های نخست زمین گیر شده 
بودند، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان خســارت به 
این صنعت وارد شده بود.براین اساس قرار شد تا 
تســهیالت ۲۴۰۰ میلیارد تومانی مصوب ستاد 
مقابله با کرونا به ایرالین ها پرداخت شود، اما به نظر 

می رسد تاکنون این کار انجام نشده است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در این باره گفــت: از همان ابتدا اعالم 
کردیم که خســارات وارد شــده به شرکت های 
هواپیمایی حدود ۳۰۰۰ میلیــارد تومان تا نیمه 
فروردین ماه برآورد شده که البته با وجود پیشنهاد 
این مبلغ، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد ۲۴۰۰ 
میلیارد تومان برای صنعت هوانوردی تسهیالت 

در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این مبلــغ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
تقلیل یافت و با وجود مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
و این که همه شرکت های هواپیمایی مدارک خود 
را در ســامانه کارا تکمیل کرده اند همچنان این 
تسهیالت به آنها پرداخت نشده است.دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: بانک های عامل 
به ایرالین ها معرفی شــده است، اما پرداخت این 
تسهیالت دراین مرحله متوقف مانده و امیدواریم 
هرچه ســریع تر این مشــکل حل شود.براساس 
اعالم مســئوالن قرار بود هر یک از شرکت هایی 
که اطالعات خود را تکمیــل کرده اند در تیرماه 
تسهیالت شان را دریافت کنند، اما با وجود گذشت 
دو هفته از نخســتین ماه تابستان، همچنان این 

تسهیالت در مرحله ی پرداخت قرار دارد.

اخبار

رئیس جمهور گفت: باید به ادارات دولتی ابالغ شود که ارائه خدمات 
عمومی باید منوط به ماســک زدن و رعایت پروتکل های بهداشتی 
توسط مردم باشد. حجت االسالم حســن روحانی در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا اظهار کــرد: پدیده کرونا یک پدیده چندوجهی 
است و موضوع تنها موضوع بهداشتی و درمانی نیست بلکه موضوع 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روابط بین الملل است. بسیاری از 
مسائل در هم تنیده اســت. وی عنوان کرد: پدیده کرونا داستانی 
اســت که نظیر آن را در طول قرن گذشته نداشــتیم که این همه 
پیچیدگی داشــته باشــد و امروز در جوامع مختلف در سایه این 
پدیده خطرناکی که به وجود آمده، این ویروس با مســائل بســیار 
متعددی روبرو شده است. برای مثال رشــد اقتصادی دنیا به طور 
متوســط در ســال ۲۰۱۹ که این ویروس در پایان آن پدیدار شد، 
۹/۲ بوده اســت اما در ســال ۲۰۲۰ که با این ویروس روبرو شدیم 
رشــد اقتصادی جهانی منفی ۳ شده اســت که نشان می دهد این 
ویروس چه تحول بزرگی را متأســفانه به صورت منفی در اقتصاد 
دنیا بر جای گذاشــته اســت. رئیس جمهور افزود: این شرایط در 
کشورهای پیشرفته بدتر است. در این کشورها در سال ۲۰۱۹ رشد 
اقتصادی ۷/۱ بوده و در سال ۲۰۲۰ پیش بینی این است که منفی 
 ۱/۶ باشد. بنابراین شما می بینید چه شرایطی را از لحاظ اقتصادی 

به وجود آورده است.
روحانی بیان کرد: صادرات در دنیا به طور متوسط در سال ۲۰۱۹، 
۲/۱ در حال افزایش بــوده اما در ســال ۲۰۲۰، منفی ۸/۱۲ بوده 
و یعنی نزدیک ۱۳ درصــد صادرات کاهش پیدا کرده اســت. ۸۱ 
درصد از نیروی کار ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیــون نفری در دنیا تحت 
تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: شــما ببینید 
این ویروس چه شرایطی را در ســطح جهانی به وجود آورده است. 
برای اینکه با این ویــروس مبارزه کنیم شــیوه های متعددی هم 

در دنیا شروع شــد و هم خودمان دنبال کردیم. اولین آن این بود 
که سیســتم ســالمت خود را تقویت کنیم و سیســتم سالمت ما 
توان داشته باشد افرادی که بیمار می شــوند را مورد آزمایش قرار 
دهند و اگر الزم است بستری شــوند یا اگر الزم بود در آی سی یو 
قرار بگیرند. رئیس جمهور تاکید کرد: این کار به خوبی در کشــور 
ما صورت گرفت. یعنی کاری که بهداشــت و درمان ما انجام داده 
است کاماًل قابل مقایسه با دنیاســت. ما همه نیروهای مسلح خود 
را آماده کرده بودیم تا بیمارستان ها و اماکن مراقبتی خود را آماده 
کنند. الحمدهلل بهداشــت و درمان ما آنچنان فعــال عمل کرد که 
 خیلی به آن شــرایطی که نیروهای مسلح خود را آماده کرده بودند 

نیازی نشد.
روحانی افزود: مرحله بعد آمدیم با مردم قرار گذاشــتیم و گفتیم 
گشایش ها آغاز می شود به شرطی که همه مردم در زمینه مراعات 
پروتکل های بهداشتی کمک و یاری کنند. و گفتیم هرچه گشایش 
بیشــتر می شــود باید دقت در اجرای پروتکل به همان نســبت 
بیشتر شــود و اگر گشایش پیدا شــود و پروتکل پایین بیاید با هم 
نمی خواند و مجدد دچار مشــکل می شــویم. این مشــکل هم در 
اولین قدم برای خود مردم اســت . صدا و ســیما باید بیشتر در این 
زمینه تالش کند که کســی نباید مبتال شــدن به این بیماری را 
 برای خود ننگ و عار تلقی کند و به آزمایشگاه بگوید اگر مثبت بود 

به کسی نگویید.
روحانی عنوان کرد: مسئوالن مربوطه هرکدام وظیفه و مسئولیتی 
دارند. من از کمیته امنیتی و اجتماعی و کمیته بهداشتی می خواهم 
که ابالغ کنند هر کســی وارد اداره ای می شود که شلوغ هم هست، 
باید از ماسک استفاده کند. اگر از ماسک استفاده نکرد، به او نباید 
خدمت ارائه شــود. اگر کارمندی در اداره ای بدون ماســک حضور 
یافت، باید برای وی غیبت بزنند و وی را بازگردانند. این موضوع باید 

ابالغ شود که ارائه خدمات منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی 
است. وی تصریح کرد: ما باید نسبت به ادارات دولتی و شبه دولتی 
که اداره آن به عهده دولت اســت، این موارد و پروتکل ها را اجباری 
کنیم. مترو نیز که شلوغ است، نباید گذاشت که بدون ماسک کسی 
سوار شــود. خدمت مترو و اتوبوس باید منوط به استفاده از ماسک 
باشد. من می خواهم در این راه، هم ضابطین قوه قضائیه، خود قوه 
قضائیه و در جایی که الزم است، دادستان ها یاری کنند تا این مقطع 

را رد کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: برخی جاها نیز باید اتحادیه ها و اصناف 
بیایند و کمک کنند. این موارد اگر در کنار هم قرار بگیرند، مشکالت 
پیش نمی آید. آن دستورالعمل های اصلی که همیشه تاکید می شود 
و امروز نیز در جلسه بر آنها تاکید شد، مسئله فاصله گذاری، استفاده 
از ماســک و نرفتن در اجتماعاتی مانند عزا و عروســی و حضور در 
فضای سرپوشیده است که همه روی آن تاکید دارند. روحانی عنوان 
کرد: این مهم است که ما مشاغل را مدنظر قرار دهیم. اگر رستورانی 
همه اصول و پروتکل ها را رعایت کنــد، باید اجازه دهیم که کارش 
را انجام دهد. اگر رستورانی رعایت نمی کند، باید تذکر دهیم و اگر 
دوباره رعایت نکرد، باید آن را برای مدت یک هفته تا ۱۰ روز ببندیم 
تا موظف باشد اصول بهداشتی را رعایت کند. وی ادامه داد: از فردا 
اســتفاده از ماســک در محیط های عمومی الزامی است بنابراین 
دستگاه های مسئول با اســتفاده از توان خود و عدم ارائه خدمت به 
کسانی که ماسک ندارند تالش کنند تا ماسک توسط همه استفاده 
شود زیرا استفاده از ماسک یکی از مؤثرترین اقدامات مقابله با کرونا 
است. رئیس جمهور گفت: از همه محققین و متخصصین که برای 
تولید واکســن و داروی ویروس کرونا تالش می کننــد و به دنبال 
 واکسن هســتند تشــکر می کنیم. امیدوارم این تالش ها به نتیجه 

مثبت برسد.

روحانی:

مردمماسکنزنند،خدماتدولتیارائهنمیشود
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نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه 
قیمت مسکن نهایت رشد خود را در چهار ماهه نخست 
امسال داشته، گفت: با اجرای بسته های حمایتی دولت 
برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره در نیمه دوم امسال 
با کاهش التهاب بازار و ثبــات قیمت ها مواجه خواهیم 
شــد.قیمت خانه در خرداد و تیرماه امسال با رشد قابل 
توجهی به نرخی رسید که بسیاری از خریداران مصرفی را 
از بازار دور کرد و برای سفته بازان و سوداگران نیز تبدیل به 
بازاری گران تر از حد توقع شد به طوری که آنها را به سمت 

بازارهای موازی سوق داد.
کاهش جو روانــی در بازار مســکن در پی تصمیمات 
اقتصادی دولت از یک سو و تکمیل ظرفیت رشد مسکن 
از ســوی دیگر، انتظار کاهش قیمت ها و ریزش حباب 
قیمت مسکن را باال برده و چشــم انداز با ثباتی را برای 
قیمت مسکن در ۶ ماه دوم سال نمایان می کند.بساط 
آگهی های غیرواقعی با نرخ های کاذب که آدرس غلطی را 
برای افزایش قیمت مسکن بیش از خط تورم به جامعه القا 
می کرد نیز برچیده شده است و دادستانی تهران در سه 
هفته اخیر تالش زیادی برای کنترل قیمت ها در فضای 

مجازی داشته است.
در همین راستا »حسام عقبایی« نایب رییس اتحادیه 
امالک تهران گفت: معامالت مسکن حداکثر رشد خود 

را داشته و حتی به بیش از ظرفیت افزایش قیمت رسیده 
اســت و اگر تا پایان تابســتان با همین روند پیش رود، 
پیش بینی می شود که قیمت مسکن در شش ماه دوم 
سال با رشد حداقلی و حتی ثبات قیمت ها همراه باشد.وی 
اضافه کرد: در عین حال اگر بسته های سیاستی و حمایتی 
دولت برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار 
مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد 
کرد که منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد 
شد.به گفته عقبایی، تسهیالنی که قرار است در قالب وام 
ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین 
نرخ اجاره بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب 
بازار می کاهد و به همین دلیل همزمان با پیش بینی ثبات 
قیمت ها در نیمه دوم امســال.  امکان تعدیل نرخ ها نیز 

وجود خواهد داشت.
عقبایی با پیش بینی خروج سفته بازان و سوداگران از بازار 
مسکن در ماه های باقی مانده تابستان گفت: بر استمرار 
اجرای سیاست های تسهیل گری در بخش تولید و عرضه 
مسکن و تنظیم گری در بخش اجاره اصرار داریم چرا که 
تحلیل ما این است که در صورت تقویت اجرا در این بخش، 
بازگشت ثبات به بازار مسکن می تواند در شش ماهه دوم 

سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه داشته باشد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی گفت: 
صنعت خودروســازی برای تولید یــک میلیون و 
۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز به دو تا سه میلیارد 
دالر ارز اســت. محمدرضا نجفی منش با اشــاره 
به تامین نشــدن ارز از ســوی بانک مرکزی برای 
صنعت خودروســازی اظهــار کرد: با مســئوالن 
بانک مرکــزی در ایــن بــاره صحبــت و موارد 
را به آن ها اعــالم کردیم که برخی از  مشــکالت 
برطرف شــد، اما در مجموع وضعیــت تامین ارز 
 از ســوی بانک مرکزی روند مشــخص و معمولی 

را ندارد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی با بیان 
اینکه عدم اختصــاص ارز بــر روی تولید خودرو 
تاثیر می گذارد، افزود: آمار تولیــد افزایش یافته، 
اما بخشــی از آن در کف پارکینگ باقــی مانده و 
علت آن نیز بــه دلیل کمبود قطعات اســت. وی 
با بیان اینکه بــرای واردات چهــار روش به بانک 
مرکزی پیشــنهاد شــده اســت، گفت: تامین ارز 
از صادرات صادرکننــدگان، تامیــن از طریق ارز 
نیمایی، ارز صاداتی شــرکت های ایــدرو ایمیدرو 
و واردات بدون انتقال ارز کــه بانک مرکزی با این 
روش موافق نیســت و اصرار دارد حتما منشــا آن 

 مشخص باشد که بســیاری از افراد این آمادگی را 
ندارند.

نجفی منش با بیان اینکه ۷۰ درصد قطعات و مواد 
اولیه صنعت خودروســازی در داخل کشور تامین 
می شود، تصریح کرد: این میزان باید به ۹۰ درصد 
افزایش یابد که طرح های ساخت داخل شروع شده 
که می تواند بسیاری از نیاز ها را برطرف کند. رییس 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: زمانی 
که شرایط بهتر از زمان فعلی بود صنایع ما به فکر 
تولید داخل نبودند و صنایع کشور به نوعی وابستگی 

به خارج از کشور دارند که باید آن را کاهش دهیم.
وی درباره حجم ارز موردنیاز صنعت خودروسازی 
خاطرنشــان کرد: صنعــت خودروســازی برای 
تولیــد یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار دســتگاه 
 خودرو نیــاز بــه دو تــا ســه میلیــارد دالر ارز

 است.
نجفی منش درباره اینکه آیا خودروسازان توانایی 
تولید یک میلیون و دویســت هزار دســتگاه را در 
شــرایط فعلی دارنــد، تاکید کرد: اگــر مطالبات 
قطعه ســازان به موقع پرداخــت و قیمت خودرو 
 در حاشــیه بــازار تعیین شــود می تــوان به این 

هدف رسید.

افزایشتولیدخودروسازاندرگروتامین۳میلیارددالرارزپیشبینیثباتقیمتمسکندرنیمهدومامسال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۰ میلیونی شد
نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: سکه طرح جدید با افزایش ۴۳۰ هزار تومانی نسبت به پنجشنبه هفته گذشته با قیمت ۱۰ میلیون تومان داد و ستد شد. محمد کشتی آرای در خصوص آخرین 

وضعیت بازار طال و سکه اظهار کرد: قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار به ۹۱۴ هزار و ۱۶۵ تومان رسید.نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: امروز سکه طرح قدیم با قیمت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان به فروش رسید و سکه طرح جدید با افزایش ۴۳۰ هزار تومانی نسبت به پنجشنبه هفته گذشته با قیمت ۱۰ میلیون تومان داد و ستد شد.وی افزود: قیمت نیم سکه نیز با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی با رقم ۵ 

میلیون تومان به فروش رسید.کشتی آرای خاطرنشان کرد: ربع سکه نیز امروز با رقم ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داد و ستد شد و سکه گرمی قیمت یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.
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اقساط وام یک میلیون تومانی کرونا همزمان با واریز 
یارانه نقدی این ماه)تیر(، از سرجمع یارانه نقدی 
خانوارهای یارانه بگیر کسر خواهد شد.پس از شیوع 
ویروس کرونا که آسیب های جدی به اقتصاد کشور 
وارد کرد و موجب شد بسیاری از مشاغل و کسب و 
کارها یا تعطیل شوند و یا اینکه با کاهش فعالیت، 
مجبور به تعدیل نیرو شوند، دولت تصمیم گرفت 
در کنار حمایت از بنگاه ها و افراد بیکار شــده، وام 
یک میلیون تومانی به حساب تمامی ۲۳ میلیون 

خانوار یارانه بگیر واریز کند.
در این راستا، اعالم شــد افراد متقاضی با ارسال 
شماره ملی سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹، 
درخواســت خود را برای دریافت وام مذکور ثبت 
کنند تا از این طریق، وام به حسابشان واریز شود.

پس از چند بار تمدید مهلت ارسال شماره ملی و 
واریز وام طی روزهای مختلف به حساب افراد، در 
نهایت تا ۱۸ اردیبهشــت ۹۹ درصد خانوارهای 
متقاضــی وام خود را دریافــت کردند؛ همچنین 
براساس اعالم ۲۲ خردادماه دولت، در مجموع ۲۱ 
میلیون و ۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد 
از کل خانوارهای یارانه بگیر تســهیالت مذکور را 
دریافت کردند و پرونده این تســهیالت به صورت 
رسمی بســته شــد. البته تعدادی از خانوارهای 
متقاضــی بدلیل اشــکال در ارســال کدملی به 

سرشماره ۶۳۶۹ از دریافت این وام بازماندند.
با تصمیم دولــت در مجموع ۲۳ هــزار میلیارد 
تومان وام به حســاب یارانه بگیران نقدی واریز و 
مقرر شد اقساط تسهیالت یک میلیون تومانی از 
یارانه افراد کسر شود.حسین میرزایی سخنگوی 
ستاد تسهیالت حمایتی کرونا در مورد زمان کسر 
اقساط وام کرونا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته، از یارانه این ماه )تیر(، اقساط 
تســهیالت یک میلیون تومانی از حســاب یارانه 

بگیران مشمول کسر خواهد شد.
وی افزود: مقرر شده هر ماه مبلغ ۳۵ هزار و ۱۰۰ 
تومان از ســرجمع یارانه هر خانوار کســر شود و 
مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز ۳۰ ماه 
در نظر گرفته شده است. البته برای جزئیات بیشتر 
در مورد کسر اقساط باید بانک ها پاسخگو باشند.

بر این اســاس، اگر طبق گفته میرزایی اقســاط 
وام از یارانه این ماه کســر شود، یعنی بیستم تیر 
ماه که زمان واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اســت، 
برای خانوارهای تک نفره مبلــغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ 
تومان، برای خانوارهــای دو نفره مبلغ ۵۵ هزار و 
۹۰۰ تومان، برای خانوارهــای ۳ نفره مبلغ ۱۰۱ 
هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای ۴ نفره مبلغ 
۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان و برای خانوارهای ۵ نفره 
مبلغ ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه واریز خواهد 
شــد.در ادامه سیاســت های واریز وام کرونایی، 
روز هفتم تیرماه پیامکی به برخی از سرپرستان 
خانوار ارسال شد به این مضمون که اگر این افراد 
خواستار دریافت تسهیالت تکمیلی هستند تا ۵ 
روز آینده یعنی ۱۲ تیر ماه، درخواست خود را به 
شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.با توجه به ابهاماتی که 
وجود داشت، ارسال این پیامک، موجب شد برخی 
از افراد و رسانه ها به اشــتباه فکر کنند که دولت 
می خواهد مرحله دوم تســهیالت یک میلیونی 

کرونایی را آغاز کند.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب 
این موضوع در اطالعیه ای اعالم کرد که برای ۹۱۰ 
هزار خانوار متقاضی دریافت تسهیالت یک میلیون 
تومانی که در زمان ثبت نام )اردیبهشت ماه( برای 
دریافت این تسهیالت به هر شکل کدملی خود را 
بصورت اشتباه به سامانه پیامکی ۶۳۶۹ فرستاده اند 
این پیامک را ارسال کرده است و سرپرستان خانوار 
دریافت کننده پیامک این وزارتخانه، حداکثر تا ۵ 
روز از زمان دریافت پیامک مطابق با دستوری که 
در آن آورده شده نسبت به ارسال درخواست خود 
اقدام کنند.میرزایی نیــز در تکمیل این اطالعیه 
گفته بود: برای کســانی که پیامک ارسال شده، 
حداکثــر ۵ روز از زمان دریافــت پیامک، مهلت 
تعیین شده است که کد ملی خود را با سیم کارتی 
که به نام سرپرست خانوار است، به سرشماره ۶۳۶۹ 
پیامک کنند.وی افزود: برای خانوارهای پنج نفره و 
بیشتر که پیش از این تسهیالت یک میلیون تومانی 
را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به 
این خانوارها یک میلیون تومان مازاد بر تسهیالت 

قبلی، پرداخت شود.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن  همراه کشور گفت: بر 
اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک 
میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور شود؛ این در حالی 
است که طی بهار ۹۹ درمجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود ۴۶۰ هزار 
عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان 
کاال در بازار شده است.ابوالفضل ناصری خیاوی، دبیر و 
سخنگوی اتحادیه تلفن  همراه کشور با اشاره به اینکه 
تعداد موبایل در بازار کم شده است، اظهار کرد: دولت 
جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته اســت و همین امر 
باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم 
و عالوه بر آن نوســانات دالر به این امر دامن زده است. 
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان 
بالتکلیف هستند و درمجموع می توانیم بگوییم با گرانی 
موبایل مواجه هستیم که درصد زیاد آن ناشی از افزایش 
قیمت دالر است.دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن  همراه 
کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که افزایش قیمت دالر 
را شاهد هستیم افزایش قیمت کاالهای وارداتی ازجمله 
موبایل را هم شــاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: از 

روزهای پایانی سال ۹۸ تا به امروز گوشی افزایش قیمت 
 iPhone XS تقریباً ۲ برابری داشته است، برای مثال
Max از ۲۴ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان رسیده 
و samsung A۱۰ از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون 
تومان به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

ناصری عنوان کرد: فروشندگان موبایل با کمبود کاال، 
کاهش فروش و درنهایت ضرر مواجه هســتند، عالوه 
بر آن با تعطیلی ۲ ماهه در پی شیوع کرونا نیز خسارت 

زیادی را متحمل شدند.
وی با اشاره به اینکه فروش تلفن همراه کم سود است، 
تشریح کرد: بر اساس مصوبه دولت باید هفت درصد سود 
از مشتری دریافت کنیم؛ این در حالی است که به خاطر 
عرضه باال و قیمت پایین در سایت های فروش مجازی 
مجبور هستیم با حداقل سود در حد نیم تا یک درصد 
محصول خود را به فروش برسانیم در غیر این صورت 
مشــتری از ســایت های مجازی، خرید خود را انجام 
خواهد داد؛ در حقیقت می توانیم بگوییم از محل فروش 
یک گوشی تنها حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان سود نصیب 

فروشنده می شود.

رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی 
گفت: افزایش قیمت اینترنت همراه غیرقانونی است 
و قیمت بســته ها باید به قبل باز گــردد. به گزارش 
روابط عمومی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، حسین فالح جوشــقانی با اشاره به مصوبه 
۲۶۶ کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات گفت: 
براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط )SMP( برای 
تغییر تعرفه های عادی و تشویقی سرویس هایشان باید 

تایید رگوالتوری را دریافت کنند.

فالح جوشقانی تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش 
قیمــت در برخــی اپراتورهای تلفن همــراه بدون 
تایید رگوالتوری انجام شــده این افزایش قیمت ها 
برخالف مقررات بوده و تمامی قیمت ها باید به قبل 
باز گردد. وی درباره برخورد رگوالتوری با این موضوع 
تصریح کرد: صبح امروز اخطار الزم برای اپراتورهای 
متخلف ارسال شــده اســت، این اپراتورها باید در 
 سریعترین زمان قیمت سرویس هایشان را به قیمت

 قبلی باز گردانند.

برخورد با متخلفان در حوزه ترانزیت نفی کننده حمایت 
از این صنعت استراتژیک در کشور نیست. در همین راستا 
پاســخگویی در خصوص برخی ابهامات در این حوزه از 
اهمیت دوچندان برخوردار شده است. درهفته های اخیر 
تشکلهای مردم نهاد، مجموعه های تخصصی و رسانه های 
مختلف در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری 
درباره رونق تولید و برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی 
پیگیریهایی را در دستور کار قرار داده اند.موضوع قاچاق 
کاال و برخورد با تخلفات این حوزه نیز در سال جهش تولید 
از تاثیر به سزایی برخوردار شــده است. در همین راستا 
دستگاههای مرتبط مانند گمرک بایستی برای به حداقل 
رســاندن قاچاق کاال چه در حوزه واردات، چه صادرات و 
حتی ترانزیت حداکثر همکاری را برای شفافیت ابهامات 
در دستور کار قرار دهند. گفتنی است، چندی قبل هیئت 

دولت در یک مصوب کم سابقه عبور محمولههای ترانزیتی 
ســوخت از کشــور را ممنوع اعالم کرد. در همین راستا 
موضوع  نظارت حداکثری بر ترانزیت در جهت جلوگیری 
از قاچاق این اقالم و سایر کاالها به طور جد در دستور کار 

نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تقویت و رونق 
صنعت حمل ونقل بین المللی با بهره گیری از سیستمهای 
نوین پیشرفته کنترلی، اعطای تسهیالت به کلیه شرکتهای 
غیر متخلف و حذف قوانین ومقررات دست وپا گیر میسر 
می باشــد. به عبارت صریح اصل اعطای تســهیالت به 
شرکتهای حمل و نقل یک موضوع پذیرفته و قانونی است 
اما موضوع ابهام برانگیز بحث نظارت صحیح بر اعطای این 
مجوزهاست تا احیانا  تسهیالت مذکور مانند بنهای بیمه به 

شرکتهای مظنون به قاچاق تعلق نگرفته باشد.

شرایط بازارهای مالی آنقدر 
پیچیده شده و با افزایش زیاد 
قیمتی روبروست که دیگر 
سرمایه گذاری برای تولید 
باقی نمانده و تمام سرمایه 
ها جذب بازارهای مالی مانند، ارز، طال، سکه، بورس، 
خودرو، مسکن و.... شده است. خطر کوچ سرمایه از 
تولید به بازار سکه و ارز با بی تدبیری دولت ایجاد شده 
و وضعیت بسیار نامناسبی برای تولید داخلی بوجود 
آمده است. در۱۰۰ روز نخست امسال ۶۰ هزار میلیارد 
تومان از ســرمایه های مردم به عنوان سرمایه های 
جدید به بازار سهام وارد شده است. همچنین بیش 
از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار مسکن و و ارز 
رد و بدل شده اســت. در عین حال دنیای اقتصاد در 
گزارشی دیگر به نقل از رئیس اتحادیه پیراهن دوزان 
نوشته اســت: »وقتی بازارهای دیگر مثل سکه و ارز 
رونق دارند فروشنده پوشاک چک دریافتی را دیگر در 
همان بازار پوشاک سرمایه گذاری نمی کند بلکه سکه 
و دالر می خرد،چون می داند اگــر این پول را در بازار 
پوشاک نگه دارد نه سود می کند و نه تقاضای کافی 

برای آن هست.«
آیا جــدا تولیدکننــدگان دیگر رمقی بــرای تولید 
کاالهایشان ندارند؟ چقدر از سرمایه تولیدکنندگان 
و فعاالن بازار در بازارهای ســکه و دالر ذخیره شده 

اســت؟ هر چند که رئیس اتاق اصنــاف تهران در 
گفتگو با تجارت نیوز منکر جابه جایی ســرمایه های 
تولیدکنندگان و صنوف در بازار طال، دالر و بورس شد 
اما رئیس اتاق اصناف اراک معتقد است که این اتفاق 

میان بازاری ها رخ می دهد.
رئیس اتاق اصناف اراک در پاسخ به این پرسش که 
گفته می شــود برخی تولیدکننــدگان و صنوف به 
جای افزایش تولید در بازار طال و دالر سرمایه گذاری 
کرده اند، جا به جایی ســرمایه بازاری ها چقدر جدی 
است؟ به تجارت نیوز گفت: کوچ سرمایه  های بازاری ها 
از تولید به سمت بازارهای موازی همچون طال، دالر و 

بورس موضوعی جدی است. جمشید زند به علت کوچ 
سرمایه های تولیدکنندگان به سمت بازار طال و ارز 
اشاره کرد و افزود: عدم سوددهی کافی در بخش تولید، 
عدم قیمت گذاری واقعی از ســوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عدم امنیت کافی 
در محیط کســب و کار باعث شده که تولید و بخش 
توزیع دیگر سوددهی کافی نداشته باشند. کما اینکه 
تعداد تاسیس واحدهای خرده فروشی در بازار بیشتر 
از سال های گذشته شده است، بنابراین فروش و تولید 
کاال به دلیل ورود افراد مختلف توجیه اقتصادی ندارد. 
متاسفانه اخذ تصمیمات هیجانی و لحظه ای از سوی 

دولتمردان تولیدکنندگان را برای فعالیت بیشــتر 
دل سرد کرده است. 

هر لحظه شاهد وضع قوانین و محدودیت های جدید 
در حوزه تجاری کشور هستیم و همین عامل باعث 
می شود که وضعیت تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت 
سخت تر شود. همچنین شهرداری با شهرفروشی و 
احداث مراکز تجاری مختلف موقعیت کاری را برای 
اصناف به خطر انداخته است. این اقدامات منجر به 
آن شده تاسیس واحدهای صنفی نسبت به گذشته 
بیشتر شود. بنابراین تاسیس واحدهای صنفی جدید 

در سطح شهر دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

نقدینگی از تولید به سمت بورس، بازارهای ارز، مسکن و...  در حال حركت است

کوچ  سرمایه ها   از تولید

حرکت بازار سرمایه به سوی سرمایه گذاری مولد 
امین شاکری، کارشناس اقتصادی

مواجهه بنگاه های اقتصادی با تنگنای اعتباری در تأمین مالی سرمایه گذاری و سرمایه در گردش، از معضالت و مشکالت دیرینه مدیریت بنگاه های اقتصادی در ایران است. بازار پول در ایران به دالیل متعدد، همواره با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه 
بوده است. امروزه ارزش کل بازار سرمایه در حد تولید ناخالص ملی است و با این روند از آن بیشتر می شود. از این نظر حجم کل بازار بزرگ شده و می شود گفت که حباب در بخشی از بازار سرمایه قابل مشاهده است. البته نباید تصور شود که حباب 
این بازار ظرف یک هفته ریزش می کند و سیاستگذار نیز باید متوجه آن باشد که بیش از حد، حباب در بازار به وجود نیاید. با توجه به نقش بازار سرمایه در جهش تولید، بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع مالی به سوی 
سرمایه گذاری مولد داشته باشد؛ برای بهبود تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و با ثبات، اصالحات سیاستی می تواند، مسیر حرکت به سمت تامین مالی بورس محور را هموارتر 
سازد. اقداماتی نظیر شناسایی و برطرف کردن موانع توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تداوم حمایت نهاد های حاکمیتی از بازار سرمایه و تدوین قوانین باالدستی به منظور حمایت از این بازار و جذب سرمایه های خارجی، خروج دولت و بانک ها از بنگاه 
داری وعرضه سهام مالکیتی و مدیریتی شان در بازار سرمایه، فراهم کردن امکانات الزم نظیر تنوع ابزارهای مالی و ایجاد شبکه گسترده معامالت و همچنین تقویت زیرساخت های فناوری و تکنولوژی الزم به منظور شبکه سازی میان سرمایه گذاران 

و سرمایه پذیرها و ارائه آموزش های الزم و فرهنگ سازی مناسب، میتواند کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

واردات موبایل، یک سوم تقاضای بازار است

افزایش اختالف سطح دستمزدها و قیمت ها
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

متاسفانه شرایطی بوجود آمده که گویی در مسابقه افزایش دستمزدها و قیمت ها افتادیم. اما ضرورت این است که باید به تولید بها دهیم، زیرا اآلن نرخ بیکاری باال است و خانوارها یک نفر کار می کند و درآمد دارد و ۵ نفر بیکار هستند 
که این وضعیت سطح رفاه و قدرت خرید خانواده کاهش پیدا می کند.

براساس افزایش قیمت ها در یکسال اخیر و اختالف بین سطح درآمدها و قیمت های کاالهای اساسی، قدرت خرید مردم کاسته شده و مردم به سمت نخریدن سوق یافته اند. کاهش قدرت خرید مردم تاثیر بسیار سویی بر چرخه 
اقتصاد خواهد گذاشت. یکی از عوارض افزایش قیمت ها بر روی سالمت افراد جامعه است که با تغدیه نامناسب شاهد بیماری ها بوده و هزینه هنگفت درمان و پایین بودن سطح بهره وری در جامعه را نیز تجربه خواهیم کرد.

کشور ما که اکنون ازلحاظ تولید، صادرات، رشد اقتصادی و... شرایط مناسبی ندارد، پشتوانه خوبی برای پول ملی هم نمی تواند داشته باشد؛ حذف چهار صفر از پول برای کاهش تورم پاک کردن صورت مسئله است. برای رفع تورم باید 
به تولید ملی روی آورد، زیرا تولید ملی باعث ایجاد اشتغال شده و درنتیجه تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. طی سال های گذشته، دولت ها با تورمی که به اقتصاد جامعه تحمیل کرده اند، ارزش پول ملی را پایین آورده اند. قیمت 
یک دالر در دهه پنجاه خورشیدی معادل حدود ۷۰ ریال بود، اما اکنون یک دالر بیست هزار تومان شده و این به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است. تبعات آن نیز کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. دولت 
به عنوان قوه مجریه مسئولیت کنترل قیمت ها را دارد که چه اتفاقی رخ می دهد. سیاست تنظیم بازار دولت که سال ها اجرا می شود؛ از ابتدا با اقتصاد کالن ما هماهنگی ندارد. دلیل آن روشن است زیرا تنظیم بازار به معنی قیمت گذاری 
نیست. یک شبه نمی توانیم به راهکار برسیم و حل شود ولی راه حل همه مشکالت این است که تمام توان خود را روی تولید بگذاریم. اگر تولید درست شود، اشتغال هم درست خواهد شد و به تبع آن مشکالت تورم کاهش پیدا می کند.

دســتمزد کارگران با توجه 
به نوســان های نــرخ ارز و 
بازارهای داخلی باید ترمیم 
شود. این در حالی است که 
موضوع افزایــش ۳۰۰ هزار 
تومانی حق مسکن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در شرایط 
کنونی اقتصاد نه تنها عجیب نیست بلکه الزم و ضروری 

است. چون کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند 
سرمایه گذاری کالن بکنند یا پس اندازهای آنچنانی 
داشته باشند.تنها حقوق حداقلی می گیرند که با آن هم 
امرار معاش می کنند و هم هزینه زندگی و اجاره بهای 
خانه را می پردازند. متاســفانه طی چند دهه گذشته 
تورم همواره با اقتصاد ایران عجین بوده است. به گفته 
کارشناســان یکی از عوامل باال رفتن نرخ تورم، رشد 
نقدیندگی است. هر چند در دوره هایی با وجود رشد 
نقدیندگی تورم کاهش داشته است؛ بنابراین می توان 

گفت که تورم تابع عوامل متعددی در اقتصاد است.
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در همین رابطه 

گفت: نمي توان تمــام قصور ازجملــه افزایش بهاي 
ارز، طال، سکه و ســایر کاالها را متوجه مردم و دالالن 
ساخت. مردم مگر چقدر توان خرید دارند که بازار را بر 
هم بریزند. به جرات مي توان گفت که امروز ۸۰ درصد 
مردم در تامین مایحتاج ضروري خود دچار مشــکل 
شده اند، چه برسد به اینکه بخواهند به داللي ارز و سکه 
بیندیشند. اگر اندک پس اندازي هم داشته اند، دولت 
آن را به بورس کشانده است. در تمامي کشورها بورس 
به عنوان ویترین اقتصاد شناخته مي شود، اما در اقتصاد 
بیمارگونه ایران شاهد آن هستیم که هر روز شاخص 
کل بازار بیش از ۶۰ هزار واحد افزایش مي یابد. این روند 

هیچ تناسبي با شــرایط واقعي اقتصاد ندارد. از سوي 
دیگر، دولت واردات تعدادي از کاالها را ممنوع اعالم 
مي کند و مجوز افزایش قیمــت را به تولیدکنندگان 
داخلي مي دهد. به عنوان مثال در حوزه لوازم خانگي 
شاهد چنین روندي هســتیم که دولت اخیرا مجوز 
افزایش ۳۵ درصدي قیمت ها را صادر کرده است. مگر 
دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته که دولت 
چنین مجوزي را لطف خود به مصرف کننده مي داند؟ 
نمي توان چنین مجوزهایي ارائه داد و از هدف گذاري 
۲۲ درصدي براي تورم ساالنه سخن گفت. در تمامي 
بازارها و واحدهاي تولیدي شاهد چنین روندي هستیم.

مشکالت 80 درصد مردم در تامین مایحتاج ضروری 

قدرت خرید مردم آب می رود
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

ارسال مجدد پیامک به 910 هزار خانوار

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از یارانه نقدی

رئیس سازمان تنظیم مقررات:

قیمت اینترنت باید به قبل بازگردد

فرافکنی در موضوع ترانزیت

گمرک در خصوص مکاتبات واحدهای بازرسی شفاف سازی کند
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عضو هیات رئیســه کمیســیون اقتصادی مجلس 
می گوید: وزارت صمت به جای افتــادن به دنبال هر 
فروشنده حقیقی پلتفرم های فروشگاهی آنالین برای 
دریافت مجوز از آن ها بــه »مجوز اختصاصی اتحادیه 
ویژه استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی« اکتفا کند؛ 
چراکه این کار برخالف سیاست های جهش تولید بوده 
و موجب از بین رفتن فروشــنده های حقیقی خرد و 

کسب وکارهای روستایی می شود.
سید غنی نظری خانگاه با بیان اینکه دریافت مجوزهای 
متعدد و بی مورد از فروشــندگان پلتفرم های آنالین 
به کسب و کارهای خانگی و روستایی آسیب می زند، 
گفت: به یقین هر قدر ارتباط خریدار و فروشنده بدون 
واسطه های اضافی همچون قوانین دست و پا گیر حذف 
شــوند عالوه بر کاهش قیمت کاالها، رشد اقتصادی 
کشــور نیز اتفاق خواهد افتاد اما سازمان های دولتی 

به دنبال ابزار وجود هســتند می خواهند بگویند: »ما 
اینجا هســتیم!« و اگر مجوزهای ما نباشد اجازه کار 
به شما نمی دهیم. نماینده خلخال و کوثر در مجلس 
شورای اسالمی، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در 
مسائلی همچون کســب و کارهای اینترنتی ضروری 
دانست و افزود: وزارت صمت به جای افتادن به دنبال 
هر فروشنده حقیقی فعال در پلتفرم های فروشگاهی 
آنالین، برای دریافت مجوز از آن ها به »مجوز اختصاصی 
اتحادیه ویژه استارتاپ ها و کسب و کارهای مجازی« 
اکتفا کند یا صرفا درصدد تقویت آن باشد لذا درخواست 
مجوزهای بی مورد و متعدد از فروشنده های حقیقی 
-که زیرنظر فروشگاه های آنالین دارای مجوز هستند- 
منطقی نیست. این کار برخالف سیاست های جهش 
تولید بوده و موجب از بین رفتن فروشــنده های خرد 
آنالین و کســب وکارهای روستایی می شــود. وی با 

بیان اینکه وزارت صمت به صورت کلی فروشگاه های 
آنالین را مدنظر قرار دهد: مثال زمانی که به یک شرکت 
استارتاپی همچون دیجی کاال مجوز فعالیت داده شده 
است، لزومی ندارد از تمام فروشندگان حقیقی و حقوقی 
آن نیز برای هر کاال مجوز خواســته شود چراکه امروز 
دولت الکترونیک در دنیا جایگاه خود را پیدا کرده و به 
دنبال آسان کردن فضا جهت ایجاد اشتغال هستند لذا 

بروکراسی ها و کاغذبازی های اضافی دیگر معنا ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
کرد: متاسفانه هنوز مسئوالنی با افکار منسوخ در بدنه 
دولت به دنبال کاغذبازی و مسائل بروکراتیک هستند 
در حالی که هر قدر شرایط برای فعالیت و رقابت سالم 
استارتاپ ها بیشتر فراهم شــود به دنبال آن اشتغال 
بیشتری ایجاد خواهد شد، همچنین به هر اندازه بستر 
رقابت دچار »تورم قانونی« شود مشکالت عدیده ای 

پیش خواهــد آمد. نظری خانگاه با بیــان اینکه یکی 
از ویژگی های فروشــگاه ها و پلتفرم های فروشگاهی 
آنالین کم کردن واســطه ها اســت، گفــت: اکنون 
تولیدکننده، تامین کننده، کشاورز و... به بدون واسطه 
به صورت آنالین اجناس خود را به فروش می گذارند و 

کسب وکارهای خانگی و خرد جان می گیرند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید 
کرد: وزارت صمت باید خود را با تکنولوژی همگام کند 
و حتی یک قدم جلوتر از فروشگاه های آنالین حرکت 
کند؛ اما اگر مرکز اصنــاف و بازرگانان وزارت صمت با 
اقدام به جمع آوری اطالعات تمامی فروشــندگان در 
پلتفرم های فروشگاه های آنالین استارتاپی دنبال ایجاد 
بروکراســی یا رقابت با بخش خصوصی و غربالگری و 
حذف فروشندگان حقیقی است، مجلس را در مقابل 

خود خواهد دید.

سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغالن دوركار 
كسب وكارهای مجازی رونمایی شد

سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغالن دورکار کســب وکارهای مجازی امروز 
)۱۴تیرماه(در مراسمی رونمایی شد. از طریق این سامانه افرادی که در کسب و کارهای 
مجازی مشغول به فعالیت هستند؛ اما به صورت رسمی به استخدام آن کسب وکار 
یا پلتفرم در نیامده اند می توانند از طریق این سامانه برای دریافت بیمه اقدام کنند.  
سازمان تامین اجتماعی نیز با بررسی اطالعات افراد و طی پروسه های قانونی متقاضیان 
را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می دهد و نرخ حق بیمه آنان نیز ۲۷ درصد 
تعیین می شود. رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
در مورد این سا مانه گفت: »در مرحله اول کسب وکارهایی که عضو اتحادیه هستند، 
می توانند درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند. االن حدود ۱۷۰۰ کسب وکار 
عضو اتحادیه هستند. در قدم بعدی شاغالن فعال در کسب وکارهای دیگر می توانند از 
این سامانه بهره ببرند.«در ادامه ابراهیم شهابی، رئیس اداره تعمیم بیمه های اجتماعی 
سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه استفاده از سامانه بیمه تامین اجتماعی برای 
شاغالن دورکار گفت: »پرداخت حق بیمه این افراد به صورت ماهانه است و متقاضیان 
می توانند پیش پرداخت حق بیمه خود را تا پایان سال نیز وایز کنند.نرخ حق بیمه نیز 
طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ۲۷ درصد خواهد بود و مبنای پرداخت آنها برای 

سال ۹۹، ۲/۱حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.«

سهمیه بنزین رانندگان تاكسی های اینترنتی افزایش یافت
میزان سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی پس از انجام مذاکرات و پیگیری های انجام 
شده توسط تپسی با کارگروه سوخت و حمایت وزارت کشور، ۲۵ درصد افزایش یافت. 
هومن دمیرچی، معاون عملیات و نائب رئیس هیات مدیه ی تپ سی اعالم کرده که 
سهمیه ی سوخت تاکسی های اینترنتی ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند. دمیرچی در 
این خصوص گفت: این اقدام به منظور رفع بخشی از دغدغه های رانندگان تاکسی های 

آنالین باتوجه به افزایش هزینه های سوخت انجام شده است.
دمیرچی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی سهمیه ی بنزین اضافه کرد که تپ سی در 
زمان شیوع کرونا نیز که منجر به کاهش سفرها و افزایش فشار روی رانندگان شد، 
اقدام به ارائه ی وام قرض الحسنه به رانندگان کرد. دمیرچی افزایش ۲۵ درصدی 
سهمیه ی بنزین را حاصل مذاکرات تپ سی با کارگروه سوخت و حمایت وزارت 
کشور خواند.  دمیرچی در این رابطه گفت: کم شدن میزان درآمد و درخواست هایی 
که رانندگان تاکسی های اینترنتی برای رسیدگی به مشکالت شان داشتند باعث 
شد مذاکراتی را با کارگروه سوخت وزارت کشور و وزارت نفت آغاز کنیم تا با افزایش 
سهمیه تاکسی های اینترنتی و نزدیک کردن میزان آن به عدد واقعی مورد نیاز، از 

فشار وارده به رانندگان کاسته شود.
دمیرچی با اشاره به این موضوع که شروع این کار توسط تپ سی انجام شده، اعالم 
کرد که در ادامه سایر مجموعه ها نیز از این موضوع حمایت کردند. دمیرچی مذاکره 
برای سهولت زندگی رانندگان و همچنین توجه به معیشت این قشر را ادامه دار 
خواند. براساس اطالعات ارائه شده توسط دمیرچی، افزایش ۲۵ درصدی سهمیه از 
دوره  ای که از ۲۱ اردیبهشت آغاز و منتهی به ۲۰ خرداد شده، اختصاص یافته است. 
به این ترتیب، تاکسی های اینترنتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۸.۷۵ لیتر 
بنزین دریافت کرده اند. گفتنی است این مقدار سهمیه برای خودروهای بنزینی تا 
سقف ۳۰۰ لیتر است و خودروهای دوگانه سوز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، 

۵.۲۵ لیتر سهمیه بنزین تا سقف ۱۸۰ لیتر دریافت خواهند کرد.

شهردار اصفهان: 
هزینه كردن میلیاردها تومان در زیرزمین نشان از 

توجه مدیریت شهری به عدالت فضایی دارد
شهردار اصفهان گفت: هزینه کردن 
میلیاردها تومان در زیرزمین برای 
ساخت خط دو قطار شهری اصفهان، 
نشــان از توجه مدیریت شهری به 
عدالت فضایی و توسعه متوازن دارد.    
به گزارش اداره ارتباطات رســانه 
ای شــهرداری اصفهان، قدرت اله 
نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با 
برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه امروز روز شهرداری ها و دهیاری هاست و از 
همین جا این روز را به همه تالشگران در عرصه خدمت در دهیاری ها و شهرداری 
های کشــور به ویژه اصفهان تبریک می گویم، اظهار کرد: اداره شهر در شرایط 
اقتصادی کنونی و چند برابر شدن قیمت تجهیزات و مصالح، کار سختی است اما با 
زحمات کارگران و مهندسان و حمایت مردم در مجموعه شهرداری به نقطه خوبی 
رسیده ایم که بخشی از آن دیروز از طریق تریبون نماز جمعه به اطالع مردم رسید.   
وی ادامه داد: از لطف آیت اله طباطبائی نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان 

نسبت به مجموعه خدمت گزاران مردم در شهرداری تشکر می کنم.  

عدالت فضایی یک رویکرد محوری در برنامه ریزی های مدیریت شهری  
شهردار اصفهان با بیان اینکه عدالت فضایی به عنوان یک رویکرد محوری مورد 
تاکید و توجه جدی ما در شهرداری است، تصریح کرد: پروژه های عمرانی که امسال 
افتتاح می شود و سرمایه گذاری سنگینی که روی پروژه های محرک توسعه در 
حال انجام است همه در راستای همین رویکرد عدالت فضایی است. شهرداری در 
دو، سه سال گذشته میلیاردها تومان را در مناطق مختلف سرمایه گذاری کرده تا 

این مناطق به عدالت در فضا و امکانات نزدیک تر شوند.

كیفیت آب شرب اصفهان كامال مورد تایید است
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
آب و فاضالب استان اصفهان عنوان 
کرد: کیفیت آب شــرب و بهداشت 
اصفهان کامال مــورد تایید مراکز 
بهداشتی اســت و انتقال ویروس 
کرونا از طریق سیستم آب و فاضالب 
منتفی اســت. فهیمه امیری اظهار 
داشــت: کیفیت آب شرب شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان توسط ۲۱ باب آزمایشگاه میکروبی، ۴ باب آزمایشگاه 
شیمیایی و یک باب آزمایشــگاه بیولوژیک و یک باب آزمایشگاه ریزآالینده های 
معدنی به صورت شبانه روزی مورد پایش قرار می گیرد و این مرکز از لحاظ نیروی 
متخصص در کشور جز برترین ها است و ۶۰ نیروی متخصص در سطح استان در این 
بخش فعالیت دارند. وی افزود: مطابق دستور العمل وزارت بهداشت در تمام استان 
میزان کلر ورودی به آب افزایش یافته است و میزان کلر ورودی به آب استان اصفهان 
۰/۸ درصد تنظیم شده است، همچنین روزانه ۲ هزار کلرسنجی در سطح استان 
انجام می شود که رقم بسیار مطلوبی است. امیری با بیان اینکه آب شرب دورترین 
نقاط استان اصفهان نیز مورد سنجش قرار می گیرد، تاکید کرد: یک آزمایشگاه سیار 
کنترل کیفیت آب این مناطق را بر عهده دارد. همچنین میزان فلزات معلق در آب 

شرب اصفهان به صورت روزانه مورد سنجش قرار می گیرد.

اخبار

استان ها

نوسان نرخ ارز ثبات بازارهای اینترنتی را برهم زد
 عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: با وجود بیشتر شدن تقاضا برای خریدهای اینترنتی باال رفتن قیمت ها ثبات بازار را برهم زده است. 

در حالــی طرح ســوال از 
رئیس جمهور در مجلس 
کلید خورده کــه یکی از 
محورهــای آن افزایــش 
افسارگســیخته قیمــت 
خودرو در بازار اســت. هرچند کارشناســان بازار 
خودرو پیش از این و اواخر ســال گذشته نسبت به 
افزایش قیمت خودرو اخطــار داده بودند اما گوش 
شنوایی در دولت برای شنیدن این اخطار نبود و این 
بی توجهی در نهایت به زیان مردم و افزایش قیمت 
در بازار انجامید که در پی آن وزیری برکنار شد و هم 
اینک سرپرســت این وزارتخانه گرفتار! سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید کاهش 
عرضه و رشد نرخ ارز از جمله دالیل گرانی خودرو در 
هفته های اخیر است. این نماینده مردم در مجلس 

یازدهم با انتقاد از برخی سیاســت ها، اضافه کرد: 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از پروســه واردات برخی 
کاالها، بدون توجه به شرایط جامعه، یکی دیگر از 
دالیل گرانی چارچرخ هاست، در حال حاضر که بازار 
خودرو نابسامان است تصمیماتی مانند حذف ارز 
 دولتی از واردات تایر موجب افزایش قیمت خودرو 

خواهد شد.
با وجود همه این مشــکالت، مدیرکل دفتر صنایع 
حمل و نقل وزارت صمت گفــت: »برای فصل اول 
ســال و بر مبنای رویه حاکــم، قیمت محصوالت 
اعالم شد و خودروسازان با وجود اعالم چالش های 
فرایند قیمت گذاری، طــرح های فروش خود را بر 
مبنای قیمت های اعالم شده اجرایی کردند. حال 
اجرای طرح های فروش سه ماهه دوم خودروسازان 
در انتظار اعالم قیمت های جدید اســت.« سهیل 
معمارباشی افزود: »بر مبنای تکلیف قانون، شورای 
رقابت متولی تدوین و اعالم دســتورالعمل قیمت 
گذاری بوده و الزم اســت آخریــن ویرایش را در 

اختیار ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان قــرار داده و بانک مرکزی هم شــاخص 
ها و ضرایب به روز شــده بخشــی را اعالم کند تا 
ســازمان حمایت قیمت های جدید محصوالت را 

محاسبه و از طریق ستاد تنظیم بازار به خودروسازان 
اعالم شــود.« »کســب و کار« در گفتگــو با یک 
 کارشناس، راهکار ساماندهی آشفته بازار خودرو را 

بررسی می کند. 

قیمت خودرو در بازار 15 تا 20 درصد افزایش یافت

شیب  تند  قیمت ها  در  بازار خودرو
وزارت صمت خواستار افزایش دوباره قیمت خودرو شد

راهکار ساماندهی بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

هر کارشناس خودرویی با یک حساب سرانگشتی به راحتی پیش از این می توانست وضعیت موجود را پیش بینی کند؛ اینکه دولت با تمرکز بر بازار نمی تواند قیمت را کنترل کند. کاری که باید انجام شود کنار آمدن 
با واقعیت های اقتصادی و توجه جدی به تولید است. به طور مثال وقتی می خواهند استاندارد به خصوص استاندارد یورو ۵، پیاده کنند این کار هزینه و قیمت کاتالیست را باال می برد و ظرفیت تولید را پایین می آورد. 
تبعات دستورهای دولتی هیجان بیشتر در بازار است. هیچ راهکاری برای ساماندهی بهتر این بازار وجود ندارد. یعنی هر کاری که می توانستند و خوب بوده آن را انجام داده اند. اقدامات انجام شده دولت نهایت کاری 
است که می شد انجام داد. اصل ماجرا این است که باید قیمت خودرو واقعی باشد و بگذارند آزاد باشد. با این کار بازار در ابتدا به هم خواهد ریخت ولی بدتر از وضعیت موجود نخواهد بود. البته گفتنی است اگر همین 
وضعیت موجود را ادامه دهیم بازار بسیار بدتر از این خواهد شد. باید اجازه بدهند قیمت ها آزاد و سرمایه گذاری روی فناوری های جدید شود؛ فناوری هایی که به آنها دسترسی پیدا شده است. اجرای استاندارد نیز 
باید حداقل به مدت یک سال دیگر و تا وقتی تحریم هستیم، به تعویق بیفتد. مشکل بازار خودرو را با قیمت دستوری نمی توان حل کرد. وقتی قیمت ها آزاد شود، ابتدا باالتر خواهد رفت ولی پس از مدتی به تعادل می 
رسد زیرا یکی از دالیلی که مردم می خواهند در این بازار هیجان انگیز باشند اینجاست که خودرو را به قیمتی مشخص می خرند و در همان لحظه با سود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد می توانند بفروشند. وقتی این سود به دالالن 
پرداخت نشود خود به خود کسی ثبت نام نخواهد کرد و دالالن از بازار خارج می شوند زیرا دیگر سودی ندارد و بازار به سمت و سوی رکود می رود. کما اینکه در حال حاضر در خرید و فروش خودرو در بازار رکود است 
و صفر شده؛ اما تقاضای خرید از خودروساز کاهش نمی یابد که به خاطر قیمت های دستوری است. بنابراین راهکار این است که قیمت آزاد شود و کمک کنند که موانع تولید برطرف شود زیرا متاسفانه موانع زیادی 
وجود دارد از مشکالت نقدینگی و مسائل گمرکی تا تخصیص. این مشکالتی است که باید به دنبال رفع آن باشند و شرط اول آن آزادسازی قیمت هاست. زیرا وقتی قیمت ها را آزادسازی نکنند، خودروسازی که ضرر 
می دهد وقتی می خواهد ارز بخرد پولی ندارد که ارز بخرد. اما زمانی که پول دست خودروسازان بیاید حاال نوبت به مشکالت بعدی است. ارز، ایجاد و نصب خط تولید، ماده اولیه و... مشکالت بعدی است که نوبت به 
آنها می رسد. مشکل کمبود امکانات تولید، کمبود نقدینگی و کمبود فناوری است. بنابراین رفع مشکل بازار خودرو بدون پول، زمان الزم و برنامه ریزی درست غیرممکن است. ۴۰ هزار میلیارد تومان در طی دو سال 
گذشته به صنعت خودرو ضربه خورده است. خودروسازاران ۴۰ سال طول می کشد که با سودشان بتوانند این زیان را جبران کنند. این رقم از یارانه نقدی که به ۵۸ میلیون نفر جمعیت ایران می دهند در سال بیشتر 
است که با تصمیم آقایان اتفاق افتاده و همچنان نیز بر این تصمیم اصرار دارند. مشکل اینجاست که تحریم هستیم و برای اینکه با تحریم مقابله کنیم باید تالش و با هم همکاری کنیم که این کار نیز شده و ارتش، سپاه، 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها همه به کمک صنعت خودروسازی آمده اند. اینجا با دست خالی نمی توان کاری کرد بلکه باید پولی در میان باشد. این پول را یا دولت باید بدهد که ندارد یا باید خودروساز از مکانیزم 
اقتصادی خودش دربیاورد که االن متاسفانه راه آن را مدت هاست که بسته اند و روز به روز این شرکت ها زیان بیشتری می بینند. نه تنها سود نمی کنند که بتوانند خط تولید راه بیندازند، بلکه دارند در هر خودرو به 

طور متوسط ۳۰ میلیون تومان زیان می کنند با قیمت هایی که در حال حاضر گذاشته اند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس گفت: 
سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی 
برای عدم درج آگهی مســکن با قیمت، تبعیت 
کنند و ســایت های متخلف حتمــا باید مورد 
پیگرد قانونی قرار گیرند. ســید البرز حســینی 
با انتقــاد از تــداوم قیمت گــذاری آگهی اجاره 
مسکن در ســایت های اینترنتی، گفت: اخیرا با 
دستور دســتگاه قضایی، ســایت های اینترنتی 

از درج قیمت در آگهی خریــد و فروش و اجاره 
مســکن منع شــدند، این اقدام با هدف کاهش 
تالطم و باثبات ســازی بازار صــورت گرفت، اما 
متأسفانه شاهد هســتیم که این ســایت ها در 
 شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره 

می کنند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم 

عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره 
مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز 
تنش در بازار مســکن بود، زیرا قیمت گذاری در 
این سایت ها در بروز تالطم و گرانی مسکن موثر 
است. وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی در 
آگهی خرید و فروش مســکن با قیمت، موجب 
شــده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، 
همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی 

در بازار مسکن شــد، از طرفی در شرایط کنونی 
هیچ توجیهی ندارد که مســکن به چندین برابر 

قیمت گذاری شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعا 
سایت های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضایی 
برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند 
و قطعا سایت های متخلف باید مورد پیگرد قانونی 

قرار گیرند.

انتقاد از درج دوباره اجاره بها و قیمت مسکن در سایت های اینترنتی

عضو هیات رئیسه كمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت موانع جدید برای فروشندگان فروشگاه های آنالین ایجاد نکند

رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی با بیان 
اینکه برنامه ما رســیدن اقتصاد دانش بنیان به ســهم 
۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی است، گفت:حرکت 

دانش بنیان ها موید این موضوع است.
 اسماعیل قادری فر اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم 
ما در معاونت علمی و فناوری این است که سهم اقتصاد 
دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی افزایش معنا داری 
پیدا کند. وی با بیان اینکه بنا داریم این هدف مهم را تا 
پایان این دوره از معاونت محقق کنیم، خاطر نشان کرد: با 
رکورد فروش ۱۲۰هزار میلیارد تومانی شرکتهای دانش 

بنیان کم کم به این نقطه خواهیم رسید.
به گفته قادری فر، این نقطه امیدبخشی است که سهم 
اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کالن کشور از یک اقتصاد 
خرد به سمت اقتصاد کالن میل کند و ما اندک اندک شاهد 
این هستیم که وزن اقتصاد دانش بنیان و کسب و کارهای 
نواورانه در اقتصاد کالن کشور به جای قابل قبول و قابل 
رشدی برسد. رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این مسیر باید 
با شدت حمایت بیشتری توسط دستگاههای اجرایی و 
حاکمیتی حتی قوه قضاییه به عنوان تامین فضای امنیت 

کسب و کار و مجلس در قانونگذاری برسد.
قادری فر عنوان کرد: با توجه به اینکه احتماال سال سختی 
با شیوع کرونا و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا و سقوط 
قیمت نفت در بازارهای جهانی شــاهد خواهیم بود این 
موضوع به ما تکلیف می کنــد که در منظومه اقتصادی 
کشور بیشتر از گذشته به بحث اقتصاد دانش بنیان توجه 
کنیم و آن را شاخه توسعه کشور برای رسیدن به اهدافمان 

قرار دهیم.
وی با اشاره به یکی از اهداف مهم معاونت علمی و فناوری 
گفت: برنامه ریزی ما این است که تا پایان این دوره سهم 
اقتصاد دانش بنیان بــه ده درصد تولید ناخالص داخلی 
برسد. قادری فر افزود:حرکت و تالشهای شرکتهای دانش 
بنیان موید این است که ان شاهلل بتوانیم این مسیر را با 

عزت ادامه دهیم و به اهداف برسیم.

در زمینه ارائه آموزش به دانش آموزان نابینا ، ناشنوا و کلیه 
دانش آموزان از استارتاپ های حوزه دیجیتال برای ارائه 

خدمات در دوران کرونا حمایت می شود.
مهدی محمدی دبیر ستاد توســعه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت:در شرایط شیوع کرونا در کشور 
تمامی فعالیت ها و چرخه اقتصادی، آموزشی و...کشور با 

مشکالت جدی روبه رو شده است.
در روزهایي که دانش آموزان عادي از مشکالت آموزشي 
در کرونا سردرگم هستند دانش آموزان معلول، نابینایان 
و ناشنوایان شرایط بسیار دشواري را دارند.محمدی در 
خصوص راهکار توسعه آموزش آنالین و نگراني معلوالن 
در کرونا افزود: به دنبال آن هستیم که زیرساخت های الزم 
برای آموزش آنالین دانش آموزان معلول ، نابینا و ناشنوا را 
فراهم کنیم. او ادامه داد: برای استارتاپهایی که در دوران 
شیوع کرونا با ســرویس و خدمات، نیاز مردم را در زمان 

قرنطینه برطرف کنند ، فراخوان دادیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عنوان کرد:در این فراخوان ۶۰۰استارتاپ شرکت کردند 
که ۳۰۰شرکت حائز شرایط الزم برای حمایت بوده و از 
بین این ها ۲۰۰شرکت استارتاپی از معاونت علمی برای 

توسعه، تسهیالت دریافت کردند.
محمدی در مورد باقی استارتاپ هایی که موفق به دریافت 
تسهیالت نشــده اند گفت: برای توسعه زیرساخت ها، 
استفاده از خدمات ابری و یا زیرسرویس های زیرساختی 
مانند سرور سوبسید ارائه شده است.محمدی ادامه داد: از 
همان ابتدای کار با وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی 
ظرفیت استارتاپ های آموزشی و خدماتی که آنها می 
توانند ارائه دهند ، همکاری داشتیم که این همکاری تا 
مهرماه ادامه خواهد داشت تا از این طریق بتوانیم خدمات 
آموزش آنالین را آماده تر به معلمان و دانش آموزان ارائه 
دهیم.وی افزود: با همکاری با وزارت آموزش و پرورش به 

دنبال مبنایی برای شبکه سازی هستیم.

ادامه همکاری استارتاپ ها و شبکه شاد در دوران پساکروناسهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد می شود
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