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روز گذشته شاخص بورس  15هزار واحد افت کرد

افت بورس با ریزش دالر

سرمقاله

نظامبانکی
با تولید همراه نیست
ابراهیم رزاقی ،اقتصاددان

برای رهایی اقتصــاد ایران
از وضعیــت کنونــی دیگر
زمانی برای اشتباه و انتخاب
روش هایی بــرای آزمون و
خطا وجود ندارد و باید راهکارهایی را اجرایی کرد
که از نتیجه بخش بودن آن اطمینان حاصل شده
است .به عبارتی باید سراغ روش های تضمین شده
برویم تا اقتصاد کرونا زده را نجات دهیم .نظام بانکی
باید وارد شود و با اختصاص منابع مالی به واحدهای
تولیدی خود را کنار تولید ببیند .در حال حاضر نظام
بانکی با تولید همراه نیست و تولید کرونازده نیاز به
حمایت دارد .تولیدی های بسیاری در این بحران
ورشکست شدند...
ادامه د ر صفحه4

سود ۱۳درصدی
واممستاجران
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ادامه  قانونشکنی
اپراتورها

واحدهای دارا
دوم و سوم با تخفیف
 30درصدی عرضه میشوند
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چرا با گران فروشی
ماسک در داروخانه ها
برخورد نمی شود؟

تورم نقطه به نقطه تیرماه به  ۲۶.۹درصد رسید

جهش تورم ماهانه
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دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
گفت :امارات از زمانی که اعالم کرد مرزهای هوایی را باز کرده و صدور
ویزای توریستی را برای شهروندان ایرانی از سر گرفته ،به درخواست
ها پاسخی نداده و عمال صدور ویزا برای اتباع ایرانی متوقف شده است.
علی کاشانی ـ مدیر کل شرکت شهر فروگاهی فرودگاه امام خمینی
(ره) ـ جمعه گذشته ـ  ۲۷خردادماه ـ خبر داد که از امروز پروازهای
تهران  -دوبی  -تهران توسط شــرکت هواپیمایی امارات راهاندازی
شده و با شرایط خاصی همه هموطنان میتوانند هر روز به این کشور
پرواز داشته باشــند .همزمان مرتضی قربانی ـ دبیر انجمن صنفی
دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایــران ـ اطالع داد که
امارات متحده عربی از روز پنجشــنبه ( ۲۶تیرماه) صدور ویزا برای
شهروندان ایرانی را از سر گرفته اســت و امکان ارائه درخواست برای

توقف صدور ویزای امارات برای ایرانیها
ویزای توریستی وجود دارد .امارات که از اسفندماه سال  ۹۸به دنبال
شیوع ویروس کرونا مرزهایش را به روی اتباع همه کشورها بست ،اعالم
آمادگی کرده بود که با آغاز تابستان ،مرزهایش را به روی گردشگران
و اتباع خارجی باز می کند ،هرچند که در بدو ورود سختگیریهایی
خواهد داشت .اما پرس و جوهای ایسنا از آژانسهای مسافرتی به این
نتیجه رسید که امارات در این مدت پاســخگوی درخواست ویزای
شهروندان ایرانی نبوده است .هرچند که شــرکتهای هواپیمایی
ایرانی و اماراتی در مسیر تهران ـ دوبی پروازهایی را برقرار کردهاند که
طبق اظهارات آژانسدارها ،این پروازها بیشتر برای افرادی است که در
امارات اقامت دارند .دفتر هواپمایی امارات در تهران نیز میگوید که این

دستگیری ۳۰سرشبکه دالالن ارزی در پایتخت

رئیس پلیس امنیــت اقتصادی تهــران بزرگ از
دســتگیری  ۳۰تن از عناصر کلیدی و سرشبکه
دالالن ارزی و عامالن اصلی گرانی ارز در پایتخت
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی ولی پور در حاشیه
اجرای این طرح گفت :به دنبال نابسامانی بازار ارز
و به تبع آن بروز نوســانات و افزایش قیمت ارز در
روزهای اخیر ،فعالیت اخالل گران و دالالن ارزی
به ویژه در برخی از مناطق شهر تهران که با پوشش
های مختلف به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و
فروش ارز کرده بودند ،طرحی برای شناســایی و
برخورد با آنان در دستور کار قرار گرفت و سرانجام
با هماهنگی مقام قضایی عملیاتی در این خصوص

در جلسه روز گذشــته هیات دولت رئیس جمهور
اعالم کرد که دولت در تهــران  ۵۰میلیون تومان،
در شهرهای بزرگ  ۳۰میلیون تومان و در شهرهای
کوچک  ۱۵میلیــون تومان ،وام ودیعه مســکن با
بهره  ۱۳درصــد پرداخت خواهد کــرد .با توجه به
صحبت های رییس جمهور ،ودیعه ای که به عنوان
وام به مستاجران پرداخت می شود اقساط ماهیانه
ندارد ،بلکه اجاره نشــین ها فقط اقســاط سود ۱۳
درصد را به صــورت ماهیانه پرداخــت می کنند و
پس از پایان قــرارداد ،اصل مبلغ به بانک برگردانده
میشود.البتهوامحمایتیمستاجرانباهدفحمایت
از مستاجران کم درآمد طراحی شده و این طور نیست
که شامل همه افراد شود .به این معنی که این وام تنها
به مستاجران واحدهای...

اجرا شد .ولی پور با بیان اینکه برابر مصوبه شورای
امنیت کشــور و بر اساس تصمیم شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی ،خرید و فروش هرگونه ارز در
خارج از بانک های عامل و صرافی های مجاز ممنوع
است ،تصریح کرد :عملیات مبارزه با اخاللگران بازار
ارز نیز در همین راستا اجرا شد و حدود  ۲۴ساعت
نیز به طول انجامید.
به گفته رئیــس پلیس امنیت اقتصــادی تهران
بزرگ ،ایــن عملیات پــس از چنــد مرحله کار
اطالعاتی ،مستند سازی و شناسایی دالالن اجرایی
شــد و مأموران یگان امداد نیــز در آن همکاری
داشتند.
وی با بیان اینکه در جریان این عملیات۳۰ ،نفر از

شاخص های بورسی اروپایی ،توافق ســران اتحادیه اروپا برای احیای
اقتصادی را جشن گرفتند .به گزارش بلومبرگ ،هر چند که اخبار مثبتی
در زمینه دارویی و کاهش سرعت شیوع کروونا در جهان به گوش می
رسد اما دولت ها کماکان به حمایت های اقتصادی و مالی خود از بازارها و
کسب و کارها ادامه می دهند .پس از رونمایی از بسته های محرک جدید
در کره جنوبی و ژاپن ،سران اتحادیه اروپا نیز بر سر یک بسته حمایتی
 ۷۵۰میلیارد یورویی به توافق رسیدند.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 ســه 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 ارزش مانند بسته قبلی نخواهد بود اما مقامات دولت ترامپ آن را
برای احیای رشد اقتصادی مهم می دانند .چاک کارلسون -مدیر اجرایی
موسسه " هوریزن اینوستمنت سرویس" گفت :این اقدامات ارزشمند
هستند و معامله گران را به این نتیجه می رسانند که قرار است دیر یا زود
وضعیت اقتصادی جهان بهتر شود .وقتی چرخه رشد از سر گرفته می
شود عملکرد بازارها نیز بهتر خواهد بود .دانشگاه آکسفورد از موفقیت
آمیزبودننتایجاولیهواکسنضدکروناییخودوتقویتسطحایمنیبدن
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

ایرالین در مسیر تهران ـ دوبی هر هفته دو پرواز برای روزهای شنبه و
دوشنبه دارد اما در برابر ویزای مسافر هیچ مسؤولیتی را نمیپذیرد .سایر
کارگزاران و آژانسهای مسافرتی نیز با توجه به شرایط پیش آمده فعال
برای ویزای امارات اقدامی نمیکنند .علی قربانی ـ دبیر انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ با تایید این خبر
گفت :امارات از زمانی که اعالم کرد مرزهای هوایی را باز کرده و صدور
ویزای توریستی را برای شهروندان ایرانی از سر گرفته ،به درخواست
ها پاسخی نداده و عمال صدور ویزا برای اتباع ایرانی متوقف شده است.
وی افزود :امارات تا کنون توضیح و یا دلیل رسمی برای توقف صدور ویزا
بیان نکرده است اما بنا بر اظهارات برخی کارگزاران دبی احتماال افزایش

عناصر کلیدی و سرشــبکه دالالن ارزی و عامالن
اصلی گرانی ارز دستگیر شــدند ،گفت :این افراد
با تشــکیل پرونده در اختیار مرجــع قضائی قرار
گرفتند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره
به اینکه با دســتور قضائی ،بازرســی از مخفیگاه
متهمان در دســتور کار قرار گرفــت ،اظهارکرد
 :در بازرســی از ایــن مــکان هــا در مجموع ۸۰
میلیارد ریال انواع ارز شــامل مبلــغ  ۲۷۴هزار و
 ۶۳۰دالر ۳۷ ،هزار و  ۲۵۰یــورو ۹ ،هزار و ۱۴۰
لیر ترکیه ،یک هــزار و  ۳۵۰پوند و یــک هزار و
 ۱۲درهم و ...به عــاوه  ۱۰دســتگاه کارتخوان
کشف شد.

این واکسن وارد مرحله تولید انبوه شود .تاکنون بیش از  ۱۵میلیون و
 ۹۴هزار و  ۶۳۰مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که در این بین
 ۶۱۹هزار و  ۵۲۰نفر جان خود را از دســت دادهاند .در بین کشورهای
مختلف ،باالترین تلفات مربوط به آمریکا با  ۱۴۴هزار و  ۹۵۳نفر ،برزیل
با ۸۱هزار و ۵۹۷نفر ،انگلیس با ۴۵هزار و ۴۲۲نفر ،مکزیک با ۴۰هزار و
 ۴۰۰نفر و ایتالیا با  ۳۵هزار و  ۷۳نفر بوده است .از سوی دیگر اما تنشها
بین چین و آمریکا و متحدانش سر مساله هنگ کنگ بیش از پیش باال
گرفته است .وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیهای 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
توسعهشبکهاینترنتنسل ۵اینکشورکنارخواهدگذاشت.سفیرچین
در انگلیس گفته است کشورش انتظار دارد انگلیس در امور داخلی اش
دخالتنکند.توماسبارکین-رئیسدفترمنطقهایبانکمرکزیآمریکا
در ریچموند گفته است که احتماال نرخ بیکاری در آمریکا مجددا افزایش
یابد که این مساله می تواند باعث شود تا رکود ،بیش از میزان مورد انتظار
طول بکشد .نرخ بیکاری آمریکا در دو ماه اخیر نزولی بوده است.
مت میسکین -استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در موسسه " جان
هانوک اینوستمنت منیجمنت" گفت :یک نوع جنگ بین کسانی که با

آمار مبتالیان کرونا در ایران عامل این تأمل و درنگ امارات بوده است.
قربانی این توضیح را اضافه کرد که صدور ویزای امارات از طریق سفارت
این کشور صورت نمی گیرد و اگر در این مدت برخی با سفارت تماس
گرفته اند و با این پاسخ مواجه شدهاند که ویزا صادر نمی کنند ،علت
این است که سفارت امارات نقشی در صدور ویزا ندارد .ویزای این کشور
توسط اداره مهاجرت امارات صادر می شود و مسافر امکان ارائه مستقیم
درخواســت به این اداره را ندارد و باید از طریق کفیل ـ یک شرکت و
کارگزار در دبی و یا آژانس مسافرتی که ضمانت مسافر را به عهده می
گیرد تا در تاریخ مقرر از این کشور خارج شود ـ اقدام کند .پس از بررسی
و تایید مدارک ،ویزای متقاضی ایمیل می شود .سوای این توضیحات،

خوش بینی به آینده می خواهند مصارف خود را افزایش دهند و آن هایی
که از ترس پیدا نشدن واکسن کرونا میل به پس انداز دارند در گرفته است
و همین رفتار متناقض مصرف کنندگان ،کار را برای پیش بینی وضعیت
آینده دشوار ساخته است.
بورس آمریکا
در وال استریت ،بیشتر شاخصها صعودی بودند تا جایی که دو شاخص
از سه شاخص اصلی بورسی در ســطح باال تری از روز قبل خود بسته
شدند .شاخص «داوجونز ایدانســتریال اوریج» با  ۰.۶درصد افزایش
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۶هزار و ۸۴۰.۴۰واحد بسته شد .شاخص
«اس اند پی  »۵۰۰با  ۰.۱۷درصد افزایش تا سطح  ۳۲۵۷.۳۰واحدی
باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت»
با  ۰.۸۱درصد ریزش در سطح  ۱۰هزار و  ۶۸۰.۳۸واحدی بسته شد.
بورسهای اروپایی
طبق اعالم مرکز آمار اروپا ،متوسط نرخ تورم در ۱۹کشور عضو منطقه یورو
در۱۲ماه منتهی به ژوئن با ۰.۲درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی
به ماه قبل به  ۰.۳درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح
دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده
است .همچنین متوسط نرخ تورم در  ۱۲ماه منتهی به ژوین در  ۲۷کشور
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از زمانی که اعالم شد امارات صدور ویزا را برای شهروندان ایرانی از سر
گرفته ،برخی از کفیل ها و شرکت ها درخواست هایی را فرستاده اند اما
پاسخی از طرف امارات داده نشده است و مطابق پیگیری ها ،فعال ویزا به
ایرانی ها داده نمی شود .دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی درباره پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی
و اماراتی که با وجود توقف صدور ویزا همچنان درحال فروش بلیت
هستند ،اظهار کرد :طبیعتا اگر ویزا نباشد ،امکان سفر با این پروازها
وجود ندارد .پروازهایی که برقرار شده بیشــتر برای مسافرانی قابل
استفاده است که کارت اقامت امارات را دارند .این دسته از مسافران هم
بهتر است برای جلوگیری از هر گونه ضرر مالی ،پیش از خرید بلیت ،از
برقراری صد درصد پرواز در این مسیر و در تاریخ مورد نظر ،اطمینان
کامل پیدا کنند.

دردسرهای بانک منحل شده برای مشتریان

گرچه بانک مهر اقتصاد بیش از یک ماه پیش منحل و
در بانک سپه ادغام شد ،اما همچنان آثار فعالیت آن در
برخی موارد موجب دردسرهایی برای مشتریان شده
اســت؛ به طوری که اکنون دارندگان وامهای قرض
الحسنه که با اعتماد به اعالم این بانک و دستور بانک
مرکزی اقســاط خود را به تعویق انداختند با ماجرای
جدیدی مواجه اند بدون اینکه از آن خبر داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،امهال سه ماهه اقساط وامهای قرض
الحسنه اشــخاص که در جریان شیوع ویروس کرونا
و با دستور بانک مرکزی ابالغ شد ،همچنان حاشیه
ســاز بوده و دارندگان این وامها را با مشکالتی مواجه
کرده است.
طبق مصوبه شــورای پول واعتبار قرار شد تا وامهای

جشن بورسی در اروپا

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با
اشاره به حذف بستههای اینترنتی و افزایش تعرفهها
از سوی اپراتورها گفت :این موضوع بر خالف قانون
استومادربرابراینبیقانونیایستادگیمیکنیمکه
اینوظیفهماست.حسینفالحجوشقانیمعاونوزیر
ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی در گفتوگو با رادیو اقتصاد در پاســخ به
سوالیمبنیبراینکهآیابستههایاینترنتییکماهه
تا سه ماهه را از اپراتورها میتوان خرید کرد؟ گفت:
اپراتورهای تلفن همراه هنوز بستههای اینترنتی یک
ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگرداندهاند اما ما
روال قانونی را دنبال میکنیم تا همانطور که به مردم
قول داده بودیم این بستهها را برگردانیم.وی تاکید
کرد :برای بازگشت این بستهها...

صاحبان کسب و کار آسیب دیده و همچنین وامهای
قرض الحسنه تمامی اشــخاص در فاصله اسفند تا
اردیبهشت به تعویق افتاده و هیچ جریمهای نیز بابت
آن پرداخت نشود ،اما درعمل اتفاق های دیگری افتاد.
یکی از این موارد مربوط به بانک مهر اقتصاد است که
پیش از این در جریان ساماندهی و ادغام با بانک سپه
قرار داشت و بعد از ابالغ بانک مرکزی برای امهال اقساط
وام این دستور العمل را در خروجی سایت خود قرار داد
و مشتریان نیز که وامهای قرض الحسنه دریافت کرده
بودند به استناد دستور بانک مرکزی و با اعتماد به آن
فرصتی پیدا کردند تا در شرایط خاص اقتصادی و وجود
هزینههای سنگین سه ماه اقساط پرداخت نکنند.
اما آنچه در خرداد مواجه شدند این بود که از شعب بانک

عضو اتحادیه اروپا  ۰.۸درصد اندازهگیری شده که  ۰.۵درصد 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 پیشتر
تصور میشد .طبق برآورد صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا ،متوسط
رشد اقتصادی امسال ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۸.۳درصد 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  "۱۰۰بورس لندن با  ۰.۱۳درصد افزایش نسبت به روز
قبل و در سطح  ۶۲۶۹.۷۳واحد بسته شد .شاخص "دکس  "۳۰بورس
فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۹۶درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳هزار و
 ۱۷۱.۳۳واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک "۴۰بورس پاریس
با صعود  ۰.۲۲درصدی در ســطح  ۵۱۰۴.۲۸واحد بسته شد .در مادرید
شاخص "ایبکس  ۰.۲۳ "۳۵درصد باال رفت و به  ۷۴۵۴.۹۰واحد رسید.
بورسهای آسیایی
متوســط نرخ تورم ژاپن در  ۱۲ماه منتهی به ژوین بدون تغییر نسبت
به ماه قبل به  ۰.۱رســید که این رقم ،کمترین تورم ثبت شده در این
کشور از نوامبر  ۲۰۱۶تاکنون است .بانک مرکزی ژاپن دستیابی به تورم
دو درصدی را هدفگذاری کرده که در از تحقق چنین هدفی در طول
سه سال اخیر ناکام مانده است .در معامالت بورسهای آسیا ،شاخصها
عملکرد مختلفی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی  "۲۲۵بورس
توکیو ژاپن با ریزش  ۰.۴۶درصدی تا سطح  ۲۲هزار و  ۷۷۷.۵۱واحدی

مهر اقتصاد با مشتریان تماس گرفته شد و یا این که
مشتری در زمان پرداخت قسط با این واکنش مواجه
بود که باید سه ماه گذشته که پرداختی نداشته یک جا
بپردازد و یا این که جریمه آن را تامین کنند.
به هر حال بیش از یک ماه پیش بود که بانک مهر اقتصاد
منحل و در بانک سپه ادغام شد و در شرایطی مشتریان
سرگردان سرگردان بودند که بانک سپه اعالم کرد که
مجموعه بانک مهر اقتصاد نیز تابع قوانین این خواهد
بود .بر این اساس در رابطه با امهال اقساط وامها ،وامهای
قرض الحســنه ضروری اعطایی از جمله وام ازدواج،
درمان و خود اشتغالی و حوادث قهری مشمول امهال
اقساط خواهد شد و اجرایی میشــود .در رابطه با وام
کسبه نیز شرایط اعمال خواهد شد

پایین رفت .شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ  ۰.۰۸درصد باال
رفت و در سطح  ۲۵هزار و  ۶۵۵.۸۸واحد بسته شد .در چین شاخص
"شانگهای کامپوزیت" صعود  ۱.۳۷درصدی را تجربه کرد و در سطح
 ۴۷۵۵.۴۰واحد بسته شد .هلن کیایو -کارشناس ارشد مسایل اقتصادی
چین در بنک آو امریکا گفت :مشکل این است که حتی اگر اقتصاد چین
نیز به تدریج بهبود یابد ،شرایط برای بیشتر نقاط دیگر جهان هنوز وخیم
است و این می تواند فشار زیادی به اقتصاد صادرات محور چین وارد کند و
جلوی یک احیای سریع را بگیرد .در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند
ایکس  "۲۰۰بورس سیدنی با  ۱.۶۱درصد کاهش و ایستادن در سطح
 ۶۰۵۷.۳۰واحدی به کار خود خاتمه داد .در بین دیگر شاخصهای مهم
آسیایی ،شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود.
نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمتها افزایشی بود .هر بشکه نفت "وست
تگزاس اینتر مدیت" با  ۰.۲۴درصد صعود به  ۴۱.۶۴دالر رسید و نفت
خام برنت دریای شمال با افزایش  ۰.۵۱درصدی به ازای  ۴۴.۰۸دالر در
هر بشکه مبادله شد.
طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گرانبها ،بهای هــر اونس طال با صعود ۱.۶۸
درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۵۶.۹۲دالر معامله شد .هر اونس
نقره با جهش  ۵.۵۱درصدی به ازای  ۲۲.۶۱دالر مبادله شد.
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افت قیمتها در بازار طال ،تحت تاثیر کاهش بهای ارز
بازار طال روز گذشته (چهارشنبه) در ادامه روند کاهشی دیروز شاهد افت قیمتها در بخش سکه بود و سکه تمام بهار آزادی به بهای ۱۰میلیون و ۱۰۰هزار تومان معامله شد.بهای طال و سکه در بازار روز
گذشته (چهارشنبه ،اول مرداد) هرچند تحت تاثیر کاهش نرخ ارز روند نزولی خود را حفظ کرد اما افزایش انس جهانی این روند را کند کرد.در این بازار ،بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت
 ۱۴و ۴۵دقیقه با کاهشی ۲۵۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته ،به قیمت ۱۰میلیون و ۱۰۰هزار تومان به فروش رسید.سکه تمام طرح قدیم نیز با قیمت ۹میلیون و ۴۰۰هزار تومان معامله شد .نیم
سکه ۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان ،ربع سکه ۳میلیون و ۱۲۰هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین قیمت خورد.

تورم نقطه به نقطه تیرماه به ۲۶.۹درصد رسید

اخبار

جهش تورم ماهانه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ادامه کاهش بهای دالر و یورو
برایسومینروزمتوالی

نرخ فروش دالر در صرافیهای بانکی روز گذشته
(چهارشنبه) در ادامه روند کاهشی خود به کانال
 ۱۹هزار تومانی نزدیکتر و با نرخ  ۲۰هزار و ۳۵۰
تومان معامله شــد.بهای ارزهــای دالر و یورو در
بازار غیر رسمی و صرافیهای بانکی روز گذشته
(چهارشنبه ،اول مرداد) همچنان روند کاهشی خود
را ادامه داد.بهای هر دالر آمریکا روز گذشته ،ساعت
 ۱۴و  ۴۵دقیقه در صرافیهای بانکی ،با کاهشی
 ۲۵۰تومانی به رقم ۲۰هزار و ۳۵۰تومان به فروش
رسید .همچنین قیمت خرید دالر در این صرافیها
نیز به همین میزان کاهش داشت و  ۱۹هزار و ۶۵۰
تومان اعالم شد تا همچنان فاصله معنادار میان
قیمت خرید و فــروش ارز در صرافیهای بانکی
برقرار مانده باشد.بهای خرید و فروش یورو هم روز
گذشته در صرافیهای بانکی شاهد کاهش ۲۵۰
تومانی بود .بر این اساس برای فروش هر یورو رقم
 ۲۳هزار و  ۳۵۰تومان بر تابلوها ثبت شود و خرید
یورو نیز با قیمت  ۲۲هزار و  ۶۵۰معامله شد.برپایه
سامانه سنا نیز ،میانگین بهای فروش هر یورو در
بازار معامالتی روز گذشته ،همچنان نسبت به روز
گذشته خود کاهش داشت و به قیمت  ۲۳هزار و
 ۴۴۶تومان معامله شد .در این سامانه بهای دالر نیز
نیز بیش از دو هزار تومان کاهش یافت و به بهای۲۰
هزار و  ۶۵۶تومان به فروش رسید.در سامانه نیما
طی روز معامالتی گذشته هر حواله فروش یورو با
میانگین قیمت  ۲۰هزار و  ۳۲۶تومان معامله شد،
فروش حواله دالر نیز به قیمت میانگین  ۱۷هزار و
 ۷۰۳تومان انجام شد.

بورسعقبنشست

شاخص کل بورس که وارد کانال یک میلیون و
 ۹۰۰هزار واحد شده بود ،روز گذشته با بیش از
 ۲۲هزار واحد کاهش به کانال یک میلیون و۸۰۰
هزار واحد برگشت.در معامالت روز گذشته بازار
سرمایه ،شاخص کل بورس  ۲۲هزار و  ۲۲۹واحد
کاهش یافت و رقم یک میلیون و  ۸۹۳واحد را
ثبت کرد .شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با
 ۴۷۴۸واحد کاهش به رقــم  ۵۰۲هزار و ۸۶۰
واحد رســید.معامله گران این بازار یک میلیون
معامله به ارزش ۱۴۱هزار و ۷۲میلیارد ریال انجام
دادند.فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ،س .نفت و گاز و پتروشیمی تامین
و گسترش نفت و گاز پارســیان نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پاالیش
نفت بندرعباس ،کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها
بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
فوالد مبارکه اصفهان ،گلوکوزان ،بانک صادرات
ایران ،ســرمایه گذاری غدیر ،گسترش سرمایه
گذاری ایران خودرو ،پاالیش نفت بندرعباس و
سرمایه گذاری خوارزمی نمادهای پربیننده این
بازار بودند.شاخص کل فرابورس نیز با  ۳۶واحد
کاهش به رقم  ۱۹هزار و  ۵۰۷واحد رسید.در این
بازار  ۶۳۳هزار معامله به ارزش  ۵۳هزار و ۳۹۲
میلیارد ریال انجام شد.ســنگ آهن گهرزمین،
سرمایه گذاری صباتامین ،پتروشیمی تندگویان
و ســهامی ذوب آهن اصفهان نســبت به سایر
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل فوالد
هرمزگان جنوب ،پتروشیمی زاگرس و توسعه
مولد نیروگاهی جهرم نســبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
سهامی ذوب آهن اصفهان ،بانک دی ،پتروشیمی
تندگویان ،سیمان الر سبزوار ،هتل پارسیان کوثر
اصفهان ،کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
و گــروه کارخنجات صنعتی تبــرک نمادهای
پربیننده فرابورس بودند.

واحدهای دارا دوم و سوم با تخفیف
 30درصدیعرضهمیشوند

عرضه چهار پاالیشگاه و نماهای فوالد ،فملی،
خودرو ،خســاپا در قالب واحدهای صندوق
دارای دوم و سوم با تخفیف  ۳۰درصدی انجام
میشود.
عباس معمارنژاد گفت :در نیمه نخست امسال
دو  ETFدولتی دیگر بــا تخفیف  20تا 30
درصدی بر اساس قیمت میانگین یک ماه آخر
سهام شــرکتهای حاضر در این صندوقها
در بورس منتهی به آگهــی واگذاری به همه
دارندگان کد ملی ایرانی واگذار میشود.
معــاون وزیر اقتصــاد افزود :بر این اســاس
صندوق دارا دوم از گروه پاالیشــی "شبریز،
شپنا ،شتران ،شــبندر" و صندوق دارا سوم
ترکیبی از گروه فلزی و خودرویی با نمادهای
"فوالد ،فملی ،خودرو ،خساپا" است.

نرخ تورم نقطــهای در تیر ماه
 ١٣٩٩به عــدد  ٢٦,٩درصد
رسیده است؛ یعنی خانوارهای
کشور به طور میانگین ٢٦.٩
درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨برای
خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان» هزینه
کردهاند .آمار منتشر شده شاخص قیمت مصرفکننده
حاکی از افزایش تورم ماهانه در تیر به۶.۴درصد میباشد که
باالترین تورم ماهانه ثبت شده از ابتدای سال ۱۳۹۸است.
به گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم نقطهای در تیر ماه  ١٣٩٩به
عدد  ٩ ,٢٦درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به
طور میانگین  ٢٦.٩درصد بیشتر از تیر  ١٣٩٨برای خرید
یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
(منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شــاخص
قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد).نرخ تورم
نقطهای تیر ماه  ١٣٩٩در مقایســه با ماه قبل  ٤ ,٤واحد
درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ١,٦واحد
درصدی به  ٢١.٠درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» با افزایش  ٣.٤واحد درصــدی به  ٢٩.٨درصد
رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای
خانوارهای شهری  ٠ ,٢٧درصد میباشد که نسبت به ماه
قبل  ٣ ,٤واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این
نرخ برای خانوارهای روستایی ٩,٢٥درصد بوده که نسبت

به ماه قبل  ٨ ,٤واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه تیر  ١٣٩٩به  ٤ ,٦درصد رســیده که در
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ٤.٤ ،واحد درصد افزایش
داشته است .تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها،
آشــامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیــر خوراکی و
خدمات» به ترتیــب  ٦.٧درصد و  ٦.٣درصد بوده اســت.

(منظور از نرخ تــورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شــاخص
قیمت ،نسبت به ماه قبل میباشد).این در حالی است که
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٥,٦درصد میباشد
که نسبت به ماه قبل ٤.٥ ،واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥.٩درصد بوده
که نسبت به ماه قبل  ٣.٧واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

بانک ها

نرخ تورم ساالنه تیر ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به
 ٤,٢٦درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل،
 ٤ ,١واحد درصد کاهش نشــان میدهد( .منظور از نرخ
تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در
یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از
آن میباشد).همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای
شهری و روستایی ٤,٢٦درصد میباشد که به ترتیب٣,١
و  ١.٨واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه
«گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) ،گروه
«شیر ،پنیر و تخممرغ» (تخممرغ) ،و گروه «نان و غالت»
(ماکارونی و انواع برنج خارجی) میباشد .در گروه عمده
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ،گروه «حمل و نقل»
(قیمت انواع خودرو و الستیک خودرو) ،گروه «تفریح و
فرهنگ» (قطعات کامپیوتر ،دوچرخه بچهگانه ،لپتاپ)
و گروه «مسکن و آب ،برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش
قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای
هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در تیر ماه  ١٣٩٩برای
دهکهای مختلف هزینهای از  ٢ ,٢٤درصد برای دهک
اول تا  ٢٨.٩درصد برای دهک دهم است.

روحانی در جلسه هیات دولت:

پیشبینی 5ساله پتروشیمی ایران تا افق2024

بانک مرکزی در حال متعادل سازی نرخ ارز است

تاثیر کرونا بر صنعت پتروشیمی ایران چه میزان است؟

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تالش
برای متعادل سازی قیمت ارز است ،از کمک سه کشور
به ایران در زمینه تعادل بخشیدن به نرخ ارز در بازار خبر
داد.به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در جلسه امروز هیات
دولت با بیان اینکه دولت مسأله ازدواج و تشکیل خانواده
را بسیار مهم می داند ،اظهار کرد :تسهیالت بهتری در
زمینه وام ازدواج یعنی ۳۰هزار میلیارد تومان پرداخت
شد.امسال هم همین رقم پرداخت می شود.وی اظهار
کرد :دولت درخصوص اجاره نشینان دو گام مهم در هفته
های اخیر برداشت که اولین گام دولت این بود که نسبت
به اضافه اجاره بها که روند صعودی و غیرمنطقی داشت
در ستاد ملی کرونا ،تصویب کردیم که افزایش اجاره
بهاد در شهر تهران حداکثر تا  ۲۵درصد ،در شهرهای
بزرگ تا  ۲۰درصد و در سایر شهرها تا  ۱۵درصد مجاز
است و بیش از آن مورد پذیرش نیست.رئیسجمهوری
اقدام دیگر دولت را که امروز اول مرداد  ۹۹تصویب و به
زودی اجرایی و عملیاتی خواهد شــد را دادن ودیعه از
طرف بانک به مستاجران دانست و گفت :دولت تصمیم
گرفته برای آن دسته از مستاجرانی که دارای حقوق ثابت
هستند ،و همچنین برای خانوارهایی که تحت حمایت
کمیته امداد امامخمینی (ره) و بهزیستی هستند ،در
تهران  ۵۰میلیون تومان در شهرهای بزرگ  ۳۰میلیون
تومان و در شهرهای کوچکتر  ۱۵میلیون تومان ،کمک
ودیعه مسکن ،پرداخت کند.به گفته رئیسجمهوری،
افراد واجد شرایط اجارهنشــین در تهران ،ودیعه ۵۰
میلیون تومانی با بهره  ۱۳درصد دریافت میکنند که
کمک خوبی برای مستاجران تهرانی است .این افراد،
میتوانند تا  ۵۰میلیون تومان برای مدت یک سال که
اجاره نامه گواه خواهد بود از بانک ودیعه مسکن ،قرض
بگیرند .همچنین ســود  ۱۳درصد را به بانک به شکل
ماهانه پرداخت کنند .پایان کار باید اجاره نشین هایی
که ودیعه مسکن دریافت کرده اند اصل پول را به بانک
برگردانند.روحانی تصریح کرد :از هفته آینده ،جزئیات
و ویژگیهای ودیعه اجاره مسکن توســط وزارت راه
و شهرســازی و بانک مرکزی ،به مردم اعالم میشود.
همچنین از هفته آینده ،مقررات اجرایی شدن این طرح
به تمامی بانکها ابالغ خواهد شد و مردم از طریق صدا
و سیما مردم از جزئیات طرح ،آگاه میشوند .این گام
جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای
مستاجران برمی دارد.رئیس جمهور در ادامه با اشاره

به اینکه در پاییز همسان سازی حقوق بازنشستگان را
عملیاتی می کنیم ،افزود :دولت  ۳۲هزار میلیارد تومان
بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد
که ین بدهی در ۱۴سال ایجاد شده بود.وی همچنین
گفت :باید برای شرایط بازار و گرانی ها چاره اندیشی کرد
وبانک مرکزی در حال تالش برای متعادل سازی قیمت
ارز است.صادرکنندگان باید ارز را به سامانه نیما عرضه
کنند که این کار شروع شده است.باید کاری کنیم که از
ارز خود در کشورهای دیگر استفاده کنیم .حداقل سه
کشور در روزهای اخیر اقدام خوبی انجام داده اند و بر این
اساس باید شاهد قیمت بهتر ارز در روزهای آینده باشیم.
روحانی خاطرنشان کرد :یک وزارت خانه قادر نیست
صنعت،معدن و بازرگانی را در شرایط سخت تحریم اداره
کند ،ما بیش از سه سال منتظر تصمیم مجلس برای
تفکیک وزارتخانه صمت هستیم .باید روند چرخه کاال به
صورت آنالین اعالم شود .باید اطالعات در این زمینه به
روز باشد .باید مشخص باشد ارز چگونه در حال چرخش
است.باید نظارت دقیق بر صادرات و واردات انجام شود
تا قیمت ارز و اجناس متعادل شود.شرکت های دولتی
حق ندارند ،کاالها را گران تر از قیمت مصوب بفروشند.
نباید اجازه دهیم که با کاغذبازی و مقررات گذشته،مردم
تحت فشار قرار گیرند.
روحانی با بیان اینکــه راه باقی مانده مــا در مبارزه با
کرونا بیشتر از آنی است که از آن عبور کرده ایم ،گفت:
پیشــبینی های دقیق علمی این است که بستری ها
در ماه های آینده در بیمارســتان بیشــتر از ماه های
گذشــت ه خواهد بود و ما باید خود را به لحاظ امکانات
پزشــکی آماده کنیم .پیــش بینی می شــود بار این
بیماری ســنگین تر شــود .داروی قطعی برای کرونا
وجود ندارد ،ولی در روزهای پیــش رو از یک دارو که
کمک کننده است ،استفاده می شــود .باید بدانیم راه
طوالنی پیش روی ما است و هیچ راهی نداریم جز این
که آداب و رســوم خود را عوض کنیم .نمی شود با این
بیماری جنگید ،ولی برای مراســم عروسی یا عزا همه
اقوام را دعوت کرد .شستن دست و استفاده از ماسک
توصیه می شود.مردم در هفته های اخیر خیلی بهتر
همکاری کردند.شعار مقاومت و بهداشت و معیشت باید
گفتمان ما را تشکیل دهد .ما باید در برابر فشار خارجی
مقاومت کنیم ،بهداشــت را مراعات کرده و معیشت
مردم را تامین کنیم.

صنعت پتروشــیمی ایران از بیــرون با تحریمها
مواجــه شــده و از درون هد فگذار یهــای
قابلتوجهی برای افزایش ظرفیت و تولیدات آن
مدنظر قرارگرفته است .صنعت پتروشیمی ایران با
ریسکهای باالی ناشی از همهگیری کووید19-
مواجه است که فعالیتهای پتروشیمی را شدیدا ً
مختل کرده ،بهگونهای که محصوالت شیمیایی
و پلیمرها ،بهخصوص اتیلــن و پلیاتیلن ،با افت
قیمت و کاهش تقاضــای داخلی و خارجی روبرو
شــدهاند.مرکز پژوهشهای اتاق ایران در بولتن
بررسی مســائل روز اقتصادی در تیرماه ،1399
تحلیلی از موسســه فیچ از وضعیت پتروشیمی
ایران تا  5ســال آینده را منتشــر کرده است که
ضمن تشــریح وضعیت فعلی ایــن حوزه ،تالش
میکند سناریوهای مختلف محتمل برای صنعت
پتروشیمی ایران را نیز بررسی کند.طبق گزارش
این موسسه ،صنعت پتروشیمی ایران از بیرون با
تحریمها مواجه شده و از درون هدفگذاریهای
قابلتوجهی برای افزایش ظرفیت و تولیدات آن
مدنظر قرارگرفته است .صنعت پتروشیمی ایران با
ریسکهای باالی ناشی از همهگیری کووید19-
مواجه است که فعالیتهای پتروشیمی را شدیدا ً
مختل کرده ،بهگونهای که محصوالت شیمیایی
و پلیمرهــا ،بهخصــوص اتیلــن و پلیاتیلن ،با
افت قیمت و کاهش تقاضــای داخلی و خارجی
روبرو شــدهاند .محدودیتهای ملی باعث آسیب
به فعالیتهای صنعتی شــده؛ اما پــس از دوره
محدودیتها ،به دلیل تحریمهای ایاالتمتحده
که برخــی از تولیدکننــدگان پتروشــیمیایی
و کاهــش در درآمدهای نفتی را هــدف گرفته،
ســقوط در زنجیرههای ارزش بهخصوص صنعت
خودرو را پیشبینی میکنیــم .درنتیجه ،بر این
باوریم که هدفگذاری ســاالنه  130میلیون تن
تولید پتروشیمی تا ســال  2025قابلدستیابی
نخواهد بود.این گزارش ادامه داد :کمبهرهگیری
از ظرفیتها و همچنین محدودیتهای خوراک،
همچنان مشکالتی هســتند که با توسعه کشور،
بدتر هم میشــوند ،درحالیکــه بادهای مخالف
رکود در بازارهــای خارجی یعنــی چین و هند
را هم احســاس میکنند.طبق این گــزارش ،با
توجه به اینکه کشــور با یک بازیابــی طوالنی و

کُند از رکــود عمیق ســالهای  2019و 2020
مواجه است ،بازار داخلی نخواهد توانست کاهش
فروش صادراتی را جبران کند .این مشکالت باعث
کاهش شدید در تعداد پروژههای جدید میشود
که حاکی از کاهش رشــد ظرفیت بهخصوص از
سال  2023است.از طرفی هم ،این گزارش ادامه
داد :رکود در ســرمایهگذاری باالدســتی و افول
بازار انرژی ،میتواند باعث عدم توفیق شــرکت
ملی نفت در دســتیابی به اهداف خــود مبنی بر
افزایش خــوراک اختصاصیافته به مجتمعهای
پتروشــیمی از  33میلیون تن در سال در 2019
به  62میلیون تن در سال در  2021و  86میلیون
تن در سال تا  2025شــود .عدم دستیابی به این
اهداف باعث محدود شــدن فعالیت داخلی تولید
محصوالت پتروشیمی شده و بهطور مؤثری باعث
بالاستفاده ماندن مجتمعها خواهد شد.در صورت
تکمیل پروژههایی که در حال حاضر در دســت
اجرا هســتند ،پیشبینی میشود در سال 2024
حــدود  15.5میلیون تن اتیلــن 10.7 ،میلیون
تن پلیاتیلــن و  2.4میلیون تــن پلیپروپیلن
توسط صنعت پتروشــیمی ایران تولید شود .این
ظرفیتها با تکمیل پروژههــای اولفین  11و 12
پشــتیبانی خواهند شــد که به ترتیب  2و 1.2
میلیون تن در ســال ظرفیت دارنــد .همچنین
برآورد میشود رشد سایر حوزههای اصلی شامل
متانــول با  24میلیــون تن در ســال و کودهای
شیمیایی شامل ساالنه  9.8میلیون تن آمونیاک
و  15.4میلیون تن اوره نیز محقق شود .بااینحال،
بسیاری از مجتمعهای جدید با تأخیر در تکمیل
مواجه خواهند بــود؛ ازاینرو ســطوح پایینی از
بهرهگیری از ظرفیت را به دلیل چالشهای بازار
خارجی و رکود بازار داخلی انتظار داریم و بر این
اساس ،رشــد ظرفیت نمیتواند نشانگر سالمت
بخش باشــد.در این گزارش تأکید شــده است
که یک ریســک قابلتوجه ،صرفنظر از ریسک
ژئوپلیتیک که رشد بخش پتروشــیمی ایران را
خدشهدار میکند ،مشکالت دیرپای کمبود آب
است؛ بهگونهای که پیشبینی میشود حداقل 5
میلیون تن از ظرفیت ساالنه صنعت پتروشیمی به
دلیل عدم دسترسی مجتمعهای در حال ساخت
به آب ،محقق نشود.

در نامهای به دادستانیها درخواست شد

وزیر راه وشهرسازی:مصوبه سقف اجارهبها و تمدید اجارهنامه اجرا شود

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به دادستانی ها و
سرپرست وزارت صنعت خواهان اجرای مصوبات
ســتاد ملی مبارزه با کرونا در بخش قراردادهای
اجاره مسکن شــد.محمد اســامی در نامهای
با موضوع مصوبات بیســت و ششــمین جلسه
ســتاد ملی مدیریت کرونا مــورخ  ۸تیر  ،۹۹به
حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،دادستان کل استانها ،رؤسای
دادگستری کل استانها و رئیس اتحادیه مشاوران
امالک کشور ،ضمن تاکید بر اجرای مصوبات ستاد
ملی کرونا ،بر اجرایــی کردن مواد  ٩و  ١٠مصوبه
در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری
و الزامی شدن ثبت معامالت امالک و مستغالت
کشــور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار

اتخاذ تصمیم در این باره شد.در بند  ٩مصوبه ستاد
ملی کرونا آمده است :با عنایت به شرایط اقتصادی
تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و
همچنین تحریمهای ظالمانه و با لحاظ ضرورت
حمایت از اقشار آســیب پذیر ،کلیه قراردادهای
اجاره مربوط به امالک مســکونی استیجاری که
تا تاریخ  ۸تیر  ۹۹هنوز تمدید نشــده اســت در
صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر
تا سه ماه پس از اعالم رســمی وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی نســبت به پایان شیوع
کرونا و اتمام شــرایط اضطراری تمدید میشود.
حداکثر افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر
تهران تا  ۲۵درصد ،کالن شهرهای دیگر (مشهد،
تبریز ،اصفهان ،شیراز ،کرج ،اهواز ،قم ،کرمانشاه)

تا  ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا  ۱۵درصد
خواهد بود.
این ماده شامل چهار تبصره است که در تبصره یک
ال یا در
آن قید شده است :امالک مورد اجاره که قب ً
مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد
معامله قرار گرفته باشد ،مستأجر میبایست ظرف
مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به
تخلیه و تحویل آن اقدام کند.
تبصره  -۲مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره
بر اساس این مجوز ،به تشخیص دادگاه صالح به
تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق
موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره  -۳چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره
با نرخهای فوق الذکر موافقت ننماید ،واحد قابل

تخلیه است.
تبصره  -۴چنانچه در قــرارداد اجاره مدت زمان
بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد
در نظر گرفته شود ،مدت زمان قراردادی معتبر
است.
در ماده  ١٠مصوبه بیســت و ششــم ستاد ملی
کرونا آمده است :در راستای رصد و نظارت بر بازار
مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن و
… در ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت
کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
تبصره :وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است
امکان دسترســی برخط وزارت راه و شهرسازی
را ظرف مدت دو هفته پــس از تصویب این بند،
برقرار کند.

افزایش سقف کارت به کارت
وتغییرتاریخانقضايکارتها

با عنایت بــه نامه ابالغی بانــک مرکزی درباره
افزایش ســقف انتقال وجه کارت به کارت ،اين
موضوع در بانــك مهر ايران عملياتي شــد.به
گزارش روابــط عمومی بانک قرضالحســنه
مهر ایران ،ســقف انتقال وجه کارت به کارت از
درگاههای بانکی از مبلــغ  ۳۰ميليون ريال به
 ۶۰ميليون ريال افزايش يافت .بنابراين اكنون
مشــتريان بانك مهر ميتوانند در هر شبانهروز
 ۶۰ميليون تومان را از طريق عمليات كارت به
كارت منتقل كنند.همچنین تاریخ انقضای تمام
کارتهای بانکي که در بازه زماني تير ماه ۱۳۹۹
تا تير ماه  ۱۴۰۰بود ،بهمدت يک سال افزايش
يافت.بر این اســاس ،فردی کــه تاریخ انقضای
کارت بانکــي وي  ۱۳۹۹/۰۶بوده ،اکنون براي
خريدهاي اينترنتي بايد ســال انقضا را ۱۴۰۰
در نظر بگيــرد و  ۰۰/۰۵را وارد كند .همچنين
فردي كه تاريخ انقضاي كارتش  ۱۴۰۰/۰۲بوده،
بايد تاريخ انقضــاي كارت خود را در خريدهاي
اينترنتي  ۰۱/۰۲وارد كند.

انتصاب رئیس جدید اداره کل
روابط عمومی و بین الملل بانک
توسعه صادرات ایران

خانم "مینا ســاعتچی" به عنوان رئیس جدید
اداره کل روابــط عمومــی و بیــن الملل بانک
منصوب شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک
توسعه صادرات ایران ،با صدور حکمی از سوی
صالح آبادی ،مدیرعامل بانک "مینا ساعتچی" به
عنوان رئیس اداره کل روابط عمومی و بین الملل
بانک منصوب گردید.وی پیش از این مدیر روابط
عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و سردبیر سایت
خبری ایبنا بوده و  15سال ســابقه فعالیت در
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) دارد.

قابلیتهای ویژه سامانه جدید
مرکزتماسبانکمسکن

قابلیتهــای ممتاز ســامانه جدیــد مرکز
تماس بانک مســکن که اردیبهشت امسال
راهاندازی شــد ،بــه کاهــش تماسهای از
دســت رفته مخاطبان این مرکز منجر شده
اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن
– هیبنا  ،ســابقه راهاندازی نســخه پیشین
ســامانه مرکز تماس بانک مســکن به سال
 85باز میگردد .سامانه مذکور در آن مقطع
با حضور  10کارشــناس برای پاسخگویی به
تماسهای مخاطبان بانک مسکن راهاندازی
شد و طی ســالهای اخیر به لحاظ ظرفیت
و سرویسهای پاســخگویی توسعه پیدا کرد
طوری که اکنون تعداد کارشناسان مشغول
به خدمت در مرکز تماس سه برابر شده است.
با این حال بررســیهای انجام شده از سوی
اداره کل فناوری اطالعات بانک مسکن نشان
داد ســامانه مرکز تماس قبلــی بانک عالوه
بر اینکه با چالشها و مشــکالتی روبرو بود،
به دلیل وابســتگی به ســختافزار ،نیازمند
هزینــه گزافی در حــوزه زیرســاخت برای
توسعه بود .از اینرو به منظور رفع مشکالت
و وابستگی سختافزاری سامانه قبلی ،سامانه
نرمافزاری تــازهای با هزینه بســیار پایینتر
به عنــوان مرکز تماس بانک مســکن به کار
گرفته شد که تمام نیازمندیهای این بانک
بــرای ارائه خدمــات بهینه بــه مخاطبان و
تماسگیرندگان را برطرف کــرده و در عین
حال قابلیتهای ویژهای برای اتخاذ تصمیمات
بهینه مدیریتــی دارد.ویژگی مهم ســامانه
مرکز تماس جدید بانک مسکن که در میانه
بهار امسال راهاندازی شــده ،بومی بودن آن
است که یک امتیاز ویژه در مقایسه با سامانه
قبلی است و به صرفهجویی اقتصادی و ارزی
قابل توجهی منجر شده اســت .عالوه بر این
سامانه جدید امکان توسعه و یکپارچهسازی
با ســایر ســامانههای بانک همچون پورتال
بانک و اتوماسیون اداری را دارد .این قابلیت
سهولت رسیدگی به درخواســتها و انتقاد
و پیشــنهادهای مشــتریان میشــود .بــه
عنوان مسال در ســامانه قبلی اگر فردی در
پورتال بانک شکایتی ثبت میکرد ،بازرسی
ناچار بود آن را به صورت دســتی در سامانه
رسیدگی به شــکایات ثبت میکرد در حالی
که اکنــون ارتباط نرمافزاری میــان پورتال
بانک و سامانه مرکز تماس برقرار شده است.
همچنین امکان برقــراری ارتباط با ســایر
ســامانههای بانکی در توســعههای آتی نیز
وجود دارد.
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اقتصاد
ایران

برای اختصاص وام ودیعه مسکن به تمام متقاضیان 150هزار میلیارد تومان نیاز است

در قالب بسته حمایتی

سود ۱۳درصدی وام مستاجران

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در جلســه روز گذشــته
هیــات دولــت رئیــس
جمهــور اعــام کــرد
کــه دولــت در تهــران
 ۵۰میلیــون تومــان ،در
شهرهای بزرگ  ۳۰میلیون تومان و در شهرهای
کوچک  ۱۵میلیون تومان ،وام ودیعه مســکن با
بهره  ۱۳درصد پرداخت خواهد کــرد .با توجه به
صحبت های رییس جمهور ،ودیعه ای که به عنوان
وام به مستاجران پرداخت می شود اقساط ماهیانه
ندارد ،بلکه اجاره نشــین ها فقط اقساط سود ۱۳
درصد را به صورت ماهیانــه پرداخت می کنند و
پس از پایان قرارداد ،اصل مبلغ به بانک برگردانده
می شود.
البته وام حمایتی مســتاجران با هدف حمایت از
مســتاجران کم درآمد طراحی شــده و این طور
نیست که شــامل همه افراد شود .به این معنی که
این وام تنها به مســتاجران واحدهــای کم متراژ
پرداخت خواهد شد که در تهران و شهرهای بزرگ

 ۳۵هزار بسته لوازم خانگی به زوجهای جوان ارائه میشود
سرپرست دفتر برنامه ریزی ،تامین ،توزیع و تنظیم
بازار وزارت صمت ،از ارائه  ۳۵هزار بسته لوازم خانگی
در قالب بسته حمایتی به زوجهای جوان از مرداد ماه
 ۹۹خبر داد.
کامران کارگر گفت :بنا بر تأکیدات سرپرست وزارت
صمت مبنی بر ضرورت حمایــت از زوجهای جوان
در قالب عرضه بدون واسطه اقالم اصلی لوازم خانگی
با قیمت مناسب ،ستاد تنظیم بازار در نود و ششمین
جلسه خود تصمیم گرفت با همکاری تولیدکنندگان
توانمند صنعت لوازم خانگی کشــور پنج قلم لوازم
خانگی پر مصرف با نشــان تجاری مشخص و با نرخ
اقتصادی را در قالب بسته حمایتی در اختیار زوجهای
جوان کشور که تحت حمایت ســازمانهایی مثل
بهزیستی ،کمیته امداد ،صندوق بازنشستگی کشوری
و لشکری ،تعاونیهای کارگری و کارمندی هستند،
قرار گیرد.
وی افزود :این  ۳۵هزار بسته ،شــامل  ۵قلم کاالی
اساســی از قبیــل تلویزیــون ،اجاق گاز ،ماشــین

معادل  75متر و کمتر و در شهرهای کوچکتر زیر
 100متر است.
حسن روحانی چهارشــنبه اول مرداد ماه  ۱۳۹۹در
جلســه هیئت دولت اظهار کــرد :دولت درخصوص
اجاره نشــینان دو گام مهــم در هفته هــای اخیر
برداشــت که اولیــن گام دولت این بود که نســبت
به اضافه اجــاره بها که روند صعــودی و غیرمنطقی
داشــت در ســتاد ملــی کرونــا ،تصویــب کردیم
کــه افزایش اجاره بهاد در شــهر تهــران حداکثر تا
 ۲۵درصد ،در شــهرهای بزرگ تــا  ۲۰درصد و در
سایر شــهرها تا  ۱۵درصد مجاز اســت و بیش از آن
مورد پذیرش نیســت .با جهش قیمت هــا در تمام
بازار ها قیمت مسکن نیز ملتهب شده است و تاثیرات
آن به مرور در حال تاثیرگذاری در نرخ اجاره و رهن
مسکن است که فشــار مضاعفی را در شرایط فعلی
اقتصاد روی دوش اقشار کم درآمد می گذارد .وزارت
راه به دستور رئیس جمهور برای ساماندهی به شرایط
موجود وارد میدان شد و چند بسته سیاستی از جمله
وام ودیعه مستاجران کم درآمد ،سیاست های مالیاتی
و مالیات بر خانه های خالی و الزامی شدن کد رهگیری
مستاجران با هدف رصد میزان رشد اجاره بها و  ...را در
دستور کار قرار داد.

افشین پروین پور ،کارشناس مسکن

اینکه دولت در تالش برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها است نکته مثبتی بوده و اقداماتی در حال انجام است .اما اینکه راهکار ارایه شده توسط دولت یعنی پرداخت وام  50میلیونی به مستاجران تهرانی و وام 30
تا  15میلیونی برای دیگر کالنشهرها و شهرهای کشور ،می تواند در این بازار موثر واقع شود جای تردید دارد .در حال حاضر دولت تنها از اختصاص این مبالغ خبر داده در حالی که می بایست در کنار این مطلب از منابع
مالی تامین کننده این طرح نیز رونمایی می کرد .برآوردی که وجود دارد این است که برای یک میلیون متقاضی در تهران به میزان  50هزار میلیارد تومان نیاز است تا تمام واجدین شرایط بتوانند این وام ودیعه را
دریافت کنند .همچنین برای دیگر کالنشهرها و شهرهای کشور مبلغی به میزان  100هزار میلیارد تومان نیاز است تا باز هم تمام واجدین شرایط از این وام بهره مند شوند .پیشی بینی این است که دولت به طور حتم
نخواهد توانست به تمام خانوارهای نیازمند این مبالغ را اختصاص دهد .در حال حاضر با وجود مشکالتی اقتصاد ایران از تمانم جوانب با آنها روبروست تامین منابع مالی وام دیعه مسکن غیرممکن به نظر می رسد.
دولت نخواهد توانست و اصال این توان را ندارد که برای تمام متقاضیان این طرح مبالغ گفته شده را تامین کند و همین اتفاق موجب ایجاد تورم انتظاری در سطح خرد خواهد شد .بنابراین هنگامی که دسترسی به
وام ودیعه مسکن برای تمام متقاضیان فراهم نشود هدف دولت نه تنها تحقق نخواهد یافت بلکه موجب تحمیل هزینه ها به مردم خواهد شد.
بنابراین بهتر است مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل بازار مسکن سیاستهای حمایتی از جمله مالیات بر خانههای خالی ،بحث مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر امالک لوکس و دریافت مالیاتهای
متنوعی که در بیشتر کشورهای جهان در حال اجراست را در دستور کار قرار دهند .همچنین وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشــار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکارهایی
همچون اخذ مالیات از خانههای خالی که بعد از  ۴سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده ،بازار مسکن ســامان یابد .از طرفی دیگر درحال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت زمین وجود ندارد و برای نظارت هیچ ابزاری
تعیین نشده است؛ باید سامانهای راه اندازی شود که اطالعات امالک مورد نظر در اختیار سیاست گذار قرار گیرد .در حال حاضر قیمت زمین براساس مکانیزم بازار تعیین میشود ،اما در شرایط فعلی دولت باید در
زمینه عرضه زمین و معامالت زمین دخالت کند چراکه عدم نظارت در این امر به ضرر مردم عادی تمام میشود.

زمان انتظار صدور کارت سوخت به ۴ماه رسید؟
با توجه به فاصله  ۱۵۰۰تومانی خرید هر لیتر بنزین
آزاد با قیمت هر لیتر بنزین ســهمیه ای ،متقاضیان
صدور کارت های ســوخت المثنی به دلیل بیش از
دوبرابر شــدن مدت زمان انتظار ،از دولت گالیه مند
هستند .درحالی که در نیمه دوم سال گذشته (پس از
آغاز سهمیه بندی بنزین) زمان صدور کارت سوخت
المثنی به طور متوسط به  40روز رسیده بود ،در نیمه
نخست ســال جاری این زمان به طور قابل توجهی
افزایش یافته ،به طوری کــه گزارش های مردمی به
خبرگزاری تسنیم حاکی از این است که زمان انتظار
برای صدور کارت های المثنی سوخت به بیش از 4
ماه رسیده است .بررسی ها ئنشان می دهد که اکنون

کارت سوخت افرادی که در فروردین ماه اقدام به ثبت
درخواست کارت ســوخت المثنی کرده اند ،صادر
شده و در مرحله توزیع قرار گرفته و این مسئله نشان
می دهد مدت زمان انتظار برای صدور کارت سوخت
المثنی به حداقل 4ماه رسیده است.
اگرچه مسائلی چون کرونا و تراشه های وارداتی کارت
سوخت در طوالنی شدن صدور کارت های سوخت
المثنی تأثیرگذار بوده ،اما بــا توجه به فاصله 1500
تومانی خرید هر لیتر بنزین آزاد با قیمت هر لیتر بنزین
ســهمیه ای ،متقاضیان صدور کارت های سوخت
المثنی به دلیل بیش از دوبرابر شدن مدت زمان انتظار،
از دولت گالیه مند هستند.

معاون وزیر صنعت:

چرا با گران فروشی ماسک در داروخانه ها برخورد نمی شود؟
رئیس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و
تولیدکنندگان گفت :متاسفانه در سطح داروخانه ها
که مرکز اصلی توزیع ماسک محسوب می شوند گران
فروشی های زیادی گزارش شده است.
عباس تابش در رابطه با نظارت وزارت صنعت بر توزیع
ماسک در سطح کشور که این روزها با اختالل روبرو
شــده و حتی مصرف کننده ملزم به خرید چندین
برابری قیمت ماسک است ،گفت :متاسفانه در سطح
داروخانه ها که مرکز اصلی توزیع ماسک محسوب می
شوند گران فروشــی های زیادی گزارش شده است.
برای رفع این موضوع ما با وزارت بهداشت نامه نگاری
هایی را انجام داده ایم تا بازرســین وزارت صنعت با
رصدعملکرد داروخانه ها مانع گران فروشی ماسک
شــوند .وی افزود :وزارت بهداشت معتقد است خود
نظارت الزم را انجام می دهــد اما هنوز مدیریتی در
قیمت ماسک فروخته شــده در داروخانه ها اعمال
نشده و همین موضوع مردم را با مشکالت متعددی
روبرو ساخته است .رئیس سازمان حمایت از مصرف

کننــدگان و تولیدکنندگان در رابطــه با دپوی 18
میلیون ماسک در کشور نیز ،گفت :این امار از سوی
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت اعالم
شده که ما گفته ایم لیست این واحدهایی که کاال در
انها دپو شده را به ما اراده دهند.
تابش با تاکید بر اینکه اختالل در خرید ماســک از
واحدهای تولیدی و عدم پرداخت به موقع منابع انها
عاملیشدهتاصدورحوالههامختلوحتیتولیدکننده
برای تامین هزینه های خود اقدام به فروش ماسک
خارج از شبکه کند ،اظهار داشــت :این موضوع باید
مدیریت شود تا توزیع ماسک به نحومناسبی انجام
و از ان طرف رضایت تولیدکننــده نیز برای چرخه
فعالیت او بوجود اید .وی در پاسخ به پرسشی که چرا
قیمت ماسک در واحدهای تولیدی  1300تومان اما
در داروخانه ها دو هزار و 300تا 2400تومان به فروش
رسید ،گفت :بله باید قیمت در بحث داروخانه ها رصد
شده و مانع گران فروشی آنها شد و وزارت بهداشت
خود متولی این موضوع بوده و باید پاسخ دهد.

طبق تحلیل رییــس اتحادیه طال و جواهــر تهران ،با
کنترل بازار ارز طی روزهای اخیر ،روند بازار سکه و طال
نیز نزولی بوده است اما همچنان حباب سکه در محدوده
 ۸۰۰هزار تومان است .ابراهیم محمدولی در رابطه با
وضعیت فعلی بازار سکه و طال داخلی اظهار کرد :زمانی
که اعالم میکنیم بازار ارز مستقیما بر قیمت طال و سکه
دخیل و تاثیرگذار است و باید کنترل و مدیریت شود،
بررسی قیمتها نشان میدهد که با همین کنترل نرخ
ارز و بازار آن که طی چند روز اخیر صورت گرفت ،روند
قیمتها در بازار سکه و طال نیز کاهشی شد و مشخص
شد که چندان بیراه نمیگوییم.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خاطر نشــان کرد:
ارز که از التهاب  ۲۵هــزار تومانی خود فاصله گرفت و
در اکنون در محدوده  ۲۲هزار تومان قرار گرفته است،
به تبع قیمت طال هم که به بیش از یک میلیون تومان به
ازای هر گرم رسیده بود ،در محدوده ۹۶۷هزار تومان قرار
گرفت .وی افزود :این در حالی است که تابلو قیمتهای
جهانی نشان میدهد انس جهانی نیز به ۱۸۶۱دالر و۴۰

سنت رسیده و افزایش داشته است .درست است که انس
جهانی تاثیرگذار است اما اگر بازار ارز به درستی مدیریت
شود و به آرامش برسد ،طبیعتا اثرگذار بر بازار سکه و طال
خواهد بود که نتیجه آن طی روزهای اخیر مشهود است
و هر قطعه سکه از ۱۱میلیون تومان در دو روز گذشته به
 ۱۰میلیون و  ۲۵۰هزار تومان رسیده است.
محمدولی تاکید کرد :البته بحث تقاضاها هم وجود دارد؛
اینکه گاهی میبینیم نوسان شدت میگیرد ،بیتاثیر از
اثر تقاضا نیست اما اصل و دلیل اولیه قیمت انس جهانی
و مهمتر نرخ ارز در بازار است که اگر کنترل شود ،طبیعتا
قیمت طال و سکه نیز مجبور است همتراز با آنها پیش
رود .رییس اتحادیه طال و جواهر تهران پیشبینی کرد:
علیرغم اینکه نمیتوان پیشبینی ۱۰۰درصدی داشت
اما پیشبینی ما این است که چنانچه همین شیوهی
اتخاذ شده برای کنترل بازار ارز در دو روز اخیر ،ادامه دار
باشد ،طبیعتا آرامش بیشتری در صنعت طال و بازار آن و
همچنیندادوستدهاوجودخواهدداشت.بنابراینکمتر
شاهد نوسانات و التهابات خواهیم بود.

روز گذشته شاخص بورس  15هزار واحد افت کرد

تامین ذخایر گوشت کشور با خرید تولید داخل
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از تامین
ذخایر گوشت کشور با خرید تولید گوشت داخلی به
ازای هر کیلو ۷۰هزار تومان خبر داد .محمدرضا طالیی
گفت :بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار شرکت
پشتیبانی امور دام موظف شده بحث ذخایر گوشت را
از محل تولید داخلی تامین کند.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی اموردام کشور افزود:
قیمت قطعی خرید گوشــت از محل مازاد تولیدات
داخل به صورت پنج تکه مشــروط بر رعایت درصد
اســتاندارد قطعات ،مفاد قرارداد تائید شده و سایر
شرایط و ضوابط مربوطه هر کیلوگرم  70هزار تومان
تعیین و اعالم شده اســت.وی در ادامه اظهارداشت:

لباسشــویی ،جاروبرقی و یخچال با قیمت مناسب
حدود  ۹میلیون تومان از مرداد ماه سال جاری تا پایان
سال به تفکیک بر اســاس زمان و تاریخ ازدواجشان
و تاییدیه سازمانهای مربوطه در اختیار مزدوجین
قرار خواهد گرفت.سرپرست دفتر برنامهریزی ،تأمین،
توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت :با توجه به اینکه
قیمت این کاالها معیشتی است باید کد ملی و آدرس
پســتی مزدوج در زمان نصب با اطالعات ثبت نامی
تطابق داشته باشد.
وی افزود :در این جلســه ،مصوب شد فهرست افراد
مشمول با ترتیبات تعیین شده به این وزارتخانه ارائه تا
در قالب تفاهم نامه موجود با شرکتهای تولید لوازم
خانگی اقالم مورد نیاز افراد تأمین شود.سرپرســت
دفتر برنامهریزی ،تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت
صمت ادامه داد :این اقالم طبق توافقی که با واحدهای
تولیدی صورت گرفته باید بادوام ،با کیفیت ،با قیمت
تمام شده و با حداقل ســود به زوجهای جوان عرضه
شود.

باوجود کاهش قیمتها ،حباب سکه همچنان باالست

دولت منابع مالی تامین ودیعه وام مسکن را ندارد

شرایط خرید گوشت از امروز در کشور مهیا شده است.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی اموردام کشورگفت:
خرید بصورت نقــدی خواهد بــود یعنی به محض
تحویل گوشت به ســردخانه وجه آن حداکثر ظرف
 48ساعت پرداخت می شود.وی افزود :با توجه به این
که خریدهای قبلی زمان دار بود سعی بر این که پول
این عزیزان بصورت نقدی در کوتاه ترین زمان ممکن
پرداخت شود.
طالیی در ادامه از شرکت های پشــتیبانی امور دام
سراسر کشور خواســت ضمن به کارگیری تمامی
امکانات در اســتان و با حداکثر توان نسبت به خرید
گوشت اقدام کنند.
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افت بورس با ریزش دالر
اصالحات واقعی در انتظار بازار بورس

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش نــرخ ارز در روزهای
گذشــته و ورود نرخ دالر به
کانال  19تــا  20هزار تومان
موجب ریزش بورس شــده و
بر همین اســاس روز گذشته
تابلوهای قرمز رنگ در بازار سهام بیشتر از تابلوهای سبز
رنگ شد .بسیاری از اقتصاددانان روند رو به رشد این دو
بازار را با هم موازی می دانند و البته بازارهای مالی همواره
از یکدیگر تاثیرپذیری دارند و در ماههای گذشته شواهدی

برای اثبات این موضوع داشته ایم .بعد از پشت سر گذاشتن
تیر ماه رویایی بازار ســرمایه و شکسته شدن بسیاری از
رکوردهای بازار به نظر میرسد که بازار سهام در اولین روز
مرداد قصد استراحت دارد .شاخص کل از ابر کانال یک
میلیون و 900هزار واحدی عقب گرد کرد و تعداد نمادهای
قرمز رنگ به مراتب از سبزها بیشتر است .این تغییر روند
بورس را می توان بر اثر تاثیرپذیری از ریزش قیمت ها در
بازار ارز بهئ شمار بیاوریم.
کارشناســان بازار ســهام بر این باورند که رشد نرخ ارز
میتواند موجب مهاجرت برخی ســرمایهگذاران از بازار
سهام به بازار ارز شود ،در نتیجه یک عامل کاهشی برای
شاخص بورس به حساب میآید .اما از طرف دیگر افزایش

قیمت دالر سودآوری شرکتهای بورسی را نیز افزایش
میدهد و میتواند یک نیروی افزایشــی برای شاخص
باشد .اما اشتباهی که دولت انجام داد این بود که به تنور
رشد ســهام دامن زد ،تا جاییکه اکنون خود تبدیل به
اهرمی فشارآور به دیگر بازارها بهویژه بازار ارز شده است.
اگر نرخ دالر افزایش یابد طبیعتا رشــد قیمت سهام هم
اجتنابناپذیر است.
عالوه بر اینها باید در نظر داشت که بازار ارز بهعنوان رقیب
مهم بازار سهام بهحساب میآید و افزایش نرخ ارز موجب
جذابتر شدن این بازار (به دلیل افزایش بازدهی) نسبت
به بازار سهام میشود و چهبسا بسیاری از سرمایهگذاران
در بازار ســهام بخشــی از دارایی مالی خود را به بازار ارز

انتقال میدهند که این امر از جذابیت بازار سهام میکاهد
و بر جذابیت بازار رقیب میافزاید .این فرضیه مورد تایید
قرار گرفته اســت که افزایش نــرخ ارز در کوتاهمدت به
دلیل خروج سرمایهگذاری از بازار ســرمایه به بازار پول
باعث کاهش شــاخص بورس اوراق بهادار میشود؛ اما
در بلندمدت اثر مثبت بر بازار سرمایه دارد .همچنین در
پژوهشی دیگر در رابطه با بررسی تاثیر متغیرهای کالن
اقتصادی بر ارزش معامالت سهام در بورس اوراق بهادار،
این نتیجه بهدست آمد که نرخ دالر بازار آزاد تاثیر مثبت و
معنیداری بر ارزش معامالت داشته است .بهطور دقیقتر،
با افزایش  10درصد در نرخ دالر بازار آزاد ،حجم معامالت
بازار سهام بهطور متوسط دو ،سه درصد افزایش مییابد.

تاثیر قیمت ارز و دالر ر ساخص کل بورس

روزبه شریعتی ،فعال بازار سرمایه

به طور قطع باید اثرگذاری بازار ارز را بر بازار سرمایه پذیرفت چراکه در بازار سرمایه شرکت ها و کاالهایی عرضه شده اند که با افزایش و کاهش نرخ ارز سروکار دارند .هر گونه افزایش یا کاهش قیمت ها در بازار ارز بر روی بازار سهام و
بورس تاثیرگذار بوده و در حالت عکس نیز مصداق دارد .تمام کاالهای ارایه شده در بازار سهام یا به صورت مستقیم در از خارج واردات می شوند و یا مواد اولیه تولید توسط بسیاری از شرکت ها از کشورهای دیگر تامین می شود بنابراین
در صحت موازی بودن روابط بازارها اشتباهی وجود ندارد .اما نکته ای که در این بین مطرح می شود این است که چرا مبنای ارزش گذاری که دالر نیمایی است توجهی به آن نمی شود و در بازار از نرخ دالر بازار آزاد پیروی می شود.
فعاالن بورس به جای توجه به نرخ دالر آزاد بهتر است نرخ دالر نیمایی را مورد توجه قرار دهند .این نوسانات کوتاه مدت و لحظهای که دالر لفظی تجربه میکند نمیتواند معیاری برای سرمایهگذاران با دید حتی میانمدت باشد.
به طور کلی نوسان نرخ ارز بر بازار شرکتهای بزرگ صادراتی تاثیر بسزایی دارد .شرکتهایی که با ارز سرو کار دارند با افزایش نرخ دالر و تضعیف ریال ،سود بیشتری به دست میآورند .از این رو سودآوری این دسته از شرکتهایی که
سودشان با نوسان قیمت دالر باال میرود تاثیر بسزایی بر قیمت سهام شرکتهای بورسی میگذارد .به همین دلیل است که قیمت ارز و دالر میتواند برشاخص کل بورس تاثیرات مثبت یا منفی بگذارد.
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مقابل بیقانونی اپراتورها ایستادگی میکنیم

اخبار
پروژه ساخت سریعترین ابررایانه هوش مصنوعی
جهانکلیدخورد

شرکت انویدیا کورپ و دانشــگاه فلوریدا برای ساخت سریعترین ابررایانه
هوش مصنوعی جهان در آموزش عالی متحد شدند.
به گزارش ایسنا ،این پروژه  ۷۰میلیون دالری شــامل هدیه  ۲۵میلیون
دالری از سوی شرکت تراشه سازی انویدیا اســت که شامل سخت افزار،
نرم افزار و آموزش به عالوه  ۴۵میلیون دالر از ســوی دانشــگاه فلوریدا و
کریس ماالکوفســکی ،فارغ التحصیل این دانشــگاه و یکی از موسسان
انویدیا می شــود.این دانشــگاه همچنین "های پرگاتور" ،ابررایانه فعلی
خود را با اســتفاده از تراشــههای انویدیا ارتقا خواهد داد و آن را تا اوایل
ســال  ۲۰۲۱عملیاتی خواهد کرد.بر اســاس گزارش رویترز ،انویدیا به
عنوان ســازنده تراشــههای گرافیکی برای رایانههای شــخصی و واقع
گرایانهتر کردن بازیهای ویدیویی معروف اســت اما محققان این شرکت
اکنون از تراشههایشــان در داخل دیتاســنترها اســتفاده میکنند تا کار
رایانشــی هوش مصنوعی نظیر آموزش رایانهها برای شــناختن تصاویر
را سرعت ببخشند.

اینترنتاشیاءبرایتوسعهبایدبهاستارتاپهااتکاکند

آیا بدون زیرساخت ارتباطی ،در دوران کرونا دوام میآوردیم؟

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

زمینه ورشکستگی تولید در ایران را رقم زدند و امروز به
هیچکس پاسخ نمیدهند.
همچنین دولت باید بــا تحقق درآمدهــای مالیاتی و
پیشــگیری از فرار مالیاتی به داد تولید برسد تا بتوانیم
تولید کرونا زده را وارد چرخه اقتصادی کنیم .متأسفانه
در کشور ،عموم درآمدهای بودجه از طریق دریافت وام از
سوی بانک مرکزی کشور ،تأمین اجتماعی و فروش اوراق
قرضه که بهنوعی فروش آینده کشــور است ،به دست
میآید .قرض کردن دولت ،ساختار اقتصادی کشور را
دگرگون میکند .بهطور حتــم  ۸۰درصد مالیاتهای

پیشبینیشده دولت در بودجه ،محقق نمیشود و دولت
به سلیقه خود عمل میکند.
در بخش واحدهــای تولیدی کوچک نیز مــی توان با
فعال ســازی تعاونی ها دست واســطه گران را کوتاه و
سود عاید واحدهای تولیدی کنیم .به نظر من ما امروز
اصال با کمبود نقدینگی روبرو نیستیم بلکه می توانیم با
مدیریت واردات و کمک از بانک مرکزی جهت حمایت
از واحدهای تولیدی به همراه اخذ مالیات نقدینگی الزم
را تامین کرده و مشکلی در حال حاضر نداشته باشیم.
همانطور که اشــاره شــد ظرفیت بنگاهها و واحدهای

تولیدی تعطیل شده بسیار باالست و می توان با تزریق
منابع مالی آنها را به چرخه اقتصادی بازگرداند .به این
صورت می شود به توســعه و رونق تولید در کشور امید
داشــت در غیر این صورت تولید فدای سیاســت های
نادرست خواهد شد .افزایش نرخ ارز نیز به نوعی دیگر بر
تولید سایه افکنده است .به هیچ وجه مسئله افزایش نرخ
ارز و دالر در روزهای اخیر نمی تواند تا این اندازه متاثر از
مسائل سیاسی و دیپلماتیک خارج از کشور باشد .اساسا
ریشه تمام مشکالت داخلی کشــور در بعد اقتصادی و
معیشتی ناشــی از عدم مدیریت ،نبود نظارت و فقدان
یک برنامه و راهبرد اساسی در تقابل با مشکالت است که
تولید را نیز نشانه رفته است.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

نظام بانکی با تولید همراه نیست

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

بنیان در سال 1399در نظر گرفته شد؛ تهیه برنامه بازاریابی
شرکتهای دانشبنیان ،بازاریابی دیجیتال شرکتهای
دانشبنیان ،عارضهیابی بازاریابی و فروش شــرکتهای
دانشبنیان ،خرید نرمافزارهای اداری ،مالی و حسابداری،
ایجاد وبسایت ،طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی ،طراحی
نشــان تجاری ،تهیه تیزر تبلیغاتی ،تهیه پرونده جامع
فنی دارویی محصوالت شرکتهای دانشبنیان خدماتی
هستند که بهتازگی به بسته توانمندسازی شرکتهای
دانشبنیان اضافه شده است .خدمات مالی و حسابداری؛
پراستفادهترین خدمت توانمندسازی در سال98
عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فناوری در مورد
میزان استفاده شــرکتهای دانشبنیان از این خدمات
در ســال  1398بیان کرد :در سال گذشــته نزدیک به
 350خدمت توانمندســازی به شرکتهای دانشبنیان
ارائهشــد که مرکز شرکتها و مؤسســات دانشبنیان

بیش از  50درصد هزینههای این خدمات را به شرکتها
پرداخت کرده است .از میان خدمات ارائه شده در سال ،98
«خدمات مالی و حسابداری» بیشترین میزان استفاده را
داشته و پس از آن «تدوین و ویرایش قراردادهای داخلی»،
«گزارش نیازســنجی تأییدیههای مورد نیاز شــرکت»
و «ارزشگذاری دانش فنی و قیمتگذاری ســهام» در
رتبههای بعدی قرار گرفتند.برگزاری بیش از 1500جلسه
مشاوره رایگان
دبیر کارگروه ارزیابی شــرکتها و مؤسسات دانشبنیان
در ادامه به توضیح خدمات و ســرفصلهای مشاورهای
مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان پرداخت و گفت:
مشاورههای حقوقی ،مشاوره بازاریابی و فروش ،مشاوره در
زمینه گمرک و واردات ،مشاورههای بیمه تأمین اجتماعی
و مالیات از جمله مشاورههای پرطرفدار ارائه شده در این
مرکز در سال  98بودند.وی همچنین افزود :بیش از 1300

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
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و با ادامه این بحران افراد بسیاری از کار بیکار شده اند.
برای جلوگیری از خسارات بیشتر به صنعت و تولید بانک
ها باید خود را در کنار تولیدکننده ببینند نه در مقابل آن.
سیاســت های حمایت از تولید ملی نباید تنها کاغذی
باشــد ،بلکه در جهت رونق اقتصاد مملکت باید عملی
شــود .متاســفانه هر روز خبر تعطیلی یک کارخانه را
می شنویم یا شاهد تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت مراکز
صنعتی کشور هســتیم .اگر از تولید ملی حمایت می
شود ،پس چرا این حال و روز کارخانجات است .امروز در
شرایطی قرار داریم که مسئولینی در سمت های اجرایی
حضور دارند کــه از خود رفع تکلیــف میکنند .آنها

 9خدمت توانمندسازی جدید به شرکتهای دانشبنیان ارائه میشود

جلسه مشاوره رایگان برای شــرکتهای دانشبنیان و
نزدیک به  200جلسه مشاوره نیز برای شرکتهای خالق
برگزار شد که هم به لحاظ تعداد و هم میزان حمایت نسبت
به سال 97رشد قابلتوجهی داشته است.
راهاندازی مراکز توانمندســازی در  10استان و گسترش
شبکه مشاوران بومی
رئیس مرکز شرکتها و مؤسســات دانشبنیان با اشاره
به راهاندازی مراکز توانمندســازی اســتانی گفت :سال
گذشته با همکاری پارکهای علم و فناوری در پنج استان
اصفهان ،فارس ،قزوین ،یزد و کرمانشاه مراکز توانمندسازی
راهاندازی شــد که این مراکز استانی  890جلسه مشاوره
و  30نشست پرسش و پاســخ تخصصی برگزار کردند و
تعداد زیــادی از افراد فعال در شــرکتهای دانشبنیان
در استانها توانســتند از این جلســات بهره گیرند .در
خردادماه سال  ۹۹نیز مرکز توانمندسازی در استان های
خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،البرز ،بوشهر و زنجان
راهاندازی شد.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

ادامه سرمقاله

رشد دو برابری مصرف ترافیک داخلی
قبل از شیوع کرونا مصرف ترافیک داخلی ۸۰۰گیگابیت بر
ثانیه بود که با شیوع آن ،آغاز دورکاری و آموزش مجازی ،به
عدد  ۲۲۰۰رسید و بیش از دو برابر شد .این رشد دوبرابری
اتفاق افتاد و پایدار ماند چون از قبل برای توسعه زیرساخت
تدابیر ویژهای اندیشیده شده بود .با بستری که مهیا شد،
مردم فرهنگ استفاده از فضای مجازی برای رفع نیازهای
خود را آموختند .همه اینها به واسطه پوشش سراسری
اینترنت در کشــور و شکلگیری اکوسیســتم فناورانه
ممکن شد.معاون وزیر ارتباطات معتقد است ،حتی اگر
کرونا راهش را بکشد از ایران برود و شرایط به حالت عادی
برگردد نیز باید توسعه زیرساختها را جدی بگیریم ،چون
مردم به اینکه فضای مجازی بخشی از کار و آموزششان
باشد عادت کردهاند .او میگوید« :پیشبینی شخصی من
این است که از این به بعد بخشی از آموزش بر بستر فضای
مجازی ادامه پیدا خواهد کــرد .از اول مهر که مدارس و

دغدغههای درست پیگیری میشوند
او در خصوص واکنشهایی که نماینــدگان مجلس در
خصوص فضای مجازی داشتند نیز دغدغههای آنها را
به حق دانست و گفت« :دوســتان دغدغه هایی دارند که
در چارچوب قانون باید رسیدگی شود .وزارت ارتباطات
زیرساختها را به روستاها برد تا کسب و کارها و آموزش
مجازی راهاندازی شوند.مگر میشود آموزش دانشآموزان
و دانشجویان که در بستر شبکه مجازی شکل گرفته فقط
برای افرادی باشــد که در تهران یا مثال اصفهان زندگی
میکنند؟ دانشآموزی که لب مرز و روستا زندگی میکند
نباید آموزش ببنید؟ باید درس و مدرسهاش تعطیل شود.
توسعه اینترنت در کشور به این دلیل بوده است.مشکل
عمده دانشآموزان ما دسترسی به سختافزارهایی نظیر
گوشی همراه و تبلت است که در این خصوص گالیه زیاد
است .این مشکل عمده است اما وزارت ارتباطات در تامین
سخت افزار وظیفهای ندارد .هر چند این کار را نیز انجام
داد اما وظیفه اصلی این وزارتخانه ایجاد بستر مناسب بود
که انجام شد».

فاکس88260447 :

وام با یک کلیک
حتی اگر در یک فقره نبود زیرســاخت  ITدر کشــور را
در زمان شــیوع کرونا تصور کنیم ،میفهمیم اگر کرونا
میآمد و زیرســاخت فناوری آماده نبود ،چه اتفاقی رخ
میداد«.اعطــای وام یک میلیون تومانی به سرپرســت
خانوار»؛ این خبر به محض انتشــار به دلیــل بیکاری و
مشکالت مالی طبقه بزرگی از جامعه از سوی آنها پیگیری
شد .طی کردن روال اداری این کار نیاز به سیمکارتی داشت
ت خانوار باشد.
که به اسم سرپرس 
خرید و دریافت ســیم کارت در زمــان قرنطینه و لزوم
فاصلهگــذاری اجتماعی ،ظرف چند ســاعت همه چیز
بهم ریخت و تمام تالشهایی کــه در این حوزه صورت
گرفته بود ،داشت نقش برآب میشد که فناوری به کمک
مردم آمد.
سیمکارتهای سرپرستهای خانوار توسط پستچیهای
شرکت ملی پســت و ظرف مدت کوتاهی به دست مردم
رسید و احراز هویت نیز در همان مرحله انجام شد .پس از
آن با ارسال یک پیامک میلیونها نفر توانستند وام کمک
معیشتیارانهبگیرانرادریافتکنند.باتوجهبهنیازمردمبه
دریافت این وام ،معلوم نبود بدون تکنولوژی چقدر «جان»
به خطر میافتاد.

چهار میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۸۰هزار
کاربر اینترنت همراه در سال۹۲
آماری که معاون وزیر ارتباطات اعالم میکند ،آمار عجیبی
است.مثالهمینهفتسالقبل،تعدادمشترکینADSL
در کل کشــور چیزی حدود چهار میلیون نفر و ظرفیت
سرویسی که برای اینترنت موبایل ایجاد شد ،کال ۳۰۰هزار
یداد که از این ظرفیت فقط ۸۰هزار نفر کاربر
نفر را پوشش م 
فعال به حساب میآمدند؛ آنهم فقط نسل سوم اینترنت
همراه.این عدد و ارقام در سال  ۹۲را به خاطر داشته باشید.
حاال هفت سال جلوتر بیایید .سادهترین آماری که میتواند
میزان توسعه زیرساخت فناوری در کشور را مشخص کند
پوشش اینترنت پر سرعت در  ۹۰درصد روستاهای باالی
 ۲۰خانوار است ،طرحی که در سال  ۹۲کسی نمیتوانست
حدس بزند اجرا شــدنش در کشور ،شــدنی باشد.در آن
سالها به گفته فالح جوشــقانی هیچ شهری اینترنت پر
سرعت به شکل کامل نداشت و در هسته شبکه زیرساخت
کشور این آمادگی وجود نداشت تا دسترسی فراهم شود.
عالوه بر آن ظرفیت مناسب برای پهنای باند داخلی و بین
الملل هم چیز قابل ارائهای نبود .آن زمان کسب و کارهای
مبتنی بر فضای اینترنت شــکل نگرفته بود و پلتفرمها و
اپلیکیشنهای حمل و نقل ،آموزش و سالمت اصال وجود

برطرف کردن انسداد ترافیکی
یکی از اقدامات مهمی که در زمان شــیوع کرونا رخ داد،
برطرف کردن انســداد ترافیکی بود که اگر این کار انجام
نمیشد مشکالت زیادی پیش میآمد .فالح میگوید :در
بخشهایمختلفشبکه،ظرفیتدوبرابریداشتیم۴۱۲۶.
لینک در  ۱۵۰۰مرکز مخابراتی با انسداد ترافیکی رو به رو
شدند که در عرض ۱۰روز آن را برطرف و ۲۱۵مسیر انتقالی
که در شبکه وجود داشت را نیز حل کردیم.به گفته رئیس
رگوالتوری اگر همین دو اقدام انجام نمیشد ،حتما متولیان
حوزه فناوری زیر شدیدترین حمالت قرار میگرفتند و این
سوال مطرح میشد که «چرا زیرساختها آماده نیست؟»

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

وضعیت فناوری؛ هفت سال قبل
با «حسین فالح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و رئیس
رگوالتوری سابقه فعالیتش در ســازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی بیش از ۱۵ســال اســت ،درباره نبود
زیرساخت فناورانه در زمان شــیوع کرونا صحبت کردیم.
اینکه اگر اینترنت ،شبکه ملی اطالعات و زیرساخت دولت
هوشمند و سالمت الکترونیک نبود چه اتفاقی میافتاد .برای
ترسیم اتفاقات ناگواری که ممکن بود رخ دهد ،به  ۱۵سال
قبل نرفتیم .تنها آمار هفت سال قبل را مرور کردیم؛ سال.۹۲

نداشتند.اگر ظرفیت اینترنت کشور افزایش پیدا نمیکرد،
چطور قرار بود مردم را در خانه نگه داریــم؟ و در دور اول
شــیوع کرونا ،میزان تلفات از حدود  ۱۵۰نفــر در روز به
زیر  ۴۰نفر میرسید؟فرض کنید زمانی که دولت تصمیم
گرفت به قشر کمبرخوردار جامعه رایانه یک میلیون تومانی
بدهد و سرپرستهای خانوار برای دریافت سیمکارت به
دفاتر پیشخوان هجوم بردند ،شرایط برای انجام این کار به
صورت الکترونیکی مهیا نبود .تنها در همین یک فقره ارائه
خدمت ،انتقال ویروس کرونا میتوانست شکل ناهنجاری
به خود بگیرد.اما خللی ایجاد نشد و ظرف مدت کوتاهی و
پس از اعالم وزیر ارتباطات شرایطی که سالمتی مردم را
در معرض خطر قرار داده بود ،به سرعت تغییر کرد و بستر
رساندن سیمکارت به دســت مردم و احراز هویتشان به
صورت الکترونیکی مهیا شد.

دانشــگاهها کار خود را آغاز میکنند ،قطعا باید توسعه
زیرساخت با شدت بیشتری انجام شود و این مساله را به
گوش اپراتورها نیز رساندهایم».
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اگر کرونا قبل از توسعه زیرســاختهای حوزه ارتباطات
وارد کشور میشد ما چه وضعی داشتیم؟ ویرانی اقتصاد،
تعطیلی آموزش و تردد بیرویه مردم برای تهیه نیازهای
اولیه ،اینها تنها گوشهای از اتفاقاتی است که با شیوع کرونا
و در نبود زیرساخت فناوری ممکن بود رخ دهد.به گزارش
ایرنا دورکاری؟ خرید؟ حمل و نقل؟ اطالعرسانی؟ سالمت؟
کدامیک از اینها میتوانســت بدون زیرساخت فناوری
اطالعات در زمان شیوع کرونا به سادگی در اختیار مردم
ایران قرار بگیرد؟ توسعه اینترنت باعث شد مصائب مربوط
به کرونا را تاب بیاوریم .انتقادهایی به فضای مجازی وجود
دارد اما در کجای دنیا ،برای توسعه و پیشرفت ،مسئولی را
مورد انتقاد قرار میدهند؟

تهیه برنامــه بازاریابی ،بازاریابی دیجیتــال ،عارضهیابی
بازاریابی و فروش ،خریــد نرمافزارهــای اداری ،مالی و
حسابداری ،ایجاد وبسایت ،طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی،
طراحی نشــان تجاری ،تهیه تیزر تبلیغاتی ،تهیه پرونده
جامع فنی دارویی محصوالت شــرکتهای دانشبنیان
خدماتی هســتند که بهتازگی به بســته توانمندسازی
شرکتهای دانشبنیان اضافه شــده است .سید محمد
صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شــرکتها و مؤسسات
دانشبنیان به معرفی جدیدترین خدمات توانمندسازی
این مرکز پرداخت و گفت :در سال جاری با هدف توسعه
بازار شرکت های دانش بنیان 9 ،خدمت جدید به خدمات
توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان اضافه شده است.
خدمات جدید و متنوع توانمندسازی برای بازاریابی شرکت
های دانشبنیانصاحبکارخراسانی با اشــاره به خدمات
جدید توانمندسازی مرکز دانشبنیان ادامه داد :با توجه
به استقبال شرکتها از خدمات توانمندسازی ،خدمات
متنوع دیگری برای توانمندسازی شــرکتهای دانش

افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود :پس از
افزایش تعرفهها از سوی دو اپراتور تلفن همراه ،مشترکان آنها
کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که
این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این
موضوع در بلند مدت به نفع اپراتورها نیست.فالح جوشقانی
تاکید کرد :اپراتورها بدون اطالع قیمتها را افزایش دادهاند
که این کار نوعی بیقانونی اســت .بستههای اینترنتی یک
ماهه تا سه ماهه جز بستههای پر مخاطب هستند به طوری
که باالی 80درصد مردم از این نوع بستهها استفاده میکنند

اما به یکباره از دسترس خارج شدند.معاون وزیر ارتباطات
ادامه داد :اگرچه اپراتورها اعالم کردند که بستههای اینترنتی
گران نشده است اما شــاهد افزایش قیمت در چند بسته
اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از
حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد.وی اظهار
کرد :پس از افزایش تعرفهها ،مردم مجبور به خرید بستههای
اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند ،این روش
کامال غلط و برخالف حقوق مردم است .بنابراین میتوانم
بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.
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در حال حاضر عمده گوشــیهای موجــود در بازار برای ســاپورت 4G
طراحی شده و ســرعت باالتر را ســاپورت نمیکند .قطعا کاربران نیاز به
آپدیت سختافزاری گوشیها دارند ،بنابراین این اینترنت فعال در اختیار
گوشیهای گران قیمت خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،روزشمار بهرهبرداری از نسل پنجم اینترنت در کشور آغاز
شده ،شبکهای که نه تنها حجم دیتا را چندین برابر میکند ،بلکه سرعت
انتقال دیتاها را نیز افزایش میدهد .به گفته کارشناسان تأخیر اینترنتG5
کمتر از یک میلیثانیه خواهد بود و امکان استفاده از طیف پهن  30تا 300
گیگاهرتز را در اختیار میگذارد.
سازمان  GSMAیا سیستم جهانی برای ارتباطات تلفن همراه (Global
 )System for Mobile Communicationsدر گزارش خود ،تعداد
اتصاالت  5Gرا تا سال  2025حدود  1.4میلیارد در کل جهان پیشبینی
کرده است.در مورد چرایی لزوم حرکت به سمت نسلی نو در حوزه اینترنت
و اینکه آیا بسترهای ورود به آن فراهم است یا خیر؟ سعید امینیان به ایلنا
گفت :مهمترین دلیل حرکت به سمت اینترنت  ،5Gسرعت باالی انتقال
داده برای کاربران است و در حوزههای مختلف مخصوصا اینترنت اشیاء،
بخش کشــاورزی و صنعتی کاربرد دارد و ضرورت است که از آن استفاده
کنیم.
وی افزود :در حــال حاضر عمــده گوشــیهای موجود در بــازار برای
ســاپورت  4Gطراحی شــده و ســرعت باالتــر را ســاپورت نمیکند.
قطعا کاربران نیاز به آپدیت ســختافزاری گوشــیها دارنــد ،بنابراین
ایــن اینترنت فعــا در اختیــار گوشــیهای گــران قیمــت خواهد
بود.
این کارشــناس فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد :نباید انتظار داشته
باشــیم که با راهاندازی  5Gبه صورت فراگیر استفاده شــود ،طبیعتا تا
وقتی که گوشــیهای جدید و با امکان اســتفاده از ســرعت باالتر وارد
ایران شــود زمان میبرد ،ضمن اینکه به دلیل محدودیتهایی که بعضا
به لحــاظ تحریم وجود دارد جلــوی ورود تکنولوژیهــای جدید گرفته
میشود.
بســتر اینترنت  5Gدر کشور ما به ســختی فراهم اســت ،کار بکندی
پیــش مــیرود و کشــورهایی را کــه امــکان واردات داریــم ،محدود
میکنند.
وی اظهار داشــت :در حال حاضر فقط ما اســتفادهکننده از این اینترنت
هســتیم ولی در طول زمان مثل سایر شــبکههای مخابراتی مهم است
که بتوانیــم آن را بومیســازی کرده و تکنولــوژی را در داخل کشــور
داشته باشیم.
امینیان با بیان اینکه با ورود این تکنولوژی بسترهای دورکاری و اینترت
اشیاء خیلی سریع رشد میکند ،تاکید کرد :شاید در حوزه کاربران عموم
فرصت داشته باشیم اما در حوزه صنعت و تجاری ضرورت دارد که زودتر
ورود کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی با اشــاره
به حذف بســتههای اینترنتی
و افزایــش تعرفهها از ســوی
اپراتورها گفت :این موضوع بر
خالف قانون اســت و ما در برابر این بیقانونی ایستادگی
میکنیم که این وظیفه ماست.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،حسین فالح
جوشــقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با رادیو اقتصاد در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بستههای اینترنتی یک
ماهه تا ســه ماهه را از اپراتورها میتوان خرید کرد؟ گفت:
اپراتورهای تلفن همراه هنوز بستههای اینترنتی یک ماهه
تا سه ماهه را برای خرید بازنگرداندهاند اما ما روال قانونی را
دنبال میکنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این
بستهها رابرگردانیم.وی تاکیدکرد:برای بازگشت اینبستهها
مقاومتهایی از سوی اپراتورها شده است و دالیلی از جمله
افزایش هزینهها مطرح میشود ،روشی که پیش گرفتهاند
برای ما قابل قبول نیست.فالح جوشقانی درپاسخ به سوال
مجری مبنی بر اینکه مگــر قانون نمیگوید هرگونه تغییر
قیمت باید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد گفت :تا به

حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی
در مقابل قانون است و ما با آن برخورد میکنیم.معاون وزیر
ارتباطات تصریح کرد :اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه
که در پروانه پیشبینی شده را به اپراتورها ابالغ کردیم که
اعمال شد ،در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی ،کاهش
مدت اعتبار پروانه و محدودیتهای دیگر نیز اعمال میشود.
وی خاطرنشــان کرد :از سوی ســازمان حمایت از حقوق
مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها
ضرب االجل 24ساعته تعیین شد .اگر اقدامی صورت نگیرد
پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده
میشود .البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان
تعزیرات باز کردهایم .فالح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما در
برابر بیقانونی ایستادگی میکنیم بیان کرد :هفته آینده،
هفته رسیدگی به این بیقانونی است که عالوه بر بازگشت
تعرفهها به قبل ،حقوق مردم را بــه آنها برمیگردانیم.وی
درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کردهاند
نیز توضیح داد :از تاریخ 13تیر که افزایش قیمت اعمال شده
تا لحظه باز گردانده شدن تعرفهها به قیمت قبل ،هزینهها
محاســبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال میشود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در
کشور وجود دارد؟ افزود :در حال حاضر ما دارای سه اپراتور
هستیم که ســه -چهار اپراتور دیگر هم به صورت مجازی
فعال هستند و سیمکارت به مردم عرضه میکنند.وی درباره
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اینترنت اشیا یکی از حوزههای فناورانه پرکاربرد در اقتصاد دیجیتال است.
اگر بتوانیم از ظرفیت دانشبنیانها برای توسعه این حوزه فناورانه استفاده
کنیم ،ارزش افزوده زیادی به کشور تزریق میشود .اما به گفته دبیر ستاد
توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری ،این حوزه کاربردی برای توسعه خود باید به
استارتاپها اتکا کند.
به گزارش ســیتنا ،یکی از رویدادهای آنالین و مجازی که برگزار شــد،
رویدادی بود برای جذب سرمایه در حوزه اینترنت اشیا .دبیر ستاد توسعه
فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و جمعی از فعاالن این حوزه در این رویداد حضور داشتند.
مهدی محمدی ،دبیر ســتاد توســعه فناوریهای اقتصــاد دیجیتال و
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این رویداد
فناورانه که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد ،گفت :معاونت
علمی از اســتارتاپهایی که فعالیت آنها به توسعه اقتصاد دیجیتال منجر
شود حمایت میکند.
مثال شــرکتهایی که در حوزههای هــوش مصنوعی ،اینترنت اشــیا،
بالکچیــن AI،و فناوریهــای مرتبــط بــا تولید هوشــمند فعالیت
میکننــد از این حمایتهــا برخودار میشــوند.به گفتــه وی ،معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری آمــاده ســرمایهگذاری در حوزه
اینترنت اشــیا اســت و ایــن کار را با ارائه تســهیالت کمبهــره اجرایی
میکند.
حتی گاهی تســهیالت ســتاد در این حــوزه ارائه وامهــای بالعوض به
شــرکتها اســت.دبیر ســتاد توســعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اســتقبال
جهانی از فناوریهای هوشمند را خوب دانست و گفت :تعداد اشیا متصل
به اینترنت در دنیا تا پایان ســال  ۲۰۲۰بیش از  ۵۰میلیارد شی خواهد
بود .این میزان  2/5برابر ســال  ۲۰۱۶است.وی شــهر هوشمند را دیگر
حوزهای دانســت که به ورود دانشبنیانها نیاز دارد و بر تمرکز بیشــتر
زیستبوم فناوری و نوآوری بر جذب سرمایه در حوزه ساختمان هوشمند
تاکید کرد.
محمدی همچنیــن بیان کرد :ســال  ، ۲۰۱۸در دنیا حــدود  ۲۵درصد
سرمایه در حوزه شهر هوشمند جذب شده است .همچنین سال گذشته
 ۲۵میلیارد دالر ســرمایهگذاری خطرپذیر در این حــوزه اتفاق افتاد که
تلنگری برای جایگزینی روند جدید فناوری به جای زیســتبوم گذشته
استارتاپی است.
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