
گوگل از مــاه آینــده تبلیغات وب ســایتهایی که 
تئوریهای توطئه مربوط به کووید ۱۹ را منتشر می 
کنند مسدود خواهد کرد.به گزارش ایسنا، بزرگترین 
موتور جســت و جوی اینترنتی جهان با استفاده از 
بررسی دستی و اتوماتیک به شناســایی و مقابله با 
ناشران و تبلیغات کنندگان وب خواهد پرداخت که 

این مقررات را زیرپا می گذارند.
این شــرکت پیش از این هم سیاستی در خصوص 
ادعاهای سالمتی مضر داشته و بیش از ۲۰۰ میلیون 
تبلیغاتی که سعی داشتند از سردرگمی ناشی از شیوع 
پاندمی ویروس کرونا اســتفاده ببرند را حذف کرده 
است. تغییرات اخیر در گوگل مضاعف شدن تالشهای 

مذکور است.این اقدام گوگل پس از مطالعاتی انجام 
گرفت که نشان داد ۱۹ میلیون دالر درآمد تبلیغاتی 
در ســال میالدی جاری به وب سایتهای نشردهنده 
اطالعات نادرست و تئوریهای توطئه مربوط به این 

ویروس از طریق گوگل هدایت می شود.
یک ســخنگوی گوگل گفت: ما دامنه سیاســتهای 
مربوط به ادعاهای سالمتی نادرست از سوی ناشران 
و تبلیغات کنندگان وب را توســعه داده ایم و اکنون 
محتوای خطرناک درباره بحران سالمتی که برخالف 
اظهارات دانشمندان است شامل آن می شود و به این 
ترتیب اقدامات حفاظتی بیشــتری بکار می گیریم.

طبق دســتور العمل گوگل که به تازگی بروزرسانی 

شــده اســت، در رویکرد جدید محتوایی که خالف 
نظر علمی مقامات مسئول در دوران بحران سالمتی 
است، ممنوع خواهد بود. این محتواها شامل ادعاها 
درباره منشــا ویروس، ادعاها مبنی بــر این که این 
ویروس به عنوان یک ســالح بیولوژیکی تولید شده 
است یا ادعاهای ناردست درباره ساختگی بودن آن 
است.بر اساس گزارش بلومبرگ، گوگل اعالم کرده 
است سایتهایی که مکررا این سیاست را نقض کنند از 
استفاده از پلتفرمهای تبلیغات گوگل محروم خواهند 
شد.یوتیوب که متعلق به گوگل است هم درآمدزایی 
از اطالعات نادرســت پزشــکی و تئوریهای توطئه 

پیرامون کووید ۱۹ را ممنوع کرده است.

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران می گوید 
بخش نامه ارزی جدید بانک مرکزی در صورتی که اصالح 
نشــود، به کاهش قطعی صادرات غیرنفتی منجر خواهد 
شــد.احمدرضا فرشــچیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: در بخش نامه جدیــد ارزی بانک مرکزی که مربوط 
به تعهدات ارزی ســال ۹۹ است و در کمال تعجب عطف 
به ماسبق شده و چهار ماهه ابتدایی سال جاری را نیز در 
برمی گیرد به این اشاره شده که صادرکننده باید ۸۰ درصد 
از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل حواله ارزی و ۲۰ 
درصد را نیز به صورت اسکناس در بازار ثانویه یا صرافی ها به 
فروش برساند. این سیاست آن هم در شرایط فعلی مشخص 
نیست چه پشتوانه اجرایی دارد.وی با بیان اینکه بسیاری از 

راه های ورود ارز به ایران بسته است و با سیاست های غلط 
راه های باقی مانده نیز مسدود می شود، بیان کرد: در ماه های 
گذشته بخش قابل توجهی از تالش صادرکنندگان به این 
معطوف بود که بــا واردات در ازای صادرات، تعهد ارزی را 
ایفا کرده و به تامین نیازهای اقتصادی کشور کمک کنند 
اما ما می بینیم که در دستورالعمل جدید عمال این امکان 
سلب شده است و مشخص نیست صادرکننده در شرایط 
فعلی چه گزینه دیگری در اختیار دارد.عضو اتاق بازرگانی 
تهران اضافه کرد: تکلیف صادرکننده ای که چند ماه قبل 
صادرکرده و کاالیی را بــرای واردات خریداری کرده چه 
می شود؟ بانک مرکزی اعالم کرده که صادرکننده ای که 
ظرف چهار ماه تعهد ارزی خود را ایفا نکند جریمه شده 

و با مسائلی مانند تعلیق کارت بازرگانی مواجه می شود و 
این یعنی به جای آنکه شرایط صادرات را تسهیل کنیم، در 
مقابل آن سنگ اندازی کرده ایم.فرشچیان خاطرنشان کرد: 
یا بخش نامه جدید باید ظرف روزهای آینده اصالح شده و 
به سمت تسهیل حرکت کند یا اولین و قطعی ترین نتیجه 
آن کاهش صادرات غیرنفتی و پایین آمده انگیزه سرمایه 
گذاران برای صادرات کاال به سایر کشورها خواهد بود.به 
گزارش ایسنا، در فاصله چند روز مانده تا پایان تیر ماه که 
مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بود، بانک 
مرکزی موافقت کرده که تا هفتم مرداد، صادرکنندگان 
بدون نیاز به سامانه نیما ارز خود را به شکل توافقی در اختیار 

واردکنندگان قرار دهند.

با افزایش گرمایش جهانی، اســتفاده از سیستمهای خنک کننده که مصرف 
انرژی بهینه ای دارند، یک راه مهم برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه 
ای و مقابله با تغییرات جوی و صرفه جویی چشــمگیر در هزینه های تولید 

برق است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل 
متحد و آژانس بین المللی انرژی، اســتفاده از دستگاههای خنک کننده کم 
مصرف می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای در چهار دهه آینده را حداکثر 
۴۶۰ میلیارد تن یا معادل هشت سال انتشــار آالیندگیها بر مبنای آمار سال 

۲۰۱۸، کاهش دهد.
دو برابر کردن بهینگی مصرف انرژی دســتگاههای خنک کننده هوا بواسطه 
کاهش تولید برق و هزینه های توزیع می تواند تا ســال ۲۰۵۰ صرفه جویی 

به میزان ۲.۹ تریلیون دالر را به همراه داشته باشــد. طبق اعالم آژانس بین 
المللی انرژی، یک تریلیون دالر هزینه اضافی در سه سال آینده می تواند تولید 
ناخالص داخلی را ۳.۵ درصد افزایش داده و انتشار جهانی کربن را کاهش دهد 

و میلیونها شغل ایجاد کند.
در روند فعلی گرمایش جهانی، ۲۰۲۰ قطعا یکی از گرمترین سالهای به ثبت 
رسیده در تاریخ خواهد بود. سال ۲۰۱۹ دومین سال گرم جهان تاکنون بوده و 

شش سال بسیار گرم مربوط به یک دهه گذشته بوده اند.
پیش بینی می شود شمار دســتگاههای خنک کننده هوا در جهان تا اواسط 
قرن جاری چهار برابر شود و از ۳.۶ میلیارد دســتگاه به ۱۴ میلیارد دستگاه 
افزایش پیدا کند. در نتیجه جهان به مصرف پنج برابر میزان فعلی انرژی برای 
این دستگاهها نیاز خواهد داشت. برق برای کولر به تنهایی بیش از ۸۰ درصد از 

ظرفیت مورد پیش بینی آژانس بین المللی انرژی برای تجدیدپذیرها تا سال 
۲۰۵۰ به حساب می آید.

به گفته فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی، با اقدام دولتها در عرضه 
بسته های محرک اقتصادی برای مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی بحران 
کووید ۱۹، آنها فرصت منحصری برای تسریع پیشرفت خنگ کنندگی بهینه 
و دوستدار محیط زیست دارند. استانداردهای بهینگی باالتر یکی از ابزارهای 
موثری هستند که دولتها در تحقق اهداف انرژی و محیط زیستی باید به آنها 
دســت پیدا کنند. با بهبود بهینگی مصرف انرژی کولرهــا، می توانند نیاز به 
نیروگاههای جدید را کاهش داده، میزان انتشار آالیندگی را کمتر کرده و به 

صرفه جویی در هزینه مصرف کنندگان کمک کنند.
شمار زیادی از مردم کم درآمد یا محروم در حال حاضر کولر در خانه هایشان 

ندارد و شمار زیادی از افراد کم درآمد که کولر دارند، تنها از عهده تامین هزینه 
دستگاههایی برمی آیند که آالیندگی زیادی دارند. این مشکل اکنون با بحران 
شیوع ویروس کرونا حادتر شده است زیرا دسترســی به مراکز خنک کننده 
عمومی با توجه به محدودیتهای فاصله گذاری اجتماعی دشوارتر و با توجه به 

انتقال ویروس از هوا، خطرناکتر شده است.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، با اقدام دولتها در سرمایه گذاری برای 
جبران تبعات شیوع ویروس کرونا و ایجاد بسته های محرک اقتصادی، سازمان 
ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی در این گزارش پیشــنهاد کردند دولتها 
طرحهایی را برای انتقال به سیستمهای خنک کننده که مصرف انرژی بهینه 
ای دارند اجرا کنند تا اثرات تغییرات جوی را تعدیل کرده و کیفیت هوا را بهبود 

ببخشند و همچنین اتالف غذا و میزان زباله را کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با گرم شدن هوا شاهد شکسته شدن رکورد 
مصرف برق هستیم و اگر همکاری مشترکان وجود نداشته باشد احتماال شاهد 
خاموشی خواهیم بود.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با بیا اینکه 
روز گذشته رکورد مصرف برق شکســت و بیش از یک نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی از 
مصرف سال گذشته فراتر رفت، اظهار کرد: مصرف برق از مرز ۵۸ هزار مگاوات 
عبور کرده و به ۵۸ هزار و  ۱۶۸ مگاوات رسید که این موضوع نگرانی هایی را برا 
تامین برق به وجود آورده است.وی با بیان اینکه توان تولید برق کشور حدود ۵۹ 
هزار مگاوات است، گفت: این اعداد نشانه وضعیت شرایط موجود و لزوم همکاری 

مشترکان برای گذر از خاموشی های احتمالی است که نیازمند مشارکت بیشتر 
مشترکان عزیز استسخنگوی صنعت برق کشور با تاکید بر اینکه طبق پیش بینی 
ها دمای هوا در هفته آتی گرمتر خواهد شد و از این رو مصرف نیز افزایش خواهد 
یافت، تصریح کرد: اگر میزان مصرف ۱۰ درصد کاهش نیابد نگرانی برای تامین 

برق وجود خواهد داشت.

برق مشترکان پر مصرف قطع می شود
وی در خصوص رفتار با مشترکان پر مصرف نیز گفت: دستگاه های پرمصرف، 

نهادها، ادارات و ســازمان هایی که میــزان مصرف خود را ۱۰ درصد نســبت 
به ســال گذشــته کاهش ندهند پس از تذکر نســبت به قطع برق شان اقدام 
 خواهیم کرد.رجبی مشــهدی با اشــاره به اهمیت مدیریــت مصرف، گفت:

 در شرایط کنونی تنها راه گذر از خاموشی همکاری و مشارکت مشترکان است 
که برای این موضوع نیز مشوق های تشویقی در نظر گرفته شده است و اگر همه 
مشترکان در ساعت های بین ۱۳ تا ۱۷ مصرف برق خود را تنها ۱۰ درصد کاهش 
دهند شرایط تامین برق نیز نرمال می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ 
استان در منطقه قرمز قرار دارند، اظهار کرد: بررسی ها نشانگر آن است هر یک 

درجه افزایش دما، ۱۵۰۰ مگاوات مصرف برق کشــور بیشتر می شود  که با در 
نظر گرفتن گرمتر شدن دمای کشور در این هفته،   احتماال باید شاهد افزایش 

مصرف برق باشیم.
 ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور بــا بیــان اینکــه بهتریــن راهــکار 
برای کاهش مصرف و جلوگیری از ایجاد محدودیت و خاموشی احتمالی، تنظیم 
درجه کولرهای گازی روی ۲۴ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی است، 
گفت: الزم است تا مشترکان استفاده از وسایل پرمصرف برقی را به پیش از ظهر 

و یا آخر شب موکول کنند.

شــرکت های هواپیمایی داخلــی از ابطال مجوز 
پروازهای تهران - اســتانبول - تهران خبر دادند 
و اعالم کردند: با تصمیم ترکیه مــرز هوایی ایران 
و ترکیه مجددا بسته شد. دو شــرکت هواپیمایی 
ماهان و قشــم ایر دقایقی پیش از لغو مجوز پرواز 
به ترکیه خبر دادند و نوشــتند: به اطالع مسافرین 
می رساند، با توجه به اعمال محدودیت های جدید 
کشــور ترکیه و بسته شــدن مرزهای این کشور، 
پروازهای تهران-استانبول-تهران تا اطالع ثانوی 

لغو شد.بر اساس اعالم کشــور ترکیه، این موضوع 
بنا به دستور وزارت حمل و نقل و وزارت بهداشت 
ترکیه صادر شــده اســت و در حال حاضر مجوز 
پروازهای ایرانی به ترکیه کاًل لغو شد.امکان انجام 
پرواز به کشــور ترکیه از دو هفته پیش فراهم شده 
بود و شــرکت های هواپیمایی ایران فروش بلیت 
مسیرهای ترکیه را آغاز کرده بودند اما که با مصوبه 
 شب گذشته ترکیه، تمام بلیت های خریداری شده 

لغو می شود.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: طرح ارائه تسهیالت 
ودیعه به مستأجران در بانک مرکزی، در حال بررسی 

و رقم آن هنوز مشخص نشده است.
در حالی که امــروز نایــب رئیس مجلــس، از ارائه 
تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی وام ودیعه مسکن از 
ابتدای مهر ماه خبر داد، اما یــک مقام آگاه در وزارت 
راه و شهرســازی، این خبر را تکذیب کرد.بر اســاس 
این گزارش، وزارت راه و شهرســازی برای توانمندی 
مستأجران اقدام به ارائه طرحی به نام تسهیالت ودیعه 

مسکن کرد؛ این طرح برای بررسی و تصویب به بانک 
مرکزی ارسال شده، اما هنوز خبری از تصویب طرح 
نیست.به گفته برخی منابع در وزارت راه و شهرسازی، 
قرار است سه شنبه این هفته مسئوالن مسکنی این 
وزارت، مدیــران بانک عامل بخش مســکن و برخی 
مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس کل بانک مرکزی، 
جلسه ای در این رابطه برگزار کنند.هنوز جزئیات این 
طرح مشخص نیست و منتظر تصویب و نهایی شدن 

آن از سوی بانک مرکزی هستیم.

آخرین وضعیت اشــتغال زنان از این حکایت دارد که در حال 
حاضر بیش از ۶۰۰ هزار زن در سن کار ، بیکار هستند.به گزارش 
ایسنا، گزارش  رسمی مرکز آمار که اخیرا در رابطه با وضعیت 
و اشتغال بیکاری در ایران منتشر شد نشــان داد که از تعداد 
شاغالن و بیکاران در بهار امسال نسبت به پارسال کاسته شده 
است؛ به طوری که در حال حاضر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 
که برای بررسی وضعیت نیروی کار مورد بررسی قرار می گیرد و 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار( محسوب می شود، در بهار امسال 
حدود دو میلیون و ۵۰۵ هزار نفر بیکار بوده اند که از تعداد آنها 

نسبت به بهار سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر کم شده است.اما از بین 
جمعیت بیکار ۶۰۲ هزار نفر زن هستند که نسبت به بهار سال 
گذشته حدود ۳۳۵ هزار نفر کاهش دارند.جمعیت مردان بیکار 
نیز حدود یک میلیون و ۹۰۳ هزار نفر گزارش شده که از تعداد 
آنها نیز در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۵۷ هزار نفر کم شده 
است.ولی در مجموع حدود ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار شاغل در 
کشور وجود داشته است که از تعداد آنها نیز یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر کم شده بود که البته این کاهش اشتغال عمدتا تحت 

تاثیر شیوع ویروس کرونا و اختالل در کسب و کارها قرار دارد.

نگرانی فعاالن اقتصادی از بخش نامه ارزی بانک مرکزیممنوعیت تبلیغات انتشاردهندگان شایعات کرونایی در گوگل

صرفه جویی ۲.۹ تریلیون دالری با استفاده از کولرهای کم مصرف

 احتمال وقوع خاموشی در کشور

۶۰۰ هزار زن در سن کار بیکارندپرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیونی به مستأجران تکذیب شدترکیه مجوز پروازهای ایرانی به این کشور را لغو کرد
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وزارت راه:

 تیبا 77 میلیون و 800  هزار تومان شد

تاخیر  بانک ها در واریز پول 
سهامداران عدالت

 ۱۰۰۰ خانه خالی متعلق به 
یک نهاد  را شناسایی کردیم

سایپا مجوز افرایش قیمت گرفت

انحصار مجوز تاسیس 
کارگزاری  بورسی لغو شد

طرح نحوه توزیع 
کاالهای اساسی
 به معنای کمبود 
در جامعه  نیست

قالیباف:

 توانایی 
گذر از شرایط 

 دشوار اقتصادی
 را داریم
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سرمقاله

حمایت  از  کارگر و 
کارفرما  روی کاغذ

اقتصــاد ایــران در حالی 
 شــرایط خاصی را تجربه 
می کنــد کــه از دو زاویه 
فشــار بر دهک های کم 

درآمد و طبقه...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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شوک ارزی به 
 تولیدکنندگان
 لوازم خانگی

دو روز تا پایان مهلت 
صادرکنندگان برای 

بازگشت ارز

یک فوریت طرح تامین کاالهای اساسی در مجلس تصویب شد

کارت خرید کاال  برای  دهک های  پایین
صفحه۲
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کارگران در دو راهی
 بیکـاری یا حقوق اندک

۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

فریز  مزدی  از  سوی  برخی  کارفرمایان  با توافق  با کارگران  اعمال می  شود

بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی در حالی تصویب 
و اجرایی خواهد شــد که مشــکالت صنعت لوازم 
خانگی را تشــدید و در صورت عدم تجدیدنظر در 
آن تولید را در این صنعت متوقف خواهد کرد. بسته 
سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال       های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ مورد اعتراض بسیاری از تولیدگنندگان لوازم 
خانگی قرار گرفته و این در حالی است که بسیاری از 
تولیدکنندگان نه تنها برای دریافت ارز واردات مواد 
اولیه مشــکل دارند بلکه نمی توانند با وفور کاالی 
قاچاق این حوزه رقابت کننــد. فعاالن این صنعت 

معتقدند مصوبه اخیر دولت ...

درحالی تنها ۲ روز به پایان مهلت صادرکنندگان 
برای بازگشــت ارز صادراتی باقی مانده که قیمت 
ارز در بازار رکوردهای عجیبی را به ثبت رســانده 
است اما بازاری ها معتقدند این نرخ ها ماندگار نیست 
و احتماالً ورق بــازار از مردادماه برمی گردد. طبق 
اعالم بانک مرکزی، پایان تیرمــاه آخرین مهلت 
صادرکنندگان برای بازگشــت ارز صادراتی سال 
۹۸ است و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد 
شد.بانک مرکزی بر بازگشــت ارزهای صادراتی 
تا پایان تیرماه مصمم اســت و بعد از این تاریخ در 

صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی...



اقتصاد2
ایران وجهان

سایپا مجوز افرایش قیمت گرفت
 تیبا ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد

براساس قیمت های جدید شرکت سایپا درتیرماه 
امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به 

۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان شده است.
براساس قیمت های جدید شرکت سایپا درتیرماه 
امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به 

۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان شده است.
به گزارش  تسنیم، براساس توافقات بعمل آمده 
میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار قرار براین 
شد تا قیمت خودرو هر ســه ماه یک بار براساس 
نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعالم می 
شود تغییر پیدا کند. برهمین اساس شرکت سایپا 
بعد از ارائه مستندات در خواست افزایش قیمت 
محصوالت خود را اعالم کــرد که در نهایت مورد 

موافقت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
براساس قیمت های جدید شرکت سایپا درتیرماه 
امسال تیبا دو از ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان به 
۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، کوئیک معمولی از 
۷9 میلیون و 4۰۰ هزارتومان به 94 میلیون و 4۰۰ 
هزار تومان و ساینا آپشنال از ۷۸ میلیون تومان به 

91 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

تخصیص ۳۲هزار میلیارد ریال 
براي توانمندسازي افراد تحت 

پوشش نهادهاي حمایتي
بیش از ۳۸۰هزار فقره تسهیالت با ارزشی بیشتر 
از ۳۲هزار میلیارد ریال، بخشي از اقداماتي است که 
بانک قرض الحسنه مهر ایران براي توانمندسازي 
اقشــار کمتر برخوردار و حمایــت از کارآفریني 
انجام داده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه بانک مهر ایران، توانمندســازی 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتي و کمک به 
اشتغال زایي و استقالل مالي آن ها مي تواند نقش 
مهمي در اقتصاد کشور و همچنین شكوفا شدن 

استعدادها و توانایي هاي این گروه داشته باشد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز اقدامات خود را در 
این حوزه در راستای توانمندسازي و اشتغال زایي 
محرومان و نیازمندان تنظیم کرده اســت. بانک 
مهر ایران با نهادهاي مختلف تفاهم نامه هایي را 
دارد و در چارچوب این تفاهم نامه ها تســهیالت 
قرض الحســنه اي را به اقشــار مختلف پرداخت 
مي کند که رویكــرد اصلي این تســهیالت نیز 

اشتغال زایي و حمایت از کاالي ایراني است.
تا کنون مجموعاً حدود ۲۸۸هــزار و ۵۰۰ فقره 
تســهیالت به مددجویان کمیته امداد پرداخت 
شــده که مبلغ آن بیش از ۲۰هزار میلیارد ریال 
بوده است. همچنین، حدود ۶۸هزار و ۳۰۰ فقره 
تسهیالت نیز به افراد تحت پوشش بنیاد برکت، 
وابسته به ستاد اجرایي فرمان امام )ره(، پرداخت 
شده که مبلغي بیش از 1۰هزار میلیارد ریال در 

این چارچوب به متقاضیان تخصیص داده است.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه 
پاسارگاد برگزار می شود

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با محور 
حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی برگزار می شود.

به گــزارش ایلنــا، نشســت خبری مجــازی با 
حضور حسن بلخاری مشــاور فرهنگی و هنری 
مدیرعامل بانک پاســارگاد و دبیر جشنواره فیلم 
کوتاه پاسارگاد، راحله شــهرابی مدیر امور حوزه 
راهبری و روابط عمومی و ارشد هدایتی سرپرست 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، با هدف اعالم رسمی 
آغاز به کار چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد 
با محور »حمایت از تولید و رشــد اقتصادملی« و 
همچنین رونمایی از پوستر این جشنواره برگزار شد.

در این نشست حسن بلخاری، مشــاور فرهنگی و 
هنری مدیرعامل بانک پاســارگاد و دبیر جشنواره 
فیلم کوتاه پاســارگاد با اشاره به برگزاری چهارمین 
دوره این جشنواره گفت: این جشنواره در گذشته به 
صورت دوساالنه برگزار می شد و هر چند آخرین دوره 
جشنواره بهمن ماه سال گذشته برگزار شده، اما به 
دلیل نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید و اهمیت 
این موضوع، قرار بر این شده است که امسال هم نسبت 

به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه اقدام کنیم.
وی با اشــاره به توجــه مجموعــه هیأت مدیره 
بانک پاســارگاد به ویژه دکتر قاسمی به حمایت 
از جامعه هنرمندان و پرداخــت به موضوع مهم 
تولید و صنعت در کشور از طریق ابزار هنر گفت: 
تمامی مؤسسات مالی و اقتصادی جهان نسبت 
به جامعه ای که در آن زندگی می کنند مســئول 
هستند و یكی از مهم ترین موضوع ها در مؤسسات 
اقتصادی و بانک ها به ویژه بانک پاسارگاد، بحث به 

اجرا رساندن مسئولیت های اجتماعی است.

خبر

بانک ها

نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در جلسه علنی روز 
گذشــته مجلــس تقاضای 
عده ای از نماینــدگان برای 
بررسی طرح تامین کاال های 
اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با 
آن موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی روز گذشته- یكشنبه- یک فوریت طرحی 

برای تامین کاالهای اساسی را تصویب کردند.
جبار کوچكی نژاد نماینده رشــت در مجلس به عنوان 
نماینده درخواست کنندگان یک فوریت این طرح گفت: 
این طرح شــبكه توزیع را اصالح می کند و دست دالالن 
و واسطه گران و واحدهای اقتصادی که در کمین هستند 
را کوتاه می کند. وی افــزود: این طرح یارانه ها را هدفمند 
کرده کرده و به واسطه آن مردم می توانند از عنایت نظام 
جمهوری اســالمی برخوردار شــوند، همه می دانند که 
سالمت مردم در خطر است بر اساس آمار ارائه شده از سوی 
مرکز پژوهش ها، استفاده مردم از کاالهای اساسی مانند 
گوشت و بسیاری از اقالمی که باید سالمت مردم را تامین 
کند، بسیار کمتر شده است و این سالمت مردم را به خطر 
می اندازد. نمایند رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
فوریت این طرح مورد درخواست همه مردم و نیازمندان 
است و قشرهای زیادی از جامعه از جمله افراد تحت پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی را هدف قرار داده است.
مالک شــریعتی نیاســر در موافقت با این طرح گفت: 
پیكره اقتصاد کشور دچار بیماری رکود و تورم است که 
باید درمان شود سلول های پیكرش دچار آسیب بوده و 
نیازمند تقویت هستند باید از این اقشار حمایت کنیم، 

در شرایط جنگ کاالبرگ و کوپن هایی که آن زمان بود 
بخشی از نیازهای اساسی جامعه را به مردم تحت فشار 
را تامین می کرد و نوسان قیمت آنچنان بر مردم تأثیر 

جدی نمی گذاشت.
وی افزود: االن چرا شرایط جنگ اقتصادی را انكار می 
کنیم آیا فشار جنگ اقتصادی بر معیشت و اقتصاد مردم 
کمتر از شرایط جنگ الزامی است قطعاً دشمن تالش 
می کند نقطه آسیب را نقطه اقتصاد قرار دهد و مردم را 
در معیشت تحت فشار قرار دهد و سرمایه اجتماعی نظام 

را دچار آسیب کند ما باید با این موضوع مقابله کنیم .
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تامین نیازهای 
اولیه مردم کمک می کند که ما پیشرفت کشور و امور 
اصلی کشور را بدون عدالت پیگیری نكنیم واقعیت های 
جامعه را باید در کف جامعه درک کنیم افزایش قیمتها در 

کارهای روزمره مردم در نیازهای اولیه مردم باعث تعجب 
اســت مردم نمی توانند برای وضع زندگی روزمره خود 
برنامه ریزی کنند حتماً باید حمایت کنیم به فوریت این 
طرح رای دهید می بینیم که مردم چه مشكالت و دغدغه 

هایی دارند خانواده ها چه نیازهایی دارند.

طرح تامین کاالهای اساسی کد غلط دادن به 
دشمن است

روح اله عباسپور نماینده بویین زهرا در مخالفت با یک 
فوریت این طرح گفت: ما در شرایطی می توانیم به فوریت 
موضوع توجه کنیم که کشــور در شرایط عسر و حرج و 
ضرورت یا حالت استثنایی قرار داشته باشد؛ آیا اکنون ما 
در شرایطی قرار گرفتیم که باید ضرورت پیش بیاید که 
این کار را بكنیم اگر اوایل انقالب در شرایط سخت و عسرو 

حرج قرار می گرفتیم و در شرایطی بودیم که واسطه احكام 
اولیه برای اداره کشــور با مشكل مواجه می شدیم حكم 
حكومتی می گرفتیم و احكام ثانویه پیش می آمد موضوع 
کاالبرگ ها و کمپانی را مطرح می کردیم، اما اکنون کشور 
هنوز علی رغم مشكالت موجود به این شرایط و موقعیت 
نرسیده است که بخواهیم کاالبرگ را برای مردم داشته 
باشیم این موضوع می تواند اضطراب را بر جامعه تحمیل 
و بازار را دچار التهاب و بحران کند. وی افزود: این موضوع 
همچنین کد غلط دادن به دشــمن است به واسطه این 
طرح دشمنانی که در شرایط تحریم ما را قرار داده اند فكر 
می کنند که بسیار موفق بوده اند در نتیجه به شدت تحریم 

دامن می زند و مشكالت را بیشتر می کند.
نماینده بویین زهرا در مجلس ادامه داد: ما اکنون کارت 
معیشت را برای مردم تعریف کرده ایم، کارت را می توان 
بیشتر شارژ کرد اگر به فكر اقشار آسیب پذیر جامعه و 
دهک های پایین هستیم می توان میزان شارژ کارت ها را 
بیشتر کرد اقدامات جدی تری در این بار دولت می تواند 
به عمل آورد 14 میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی 
گذاشته شده است دولت در این زمینه اقدامات الزم را 
انجام دهد تا جدی تر ورود کند این طرح معنا ندارد ما در 
شرایط اضطراب استثنا قرار نگرفتیم ما در شرایط عسر و 
حرج نیستیم. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای 
اسالمی نیز پس از تصویب یک فوریت این طرح گفت: 
طرح های مشــابهی در این باره ارائه شده است اگر این 
طرح تكمیل شود، از آنها هم استفاده می شود؛ این طرح 
به معنای این نیست که در جامعه کمبود کاال داریم بحث 
عدالت و دسترسی دهک های پایین جامعه را داریم که 
در شرایط سخت و زمانی که ارز ترجیحی تصویب شده 
است این ارز به دست نیازمند واقعی برسد و این شبكه و 

سیستم باید درست عمل کند.

یک فوریت طرح تامین کاالهای اساسی در مجلس تصویب شد

کارت خرید کاال برای دهک های  پایین

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

توانایی گذر از شــرایط دشوار 
اقتصادی را داریم

رئیس جمهور با اشــاره به شرایط سخت ناشی از 
جنگ اقتصادی، تحریم ها و فشارهای حداکثری 
آمریكا و نیز محدودیت های غیــر قابل اجتناب 
شیوع کرونا در کشور، تصریح کرد: دولت مطمئنا با 
نگرشی واقع بینانه به شرایط سخت کنونی و در عین 
حال با اتكا به توانمندی های داخلی و راه حل های 
عملیاتی و عینی به دور از شعارهای تخیلی، برای 
حل مشكالت کشور تالش می کند. رئیس جمهور، 
روز یكشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، گفت: تعیین راه حل هــا نباید برگرفته از 
نگاه رویایی و فارغ از حقایق اقتصادی کشــور و 
یا نگرش های ناامید کننده و بدبینانه نســبت به 

توانایی ها و ظرفیت های کشور باشد.
رئیس جمهور گفت: بــا بهره گیری از تجربه های 
گران سنگ سال ها مقابله با تحمیل شرایط سخت 
اقتصادی، با همراهی مردم، فعاالن و کارشناسان 
اقتصادی و همكاری ســایر قوای کشــور، از این 

شرایط با سرافرازی عبور خواهیم کرد.
روحانی با بیان اینكه دولت از ارائه پیشــنهادها و 
راه حل های دلســوزان نظام و کشور در این راستا 
استقبال می کند، افزود: مهم این است که به رغم 
موانع و مشكالت پیچیده و خاص اقتصادی، کشور 

توانایی گذر از این شرایط دشوار را دارد.
رئیس جمهور با بیان اینكه تسهیل در ورود و خروج 
کاال در گمرکات کشور از اولویت های مهم دولت 
در حوزه تجارت اســت، گفــت: ترخیص کاال در 
کوتاه ترین زمان همراه با شفافیت و اجرای دقیق 
دستورالعمل ها از سوی دستگاه های مرتبط برای 
رونق بخشیدن به تولید و تامین مواد اولیه و کاالهای 
اساســی، تصمیم جدی دولت تدبیر و امید است 
که باید با دقت دنبال شــود.  روحانی با اشــاره به 
پیشرفت هایی که در زمینه ثبت اطالعات، نحوه 
ترخیص و تســریع در به حداقل رســاندن زمان 
ترخیص کاالها، حاصل شده است، افزود: با توجه 
به موجودی فراوان کاال در گمرکات کشور، سرعت 
بخشــیدن به ترخیص کاالهای اولویت دار برای 
جریان تولید حائز اهمیت است. رئیس جمهور اظهار 
کرد: وزارت صمت برای تامین نیازهای بخش تولید 
کشور با تعیین اولویت ترخیص کاال در هماهنگی 
با وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی بر 
اساس دستورالعمل ابالغی برای تسریع در ترخیص 

کاالهای اولویت دار برنامه ریزی و اقدام کند.
روحانی تصریح کرد: سامانه تجارت کشور باید به 
طور هوشمند و به هنگام، اطالعات دقیق در زمینه 
موجودی کاالهای ضروری و نیازهای اولیه تولید را 
ثبت و ارائه کند تا بر اساس آن بتوانیم برای تولید و 

رونق کسب و کار کشور برنامه ریزی کنیم.
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت، 
رئیس کل بانــک مرکزی گزارشــی از وضعیت 
بازار ارز و برنامه های در دســت اجرای این بانک 
برای ساماندهی بازار ارز ارائه کرد و اعضای ستاد 
اقتصادی نیز بر پیگیری جدی و دقیق دستورالعمل 

تدوین شده برای تنظیم بازار ارز تاکید کردند.

صعود بیش از ۵۳ هزار واحدی 
شاخص بورس

معامالت روز گذشــته بازار ســرمایه بر خالف روز 
گذشته روندی صعودی داشت؛ بطوریكه شاخص کل 

بورس به میزان چشمگیر ۵۳ هزار واحد صعود کرد.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بازار سرمایه با ۵۳ 
هزار و 4۰4 واحد رشد رقم یک میلیون و ۸۶۲ هزار 
واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
با 14 هزار و ۷۰۵ واحد رشــد به رقم ۵۰۲ هزار و 
۵۳۲ واحد رسید. معامله گران دو میلیون معامله 
به ارزش ۲1۳ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه پتروشیمی 
س. ایرانیان سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی 
و صنعتی گل گوهر، توسعه معادل و فلزات، فوالد 
مبارکه اصفهان و گروه مپنا نسبت به سایر نمادها 
 بیشــترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشــتند و 
بانک های ملت، تجارت و صــادرات ایران، ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، گلوکوزان 
 و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نمادهای 

پر بیننده بورس را تشكیل دادند.
شاخص کل فرابورس نیز 4۵9 واحد رشد کرد و به 

رقم 19 هزار و ۳1۷ واحد رسید.
معامله گران این بازار 9۳1 هزار معامله به ارزش ۷۷ 
هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال انجام دادند. سنگ آهن 
گوهر زمین، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، 
ســهامی ذوب آهن اصفهان، ســرمایه گذاری 
صباتامین، پتروشیمی زاگرس، فوالد هرمزگان 
جنوب و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نمادهایی 
بودند که بیشترین تاثیر را روی فرابورس گذاشتند.

اخبار
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درحالی تنها ۲ روز به پایان مهلــت صادرکنندگان برای 
بازگشــت ارز صادراتی باقی مانده که قیمــت ارز در بازار 
رکوردهای عجیبی را به ثبت رسانده اســت اما بازاری ها 
معتقدند این نرخ ها ماندگار نیســت و احتماالً ورق بازار از 
مردادماه برمی گردد. به گزارش تسنیم، طبق اعالم بانک 
مرکزی، پایان تیرمــاه آخرین مهلت صادرکنندگان برای 
بازگشت ارز صادراتی ســال 9۸ است و این مهلت به هیچ 

عنوان تمدید نخواهد شد.
بانک مرکزی بر بازگشــت ارزهای صادراتی تا پایان تیرماه 
مصمم اســت و بعد از این تاریخ در صورت عدم بازگشــت 
ارزهای صادراتی نسبت به اجرای سیاست های تنبیهی برای 

صادرکنندگان متخلف اقدام خواهد کرد.

20میلیارد دالر ارز صادراتی برنگشته است
درحالی تنها ۲ روز بــه پایان مهلــت صادرکنندگان برای 
بازگشت ارزهای صادراتی باقی مانده است که همچنان برخی 
صادرکنندگان به امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، 
نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار 

امتناع می کنند.
حدود ۲۰ میلیارد دالر ارز صادراتی مربوط به سال 9۷ و 9۸ 
هنوز از سوی صادرکنندگان بازنگشته است و احتماالً بعد از 
۳1 تیرماه باید شاهد برخوردهای جدی قضایی باشیم چراکه 
سخنگوی دستگاه قضا رسماً اعالم کرده است: تمام کسانی 
که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نكنند تحت تعقیب 

قضایی قرار می گیرند.
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: تمامی کسانی 
که در حوزه اقتصادی فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند. اگر به تكالیف خود 
در مهلت تعیین شده عمل کردند کاری نخواهیم داشت در 
غیر این صورت با تمهیدات مقدماتی که در دادسرا با تشكیل 
کارگروه ها به کار گرفته شده است، قانون شكنان شدیداً تحت 
تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و مجازات های حداکثری 

در مورد آنها اجرا می شود.

 سیل تقاضای صادرکنندگان به گرانی دالر دامن 
زد؟

شاید یكی از دالیل عدم تمایل بازگشت ارز صادراتی، پیشنهاد 
اتاق بازرگانی برای تمدید مهلت بازگشــت ارز صادراتی 9۸ 
تا مهر 99 است؛ کمیته ارزی اتاق ایران پیشنهاداتی درباره 
سهولت بازگشت ارز صادراتی ارائه کرده که یكی از آنها تمدید 
زمان اعالم شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه 

ماه تا پایان مهرماه 99 است. کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق 
ایران در همین ارتباط با تأکید بر اینكه فاصله چهار ماه در نظر 
گرفته شده برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات با توجه به 
محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا به هیچ عنوان 
ممكن نیست، گفته است: همین مهلت در نظر گرفته شده 
منجر به شكل گیری ســیل تقاضا در بازار ارز شده است که 
نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی ها شاهدیم که به افزایش 

نرخ ارز دامن زده است.
در روزهای اخیــر و همزمان با نزدیک شــدن پایان مهلت 
صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی، قیمت ارز در بازار 
بیشتر از قبل اوج گرفته و باعث ثبت قیمت دالر ۲۵هزارتومانی 
در بازار طی روز جاری شده است؛ بازاری ها می گویند علت 
جهش اخیر قیمت ارز افزایش تقاضا از سوی صادرکنندگان 
بوده اســت؛ چراکه گروهی از صادرکننــدگان برای ایفای 

تعهدات خود مجبور به خرید ارز از بازار آزاد شده اند.

چرا صادرکنندگان یک باره خریدار ارز شده اند؟/ 
دالر 25هزارتومانی برمی گردد

سؤال البته اینجاست: چرا صادرکنندگان به یک باره نسبت به 
خرید ارز در بــازار آزاد روی آورده اند و ارزهای خود را چه کار 
کرده اند؟ یكی از کارشناســان اقتصــادی در این خصوص 
می گوید: صادرکنندگان می گویند "چون باید ارز را برگردانیم 
دنبال خرید ارز برای برگرداندن به بانک مرکزی هستیم"، 
ممكن است این توضیحات درســت باشد، ولی قبل از این با 
ارزهای خود چه کرده اند؟ شاید بخشــی از ارزها به صورت 

غیررسمی به واردات قاچاق اختصاص داده شده باشد... .
در روزهای نهایی تا پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت 
ارز صادراتی، تكاپوی برخــی از صادرکنندگان برای تمدید 
این مهلت از سوی بانک مرکزی شدت گرفته است و تالش 
می کنند از بانک مرکزی باز هم مهلت بگیرند ولی آن طور که 
منابع رسمی به خبرنگار تسنیم گفته اند این مهلت به هیچ وجه 
تمدید نخواهد شد. صادرکنندگان هم می دانند که اگر بعد از 
۳1 تیرماه ارز صادراتی را برنگردانند قطعاً با سخت گیری های 
بیشتر از سوی بانک مرکزی و قوه قضائیه مواجه خواهند شد.

یكی از فعاالن بازار در همین ارتباط درباره وضعیت بازار ارز 
با وجود رکوردهای باال و ثبت دالر ۲۵هزارتومانی می گوید: 
ان شاءاهلل از سه روز دیگر حتماً وضعیت تغییر می کند، حتماً 

بعد از ۳1 تیرماه بازارساز ورود جدی خواهد کرد و قیمت ها 
برمی گردند.

 ریزش قیمت ها در راه است؟/ بازاری ها: قیمت ها 
برمی گردد، فعالً خرید نداشته باشید

او معتقد است فشار صادرکنندگان به بازار ارز نیز بعد از ۳1 
تیرماه کم خواهد شد چراکه با پایان مهلت بانک مرکزی برای 
بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان باید طبق دستورالعمل 
جدید ارزی، با نرخی کــه بانک مرکزی تعیین می کند ارز را 
بفروشند و برایشان بصرفه نیست که از بازار آزاد ارز بخرند و 

به بانک تحویل دهند.
بنابرایــن از اول مردادماه تقاضــا برای خریــد ارز کاهش 
چشم گیری خواهد داشت، و بر همین اساس هم فعاالن بازار و 
صرافی ها نیز اذعان دارند که نرخ های باالیی که این روزها برای 
انواع ارز به خصوص دالر در بازار آزاد ثبت شــده است خیلی 
ماندگار نیست و بانک مرکزی حتماً بعد از پایان مهلت بازگشت 

ارزهای صادراتی قیمت ها را برمی گرداند.
یكی از نشانه هایی که کارشناسان ارزی را هم به کاهش قیمت 
ارز از روزهای آینده امیدوار کرده، اختالف باالی قیمت خرید 
و فروش ارز در صرافی های بانكی است؛ فعاالن بازار معتقدند 
بازارساز به زودی با ورود جدی به بازار قیمت ها را برمی گرداند 
و شاید اتفاقی مشابه شهریور 9۷ در انتظار بازار باشد. بسیاری از 
بازاری ها پیش بینی می کنند که به زودی ریزش شدید قیمت ها 
در بازار ارز رخ خواهــد داد و این موضوع حتی در کانال های 
داللی ارز نیز مطرح شده است و به خریداران هشدار می دهند 
که فعالً در قیمت های باال خرید ارز نداشته باشند چراکه حتماً 

ریزشی سنگین در راه است.

 چه تنبیه هایی در انتظار صادرکنندگان متخلف 
است؟

به گزارش تسنیم، طبق اعالم بانک مرکزی، پایان تیرماه 
آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات سال 9۸ به کشــور است و آن طور که عبدالناصر 
همتی قبالً تأکید کرده است این مهلت به هیچ وجه تمدید 
نمی شود. صادرکنندگان در این مدت فرصت داشتند ارز 
حاصل از صادرات خود را به روش های اعالمی بانک مرکزی، 
به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و کمتر از ۳ روز به پایان 

این مهلت قانونی باقی مانده است. بانک مرکزی رسماً اعالم 
کرده است، ۲۷.۵ میلیارد دالر ارز صادراتی برنگشته و به 
صادرکنندگان متخلف هشدار برخورد قضایی داده، ولی 
اتاق بازرگانی ایران مدعی است فقط ۸.۷ میلیارد دالر ارز 

صادرات برنگشته است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده، صادرکنندگان می توانند 
ارز صادراتی سال 9۸ خود را به روش هایی همچون بازگشت 
به صورت اســكناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز 
به ســامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش 
ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شــخص دیگری 
به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند. در ماه های 
اخیر و همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، 
روند صادرات و واردات با اختالل همراه شده و یكی از دالیل 
جهش ارزی اخیر کمبود ارز در بازار اعالم شده است؛ دولت و 
بانک مرکزی مدعی هستند که تا پایان تیرماه و بعد از بازگشت 

ارز صادراتی از شتاب افزایش قیمت ارز کاسته خواهد شد.
دولت تأکید کرده است که صادرکنندگان باید ارز صادراتی را 
وارد کنند و در غیر این صورت مشمول تنبیه هایی می شوند که 
مهمترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت های مالیاتی، 
عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیالت و 
ضمانت نامه های ارزی و ریالــی، اعمال محدودیت در صدور 
بارنامه های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای 
واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و 
عوارض گمرکی و... است. همچنین طبق یكی از مهمترین مواد 
بسته جدید ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد 
از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد 
اقدام نكرده اند، مكلفند باقیمانده تعهدات خود را، در بازار دوم 
)سامانه نیما( به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت 
روز بازار به هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک 

مرکزی بفروشند.
البته بانک مرکزی از انتشار اسامی صادرکنندگان متخلف در 
رسانه ها و ارسال پرونده های آنها به دستگاه قضایی نیز خبر 
داده اســت، رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفته 
است: اسامی افرادی که از بازگشــت ارز صادراتی به کشور 
خودداری می کنند به قوه قضائیه ارسال شد. به گزارش تسنیم، 
براساس بسته جدید ارزی که از سوی بانک مرکزی ابالغ شده، 
مهلت برگشت ارز صادراتی 4ماه بعد از صدور پروانه صادراتی 
است. طبق اعالم همتی، درجهت تشویق صادرکنندگانی که 
ظرف سه ماه بعداز صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، 
تعهدات ارزی آنها، برمبنای 9۰ درصد ارزش پایه صادراتی 

محاسبه خواهد شد.

مقام مســئول وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 
یک نهاد با در اختیار داشــتن 1۰۰۰ واحد خانه 
خالی خبر داد و گفت: فردی در تهران نیز شناسایی 
شــده که 19۵ واحد در اختیــار دارد. به گزارش 
تسنیم، پروانه اصالنیبا تاکید بر اینكه، واحدهای 
خالی به تفكیک اســتان در حال شناسایی است، 
گفت: شناســایی خانه های خالــی و مالكیت در 
تهران و اســتان هــا در حال انجام اســت، اظهار 
کرد: به عنــوان نمونه در تهــران مالكی حقیقی با 
 19۵ واحد و نهــادی با یكهزار واحد، شناســایی 

شده است.
وی با بیان این که ســامانه ملی امالک و اســكان 
راه اندازی شــده اســت، افزود: به دنبال فرصتی 
مناســب هســتیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، 
عملیــات اجرایــی آن را آغاز کــرده و در آیینی، 

عملكــرد و ویژگی های ســامانه و خروجی هایی 
 که از ســامانه به دســت می آید را بــرای مردم 

تشریح کنیم.
وی با اشــاره به این که وزارت راه و شهرسازی، هم 
اکنون از سامانه اســتفاده می کند، تصریح کرد:  
احتكار و ســوداگری مسكن مســاله ای است که 
راهكار آن اخذ مالیات است، احتكار مسكن عملی 
ناپسند اســت و با آن برخورد می شود. معتقدیم 
خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه های 

خالی به بازار مسكن عرضه شود.
اصالنی تاکید کرد: کســانیكه احتكار و سوداگری 
می کنند دو راه پیش رو دارنــد. یا باید واحدهای 
خود را به بازار عرضه کننــد و مالیات نپردازند و یا 
چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشــان را ندارند، 

مالیات آن را بپردازند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب 
و کار وزارت اقتصاد با اعالم اینكه انحصار مجوز تاسیس 
کارگزاری بورسی لغو شد، گفت: سازمان بورس و اوراق 
بهادار مكلف است تا تاریخ 1۳99.۵.۳1 دستورالعمل 
جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری 
در بورس تنظیم کند. علــی فیروزی رئیس مرکز ملی 
مطالعات پایــش و بهبود محیط کســب و کار وزارت 
اقتصاد، با اشاره به مصوبات سی و نمهمین جلسه هیأت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
که امروز یكشنبه ۲9 تیرماه برگزار شد، اظهار کرد: در 
این جلســه در مورد احداث مجتمع خدماتی و رفاهی 
بین راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه 
پنجره واحد فیزیكی شروع کســب و کار تصمیماتی 
اتخاذ شــد.رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کســب و کار وزارت اقتصاد در خصوص مجوز 

احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی وزارت راه 
و شهرســازی گفت: هیات تصمیم گرفت؛ وزارت راه 
و شهرســازی )معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع( 
ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و 
بهره برداری از مجتمع های خدماتی و رفاهی در آزادراه 
های مشارکتی را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار و همكاری اتاق اصناف ایران، اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون 
ایران، تهیه و به هیات ارایه کند. وی ادامه داد: با توجه 
به تعداد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و 
رفاهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مكلف 
است ضمن بارگذاری اطالعات این مجوز در درگاه ملی 
مجوزهای کشور، ظرف مدت یک ماه پیشنهادات خود 
را در جهت تسهیل فرایند و کاهش مراحل صدور مجوز 

مذکور تهیه و به هیات ارایه دهد.

صراف ها: دالر ۲۵هزارتومانی ماندگار نیست

دو روز تا پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز

وزارت راه:

 ۱۰۰۰ خانه خالی متعلق به یک نهاد را شناسایی کردیم
ئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد:

انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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طرح نحوه توزیع کاالهای اساسی به معنای کمبود در جامعه نیست
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رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه 
فوالدسازان در مقاطعی سنگ آهن را حتی باالتر از نرخ 
های صادراتی خریداری می کنند، تغییر نســبت های 

قیمتی زنجیره فوالد را به صالح ندانست.
بهرام سبحانی ضمن تاکید براینکه قیمت کنسانتره 
سنگ آهن برای فوالدســازان داخلی، تابعی از قیمت 
شمش است و با واقعی شــدن قیمت شمش، قیمت 
کنسانتره سنگ آهن نیز به همان نسبت افزایش یافته 
است، اظهار کرد: نتایج جلســات برگزار شده پیرامون 
ضرایب قیمتی در زنجیره فوالد، نشان می دهد که ایجاد 
پیامدهای تغییر در نسبت های فعلی نگران کننده باشد 
و منجر به التهاب بازار و افزایش قیمت فوالد شود؛ لذا 
درخواست ما از مسئوالن این است که با درک شرایط 
فعلی کشور، از هر گونه اقدامی که با مبانی کارشناسی 
مطابقت ندارد و نتیجه ای جز التهاب در بازار ندارد، پرهیز 
کنند. رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به 
سابقه تعیین نسبت های قیمتی زنجیره فوالد، ضرایب 
فعلی حاکم بر قیمت کنسانتره، گندله سنگ آهن و آهن 
اسفنجی، گفت: این نسبت ها که تابعی از قیمت شمش 
فوالدی اســت از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مبنای مورد 
قبول تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
بوده و یکبار هم در سال گذشته توسط معاون  معدن 
و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نفع 
شرکت های معدنی افزایش یافت؛ لذا تغییر نسبت های 
فعلی به نفع هر یک از تولیدکنندگان زنجیره فوالد،   به 
دلیل نداشتن  مبانی منطقی و پشتوانه کارشناسی، فاقد 

توجیه بوده و به صالح نیست.

وی ریشه نارضایتی شرکت های سنگ آهن از قیمت های 
فعلی محصوالت معدنی را قیمت گذاری دســتوری 
شمش فوالدی دانست و گفت: کنترل دستوری قیمت 
شمش سبب شده تا قیمت سنگ آهن در حد سودآوری 
مورد انتظار واحدهای معدنی افزایش نیابد؛ اما در چند 
ماه اخیر که قیمت شــمش فوالدی به سمت واقعی 
شــدن حرکت کرده، قیمت محصوالت معدنی نیز با 
همین نسبت های فعلی، افزایش چشمگیری داشته 
است. بنابراین بازنگری در ضرایب فعلی ضرورتی ندارد؛ 
چراکه با واقعی شدن قیمت شمش، منافع شرک های 
سنگ آهنی نیز با ضرایب موجود تامین می شود.سبحانی 
با اشاره به درخواست سنگ آهنی ها برای مبنا قرار دادن 
قیمت های جهانی، تصریح کرد: محاسبات کارشناسی 
نیز نشان می دهد که ضرایب فعلی حاکم بر محصوالت 
زنجیره فوالد، با قیمت های جهانی سنگ آهن تطابق 
دارد. با احتساب نرخ صادراتی کنسانتره سنگ آهن ایران 
و کسر هزینه های حمل از کارخانه تا بندر، هزینه های 
بندری و...، به طــور میانگین قیمت داخلی )فروش به 
فوالدسازان داخلی( تقریبا با قیمت های صادراتی در 
یک محدوده قرار دارند. وی افزود: البته که فوالدسازان 
داخلی مشتری ثابت و دائمی خرید سنگ آهن هستند، 
در حالی که مشتری صادراتی همیشگی نیست و حتی 
در بازارهای جهانی هم مابیــن قیمت فروش در قالب 
قراردادهــای بلندمدت با فروش های مــوردی، قابل 
مالحظه است؛ بنابراین هرگونه تغییر در ضرایب فعلی 
فاقد  توجیه است و در نهایت موجب افزایش قیمت فوالد 
و نهایتا باعث افزایش مجدد قیمت سنگ آهن می شود.

سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از 
تشدید بازرسی های بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه 
و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی 
و پلمب بیش از ۸۰۰۰ واحــد متخلف، پس از اخطار خبر 
داد. دکتر سیما ســادات الری درباره تشدید بازرسی های 
بهداشتی گفت: تا تاریخ 27 تیر ماه امسال، 5۰ هزار و 2۳۸ 
بازرسی مشترک با سایر دستگاه ها انجام شده و ۸ هزار و ۱46 

واحد متخلف پس اخطار، پلمب شده اند.
وی ادامه داد: در استان تهران نیز ضمن تشدید بازرسی های 
بهداشــتی، هزار و 265 مورد بازرسی مشــترک با سایر 
دستگاه ها انجام و 4۸۱ واحد متخلف پس از اخطار، پلمب 

شده اند.معاون وزیر بهداشت بیان کرد: برخی از این اماکن 
پلمب شده در سطح کشور، مانند باشــگاه های ورزشی، 
کارگزاری بورس به دلیل تجمع، بازار روز میوه فروشی، پمپ 
بنزین، دفتر پیشخوان، مجتمع تجاری و موارد دیگری بوده 
که پلمب شده است. الری گفت: انتظار ما از مردم، اصناف و 
اماکن مختلف در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا، رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشــتی، اجرای فاصله گذاری 
فیزیکی و استفاده از ماسک در مکان های سرپوشیده است و  
اگر مردم این اصول سه گانه را رعایت کنند، می توانیم تا حد 
زیادی ویروس کرونا را کنترل کنیم و از شیوع گسترده آن 

در جامعه پیشگیری کنیم.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت: لیســت 
افرادی که از اسفندماه بدلیل شیوع کرونا بیکار 
شــده اما ثبت نام نکرده بودنــد را جمع آوری 
 کرده ایم تا برای آنهــا نیز بیمه بیــکاری واریز 

شود.
مسعود بابایی در مورد آخرین وضعیت پرداخت 
بیمه بیکاری برای بیکارشــدگان در ایام شیوع 
کرونا اظهار داشــت: در مجمــوع تاکنون ۸6۳ 
هزار و 6۰5 نفر بــرای بیمه بیــکاری ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد 72۳ هــزار و 4۹6 نفر 
 حائز شــرایط دریافت بیمه بیکاری شــناخته 

شده اند.
مدیــرکل بیمه بیــکاری و حمایت از مشــاغل 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: پس 
از بررسی درخواست ها، برای اسفند ماه مجموعاً 
۳۰۱ هزار و ۱۱2 نفر، بــرای فروردین ماه 4۱7 
هزار و ۸۹7 نفــر )که البته تعــدادی به صورت 
تجمعی از اســفند اضافه شــده بودند( و برای 
اردیبهشت ماه ۱5 هزار و ۱74 نفر جهت پرداخت 
 بیمه بیکاری از طریــق خزانه داری کل، معرفی 

شدند.
وی تصریح کرد: برای افرادی که از ابتدای اسفند 
ماه بیکار شدند تا دهم اسفند ماه، سازمان تأمین 
اجتماعی بیمــه بیکاری واریز کــرد اما با توجه 
به مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونــا به افرادی 
که در بازه زمانی دهم اســفند تا ۳۱ اردیبهشت 
ماه بیکار شــدند، از طریق خزانه داری کل بیمه 
بیکاری واریز می شود.بابایی با اشاره به جامانده ها، 
گفت: لیست افرادی که از اسفند ماه بیکار شده 
بودند اما در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام نکرده 
بودند را از کمیته استان ها جمع آوری کردیم تا 

با ارســال اطالعات این افراد به سازمان تأمین 
 اجتماعی، برای جاماندگان نیز بیمه بیکاری واریز 

شود.
وی همچنیــن اظهــار داشــت: کســانی که 
از ابتدای خرداد مــاه بیکار شــدند و یا افرادی 
که بیکاری شان از اســفند ماه تاکنون استمرار 
prkar.mcls. داشته، باید با مراجعه به سامانه

gov.ir، نــوع بیــکاری خــود را خوداظهاری 
کنند؛ این ســامانه در 5 اســتان فارس، قزوین، 
اردبیل، هرمزگان و ســمنان به صورت پایلوت 
فعال اســت. برای باقی اســتان ها بــه احتمال 
زیاد از مرداد ماه فعال می شــود. مدیرکل بیمه 
بیکاری و حمایت از مشــاغل وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررســی اطالعات 
افراد در کمیته های اســتانی انجام می شــود، 
افــزود: اطالعــات دریافتــی از کمیته هــای 
اســتانی، هنوز کامل نشــده اســت اما تعداد 
 جامانده ها از ۱6 تا 4۰۰ نفر در اســتان ها متغیر 

بوده است.
بابایی یادآور شد: بر اســاس مصوبه اخیر ستاد 
ملی مقابله با کرونــا، پرداخت مبلغ در خصوص 
ایام بیکاری صرفاً تا پایان اردیبهشــت ماه سال 
جاری اســت و برای افرادی که از ابتدای خرداد 
ســال جاری بیکار می شــوند و یا اینکه بیکاری 
آنان استمرار داشــته باشد بررســی و هرگونه 
پرداخت صرفاً بر اســاس قوانیــن کار و تأمین 
اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود و الزم است 
شروط قانونی اعالم شــده را دارا باشــند تا در 
صورت تأیید مدارک و مســتندات آنان توسط 
 کمیته های اســتانی از مقرری بیمــه بیکاری 

استفاده کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: معنای طرح نحوه توزیع 
کاالهای اساسی این نیســت که خدایی ناکرده در 
جامعه کمبود کاال وجــود دارد بلکه بحث عدالت 
و دسترســی دهک های پایین جامعه به کاالهای 

اساسی مطرح است.
محمدباقر قالیباف در جلســه علنی )یکشنبه، 2۹ 
تیر( مجلس شورای اسالمی، در تشریح طرح یک 
فوریت نحوه توزیع کاالهای اساســی با اســتفاده 
از کاالبرگ، گفــت:  نمایندگانی کــه این طرح را 
پیشنهاد دادند ابتدا موضوع دو فوریت مدنظرشان 
بود اما بعد درخواست رأی گیری برای یک فوریت 

را ارائه کردند.
وی ادامه داد: طرح های مشابهی در این مورد هم 
وجود داشت، آقای نادران و دیگر اعضای کمیسیون 

برنامه و بودجه طرح دیگــری با نام تضمین تامین 
کاالهای اساسی و دارو اقشار آسیب پذیر با قیمت 
مناسب را در دست دارند که در صورت رأی آوردن 
طرح نحوه توزیع کاالهای اساسی می توان از طرح 
کمیسیون برنامه و بودجه هم به دلیل اهمیت دارو 

در کنار آن استفاده کرد.
رئیس مجلس ادامه داد: معنای طرح نحوه توزیع 
کاالهای اساسی این نیســت که خدای نکرده در 
جامعه کمبود کاال وجــود دارد بلکه بحث عدالت 
و دسترســی دهک های پایین جامعه به کاالهای 
اساســی مطرح اســت که باید در این شرایط ارز 
ترجیحی به دست نیازمند و مصرف کننده واقعی 
برسد بنابراین یک فوریت این طرح به رأی گذاشته 

می شود.

بخشنامه ارزی جدید بانک 
مرکزی در حالــی تصویب 
و اجرایــی خواهد شــد که 
مشکالت صنعت لوازم خانگی 
را تشــدید و در صورت عدم 
تجدیدنظر در آن تولید را در این صنعت متوقف خواهد 
کرد. بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات 
ســال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال       های ۱۳۹7 
و ۱۳۹۸ مورد اعتراض بسیاری از تولیدگنندگان لوازم 
خانگی قرار گرفته و این در حالی اســت که بسیاری از 
تولیدکنندگان نه تنها برای دریافت ارز واردات مواد اولیه 
مشکل دارند بلکه نمی توانند با وفور کاالی قاچاق این 
حوزه رقابت کنند. فعاالن این صنعت معتقدند مصوبه 
اخیر دولت عالوه بر گرانی دوباره لوازم خانگی موجب 
کاهش تولید نیز خواهد شــد؛ البته این بــار گرانی ها 
ارتباطی با نرخ ارز ندارد و این افزایش قیمت بیشتر ناشی 

از محدودیت های ارزی خواهد بود.
اخیرا دولت مصوبه ای برای کنتــرل بازار ارز به تصویب 
رسانده که حاکی از آن است که همه ارز حاصل از صادرات 
باید وارد ســامانه نیما شــود و بانک مرکزی با توجه به 
اولویت، عملیات تخصیص را انجام دهد. براســاس این 

مصوبه تمام ارز حاصل از صادرات باید در ســامانه نیما 
عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تامین ارز از 
سامانه نیما قرار می گیرند، اما تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در این زمینه اعتراضاتی دارند و معتقدند اگر این مصوبه 
منجر به محدودیت تامین ارز برای بخش لوازم خانگی 

شود تا دو ماه آینده دیگر تولیدی نخواهند داشت.
حمیدرضاغزنوی بیان کرد: بیش از یک ماه اســت که 
ارز اشخاص به تولیدکنندگان نمی رســد و اگر دولت 
در مصوبه جدید خــود تجدید نظر نکنــد قطعا از5۰ 

روز آینده قیمت لوازم خانگی دوبــاره وارد مدار صعود 
خواهد شد. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: بیش از یک 
ماه است که ارز اشخاص به تولیدکنندگان لوازم خانگی 
نمی رســد و فعاالن این بخش با مشکل تامین ارز برای 
واردات لوازم خانگی مواجه هستند، عالوه بر مشکالت 
موجود در روزهای گذشــته مصوبه جدیدی از سوی 
دولت ابالغ شد که این مصوبه بر مشکالت موجود افزود.

وی بیان کرد: اتفاقی که در بازار مرغ افتاد در انتظار بازار 

لوازم خانگی است. در ماه رمضان قیمت مرغ به کیلویی 
۸5۰۰ تومان رســید اما این قیمت پایین تر از قیمت 
تمام شده تولیدکننده بود. از طرفی دولت در آن مقطع 
راهکاری برای این موضوع در نظر نگرفت و همین مساله 
باعث شد قیمت مرغ یکباره به بیش از 2۰ هزار تومان 
برسد. ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی گفت: اکنون هم اگر دولت در مصوبه جدید خود 
تجدید نظر نکند قطعا از 5۰ روز آینده قیمت لوازم خانگی 

دوباره وارد مدار صعود خواهد شد.

مصوبه ارزی اصالح نشود، قیمت لوازم خانگی از ۵0 روز دیگر افزایش می یابد

شوک ارزی به تولیدکنندگان لوازم خانگی

دستورات دست و پاگیر در تولید 
حسین فتاحی، تولیدکننده لوازم خانگی

افزایش قیمت و مشکالتی که در تامین مواد پتروشیمی و ورق فوالدی برای تولیدکنده لوازم خانگی وجود دارد ما را وارد مرحله بحران تولید کرده است. تولید لوازم خانگی ایرانی به همین دالیل به خط پایان نزدیک شده و اگر تمهیداتی ارایه نشود قادر به 
ادامه فعالیت نخواهیم بود. بخشنامه اخیر هم مزید بر علت شده تا جلوی تولید داخلی را با قدرت هر چه تمام تر ببندد. با توجه به این بخشنامه تمام ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تامین ارز از سامانه 
نیما قرار بگیرند. این بدین معناست من که یک تولیدکننده هستم و ماه هاست برای تامین ارز مورد نیاز تولید درصف انتظار قرار دارم باید مدت زیاد دیگری نیز منتظر بمانم و یا اگر سرمایه ای دارم با هزار و یک مشکل و دردسر ارز آزاد تهیه کنم. در صورت 

تامین ارز نیز با خرید کاالها و مواد مورد نیاز تولید با دپوی آنها در گمرک مواجه خواهم شد که بدین ترتیب باید در تولیدی خود را ببندم و عطای تولید را به لقای آن ببخشم. 
چرا مسئوالن به جای تصویب بخشنامه هایی که تنها خسارت را متوجه تولید داخلی می کند فکری به حال فوالد و مشتقات آن نزدیک به سه برابر گران شده است نمی کنند. چرا هیچ نظارتی بر قیمت مواد اولیه وجود ندارد. آسیب های این بخشنامه 
در ماههای آینده کامال مشهود خواهد بود چراکه نبود تولید در حال حاضر ممکن است با وجود کاالهای باقی مانده در بازار به چشم نیاید اما با اتمام آنها توقف تولید و نبود تولید آشکار خواهد شد. در این میان تولیدکننده هیچ خطایی مرتکب نشده و 

دستورات دست و پاگیر مسئوالن به این نابسامانی ها دامن می زند. تولید آن هم در صنعت لوازم خانگی که نیازمند مواد اولیه است بدون اختصاص ارز و تاخیر در این راستا امکان پذیر نخواهد بود. 
در حال حاضر در ایران بحران ارزی داریم اما آیا تولید که به عقیده خود مسئوالن نجات دهنده اقتصاد کشور است نباید در اولویت اختصاص ارز قرار داشته باشد. زمانی که کشور با بحران ارزی رو به رو است تولید و مسائل مربوط به آن باید در اولویت 
تخصیص ارز باشد، اما متاسفانه شاهدیم تخصیص ارز به بخش های دیگر اقتصاد بیش از بخش تولید است. امروز شرایطی ایجاد شده که مواد اولیه داخلی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی در تخصیص ارز لوازم خانگی تاخیر دارد و با بخشنامه 

فعلی نیز دیگر امیدی به دریافت ارز وجود ندارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ضرر متقاضیان از دیرکرد پرداخت مبالغ نقدی سهام عدالت
محسن علیزاده، نماینده مجلس

قرار بر این بود تا با فروش بخشی از سهام عدالت کمک به قشری شوذ که مبالغ نقدی آن را نیاز داشته اند. اما با روندی که در پیش گرفته شده شاهد تاخیر در واریزها هستیم که این اعتراض بر بانک ها و گارگزاری ها وارد است. ادامه روند 
مذکور ورود مجلس به این موضوع را باعث خواهد شد و با اعمال جرایم و پرداخت خسارت به سهامداران عمل خواهیم کرد. این بدان معناست که وزارت اقتصاد به عنولن متولی اصلی در اجرای این طرح می بایست با در نظر گرفتن حقوق 
سهامداران این موضوع را بررسی کرده و خسارت تاخیرها را جبران کند. با هر روز تاخیر در واریز مبالغ نقدی حاصل از فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت شاهد ضرر سهامداران به علت رشد روزانه قیمت ها هستیم که این موضوع در اولویت 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
این موضوع واضح است که وجوه کامل از فروش سهم ۳۰ درصدی از سهام عدالت به حساب متقاضیان واریز نشده که این مسئله ضررهای مالی بسیاری را برای متقاضیان به دنبال داشته است. قطعا اگر فرد متقاضی اقدام به فروش ۳۰ 

درصد از سهام خود نمی کرد، در شرایط کنونی می توانست آن را به مبلغ باالتری در بازار سرمایه بفروشد، این به معنای آن است که تأخیر بانک ها و سازمان بورس در عدم واریز پول فروش سهام عدالت، به ضرر متقاضیان تمام شده است.

سردرگمی مردم ودارندگان 
سهام عدالت که ۳۰ درصد 
ســهام خود را بــه بانک ها 
فروخته اند بــرای دریافت 
مبالغ نقــدی ادامــه دارد. 
مبالغی را که بانک هــا باید بابت فــروش این میزان 
سهام عدالت به حساب ســهامداران واریز می کردند 
هنوز پرداخت نشده و یا آن دســته از سهامدارانی که 
مبالغ خود را دریافت کرده اند از متضرر شــدن خود 
شکایت دارند. هشت هفته از آغاز فروش سهام عدالت 
از طریق بانک ها می گذرد و اعتراض سهامداران نسبت 

به عملکرد برخی از بانک ها و کارگزاری ها بیشتر شده 
و به همین دلیل قرار اســت مجلس برای رسیدگی به 
این موضوع دست به کار شود. در حالی که حدود 5۰۰ 
هزار سهام دار سفارش فروش سهام خود را در بانک ها 
به ثبت رسانده اند اما بانک ها در یا در فروش این سهام 
کوتاهی کرده اند و یا در واریز مبالغ فروش آن دســت 

دست می کنند. 
نمایندگام مجلس با موافقت برای بررسی این موضوع 
اعالم کرده اند که بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه 
بانکی باید به مسئله عدم واریز پول فروش سهام عدالت 
به حساب دارندگان سهام ورود کند و هر چه سریعتر 
نسبت به واریز وجوه مربوطه اقدام کند، قطعا اگر اقدام 
عاجلی برای تعیین تکلیف این مسئله صورت نگیرد، 

مجلس این پرونده را مورد بررســی قرار خواهد داد. 
یکی از سهامداران که اقدام به فروش سهام خود کرده 
است در این رابطه می گوید: بانک ملی تنها بانکی است 
که در میان تمام بانکها کمترین پول را واریز کرده و یا 
هنوز واریز نکرده است. جای سوال دارد که این مملکت 
آیا مســئول ندارد که با مردم چنین کاری می کنند. 
خیلی راحت ســر مردم کاله گذاشته اند و نه در اخبار 
 حرفی زده می شود و نه کسی هســت که به داد این 

مردم برسد. 
مژگان ارجمند، مدیر معامالت کارگزاری بانک ملی در 
این خصوص گفت: از آنجایی که حدود 4۰ درصد از کل 
سهامداران سهام عدالت از مشتریان بانک ملی هستند، 
طبیعتا به علت رویه ای که درنظر گرفته شــده باید به 

بانک ملی مراجعه می کردند؛ با توجه به فرایند فروش 
سهام عدالت و تاخیری که در واریز وجوه رخ داد است 
تعداد سهامداران شاکی از این بانک نسبت به بانک های 

دیگر بیشتر است.
بر اساس تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها 
باید از طریق کارگزاری های خود یا کارگزاری های طرف 
قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در 
بورس اقدام و وجوه حاصله را به حساب مشتریان واریز 
کنند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفته است. اگر 
ســازمان بورس و بانک مرکزی دالیل قانع کننده ای 
درباره علت عدم واریز وجه نداشــته باشند، مجلس، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس را مکلف 

به پرداخت حق ضرر به متقاضیان می کند.

مجلس به پرونده عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام ورود می كند

تاخیر  بانک ها در واریز  پول سهامداران عدالت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

سنگ آهن برای فوالدسازان، گران تر از نرخ های صادراتی درمی آید

شناسایی تمام جاماندگان بیمه بیکاری کرونا

پلمب بیش از 8  هزار  واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن شیوه  نامه  های بهداشتی
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نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت مسیر استارتاپ ها را برای ورود به بورس هموار كند

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید به حمایت از 
شرکت های استارتاپی در بورس تن دهد چراکه رونق اقتصادی در حمایت 
از اقتصاد دیجیتال نهفته است. ســید کاظم موسوی درباره ضرورت ورود 
شرکت های اســتارتاپی به بورس، گفت: شرکت های اســتارتاپی و دیگر 
پروژه های منبعث از فعالیت های دانش بنیانی مورد حمایت مجلس هستند 
چراکه همان طور که رهبر انقالب اشاره کرده اند تقویت اقتصاد دیجیتالی 
منجر به تقویت اقتصاد مقاومتی خواهد شد.نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین 
و سرعین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همچنین محرومیت زدایی 
و ایجاد اشتغال از دیگر دســتاوردهای حمایت از شرکت های استارتاپی 
برای حضور موفق در بورس به شــمار می آیند. وی بــا بیان اینکه حضور 
اســتارتاپ ها در بورس محرومیت زدایی را به همراه دارد به همین دلیل 
باید کمک کرد ســرمایه های ملی از طریق بورس برای توسعه اقتصادی 
کشور جذب استارتاپ های بزرگ شود، افزود: به عنوان مثال دولت می تواند 
بخشی از نقدینگی های ســرگردان را به سمت اســتارتاپ های همچون 
فیلیمو، تپسی، کافه بازار، دیجی کاال و شیپور سوق دهد و مردم را از طریق 
رسانه ها با دستاوردهای این نوع از سرمایه گذاری ها آشنا کند. به گفته وی 
در کنار محرومیت زدایی، اشتغال زایی نیز از واجبات است به همین دلیل 
دولت باید به حمایت از شرکت های اســتارتاپی در بورس تن دهد چراکه 
رونق اقتصادی در حمایت از اقتصاد دیجیتال نهفته است.وی با بیان اینکه 
حمایت از اســتارتاپ ها و احترام به تفکر اســتارتاپی به معنای حرکت به 
جلو است که می تواند اقتصاد کشــور را متحول کند، اضافه کرد: آینده از 
آن اقتصاد دیجیتال، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان است لذا باید 
زیرساخت های رشد آن ها را به خوبی فراهم کرد. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس اضافه کرد: خوشبختانه تا حدودی درهای بورس به روی 
استارتاپ ها باز شده اســت اما دولت همان طور که در حوزه هایی همچون 
معادن و فروش ســهام کارخانه ها در بورس مانور می دهند باید به حوزه 
استارتاپ ها نیز ورود کند و مسیر آن ها را برای ورود به بورس هموار سازد 
چراکه استارتاپ ها می توانند تحول اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. 

ارزش گذاری اســتارتاپ ها در بــورس معضل 
خريداران سهام

ارزش بازاری بعضی از شرکتهایی که در قالب استارتاپ می خواهند وارد 
بورس شــوند حدود یک میلیارد دالر برآورد می شــود اما اگر بخواهیم 
واقعیت ماجرا را درک کنیم باید به این نکته مهم اشاره کنیم که بسیاری از 
شرکتهای بزرگ و کوچک استارتاپی که می خواهند وارد بورس شوند در 
شرایط شیوع ویروس کرونا زیان ده هستند و نمی توان میزان سود و زیان 

آن ها را مانند شرکت های معمولی و سنتی سنجید.
تاالر شیشه ای در چند ماه گذشته به  ندرت قرمزپوش بوده، در حقیقت با 
توجه به عنایت دولت به بازار بورس از یک طرف و عرضه سهام شرکت های 
دولتی و غیردولتی در تاالر شیشه ای، شاهد تداوم رشد شاخص بورس در 
ماه های گذشته بودیم اما نکته مهم اینجاســت که در شرایط کنونی که 
استارتاپ ها کسب رخصت کرده اند تا عیار خود را در بازار بورس به سنجش 
بگذارند سوال مهمی که برای بسیاری از سرمایه گذاران و شرکای تجاری 
استارتاپها مطرح می شود، این اســت که آیا بورس می تواند به عنوان یک 
بازار مالی مهم در رشد ارزش واقعی آنها و ایجاد شفافیت در عرضه سهام 

کمک کند؟
 در چند ماه گذشته عرضه سهام چند شرکت استارتاپی از جمله دیجی کاال، 
کافه بازار، تپسی و شیپور سوژه محافل خبری شد اما این چند استارتاپ 
برای ورود بورس کافی هستند؟ و به  طور کلی سازوکار ورود استارتاپها به 

بورس چگونه است؟
در حقیقت ورود اســتارتاپها به بورس برای تامین و جذب ســرمایه است که 
با توجه به شرایط اقتصادی که کشــور دارد که ایده خوبی به نظر می رسد اما 
آیا شــرکت های اســتارتاپی می توانند خود را با قوانین بازار ســرمایه تطبیق 
دهند؟ازســوی دیگر نباید از ذکر این نکته مهم غافل شــویم کــه بعضی از 
اســتارتاپ های بزرگی که در حال ورود به بورس هســتند دیگر بر روی آنها 
نمی توان نام استارتاپ گذاشت زیرا ماهیت این شرکت ها به  قدری بزرگ است 
که استارتاپ نامیدن آنها به نوعی کوچک شمردن آنهاست.ارزش بازاری بعضی 
از شرکتهایی که در قالب اســتارتاپ می خواهند وارد بورس شوند حدود یک 
میلیارد دالر برآورد می شود  اما اگر بخواهیم واقعیت ماجرا را درک کنیم باید 
به این نکته مهم اشاره کنیم که بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک استارتاپی 
که می خواهند وارد بورس شوند در شرایط شیوع ویروس کرونا زیان ده هستند و 
نمی توان میزان سود و زیان آن ها را مانند شرکت های معمولی و سنتی سنجید. 
به عالوه  شرکت های استارتاپی بر پایه ارائه  یک ارزش افزوده شکل می گیرند 
و از طرف دیگر موجودیت این شرکت ها تا حدود زیادی وابسته به این است که 
بتوانند چابکی خود را حفظ کرده و با تغییرات زمان همراه شوند. شرکت های 
استارتاپی عمدتا برپایه نوعی ارزش افزوده بنا شده اند که شرکت های سنتی توان 
ارائه آن را ندارند و ســپس به کمک این ارزش افزوده شبکه ای از متقاضیان را 
ایجاد می کنند.اگر بخواهیم ارزش یک شرکت سنتی با یک تاکسی اینترنتی را 
مقایسه کنیم باید به موارد متعددی اشاره کرد. در واقع اگر یک استارتاپ تاکسی 
اینترنتی نتواند دامنه گسترش خود در جامعه را افزایش دهد نمی تواند ارزش 
چندانی چه به لحاظ ریالی و چه به لحاظ محبوبیت در بین مردم کسب کند در 
حالی که اگر یک شرکت استارتاپی بتواند ارزش افزوده بیشتری برای مشتریان یا 
رانندگان ایجاد کند، می تواند آن ها را به سمت خود جذب کرده و سهم بیشتری 
از بازار را کسب کند و یا حتی موجب حذف رقیبان شود. لذا رسیدن به استاندارد 
موردنظر برای ایجاد ارزش افزوده از نکات مهم دیگر استارتاپها برای ورود بورس 
است. به طورمثال اگر فرض کنیم که تا ۲۰ سال گذشته بستن کمربند ایمنی 
در خودروها به یک توصیه محدود می شد اما در شرایط کنونی این محدودیت 
به خود رنگ قانون و الزام گرفته اســت به طوری  که اگــر راننده رعایت نکند 
جریمه خواهد شد. شیوه حسابداری، نحوه درآمدزایی، شکل هزینه ها از جمله 
تفاوتهای استارتاپها با شرکتهای سنتی است برای واگذاری و عرضه سهام است 
و سرمایه گذاران استارتاپها باید برای ورود استارتاپ های خود به تاالر شیشه ای 
تفاوت های یک استارتاپ با یک شرکت سنتی در امور مالی و حسابداری و حتی 
هزینه و کارکردها را در نظر بگیرند. طبق آخرین آمار منتشر شده در جهان بیش 
از ۸۰ درصد استارتاپ  هایی که برای بار نخست وارد بورس شده اند رنگ قرمز را 
در برابر نام خود دیده اند که نشان از زیان انباشته این شرکتهای استارتاپی تا قبل 
از ورود به بورس است و در شرایط کنونی این شرکت های استارتاپی وارد بورس 
شده اند تا زیان انباشته خود را جبران کنند. البته همان طور که استارتاپها برای 
بورس یک فرصت مغتنم به شــمار می آیند تاالر شیشه ای هم برای استارتاپها 
مزایای دیگری دارد به  طوری که یکی از این مزایا افزایش سرمایه است. بسیاری 
از استارتاپ ها نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارند اما به دلیل ماهیت این شرکت ها 
و همین طور وضعیت تزریق سرمایه در شــرایط کنونی، کمتر کسی حاضر به 
سرمایه گذاری روی شرکت های استارتاپی است. در واقع بورس می تواند یک 

راهکار مطمئن برای جذب سرمایه توسط استارتاپ ها باشد.

اخبار

رویدادآنالینجذبسرمایهدرحوزهاینترنتاشیاIOTبرگزارمیشود
رویدادآنالین»دوشنبههایاستارتآپی«باهدفجذبسرمایهدرحوزهاینترنتاشیاIOTروزدوشنبه۳۰تیرماهجاریبههمتصندوقنوآوریوشکوفاییبرگزارمیشود.دررویداد
اینترنتاشیاIOTکهدوشنبه۳۰تیرماهجاریازساعت۱۰تا۱۲بهصورتآنالینبرگزارمیشود۶استارتآپاینحوزهتوانمندیهایخودرابهسرمایهگذارانخطرپذیرارائهمیکنند.

همچنینخدماتصندوقنوآوریوشکوفاییدرحوزهسرمایهگذاریتشریحشدهوشرایطاستفادهازاینخدماتبهمخاطبانارائهمیشود.

در اکثــر بنگاه هــا به طرح 
طبقه بندی نــه تنها وقعی 
نهــاده نمــی شــود؛ بلکه 
افزایش دســتمزد سالیانه 
که طبــق قانــون کار باید 
اجرایی شــود نیز به لطایف الحیل ملغی می شــود.  
این مساله باعث می شــود حتی قانون اداره کار برای 
حقوق حداقلی نیــز اجرایی نشــود. در این میان در 
بحران کرونا کارگران مجبورنــد در دو راهی بیکاری 
و داشــتن درآمد اندک، دومیــن راه را برگزینند تا 
امرار معــاش کنند. »مــزد توافقی« یکــی از همان 
لطایف الحیلی اســت کــه کارفرمایان از ســال های 
 گذشــته آن را باب کرده اند و »دایــه عزیزتر از مادر

 شده اند.« 

۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه 
قراردادی ندارند

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلــس نیز می 
گوید: »۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه 
قراردادی ندارند، برخی از کارفرمایان برای فشــار به 
کارگر، قرارداد ســفید امضا می گیرند. متأســفانه در 
دوران کرونا کارگران کشــورمان آسیب های زیادی 
دیده اند، ضمــن اینکه بیمه بیکاری هــم به برخی از 
کارگران تعلق نگرفت. برخی از کارفرمایان برای فشار 
به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می گیرند این در حالی 
اســت که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبــال او امضا 
نمی کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از 

زیربار مسئولیت هایش است.«

شــگرد جدید کارفرمایان بــرای توافق 
ناعادالنه

این در حالی اســت که اداره کار جلوی بســیاری از 
قراردادهای ســفیدامضا را گرفته اســت؛ اما هنوز  در 
بسیاری از کارگاه ها در پشــت پرده »فریز مزدی« در 
جریان است و کارفرمایان با شگرد جدیدتری از افزایش 
دستمزد مطابق مصوبات شورایعالی کار طفره می روند. 
سناریویی که کارفرمایاِن طرفداری فریز مزدی اجرا می 
کنند این است که با استفاده از آنچه خودشان »توافق 
با کارگر« می دانند، در لیست های بیمه افزایش حقوق 
را اعمال و بیمه کارگر را براساس دستمزدهای افزایش 
یافته در سال جدید ارسال می کنند، اما آنچه به عنوان 
دستمزد ماهیانه به حساب کارگر واریز می شود، همان 
دستمزد ســال قبل یا حتی کمتر است. یعنی تخلف 
مزدی به شیوه پنهان تر و زیرپوستی تر در جریان است. 
کارفرمایانی که نگراِن بازخواست های احتمالی سازمان 

تامین اجتماعی هســتند، بیمــه را صحیح پرداخت 
می کنند ولی دســتمزد را ناصحیح و کمتر از میزانی 
که باید، می پردازند؛ کارگر هم مجبور است در دوراهی 

بیکاری و حقوق ناچیز، دومین راه را برگزیند. 

بهانه تراشی کارفرمایان برای فریز مزدی
در این میان دولت بــرای مقابله با عوارض ناشــی از 
کرونا و بیکاری کارگران اقدام به پرداخت تســهیالت 
به بنگاه های مختلف کرد که در همین راستا تاکنون 
۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد 
ریال تســهیالت دریافت کرده اند. اما این تسهیالت 
هم پاسخگوی آسیب واردآمده به بســیاری از بنگاه 
ها نیست و هم بسیاری از بنگاه ها را در بر نمی گیرد. 
بنابراین هرچند بنــگاه ها از قبل هم بــرای گزاردن 
حق کارگر بهانه تراشــی می کردند؛ اما همین اقدام 
دولت نیز بهانه ای جدید به دست کارگاه ها و بنگاه ها 

داده است. از جمله تســهیالتی که دولت برای مقابله 
با اثرات شــیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر 
گرفتــه، ارائه وام بــه بنگاه ها با نرخ ســود ۱۲ درصد 
بود؛ آنطــور که وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد 
تومان به ۱۴ رسته شغلی شــامل ۵۰۰ زیررسته که 
بیشترین آســیب را از شــیوع ویروس کرونا متحمل 
شــده و دارای لیســت بیمه در قالــب کارفرمایی یا 
 خویش فرمایی هستند، تســهیالت پرداخت شود که

 مطابق با بررسی های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل 
این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ 
میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شــامل ۲.۸ 
میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحــد فاقد بیمه و کد 

کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، لزوم حمایت 

از کارگران را بررسی می کند. 

4 میلیون و 700 هزار كارگر ايرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

کارگران در دو راهی بیکاری یا حقوق اندک
بررسی افزايش حق مسكن كارگران در جلسه اين هفته هیات دولت

برخی از كارفرمايان برای فشار به كارگر، قرارداد سفیدامضا از او  می گیرند
فريز  مزدی  از  سوی  برخی  كارفرمايان  با توافق  با كارگران  اعمال می  شود

حمایت  از  کارگر و کارفرما  روی کاغذ
وحید شقاقی، اقتصاددان

اقتصاد ایران در حالی شرایط خاصی را تجربه می کند که از دو زاویه فشار بر دهک های کم درآمد و طبقه کارگری در حال افزایش است. مساله تحریم و تشدید اثرات تحریم بر وضعیت اقتصاد کالن، بنگاه های تولیدی و کاهش 
قدرت خرید مردم منجر به افزایش موجودی انبار بنگاه ها شده است. زمانی که موجودی انبار بنگاه ها بیشتر می شود، بنگاه ها به سمت نیمه فعال بودن و تعدیل نیروی انسانی می روند. این در حالی است که در این میان مساله 
دومی به نام کرونا هم به این مشکالت اضافه شد. برآوردها این بود که ما می توانیم کرونا را با سرعت مهار کنیم؛ ولی عمال این اتفاق نیفتاد و این مساله به درازا کشید و در حال حاضر حدود ۵ ماه است که کشور درگیر این بیماری 
شده و هر چقدر این بیماری تشدید شود یا دوام پیدا کند، ماحصل آن چیزی نیست جز نیمه فعال شدن بنگاه ها یا تعطیلی برخی از آنها. بنابراین در هر دو زاویه تحریم و کرونا، فشار بر طبقه کارگری وارد می شود. بنابراین هر 
فشاری بر کارفرما اثرات مستقیم بر طبقه کارگری دارد. واقعیت این است که کارفرما هم در حال حاضر تحت فشار است؛ لذا امکان اینکه کارفرمایان بتوانند مدارا کنند یا حقوق و دستمزدها را حفظ کنند و کاهش ندهند یا تعدیل 
نکنند، کار سختی است. در همه کشورها دولت در این بحران ها باید ورود جدی داشته باشد و بتواند از بنگاه های تولیدی حمایت کند. قرار بود که این اتفاق در اقتصاد ایران هم بیفتد یعنی قرار بود که عمال دولت تسهیالت ارزان 
قیمت را به بنگاه های تولیدی آسیب دیده از کرونا پرداخت کند و همچنین بیمه بیکاری را جاری کند؛ ولی متاسفانه این اتفاق روی کاغذ افتاده ولی عملیاتی و اجرایی نشده است. یعنی تنگنای منابع مالی دولت اجازه نداد که این 
مساله اتفاق بیفتد و عمال ما هر روز شاهد تبعات مخرب این مساله بر دهک های کم درآمد هستیم. طبقه کارگری متاسفانه در این شرایط بیشترین هزینه را می دهد و تنها نهادی که باید حضور جدی و فعال داشته باشد دولت 
است ولی دولت هم به دلیل تنگنای منابع مالی نتوانسته وعده های خود را عملیاتی کند چون قرار بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کنار بگذارد و دو سوم آن به بنگاه های تولیدی و یک سوم به کارگران پرداخت شود ولی این 
اتفاق به طور کامل عملیاتی نشده است. از طرفی هرچقدر کنترل کرونا به درازا بکشد این اعداد و تسهیالت کفایت نخواهد کرد. در این میان با معضلی تحت عنوان »سالمت اقتصاد« مواجه شده ایم؛ یعنی یک پدیده بهداشتی 
سالمتی به صورت مستقیم بر اقتصاد تاثیر می گذارد و این مساله را بسیار پیچیده کرده است. تا به حال ما شاهد ارتباط نزدیک مساله »سالمت اقتصاد« نبودیم؛ ولی در شرایط حال حاضر مستقیما این اتفاق افتاده است. از این 
منظر اگر ما نتوانیم کرونا را مهار کنیم و این بحران ادامه دار باشد فشار همچنان بر دهک های کم درآمد و طبقات کارگری سنگین تر خواهد شد زیرا دولت با وضعیت منابع مالی خود شاید به صورت اندکی بتواند تسهیالتی را 
پرداخت کند؛ ولی قطعا این تسهیالت نمی تواند ادامه دار باشد و متاسفانه کارگران در این میان بیشترین هزینه را خواهند داد. بحران ارزی و بحران کرونا هر دو بیشترین تاثیر را بر دهک های کم درآمد دارد. کارگران هم جزو 
دهک های کم درآمد جامعه هستند و واقعیت این است که ادامه دار بودن این مسائل موجب خواهد شد که مدام قدرت خرید طبقه کارگری کاهش پیدا کند و سفره زندگی آنها کم رنگ تر و کوچک تر شود. البته امروز مجلس 
حمایت کوپنی را تصویب کرد. برای اجرای این طرح نیز نیاز به منابع مالی است. یعنی تصویب شد که دولت کوپنیسم را راه اندازی و سبد غذایی را برای کارگران و دهک های کم درآمد فراهم کند ولی همه اینها باز منابع درآمدی 

الزم دارد که متاسفانه این مساله را پیچیده تر می کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

کافه  بازار در گزارشی تحلیلی رشد بازی های ایرانی منتشر 
شده در بازار را تا پایان سال ۹۸ از منظر طول عمر، چرخه عمر و 
نرخ رشد بررسی کرده است. براساس این گزارش ۱۸ هزار بازی 
فعال در سال گذشته، ۶۷۰ میلیون بار دانلود یا به روزرسانی 
شدند.  از سوی دیگر در سال ۹۸ در مجموع ۶۹ میلیارد تومان 
درآمد خالص نصیب صنعت بازی های ایرانی شده است. طبق 
داده های کافه  بازار، بازی های ایرانی به طور میانگین در شش 
ماه اول بعد از انتشــار ۵۳ درصد از کل درآمدشان را کسب 
می کنند و همچنین در بخش بررسی طول عمر بازی ها، ۱۵ 

درصد بازی  ها تا شــش ماهه اول و ۸۰ درصد بازی ها تا سال 
چهارم بعد از انتشار فعالیتشــان به پایان می رسد. طبق این 
گزارش تقریبا تمام دسته های بازی  در کافه بازار در آذرماه و 
همینطور تا پایان سال گذشته رشد ناگهانی در تعداد خرید 
تجربه کرده اند.کافه  بازار در گــزارش خود رقابت بازی های 

جدید با بازی های قدیمی در درآمدزایی را نشان می دهد. براین 
اساس بازی های جدید منتشر شده در سال ۹۸ در دسته های 
ماجرایی، آموزشــی، معمایی و ورزشی روند رشد بهتری در 
افزایش سهم درآمد داشــتند.کافه  بازار همچنین در ادامه 
گزارش خود به این موضوع پرداخته است که بازی ها به طور 

میانگین چند ماه بعد از انتشارشان عمر می کنند. طبق آمار 
کافه  بازار ۱۵درصد بازی ها تا شش ماه اول و ۸۰ درصد بازی ها 
تا سال چهارم بعد از انتشار به فعالیت خود پایان می دهند. نیمه 
عمر بازی های با درآمد باالتر ۴۳ ماه و بازی های کم درآمدتر 
تا ۱۵ ماه است. براســاس این گزارش همچنین ۵۳ درصد از 
بازی های ایرانی تا سال دوم بعد از انتشار همچنان فعال هستند. 
طول عمر بازی ها در دسته های مختلف هم متفاوت است. نیمه 
عمر بازی ها در دسته های مختلف از ۲۱ ماه )دسته ماجرایی( تا 

۳۹ ماه )کلمات و دانستنی ها( به طول می  انجامد.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی روند وام 
دهی برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان را غلط 
دانسته و گفت: چون نخبگان مسئله حل کن غالبا حس 
اقتصادی ندارند، بعد از دریافت وام بدهکار می شوند و 
به همین دلیل به دنبال کارخانه ی فن آوری در زنجان 
هستیممصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در 
مجلس شورای اسالمی در نشست خبری صبح امروز با 
اصحاب رسانه، انتهای کار اغلب شرکت های دانش بنیان 
و استارتاپی را مشکل دانسته و اظهار کرد: من پارک های 
علم و فناوری و مراکز فن آوری را بازدید کرده ام و اکثر 

نخبگان ما با بدهی ناشی از وام مواجه هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
روند در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان 
را روند صحیحی ندانســته و افزود: افراد نخبه در اغلب 

موارد حس اقتصادی و بازاریابی ندارند و مهارتشان در 
حل مسئله می باشــد و با وامی که برای تولید و فروش 
محصول خود دریافت می کنند تبدیل به یک مســئله 
حل کن بدهکار می شوند. عضو هیئت علمی گروه برق 
دانشگاه زنجان، بر اصالح این روند در سیاست گذاری 
کالن کشــور اشــاره کرده و گفت: اگر این روند اصالح 
نشود، تمرکز نخبگان ما از حل مسئله دور خواهد ماند 
چرا که بدهی بانکی جای تمرکز بر حل مسئله را گرفته 
اســت.عضو فراکســیون اقتصاد دانش بنیان مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه خرید تضمینی محصول 

دانش بنیان اگر برای شــرکتی حل شــود بسیاری از 
مشکالت آن ها حل شده است، گفت: مراحل پایانی کار 
این شرکت دانش بنیان بیشتر از مراحل اولیه باید مورد 
توجه قرار گیرد.طاهری از احــداث کارخانه فن آوری 
در زنجان خبر داده و افزود: در این کارخانه بناســت تا 
با ایجاد زنجیره ای از مســئله تا فروش برخی از دغدغه 
ذهنی نخبگان را با بــه کار گیری متخصصان کم کنیم 
و هر قســمت از زنجیر که کارش را انجام داد، ادامه کار 
را به حلقه بعدی واگذار نماید. وی ادامه داد: در جلسه 
ای که با معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 

داشتیم، پس از صحبت های اولیه تصمیم بر این شد تا 
۵۰% تعهد احداث این کارخانه توسط استان انجام شود 
 و مابقی مراحل اجرایی توسط معاونت علمی و فناوری 

صورت گیرد.
عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با اشاره به این که این 
فضا در اختیار شرکت های دانش بنیان و دارای فناوری 
قرار خواهد گرفت گفت: ســعی بر این بوده است تا گره 
ای از کار جوانان برای فعالیت و انجام ایده ها باز شود تا 
شــاهد افزایش افراد و طرح های دانش بنیان در سطح 
کشور باشــیم. دکتر طاهری توجه ویژه به شرکت های 
دانش بنیان را بسیار مهم دانسته و اظهار داشت: برخی از 
شرکت های دانش بنیان فعالیت خیره کننده ای داشتنه 
و ما نیز مکلفیم تا حد توان در فراکسیون اقتصاد دانش 

بنیان از آنان حمایت کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: ۱۱ میلیارد 
حجم اقتصاد دانش بنیان ایران به واسطه فعالیت بیش از ۴ 
هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان بوده که بیش از ۲۵ درصد 
آنها در حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات فعالیت می 
کنند. سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه امروزه حدود ۱۰ 
درصد صادرات نفتی و غیرنفتی ایران مربوط به محصوالت 
مبتنی بر فناوری است، گفت: .ضریب نفوذ اینترنت پهن 

باند در حال حاضر برابر با ۹۴ درصد است و این یعنی تعداد 
مشترکین اینترنت پهن باند در کشور حدود ۷۸ میلیون 
نفر هستند این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن 
باند در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۳.۵۳ درصد بوده است که نشان 

دهنده رشد قابل توجه در این بخش است.

فعالیت ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
 وی افزود:  حجم اقتصاد دانش بنیان های ایران بالغ بر ۱۱ میلیارد 
دالر است که این رقم به واسطه فعالیت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ 
شرکت دانش بنیان که بیش از ۲۵ درصد آنها در حوزه ارتباطات 

و فناوری اطالعات فعالیت می کنند، محقق شده است. 

۵ هزار شرکت دانش بنیان درآمدی بیش از 
۱۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کردند

 هاشــمی تصریح کــرد: ســال ۱۳۹۸ ســال خوبی 
برای شــرکت هــای دانــش بنیــان بــود و علیرغم 
 تحریــم هــای ســنگین اعمال شــده برای کشــور 
حــدود ۵ هــزار شــرکت دانــش بنیــان درآمدی 
 بیــش از ۱۲۰ هــزار میلیــارد تومــان ایجــاد 

کردند.

سرمقاله

گزارش كافه بازار از صنعت گیم در سال 98 نشان می دهد

۶۹ میلیارد تومان درآمد برای بازی سازان ایرانی

عضو فراكسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی:

حس اقتصادی پایین سبب بدهکاری شرکت های دانش بنیان می شود

حجم اقتصاد دانش بنیان های ایرانی ۱۱ میلیارد دالر است
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