
مدیر عامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در 
مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت غیرحضوری از صدور 4 

میلیون کد سهامداری جدید در سال جاری خبر داد.
حسین فهیمی مدیر عامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه امروز در مراســم رونمایی از سامانه احراز هویت 
غیرحضوری مشــتریان در سامانه ســجام که با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حسن قالیباف 
اصل رئیس ســازمان بورس و اوارق بهادار انجام شد گفت: در 
حالی که در سال های قبل بیشــتری کد سهامداری که صادر 
می شد به 100 هزار نفر در سال 97 می رسید، این رقم در سال 
98 به 600 هزار نفر رسید و در سال جاری روزی 100 هزار کد 
معامالتی جدید صادر می شــود به گونه ای که ظرف سه ماه 4 

میلیون کد معامالتی جدید در بازار سرمایه صادر شده است. وی 
افزود: در سال گذشته عملیات تسویه وجود که در این شرکت 
انجام شد دو برابر بودجه کشور یعنی هزار هزار میلیون تومان 
بود که امسال تا سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل 
این رقم 5 برابر شد و ارزش معامالت بورس نسبت به سال قبل 

3.3 برابر شده است.
فهیمی همچنین گفت: واگذاری صندوق واسطه گری مالی یکم 
دولت با حضور شبکه بانکی و شبکه کارگزاری های کشور انجام 
شد و حتی کسانی که کد بورسی نداشتند با کد ملی واحدهای 
این صندوق را           خریداری کردند و ما با ترکیبی از سامانه کد ملی 
ثبت احوال، شــماره تلفن همراه به نام فرد و سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات بزرگ ترین طرح از ابتدای بازار ســرمایه 

تاکنون را           که عبارت از آزادسازی سهام عدالت بود اجرا کردیم.
به گفته مدیر عامل سمات شورای عالی بورس قبال فقط ماهی 

یک جلسه داشت االن هفته ای 3-2 جلسه دارد.
مدیرعامل سمات همچنین با اشاره به صدور کد بورسی برای 
حدود 50 میلیون نفر سهامدار عدالت گفت: این کار بدون نیاز 
به مراجعه افراد صورت گرفت و هر کس که شماره حساب فعال 
به نام خودش داشت، یا شماره موبایل بنام داشت، احراز هویت 

تلقی شده و برای آنها کد بورسی صادر شد.
به گفته وی، از دهم خرداد ماه که سهام عدالت آزادسازی شد از 
49 میلیون مشمول سهام عدالت تا آن زمان 13.6 مم نفر روش 
مدیریت مســتقیم را انتخاب کرده بودند و کار سفارش گیری 
برای فروش 30 درصد پرتفوی سهام عدالت، کار با کمک شماره 

ملی افراد انجام شد به گونه ای که در یک روز 480 هزار نفر در 
بانک ملی اقدام به تقاضا برای فروش 30 درصد ســهام عدالت 

خود کرده بودند و 3 روز بعد پول به حساب آنها واریز شد.
فهیمی همچنین گفت: این همه مشتری سهام عدالت بر اساس 
کد ملی و سفارش های خرد در قالب 110 تقاضا تجمیع می شود 
و پول آن نیز در سطح کد ملی افراد به حسابشان واریز می شود. 
به گونه ای که روزی 1.8 میلیون نفر به بانک ها و 1.076 میلیون 
نفر نیز به کارگزاری ها مراجعه می کردند و برای سفارش سهام 
عدالت خود 2 هزار و 735 میلیارد تومان سهام سفارش شد که 
بالفاصله 2 هزار و 731 میلیارد تومان به حساب این افراد واریز 
شد و فقط 3 هزار نفر از این تعداد پول نگرفته بودند که آن هم 

مشکلشان حل می شود.

به گفته وی از این به بعد موج دوم ســهام عدالت یعنی حضور 
شرکت های سرمایه گذاری اســتانی در بورس خواهد بود و با 
توجه به ذائقه مردم مبنی بر سرعت در معامالت باید خدمات 

هوشمند و سریع به مردم ارائه کنیم.
به گفتــه وی تعداد رکــورد اطالعات ســهامداران عدالت به 
2.5 میلیارد رکورد می رســد، 36 شــرکت و نماد در بورس و 
فرابورس حضور دارند، 5 نماد به صورت حق تقدم بوده و تعداد 

سهامداران عدالت 49 میلیون نفر هستند.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه این را           
هم گفت که برای وثیقه کردن سهام هر فرد نیازی به کاغذبازی 
نیست، فقط کد QR تعداد سهام هر فرد به وی داده می شود که 

قابل ارائه به مجموعه های مختلف مالی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به افزایش قیمت 
بسته های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها 
برخالف مصوبات رگوالتوری عمل کردند و باید قیمت 
را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود. در غیر 
این صورت جریمه دو میلیاردی در انتظار آنها خواهد 
بود. به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات، 
»حسین فالح جوشقانی« معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
سازمان تنظیم مقررات، بابیان اینکه تعریفی در بازار به 
نام اپراتور مسلط وجود دارد که می تواند بازار را در اختیار 
بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از 50 درصد سهم بازار 
را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو 
اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حاال هر دو 
اپراتور به صورت هماهنگ بسته های پرمخاطب خود را از 
کانال هایی که خرید مردم بیشتر از آن ها انجام می شود 
مثل USSD خارج کرده اند و این یعنی بازار را به سمتی 
برده اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس 

بسته های موجود با قیمت خیلی باالتر تأمین کند.
وی افزود: این کار مصداق گران فروشــی اســت و اگر 
معادل سازی کنیم متوجه می شویم که مردم باید بیش 
از دو برابر پول بدهند. عالوه بر اینکه بســته هایی که 
جذابیت داشته اند مثل بسته های یک، دو و سه ماهه را 

که باعث مدیریت مصرف می شد حذف  شده اند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای 
هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی 
در چارچوب مصوبات را باید به تائید ســازمان تنظیم 

برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته ها را 
هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق 
نیفتاده است. وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده اند 
یعنی در حالی که گران فروشی اتفاق افتاده، بسته های 
بلندمدتی که مردم برای خرید آن ها تمایل بیشتری 
داشــته اند را حذف کرده اند تا مردم بسته های گران و 
نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً 
مصداق این است که چون 95 درصد بازار را در اختیار 
داریم و با هم جلو آمده ایم پس همینه که هست! و این 
عمالً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است. وی بابیان اینکه 
اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت 
و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم 
به صراحت با افزایش قیمت ها مخالفت کرده بود و این 
نشان می دهد که اپراتورها می دانند برای هرگونه تغییر 
باید به رگوالتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب 
موردنظر خود را نگرفته اند به صورت غیرقانونی اقدام 
کرده اند. از طرف دیگر ما گــزارش هایی داریم که این 

کار حتی مورد تائید هیئت مدیره آن ها هم نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم با اشــاره به اخطار پروانه ای به 
اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته ها به 
شرایط قبل در مهلت 10 روزه هستند، گفت: اپراتورها 
پس از تکمیل اطالعات سازمان تنظیم از میزان خسارت 
به مشــترکان باید آن را به طور کامــل جبران کنند و 
بسته ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت 
ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن هاست. وی ادامه 

داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی 
در انتظار آنهاست و اگر تخلف اســتمرار داشته باشد 
مجازات های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه 

نیز قابل اجراست.
فالح جوشقانی با اشاره به استدالل اپراتورها که تغییرات 
در بســته ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک 
داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده 
از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده اند تا با این کار 

برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
رئیس رگوالتوری اظهار کرد: اینکــه اپراتورها تصور 
می کنند با گران کردن ترافیک بین الملل، مردم به سمت 
استفاده از ترافیک داخلی می روند اشتباه محض است 
کما اینکه قبالً در مورد ارزش افزوده آن را تجربه کرده ایم 

و نتیجه ای هم در برنداشت.
وی افزود: اگر اپراتورها به صورت شفاف در مورد دالیل 
این تغییرات صحبت کنند می توان با آن ها مذاکره کرد 
و پس از بررســی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه 
خودشــان بدون هماهنگی با رگوالتوری و به صورت 

هماهنگ این کار را بکنند اصالً قابل پذیرش نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
اشاره به اینکه عالوه بر جریمه نقدی اپراتورها می توان از 
شیوه های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت 
پروانه می توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها 
مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که 

یکی از دالیل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.

سخنگوی سهام عدالت گفت: یک میلیون و 600 
هزار نفر ســفارش فروش 30درصدسهام عدالت 
خود را ثبت کرده اند که از مجموع 2750 میلیارد 
تومان، رقمی بالغ بــر 2.600 میلیارد تومان به 

حساب مشموالن واریز شده است
حسین فهیمی، ســخنگوی ســهام عدالت در 
گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان سهام عدالت 
فروخته شــده از طریق بانک ها و کارگزاری ها، 
گفت: علیرغم تمام اشکاالت که به طور اجتناب 
ناپذیر تاخیرهایی را به همراه داشته آخرین آمار 
نشــان می دهد که یک میلیون و 600 هزار نفر 
سفارش فروش بخشی از ســهام عدالت خود را 
در ســامانه های بانک ها و شرکت های کارگزاری 
ثبت کرده اند که از مجموع 2750 میلیارد تومان، 
رقمی بالغ بر 2.600 میلیارد تومان به حســاب 
مشموالن واریز شده است و 150 میلیارد تومان 
باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تســویه قرار 
دارد که امیدواریم این مبلغ بعد از فرارســیدن 
مهلت تسویه و رفع اشکاالت مربوط به اطالعات 
 بانکــی و ارتباطی مشــموالن به حســاب آنها 

واریز شود.
وی درباره علت تأخیر در واریز وجه گفت: اولویت 
نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک ها و 
شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت 
و صیانت از دارایی های مشــموالن سهام عدالت 

است تا از سو استفاده های احتمالی در این زمینه 
جلوگیری شــود به طوری که هیچ فردی غیر از 
خود سهامدار، امکان سفارش گذاری برای فروش 

سهام را نداشته باشد.
ســخنگوی ســهام عدالت ادامه داد: با توجه به 
اینکه مشموالن سهام عدالت به صورت حضوری 
و الکترونیکــی در بازار ســرمایه احــراز هویت 
نشــدند و تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی 
و تلفن همراه به نام خود فرد احــراز هویت آنها 
انجام شــده اســت، لذا هموطنان و مشموالنی 
کــه اطالعــات هویتی آنهــا بــا کوچک ترین 
 مشــکلی روبه رو بوده از مرحله سفارش گیری 

حذف شده اند.
فهیمی افزود: بنابراین ســفارش فروش تعدادی 
از مشموالن ســهام عدالت به دلیل نقایص فوق 
لغو شده و سهام آنها اصاًل به فروش نرفته تا پول 
آن را دریافت کنند، زیرا بــرای بانک، کارگزاری 
و شــرکت ســپرده گذاری مرکزی باید مسجل 
شود که درخواست فروش سهام عدالت حتماً از 
سوی خود سهامدار وارد سامانه ها شده است نه 
شخصی دیگر. این افراد باید با مراجعه به سامانه 
sahamedalat.ir و یــا با مراجعــه به بانک یا 
کارگزار خود مشــکل هویتی خود را برطرف و از 

اجرای سفارش فروش خود مطمئن شوند.
سخنگوی سهام عدالت با اشــاره به لزوم صحت 

شماره شبا مشمولین، گفت: موضوع مهم دیگر 
این است که وجوه حاصل از فروش سهام عدالت 
باید به حســاب خود فرد واریز شود. اما مواردی 
وجود دارد که شــماره شــبای بانکی تعدادی از 
مشموالن اشــتباه، راکد و یا مســدود بوده و به 
همین علت این وجوه به حساب آنها واریز نشده 
اســت و این افراد نیز باید اطالعات بانکی خود را 

اصالح کنند.

وراث منتظر اطالعیه های بعدی برای 
انتقال سهام عدالت متوفی باشند

فهیمی در زمینه وضعیت سهام عدالت متوفیان، 
اظهار داشــت: 2 میلیون و 500 هزار نفر از وراث 
متوفیان ســهام عدالت باید منتظر اطالعیه های 
این شــرکت در خصوص انتقال ســهام عدالت 

اموات باشند.
وی ادامه داد: شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار در تالش است تا در گام دوم فرایند 
آزادسازی ســهام عدالت، وضعیت انتقال سهام 
عدالت متوفیان را از طریــق الکترونیکی فراهم 
کند. درهمین رابطه، کارشناسان شرکت سپرده 
گذاری مرکزی در حال انجام تســت های نهایی 
روی میز خدمت یکی از سامانه های این شرکت 
هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت 

متوفیان غیر حضوری انجام شود.

درآمد عملکردی ســه ماهه اول بخش خرده فروشــی 
آمریکا نسبت به سال قبل 57.7 درصد سقوط کرد. این 
بدترین عملکرد درآمدی بخش خرده فروشی از آغاز ثبت 

درآمد این بخش در 1990 تا کنون است.
درآمد عملکردی ســه ماهه اول بخش خرده فروشــی 
آمریکا نسبت به سال قبل 57.7 درصد سقوط کرد. این 

بدترین عملکرد درآمدی بخش خرده فروشی از آغاز ثبت 
درآمد این بخش در 1990 تا کنون است.

این در حالی اســت کــه اگــر وال مارت را از لیســت 
خرده فروشــان حذف کنیم درآمد سایر خرده فروشان 
آمریکا در 3 ماهه اول با سقوطی 71.1 درصدی نسبت 
به سال گذشــته روبرو شده اســت.بزرگترین سقوط 

قبلی درآمدهای خرده فروشان مربوط به بحران بزرگ 
اقتصادی 2008 بود. در 3 ماهــه چهارم 2008 درآمد 
خرده فروشان 26.6 درصد نسبت به سال قبل خود افت 
کرد. این بزرگترین سقوط پس از ترکیدن حباب »دات 
کام ها« در 3 ماهه چهارم سال 2000 بود. درآمد خرده 

فروشان در این سه ماهه 11.7 درصد سقوط کرده بود.

 اســتخراج ارزهای مجازی با توجه به پایین بودن 
نرخ بــرق در کشــورمان جذابیت زیــادی برای 
استخراج کنندگان داشته به گونه ای که حتی پای 

خارجی ها را نیز به ایران باز کرده است.
مصرف باالی برق توسط دســتگاه های استخراج 
ارزهای دیجیتال و مجازی، همواره تهدیدی برای 

صنعت برق به شمار می رفته اســت؛ برآورد شده 
که برای تولید هر واحــد ارز مجازی »بیت کوین« 
نیاز به مصرف 72 هزار کیلووات برق است، یعنی 
برای تولید هر واحد از این نوع ارز مجازی، به اندازه 

مصرف 28 مشترک، برق استفاده می شود.
در این میــان، قیمــت ارزان برق در مقایســه با 

سایر کشورها باعث شــده بود که سرمایه گذاری 
گســترده ای توســط داخلــی و خارجی هــا در 
ایــن صنعــت نوپــا، پرمصــرف و پرابهــام در 
کشورمان انجام شــده و هزاران دســتگاه ماینر 
 )اســتخراج( به صورت قاچــاق و غیرقانونی روانه 

کشورمان شود.

صدور 4 میلیون کد سهامداری در سال جاری

ثبت 1/6 میلیون سفارش فروش سهام عدالتجریمه دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورها

جذابیت ارز دیجیتال در ایراندرآمد خرده فروشی آمریکا ۵۷ درصد سقوط کرد 
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 از سوی وزارت اقتصاد

ورود بیش از 4۰ هزار 
میلیارد  پول جدید 

به بازار بورس

شایعه توقف فروش 
صندوق ETF دوم و 

سوم تکذیب شد

ایران در پرونده 
ترکمن گاز 
جریمه  نشده
 است

زنگنه:

هیچ کشوری 
نمی تواند شش ماه 

فعالیت اقتصادی  
را  تعطیل کند
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روحانی:

سرمقاله

کوپن، یک راه حل با 
انبوهی از مشکالت

تجربه تخصیص ارز 4200 
تومانــی در قوانین بودجه 
ســال های 97 و 98 برای 
تامیــن کاالهای اساســی 
مردم و در نظــر گرفتن حــدود 30 میلیارد دالر 
برای مهار افزایش قیمــت آنها همزمان با جهش 
ارزی عماًل نشان داد دولت به هدف خود نرسیده 
است.افزایش شدید نرخ تورم شاخص کل و گروه 
خوراکی ها در سال های 97 و 98 و فشار سنگین 
به معیشت خانوارهای دهک های پایین درآمدی 
مهم ترین گواه شکست دولت در اهداف تخصیص 
ارز 4200 تومانی برای کاالهای اساسی مردم است.

از سوی دیگر...

  عباس علوی راد، اقتصاددان
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جزئیات پرداخت وام 
ودیعه مسکن  مستاجران

تغییر در روش های 
بازگشت ارز صادراتی

طرح »الزام دولت به استفاده از کاالبرگ«  در مجلس کلید خورد

 زمزمه کوپنی شدن کاالهای اساسی
صفحه4
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رشد  2۶  درصدی   شاخص   فالکت
شاخص   فالکت    طی   سه   سال  گذشته   به  ۴۵.۴   درصد    رسیده    است

برخی فعاالن بازار مسکن معتقدند تسهیالنی که 
قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود 
و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره بها، در صورت 
تداوم اجرا، از جو روانی و التهاب بازار اجاره می کاهد. 
رشد عجیب اجاره بها در هفته های اخیر، این روزها 
مسووالن وزارت راه و شهرسازی را بر آن دانسته که با 
پرداخت وام ودیعه مسکن، به حمایت از مستاجران 
اقدام کنــد. البته آن طــور که از رونــد گزارش ها 
درباره وام ودیعه مســکن مشــاهده می شود، ارائه 
 اطالعات تاکنون به صورت محدود و قطره چکانی 
بوده است. در همین خصوص چندی پیش معاون 
اول رییس جمهور در جلسه ساماندهی بازار مسکن با 
تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد: 

اجاره بها در سبد هزینه...

کمتر از 10 روز دیگر تا پایان مهلت رسمی رفع تعهد 
ارزی از ســوی صادرکنندگان برای صادرات سال 
98 باقی نمانده و اکنون، به گفته فعاالن اقتصادی، 
تغییراتی در روش های بازگشت ارز صادراتی ایجاد 
شده است. بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز حاصل 
از صادرات ســال 98 به کشــور را پایان تیرماه 99 
اعالم کرده اســت. مهلتی 4 ماهه که بر اساس آن 
صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به 
روش های اعالمی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی 
کشور برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرده، صادرکنندگان می توانند 
ارز صادراتی سال 98 خود را به روش هایی همچون 
بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر 20 

درصد، ارائه ارز به سامانه نیما...



اقتصاد2
ایران وجهان

یک مقام مسئول بانکی خبر داد
عرضه اولیه سهام بانک ایران و 

ونزوئال در بورس
یک مقام بانکی از عرضه اولیه ســهام بانک ایران و 
ونزوئال در سال جاری در بورس خبر داد.علی صالح 
آبادی در نشســت خبری ســالگرد تأسیس بانک 
توسعه ای حوزه صادرات ایران با اشاره به تسهیالت 
اعطایی این بانک به صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: بانک توسعه ای از معدود بانک هایی است که 
هیچ گاه اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و ندارد 
و صورت های مالی این بانک همــواره مطلوب بوده 
است.وی درباره عملکرد بازار بین بانکی گفت: در این 
بازار عمدتاً سپرده گذار بوده ایم و سپرده پذیر نیستیم.

خرید ارز صادرکنندگان
مدیرعامل بانک توســعه ای حوزه صــادرات خرید 
اسکناس ارز بازگشــتی از محل صادرات به نرخ سنا 
را یکی دیگــر از اقدامات بانک عنوان کــرد و افزود: 
از مرداد سال گذشــته با همکاری بانک مرکزی ۲۰ 
درصد ارز صادراتی صادرکننــدگان را از آنها به نرخ 
روز خریداری کرده و در همان روز به صورت ریالی به 
حساب صادرکنندگان واریز می کنیم.به گفته صالح 
آبادی، صرافی ها نیز می توانند اســکناس خود را به 
بانک مذکور فروخته و نقدا در همان روز برابر ریالی 

آن را دریافت کنند.

فعالیت های بانک در بازار سرمایه
وی با اشاره به انتشــار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق 
گام در سال جاری در بازار سرمایه از سوی این بانک 
توسعه ای برای تأمین مالی شرکت های صادرکننده 
از محل این اوراق گفت: سال جاری دو عرضه اولیه 
سهام نیز در بورس داریم.این مقام ارشد بانکی تأکید 
کرد: امسال یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به این 
بانک تا پایان تابستان در بورس عرضه اولیه می شود 
که سهم بانک توسعه صادرات ۲۵ درصد است و پیش 
بینی می کنیم تا هزار میلیارد تومان از محل این عرضه 
اولیه تأمین مالی شود.صالح آبادی گفت: همچنین 
۱۷ درصد سهم طرف ایرانی از بانک مشترک ایران 
و ونزوئال امســال در بورس عرضه اولیه می شود که 
پرونده آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است 

و تا پایان امسال این سهام عرضه خواهد شد.

ارز بازگشت از صادرات
این مقام مســئول در نظام بانکی یادآور شــد: این 
بانک عالوه بر آنکــه ۲۰ درصد از ارز اسکناســی 
صادرکننده ها را به نرخ ســنا خریــداری می کند، 
حواله های ارزی آنها را نیز به نرخ نیما دریافت کرده و 
ریالی به آنها برمی گرداند تا در اختیار واردکنندگان 
قرار دهند.وی با بیان اینکه این بانک رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان را نیز در سامانه بانک مرکزی انجام 
می دهد، گفت: ارزهای حوالــه ای را هم می توانیم 

برای انجام واردات، جابه جا و نقل و انتقال کنیم.

پاسخگویی 24 ســاعته مرکز 
ارتباط با مشتریان بانک پاسارگاد 

)CRM( به مشتریان
مشــتریان بانک پاســارگاد می توانند موارد 
پیشــنهاد، انتقاد، مغایرت، ســؤال و شکایت 
خــود را از طریق ســامانه )CRM( ثبت و از 
نتیجه آن آگاه شوند.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاســارگاد، این بانک  به منظور پیشبرد 
اهــداف مشــتری مداری و در راســتای 
یکپارچه سازی فرآیند ثبت و پیگیری سئواالت، 
نظرات، مغایرت ها، شکایت و ...اقدام به استقرار 
سامانه )CRM( کرده است. مشتریان می توانند 
عالوه بر برقراری تماس تلفنی بــا این مرکز، 
درخواست خود را از طریق شعبه های این بانک 
www.bpi.( در سراسر کشور، وب سایت بانک
ir/crm( و ایمیــل ) info@bpi.ir ( اعالم 

کرده و پیگیری کنند.
خدمات ارایه شده در این مرکز مورد استقبال 
بســیار خوب مشــتریان قرار گرفته اســت. 
به طوری که طبق آمار اعالم شــده از سوی این 
بانک، در 3 ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ 
هزار تماس به شکل های مختلف )ثبت و ارسال 
پرونده، ایمیل، تماس تلفنی و ...( با این مرکز 
گرفته شده است که نسبت به سه ماهه اول سال 
۱398، رشدی معادل ۱۵8 درصد داشته است. 
خدمات کارت، بانکداری مدرن )اینترنت بانک 
و موبایل بانک(، استعالم حواله های بین بانکی 
پایا و ســاتنا، آموزش انجام عملیات بانکی و ... 
از موضوعاتی هســتند که بیشترین تماس در 

خصوص آنها با مرکز صورت می گیرد.

اخبار

بانک ها

تازه ترین گزارش رسمی بیانگر 
افزایش ۲۶ درصدی شاخص 
فالکت طی سه سال گذشته و 
رسیدن به ۴۵.۴ درصد است.به 
گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران 
گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته منتشر 
کرد که بررسی وضعیت شاخص های کلیدی اقتصادی 
قابل تأمل است.این در حالی است که اوضاع شاخص ها 
در بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد که شاخص فالکت 
)که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشــان 
می دهد و برای به دســت آوردن آن نــرخ بیکاری و نرخ 
تورم را با هم جمع می زنند( در پایان سال ۱398 به ۴۵.۴ 
درصد رسیده است. شاخص فالکت از جمله شاخص های 
مهم اقتصادی است که مجموعه ای از نرخ بیکاری و تورم 
را در اقتصاد کشور در بر می گیرد و تغییرات آن می تواند 
تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته 
باشد.طبق این آمار شاخص فالکت در سال ۱39۵ معادل 
۱9.3 درصد بوده که با رشد به ۲۰.3 درصد در سال ۱39۶ 
و 38.9 در سال ۱39۷ می رسد و در ادامه در سال ۱398 
در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه ای که در 
بهار ۴8.۴، تابستان ۵3.۱ و پاییز ۵۰.۶ درصد گزارش شده 
بود که در زمستان به ۴۵.۴ درصد کاهش می یابدبر این 
اساس در مجموع شاخص فالکت نسبت به سال ۱39۵ 
حدود ۲۶ درصد و در مقایسه با پایان سال ۱39۷ حدود 

شش درصد افزایش دارد.

ریزش ۲۱ درصدی  رشد اقتصادی در ۳ سال
اما بررسی وضعیت سایر شــاخص های اقتصادی در 
بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد که رشد اقتصادی 
با نفت در ســال ۱39۵ حدود ۱۴ درصــد بوده که با 
نوسان در سه سال اخیر به منفی ۶.3 در زمستان سال 
گذشته رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بدون 
نفت از 9.۲ در سال ۱39۵ به منفی ۲.۵ درصد در سال 
گذشته رسید.اوضاع نرخ تورم نیز بیانگر رشد حدود 
۲8 درصدی از سال ۱39۵ تا پایان سال گذشته است 

که از ۶.9 به 3۴.8 درصد افزایش یافته است.وضعیت 
اشتغال در اقتصاد ایران از ســال ۱39۵ تا پایان سال 
گذشته از این حکایت دارد که از ۱۲.۴ به ۱۰.۶ درصد 
کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی از 39.۴ به ۴۲.۲ 

رسیده است.

وضعیت بخش پولی در سه سال اخیر
بخش پولی اقتصادی ایران نیز در دوره ۱39۵ تا پایان 
۱398 این گونه گذشته رشد نقدینگی از ۲3.۲ تا 3۱.3 

پیش رفته است و رشد پول از ۱9.3 به ۴9.8 و رشد شبه 
پول از ۲3.8 به ۲8 رسیده است.

تغییرات سهم مالیات و نفت
آنچه که درآمدهای دولت  در سه سال گذشته از این 
حکایت دارد که سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع در 
سال ۱39۵، 3۵.9 درصد بوده که این رقم در زمستان 
ســال ۱39۶ با ۴۷.3 به باالترین میزان می رسد. البته 
مرکز آمار گزارشــی از وضعیت این شــاخص از پاییز 
۱39۷ که حدود 3۰.۶ درصد بوده اعالم نکرده است.
همچنین سهم درآمدهای نفتی از کل منابع از حدود 
۲۶.۱ به 3۰.۲ در پاییز ۱39۷ رسیده و بعد از آن آماری 

وجود ندارد.

در تجارت خارجی چه می گذرد؟
در تجارت خارجی تغییــرات ارزش دالری صادرات 
گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل از 3.8 درصد 
در سال ۱39۵ به منفی ۱۲.۶ در پایان سال گذشته 
کاهش دارد و همچنین تغییرات ارزش دالری واردات 
گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۵.۲ به ۱۵.۱ 
رسیده است. البته این شــاخص در برخی مواقع در 
ســال ۱39۷ تا منفی 3۶ درصد نیز کاهش دارد.اما 
شاخص درجه باز بودن اقتصاد یعنی نسبت حاصل 
جمع واردات به صادرات به تولید ناخالص ملی از 3۴.۶ 
در سال ۱39۵ تا ۲۵.۶ در پایان سال گذشته کاهش 

داشته است.

شاخص فالکت طی سه سال گذشته به 4۵.4 درصد  رسیده است

رشد ۲۶ درصدی شاخص فالکت

وام ودیعه اجاره وعده نیست، به 
زودی محقق می شود

وزیر راه و شهرسازی، گفت: وام ودیعه اجاره در 
فرآیند بررسی از سوی بانک مرکزی قرار دارد و 
زمان بر شدن آن نشانه این است که یک وعده 
نیست بلکه برنامه دولت است و به زودی محقق 
می شود.»محمد اســالمی« در حاشیه مراسم 
امضای تفاهمنامه تامین مسکن ایثارگران در 
جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت 
تصویب وام ودیعه مســکن، گفت: مستاجران 
برای دریافــت این وام باید قرارداد رســمی با 
کدرهگیری داشته باشــند و ملک آنها طبق 
الگوی مصوب مسکن که برای پایتخت ۷۵متر و 
برای باقی شهرها 9۰ متر است، باشد.وی گفت: 
اکنون منتظر بانک مرکزی هستیم تا موافقت 
نهایی خود را با مبلغ پیشنهادی وام اعالم کند.
به گفته اسالمی اکنون بانک مرکزی در حال 
هماهنگی برای تامین منابع و تدوین شیوه نامه 
اجرایی آن با بانک ها اســت و در صورت توافق 
نهایی در ستاد اقتصادی دولت تصویب خواهد 
شــد.وی با بیان اینکه پیشنهادات وزارت راه و 
شهرسازی در فرآیند بررسی قرار دارد، گفت: 
زمان بر شدن اجرای این برنامه نشانه این است 
که یک وعده نیست بلکه برنامه دولت است و 
به زودی محقق می شود.وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی 
که از امروز از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم 
شد، گفت: اجرای این قانون تاثیر زیادی روی 
تعدیل قیمت مسکن دارد، کســانی که خانه 
خالی دارند یا در معرض فروش گذاشتند یا آن 
را برای بازار اجاره عرضه کرده اند.اســالمی در 
خصوص حضور تعاونی ها در ســاخت مسکن 
ملی، گفــت: تعاونی های خوشــنام و موفق و 
دارای صالحیت در این طرح مشــارکت دارند 
و آنهایی هم که تخلف داشــتند در دادگاه ها 

پرونده آنها باز است.

 از سوی وزارت اقتصاد
شــایعه توقف فروش صندوق 

ETF دوم و سوم تکذیب شد
وزارت اقتصاد شــایعه توقف فروش صندوق 
ETF دوم و ســوم را تکذیب و تاکید کرد که 
پذیره نویسی صندوق دوم و سوم از مردادماه 
آغاز خواهد شد.وزارت اقتصاد اعالم کرد: منابع 
صندوق های ETF هیچ ربطی به سهام عدالت 
ندارد و ســهام عدالت و ســهام دولت در این 
شرکت ها کاماًل مجزا و متفاوت است بنابراین 
شــایعه توقف فروش صنــدوق ETF دوم و 
سوم تکذیب می شود.الزم به ذکر است پیش 
از این دولت اعالم کرده بــود بعد از واگذاری 
دارایی هــای دولت تحت صنــدوق دارایکم، 
صندوق های دارادوم و دارا ســوم نیز از مرداد 

ماه واگذار خواهد شد.

ورود بیش از 4۰ هزار میلیارد 
پول جدید به بازار بورس

مدیرعامل فرا بورس ایران گفــت: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان 

پول جدید وارد بازار بورس شده است.
امیر هامونی با حضور در تحریریه بخش خبری 
۲۱ شبکه یک سیما افزود: از ابتدای امسال سه 
و نیم میلیون نفر کد بورسی جدید در بورس 
تهران و فرا بورس گرفته انــد.وی اضافه کرد: 
ارزش معامالت در بورس بیــش از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان است و هفته پیش رکورد 3۱ 

هزار میلیارد تومان نیز شکسته شد.
هامونی ادامه داد: بازدهی بیش از ۱۶۰ درصد 
در بورس را تجربــه کرده ایم و ارزش بازاری و 
ثروت عموم مردم در بورس به ۷ هزار و ۷۰۰ 
تریلیون تومان رسیده است.وی گفت: به جز 
سهامداران عدالت ۱۵ میلیون نفر کد بورسی 
فعال دارند.وی افزود: در آینده نزدیک عرضه 
اولیه نیروگاه آبادان، پتروشیمی بوعلی، پدیده 
شــیمی جم، زغال ســنگ طبس و نیروگاه 
گیالن در بورس انجام می شــود.مدیرعامل 
فرابورس ایران گفت: با مشــوق های مالیاتی 
برای شــرکت هایی که در بازار بورس عرضه 
می شوند که شفافیت های مالی را در پی دارد، 
ورود شــرکت های بخش خصوصی فعال به 
بورس، تسهیل تبدیل سهام خاص به عام برای 
ورود شرکت ها به بورس و ایجاد تابلوی جدید 
برای شــرکت های دانش بنیــان در این بازار 
عرضه در بورس تقویت می شــود.وی افزود: 
البته عرضه شرکت های دولتی و نیمه دولتی 
۵۰ درصد به اراده مدیــران آنها برای عرضه 

اولیه در بورس بستگی دارد.

اخبار
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بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کــرد: هیچ  حکمی مبنی 
بر خسارت شــرکت ملی گاز ایران از سوی داوری صادر 
نشده اســت. داوری به این تصمیم رسید که بدهی های 
شــرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز پرداخت شود که 
نتیجه دور از انتظاری نبود.»بیژن زنگنه« در حاشیه آیین 
امضای قرارداد توسعه میدان نفتی یاران، درباره ابهام های 
مطرح در پرونده گازی ایران و ترکمنستان توضیح داد و 
با یادآوری این مطلب که طرف قرارداد، دولت جمهوری 
اسالمی ایران یا وزارت نفت نبوده است، گفت: این قرارداد 
تجاری بین شرکت های ملی گاز ایران و ترکمن گاز بوده 
که به دلیل چند بار قطع گاز از سوی ترکمنستان و اعالم 
ترکمن گاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهی های شرکت ملی 
گاز ایران با اختالف هایی همراه شد.وی افزود: ما به دلیل 
تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم؛ حتی شرکت ملی گاز 
ایران بهره ای که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن 
بدهی تعلق می گیرد و به وام تبدیل می شود، را قبول داشت 
و حتی بخشی از این بدهی با شکل کاال و خدمات پرداخت 
شد، اما ترکمن گاز اصرار داشــت پول را به صورت کامل 
دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشتند.

وی ادامه داد: شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری 
را عنوان و اعالم کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، 
قیمت گاز ترکمن گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا 
از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل 
الحاقیه هایی که به قرارداد پیشین بسته بود، باال و از نظر 
شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از سوی دیگر شرکت ملی گاز 
بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به کمیت و کیفیت 
گاز نیز به ترکمن گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد 
طرح موضوع در داوری را قبــول نکردند، اما مدتی بعد، 
خودشان پرونده را به داوری بردند.وزیر نفت با بیان اینکه 
آنچه در داوری تصمیم گرفته شد، نتیجه دور از انتظاری 
نبوده است، تصریح کرد: داوری به این تصمیم رسید که 
شــرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن گاز 
پرداخت کند، اما حکم داوری، هیچ جریمه یا خسارتی را 
متوجه شرکت ملی گاز ایران نکرده است و از سوی دیگر، 
داوری با بخش قابل توجه درخواست شرکت ملی گاز ایران 
مبنی بر جریمه مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی 
ترکمن گاز موافقت کرده است که به این ترتیب، این میزان 
جریمه از بدهی شرکت ملی گاز ایران کسر می شود.زنگنه 
با یادآوری اینکه ایران به دلیل تحریم، امکان انتقال پول را 

نداشته است، افزود: باز هم باید بر سر اینکه چطور بدهی 
ایران پرداخت شود، بحث و راهکاری پیدا شود. دولت و 
ملت ترکمنستان دوست هستند و ما می خواهیم با این 
کشور همسایه در درازمدت کار کنیم. اختالف های تجاری 
در سطح بین الملل مطرح، بررسی و برطرف می شود و این 
طور نیست که بگوییم ببینیم چه کسی برد، چه کسی 
باخت یا حال چه کسی گرفته شد. همان طور که پیش از 
این نیز شرکت ملی گاز و بوتاش ترکیه به داوری رفتند و 
در عین حال به روابط دوستانه خود ادامه داده اندوی گفت: 
همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو 
شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی 
گاز از سوی ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه یافته 
تلقی شد.زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال امضای 
قراردادی جدید بین دو شرکت، عنوان کرد: این موضوع در 

چارچوب روابط درازمدت بین دو کشور تعریف می شود.

تسلیم نمی شویم
زنگنه در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه پیام این قرارداد 
در شرایط تحریمی ایران چیست، گفت: پیام قرارداد این 
است که ما سرپا ایستاده ایم و تســلیم نمی شویم.وزیر 
نفت اضافه کرد: ظرفیت سازی برای صنعت نفت، امری 
راهبردی اســت. ما از این مشکالت پیش تر هم دیده ایم 
و ان شاءاهلل از آنها عبور می کنیم و الزم است برای روزی 
که نیاز شود دوباره وارد بازار شویم و ظرفیت کافی داشته 
باشــیم. همان طور که پس از تحریم پیشین نیز دنیا از 
اینکه صنعت نفت ایران در کمتر از چهار ماه به حداکثر 
تولید خود بازگشت متعجب شــد.وزیر نفت در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به ضرورت تکیه بر 
توان و ظرفیت های ایرانی در پیشبرد پروژه های صنعت 
نفت، گفت: اصل برای وزارت نفت، استفاده حداکثری از 
تجهیزات ساخت داخل است و این الزام را به پیمانکاران 
نیز ابالغ کرده ایم که مجاز نیســتند کاالیی را که به طور 
کیفی در داخل کشور ساخته می شود، از خارج وارد کنند.
وی با اشــاره به بهره گیری از پمپ های درون چاهی در 
طرح توسعه میدان یاران، اظهار کرد: داخلی سازی این 
پمپ ها را از طریق چند مسیر مختلف دنبال می کنیم؛ 
چراکه پمپ درون چاهی به دلیل کار در دمای باال بعد از 
مدتی مستهلک می شــود و نیاز به تعمیر دارد، بنابراین 

بومی سازی آن می تواند بسیار راهگشا باشد.

کمتر از ۱۰ روز دیگر تا پایان مهلت رسمی رفع تعهد 
ارزی از ســوی صادرکنندگان برای صادرات ســال 
98 باقی نمانده و اکنــون، به گفته فعاالن اقتصادی، 
تغییراتی در روش های بازگشــت ارز صادراتی ایجاد 

شده است.
بانک مرکزی مهلت بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
سال 98 به کشور را پایان تیرماه 99 اعالم کرده است. 
مهلتی ۴ ماهه که بر اساس آن صادرکنندگان باید ارز 
حاصل از صادرات خود را به روش های اعالمی بانک 
مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آنگونه 
که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده، 
صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی سال 98 خود را 
به روش هایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و 
به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به 
میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی 
صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان 

حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.

آنگونه که تجربه سنوات گذشته صادرکنندگان نشان 
داده، بانک مرکزی همواره بیشــترین همکاری را با 
صادرکنندگان به منظور بازگشــت ارز به هر روشی 
داشته اســت و حتی کار تا جایی پیش رفته بود که 
صادرکنندگان می توانستند با بازگرداندن ۷۰ تا 8۰ 
درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی 
بر اساس روش های اعالمی بانک مرکزی رفع تعهد 
ارزی کنند. در این میان حتی ترکیب بازگشــت ارز 
صادراتی نیز چندان مورد توجــه بانک مرکزی قرار 
نداشت و صادرکننده، به هر روشی که می توانست و 
قدرت اجرایی داشــت، اجازه داشت تا ارز صادراتی را 
به چرخه اقتصــادی برگرداند.در همین ارتباط یکی 
از صادرکنندگان که خواست نامش در گزارش ذکر 
نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انعطاف بانک 
مرکزی در همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز 
صادراتی به نحوی بود که حتی اگر یک صادرکننده، 
توانایی الزم برای بازگرداندن بخــش عمده ای از ارز 

خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت 
اسکناس را داشت، می توانست از این روش استفاده 
کند؛ یا حتی اگر بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات 
با درصد باالتری از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده به 
شیوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری در 
مقابل ارز صادراتی به کار گرفته می شد نیز مانعی برای 

رفع تعهد ارزی ایجاد نمی کرد.
حال آنگونه که صادرکنندگان می گویند اکنون که 
برای رفع تعهد ارزی صادرات ســال 98 به ســامانه 
مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت اطالعات برای 
اســتفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا شخص 
دیگری را دارند، با برخی پیام ها از سوی سامانه مواجه 
می شوند که نشــان می دهد تغییراتی در روش های 

بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.
البته هنوز بانک مرکزی بخشــنامه رســمی در این 
خصوص صادر نکرده و باید دید که آیا این صرفاً یک 
پیام سامانه ای و محدودیت نانوشته است، یا اینکه بانک 

مرکزی در بخشنامه ای مجزا شیوه دیگری را برای رفع 
تعهد ارزی اعالم خواهد کرد.

به هر حال اگرچه هنوز بخشنامه ای رسمی درباره تغییر 
شــیوه های رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، ولی 
اکنون که صادرکنندگان باید با روش های تسهیل شده 
برای رفع تعهد ارزی سال 98 خود با توجه به مهلت 
زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه محدودیت های 
جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها اعالم می کند و 
اکنون روش واردات در مقابل ارز صادراتی با شرط و 

شروط هایی مواجه شده است.
در پیامی که به صادرکنندگان در این ســامانه داده 
می شود آمده اســت: »با توجه به گذشت چهار ماه 
از تاریخ خــروج کاال برای ایــن اظهارنامه صادراتی 
امکان ثبت درخواســت وجود ندارد.« و بدین شیوه، 
صادرکنندگان اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات 
برای واردات خود یا غیر را در صورتی که بیش از ۴ ماه از 

زمان صادرات آنها گذشته باشد، ندارند.

رئیس جمهــور گفت: تعطیلی کســب و کار و 
فعالیت اقتصادی در طوالنی مــدت قابل اجرا 
نیست و هیچ کشــوری در دنیا نمی تواند شش 
ماه ایــن کار را ادامه دهد.حســن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان 
اینکه مردم و دولت باید همکاری خوب و دقیق 
داشته باشــند، اظهار کرد: اگر اینگونه باشد در 
برابر مشــکالت کرونا ســریعتر عمل می کنیم 
و عبورمان راحت تر اســت اما اگر جز این باشد 
موفقیت ما دچار مشــکل می شــود.وی افزود: 
عادی انگاری این ویروس و کروناهراسی هر دو 
ما را دچار مشکل می کند. اگر فکر کنیم که دیگر 
این ویروس را پشت سر گذاشته ایم که ما را دچار 
مشــکل می کند و اگر هم فکر کنیم باید همه 

کارها تعطیل شود بازهم به مشکل می خوریم.
رئیس جمهوری یادآور شــد: تعطیلی کســب و کار و 
فعالیت اقتصادی در طوالنی مدت قابل اجرا نیست و هیچ 
کشوری در دنیا نمی تواند شش ماه این کار را ادامه دهد و 
مردم هم نمی پذیرند. اما راه درست در ادامه فعالیت های 
اقتصادی یا فرهنگی فقط منحصر به رعایت پروتکل های 
بهداشتی است و هیچ راه دومی وجود ندارد.روحانی تاکید 
کرد: تجمعات به طور کلی در وضعیت امروز غیرقابل قبول 
است. چه عزا چه عروسی، چه ســمینار چه جشنواره. 
همه اینها مضر است و حتی اگر برای کنکور هم وزارت 
بهداشت مشکلی داشته باشد برای آن تمهیدات بیشتری 
در نظر می گیرم.وی با اشــاره بــه محدودیت هایی که 
کشورهای دیگر برای ادامه حیات اقتصادی جامعه ایجاد 
کرده اند، گفت: این راحت ترین کار است که همه جا را 
تعطیل کنیم و فردایش مردم بیایند از تعطیلی و بیکاری و 
گرسنگی شکایت کنند. البته ما باید در چارچوب حرکت 
کنیم. حتماً باید در پروتکل های بهداشــتی حرکت و 
این موارد را رعایت کنیم. هرگونه مراســمی را در تمام 
شهرهای کشــور ممنوع کنیم و اصال اجتماعی شکل 
نگیرد. مگر با جمعی محدود و چند نفره.رئیس جمهوری 
با تاکید بر اهمیت فاصله گــذاری اجتماعی گفت: این 
موضوع در کنار استفاده از ماسک در همه مراکز اقتصادی 
و صنعتی و مراکز عمومی کامال الزم و ضروری است. ما 
باید مراقبت های بهداشتی فردی و اجتماعی را به عنوان 
یک اصل خدشه ناپذیر بدانیم.روحانی با بیان اینکه همه 

رسانه ها، هنرمندان و استادان به صحنه آیند و به مردم 
بگویند راهی جز رعایت پروتکل های بهداشتی نیست، 
اظهار کرد: ما حدود یک ماه با ایــن  ویروس در ابتدای 
شیوع آن جنگیدیم و از ۲۵ اسفند فوتی های ما سه رقمی 
شد و محدودیت ها آغاز شــد و از ۲۶ فروردین باز مرگ 
و میر ســه رقمی به دورقمی کاهش یافت و این دوماه 
ادامه پیدا کرد اما از ۲۵ خرداد بازهم ســه رقمی شدیم 
و امیدواریم که تا ۲۵ تیر این شرایط به پایان برسد.وی 
افزود: ما از ابتدای شیوع کرونا برای مواد شست وشو، مواد 
ضدعفونی کننده و مواد غذایی دچار مشکل نشدیم، در 
حالی که در اروپا و آمریکا این اتفاقات رخ داد. ما نه یک 
ساعت قطع آب و برق و تعطیلی پمپ بنزین داشتیم و نه 
یک ساعت قحطی مواد غذایی پیش آمد و این یعنی همه 
تالش کردند.رئیس جمهوری با قدردانی از تالش های 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
در واردات موارد مورد نیاز بهداشــتی به کشور، اظهار 
کرد: ما در ساخت واکسن کرونا مشغول تالش هستیم و 
کناره نگرفتیم. به اندازه توان خود کار می کنیم و کشوری 
نیســتیم که بگوییم حاال که تحریم هستیم گوشه ای 
بنشینیم و منتظر بمانیم تا اگر واکسن تولید شد به ما 
هم بدهند.روحانی تصریح کرد: بخش اعظم جامعه ما 
هیچوقت به تبلیغات دشمنان توجه نکرده و حاال هم 
توجه نمی کند. کسی نباید بیماری اش را مخفی کند. 
این کار ظلم به دیگران است. اگر مبتال شدیم به اطالع 
اطرافیان برسانیم. برخی می گویند روی مان نمی شود 
بگوییم، یعنی چه؟ اینجا دیگر موضوع شرم کردن وجود 
ندارد. باید بگویند و از محل کار مرخصی بگیرند.وی ادامه 
داد: هرکس از ساعت هفت و نیم تا چهارده و سی دقیقه 
کار کرد، یعنی ســاعت آن روزش را پر کرده است. پس 
دیگر نباید کسی جز این عمل کند و از کارمندان ساعت 
بیشتری برای حضور بخواهد.رئیس جمهوری با بیان 
اینکه اگر پروتکل های بهداشتی به درستی رعایت شود 
و سبک زندگی تغییر یابد به خوبی در برابر کرونا عمل 
می کنیم، اظهار کرد: ما باید وظایف خود را در این زمینه 
به خوبی انجام دهیم و برخی عادت ها مثل دست کشیدن 
به صــورت را کنار بگذاریم. یعنی بیاموزیم که دســت  
مبارک را به سمت صورت که خطرناکترین محل برای 
انتقال ویروس است، نبریم! اگر به این موارد توجه کنیم 

ان شاءاهلل این بیماری را هم پشت سر می گذاریم.

زنگنه:

ایران در پرونده ترکمن گاز جریمه  نشده  است

تغییر در روش های بازگشت ارز صادراتی

روحانی:

هیچ کشوری نمی تواند شش ماه فعالیت اقتصادی  را  تعطیل کند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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3 اقتصاد
ایران

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه معموال در فصل 
گرما تولید مرغ حدود ۲۵ درصد افت دارد،گفت: هم اکنون قیمت 
مرغ به حدود ۱۸.۵ هزار تومان رسیده اما مشکل نهاده ها ادامه دارد.

حبیب اسداهلل نژاد در گفتگو با مهر از افزایش حدود ۱۰۰۰ تومانی 
قیمت مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر 
کیلوگرم مرغ زنــده بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تــا ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
تومان است و بنابراین نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم نیز باید بین ۱۸ هزار 

و ۳۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

وی درباره دالیل این افزایش قیمت افــزود: علت این امر باال بودن 
قیمت نهاده ها و طبیعتاً قیمت تمام شده است چرا که نابسامانی بازار 

نهاده های دامی همچنان ادامه دارد.
اســداهلل نژاد با تاکید بر اینکه مرغداران مقصر گرانی مرغ نیستند، 
گفت: مرغداران نیز از این وضعیت متضرر شده اند و کماکان با مشکل 

کمبود و تأمین نهاده ها دست و پنجه نرم می کنند.
وی تصریح کرد: نگرانــی از تأمین نهاده در ماه هــای آینده باعث 
شــده که تولیدکنندگان میــزان جوجه ریزی را کاهــش دهند و 

 دولت باید این مســاله را جــدی بگیرد تا در ماه هــای آینده دچار
 مشکل نشویم.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: عالوه بــر این گرمای هوا نیز 
معموالً باعث می شــود میزان جوجه ریزی کاهش یابد ضمن اینکه 
مرغ ها در این فصل، در ســن پایین و با وزن پایین کشتار می شوند 
بنابراین در فصــل گرما به طور معمول به دلیــل عدم وزن گیری و 
کشتار در سن کم و تلفات بیشتر نسبت با ماه های خنک سال تولید 

بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افت می کند.

مقام مســؤول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد 
برای اخذ مالیات پلکانی از خریــداران خودرو صفر خبر داد؛ این مالیات 
تنها در صورتی شــامل خریداران می شــود که خودرو را تا یک ســال 
بعد از خریــد از کارخانه، در بازار بفروشــند.وی افزود: بر اســاس این 
 پیشنهاد، از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه تا بازار مالیات پلکانی اخذ 

خواهد شد.

این مقام مسئول در مورد جزئیات این پیشنهاد ادامه داد:  در صورتی که 
خریداران، مصرف کننده نهایی باشند مشمول مالیات نخواهد بود. اگر 
در سه ماهه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد 7۵ درصد تفاوت 
قمیت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه ۸ درصد 
از 7۵ درصد گفته شده کسر می شود. مثال ۶7 درصد مابه التفاوت قیمت 

در ماه چهارم مشمول مالیات می شود.

این مقام مسئول خاطر نشــان کرد:  این فرایند تا ۱۲ ماه ادامه می یابد و 
پس از آن دیگری مالیات مابه التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.

وی تاکید کرد:  این مالیات خاصیت تنظیم گری داشــته و برای کاهش 
سوداگری در بازار خودرو است. البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب 
نشده است. به گزارش فارس، مخاطبان در سامانه فارس من نیز با ثبت 
مطالبه ای خواستار اعمال مالیات در خرید و فروش مکرر خودرو شده اند.

قیمت مرغ به ۱۸.۵ هزار تومان رسید

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات سنگین از داللی خودرو صفر
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داستان اختالل شــبانه برخی 
سایت ها چه بود؟

سرقت و تخریب بخشی از مســیر فیبر نوری در 
تهران، موجب اختالل و از دسترس خارج شدن 

برخی سایت های داخلی در شب گذشته شد.
شب گذشته به دلیل قطع شدن قسمتی از فیبر 
نوری شــهرداری، ارتباطات مرکز داده آسیاتک 
که از بســتر زیر ســاخت فیزیکی فیبــر نوری 
شهرداری استفاده می کند دچار اختالل شد که 
 از دسترس خارج شدن برخی سایت های داخلی را 

در پی داشت.
در پی این اتفاق و نبود مسیر جایگزین،  سایت های 
زیادی برای چندین ســاعت از دســترس خارج 
شدند. ســازمان فاوای شــهرداری تهران در این 

خصوص جزئیاتی را منتشر کرده است.  
»سرقت و تخریب بخشی از مســیر فیبر نوری 
شهرداری در مسیر برج میالد باعث قطعی ارتباط 
مرکز داده آسیاتک تا مرکز LCT شد و در نتیجه 
خدمات و ســایت هایی که در دیتاسنتر شرکت 
آسیاتک میزبانی می شــدند، از دسترس خارج 

شدند.«
بر اساس اطالعیه ای که از سوی این سازمان منتشر 
شده، ایجاد مسیرهای پشتیبان برای ارتباطات مهم 
و حیاتی از موضوعاتی است که هر اپراتور و سرویس 
دهنده مرکز داده باید برای آن اقدام کند. با توجه 
به اینکه خدمات شهرداری در چارچوب واگذاری 
ظرفیت های مازاد و فقط در سطح زیرساخت های 
فیزیکی است و متقاضیان این ظرفیت های مازاد 
کاماًل از ایــن موضوع مطلع اند، لــذا پیش بینی 
مسیرهای جایگزین از طریق ســایر اپراتورها بر 
عهده خود شرکت هاست. در این مورد شهرداری 
تهران صرفا درخواست یک لینک ارتباطی بین 
مراکز فوق را دریافت کــرده و آن را برقرار کرد. و 
این در حالی است که هیچ گاه درخواست دیگری 
مبنی بر مسیر پشتیبان از جانب شرکت آسیاتک 

ارسال نشده بود.
با توجه به تخریب فیزیکی مسیر مذکور و زمانبر 
بودن ترمیم آن به دلیــل محدودیت های فنی و 
ترافیکی در سطح معابر و شریان های اصلی، ترمیم 

فیبر اصلی همچنان در جریان است.
بر اساس این اطالعیه، سازمان فاوای شهرداری 
تهران با تمام توان و در کوتاه ترین زمان ممکن برای 
رفع مشکل آسیاتک اقدام کرده و از سایر مسیرهای 
موجود، جهت برقراری ارتباط جایگزین در اسرع 
وقت اقدام کرده است و دسترسی به سایت ها همان 

شب برقرار شد.

اختصاص تسهیالت ویژه برای 
استخراج قانونی ارز مجازی

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج کنندگان 
ارزهای مجــازی که به صورت غیرمجــاز از برق 
استفاده می کنند، اگر مراجعه کرده و درخواست 
اســتفاده مجاز از برق بدهند برای آنها طرح ها و 

امتیازهای خوبی در نظر گرفته می شود.
»مصطفی رجبی مشهدی« افزود: تالش این است 
تا اســتخراج کنندگان ارزهای مجازی بتوانند با 

استفاده از برق مجاز به فعالیت خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: قیمت برق برای استخراج کنندگان 
ارزهای مجــازی در فصل غیر گــرم ۵۰ درصد 
قیمت متوسط اســت، بنابراین آنها می توانند از 
 این مزیت برای اســتفاده از برق مجاز بهره مند 

شوند.
رجبی مشــهدی گفت: تاکنــون ۳۰۰ مگاوات 
مشترک جدید از نوع استخراج کنندگان ارزهای 
مجازی مراجعه کرده اند که برخی در حال مصرف 
بوده و برخی نیز درصد ایجاد زیرساخت های خود 

هستند.
سخنگوی صنعت برق با اشــاره به دستورالعمل 
تعلق پاداش به کسانی که استفاده کنندگان از برق 
به صورت غیرمجاز برای تولید ارزهای دیجیتال 
را معرفی کنند، افزود: بر این اســاس، کسانی که 
سواستفاده از برق برای استخراج ارزهای مجازی 
را معرفی  کنند، از پاداش های در نظر گرفته شده 

بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد: افرادی که نســبت به شناسایی و 
معرفی سواستفاده کنندگان از برق برای استخراج 
ارزهای مجازی اقدام می کنند، متناسب با خسارت 
و یا میزان مصرف برقی که ســو استفاده شده، از 

جوایز و یا پاداش برخوردار می شوند.
رجبی مشــهدی  ادامه داد: تالش براین اســت 
که همه مردم بتوانند در تابســتان از نعمت برق 
برخوردار بوده و هیچ زمانی با خاموشــی ناشی از 

افزایش میزان مصرف مواجه نشوند.
سخنگوی صنعت برق افزود: اجازه نخواهیم داد 
عده ای سودجو با افزایش مصرف قابل مالحظه و 
تاثیرگذار بر شبکه، امکان بهره مندی از برق را از 

دیگران دریغ کنند. 

اخبار

برخی فعاالن بازار مسکن 
معتقدند تســهیالنی که 
قرار اســت در قالــب وام 
ودیعه به مستاجران داده 
شــود و همچنین مصوبه 
تعیین نرخ اجاره بها، در صــورت تداوم اجرا، از جو 

روانی و التهاب بازار اجاره می کاهد.
به گزارش خبرآنالین، رشــد عجیب اجاره بها در 
هفته های اخیر، این روزها مســووالن وزارت راه 
و شهرســازی را بر آن دانســته که با پرداخت وام 
ودیعه مســکن، به حمایت از مســتاجران اقدام 
کند. البته آن طــور که از رونــد گزارش ها درباره 
وام ودیعــه مســکن مشــاهده می شــود، ارائه 
 اطالعات تاکنون به صورت محدود و قطره چکانی 

بوده است.
در همیــن خصوص چنــدی پیش معــاون اول 
رییس جمهور در جلسه ســاماندهی بازار مسکن 
با تاکید بــر ضرورت ســاماندهی بازار مســکن، 
تاکید کــرد: اجاره بها در ســبد هزینــه خانوارها 
بسیار تعیین کننده اســت و دولت تصمیم دارد به 
منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، 
تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره با هدف کاهش فشــار بر مستاجران اتخاذ 

کند.
البته در بخش مسکن و اجاره قانون مدونی وجود 
ندارد و این طور که وزیر راه و شهرسازی می گوید، 
بخش مســکن و اجاره، مربوط به بخش خصوصی 
است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را 

تعیین کرده است.

کمک ودیعه اجاره به چه کسانی پرداخت 
می شود؟

چندی پیــش مدیرکل دفتــر اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی، به اجرای طرح حمایت 
از مســتاجران اشــاره کرد و گفت: بسته حمایتی 
به مســتاجران در حال طی کردن مراحل نهایی 
در هیات وزیران اســت و پس از تصویب اجرایی 
خواهد شــد. مدیرکل پروانه اصالنی در خصوص 
زمان اجــرای این طــرح عنوان کــرد: در نهایت 
 طی یک تا دو هفتــه آینده این فرآینــد زمان بر 

خواهد بود.
وی درباره جزییات تسهیالت اعطایی به مستاجران 
و شــرایط پرداخت آن تصریح کــرد: بحث کمک 
ودیعه اجاره مسکن برای خانوارهایی که نسبت به 
سایر مســتاجران به این ودیعه نیازمندتر هستند، 

اجرایی می شود.

شرطی که باید رعایت شود
در همین زمینه معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی 
نیز درباره اختصاص وام به مستاجران اعالم کرد: 
این امر مشــروط به داشــتن کد رهگیری است 
و تمامی بنگاه ها مجهز به این ســامانه هســتند، 
اما برخی از آژانس های امالک اقــدام به ثبت کد 
رهگیــری نمی کنند کــه تخلف اســت. به گفته 
محمود محمــودزاده، تمامــی بنگاه های امالک 
باید این تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای 
 شناسایی واجدین راهی جز دریافت کد رهگیری 

ندارد.
وی تاکید کرد: قراردادهای بین مســتاجر و مالک 
بدون کد رهگیری حتــی قابلیت پیگیری قضایی 
هم ندارد و ما تمام مستاجران را به دریافت این کد 

توصیه می کنیم.

کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران به 
کدام خانه ها تعلق می گیرد؟

در تازه تریــن اظهارنظر، وزیر راه و شهرســازی با 
اشــاره به این که بانک مرکزی در حــال تجزیه و 
تحلیل نحوه پرداخت تسهیالت کمک هزینه ودیعه 
مسکن اســت، اعالم کرد: قرار شده کمیته تامین 
منابع ســتاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک 
مرکزی، اقدامات الزم در ایــن خصوص را مدنظر 
قرار دهد و بخشی از منابع 7۵ هزار میلیارد تومانی 
که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شــده است 
را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.

براســاس تصمیم گیری هــای انجام شــده برای 
پرداخت این تســهیالت، واحد مســکونی که در 
اختیار مســتاجران قرار دارد، باید مطابق با الگوی 

مسکن باشــد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد 
مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این 
تسهیالت 7۵ مترمربع و در سایر شهرهای کشور 

۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیالت، وجود 
قرارداد رسمی اجاره میان موجر و مستاجر است. 
این تســهیالت پس از نهایی شدن به عنوان کمک 
هزینه ودیعه مســکن از طریق شــبکه بانکی در 
اختیار مالــکان قرار می گیرد و مســتاجران صرفا 

کارمزد تسهیالت را پرداخت می کنند.

بازار مسکن برای سفته بازان غیرجذاب 
می شود؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک درباره سیاست 
حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفت: 
اگر بســته های سیاســتی و حمایتی دولت برای 
ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار 
مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب 
خواهد کــرد که منجر به شکســتن حباب قیمت 

مسکن خواهد شد.
به گفته حسام عقبایی، تســهیالنی که قرار است 
در قالــب وام ودیعه به مســتاجران داده شــود و 
همچنین مصوبه تعیین نــرخ اجاره بها، در صورت 
تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می کاهد و به 
همین دلیل همزمان با پیش بینی ثبات قیمت ها 
در نیمه دوم امسال، امکان تعدیل نرخ ها نیز وجود 

خواهد داشت.
وی با پیش بینی خروج سفته بازان و سوداگران از 
بازار مسکن در ماه های باقی مانده تابستان، عنوان 

کرد: بر استمرار اجرای سیاست های تسهیل گری 
در بخش تولید و عرضه مســکن و تنظیم گری در 
بخش اجاره اصــرار داریم؛ چراکــه تحلیل ما این 
اســت که در صورت تقویت اجــرا در این بخش، 
بازگشت ثبات به بازار مســکن می تواند در شش 
ماهه دوم سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه 

داشته باشد.

جلوی قیمت های خودســرانه گرفته 
می شود؟

پیش از این، وزیر راه و شهرســازی در یک برنامه 
تلویزیونی اعالم کرد: اثاث کشی و جابه جایی وسایل 
یکی از عوامل موثر در گسترش بیماری کروناست، 
به همین دلیل ســتاد ملی کرونا مصوبه ای داشت 
مبنی بر این که قراردادها به مدت دوماه عینا تمدید 
شــود و پس از آن مصوبه جدیدی را داده است که 
قراردادها تمدید شــود و حداکثر میزان افزایش 
اجاره بها در هر شهر را اعالم کرده است. این مصوبه 
برای مدیریت بازار و برای جلوگیــری از افزایش 
قیمت هــای غیرمنطقی که بعضی ها خودســرانه 
اعمال کردند داده شــده اســت. محمد اسالمی 
درخصوص بســته حمایتی عنوان کرد: تالش شد 
تا که بخشی از تسهیالتی که ســتاد کرونا در نظر 
گرفته بود، به مستاجرینی که در گروه های هدف 
قرار می گیرند و واحدهای مســکونی آنان مطابق 

الگوی طرح جامع مسکن است، ارائه شود.
وی عنوان کرد: این مبلغ بــه عنوان کمک به پول 
پیش )مبلغ ودیعه( آنان اســت که بــا هماهنگی 
بانک هــای عامــل در اختیار مالــک )موجر( قرار 
می گیرد و مستاجرین فقط کارمزد آن را پرداخت 
می کنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررسید قرارداد 
به بانک مسترد می شــود. مبلغ آن هنوز مشخص 
نشده است و بعد از پرداخت تسهیالت به مشاغل در 
مراحل بعد تسهیالت مستاجران پرداخت می شود.

اسالمی تصریح کرد: حداکثر افزایش اجاره بها در 
شهر تهران ۲۵ درصد، در 7 کالنشهر ۲۰ درصد و 
در سایر شــهرها ۱۵ درصد اعالم شده است. البته 
باید تمدید قراردادهای اجاره در سامانه معامالت 
امالک و مستغالت کشور ثبت شود و کد رهگیری 

دریافت کنند.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر مستاجر 
به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل 
نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیــه برایش صادر 
می شــود و طی دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک 
در این دوره نسبت به فروش خانه خود به صورت 
رســمی اقدام کند و معامله  ثبــت و کد رهگیری 
دریافت شده باشد، مستاجر ظرف دوماه باید خانه 

را تخلیه کند.

فرمول دولت برای رام كردن بازار سركش اجاره چیست؟

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن  مستاجران

تنها با دو كشــور محدودیت 
تجارت مرزی وجود دارد

سخنگوی گمرک ایران گفت: با همه کشورهای 
همســایه ارتباط تجاری برقرار است تنها با دو 

کشور برخی محدودیت ها وجود دارد.
»سید روح اهلل لطیفی« بیان اینکه در حال حاضر 
با تمام کشورهای همسایه ارتباط تجاری داریم، 
اظهار داشت: توقفی در تجارت با کشورهای دیگر 
وجود ندارد و تنها با دو کشور محدودیت هایی 
وجود دارد کــه با رعایت دســتورالعمل های 
 بهداشــتی مرزهای باقی مانده نیز بازگشایی 

می شوند.
ســخنگوی گمــرک افــزود: در مرزهــای 
ترکمنســتان چهار مــرز زمینی ســرخس، 
باجگیــران، لطف آباد و اینچه بــرون در حوزه 
جاده ای بســته هســتند، اما در بخش ریلی، 
 پایانه هــای ســرخس و اینچه بــرون فعال 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه هفت بازارچــه با اقلیم 
عراق باز اســت، افــزود: در زمان آغاز شــیوع 
کرونا در این مرزهــا توقفی وجود نداشــت، 
اما میــزان تجارت، کمتر شــده بــود که در 
 حال حاضــر در ایــن مرزها مشــکلی وجود 

ندارد.
لطیفی با اشاره به اینکه در دیگر بخش های عراق 
نخست مرز مهران بازگشایی شد، خاطرنشان 
کرد: همچنین در مرز سومار تا چند روز آینده 

شاهد تجارت عادی خواهیم بود.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: مجوز بازگشایی 
مرز سومار طی روزهای گذشته صادر شده است، 
اما اقدامات عملی بــه دلیل برخی هماهنگی و 
جمع بندی ها برای اجرای دستورالعمل های 
بهداشــتی و تعیین زمان »ترانشــیپمنت« با 
تعلل روبه رو شــدیم که تا نخستین روزهای 
 هفته آینده این مشــکالت نیز رفــع خواهد 

شد.
وی افزود: در مرز شــلمچه این شرایط پیشتر 
انجام شده بود به همین دلیل بعد از صدور مجوز 
بازگشایی در روز نخست تنها در چهار ساعت 
۲۵۰ کامیون برای خــروج از این مرز پذیرش 

شدند.
لطیفی خاطرنشــان کرد: دولت عراق مرحله 
به مرحله برای تامین نیازهای کشــور خود و 
جبران کمبود مواد غذایی یا ملزومات ضروری 
به وجود آمده در اســتان های عــراق، اقدام به 
بازگشــایی مرزها کرد و امیدواریم با تایید در 
اجرای دســتورالعمل های بهداشتی، سرعت 
بخشی در بازگشایی مرزهای خسروی و جذابه 

را شاهد باشیم.

بنگاه داری بانک هــا در بازار 
مسکن ممنوع خواهد شد 

عضو کمیســیون عمران مجلس گفــت: یکی از 
محورهای اصلی طرح ســاماندهی بازار مسکن، 
ممنوعیت ورود بانک ها به حــوزه بنگاه داری و 
واسطه گری بازار مسکن است، از این رو با تصویب 
طرح مذکور، دیگر بانک هــا برای فعالیت در این 

عرصه اجازه نخواهد داشت.
اقبال شاکری عضو کمیســیون عمران مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با 
انتقاد از فعالیت بانک ها در عرصه واسطه گری بازار 
مسکن، گفت: متأسفانه یکی از عوامل بروز تالطم 
و گرانی در بازار مسکن فعالیت واسطه گرایانه بانک 

ها در این عرصه است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بنگاه 
داری بانک ها در عرصه بازار مسکن موجب افزایش 
قیمت مسکن شده است، به نظر من برای بانک ها 
مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش 
پیدا می کند، بلکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر 
هســتند. وی گفت: ورود بانک ها به عرصه بنگاه 
داری و مســکن داری کامال خالف قانون بوده و 
مغایر با مصالح ملی است، بنابر این بانک ها باید در 

این عرصه تغییر رویه بدهند.
 شاکری با اشاره به تدوین طرح کمیسیون عمران 
مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی 
 از محورهای اصلی طرح مذکور، ممنوعیت ورود 
بانک ها به حوزه بنگاه داری و واســطه گری بازار 
مسکن است، از این رو با تصویب طرح مذکور، دیگر 
بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد 
داشت. هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیالت کم 

سود به تولیدکنندگان مسکن باشد
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به طور 
حتم هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیالت کم 
سود به تولیدکنندگان برای حمایت از بخش تولید 

مسکن باشد.

اخبار

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو 
گفت: متاسفانه منکر وجود جنس تقلبی و فیک در 
بازار نیســتیم و حدود ۲۰ درصد از قطعات در حال 

حاضر بی کیفیت هستند.
مهدی کاظمی افزود: دولت باید با کاالی تقلبی مبارزه 
کند و یکی از راه های این بازار کمک گرفتن از خود 
اعضای ۱۰ هزار نفری اتحادیه لوازم یدکی خودرو در 

تهران است.
وی گفت: اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناسان 
خبره ای هســتند و هــم مدیران بســیار خوب که 
می توانند به گمرک و وزارت صمت کمک کنند هر 
قطعه ای که قرار اســت وارد کشور شود به اتحادیه و 
کارشناسان معرفی شــود تا از سالمت و کیفیت آن 

اطمینان حاصل شود و بعد اجازه ورود داده شود.
کاظمی در خصوص برخــورد اتحادیه با متخلفین 
و فروشــندگان لوازم یدکی تقلبی هم گفت: روزانه 
در اتحادیه بین پنج تا ۱۰ پرونده شــکایت از اعضا 
رسیدگی می شــود که از تاریخ ۹7.۱.۱ تا به امروز 
حدود ۲ هزار پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته است.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو 
گفت: افراد متخلف را بــه اتحادیه دعوت می کنیم، 
اخطار می دهیم، جریمه می کنیــم، درج در پرونده 
می کنیم، اما قانونی نداریم که بتوانیم در همان لحظه 
واحد صنفی را پلمپ کنیم، اما درنهایت اگر اخطارها 
زیاد و تخلف گسترده شود پرونده به اتاق اصناف و در 
نهایت از آنجا به اماکن بــرای تعطیلی واحد صنفی 

ارجاع داده می شود.
کاظمی علت افزایش قیمت لــوازم یدکی در بازار را 
هم چند دلیل عنوان کرد و گفت: علت اول که بر همه 
صنوف تأثیر گذاشته افزایش نرخ ارز بوده، علت دوم 
عدم داد و ستد با کشورهای همسایه و تعطیلی بنادر 
آن ها به خاطر ویروس کرونا بوده است و علت سوم هم 
عدم ترخیص کاال از سوی گمرکات و ناهماهنگی در 

دولت است.
وی اضافه کــرد: از بهمن ۹۸ تــا االن بارها به دولت 
گفته ایم و هشدار داده ایم که به خاطر کمبود قطعه 
افزایش قیمت در پیش داریم، اما واقعاً کسی تا به امروز 

به داد ما نرسیده است.

ســتاد تنظیم بازار از کاهش قیمت تخم مرغ به 
کیلویی ۹۵۰۰ تومــان درب مرغداری خبر داد و 
اعالم کرد قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف 

کننده کمتر از ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
ستاد تنظیم بازار با صدور اطالعیه ای در خصوص 
قیمت تخم مرغ و مجموعه اقدامات صورت گرفته 
برای تنظیم بازار این کاال اعــالم کرد: مجموعه 
اقدامات ســتاد تنظیم بازار در کنترل صادرات و 
خروج واسطه ها از تامین نهاده های مرتبط با این 
کاال در بازار، سبب شده تا نرخ هر کیلوگرم تخم 
مرغ درب مرغــداری از ۱۱ هزار تومان به ۹۵۰۰ 
تومان کاهش یافت و همه دستگاه های نظارتی 
و شــبکه های توزیع مکلف به رعایت این قیمت 

مصوب هستند.
در اطالعیه ســتاد تنظیم بــازار مبنی بر کاهش 
قیمت تخم مرغ و مجموعه تدابیر صورت گرفته 
در بازار این کاال، آمده است: با مجموعه اقدامات 
صورت گرفته در کنترل صادرات تخم مرغ که به 
واسطه افزایش نرخ ارز روند شتابانی به خود گرفته 

بود و همچنین تأمین نهاد مرغداران مرغ تخم گذار 
از طریق تشــکل های مربوطه، حذف واسطه ها 
صورت گرفته و این تدابیر ســبب شده تا قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری که از سوی 
ستاد تنظیم بازار ۱۱ هزار تومان تنظیم شده بود 

به ۹۵۰۰ تومان کاهش یابد.
پیش از این هر کیلو تخم مرغ با قیمت های باالتر 
از ۱۱ هزار تومان عرضه می شد که هم اکنون به 
زیر ۹۵۰۰ تومان درب مرغداری تعدیل شــده و 
تمام شبکه های توزیع از جمله میادین میوه و تره 
بار فروشگاههای زنجیره ای و صنوف خرده فروش 
مکلف هستند نسبت به رعایت قیمت فروش هر 
کیلوگرم تخم مرغ در مبادی عرضه به نرخ ۱۱ هزار 
تومان اقدام نماید. بر این اســاس قیمت هر شانه 
تخم مرغ با توجه به وزن آن )7/۱ – ۸/۱ کیلوگرم( 
کمتر از ۲۰ هزار تومــان خواهد بود؛ ضمن اینکه 
تمام حوزه های نظارتی در صورت مشاهده عدم 
رعایت قیمت مصوب، مکلف به برخورد جدی با 

شبکه عرضه کننده این کاال هستند.

تخم مرغ ارزان شد۲۰ درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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سخنگوی صنعت برق خبر داد
اختصاص تسهیالت ویژه برای استخراج قانونی ارز مجازی

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیرمجاز از برق 
استفاده می کنند، اگر مراجعه کرده و درخواست استفاده مجاز از برق بدهند برای آنها طرح ها 
و امتیازهای خوبی در نظر گرفته می شود. »مصطفی رجبی مشهدی« روز شنبه افزود: تالش 
این است تا استخراج کنندگان ارزهای مجازی بتوانند با استفاده از برق مجاز به فعالیت خود 
ادامه دهند.وی ادامه داد: قیمت برق برای استخراج کنندگان ارزهای مجازی در فصل غیر گرم 
۵۰ درصد قیمت متوسط است، بنابراین آنها می توانند از این مزیت برای استفاده از برق مجاز 
بهره مند شوند. رجبی مشهدی گفت: تاکنون ۳۰۰ مگاوات مشترک جدید از نوع استخراج 
کنندگان ارزهای مجازی مراجعه کرده اند که برخی در حال مصرف بوده و برخی نیز درصد 
ایجاد زیرساخت های خود هستند. سخنگوی صنعت برق با اشاره به دستورالعمل تعلق پاداش 
به کسانی که استفاده کنندگان از برق به صورت غیرمجاز برای تولید ارزهای دیجیتال را معرفی 
کنند، افزود: بر این اساس، کسانی که سواستفاده از برق برای استخراج ارزهای مجازی را معرفی 
 کنند، از پاداش های در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد.وی ادامه داد: افرادی که نسبت به 
شناسایی و معرفی سوءاستفاده کنندگان از برق برای استخراج ارزهای مجازی اقدام می کنند، 
متناسب با خسارت و یا میزان مصرف برقی که سو استفاده شده، از جوایز و یا پاداش برخوردار 
می شوند. رجبی مشهدی  ادامه داد: تالش براین است که همه مردم بتوانند در تابستان از 
نعمت برق برخوردار بوده و هیچ زمانی با خاموشی ناشی از افزایش میزان مصرف مواجه نشوند. 
سخنگوی صنعت برق افزود: اجازه نخواهیم داد عده ای سودجو با افزایش مصرف قابل مالحظه 

و تاثیرگذار بر شبکه، امکان بهره مندی از برق را از دیگران دریغ کنند.

درخواست سازمان نظام صنفی رایانه ای از مجلس یازدهم:
تشکیل كمیسیون ویژه فناوری اطالعات ارتباطات در 

مجلس ضروری است
سازمان نظام صنفی رایانه ای در یک سند نظرات پیشنهادی خود در خصوص تقنین قوانین 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را تقدیم نمایندگان مجلس یازدهم کرده اســت. این 
سازمان در سند خود با اعالم اینکه بزرگترین  و فراگیرترین تشکل صنفی حوزه ICT کشور 
است، اعالم آمادگی کرده تا ظرفیت کمیسیون های تخصصی بیست و چهارگانه این تشکل 
صنفی در خدمت کمیسیون های تخصصی مجلس قرار بگیرد. همچنین این سازمان با اشاره 
به تراکم خالءهای قانونی و عقب ماندگی های اجرای در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 

تشکیل یک کمیسیون ویژه برای این حوزه را در مجلس ضروری اعالم کرده است.

ورود استارتاپ های معروف به بورس
در جلسه عصر روز جمعه وزیر اقتصاد با ۵ شرکت اینترنتی ایران مقرر شد تا این شرکت ها تا 
پایان تابستان به بازار سرمایه راه پیدا کنند. فرهاد دژپسند در جلسه ای که روز جمعه مورخ 
2۰ تیر 99 با حضور مدیران پنج شرکت بزرگ اینترنتی ایران شامل دیجی کاال، کافه بازار، 
تپسی، فیلیمو و شیپور از همکاری برای عرضه سهام این شرکت ها به بورس پرده برداری 
کرد. به گفته وزیر اقتصاد، در مرحله نخست سهام اولین شرکت بزرگ اینترنتی ایران در هفته 
اول مردادماه سال جاری عرضه می شود و پنجمین شرکت نیز در هفته آخر شهریور ماه به 

بازار بورس قدم می گذارد. 

اخبار

فعالیتاستارتاپهایحوزهبانکیتسهیلمیشود
تفاهمنامهایباهدفبکارگیریظرفیتهایمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوشرکتفرابومدرحوزهتوسعهفناوریهایدیجیتالوهوشمندسازیمبتنیبرAPIدربسترتوسعه
اقتصادمشارکتیبهامضارسید.حمایتازتوسعهمحیطسندباکسبرایافزایشظرفیتخدمترسانیوعملیاتیسازیاتصالتجاریکسبوکارهایمنتخبازدیگراهدافاینتفاهمنامه

همکاریمشترکاست.

گرچه این روزهــا در همه 
مغازه ها »از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد« یافت می شــود و 
دولت تمام تــالش خود را 
می کند تا کمبودی در بازار 
کاالهای اساسی نباشد؛ اما آنچه از دست دولتمردان 
خارج شده و بنای ناســازگاری دارد، قیمت اجناسی 
است که این روزها طغیان کرده است. از برنج بگیر تا 
روغن و نان و ماکارونی و تمامی اقالم اساسی! در این 
میان نمایندگان تازه بر کرسی نشسته مجلس بر آن 
شده اند تا مثل همیشه گرد و خاک کنند؛ گرد و خاکی 

که تنها بوی شعارزدگی می دهد تا عمل! 
در این میان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، خواب مجلسیان برای بازار کاالهای اساسی را 
بازگو می کند. جبار کوچکی نژاد نحوه توزیع کاال های 
اساسی در کشــور را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر 
اینکه به علت ضعف های موجود ایــن روند به خوبی 
اجرایی نشده است، عنوان کرد: »با توجه به مشکالتی 
که در این حوزه وجود داشت مجلس برای رفع نقاط 

ضعف تمهیداتی را اتخاذ می کند.«
وی با انتقاد از رونــد تخصیص ارز یارانــه ای و ارز ۴ 
هــزار و 2۰۰ تومانی جهت تأمین کاال های اساســی 
مورد نیاز کشــور اصالح ایــن فرآیند را در شــرایط 
کنونی الزم و ضروری دانســت و گفت: »آمار ها نشان 
می دهد کاال های اساسی با ارز یارانه ای تأمین شدند، 
اما با قیمت بیشــتری در اختیــار مصرف کنندگان 

قرار گرفته اســت.« نماینده مردم رشــت در مجلس 
با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کاال های اساســی به 
محرومان و قشر ضعیف جامعه فشــار های زیادی را 
 تحمیل می کند، خاطرنشان کرد: »مسائل اقتصادی
 و معیشــتی مردم از مهم ترین موضوعاتی است که 
مجلس سعی دارد با استفاده از رسالت کاری خود در 

راستای بهبود آن تالش کند.« 

صحبت هــای عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه 
و محاســبات مجلس در حالی مطرح می شــود که 
کارشناســان معتقدنــد توزیع کاالهای اساســی از 
طریق کاالبرگ یا کوپن بســتر فســاد را فراهم می 
کند و تبعات منفی فراوانی خواهد داشــت. »کسب 
 و کار« در گفتگــو بــا یک کارشــناس، این مســاله

 را بررسی می کند. 

طرح »الزام دولت به استفاده از كاالبرگ«  در مجلس كلید خورد

 زمزمه کوپنی شدن کاالهای اساسی
طرح شتاب زده مجلس برای توزیع كاالهای اساسی                                           بازگشت سیاست شکست خورده توزیع كوپنی كاالهای اساسی

کوپن، یک راه حل با انبوهی از مشکالت
عباس علوی راد، اقتصاددان

تجربه تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی در قوانین بودجه سال های 9۷ و 9۸ برای تامین کاالهای اساسی مردم و در نظر گرفتن حدود ۳۰ میلیارد دالر برای مهار افزایش قیمت آنها همزمان با جهش ارزی عماًل نشان داد دولت به هدف 
خود نرسیده است.افزایش شدید نرخ تورم شاخص کل و گروه خوراکی ها در سال های 9۷ و 9۸ و فشار سنگین به معیشت خانوارهای دهک های پایین درآمدی مهم ترین گواه شکست دولت در اهداف تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساسی مردم است.از سوی دیگر ابهامات جدی پیرامون نحوه تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی و انحرافات احتمالی آن در گزارش دیوان محاسبات به مجلس نشان داد این شیوه ذاتا دارای بستر فساد است .حاال خبر می 
رسد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به فکر حل این مشکل و کمک به تامین کاالهای اساسی مردم به قیمت مناسب است. یکی از راه حل هایی که تلویحاً به آن اشاره شده تامین کاالهای اساسی مردم با استفاده از 
کاالبرگ است.اگرچه جزئیات زیادی از نحوه اجرای این شیوه تامین کاالهای اساسی مردم ارائه نشده است، اما به نظر می رسد هرگونه شتاب زدگی و سطحی نگری ممکن است مشکالت جدیدی را ایجاد کند. کشور ما تجربه 
استفاده از کاالبرگ در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی را دارد. اولین مسئله این است که خود سیستم کاالبرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار ســیاه خواهد بود. از طرف دیگر استفاده از این شیوه یک بازگشت به عقب 
محسوب شده و بار روانی سنگین در داخل برای نسل جدید ایجاد خواهد کرد. عالوه بر این در صحنه بین المللی هم تبعات منفی در پی خواهد داشت. به نظر می رسد بازگشت به سیستم کاالبرگ تجربه شده در دهه ۱۳۶۰ از ابعاد 
مختلف مناسب نیست، اما برای هدفمند شدن تخصیص ارز دولتی برای تامین کاالهای اساسی مردم می توان از شیوه های دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال دولت می تواند روی پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز نیمایی و ۴2۰۰ 
تومانی در قالب سیاست مالی هدفمند با استفاده از کارت های خرید کاالهای اساسی برای دهک های پایین درآمدی جامعه تمرکز کند. با این روش دولت از یکسو به سوی تک نرخی شدن نرخ ارز گام برداشته و رانت های موجود 

آن را حذف می کند و از سوی دیگر مداخله ای در قیمت گذاری کاالهای اساسی در بازار نمی کند. عالوه بر این کمک های دولت دقیقاً به جامعه هدف که قشر آسیب پذیر است، خواهد رسید.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس گفت: 
حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولیدی کشور بال 
استفاده اســت، در ایجاد اشتغال نیاز به ایجاد 
زیرســاخت بزرگ نداریم، بلکه نــرم افزاری 
می خواهیم تا ظرفیت تعطیل را به فعال تبدیل 
کند و پلتفرم ها اینجا عمل می کنند. ســید 
محســن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اســالمی  با حضور در مراسم مجمع 
هماهنگی بخش خصوصی99 در محل مرکز 
همایش  های بین المللی صداوســیما گفت: 
موضوع اقتصاد و معیشت در رتبه اول جامعه 
ایرانی قرار دارد.رئیس فراکسیون دانش بنیان 
مجلس گفت: کشــور ما بــه زودی به عدد ۸ 
میلیون نفر فارغ التحصیل می رسد که ایجاد کار 
مناسب با روش های سنتی امکان پذیر نیست. 
دهنوی گفت: هفته گذشته با سرپرست وزارت 
صمت جلسه ای داشتیم و درباره ظرفیت ایجاد 
اشتعال گفت وگو کردیم. اگر بخواهیم در حوزه 
صنایع ســنگین برای یک نفر اشتغال ایجاد 
کنیم، باید بیش از یک میلیــارد اعتبار ایجاد 
شود. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: 
برای ایجاد اشتغال راهی به غیر از تغییر نگاه 

وجود ندارد. این مسئله با تغییر شیوه کسب 
و کار محقق می شود. رئیس فراکسیون دانش 
بنیان مجلس با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از 
ظرفیت تولیدی کشور بال استفاده است، گفت: 
در ایجاد اشتغال نیاز به ایجاد زیرساخت بزرگ 
نداریم، بلکه نرم افزاری می خواهیم تا ظرفیت 
تعطیل را به فعال تبدیل کند و پلتفرم ها اینجا 

عمل می کنند.
 دهنوی اظهار کرد: سرمایه انسانی متخصص 
ظرفیت اصلی کشــور برای توسعه محسوب 
می شود. عضو هیئت رئیســه مجلس افزود: 
در بازدیدهای مختلف از صنایع دیده ام که به 
واســطه یک نفر توانمند، کسب و کارها فعال 
شده اند و اگر خروجی رویدادهایی مانند فن آور 
بتواند در سال هزار نفر را شایسته گزینی کند، 
می تواند حداقل در همان عدد هزار، کســب 
 و کار ایجاد کنــد.وی با بیــان اینکه مجلس 
در دوران جدیــد، مســئله مقــررات زدایی 
را دنبال می کند، تصریح کرد: در ســال های 
متمادی گذشته برای راه اندازی کسب و کاری 
دستورالعمل های دست و پا گیر زیادی ایجاد 
شــد که برای برخی امور باید 2۷ تا حدود ۵۰ 

مجوز دریافت کرد. رئیس فراکســیون دانش 
بنیان مجلس گفت: برای رفــع این موضوع 
بســته ای تحت عنوان »جهش تولید دانش 
بنیان« تهیــه کرده ایــم و با الگوبــرداری از 
تجربه هــای موفق، مســیری بــرای جهش 
کســب وکار ها ایجاد کنیم. دهنوی بیان کرد: 
تهیه بسته رفع انحصار از مجوز ها بسته دیگری 
است که همکاران اقتصادی مجلس در دست 
دارند. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: دریافت 
مجوز در حوزه های مختلف کســب وکار ویژه 
یک نهاد نیست. با حذف بســیاری از شرایط 
دریافت مجوز، ظرفیت بزرگی ایجاد می شود. 
دهنوی با بیان اینکه با رقابت پذیر شدن بازار 
و رفع انحصــار، عدالت اجتماعــی هم ایجاد 
می شود، گفت: ما باید در مجلس، دولت و سایر 
نهادها پیگیری کنیم تا بسیاری از این مقررات 
و انحصارهای دســت وپا گیر برداشته شود و 
جمعیت چند میلیونی جوان وارد بازار کسب و 
کار شود. رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس 
تأکید کرد: توجه به شــرکت  های راهبردی 
 نباید ما را از اهمیت و توجه به شــرکت های

 با سابقه غافل کند.

پیش بینــی می شــود ارزش کل بــازار 
محتوای دیجیتال تا سال 2۰2۵ به ۳۱۷ 
میلیارد دالر یعنی دو برابر ســال 2۰۱9 

برسد.
بر اســاس تازه ترین گزارش هــا افزایش 
بی سابقه استفاده از محتوای دیجیتال بر 
اثر شیوع بیماری کرونا، خانه نشینی و روی 
 آوردن مردم به تجهیزات دیجیتال همراه 
می تواند ســرعت رشــد بازار را به شکل 
چشــمگیری افزایش دهــد. ارزش بازار 
محتوای دیجیتال سال گذشته میالدی 
به ۱۴۸ میلیارد دالر رســید و پیش بینی 
می شــود که با توجه به شــیوع جهانی 
بیماری کرونا، این بازار در سال 2۰2۰ با 
رشد قابل توجهی مواجه شود. سال 2۰۱۷ 
ارزش کل بازار محتــوای دیجیتال ۱۱۵ 
میلیارد دالر بود، اما در دوره ۷ ساله 2۰۱۸ 
تا 2۰2۵ پیش بینی می شود که این بازار 
با رشد ساالنه ۱۳.۵ درصدی مواجه باشد 

و بیش از 2.۵ برابر در این بازه رشد کند.
بر اســاس این گزارش، تحوالت متأثر از 
شیوع بیماری کرونا و وابستگی روزافزون 
شهروندان به استفاده از ابزارهای دیجیتال 

و افزایش چشــمگیر محتوای دیجیتال، 
می تواند پیش بینی های ســال های اخیر 
برای رشد این بازار را به شکل چشمگیری 
متحول کنــد و با ادامــه همه گیری این 
بیماری، رشــد بازار محتوای دیجیتال را 

تسریع کند.
صنعت محتــوای دیجیتال بــه معنای 
اســتفاده از ابزارهــای فناوری های نو و 
ارتباطات برای تلفیق عکس، متن، صوت 
و تصویر در خدمــات و کاالهای تجاری 
گفته می شــود. محتــوای دیجیتال به 
شــکل آنالوگ یا دیجیتال در فرمت های 
مشخصی ذخیره می شود. اشکال مختلف 
محتــوای دیجیتال بــه اطالعاتی گفته 
می شــود که به صورت دیجیتال پخش 
یا از طریق اینترنت اســتریم می شوند یا 
اینکه بر روی ابزارهای ذخیره کامپیوتری 
نگهداری می شوند. دو دیدگاه مختلف در 
مورد محتوای دیجیتــال وجود دارد، در 
دیدگاه حداقلی، فقط محتوای رسانه ای 
به عنوان محتوای دیجیتال تلقی می شود، 
اما در دیــدگاه حداکثری همه اطالعاتی 
که به صورت دیجیتال مخابره می شــود 

از جملــه محتــوای به روزرســانی های 
پیش بینی آب و هوا، نقشه های جی پی اس 
و امثال آنهــا، از جمله محتوای دیجیتال 
محســوب می شــود. با فراگیر شــدن 
اســتفاده از اینترنت، محتوای دیجیتال 
به صورت های مختلف از جمله پست های 
شبکه های اجتماعی، پست های وبالگ، 
ای بوک ها، استریم های آن الین و بسیاری 
از شــیوه های نوین ارتباطــی در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.

کدام کشورها بیشــترین رشد را 
تجربه می کنند؟

بازارهای محتوای دیجیتال در سراســر 
جهان رشــد بســیار ســریعی را تجربه 
می کنند. رشــد ســاالنه بازار محتوای 
دیجیتال در ژاپــن و کره جنوبی به دلیل 
فراگیرتر شدن بازی های موبایل، بین ۴۵۰ 
تا ۶۰۰ درصد برآورد می شود. در چین به 
دلیل اســتفاده روزافزون از دستگاه های 
همــراه و رشــد کاربران اپ هــای تلفن 
همراه، رشــد محتوای دیجیتال به شکل 

بی سابقه ای افزایش یافته  است. 

نوبت دوم 

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
  شماره99/154-14

 مناقصه گزار:  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح سیم به کابل امور رامسر در محدوده 

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران .
مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 

داوطلبان میتوانند از روز شنبه مورخ 1399/4/21 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1399/4/25 به منظور دریافت 
اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.

الف: وب سایت www.bargh-gmaz.ir ) شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران (
www.tavanir.org.ir ب( سایت معامالت شرکت توانیر

 http:// iets.mporg.ir :ج( پایگاه ملی مناقصه
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 

مبلــغ 545/000 ریال بابت خرید اســناد در مدت زمان تعیین شــده در بند فوق به حســاب ســپهر 
)شماره0101853765005( بانک صادرات

تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ 294.086.000ریال به شرح زیر می باشد: 
_ ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 

_ اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 
_ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه 

مرکزی ایران. 
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی. 

-چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه : روز یکشنبه ) ساعت 8 صبح ( مورخ 1399/05/05

 محل تحویل پاکات مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه این شرکـت واقع در نوشهر-بلوار خیریان- میدان 
ولیعصر- کوچه نیرو- طبقه چهارم.  

تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي ســاعت30 :10 روز یکشنبه مورخ 1399/5/5در محل ستاد 
شرکت دفتر معاون مالي و پشتیباني.

سایر شرایط:
- مبلغ پایه مناقصه 2/940/860/001ریال مي باشد. 

- هزینه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.
- به پیشنهاد های فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل 

می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود .
 - حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد . 

- اعتبار مناقصه فوق از منابع داخلی تامین شده است. 
 - سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

رئیس فراكسیون اقتصاد دانش بنیان:

حدود 50 درصد از ظرفیت تولیدی کشور بالاستفاده است

ارزش بازار محتوای دیجیتال در پنج سال آینده دو برابر می شود

سرمقاله
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