
یک ســوم از وعده عرضه ســهام شــرکت های دولتی در بورس اجرا و نخستین واحد 
ســرمایه گذاری صنــدوق ســرمایه گذاری قابــل معاملــه )ETF( " واســطه گری 
 مالی یکــم " بــا نمــاد دارایکــم چندی پیــش در بــورس عرضــه شــد. بازدهی

 این صنــدوق باعث شــد جذابیت ایــن صندوق هــا برای مــردم دو چندان شــود 
و خــود را بــرای ETF بعــدی آمــاده کنند.بــه گــزارش ایســنا،رئیس جمهور 
در نخستین جلســه هیات دولت در ســال جدید، بر اینکه دســتگاه های دولتی باید 
ســهام خــود را  در بــورس عرضه کننــد تاکید کــرد و گفــت رونق بــورس به این 
اســت که همه دســتگاه های دولتی ســهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا 
 امســال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این ســهام را به بازار بــورس یا فرابورس 
عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شــاهد باشیم.همچنین اســتفاده از فرصت بازار 
ســرمایه، در واگذاری شــرکت ها و دارایی های دولت و همچنین فروش امــوال مازاد 
بانک ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس جمهور 

در تماس تلفنی که با وزیر امــور اقتصادی و دارایی داشــت، مورد تاکیــد قرار گرفت.
در این راســتا، شــورای عالی بورس بر اســاس قانون بودجه ســال ۹۹ و همچنین به 
اســتناد اصل ۴۴، در جلســه یازدهم فروردین ماه، ســاز و کار اجرایــی واگذاری باقی 
مانده ســهام دولتی شــرکت های حاضر در بازار ســرمایه را تصویب کرد و این مصوبه 
 شــانزدهم فروردین مــاه ۹۹ توســط وزیر  امــور اقتصــادی و دارایی تقدیــم معاون

 اول رئیس جمهور شد.

سهام دولت در کدام بخش ها عرضه خواهد شد؟ 
درواقع داستان از این قراربود  که دولت قصد داشت سهام خود در شرکت های دولتی در 
بورس عرضه کند و در این راستا سه صندوق تعریف شد که شامل شرکت هایی می شود 
که در حال حاضر در بورس وجود دارند. این سه صندق شامل صندوق واسطه گری مالی، 
پاالیشی )چهار پاالیشگاه به ارزش ۲۲ هزار میلیارد تومان( و صنایع فلزی و خودروسازی 

می شود.در این راستا، پذیره نویسی نخستین صندوق که شامل باقیمانده سهام دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه  های البرز و اتکایی امین می شــد، اواسط 
اردیبهشت آغاز و معامله آن نیز تقریبا یک ماه پس از پدیذه نویسی تحت نماد دارایکم آغاز 
شد.ویژگی بارز این واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی بود. سقف 
سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی(، ۲۰ میلیون ریال )دو میلیون تومان( تعیین 
شده بود. پذیره  نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر بوده و محدودیت سنی برای 

متقاضیان وجود نداشت.

صندوق بعدی کدام است؟
با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس سه صندوق واسطه گری 
مالی، خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پاالیش نفت و پتروشیمی هستند، این سوال 
وجود داشت که آیا فردی که با کد ملی یا کد بورسی خود در صندوق اول )واسطه گری مالی 

یکم( تا سقف دو میلیون تومان پذیره نویسی می کند، امکان پذیره نویسی در سایر صندوق ها 
را دارد یا خیر؟ باید گفت منعی برای پذیره نویسی در سایر صندوق ها در شرایط مذکور وجود 
ندارد. بنابراین تخفیف در نظر گرفته شده فقط برای یک صندوق اعمال می شود.هرچند 
دارایکم آنطور که باید و شاید مورد استقبال مردم قرار نگرفت و درحالی که باید باید ۱۷ هزار 
میلیارد تومان وجه جذب می کرد اما فقط ۶۰۰۰ میلیارد تومان جذب کرد اما بازدهی خوب 
این صندوق )افزایش ۲.۷ برابری این صندوق( باعث شده بسیاری از مردم منتظر صندوق 
بعدی که قرار است از سوی دولت عرضه شود بنشینند.بر این اساس به گفته علی صحرایی-
مدیرعامل بورس تهران-بین دو صندوق باقی مانده پاالیشی و صنایع فلزی و خودرو،دومین 
صندوق قابل معامله که قرار است در بورس عرضه شود مربوط به صنایع فلزی و خودرویی 
است.البته زمان عرضه این صندوق هنوز مشخص نیست و طبق گفته های حسن قالیباف 
 اصل- رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار- هنوز دولت از این ســازمان ETF جدید 

درخواست نکرده است.

دبیر هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی بابیان اینکه پایان تیر آخرین 
مهلت ثبت نام صنوف ومشــاغل آسیب دیده شــدید از کروناجهت دریافت 
تسهیالت است،از فراهم شــدن امکان ثبت نام برای فاقدین بیمه خبرداد.به 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت 
صمت با اشــاره به طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای آسیب دیده کرونا، 
میزان تسهیالت به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون 

تومان بر مبنای دایر یا غیر دایر بودن کسب و کار و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ 
۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری را عنوان کرد.جمشید 
گلپور، دبیر هیأت عالی نظارت بر ســازمان های صنفی کشور با اعالم آخرین 
مهلت ثبت نام صنوف آسیب دیده متقاضی دریافت تسهیالت تا پایان تیرماه 
گفت: طبق مصوبه کارگروه بررســی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا، امکان ثبت نام متقاضیان فاقد بیمه نیز در سامانه کارا 

فراهم گردیده و تا پایان تیرماه متقاضیان مشمول دریافت تسهیالت، با مراجعه 
به سامانه کارا ثبت نام به عمل آورند.براســاس این گزارش، طبق اعالم قبلی 
کارگروه، کسب و کارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی نظیر مراکز 
تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز 
باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، 
رسانه ای و آموزشی، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی ها، 

رانندگان مسافر برون شهری جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی، آموزشگاه های 
رانندگی، گرمابه ها، آرایشــگاه ها و ســالن های زیبایی، مراکز تولید و فروش 
غذاهای آماده اعم از رستوران ها و بوفه ها، طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه 
خانه ها و اغذیه فروشی ها، مراکز مربوط به گردشگری، هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مهمان پذیرها، مسافرخانه ها، زائرسراها، موزه ها و مراکز اقامتی و گردشگری و 

بوم گردی، مجاز به ثبت نام در سامانه کارا هستند.

بیشتر شــاخص های مهم بورســی در معامالت امروز 
صعودی شــدند.به گزارش بلومبرگ، دولــت آمریکا به 
درخواست کنگره این کشور جزئیات اعتبارات تخصیص 
یافتــه ۶۶۰ میلیــارد دالری خود به کســب و کارهای 
کوچک را در هفته های اخیر منتشر کرد که بر این اساس 
حدود ۴۰ هزار کسب و کار خرد از این تسهیالت استفاده 
کرده اند. کالیفرنیا بــا ۱۳ درصد کل اعتبارات دریافتی و 
تگزاس با حدود ۸ درصد کل اعتبارات دریافتی، بیشترین 
بهره را از وام های کرونایی دولــت آمریکا برده اند. طبق 
اعالم وزارت خزانه داری، این اعتبارات به حفظ حدود ۵۰ 
میلیون شغل در آمریکا کمک کرده است. اکنون معامله 
گران انتظار دارند کنگره این کشور مجوز افزایش بیشتر 
مخارج را به دولت بدهد تا بتواند به سیاست های حمایتی 
بیشتری از بخش های مختلف اقتصادی اقدام کند.پکن 
هم چنین نسبت به تبعات اقدام جاستین تردو- نخست 
وزیر کانادا - در صدور دستور تعلیق موافقت نامه استرداد 
مجرمان با هنگ کنگ هشدار داده است.داده های اخیر 

اقتصادی منتشر شده حاکی از بهبود تدریجی سطح تقاضا 
در دو اقتصاد نخست جهان است. در آمریکا میزان فروش 
خانه ها در ماه می مجددا صعودی شــده و در چین نیز با 
افزایش میزان صادرات، شاخص مدیران خرید نسبت به 
ماه گذشته بهبود محسوسی داشته است. اگرچه صادرات 
و واردات چین با سطح قبل از شیوع کرونا فاصله زیادی 
دارد اما رشــد تدریجی تجارت خارجــی چین احتمال 
عادی شدن شرایط در ســه ماهه پایانی سال را تقویت 
کرده است.از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می رسد 
تا تولید واکسن کرونا فاصله داشته باشیم، شمار مبتالیان 
این ویروس مرگبار در جهان بار دیگر ســیر صعودی به 
خود گرفته است و در آمریکا رکورد مبتالیان در طول یک 
روز شکسته شده است. در ۴۰ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا 
وضعیت بار دیگر در ســطح هشــدار یا قرمز قرار گرفته 
اگرچه شمار تلفات به نسبت روزهای قبل پایین تر آمده 
است.توماس فلوری - کارشناس ارشد ارزی در موسسه " 
یو بی اس ولث منیجمنت" گفت: ترس از ایجاد موج دوم 

همه گیری کامال روی بازارهای مالی جهان اثر گذاشته 
است. شانس اینکه بسته های محرک نظیر بسته ای که 
قرار اســت اروپا رونمایی کند هم برای تغییر اساسی در 
وضعیت فعلی کم اســت.تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و 
۷۴۰ هزار و ۱۰۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است 
که در این بین ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۱۳۲ هزار و ۹۷۹ نفر، برزیل با ۶۵ هزار و ۵۵۶ 
نفر، انگلیس با ۴۴ هزار و ۲۳۶ نفر، ایتالیا با ۳۴ هزار و ۸۶۹ 
نفر و مکزیک با ۳۱ هزار و ۱۱۹ نفر بوده است.در فرانسه 
پس از شکست حزب حاکم در انتخابات سراسری، امانوئل 
مکرون- رئیس جمهور این کشور استعفای نخست وزیر 
را پذیرفت و یکــی از طرفداران خــروج کامل اقتصاد از 
قرنطینه را جایگزین وی کرد. در پنج ماه نخست امسال 
کسری بودجه دولت فرانسه به دلیل کاهش درآمدهای 
مالیاتی دولت به حدود ۱۱۸ میلیارد یورو رسیده است. 
طی این مدت میزان درآمدهای دولت ۹.۳ درصد کمتر اما 

میزان مخارج ۱۰.۹ درصد بیشتر شده است.زیان سنگین 
مالی ناشی از قرنطینه باعث شده است تا شمار زیادی از 
شــرکت های بزرگ اروپایی از جمله ایرفرانس دست به 
تعدیل نیروی گسترده بزنند. در اوکراین نیز رئیس بانک 
مرکزی به دلیل اختالف بر ســر سیاســت گذاری مالی 
کرونایی با دولت استعفا کرد.استفان اینس - تحلیل گر 
بازار  در موسسه "اکســی تریدر"- گفت: معامله گران با 
نگرانی به افزایش شمار مبتالیان به کرونا در سراسر جهان 
نگاه می کنند و اینکه دولت ها در مواجهه با این اتفاق چه 
تصمیمی بگیرند، خیلی برای بازارهــا اهمیت دارد. هر 
چند فعال احتمال برقراری فاز دوم قرنطینه های سراسری 
خیلی کم اســت اما اگر این اتفاق بیافتد با دور تازه ای از 

ریزش شاخص ها مواجه می شویم.

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی 
که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح باالتری از روز 

قبل خود بسته شدند. شــاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۱.۷۸ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح 
۲۶ هزار و ۲۸۷.۰۳ واحد بسته شد.شاخص »اس اند پی 
۵۰۰« با ۱.۵۹ درصد افزایش تا سطح ۳۱۷۹.۷۳ واحدی 
باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۲.۲۱ درصد صعود در ســطح ۱۰ هزار و 

۴۳۳.۶۵ واحدی بسته شد.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی 
داشتند؛ تا جایی که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس 
توکیو ژاپن بــا افت ۰.۵۱  درصدی تا ســطح ۲۲ هزار و 
۵۹۹.۱۲  واحدی پایین رفت. شــاخص "هانگ سنگ" 
بورس هنگ کنــگ ۰.۱۵ درصد باال رفت و در ســطح 
۲۶ هزار و ۳۷۸.۸۱  واحد بسته شــد. در چین شاخص 
"شــانگهای  کامپوزیت" صعود ۱.۸۲ درصدی را تجربه 
کرد و در سطح ۴۷۵۴.۸۹ واحد بســته شد.در استرالیا 

شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی 
با ۰.۶۶ درصد افزایش و ایســتادن در سطح ۶۰۵۵.۸۰ 
واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های 

مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه 
نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۰۵ درصد افزایش 
به ۴۰.۴۸ دالر رســید و نفت خام برنت دریای شمال با 
صعود ۰.۰۲ درصدی به ازای ۴۲.۹۳ دالر در هر بشــکه 

مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلــزات گران بها، بهای هر اونس طال با 
صعود ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۷۸۴.۷۶ 
دالر معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۲۷ درصدی به 

ازای ۱۸.۵۶ دالر مبادله شد.

مدیرعامل توانیر از اختصاص ۱۰ میلیون تومان پاداش به معرفی کنندگان رمز ارز غیرمجاز 
خبر داد و افزود: هدف از پرداخت این پاداش، این اســت که سوء استفاده کنندگان از برق 
غیر مجاز به سمت استفاده مجاز هدایت شوند.محمدحسن متولی زاده ، از مراجعه تعدادی 
از استخراج کنندگان ارز مجازی برای اســتفاده از برق شبکه خبر داد.مدیر عامل شرکت 
مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ مگاوات 
برق به این افراد اختصاص یافته است.وی خاطرنشان ساخت: کسانی که در چارچوب قانون 

مراجعه کرده و درخواست انشعاب قانونی داشته اند با آنها بر اساس تعرفه های مناسبی که 
وزارت نیرو تعیین کرده و برای چهار ماه از سال بیشــتر و برای ۸ ماه از سال بسیار کمتر 
است، قراردادهایی منعقد شده و انشــعاب برق به آنها واگذار شده است.متولی زاده افزود: 
برخی فعاالن این بخش که قانون گریز هستند و نمی خواهند با انشعاب قانونی اقدام به تولید 
ارز دیجیتال کنند، با استفاده از اختیارات قانونی، اقدام به شناسایی و تعطیلی مراکز آنها 
خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه تا امروز یک هزار و یکصد مرکز غیرقانونی 

تولید ارز دیجیتال در کشور شناسایی و تعطیل شده اند، خاطرنشان ساخت: شناسایی این 
مراکز وگزارش دادن آنها مشمول دریافت پاداش خواهد شد.وی در ادامه در باره همکاری 
مشترکان در ایام تابستان گفت: همکاری مشترکان  شرط جلوگیری از بروز خاموشی ها در 
تابستان است .متولی زاده ادامه داد: پارسال  ۱۲۰ هزار مشترک با امضای توافق نامه هایی 
برای مدیریت مصرف برق همکاری صورت گرفت  و امسال این تعداد به ۲۵۰ هزار مشترک 
رسیده است. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران افزود: 

امسال و در برخی روزها تا چهار هزار مگاوات با همکاری مشترکان، مدیریت مصرف و کاهش 
پیک ممکن شده است و این جابه جایی پیک در حالی است که شاهد رشد ۱۰.۶ درصدی 
برق در صنایع بزرگ کشــور بودیم که  جابه جایی پیک به کاهش تولید منجر نشده است.

وی در ادامه در باره بدهی نیروگاه های تولید پراکنده گفت: نیروگاه های تولید پراکنده از 
شرکت توانیر مطالبات معوقی دارند که فقط در ماه گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان بابت 

آن پرداخت شده و پرداخت مابقی مطالبات نیز در دستور کار قرار دارد.

ETFبعدیشاملکدامشرکتهامیشود؟
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 ناتوانی دولت 
 در کنترل قیمت ها

مبنای قیمــت کاالها در 
بــازار یکی بحــث هزینه 
صعــودی تولید اســت و 
دیگــری بحــث عرضه و 

تقاضا. دولت به دلیل ...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان
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تاخیربانکهادر
واریزپولسهامعدالت

افزایشقیمت
مواداولیهتولید

از بین 100 قلم کاالی اساسی، قیمت 89 کاال در دوره کرونا افزایش یافت

سودجویی در بازار کاالهای اساسی
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گوشی های پرچم دار نایاب     شد
 ربیعی: درباره واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو
 هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است

آیفون ۵۰ و سامسونگ ۴۷ میلیونی در بازار  

نظام بانکی به همراه برخی کارشناسان بازارهای مالی 
بر این باورند که فرآیند فروش سهام و واریز سود آن 
به حساب سهام داران فرآیدی طوالنی مدت است 
و تاخیرات بوجود آمده در مدت اخیر بسیار عادی 
و طبق روال است. در این بین اما شکایات بسیاری 
هر روز در رابطه با نحوه واگذاری ســهام، فروش و 
واریز سودها وجود دارد که سهامدارن را سردرگرم 
کرده و برای ادامه فعالیت در این بازار دچار مشکالت 
بسیاری شده اند. اما موضوع دیگری نیز در این بین 
وجود دارد و مشکل سهامداران تنها تاخیر در واریز 
سود سهام نبوده اســت. درحالی هنوز پول فروش 
سهام عدالت این افراد به حساب شان واریز نشده که 
ارزش روز سهام عدالت چند برابر شده و با این حساب 

فروشندگان سهام عدالت ...

مرکز پژوهش های اتاق ایران، نهمین دوره شامخ 
کل اقتصاد را با هشدار نســبت به اثرگذاری تداوم 
افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید منتشر کرد. 
طبق اعالم این مرکز شامخ کل اقتصاد در خرداد 
امسال به ۴۸.۴۱ واحد رســیده که نسبت به ماه 
قبل ۱.۷۶ واحد معادل ۳.۵ درصد افت کرده است. 
رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز تولید 
برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ 
بوده است.شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد 
ایران در خردادماه، رقم ۴۸.۴۱ به دست آمده است 
که نسبت به اردیبهشت ماه )۵۰.۱۷( کمتر شده 
است. این روند نشان می دهد که افزایش شاخص 

در اردیبهشت ماه به دلیل تعطیلی...



اقتصاد2
ایران وجهان

سخنگوی دولت:
دولت  برای بورس  برنامه جدی  دارد

ســخنگوی دولت اعالم کرد که درباره سند 
همکاری 25 ساله با چین هیچ چیز محرمانه و 

مخفیانه ای وجود ندارد.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی در نشســت 
خبری هفتگی با رســانه ها با اشاره به نگرانی 
ســتاد کرونا از تداوم ابتال به ایــن ویروس و 
شــیوع احتمالی آنفلوآنزا در پاییز پیش رو، 
اظهارکــرد: پیش بینی بــرای اتمام بیماری 
کرونا فعال وجود نــدارد، افزایش تخت های 
بیمارستانی و زیرســاخت ها همچنان ادامه 
دارد و کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم 
و اساســا از تخت هایی که نیروهای مســلح 
برای مقابله بــا کرونا در نظــر گرفتند، بهره 
برداری نشــد. ضمــن اینکه ۸ هــزار تخت 
 بیمارستانی قرار است تا پایان دولت تکمیل و 

بهره برداری شود.  

۲۷ میلیارد دالر ارز هنوز بازنگشته 
است

وی افزود: 2۷ میلیارد دالر ارز باید از ســال 
۹۷ تا کنون به کشور برگشــت داده می شد 
کــه این عــدد هنوز برگشــت داده نشــده 
اســت. همچنین صادرکنندگانــی که برای 
بازگشــت ارز از صادرات اقدام نکردند کارت 
بازرگانی شــان تا پایان تیرماه ۹۹ در صورت 
عمل نکردن به تعهدهای ارزی باطل می شود. 
البته واحدهای تولیدی از این اقدام مستثنی 
هســتند و این اقدام مشــمول اشــخاصی 
 اســت که هیچ بازپرداختی ارزی از صادرات 

خود نداشتند.
ربیعی بــا تاکید بر اینکه پــس از هماهنگی 
بــا وزارت بازرگانــی و وزارت صمت،  کمیته 
نظارت و تخصیص ارز، جلسات خود را با حضور 
نمایندگان قوه قضائیه و دادستانی کل کشور 
دنبال خواهــد کرد،   گفت: در این جلســات 
صادرکنندگان دعوت خواهند شــد و شیوه 
بازپرداخت ارز با حضور دادســتان کل کشور 

تشریح می شود.

تاکنون هیــچ قــراردادی برای 
واگذاری زمین و بندر با چین نداشته ایم

وی در پاسخ به پرسشــی درباره قرارداد 25 
ساله با دولت چین اظهار کرد: در این زمینه 
هیچ چیز محرمانه و مخفیانه ای وجود ندارد و 
در سفر گذشته وزیر امور خارجه به چین هم 
مطرح شــده بود و در دیدار رییس جمهوری 
این کشور با رهبری نیز این موضوع طرح شده 
بود و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست 

آید، همان زمان هم اعالم می شود.
وی افزود: اساساً تقسیم بندی غرب و شرق در 
سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد و جمهوری 
اسالمی اساســا در این زمینه خود را محدود 
نمی کند و آماده همکاری با همه کشورهاست 
و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم 

صهیونیستی و تحریم گران است.
ســخنگوی دولت گفــت: حاضریــم با هر 
کشــوری که حاضر به مشــارکت بلندمدت 
و در راســتای اعتماد متقابل هســتند این 
تجربه را تکرار و تاکنون هیچ قراردادی برای 
 واگذاری زمین و بندر و از این جنس شایعات 

نداشته ایم.

دولت برای بورس برنامه جدی دارد
وی در پاسخ به پرسشــی درباره اینکه برخی 
کارشناسان معتقدند رشد بورس مدت زیادی 
دوام نخواهد آورد و تمهیــدات دولت در این 
زمینه گفــت: با ورود ســهامداران عدالت به 
بورس بخــش اعظمی از جمعیــت ایران در 
بورس حضور دارند و ما این را مفید می دانیم. 
هیجانات همیشه در بورس وجود داشته است، 
قیمت ها باال و پایین می روند، فعاالن بورس با 
این نوسانات آشنایی دارند، بازدهی در اقتصاد 
با ریسک همراه است و هر چه ریسک باال رود، 

بازدهی بیشتر می شود.
سخنگوی دولت با اشــاره به بررسی موضوع 
بورس در نشست ستاد اقتصادی دولت تصریح 
کرد: امروز هم در ستاد اقتصادی دولت باز هم 
بورس از مباحث اصلی بود، با توجه به تاکید 
رییس جمهوری تــالش دولت بر این خواهد 
بود که هیجان زدگی کاذب نباید بر بازار بورس 
تاثیرگذار باشد. روال 25 سال گذشته نشان 
می دهد که در بلندمدت هیچ کس در بورس 
متضرر نشده است و مســئوالن بازار بورس 
تالش می کنند، نهادهــای مالی فعال در این 

بازار گسترش یابد.

خبر

مرکــز پژوهش هــای اتاق 
ایران، نهمین دوره شــامخ 
کل اقتصاد را با هشدار نسبت 
به اثرگــذاری تداوم افزایش 
قیمت خرید مــواد اولیه بر 
تولید منتشــر کرد. طبق اعالم این مرکز شــامخ کل 
اقتصاد در خرداد امســال به 4۸.41 واحد رسیده که 
نســبت به ماه قبل 1.۷6 واحد معادل 3.5 درصد افت 
کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز 
تولید برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ 

بوده است.
شــاخص مدیران خرید برای کل اقتصــاد ایران در 
خردادماه، رقم 4۸.41 به دست آمده است که نسبت به 
اردیبهشت ماه )50.1۷( کمتر شده است. این روند نشان 
می دهد که افزایش شاخص در اردیبهشت ماه به دلیل 
تعطیلی گسترده بنگاه های اقتصادی در فروردین بوده 
است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت ها در خردادماه، 
عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس 

کرونا نزدیک شده است.
اکثر بنگاه های اقتصادی که در طرح شــامخ شرکت 
کرده اند موجودی مواد اولیه )40.۹۹(، میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی )44.۷6(، میزان سفارش های 
جدید مشتریان )4۹.2۸( در خردادماه را کمتر از مقدار 

آن در اردیبهشت ماه ارزیابی کرده اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۹1.۹4(، بار دیگر رکورد خود را شکســته و همراه با 
افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای 
شروع این طرح )مهر ۹۸( را به ثبت رسانده است. دلیل 
اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت ها و افزایش 
نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصوالت تولید 
شده در ماه های آتی خواهد شد. این در حالی است که 
شاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه 
شده در خردادماه ۷1.3۹ است که بیشترین مقدار طی 
۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه 
کاالها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را 

2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد را 2۷.۸ 
درصد اعالم کرده است.

شاخص کل میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
44.۷6 است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را 
دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی در برخی از زیر بخش های خدمات اســت. 
به طورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را 
نسبت به سایر بخش ها داشته است این در حالی است 
که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیت های این 

بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.
شاخص میزان ســفارش های جدید مشتریان 4۹.2۸ 
است، به این معنی که فعاالن اقتصادی شرکت کننده در 
طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشت ماه ارزیابی 
کرده اند. این کاهش در سفارش های مشتریان بیشتر به 
دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیت ها در 
بخش خدمات از ابتدای شروع کووید 1۹ است. شاخص 
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت های اقتصادی در 
ماه آینده در خردادماه 50.۸3 اســت که نسبت به ماه 
قبل )5۸.۷( کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را 

کمبود مواد اولیه، بی ثباتی قیمت ها و اوج گرفتن دوباره 
شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استان ها دانست.

نتایج نظرسنجی از بنگاه های اقتصادی کشور حاکی 
از آن است که از نگاه فعاالن اقتصادی، بیشتر از آن که 
پیامدهای ناشی از کووید 1۹ بر اقتصاد ایران تأثیرگذار 
باشد، مشکالت ناشی از تحریم ها، سیاست گذاری های 
مقطعــی )به خصــوص سیاســت های ارزی و ثبت 
سفارش ها(، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات 
شدید نرخ ارز و افزایش قیمت ها، اثرات زیان بارتری را 

برای فعاالن اقتصادی به بار آورده است.

شامخ صنعت
در خردادماه 13۹۹ شاخص بخش صنعت نیز به 56.۸ 
واحد رســیده است که نشــان می دهد با کم تر شدن 
محدودیت های ناشی از ویروس کووید 1۹ در خردادماه 
و ادامه فعالیت ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به 
روند قبل از شیوع ویروس در بهمن ماه برگشته است؛ 
اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان 
قیمت ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد 

بازگشت به شــرایط رکود است. کاهش سفارش های 
جدید مشــتریان به دنبال شــیوع ویروس کرونا و نا 
اطمینانی به دلیل نوســانات بــاالی قیمت ها، امکان 
پیش بینی و قیمت گذاری کاالها را برای تولیدکنندگان 
و در نتیجه برنامه ریزی های آتی جهت ادامه فعالیت را 

به شدت دشوار کرده است.
شــاخص تولید در بخش صنعت با عدد 5۸.6۹ واحد 
نشان دهنده آن است که بیشــتر بنگاه های اقتصادی 
در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از 
اردیبهشت ماه ارزیابی کرده اند اما نرخ افزایش شاخص 

نسبت به اردیبهشت ماه کمتر است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه 
)42.۹6( همچنان روند کاهشــی خود را دارد و نرخ 
کاهش آن نسبت به اردیبهشت ماه بیشتر شده است. 
از یک سو تأثیر تحریم ها و سیاست های اتخاذشده در 
تخصیص ارز و از ســوی دیگر اجرای نادرست قوانین 
موجود به خصــوص تأخیر در ثبت ســفارش ها، اکثر 
بنگاه های اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود 

با مشکل روبرو نموده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه ۹2.۹1 
است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح )مهر 
۹۷( تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بی رویه 
ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش 
قیمت هاست و ازآنجایی که اکثر صنایع در کشور مواد 
اولیه خــود را از خارج وارد می کنند بــرای تأمین ارز 
موردنیاز به شدت با مشکل روبرو شده اند. بر همین اساس 
تغییرات شدید قیمت ها، برنامه ریزی تولیدکنندگان 
برای ادامه فعالیت های خود در ماه های آتی و همچنین 
تعیین قیمت فروش محصوالت را به شــدت مختل 

کرده است.
شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده نیز ۷2.43 
است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین 
مقدار را نشان می دهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، 
عرضه بســیاری از تولیدات با قیمت های قبلی صرفه 
اقتصادی نداشته و به دلیل نوسان شدید قیمتی، فعاالن 
اقتصادی برای تعیین قیمت محصوالت با نا اطمینانی 

باالیی مواجه هستند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ خرداد 99 را 48.41 واحد اعالم کرد

افزایش قیمت مواد  اولیه  تولید

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
دولتی ها موظف به  عرضه سهام 

در بورس هستند
رئیس جمهور در جلسه ســتاد اقتصادی دولت، 
مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه 
را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه 
و رونق بخشــی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور 

دانست.
حسن روحانی روز سه شنبه با بیان اینکه این اقدام 
دولت مورد اســتقبال نخبگان، فعاالن اقتصادی 
و مردم قرار گرفت، گفت: در این مســاله دو نکته 
حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته، رویه سازی 
و تداوم جدی عرضه ســهام بنــگاه های بزرگ و 
متوسط به ویژه بنگاه های دولتی در بورس با یک 
برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد 
کشور و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت 
بخشی به اقتصاد و تولید کشــور است که رونق، 
پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.

روحانی افزود: از این نظر تمامی دستگاه های دولتی 
طبق ضوابط و مقررات اعالم شده، موظف به عرضه 
سهام شرکت های خود در بورس هستند و تداوم 
بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه 
های دولتی برای شــکوفایی اقتصاد، الزم اســت 
سریع تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و 
به خصوص ســازمان بورس باید نسبت به اجرای 
تعهدات شــرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور 
آنها اقدام کند. رئیس جمهور با توضیح این موضوع 
که نکته دوم مورد نظر باید توسط مسئولین وزارت 
اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت 
باال تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار 
سهام و متعادل ســازی عرضه و تقاضای سهام در 
بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش 
و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه 
نکته مهم دوم اســت که باید به دقت مدنظر قرار 
گیرد. روحانی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب 
نباید بورس را متاثر کند، تصریح کرد: از این نظر 
رشد شاخص های بورس باید طبق پایه های علمی 

دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت بازار بورس 
باید با اعمال مقررات احتیاطی الزم و مراقبت دقیق 
به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه 
گذاری آنها در بورس استحکام الزم را دارد، لذا بهتر 

است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.
 روحانی ساماندهی بازار ســرمایه و نوسانات ارزی 
را از مباحث مهم و تعیین کننده ای دانست که در 
روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر 
قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می تواند 
نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان 
به بازار اســت. دولت با تفکیک کسانی که به قصد 
ســوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از 
صادرات در موعد مقرر و طبــق ضوابط خودداری 
کرده اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد 
پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی 
که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می کنند 

مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی:
148 هزار بنگاه برای دریافت 
وام کرونا به بانکها معرفی شدند

قائم مقام بانــک مرکزی گفت: در طــرح اعطای 
تسهیالت به صاحبان کسب وکار آسیب دیده ناشی از 
کرونا، تا تاریخ 14تیر ماه ۹۹، تعداد 14۷ هزار و ۹00 
واحد، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی معرفی 
شــدند. به گزارش بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، 
در دومین نشست »بحث و بررسی عملکرد شبکه 
بانکی در اجرای طرح اعطای تسهیالت به صاحبان 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس 
کرونا«، با قدردانی از همکاری شبکه بانکی در اعطای 
تســهیالت به خانوارهای یارانه بگیر، اظهار داشت: 
در طرح اعطای تســهیالت به صاحبان کسب وکار 
آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، تا تاریخ 
14 تیر ماه 13۹۹، تعداد 14۷ هــزار و ۹00 واحد 
کسب وکار با آمار شاغالن 332 هزار و ۷30 نفر که 
مورد تأیید دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته 
بودند، از طریق ســامانه کارا به شبکه بانکی کشور 
معرفی شده اند که الزم است در پرداخت تسهیالت 
ســتاد ملی مقابله با کرونا به این واحدها تسریع و 
تسهیل شود. در این جلسه موضوع تسریع در اعطای 
تسهیالت یاد شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
که بر این اساس پیش بینی می شــود در روزهای 
آتی پرداخت تســهیالت به صاحبان کسب وکار با 
رشد قابل توجهی روبه رو شود. گفتنی است؛ معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، معاون پایش و سیاســت های اقتصادی 
معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و اعضای هیئت 
مدیره ناظر بر امور اعتباری بانک ها و مؤسســات 

اعتباری عامل در این جلسه حضور داشتند.

اخبار
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آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان می دهد که در ســال 13۹۸ حدود 54 درصد 
تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری صرف 
تامین سرمایه در گردش شده و 32.5 درصد از کل این 
تسهیالت به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته 
که بعد از بخش خدمات بیشترین تسهیالت بانکی را 

دریافت کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس این آمار در سال گذشته 
۹۷5 هزار میلیارد تومان تســهیالت از سوی بانک ها 
و موسسات اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی 
شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، 
بازرگانی و خدمات پرداخت شده که نسبت به مبلغ 
۷۷3 هزار و ۷00 میلیارد تومانی این تســهیالت در 
ســال 13۹۷ حدود 26 درصد افزایش داشته است. 
همچنین بیــش از 526 هزار میلیــارد تومان از این 
تسهیالت معادل 54 درصد از کل تسهیالت پرداختی 
صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 
شده است. همچنین 6۸.3 درصد از تسهیالت پرداخت 
شــده به بخش صنعت و معدن به تامین سرمایه در 
گردش اختصاص یافته اســت. از نیم باقی مانده این 
تسهیالت نیز نزدیک به 133 هزار میلیارد تومان معادل 
13.6 درصد کل تسهیالت به توسعه، حدود 112 هزار 
میلیارد تومان معادل 11.5 درصد به ایجاد و حدود 110 
هزار میلیارد تومان معادل 11.3 درصد به خرید کاالی 

شخصی احتصاص یافته است.

تعمیر هم کمترین ســهم از این تسهیالت را به خود 
اختصاص داده، به طوری که در سال گذشته 25 هزار و 
500 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
همچنین در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش 
خدمات بیشترین سهم از تسهیالت بانکی را به خود 
اختصاص داده، به طوری که 32۸ هزار و 600 میلیارد 
تومان معادل 33.۷ درصد از کل این تسهیالت در سال 
گذشــته صرف بخش خدمات شده است. همچنین 
تسهیالت پرداخت شده به این بخش نسبت به سال 

۹۷ 13.6 درصد افزایش  یافته است.

افزایش ۵۲ درصدی تسهیالت پرداخت 
شده به صنعت و معدن

بعد از بخش خدمــات، صنعت و معدن بــا دریافت 
31۷ هزار و 200 میلیارد تومان معادل 32.5 درصد 
بیشترین تسهیالت بانکی را دریافت کرده است. با این 
وجود تسهیالت پرداخت شده به این بخش نسبت به 
ســال  13۹۷، 51.۸ درصد افزایش  یافته است. سهم 
بخش های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان 
نیز به ترتیب 1۹، ۷.6 و ۷ درصد از کل تسهیالت بانکی 
پرداخت شــده به بخش های مختلف اقتصادی بوده 
اســت. البته پرداخت این تسهیالت در سال گذشته 
نسبت به سال 13۹۷ در بخش بازرگانی و کشاورزی 
64.4 و 2۷.2 درصد افزایش یافته، اما در بخش مسکن 
و ساختمان با کاهش 33.۸ درصدی مواجه شده است.

اتاق بازرگانــی تهــران در جدیدترین گزارش 
خود به مقایســه وضعیــت بازارهــای اصلی 
اقتصادی در ایــران در دو ماهه ابتدایی ســال 
 جــاری و مدت مشــابه ســال قبــل پرداخته 

است.
بر اســاس اطالعات ارائه شــده از ســوی این 
اتاق، میانگین قیمت ســکه طــرح قدیم در دو 
ماهه ابتدایی ســال گذشــته، میانگین قیمت 
هر ســکه طرح قدیم چهار میلیون و ۷00 هزار 
تومان بوده کــه این عدد تا پایان اردیبهشــت 
سال جاری به شش میلیون و 500 هزار تومان 
 رسیده که افزایشی حدودا 3۷ درصدی را نشان 

می دهد.
هر ســکه طرح جدید نیــز در دو ماهه ابتدایی 
ســال قبل، چهار میلیون و ۹00 هــزار تومان 
قیمت خورده که در قیاس با مدت مشابه امسال 
که عدد شــش میلیون و ۷00 هزار تومان را به 
 ثبت رســانده، افزایشــی 36 درصدی را نشان 

می دهد.
میانگین نــرخ دالر در بــازار آزاد از حدود 14 
هزار تومان در دو ماهه ابتدایی سال 13۹۸، به 
حدود 16 هزار تومان در دو ماهه ابتدایی سال 
13۹۹ رسیده که افزایشی حدودا 14 درصدی 
را نشــان می دهد. میانگین قیمت یــورو نیز از 
16 هزار تومان در دو ماهه ابتدایی ســال قبل 

به 1۷.4 تومان در فروردین و اردیبهشــت سال 
 جاری رسیده و افزایشی ۸.۸ درصدی را نشان 

می دهد.
میانگیــن قیمت هــر متر واحد مســکونی در 
تهــران در دو ماهه ســال 13۹۸، 12 میلیون 
تومان بوده که این عدد در پایان اردیبهشــت 
ســال جاری از مرز 16 میلیون تومان گذشته 
 و افزایشــی حدود 35 درصــدی را ثبت کرده 

است.
اصلی ترین بازاری که همچنان ســودی بسیار 
قابل توجه به ســرمایه گذاران داده بازار بورس 
بوده است. طبق براوردهای اتاق بازرگانی، ارزش 
سهام معامله شده در بورس از دو ماهه ابتدایی 
سال 13۹۸ تا مدت مشابه ســال جاری، 6۹0 

درصد رشد کرده است.
تعــداد ســهام معاملــه شــده در ایــن 
بــازار در مقایســه میــان دو ســال نیــز 
 رشــدی حــدودا ۹0 درصــدی را نشــان 

می دهد.
محاســبات اتــاق تهــران، شــاخص بهــای 
کاالهــا و خدمــات مصرفــی کل کشــور در 
فروردین و اردیبهشــت امســال در مقایســه 
با مــدت مشــابه ســال قبــل را 20 درصد و 
 در اســتان تهران حــدودا 24 درصــد اعالم 

کرده است.

جریان معامالت ارزی بین صرافان طی سه روز اول 
هفته، از این حکایت داردب که حدود 500 میلیون 
دالر با میانگین نرخ حدود 16 هزار و 500 تومان در 

سامانه نیما عرضه و معامله شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش های دریافتی از 
سامانه نیما، به رغم نوسانات چند روز اخیر و مسایل 
مطرح شده برای افزایش نرخ ارز، طی سه روز ابتدای 
هفته جاری، حــدود 500 میلیون دالر با میانگین 
نرخ حدود 16 هزار و 500 تومان در ســامانه نیما 

عرضه و معامله شده است.
پیش از این بانک مرکــزی از فروش 42۹ میلیون 
یورو در سامانه نیما در هفته گذشته و نیز تامین ارز 
6.2 میلیارد یورو برای واردات انواع کاالها از ابتدای 

سال جاری تا ۹ تیرماه خبر داده بود.
بر این اساس، برخی کارشناسان و دست اندرکاران 
بازار معتقدند که با نزدیک تر شدن به پایان مهلت 
بازگشــت ارزهای حاصــل از صــادرات به چرخه 
اقتصادی کشور و نیز روان تر شــدن فعالیت های 
تجاری کشور که از ابتدای سال و تحت تاثیر شیوع 
ویروس کرونا با افت قابل مالحظه ای روبرو شده بود؛ 

روند تامین ارز کاالهای وارداتی به کشــور به روال 
عادی برخواهد گشت.

فعاالن بازار در این خصوص اذعان دارند که بخشی 
زیادی از افزایش فشار بر نرخ حواله درهم ناشی از 
تقاضای انباشته شده ای است که در دوران قرنطینه 
کرونا و بســته بودن مرزها توان مرتفع شــدن را 
نداشــت. به عنوان مثال برخی فعــاالن اقتصادی 
عنوان می کننــد که برخــی از قاچاقچی ها زمانی 
که مرزها بســته بود، نتوانستند کاالی خود را وارد 
کشور کنند و در شــرایط کنونی، برای ورود همان 
 میزان کاال به یکباره به بــازار ارز و صرافی ها هجوم 

برده اند.
ورود یکباره آنها ســمت تقاضا را تقویت بیشتری 
کرده است. در کنار این صرافی ها نیز به دلیل عدم 
احیای صادرات به ســطح پیش از کرونا و کاهش 
ورودی ارز توان پاسخگویی به تقاضای انباشته شده 
ارزی را نداشــته اند. طبیعتا با خروج این تقاضای 
تجمیع شــده از بازار می توان انتظار کاهش قدرت 

سمت تقاضا را داشت.  
رییس کل بانک مرکزی نیــز در همین خصوص 

با اشــاره به اینکه  تالطم این روزهای بازار، عمدتاً 
از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بــازار حواله ارز، به 
خاطر مشــکالت ناشــی از کرونا در ابتدای سال، 
نشأت گرفته است تاکید کرده اســت که بازار ارز 
با فروکش کــردن تدریجی تقاضاهــای تجمیع 
 شده ماههای قبل و افزایش عرضه در نیما تعدیل 

خواهد شد.
از ســوی دیگر همچنین افزایش گمانه زنی ها در 
خصوص ورود محموله های ارزی حاصل از فروش 
طالی ونزوئال به بازارهای ایران شــکل گرفته که 
صحت آنها می تواند جهت گذاری قیمت ها را به کل 
تغییر دهد. بر اساس شــنیده ها، دیروز هواپیمای 
حامل پالت های دالر به کشور وارد شده که احتمال 
وقوع شوک ارزی و سقوط آزاد قیمت ها را تقویت 
می کند. با این حال این موضوع از ســوی مقامات 
دولتی تایید نشده و نمی توان در خصوص صحت و 

سقم آن اظهارنظر کرد.
اما شاید گفته های رییس بانک مرکزی در خصوص 
باال بودن ریســک ســرمایه گذاری بتواند چنین 
موضوعی را تایید کند. آنطور که عبدالناصر همتی 

می گوید »بانک مرکــزی دخالت هدفمند خود در 
بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح 
عالیه اقتصادی کشــور اعمال خواهــد کرد. بانک 
مرکزی یک بــار در مهرماه ســال ۹۷ توان خود را 
نشــان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو 
ســال برای فروش دالرهای 1۹ هزار تومانی خود 

معطل ماندند.«
افزایش قابل توجه صادرات نفــت و فرآورده های 
نفتی و صــادرات غیرنفتی و خبرهــای مثبت از 
آزاد شدن منابع مســدودی بانک مرکزی نیز که 
رییس کل بانــک مرکزی وعده آن را داده اســت 
 می تواند نقــش مهمی در روند تأمین ارز داشــته 

باشد.
در مجمــوع و با بررســی جمیع شــرایط، به نظر 
می رســد پس از پیش خور شدن ســیگنال های 
افزایشــی مانند شــدت یافتن تحریم ها و کاهش 
درآمدهای ارزی کشــور در هفته های گذشــته، 
کفه ســیگنال های کاهشــی در بازار ارز سنگین 
 شده اســت که طبیعتا باید شــاهد کاهش قیمت 

باشیم.

سرمایه گذاران کدام بازار بیشترین سود را بردند؟بیش از نصف تسهیالت بانکی صرف سرمایه در گردش شد

طی سه روز اخیر صورت گرفت

عرضه نیم میلیارد دالری در سامانه نیما

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بازگشت قیمت سکه به کانال ۱۰ میلیونی
قیمت سکه تمام بهار آزادی در معامالت )سه شنبه( بازار تهران برای دومین بار در هفته جاری به کانال ۱۰ میلیون تومانی ورود کرد و در بازار با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شد.  هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه روز سه شنبه به بهای ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون تومان و هر قطعه 
سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. طالی خام ۱۸ عیار هم به مانند سکه نسبت به روز گذشته روند افزایشی از خود نشان داد و به ازای هر گرم ۹۴۳ هزار و ۲۲ تومان معامله شد. هر 

مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان به فروش رسید.این در حالی است که بهای اونس جهانی همچنان به روند کاهشی خود نسبت به روزهای گذشته ادامه داده و امروز به قیمت یک هزار و ۷۷۶ دالر معامله شد.
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مدیر طرح ملی تکاپوی وزارت کار معتقد است باال بودن 
حاشیه ســود تولید کننده داخلی و بستن تعرفه روی 
پارچه و پنبه موجب گران شدن پوشاک شده و مردم را 
به سمت خرید کاالی قاچاق سوق می دهد.رضا تازیکی 
درباره آمار قاچاق پوشاک در کشــور اظهار کرد: آمار 
رسمی را ستاد مبارزه با قاچاق اعالم می کند و ممکن 
است از این رقم بیشتر باشد ولی طبق آمار رسمی که 
به آن  استناد می کنیم میزان قاچاق پوشاک حدود ۲.۵ 
میلیارد دالر است و پوشاک همیشه جزو رتبه های اول 
و دوم کاالهای قاچاق به کشور چه از لحاظ حجم و چه 
از لحاظ ارزش بوده اســت.وی افزود: این مساله نشان 
می دهد که بازار داخل ما کشش پوشاک قاچاق را دارد 
چون تولید داخلی ما به آن اندازه نیست که پوشش دهد. 
متاسفانه پوشاکی که به داخل کشور قاچاق می شود هم 
به لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت با پوشاک داخلی 
ما رقابت می کند بنابر این الزم است که قیمتهایمان را 

جهانی کنیم و کیفیت تولیداتمان را باال ببریم.
به اعتقاد مدیر طرح ملی تکاپوی وزارت کار، وقتی قیمت 
تولید داخلی گران و حاشیه سود تولید کننده پوشاک در 
کشور گران باشد طبیعی اســت که مشتری نمی خرد.

وی تاکید کرد: تولید کنندگان ما به ســود باال و تولید 
کم عادت کرده اند در صورتی کــه اگر تولید را باال ببرند 

و سود کم داشته باشــند بازار را در اختیار می گیرند و به 
 سود اصلی می رسند، در عوض قیمت تمام شده پایین 
می آید و مشتری برای خرید تولید داخل ترغیب می شود.

تازیکی تعرفه ها را از دیگر علل قاچاق پوشاک به کشور 
دانست و گفت: یکی از دالیل قیمت تمام شده، تعرفه 
هایی است که روی پارچه و پنبه بسته ایم و همین امر 
باعث گران شدن پوشاک در کشــور شده است. طبعا 
وقتی پوشاک گران شود مردم به سمت کاالی قاچاق 
و ارزانتر می روند.مدیر طرح ملــی تکاپوی وزارت کار 
با تاکید بر اهمیت استانداردســازی پوشاک در کشور 
اظهار کرد: متاســفانه در حال حاضر صنعت پوشاک 
کشور استاندارد نیست و بخش اعظمی از فروش آنالین 
پوشاک و کفش ما مشــکل دارد چون سایزها درست 
نیست و تنها یک سایز مشخص داریم و مرکزی هم برای 
استاندارد سازی وجود ندارد لذا با چنین مساله ای روبه 
رو هستیم.وی در پایان از راه اندازی آزمایشگاه مرجع 
نساجی و پوشاک کشور خبر داد و گفت: با توجه به آنکه 
چنین آزمایشگاهی در کشور وجود ندارد، ایجاد مرجع 
نساجی و پوشاک را در دستور کار قرار داده ایم.برابر آمار 
ستاد قاچاق کاال ساالنه ۲.۵ میلیارد دالر قاچاق پوشاک 
در کشور وجود دارد که این میزان قاچاق به اندازه ایجاد 

۸۰۰ هزار نفر شغل در کشور است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تعداد کمباین های 
برداشت جوابگوی تولید نیســت و تعداد کمباین های 
برداشت باید حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.عطاء 
اهلل هاشمی با اشاره به افزایش هزینه کمباین برداشت 
گندم، گفت: این کمباین ها ساالنه براساس شاخص هایی 
که دارند از جمله نرخ تورم قیمت ها را افزایش می دهند 
که البته افزایش معقول آن نیز مورد قبول کشــاورزان 
است. کمباین هایی که تحت نظر اتحادیه کمباین داران 
کشور فعالیت می کنند، افزایش نرخ کنترل شده و طبق 
ضوابط دارند اما کمباین هایی که خارج از این مجموعه 
هستند در مناطق مختلف کشــور، به طور خودسرانه 
قیمت ها را باال می برند و بــرای تولیدکنندگان ایجاد 
مشکل می کنند.این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: 
در این زمینه مشکل داریم و تعداد کمباین های موجود 
جوابگوی تولید نیست. حداقل باید میزان کمباین های 
برداشت ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از چیزی باشد که االن 

وجود دارد تا کشاورزان با مشکل مواجه نشوند. هاشمی 
افزود: کارخانجات داخلی توان تولید این میزان کمباین 
را ندارد و انحصاراتی که در داخل ایجاد شده بحث واردات 
را با مشــکل مواجه کرده به طوری که در حال حاضر 
بسیاری از افراد هستند که پولشان بیش از شش ماه است 
نزد کارخانجات یا سیستم دولتی مانده و هنوز نتوانستند 
کمباین خود را تحویل بگیرند.وی با اشــاره به افزایش 
هزینه حمل نیز افزود: طی حدود ۲ الی ۳ ماه گذشته 
کرایه حمل حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و در برخی 
مناطق کشاورزان ناچار هستند گندم تولیدی خود را از 
مزرعه به محل تحویل ببرند و این افزایش قیمت حمل 

به کشاورزان فشار وارد می کند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به پرداخت بیش از ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران، گفت: 
در حال حاضر تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار به روز 

شده و مطالبات حداکثر طی یک هفته تسویه می شود.

رئیس سازمان صمت اســتان تهران گفت:  تا زمانی 
که وضعیت بازار لوازم خانگی، الستیک، مرغ، تخم 
مرغ و حبوبات پایدار شود، بازرســی  آنها در اولویت 
خواهد بود. یداهلل صادقی در خصوص وضعیت رصد 
کاالها در استان تهران در این روزها با توجه به گران 
فروشی هایی که رخ می دهد، اظهار داشت: هر هفته 
ستاد تنظیم بازار چند کاال را در اولویت بازرسی قرار 
داده و از طریق ســازمان حمایت به سازمان صمت 

استانها ابالغ می شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی براســاس نوسان 
قیمت ها و شرایط بازار تعیین می شود؛ گفت:  در هفته 
جاری مرغ، تخم مرغ، الستیک، لوازم خانگی، حبوبات 

در اولویت بازرسی ها قرار داشته است، البته این دومین 
هفته متوالی است که این ۵ قلم کاال در اولویت بازرسی 

قرارد دارد.
رئیس سازمان صنعت استان تهران در خصوص عدم 
تأثیر بازرسی ها در کنترل قیمتها، خاطر نشان کرد:در 
شرایط فعلی بازرسی ها تشدید شده و هر پرونده ای که 
تخلف آن تأیید می شود، برای صدرو حکم به تعزیرات 
ارسال می شود. صادقی در پایان بیشترین تخلفات 
ثبت شده را مربوط به بازار لوازم خانگی، الستیک، مواد 
غذایی مثل حبوبات و پروتئینی از جمله مرغ و تخم 
مرغ است و تا زمانی که وضعیت این کاالها به ثبات 

برسد، تشدید و اولویت این اقالم ادامه دارد.

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صمت استان تهران گفت: درج و تکمیل اطالعات 
فعاالن لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت الزامی 
است. مجتبی شــیری قاضی با اشاره به مصوبات 
کارگروه تنظیم بازار گفت: همه فعاالن لوازم خانگی 
از یکم مرداد ماه موظف به درج و تکمیل اطالعات 

مورد نظر در سامانه جامع تجارت هستند.
افزود: ثبت ایــن اقالم با اولویــت اولیه کاالهایی 
همچــون یخچــال فریــزر، اجاق گاز، ماشــین 

لباسشویی، تلویزیون و جارو برقی است. وی اضافه 
کرد: پس از این تاریــخ تخصیص مواد اولیه، ثبت 
سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای این اقالم صرفاً 
به فعاالنی تعلق خواهد گرفت که اطالعات مربوطه 

را در سامانه جامع تجارت درج کرده اند.
شیری قاضی در ادامه از فعاالن این بخش خواست 
با توجه به فوریت و ضرورت شــفاف ســازی بازار 
 لوازم خانگــی، درج اطالعات بــدون فوت وقت

 انجام شود.

معاون وزیر صمت، با بیان اینکه با گرانفروشــان در 
بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد، گفت: با 
توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کاال انجام 
نشده، بهانه ای برای افزایش نرخ وجود ندارد.عباس 
تابش با بین اینکه بر اســاس تصمیم بانک مرکزی، 
وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت، معدن 
و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو 
به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه 
به بررســی های همه جانبه صورت گرفته از ســوی 
وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و 
تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی های تلفن 
همراه با ارزش باالی ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال 
گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت های 
واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند 
به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص 
ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ 

یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان افزود: بازرســان ســازمان اتاق های 

اصناف و ســازمان های صمت اســتان ها نسبت به 
هر گونه افزایــش قیمت نامتعارف در ســطح بازار، 
اقدام کرده و مردم نیز می توانند در صورت مشاهده 
گرانفروشــی، مراتــب را از طریق ســامانه ۱۲۴ و 

واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعالم نمایند.
به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی های تلفن همراه 
بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان صورت خواهد 
گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده 
و نرخ ارز، قیمت تمام شده آنها تعیین خواهد شد که 
چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، 
بررسی های الزم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ 
ضمن اینکه بازرســی ها از بازار نیز به صورت مستمر 
صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.وی 
تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی های 
تلفن همراه به بهانه های مختلف از جمله انتشار اخبار 
نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش گوشی های 
تلفن همراه بــاالی ۳۰۰ یورو مجاز نیســت و حتماً 

برخورد الزم صورت می گیرد.

نظام بانکی بــه همراه برخی 
کارشناسان بازارهای مالی بر 
این باورند که فرآیند فروش 
ســهام و واریز ســود آن به 
حساب سهام داران فرآیدی 
طوالنی مدت است و تاخیرات بوجود آمده در مدت اخیر 
بسیار عادی و طبق روال است. در این بین اما شکایات 
بسیاری هر روز در رابطه با نحوه واگذاری سهام، فروش و 
واریز سودها وجود دارد که سهامدارن را سردرگرم کرده 
و برای ادامه فعالیت در این بازار دچار مشکالت بسیاری 
شده اند. اما موضوع دیگری نیز در این بین وجود دارد و 
مشکل سهامداران تنها تاخیر در واریز سود سهام نبوده 
است. درحالی هنوز پول فروش سهام عدالت این افراد به 
حساب شان واریز نشده که ارزش روز سهام عدالت چند 
برابر شده و با این حساب فروشندگان سهام عدالت نه تنها 
ضرر کرده اند بلکه حتی پول فروش سهام عدالت شان با 
قیمت کمتر از امروز را هم دریافت نکرده اند و از هر سو 
مشمول ضرر و زیان شــده اند. با وجود انتقاد عده اي از 
کارشناسان و مردم از تاخیر در فروش سهام عدالت در 
بانک ها و همچنین شــایعاتي که در مورد نحوه فروش 
سهام عدالت در بانک ها منتشر شــده، وزارت اقتصاد 

ضمن تکذیب خرید سهام عدالت به قیمت ارزان توسط 
بانک ها، به عموم مردم توصیه کرد فریب خبرهای جعلی 

و کذب را نخورند
درحالی فروشندگان سهام عدالت از فروش ۳۰ درصد 
سهام خود طی هفته های آینده و عدم واریز وجوه توسط 
بانک ها گله می کنند که بانک ها می گویند فرایند فروش 
سهام و واریز وجوه طبیعی اســت. نکته مهمی که در 
واگذاری و فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت، مشموالن 
وجود دارد و موجب سردرگمی این افراد شده عدم واریز 

پول فروش سهام عدالت بعد از از گذشت یک ماه است.

نیاز مالی دلیل فروش سهام است 
در این خصوص یکی از دارندگان سهام عدالت گفت قبول 
کردن شرایط یک طرفه بانک ها از سوی ما برای فروش 
۳۰ درصد از سهام عدالتمان به هر قیمتی که از آن اطالع 
نداریم، نشان از این دارد که ما به این مبلغ در این مقطع 
زمانی نیاز داریم؛ بنابراین تاخیر بانک ها در فروش و واریز 
مبالغ حاصل از فروش ســهام عدالت ما، نوشدارو پس از 

مرگ سهراب اســت. ضمن این که ما می دانیم که بازار 
بورس صعودی است و با نگهداشتن سهام عدالت می توانیم 
از سود بیشتری در آینده برخوردار شویم؛ اما به دلیل نیاز 
مالی اقدام به فروش ۳۰ درصد از این سهام کرده ایم که 

متاسفانه در زمان خود این پول به دست ما نمی رسد.

واکنش بانک ها به شکایات سهامداران 
بانک ها می گویند که آنها فقط وکالت فروش را برعهده 
گرفته اند و بقیه فرآیند در بــورس و کارگزاری ها دنبال 
می شود و کارگزاری ها می گویند ما پول سهام عدالت را 
حداکثر ۲ روز بعد از فروش به حساب بانک ها می ریزیم و 
خبر نداریم. حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت هم 
پاسخ مشابه بانک ها و کارگزاری را به رسانه ها می دهد. 
پاسخی که از نظر فروشندگان سهام عدالت گره چندانی 

از کار بسته آنها باز نمی کند.
بانکها مدعی هســتند که درخواســت فروش سهام 
عدالت به ســرعت و ظرف همان روز به کارگزاری های 
بانکی ارسال می شــوند و به محض دریافت پول سهام 
از کارگزاری ها آن را در لحظه به حساب مشتریان شان 
می ریزند. این درحالی اســت که بعد از گذشت ۴۰ روز 
هنوز پولی به حساب برخی از فروشندگان سهام عدالت 
واریز نشده و بانک ها هم پاسخ درستی به آنها نمی دهند و 
در خوش بینانه ترین حالت وعده واریز پول در هفته های 

آتی را می دهند.

تاخیر بانک ها در واریز پول فروش سهام عدالت و افزایش روزانه ارزش سهام ضرر و زیان بسیاری را به سهامداران وارد كرد

تاخیر  بانک ها   در  واریز  پول  سهام  عدالت
وزارت اقتصاد خرید سهام عدالت به قیمت ارزان توسط بانک ها را تکذیب كرد

اجحاف بانک ها در حق فروشندگان سهام                                                                                                                   شرایط یک طرفه بانک ها در خرید سهام مردم

ضرر سهامداران از تاخیر در واریزی بانک ها 
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه

برای واریز سود سهام ها بخصوص سهام عدالت که در این روزها فروش آن به میزان ۳۰ درصد مجاز اعالم شد مشکالتی بوجود آمده که شکایات بسیاری را ثبت کرده است. واریز سود سهام توسط بانکها تاخیر بسیاری دارد هر بانک و کارگزاری 
دالیلی برای این اقدام دارد و تاخیر خود را به نوعی توجیه می کند. البته در مرحله نخست به سهام داران هشدار داده شد که اگر نیازی به مبلغ نقدی این سهام ندارند برای فروش آن عجله نکنند اما به هر حال شرایط اقتصادی به نحوی است که 
بسیاری به پول این سهام نیز داشته و اقدام به فروش به امید پرداخت به موقع پول آن کردند.  متاسفانه مردم در بین دستگاه های متولی مرتبط با این اقدام سردرگم شده اند و کسی به طور دقیق نمی داند چه زمانی پول خود را دریافت خواهد 
کرد. از آنجاییکه اکثر افرادی که سهام خود را به بانک ها واگذار کرده اند افراد آسیب پذیر بوده اند ضرورت واریز به موقع این مبالغ احساس می شود.  بنابراین باید مشخص شود برنامه دولت برای این موضوع چیست و چگونه می خواهد ضرر 
و زیان این سهامداران را که با فروش سهام خود به بانک ها و نگرفتن مبالغ نقدی خود دچار آن شده اند جبران کند. ارز سهام عدالت روزانه افزایش پیدا می کند و مردم با وجودذ آگاهی به این موضوع برای فروش آن اقدام کرده اند بنابراین اگر 

به موقع پول حاصل از فروش آن را دریافت نکنند ارزش چندانی دیگر ندارد. از طرفی دیگر اختالل سیستم معامالتی در بازار از جمله مشکالتی است که به ریسک  جدی و جدید معامالتی تبدیل شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تداوم بازرسی لوازم خانگی، الستیک، مرغ، تخم مرغ و 
حبوبات تا بازگشت ثبات به بازار

مغازه داران از فروش اجناس خود منصرف شده اند
امید افتخاری، فعال بازار موبایل

شاید یکی از اهداف تیم تصمیم گیرنده ممنوعیت واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو امکان تولید داخلی و تالش برای تحقق این قضیه باشد. البته تبعات بسیاری را باالفاصله پس از اعالم این خبر در بازار مشاهده کردیم که نشان می دهد 
یک تصمیم اشتباه چگونه می تواند یک بازار را نابود کند. همین موضوع را در بازارهای دیگر و مهم تر در نظر بگیرید که چطور با تصمیمات اشتباه اقتصاد کشور قربانی می شود. الزم به ذکر است که ممنوعیت هایی واردات برای گوشی های 
باالی ۳۰۰ یورو کمکی به تولید گوشی در داخل کشور نخواهد کرد چرا که گوشی های تولید شده در کشور بیشتر با گوشی  های میان رده بازار رقابت می کند و حتی تمایلی برای خرید آنها نیز وجود ندارد. در یک بازه زمانی کوتاه در سالهای 

گذشته شاهد ورود گوشی های مونتاژ شده ای بودیم که به اسم گوشی داخلی عرضه شد و هیچ گونه موفقیتی در جلب رضایت مشتریان نداشت. 
این اتفاق نیز نخواهد توانست تلنگری در بازار ساخت گوشی داخلی داشته باشد و اصال مقایسه این دو موضوع با هم نادرست است. در حال حاضر نیز اکثر مغازه داران از فروش اجناس خود منصرف شده اند و گوشی ها خود را نمی فروشند. چرا 

که تغییر قیمت  گوشی ها با فراز و نشیب بسیار زیادی همراه است و فروشنده نمی داند فردا می تواند همان محصولی که امروز فروخته را مجددا تهیه کند یا خیر.

در حالــی خبــر ممنوعیت 
واردات گوشــی های باالی 
۳۰۰ یورو تکذیب شــد که 
هنوز زمزمه هایی در رابطه با 
این مصوبه به گوش می رسد. 
در همین بین بازار موبایل نیز با تاثیرپذیری از این خبر 
شاهد افزایش قیمت های بی سابقه ای شده است. روز 
گذشته همزمان با اعالم خبر ممنوعیت واردات گوشی 
های باالی ۳۰۰ یورو، قیمت های نجومی برای گوشی 
های آیفون به ثبت رسید و در یک مورد شاهد افزایش 
۲۱۵ میلیونی قیت گوشی آیفون یازده پرو به ۵۹ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان بودیم. برخی فعاالن بازار با رد سخنان 

مسئوالن در رابطه با واردات ســه برابری گوشی تلفن 
همراه در کشــور معتقدند که در سال جاری هیچ گونه 
تلفن همراهی وارد کشور نشده است و منشا گرانی ها در 

بازار موبایل نیز همین موضوع است.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن 
همراه در این رابطه گفته است که هیچ گونه اطالعی در 
رابطه با این مصوبه نداشته است. درستی ادامه داد: من 
تا پریروز از محدودیت های واردات گوشی همراه مطلع 
نبودم.د معلوم نیســت چه کســانی از رانت اطالعاتی 
سوء استفاده کرده اند. سخنگوی دولت نیز اعالم کرد: 
ممنوعیت واردات گوشــی های موبایل صحت ندارد و 
به گمرکات دستوری داده نشــده و صرفا صورتجلسه 

تصمیمات یک کارگروه ارزی بوده است
اما عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل 
می گوید: کشــور با بحران منابع ارزی مواجه است. ۸۵ 

درصد گوشی باالی ۳۰۰ یورو به طور قاچاق وارد کشور 
می شود. از این رو برای جلوگیری از قاچاق این نوع برندها 
واردات گوشی های مسافری هم ممنوع است. از این پس 
واردات گوشی های سامسونگ و کل محصوالت آیفون 
ممنوع اســت اما به ازای آن اما ۹۵ درصد گوشی های 

هوآوی و شیائومی قابلیت واردات به کشور را دارد.
اما با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک 
مرکزی، و وزارت ارتباطات "هیــچ تغییری در واردات 
گوشی موبایل باالتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد. 
با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک 
مرکزی، و وزارت ارتباطات "هیــچ تغییری در واردات 
گوشی موبایل باالتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و 
روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم 

بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت".
گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت 

واردات تلفن همراه با ارزش باالی ۳۰۰ یورو، محمد جواد 
جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعالم کرد: »ممنوعیت 
واردات تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی 
است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست 
وزارت صمت، صحبت و اســتدالل ها را مطرح کردم. با 
تأکید برضرورت رعایت اولویت های منابع ارزی کشور، 
بنا شد این تصمیم بازنگری شود.« انجمن واردکنندگان 
موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتــاق بازرگانی ایران طی 
روزهای اخیر با انتشار اطالعیه ای واردات گوشی باالی 
۳۰۰ یورو را ممنوع اعالم کرد. در این اطالعیه آمده است 
که این ممنوعیت شامل تمام واردات »مسافری و تجاری« 
تلفن های همراه باالی سیصد یورو خواهد شد.اعالم این 
خبر همزمان با افزایش چشم گیر قیمت گوشی تلفن 
همراه و قطعات جانبی آن واکنــش های متعددی را از 

سوی کاربران به همراه داشت.

ربیعی: درباره واردات گوشی های باالی 3۰۰ یورو هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است

گوشی های پرچم دار نایاب     شد
آیفون 5۰ و سامسونگ ۴۷ میلیونی در بازار

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گرانی پوشاک و حاشیه سود باالی تولید کننده

کرایه حمل گندم طی ۳ ماه ۳۰ درصد باال رفت

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار

درج اطالعات فعاالن لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت الزامی است

رئیس سازمان حمایت:

هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
شركت های دانش بنیان 300 هزار شغل ايجاد كردند

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: در سال گذشته با فعالیت شرکت های 
دانش بنیان بیش از ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد. سورنا ستاری روز سه شنبه در 
سفر به قزوین که به منظور افتتاح چند طرح دانش بنیان و پژوهشگاه علمی انجام شد، 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با فعالیت شرکت های دانش بنیان بستر خوبی برای ارائه 
ایده های برتر و تولید محصوالت تجاری ایجاد شده و جوانان می توانند برای خود و دیگران 
شغل ایجاد کنند. وی افزود: در سال های گذشته سرمایه گذاری خوبی در بخش خودرو 
صورت گرفته و ما هم حمایت می کنیم تا امسال با تولید موتور یورو ۶ بتوانیم بخشی از 

نیازهای خود را تأمین کنیم.

تأمین امنیت غذایی را جدی می گیریم
ستاری تصریح کر: در معاونت علم و فناوری به امنیت غذایی اهمیت بیشتری می دهیم 
و تولید بذر نهال از جمله رویکردهای مهم است و کشت بافت و نهال عاری از ویروس از 

کارهای در اولویت است.

فعالیت ۵۳۰۰ شرکت دانش بنیان
وی بیان کرد: در بخش خصوصی سرمایه گذاری خوبی شده که دانش علمی برای ما مهم 
است. ستاری یادآور شد: در حال حاضر ۵۳۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که در سال قبل 
۳۰۰ هزار شغل ایجاد کردند و میزان فروش آنها هم ۱۲۰ میلیارد تومان بود. رئیس بنیاد 
ملی نخبگان یادآور شد: تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت های دانش بنیان 
است و امسال هم رشد ۵۰ درصدی شرکت های دانش بنیان پیش بینی می شود. وی با بیان 
اینکه استان پتانسیل خوبی در عرصه شرکت های دانش بنیان و نیروی انسانی دارد، افزود: 
اتفاقات خوبی در استان صورت گرفته و آینده خوبی متصور است و ما هم حمایت خواهیم 

کرد تا برنامه های خوبی در این راستا صورت گیرد.

استارتاپ ها عطای كمك دولتی را به لقايش ببخشند
ایده ایجاد یک اســتارتاپ را می توان مهمترین بخش برای رسیدن به ارزش باالی یک 
استارتاپ دانست اما نکته مهم اینجاست که اگر یک ایده به عنوان طرح اولیه و برنامه کار 
مطرح شود، می تواند درست باشد اما اگر ایده شما به صورت یک سوال باشد، می تواند 
اشتباه باشد، و به همان میزان که ممکن است اشتباه باشــد، می تواند شما را به سمت 
ایده های بیشتری سوق دهد. به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که بسیاری از 
مردم بر این موضوع مهم عقیده دارند که مطرح کردن یک ایده برای استارتاپ ها بسیار 

دشوار است وچون این ایده بسیار سخت است برای انجام آن تالشی نمی کنند.
وقتی یک استارتاپ به ارزشی میلیون دالری می رسد باید به این نتیجه رسید که ایده ایجاد 
این استارتاپ هم میلیون ها دالر ارزشمند بوده است. اگربخواهیم روند موفقیت بسیاری از 
استارتاپ ها را بررسی کنیم به این واقعیت می رسیم که بسیاری از استارتاپ ها با یک ایده 
اصلی شروع به کار کرده اند و در نهایت به پایان می رسند. ایده ایجاد یک استارتاپ را می توان 
مهمترین بخش برای رسیدن به ارزش باالی یک استارتاپ دانست اما نکته مهم اینجاست 
که اگر یک ایده به عنوان طرح اولیه و برنامه کار مطرح شود، می تواند درست باشد اما اگر 
ایده شما به صورت یک سوال باشد، می تواند اشتباه باشد، و به همان میزان که ممکن است 
اشتباه باشد، می تواند شما را به سمت ایده های بیشتری سوق دهد. نظر کارشناسان و 
صاحب نظران درباره ایجاد ایده استارتاپی بسیار مهم است و رسیدن به اقتصاد دیجیتال 

پایدار در یک کشور نیازمند چشم اندازی قابل وصف و برنامه ای جامع و کامل است.

اگر دولت استارتاپ ها را به بخش خصوصی واگذار کند خیلی 
بهتر است 

محمدرسول کاظمی از بنیان گذاران اســتارتاپ ))آی گپ(( با اشاره به اینکه روش های 
مختلفی برای ارزش گذاری استارتاپ ها وجود دارد، گفت: یکی از این روشها این است که 

بر اساس سنجش  برنامه کسب وکار و نقشه راه استارتاپ مدنظر باشد
وی گفت: تعدادی از استارتاپ ها هستند که از روی  دارایی های مشهود و غیرمشهودی 
که دارند ارزش گذاری می شوند و یکی از بزرگ ترین دارایی هایی که استارتاپ های ایرانی 

دارند، کاربران ثبت نام شده )ریجستر شده( آن استارتاپ ها هستند.
کاظمی تصریح کرد: دارایی دیگری که می توان به آن اشــاره کرد، محتوای موجود در 
استارتاپ ها و اپلیکیشــن های آنالین همچون فیس بوک از محتواها و اطالعاتی که از 
کاربرانشان دریافت کرده است می تواند مشــاغل مختلفی ایجاد کند و آن محتواها در 
ارزش گذاری استارتاپ ها مهم اســت.وی با بیان اینکه ورود دولت به استارتاپ ها باعث 
می شود تمام آن اکوسیستم خراب شــود افزود: تمام پیام رسان ها و استارتاپ هایی که 
دولت در آن ها نفوذ کرده است با مشکالت متعددی روبرو شده اند که به نظرم اگر دولت 

استارتاپ ها را به بخش خصوصی واگذار کند خیلی بهتر است. 
کاظمی درباره توسعه بازارهای دیجیتال گفت:این بازارها بستگی به نیاز مردم دارد. در 
خاورمیانه از نظر استارتاپی، ایران یکی از پرخیزش ترین بستر استارتاپی را در کل خاورمیانه 
دارد، در صورتی که کشورهای خارجی اگر در منطقه کاری انجام دهند اول نگاه به نقشه 
راه ایران می کنند. ایران در استارتاپ های نوین از همه کشورهای خاورمیانه از همه جلوتر 
است و اگر استارتاپی بر اساس نیازهای مردم پیش نرود، شکست می خورد به طوری که ما 
استارتاپ های زیادی در زمینه کیف پول  داشتیم ولی به علت سیاست های کالن دولتی 
که در اصل آن ساختار کیف پول اثر گذاشته، این استارتاپ ها هیچ کدام موفق نبودند و 

شکست خوردند.

نحوه حمایت دولت از ایده استارتاپی در کشور چگونه است؟
عادل طالبی که از فعاالن حوزه کســب و کار مجازی و استارتاپها است با اشاره به اینکه 
ایده های جدید استارتاپی باید از دولت حمایت شود تصریح کرد:متاسفانه شاهد هستیم 
که دولت می خواهد به صورت دستوری اقتصاد دیجیتالی را در ذهن مردم تزریق کند اما به 

جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که این اقدام عملی نیست.
وی با اشاره به اینکه در شــرایط کنونی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد کشور ما باید از طریق 
دیجیتال اداره شود تصریح کرد:دولت ثابت کرده گفته و عملش با هم تفاوت دارد و چه بسا 
جوانانی بوده اند که ایده های استارتاپی خوبی داشته اند اما دولت از آنها حمایت نکرده است. 
طالبی با بیان اینکه برای حمایت از ایده های استارتاپی باید راهکارهای مختلفی از سوی 
دولت به کار گرفته شود افزود:در کشورهای توسعه یافته قانون حمایت از ایده های جدید 

وجود دارد اما متاسفانه در ایران هنوز طرحی برای حمایت از استارتاپها ارائه نشده است.
این کارشناس حوزه استارتاپ با اشــاره به سیستم پیچیده بوروکراسی در کشور گفت: 
بوروکراســی اداری و نامه نگاری ها و روند سخت و پیچیده فرآیند اداری معموال موجب 

می شود که فرآیند انجام کارها به تعویق بیفتد و به اجرا درآوردن تصمیمات مشکل شود.
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتالی و اکوسیستم استارت آپی بدون حمایت و کمک دولت 
به طور قطع امکان پذیر نخواهد بود اما موضوع مهم اینجاست که نحوه حمایت دولت از ایده 

استارتاپی در کشور چگونه است؟
این فعال حوزه فضای مجازی افزود: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم 
که ایده پردازی در راه اندازی یک اســتارتاپ قدم مهم ونخست محسوب 
می شود اما در شرایط کنونی وقتی سرمایه و حمایت کافی از سوی دولت 
برای اجرای ایده در کشور وجود نداشته باشد نمی توان به چشم انداز روشن 
یک اســتارتاپ امیدوار بود. وی در پایان خواستار تدوین قانونی جامع در 
مجلس شورای اسالمی برای حمایت از استارتاپها شد و افزود:تا زمانی که 
دولت در اجبار اجرای یک قانون قرار نگیرد نمی توان به آینده روشن یک 
استارتاپ در کشور امیدوار بود.بسیاری از فعاالن استارتاپی در دوران کرونا 
با آسیب های جبران ناپذیری مواجه شدند که در شرایط کنونی هیچ نهادی 

مسئولیت این آسیب ها را برعهده نمی گیرد.

اخبار

تاوان سانسور قیمت مسکن در سایت های اینترنتی
سه هدف سیاست گذار در طرح »ممنوعیت اعالم قیمت پیشنهادی در فایل های فروش آپارتمان« نتیجه عکس داد. قیمت مسکن رویداد۲۴ ماه گذشته سامانه های الکترونیکی فروش واحد 

مسکونی - استارت آپ های ملکی- مکلف شدند »قیمت پیشنهادی« فروشنده را به عنوان رکن اصلی فایل مسکن، از داده های قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف »کنترل 
قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید« انجام شد. اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معامالت مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت 

متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید. 

قیمت کاالهــا و بــه ویژه 
کاالهای اساسی این روزها 
به هیجان درآمده اســت و 
کم نیستند شــب هایی که 
راحت می خوابیــم و صبح 
چشمانمان از گرانی یک شــبه کاالها گرد می شود! 
روزی تخم مرغ و روزی مــادرش مرغ و پس فردایش 
کاالهای اساســی. این اســت حکایت گرانی در این 
روزهای کرونایــی! روزهایی کــه از قیمت ۱۰۰ قلم 
کاالی اساسی 89 درصد آن افزایش یافته اند و مابقی 
به واسطه گران فروشــی افزایش قیمت یافته اند و در 

آمارها اعالم نمی شوند. 

دالالن مقصر گرانی شناخته شدند!
هرچند در این میان مســئوالن ازجملــه دبیر کل 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی گنــاه گرانی کاال را به 
گــردن دالالن و انحصارکنندگان کاال مــی اندازند 
اما خوب اســت به آمار اعالمی سرپرســت معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمــت نگاهی بیندازیم که 

می گوید: »در دوران کرونا از بیــن ۱۰۰ قلم کاالی 
اساسی قیمت ۳۶ قلم کاال کمتر از ۵ درصد و قیمت 
۵۳ قلم کاال بیش از ۵ درصد افزایش یافته اســت.« 
محمدرضا کالمی اظهار کرد: »طبق آخرین بررسی ها 
حدود ۳۶ قلم کاال با افزایش صفــر تا ۵ درصد و ۵۳ 
قلم هم بیش از ۵ درصد افزایش را تجربه کرده اند.« 
این در حالی اســت که اگر به بازار کاالهای اساسی 

نگانی بیندازیم برنج و روغن و گوشت و لبنیات مورد 
نیاز مردم هر روز دور از چشــم مسئوالن افزایش می 
یابــد. در همین زمینه سرپرســت معاونت بازرگانی 
داخلی وزارت صمت می گوید: »قیمت برنج وارداتی 
هندی برای خرید ایران حدود یک دالر است، حدود 
۲ ســال ســقف قیمت مصرف کننده برنج هندی 8 
تومان بود و اکنون قیمت میانگین کشــوری حدود 

۱۵ هزار و ۳9۰ تومان اســت.« برنجی که تا دو هفته 
گذشــته کیلویی 8 هزار تومان به دست دهک های 
درآمدی پایین می رســید اینک به کیلویی ۱۵ هزار 
و ۳9۰ تومان رســیده و این در حالی است که قدرت 
خرید خانوار روز بــه روز کاهش می یابد. »کســب 
 و کار« در گفتگــو با یــک کارشــناس، این موضوع

 را بررسی می کند. 

از بین 100 قلم كاالی اساسی، قیمت 89 كاال در دوره كرونا افزايش يافت

سودجویی در بازار کاالهای اساسی
افزايش سرسام آور قیمت كاالهای اساسی                                                      نگاه نظارتی دولت  بر اقتصاد و قیمت كاالهای اساسی ضعیف است
دبیر كل اتحاديه بنكداران مواد غذايی: گرانی كاال در بازار ناشی از داللی و انحصار كاالست                                  سفره خانوار آب می رود

ناتوانی دولت  در کنترل قیمت ها
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

مبنای قیمت کاالها در بازار یکی بحث هزینه صعودی تولید است و دیگری بحث عرضه و تقاضا. دولت به دلیل دسترسی به ارز، تنها کاری که می توانسته است انجام دهد، این بوده که سعی کرده کاالهای اساسی را با ارز 4۲۰۰ 
تومانی وارد کند یا اگر تولید داخل است مواد اولیه مورد نیاز آنها را تامین کند که گران نشود. به همین دلیل از این سمت تکانی زیادی به کاالهای اساسی وارد نشده است؛ یعنی از سمت هزینه تولیدشان. هرچند در همین غائله 
ارز 4۲۰۰ تومانی، عده ای این ارز دولتی را گرفته اند و کاالی اعالمی را وارد نکرده اند؛ ولی به نظر می رسد دولت قبل از اینکه آمریکا تحریم ها را علیه ایران تشدید کند، توانسته انبارها را از کاالهای اساسی پر کند؛ اما وقتی کاال 
وارد بازار می شود، دیگر تابع هزینه تولید نیست و در بحث عرضه و تقاضا قیمت اصلی آن تعیین خواهد شد. در این بخش دولت خیلی توانمند نبوده است، ضمن اینکه به جز مواد اولیه که دولت با ارز ارزان می تواند گرفته باشد یا 
مستقیم از خارج آورده باشد خدمات مرتبط با آن اعم از نیروی کار تا بحث تولید و توزیع و حمل و نقل، تابع ارز 4۲۰۰ تومانی نبوده اند و گران شده اند. بنابراین کاالهای اساسی از این منظر زمینه افزایش قیمت را داشته اند. پس 
در هر حال ما هم به لحاظ هزینه تولید و هم به لحاظ عرضه و تقاضا  یعنی کمبود عرضه و هم به لحاظ انتظارات تورمی زمینه افزایش قیمت را داشته اند. بنابراین قیمت کاالهای اساسی توسط دولت قابل کنترل نیست و دولت 
نمی تواند با بخشنامه آن را کنترل کند. زمانی سیستم، سیستم کامال متمرکز دولتی است مثل زمان جنگ که دولت کاالها را وارد می کرد یا از تولیدکننده می خرید و به صورت کوپنی و جیره بندی توزیع می کرد یا به صورت 
بازار آزاد است. در حال حاضر سال هاست آن روش اعمال نمی شود. بنابراین دولت هم خیلی نمی تواند کنترلی بر قیمت داشته باشد و حتی دیگر توان آن را هم ندارد. یعنی حتی اگر دولت بخواهد بازرسی و کنترل کند به دلیل 
مشغله ها، درگیری ها و بوروکراسی زیاد و ناکارآمد، قدرت نظارت و بررسی و برخورد با گرانی و مجازات گران فروشان مانند زمان جنگ را ندارد و بنابراین دولتمردان در حد حرف می توانند بگویند ما قیمت ها را کنترل کرده ایم و 
دیگر دست دولت نیست. قیمت کاالها متاثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است که شامل انتظارات تورمی ناشی از مشکالت و تنشی که با خارج داریم و هزینه تولید و عرضه و تقاضاست. االن هیچ نشانه ای که دولت بتواند 
بازار را کنترل کند نیست. اگر مساله تنش ما با خارج از کشور حل نشــود و تحریم ها از بین نروند امکان اینکه دولت بتواند قیمت ها را کنترل کند بسیار ضعیف است. البته دولت در این عبارت به معنای کل حکومت است چون 

دیگر قیمت کاالها دست دولت به عنوان قوه مجریه نیست. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

استارتاپ سفارش انالین فینگر فود و مزه »مزبار« 
رسما فعالیت خود را به عنوان مارکت پلیس آغاز 
کرد. این استارتاپ که حاال موفق به جذب سرمایه 
۳ میلیاردی شــده، قصد دارد با راه اندازی مارکت 
پلیس، سهم قابل توجهی از بازار ۱ میلیارد دالری 

فینگرفودها و آجیل و خشکبار را تصاحب کند.
به گفته مدیرعامل مزبار، این اســتارتاپ از امروز 
رسما وارد حوزه مارکت پلیس شده و تمام بازیگران 
صنعت پذیرایــی می توانند تمــام محصوالت و 
خدمات خود را در ســطح تهران و البرز وارد مزبار 
کنند. این محصــوالت و خدمات بــه گفته مزبار 
شامل قنادی ها، موسسات برگزارکننده مراسم ها و 
حتی شرکت های نظافتی که دارای مجوز هستند 
می شود. استارتاپ مزبار به گفته مدیرانش، فعالیت 
خود را از بهمن 9۶ بر پایه سرمایه گذاری شخصی 
اســتارت زده اســت. ایمان ضیایی، مدیرعامل و 
بنیان گذار مزبــار در رابطه با ایــده راه اندازی این 

اســتارتاپ می گوید: »وقتی دیدیم برای مهمانی 
چقدر سخت باید مزه و فینگر فود سفارش دهیم 
این فکر به ذهنمان رسید که خیلی راحت بتوانیم 
دورهمی برگــزار کنیم و بدون دردســر غذاها را 
سفارش دهیم.«به گفته ایمان ضیایی، تحقیقات 
مزبار نشان می دهد که فقط در تهران، یک مارکت 
۱ میلیارد دالری در حوزه پذیرایی وجود دارد و این 
یعنی از هر تهرانی به طــور میانگین، در هفته ۳۰ 

هزار تومان پذیرایی می شود.
مدیرعامل مزبار اضافه کرد: »ذات مزبار این است 
افراد راحت تر دور هم جمع شــوند. مثال خیلی از 
امکانات مثل وســایل تزیینات تولد را نمی توانیم 
تهیه کنیم و به همین دلیل فکر کردیم در مارکت 
پلیس خود این امکانات را هم در اختیار مشتریان 

قرار دهیم.«
مزبار ادعا می کند در حالی که فینگر فود درســت 
کردن و ســفارش آن عرف 48 ساعته دارد اما این 

استارتاپ توانسته این زمان را به 4 ساعت برساند. 
این در  تایم در کل دنیا حداقل ۲4 ســاعت است 
حتی برای غذاهــای یخ زده. ضیایــی در اینباره 
گفت: »با پلتفرمی که راه انــدازی کردیم افراد در 
۱۰ دقیقه می توانند سفارش دهند و طی 4 ساعت 
در کل تهران و البرز آن را دریافت کنند. این حوزه 
پراسترس ترین فیلد غذایی در دنیا است چراکه باید 
محصوالت سر موقع برســد.« به گفته مدیرعامل 
مزبار، منوی این اســتارتاپ حاال برای مشتریان 
شامل ۱۱۰۰ آیتم می شود که 4۵۰ آیتم غذایی و 

۱۰۰ آیتم آن از نوع خشکبار است.

فراز و نشیب های ۲ ساله مزبار
مزبار که فعالیت خــودر از ســال 9۶ آغاز کرده، 
درطول مسیر تا به امروز با فراز و نشیب ها و البته 
چالش های بزرگی روبرو شده است. ایمان ضیایی 
در این رابطه می  گوید: »از ابتدای فعالیت همه چیز 

مرتب پیش می رفت اما در جریــان جهش ارزی 
ســال 9۷ کلی سختی کشــیدیم و نتوانستیم به 

رشد برسیم.
ضربه بعدی ســیب اپ بود که 8۵ درصد کاربران 
آی او اس ما دستررسی به اپلیکیشن ما را از طریق 
سیب اپ از دســت دادند و باز هم نتوانستیم روند 
رشد مثبتی که داشتیم را حفظ کنیم.« مدیرعامل 
مزبار در ادامه به قطعی اینترنت آبان اشاره کرد که 
مزبار توانست پس از آن همچنان به رشد خود ادامه 
دهد. مزبار روی هم رفته از ابتدای فعالیت تا سال 
98 توانسته به رشــد ۱۰هزار درصدی دست پیدا 
کند. مزبار نیز همانند دیگر استارتاپ های ایرانی، 
در دوره کرونا با افت مشتریان همراه شده و به گفته 
مدیران خود در اسفند ماه با کاهش 8۵ درصدی 
سفارشات مواجه شده اســت. اما در سال 99 و در 
ماه های فروردین و اردیبهشت توانسته تا حدودی 

به وضعیت ایده آل خود بازکردد.

حجت االســالم محسنی اژه ای با اشــاره به اینکه 
عدالــت الکترونیکــی از اهداف اصلی دســتگاه 
قضاســت، گفت: قوه قضائیه به شدت و با سرعت 
به سمت هوشــمند کردن امور حرکت می کند تا 
مردم بتواننــد از منزل بدون مراجعه به دادســرا، 
دادخواســت و الیحه بدهند و یا ابالغیه و احکام 
خود را دریافت کنند.حجت االسالم »غالمحسین 
محسنی اژه ای« در برنامه تلویزیونی »بدون توقف« 
در پاسخ به این سؤال که »شما وظائف قوه قضائیه و 
کارهایی که باید در گذشته انجام می شده در قالب 
سند تحول گنجانده اید« اظهار داشت: در تحول 
هم اصالح و هم رسیدن به وظائف وجود دارد، این 
موارد جدا از هم نیستند اینکه با روند عادی حرکت 
کنیم، تحول نیست، اما اگر با سرعت و با یک اقدام 
فوق العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است، اینکه 
اقدامات را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر 
انجام دهیم، تحول اســت. سند تحول را نوشتیم، 
برنامه ریزی آن را هم انجام داده و زمان را هم در نظر 
گرفتیم، اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم 
تحول است و اگر سریع تر و به صورت میانبر حرکت 

کنیم، تحول اتفاق افتاده است.
وی همچنین در خصوص اینکه »آیا مرکز وکالی 
قوه قضائیه و مشاوران که زیر نظر قوه قضائیه است 

نســبت به کانون وکال که وابستگی کمتری دارد، 
جانبدارانه تر عمل می کنــد و اقدامات کانون وکال 
بیشتر به نفع مردم است« گفت: واقعیت خارجی 
این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده هایی 
که در سال های گذشته کانون وکال در آن وکالت 
کرده اند و یا مرکــز وکال آن ها را انجــام داده اند 
بررســی کنید و ببینید کدام آن ها بهتر اســت. 
بررســی و تحقیقی که ما در ســال های مختلف 
انجام داده ایم، نشــان می دهد به هیچ وجه چنین 
چیزی اتفاق نیفتاده اســت اما امکان دارد در هر 
دو مورد نارضایتی هایی وجود داشــته باشد ولی 
اینکه بگوئیم آن یکی وابســته تر بــه قوه قضائیه 
 است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست

 نیست.
حجت االســالم اژه ای همچنین بیــان کرد: تمام 
پرونده های مردم به قوه قضائیه می آید، اگر خدای 
ناکرده ما یک قوه قضائیه جانبدار داشــته باشیم، 
این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست، 
در چنان وضعی همه چیز خراب می شد. ما اعتقاد 
داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری 
که سوگند یاد می کند، وظایف خود را باید به طور 
بیطرفانه انجام دهد. یکی از تحوالتی که ما دنبال 
آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن 

از مردم است و قوه قضائیه به شدت و با سرعت به 
سمت هوشمند کردن امور حرکت می کند تا مردم 
بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست 
و الیحه بدهند یا ابالغیــه و احکام خود را دریافت 
کنند، البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور 
همه جانبه در تمام دســتگاه ها با یکدیگر لینک 
نشوند نمی توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد.

معــاون اول قــوه قضائیــه با اشــاره بــه اینکه 
عدالــت الکترونیکــی از اهداف اصلی دســتگاه 
قضاســت، تصریح کــرد: ایــن طــرح قبال هم 
بوده، اما االن زیرســاخت های آن ایجاد شــده و 
 مــورد بهره بــرداری قــرار گرفته اســت، البته

 دولت الکترونیک در نظــام ما عقب ماندگی هایی 
دارد و این موارد از گذشته بوده است، ولی در حال 
حاضر به سمت هوشمندسازی حرکت می کنیم و 
قوه قضائیه نیز از خیلی از دستگاه ها در این زمینه 
جلوتر اســت. مدت های زیادی در مــورد اینکه 
پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن 
و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و چه کسی 
بایــد آن را پیگیری کند، اختالف وجود داشــت. 
خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام الزم 

انجام و الیحه آن به مجلس برده شد.
اژه ای همچنین عنوان کرد: اگرچه زمان آن به علت 

اختالف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام طوالنی شد، اما در 
نهایت این موضوع اجرایی و شورای عالی پیشگیری 
از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه تشکیل شد. یکی 
از مباحث مهم این قانون حقوق عامه است، تعریف 
حقوق عامه نیز ســال های گوناگون موضوع مورد 
اختالف بود و االن نیز این اختالف نظر وجود دارد، 
اما االن این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی 
شدن است، آئین نامه آن نوشته و زیرساخت های 
آن آماده شده و سپس برنامه ریزی و حاال اجرایی 

شده است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه یکی از موضوعات 
در حقوق عامه این اســت که بررســی کنیم آیا 
موردی هســت که یک وزیر، مســئول، وکیل یا 
خود قوه قضائیه وظیفه ای را که بر عهده داشــته 
انجام نــداده و این مورد به ضرر مردم تمام شــده 
باشد، گفت: در سال گذشــته و در سال جاری به 
حقوق عامه ورود بیشتری داشته ایم و می خواهیم 
بــا اقدامــات تحولی با ســرعت به ســمت جلو 
حرکت کنیــم. البته قوه قضائیــه در این موضوع 
به کمک دســتگاه های مختلف، مجلس و دولت 
 نیــاز دارد و به تنهایــی نمی توانــد در این مورد 

یک تحول عظیم ایجاد کند.

»مزبار«، مارکت پلیس فینگرفود و خشکبار

سرمقاله

معاون اول قوه قضائیه:

قوه قضائیه با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می کند
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