
همزمان با تشدید تنش های ژئوپلتیکی، سرمایه 
گذاران خارجــی در حال بیرون کشــیدن پول 
خود از بازارهای مالی ترکیه هســتند.به گزارش 
ایســنا به نقل از وال اســتریت ژورنال، در شش 
ماهه نخســت امسال ســرمایه گذاران خارجی 
بیش از هفت میلیــارد دالر از ســرمایه خود را 
از بازار اوراق های مالی ترکیه خــارج کرده اند. 
با توجــه به وابســتگی باالی اقتصــاد ترکیه به 
منابع مالی خارجی، این مســاله می تواند بازار 
ارز این کشــور را با دردســرهای تازه ای ایجاد 
کند. در حــال حاضر اتباع خارجــی تنها مالک 

پنج درصــد اوراق دولتی در ترکیه هســتند که 
این رقم در مقایسه با رکورد سال ۲۰۱۳ به یک 
ســوم کاهش یافته است. با تشــدید تنش های 
ژیوپلتیکی ترکیه با همسایگانش بر سر حفاری 
 میادین گازی در دریای مدیترانه و مساله لیبی،

 کاهــش محســوس نرخ بهــره توســط بانک 
مرکزی و باقــی ماندن تــورم در محدوده باالی 
۱۰ درصدی، انگیزه ســرمایه گــذاران خارجی 
برای سرمایه گذاری در ترکیه کمتر شده است. 
ویکتور اسبازو- کارشناس ســرمایه گذاری در 
موسســه ابردین اســتاندارد اینوستمنت گفت: 

ترکیه جاذبه قدیمی خود را دیگر برای بسیاری 
از اتباع خارجــی ندارد و برای همیــن آن ها در 
حال بیرون کشــیدن پول های خود هســتند. 
اقتصاد ترکیه که ســال ۲۰۱۸ با شوک ارزی کم 
سابقه ای مواجه شده بود، بار دیگر به دلیل مساله 
کرونا با بحران مواجه شــده و کاهش سفرهای 
گردشگری و رکود بخش مسکن به مشکالت ارزی 
آن دامن زده است. در ماه های اخیر بانک مرکزی 
مجبور شده است برای جلوگیری از ریزش بیشتر 
 ارزش لیر، ده ها میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود

 را به بازار تزریق کند. 

بررسی نقشه های هواشناسی نشانگر آن است که 
در هفته جاری، دمای هوا روندی صعودی دارد به 
طوری که در برخی نقاط دما از ۵۰ درجه نیز باالتر 
خواهد رفت که همین موضوع احتمال افزایشی 
شدن مصرف برق را بیشتر و در کنار آن ضرورت 
توجه به راهکارهای مدیریت مصرف برق را بیش 

از پیش نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، نگاهی به نقشه های هواشناسی 
نشانگر آن اســت که امروز )یکشنبه(، میانگین 
دمای هوا در کل کشور به ۳۷.۶۸ خواهد رسید. 
این درحالی اســت که فردا )دوشنبه( دمای هوا 

در کشور به ۳۸.۰۳ افزایش خواهد یافت و حتی 
برخی مناطق کشــور به ویژه مناطــق جنوبی، 
گرمایی تا بیش از ۵۰ درجه را نیز به خود خواهند 
دید. روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری 
 نیز میانگین دمــای کشــور از ۳۷.۰۹ پایین تر 

نخواهد آمد.
همچنین نگاهی به روند مصرف برق در کشــور 
نیز حاکی از آن است که از هفته گذشته تاکنون 
پیک مصرف برق چندین بار از ۵۸ هزار مگاوات 
عبور کــرده و حتی روز گذشــته )شــنبه( که 
نســبت دو روز آینده دمای پایین تری داشــت، 

 پیک مصرف برق بــه ۵۸ هــزار و ۱۶۲ مگاوات
 رسید.

مجموع ایــن ارقام بیانگر آن اســت که در هفته 
جاری استفاده از وسایل سرمایشی بازهم بیشتر 
خواهد شــد که همین امر مصرف برق را افزایش 

خواهد داد. 
روندی کــه با توجــه بــه گرمای پیــش رو و 
احتمــال تــداوم آن، مــی توانــد مصــرف را 
از تــوان تولیدی نیــروگاه هــا بیشــتر کرده 
 و خطــرات احتمالــی در شــبکه را افزایــش 

دهد.

بررسی آمار نشان می دهد هزینه روی نفت، گاز و زغال سنگ در میان اعضای گروه 
جی ۲۰ باالتر از هزینه روی انرژی تجدیدپذیر است.به گزارش ایسنا، بروزرسانی 
آمار انرژی پالیسی ترکر نشان می دهد از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، دولتهای 
گروه جی ۲۰ حداقل ۱۶۰.۹۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در سوخت فسیلی و 
۱۲۳.۷۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر را متعهد شده اند که 
به معنای سرانه ۳۵.۱۰ دالر در هزینه نفت و گاز و سرانه ۲۶.۹۹ دالر هزینه برای 
انرژی تجدیدپذیر است.عمده سرمایه گذاری در سوخت فسیلی برای نفت و گاز 
بوده و تنها ۱۰.۲۰ میلیارد دالر برای زغال سنگ اختصاص پیدا کرده است. اگرچه 
هزینه ۱۰ میلیارد دالر برای آالینده ترین سوخت فسیلی ممکن است زیاد به نظر 
برسد اما دولتهای عضو جی ۲۰ حدود ۳۸.۴۴ میلیارد دالر برای انرژی تجدیدپذیر 

اختصاص داده اند.با این حال این رقم بخش کوچکتــری از مجموع هزینه برای 
انرژی تجدیدپذیر است و عمده سرمایه گذاری به سیاستهایی اختصاص یافته که 
گذر از سوختهای فســیلی را حمایت می کنند. به عنوان مثال اعضای گروه جی 
۲۰ روی برقی سازی حمل و نقل بیشتر از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر برای تولید 
برق مورد نیاز خودروهای برقی هزینه و برنامه ریزی می کنند.از سوی دیگر، ۱۹ 
کشور و اتحادیه اروپا که گروه جی ۲۰ را تشکیل می دهند، قصد دارند عمده هزینه 
اختصاص یافته برای سوخت فسیلی را برای نفت و گاز صرف کنند. یعنی در تولید 
و مصرف نفت و گاز سرمایه گذاری می کنند بدون این که اهداف جوی یا الزامات 
کاهش بیشتر آالیندگی را داشته باشــند.این امر در زمینه مسئله تغییرات جوی 
خوب به نظر نمی رسد اما البته تفاوتهایی در اولویتهای هزینه میان کشورهای گروه 

جی ۲۰ وجود دارد.اتحادیه اروپا یکی از بهترین عملکردها را داشته و هفته گذشته با 
برنامه احیای اقتصادی پسابحران کرونا موافقت کرد که شامل هزینه سنگین برای 
انرژی سبز است. از مجموع ۲.۱ میلیارد دالر شامل اعتبار احیا از بحران کووید ۱۹ 
که اتحادیه اروپا برای بودجه سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ تصویب کرده است، حدود یک 
سوم برای پروژه های مربوط به تغییرات جوی است که مطابق با برنامه های اتحادیه 
اروپا برای صفر کردن انتشار کربن در مدت منتهی به سال ۲۰۵۰ است. به عبارت 
دیگر ۵۷۲ میلیارد دالر برای سیاستها و ابتکارهای سبز هزینه خواهد شد.چین هم 
وعده های قوی برای سرمایه گذاری در انرژی پاک داده و هممچنین برنامه هایی 
برای هزینه روی سوختهای فسیلی دارد. این کشــور حدود ۲۷.۲۳ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری برای انرژی پاک و ۳.۹۹ میلیارد دالر برای سوختهای غیرفسیلی 

اختصاص داده است. این رکورد با توجه به رتبه برتر چین در زمینه هزینه انرژی 
پاک در میان سایر کشورهای جهان تعجب برانگیز نیست هر چند که این کشور ۴۲ 
میلیارد دالر یارانه انرژی تجدیدپذیر معوق دارد.در میان کشورهای گروه جی ۲۰ 
بزرگترین هزینه در بخش نفت و گاز مربوط به آمریکا بوده است و این کشور ۶۸.۱۲ 
میلیارد دالر تعهد برای سرمایه گذاری در نفت و گاز در مقابل ۲۶.۹۱ میلیارد دالر 
در سیاستهای انرژی پاک داشته اســت. با توجه به اولویتی که دولت آمریکا برای 
امنیت انرژی و حتی برتری در حوزه انرژی قائل است، این موضوع تعجب برانگیز 
نیست.بر اساس گزارش اویل پرایس، خارج از اروپا و آمریکای شمالی، اعضای گروه 
جی ۲۰ بیش از هر چیز روی سوختهای فسیلی هزینه می کنند و تنها استثنا برزیل 

است که تعهداتی در زمینه انرژی پاک داشته است.

از همان  زمان که حساب های توییتر مورد حمله هکرها قرار گرفت، بیت کوین با نموداری 
صعودی محبوب تر از گذشته به پرواز درآمد.به گزارش ایسنا، هنوز زمان زیادی از حمله 
هکرها به اکانت های شناخته شده توییتر نگذشته است، حمله ای که به گفته ساشا ایوانو، 
کارآفرین ارز دیجیتال و موســس »ویوز« می توانست جنگ جهانی سوم را آغاز کند اما 
تنها به کالهبــرداری ۱۲.۸ بیت کوین )حدودا معادل ۱۲۰هــزار دالر( قناعت کرد و به 

ماجرا پایان داد.
پس از این، فرضیه های بسیاری درباره هدف این هک در ذهن کارشناسان حوزه امنیت 
و شبکه به وجود آمد، حمله ای که به گفته برخی از کارشناسان از طریق پنل ها و پایگاه 
داده شرکت توییتر انجام شده است به نظر بیشتر با هدف دیده شدن بیت کوین بوده است. 

بعد از هک شدن حساب های توییتر و انتشــار توییت هایی که خبر از اعطای بیت کوین 
می دادند، این رمزارز با وصل شدن به یک کالهبرداری دیگر ترند اول دنیا شد.

در پی این اتفاق چانگپنگ ژائو، مدیرعامل صرافی باینسس نیز گفته بود که بار مثبت این 
حمله برای ارزهای دیجیتال بیشتر از بار منفی اش بوده است.

او معتقد اســت پلتفرم های اینترنتی و اجتماعی باید ساختار خود را بازسازی کنند چرا 
که این ها دیگر فقط برای سلفی گرفتن نیســتند و انتقال ارزش نیز یکی از کاربردهای 
اساسی آن ها است.بعد از گذشت چند روز از ماجرا، شیب صعودی نمودار بیت کوین بر 
این فرضیه ها تا حدودی مهر تایید زد. بیت کوین خودش را به مرز ۹۶۰۰ دالر رســاند و 

پیش بینی  ۱۰هزار دالری شدنش را نیز در ذهن ها ایجاد کرد. 

اما پــرواز بیت کوین تنها به شــیب صعودی اش ختم نمی شــود، کوین دســک یکی 
از شــعب دادگاه فدرال آمریــکا، روز جمعه اعالم کرده اســت که طبــق قانون نقل و 
انتقال پــول، بیت کوین در ایالت واشــنگتن به عنوان یک پول به رســمیت شــناخته 
خواهد شــد. بریــل هــاول، قاضــی ارشــد دادگاه فــدرال، در حکم خود نوشــت: 
 پــول یعنــی یــک ابــزار معاملــه، روش پرداخت یــا ذخیــره ارزش. بیــت کوین

 ]همه[ این چیزهاست.
البته نیراج آگراوال، مسئول بخش ارتباطات کوین سنتر گفته است: حکم دادگاه یعنی 
بیت کوین از نقطه نظر کسب مجوزهای حوزه نقل و انتقاالت بانکی، به عنوان یک پول در 

واشینگتن شناخته می شود، نه بیشتر.

در روزهای اخیر خبرهای دیگری هم در حمایت از بیت کوین منتشر شد که از جمله آن ها 
می توان به حمایت گری کاسپارف، شطرنج باز مطرح جهان اشاره کرد؛ او در گفت وگویی 
با مجله فوربز گفته است که محبوبیت در رشد پیوسته بیت کوین، دیگر ارزهای دیجیتال 
و بالکچین اجتناب ناپذیر است، چون این پاسخی به انتقال قدرت از افراد به دولت ها یا 

دیگر نهادهایی که بدون رضایت ما به حریم خصوصی مان دست اندازی می کنند، است.
گری کاسپارف، سال ها قبل به مصاف ابرکامپیوتر شطرنج باز شرکت آی بی ام به نام دیپ  

بلو رفته بود.
در این میان البته برخی از تحلیل گران نیز علت رشد اخیر قیمت بیت کوین را همبستگی 

آن با قیمت طال و برخی دیگر دالیل سیاسی و ... می دانند.

از آنجا طبق برآوردها بودجه ســالجاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان کسری دارد، تاکنون 
بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق تامین شده است. همچنین، 
طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کشــور 
تا پایان شــهریور معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های بودجه هم به صورت نقدی 
تامین خواهد شد. به گزارش ایسنا، بودجه امسال از زمانی که به مجلس تحویل داده شد، 
کارشناســان اقتصادی از آنجاکه تحقق درآمدهای بودجه مورد شک و تردید قرار داشت 
نسبت به کسری بودجه هشدار می دادند تااینکه ســرانجام دولت به طور رسمی کسری 
بودجه را اعالم کرد و این کســری را مرکز پژوهش های مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد اما وزیر اقتصاد این رقم را منطقی ندانست و کسری بودجه را در بدبینانه ترین 
حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد. پس از این موضوع، تامین کسری بودجه مورد 

توجه قرار گرفت که در این زمینه دولت انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام شرکت های دولتی 
و اموال مازاد دولــت را مدنظر قرار داد و تاکنون طبق اعالم بانــک مرکزی با حراج اوراق 
بدهی دولت طی هفت مرحله حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه بدون خلق 
نقدینگی تامین شده که حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی 
و ۳۰ درصد آن نیز توســط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین ســرمایه خریداری شده است.  گفتنی 
است که در بودجه امسال سهم درآمدها اعم از مالیاتی و سایر درآمدها،  واگذاری دارایی 
ســرمایه ای )فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی( و واگذاری دارایی مالی در ۵۷۱ هزار 
میلیارد تومان منابع عمومی دولت به ترتیب ۲۸۸.۷ هــزار میلیارد، ۱۰۷ هزار میلیارد و 
۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه 

جاری )عمدتا حقوق و دستمزد( و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.از آنجا 
که درآمدهای نفتی دولت را از یک سو تحریم ها و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا تهدید 
کرده است و به اعتقاد کارشناسان فروش اموال و امالک دولتی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد 
تومان هم در محل تردید قرار دارد، وزارت اقتصاد وظیفــه دارد منابع مورد نیاز دولت را 
برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.همچنین، در 
حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع 
بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود که این وزارتخانه می تواند از 
مجموعه ای از ابزارها همچون مالیات، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی ها و 
سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسالمی استفاده کند. در این راستا، طبق اعالم 
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد عالوه بر فروش ۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد 

تومان اوراق طی هفت مرحله، در جریان هشتمین عرضه عمومی اوراق نیز مبلغ ۶۱۶۷ 
میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان در راســتای تامین مالی بهینه تامین منابع شد که در کل 
مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق فروش اوراق مالی اسالمی به ۴۲ هزار و ۶۱۴ 
میلیارد و ۱۱۹ میلیون تومان رسید.بنابراین، از کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم شده است، تاکنون از طریق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد 
و ۱۱۹ میلیون تومان آن تامین و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان باقی مانده 
است. عالوه براین، براساس گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
وزارت اقتصاد تا پایان شهریور نیز، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی 
هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر و مابقی هزینه های بودجه از محل اسناد خزانه 

اسالمی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می شود.

خاموشی در کمین کشورفرار سرمایه های خارجی از ترکیه

اقتصادهای بزرگ برای نفت و گاز دست و دلباز ماندند

حمله به توییتر و پرواز بیت کوین

۲۸ درصد کسری بودجه تامین شد
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مالک یک هزار واحد 
مسکونی خالی، یک بانک 

خصوصی-دولتی است

 بورس امالک
  تا ۴ ماه دیگر 

می آید
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سرمقاله

يادداشت

 بازار گرمی 
دالالن مسکن مهر

شوآف  در  ثبت  تابلوی  
استارت آپ ها در بورس

در حــال حاضــر نزدیک 
به ۱۵ ســال اســت که از 
عمــر مســکن مهــر می 
 گذرد و مشــخص نیست 

مصرف کننده واقعی...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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ادامه مسیر
 کاهشی دالر؟

قراردادهای صوری 
برای وام ودیعه مسکن

آیا استارت آپ ها با ورود  به بورس می توانند سرمایه مردم را تضمین کنند؟

تعجیل  دولت درعرضه  سهام   استارت آپ ها
صفحه3

صفحه۴

مسکن  مهر   در  سیطره    دالالن
مظنه   قیمت   مسکن  مهر   در  دست    سوداگران   است

دالالن    بازار   راکد    مسکن مهر   را   داغ  کردند

        دولت   مخالفتی  با  حضور  دالالن   ندارد

پس از کاهش حدود ۵ هزار تومانی قیمت دالر در 
هفته گذشته برخی فعاالن اقتصادی بر این باورند که 
سیاست های بانک مرکزی می تواند موج دوم کاهش 
نرخ ارز را رقم بزند. اما برخی دیگر از فعاالند اقتصادی 
معتقدند که سیاست های بانک مرکزی تاثیری در 
کاهش نرخ دالر نداشــته و کاهش نرخ ارز در هفته 
گذشته ناشی از اولتیماتوم به صادرکنندگان و برخی 
هیجانات بازار است و قرار نیست روند نزولی کاهش 
نرخ ها ادامه پیدا کند. بنابراین بنابر اســتدالل این 
فعاالن موج دوم کاهش نرخ ارز تحقق نخواهد یافت. 
اما مقام های دولتی اعتقاد دارند با گشایش مسیرهای 
ورود ارز به کشور، قیمت دالر سیر نزولی می گیرد ولی 
در فضای عمومی همچنان التهاب پیرامون بازار ارز 

در باالترین سطح خود قرار دارد...

ستاد ملی کرونا در حالی داران بودن کد رهگیری برای 
قرارداد اجاره را از جمله شروط دریافت وام ودیعه مسکن 
اعالم کرده که پیش از این درباره کد رهگیری حواشی 
بسیاری وجود داشت.هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب 
کرد تا اخذ کد رهگیری در معامالت مسکن اعم از خرید 
و فروش و اجاره الزامی باشــد؛ اما با شکایت تعدادی از 
شهروندان به دیوان عدالت اداری، این حکم ملغی شد 
و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مســکن، ملزم به 
دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران امالک نبودند؛ 
چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد 
قابل قبول برای ارائه به دادگاه ها شمرده می شد.در تمام 
این سال ها، درگیری میان اتحادیه مشاوران امالک با 

نهادهای باالدستی برای الزام ...



اقتصاد2
ایران وجهان

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
روحانی: دولت مصمم است در 

بازار ارز تعادل ایجاد کند
رئیــس جمهور بــا تاکیــد بر مقابلــه موثر 
با افزایــش غیرقابل توجیه قیمــت برخی از 
کاالها، تصریح کرد: همزمان با تالش ها برای 
رونق تولید و ســرعت و بهبود کیفیت تولید 
کاالها، عرضه کاال به مصرف کننده و خریدار 
 نهایی نیز باید به همان انــدازه مورد توجه و

اهمیت باشد.
حسن روحانی روز یکشــنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت، عرضه کاالها به 
قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در 
کنار رونق تولید برشمرد و افزود: باید با اصالح 
مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این 
زنجیره، در روند تعیین قیمت کاالها شفاف 

سازی انجام گیرد.
رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل 
ایجاب می کند در کنار اعمال نظارت های تعریف 
شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت، 

زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم.
روحانی تاکید کرد: مــردم باید بدانند قیمت 
مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده 
تولید محصوالت چگونه است و وقتی کاالیی 
به دســت مردم می رســد چه مسیری برای 
تعیین قیمت را طی کرده است این شفافیت 
هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و 
گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم 

خواهد زد.
 

تــالش بــرای رفع مشــکالت 
سهامداران عدالت

رئیس جمهور افزود: همه تولید کنندگان به 
ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرایند 
قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کاالهای 
تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و 
برای مقابله با معضــل گرانی اقدامات موثر را 

انجام بدهند.
روحانی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد 
کاالهایی که در بخــش دولتی و عمومی غیر 
دولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل قبول 
نیســت، گفت: بخش عمومی باید در زمینه 
کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت 
ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در 
شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید 
آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم 

کاهش دهیم.
رئیس جمهــور تاکید کرد: بــورس کاال باید 
تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج 
کردن عملیات ســفته بازانه، قیمت کاالهای 

تولیدی کشور را به سطح منطقی برساند.
روحانی با قدردانی از افزایش ســطح تولید 
در کاالهایی مانند فوالد و پتروشیمی که در 
سالهای قبل  در فهرســت کاالهای وارداتی 
کشور بودند و اکنون به فرصت صادراتی کشور 
تبدیل شــده اند، تاکید کرد: در کاالهایی که 
کشور مازاد تولید دارد با شــفاف کردن بازار 
می توان به قیمت منطقی دســت یافت و در 
این رابطه دستورات الزم را به وزارت صمت و 

سازمان بورس صادر کرد.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از فعاالن 
اقتصادی کشــور در همراهی با سیاست ها 
و برنامه هــای دولت در ایــن زمینه ، گفت:  
در شــرایط خاص اقتصادی که با هیچ زمان 
دیگری در تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، 
دولت  با همکاری موثر و مجاهدانه کارآفرینان 
، تولیــد کنندگان و صادرکننــدگان معتبر، 
اقتصاد بدون نفت را عملیاتی و در این شرایط 

سخت اقتصاد کشور را مدیریت کرده است.

همتی پیشنهاد داد
تقدیر  از  صادرکنندگانی که ارز 

بیشتری  برگردانند
رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به رئیس 
جمهوری پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده 
که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه 

اقتصاد برگردانده اند، تقدیر شود.
عبدالناصر همتی در نامه ای به رئیس جمهوری، 
۳۶ شرکت صادر کننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت 
عمده فوالدی و معدنی و ۴۸ شــخص حقوقی 
از ســایر گروه صادرکنندگان با صادرات بیش 
از ۱۵ میلیون دالر که حداقــل ۷۰ درصد ارز 
ناشــی از صادرات خود را در دو سال گذشته 
به چرخه اقتصاد برگردانده انــد را معرفی و از 
رئیس جمهوری درخواست کرد از این شرکت ها 
که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط 

سخت تحریمی تالش کرده اند، قدردانی شود.

خبر

ستاد ملی کرونا در حالی داران 
بودن کد رهگیری برای قرارداد 
اجاره را از جمله شروط دریافت 
وام ودیعه مسکن اعالم کرده که 
پیش از این درباره کد رهگیری 

حواشی بسیاری وجود داشت.
هیئت دولت در سال ۸۷ تصویب کرد تا اخذ کد رهگیری در 
معامالت مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره الزامی باشد؛ اما 
با شکایت تعدادی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این 
حکم ملغی شد و از آن پس متقاضیان رهن و اجاره مسکن، 
ملزم به دریافت کد رهگیری از دفاتر مشاوران امالک نبودند؛ 
چرا که بر اساس قانون، اسناد عادی نیز در زمره اسناد قابل 

قبول برای ارائه به دادگاه ها شمرده می شد.

دعوای »اجباری بودن« یــا »اجباری نبودن« 
صدور کد رهگیری

در تمام این سال ها، درگیری میان اتحادیه مشاوران امالک 
با نهادهای باالدستی برای الزام به دریافت کد رهگیری ادامه 
داشت تا اینکه در مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا که در 
جهت حمایت از مستأجران به تصویب رسید؛ هم برای تمدید 
خودکار قراردادها )جهت کاستن از میزان جابجایی ها بخاطر 
شیوع کرونا( و هم برای دریافت وام ودیعه مسکن، داشتن کد 
رهگیری برای قراردادهای رهن و اجاره جزو شروط اعالم شد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اواخر تیرماه در برنامه 
زنده شــبکه خبر از افزایــش ۸۰۰ درصــدی دریافت کد 

رهگیری پس از اعالم مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داد.
با این حال بســیاری از افرادی که در دفاتر مشاوران امالک 
قرارداد اجاره امضا می کنند، اعــالم می کنند که نیازی به 
دریافت کد رهگیری ندارند؛ چون مشــاوران امالک به آنها 
می گویند ما در صورتی که کد رهگیری صادر کنیم، مجبور 
به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که 
این رقم را می بایست موجر و مســتأجر پرداخت کنند؛ به 
خصوص که در حال حاضر با افزایش سرسام آور اجاره بها، 
در شهر تهران مشاوران امالک بعضاً تا ۱ میلیون تومان عالوه 

بر کمیسیون قرارداد، از موجر و مستأجر دریافت می کنند.

دریافت کد رهگیری رایگان است /  مشاوران 
امالک نباید وجه دریافت کنند

این در حالی است که قانونا اخذ وجهی بیش از رقم کمیسیون 
غیر قانونی است و مشاوران امالک ملزم به صدور کد رهگیری 

به صورت رایگان هستند.

چکونه وام ودیعه اجاره مسکن »صوری« بگیریم!؟
از ســوی دیگر، از آنجایی که کد رهگیری در قراردادهای 
مسکن، عبارت است از تطبیق کد ملی با یک کد پستی، به 
راحتی هر فردی می تواند با خرید کد ملی و کد پستی در بازار 
سیاه، نسبت به انعقاد قرارداد صوری اقدام کند؛ و بدون آنکه 
واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن 

دریافت کند.
با توجه به اینکه اقســاط وام ودیعه ۱۳ درصدی در تهران 
چندان باال نیست، دریافت کننده وام ودیعه صوری می تواند 
به یکی از افراد مخل بازارهای دارایی همچون ارز، ســکه، 
بورس و… تبدیل شود؛ به نظر می رسد تجمیع سامانه های 
امالک و مستغالت )وزارت صمت( و امالک و اسکان )وزارت 
راه و شهرســازی( می تواند یکی از راه های مقابله با امضای 

قراردادهای صوری اجاره برای دریافت وام ودیعه باشد.

بســیاری از متقاضیان واقعی دریافت وام ودیعه مســکن 
معتقدند هیئت دولت یا ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا باید 
مصوبه ای به وزارت صمت و سپس اتحادیه مشاوران امالک 
ابالغ کند که مردم با ارائه اسناد قراردادهای عادی اجاره خود، 
بتوانند بدون پرداخت هزینه جدید، کد رهگیری دریافت 
کنند. همچنین در این بازه زمانی، مشــاوران امالک نیز ار 
پرداخت مالیات بــر ارزش افزوده معاف شــوند یا ارقام آن 

کاهش یابد.

شاکری: دریافت کد رهگیری الزامی است اما 
مشاوران امالک نباید هزینه اضافه دریافت کنند

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وام ودیعه 
مسکن و الزام به دریافت کد رهگیری اظهار داشت: برای ایجاد 
شفافیت، دریافت کد رهگیری بابت اتصال کد پستی به کد 
ملی باید الزامی باشد؛ باید این موضوع به اتحادیه مشاوران 
امالک اعالم شود که بنگاهی ها از مردم بابت کد رهگیری، 

هزینه ای دریافت نکنند.
وی ادامه داد: برخی مشــاوران امالک کار مردمی که برای 
امضای قراردادهای خرید و فروش یا رهن و اجاره مســکن 
مراجعه می کنند را ســخت و پیچیده کرده اند؛ ما در طرح 

دو فوریتی مســکن که به زودی اعالم وصول می شود، به 
قراردادهای اجاره مسکن هم پرداخته و اعالم کرده ایم که باید 
همه قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش، ثبت رسمی و 

در سامانه اسکان، ثبت و کد رهگیری صادر شود.
شاکری با اشاره به گریزان بودن بسیاری از افراد از شفاف 
بودن به دالیل متعدد، تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان 
تطابق بیش از یک کد ملی با یک کد پستی برای دریافت 
کد رهگیری وجود ندارد، بــا هدف جلوگیری از فروش 
کد ملی و کد پستی برای دریافت کد رهگیری های غیر 
واقعی، باید سامانه های متعدد شامل ثبت اسناد، ثبت 
احوال، سامانه امالک و مستغالت، سامانه صدور پایان کار 
شهرداری ها، سامانه انشعابات دستگاه های خدماتی تابعه 
وزارت نیرو و… با سامانه امالک و اسکان منطبق شده 
تا از فروش کد رهگیری های غیر واقعی جلوگیری شود.

خسروی: اگر مشاور امالکی برای کد رهگیری 
هزینه اضافه از کمیسیون بخواهد، مردم به اتحادیه 

اطالع دهند
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک هم در 
گفت وگو با خبرنگار مهر درباره الزام به اخذ کد رهگیری اظهار 
داشت: قانونا دریافت کد رهگیری الزامی است. اگر یک مشاور 
امالک بابت ارائه کد رهگیری، هزینه بیشتری می گیرد، مردم 
به اتحادیه اعالم کنند. وی ادامه داد: هر قراردادی که تنظیم 
می شود، باید کد رهگیری دریافت شود، کد رهگیری هیچ 
هزینه ای ندارد و مشاور امالک باید با همان حق کمیسیونی 

که اخذ کرده، کد رهگیری صادر کند.
خسروی با تکذیب آنچه برخی مراجعان به دفاتر مشاوران 
امالک اعالم می کنند که این دفاتر دو نوع قرارداد دارند، یکی 
با کد رهگیری یکی بدون این کد، ادامه داد: اینکه یک مشاور 
امالک تخلفی بکند، ارتباطی به قانون ندارد، همه مشاوران 
امالک می بایست برای مراجعه کنندگان به این دفاتر بابت 
قراردادهای رهــن و اجاره یا خرید و فروش مســکن، کد 

رهگیری صادر کنند.
به گفته رئیس اتحادیه مشــاوران امالک، کسانی که بابت 
فرار از پرداخت مالیات یا شفافیت در خصوص نحوه اسکان 
خود، کد رهگیری دریافت نکنند، خودشان مقصر هستند نه 

مشاور امالک!

حواشی اجبار به دریافت کد رهگیری برای وام ودیعه

قراردادهای صوری  برای  وام  ودیعه  مسکن

بورس قرمزپوش شد
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )یکشنبه( 
۶ هزار و ۷۷۶ واحد افت داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم یک میلیون و ۹۴۶ هزار واحد رسید. 
براســاس معامالت روز گذشــته بیش از هشت 
میلیارد و ۴۵۹ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۵۵ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال داد 
و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو 
هزار و ۶۹۲ واحد کاهش به ۵۰۷ هزار و ۵۳ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۷۶۸ واحد 

افت به ۳۳۲ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول چهار هزار و ۸۸۹ واحد و شاخص 
بازار دوم ۱۳ هزار و ۹۵۹ واحد کاهش داشت. عالوه 
بر این در بین تمامی نمادها، نماد ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با چهار هزار و ۴۸۷ واحد، 
سایپا )خساپا( با سه هزار و ۳۰۹ واحد، پاالیش نفت 
تهران )شتران( با دو هزار و ۵۳۴ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا( با دو هزار و ۲۴۲ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با دو هزار و ۲۲ واحد، سرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۴۳۷ واحد، شرکت 
ارتباطات ســیار ایران )همراه( با یک هزار و ۲۹۵ 
واحد، فوالد خوزســتان )فخوز( با یک هزار و ۱۱۱ 
واحد و نفت بهران )شبهرن( با ۹۲۰ واحد بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
 در مقابل نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
)فارس( با پنج هــزار و ۳۲۹ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با پنج هــزار و ۱۲۲ واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با سه هزار و ۸۶۸ واحد، 
گسترش نفت و گاز پارســیان )پارسان(( با یک 
هــزار و ۷۷۰ واحد، س. نفت و گاز پتروشــیمی 
تامین )تاپیکو( با یک هــزار و ۷۲۹ واحد، معدنی 
و صنعتــی چادرملو )کچاد( با یک هــزار و ۲۳۴ 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و ۲۱۴ واحد، 
توســعه معادن و فلزات )ومعادن( بــا یک هزار و 
۱۵۱ واحد، پتروشــیمی جم )جم( با ۸۸۲ واحد 
و پارس خودرو )خپارس( با ۶۷۷ واحد تاثیر منفی 
بر شاخص داشتند. برپایه این گزارش، روز گذشته 
نماد فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
گروه دارویی برکت، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه 
گذاری گروه توســعه ملی، گروه پتروشیمی س. 
ایرانیان و پاالیش نفت بندرعباس در گروه نمادهای 

پربیننده قرار داشتند.

کارنامه موفق چادرملو در امر آموزش
 52 هزارو 825 نفر ساعت آموزش 

کارکنان در سال 1398 
یکی از شاخصهای توسعه ارتقای سطح دانش و 
تربیت نیروهای متخصص در زمینه های مختلف 
است . از این رو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 
اعتقاد به این اصل همه ساله نسبت به برگزاری دوره 
های آموزشی برای گروهها و مشاغل مختلف فعال 
در مجتمع های معدنی و صنعتی و نیز واحدهای 
ستادی اهتمام نموده است . این شرکت در سال 
۱۳۹۸ تعداد ۸ هزارو۵۶۳ نفر از کارکنان و کارگران 
شــاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی و دفتر 
مرکزی را با برگزاری دوره های متعدد با  ۵۲ هزارو 

۸۲۵ نفر ساعت تحت آموزش قرار داده است . 
همچنین در سال ۱۳۹۸ همانند سال های گذشته 
در راســتای تقویت ارتباط صنعت با دانشــگاه، 
تعداد ۹۲ نفر از کارآموزان دانشــگاهی به مّدت 
۲۲ هزارو ۱۸۰  نفر ساعت در مجتمع های معدنی 
و صنعتی چادرملو در رشــته هــای معدن، برق 
صنعتی، جوشکاری، الکترونیک، صنایع، شیمی، 
مهندسی کنترل، برق صنعتی، مواد و متالوژی، 
H.S.E، مهندســی فن آوری )متالــوژی ذوب 
فلزات(، مهندسی فن آوری )مکانیک( و الکترونیک 

دوره های مربوطه را طی نمودند.

معوقات کمتر از نیم درصد، مایه افتخار 
بانک  قرض الحسنه مهر ایران

مرتضی اکبری اظهار کرد: در نظام بانکی معوقات 
به صورت شکلی باالي ۱۰ درصد است، اما در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در حدود چهار دهم درصد 
یعني کمتر از نیم درصد است. این در حالي است 
که در نظام بین الملل معوقــات کمتر از ۲ درصد 
نداریم؛ لذا وضعیت کنوني براي نظام ما یک افتخار 

و از برکات قرض الحسنه است.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، به نقل از 
ایکنا حدود چهار دهه موضوع بانکداری اسالمي در 
ایران محل مناقشه و اختالف  نظرهاي زیادي بوده 
است. تمام اقداماتي که هم براي اصالح نظام بانکي 
صورت گرفته تاکنون نتیجه  اي نداشته و طرحي 
هم که توسط مجلس شوراي اسالمي آماده شده 
محل اختالف نظر زیادي میــان مجلس و بانک 

مرکزي است.

اخبار
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زمزمــه راه اندازی بورس پنجم یــا همان بورس 
امالک، مستغالت و امتیازات به گوش می رسد و 
آنطور که مســئوالن وعده داده اند، قرار است این 
بازار با سرمایه ثبت شده ۵۰۰۰ میلیارد تومانی تا 

چهار ماه آینده راه اندازی شود.
به گزارش ایســنا، دهم تیرماه بود که مدیرعامل 
بورس تهران از راه اندازی بورس امالک، مستغالت 
و امتیازات در هفته آتی، یعنی نهایتا تا ۱۷ تیرماه 
خبر داد. صحرایی در مــورد این وعده که تا تاریخ 
مذکور عملیاتی نشــد، توضیح داده بود که طبق 
اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای افراد 
کم توان جامعه حداقل مسکن را تامین کند. در این 
راستا بورس مسکن راه اندازی خواهد شد. در واقع 
یک بورس جدید به عنوان پنجمین بورس کشور 
راه اندازی خواهد شد که در این بازار هم زمین، هم 
منابع و هم آپارتمان و ملک معامله می شود. البته 
این متفاوت با سهام شرکت های ساختمانی است.

به گفتــه صحرایی، هــدف از راه انــدازی بورس 
مسکن این است که قیمت تمام شده مسکن برای 
مصرف کننده نهایی کاهش یابد، از سوی دیگر در 
این بازار شفافیت حاکم است و تعداد معامالت در 
ملک ها مشخص است و افراد می توانند پس انداز 

ساالنه خود را در مسکن سرمایه گذاری کنند.

حضور سه گروه سهامداری در بورس 
مسکن

پس از گذشت حدود یک ماه از خبر مذکور، حسن 
قالیباف اصل- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
- از مصوبه ۱۸۷ جلسه شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار برای تأســیس بورس امالک، مستغالت و 
امتیازات با سرمایه ثبت شده ۵۰۰۰ میلیارد تومانی 

در آینده نزدیک خبر داد.
طبق توضیحات قالیباف بــه نقل از پایگاه خبری 
سازمان بورس، تشکیل این بورس عالوه بر کمک 
به حوزه امالک و ساخت و ساز مسکن و امتیازات 
در کشور، طیف وسیعی از دارایی ها را نیز پوشش 
خواهد داد که در سایر بورس ها قابلیت معامله و 
ابزار تامین مالی آن به این شــکل وجود ندارد.بنا 

بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس امالک، 
مستغالت و امتیازات،  شــامل ۳۵ درصد تشکل 
های بخش خصوصی و تعاونی، ۳۵ درصد نهادهای 
عمومی دولتی و غیر دولتی و ۳۰ درصد نیز عامه 

مردم خواهند بود.
بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری 
در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته 
باشــند و ۳۵ درصد از این سهام در اختیار تشکل 
های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق 
تعاون و اتاق بازرگانی مشــخص شــده و فعاالن 
صنعت ساخت و ساز و ســاختمان کشور در آن 

حضور خواهند داشت.
۳۵ درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای 
عمومی دولتی و غیر دولتی است که  مالکیت بخش 
عمده ای از زمین های کشــور را در اختیار دارند. 
۳۰ درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره 
نویســی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص 
حقیقی می توانند با مشارکت در این پذیره نویسی 

به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه گذاری کنند.
بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
نیز مکلف شده است که مقدمات الزم را فراهم کند 
تا هر چه سریع تر زمینه های تاسیس این بورس 

مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود.

طراحــی اوراق »صندوق های زمین و 
ساختمان« و »طرح های فروش متری« در 

بورس امالک
همچنین طبق گفته های شاهین چراغی- عضو 
شورای عالی بورس - در بورس امالک و مستغالت، 
اوراق مختلفی ماننــد »صندوق هــای زمین و 
ساختمان« و »طرح های فروش متری« طراحی 
خواهد شد. براساس مصوبه هیات وزیران تمامی 
مجموعه های دولتی می توانند با قیمت کارشناسی، 
دارایی های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، 
قیمت گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد 
بود. دارندگان اوراق می توانند ملک شان را براساس 
مدل قیمت گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر 

واگذار کنند.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، با کنترل بازار ارز، تقریبا روند قیمتی در 
بازار خودرو ثابت مانده و تغییر چندانی در قیمت ها 
ایجاد نشده اســت؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که 
تعیین کننده اصلی قیمت بازار خودرو میزان عرضه 

و تقاضا و تناسب میان آن هاست.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین 
وضعیت بازار خودرو و مسیر قیمتی آن طی روزهای 
اخیر، آن هم در شــرایطی که قیمت ارز چند روزی 
است که به حالت کنترل در آمده، اظهار کرد: نسبت 
به هفته های گذشته که ارز نرخ های باالیی داشت، 
قیمت خودرو در بازار تغییر چندانی نداشته است و 
همچنان مشتری در بازار نیست؛ فروشنده بسیار است 

اما مشتری برای خرید مراجعه نمی کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران تاکید کرد: زمانی که نرخ دالر در محدوده ۲۵ 
هزار تومان بود، با افزایش قیمت خودرو در بازار روبرو 
شــدیم اما حال که دالر در کانال ۲۰ هزار تومان قرار 
گرفته است. طبق بررسی ها می بینیم که اختالف قیمت 
چندانی نسبت به هفته گذشته مشاهده نمی شود اما 
فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان باالســت. وی 
تصریح کرد: این اختالف قیمت کارخانه و بازار که طی 
سال های اخیر ایجاد شده اســت، روزبه روز با کاهش 
عرضه خودروسازان، بیشتر شــده و در حال حاضر به 
مرحله ای رسیده که مشاهده می شود اختالف قیمتی 

برخی خودروها به ۱۰۰ درصد رسیده است.
موتمنی افــزود: برخالف آنچه که خــودرو کاالی 
مصرفی و ضروری اســت که باید متناسب با نیازی 
که در بازار برای آن وجود دارد، تامین شــود، از سال 
گذشته به این نیاز به درستی پاسخ داده نشده و  در 
نهایت هم به همین فاصله فاحش قیمتی کارخانه و 
بازار منجر شــده ؛ لذا خودرو را به کاالیی سرمایه ای 
تبدیل کرده که به دست مشتری واقعی هم نمی رسد .
طبق تاکید این مقام صنفی، اگر بخواهیم این فاصله 
قیمتی کاهش یابد، خودرو بایستی از کاالی سرمایه ای 
خارج و به کاالی مصرفی تبدیل شود؛ این مهم نیز 
زمانی اتفاق خواهد افتاد  که خــودرو به اندازه کافی 
تولید و به بازار عرضه شــود. هر کاالیــی که در بازار 

دچار کمبود عرضه شود، به کاالیی سرمایه ای تبدیل 
می شود که کوچکترین نوسان نرخ  ارز هم آن را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران ادامه داد: با افزایــش قیمت ارز به دلیل اینکه 
خودرو به چشم کاالی ســرمایه ای دیده می شود، 
افرادی که خــودرو در اختیار دارند، بــا این دید که 
احتماال قیمت ها باالتر هم خواهد رفت و سود بیشتری 
حاصل خواهد شد، از فروش خودروهای خود امتناع 
می کنند؛ از ســوی دیگر به دلیل باال رفتن قیمت ها 
به همین شیوه، مشتری  نیز نمی تواند خرید خود را 
انجام دهد و به این امید است که قیمت ها عقب نشینی 
کند. هفته گذشته که نه فروشــنده ای در بازار بود و 
نه خریداری اما در حال حاضــر با کاهش قیمت ارز 

فروشنده هست اما تقاضا نیست.
موتمنی پیش بینی کرد: چنانچه نرخ ارز باز هم کاهش 
یابد، احتمال دارد که شاهد ریزش قیمت در بازار خورو 
باشــیم؛ اما بازهم تاکید می کنم آنچه که بیشترین 
تاثیرگذاری را دارد، افزایش عرضه است. در هر صورت 
اگر عرضه بیشتر باشد، ریزش قیمت ها بیشتر خواهد 
شد. طبق روال سال های گذشته، چنانچه حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه یا بیشتر خودرو به بازار 
وارد می شد، قاعدتا نیازها تامین شده، فاصله قیمتی 

کارخانه از بین رفته و بازار نیز متعادل خواهد شد.
وی یادآور شد: طبق آمار خودروسازان سال گذشته  
حدودا ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر تولید 
و به بازار عرضه نشد، همین کمبود عرضه سبب شد که 
فاصله قیمتی کارخانه و بازار که زمانی به طور مثال ۳ 
درصد بود، در حال حاضر برای برخی خودروها به ۱۰۰ 

درصد هم رسیده باشد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در پایان تاکید کرد: همانطور که یاد شد، خودرو  کاال 
مصرفی و ضروری است که بایستی نظارت بر روی آن 
وجود داشته باشد تا به میزان کافی و متناسب با تقاضا، 
تولید و به بازار عرضه شود تا فاصله قیمتی کمتر و کمتر 
شود؛ در اینصورت دیگر کسی بیش از نیاز خود تقاضا 
نخواهد کرد و واسطه گری و ســوداگری به حداقل 

خواهد رسید و چه بسا که از بین هم خواهد رفت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالک یک هزار واحد 
مسکونی خالی که پیشتر اعالم شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است.

محمود محمودزاده در گفت وگو با مهر درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی 
برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت 

گرفته و توانسته ایم این بخش را با این فعالیت ها، بار دیگر احیا کنیم.
وی در پاسخ به این پرســش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، 
از دریافت وام خرید مســکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم حذف 
می شود؟، اظهار داشت: این دو تســهیالت به هم ارتباطی ندارند و وامی که 
از امروز ثبت نام آن آغاز شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر فردی این 
تسهیالت را دریافت کند، می تواند همچنان از صندوق پس انداز مسکن یکم 

نیز تسهیالت خرید یا ساخت مسکن دریافت کند. معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت یک ساله در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد و سپس به بانک بازگردانده می شود؛ بنابراین متقاضی 
از شمول خانه اولی بودن، خارج نمی شود؛ درنتیجه می تواند تسهیالت خرید 

یا ساخت مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم را هم دریافت کند.
وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی 
احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه 
ایجاد شده بود؛ مجموعه ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، 

یکی از بانک های شبه دولتی است.
محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به 

مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود 
یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک ها بوده اند و منظور از نهاد، 

مجموعه های غیر دولتی هستند.
وی با رد این شائبه که برخی رســانه ها گمانه هایی مبنی بر اختصاص این 
واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک 

خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای 
خالی از هفته آینده ارسال می کنیم، از آنها می خواهیم تا اطالعات مربوط به 
مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا 

خودشان در آن مستقر شده اند یا به بازار اجاره عرضه شده است.

ثبات قیمت ها در بازار خودروبورس امالک تا ۴ ماه دیگر می آید

مالک یک هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی-دولتی است

گروه اقتصاد ایران وجهان
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آخرین قیمت ها از بازار طال، ارز و سکه
آخرین گزارش ها از بازار طال و ارز حاکی از این است که نرخ ها در بازار طال و سکه افزایش را تجربه کرده، اما ارز ثبات قیمت خود را حفظ کرده است. روز گذشته هر قطعه سکه تمام بهار طرح 
جدید ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان داد و ستد می شود که نسبت به روز گذشته ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان است که افزایش ۶۰۰ هزار تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه می کند. هر قطعه نیم سکه نیز با افزایش ۶۰ هزار تومانی، پنج میلیون و ۵۲۰ هزار تومان قیمت دارد و هر قطعه 

ربع سکه سه میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است که افزایش ۵۰ هزار تومانی را نسبت به روز گذشته نشان می دهد.

ويژه
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جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در اردیبهشت 
ماه امسال از بین ۴۴ کاالی اساسی و مهم، قیمت ۳۵ کاال 
افزایش داشته است و عدس بیشترین افزایش قیمت را 
داشته و قیمت هر کیلو از آن تقریبا ۲.۵ برابر شده است.بر 
اساس این آمار در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه 
سال قبل قیمت سه کاال بیش از ۱۰۰ درصد، شش کاال 
بیین ۵۰ تا ۱۰۰ درصــد و ۲۶ کاال کمتر از ۵۰ درصد 
افزایش یافته است. همچنین نرخ یک کاال ثابت مانده و 

قیمت ۸ کاال کاهش داشته است.
بیشترین افزایش قیمت در اردیبهشت امسال نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب مربوط به عدس، لپه، لوبیا 
قرمز و لوبیا چیتی است که به ترتیب ۱۵۷.۸، ۱۳۱.۵، 
۱۰۶.۸ و ۶۸.۴ درصد افزایش داشته است. قیمت این 
سه محصول در اردیبهشت ســال گذشته به ترتیب 
۷۶۰۰، ۱۰ هزار و ۳۰۰، ۱۰ هــزار و ۸۰۰ و ۱۳ هزار و 
۸۰۰ تومان بوده، اما در اردیبهش امسال به ۱۹ هزار و 
۷۰۰، ۲۳ هزار و ۹۰۰، ۲۲ هزار و ۳۰۰ و ۲۳ هزار و ۲۰۰ 

تومان رسیده است.
در رابطه با افزایش قیمت حبوبات اواخر فروردین ماه 
دبیرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی گفته بود که 
با بسته شــدن مرزهای وارداتی و صادراتی، بعضی از 
کشــورها صادرات برخی از محصوالتشان را محدود و 
ممنوع کردند و همین امر باعث شد افرادی که بار غالت 

و حبوبات دارند نیز محصوالتشان را با قیمت بیشتری 
بفروشند. در پی این افزایش قیمت در یکی از جلسات 
ســتاد تنظیم بازار در خرداد ماه بازار مقرر شــد بانک 
مرکزی تامین ارز حبوبات را در اولویت قرار دهد و تمام 
دستگاه های نظارتی ضمن تشدید بازرسی ها به ویژه 
کنترل انبارها و واحدهای بسته بندی با احتکار و عدم 

رعایت مراتب سود مصوب برخورد کنند.
پنج کاالی دیگری که در مدت یاد شــده بیش از ۵۰ 
درصد افزایش قیمت داشتند شــامل دو نوع تیر آهن 
با بیــش از ۵۸ و ۵۴ درصد افزایش قیمــت و دو نوع 
روغن موتور با بیــش از ۵۰ و ۵۴ درصد افزایش قیمت 
و همچنین موز با ۵۵.۴ درصد افزایش قیمت اســت. 
قیمت هر کیلوگــرم موز از حدود ۱۳ هــزار تومان در 
اردیبهشت پارســال به ۲۰ هزار تومان در ماه مشابه 

امسال رسیده است.
انــواع برنج، تخم مرغ، شــیر، قند، نخــود و همچنین 
الستیک، سیمان و میلگرد نیز از جمله کاالهایی هستند 
که در اردیبهش امسال بین ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش قیمت داشتند.همچنین در این 
ماه قیمت کره پاســتوریزه ۱۰۰ گرمی ثابت مانده و به 
قیمت ۴۵۰۰ تومان عرضه می شده و قیمت جو خارجی و 
خرما مضافتی با ۱.۸ و ۲.۸ درصد افزایش کمترین افزایش 
قیمت را داشتند و در اردیبهشت امسال با قیمت هر کیلو 

۱۹۰۰ و ۲۴ هزار تومان عرضه شده است.

بر اساس مصوبه جدید ســتاد تنظیم بازار ماسک و 
مواد اولیه تولید آن از جمله، ملــت بلون و پارچه در 
صدر اولویت های بازرسی قرار گرفت.  اخیرا جدال بر 
سر رعایت نرخ مصوب ماسک باال گرفته و در حالی 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت داروخانه هایی را 
که ماســک را با قیمت بیش از ۱۵۰۰ تومان عرضه 
می کنند "متخلف" توصیف می کنــد، داروخانه ها 
می گویند تاکنون هیچ ماسکی با نرخ مصوب دریافت 
نکرده اند و قیمت ماسک در داروخانه نیز بیش از ۲۰۰۰ 
تومان است. البته وزارت صمت وعده داده که در فرآیند 
سیستمی کردن تولید و توزیع ماسک،  اگر تخلف هر 
یک از شبکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه 
مواد اولیه آنها قطع می شود که این روند می تواند مانع 
از گران فروشی ماسک شود.  در این میان نایب رئیس 

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک معتقد است 
بخشی از مواد اولیه عرضه شده از سوی وزارت صمت 
از کانال هایی وارد بازار می شود، اما وزارت صمت باید 
بتواند، قیمت فروش در واحدهایی که به آنها مواد اولیه 
ارائه می کند را کنترل کند. همچنین طبق این مصوب 
ستاد تنظیم بازار،  فهرست سایر کاالهای اولویت دار 
برای بازرسی و نظارت در هفته پیش رو شامل فوالد 
از جمله شمش، اسلب، میلگرد، تیرآهن و ورق، لوازم 
خانگی، الستیک باری سبک و سنگین، کاغذ، مواد 
پتروشیمی گریدهای پرمصرف و کاالهای اساسی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی اعم از جو، ذرت، برنج، روغن، دانه های 
روغنی و شکر است.در این میان بازرسی از پارکینگ ها 
و محل های نگهداری خودروها نیز از جمله اولویت های 

دیگر بازرسی در نظر گرفته شده است.

رئیس انجمــن خرما گفت: علــی رغم افزایش 
هزینه های معیشــت و نهاده های کشاورزی، 
قیمت خرما تغییری نداشته است.محسن رشید 
فرخی با اشاره به اینکه بازار خرما تعریفی ندارد، 
اظهار کرد: علی رغم افزایش هزینه های معیشت 
و نهاده های کشاورزی اعم از سم و کود، قیمت 
خرما از سال گذشــته تاکنون تغییری نداشته 
اســت. او افزود: با وجود افزایــش ۲۱ درصدی 
حقوق و دستمزد و رشــد باالی تورم جای این 
سوال مطرح است که آیا نرخ خرما نباید افزایش 

یابد؟
فرخی یزدی با انتقاد از حضور واسطه ها و دالالن 
در سطح بازار بیان کرد: با وجود حضور واسطه 
های منفعت طلب، مدیریت بازار دچار مشــکل 
شده است که شیوع ویروس کرونا و توسعه بازار 
دیجیتال یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با دالل 

بازی است.این مقام مسئول قیمت فعلی هر کیلو 
خرما درجه یک در استان های مبدا را ۱۸ تا ۲۰ 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت تمام شده 
خرما در هر منطقه متفاوت اســت، اما با وجود 
افزایش هزینه های تولیــد، قیمت خرما مظلوم 

واقع شده است.
رئیس انجمن  ملی خرما درباره آخرین وضعیت 
تولید خرما بیان کرد: با توجه به سال آوری پیش 
روی تولید خرما بر آورد می شــود که تولید این 

محصول به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.
رشــید فرخی در پایان با اشــاره به اینکه سال 
گذشته صادرات خرما نسبت به سال ما قبل خود 
۳۰ درصد کاهش داشته اســت، تصریح کرد: با 
گسترش ویروس کرونا، امسال در بحث صادرات 
سال سختی را پیش رو داریم، همانگونه که بازار 

مواد غذایی در دنیا دچار تنش شده است.

در فصل بهــار حــدود ۶.۵ میلیون تــن انواع 
کاالی اساســی بــه ارزش بیــش از۲میلیارد 
دالر وارد کشور شده اســت که ابهامات جدی 
 درخصوص مبدا واردات این کاالها ایجاد شــده 

است.
حدود یک ســال قبل معاون فنی گمرک ایران 
در مکاتبه ای با رئیس دفتر وزیر اقتصاد مباحثی 
را در خصوص چهار شــرط گمرک برای حذف 
گواهی مبدأ از اســناد ضمیمه اظهارنامه مطرح 
کرد. در نامه معاون فنی گمــرک آمده بود: در 
صورتی که چهار شرط از جمله ممنوع المعامله 
نبودن کشور ســازنده احراز شود، صاحبان کاال 
می توانند به تشخیص »گمرک ایران«، گواهی 
مبدا ، به عنوان یکی از اسناد ضمیمه اظهارنامه 

را ارائه نکند.
 ابهامات  مربوط به عدم ارائــه گواهی مبدا بعد 
از مطرح شــدن مباحثی در خصــوص واردات 
کاالهای اساسی از طریق کانالهای آمریکایی به 
ایران مطرح شد.پیگیری ها نشان می دهد در سه 
ماهه نخست ســال جاری به عنوان مثال حدود 
دو و نیم میلیون تن ذرت دامی به ارزش تقریبی 
۶۰۰ میلیون دالر از حدود ۱۵ کشور مختلف به 

ایران وارد شده است.
در آمارهای ارائه شــده از ســوی گمرک ایران 
نام کشورهایی مثل امارات ، انگلیس ، سوئیس 
و غیره دیده می شــود که اصوالً این کشــورها 
در تولیــد ذرت دامی نقشــی ندارنــد و همین  
موضوع، بیشتر مشخص کرد عمده این کشورها 
کشــورهای طرف معامله یا صادر کننده نهایی 
کاال به ایران هستند. در واقع یک تفکیک جدی 

میان کشــورهای صادرکننــده و تولیدکننده 
کاالهای صادراتی وجود دارد. در این بین برای 
پیگیری این موضوع که کشور مبدا کدام کشور 
 بوده اســت پیگیریهایی از مســئوالن مختلف 

انجام شد.
مهرداد جمــال ارونقی معتقد اســت: در حال 
 Certificate of( حاضــر، گواهــی مبــدا
origin(، از اســناد ضمیمــه اظهارنامه حذف 
نشده است و تا کنون و در طی یک سال گذشته 
هیچ واردات تجــاری بدون ارائــه گواهی مبدا 
انجام نشده اســت. گمرک ایران برای تسهیل 
در شــرایط واردات، بعــد از پیشــنهاد اتــاق 
بازرگانی که خواســتار حذف گواهی مبدا شده 
بودند۴شــرط را برای عدم ارائــه گواهی مبدا 
مطرح کرد که این ۴ شــرط ، همــان منطوق 
 تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور 

گمرکی است.
معاون فنی گمرک ایران گفت: بر اساس مکاتبه 
انجام شده با رئیس دفتر وزیر اقتصاد و نص ماده 
۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، خود 
گمرک ایران باید تشخیص دهد کدام کاال از ارائه 
گواهی مبدا معاف اســت؛ از سوی دیگر تمامی 
کاالهای اساسی وارد شــده، با ارائه گواهی مبدا 
از ســوی صاحبان کاال که عمدتاً شــرکت های 
دولتی هستند وارد کشــور می شوند.وی افزود: 
کشور ســازنده )Country of origin( ، در 
گواهی مبدا قید می شود؛ این در حالی است که 
عمدتاً صادرات از طریق کشورهای ثالث مانند 
امارات و غیره انجام می شود که این فرآیند غیر 

قانونی نیست.

پــس از کاهش حــدود ۵ 
هزار تومانــی قیمت دالر در 
هفته گذشته برخی فعاالن 
اقتصادی بر ایــن باورند که 
سیاست های بانک مرکزی 
می تواند موج دوم کاهش نرخ ارز را رقم بزند. اما برخی 
دیگر از فعاالند اقتصادی معتقدند که سیاست های بانک 
مرکزی تاثیری در کاهش نرخ دالر نداشته و کاهش نرخ 
ارز در هفته گذشته ناشی از اولتیماتوم به صادرکنندگان 
و برخی هیجانات بازار اســت و قرار نیست روند نزولی 
کاهش نرخ ها ادامه پیدا کند. بنابراین بنابر استدالل این 
فعاالن موج دوم کاهش نرخ ارز تحقق نخواهد یافت. اما 
مقام های دولتی اعتقاد دارند با گشایش مسیرهای ورود 
ارز به کشور، قیمت دالر سیر نزولی می گیرد ولی در فضای 
عمومی همچنان التهاب پیرامون بــازار ارز در باالترین 
سطح خود قرار دارد و پیش بینی نرخ های تاریخ ساز هم 

صورت می گیرد. 
نرخ دالر در هفته گذشته تا مرز ۲۶ هزار تومان افزایش 
یافت و به صــورت ناگهانی با ریزش ۵ هــزار تومانی به 
کانال ۲۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر قیمت دالر 

در صرافی های بانکی ۱۹هزار و ۶۰۰ تومان برای خرید 
است و صرافی ها هر دالر را معادل۲۰هزار و ۳۰۰ تومان 

نیز می فروشند.
اما رئیس کل بانک مرکــزی در رابطه با کاهش نرخ ارز 
اظهار کرد: این روزها بنا به دالیلی که مشخص است، و 
قبال نیز اعالم کرده بودم، بازار ارز دچار نوسان شده است. 

با اقدامات در دســت اجرا به تدریج و در روزهای آینده 
بازار ارز به آرامش خواهد رسید. عبدالناصر همتی گفت: 
این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز 
اقدامی نمی کنند، یا اینکه تصور می شــود برای تامین 
کسری و یا دالیل دیگر، نرخ ارز را باال می برند، بی اساس و 

یک برداشت و تصور کامال اشتباه است.

وی افزود: دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت 
ارز به چرخــه اقتصاد و تامین ارز واردات کشــور، چند 
روزی است عملیاتی شده اســت. در این دستورالعمل، 
عمال زمینه ای بــرای ایجاد تراکم غیرعــادی تقاضا و 
نیز سوءاســتفاده از آن باقی نمی ماند. به همین دلیل 
متاسفانه در مقطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی 
صادرکنندگان برای عرضه ارز خود، برخی از سودجویان 
در صدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخهای نامتعارف 

بوده اند.
در بازار ایران چقدر دالر وجود دارد؟ 

هیج برآورد رسمی در کار نیســت. دو گمانه مشخص 
در مورد میزان دالر کاغذی در کشــور وجود دارد. اولی 
مربوط به دو سال پیش اســت که میزان دالر کاغذی 
موجود را نزدیک به ۲۰ میلیــارد دالر برآورد کرده  بود. 
پیش بینی دوم تاکید دارد که نزدیک به ۳۵ میلیارد دالر 
در اختیار مردم و صراف ها است. اقتصاددانان هر دو عدد 
را رد می کنند و معتقدند که میزان دالر کاغذی موجود در 
کشور بسیار کمتر از این ارقام است. آنها روی عدد خاصی 
اجماع ندارند ولی ترجیح می دهند که در مورد حجم دالر 
سکوت کنند. هرچند در ایران در مورد میزان دالرهای 
کاغذی اجماعی وجود ندارد ولی فدرال رزرو مدتی قبل 
اعالم کرد در جهان ۱۲ میلیارد قطعه اســکناس ۱۰۰ 

دالری وجود دارد که ۸۰ درصد آن خارج از آمریکاست.

دالر20هزارتومانیقابلمصرفنیست

ادامه مسیر کاهشی دالر؟
مردمکششدالر11هزارتومانیراهمندارند

بازی خطرناک نرخ ارز با معیشت مردم
احسان سلطانی، اقتصاددان

به علت رکود، گرانی دالر، و کرونا و تحریم ها به طور قطع مصرف ارزی کشور پایین آمده است. همچنین از سوی دیگر به علت کاهش ارزش صادرات به دنبال بحران کرونا ارزش صادرات کشور نیز کاهش پیدا کرده است. از طرفی دیگر اگر 
رابطه متغییرهای دیگر را هم درنظر بگیریم در ده سال گذشته ارزش اسمی اقتصاد ایران،  بودجه دولت و تورم ۶ برابر شده است و این بدان معناست که دالر گران استفاده چندانی نخواهد داشت. البته به عبارت بهتر ۹۵ درصد مردم کشش 

دالر ۱۱ هزار تومانی را هم ندارند چه برسد به دالر ۲۶ و ۲۰ هزار تومانی. قدرت خرید آنقدر کاهش پیدا کرده است که تاب آوری مردم بسیار کم شده است. 
همان زمان هم که نرخ دالر به مرز ۲۶ هزار تومان رسید انتظار سقوط آن بسیار محتمل بود. بنابراین با هر قاعده ای در نظر بگیریم دالر ۲۰ هزار تومانی قابل مصرف نیست و در واقع قیمت واقعی دالر نصف این نرخی که در حال حاضر خرید 
و فروش می شود هم نیست. هنگامی که در عرض چندماه نرخ ارز را افزایش پیدا می کند باید قدرت خرید مردم نیز متناسب با آن افزایش پیدا کند. اما چون این اتفاق ظرف چند ماه می افتد دیگر دولت نیازی ندارد که قدرت خرید مردم را 

افزایش دهد، چون حقوق و دستمزد سالیانه تعیین می شود و نه ماهانه که این امر موجب تضعیف قدرت خرید و ناتوانی در تامین معیشت می شود. بنابراین افزایش نرخ ارز بازی خطرناکی را با معیشت مردم به راه انداخته است.
سودجویان و برخی افرادی که نان خود را در گرانی دالر می بینند موجب افزایش غیرواقعی قیمت ارز و دالر شده اند و این عوامل هم نمی توانند نرخ دالر را تا این اندازه نگه دارند. بنابراین نرخ دالر باید بیشتر از این میزان کاهش پیدا کند و 
حتی اگر امسال هم این روند کاهش را نداشته باشیم با توجه به قدرت خرید مردم و معیشت و دیگر متغییرها نرخ ارز و دالر در طوالنی مدت خواهد ریخت. طی سال های ۹۱ تا ۹۷ سه شوک ارزی را تجربه کردیم که این موضوع باعث شد 
تورم کاالهای اساسی به بیش از ۵۵ درصد رسیده و شاخص فالکت، رشد زیادی داشته باشد. امروز تاب آوری برای افزایش بیشتر نرخارز وجود ندارد و به هر علتی که این افزایش قیمت ها اتفاق افتاده باید به سمت کاهش شدن نرخ ارز پیش 

برویم. دولت اگر بخواهد توان کاهش نرخ ارز را دارد و زمانیکه نرخ ارز افزایش پیدا می کند دولت هم درآن دخالت دارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شوآف  در  ثبت  تابلوی  استارت آپ ها در بورس
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 

اشتباهات تصمیم گیران سیاسی کشور موجب شده تا استارت آپ ها برای رشد خود از کمبود و نبود نقدینگی شکایت داشته باشند. قطع روابط بین امللی و نبود مراودات جهانی در تامین مالی استارت آپها بسیار تاثیرگذار است که امروز از 
این فاکتور تاثیرگذار بی بهره ایم. بنابراین استارت آپ ها برای رشد نیاز به رشد سرمایه دارند اما به دلیل قطع ارتباطات این امکان وجود ندارد. از طرفی دیگر منابع مالی داخلی نیز برای سرمایه گذاری به سمت بازارهای امن رفته و در بازارهای 
طال، سکه، ارز و... سرمایه گذاری شده است. امروز استارت آپ ها نه بهره ای از سرمایه داخلی دارند و نه سرمایه خارجی و به همین دلیل از نظر تامین مالی در مضیقه قرار گرفته اند. متاسفانه تدبیر و بصیرتی نیز برای حل این مشکل وجود ندارد 

و تامین نقدینگی برای استارت آپ ها عمال غیرممکن شده است. این عوامل در کنار سر و صدای زیادی بازار سهام و همچین تمایل استارت آپ ها برای تامین نقدینگی موجب شده تا تمایل این شرکت ها برای ورود به بورس بیشتر شود. 
دولتی ها نیز که عالقه زیادی به شوآف، باال رفتن نمودار و ثبت تابلو دارند از این موضوع به نفع خود استفاده کرده اند و به این آتش دامن می زنند. در این بین کسی نگرانی متولیان این حوزه را نمی بیند. اگر ورود استارت آپ ها به بورس به 
شکست و عدم توانایی با تطبیق خود با قوانین بازار سهام منجر شود چه کسی می تواند خسارت ها و ضرر و زیان این شرکت ها را جبران کند. آیا کسی شکست استارت آپ ها در بازار سرمایه را گردن خواهد گرفت. ما از این موضوع یعنی 
ورود این استارتاپ ها به بورس قطعا خوشحال می شویم چرا که راه ورود برای بقیه هم هموار می شود و امید را به بازار کسب و کارهای اینترنتی تزریق می کند. اما باید روی دیگر سکه را نیز در نظر بگیریم. اگر بر خالف تصورات دیجی کاال یا 
بقیه در این مسیر به مشکل بخورند، تمام کسب و کارهای کوچکی که در کنار دیجی کاال و با فرهنگ خوبی که دیجی کاال برای خرید اینترنتی ایجاد کرده رشد کرده اند نیز ممکن است دچار بحران  شوند. نگرانی بزرگ این موضوع است و 

شاید بهتر است در این تصمیم، بازنگری هایی صورت گیرد. 

تا ثبت نام اســتارتاپ های 
ایرانی به تابلو بازار سرمایه 
راه زیــادی مانده اســت. 
زمزمه های ورود برخی از 
اســتارت آپ ها به بورس 
رنگ واقعیــت به خود گرفته و قرار اســت چندین 
استارت آپ کشور که نام آشنا هستند از روی اختیار 
یا اجبار طی مراحلی وارد بورس شــوند. از گذشته 
تاکنون همواره موانعی برای ورود اســتارت آپها به 

بورس وجود داشــته و امروز در شرایطی قرار است 
این شرکت ها به بورس ورود کنند که تمام مشکالت 
قبلی به قوت خود باقی است. قرار است با ورود این 
شرکت ها به بازار سرمایه مردم سهامداران اصلی آنها 
شوند بنابراین ورود عجوالنه و بدون کارشناسی آنها 
به بورس می تواند عواقب بدی داشته باشد. درحال 
حاضر، بالغ بر۴۳۰۰ شرکت دانش بنیان و بیش از 
۶ هزار استارت آپ در زمینه  های مختلف در کشور 
فعال هستند که گفته می شود در سال گذشته بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند. در 
چند ماه گذشته عرضه سهام چند شرکت استارتاپی 
از جمله دیجی کاال، کافه بازار، تپسی و شیپور سوژه 

محافل خبری شد اما این چند استارتاپ برای ورود 
بورس کافی هســتند؟ و به  طور کلی سازوکار ورود 

استارتاپها به بورس چگونه است؟
بحث های زیــادی در مــورد اســتارتاپ نامیدن 
شرکت هایی مانند تپ سی و دیجی کاال وجود دارد. 
بعضی معتقدند این شــرکت ها دیگر آنقدر بزرگ 
هســتند که نتوان به آن ها نام استارتاپ گفته کرد. 
موردی که در رابطه با ورود این اســتارت آپ ها به 
بورس مورد توجه است اینکه اگر قرار است بورسی 
شوند یعنی آنقدر بزرگ و قدرتمند شده اند که دیگر 
نمی توان نام آنها را استارت آپ ها نامید. شرایط اگر 
برای ورود این شرکت ها به بورس فراهم شده نهادن 

نام استارت آپ بر روی آنهاکوچک شمردن محسوب 
می شــود. بازار بورس در ایران روزهای ســبزی را 
پشت ســر می گذارد. این وضعیت مثبت بسیاری 
از شرکت ها از جمله بعضی استارتاپ ها را متقاضی 
حضور در بورس کرده اســت تا بتوانند از وضعیت 
بحرانی کنونی به سالمت عبور کنند. اما آیا حضور 
اســتارتاپ های بزرگ در بورس به نفع آنهاست یا 
صرفا یک تصمیم عجوالنه و احساسی است؟ به گفته 
یک فعال استارتاپی، ورود شرکت هایی استارتاپی 
به بورس ایده خوبی است اما این نگرانی وجود دارد 
که آیا این شرکت ها می توانند خود را با قوانین بازار 

سرمایه تطبیق دهند؟

آیااستارتآپهاباورودبهبورسمیتوانندسرمایهمردمراتضمینکنند

تعجیل  دولت درعرضه  سهام   استارت آپ ها
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

عدس، صدرنشین افزایش قیمت در اردیبهشت

ماسک در اولویت بازرسی قرار گرفت

قیمت هر کیلو خرما ۲۱ هزار تومان شد
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ضربه اساسی دولت به شركت های دانش بنيان
در حالی رئیس جمهور در اردیبهشت ماه امسال با افتخار از امکان صادرات 
دستگاه سی تی اســکن خبر داد که اخبار رســیده حکایت از واردات ۶۰ 
دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسالیس از سوی وزرات بهدشت دارد آن هم در 
حالی که شرکت های دانش بنیان کشورمان این دستگاه را تولید می کنند. 
این در حالی است که واردات این دستگاه ها که نمونه داخلی آن تولید می 
شود کامال مخالف شعار “جهش تولید ملی” است که از سوی مقام معظم 
رهبری نامگذاری شده است و ضربه اساسی به تولید داخل می زند و این 
سوال پیش می اید که چرا وزارت بهداشــت به سراغ واردات دستگاه سی 
تی اسکن ۶۴ اســالیس و ۱۲۸ اســالیس که تولید داخلی آنها را نداریم، 

نرفته است؟
در حال حاضر کشــور مشــکل کمبود ســی تی اســکن ۱۶ اسالیس را 
ندارد و با توجه به اینکه منابع ارزی ما محدود اســت باید تا حد امکان از 
تولیدات داخلی اســتفاده کنیم لذا معنایی ندارد بخواهیم سی تی اسکن 
۱۶ اســالیس خارجی وارد کنیم. الزم به ذکر اســت طبق اخبار رسیده 
قرار بر این اســت وزارت بهداشــت این دستگاه های ســی تی اسکن را 
در قالب یک وام ۲۵ ســاله از سازمان جهانی بهداشــت وارد کند این در 
حالی اســت که باید از منابعمان در ســال جهش تولید ملی تا حد امکان 
استفاده بهینه کنیم و ممکن اســت ما نیاز به واردات کاالهایی در حوزه 
پزشــکی پیدا کنیم که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد بنابراین باید 
 منابع ارزی را مدیریت کنیم تا مبادا در آینده بیماران به دلیل کمبود ارز 

برای واردات دارو فوت کنند.
گفتنی است تکنولوژی های سالمت حداقل ۵ درصد شاخص های سالمت 
کشور را ارتقا می دهند اما متاسفانه ما به گونه ای در حوزه سالمت برخورد 
می کنیم که انگار اگر تکنولوژی نداشــته باشیم همه چیز از بین می رود. 
باید تا حد امکان برنامه ریزی های حوزه ســالمت به ســمت پیشگیری 
و اصالح ســبک زندگی برود در غیراینصورت اینکه فکــر کنیم باید ارز 
برای واردات تکنولوژی در حوزه ســالمت داشته باشیم تا نظام سالمت ما 
پیشرفته شود این یک نگاه بسیار ابتدایی در حوزه سالمت است. می شود 
مسوولین ارشد کشور پشت تریبون های رسمی بابت شرکت های دانش 
بنیان و جوان هایی که به دنبال وارد کردن دانش هســتند فخر بفروشند 
اما در عمل کاری انجام دهند که تمام زحمات شرکت های دانش بنیان از 
بین برود. دولت باید با با صراحت نیاز کشــور را با تولیدکنندگان در میان 
بگذارد و کسانی که قادر به تامین هستند باید تعهد به تولید دهند. دولت 
به عنوان فردی که بــرای مردم خدمت می خرد و به نفــع مردم مداخله 
 می کند باید با تمام تولیدکنندگان داخلی در حوزه تجهیزات پزشــکی

 رایزنی کند.
نباید چنین شــود کــه در زمینه تجهیزات پزشــکی، تولیــدات داخلی 
داشته باشــیم و انبار شــرکت های داخلی پر از دستگاه شــود اما مشابه 
آن را وارد کنیم. اینها ســرمایه های ملی هســتند، دولــت باید دارایی 
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان را متعلق به خود و کشــور بداند و باید 
به شکل بهینه به نفع کشــور از آنها اســتفاده کند دولت نمی تواند خود 
را از مــردم و تولیدکنندگان جدا ببیند بــا این نگاه اگر جلــو برویم هم 
واردات ما ســامان پیدا می کند و هــم صادرات ما تقویت می شــود هم 
اشــتغال رونق پیدا می کند هم کیفیت خدمات بهبــود پیدا می کند اما 
اگر دولــت کار خودش را بدون توجــه به تولیدکننــدگان داخلی کند با 
 این کار جهش تولید اتفاق نخواهند افتاد و شــرکت هــای دانش بنیان

 زمین گیر خواهند شد.

همكاری يك شتابدهنده با صندوق نوآوری برای 
توسعه بازار استارتاپ های حوزه سالمت

یکی از شــتاب دهنده های فعــال در حوزه تجاری ســازی فنــاوری از 
هم ســرمایه گذاری با صندوق نوآوری و شــکوفایی وارد همکاری شد تا 
زمینه ای برای توسعه فناوری تا رســیدن به بازار برای استارتاپ ها فراهم 
کند. آرین عقیلی، مدیرعامل یکی از شــتاب دهنده ها بــا تاکید بر اینکه 
فعالیت ما در زمینه شتاب دهنده تجاری ســازی فناوری های نو متمرکز 
است، گفت: برای توســعه کسب و کار با اســتفاده از شیوه های سنتی به 
این حــوزه ورود کردیم؛ اما بعد از درگیر شــدن با جزییــات و مواجهه با 
فرایند تبدیل شــدن یک دانش به محصول صنعتی متوجه شــدیم که 
فرآیند تجاری ســازی فناوری های جدید، متدولــوژی و چارچوب های 
عملیاتی متفاوتی را می طلبد. بر همین اســاس هســته مرکزی شرکت 
را بروزرســانی و چگونگی پیشــرفت پروژه را بر اســاس متدولوژی دنیا 
یاد گرفتیم.  وی ادامه داد: کار ما از تالش بــرای راه اندازی یک مجموعه 
دانش بنیان بزرگ صنعتی در حوزه مواد اولیه دارویی آغاز شــد، اما بعد 
به سمت شــتاب دهی ورود به بازار ایده های نوآورانه حرکت کردیم. این 
دانش مورد استقبال دوســتان در واحدهای پژوهشــی قرار گرفت چرا 
 که اکوسیســتم برای رســاندن یک ایده یا دانش به محصــول تجاری و 

تصاحب بازار به این دانش نیاز دارد.
عقیلی با اشاره به مدل تجاری این شتاب دهنده گفت: ما به ازای خدماتی 
که به یک تیم فناور ارائه می دهیم که می تواند شامل بخشی از هزینه های 
ساخت نمونه اولیه و انجام آزمون های بالینی نیز باشد، در بخشی از درآمد 
آینده آن شرکت در قالب همکاری دو طرف شریک می شویم.  مدیرعامل 
این شــتاب دهنده با بیان اینکه ۱۵ اســتارتاپ در حوزه سالمت و علوم 
زیستی در سبد این شتاب دهنده حضور دارند، اظهار کرد: این استارتاپ 
ها شامل سه استارتاپ در حوزه مهندســی بافت، سه استارتاپ در حوزه 
غذاهای فراسودمند و پروبیوتیک ها، دو استارتاپ در حوزه درمان سرطان 
یا نانو تارگتینگ تراپی سرطان، دو استارتاپ در حوزه زخم پوش ها، یک 
استارتاپم واد اولیه دارویی و همچنین دو استارتاپ در زمینه مباحث کرونا 
یعنی محلول ضدعفونی کننده گیاهی بدون الکل و محلولی نانویی و آنتی 

ویروس می شود.
وی در مــورد خدمات گرنت )تحقیق و توســعه( در صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی گفت: شــتابدهی به تحقیق و توســعه با نگاه تجاری سازی، 
به خدمت جدیــد گرنت در صنــدوق نوآوری و شــکوفایی که بســیار 
هوشمندانه عمل می کند نیاز داشــت و جای این خدمت در اکوسیستم 
 نوآوری بســیار خالی بود کــه این صنــدوق در این زمینه اقــدام کرده 

است. 
عقیلی در مورد تعامالت شتاب دهنده پرتقال با صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز گفت: یکی از طرح های همــکاری ما در قالب هم ســرمایه گذاری از 
طریق صندوق زیســت فناوری و صندوق پرشــین داروی البرز به عنوان 
ناظر خواهد بود که بعد از اخذ مصوبه، کار شــروع خواهد شد. عالوه بر آن 
برای ثبت پتنت یکی از شرکت ها از طریق صندوق نوآوری اقدام کردیم و 
از خدمات صندوق برای حضور در نمایشگاهی در فرانسه استفاده کرده ایم. 
تســهیالت صندوق نوآوری خوب اســت اما هیچگاه داعیه مطالبه گری 
 از اکوسیســتم و صندوق نوآوری و شــکوفایی را نداشــته ایم و بیشــتر

 به حمایت معنوی نیاز داریم.

اخبار

آغاز همکاری استارت آپ ها و شرکت ملی پست تا پایان تابستان
شرکت ملی پست تا پایان تابستان همکاری خود با استارت آپ های ارائه دهنده خدمات پستی را آغاز می کند. به گفته عضو هیات مدیره شرکت پست تا پایان تابستان عقد سری اول قرارداد 

با استارت آپ ها به پایان می رسد تا به صورت عملیاتی در سکوی تجارت الکترونیکی به خدمت رسانی بپردازند.

هرجــا ســاختمان های 
سرکشــیده به آســمان 
مســکن مهــر بنا شــده، 
آنجا حضور دارند و روزانه 
چندین بار به این فازها سر 
می زنند و طعمه های خود را انتخاب می کنند! به 
این شکل که مالکان واحدهای مسکن مهر را با این 
سخنان که پروژه های شــما تا ۱۰ سال دیگر هم 
انجام نمی شود، تحریک می کنند تا واحد آنها را با 
قیمت کمتری از چنگشان دربیاورند؛ دالالن مسکن 
همان کسانی اند که شــهرهای جدید به خصوص 
واحدهای مسکن مهر حیاط خلوت آنها شده است. 
کلید همه فازها را هــم دارند و به راحتی روبه روی 
کارگزاری های قانونی مسکن در شهرهای جدید 
می توانید آنها را پیدا کنید. این سوداگران تعیین 
نرخ مسکن را از دست نهاد مربوطه خارج کرده اند و 

حاال مظنه قیمت به دست آنهاست.

مسکن های مهری که بیش از ۱۲ بار خرید 
و فروش شدند

 مهدی هدایت، مدیرعامل شهر پردیس گفت: تعداد 
زیادی از واحدهای شــهر پردیــس در حال خرید و 
فروش است که این اقدامات زمینه ساز افزایش دالالن 

می شود.  حتی دیده شده که یک واحد مسکونی در 
پردیس بیش از ۱۲ بار خرید و فروش شده است یا از 
طرفی هستند کسانی که ۱۰۰ واحد مسکن مهر را در 
اختیار خود گرفته اند. او ادامه داد: تعداد زیادی بنگاه و 
دالل در شهر پردیس وجود دارد که در مقایسه با سایر 
شهرها بسیار بیشتر بوده است و کنترل آن به راحتی 
امکان پذیر نیســت. هدایت با اشاره به اینکه شرکت 
عمران پردیس در تالش اســت که دالالن سرپایی را 
کنترل کند، افزود: برای کنترل این دالالن سعی داریم 

دالالن سرپایی را ســاماندهی کنیم،  قراردادهایی با 
دادستان و نیروی انتظامی برای کنترل این بازار منعقد 
کرده ایم تا از طریق نیروی انتظامی دالالن در اطراف 

کارگزاری را جمع آوری کنیم.

حضور پر رنگ دالالن
در این میان موضوع مســکن مهر و حضور دالالن 
این روزها در بسیاری از شــهرهای جدید از جمله 
پردیس، پرند و هشتگرد بسیار داغ شده به طوری که 

دالالن اجازه نمی دهند که خریداران و فروشندگان 
مسکن مهر نفس راحتی بکشند این در حالی است 
که همواره اعالم می شود که سعی داریم با استفاده 
از اقدامات الزم بتوانیم بساط این دالالن را برچینیم 
اما به نظر می رســد که دالالن در این روزها بسیار 
قوی تر از مسئوالن و دســتگاه ها شده اند و حاضر 
نیستند که به راحتی از این شغل پر درآمد پا پس 
بکشد. »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 

این مساله را بررسی می کند. 

مظنه قيمت مسكن مهر در دست سوداگران است

مسکن  مهر   در  سیطره    دالالن
 نبود ابزار قانونی برای خروج دالالن از بازار مسكن مهر                                           دالالن بازار راكد مسكن مهر را داغ كردند          

  دولت مخالفتی با حضور دالالن ندارد                              افزايش 20 ميليونی قيمت مسكن مهر در پرديس جلوی ورود دالالن را نمی گيرد

بازار گرمی دالالن مسکن مهر
منصور غیبی، کارشناس مسکن

در حال حاضر نزدیک به ۱۵ سال است که از عمر مسکن مهر می گذرد و مشخص نیست مصرف کننده واقعی از این واحدها بهره می برد یا دالل؛ به خصوص برای واحدهایی که هنوز تکمیل و تحویل نشده اند. نکته دوم ماهیت 
کسانی است که ۱۵ سال پیش ثبت نام کرده اند و اولویت برخورداری از این واحدها را داشتند. با گذشت زمان به نظر می رسد جذابیت این واحدها برای آنها بعد از ۱۵ سال به عنوان یک آیتم سرمایه گذاری کالن و موثر از بین رفته 
و یا ناامید از تکمیل و تحویل پروژه ها شده اند و به همین دلیل می خواهند سرمایه خود را آزاد کنند. سوال این است که »چه کسانی در کمین اخذ این نوع سرمایه های ریز و درشت هستند؟« دالالن و سوداگران مسکن،  صاحبان 
امتیاز مسکن مهر را خواسته یا ناخواسته ترغیب می کنند که تا در آنها این احساس ایجاد شود که مشتری بالقوه ای برای واحد آنها نیست. چون این امکان وجود ندارد، صاحبان امتیاز مسکن مهر مجبور می شوند واحد خود را به 
واسطه ها بفروشند. محل دیگر فروش این واحدها این است که در یک مقطعی شهر جدید پردیس یا پرند این شرایط را ایجاد کردند که اگر متقاضی به هر دلیلی پشیمان است پولی را که برای خرید این واحد هزینه کرده عودت 
بدهد و با یک کارمزدی به صاحبان امتیاز برگرداند. هرچند این مسیر ایمن تر و معقول تر بود؛ ولی چون دالالن ملک را به قیمت باالتر می خریدند، آن فرد ترجیح می داد خانه را به دالل و واسطه بفروشد. البته در این میان برخی 
عوامل نیز باعث شده که آپارتمان ها در شهرهای جدید به دست سوداگران و دالالن بیفتد. یکی از این عوامل، قوانین مربوط به برگشت این مسکن ها به دولت بوده است. از طرفی این مسکن ها به دلیل عدم جذابیت، مصرف کننده 
و متقاضی نداشتند. بنابراین مجبور شدند آن را به دست دالل بدهند و به این دلیل دالالن آنجا جوالن می دهند و قیمت تعیین می کنند؛ اما سوال اصلی این است که ما در آینده می توانیم جلوی این کار را بگیریم؟ بدیهی ترین 
نکته این است که این آپارتمان ها به لحاظ مالکیت منبع و ماخذی که سند را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد، خود دولت است )مجموعه وزارت مسکن به نمایندگی از شهرهای جدید یا مدیران عامل شهرک های جدید(. در 
نتیجه اهرم موثر و بسیار کلیدی دست دولت است. یعنی دالالن این واحدها را به چه امیدی معامله می کنند؟ آنها باید اعالم کنند که به واسطه و با وکالت آن را خریداری کرده اند و واگذاری نکرده اند. بنابراین فروشنده مسئول اولیه 
این نقل و انتقال محسوب می شود و اهرم های فشار را برای این افراد باید ایجاد کنند تا این افراد بدانند این نوع نقل و انتقال در آینده می تواند یک سری اثرات و مسائل حقوقی برای آنها ایجاد کند و این فرد را مجاب کند که مسیر 
قانونی را طی کند. به طور مثال شما وقتی یک کارت بانکی را سه بار امتحان می کنید، کارت شما قفل می شود و باید مجدد به بانک مراجعه کنید. چرا ما اجازه می دهیم به زعم اعتراف مدیرعامل شهر جدید پردیس ۱۲ بار یک 
آپارتمان دست به دست شده و به صورت وکالتی فروخته شود؟ باید مسئوالن راهکاری را ارائه دهند که به طور نمونه بار سوم که این آپارتمان می خواهد معامله شود، یک جایی قفل شود و بگویند امکان اینکه این آپارتمان برای بار 
سوم وکالتی فروخته شود، نیست. در اینجا الزم است آن ملک تعیین تکلیف شود تا این گونه در دست دالالن بازی نخورد. برخی راه حل ها آنقدر ساده است که ما از سادگی نمی دانیم راه حل چیست. وقتی دفترخانه ها به راحتی 
برای دوازدهمین بار روی یک آپارتمان وکالت می زنند، به این معناست که یک آینده نامعلوم و ارزش نامشخص را به قیمت باالتر با هم مبادله و معامله می کنند. البته ناموفق بودن فضای مسکن مهر در این بازی بی تاثیر نیست. 
وقتی مسکن مهر برای خریدارانش جذابیت ندارد و متقاضیان عقب می نشینند، برای دولت مهم نیست که آینده این پروژه ها چه خواهد شد. در این فضا ما متقاضی موثر خیلی نداشتیم. دولت هم زمانی که می بیند اگر مسکن 
مهر به دست دالالن نیفتد این واحدها روش دستش خواهد ماند، بدش نمی آید که این بازی اتفاق بیفتد و هیجانی در این فضا پیش بیاید تا برای مانده مسکن های مهر مصرف کننده تعریف و جایگزین کند و خرجش را دربیاورد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس مرکز شرکت ها و موسســات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری خبر 
از اســتفاده بیش از ۸۵۰ شــرکت دانش بنیان از 
معافیت های بیمه ای داد. محمد صاحبکارخراسانی 
با اشــاره به معافیت های بیمه ای ذیل بخشنامه 
۱۴/۱۲ سازمان تأمین اجتماعی گفت: با همکاری 
ســازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه ۱۴/۱۲ این 
سازمان در اواخر ســال ۱۳۹۷ صادر شد و بر این 
اساس تمامی قراردادهای دانش بنیان که به تائید 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسد، از 

پرداخت حق بیمه قراردادها معاف شده اند.
صاحبکار خراسانی ادامه داد: از سال ۹۷ که معافیت 
پرداخت حــق بیمه قراردادهــای دانش بنیان به 
جریان افتــاد، بیش از۸۵۰ شــرکت دانش بنیان 

توانستند از معافیت های بیمه ای بهره مند شوند.
به گفته وی، متقاضیان برای استفاده از این معافیت 
باید موارد خواسته شده در فرم درخواست را که اعم 
از موضوع قرارداد، نام کارفرما، تاریخ آغاز و پایان و 
مبلغ قرارداد است را تکمیل و در ادامه فایل تصویر 
قرارداد و تصویر نامه اتمــام را بارگذاری و پس از 
بازبینی کلیه اطالعات وارد شده، درخواست خود 

را ثبت کنند.

شعبات تخصصی بیمه تامین اجتماعی 
در کشور دایر می شود

رئیس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین 
به ایجاد شعبات تخصصی بیمه برای شرکت های 
دانش بنیان اشاره کرد و گفت: به منظور یکپارچگی 
در اجــرای قوانین و رســیدگی تخصصی به امور 
بیمه ای شرکت های دانش بنیان، شعبه های خاصی 
در تهران، اصفهان، خوزســتان، فارس، بوشــهر، 
اردبیل، زنجان، مازندران و قزوین تعیین شده است 
Daneshbonyan. که اطالعات آنها در سایت

ir آمده اســت و شــرکت های دانــش بنیان در 
صورت تمایل می توانند با مراجعه به واحد درآمد 
شــعبات معرفی شــده در هر اســتان، نسبت به 
 انتقال کد کارگاهی و دیگــر امورات بیمه ای خود

 اقدام کنند. 
صاحبــکار خراســانی ابــراز امیــدواری کرد با 
همــکاری ادارات کل بیمه تامیــن اجتماعی در 
 سایر استان ها، این شــعبات تخصصی در تمامی

 استان ها دایر شود.

بیمه هــای بازرگانی در ۴ شــاخه به 
شرکت های دانش بنیان ارائه می شود

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری با 
اشاره به اینکه خدمات بیمه ای برای شرکت های 
دانش بنیــان به همین جا ختم نمی شــود، افزود: 
تفاهم نامــه معاونت علمی و شــرکت بیمه ایران 
خدمت دیگری اســت کــه مرکز شــرکت های 

دانش بنیان ارائه می کند. 
صاحبــکار در ادامه گفت: براســاس تفاهم نامه با 
بیمه ایران، بیمه هــای بازرگانی همراه با تخفیف 
در چهار شاخه مســئولیت )کارفرما، حرفه ای و 
کاال(، تکمیلی درمان، آتش ســوزی و مهندسی 
برای شــرکت های دانش بنیان صادر می شــود و 
شــرکت های متقاضی می توانند بــا مراجعه به 
نمایندگی های بیمه ایران این بیمه نامه ها را تهیه 
کنند. وی بیمه مسئولیت کاال را یکی از مهم ترین 
شاخه های بیمه مســئولیت برشمرد و اعالم کرد: 
مرکز شــرکت ها و موسســات دانش بنیان برای 
ترغیب شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از 
۱۰۰میلیارد ریال به اســتفاده از این بیمه نامه، از 

خرید بیمه نامه های مسئولیت کاال تا سقف ۳۰۰ 
میلیون ریال حمایت می کند.

ارائه مشاوره های رایگان در حوزه بیمه 
به شرکت های دانش بنیان

رئیس مرکز شرکت ها و موسســات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به قوانین و بخشــنامه های متعدد بیمه ای و نیاز 
شــرکت های دانش بنیان به دانســتن این موارد 
گفت: از ســال ۱۳۹۴ خدمات مشاوره ای رایگان 
بیمه ای برای شــرکت های دانش بنیــان در نظر 
گرفته شد که در سال ۱۳۹۸ چیزی نزدیک به ۲۶۰ 
شرکت از مشاوره های بیمه ای مرکز دانش بنیان 
اســتفاده کردند.صاحبکار خراســانی همچنین 
بیان کرد: با تمام تالش هایی که مرکز شــرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان برای کاهش مشکالت 
بیمه ای شرکت های دانش بنیان انجام داده است 
اما همچنان برخی از مشــکالت برای شرکت ها 
وجود دارد که بایســتی با همت و تالش مضاعف 
این مشکالت در سال های آتی به حداقل برسد و 
شرکت های دانش بنیان با آسودگی بیشتر بتوانند 

به فعالیت های خود بپردازند.

»بازار آینده متعلق به شــرکت های دانش بنیان و 
صنایع کوچک و متوســط خواهد بود.« جمله ای 
که خواندید شــاید یکــی از محوری ترین بخش 
صحبت های کارشناســان، فعاالن بازار ســرمایه 
و مســووالن کشــور در مواجهه با شــرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها است. 
شــرکت هایی که چند وقتی می شود زمزمه های 
حضور بیشتر آنها در بورس آن هم در این روزهایی 
که بیشتر از هر زمان دیگری شبیه به عالی جناب 
سبز پوشی شده است که سرمایه زیادی به پایش 
ریخته شده، مطرح می شــود. این طور که به نظر 
می رسد قرار اســت در هفته اول مرداد برخی از 
شرکت های اســتارت آپی در بورس عرضه شوند. 
اما در این میــان یکی از موضوعاتــی که دغدغه 
فعاالن بازار ســرمایه است، بحث دارایی نامشهود 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ است. خیلی 

از آنها در عین حال که از ورود چنین شرکت هایی 
به بورس استقبال می کنند اما این مساله را مطرح 
می کنند که دارایی های نامشــهود این شرکت ها 

چطور باید بررسی شود. 
موضوعی که دغدغه سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور هم است، اما راهکاری برای 
آن ارائه نکــرده و تنها به گفتن باید و الزم اســت 
اکتفا کرده اســت. او در عین حال که دارایی های 
نامشــهود را نمادهــای اقتدار کشــورها خوانده 
است، گفته اســت که چالش موضوع دارایی های 
نامشهود باید برطرف شــود و الزم است در بحث 
دارایی های نامشــهود، فرآیندهای قیمت گذاری 
مشخص باشــد. فرآیند قیمت گذاری موضوعی 
است که بهروز شــهدایی، کارشناس بازار سرمایه 

هم برای حضــور چنین شــرکت هایی در بورس 
روی آن تاکید دارد. او بیان کرد که »قیمت گذاری 
شــرکت های دانش بنیان با قیمت گذاری که در 
بازار سرمایه طراحی شــده است، متفاوت خواهد 
بود و متوجه این موضوع نشده ام که بر چه مبنایی 
می خواهند این شرکت ها را عرضه کنند که بعد از 
 گذشت چندماه شائبه گرانفروشی یا ارزان فروشی 

به وجود نیاید.« 
حمید اعرابی از دیگر کارشناســان بازار سرمایه 
هم نظری مانند بهروز شهدایی دارد. او به »دنیای 
اقتصــاد« گفت: »تــا جایی که مــن در خبرها و 
گفت وگوها خوانده ام و شــنیده ام راهکاری برای 
بررســی دارایی های نامشــهود این شرکت ها در 
نظر گرفته نشده است.« به گفته اعرابی بهتر است 

قبل از ورود این شــرکت ها به بورس، شــرایطی 
مهیا شود تا دارایی های نامشــهود آنها مشخص 
شــود تا بعداً اســباب اماواگر در بازار ســرمایه 
نشــود. البته هســتند افرادی که معتقدند ارائه 
سهام شــرکت های اســتارت آپی یا دانش بنیان 
در بورس به معنای دســتیابی این شــرکت ها به 
تکامل اســت و این اتفاق می تواند جرقه ای برای 
بهبود شــرایط این حوزه باشــد و باعث می شود 
که شرکت های اســتارت آپی نسبت به آینده نگاه 
مثبتی داشته باشــند و فعالیت بیشتری در حوزه 
کاری خود بکنند و از بحران ها با امید بیشــتری 
عبور کنند. با تمام این  مســائل اما همچنان بحث 
دارایی های نامشهود شرکت های استارت آپی برای 
کارشناسان مبهم است و خیلی از آنها معتقدند در 
 برابر حضور این شــرکت ها در بورس باید دست

 و پا شکسته رفتار کرد.
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