
با افزایش خریدهای اینترنتــی، کالهبرداری های اینترنتی هم افزایش یافته 
و این موضوع اهمیــت رعایت نکات امنیتی را آشــکار می کند تــا کاربران 
هنگام انجام خریدهای آنالین متضرر نشــوند.به گزارش ایسنا، کالهبرداران 
با راه اندازی سایت های جعلی که شبیه به ســایت های اصلی است، به ربودن 
اطالعات افراد، اغلب برای سوءاســتفاده های مالی اقــدام می کنند؛ در این 
شــیوه که اصطالحاً به فیشینگ معروف اســت، از طریق اطالعات واردشده 
توسط کاربران در صفحات جعلی حســاب های بانکی قربانیان خالی می شود 
و البته روش های مختلفی هم برای فیشــینگ وجود دارد.از طرفی این روزها 
و با گسترش کسب وکار مجازی و انتشــار ویروس کرونا، مردم برای مایحتاج 
خود بیشتر از خریدهای آنالین استفاده  کنند و خریدهای  اینترنتی روزبه روز 
در حال افزایش اســت، کالهبرداری ها نیز در این زمینه افزایش یافته است. 
بنابراین ضروری ســت کاربران هنگام خرید از این ســایت ها نکات ایمنی  و 
امنیتی را رعایت کنند تا گرفتار مجرمان سایبری نشوند.همان طور که پلیس 
فتا هم هشدار داده است، برخی صفحات غیرمجاز اقدام به عرضه محصوالت 
دست دوم و بی کیفیت می کنند و کاربران را به سمت درگاه های جعلی سوق 
داده و از کاربران اطالعات بانکی، شــماره کارت، رمــز اینترنتی CVV۲ و 
تاریخ انقضای کارت را  اخذ و اقدام به سرقت اطالعات بانکی و کالهبرداری و 
برداشت غیرمجاز می کنند.کاربران قبل از خرید اینترنتی باید از معتبر بودن 
فروشگاه آنالین مطمئن شــده تا در دام  درگاه های فیشــینگ قرار نگیرند. 
فروشگاه های اینترنتی مورد نظر خریداران باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی 
)ای نماد( و گواهی SSL باشــد تا در صورت انصراف، بتواند کاال را بازگرداند. 
همچنین حتماً آدرس ســایت مربوطه را خودتان تایپ کنید و از لینک های 
موجود داخل ایمیل اســتفاده نکنید و به  پروتــکل HTTPS و کد امنیتی 
کنار دکمه پرداخت توجه کنید تا در دام فیشــینگ گرفتار نشوید.همچنین 
درباره نحوه انتخاب فروشــگاه های اینترنتی و نحوه تشــخیص اصلی بودن 

درگاه های پرداخت بانکی، ســعی کنید فروشــگاه های آنالین منتخب شما 
در قســمت تماس با ما، حتما آدرس و اطالعات تماس از فروشــگاه و امکان 
مراجعه حضوری برای خریدار وجود داشــته باشــد. الزم است کاربران برای 
افزایش ضریب امنیتی تجهیزاتی که از آن برای انجام خرید اینترنتی استفاده 
می کنند، دارای آنتی ویروس به روز باشند و هرگز از شبکه های عمومی برای 
 انجام خرید اینترنتی استفاده نکنند و شبکه وای فای خود را به رمز عبور قوی

 مجهز کنند.

پیامکهایواریزیکهبرایکالهبرداریمیآیند
پس از صفحات »فیشــینگ« و پیامک هایی که با موضــوع روز یا به نام یک 
ســامانه می رســیدند، در نوعی از کالهبرداری پیامک هایی در شمایل یک 
پیام واریز مبلغی پول به حســاب شما ظاهر می شــود.به گزارش ایسنا، این 
بار نه همانند حمالت »فیشــینگ« بــرای انتقال وجه به ســراغ درگاه های 
پرداخت اینترنتــی می روید و نه بــه بهانه دریافت جایزه یک مســابقه پای 
دستگاه عابر بانک کشیده می شــوید، بلکه پیامکی برای شما ارسال می شود 
که در لحظه اول احتماال شــما را هیجان زده می کند و شاید حتی به فکر فرو 
ببرد که این مبلغ مربوط به حقوق تان است، واریز وام تان و یا بازگشت قرض 
 به یکی از دوستان تان! اما درواقع در آســتانه قرار گرفتن در دام جدیدترین
 نوع از کالهبرداری پیامکی هستید.  مشــترکانی که در وضعیتی مشابه قرار 
گرفته اند، می گویند که پیامکی مبنی بر این که مبلغی به حساب شــان واریز 
شده دریافت کرده اند و بعد با آن ها تماس گرفته می شود که مبلغ، اشتباهی به 
حساب آن ها واریز شده و پول را به شماره کارتی که اعالم می شود، برگردانند. 
این درحالی  است که پیامک واریز وجه اصال از سامانه پیامکی بانک ارسال نشده 
و از شماره تلفنی متفرقه ارسال شده است که البته ظاهرا کالهبرداران برای 
فریب بیشتر از شماره تلفن های نســبتا رند و با تکرار چند صفر پشت سر هم 

استفاده می کنند، تا به خیال شان اختالفی میان این پیامک با پیامک های بانک 
به نظر نرسد. اما جریان از چه قرار است؟ پیش از این هم گفته شده بود که در 
سناریوی ذکر شده، در واقع کالهبردار از فرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته 
است و قرار نیست کاالیی به ســوژه خود تحویل بدهد. او برای این که دنبال 
نشود، شماره کارت شما را به سوژه خود داده است. سوژه وجه پیش پرداخت را 
به کارت شما واریز می کند و شما به کالهبردار برمی گردانید. در برخی موارد 
حتی شــما وجه را به یک مغازه که کالهبردار در آن منتظر خرید طالســت 
واریز می کنید. بنابراین هیچ اثری از او باقی نخواهد ماند و شــما و طال فروش 
مسئولیت جرم را خواهید داشــت.در برخی از نمونه های ارائه شده این دست 
پیامک ها، شماره و موجودی حساب مشترک در پیامک آمده است اما این که 
این کالهبرداران از اعداد احتمالی اســتفاده می کنند یا اطالعات صحیح را از 
طریق فیشینگ، نشست احتمالی اطالعات مشتریان بانک و ... بدست می آورند، 
هنوز مشخص نیست. البته اطالعاتی از حساب بانکی نظیر موجودی و شماره 
 حساب، از مواردی است که مشتریان کمتر به حفظ آن  توجه می کنند چون 
معتقدند که امکان دسترســی به حســاب آن ها را فراهم نمی کد اما در واقع 
می تواند موجب جلب اعتماد در حین کالهبرداری هایی نظیر آن چه گفته شد، 
باشد. هرچند که این شیوه، نخستین راه کالهبرداری پیامکی از حساب های 
بانکی نیست. فریب دادن از طریق پیامکی که به سامانه »همتا« نسبت داده 
می شود نیز از دیگر روش هایی است که برای کالهبرداری از مشترکین استفاده 
می شود. پس از اجرای طرح رجیســتری، ارسال پیامک هایی به اسم همتا به 
همراه آدرس های جعلی و صفحه هایی که مانند ســامانه 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 شــدن تلفن همراه، مبلغی را پرداخت کننــد. در یکی از جدیدترین 
نمونه های این کالهبرداری، با هدایت کاربران به سایت های فیشینگ، اطالعات 

را از آنها درخواست می کنند.ماجرای کالهبرداری های پیامکی در همین جا 
خاتمه نمی یابد، کافی اســت چند روزی موضوعی در جامعه مورد توجه قرار 
گیرد تا کالهبرداران آن را دست مایه خود قرار دهند، سایتی جعلی به وجود 
آورند و افراد را به واسطه پیامک به سمت آن هدایت کنند. »ثبت نام برای سهام 
عدالت، یارانه و طرح معیشتی«، »ثبت نام سهمیه یا کارت سوخت«، »افزایش 
سهمیه سوخت مســافربرهای اینترنتی« و... از جمله موضوعاتی هستند که 

تاکنون دست مایه کالهبرداری های پیامکی شده اند. 
موضوع »آزادســازی ســهام عدالت« و »ثبت نام در سامانه ســجام« نیز از 
دیگر مواردی است که ســبب شــده در روزهای اخیر پیامک های مختلفی 
تحت این عناوین یا تحت عنوان یک کارگزاری بورســی به دست مشترکین 
برســد. برخی از مشــترکین حتی می گویند تعدد پیامک های این چنینی 
گاه به حدی اســت که نمی توان پیامک هایی که به راســتی از سوی سامانه 
اصلی ارســال می شــود را تشــخیص داد. در این میان البته عده ای پس از 
راه اندازی سیســتم »رمــز دوم یکبار مصــرف« گمان می کننــد که دیگر 
صفحات »فیشــینگ« و در پی آن کالهبرداری های پیامکــی ای که به این 
صفحات ختم می شــوند، معنا نخواهد داشــت و با وجود رمز یکبار مصرف، 
امکان کالهبرداری از بین رفته اســت اما واقعیت چنین اســت. پیش تر یک 
کارشناس در این باره گفته بود: اگرچه فیشینگ با فعال شدن رمز پویا کاهش 
یافته، امــا رمز یک بار مصرف بــه هیچ وجه امنیت ۱۰۰ درصــدی را فراهم 
نمی کند و حتی همان سایت هایی که ســرویس های درگاه بانکی می دهند، 
می توانند رمز یــک بار مصرف هم ارائه دهند و حســاب تان را خالی کنند.در 
هر حال در شرایطی که کالهبرداران از هر موضوعی راهی برای فریب و از هر 
اطالعاتی مســیری برای کالهبرداری پیدا می کنند، همواره توجه به هویت 
 پیامک هایی که دریافت می کنیم، صفحاتی که از طریق آن ها پرداخت انجام

 می دهیم و ... از نکات ضروری هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب 
کلیات طرح ساماندهی ســهام عدالت در جلسه 

کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش خانه ملت، مهدی طغیانی سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست 
امروز)یکشنبه ۱5 تیرماه( کمیسیون متبوعش 

از تصویب کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت 
خبر داد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در تشریح طرح ساماندهی سهام عدالت 
توضیح داد: در این طرح، جاماندگان سهام عدالت 
با اولویت افرادی که تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی بوده اند اما 

سهام عدالت شــامل حال آنها نشده و همچنین 
اقشــاری که به تازگی به این نهادها پیوسته اند 
تعیین تکلیف می شوند.وی اظهار کرد: ایرادات 
موجود در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت نیز 
یکی دیگر از محورهای طرح ســاماندهی سهام 

عدالت بود که مورد بررسی قرار گرفته است.

گروهــی از بانک های بزرگ کانادایی همــکاری تبلیغاتی 
با فیس بوک را لغــو کردند.به گزارش رویتــرز، گروهی از 
بزرگ ترین بانک های کانادایی از تصمیم به تحریم فیسبوک 
به خاطر نقض آزادی های مدنی و وادار ســاختن این غول 
فناوری به مقابله با ســخنان نفرت پراکنانــه خبر داده اند. 
تاکنون بیش از ۴۰۰ برند مختلف در سراسر جهان با متهم 

کردن فیسبوک به فراموش کردن آزادی های مدنی با هدف 
کسب سود، این شرکت را تحریم کرده اند.بانک های رویال 
بانک کاندا، تورنتو دامینیون، بانک آف نووا اسکوشیا، بانک 
آف مونترئال، نشنال بانک آف کانادا و کندین امپریال بانک 
از ماه ژوئیه به همکاری تبلیغاتی با فیسبوک خاتمه خواهند 
داد. با این حــال برخی از بانک هــای کانادایی هنوز با این 

تصمیم همراهی نکرده و از رایزنی با فیسبوک برای بازنگری 
در سیاست های این شبکه اجتماعی خبر داده اند.در روزهای 
اخیر تحت تاثیر گسترش جنبش تحریم فیسبوک ارزش 
سهام این شرکت در بورس آمریکا با افتی محسوس همراه 
شده است و تخمین زده می شود حدود هفت میلیارد دالر 

از درآمدهای این شرکت کاسته شده باشد.

نفت خام مهمترین کاالی جهان اســت اما بدون پاالیشــگاهی کــه آن را به 
محصوالت مورد نیاز مردم مانند بنزین، دیزل، سوخت جت و پتروشیمی برای 
تولید پالستیک تبدیل کند، ارزشی ندارد و اکنون این صنعت در بحرانی گرفتار 
شده که در هیاهوی صعود قیمت نفت گم شده است.به گزارش ایسنا، پاتریک 
پویانه، مدیرعامل گروه توتال فرانســه ماه گذشته به سرمایه گذاران اعالم کرد 
که حاشیه سود پاالیش کامال فاجعه آمیز است. ســایر مدیران، معامله گران و 
تحلیلگران هم نظر مشابهی در این خصوص دارند.آنچه که در مقطع فعلی برای 
صنعت پاالیش نفت به وقوع پیوســته، انعکاس زنجیره ای در سایر بخش های 
صنعت انرژی خواهد داشت. پاالیشــگاههای چند میلیارد دالری برای هزاران 
نفر اشــتغال ایجاد کرده اند و موج تعطیلیها و ورشکستگیهای آنها در راه است.

نیخیل بهانداری، تحلیلگر پاالیش در گروه مالی گلدمن ساکس در این باره به 
بلومبرگ گفت: ما بر این باوریم که صنعت پاالیش وارد دوره تحکیم شده است. 

نامهای بزرگ این صنعت که سال گذشته نفت به ارزش بیش از دو تریلیون دالر 
را پاالیش کردند شامل غولهایی مانند اکسون موبیل و رویال داچ شل هستند. 
همچنین غولهای آسیایی مانند سینوپک چین و ایندین اویل هند و شرکتهای 
مستقلی مانند ماراتون پترولیوم و والرو انرژی از دیگر فعاالن بزرگ این صنعت 

هستند که جایگاههای سوخت فراوانی دارند.
آنچه که باعث نجات صنعت نفت شــده، در حال از بیــن بردن صنعت پاالیش 

نفت است.
زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در آوریل توافق کاهش بی سابقه 
نفت میان عربستان سعودی و روسیه و سایر تولیدکنندگان گروه اوپک پالس را 
مهندسی کرد، با این اقدامش صنعت نفت شیل در تگزاس، اوکالهاما و داکوتای 

شمالی را نجات داد اما پاالیشگاهها را در منگنه گذاشت.
اقتصاد پاالیشگاهها ساده و به این ترتیب است که بر اساس اختالف قیمت میان 

نفت خام و سوختهایی مانند بنزین رونق پیدا می کند.توافق کاهش تولید اوپک 
پالس که ترامپ واسطه آن بود، باعث شد قیمت نفت برنت از ۱۶ دالر در مدت 
چند ماه به ۴۲ دالر در هر بشکه صعود کند  اما در شرایطی که تقاضا در دوران 
شیوع ویروس کرونا ضعیف مانده است، قیمت بنزین و سایر فرآورده های پاالیش 
شده بهبود قابل مالحظه ای پیدا نکرده و این موضوع به پاالیشگاهها آسیب زده 
است.تا چند هفته پیش به نظر می رسید دورنمای بزرگترین مصرف کنندگان 
نفت جهان رو به بهبود است و تقاضا در چین تقریبا به سطح دوران پیش از شیوع 
ویروس کرونا رسیده بود و مصرف در آمریکا هم به تدریج در حال بهبود بود اما 
اکنون موج دوم شیوع ویروس کرونا باعث شده اســت پکن به قرنطینه صدها 
هزار نفر از ساکنانش بپردازد. موارد ابتال به کووید ۱۹ در آمریکای التین و نقاط 
دیگر هم رو به افزایش گذاشته اســت.اکنون که تقاضا برای سوخت در مناطق 
مصرف کننده بزرگ بنزین در آمریکا مانند تگزاس، فلوریدا و کالیفرنیا همزمان 

با افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا دوباره نشانه های کاهش را نشان می دهد، 
حاشیه سود پاالیش در قاره آمریکا که تقریبا منبع تولید دو بشکه از ۱۰ بشکه 

نفت پاالیش شده در جهان است، ممکن است وخیمتر شود.
به گفته اندرو لیپو، رییس لیپو اویل آسوشــیتس در هیوستون، بدترین ترس 
پاالیشگاهها، افزایش مجدد شــیوع ویروس کرونا و یک دور دیگر قرنطینه در 
جهان است که روی تقاضا برای سوختها به شدت تاثیر منفی خواهد گذاشت.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، مشکل دیگر صنعت پاالیش این است که اگرچه تقاضا 
برای سوختها بهبود داشته اما این بهبود به شکل برابر روی نداده و دردسرهای 
قابل توجهی را برای مدیران به وجود آورده که باید بهترین نفت را برای پاالیش 
و تولید ســوختهای پرتقاضا را انتخاب کنند. مصرف بنزیــن و دیزل تقریبا تا 
۹۰ درصد بهبود یافته اما بازار ســوخت جت همچنان راکد است و در برخی از 

کشورهای اروپایی به اندازه ۱۰ تا ۲۰ درصد سطح عادی است.

کالهبرداری  در پوشش فروش اینترنتی

تحریم فیسبوک توسط بانک های کاناداییتصویب کلیات طرحی در مجلس برای جاماندگان سهام عدالت

بحران صنعت دو تریلیون دالری پاالیش نفت
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شفافیت  اقتصاد مسکن 
در بورس

بانــک هــا نبایســتی وارد 
بنگاه داری در حوزه اقتصاد 
مســکن شــوند. حتی در 
اساسنامه آنها این امکان که 

بخواهند کار ساخت و ساز...

منصورغیبی،کارشــناس
مسکن
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 چرایی افزایش 
 نرخ سود

رمزگشایی از گرانی های  بازار موبایل

ممنوعیت واردات 
گوشی باالی 3۰۰ یورو

بزرگ ترین  سوداگران  حوزه  مسکن  بانک ها و بنگاه داران  دولتی  هستند

سوداگری  بانک ها  در بازار  مسکن
صفحه۴

صفحه3

رنج   تولید   از   بدعهدی   دولت
۳۰ درصد از آزادسازی یارانه ها به حساب تولیدکنندگان واریز نشد

شکایت   از   دولت   به   خاطر  ندادن   سهم   بخش   تولید

برای دومین بار در کمتر از ۱۰ روز، بانک مرکزی در 
راستای کنترل نقدینگی و تنظیم بازارها، تصمیم 
به افزایش نرخ سود گرفت. باالخره بانک مرکزی به 
هشدار کارشناسان پاسخ مثبت دارد. در تازه ترین 
تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 
یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین شد و این 
تصمیم از شنبه، ۱۴ تیرماه ۹۹ مورد اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبر آنالین، آن طور که بانک مرکزی اعالم 
کرده؛ آخرین اطالعات به دســت آمده از عملکرد 
بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد رشد اقتصادی 
بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف 
دیگر، نرخ تورم از هدف اعالم شده )۲۲ درصد( فاصله 

دارد. بر این اساس...

انجمــن واردکنندگان موبایــل و تبلت و لوازم 
جانبی اتاق بازرگانی ایران با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرد که واردات گوشــی باالی ۳۰۰ یورو 
ممنوع شده اســت. البته با گذشت و گذاری در 
خبرها و گزارش ها می توان دریافت که از ابتدای 
امسال عمال گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو وارد 
کشور نمی شدند و حاال با انتشار این اطالعیه این 
موضوع شکل رسمی به خود گرفته است. طبق 
آمار در حال حاضر، چیــزی در حدود ۱5 تا ۲۰ 
درصد از سهم بازار گوشی های هوشمند در ایران 
را محصوالت باالی ۳۰۰ یورو تشکیل می دهند، 

اما عواقب این تصمیم چیست...
يادداشت

دولت با تولیدکننده
 تهاتر کند

آرمانخالقی،عضوهیئتمدیرهخانهصنعت،معدنوتجارت
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اقتصاد2
ایران وجهان

ویژه بیست و نهمین سالگرد تاسیس بانک 
توسعه صادرات ایران

روند صعودی اعطای تســهیالت 
بانک توسعه صادرات در سال ۹۸

تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در سال 
۱۳۹۸ بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۵ درصد رشد 
داشته است. تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات 
ایران در۱۳۹۸ بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی 
۱۳۹7، ۳۵ درصد رشد داشته است. الزم به ذکر است 
که رقم تسهیالت اعطایی بانک در سال ۱۳۹7، مبلغ 

62 میلیارد و 6۴2 میلیون ریال بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بانک توســعه 
صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی خود جهت 
حمایت مالی از شرکت ها و موسسات صادراتی، اقدام 
به سپرده گیری از صندوق توسعه ملی نموده است. 
مبلغ سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ 
بالغ بر ۳۵ میلیارد و 600 میلیــون ریال بود که در 
مقایسه با رقم 26میلیارد و200 میلیون ریالی سال 

۹7، رشد 26 درصدی را تجربه نموده است.

بازدهی ٣٦٦ درصدی »وبصادر« در 
٦٤ روز کاری بورس در سال ۹۹

»وبصادر« در 6۴ روز کاری بازار سرمایه از ابتدای 
سال ۹۹ تا نیمه تیرماه سال جاری، بیش از ۳66 

درصد سود نصیب سهامداران کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بررسی 
آمار معامالت 6۴ روز کاری بورس اوراق بهادار تهران 
نشان می دهد که نرخ سهام بانک صادرات ایران در 
سال ۹۹ از 72۱ ریال به ۳ هزار و ۳60 ریال در جریان 
معامالت روز ۱۵ تیرماه سال جاری رسید که نشان 
از بازدهی بیش از ۳66 درصدی در این مدت دارد. 
استقبال سهامداران خرد از »وبصادر« نشان از ارزش 
ذاتی مناسب و قابلیت های فراوان بانک صادرات ایران 
در روزهای پرشور و شوق بازار سرمایه دارد به نحوی 
که بخش عمده معامالت توســط سهامداران خرد 
صورت گرفته است. تمرکز بر برنامه های عملیاتی و 
سیاست های اعتباری ابالغی، کاهش هزینه مطالبات 
مشکوک الوصول، بهبود نرخ موثر تسهیالت، کاهش 
قیمت تمام شــده پول، جذب منابع ارزان قیمت، 
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، افزایش سهم 
از بازار، کاهش شعب و چابک ســازی، توقف روند 
زیان دهی، افزایش درآمدهای مشاع و غیرمشاع و 
در عین حال حمایت از بخش های مختلف اقتصادی 
و تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه های 
کوچک و متوسط در مســیر »رونق« و »جهش« 
تولید از جمله مهمترین برنامه های بانک صادرات 
ایران در دو سال و نیم گذشته بوده است. سود خالص 
یک هزار و 2۵0 میلیارد ریالی بانک صادرات ایران 
در صورت های مالی منتهی به پایان ســال ۹۸ در 
شرایطی محقق شده که وبصادر سال ۹7 را با زیان 
خالص 2۹ هزار و  ۳77 میلیارد ریالی )۱6۸ ریال به 
ازای هر سهم( به پایان رســاند. درآمد مشاع بانک 
صادرات ایران در سال ۹۸ با 2۹ درصد افزایش نسبت 

به سال ۹7 به 2۱۳ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال رسید.

طرح بخشودگی جرایم بانک مسکن تمدید شد
فرصت دوباره برای بدهکاران 

بانک مسکن
بانک مســکن زمان اجرای طرح »میثاق« که با 
هدف بخشودگی جرایم بانکی مشــتریان اجرا 
می شود را تمدید کرد. مالک آزادیان، رییس اداره 
کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن در گفت 
و گو با پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، با اشاره به 
اینکه با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا 
و ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان 
به شعب بانک ها، پیش از این نیز اجرای طرح میثاق 
تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شده بود، گفت: با تصمیم 
کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، طرح 
میثاق برای بخشودگی جرایم بدهکاران این بانک تا 
پایان تیرماه تمدید شد. به گفته آزادیان، مشتریانی 
که از ابتدای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه نسبت به 
پرداخت تمام یا بخشــی 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 
مشتریان به شعب برای بهره مندی از این بخشودگی 
وجود ندارد و آنهــا می توانند از طریــق هر یک از 
درگاه های اینترنتی بانک مســکن نیــز به صورت 
غیرحضوری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند 
و از این بخشودگی بهره مند شوند؛ به این ترتیب الزامی 
به ارائه درخواست مکتوب به شعب برای بهره مندی از 
مزایای طرح میثاق نیز نیست. وی با بیان اینکه طرح 
میثاق بانک مسکن با هدف کاهش مطالبات غیرجاری 
این بانک طراحی شده است، گفت: این طرح حاوی 
امتیازهایی به نفع تسهیالت گیرندگان بانکی است که 
بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر 
میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده شده 
است. این طرح به مشتریان بدهکار بانک مسکن اجازه 
می دهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به 
همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر 
در پرداخت بدهی معاف شوند. همچنین در صورت 
پرداخت کل میزان بدهی، بخشــودگی کل جرایم 

مقدور شده است.

بانک ها

برای دومین بار در کمتر از ۱0 
روز، بانک مرکزی در راستای 
کنترل نقدینگــی و تنظیم 
بازارها، تصمیــم به افزایش 
نرخ سود گرفت. باالخره بانک 
مرکزی به هشــدار کارشناسان پاســخ مثبت دارد. در 
تازه ترین تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده گذاری 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی 
با یک واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین شد و این 

تصمیم از شنبه، ۱۴ تیرماه ۹۹ مورد اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبر آنالین، آن طــور که بانک مرکزی اعالم 
کرده؛ آخرین اطالعات به دست آمده از عملکرد بخش 
واقعی اقتصاد نشان می دهد رشد اقتصادی بدون نفت 
در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ 
تورم از هدف اعالم شده )22 درصد( فاصله دارد. بر این 
اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون 
پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه 
پنج شنبه مورخ ۱2 تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای 

سیاست پولی را تصویب کرد.
براین اساس، هیات عامل بانک مرکزی براساس مواد )6( 
و )۱۱( دستورالعمل »عملیات بازار باز و اعطای اعتبار 
در قبال اخذ وثیقه توســط بانک مرکزی«، نرخ ســود 
سپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد 
بانک مرکزی را با یک واحــد درصد افزایش، ۱۳ درصد 
تعیین کرد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه داالن نرخ 
سود و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و 
از روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می شود. ضمن این که 
نرخ سود اعتبارگیری بانک ها از بانک مرکزی 22 درصد 
است. البته پیش از این هیات عامل بانک مرکزی در روز 
چهارشنبه مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، کف داالن نرخ سود را 

از ۱0 به ۱2 درصد افزایش داده بود.

توضیح رییس کل بانک مرکــزی درباره 
افزایش نرخ سود

در همین خصوص، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک 

مرکزی عصر جمعه در صفحه اینســتاگرام خود نوشت:  
کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته 
کرده اند که شایسته اســت توضیح الزم داده شود. این 
کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه  ماهه اول ۹۹ 
را بسیار زیاد می دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش 
از متوسط ۵0 سال اقتصاد بوده است. اما با وجود کسری 
بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوســط 
نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال۹۹ 
نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال های 
قبل نــدارد. رییس کل بانک مرکزی افزود: البته رشــد 
نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران 
بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگی موجود و 
حتی رشد کنونی آن، نمی تواند موجب آن تورم باالیی شود 
که پیش بینی می کنند؛ چرا که بخشی از همین نقدینگی 

موجود، برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد شد.
همتی یادآور شد: در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق 
دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده 
از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه 
پولی وارد شود. البته الزم است سیاست های احتیاطی 

کالن در بقیه بخش های اقتصاد کالن با دقت اعمال شود 
تا از انباشت ریسک های سیستماتیک جلوگیری شده و 

اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود.
وی تاکید کرد: تا آن جایی که به مدیریت پولی و ارزی 
مربوط می شود، می توانم این اطمینان را بدهم که کسری 
بودجه دولت قطعا بهتر از سال های قبل مدیریت می شود 
و مسیر اعمال سیاســت پولی نیز به سمت نرخ سودی 
پیش می رود که در بازار بین بانکی و در دامنه داالن کف 
و سقف، که بین ۱۳ و  22 درصد خواهد بود، توسط بانک 

مرکزی مدیریت می شود.

هشدار کارشناسان به پایین بودن نرخ بهره بانکی
پیش از این، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت 
به پایین بــودن نرخ بهره بانکی هشــدار داده بودند. به 
اعتقاد آنها، نرخ بهره منفی 20 درصد، بازار دارایی ها از 
جمله بورس و مســکن را باد کرد و حاال در حال به هم 

زدن بازار ارز است.
سید محمد صادق الحسینی گفته بود: زمانی که بانک ها 
برای نرخ ۱۵ درصد سود بانکی تصمیم گرفتند، گفتم این 

یعنی افزایش نرخ ارز. آن روز دالر ۱6 هزار و 200 تومان 
بود. بنابراین ادامه تثبیت نرخ بین بانکی زیر ۱۵ درصد 
خطاست. سریعا باید اوراق منتشر و نرخ سود بین بانکی 

به کانالی باالتر هدایت شود.
سیامک قاسمی، اقتصاددان نیز اعتقاد داشت: نرخ سود 
بانکی حقیقی در شرایط فعلی منفی 20 درصد است و 
این یعنی پولی که در بانک گذاشته می شود، حداقل 20 

درصد در یک سال آینده از ارزشش کم می شود.
میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز نیز تاکید 
داشت: یکی از ریشه های اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، 
پایین بودن نرخ بهره بانکی است؛ به طوری که نرخ بهره 
واقعی یا همان نرخ سود سپرده های بانکی منفی است. با 
لحاظ نرخ تورم جاری نرخ بهره واقعی به منفی 20 درصد 

می رسد که در طول تاریخ کم سابقه یا بی سابقه است.

سناریوهای آتی
بررسی ها نشان می دهد در کمتر از ۱0 روز، نرخ بهره کف 
2 بار به سمت تورم هدف تغییر کرد. این رویکرد نشان 
می دهد سیاســت گذار پولی به دنبال آن است که رشد 
نقدینگی و انبساط پولی را کنترل کند و به مرور به سمت 
قبض نقدینگی برود؛ چراکه هر چه سپرده پذیری نزد 
بانک مرکزی بیشتر شود، قبض نقدینگی هم با احتمال 
بیشتری تحقق می یابد. گزارش ها نشان می دهد برخی 
گمانه زنی ها حاکی از این است که سیاست گذار به دنبال 
ایجاد قرینه در کریدور است؛ بدین معنی که میانگین 
کف و سقف داالن، معادل نرخ سود سیاستی مورد نظر 
بانک مرکزی برای تورم هدف باشد. گفته می شود نرخ 
بهره سیاستی حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. 
بنابراین امکان دارد برای قرینه شــدن نرخ، یک درصد 

دیگر هم به کف داالن افزوده شود.
به گفته اعتقاد کارشناسان، در ادامه باید به بانک ها اجازه 
دهند که نرخ سپرده و تسهیالت را هم متناسب با نرخ 
بهره سیاست گذار تنظیم کنند. این اقدام موجب می شود 
هم فضا برای سیاست گذاری بیشتر باز شود، هم انبساط 
پولی کمتر شود و هم اگر ابزارهای دیگر مورد استفاده 
قرار گیرند، به سمت انقباض نقدینگی حرکت کنیم که 

تسکینی بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.

توضیح رییس کل بانک مرکزی درباره مسیر سیاست پولی کشور

چرا نرخ سود باال رفت؟

صعود بیش از ٣۱ هزار واحد در 
بورس

شــاخص بــورس روز یکشــنبه بیــش از 
۳۱ هــزار واحــد صعــود، صعــود کــرد و 
 از مــرز یــک میلیــون و 6۵0 هــزار واحد 

گذشت.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بازار سرمایه 
روز یکشنبه با ۳۱ هزار و ۴2۱ واحد رشد رقم 
یک میلیون و 6۵2 هزار واحــد را ثبت کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیــز با ۵20۹ 
 واحد صعود در رقم ۴6۹ هــزار و 7۳۵ واحد

 ایستاد.
معامله گران این بازار یــک میلیون معامله به 
ارزش ۱۴7 هــزار و 7۴۹ میلیارد ریال انجام 

دادند.
در بازار روز یکشــنبه فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان، 
س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گسترش 
نفت و گاز پارســیان، پاالیش نفــت تهران و 
پاالیش نفت بندر عباس نســبت به ســایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را داشــتند و 
بانــک ملــت، ملــی صنایــع مس ایــران، 
گســترش ســرمایه گذاری ایــران خودرو، 
بانک تجارت، پاالیش نفــت اصفهان، فوالد 
مبارکه اصفهان و پاالیــش نفت بندرعباس 
 نمادهای پــر ببنیده ایــن بازار را تشــکیل 

دادند.
شــاخص کل فرابــورس نیز بــا 2۸6 واحد 
 صعــود بــه رقــم ۱7 هــزار و 27۳ واحــد 

رسید.
سنگ آهن گهر زمین، پتروشــیمی مارون، 
پتروشیمی زاگرس، بیمه پاسارگارد، سرمایه 
گذاری ســبا تامین، تولید نیروی برق دماوند 
و پاالیش نفت الوان نســبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی فرابورس 
گذاشتند و لیســت نمادهای پر ببنیده این 
بازار از ســهامی ذوب آهن اصفهــان، بانک 
دی، سیمان الر ســبزوار، گروه صنایع کاغذ 
پارس، گــروه کارخانجــات صنعتی تبرک، 
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و گروه 
 ســرمایه گذاری میراث فرهنگی تشــکیل 

شده است.

افت عجیب "دارا یکم" در روزی 
که دارایی های این صندوق صف 

خرید بودند
در حالی که ســهام شــرکت های حاضر در 
پرتفوی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری 
مالی یکم)دارا یکــم( در روز جاری مثبت و 
صف خریــد بودند، واحدهــای این صندوق 
 افــت بیــش از ۱7 درصــدی را تجربــه 

کردند.
پــس از پذیــرش واحدهــای صنــدوق 
مالــی  واســطه گری  ســرمایه گذاری 
یکــم در اردیبهشــت امســال، از روز 7 
تیرمــاه جــاری واحدهــای ایــن صندوق 
 در تــاالر شیشــه ای قابلیــت دادوســتد 

پیدا کرده اند.
واحدهــای ایــن صنــدوق کــه در زمــان 
پذیره نویســی ۱0 هزار تومان بودند، در پی 
رشــد و افزایش قیمت ســهام شرکت های 
حاضــر در این صندوق، در زمان بازگشــایی 
ارزش بیشــتری یافتند و در حدود 22 هزار 
تومان در آن روز دادوســتد شــدند و پس از 
آن نیز با توجه به رشــدی کــه دارایی های 
ایــن صنــدوق در بــازار ســهام داشــتند، 
واحدهای "دارا یکم" با اســتقبال بیشــتر و 
 در پی آن افزایش قیمــت قابل توجهی روبرو 

شدند.
گفتنی اســت بخشــی از ســهام بانک های 
تجارت، ملت و صادرات به همراه ســهام دو 
شــرکت بیمه اتکایی امین و بیمــه البرز در 
قالــب واحدهــای صندوق ســرمایه گذاری 
واســطه گری مالــی یکم قــرار دارنــد و بر 
این اســاس زمانی که ســهام این شرکت ها 
رو به رشــد باشند، منطقی اســت که ارزش 
 واحدهای این صندوق نیز روند رو به رشدی به 

خود بگیرند.
این در حالی اســت که در جریــان معامالت 
امروز بازار ســهام، در حالی که ســهام این ۵ 
شرکت با استقبال ســهامداران مواجه بوده 
و این نماهــا با صف خرید بــه کار خود پایان 
دادنــد، در اتفاقی عجــب معامله گران افت 
 بیش از ۱7.۵ درصدی واحدهای دارا یکم را 

شاهد بودند.

اخبار

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
60 درصد صادرات غیرنفتی به ۱۵ کشور همسایه انجام 
می شود، گفت: صادرات غیر نفتی امسال با وجود همه 
مشکالت تحریم ها و شــیوع کرونا به ۴۱ میلیارد دالر 
خواهد رســید. حســین مدرس خیابانی افزود: هفته 
گذشته میز داخل و کاهش ارزبری به میزان 60 میلیون 
دالر برگزار شــد و هفته آینده نیز میز ســاخت داخل 
دیگری به منظور کاهش ارزبری 200 میلیون دالری 
برگزار خواهد شد، عالوه بر آن ارتقای ساخت داخل به 

همه شهرک های صنعتی سراسر کشور ابالغ شد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشخص 
شدن برش استانی و بخشی برنامه کاهش ارزبری ۳.2 
میلیارد دالری در ســال ۹۹ خبر داد و بیان داشت: در 

کشــور ۱۳ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
60 درصد وجود دارد که چهار هزار مورد از این طرح ها 
پیشرفت بیش از ۸0 درصد داشته و با شکل دادن پویش 
"تولید و تداوم امید" هر هفته 200 مورد از این طرح ها 

راه اندازی می شود.
مدرس خیابانی خاطرنشــان کرد: سرمایه گذاری این 
طرح ها ۱70 هزار میلیارد تومان است که ۵0 هزار نفر 
به طور مســتقیم و بیش از ۵00 هزار نفر را به صورت 

غیرمستقیم مشغول به کار خواهد کرد.
وی ادامه داد: امسال توسعه صادرات غیر نفتی به میزان 
۴۱ میلیارد دالر را با وجود همه مشکالت تحریم ها و 

شیوع کرونا و بسته شدن مرزها در برنامه داریم.
سرپرست وزارت صنعت گفت: امروز ۸0 درصد مرزهای 

تجاری ما بازگشایی شده و 7۵ درصد بازارچه های مرزی 
فعال شده است و تجارت کشور به روال عادی برگشته 
است. وی بیان داشت: شکاف ۴2 درصد ایجاد شده در 
صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال تا 27 درصد در سه 
ماهه امسال کاهش یافته و این در حالی است که کرونا 
تاکنون بیش از ۳۳ درصد تجارت جهانی را تحت تاثیر 
قرار داده است. این مقام مسئول تاکید کرد: اتکای کشور 
در صادرات غیر نفتی بنا به فرمایش رهبر معظم انقالب 
به ۱۵ کشور همســایه و تقویت تجارت با هند و چین 
است. وی گفت: اکنون 60 درصد صادرات غیرنفتی به 
۱۵ کشور همسایه انجام می شود به طوری که به عنوان 
نمونه در اردیبهشت امسال صادرات به افغانستان دو برابر 
مدت مشابه پارسال بود. مدرس خیابانی بیان داشت: 

برنامه های جهش تولید این وزارتخانه در چهار محور 
اصلی استفاده از ظرفیت های خالی، راه اندازی واحدهای 
صنعتی مستقر در شــهرک های صنعتی، راه اندازی 
معادن غیر فعال و استفاده از ظرفیت و توان شرکت های 
دانش بنیان دنبال می شــود.  وی اظهار داشت: در سه 
ماهه امسال 2۱0 واحد صنعتی مستقر در شهرک های 
صنعتی و خارج از آن مجدد راه اندازی شدند، همچنین از 
مجموعه چهار هزار و ۴00 معدن غیرفعال کشور، امسال 
راه اندازی یک هزار و 20 مورد آنها را در برنامه داریم که 

در سه ماهه امسال ۱۴6 معدن سرپا شدند.
 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 
بخش تجارت، صادرات و واردات، امروز ۳۳ هزار کارت 

بازرگانی فعال در کشور وجود دارد.

مدرس خیابانی خبر داد

تخصیص دالر ۴۲۰۰تومانی  به ۵ قلم  کاال
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رئیس جمهور گفت: با وجود شرایط سخت به وجود 
آمده ناشــی از جنگ اقتصادی با دشمنان در دو سال 
گذشته، آرزوی دیرینه مردم و نخبگان در تحقق اقتصاد 
بدون نفت پی ریزی شده و با وجود تالطم ها و تکانه های 
شدید اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و شیوع 
ویروس کرونا، روند شاخص های اصلی اقتصاد کشور در 

بخش تولید و صادرات به خوبی پیش می رود.
به گزارش ایسنا،  حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه 
ســتاد اقتصادی دولت، با با بیان اینکه در این جنگ 
اقتصادی دشمنان و بحران ناشی از شیوع ویروس عالم 
گیر کرونا، مردم در شرایط سختی قرار گرفته اند و دوران 
دشواری را طی می کنیم، افزود: همه ما با احساسی که 
نسبت به وطن، نظام و انقالب داریم با شکیبایی در مقابل 
مشکالت و سختی ها مراحل رســیدن به هدف مهم 
اقتصاد بدون نفت را طی می کنیم و پیروزی در این مسیر 

نیازمند وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار گروه ها و 
مردم است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان این 
مردم و سرزمین در یک عملیات روانی پیچیده با تشدید 
فشارهای اقتصادی به دنبال به شکست کشاندن تجربه 
اقتصاد بدون نفت در کشــور ما هستند، گفت: از یک 
طرف مشکل برای صادرات نفت ما بوجود آورده اند و 
با حداکثر توان مانع از انتقال دارایی هایمان به داخل 
کشور می شوند و از طرف دیگر شبانه روز القاء می کنند 
سیاست های اقتصاد بدون نفت موفق نبوده و اقتصاد 
ایران تحت تحریم های اعمال شــده در حال شکست 
است و نشــانه های آن را هم نه شاخص های اصلی که 
صرفاً نوســانات قیمت برخی کاالها و نــرخ ارز اعالم 
می کنند. در حالی که شاخص های اصلی نشان از عدم 

توفیق آنان در شکست ایران دارد.
روحانی افزود: تبیین و تحلیل موفقیت های کشور در 

مقابله با تحریم  و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجلیل از 
موفقیت های دولت بلکه تکریم عزت و مصالح ملی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش دســتگاه های 
تبلیغی و رسانه ها به ویژه صدا و سیما و فضای مجازی در 
مقابله با جنگ روانی دشمنان، افزود: رسانه ها و دستگاه 
های تبلیغی باید با اقدامات هوشمندانه و با اطالع رسانی، 
آگاهی بخشی و قدرت اقناع باال، اجازه ندهند مردم اسیر 
عملیات روانی و القائات دشمنان در مورد اقتصاد کشور 

قرار گیرند.
روحانی با بیان اینکه طی سه ســال گذشته با اعمال 
تحریم های ظالمانه، نبود صادرات نفت و مشــکالت 
ایجاد شــده در مورد وصول دارای های ارزی ایران در 
خارج از کشور، قیمت ارز کنترل شده است، گفت: در 
ماه های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا وقفه ای در صادرات و واردات کاال ایجاد 

شد اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت 
مبادالت تجاری به روال قبل از کرونا، در ماه های آینده 
بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت 

و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید.
در این جلســه رئیس کل بانک مرکزی گزارشــی از 
وضعیت بازار ارز و برنامه ریزی های در دست اقدام این 

بانک برای مدیریت بازار ارز ارائه کرد.
عبدالناصر همتی با اشاره به روند مثبت صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی و نیز صادرات غیرنفتی، اقدامات بانک 
مرکزی برای برگشت ا رز صادرکنندگان و نیز  استفاده از 

منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور را تشریح کرد.
رئیس جمهور نیز اقدامات فوری بانک مرکزی جهت 
کنترل و مدیریت بازار ارز و ضرورت برگشــت هرچه 
سریع تر ارزهای صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را مورد 

تاکید قرار داد.

بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که قیمت انواع خودروهای داخلی طی 
یکی دو هفته اخیر بیش از 20 درصد گران  شــده و این روند علیرغم حضور 

مشتری و رسیدن سطح معامالت به صفر همچنان افزایشی است.
به گزارش ایســنا،  22 اردیهشت ماه بود که در جلسه ســتاد تنظیم بازار با 
محوریت قیمت گذاری خودرو، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که قیمت مبنا برای انجــام معامالت در بازار آزاد، 

قیمت خودرو در کارخانه به عالوه حداکثر ۱0 درصد سود خواهد بود.
عباس تابش تاکید کرد: هر کجا قیمتی باالتر از این ارقام داده شود، به منزله 

گران فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.
این در حالی است که معامله گران بازار آزاد همچنان به همان شیوه های قبلی 
خود که " جنس خودم هست، هر قیمتی بخواهم آن را می فروشم، مشتری 
بخواهد می خرد؛ نخواهد نمی خرد" ادامه دادند. همان زمان، رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز به ایسنا اعالم کرد که هیچ 

مصوبه ای در این رابطه به ما ابالغ نشــده است. قرار بود با تعیین قیمت های 
جدید خودروهای داخلی، فــروش خودرو در بازار ۱0 درصــد باالتر از نرخ 
کارخانه صورت گیرد اما با اجرایی نشدن این طرح، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، 
ذی نفع های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل 
به تعهدات، وجود کاال در کف بازار را تضمین کند و این شرط الزم برای رعایت 

حقوق مصرف کننده است.
وی در رابطه با دالیل عدم اجرای مصوبه ۱0 درصدی فروش خودرو، تصریح 
کرد که پیشنهاد ســازمان حمایت در مورد قیمت خودرو در بازار همان ۱0 
درصد باالتر از قیمت مصوب کارخانه بود اما دیدگاه های متفاوتی در این باره 
وجود دارد. برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد؛ بنابراین 
قیمت های بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این 
خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود. حاال پس از 

گذشت نزدیک به دو ماه از آن تصمیم  و اجرایی نشدن آن و عدم برخورد هیچ 
نهاد نظارتی، این فرمول منتفی شده و بازار همچنان علیرغم اینکه تقاضایی در 
آن وجود ندارد و سطح معامالت به صفر رسیده است، همچنان به طور عجیبی 
با روند افزایشی پیش می رود. بررسی ها نشان می دهد که طی یکی دو هفته 

اخیر بیش از 20 درصد قیمت خودروها افزایش یافته است.
براساس آخرین بررســی ایســنا از برخی نمایندگی ها فروش در رابطه با 
پرتیراژهای خودروســازان، به طور میانگین پراید ۱۱۱ حدودا ۸۳ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ حدودا 77 میلیون تومان، تیبا 2 و ساینا ۹7 میلیون تومان، 
پژو 206 تیب پنج ۱70 میلیون تومان، 206 صندوقدار ۱7۳ میلیون تومان و 

دنا ۱۹0 میلیون تومان قیمت دارند.
این در حالی اســت که پیگیری های ایــن خبرگزاری از رییــس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران برای اطالع از دلیل این وضعیت 

بدون نتیجه مانده است.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد

افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار بی مشتری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

جوالن سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۴ روز یکشنبه، ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

قیمت گذاری شد. همچنین نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طالی خام ۱۸ 
عیار ۹۳۴ هزار و ۹۴۲ تومان و هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید. این در حالی است که بهای اونس جهانی نیز روز یکشنبه به یک هزار و ۷۷۵ دالر کاهش یافت.
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 ســخنگو ســتاد مبارزه بــا قاچاق بــا بیــان اینکه 
هماهنگی ها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد کدرهگیری 
در ستاد انجام شده اســت، گفت: تاکنون یک میلیون 

شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شده است.
حمید رضا دهقانی نیا گفت: دربــاره طرح مقابله با 
لوازم خانگی فاقد شناسه، جلسه ای با حضور اعضای 
ستاد برگزار شــد. حوزه مقابله با قاچاق به ضابطین 
بازمی گردد که هماهنگی آن را ستاد انجام می دهد. 
آنچه که برای برخورد با عرضه قاچاق الزم اســت، 
این است که طرح شناســه دار کردن کاال و شناسه 
کد رهگیری در سامانه تجارت به بلوغ خود برسد تا 
بتوانیم کار برخورد با عرضه کنندگان اقالم قاچاق را 
بصورت مؤثر به انجام برسانیم.وی ادامه داد: تا کنون 
یک میلیون شناسه رهگیری برای انواع لوازم خانگی 
توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت شده 

است.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
هماهنگی ها بــرای مقابله با لــوازم خانگی فاقد کد 

رهگیری در ستاد انجام شد و از سازمان حمایت مصرف 
کنندگان خواســته ایم زمانی که بازرسانشان برای 

نظارت به سطح بازار می روند، این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: دیروز هم به دســتگاه ها اعالم کردیم تا 
هفته آینده آخرین توصیه ها را به عرضه کنندگان لوازم 
خانگی ارائه دهند. از نظر من کسی نمی تواند ادعا کند از 
اجرای این طرح خبر دار نبوده است و نسبت به برخورد 
با اقالم فاقد شناسه معترض باشد؛ البته از آنجا که در 
حوزه لوازم خانگی به واسطه افزایش قیمت، امکان مانع 
تراشی از سوی برخی از فعاالن بازار وجود دارد، الزم 
بود که با سازمان حمایت مصرف کنندگان هماهنگی 
تنگاتنگی به وجود بیاید تــا در وهله اول هماهنگی 
قیمت انجام شــود که این کار انجام شــد و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان هم سقف و هم کف قیمت 
انواع لوازم خانگی را اعالم کــرد.وی تاکید کرد: برای 
مقابله با عرضه اقالم فاقد شناسه، باید طرح شناسه دار 
کردن به بلوغ برسد؛ به همین دلیل همه هم و غم مان را 

گذاشته ایم تا این کار با قوت پیش برود.

مدیرکل دفتــر حفاظت از حقــوق مصرف کننده 
رگوالتوری اعالم کرد افزایش تعرفه ای در بسته های 
اینترنتی اپراتورها صورت نگرفتــه و تنها برخی از 
بســته های پرمصرف از درگاه  آنها حذف شده بود.

در روزهای گذشــته، کاربران در فضــای مجازی از 
افزایش قیمت بســته های اینترنتی در اپراتورهای 
همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر 
به واکنش حسین فالح جوشقانی -رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شــد که اعالم 
کرد: باالبردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، 
در حالی که مردم به دلیل شــیوع کرونا وابســتگی 
بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده اند، غیرمنطقی 
و غیرمعقول است و ســازمان تنظیم با آن مخالفت 

کرده است.
او همچنین با اشــاره به مصوبه ۲۶۶ کمیســیون 
تنظیم مقــررات ارتباطــات گفت: براســاس این 

مصوبه اپراتورهــای مســلط )SMP( برای تغییر 
تعرفه های عادی و تشــویقی سرویس هایشان باید 
تایید رگوالتــوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه 
افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون 
تایید رگوالتوری انجام شــده، این افزایش قیمت ها 
برخالف مقررات بوده و تمامی قیمت ها باید به قبل 
بازگردد.البته بررسی های انجام شــده حاکی از آن 
است که افزایش تعرفه ای که کاربران از آن ناراضی 
بودند، درواقع حذف برخی از بسته های پرمصرف بود. 
هرچند این بسته ها در وب سایت این اپراتورها موجود 
بود و تنها از درگاه های دیگر از جمله اپلیکیشن های 
مربوط به این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، 
اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری 
بسته به وب سایت مراجعه نمی کنند و از اپلیکیشن 
یا USSD خرید می کنند، با حذف بسته ها از این 

درگاه ها مواجه شدند.

با وجود آن که از ۲۱ اردیبهشت امســال به دنبال رشد 
قیمت های پیشنهادی در بازار ملک، سایت های اینترنتی 
از درج قیمت مسکن منع شــده اند نرخ های اجاره قابل 
مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته 
است.نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری 
تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت های 
اینترنتی را از درج قیمت مســکن و خودرو منع کند. بر 
این اســاس از اواسط  اردیبهشــت، ارایه قیمت خودرو 
ممنوع شد و ۲۱  اردیبهشــت نیز پلیس فتا، سایت ها و 
اپلیکیشن های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد 
که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد؛ هرچند در مقاطعی 
برخی سایت ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی هایی که 
از سوی کاربران، نشان دار می شد فراهم کردند و سپس 

آن را بستند.
اما ظاهرا سایت ها درخصوص نرخ های اجاره محدودیتی 
برای خود قائل نیســتند و قیمت هــا در این بخش قابل 
مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج 
نرخ اجاره نیز ممنوع است. روز گذشته سید البرز حسینی، 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت 
گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: 
اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج 
قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، 
این اقدام با هدف کاهش تالطم و باثبات سازی بازار صورت 
گرفت، اما متأسفانه شاهد هســتیم که این سایت ها در 
شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
با وجود آن که برخی کارشناســان هر نــوع نرخ گذاری 
دستوری یا  محدودیت برای ارایه قیمت ها در بازار مسکن 
را مانعی برای ایجاد شــفافیت می داننــد، برخی دیگر 
معتقدند که کاربران نباید به شکل بی حساب و کتاب و 
بدون هویت مشخص، امکان نرخ گذاری و ارایه قیمت های 
دلبخواهی را داشته باشند.اوایل خردادماه و پس از آن که 
نرخ ها از آگهی ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی 
و همچنین امتناع مالکان از فــروش، حجم فایل های 
عرضه شده به بازار مســکن به طور محسوسی کاهش 
یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت 
از آگهی های ســایت های اینترنتی، به زعم خود شرایط 
کنونی را ابهام آلود می دانستند و تا زمان برداشته شدن 
این محدودیت فروش را به حالت تعلیــق در آوردند. از 

سوی دیگر عده ای دست باال را گرفتند ونرخ ها را به شکل 
نجومی باال بردند.

همان روزها محمود محمــودزاده، معــاون  وزیر راه و 
شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی نفع در سایت های 
اینترنتی نســبت به درج قیمت هــای غیرواقعی اقدام 
کرده اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه 
درج قیمت ها را نخواهیم داد.وی درباره نقش سایت های 
اینترنتی اجاره و فروش امالک در التهاب بازار مسکن تاکید 
کرد: عده ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی 
هستند که تمام این قیمت ها هم کاذب است و اساسا با این 
قیمت ها معامالتی هم صورت نمی گیرد. از این رو حذف 
قیمت از سایت های اینترنتی در معامالت مسکن چه در 
بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این 

بازار کاذب را مدیریت کرد.
با این حال به دلیل نوســانات بازارهــای موازی، قیمت 
خانه در شهر  تهران در خردادماه ۱۱.۶ درصد نسبت به 
اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه یک قیمت قطعی 
از حدود ۳۳ میلیون تومان در اردیبهشــت به حدود ۴۱ 
میلیون تومان در خرداد رسید.اما درباره منع درج قیمت 
در آگهی های فروش  ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس گفته اســت: 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 مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این 

سایت ها در بروز تالطم و گرانی مسکن موثر است.
وی افزود: عملکرد ســایت های اینترنتی در آگهی خرید و 
فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی 
در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت 
و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ 
توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

از  طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا  مصوبه ای را ابالغ کرد 
که بر  اساس آن حداکثر سقف  اجاره  بها در تهران ۲۵ درصد، 
در سایر کالنشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد 
تعیین شد. در این خصوص محمودزاده گفت: اگر مالک بیش 
از مقدار تعیین شده  قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و 
مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد 
که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، لذا مستاجر در 

این فرآیند دست باال را خواهد داشت.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات 
زعفران به برخی کشــورهای مقصد از سر گرفته شده 
است، گفت: متوسط قیمت این محصول ۷ تا ۸ درصد 
افزایش یافته اســت.غالمرضا میری با بیان اینکه هم 
اکنون حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران ۶ و نیم میلیون 
تومان و حداکثر نرخ آن ۱۲ میلیون تومان است، گفت: 
قیمت انواع زعفران افزایش داشته اما بیشترین درصد 
افزایش مربوط به زعفران نگین سوپر بوده است. به طور 
متوسط می توان گفت قیمت هر کیلوگرم زعفران بین 

۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است. وی درباره دالیل این 
مساله توضیح داد: نســبت به ماه های گذشته آرامش 
بیشتری بر بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر 
کرونا بوده اند با بهبود اوضاع، بازگشــایی شده اند در 
نتیجه صادرات زعفران به این کشــورها از سر گرفته 
شده و کم و بیش انجام می شود.میری وضعیت صادرات 
زعفران را در خردادماه امسال مطلوب توصیف کرد و 
گفت: میزان صادرات در خرداد ۹۹ تقریباً با میزان آن در 

مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

اجرای هدفمندی یارانه یک 
هدف مهم داشــت و آن هم 
کمک به تولیــد و ارتقای آن 
بــود. هدفی که تا بــه امروز 
توجهی بــه آن نشــده و بر 
اساس گزارش های ارایه شــده ۳۰ درصد از آزادسازی 
یارانه ها به حساب تولیدکنندگان واریز نشده است. دولت 
تعهد داده بود پس از اجــرای قانون هدفمندی یارانه ها 
از واحدهای تولیدی حمایت کند کــه نه تنها این نهاد 
کوتاهی خود را در این موضوع نشان داد بلکه مشکالت 
دیگری را نیز بر سر راه تولید قرار داده است. متاسفانه با 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تولیدکنندگان و دولت 
تعهدهای خاص خود را داشــتند کــه در این بین تنها 
شاهد اجرای شدن تعهدهای تولیدکنندگان بوده ایم. با 
عدم پایبندی دولت به اجرای این طرح نرخ تولید منفی 
شده و تولیدکننده داخلی برای تولید درگیر مشکالت 

بسیار زیادی شده است.
در همین رابطه نماینده مردم آمل در مجلس از تعطیلی 

۴۰۰ واحــد صنعتی حــوزه انتخابیه خــود خبر داد و 
نســبت به عدم واریز ۳۰ درصد از آزادسازی یارانه ها به 
حســاب تولیدکنندگان انتقاد کرد. رضا حاجی پور در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با اشاره به گزارش 
سرپرســت وزارتخانه صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
یکی از چالش های مهم صنایع کشور از گذشته تاکنون 
سنتی بودن ماشین آالت اســت و هرچند در سال های 
اخیر برای به روزرسانی ماشین آالت قدم هایی برداشته 
شده است اما این قدم ها کافی نیســت. نماینده مردم 

آمل در مجلس شورای اسالمی در خصوص هدفمندی 
یارانه ها افزود: در بحث هدفمندی یارانه ها قرار بود ۳۰ 
درصد از آزادسازی یارانه  به حساب تولیدکنندگان واریز 
شود اما این اتفاق نیفتاد و سبب تعطیلی کارخانه های 
تولیدی شد. با آزادســازی یارانه ها نهاده ها چند برابر 
شده و کارخانه ها قدرت خرید این نهاده ها را نداشتند و 
مخارجی همچون حقوق کارکنان و نگهداری کارخانه ها 

منجر به تعطیلی آنها شد.
وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیــه آمل حدود هزار و 

۳۰۰ واحد صنعتی کوچــک و بزرگ وجود دارد، گفت: 
حدود ۴۰۰ واحد صنعتی در شهرستان های آمل تعطیل 
شده اســت، همچنین در ســال جهش تولید باید در 
راستای ایجاد کارخانه و صنایع اقدامات اساسی صورت 
گیرد. عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی  
ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کارخانه دیزل 
واگذار شــد اما امروز در حال تعطیلی و فروپاشی است. 
حاجی پور ادامه داد: وزیر امور خارجه گفتند روابط ما با 
جامعه جهانی خوب است اما گرانی کود، سم، نهاده های 
دامی ناشــی از چیســت؟ همچنین دیوان محاسبات 
گزارش داده است حدود ۵ میلیارد دالر ارز دولتی برای 
واردات کاالها اختصاص داده شده اما کاالیی وارد نشده 
اســت. این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین 
خواستار تنظیم بازار و ارزاق عمومی مردم و حل مشکل 
بزرگ عدم هماهنگی نهاده های دامی و اختالف میان 
وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی شــد. وی استقرار 
صنایع بزرگ در اســتان مازندران، ایجاد شرکت های 
صنعتی تبدیلی در بخش کشاورزی، اختصاص بودجه 
ملی بــرای تکمیل زیرســاخت های صنعتی همچنین 
ســپردن صادرات و واردات به دســت اهلش ضروری 

دانست.

3۰ درصد از آزادسازی یارانه ها به حساب تولیدكنندگان واریز نشد

رنج  تولید  از  بدعهدی  دولت
شکایت از دولت به خاطر ندادن سهم بخش تولید

دولت با تولیدکننده تهاتر کند
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

زمانی که اجرای طرح آزادسازی یا همان هدفمندسازی یارانه های کلید خورد یک سری تعهدات برای دولت تعریف شد که ملزم به اجرای آنها بود. یک بخش از این طرح باید به مردم، بخشی دیگر به صنعت و تولید و بخشی دیگر برای خود دولت 
اختصاص پیدا می کرد. پس دولت به عنوان شخص حقوقی دارای تعهداتی شد که باید برای آن دسته از بخش های تولیدی و صنعتی که هدفمندسازی یارانه های آسیب بیشتری به آنها وارد می ساخت یارانه بدهد که تا به امروز هنوز آماری از اختصاص 
این ارقام ارایه نشده است. سهم صنعت و تولید از هدفمندسازی یارانه های هنوز اعالم نشده و جالب اینجاست که منابع تخصیص آن نیز مشخص نیست. کسری بودجه دولت اجازه این تفکر را به دولت نمی دهد که به تولید و رشد منفی آن فکر کند. 
هدفمند شدن یارانه ها قرار بود ما را به این هدف برساند که هم یارانه را از انرژی برداریم و کنترل مصرف سوخت را انجام بدهیم و هم این که توزیع یارانه، عادالنه تر باشد. یعنی افرادی که به طور مستقیم از یارانه برخوردار نمی شوند یا اصالً برخوردار 

نمی شدند، یارانه را به آنها برسانیم.
دولت باید در رابطه با اینکه از سال ۸۸ تا به امروز که حق ۳۰ درصدی تولید را اختصاص نداده پاسخگو باشد. اگر این ارقام پرداخت شده آمار آن کجاست. به عبارتی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم بخش تولید از یارانه نقدی داده نشد. 
قرار بود برای صنایعی که انرژی بیشتری مصرف می کنند سیاست جبرانی وجود داشته باشد و یارانه به بخش تولید پرداخت شود. اما سهم بخش تولید را هم به خانوارها دادند. این وضع باعث شد قیمت تمام شده بخش تولید، باال برود و وقتی یارانه 

بخش تولید داده نشد، در کاهش قیمت تمام شده تولید، اتفاقی نیفتاد.
مجلس هم در بازه ای پیگیر این تعهدات دولت شد اما دست دولت نیز خالی ماند. امروز دولت به تولبد و صنعت بدهی دارد و باید این بدهی را تسویه کند. در همین راستا بسیاری از تولیدکنندگان خواستار شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری هستند 

چراکه بر این باورند حق تولید در آزادسازی یارانه ها ضایع شده است. دولت حتی می تواند در این رابطه با تولیدکننده تهاتر کند و به ازای پرداخت یارانه حمایت دیگری را جایگزین کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

انتقاد از درج قیمت در آگهی های اجاره مسکن

توجه به نیاز حداکثری در بازار موبایل
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری

شرایط بازار موبایل ایران در مدت اخیر شرایط خاصی بوده است و بازارهای موبایل به دلیل کارشکنی برخی از واردکنندکانم دچار آشفتگی شد. البته در شرایط حاضر باید تصمیماتی گرفته شود که به نفع مصرف کننده و بازار باشد. قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و بازار نیز ظرفیت این قیمت ها را ندارد بنابراین تصمیمی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو گرفته شد که هنوز نیز ابالغ آن انجام نشده است. بازار موبایل ایران یکی از بزرگترین بازارهای موبایل 
در منطقه است که خرید و فروش بسیاری در آن انجام می شود اما با تحوالت اخیر در بازار ارز دیگر گمتر کسی توان خرید این قبیل گوشی ها را دارد. واردات موبایل باید با برنامه ریزی و با توجه به نیاز بازار انجام شود در غیر اینصورت تمام 
طرف ها متضرر خواهند شد. در گرانی های اخیر بازار موبایل شاهد هستیم که خرید و فروشی زیادی وجود ندارد و با اینکه تلفن همراه به یکی از اصلی ترین نیازهای مردم تبدیل شده اما توان خرید وجود ندارد. از طرفی دیگر باید به این نکته 
توجه کنیم که سلیقه مشتری نیز در بازار مهم و قابل احترام است اما تعداد افرادی که توانایی خرید گوشی های باالی ۳۰۰ یورو را دارند اندک است و به همین جهت باید نیاز حداکثری را در نظر گرفت. هرچند در حال حاضر نزدیک به ۷۵ 

درصد گوشی های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو است اما گردش مالی ۲۵ درصدی باقیمانده با این ۷۵ درصد برابری می کند، اما به هر ترتیب این تصمیم با ابالغ رسمی اجرایی خواهد شد. 

انجمــن واردکننــدگان 
موبایــل و تبلــت و لوازم 
جانبی اتاق بازرگانی ایران 
با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد کــه واردات گوشــی 
باالی ۳۰۰ یورو ممنوع شده است. البته با گذشت و 
گذاری در خبرها و گزارش ها می توان دریافت که از 
ابتدای امسال عمال گوشی های باالی ۳۰۰ یورو وارد 
کشور نمی شدند و حاال با انتشــار این اطالعیه این 
موضوع شکل رسمی به خود گرفته است. طبق آمار 
در حال حاضر، چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از 

سهم بازار گوشی های هوشمند در ایران را محصوالت 
باالی ۳۰۰ یورو تشــکیل می دهند، اما عواقب این 

تصمیم چیست؟
واردات موبایل به دلیل عدم توانایی ایران در ساخت 
این کاال از اهمیــت زیادی برخوردار اســت. ایران 
یکی از بزرگترین بازارهای خرید و فروش موبایل را 
دارد و این در حالی است که در مدت اخیر به دلیل 
مشــکالت نرخ ارز و گرانی آن ایــن کاال در بازارها 
کمیاب شده و گرانی بی سابقه ای را در بازارها شاهد 
هســتیم. روز گذشــته نیز خبری در رابطه با بازار 
موبایل منتشر شد که واقعا مشخص نیست که چرا 

خبر به این مهمی تا حاال رسانه ای نشده بود.
در بخشــی از این اطالعیــه آمده اســت: احتراما، 
پیرو نامــه ۹۱۳۹۰/۶۰ مورخ ۱۱ تیــر ماه ۹۹ که 

به انجمن رســیده بنا به تصمیمات جلسات مورخ 
۲/۴/۹۹ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با توجه به 
محدودیت  های اعمال شده در سقف تخصیص ارز 
واردات موبایل در ســال جاری و ممنوعیت واردات 
کاالی باالی ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با 
توجه به مساعدت و حمایت مدیرکل دفتر خدمات 
بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم 
برای قبض انبارهــای قبل از ۲۶ خــرداد اقدام به 
دریافت کوتاژ و بروزرسانی فایل ارسالی به انجمن 
جهت تجمیع و اعالم به آن اداره کل تا روز سه شنبه 

۱۷ تیر ماه نمایند.

به ندرت گوشی جدید وارد می شود
در پیگیری ها از شــرکت مدیاپردازش، که توزیع 

عمده ی موبایل در بــازار را انجــام می دهد، گفته 
شد که واردات گوشی باالی ۳۰۰یورو مدتی است 
عملی شــده و تنها اعالم نشــده بود. بوذری، مدیر 
روابط عمومی مدیاپــردازش می گوید که از ابتدای 
سال جدید، واردات تجاری این کاال با قیمت باالی 
۳۰۰یورو انجام نشده اســت. این جمله بدان معنا 
است که دیگر گوشــی اپل وارد بازار کشور نخواهد 
شد. البته در اطالعیه  انجمن واردکنندگان موبایل 
گفته شــده که جلوی واردات مسافری این کاال نیز 
گرفته شده است. بوذری می گوید واردات به  میزانی 
کم شده که دیگر به ندرت گوشی جدید وارد می شود. 
او مثال می زند که آخرین گوشی باالی ۳۰۰یوروی 
وارد شده توســط مدیاپردازش که مربوط به سال 

پیش هم بوده، هواوی pro p۳۰ بود.

رمزگشایی از گرانی های  بازار موبایل

ممنوعیت واردات گوشی باالی 300 یورو
گوشی اپل دیگر وارد بازار ایران نخواهد شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

هیچ فعال بازاری نمی تواند بگوید از اجرای طرح بی خبر است

ثبت یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی

افزایش تعرفه ای صورت نگرفت

تخلف اپراتورها در حذف بسته های پرمصرف 

افزایش ۸ درصدی قیمت ها

صادرات زعفران از سر گرفته شد
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استارت آپ ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان در حوزه آب شرب دچار تنش آبی نیست، 
بلکه دچار بحران است.هاشــم امینی در جمع اصحاب 
رسانه به مناســبت هفته مدیریت مصرف آب و برق در 
کشور بیان داشت: اســتان اصفهان در حوزه آب شرب 
دچار تنش نیســت، بلکه دچار بحران است که در این 
راستا اجرای طرح های آبرسانی و انتقال آب به اصفهان 
یکی از مطالبات مردم و مدیران استان اصفهان می باشد.

وی گفت: در اســتان اصفهان مصــرف آب خانگی در 
هر ماه ۱۱ مترمکعب اســت، که این میزان در کشــور 
۱۵ مترمکعب و متوســط مصرف استاندارد آن نیز ۲۰ 
مترمکعب در ماه می باشــد.این مقام مســئول ادامه 
داد: این موضوع نشــان دهنده وضعیت بحرانی استان 
اصفهان در تأمین و پایداری آب شرب و بهداشت است 
در صورتیکه برخی می گویند که اصفهان مشکلی برای 
آب ندارد.مینی با اشاره به یکپارچه سازی شرکت آب 
و فاضالب شهری و  روستایی در استان اصفهان گفت: 
یکی از برنامه های وزارت نیرو یکپارچه ســازی بخش 
تامین و توزیع آب شرب و بهداشت و تامین آب روستا 
بود که با یکپارچه ســازی آن  شــاهد ایجاد جهش در 
خدمات رســانی به مردم در مناطق مختلف روستایی 
هستیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: یکی از رویکردهای شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در بودجه ۹۹ روستا محور شده است تا بتوانیم  
با برنامه جهادی و منسجم ســطح خدماتی روستاها را 
به شــهرهای همجوار آن نزدیک کنیم.وی اضافه کرد: 
همچنین با اجرای پویش الــف- ب- ایران هر هفته در 
استان های مختلف کشــور افتتاح پروژه داریم که در 
راستای افزایش امیدبخشی در سطح جامعه اجرای این 
پویش ادامه خواهد داشت.امینی ادامه داد: در اسفندماه  
سال گذشــته با اجرای پویش الف- ب- ایران 7 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 7۸۵ میلیارد تومان به صورت ویدئو 

کنفرانس به بهره برداری رسید.

بازسازی شبکه فاضالب شهری در اصفهان
مدیرآبفا اصفهان با اشــاره به بازسازی شبکه فاضالب 
شــهری در اصفهان گفت:  بازسازی شــبکه فاضالب 
شــهری با اعتبارات فاینانس خارجی در خیابان های 
میر، مشــتاق، آبشار، کمال اســماعیل با اعتباری بالغ 
بر 7۰۰ میلیارد تومان انجام شــد.وی افزود: همچنین 
احداث شــبکه فاضالب در محــالت خیابان های امام 
خمینی، کاوه، جاده فرودگاه، حصه انجام  شد و شبکه 
فاضالب در ایــن مناطق به اتمام رسید.هاشــم امینی 
گفت:امیدواریم  با برنامه ریزی های انجام شده شبکه 
فاضالب در محالت جی شیر، روشــن دشت، پینارت 
و شهید کشــوری نیز اجرا شــود.امینی بیان داشت: 
آبرسانی به شهر باغشاد و ۸ روستای لنجان در مجاورت 
تصفیه خانه باباشــیخعلی انجام گردیده و در ماه های 

 آینده نیز آبرســانی کامل به شــهر باغ بهادران انجام
 می شود.

افزایش 18 درصدی مصرف آب در اصفهان
مدیرآبفا استان اصفهان گفت: درپی شیوع ویروس کرونا 
مصرف آب در استان ۱۸ درصد افزایش داشت و در حال 
حاضر شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف آب در 
اصفهان با توجه به پیک مصرف تابستان هستیم که از 
مردم درخواست داریم با توجه به محدودیت هایی که 
در زمینه آب وجود در زمینه مصرف آب مدیریت داشته 
باشند.وی با اشــاره به  پروژه های آبفا در سال ۹۹ بیان 
کرد: اصالح و بازسازی ۲۴۰ کیلومتر شبکه آب استان 
که در سال گذشته، ۲۳7 کیلومتر بود تکمیل شده است.

هاشــم امینی افزود: همچنین مطالعات آبرســانی به 
شهرستان فریدونشــهر، مطالعات تامین آب بخشی از 
مجتمع های روستایی اردســتان و مطالعات آبرسانی 
به بخش مرکــزی و تامین آب بافــت مرکزی اصفهان 
از جمله دیگر اقدامات آبفا در ســال ۹۹ است.این مقام 
مسئول اضافه کرد: همچنین با توجه به افت فشار آب در 
محالت قائمیه و بلوار شفق  اصفهان مخزن ۱۰ هزار متر 
مکعبی با اعتبار بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در این محالت 
احداث خواهد شد.وی با اشاره به پیشرو بودن اصفهان 
در زمینه هوشمندسازی شبکه های آب و فاضالب اظهار 
داشت: از دیگراقدامات آبفا اصفهان حفر و تجهیر چاه ها 
در بخش های روستایی است که حفر و تجهیز ۱7 حلقه 
چاه در روستاها و اجرای ۳۱۰ کیلومتر لوله آب در شهر، 

روستاهای استان از جمله این اقدامات است.

کاهش یافتن آب بدون درآمد در اصفهان
مدیرعامل آبفا استان اصفهان ادامه داد: در حوزه شهری 
اصفهان آب بدون درآمد و پرت آب ۱۶.۱ درصد اســت 
که این میزان پرت در روستاها ۳۵ درصد است ودر این 
زمینه اصفهان سرآمد کشور در کاهش آب بدون درآمد 
است.امینی  تصریح کرد: در ســال جاری توسعه ۲۲۰ 
کیلومتری شبکه فاضالب در استان در دستور کار است 

که این میزان در سال گدشته ۲۰۵ کیلومتر بود.

ارائه 23 خدمت غیرحضوری به مشترکین آبفا در 
استان اصفهان

وی همچنیــن  از ارائــه ۲۳ خدمــت غیرحضوری به 
مشترکین آبفا در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: آبفا 
اصفهان با داشتن چهار مدیریت تحت عنوان خدمات 
مشــترکین، پیاده ســازی و اجرای تعرفه ها، وصول و 
درآمد و مشترکین خاص در تالش است در سطح استان 
خدمات شرکت را به بهترین نحو در اختیار مشترکین 
قرار دهد.مدیرعامل آبفا اســتان اصفهان افزود: سامانه 
۱۵۲۲ برای ارائه خدمات ۲۳ گانه در ۲۴ ساعت شبانه 
روز در خدمت شهروندان است و مشترکین برای انجام 

امور خود نیازی به حضور در شرکت آبفا ندارند.
هاشم امینی همچنین بیان داشت:یکی دیگر از اقدامات 
شــرکت آبفا اصفهان حذف قبوض کاغذی بود که در 
سال گذشــته با حذف قبوض کاغذی و ایجاد سامانه 
پیامکی اعالم قبوض در جهت حفظ محیط زیســت و 
توسعه دولت الکترونیک کوشیدیم.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به پیشرفت ۳۰ 
درصدی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ گفت: لوله 
گذاری و تامین تجهیزات این طــرح در حال پیگیری 
است و مدیریت استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم 
 آبرسانی اصفهان بزرگ را از سال آینده وارد مدار کند.

لزوم استفاده از منابع محلی برای تأمین آب با کیفیت
 ناصر اکبری معاون بهره برداری و توسعه آب و فاضالب 
استان اصفهان، درادامه نشست خبری که به مناسبت 
هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار شده بود، گفت: 
در نه ماه از سال،آب شربی که در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد به طور کامل از منابع طبیعی تأمین می شود 
ولی در ماه های دیگر که از اواخر خرداد تا شــهریور را 
شامل میشود، برای تأمین آب باکیفیت ناچاریم که از 
منابع محلی استفاده کنیم.وی با اشاره به اینکه در طی 
سالهای گذشته برای عبور از بحران خشکسالی از چاه 
هایی در سطح شهر بهره برداری شده است، افزود: این 
چاه ها مورد آزمایش شیمیایی و میکروبی قرار گرفته 
و به تأیید وزارت بهداشت رسیده بودند.اکبری با بیان 
اینکه کیفیت باالی آب شرب شرط اول ما است، اظهار 
کرد: در مناطق مختلف اصفهان بــه دلیل فقیر و غنی 
بودن چاه های زیرزمینی، کیفیت آب متغیر بوده ولی 
در اکثر مناطق این اســتان کیفیت آب تفاوت چندانی 
نــدارد.وی همچنین ادامه داد: در شــرایط خاص تنها 
ده درصد از منابع آب از چاه تأمین می شــود؛ بنابراین 
مردم میتوانند از سالمت آب شربی که در اختیارشان 
قرار میگیرد اطمینان کامل داشــته باشند.معاون بهره 
برداری و توسعه آبفا استان اصفهان با بیان اینکه سال 
۸۹ اولین سال اجرایی شدن زیرســاخت سامانه های 
کنترل هوشمند در خطوط انتقال آب استان بود، اذعان 
داشت: قبل از آن شرکت های داخلی قادر به انجام این 
کار نبودند ولی پس از سال ۹۰، تنها شرکت های داخلی 
این زیرساخت ها را اجرا می کردند.وی با اشاره به اینکه 
شــرکت آبفا اصفهان زیر بار جیره بندی آب در سطح 
اســتان نخواهد رفت، افزود: در صددیم که با کنترل و 

درایت، عدالت را در توزیع و کیفیت آب اجرا کنیم.

افزایش هفت درصدی بهای قبوض
رضا رضایی، معاون خدمات مشــترکین شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان نیز در ادامه این جلسه ضمن اشاره به 
شناسایی ۵۶۰ انشــعاب غیر مجاز گفت: در سال ۹۹ 
افزایش قیمت انجام شده و بهای قبوض تمام مشترکین 

مسکونی و غیر مسکونی، هفت درصد افزایش یافته است 
واگر همین مشترکین از الگوی مصرف )۱۴ مترمکعب 
به ازای هر واحد( تجاوز کنند به غیر از 7 درصد مشمول 
۱۶ درصد جریمه خواهند شد.وی در ادامه با بیان اینکه 
در وضعیت شیوع ویروس کرونا، دستگاه های دریافت 
پول شهرداری به شرکت آب و فاضالب منتقل شد افزود: 
برای سهولت کار و کاهش ترددها در شهر، هزینه حفاری 
و آسفالت توسط این شرکت دریافت شد.رضایی با اشاره 
به استقبال شرکت آبفا اســتان اصفهان برای واگذاری 
انشعاب های جداگانه به مجموعه اعالم کرد: برای انجام 
این امر، مجموعه ها باید دارای شرایطی از جمله امکانات 
فنی الزم باشند.وی ادامه داد: این امکانات فنی، شامل 
جدا بودن لوله های آب ســرد و گرم و همچنین بدون 
مشکل بودن این لوله ها می باشــد.وی گفت:شرکت 
آبفا در سراسر استان و هر منطقه موظف به گشت زنی 
و شناسایی انشعابات غیرمجاز آب و فاضالب است.وی 
در خصوص مشترکین کم مصرف نیز، توضیح داد: اگر 
مشترکین از ۱۴ مترمکعب مصرف کمتری داشته باشند 
به آنها پاداش تعلق می گیرد.بــه گفته معاون خدمات 
مشترکین شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، در 
سال گذشته ۴7۶ هزار مشــترک شرکت آبفا مشمول 

جایزه شدند

موفقیت شرکت آبفا در کنترل سطح منابع آب
همچنین در بخشی از این نشست، سید اکبر بنی طبا، 
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به ایراد ســخنانی پرداخت و بیان کرد: شرکت آبفا در 
تابستان دارای شرایط متفاوتی بوده و فشار زیاد بر بدنه 

آن وارد می شود.
بنی طبــاء با بیــان اینکه دغدغــه این شــرکت ارائه 
آب باکیفیــت در اختیار عمــوم مردم اســت، افزود: 
شــرکت آبفــا در تالش اســت کــه حتــی االمکان 
از آب چــاه اســتفاده نکنــد و در صورت اســتفاده، 
 آب این چاه ها تمامی شــاخص های الزم را داشــته

 باشد.
وی عنوان کــرد: این شــرکت علی رغــم کمبود آب 
توانســته مصرف آب را بــه خوبی مدیریــت کرده به 
گونه ای که در طی این ســال ها، در حوزه آب شــرب 
مشــکلی به وجود نیامده اســت.بنی طباء در نهایت 
ضمن قدردانــی از همکاری مردم بــرای صرفه جویی 
در مصرف آب اظهار کرد: عوامل شــرکت آبفا اســتان 
با تالش فراوان توانســتند ســطح منابع آب را کنترل 
کنند، هــر چند بــرای تحقق ایــن امــر و همچنین 
 توزیــع عادالنه آب مجبــور به اعمال فشــار حداقلی

 شده اند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان:

استان اصفهان در حوزه آب دچار بحران است

انتقاد از درج قیمت در آگهی های 
اجاره مسكن

با وجود آن که از ۲۱ اردیبهشت امسال به دنبال رشد 
قیمت های پیشــنهادی در بازار ملک، سایت های 
اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شده اند نرخ های 
اجاره قابل مشاهده است که انتقاد نمایندگان مجلس 
را در پی داشته اســت. به گزارش ایسنا، نوسان بازار 
مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، 
دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت های اینترنتی 
را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. همان روزها 
محمود محمودزاده، معاون  وزیر راه و شهرســازی 
گفت: مجموعه و گروه ذی نفع در سایت های اینترنتی 
نسبت به درج قیمت های غیرواقعی اقدام کرده اند و 
تا زمانی که بازار مســکن به آرامش نرسد اجازه درج 
قیمت ها را نخواهیم داد.وی درباره نقش سایت های 
اینترنتی اجاره و فروش امالک در التهاب بازار مسکن 
تاکید کرد: عده ای به دنبال التهاب در بازار مســکن 
و جریان سازی هســتند که تمام این قیمت ها هم 
کاذب است و اساســا با این قیمت ها معامالتی هم 
صورت نمی گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت های 
اینترنتی در معامالت مسکن چه در بخش اجاره و چه 
فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را 
مدیریت کرد.با این حال به دلیل نوسانات بازارهای 
موازی، قیمت خانه در شــهر  تهــران در خردادماه 
۱۱.۶ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در 
منطقه یک قیمت قطعی از حدود ۳۳ میلیون تومان 
در اردیبهشت به حدود ۴۱ میلیون تومان در خرداد 
رسید.اما درباره منع درج قیمت در آگهی های فروش  
ملک، سید البرز حسینی، ســخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس گفته اســت: رویکرد اصلی دستگاه 
قضایی در حکــم عدم درج قیمــت در آگهی خرید 
و فروش و اجاره مســکن در ســایت های اینترنتی 
جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن 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 مسکن با قیمت، موجب شده که 
جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله 
زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از 
طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن 

به چندین برابر قیمت گذاری شود.

خبر

تلویزیون اینترنتی خالف قانون است 
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور از نظارت ویژه بر تلویزیون اینترنتی خبر داد و تلویزیون اینترنتی را برخالف قانون دانسته و تاکید کرد که برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون 

اساسی هستند شعار سال: رئیس سازمان بازرسي کل  کشور اعالم کرده که موضوع تلویزیون  اینترنتي به  صورت ویژه بررسي مي شود. حجت االسالم حسن درویشیان، تلویزیون اینترنتي 
را برخالف قانون دانسته و تاکید کرده که »برخي به دنبال نقض حاکمیت اصل ۱۷۵ قانون اساسي هستند که به بخش مربوطه تاکید کردم به عنوان بازرسي ویژه پیگیري شود؛ طبق قانون 

اساسي هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد.« 

آشــفته بازار مســکن این روزها 
متهمان زیادی دارد که هر کدام 
گناه را بــر گردن دیگــری می 
اندازند؛ اما متهــم ردیف اول این 
بازار کیست؟ گناهکار اصلی بانک 
هایی اند که این روزها قیمت های عجیب و غریب بر ملک های 
خودساخته می نهند و در این بازار سوداگری می کنند. بانک هایی 
که برخالف قانون بانکداری، این روزها در خرید و فروش امالک 

دستی چیره دارند و قیمت تعیین می کنند. 
در همین راســتا نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک گفت: 
»بزرگ ترین سوداگران مســکن بانک ها هستند نه مشاوران 
امالک!« عقبایی ادامه داد: »سوداگر مشاور امالک یا آن فردی 
که پشت میزش نشسته است، نیســت. سوداگر مسکن بانک 
اســت. آدرس غلط ندهیم. بزرگ ترین ســوداگران اقتصادی 

 بنگاه داران دولتی ما هســتند. بــرج هایی از شــمیرانات تا 
شهر ری هستند که سر به فلک کشیده و شب ها چراغ هایشان 
خاموش است.« او ادامه داد: »وقتی بررسی می کنیم، می بینیم 
که ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سهام آنها مال بانک هاست. این در حالی 
اســت که براســاس قانون بانکداری فعالیت بانک ها در حوزه 
خرید و فروش اموال غیرمنقول و ســاخت و ســازش براساس 
ماده ۲ آن ممنوع است. ســازمان بازرسی کل کشور، مجلس 
شورای اسالمی و ســازمان تحقیق و تفحص کجاست؟ وقتی 
بانک می آید ملکی را می سازد و تابلوی خود را برخالف قانون 
بانکداری روی پروژه می زند و شــخصی سازی که در مجاورت 
بانک ساختمانی می سازد آپارتمان خود را متری ۴۰ میلیون 
 گذاشته و آقای بانک به خاطر اعتبار باالیش آن را ۶۰ میلیون 
می فروشد، آیا ســوداگر مردم اند؟ پس با وجود تاکیداتی که 
رهبر معظم و رئیس جمهور داشــتند که جلــوی بنگاه داری 
بانک ها گرفته شــود و هــر ضربــه ای که ما در ســال های 
 اخیــر خصوصا در حــوزه اقتصــاد مســکن خــورده ایم از 
سیاست های غلط بانکی ما بوده اســت اما متاسفانه خروجی 

اصالح سیاســت های پولی و بانکی از مجلــس دهم با وجود 
شــعار آن خارج نشــد و در یک ماه عمر مجلــس یازدهم هم 
خروجی ای در رابطه با اصالح سیاســت های پولی و بانکی که 
 شالوده و اصلی ترین مســیر اصالح اقتصاد کالن کشور است،

 ندیده ایم.« 
 بــد نیســت نگاهــی بــه دارایــی ملکــی بانــک هــا 
 داشته باشیم. دارایی بانک ها یکی به وثایقی که دستشان مانده 
برمی گردد. بخشی را بانک ســرمایه گذاری کرده و به عنوان 
بازپرداخــت این ســرمایه گذاری بــه بانک ملــک تجاری، 
اداری یا مســکونی داده اند. سوم شــرکت داری موازی کرده 

و مســتقیما مشــارکت و تولید مســکن کرده اســت. مثال 
خواســته اعتبار و ســهم خود را در بازار به عنــوان یک بانک 
باال ببــرد. از یک طــرف ارزش افزوده برای خود درســت می 
 کند و از یــک طــرف در بــازار یکــی از مســببان افزایش

 قیمت همین نوع تولیدات و مــراودات معامالتی بین بانک ها 
و دوایر دولتی است. یعنی برای اینکه حفظ اعتبار و ریال خود 
 و منابع مالی خود را کرده باشــد در باالترین تراز ملک خود را

 نگه داشته و گران می فروشد و به بازار آشفته قیمت ها دامن می 
زند. »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، به بررسی این 

رفتار بانک ها می پردازد. 

بزرگ ترين  سوداگران  حوزه  مسكن  بانك ها و بنگاه داران  دولتی  هستند

سوداگری بانک ها در بازار مسکن

شفافیت  اقتصاد مسکن در بورس
منصور غیبی، کارشناس مسکن

بانک ها نبایستی وارد بنگاه داری در حوزه اقتصاد مسکن شوند. حتی در اساسنامه آنها این امکان که بخواهند کار ساخت و ساز، مشارکت و در واقع مایملک خرید و فروش کنند، نیست؛ ولی این در حالی است که بانک ها شرکت های موازی به 
اسامی غیر تشکیل می دهند و بخشی از سهام آن شرکت ها را دوباره عهده دار می شوند و به نوعی تمام کننده و شروع کننده دوباره بانک ها هستند. در این راستا بانک ها در ساخت بسیاری از مراکز تجاری یا مسکونی مشارکت کردند و بخشی را 
توانسته اند بفروشند و بخشی را نه. پس این تاییدی که بانک ها در حوزه اقتصاد مسکن بنگاه داری ملکی می کردند؛ اما اخیرا با یک سری محدودیت ها مواجه شده اند و اواخر سال ۹۳ مجلس مصوبه ای را مطرح کرد و به تصویب رساند و دولت را 
از سال ۹۴ مجاب کرد که ساالنه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از دارایی بانک ها به بازار تزریق و آزاد و طی ۳ تا ۴ سال این موارد تمام شود؛ ولی این طرح موفق نبود و عقیم ماند. از پروژه ۱۰۰ درصدی حدود ۸۵ درصد ماند و ۱۵ درصد آن انجام شد و این 
مایملک به نوعی حبس شده در گلوگاه بانک ها که نه می شود اسم آن را سرمایه گذاشت و نه برای مصرف در اختیار مصرف کنندگان و عموم قرار گرفته است. در دولت قبل حدود ۵۰۰ مرکز بانکی و مالی و اعتباری تاسیس شد که پشتوانه آنها 
امالک بود. آنها مجبور شدند ملک بخرند به جای پول. با گذشت زمان بانک ها ناخواسته درگیر بازار اقتصاد مسکن شدند و مجبور شدند که بخشنامه و مصوبه تولید کنند که این بانک ها مجدد دارایی خود را آزاد کنند. این چرخه معیوب بانک ها 
و مصرف کنندگان را گرفتار و هم هیجان قیمت در بازار تولید کرد. بنابراین یک بخشی از افزایش قیمت در حوزه ملک، ورود بانک ها و این نوع سرمایه داری در حوزه امالک توسط بانک ها و دوایر دولتی و نهادها بود. هرچند در این مورد دنبال 

راهکار هم بودند ولی جالب اینجاست که آن راهکار نیز عملیاتی نشده است. 
اگر ما مرکز مالی و اعتباری و یک بانکی را می خواهیم تاسیس کنیم که پشتوانه و سرمایه و اعتبار می خواهد به جای خرید ملک، ما باید منابع تحت اختیار مربوط به بورس را سرمایه گذاری کنیم. حوزه اقتصاد مسکن باید وارد بورس شده و ساز و 
کار تعریف شود و هم برای سرمایه گذار ارزش افزوده داشته باشد و هم این بازار از آشفتگی خارج شود. مهم ترین آیتم این است که شرکتی به بورس می رود یعنی تراز مالی خود را شفاف کرده و به صورت کامال گویا و شفاف به بورس ورود می کند. 
درنتیجه اگر دوایر دولتی، نیروهای انتظامی، دولتی، تعاونی ها و شرکت های مختلفی که در حوزه تولید مسکن و خدمات رسانی به مردم هستند بخواهند تحت عنوان انبوه ساز، سازنده، و... ورود پیدا کنند الزمه ورود آنها شفافیت است. این شفاف 
سازی خود بهترین مزیت است. اینها مجبورند خود را شفاف کنند که زمین مال کیست، ساخت و ساز چیست، افراد چه کسانی هستند، ذینفعان کیستند و...این شفاف سازی مالی، فنی و اعتباری اجازه می دهد که ما در حوزه اقتصاد مسکن برای 
اولین بار در بورس به یک شفافیت برسیم. رانت خواری، سوداگری، کالهبرداری و... در این روند حذف می شود و ما در یک فضای شفاف می توانیم نسبت به سرمایه گذاری در حوزه بازار مسکن از طریق بورس عمل کنیم. می توان برای جلوگیری 
از ورود بانک ها به بورس، بورس امالک زمانی که برای خود تولید اساسنامه می کند می توان در آن قید کرد که نهادهای دولتی، بانک ها، نهادهای انتظامی و نیروهای نظامی دخیل نباشند و اجازه دهند مردم این بازار را با اساسنامه مربوط به ساز و 
کار دقیق و شفاف پیاده سازی کنند و بخش خصوصی نقش عمده داشته باشد. دولت می بایست به عنوان ناظر عالی بر بازار عمل کند و نظارت عالی داشته باشد و در اختیار بخش های خصوصی قرار بگیرد تا این بخش ها بتوانند این راهکار را ادامه 
دهند و رشد کنند. یکی از مزایای ورود به بورس این است که جلوی شیطنت ها را خواهد گرفت یعنی مردم به هر طریق می توانند از طریق بازاری که عادالنه و درست توزیع شود، وارد شوند. دولت باید در این نوع معامله ها در بخش تولید، کنترل 

و نظارت حامی سازندگان باشد نه به عنوان کنترل کننده یا نظارت گر صرف.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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