
مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت که رتبه 
بندی تولید کنندگان در مرحله مدل سازی بوده و مطالعات و طراحی آن انجام شده است 

که بر اساس آن واحدها به چهار دسته تقسیم می شوند.
علی اصغر عمادآبادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بند )ت( ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز وزارت صمت را موظف کرده که سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط ایجاد کند 
که اجرای این تکلیف به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شده و بر اساس آن تاکنون 
چندین پروژه در حوزه های مختلف تجاری تعریف شده است.وی با بیان اینکه در رتبه بندی 
تجارت داخلی دو دسته رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی و رتبه بندی تولیدکنندگان 
شروع شده، اظهار کرد: در رتبه بندی تولیدکنندگان واحدها به چهار دسته تقسیم می شوند. 

دسته اول تولیدکنندگانی که در حال حاضر مشکلی ندارند و کارشان را بدون مشکل انجام 
می دهند و فقط دولت نباید برایشان محدودیت ایجاد کند. دست دوم واحدهایی هستند 
که در حال فعالیت هستند اما مشکالتی دارند که ظرفیت تولید آن ها کاهش یافته و نیروی 
انسانی شان را تعدیل کردند، اما با عارضه یابی درست می توانند با حداکثر توان تولیدکنند. 
دسته سوم تولیدکنندگان صوری هستند این واحدها در واقع تولیدی انجام نمی دهند 
و در بساری از مواقع صرفا یک سوله خالی هســتند که فقط از منابع کشور سوء استفاده 
می کنند و به منابع کشور آسیب می زنند و دســته چهارم بنگاه های اقتصادی و تولیدی  
هستند که تعطیل شدند اما این پتانسیل وجود دارد که با حمایت مشخص و برنامه ریزی 
درست به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شوند.البته به گفته این مقام مسئول رتبه بندی 
تولید کنندگان در مرحله مدل سازی است و مطالعات و طراحی آن انجام شده است.وی 

افزود: به طور کلی رتبه بندی به صورت جمعی اتفاق می افتد، چون موضوع مقایسه بین 
واحدها وجود دارد. یعنی به این شکل نیست که نیست که هر روز تعدادی از واحدها رتبه 
بندی شوند، بلکه بعد از مدل سازی، متناســب با آن داده ها از مراجع مشخص به صورت 
برخط دریافت میشود و سپس داده ها تمیزســازی و هر شاخص برای هر واحد محاسبه 
می شود و بر اساس ارزش یا همان نمره ای که آن شاخص از کل مدل دارد نمره هر شاخص 
 محاسبه شده و پس از تجمیع نمرات همه شاخص ها، نمره یا همان رتبه هر واحد مشخص 

می شود.

رتبه بندی واردکنندگان و صادرکنندگان در چه مرحله ای است؟
عمادآبادی با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی نیز پــروژه رتبه بندی واردکنندگان و 

صادرکنندگان تعریف شده، تصریح کرد: طراحی، مدلســازی و پیاده سازی رتبه بندی 
واردکنندگان انجام شــده و مورد بهره برداری قرار گرفته اســت. این پــروژه از دی ماه 
سال ۹۷ اجرا شده که ســقف واردات بازرگانان را متناسب با رتبه آن ها تعیین می کند و 
تعداد رشته و نوع فعالیت آن ها نیز در این سامانه مشخص می شود.وی افزود: مدلسازی 
رتبه بندی صادرکنندگان نیز انجام شــده و بــا توجه به فراهم بودن زیرســاخت ها در 
رتبه بندی واردکنندگان پیاده سازی آن زمانبر نخواهد بود و با همکاری سازمان توسعه 
تجارت ایران در ماه های آینده از این طرح بهره برداری خواهد شــد. هدف از رتبه بندی 
صادرکنندگان دادن تسهیالت و اعطای مشوق ها در راستای تشویق صادرات غیرنفتی 
 و جلوگیری از بروز تخلفات و ســوء اســتفاده ها از جمله در زمینه بازگشت ارز حاصل 

از صادرات است.

با اعالم نتایج مثبت واکسن دانشگاه آکسفورد، بورس های جهانی صعودی شدند.به گزارش 
ایسنا به نقل از بلومبرگ، دانشــگاه آکســفورد از موفقیت آمیز بودن نتایج اولیه واکسن 
ضدکرونایی خود و تقویت سطح ایمنی بدن افراد آزمایش شونده خبر داده است. تقریبا در 
بدن تمامی داوطلبانی که تزریق واکسن به آن ها از ماه آوریل انجام شده، سطح ایمنی ارتقا 
یافته است. قرار است آزمایشات به سطح گسترده تری در کشورهای دیگر نیز ادامه یابد و 
در صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود، تا پایان سال این واکسن وارد مرحله تولید انبوه 
شود.ماری نیکوال - مدیر سبد دارایی در موسسه " پاین بریج اینوستمنت" - گفت: فکر می 
کنم که اقتصاد جهانی در حال ورود به یک فاز احیای رشد است که می تواند چندین سال 
ادامه داشته باشد هر چند که ریسک هایی نیز وجود دارد. دولت ها و بانک های مرکزی با 
ابزارهای متنوع خود به حمایت از بازارها ادامه می دهند.  تاکنون بیش از ۱۴ میلیون و ۸۵۴ 
هزار و ۳۳۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۱۳ هزار و ۲۱۳ نفر جان 
خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۴۳ 
هزار و ۸۳۴ نفر، برزیل با ۸۰ هزار و ۲۵۱ نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۳۱۲ نفر، مکزیک با ۳۹ 

هزار و ۴۸۵ نفر و ایتالیا با ۳۵ هزار و ۵۸ نفر بوده است.در آمریکا، رایزنی بین کنگره و دولت 
بر سر اجرا و تامین مالی یک بسته حمایتی دیگر آغاز شده است. دولت در مرحله قبلی یک 
بسته عظیم سه تریلیون دالری را اجرایی کرد که شامل تخصیص اعتبار به کسب و کارهای 
مختلف و ارائه یارانه مستقیم به خانوارهای آمریکایی می شد. هر چند احتماال بسته جدید 
از نظر ارزشی به مانند بسته قبلی نخواهد بود اما مقامات دولت ترامپ آن را برای احیای رشد 
اقتصادی مهم می دانند.از سوی دیگر اما تنش ها بین چین و آمریکا و متحدانش سر مساله 
هنگ کنگ بیش از  پیش باال گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی چینی را به اتهام نقض حقوق مسلمانان اویغور به فهرست 
تحریمی خود افزوده است. برخی از رسانه ها هم چنین از احتمال اعمال ممنوعیت مسافرتی 
برای شماری از مقامات ارشد حزب کمونیست چین و خانواده هایشان به خاک آمریکا خبر 
داده اند.انگلیس نیز از به تعلیق درآمدن الیحه استرداد مجرمان با هنگ کنگ خبر داد. پیشتر 
نیز این کشور اعالم کرده بود غول فناوری هوآوی چین را از پروژه توسعه شبکه اینترنت نسل 
۵ این کشور کنار خواهد گذاشت. سفیر چین در انگلیس گفته است کشورش انتظار دارد 

انگلیس در امور داخلی اش دخالت نکند.اسکات موریسون- نخست وزیر استرالیا از اتخاذ 
تسهیالت جدید برای اعطای اقامت دایم به اتباع هنگ کنگی خبر داده است.  

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح 
باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۳ درصد افزایش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۶ هزار و ۶۸۰.۷۱ واحد بسته شد.شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با 
۰.۸۴ درصد افزایش تا سطح ۳۲۵۱.۸۴ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا 
یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۲.۵۱ درصد صعود در سطح ۱۰ هزار و ۷۶۷.۰۹ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
طبق اعالم مرکز آمار اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی 
به ژوین با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۳ درصد رسید اما 

نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی 
این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوین در ۲۷ 
کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۸ درصد اندازه گیری شده که ۰.۵ درصد بیشتر از رقم ثبت شده 
ماه قبل بوده است.کمیسیون اروپا در گزارشی هشدار داده است  رکود اقتصادی کشورهای 
اروپایی بدتر از چیزی خواهد بود که پیش تر تصور می شد. طبق برآورد صورت گرفته توسط 
کمیسیون اروپا، متوسط رشد اقتصادی امسال ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۸.۳ درصد 
خواهد بود که در صورت تحقق، بدترین عملکرد اقتصادی این کشورها از زمان تشکیل 
اتحادیه تاکنون بوده است.در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" 
بورس لندن با ۰.۴۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۲۶۱.۵۱  واحد بسته شد.  
شــاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۹۹ درصدی و ایستادن در 
سطح  ۱۳ هزار و ۴۶.۹۲ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس 
با صعود ۰.۴۷ درصدی در سطح ۵۰۹۳.۱۸ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس 

۳۵" ۰.۵۱ درصد باال رفت و به ۷۴۷۸ واحد رسید.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشــور با اشاره به سوء استفاده برخی 
افراد شیاد از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطالعات کارت 
های بانکی مودیان، هشدار داد: مودیان محترم مالیاتی مراقب شگرد این کالهبرداران 
در فضای مجازی باشند.به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، عباس بهزاد، با بیان اینکه 
برخی از جرایم رایانه ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی 
به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری 
انجام می پذیرد، گفت: اخیرا مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط 
ثبت کنندگان آگهی در سایت های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام 
می گیرد به گونه ای که این آگهی ها، مودیان مالیاتی را به سایت های جعلی پرداخت 

مالیات هدایت کرده و نهایتا اطالعات کارت های بانکی ایشان مورد سوء استفاده قرار 
می گیرد.دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور 
مربوط به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: 
بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه هایی به جز دستگاه های کارتخوان 
tax.gov. ( بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه های الکترونیکی اینترنتی سازمان
ir ( یا مراجعه به شعب بانک ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای کالهبرداری است.

ضرب االجل ۲۴ ساعته سازمان حمایت به اپراتورهای تلفن همراه
رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواســت تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه 

فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه 
۹۹ اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
طی نامه ای به مدیران عامل شــرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل 
از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ســاعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های 
اینترنت را مطابق روال قبل از تاریــخ ۱۳. ۰۴. ۹۹  اجرا نمایند.پیرو جلســات برگزار 
شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شــرکت های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته 
گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بســته ها و عدم هماهنگی با 

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دســتگاه حاکمیتی ناظر )بر 
اســاس مصوبات کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی اســت(، طی نامه ای 
از آنان خواســت تا ظرف مدت ۲۴ ســاعت، نســبت به اصالح نحوه فروش به لحاظ 
شــکلی و قیمت بســته های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳. ۰۴. ۹۹  اقدام و از 
 طریق خبرگزاری ها و جراید کثیراالنتشــار نســبت به اطالع رســانی به مشترکین

 اقدام نمایند.
تابش به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم 
رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار 

خواهد گرفت.

مجلس مشــموالن جامانده ســهام عدالت را مشــخص 
کردسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه 
امروز مشموالن جامانده سهام عدالت مشخص شدند.مهدی 
طغیانی در گفت وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه امروز 
این کمیسیون، گفت: ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی سهام 
عدالت و جاماندگان نهادهای حمایتی در دستورکار جلسه 
امروز کمیسیون اقتصادی قرار داشت.وی با بیان اینکه در این 
جلسه جزئیات طرح ساماندهی سهام عدالت و جاماندگان 
نهادهای حمایتی بررسی و تصویب شــد، افزود: با تصمیم 

کمیسیون اقتصادی این سهام باید به افرادی که در دوره قبل 
دعوت نامه دریافت کرده اند بعالوه خانواده ایثارگران، شهدا و...

که هر کدام سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، پرداخت 
شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از 
وضعیت جاماندگان ۶ دهک نخست، برآورد عددی دقیقی 
وجود نداشت، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، معاون وزیر 
کار برآورد عددی آن را به طور کامل به کمیسیون ارائه دهد تا 
بتوان این موضوع را هم به نتیجه رساند.طغیانی با بیان اینکه 
موضوع حمایت دولت از اصناف آسیب دیده به دلیل شیوع 

کرونا نیز در دستورکار کمیسیون بود، بیان داشت: در ادامه 
نمایندگان با اعضای اتاق اصناف دیدار کردند و دغدغه های 
آن ها در موضوعاتی همچون حمایت از اصناف آسیب دیده 
از کرونا مطرح شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به موضوعات مطرح شده با مسئوالن اتاق اصناف، گفت: 
عدم حمایت دولت از اصناف با وجود تعهد داده شده، به تعویق 
افتادن وام های بانکی، عدم تعهد بانک ها به مسائلی همچون 
تخفیفات بانکی، مسئله تنظیم بازار و غیره از جمله مسائل و 

مشکالت مطروحه با مسئوالن اتاق اصناف بود.

مرکز آمار اعالم کرد: میزان باروری در سه سال گذشته در 
سطح کشور نزولی بوده و از رقم ۲.۱ فرزند در سال ۹۶ به ۱.۷ 
در سال ۱۳۹۸ رسید.مرکز آمار، میزان باروری کل کشور را 
در بین سال های ۹۸- ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این شاخص با 
استفاده از منابع ثبتی موجود )سازمان ثبت احوال کشور و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( و پیش بینی های 
جمعیتی مرکز آمار ایران، محاســبه شد.نتایج محاسبات 
نشان می دهد که میزان باروری کل برای کل جمعیت )اعم از 
ایرانی  اتباع غیرایرانی مقیم کشور( در سال های مورد بررسی 

به ترتیب برابر ۲.۱، دو و ۱.۸ محاســبه شد.همچنین این 
شاخص برای جمعیت ایرانی در سال های۹۷- ۱۳۹۶ همان 
رقم )۲.۱ و دو( بود و در سال ۹۸ میزان باروری جمعی ایرانی 
به ۱.۷ فرزند رسید.براساس گزارش مرکز آمار، حداقل میزان 
باروری کل مربوط به استان گیالن )برای کل جمعیت( در 
سال های ۹۸- ۱۳۹۶ به ترتیب با ارقام ۱.۴، ۱.۳ و ۱.۱ فرزند و 
حداکثر آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با مقادیر 
۳.۷، ۳.۵ و ۳.۴ فرزند اســت.این شــاخص برای پایتخت 
)برای کل جمعیت( در سال های ۹۸- ۱۳۹۶ به ترتیب برابر 

۱.۷، ۱.۶ و ۱.۳ فرزند محاســبه شد، استان گیالن حداقل 
میزان باروری و استان  سیستان و بلوچستان باالترین میزان 
باروری را در کشور به خود اختصاص داده اند.بررسی جداول 
مورد بررسی، نشان می دهد که در سه سال گذشته میزان 
باروری کل در همه استان های کشور کاهش یافته است.
همچنین در مجموع، در سال های ۹۷- ۱۳۹۶ میزان باروری 
کل در ۱۷ استان باالتر از میانگین باروری کل کشور بوده 
و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۶ استان باروری باالتر از میانگین 

کشوری داشته اند.

تولیدکنندگان رتبه بندی می شوند

صعود بورس های جهانی به امید واکسن کرونا

مراقب کالهبرداران اینترنتی باشید

میزان باروری در سال گذشته به ۱.۷ نفر رسید  مجلس مشموالن جامانده سهام عدالت را مشخص کرد
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افزایش روزانه و ســاعتی 
قیمت ارز به طور حتم به 
افزایش نرخ تــورم منجر 
خواهد شد. هجوم سرمایه 

به بازار سرمایه ...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
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نسبت قیمت به اجاره مسکن 29 برابر شد

 کالف سردرگم 
تامین  مسکن

 دستکاری سیاسی
 قیمت دالر؟

رئیس اتاق تهران: محاسبات ما با 2۷ میلیارد دالر برنگشته، همخوانی ندارد

سه در خواست از دولت درباره  ارز صادراتی
صفحه۲

صفحه۴

۶ دهک   جامعه  زیر  خط فقر
سونامی  فقر   و   ابرتورم  در  راه  ایران  است

اقتصاد کوچک تر  می شود

رشد نرخ اجاره بها در ســال ۹۹ از میزان رشد 
قیمت مسکن بیشتر شده و بر اساس آمارهای 
منتشر شده نسبت قیمت به اجاره مسکن ۲۹ 
برابر اســت. این رشــد قیمت در استان ها نیز 
مشهود است و نرخ اجاره بها در ۳۱ مرکز استان 
نشان می دهد که شاهد باالترین افزایش قیمت 
در این بخش هستیم. در رشد اجاره بها عوامل 
برونی مانند قیمت سوخت، کاال، دالر و حمل 
 و نقل تاثیرگذار اســت و با توجه به نوســانات 
بی سابقه در بازارهای ارز، طال، سکه و خودرو 
قیمت اجاره بها نیز ســر به فلک کشیده است. 
نمی توان ادعا کرد تولید مسکن روبراه شده و 

اگر تولید رو به رشد باشد هم ...

داســتان ادامه دار افزایش قیمــت دالر و کاهش 
ناگهانی آن این تصور را برای کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی ایجاد کرده کــه دولت خود در این بازی 
دســت دارد. قیمت دالر طی چند روز اخیر تا ۲۵ 
هزار تومان نیز افزایش یافت و روز گذشته با کاهش 
۴ هزار تومانی در چند ساعت روبروشد. اما تشکر 
علی ربیعی از زحمات دولت و بانک مرکزی برای 
کاهش قیمت دالر در حالی صورت گرفت که گویا 
دستکاری قیمت دالر سیاســی بوده و هر از چند 
گاهی دولتمردان برای جبران کسری بودجه باال 
به دلیل صفر شــدن درآمدهای نفتــی و افزایش 
فرار مالیاتی، اقدام به افزایش قیمت ارز می کنند. 

کارشناسان اقتصادی ...



اقتصاد2
ایران وجهان

آزادسازی منابع ارزی ایران در دو کشور 
خارجی 

ربیعی: ارزهای مان را به زودی 
به کشور برمی گردانیم

علی ربیعی ســخنگوی دولت گفت: با تالش وزارت 
خارجه و بانک مرکزی شرایط بازگشت ارزهای کشور 
از دو کشــور خارجی فراهم شده است. ارزهایمان را 
بزودی به کشور برمی گردانیم.ربیعی با اشاره به دو 
مصوبه هیات دولت در هفته اخیر تصریح کرد: پوشش 
بیمه ســالمت برای افراد خارجــی مقیم در هیات 
وزیران مصوب شد، به این معنا که کلیه خارجی های 
مقیم کشور مشمول این طرح هستند و می توانند از 
بیمه سالمت استفاده کنند. البته ۱۰۰ درصد سرانه 

خدمات درمانی را باید پرداخت کنند.

شرایط درآمد ارزی بهتر می شود
ربیعی درباره علل افزایش قیمت ارز اظهار داشــت: 
متاسفانه یکی از علل افزایش قیمت ارز عالوه بر فشار 
و تحریم اقتصادی یا عوامل اقتصادی، کار روانی برای 
ایجاد انتظار افزایش قیمت ارز بوده و انتظار باال رفتن 
قیمت بازار ارز موجب باال رفتن فشار در این زمینه شد. 
عده ای در فضای مجازی و بیرون از مرزها به ویژه از 
نیمه شب به بعد عددسازی های خود را آغاز کردند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از علل تداوم پایین 
آمدن قیمت ارز هم، عدم توجه هم میهنان به کارهای 
سودجویانه برخی ســودجویان است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به فروش نفت و برگشــت ارز حاصل از 
صادرات، درآمد ارزی بهتر از این خواهد بود و از این 
بعد شــاهد قیمت واقعی ارز خواهیم بود. کما اینکه 
رییس جمهوری و رییس بانک مرکزی در دو هفته 
اخیر صریحا گفتند این افزایش قیمت ارز، مصنوعی 
و ناپایدار است.ربیعی تصریح کرد:  باال بردن تولیدات 
داخلی را در بحث تقاضا افزایــش دادیم که این نه 
تنها درخواســت ارز را کاهش داده بلکه در افزایش 
تولیدات داخلی و کاهش قیمت کاالها کمک خواهد 
کرد بنابراین بازار ارز از طرف عرضه و تقاضا نشــان 
می دهد این افزایش قیمت واقعی نیست.وی با تاکید 
بر نقش عوامل روانی در افزایش نرخ ارز، یادآور شد: 
اقدام رسانه هایی که بر طبل التهاب ارز می کوبیدند، 
باعث شد برخی پول های سرگردان و حتی پولهای 
خرد مردم هم به این ســمت بــرود و امیدوارم این 
کاهش قیمت ارز تداوم داشته باشد.دستیار ارتباطات 
اجتماعی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در همان 
زمان افزایش نرخ ارز هم قیمت های ارز و دیناری که در 
سایت ها و فضاهای مجازی اعالم می شد این گونه نبود 
و خریدار و دانشجو هیچ کدام از این وضعیت راضی 
نبودند.وی اضافه کرد: در صحنه خارجی هم تحرکات 
دیپلماتیک برای کاهش قیمت ارز را شاهد هستیم که 
با کاهش محدودیت های کرونایی، صادرات ما رشد 

بیشتر خواهد داشت.

ظریف: تمدید توافق ۲۰ ساله با 
روسیه در دستور کار قرار دارد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه مارس سال 
آینده بیستمین ســال توافقات ایران و روسیه 
است و آیا ایران برنامه ای برای تمدید این توافق 
دارد؟ گفت: تمدید قرارداد در دستورکار ماست و 
اگر دوستان روسی آماده باشند قرارداد بلندمدت 
دیگری داشته باشــیم، قابل بررسی است، ولی 
حتما تمدید قرارداد در دســتورکار ماست.وی 
تأکید کــرد: روابط جمهوری اســالمی ایران و 
فدراسیون روســیه راهبردی است و در شرایط 
کنونی که تحوالت عمده ای در سطح بین المللی 
در حال وقوع است، نیاز است این گفت وگوها به 
صورت مرتب بین ما و دولت روسیه و همین طور 
سایر دوستان ما مثل دولت چین صورت بگیرد 
و این ســفر به همین دلیل انجام شــده است و 
انشــاءاهلل نتایج خوبی برای کشور داشته باشد.

ظریف خاطرنشان کرد: روابط دوجانبه، منطقه 
و برجام از جمله مواردی اســت که در این سفر 

درباره آن گفت گو می شود.

تمدید قرارداد ۲۰ ساله با روسیه در 
دستورکار ماست

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
مارس سال آینده بیســتمین سال توافقات 
ایران و روسیه است و آیا ایران برنامه ای برای 
تمدید این توافق دارد؟ گفت: تمدید قرارداد 
در دستورکار ماست و اگر دوستان روسی آماده 
باشند قرارداد بلندمدت دیگری داشته باشیم، 
قابل بررسی است، ولی حتما تمدید قرارداد در 
دستورکار ماست.رئیس دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اســالمی ایران در خصوص پیامی 
که از روحانی برای پوتین هم می برد توضیحی 
نداد و گفت: اگر قرار بود در تلویزیون عنوان 

شود که در تهران گفته می شد.

خبر

نمایندگان بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران در نشست 
تیرماه خــود که بــه صورت 
حضوری و مجازی برگزار شد، 
به نقد و بررسی مسائل مهم روز اقتصاد کشور مانند مساله 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و تفاهم ایران و چین برای 
دستیابی به یک موافقت نامه استراتژیک بلندمدت 25 ساله 
پرداختند. چهاردهمین نشســت هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران، صبح سه شنبه، 3۱ تیرماه ۱399 با حضور 
تعدادی از اعضا و هم چنین مشــارکت برخی دیگر از اعضا 
از طریق بستر مجازی فراهم شده، با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و اصول حفاظت فردی در برابر بیماری کرونا برگزار 
شد.در این نشست اعضای هیات نمایندگان ابتدا به مسائل 
مهم روز اقتصاد کشور پرداختند و سپس گزارش حسابرس 
مستقل اتاق برای سال ۱398، گزارش عملکرد اتاق در سال 
98 و گزارش تفریغ بودجه را بررسی و در مورد آن رأی گیری 
کردند. نمایندگان بخش خصوصی هم چنین در قسمت 
پایانی نشســت خود میزبان رئیس اداره چین وزارت امور 
خارجه بودند تا با او در مورد زوایا و حواشی آنچه به عنوان 
برنامه، سند همکاری یا حتی قرارداد 25 ساله ایران و چین 

مطرح شده است، سخن بگویند.

پیش بینی کاهش شدید صادرات
محمد الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران نیز دومین ســخنران پیش از دستور 
این نشســت بود که درباره تبعات بســته سیاستی بانک 
مرکزی برای رفع تعهد ارزی ســال ۱399سخن بگوید.
او گفت: در تاریخ هفتم اردیبهشــت ســال جاری، بانک 
مرکزی بســته ای را ابالغ کرد که در مــورد چگونگی رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان در سال های ۱398 و ۱399را 
تعیین تکلیف کرد و البته اینکه در اردیبهشــت ماه سال 
99 رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شده بود، جای 
خشــنودی داشــت. اما بانک مرکزی در تاریخ 24 تیرماه 
بدون اطالع قبلی، دستورالعمل جدیدی را برای رفع تعهد 
ارزی سال جاری ابالغ کرد که شرایط را تغییر داده و باعث 
سردرگمی صادرکنندگان شد.الهوتی با بیان اینکه یکی 
از شرایط عنوان شده برای بازگشــت ارز صادراتی در این 
دستورالعمل آن اســت که 8۰ درصد به صورت حواله در 
سامانه نیما عرضه شود، گفت: ملزم شدن همه به عرضه ارز 
خود در سامانه نیما، اگرچه شاید برای شرکت های بزرگ 
ممکن باشد اما شرکت های کوچک و متوسط را با مشکالت 
جدی مواجه می کند.او در ادامه با اشاره به سایر بخش های 
این دستورالعمل گفت: در بخشی از این دستورالعمل عنوان 
شده است که بنگاه های تولیدی به منظور تامین نیازهای 
وارداتی خــود  می توانند حداکثر3۰ درصــد منابع ارزی 
صادرات خود را استفاده کرده و مابقی ارز حاصل از صادرات 
خود را باید به صورت حوالــه ارزی در بازار ثانویه به فروش 
برسانند. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان 
تولیدی، واردکننده نیستند و بدین ترتیب با اجرایی شدن 
این بخش از دستورالعمل مشــکالت جدی ایجاد خواهد 
شد.الهوتی بهترین روش رفع تعهد ارزی در شرایط کنونی 
را واردات در مقابل صادرات عنوان کرد که بانک مرکزی در 
دستورالعمل جدید این روش را حذف کرده است. او با بیان 
اینکه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چهار ماه مهلت 
تعیین شده است، توضیح داد: امروز به دلیل تحریم ها، گاه 
کاالی صادراتی یک ماه معطل  می ماند و همچنین بسیاری 
از کاالها به صورت ال سی و امانی صادر  می شود. بنابراین این 
برای صادرکنندگان امکان پذیر نیست که طی چهار ماه پول 
خود را بازگرداند. البته ممکن است این مهلت برای کاالهای 
بورسی که دارای قیمت جهانی هستند، کافی باشد اما برای 
سایر صادرکنندگان این مهلت اندک است.این عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران با برشمردن نقایص بسته سیاستی 
رفع تعهد ارزی سال جاری گفت: تعیین این شرایط سخت 
سبب  می شود که صادرکنندگان خوشنام به دلیل نگرانی از 
عدم ایفای تعهدات خود، دست از صادرات بشویند.رئیس 
کمیسیون تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران 
»عدم مشورت با بخش خصوصی« در تدوین این بخشنامه 
و »غفلت از بهبود محیط کسب وکار« را از دیگر کاستی های 

این دستور العمل توصیف کرد و گفت: امروز اعالم  می کنم که 
اگر این بسته سیاستی اجرایی شود، با کاهش شدید صادرات 
در پایان ســال مواجه خواهیم بود. این کاهش صادرات در 
 شــرایطی رخ  می دهد که باید تالش کنیم، ارز بیشــتری

 به کشور وارد شود.

کاهش صادرات نفت و تجارت خارجی و افزایش 
نقدینگی

 رئیس اتاق بازرگانی تهران با تسلیت سالروز شهادت امام 
جواد )ع( به اعضای دولتی جدیــد هیات نمایندگان اتاق 
تهران که از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و  وزیر جهاد کشــاورزی معرفی  شده اند، خوش آمد گفت. 
مسعود خوانساری در ادامه به ارائه آمارهایی و شاخص های 
کالن اقتصاد کشــور پرداخت و گفت: خوشبختانه بانک 
مرکزی همین هفته بــا یک تأخیر دو ســاله آمارهایی از 
متغیرهای اقتصادی را اعالم کــرد و امیدواریم این روندی 
که در اعالم آمار شروع  شده است، ادامه پیدا کند و تا فعاالن 
اقتصادی و کارشناســان آمار حداقل به صورت فصلی در 
جریان متغیرهــای اقتصادی قرار بگیرند. بر این اســاس 
صادرات نفت خــام، گاز و میعانات گازی در ســال ۱398 
نسبت به سال ۱397 با 47.7 درصد کاهش روبه رو بوده و از 
رقم 6۰.7 میلیارد دالر به 29 میلیارد دالر رسیده است. در 
بحث تجارت نیز بر اساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی 
در سه ماهه اول سال ۱399 یا فصل بهار ۱3.98 میلیارد دالر 
بوده است که 6.4 میلیارد دالر آن مربوط به صادرات کاال و 
7.6 میلیارد دالر آن هم واردات بوده است. تجارت خارجی 
در سه ماهه اول سال با 44 درصد کاهش در حجم مواجه 
بوده اســت.او ادامه داد: در این  بین نقدینگی رشد بسیار 
زیادی تجربه کرده و در پایان سال ۱398 به 2 هزار و 47۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد 3۱ درصدی 
است. آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۱399 نشان 
می دهد اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند نرخ رشد 
نقدینگی در پایان سال ۱399 حدود 32 درصد خواهد بود 
که رقم نقدینگی را به 3 هــزار و 2۰۰ هزار میلیارد تومان 
می رساند. با این برآورد باید منتظر افزایش حدود 7۰۰ هزار 

میلیارد تومانی نقدینگی در ماه های آینده باشیم.

مضرات رشد منفی و نقدینگی فزاینده
خوانساری افزود: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 
ایران را در ســال جاری منفی 5.3 درصد اعالم کرده است 
که اگر این پیش بینی صحت پیدا کند با توجه به اینکه در 
سال ۱397 و ۱398 هم رشد اقتصادی منفی بوده در پایان 
سال ۱399 اقتصاد کشور ۱7 درصد کوچک خواهد شد. اگر 
فرض کنیم که در پایان سال ۱396 تعادلی بین نقدینگی 
و تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سه سال 
یعنی ۱397، ۱398 و ۱399 نقدینگــی بیش از دو برابر 
خواهد شد در شــرایطی که طی این مدت تولید ناخالص 
به 83 درصد ســال 96 خواهد رسید و برقراری تعادلی که 
در این نامعادله به وجود آمده اســت باعث افزایش سطح 
قیمت ها خواهد شد. به همین دلیل شما اگر شاخص های 
اقتصادی را در 28 تیر ۱399 با پایان سال ۱396 مقایسه 
کنید بورس ۱8.8 برابر، سکه 7 برابر، دالر 5.3 برابر، پراید 
3.6 برابر و مسکن 3.3 برابر شده است و این نشان می دهد 
با توجه به بازدهی بازار و حبابی که ممکن است در بعضی 
از بازارها وجود داشته باشــد، هرلحظه امکان جابه جایی 
نقدینگی در این بازارها وجود دارد یعنی یک روز ممکن است 
بورس در معرض هجوم قرار بگیرد، یک روز سکه، دالر و... و 

به همین دلیل ضرورت توجه به کسری بودجه و نقدینگی از 
اهمیت باالیی برخوردار است و باید بیش  از پیش مورد توجه 
قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است در روند مواجهه با 
تورم های بسیار باال یا ابرتورم هایی در آینده قرار بگیریم که 

اقتصاد را دچار مشکالت جدی و بنیادی می کند.

به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت هایش به اخبار 
مرتبط با آنچه این روزها به عنوان برنامه بلندمدت 25 ساله 
ایران و چین خوانده می شــود، پرداخت و گفت: موضوع 
مهمی که در روزهای گذشــته در رســانه ها و شبکه های 
مجازی بازتاب گسترده ای داشــت خبر قرارداد 25 ساله 
با چین بود؛ ما در اتاق بازرگانی تهــران تالش کردیم تا با 
وزارت خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع 
اطالعات به دســت بیاوریم. با این همه ابتدا با تاکید کنیم 
قرارداد نامیدن توافق کنونی اشــتباه است زیرا تنها یک 
تفاهم نامه کلی یا نقشــه راه بین ایران و چین تنظیم  شده 
که در حد یک پیش نویس اســت و صرفاً کار کارشناسی 
ابتدایی روی آن صورت گرفته اســت. این برنامه هنوز در 
دولت هم مطرح نشــده و اگر قرار باشد نهایی شود باید به 
تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی آن طی شود. اما در 
این  بین پیش داوری های بسیاری انجام گرفت و مسائلی 
گفته شد که اصاًل در متن پیش نویس یا تفاهم نامه وجود 
نداشــت. اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این اســت 
که هیچ کشــوری توسعه پیدا نکرده اســت مگر با جذب 
ســرمایه گذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده 
قطعاً در آغاز حرکتش به سوی توسعه، جذب سرمایه گذاری 
خارجی نقش مهم و اساسی داشته است. این موضوع برای 
کره، چین، مالزی، اندونزی و شــاید بتوانم بگویم تمامی 
کشورهایی که توسعه پیدا کردند؛ صدق می کند و همگی در 
شروع با جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی های 
روز به سوی توســعه حرکت کرده اند.مسعود خوانساری 
در ادامه گفت: ما هم اگر قرار اســت توسعه پیدا کنیم، با 
توجه به آمارهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه شد و رشد 
اقتصادی منفی که برای سومین سال پیاپی در حال تجربه 
آن هستیم؛ نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم. 
طبق گزارش های مرکز آمار روزبه روز شاهد گسترش فقر در 
کشور هستیم و شاید 5 یا 6 دهک جامعه زیرخط فقر هستند 
و در چنین شــرایطی قطعاً نیاز به سرمایه گذاری خارجی 
داریم و باید استقبال کنیم؛ تعداد زیادی معدن داریم که 
نیازمند سرمایه گذاری خارجی است، در صنعت نفت، گاز، 
فوالد و... هم شرایط به همین شــکل است و امکان جذب 
سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. در صنعت گردشگری 
شــاید ایران جزو پرجاذبه ترین کشورهای جهان باشد؛ ما 
بیش از 3۰ هزار جاذبه گردشــگری داریم اما تعداد بسیار 
اندکی گردشگر را در سال پذیرا هستیم.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران با اشــاره به اینکه برخی نســبت به سرمایه گذاری 
خارجی هیاهو می کنند و آن را مضر می شــمارند، ادامه 
داد: همه ما بحث قرارداد کرســنت را در ۱5 سال پیش به 
یاد داریم که قرار بــود گاز صادر کنیم اما با هیاهوهایی که 
علیه آن قرارداد ایجاد شد این کار صورت نگرفت. مخالفان 
اعالم می کردند در این قــرارداد گاز ارزان و مفت فروخته 
می شود اما حدود ۱5 سال از آن زمان گذشته است و داریم 
گاز را بدون حتی یک سنت درآمد ســر چاه می سوزانیم. 
قطعاً همه ما باید نســبت به قراردادهای خارجی هشیار و 
 محتاط باشیم اما نباید در فضای هیاهو و غوغاساالری قرار

 بگیریم.

همه را با یک چوب نرانیم
مسعود خوانســاری در بخش دیگری از صحبت هایش به 
موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات 
پرداخت و گفت: بانک مرکزی اعالم کرده است که بیش از 
27 میلیارد دالر از محل ارز حاصل از صادرات به کشور ارز 
برنگشته است و رسانه ها و شــبکه های مجازی هم بسیار 
به این موضوع پرداختند و متأسفانه فضای نادرستی علیه 
صادرکنندگان شــکل گرفت. صحبت هایی کلی صورت 
گرفت و صادرکنندگان خائن خطاب شــدند. متاســفانه 
شــکل گیری یک فضای دوقطبی و همه مسایل را صفر و 
یک دیدن و همه صادرکنندگان را در یک صف قرار دادن، 
آن همه در شرایطی که بیشــترین نیاز را نسبت به حفظ و 
توسعه صادرات غیرنفتی احساس می کنیم، بسیار زیان بار 
اســت.او ادامه داد: در مقطعی کــه نمی توانیم نفت صادر 
کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم 
با چالش روبه رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری 
در حال کاستن از مشکالت کشور است هم برخورد صورت 
گیرد، جز ضرر عایدی نخواهیم داشت و منافع ملی به خطر 
می افتد.مسعود خوانساری مهم ترین بحثی اتاق بازرگانی 
تهران در حوزه بازگشــت ارز را رقم 27 میلیارد دالر اعالم 
کرد و گفت: سوال ما این اســت که اساساً رقم 27 میلیارد 
از کجا آمده اســت و اجزای آن چیست. من دو هفته پیش 
نامه ای را خدمت آقای همتی ارسال کردم و خواستار این 
شدم که ریز 27 میلیارد دالر را اعالم کنند یعنی به تفکیک 
شــخص، بنگاه و میزان ارزی که برگردانده نشده است، تا 
اتاق بتواند بین افرادی که خطا کرده اند با بقیه تفکیک قائل 
شود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم. روز گذشته هم 
نامه ای را خدمت جناب آقای رئیس جمهور ارسال کردیم و 
بازهم همین خواسته را مطرح کردیم؛ این حق همه ملت و 
به طور خاص اتاق بازرگانی است به عنوان نهادی که کارت 
بازرگانی صادر کرده و اکنون نیز از او خواسته می شود کارتی 
را تعلیق کند، در جریان قرار بگیرد که کدام عضوش خطا 
کرده است و کدام عملکرد خوبی داشــته است. امیدوارم 
این فهرســت در اختیار اتاق قرار گیرد تا متوجه شویم که 
رقم واقعی ارزی که از طرف بخش خصوصی برنگشــته، 
چقدر است؟رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که اگر 
تعداد صادرکنندگانی که ارز را به هر دلیلی برنگردانده اند 
زیاد باشد، مساله باید آسیب شناسی شود که چرا این اتفاق 
افتاده اســت. مسعود خوانســاری گفت: من فکر می کنم 
علت اصلی این اســت که ما بدون مشــورت با افرادی که 
 دست شان در کار است بسته ها و دستورالعمل هایی را تنظیم 
می کنیم و به این مشــکالت برخورد می کنیم. به همین 
دلیل در نامه ای که خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردم 
درخواست برگزاری جلســه ای با حضور صادرکنندگان 
خوش نام کشور ارائه دادم تا آنها از موانعی که باعث می شود 
ارز برنگردد یا دیر برگردد، بگویند و مشــکالت مشخص 
شود.او با اشــاره به این که دولت خود توان بازگرداندن ارز 
نفتی را ندارد یا ارز حاصل از صادرات نفت را دیر و با تاخیر 
بازمی گرداند، گفت: چطور وقتــی دولت توان برگرداندن 
ارز نفتی را ندارد، این انتظــار وجود که بخش خصوصی و 
صادرکنندگان بتوانند ارز را به سرعت برگردانند؟ آیا روال 
نقل و انقتقال ارز عادی است؟ اگر عادی نیست، که نیست، 
باید مشــکل را حل کنیم، اینکه همه صادرکنندگان را به 
چشم خطاکار ببینیم، به جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی 

را نخواهد داشت.

سه درخواســت بخش خصوصی از دولت در 
مساله ارز حاصل از صادرات

مسعود خوانساری در پایان سخنانش سه درخواست از دولت 
درباره ارز حاصل از صادرات مطرح کرد و گفت: اول دولت 
مشخص کند که 27.5 میلیارد دالری که بازنگشته چگونه 
محاسبه شده اســت و اجزای آن چیست. چون این رقم با 
آنچه خود بانک مرکزی از روند بازگشــت ارز در سال های 
۱397 و ۱398 اعالم کرده است، هم خوانی ندارد. دوم اینکه 
باید قبول کنیم که بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل شده 
است و در این شرایط باید ببینیم با کمک هم چه راهکارهایی 
می توانیم برای تسهیل این کار مهیا کنیم. سوم هم این مساله 
مهم که دولت باید در اعالم خاطیان و میزان خطای شان 
شفاف عمل و بررسی کند که این اشخاص به چه دلیلی در 
بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی چنین کاری کردند 

یا به واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده اند.

رئیس اتاق تهران: محاسبات ما با ۲۷ میلیارد دالر برنگشته، همخوانی ندارد

سه در خواست از دولت درباره  ارز صادراتی

در پایان معامالت روز گذشته
سقوط شاخص به ۸هزار و ۶۰۰ 

واحد محدود شد
در حالی کــه نــرخ دالر در دو روز اخیر روند 
کاهشــی در پیش گرفته، شاخص کل بورس 
نیز روز گذشته به تبعیت از کاهش قیمت ارز، 
معامالت روز گذشــته را با افت 8هزار و 6۰۰ 
واحدی به پایان رســاند.به گزارش خبرنگار 
مهر، در حالی که معامالت روز گذشــته سه 
شــنبه 3۱ تیر بورس تهران با افت منفی 45 
صدم درصدی ارزش بازار مواجه شد و شاخص 
کل بار دیگر در آســتانه بازگشت به کانال ۱ 
میلیون و 8۰۰ هزار واحــدی قرار گرفت، اما 
با توجه به اینکه معامــالت برخی نمادهای 
پُرتقاضا مانند شستا و شتران به ساعات بعد از 
بسته شدن بازار منتقل شده است، رشد ارزش 
این نمادها توانست شــاخص کل را در کانال 
۱.9 میلیون واحدی نگاه دارد.به گونه ای که 
در یک ســاعت ابتدایی معامالت روز گذشته 
رشد منفی حدوداً 23 هزار واحدی رقم خورد 
و شاخص کل به ۱ میلیون و 9۰۱ هزار واحد 
رســید؛ اما در حال حاضر با اعمال تغییراتی 
که شستا و شــتران توانســتند ایجاد کنند، 
شــاخص کل در ۱ میلیون و 9۱6 هزار واحد 
قرار گرفته و افت شاخص را به 8 هزار و 6۰۰ 

واحد محدود کرد.
شاخص هم وزن با منفی 4 هزار و 86۰ واحد، 

به 5۰7 هزار و 6۱2 واحد رسید.
نمادهــای فــارس، تاپیکو، کگل و پارســان 
همگی با تأثیرگذاری بیش از 2 هزار واحدی، 
از مؤثرترین نمادها در افت شاخص کل بورس 
بوده اند. اما در مقابل شپنا به تنهایی توانست 5 
هزار و 7۰۰ واحد در رشد شاخص کل در پایان 
معامالت بورس مؤثر باشــد؛ شستا نیز تأثیر 
حدوداً 4 هزار واحدی در رشد شاخص داشته 
است.کارشناسان معتقدند رشد منفی شاخص 
کل علی رغم رشــد مثبــت آن در معامالت 
دیروز، به دلیل کاهش قیمت دالر بوده است.

شتران در معامالت روز گذشــته 3 میلیون 
75۰ هزار تقاضای خرید و 3 میلیون و 247 
هزار تقاضای فروش داشــت که رشد ۱2.8 
درصدی قیمت سهام شتران نسبت به آخرین 
زمان باز بودن این نماد را رقم زد.شســتا نیز 
۱۰9 میلیون صف خرید داشت و رشد حدوداً 
5 درصدی در ارزش سهام این نماد در آخرین 
کشف قیمت معامالت روز گذشته آن به ثبت 

رسید.

بازگشــت نرخ خرید دالر به 
کانال ۱۹ هزار تومانی

نرخ فــروش دالر در صرافی هــای بانکی روز 
گذشــته )سه شــنبه( کاهش 2۰۰۰ تومانی 
داشت و به بهای 2۰ هزار و 6۰۰ تومان معامله 
شد و ۱9 هزار و 9۰۰ تومان نیز به خریداری 
رســید.بهای ارزهای دالر و یورو در بازار غیر 
رســمی و صرافی هــای بانکی روز گذشــته 
)سه شــنبه 3۱ مرداد( همچنان برای دومین 
روز روند کاهشــی خود را ادامه داد.بهای هر 
دالر آمریکا روز گذشــته،  ســاعت ۱3 و 45 
دقیقه، در صرافی های بانکی، با کاهشــی دو 
هزار تومانی به رقم 2۰ هزار و 6۰۰ تومان به 
فروش رسید. همچنین قیمت خرید دالر در 
این صرافی ها نیز نسبت به روز گذشته کاهش 
۱7۰۰ تومانی داشت و ۱9 هزار و 9۰۰ تومان 
اعالم شــد تا همچنان فاصله معنــادار میان 
قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی 

برقرار مانده باشد.
بهای خرید و فروش یورو هم روز گذشــته در 
صرافی های بانکی شاهد کاهش ۱5۰۰ تومانی 
بود. بر این اســاس برای فروش هر یورو رقم 
23 هزار و 6۰۰ تومان بر تابلوها ثبت شــود و  
 خرید یورو نیز با قیمت 22 هزار و 9۰۰ معامله

 شد.
برپایه سامانه ســنا نیز، بهای فروش هر یورو 
در بــازار معامالتی روز گذشــته، کاهشــی 
حــدود ۱7۰۰ تومانی داشــت و بــه قیمت 
25 هــزار و 336 تومان معامله شــد. در این 
ســامانه بهای دالر نیز کاهش ۱5۰۰ تومانی 
 داشــت و به بهــای 22 هــزار و 9۱6 تومان

 به فروش رسید.
در ســامانه نیما طی روز معامالتی گذشــته 
اما شــاهد افزایش بهای ارز بودیم و هر حواله 
فروش یورو با افزایشــی 3۰۰ تومانی قیمت 
2۰ هزار و 893 تومان معامله شــد،  فروش 
حواله دالر نیز با افزایشی حدود ۱۰۰۰ تومان 
به قیمــت میانگین ۱8 هــزار و 287 تومان 

انجام شد.

اخبار
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سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه 
ارکان نظارت از جمله سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، 
بازرسان اتاق اصناف  دادستانی و نیروی انتظامی باید در 
بازار حضور داشته باشند تا کنترل و نظارت دقیقی انجام 
شود و شــرایط به گونه ای پیش نرود تا با افزایش نرخ ارز 
عده ای سواستفاده کنند.حسین مدرس خیابانی روز سه 
شنبه در نشست هماهنگی تشدید بازرسی کاالهای هدف 
اظهار داشت: سامانه های الکترونیکی موجب صرفه جویی 
در زمان و منابع انســانی می شــود و در نتیجه بازرسان 
در سریع ترین زمان در نقطه هدف حضور پیدا خواهند 
کرد و بر همین اساس قصد راه اندازی سامانه الکترونیک 
اسنپ بازرس را داریم.وی با اشاره به اینکه سامانه یکپارچه 
مدیریت بازرسی روند رسیدگی به تخلف و صدور حکم 
را تحت نظارت قرار می دهد و آمار دقیقی از پرونده ها در 
اختیار ما می گذارد، تصریح کرد: این سامانه باید بازرسان 
را نیز هدفمند کنــد زیرا امروزه بازرســی غیر هدفمند 
نمی تواند به تخلفات به درســتی رسیدگی کند. امروز با 

افتخار در دولت الکترونیک از این سامانه بازرسی رونمایی 
می کنیم تا بتوانیم به صورت گسترده تر پاسخگوی مردم و 
مراجعه کنندگان باشیم.وی با بیان اینکه مجموعه بازرسی 
در اســتان ها ماحصل ادغام دو ســازمان بزرگ حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ســازمان بازرسی و 
نظارت بود که هر کدام طیف وســیعی از ماموریت های 
نظارتی را بر عهده دارند، افزود: در شرایط خاص کشور با 
ساختار اقتصادی فعلی لزوم سازمانی قدرتمند در حوزه 
بازرسی دیده می شد که تصمیم بر ادغام این دو سازمان 
گرفته شد تا ساختار مناسب برای اجرای ماموریت ها به 
وجود بیاید.به گفته وی، بخش عمده ای از التهابات بازار 
ناشی از اثر شاخص های کالن مانند ارز است اما با وجود 
این نباید بازار رها شود زیرا دولت و مردم انتظار دارند تا 
قیمت تحت کنترل قرار گیرد که این اتفاق تنها با کمک 
خود بازار امکان پذیر می شود و در غیر اینصورت حتی با 
وجود سامانه سیمبا که موجب تقویت کنترل و سرعت در 
انجام ماموریت ها می شود نیز به تنیجه مطلوب نخواهیم 

رسید.سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه نظارت و کنترل فعلی از بی سابقه ترین هماهنگی ها 
با سازمان تعزیرات حکومتی است، تاکید کرد: همه ارکان 
نظارت از جمله ســازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، 
بازرسان اتاق اصناف  دادســتانی و نیروی انتظامی باید 
در بازار حضور داشته باشــند تا کنترل و نظارت دقیقی 
انجام شود و شــرایط به گونه ای پیش نرود تا با افزایش 
نرخ ارز عده ای سواستفاده کنند.مدرس خیابانی با بیان 
اینکه نباید با روش های قهری و سرکوب گرانه با افزایش 
قیمت های منطقی ناشــی از تورم و شاخص های کالن 
برخورد کنیم اظهار داشت: با روش های هوشمندانه باید 
میان دو افزایش قیمت ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا 
با سواستفاده گران تفکیک شــود و تنها باید با گروهی 
برخورد شود که پشت تابلو تولید و گرانی ارز مخفی شدند و 
حقوق مصرف کننده را تضعیف می کنند که انجام این مهم 
با تعامل و همگرایی همه ارکان های بازرسی امکان پذیر 
می شود.وی با اشاره به اینکه بازرسان با تمام توان خود در 

میدان مقابله با گرانی هستند، تصریح کرد: عده ای از این 
افراد به دلیل حضور و پیگیــری در بازار مبتال به ویروس 
کرونا شدند و برخی از آنها نیز جان خود را از دست داده اند.

مردم فقط از مغازه های دارای برچســب 
قیمت خرید کنند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
افرادی که قیمت را بــر روی محصول درج می کنند 
امکان تخلف را کاهش می دهند، اظهار داشت: در هیچ 
فروشــگاهی در جهان محصولی بدون درج قیمت به 
فروش نمی رسد و مردم نیز نباید از مغازه هایی که قیمت 
ندارند اقدام به خرید کننــد.وی تاکید کرد: اگر مردم 
بدون توجه به توصیه های ما وارد مغازه هایی شوند که 
برچسب قیمت را بر روی محصول نزده اند تخلف کاهش 
پیدا می کند و مغازه دار ملزم به انجام این مهم می شود 
.در پایان این نشســت از ســامانه یکپارچه مدیریت 

بازرسی )سیمبا( و سامانه جامع گارانتی رونمایی شد.

نظارت بر بازار برای کاهش تاثیر نوسانات نرخ ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۳۱ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، روز گذشته سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۳ دالر و ۴۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۳۱ هزار و ۴۷۹ تومان است.
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مدیرکل مسافری سازمان راهداری گفت: با وجود آنکه 
بانک مرکزی منابع وام کرونایی را بــه بانک ها داده، اما 
بانک های عامــل از پرداخت این تســهیالت خودداری 
می کنند.داریوش باقرجوان درباره اعطای تســهیالت 
کرونایی به بخــش حمل و نقل جاده ای مســافر اظهار 
داشت: بر اساس روالی که تعریف شد، مشموالن دریافت 
این تسهیالت به چند گروه تقسیم شدند؛ یکی رانندگان 
خودمالک بودند؛ گروه دیگــر، رانندگانی بودند که برای 
مالکان اتوبوس و سایر وســایل نقلیه عمومی جاده ای 
کار می کنند و دیگری هم شــرکت های حمل و نقل و 
تعاونی های مسافری بودند.وی افزود: شرکت های حمل و 
نقل مسافری به ازای تعداد کارکنان این شرکت ها که برای 
آنها حق بیمه واریز می شود، می توانند از این تسهیالت به 

ازای هر نیرو، ۱۲ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در خصوص رانندگان اتوبوس و دیگر وسایل 
نقلیه مسافری عمومی بین شهری تصریح کرد: این افراد، 
۱۳ هزار و ۱۵۱ نفر بودند که به هر راننده، ۶ میلیون تومان 
تسهیالت اعطا می شود که تضامینی که برای این ۶ میلیون 
تومان در نظر گرفته شده، چک و سفته بوده است.وی ادامه 
داد: همه این رانندگان در ســامانه کارا وابسته به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده اند و قرار بود بیش 
از تضامین مذکور )چک و سفته( بانک ها ضمانت دیگری 

از رانندگان تقاضا نکنند.
باقرجوان یادآور شد: منابع اعتباری را هم دولت تأمین 
کرده و در اختیار بانک های عامل گذاشته است؛ اما مشکلی 
وجود دارد؛ بانک ها به رانندگان گفته اند که باید ســند 
اتوبوس به نام آنها باشد؛ این در حالی است که راننده ها 
ممکن است یک فرد حقوق بگیر باشــند و برای مالک 
اتوبوس کار کنند؛ ولی بانک می گوید اگر ســند خودرو 
به نام او نیست، وام ۶ میلیونی به راننده تعلق نمی گیرد و 
تسهیالت به آنها داده نمی شود اگرچه این مشکل از سوی 
همه بانک های عامل اعطای تســهیالت کرونایی بروز 
نکرده، اما در عمل بانک هایی هم که این تسهیالت را اعطا 
کرده اند، بسیار کم هستند.به گفته مدیرکل حمل و نقل 
مسافری سازمان راهداری، تا کنون ۲ تا ۳ هزار نفر از ۱۱۳ 
هزار و ۱۵۱ راننده مشمول این تسهیالت، توانسته اند وام 

۶ میلیونی بگیرند.
وی درباره پیگیری های سازمان راهداری برای رفع این 

معضل بیان داشت: مجری طرح اعطای تسهیالت کرونایی 
به کسب و کارهای آسیب دیده از شــیوع این ویروس، 
وزارت رفاه است خط اعتباری هم در اختیار این وزارت 
خانه قرار گرفته است. وزارت کار برای اجرای این طرح، 
سامانه کارا را راه اندازی کرده و ما نیز در سازمان راهداری 
به این سامانه دسترسی داریم ولی راهبر این سامانه وزارت 
کار است و پیگیری پرداخت های بانکی نیز با همین وزارت 

خانه است.
باقرجوان افزود: عبدالهاشم حســن نیا رئیس سازمان 
راهداری و معاون وزیــر راه، مکاتباتی بــرای پیگیری 
تسهیالت کرونایی ۶ میلیون تومانی رانندگان اتوبوس 
با عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی داشت؛ مکاتباتی هم شخص وزیر راه 
و شهرسازی با معاون اول رئیس جمهور در دست اقدام 
دارد تا این گره باز شود رانندگان اتوبوس با توجه به اینکه با 
کاهش ۵۱ درصدی مسافر مواجه شده اند، به شدت به این 
تسهیالت نیاز دارند و دچار مشکل هستند؛ صحیح نیست 
بانک ها این طور رانندگان اتوبوس را اذیت کنند. پرداخت 
این تسهیالت تا ۳ ماه آینده که دیگر دردی از آنها درمان 
نمی کند؛ رانندگان اتوبوس در حال حاضر به این ۶ میلیون 

تومان نیاز دارند.
وی درباره علت ســخت گیری بانک های عامل اعطای 
تســهیالت کرونایی، آن هم در حالی که تأمین اعتبار 
آن از محل صندوق توسعه ملی بوده و بانک هیچ نقشی 
در تأمین این اعتبار نداشته، گفت: بانک ها نباید خارج از 
بخشنامه های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اقدام کنند؛ خط اعتباری ایجاد شده است و 
بانک حق ندارد بگوید آن را پرداخت نمی کنم؛ به خصوص 
که ســتاد ملی مبارزه با کرونا برای اعطای تســهیالت 
۶ میلیون تومانی، تضامین ســاده ای در نظر گرفته تا به 
سرعت به رانندگان اتوبوس اعطا شود؛ این بانک ها هستند 
که از بخشنامه های صادره از نهادهای باالدستی، برداشت 

نامتعارف خود را ارائه می کنند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری افزود: رانندگانی 
که بر روی اتوبوس های دیگران فعالیت می کنند، بیش 
از همه از کرونا متضرر شده اند؛ آن وقت بانک ها بیشترین 
سخت گیری را نسبت به این افراد اعمال می کنند. وزارت 
کار و بانک مرکزی هم باید پیگیری کنند تا این وام ها به 

سرعت پرداخت شود.

قیمت مرغ در حالی که از سوی ستاد تنظیم بازار 
۱۵ هزار تومان مصوب شــده، در برخی مناطق 
تهران از ۱۸ هزار تومان گذشته و در برخی از نقاط 

کشور نیز به بیش از ۲۰ هزارتومان رسیده است.
اوایل تیرماه جاری ســتاد تنظیم بازار قیمت هر 
کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار تومان با در نظر گرفتن 
۵ درصد کاهش یا افزایش در استان های مختلف 
تعیین کرد. با این حال قیمت مرغ در بازار تهران 
حدود ۱۸ هزار تومان و در برخی از اســتان های 
کشــور حتی از ۲۰ هزار تومان نیز باالتر است. بر 
این اســاس، حدود دو هفته قبل کاظم خاوازی، 
وزیر جهاد کشــاورزی وعده ارزانی مرغ را داده 
و گفته بــود: ذخایر عظیمی از مــرغ وجود دارد 
که با ابــالغ وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
بازار توزیع و قیمت را به شــدت کاهش می دهد. 
تولیدکنندگان که به نرخ مصوب ســتاد تنظیم 
بازار به شــدت معترض هســتند، معتقدند که 
قیمت مرغ را بحث عرضه و تقاضا تعیین می کند 
و در حال حاضر با توجه بــه نرخ نهاده های دامی 
و قیمت تمام شده تولید مرغ عماًل امکان عرضه 
آن به قیمت ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم وجود 
ندارد. حبیب اســداهلل نژاد، نایــب رئیس کانون 
صنفی مرغداران گوشــتی قیمت مرغ گرم را در 
حال حاضر حــدود ۱۸ هزار تومــان و مرغ زنده 

را بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۲,۶۰۰ تومــان اعالم کرد و 
گفت: این قیمت ها با ۳۰۰ تومان باالتر یا پایین تر 
در مناطق مختلف اعمال می شــود. وی با بیان 
اینکه تولیدکنندگان مقصر گرانی مرغ نیستند، 
درباره دالیل ایــن 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.اسداهلل نژاد با تاکید بر 
اینکه مرغداران مقصر گرانی مرغ نیستند، گفت: 
مرغداران نیز از این وضعیت متضرر شــده اند و 
کماکان با مشکل کمبود و تأمین نهاده ها دست 
و پنجه نــرم می کنند.وی تصریح کــرد: نگرانی 
از تأمین نهاده در ماه های آینده باعث شــده که 
تولیدکننــدگان میزان جوجه ریــزی را کاهش 
دهند و دولت باید این مســاله را جدی بگیرد تا 
در ماه های آینده دچار مشکل نشویم. این فعال 
بخش خصوصی اضافه کرد: عالوه بر این گرمای 
هوا نیز معموالً باعث می شود میزان جوجه ریزی 
کاهش یابد ضمن اینکه مرغ ها در این فصل، در 
سن پایین و با وزن پایین کشتار می شوند بنابراین 
در فصل گرما به طور معمــول به دلیل 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.

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی
افزایش روزانه و ساعتی قیمت ارز به طور حتم 
به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شــد. هجوم 
سرمایه به بازار سرمایه موجب تاثیرپذیری دیگر 
بازارهای موازی مالی شده و بازار سکه و ارز نیز 
از مهم ترین بازارهایی هســتند که این تاثیرات 
را پذیرفته اند. اما مهم ترین تبعات افزایش نرخ 
ارز افزایش تــورم خواهد بود کــه قدرت خرید 
و معیشــت را تحت تاثیر قرار خواهــد داد. این 
شــرایطی که در حال حاضر در بازار سکه و ارز 
شاهد هستیم می تواند ماه ها ادامه داشته باشد 
ومادامیکه بورس با سرمایه غیرواقعی رشد کند 

همین روند قابل مشاهده است. 
دولت شاید بر این باور باشــد که با افزایش نرخ 
ارز می تواند مشــکالت اقتصــادی را حل کند 
اما این راهکار نادرست اســت و تبعات بسیاری 
دارد. در غیــر این صورت می تــوان با دالر 4۰ 
و ۵۰ هزار تومانی مشــکالت را بــه کلی حل و 
فصل کرد اما این راهکار اشتباه است. باید توجه 
داشت که در شرایطی که اقتصاد در ثبات باشد، 
می توان با افزایش محــدود نرخ ارز، به صادرات 

غیرنفتی کمک کرد. بنابرایــن تنها نتیجه این 
رشــد قیمت ارز تولید تورم خواهد بود. در کل 
افزایش نرخ ارز تورم بیشتری را در اقتصاد ایجاد 
می کند و به عبارت دیگر، افزایش قیمت ارز هم 
 هزینه های تولید و هم انتظارات تورمی را افزایش 

می دهد.
اما تورم می تواند به کسری بودجه بیشتر منتهی 
شود و از آنجاییکه امروز درآمدهای نفتی به صفر 
رســیده دولت نمی تواند این حجم از کسری را 
جبران کند و درآمدها نیز به میزانی نیســت که 
کسری مورد نظر را پوشش دهد. بنابراین افزایش 
تورم دوباره کســری بودجه دولت را چند برابر 
می کند زیرا باید با نرخ باالتری خدمات مورد نیاز 
خود را خریداری کند. ممکن است که افزایش 
نرخ ارز برای دولت در کوتــاه مدت درآمدزایی 
داشته باشد اما در بلند مدت هزینه های زیادی را 
به دولت تحمیل می کند. دولت باید در دخالت 
در بازار سرمایه و سهام با احتیاط بیشتری عمل 
کند چراکه بــا خروج دولــت از حمایت بورس 
ســهامداران والبته خود دولت دچار خسارات 

بسیاری خواهند شد. 

رشد نرخ اجاره بها در سال 
۹۹ از میزان رشــد قیمت 
مسکن بیشتر شــده و بر 
اســاس آمارهای منتشر 
شده نسبت قیمت به اجاره 
مسکن ۲۹ برابر است. این 
رشد قیمت در استان ها نیز مشــهود است و نرخ 
اجاره بها در ۳۱ مرکز استان نشــان می دهد که 
شاهد باالترین افزایش قیمت در این بخش هستیم. 
در رشد اجاره بها عوامل برونی مانند قیمت سوخت، 
کاال، دالر و حمل و نقل تاثیرگذار اســت و با توجه 
به نوسانات بی ســابقه در بازارهای ارز، طال، سکه 
و خودرو قیمت اجاره بها نیز ســر به فلک کشیده 
است. نمی توان ادعا کرد تولید مسکن روبراه شده 
و اگر تولید رو به رشد باشد هم دو سال دیگر اثر می 
گذارد. در همین زمینه دولت باید عرضه مسکن را 
در بازار به گونه ای افزایش دهد که از تقاضا عقب 
نماند. پس یکی از شاخص هایی که می تواند اجاره 
بها را کنترل کند نظام اجاره داری حرفه ای است 
که سالهاست به آن تاکید می شود اما توجهی به آن 

صورت نمی گیرد.
جهش قیمت مسکن در مراکز استان ها تحت تاثیر 

تقاضای سرمایه ای باعث شد نســبت »قیمت به 
اجاره« به باالترین سطح طی سال های اخیر صعود 
کند. اطالعات رســمی از بازار مســکن ۳۱ مرکز 
استان  نشان می دهد شــاخص »قیمت به اجاره« 
که از آن برای سنجش دمای بازار ملک و شناسایی 
حباب قیمتی استفاده می شود در زمستان ۹۸ روی 
عدد ۲۹ قرار گرفت. عدد حاصل از این نســبت در 
بازار امالک مســکونی مراکز استان ها در سال ۹۵ 

معادل ۱۶ بوده؛ اما طی دســت کم یک سال اخیر 
با تند شــدن سرعت رشــد قیمت از یکسو و روند 
متفاوت تورم اجاره از ســوی دیگر، شکاف قیمت 
و اجاره به شــکل بی سابقه گســترش پیدا کرده 
است. سقف متعارف نســبت قیمت به اجاره، عدد 
۲4 تا حداکثر ۲۵ اســت که در این حالت عایدی 
بازار اجاره داری به حداقل می رسد؛ اما اکنون این 

عایدی از کف همیشگی نیز پایین تر آمده است.

به نظر می رسد، کالف ســردرگم قیمت مسکن و 
اجاره بها، مانند کالف های سردرگم قیمت خودرو، 
ارز، کاالهای اساسی و… بوده و راهکاری مبتنی 
بر مؤلفه های اقتصادی برای کنتــرل قیمت ها را 
شاهد نیستیم و باز کردن گره های موجود هر روز 
سخت تر از روز گذشته شده و سهم مسکن در سبد 
هزینه ای خانوار در استان تهران هر سال در حال 

افزایش است.

نسبت قیمت به اجاره مسکن ۲9 برابر شد

کالف سردرگم تامین  مسکن
مستاجران به سختی خانه اجاره می كنند

افزایش شکاف قیمت و اجاره بها
حمید رضا مومنی، کارشناس اقتصاد مسکن

با توجه به اینکه اکثر مستاجران را دهک های آسیب پذیر کشور تشکیل می دهند باید به این موضوع توجه داشت که هر گونه افزایش قیمت حتی در ســیگنال های بسیار کم می تواند قدرت پرداخت اجاره را از مستاجران 
سلب کند. عوامل بسیاری در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز و با آغاز سال ۹۹ بر رشد قیمت ها در بازار مسکن تاثیر گذاشته اند که این افزایش قیمت ها در بازار اجاره بها حتی از رشد قیمت ها در بازار خرید 
و فروش مسکن نیز پیشی گرفته است. بدین ترتیب است که افزایش قیمت ها در بازارهای مالی موازی توانســت نرخ ها را در بازار اجاره بها افزایش دهد و حتی در سایر استان ها که می بایست تاثیر کمتری از بازارهای مالی 

بپذیرند این اتفاق افتاده و نسبت قیمت به اجاره مسکن ۲۹ برابر شده است. 
بی توجهی به دهک هایی که قدرت و توانایی خرید مسکن را ندارند و به ناچار اجاره نشین شده اند در این شرایط که نرخ اجاره بها بیش از حد و باالتر از نرخ تورم افزایش یافته منجر به تحمیل هزینه های زیادی به آنها شده و 
توانایی مالی این خانوارها را به شدت کاهش داده است. دولت باید برای نجات بازار مسکن و حل مشکالت بازار اجاره به سمت تولید و عرضه مسکن برود. اما تولید مسکن یک موضوع و عرضه ان یک موضوع دیگری است چرا 
 که تا زمانی که قانونی برای عرضه مسکن های تولید شده نداشته باشیم و قانونی هم برای مقابله با سوداگران وجود نداشته باشــد، نمی توانیم به تعادل بازار اجاره و خرید مسکن خوشبین باشیم. همچنین مالیات ستانی از 
خانه های خالی می بایست زودتر صورت می گرفت. بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای 

تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال الیحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ضرر و زیان بازار ارز برای مردم 
پیمان مولوی، اقتصاددان

بهتر است دولت با انتخاب راهکارهای دیگر و اتخاذ تصمیمات بلندمدت به فکر جبران کسری بودجه باال، رشد نقدینگی و افزایش تورم باشد. در حالی که شرایط بازارها بحرانی است در بازار ارز عملیات افزایش نرخ ها را داریم که 
وضعیت اقتصادی و بازارهای موازی خود را بدتر می کند. در همین شرایط شاهد هستیم که مردم نیز برای سرمایه گذاری به بازار ارز هجوم می برند و با هدف سودآروی بیشتر، سرمایه خود را وارد بورس و بازار ارز کرده اند. در حالیکه 
از نظر عموم دخالت دولت و دستکاری نرخ ارز مفهوم خاصی ندارد و این آگاهی را ندارند که نرخ ارز کاهش خواهد یافت بنابراین این حرکت دولت بازی با سرمایه مردم است. مردم در اقتصاد ایران همیشه به دنبال بازار هایی هستند 

که بتوانند سرمایه های کوچک و خرد را از تبعات تورمی نجات دهند و بازار طال، ارز، مسکن و بورس چهار بازار اصلی جذاب برای سرمایه گذاری شد. 
متاسفانه باید اشاره شود که تا زمانی که موتور نقدینگی روشن باشد از خطرات ناشی از آن مصون نخواهیم بود. برجام برای مدتی توانست بازار و اقتصاد ایران را کنترل کند و رویه سرمایه گذاری و هجوم به بازارهای مالی را تعدیل کند 

اما در شرایط امروز و با دخالت دولت در بازارهای مالی به واسطه وجود نقدینگی باز نابسامانی در بازارهای ایجاد شده و متضرر این فرآیند اول مردم و به دنبال آن خود دولت است. 

داســتان ادامه دار افزایش 
کاهــش  و  دالر  قیمــت 
ناگهانــی آن ایــن تصور را 
برای کارشناســان و فعاالن 
اقتصادی ایجاد کــرده که 
دولت خود در این بازی دســت دارد. قیمت دالر طی 
چند روز اخیر تا ۲۵ هزار تومان نیــز افزایش یافت و 
روز گذشــته با کاهش 4 هزار تومانی در چند ساعت 
روبروشــد. اما تشــکر علی ربیعی از زحمات دولت و 

بانک مرکزی برای کاهش قیمت دالر در حالی صورت 
گرفت که گویا دستکاری قیمت دالر سیاسی بوده و هر 
از چند گاهی دولتمردان برای جبران کســری بودجه 
باال به دلیل صفر شــدن درآمدهای نفتــی و افزایش 
فرار مالیاتی، اقــدام به افزایش قیمــت ارز می کنند. 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت همیشه 
به دنبال رفتار های سفته بازانه و راه حل های مقطعی 
برای حل مشکل کسری بودجه خود است. راه حل هایی 
که جواب نمی دهنــد و هربار این مردم هســتند که 
تهیدست تر می شوند. دولت برای حل مشکل کسری 
باید ارز را ســهمیه بندی می کرد و اجازه خروج دالر را 

از کشور نمی داد.

البته کارشناسان افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه 
را مختص دولت کنونی نمی داننــد و تاکید دارند که 
این کاری اســت که سال هاســت دولت های مختلف 
برای جبران کســری بودجه خود انجــام می دهند. 
راغفر، اقتصــاددان در این رابطه مــی گوید: برخی از 
اعضای داخل دولت ســیگنال ارز ۲۵ هــزار تومانی 
صادر می کنند. وی انتقاد می کنــد که دولت به جای 
گران کردن ارز باید از فعالیت های سفته بازانه در همه 
عرصه های اقتصاد از جمله، سهام، مسکن، خودرو، طال، 
ارز، ســکه و... مالیات بگیرد، تا بازار ها اینطور متالطم 

نشود.
استاندار گلستان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز می 

گوید: قیمت دالر یا قیمت ارزها در اقتصاد ایران یا همه 
اقتصادهاي دنیا، بر مبناي دو منطق تعیین مي شــود 
که یک منطق، منطق اقتصاد اســت و منطق دیگر به 
متغیرهاي سیاســي برمي گردد. هادی حق شــناس 
معتقد است که منطق اقتصاد مي گوید که مابه التفاوت 
تورم داخلي منهاي تورم کشورهایي که بیشترین مبادله 
تجاري با کشور دارند، مي تواند نرخ دالر یا ارزها را تعدیل 
کند. به عنوان مثال؛ اگر در دو ســال گذشته مجموع 
تورم اقتصاد ایران ۶۰ درصد بوده و تورم کشــورهایي 
که با آنها مبادله تجاري داریم،)منظور بیشترین مبادله 
تجاري داریم( مثال ۲۰ درصد باشــد، پس قیمت دالر 

باید حدود 4۰ درصد تعدیل شود. 

كانال هایی كه دولت برای تامین بودجه انتخاب می كند بحران زاست

دستکاری سیاسی قیمت دالر
دولت با دخالت در نرخگذاری با سرمایه مردم بازی می كند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فقط 3 درصد مشموالن وام گرفتند

شرط عجیب بانک ها برای پرداخت وام ۶ میلیونی رانندگان اتوبوس

مرغداران: ما مقصر نیستیم

قیمت مرغ همچنان می تازد

نوسانات  نرخ  ارز  و تورم
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سورنا ستاری: 
بسياری از استارتاپ ها احتياجی به وام ندارند

»سورنا ستاری«، معاون علم 
و فناوری ریاســت جمهوری 
گفت: بســیاری از استارتاپ 
های کشــور احتیاجی به وام 
ندارند و باید بتوانند ســرمایه 
گذار ریسک پذیر جذب کنند، 
اقتصاد دانش بنیان پول پاشی 
نفت نیســت، بلکه آنچه آن را 
سرپا نگه می دارد اکوسیستم 
کارآفرینی است و تسهیالت 
شاید آیتم پنجم یا ششم برای 
اقتصاد دانش بنیان اســت.به گزارش ایســنا ســتاری روز )ســه شنبه، 
۳۱ تیر ماه( در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه محصوالت فناورانه دانشگاه 
آزاد اصفهان )خوراســگان( در جمــع خبرنــگاران، در خصوص برخی 
ســختگیری ها در صدور مجوز به شــرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: 
در حوزه شــرکت های دانش بنیان در کشــور اتفاقات خوبی رخ داده و 
 وجود برخی ســختگیری ها در صــدور مجوزها از نظر مــن غیرطبیعی

 نیست.
وی توضیــح داد: برخــی از مجوزهــا از جهــاد کشــاورزی، ســازمان 
غــذا و دارو و … گرفتــه می شــود و بســیاری از آنها نیازمند تســت 
های کلینیکال بــوده که نیازمند مراحــل طوالنی برای اخذ آن اســت 
 و این رونــد در نهایــت موجب توســعه ســطح کیفی این شــرکت ها

 می شود.
به گزارش ایســنا، معاون علم و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: طی 
تفاهم نامه هایی با وزارت بهداشت، کشاورزی و … خطوط خاصی ایجاد 
کرده ایم تا شرکت های دانش بنیان به راحتی بروکراسی ها را طی کنند، 
اما بخشی از ســختگیری ها به مدت زمانی که یک دستگاه و یا یک ماده 
مورد آزمایش باید طی کند تا تاییدیه های الزم را از نظر فنی بگیرد، مربوط 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه امروز تسهیالت به صورت وســیع به شرکت های 
دانش بنیان داده می شود، اظهار کرد: مهمتر از تسهیالت، اکوسیستمی 
است که باید در شرکت های دانش بنیان فعال شــود که بخشی از آن به 
 حوزه های دولتی و مجوزهای کســب و کار و بخشــی دیگر به تسهیالت

 برمی گردد.
ستاری با اعتقاد بر اینکه بسیاری از استارتاپ های کشور احتیاجی به وام 
ندارند و باید بتوانند ســرمایه گذار ریسک پذیر جذب کنند، تصریح کرد: 
اقتصاد دانش بنیان پول پاشی نفت نیست، بلکه آنچه آن را سرپا نگه می 
دارد اکوسیستم کارآفرینی است و تسهیالت شاید آیتم پنجم یا ششم برای 

اقتصاد دانش بنیان است.
وی با اشاره به تخصیص برخی تســهیالت از صندوق نوآوری و همچنین 
صندوق توسعه ملی در حوزه کرونا، افزود: در یک ماه نخست شیوع کرونا 
حدود ۴۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق توســعه ملی به شرکت های 
دانش بنیان آسیب دیده از کرونا تســهیالت تخصیص یافت که در حال 
پرداخت است، همچنین کمک ها و حمایت های بالعوضی در حوزه کرونا 
پرداخت شده اســت تا جایی که امروز دیگر در بخش تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز بیمارستان ها و تجهیزات مقابله با کرونا واردات به کشور نداریم.

بازدید از پژوهشکده زیســت فناوری رویان و محصوالت فناورانه دانشگاه 
آزاد اصفهان )خوراسگان(، افتتاح ساختمان غدیر شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان و بازدید از ســاختمان فرصت و فاز توســعه ای شــهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان از برنامه های سفر یک روزه معاون علم و فناوری ریاست 

جمهوری به اصفهان است.
در این سفر مرکز نوآوری سالمت دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
افتتاح و همچنین در بازدید از شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پروژه 
های پارک تجهیزات پزشــکی و کارگاه تالش افتتاح می شود. بازدید از 
کارگاه های مستقر و نمایشــگاه محصوالت فناورانه و دانش بنیان و آغاز 
به کار بهســازی و راه اندازی کارخانه نوآوری اصفهان نیز انجام می شود. 
در ادامه این سفر یک روزه نشست اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید نیز 

برگزار خواهد شد.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
دستگاه های دولتی حق شکایت از استارت آپ ها را 

ندارند
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ما مصوبه ای گرفتیم که 
هیچ نهاد دولتی حق شکایت از استارتاپ ها  را ندارد مگر اینکه در کمیته 

تخصصی مطرح شود.
 پرویز کرمی مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  در گفت وگو با 
خبرنگار سرویس اقتصادی بســیج، در رابطه با وضعیت دیجیتال کشور 
اظهار داشت: اقتصاد دیجتال یا هوشمند در کنار اقتصاد دانش بنیاد متکی 
به داده است و اما ما داده زیادی  نداریم اگر کالن داده کشور را در آپلود و 
دانلود  نگاه کنیم جایگاه بسیار پایینی داریم و متاسفانه اطالع از وضعیت 

داشته های خودمان نداریم.
کرمی گفت: اگر معاونت علمی در مجموع بدنه دولت خوش درخشید به 

خاطر احیا و ثبت شرکت های دانش بنیاد است.
وی در رابطه با اســتارت آپ ها افزود: اویل اســتارت آپ ها به عنوان یک 
تهدید برای کشور تلقی می شدند با مجموعه های مختلف رایزنی کردیم و 

سرپرستی آن را گرفتم و االن رافع نیازهای مردم است.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور عنوان کرد: در جاهای داریم 
که  شرکت های دانش بنیادی وارد خرید و فروش شدند اما با این حال روند 

توسعه این شرکت ها روند مثبتی است.
وی خاطر نشــان کرد: مراکز رشــد و نــوآوری، شــتابدهنده ها، مراکز 
علمی و شــرکت های خالق و نوآور نیز به عنوان بخــش حمایت کننده 
از ایده های نوآور برای رفع نیــاز مردم بخش دیگری از این زیســت بوم 
هســتند که می توانند طرح های خود را به ســتاد فرهنگســازی اقتصاد 
 دانش بنیــان معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری ارســال

 کنند.
کرمــی واردات محصــوالت مشــابه را یکــی از مشــکالت ســر راه 
شــرکت های دانش بنیــاد دانســت گفت:   یــک شــرکت در اصفهان 
 داشتیم که دســتگاهی ســاخته بود اما  گمرک رفته ۱۵ دستگاه مشابه 

آن را وارد کرده است.
وی یــان کــرد: مــا مصوبــه ای گرفتیم کــه هیــچ نهــاد دولتی حق 
شــکایت از اســتارتاپ ها  را نــدارد مگر اینکــه در کمیتــه تخصصی 
 مطرح شــود، متاســفانه ما بانکی داریــم که 2۰۰ شــرکت دانش بنیاد

 را بسته است.

اخبار

سخنگوی سازمان تعزیرات اعالم کرد
فروشنده باید هزینه ارسال تمامی کاالهای فروش اینترنتی بپردازد

سخنگوی سازمان تعزیرات اعالم کرد بر اساس قانون، فروشندگان می بایست هزینه ارسال تمامی کاالهای فروش اینترنتی برای مشتریان را بپردازند.   سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات اخیرا در یک 
برنامه تلویزیونی عنوان کرد این سازمان دارای صالحیت کشف تقلب در کسب و کارها بوده و برای مبارزه با کاالهای تقلبی اقدامات متعددی را انجام داده است. وی افزود متاسفانه امروزه شرایط به گونه ای است که 

تشخیص تقلب برای مشتریان نیز دشوار شده و با توجه به این که خرید اینترنتی بسیار رواج پیدا کرده است، مردم باید حتما از فروشنده معتبر کاالی مورد نظر را خریداری کنند. 

با نوســانات نرخ دالر و رفت 
و برگشــت آن به کانال 2۵ 
هزار تومان، تمــام بازارهای 
موازی بــه انــدازه ای دچار 
تنش و نوسان شده که همه 
اقتصاددانان نسبت به آن هشــدار داده اند. با ادامه این 
وضعیت این مردم هســتند که تاوان نوسانات و گرانی 
ها را خواهند داد. زیرا بنابر صحبــت های رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، از بین ۱۰ دهک درآمدی، 6 دهک به 
زیر خط فقر رفته اند و ایــن یعنی فقر در کمین دهک 
های دیگر است. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: »با 
فقری که هر روز بیشتر می شود و اکنون 6 دهک جامعه 
زیر خط فقر قــرار گرفته اند، نیاز به ســرمایه گذاری 
خارجی داریم، مــا در بخش بهره بــرداری از معادن، 
نفت و گاز و فوالد، امکان جذب داریم. طبق اعالم بانک 
جهانی رشد اقتصادی در سال جاری منفی ۵.۳ است و 

در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می رسد بنابراین 
اقتصاد کشور کوچکتر می شــود.« مسعود خوانساری 
ادامه داد: »اکنون شــاخص بورس ۳6۹، سکه ۷ برابر، 
دالر ۵.2 برابر، مسکن ۳.۳ برابر افزایش قیمت داشته اند 
و با توجه به حبــاب موجود در بازار هــر لحظه امکان 
جابجایی این ارقام وجــود دارد، بنابراین ضرورت دارد 
که به حجم نقدینگی و کســری بودجه توجه شود در 
غیر این صورت با ابر تورم مواجه می شویم.«او ادامه داد: 
»وقتی ۱۵ سال پیش قرارداد کرسنت منعقد شد علیه 
آن هیاهو شد و اکنون ۱۵ سال است که گاز می سوزد 
بدون اینکه یک ســنت دریافت کنیم. قبول کنیم در 
آوردن ارز به کشــور دچار مشکل هســتیم. زمانی که 
 دولت نمی تواند پول نفت را برگرداند آیا صادرکننده این

 امکان را دارد؟«

خط فقر در تهران ظرف ۲ سال از ۲.۵ به ۴.۵ 
میلیون تومان رسید

این در حالی اســت که براساس بررســی های مرکز 
پژوهــش های مجلس، نــرخ تورم باال در ســال های 

اخیر منجر به رشــد قابــل توجه خط فقر در شــهر 
تهران و ســایر نقاط کشور شده اســت. این موضوع 
در کنــار کاهش قابل توجــه درآمد ســرانه منجر به 
رشــد نرخ فقر در این ســال ها شده اســت و شواهد 

موجود نشــان از روند فزاینده این متغیر در سال های 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. »کســب و کار« در گفتگــو با 
 یک کارشــناس، خطــر فقــر و ابرتــورم را در ایران 

بررسی می کند. 

سونامی فقر و ابرتورم در راه ایران است

۶ دهک جامعه زیر خط فقر 
رئيس  اتاق  بازرگانی  تهران: اقتصاد كوچك تر  می شود

خطر ابرتورم در کمین اقتصاد ایران
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

وضع جامعه آنقدر وخیم است که حداقل مزد قانونی اگر به ۳ میلیون تومان هم برسد معادل ۱2۰ دالر است. این عدد در هیچ جایی از دنیا نیست. بخش قابل توجهی از مردم حداقل مزد قانونی ندارند و این یعنی اینکه نسبت به 
محاسبات جهانی به نظر می رسد ارزان ترین نیروی کار را در تمام جهان ما داشته باشیم. البته این مساله شایسته ملت ایران نیست؛ اما اتفاق افتاده است. دلیل اساسی آن هم می تواند چند نکته اساسی باشد. اولین نکته این است 
که سیاست های بودجه ای و سیاست های بانکداری تجاری و بانکداری مرکزی ما، روش ها و نظام های آنها، نظام بودجه ریزی شامل نظام بودجه ریزی جامع، نظام بانکداری تجاری به صورت جامع و نظام بانکداری مرکزی ما دچار 
اشکاالت عمده ای هستند که جز از طریق خلق نقدینگی نمی توانند اداره شوند و این خلق نقدینگی هم هیچ کاری نمی کند جز کاهش ارزش ریال. تاثیر اصلی کاهش ارزش ریال و اعتبار آن روی اقشار ضعیف جامعه خواهد بود 
و همین باعث می شود که کاهش ارزش پول داشته باشیم. این کاهش ارزش پول در همه بازارهای دیگر با افزایش قیمت دارایی ها خود را نشان می دهد. توجه کنیم که در شرایطی که ما دچار رکود نباشیم این کاهش ارزش پول 
می تواند از طرف دیگری جبران شود مثال رشد اقتصادی داشته باشیم؛ اما زمانی که رکود داریم و هیچ امیدی به تولید و رشد اقتصادی نیست مردم پول خود را از ترس کاهش ارزش پول به بازار دارایی ها می برند و برخی از دارایی 
ها مثل مسکن، طال، ارز یا بورس می تواند مورد استقبال شدید قرار بگیرد و از این ناحیه افزایش قیمت داشته باشد. بنابراین افزایش قیمتی که در این بازارها دیده می شود نشان دهنده ناامیدی مردم در بخش تولید و انتظارات 
تورمی سنگین است. یعنی دو اتفاق می افتد. اول بخش تولید هیچ امیدی ندارند و دوم انتظارات تورمی سنگینی دارند. این دو با هم جمع می شود و تمایل برای حضور در بازار دارایی را افزایش می دهد. از طرفی چون استقبال 
از بازار دارایی ها خوب می شود حتی بیشتر از بازار کاال یا سایر عوامل دیگر افزایش قیمت خواهند داشت. در این شرایط است که فقیر، فقیرتر می شود و غنی، غنی تر زیرا فقیر دارایی ای ندارد که بخواهد افزایش قیمت آن باعث 
شود دارایی او حفظ شود یا باال برود. فقط چون چیزی ندارد ارزش دستمزد او کاهش پیدا می کند و غنی هر چیزی داشته باشد قیمت آن چند برابر می شود و لذا فاصله و شکاف بین فقیر و غنی آنقدر می شود که ایجاد بحران های 
اجتماعی شدید می کند و ما در این دو شرایط منتظر بحران های اجتماعی شدید هستیم. این مساله نه تنها بحران نیست؛ بلکه ابربحران می آورد و مشکالت اساسی در این حوزه شکل خواهد گرفت. قاعدتا کل سیستم حاکمیت 
باید این مساله را درک کند. توجه داشته باشیم که مسئولیت این موضوع فقط بر عهده دولت نیست. چون در ایران حاکمیت یکپارچه نیست مخصوصا حاکمیت اقتصادی. قاعدتا دولت بخشی را در اختیار دارد که بخش بسیار 
اساسی و مهمی است. ولی این به این معنا نیست که سایر بخش ها دیگر تکلیفی ندارند. به نظر می رسد همه بخش های متفاوت اقتصاد کشور و حاکمیت باید دست به دست هم بدهند و شرایط کنونی را بهبود ببخشند. عالوه بر 
اینکه عناصر داخلی روی این موضوع مهم است و ما آن را »قدرت و شایستگی اداره کردن« می گوییم و باید بهبود پیدا کند مساله دیگری وجود دارد و آن، این است که ما در ایجاد رابطه با جهان بین المللی نیاز به بازنگری داریم و 
باید حتما روابط مستحکم ایجاد کنیم مبتنی بر مبادالت اصلی اقتصادی و این رابطه باید عادالنه، منصفانه و منفعت دو طرفه را داشته باشد. با این اوصاف می توانیم انتظار داشته باشیم که عالوه بر اینکه باید ما در داخل مدیریت ها 
را شایسته کنیم، در روابط بین المللی هم فعاالنه عمل کنیم. ما در سیستم بروکراتیک هم متاسفانه انتخاب شایستگانمان وابسته به یک نظام گزینش کارکنان دولت شده که این نظام فقط ظاهر را نگاه می کند. بنابراین سیستم 
رفته رفته از حوزه مدیران توانمند و شایسته خارج شده و همین باعث می شود که نظام تصمیم گیری و تدبیر دچار بحران شود و نتواند بحران ها را بهبود دهد و تصمیم های درستی در مواقع بحرانی بگیرد. همه اینها با هم تجمیع 
شده و به یک باره انباشت وسیعی از بحران ها به امروز رسیده است. به علت این مشکل کشورمان به سمتی می رود که به یک نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رســید. من اسم آن را »سیاه چاله« می گذارم. یک حوزه سیاه چاله 
ایجاد می شود که تمام دستاوردهای مفید و مثبت این کشور را درون خود می برد و حذف می کند. خطر ابرتورم به شدت جدی است. توجه کنیم که بحران های اجتماعی جدا از بحران های اقتصادی نیستند. همان قدر که ما در 
مسائل اجتماعی عدم تدبیر به کار بردیم و این مشکالت شکل گرفته که هر لحظه ممکن است اتفاقاتی بیفتد همان اندازه ما در مسائل اقتصادی بی توجهی کردیم و تصمیمات غلط گرفتیم. با این نگاه ابر تورم به راحتی بیخ گوش 

ما خوابیده است. حجم نقدینگی و پول بسیار دارد رشد می کند و دیگر کاالی وارداتی نیست که آن را خنثی کند. پس قاعدتا کاالی داخلی باید جبران کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون ســازمان بورس ایران گفت: دســتور العمل 
پذیرش شرکت هاي SME )شرکت هاي کوچک، 
متوســط و دانش بنیان( در تابلوي بورس در هفته 

آینده به شرکت فرابورس ایران ابالغ خواهد شد.
حسن امیري روز دوشنبه در نشست تخصصي تعامل 
شرکت هاي دانش بنیان با بازار فرابورس ایران گفت: 
شرکت هاي کوچک، متوسط و دانش بنیان اهمیت 
ویژه اي در اقصاد کشورهاي مختلف دارند، ویژگي 
این شرکت ها این است که با سرمایه گذاري کمتر، 
بازدهي بیشــتري را دارند.وي بیان کــرد: در بازار 
بورس ایران یک سري ابزارها و امکانات براي حمایت 
از شرکت هاي کوچک، متوســط و دانش بنیان در 
نظر گرفته ایم و در حال حاضر ســه دسته امکانات 
براي این شــرکت ها اعم از راه اندازي صندوق هاي 
 سرمایه گذاري جسورانه، راه اندازي بازار خاص براي 
شــرکت هاي SME )کوچک، متوســط و دانش 

بنیان( و نیز معافیت مالیاتي عملکردي ۱۰ درصدي 
در نظر گرفته شده اســت.امیري بیان کرد: در سال 
۹۴ آیین نامه هاي مربوط به صندوق هاي جسورانه 
تدوین شده است و در حال حاضر در سازمان بورس 
ایران زیرساخت هاي الزم براي درخواست شرکت 
هاي دانش بنیان براي ایجاد صندوق هاي جسورانه 
فراهم شده است.وي ادامه داد: یکي دیگر از امکاناتي 
که عملیاتي شــده و بیش از دو سال بر روي آن کار 
شده اســت راه اندازي بازار خاص براي شرکت هاي 
SME بوده اســت.وي گفت: بر اساس الزام و نیاز و 
تعاملي که ســازمان بورس ایران با معاونت علمي و 
فناوري ریاســت جمهوري، سازمان صنایع کوچک 
و سازمان صنعت و معدن داشته، بحث هاي حمایت 
از شرکت هاي دانش بنیان پیگیري شد و در نهایت 
مقرراتي براي ســاماندهي شــرکت هاي کوچک، 
متوســط ودانش بنیان تدوین شــده است.امیري 

افزود: در این مقررات ویژگي هــاي الزم براي ورود 
این شرکت ها به بازار سرمایه به طور سهل انگارانه 
در نظر گرفته شده اســت.وي گفت: این شرکت ها 
با پذیرش در بازار ســرمایه و بورس هم از معافیت 
مالیاتي عملکردي ۱۰ درصدي بهره مند مي شوند 
و هم در کنار ســایر شــرکت ها در تعامالت خود از 
مزایاي برندینگ بهره مند مي شــوند و این امر در 
فروش شرکت ها موثر است.وي با اشاره به اینکه یکي 
از نکات مهم براي فعالیت شــرکت هاي کوچک در 
بازار بین المللي درصد شفافیت عملکردي شرکت 
ها اســت، گفت: باید میزان شــفافیت عملکردي 
شرکت ها به لحاظ مالي براي حضور در بازار سرمایه 
و بازارهاي بین المللي مشخص شود زیرا براي مورد 
مقبولیت قرار گرفتن شــرکت ها در بازارهاي بین 
المللي درصد شــفافیت مالي شــرکت ها از سوي 
ســرمایه گذاران خارجي بســیار مهم است.وي در 

بخش دیگري از سخنان خود افزود: ابزارهاي متنوعي 
در بازار سرمایه براي تامین مالي شرکت ها از جمله 
انتشار انواع اوراق بدهي که به عنوان اوراق مسکوک 
براي شرکت ها در نظر گرفته شده است.وي گفت: 
از این ابزار براي تامین مالي از طریق بازار ســرمایه 
استفاده مي شود، از این اوراق عالوه بر شرکت هایي 
که در بازار ســرمایه مورد پذیرش قرار گرفته شده 
اند، شــرکت هایي که مورد پذیرش واقع نشده اند 
نیز مي توانند استفاده کنند. امیري بیان کرد: تامین 
مالي از بانک ها و موسسات یکي از معظالت شرکت 
هاي تضامیني است، سهام شــرکتي که در یکي از 
تابلوهاي بورس و یا فرابورس پذیرفته شده باشد، مي 
تواند مورد وثیقه قرار داده شود. این نشست با حضور 
۳۰ شــرکت دانش بنیان برتر به لحاظ حجم مالي و 
 فروش در معاونت علمي وفناور ریاســت جمهوري

 برگزار شد.

آریا طاهری کارگردان گفت:تاکنون بیش از ســه هزار 
شرکت دانش بنیان و استارتاپ در نسیم دانش معرفی 
شــده اند که محصوالت آن ها فناورانه، خاص و در مرز 
دانش بوده است.آریا طاهری کارگردان و مجری درباره 
برنامه »نسیم دانش« گفت: اکنون بیش از پانصد قسمت 
از این برنامه از شبکه نسیم پخش شده و »نسیم دانش« 
ســعی دارد در فضای صمیمی و دوســتانه به معرفی 
محصوالت فناورانه و دانش بنیان و همچنین کســب و 
کار های نوپا و ارکان گوناگون زیســت بوم کارآفرینی و 

نوآوری بپردازد.وی افزود: اکنون با توجه به نیاز جامعه و 
جوانان بر داشتن انگیزه، بخش جدیدی در این برنامه با 
نگاه امیدبخشی و انگیزه دادن به جوانان تولید می شود 
تا عالوه بر معرفی فناوری های بومی ایرانی، با تکنولوژی 
فکر نیز در جهت ترغیب مخاطبان بر مثبت نگری و دوری 
از افکار منفی گام بردارد که مورد استقبال بینندگان این 
برنامه قرار گرفته و تاثیرمطلوبی داشــته است.طاهری 

گفت: تاکنون بیش از سه هزار  شــرکت دانش بنیان و 
استارتاپ در نسیم دانش معرفی شده اند که محصوالت 
آن ها فناورانه، خاص و در مرز دانش بوده اســت. نسیم 
دانش نیز به عنوان یکــی از پرمخاطب ترین برنامه های 
حــوزه دانش و فناوری بر آن اســت تــا ضمن نمایش 
دستاورد های بومی و ملی و جوانان خالق، برای مخاطب 
شبکه نسیم نیز جذابیت داشته باشد. وی در خصوص 

سایر برنامه هایش اظهار کرد: در مذاکره و برنامه ریزی 
برای فصل جدید برنامه »دات آی آر« هستیم که در سال 
گذشته از شبکه دو سیما پخش می شد. طاهری ادامه 
داد: حوزه دانش بنیان و اقتصاد آن به قدری گسترده و 
البته برای کشور حیاتی است که هر چه در این خصوص 
کار شود باز هم کم است و به برنامه اش در رادیو اقتصاد 
می توان با نام تابلوی واردات اشاره کرد که در آن برنامه 
به عنوان کارشناس به بررسی شرکت های دانش بنیان و 

درون زا بودن اقتصاد می پردازد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
اعالم کرد: صدور ضمانت نامه جهت شرکت های دانش 
بنیان صادراتی در فاز اول با حداقل بروکراسی و با امتیازات 
ویژه صورت می گیرد.به گزارش ایلنا، جلســه مشترک 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، 
با مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و مدیران عامل دو صندوق توسعه زیست فناوری 
و تجهیزات پزشکی با هدف بررسی راه های همکاری فی 
مابین، برگزار شد.محمد حســین مقیسه »مدیرعامل 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک«، به تشریح 

حوزه کاری و خدمات صندوق پرداخت و بیان کرد کرد: 
اولویت اصلی صندوق خدمات رسانی به شرکت های دانش 
بنیان و صادراتی بوده و همیشه نگاه ویژه به شرکت  های 
دانش بنیان وجود داشته اســت. به همین دلیل، صدور 
ضمانت نامه جهت شرکت های دانش بنیان صادراتی در فاز 
اول با حداقل بروکراسی و با امتیازات ویژه صورت می گیرد.
وی افزود: صندوق ضمانت آمادگی دارد جهت گسترش 
و تعمیق همکاری ها، آموزش تخصصــی الزم بویژه در 
حوزه اعتبار سنجی را به کارشناسان معرفی شده از سوی 
صندوق ها، ارائه کند.در ادامه جلسه، محبوب پناهی عضو 
هیات مدیره و معاون فنی و برنامه ریزی، صندوق ضمانت 

ســرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: امکان ساماندهی 
همکاری و ارائه خدمات صندوق به شــرکت های دانش 
بنیان در سراسرکشــور در قالب یک تفاهم نامه امکان 
پذیر خواهد بود. محمدصادق محمدیاری معاون مالی و 
اقتصادی صندوق نیز، فراهم شدن امکان صدور ضمانت 
نامه توسط صندوق به نفع شرکت ها و صندوق ها را، جزو 
پیشنهادهای امسال صندوق به مجمع اعالم کرد.در این 
نشست، روح اهلل استیری »مدیر کل دفتر توسعه کسب 
وکار بین الملل مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« مطالبی را در 
خصوص تعداد شرکت های دانش بنیان تایید صالحیت 

شده در کشور، شرکت های خالق و فعال در زمینه صنایع 
فرهنگی، وجود پارک های فناوری و میزان اشتغال در این 
مجموعه ها بیان کرد و افزود: مهم ترین دغدغه اصلی این 
شرکت ها تامین مالی بوده و به همین خاطر اصلی ترین 
درخواست ما حمایت از صنایع کوچک در حوزه صنایع 
دانش بنیان صادراتی و همچنین شــرکت های مهم در 
حوزه سالمت و IT است.در پایان نشست، مقرر شد پیش 
نویس تفاهم نامه همکاری فــی مابین صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک و مرکز تعامالت بین الملل 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

تهیه و ارائه شود. 

درهفته آینده صورت مي گيرد

ابالغ دستورالعمل پذیرش شرکت هاي کوچك، متوسط و دانش بنیان درتابلوي بورس

معرفی محصوالت فناورانه و کسب و کار های نوپا در تلویزیون

صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان صادراتی با امتیازات ویژه

يادداشت
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