
چند ماهی است که جهان تحت تأثیر همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته و 
بسیاری از شرکت های بین المللی و بزرگ با بحران های جدی مواجه شده اند

به گزارش اتاق تهران، مدیرعامل گوگل در پیامی به تمامی کارکنان این شرکت 
در سطح جهان اعالم کرد تا پایان ســال 2021 یعنی یک سال و 5 ماه دیگر 
در خانه بمانند و بدون نگرانی از کرونــا دوری کاری کنند. پیش از این گوگل 
به عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های حوزه تکنولوژی در جهان به دلیل 
شیوع کرونا تا پایان امسال را دورکاری اعالم کرده بود ولی حاال با بیانیه جدید 
مدیرعامل این شرکت دورکاری های تمدید شد. سوندار پیچای برای کارکنان 
این مجموعه نوشــت:» این تغییر برای کمک به آن ها به منظور امکان برنامه 
ریزی از قبل انجام شده و در سراسر جهان اعمال خواهد شد.« اما سوال اصلی 

این است که چگونه قرار است گوگل در این شرایط و از راه دور برای یک سال و 
نیم دیگر اداره شود؟ کمپانی بزرگ گوگل اولین شرکتی بود که از کارمندانش 

در سراسر دنیا خواست تا با دورکاری جلوی انتشار این بیماری را بگیرند.
چند ماهی اســت که جهان تحت تأثیر همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته 
و بســیاری از شــرکت های بین المللی و بزرگ با بحران های جدی مواجه 
شده اند اما در برای شــرکت های تکنولوژی محور به نظر روی پاشنه دیگری 
می چرخد و غول هــای تکنولوژی توانســته اند راه های بــرای عبور از این 
وضعیت پیدا کننــد که مهم ترین آن دور کاری اســت. البته شــرکت های 
جهانی تکنولوژی محور پیــش از این هم دورکاری را در بین کارکنانشــان 
کلید زده بودند تا جایی که بر اســاس تحقیقــات FlexJobs، تعداد آگهی 

 برای اســتخدام دورکارها از ســال 201۴ تا 201۷ حدود 51 درصد افزایش
 داشته است.

توییتر یکی دیگر از کمپانی های بزرگ دنیا است که نیروهایش را به دورکاری 
تشویق و حاال در شرایط کنونی اجبار کرده است. سایت این شرکت، سیاست 
های کار از خانه را از حالت »به شدت ترغیب« به حالت »اجباری« برای تمام 
کارمندان در سطح جهان تغییر داده است. همچنین فیسبوک هم در بیانیه 
ای اعالم کرد تمام کارمندان در سطح جهان را به کار از خانه ترغیب می کند. 
گزارش جدید سازمان بین المللی کار نشان می دهد کار از راه دور با نگرانی در 
مورد سالمت و ایمنی کارکنان در حال تبدیل شدن به یک هنجار جدید است.

در روزهایی که کرونا باعث دورکاری اجباری بسیاری از کارمندان شد، نکته 

مهم این اســت که دقیقاً چگونه می توان به عنوان یک کارمند از راه دور در 
سایه کروناویروس به فعالیت ادامه داد. در این بین برخی از بزرگترین چالش 
کارفرمایان به مدیریت وقت و ارتباط بین کارمنــدان در دوران دورکاری باز 
می گردد. اکثر کمپانی های بزرگ ســعی کردند با مدیریت صحیح بر اساس 
راهنمایی های مقامات بهداشــت جهانی، وضعیــت کار کارمندان در دوران 
دورکاری را نظارت کنند. اما یکی از چالش های دیگر جلسات از راه دور است؛ 
یکی از مدیران گــوگل درباره برگزاری جلســات در روزهای دورکاری گفته 
است:» شما نمی توانید کارمندان خود را نگه دارید و مطمئن شوید که آن ها به 
آنچه در جلسات از راه دور مورد بحث قرار می گیرند توجه می کنند. یک تماس 

۳0 دقیقه ای به راحتی می تواند به اتالف وقت کامل تبدیل شود.«

بیش از یک ماه از تمدید زمان برای تعیین تکلیف مانده خودروهای وارداتی 
گذشته و در حالی مسئوالن گمرکی از بسته شدن پرونده این خودروها خبر 
می دهند که مشــخص نیســت بیش از ۳000 خودرویی که باقی مانده بود 
چگونه تعیین تکلیف شــده اند، آن هم در شرایطی که حدود 1100 دستگاه 
بدون ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص نداشــتند.به گزارش ایسنا، اواخر 
خرداد ماه بود کــه مهلت ترخیص خودروهای دپو شــده در گمرک برای بار 
چهارم تمدید شــد تا صاحبان آنها بتواند اقدام کنند، اما این در حالی بود که 
بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره های قبل، حدود ۳۷1۹ دستگاه 
دیگر در گمرکات و بنادر باقی مانده بود که از این تعداد حدود 2۴۷1 دستگاه 
خودروهای دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان 
برای ترخیص نداشتند و 12۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند 

که 1100 دستگاه آنها بدون ثبت سفارش بود.در حالی بیش از یک ماه از مهلت 
جدید گذشته و جزئیاتی در رابطه با تعیین تکلیف این خودروها اعالم نشده که 
اخیرا رئیس کل گمرک اعالم کرده »به غیر از خودروهای که در محاکم قضایی 
بودند که تعداشان کمتر از ۳000 دستگاه است، پرونده خودروهای وارداتی در 
گمرک بسته شده است«.این در حالی است که از مانده خودروها حدود 2۴۷1 
دستگاه دارای پرونده قضایی بود که رئیس کل گمرک به آن اشاره کرد و باید از 
11۴۸ دستگاه دیگر برای 1100 دستگاه ثبت سفارش انجام می شد تا امکان 
ترخیص پیدا کنند و بارها ارونقی - معــاون فنی گمرک - تاکید کرده بود که 
»برای ترخیص این خوردها باید وزارت صمت نسبت به باز کردن ثبت سفارش 
اقدام کنند در غیر این صورت امکان ترخیص نخواهند داشت و غیر این صورت 
تمدید زمان فقط برای خروج 1۴۸ دســتگاه خواهد بود«.در حدود سه سال 

اخیر ثبت سفارش خودرو بسته شــده و امکان واردات وجود ندارد و از این رو 
برای خودروهای مانده در گمرک ک بدون ثبت سفارش هستند باید به صورت 
استثنا ثبت سفارش باز می شد که البته ظاهرا مخالفت هایی هم در این رابطه 
وجود داشت و در مدت اخیر نیز خبری از موافقت وزارت صمت یا دولت با این 
موضوع نبوده است.بر این اساس، گرچه در این مدت گمرک توضیحی در رابطه 
با چگونگی بسته شدن پرونده خودروها به غیر از آنهایی که ورونده قضایی دارند 
ارائه نکرده است، اما اگر با ثبت سفارش موافقت نشود تنها راه تعیین تکلیف 
آنها به اعالم متروکه شدن و واگذاری به ســازمان اموال تملیکی ختم شده و 
دیگر در اختیار صاحبان قرار نخواهد گرفت.گفتنی است؛ در چند سال گذشته 
حدود 12 هزار و 2۶1 دستگاه خودرو به مرور وارد شده بود که به دلیل تغییر 
ضوابط واردات خودرو ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و 

همچنین تحوالت سیاســت های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا این که 
بعد از رایزنی های بسیار در دی ماه سال 1۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با 
ترخیص این خودروها موافقت کرد که براین اساس زمان چهارماهه ای تعیین 
شد که در اردیبهشت ماه 1۳۹۸ به پایان رسید و مجدد دو ماه دیگر تمدید شد و 
در پایان گزارش های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷15۳ دستگاه ترخیص 

شد و 510۸ دستگاه دیگر باقی  ماند.
به هر صورت در 2۹ بهمن ماه ســال گذشــته بار دیگر فرصت سه ماهه ای در 
اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان زمان با خروج تمامی 
خودروها همراه نشــد و آمار نشان داد که 1۳۸۹ دســتگاه ترخیص و ۳۷1۹ 
دستگاه دیگر باقی مانده است، ولی بار دیگر فرصت سه ماهه ای از اواخر خرداد 

ماه در اختیار صاحبان این خودروها قرار گرفته است.

پس از مدتها کش و قوس، ســرانجام نخســتین 
تراکنش در کانال مالی سوئیس با ایران با موفقیت 
انجام شد.به گزارش ایســنا، پس از آن که چند ماه 
پیش ســوئیس از جلب موافقت آمریکا برای ایجاد 
یک کانال مالی مربــوط به انجــام تراکنش های 
مالی تجارت بشردوستانه با ایران خبر داد، اکنون 
نخستین تراکنش مالی مربوط به صادرات این اقالم 
به ایران با موفقیت از طریق این کانال انجام شد.آن 
طور که شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع خبری 
در دولت سوئیس گزارش داده، این تراکنش مربوط 
به صادرات یک داروی ضد ســرطان به ایران بوده 
است که یک شرکت سوئیسی آن را ساخته است. 
این تراکنش نخستین تراکنش رسمی از طریق این 

کانال محسوب می شود اما اولین تراکنش نیست؛ 
چرا که پیشــتر در ماه ژانویه امسال یک تراکنش 
آزمایشــی به ارزش 2.۳ میلیون یــورو مربوط به 
صادرات تجهیزات مــورد نیاز بــرای عمل پیوند 
عضو در داخل همین کانال صورت گرفته بود. این 
تراکنش آزمایشی  را یک بانک مستقر در شهر ژنو 
انجام داده بود. کانال تجارت بشردوستانه سوئیس 
با ایران با هدف تسهیل تراکنش های مالی مربوط 
به صادرات مواد غذایی و دارو به ایران توسعه داده 
شده است و فعال روی فراهم کردن زمینه صادرات 
اقالم بشردوستانه شــرکت های سوئیسی به ایران 
بدون آن که آن ها در خطر اتهام نقض تحریم های 

آمریکا قرار گیرند، متمرکز شده است. 

مواد غذایی و دارو مشــمول تحریــم های اعمال 
شده آمریکا علیه ایران از زمان خروج دولت ترامپ 
از برجام در ســال 201۸ نیســتند اما با توجه به 
گستردگی تحریم های آمریکا که طیف وسیعی از 
شبکه های حمل و نقل، خدمات مالی و بانکی را در 
بر می گیرد، بسیاری از بانک های خارجی از ترس 
تحریم های آمریکا با احتیاط زیاد در خصوص انجام 

تراکنش های مالی با ایران فعالیت می کنند. 
طبق اعالم اداره امور اقتصادی ســوئیس، شــمار 
زیادی از شرکت های سوئیسی مشتاق به استفاده 
از این ساز و کار هســتند و انتظار می رود در آینده 
درخواست تعداد بیشتری از آن ها برای مشارکت 

در این کانال تایید شود.

در پی انتشــار اخباری مبنی بر وقف بخشــی از کوه دماوند، مدیر کل دفتر حقوقی 
سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: محدوده ای که در حال حاضر مورد اختالف 
سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها اســت، ارتفاعی بیش از ۴000 متر دارد و تاکنون 
هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد.داور نامدار در گفت و گو 
با ایسنا اظهار کرد: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما 
در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت 

به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شــدند که دو پالک از 11 پالک منطقه 
دماوند مشکالتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی 
شناخته می شود و از اهمیت حفاظتی باالیی برخوردار است، تصریح کرد: بخشی از 
این محدوده ای که در حال حاضر مورد اختالف بین اوقاف و سازمان جنگل ها است 
در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است و ارتفاعی بیش از ۴000 متر دارد.نامدار ادامه 

داد: نظر سازمان اوقاف این است که این مشکل در قالب کارگروه هایی که بین آن ها و 
سازمان جنگل ها وجود دارد، حل می شود. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اراضی کوه 
دماوند ملی اعالم شــوند. در غیر این صورت ما و سازمان جنگل ها موضوع وقف کوه 
دماوند را از طریق دستگاه قضا پیگیری می کنیم.وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مرجعی 
نتوانسته برای منطقه ای از دماوند که اکنون مورد ادعا است سند مالکیت بگیرد حتی 
سازمان اوقاف نیز سند مالکیت ندارد و بر اســاس ادعایی که وجود دارد یک دستور 

قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد. از این رو اداره ثبت 
استان مازندران نتواسته است که برای ســازمان جنگل ها سند مالکیت صادر کند.
مدیرکل دفتر حقوقی ســازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: چنانچه 
اختالفات بین مالکیت بخشی از کوه دماوند حل نشود سازمان محیط زیست می تواند 
به اعتبار اینکه بخشی از این عرصه در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است، اقدامات 

قانونی الزم را انجام دهد.

پس از هفته ها، سرانجام بین کوین سقف 10 هزار 
دالری را رد کرد.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان 
بی سی، برای نخســتین بار در طول دو ماه اخیر، 
 بیت کوین موفق به شکستن کانال 10 هزار دالری

 شد.
 به گفته تحلیلگران، سد 10 هزار دالری محدوده 
مهمی در مقاومت برابر افزایش قیمت بیت کوین 
محسوب می شود و معامله گران امیدوارند شکسته 
شــدن این ســد به جهش مجدد این ارز محبوب 

دیجیتالی منجر شود. 
بیت کوین در معامالت امروز با ۸.۴1 درصد افزایش 

به 10 هزار و ۷۳۴.۳۶ دالر رسید.  
به گفته تحلیلگران، تشــدید تنش ها بین چین و 

آمریکا و هم چنین رکوردشــکنی طال در رسیدن 
بیت کوین به قله 10 ماهه خود موثــر بوده اند. از 
سوی دیگر شــمار مبتالیان به کرونا در جهان بار 
دیگر روندی صعودی به خود گرفته است و بسیاری 
از کارشناسان نگران بروز موج دوم در پاییز هستند. 
تاکنون بیــش از ۶5۴ هزار نفر در سراســر جهان 
 جان خود را بر اثــر ابتال به کووید-1۹ از دســت 

داده اند.
فیل فلیــپ، تحلیل گــر ارزهــای دیجیتالی در 
موسســه " کوین تلگراف" گفت:بیــت کوین دو 
کانال شــکنی مهم 10 هــزار دالری و 10 هزار و 
500 دالری را بــه صــورت متوالی بــا موفقیت 
به پایان رســاند و همین مســاله می تواند باعث 

انگیزه دادن بــه معامله گران مــردد و ورود موج 
 تازه ای از نقدینگی بــه بازار ارزهــای دیجیتالی 

شود. 
البته افزایش قیمت ها در بــازار ارزهای دیجیتالی 
محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای 
دیجیتالی دیگر صعودی بود؛ به گونه ای که اتریوم 
با ۳.۷۴ درصد افزایش به ۳20.5۹ دالر، بیت کوین 
کش با ۶.۳۴ درصد افزایش به 2۶2.51 دالر، الیت 
کوین با 1.۷1 درصد افزایش به ۴۹.0۸ دالر، مونرو 
با 1.52 درصد افزایش به ۷۶.۷0 دالر، دش با 1.2۶ 
درصد صعود به ۷۶.0۴ دالر، زدکش با ۸.۴۳ درصد 
افزایش به ۷0.۸0 دالر و میکر با ۴.1 درصد افزایش 

به 50۳.۸۳ دالر رسید.

دورکاری در بزرگ ترین شرکت های جهان

وضعیت مبهم ترخیص خودروهای دپو شده

جزئیات اولین تراکنش رسمی کانال مالی سوئیس با ایران

ارتفاع پالک وقفی دماوند بیش از ۴۰۰۰ متر است

طلسم بیت کوین باالخره شکست
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 آزادسازی کامل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  سهام عدالت 

تا دهه فجر

 متوسط قیمت مسکن
  در تهران

 به  ۲۱ میلیون رسید

ختم 
حاشیه نشینی
 را اعالم
 می کنیم

اسالمی:

اجازه نمی دهیم 
چرخه تولید 

گرفتار مشکالت 
شود
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روحانی: 

سرمقاله

يادداشت
 تبعات

 ریزش ناگهانی بورس

 مصائب 
تفکیک  یک وزارتخانه 

در حالی که ۳ ســال اســت بر طبــل تفکیک 
 وزارتخانه صنعــت، معدن و تجــارت کوبیده 
می شود، در ســال های آغازین، موافق تفکیک 
این وزارتخانه بودم؛ اما در شرایط فعلی، به چند 

دلیل تجویز نسخه تفکیک...

  علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه

  محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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 تشدید  مشکالت
 با  اصرار بر تفکیک 

وزارت صمت

ایران چهارمین کشور 
پرتورم جهان شد

مشارکت کنندگان طرح  ملی مسکن نگران  شکست طرح و ناامید از خانه دار شدن هستند

استقبال  سرد  از مسکن ملی
صفحه3
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تناقض آمار های  تولید
  و رشـد  بورس

بیشتر   بنگاه های  حاضر در بورس، یا سود 
نمی دهند   یا    زیان ده   هستند

نونوار کردن وزارتخانه صمت و تفکیک آن به دو 
وزارتخانه هرچند از ســوی دولت به جد دنبال 
می شود و چندی پیش وزیری را به پشت میز 
بازنشستگی سوق داد، از نظر کارشناسان در این 
شرایط بیهوده است. در روزهایی به سر می بریم 
که به دلیل شرایط کرونا عمال بخش بازرگانی و 
تجارت ما با مشکالتی دست به گریبان است و 
حتی در لحظه تنظیم این خبر )ساعت 1۷ روز 
سه شنبه( خبر رســید که شیوع بیماری کرونا 
باعث کاهــش ۹0 درصدی صــادرات ایران به 
ترکیه شــد. قصد از بیان این خبر این است که 

بدانیم وضعیت بازرگانی...

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعالم کرد: 
قیمت ۴۷5 کاال با توجه به نرخ تورم، با ســرعت 
متوسط 2۶درصد در حال صعود است که این عدد، 
ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعالم کرد: 
قیمت ۴۷5 کاال با توجه به نرخ تورم، با ســرعت 
متوسط 2۶درصد در حال صعود است که این عدد، 
ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد.

ایوب فرامرزی در برنامه تیتر امشــب درباره آمار 
تورم 2۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت 
مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه 
پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این 

نرخ، از یک فرمول ...



اقتصاد2
ایران وجهان

ثبت نام ۴.۱میلیون نفر برای وام ودیعه مسکن
 سابقه ســکونت ۵ساله جزو 

شروط ثبت نام نیست
معــاون وزیــر راه و شهرســازی از ثبت نام 
پیامکی ۱.۴میلیــون نفر بــرای وام ودیعه 
مســکن خبر داد و گفت: ســابقه ســکونت 
 ۵ســاله جزو شــروط ثبت نــام وام ودیعه 

نیست.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا 
تســنیم، اظهار کرد: از روز شــنبه تا دیروز 
6 مــرداد ۱.۴ میلیــون نفــر به صــورت 
پیامکی در طــرح وزارت راه و شهرســازی 
 برای پرداخــت وام ودیعه مســکن ثبت نام 

کرده اند.
وی با بیان این که ثبت نام وام ودیعه مســکن 
تا 9 مرداد )۵شنبه هفته جاری( ادامه دارد، 
افزود: کارگــران، خانوارهای دارای 3 فرزند، 
زوج های جوان و افراد تحت پوشش نهادهای 
 حمایتــی در اولویت دریافت ایــن وام قرار

دارند.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی با تکذیب مجدد قرمز شــدن 
فــرم »ج« متقاضیــان دریافــت وام ودیعه 
مســکن، تصریح کرد : تأهل، و سرپرســت 
خانوار بــودن از جمله شــروط دریافت وام 
مذکور اســت و داشــتن ســابقه ۵ ســال 
 سکونت جزو شــرط های ثبت نام وام ودیعه 

مسکن نیست.
بخشنامه جدید ســازمان امور مالیاتی برای 

صادرکنندگان/ ۲ راهکار رفع تعهد ارزی
رئیس ســازمان امــور مالیاتی کشــور طی 
بخشــنامه ای روش هایی در راســتای رفع 
تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است 

را اعالم کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت که ورود ارز 
به صورت اســکناس به داخل کشــور بدون 
محدودیــت مطابق بــا ضوابــط و مقررات 
بانک مرکــزی ایــران و مقررات مبــارزه با 
پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 
مجاز بــوده و همچنین وارد فلــزات گرانبها 
)طال، نقــره و پالتین( به صــورت خام طبق 
ضوابط بانک مرکزی ایــران از کلیه حقوق، 
عوارض قانونــی و مالیات بــر ارزش افزوده 
معاف است و صادرکنندگانی که بدین شیوه 
نســبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، 
در صورت اعالم آن توســط بانــک مرکزی 
به ســازمان امور مالیاتی کشــور از استرداد 
مالیات و عوارض ارزش افــزوده و همچنین 
 نرخ صفر و معافیت هــای مالیاتی بهره مند 

می شوند.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

به پیوست تصویر نامه شماره ۲٨٧۱۵ مورخ 
۲۱/03/۱399 رئیس جمهور محترم عنوان 
وزیر محترم امور اقتصــاد و دارایی، متضمن 
ابالغ حکم بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی مورخ 
03/03/۱399کــه بــه تایید مقــام معظم 
رهبری رسیده اســت و مقرر می دارد؛ ورود 
ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون 
محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران و مقررات 
مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی مجاز اســت. وارد فلــزات گرانبها 
)طال، نقــره و پالتین( به صــورت خام طبق 
ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
از کلیه حقوق، عوارض قانونــی و مالیات بر 
ارزش افزوده معاف اســت. مدت اعتبار این 
مصوبه تا پایان سال ۱399 خواهد بود. بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است، 
گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه 
یکبار به دبیرخانه شــورای عالی هماهنگی 
 اقتصادی ارائــه نماید. جهت اجرا ارســال 

می شود.
بر ایــن اســاس صادرکنندگانی کــه بدین 
شیوه نســبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام 
نماینــد، در صورت اعالم درصــد رفع تعهد 
ارزی این دســته از صادرکنندگان توســط 
بانک مرکــزی به ســازمان امــور مالیاتی 
کشور، در راستای دســتورالعمل مربوط به 
اجرای جزء )۱( بنــد )ک( تبصره )6 ( قانون 
بودجه ســال ۱399 کل کشــور به شماره 
۵03/99/۲00مــورخ 09/0۲/۱399مبنای 
عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا 
عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد 
مالیات و عوارض ارزش افــزوده و همچنین 
 نرخ صفــر و معافیت هــای مالیاتــی قرار 

خواهد گرفت.

خبر

شورای عالی بورس در حالی 
با راه انــدازی بورس امالک 
موافقــت کرده کــه برخی 
کارشناســان آن را بازاری 
غیر ضروری دانسته و درباره 
خطر شکل گیری بازار جدید سفته بازی در آن هشدار 

می دهند.
به گزارش مهر، حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عضو شــورای عالی بورس روز شنبه 
چهارم مردادماه از تصویــب راه اندازی بورس امالک، 

مستغالت و امتیازات در شورای عالی بورس خبر داد.
به نظر می رسد این تصمیم با حمایت حسن قالیباف 
اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیر شورای 
عالی بورس و فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد و رئیس 
شورای عالی بورس همراه بود که توانست مصوبه این 
شورا را اخذ کند؛ حال آنکه بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی به دلیل مبهم بودن بسیاری از زوایای تشکیل 
بورس پنجم و مستقل به اســم بورس امالک، با آن 
مخالف بوده یا حداقل خواهان انتقــال اجزای آن به 

بورس کاال بوده اند.

جزئیات بورس امالک از زبان رئیس سازمان 
بورس

پس از اعالم تصویب ایجاد بورس امالک، قالیباف اصل 
رئیس سازمان بورس درباره جزئیات آن با اعالم اینکه 
سرمایه اولیه تشکیل این بورس، ۵ هزار میلیارد تومان 
اســت، گفت: بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری 
بورس امالک، مستغالت و امتیازات، شامل 3۵ درصد 
تشــکل های بخش خصوصی و تعاونــی، 3۵ درصد 
نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتــی و 30 درصد 
نیز عامه مردم خواهند بود. به نظر می رســد منظور 
از تشــکل های بخش خصوصی و تعاونی، صرفاً اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون باشــد؛ 
نهادهای عمومــی غیر دولتی نیز عمدتــاً مربوط به 
امالک ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، شهرداری ها 

و بانک هاست.

حمایت وزیر راه از بورس امالک: ابزارهای 
بورسی بازار مسکن تجمیع می شوند

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز در یک برنامه 
رادیویی از تشکیل بورس امالک حمایت کرد و در مورد 

ابزارهای مورد بررسی برای حل مشکل مسکن و تأمین 
مالی این صنعت از طریق بورس امالک گفت: انتشار 
اوراق سلف موازی اســتاندارد و امکان فروش متری 
مسکن، انتشار اوراق خرید دین مسکن، بازار مصالح 
ســاختمانی، صندوق های امالک و مستغالت، بازار 
تهاتری ملک و مصالح به همراه توسعه صندوق های 
زمین و ساختمان مهمترین این ابزارها هستند که از 
میان آن ها، تاکنون صندوق های سرمایه گذاری زمین 
و ساختمان، عملیاتی شده و بررسی های الزم جهت 
کارآمدتر شدن این ابزار در دستور کار قرار دارد. سایر 
ابزارها نیز در حال بررسی هستند و در آینده ای نزدیک، 
به ویژه اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، عملیاتی 

خواهد شد.

کارشناس اقتصادی: برای این ابزارها نیازی 
به بورس مستقل با این سرمایه سنگین نبود

وزیر راه و شهرسازی در حالی از ابزارهای بازار سرمایه 
برای حل مشکل مســکن از طریق بورس امالک نام 
می برد که بهروز ملکی، کارشــناس اقتصاد مسکن 
درباره توجیهاتی که در این خصوص می شود، معتقد 
است: »آخِر کارکرد این بورس، تأمین مالی با ابزارهایی 
چون صندوق زمین و ســاختمان، صندوق امالک و 
مستغالت، فروش متری مسکن و… است که اساساً 
نیاز به ایجاد بورس جدید نداشته و در حیطه فعالیت 
و وظایف نهادهای موجود خصوصاً شرکت های تأمین 

سرمایه قرار می گیرد. ضمن اینکه با وجود بورس های 
کنونی فعال در کشور، هیچ خالئی احساس نمی شود.«
»به زبان خیلی ساده، همه کارکردهایی که برای بورس 
امالک می توان تعریف کرد، توســط ساختار موجود 
نیز قابل انجام است. ظاهراً دوستان عزمشان را جزم 
کرده اند مشکل هویت بورس امالک را با سرمایه فوق 

سنگیِن ۵ هزار میلیارد تومانی جبران کنند!«

عضو شورای عالی بورس: صنعت ساخت و 
ساز توسعه می یابد

شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس نیز در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: اینکه گفته می شود مشابه این 
بورس در دیگر کشورها وجود ندارد، اتفاقاً مشابه این 
بورس در انگلیس و دوبی راه اندازی و معامالت بورس 
امالک لندن آغاز شده است بورس امالک دوبی هم به 

زودی فعالیت خود را آغاز می کند.
وی ادامه داد: بخش مسکن هم اشتغال باالیی ایجاد 
می کند و هم مورد نیاز مردم اســت؛ ما در این بورس 
بحثمان بیشتر مشابه بازار اولیه است به این معنا که 
صنعت ساخت و ساز در حوزه های مسکونی و پروژه ای 

را قرار است توسعه دهیم.
عضو هیئت مدیره بورس کاال یادآور شــد: خیلی ها 
تصورشان از بورس امالک این است که قرار است شبیه 
بنگاه های امالکی رفتار کنیم و اقدام به داللی خرید و 
فروش مسکن کنیم؛ در حالی که این اتفاق قرار نیست 

رخ دهد بلکه قرار است بورس امالک به یک بازار مولد 
تبدیل شود که در آن پروژه های انبوه سازی مسکن یا 
پروژه های عمرانی کشور که نیاز به منابع دارند، تأمین 

مالی شوند.
وی خاطرنشــان کرد: تمام ایــن دارایی های ملکی 
از طریق اوراق )اوراق ســلف مــوازی( مورد معامله 
قرار می گیرند با توجه به اینکه باید در کشور ساالنه 
٧00 تا ٨00 هزار واحد مسکونی ساخته شود، قرار 
اســت منابع مالی ای که در جامعه وجود دارد را به 
 سمت بورس امالک هدایت کنیم تا در بخش مسکن 

مصرف شود.

خرید متری خانه متناسب با توان مالی
چراغی از جمله دستاوردهای بورس مسکن را ایجاد 
امکان برای خرید متری خانه عنوان کرد و گفت: مردم 
می توانند با ابزارهایی که در بورس امالک ارائه می شود، 
سرمایه گذاری کنند به این صورت که هر سال بتوانند 
متراژی از ســاختمانی که مورد نظر دارند خریداری 
کرده و از این افزایش قیمت ها خود را در امان بدارند 
ضمن اینکه عالوه بر خریداران مسکن، سازندگان و 
دارندگان زمین هم می توانند به سرعت دارایی های 

خود را نقد کنند.
وی درباره فروش متری مسکن در بورس امالک گفت: 
سرمایه گذاران در این بورس می توانند بر اساس منابع 
و میزان پولی که در اختیار دارند، چند متر از هر پروژه 
را خریداری می کنند و مرتباً این متراژی که خریداری 
شده را افزایش می دهند پروژه های انبوه سازی مسکن 
که در حال احداث هستند، همزمان با پیشرفت پروژه، 
با رشد قیمت مواجه هســتند؛ درنتیجه اوراق متری 

مسکن هم مرتباً ارزشمندتر می شوند.
به گفته چراغی، مالک این اوراق متری مسکن )اوراق 
سلف موازی استاندارد( می تواند آن را به افراد دیگری 
واگذار کند یا اینکه با افزایش متراژ واحدهای خریداری 
شــده، می تواند معادل آن را واحد مسکونی از همان 

پروژه دریافت کند و واحد خود را تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی 
۱ میلیارد تومان قیمت دارد ولی فردی ۲00 میلیون 
تومان دارد، نمی تواند در شرایط فعلی، بخشی از این 
ملک )مثاًل ۲0 متر مربع( را خریــداری کند ولی در 
بورس امالک این ابزارها ایجاد خواهد شد که به مردم 
این امکان را می دهد تا از این افزایش قیمت مسکن 
عقب نمانند و بتوانند از نقدینگی خود به نسبت ارزشی 

که از یک ملک مسکونی دارد، بهره برداری کنند.

سایه روشن  بورس امالک 

ابزار خانه دار شدن یا  بازار تازه  سفته بازی؟

در جلسه ستاد اقتصادی دولت:
روحانی: اجازه نمی دهیم چرخه 

تولید گرفتار مشکالت شود
رئیس جمهور دســتگاه های دولتــی را موظف 
کرد بر اساس دســتورالعمل های مصوب ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه 
بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام 

کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند.
حســن روحانی روز سه شــنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته 
با مدیران صنایع پتروشیمی و فوالد و طرح برخی 
موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این 
مشکالت، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم 
چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و 
مشکالت شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این 

موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه 
و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات 
شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصالح 
قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این 
موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید 
با شــفافیت به همه بخش ها ابالغ شود. روحانی با 
اشاره به مباحث مطرح شــده در خصوص عرضه 
سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی 
ها و برنامه ریزی های خوبی که از ســوی دستگاه 
های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار 
بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار 
باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد 
کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، 

می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف 
کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب 
ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در 
بورس، اقدامات خود را تســریع بخشند. روحانی 
از وزارت امور اقتصادی  دارائی خواست با توجه به 
سرمایه گذاری گسترده ای که در سالهای اخیر در 
شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت 
در این شــرکت ها افزایش یافته است، واگذاری 
بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و 
مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
وی با اشــاره به نقش تعیین کننده شرکت های 
بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام 
در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام 
شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت 

های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و 
دارایی و بانک مرکزی گــزارش اقدامات خود در 
خصوص تسریع در ترخیص کاالها از گمرک را بر 
اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
ارائه کردند. همچنین فرآیند آزادســازی ارزهای 
بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه 
مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی 
و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کارهای تجاری، 
حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی 

اقدامات خود را ادامه دهند.

روند مثبت بورس با شیب مالیم
 رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس در ابتدای معامالت روز گذشته 
روندی منطقی و آرام در پیش گرفته و با رشد ۲٧ 
هزار واحدی روبه رو شد؛ اما در ادامه با افت نمادهای 
پرتقاضا، با کاهش ۱۵ هزار واحدی، به ۱.9۴ هزار 
واحد برگشت. شاخص کل بورس در معامالت روز 
گذشته سه شنبه ٧ مرداد با نوسان های آرام مواجه 
شد به گونه ای که در یک ساعت و نیم ابتدایی بازار، 
شاخص کل با رشد ۲٧ هزار واحدی به ۱ میلیون 
و 96۲ هزار واحد رســید اما در ادامه و با افزایش 
فشار عرضه نمادهای پرتقاضا، شاخص کل با افتی 
۱۵ هزار واحدی، بــه ۱ میلیون و 9۴٧ هزار واحد 
سقوط کرد. نمادهایی چون فارس، فملی و فوالد 
که در هفته های گذشته در صف خرید روزانه قرار 
داشتند، در معامالت روز گذشته در صف فروش 
بودند و هر یک به تنهایــی تأثیرگذاری منفی ۲ 
هزار واحدی در کاهش شاخص را رقم زدند. این در 
حالی است که صف خرید حکشتی، تاپیکو و شتران 
سبب شد که هر یک از این نمادها، تأثیر ۲ تا ۲.۵ 

هزار واحدی در رشد مثبت شاخص را رقم بزنند.
روز گذشــته نیز نماد خودرو با صف تقاضای نیم 
میلیاردی مواجه شد که در شفاف سازی های روز 
گذشته مشخص شد یکی از فعاالن حقوقی بازار 
این صف را به تنهایی ایجــاد کرده بود و درنتیجه 
آن، رشد عجیب ۲۱ درصدی در ارزش خودرو رقم 
خورد. همچنین روز گذشته عرضه اولیه بگیالن 
اتفاق افتاد؛ ضمن اینکه تعدادی از نمادهایی که 
از مجمع برگشته بودند، با بازگشایی نماد مواجه 
شدند که از استقبال خوب سهامداران و سرمایه 

گذاران خرد بهره مند شدند.

اخبار
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متوسط قیمت مســکن در تهران به حدود ۲۱ 
میلیون تومان رسید

دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی 
متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تیرماه پایتخت را ۲0 میلیون و 9٨6 هزار تومان 

اعالم کرد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی گزارش بازار مسکن در تیرماه امسال 

تهران را اعالم کرد.
بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی در تیرماه در پایتخت ۲0 میلیون 
و 9٨6 هزار و ۱00 تومان بود که نســبت به ماه 
گذشته )خرداد 99( رشد ۱0 درصدی و نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته )تیرماه 9٨( رشد ۵۴.۱ 

درصد داشته است.
همچنین تعداد مبایعه نامه ها در تیرماه امسال 
در تهران ۱۴ هزار و 330 فقره بوده که نسبت به 
خرداد امسال ۲9.٧ درصد و نسبت به تیرماه سال 

گذشته ۱9۲.6 درصد رشد داشته است.
گران قیمت ترین منطقــه تهران، منطقه یک با 
متوسط قیمت هر متر ۴۵ میلیون و 3۱٧ هزار و 
۵00 تومان بود. این در حالی است که ماه گذشته 
متوسط هر متر مسکن در این منطقه ۴۲ میلیون 

و ۴99 هزار و 900 تومان اعالم شده بود.

منطقه سه نیز در تیرماه امســال با متوسط هر 
متر 3٨ میلیــون و ۴۲۴ هزار تومــان معادل ۵ 
میلیون تومان نسبت به ماه گذشته رشد قیمت 

داشته است.
ارزان ترین منطقه پایتخت، منطقه ۱٨ با متوسط 
متری 9 میلیون و 6۲۵ هزار و ۲00 تومان و پس 
از آن منطقه ۲0 با متوســط قیمت 9 میلیون و 

٧9٨ هزار و 600 تومان بوده است.
بیشــترین تعداد معامالت در منطقه ۵ با هزار و 
93٨ فقره و پس از آن مناطــق ۴ و ۲ به ترتیب 
هزار و ۱۱9 و هزار و ٧9 فقره معامله مسکن قرار 

داشته است.
کمترین تعداد معامالت مســکن به منطقه ۱9 
با ٧3 فقره بود. این در حالی اســت که میانگین 
قیمت در این منطقــه )۱9( ۱۱ میلیون و 6٧۵ 

هزار تومان برآورد شده است.
ارزش ریالی معامالت مســکن در تیرماه امسال 
۲۵ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که 
این شاخص در تیرماه سال گذشته ۵ هزار و ۴٧0 
میلیارد تومان تعیین شــده است که رشد 3۵٨ 
درصدی ارزش معامــالت در تیرماه رقم خورده 
است. ضمن اینکه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری 
60 هزار و ٨۴0 میلیارد تومان ارزش ریالی کل 

معامالت مسکن برآورد شده است.

افرادی که سهامداری به روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند از ۱9 مردادماه می توانند نسبت به فروش 60 
درصد از سهام خود اقدام کنند و ۴0 درصد باقی مانده 

در دهه فجر آزادسازی خواهد شد.
»محمدرضا معتمد«، عضو هیات مدیره ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
در این خصوص اظهار داشــت: ثبت شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت امروز نزد اداره 
ثبت، به پایان خواهد رســید و حداکثر تا ۱۴ مرداد 
ماه، صورت های مالی حسابرسی نشده آن ها منتشر 
می شود. وی ادامه داد: به این ترتیب یک روز پس از 
عید سعید غدیر خم )۱9 مرداد ماه(، امکان معامالتی 
شدن سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود 

عملیاتی خواهد شد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 
بهادار کشور در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در 
مرحله قبل افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده 
بودند اجازه فروش 30 درصد سهام به آنان داده شده 
بود اما از ۱9 مرداد به مناسبت عیدغدیر خم افرادی 
که سهامداری به روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند 
می توانند تا 60 درصد از تعداد سهام خود را به فروش 
برســانند و مرحله بعد یعنی در دهه فجر این سهام 
آزادسازی خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به تصویب 
آئین نامه آزاد سازی ســهام عدالت در شورای عالی 

بورس در قالب ۲۲ ماده تصریح کرد: در این آئین نامه 
ساز و کار و نحوه آزاد سازی، افزایش سرمایه، پذیرش 
شرکت ها در بورس و همینطور چگونگی معامالتی 
شدن و همچنین میزان آزادسازی سهام عدالت در هر 

مرحله، پیش بینی شده است.
 آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت 
تدبیر و امید بود که در نهایت در 9 اردبیهشــت ماه 
اجرایی شــد و از روز ۱0 اردیبهشت تا هشتم خرداد 
ماه به ســهامداران فرصت داده شــد تا چنانچه به 
دنبال انتخاب روش مدیریت مســتقیم هســتند و 
می خواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بشکل 
مستقیم و بدون واســطه در اختیار بگیرند، با ورود 
به ســامانه www.samanese.ir نسبت به این 
امر اقدام کنند، اما این فرصت با توجه به اســتقبال 
مشموالن سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم 
 در ابتدا تا ۱۵ خرداد ماه و در نهایت تا ۲9 خردادماه 

تمدید شد.
در نهایت، افــرادی که روش مدیریت مســتقیم را 
انتخاب کرده اند از تاریخ 6 خرداد مجاز شدند با توجه 
به شرایط اعالم شده نسبت به فروش سهام خود اقدام 
کنند. در اواسط تیر ماه نیز حسن روحانی در جلسه 
هیات دولت در این زمینه شفاف سازی و اعالم کرد: 
30 درصد دوم سهام عدالت در عید غدیر و بقیه در ۲۲ 

بهمن آزادسازی می شود.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعالم کرد: قیمت ۴٧۵ کاال با 
توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲6درصد در حال صعود است که 

این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعالم کرد: قیمت ۴٧۵ کاال با 
توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲6درصد در حال صعود است که 

این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می دهد.
ایوب فرامرزی در برنامه تیتر امشب درباره آمار تورم ۲6درصدی مرکز 
آمار و ارتباط آن با معیشــت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه 
به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاســبه این نرخ، از یک 

فرمول استاندارد بین المللی استفاده می شود.
او افزود: در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به ۲3۱ شهر 
کشــور مراجعه می کنیم و با جمع آوری برخی اطالعات از خانوار در 
خصوص قیمت ها، هزینه ها، میزان مصرف برخی کاالها، با مراجعه به 
۲3۱ شــهر و 6۲6 آبادی در تمامی نقاط کشور، از قیمت حدود ۴٧۵ 

قلم کاال مطلع می شویم.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در زمان حاضر، قیمت 
۴٧۵ کاال با توجه به نرخ تورم، با ســرعت متوسط ۲6 درصد در حال 
صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان 
قرار می دهد و عدد بسیار بزرگی اســت. در این ماه به واسطه نوسانات 
مختلف، نــرخ تورم ماهانه به 6.۴ درصد رســیده اســت و درصورت 
پیشــروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می تواند بسیار بزرگ 

شود.
مجید ارغنده پور سخنگوی ســازمان حمایت دیگر شرکت کننده در 
گفت وگو در ادامه به نوع افزایش قیمت ها در بازار اشاره و تأکید کرد: 
برخی از این افزایش قیمت ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از 

عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است.
او گفت: برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمت ها و افراد متخلف 
در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کاال های 

متنوع را شروع کردیم که طرح بر کاال های مشخصی تمرکز دارد.
او اضافه کرد: در این طرح کاال هایی که قیمتشــان از تغییرات موجود 

متأثر بوده در اولویت بازرســی ما قرار گرفته اند. محمدرضا عبداللهی 
کارشناس آمار در ادامه برنامه تلفنی با اعالم اینکه نرخ تورم در تهران 

باالتر است،گفت: مرکز آمار مظّنه قیمت کاالها را اعالم نمی کند.
او توضیح داد: نرخ تورم در کشــور معموالً اســتان به استان متفاوت 
است، در برخی موارد حتی شــاهد اختالف ۱0درصدی نیز بین ارقام 

اعالم شده بودیم.
این کارشــناس آمار گفــت: طبق آمارهــا، دهک هــای مختلف در 

استان های مختلف با افزایش قیمت های متفاوتی روبه رو بوده اند.
طبق گفته عبداللهی تورم اســتان تهران در سه دهک ٨، 9 و ۱0 قرار 
گرفته است که دهک ۱0 تهران در خرداد امســال عدد ۲6 را تجربه 
کرد و این درحالی اســت که نرخ تورم کل کشور در همین ماه به روی 

عدد ۲۱ قرار گرفت.
سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اعالم 
کرد: ٨٧ درصد پرونده های صنفی ســال 99 که به سازمان تعزیرات 

ارجاع شده حکمشان قطعی و صادر شده است.

افزایش ۱0 درصدی قیمت مسکن در تهران

متوسط قیمت مسکن  در تهران  به  ۲۱ میلیون رسید
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد

آزادسازی کامل سهام عدالت تا دهه فجر

مرکز آمار:

ایران چهارمین کشور پرتورم جهان شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٧ مرداد ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت بازار آزاد تهران روز گذشته سه شنبه هفتم مرداد ماه به ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٠ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان، نیم سکه ٥ میلیون و ٥٥٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٣٣٠ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٧٥٠ هزار تومان 

است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ١٩٣٢ دالر و ١٩ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ۶٤ هزار و ٢١٨ تومان است.
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 نگرانی تولیدكنندگان تایر از حضور خصولتی ها

با افزایش مجدد قیمت تایر موافقت شد

جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران کرونا را در 
حکم تیر خالص بر سر صنعت هتلداری ایران ارزیابی کرد. 
وی تاکید کرد: درآمد هتل های کشــور تا ابتدای خرداد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴۵۰۰میلیارد 
تومانی داشت؛ رقمی که با اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا 
باالتر رفت و در پایان خرداد به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسید. 
این اما پایان ماجرا نبود و با پایان تیر کرونا ۱۴۰۰میلیارد 

تومان دیگر هم روی دست این صنعت خسارت گذاشت.
از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا دولت حرف از بسته 
های حمایتی زد و ما هم اعالم کردیم این بسته ها برای 
مشــاغلی خوب اســت که ۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت و 
آسیب دیده اند، نه صنعت هتلداری که صددرصد آسیب 
دیده. بســته حمایتی برای این صنعتی که تا االن بیش 
از ۷۴۰۰میلیارد تومان درآمد ازدست رفته داشته اصال 

جواب نمی دهد.طبق آمارها ۲۰۷۰ هتل و هتل آپارتمان 
زیرمجموعه جامعه هتلداران قرار دارند که بیشترین هتل 
ها در مشهد و کمترین شان در چهارمحال وبختیاری قرار 
دارد. اما درمجموع همه هتل ها از این ویروس آســیب 

دیده اند.
او ادامه داد: از همان ماه اول شیوع ویروس، برای بقای عمر 
این صنعت توسط فعاالن گردشگری و هتلداری به دولت 
پیشنهادهایی داده شده که البته مورد توجه قرار نگرفته اند 
و حال این روزهای این صنعت در کشورمان نتیجه همین 
بی توجهی است.می دانیم که دولت از نظر نقدینگی نمی 
تواند از ما حمایت کند، به خاطر همین به دولت چندین 
پیشــنهاد دادیم. مثال گفتیم با توجه به این خســارت 
واردشده ما را تا دو سال آینده صددرصد از پرداخت مالیات 

معاف کنند. 

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مهمترین اقدام 
ما حــذف غیرقابل قبول موضوع حاشیه نشــینی 
اســت. محمــد اســالمی در مراســم تفاهم نامه 
محرومیت زدایی با سازمان بســیج اظهار داشت:  
مردم می دانند که در این وزارتخانه اقدامات تعیین 
شده را به صورت متوازن دنبال می کنیم و به دنبال 
پیش برد پروژه های توسعه ای هستیم که موجبات 

پیشرفت زیرساخت ها را دنبال می کند.
وی افزود: محور دیگر اقدامات مــا در وزارت راه و 
شهرســازی اجرای پروژه هــای محرومیت زدایی 
است و برای تحقق این امر از تمام ظرفیت های ملی 
استفاده می کنیم.وی با بیان اینکه محرومیت زدایی 
در بخش مسکن و اصالح زیرساخت ها را با همکاری 
بســیج آغاز کردیم، گفت: اعتقاد من براین است 
که می توانیم حتی در مــدت زمان کوتاه، کارهای 
ماندگاری برای مــردم انجام داد کــه یکی از این 
کارهای ماندگار رفع مشکالت مردم مناطق محروم 

با راه حل های ساده است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: ما متعهد هستیم 
که در جهت رفع مشکل محرومان با همکاری سایر 
نهادها نسبت به تامین مسکن این اقشار اقدام کنیم 
و این مشکل را برطرف ســازیم که بخشی از این 

تفاهم نامه هم درباره رفع مسکن محرومان است.
اســالمی با بیان اینکه مهمترین اقــدام ما حذف 
غیرقابل قبول موضوع حاشیه نشینی است تاکید 

کرد:  ختم حاشیه نشینی را باید اعالم  کنیم.
وی افــزود: برای رفع حاشیه نشــینی راهکارهای 
را دســتور کارمان قرار داده ایم تــا بتوانیم از این 
طریق خانه ای مناسب و در شان و منزلت ایرانیان 
مهیا سازیم.وی با اشــاره به افزایش طول راه های 
روستایی و راه های آسفالته در مناطق محروم گفت: 
با توجه به تسهیالتی که در اختیار روستاییان عزیز 
قرار گرفته است باید زیرســاخت های روستایی را 
گســترش دهیم تا دسترســی های آنها هم آسان 
شود و زیرساخت هایشان توســعه یابد.وزیر راه و 
شهرسازی گفت: نقشه مناطق محروم را در اختیار 
داریم و برای اینکه عدالت منطقه ای را برقرار کنیم 
به سمت اصالح زیرساخت ها در این مناطق روی 
آوردیم.اســالمی گفت: مردادماه سال گذشته به 
رییس جمهوری قول دادیم کــه دو هزار کیلومتر 
راه روستایی احداث و آسفالته کنیم، در مردادماه 
امســال این عدد به ۲۵۰۰ کیلومتر رسیده است 
و امروز هــم قول می دهیم تا پایــان دولت ۳۵۰۰ 

کیلومتر راه روستایی آسفالت کنیم.

معاون وزیــر کار گفت: تاکنون ۱۲ هــزار و ۷۴۲ 
میلیارد ریال تحت عنوان تسهیالت کرونا از سوی 

مؤسسات عامل به مشموالن پرداخت شده است.
به گزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
عیسی منصوری اظهار داشــت: بر اساس آخرین 
آمارها، تعداد ۵۰۳ هزار واحد تاکنون در ســامانه 
کارا ثبت نام کرده انــد. از این تعــداد ۲۹۰ هزار 
پرونده و ۶۵۵ هزار نفر اشــتغال را شامل می شود 
که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۰۲ 
هــزار و ۴۲۹ میلیارد ریال تســهیالت را در برمی 
گیرد.وی ادامه داد: از کل ۲۸۵ هزار پرونده ارسال 
شده به مؤسسات عامل، ۳۶ هزار پرونده مصوب و 
تسهیالت مربوط به ۲۳ هزار پرونده پرداخت شده 
است. تاکنون ۱۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال تحت 
عنوان تسهیالت کرونا از سوی مؤسسات عامل به 

مشموالن پرداخت شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی افزود: تعداد ۸۳۴ زیر رســته 
به شدت آســیب دیده از شــیوع ویروس کرونا با 
هماهنگی دســتگاه های اجرایی شناســایی شده 
است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته 
منتخب ۳ میلیون واحد است که ۱.۳ میلیون واحد 
آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون 
واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد 
۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه 

را شامل می شود.
وی همچنیــن گفــت: از جمــع کل پیامک های 
ارســالی، تعداد ۵۶۴ هزار پیامک از طریق وزارت 
ارتباطات و فناوری ارتباطات به مشموالن ارسال 
شده اســت و بر اساس آمار ســامانه کارا، تاکنون 
حدود ۴ درصد از مشــموالن فاقد بیمه تسهیالت 

کرونا در این سامانه ثبت نام کرده اند.

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایــر می گوید یک 
شرکت خصولتی بزرگ با اعمال فشــار به وزارت صمت 
برای نپرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی تا ارز نیمایی، 
ســود کالنی به جیب خواهد زد که منطق رقابت در بازار 
را از بین برده و با آســیب به صنعت تایر، موجب نگرانی 
تولیدکنندگان شده است.مصطفی تنها، اظهار کرد: ظاهرا 
یک شرکت بزرگ خصولتی مقدار زیادی تایر سنگین وارد 
کرده اســت و بر وزارت صنعت، معدن و تجارت فشاری 
اعمال می کند تا مابه التفاوت ارزی را نپردازد. در حقیقت 
این شرکت می خواهد مابه التفاوت نرخ ارز دولتی)۴۲۰۰ 
تومان( تا ارز نیمایی را پرداخــت نکند. ضمن اینکه این 
شرکت می خواهد با همان تعرفه چهار صد واردات خود را 
داشته باشد و با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان تعرفه را محاسبه 

کرده و مابه التفاوت را به وزارت صمت نپردازد.
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تاکید کرد: این 
موضوع سبب نگرانی شدید صنعت تایر شده است؛ چراکه 
چنین اتفاقی به این معناست که رانتی به "یک واردکننده 
بسیار پرتوان از هر نظر"  داده می شود. بنابراین عالوه بر 
این رانت ایجاد شــده، بازار نیز بهم می ریزد. در حالی که 
قیمت متعارف تایر در بازار براساس قیمت ارز عمومی که 
تخصیص می یابد، مشخص می شود. اما اقدام این شرکت 
ســود بزرگی  نتیجه نپرداختن مابه التفاوت نرخ ارزها را 
برایش خواهد داشت که منطق رقابت را در بازار بهم خواهد 
ریخت. وی در ادامه در رابطه با افزایش قیمت مجدد تایرها، 
اظهار کرد:  از ابتدای سال جاری ارز پایه )ارز مصرفی مورد 
نیاز برای تهیه مواداولیه( از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی 
تبدیل شد؛ با توجه به نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر در 
حدود ۱۷ هزار تومان است، بنابراین مابه التفاوت نرخ ارز در 
قیمت تمام شده ما اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه قیمت 
مواداولیه داخلی افزایش داشته؛ چراکه تولیدکنندگان 
مواداولیه داخلــی نیز از ارز نیمایی اســتفاده می کنند، 

فلذا به نســب قیمت ها را باال برده اند. سخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان تایر افزود: عالوه براین باتوجه به تورم ایجاد 
شده در کشــور و به طور مثال افزایش دستمزدها و سایر 
هزینه ها، همگی موجب شد تا فروش به قیمت های سابق 
صرفه اقتصادی نداشته باشــد و تولیدکننده را متحمل 
ضرر و زیان کند. با توجه به اینکه افزایش علی الحســاب 
۳۰ درصدی قیمت تایر، پوشاننده هزینه های تولید نبود و 
در نقطه زیان قرار گرفته بودیم، بنابراین سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۲۵ درصدی 

قیمت ها موافقت کرده است.
تنها تصریح کرد: اما در نحوه محاسبه و اعمال این افزایش 
قیمت مجدد، میان شرکت های تولیدکننده تایر اختالف 
نظر وجود دارد؛ لذا هنوز این افزایش قیمت ابالغ و تصویب 
نشده است. موضوع همچنان در حال چانه زنی، مذاکره، 
تبادل اطالعات و ارائه مستندات و کارشناسی کار است. 
باتوجه به اینکه باید ســایت به سایت این افزایش قیمت 
اعمال شود و مشخص شــود که قیمت ها براساس حلقه 
یا کیلو باشــد، چه هزینه هایی را قبــول می کنند و چه 
هزنیه هایی را قبــول نمی کنند و... اختــالف نظرهایی 
وجود دارد. این مقام صنفــی در رابطه با فروش اینترنتی 
تایرها، گفت: تا آنجایی که اطالع داریم، دو شرکت تولید و 
عرضه کننده تایر همچنان فروش به صورت اینترنتی و به 
نرخ دولتی را به صورت روزانه دارند.  حدود یک ماه پیش 
بود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شرکت های 
تولیدکننده ابــالغ کرد. از آنجایی کــه طرح افزایش۳۰ 
درصدی قیمت الســتیک به صورت علی الحســاب در 
جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد، تولیدکنندگان تایر با 
ارائه مستندات خود درخواست افزایش قیمت را داشتند. 
اکنون پس از گذشت یکماه گویا این افزایش قیمت بیشتر 

لحاظ شده است. 

در حالی نرخ تولید به دلیل 
مشکالت فراوانی که پیش 
روی تولید قرار دارد منفی 
است که در بازار سهام شاهد 
رشــد روزانه ارزش ســهام 
بسیاری از شــرکت های تولیدکننده هستیم و این 
بدان معناست که افزایش ارزش ها در بورس تا اندازه 
زیادی غیرواقعی اســت. انتقادات بسیاری در رابطه 
با رشد غیرواقعی ارزش سهام شــرکت های دولتی 
و تولیدی در بورس به راه افتــاده و فعاالن اقتصادی 
نمی توانند به رغم نرخ منفی تولید افزایش بی سابقه 
ارزش سهام این شرکت ها را قبول کنند. بورس های 
جهانی به دلیل کرونا در حال ســقوط هســتند چرا 
که بورس آیینه اقتصاد اســت. بورس ایران انعکاسی 
از اقتصاد ما نیســت. وضعیت بودجه دولت، وضعیت 
تحریم ها به گونه ای نیست که منجر به رشد بورس 
شود. شاخص بورس ایران بیانگر وضع اقتصاد نیست 
بلکه بیانگر مسائل حاشیه ای بورس است که از بیرون 
روی بورس اثر می گذارد. به هر نفر یک کد می دهند و 
مثل دالر در صف خرید سهام قرار می گیرند. مردم هم 
برای گرفتن کد هجوم آورده اند. افرادی که که هیچ 

شناختی از بازار ندارند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا نیز در 

این رابطه می گوید: ۷۰ درصــد بنگاه های حاضر در 
بورس، یا سود نمی دهند یا زیانده هستند، در حالیکه 
قیمت سهام شان روزانه در حال افزایش است. رشد 
شــاخص بورس، هیچ کمکی به تولید نکرده و این ما 

را نگران می کند.
اما نرخ منفی تولید در حالی اتفاق افتاده که حســن 
روحانی، رئیس جمهور در جلســه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت با مدیران صنایع پتروشیمی و فوالد و 
طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای 
رفع این مشکالت، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی 
دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی 
و مشکالت شود. همه دســتگاه ها موظف به رفع این 

موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
روحانی با اشــاره به مباحث مطرح شده در خصوص 

عرضه ســهام شــرکت های دولتی در بورس گفت: 
با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از ســوی 
دســتگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان 
امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و 
پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی 
اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه 

است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.

بیشتر  بنگاه های حاضر در بورس، یا سود  نمی دهند یا زیانده هستند

تناقض آمار های  تولید  و  رشـد  بورس

تبعات ریزش ناگهانی بورس
علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه

نمی توان برای رشدی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده دلیل قانع کننده ای پیدا کرد. نه رونق اقتصادی وجود دارد و نه در تولید اتفاق خاصی افتاده است. در حال حاضر با نرخ منفی تولید این افزایش سرمایه ها بسیار عجیب به نظر می رسد. در شرایطی قرار داریم 
که بسیاری از مشکالت دست به دست هم داده اند تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد و تولیدی انجام نشود اما به طرز بسیار شگفت انگیزی روزانه ارزش سهام همین شرکتهای تولیدی رشد می کند. بنابراین تنها اتفاقی که می تواند به رشد ارزش سهام منجر 

شود سفته بازی است. رشد شاخص در بورس بیشتر به دلیل سفته بازی است و نه رشد صنعت و اقتصاد کشور.
تولید منفی است و هزاران دلیل برای این اتفاق وجود دارد اما با وجود زیان ده بودن تولید چطور نمادهای آنها در تابلوی بورس همچنان فعالیت می کند و برای عرضه سهام آنها صف تشکیل می شود. در زمانی که تغییرات سهام یک شرکت منطقی نداشته باشد، 
نماد آن در بورس بسته می شود تا علت مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که در حال حاضر چنین اتفاقاتی در بورس کشور نمی افتد. در حال حاضر تابلوی بورس مکانی برای منفی های جذاب شده که در اصل ضرر و زیان واقعی خود را درآینده و با خروج حمایت 
دولت از آن خواهند دید.  اما رشد بورس هم کمکی به توسعه تولید نکرده است. اگر افزایش سرمایه برای رونق تولید است پس جرا هیچ گونه تغییری در وضعیت تولید اتفاق نیفتاده است. دولت شرکت ها و دارایی های خود را به بورس آورده و این در حالی است که 
تولید هیچ گونه منفعتی از آن نبرده است. گویا تنها تامین منابع برای دولت مهم است. به طور کلی حجم عظیم نقدینگی وارد بورس شده و سفته بازی را رونق داده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است. شرکت ها بدون توضیح و شفافیت رشد فراوانی کرده و سازمان 

بورس هیچ حسابرسی از آنها نمی کند از این رو در ارزش گذاری شرکت ها حباب ایجاد می شود. دولت در این زمینه مسئول است و باید جوابگوی ریزش ناگهانی شاخص کل باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اجحاف در فرصت خانه دار شدن مردم
فرشید حاجت پور، کارشناس مسکن 

بازار مسکن باید با یک راهکار قطعی که آن هم تولید و عرضه است سر و سامان پیدا کند. تمام طرح هایی که دولت ارایه و اجرا کرده ممکن است در مدت زمان کوتاه بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد اما دوباره با کاهش تب طرح هایی 
اجرایی به مانندقبل با رشد قیمت ها مواجه خواهد شد. تمام طرح هایی از این دست که به نوعی کپی برداری گران قیمت از هم بوده اند با صرف هزینه های سنگین و ناکامی در اجرای آن با سرنوشت محکوم به شکست فرصت خانه دار 

شدن را از مردم گرفته اند.
ما به عنوان بخش خصوصی از این که دولت سازوکاری برای تعادل بخشی  به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می کنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتهی 
به هدف نشده است. مصداق این  مساله طرح هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است. در حال حاضر نقش اصلی تولید 

و ساخت مسکن را در کشور بخش خصوصی بازی می کند که باید با تسهیل قوانین و مقررات مزاحم، از ظرفیت این بخش استفاده شود.

طرح اقــدام ملی مســکن 
در مرحلــه واریــز وجه از 
ســوی ثبت نام کنندگان 
مورد اســتقبال واقع نشد 
 و این طرح نیــز مانند دیگر 
طرح های دولت در بازار مســکن گویا با شکســت 
روبرو خواهد شد. بازار مسکن در سالهای اخیر درگیر 
مشکالت بســیاری شــده و تاثیرپذیری آن از دیگر 
بازارهای موازی مانند خودرو، طال و ســکه و ارز موج 

بی سابقه قیمت ها را در این بازار بهراه انداخته است. 
دولت تا به امروز برای ســاماندهی بازار مسکن طرح 
های مختلفی را اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی، 
طرح اقدام ملی مسکن و... ارایه داده است که تا به امروز 
شاید هیچ کدام از آنها مشکلی از مشکالت بازار مسکن 
را حل نکرده است. در زمان اعالم ثبت نام طرح اقدام 
ملی مســکن ظرفیت این طرح در شهر تهران ظرف 
مدت کوتاهی برای نام نویسی پر شد. معاون وزیر راه 
و شهرســازی طی مصاحبه ای در زمان ثبت نام طرح 
مسکن ملی در شهر تهران، در مورد مدت زمان تکمیل 
ظرفیت برای ثبت نام طرح مسکن ملی در شهر پردیس 
گفته بود: پس از ۲۷ دقیقه ظرفیت پردیس تکمیل شد.

این اقدام که البته در برخی شرایط بی شباهت به طرح 
مسکن مهر محمود احمدی نژاد نیست، در تالش است 
تا در شرایط بحرانی قیمت مســکن، افرادی را که در 
خرید یک سرپناه به زیر خط فقر سوق داده شده اند، 
خانه دار کند. به عبارت بهتر فارغ از ابهامات متعدد طرح 
ملی مسکن،  این طرح شباهت هایی به طرح مسکن مهر 

دارد و در واقع یک کپی ناقص از آن است.
اما فرصت دو هفته ای برای واریز وجه در حالی اســت 
که پیش تر در سوم تیرماه ۹۹ طی پیامی به متقاضیان 
این طرح، تاکید شده بود که بایستی ظرف دو هفته، ۴۰ 
میلیون تومان را واریز کنند؛ اما حاال با تصمیم جدید 
مبنی بر زمان دو هفته ای برای واریز وجه، به نوعی در 

حق افرادی که در تیرماه اقدام به واریز وجه کرده بودند، 
اجحاف شده است. در هر صورت، کاهش ارزش پول در 
این مدت مشهود بوده و بهتر است تصمیم گیران، برای 
آن دســته از افراد که در موعد قبلی، واریز وجه کرده 

بودند، اولویت قائل شود.
همان گونه که مالحظه شد، آمار و ارقام اعالم شده در 
مورد میزان واحد های پیش بینی شده برای ساخت 
مسکن ملی در استان تهران )۷۳ هزار واحد( و تعداد 
متقاضیانی که واریز وجه داشتند )۵۴ نفر(، خود گویای 
ماجرای مسکن ملی در استان تهران است؛ ماجرایی 
که باعث نگرانی کسانی شــده که در این مدت واریز 

وجه داشته اند.

مشاركت كنندگان طرح  ملی مسکن نگران  شکست طرح و ناامید از خانه دار شدن هستند

استقبال  سرد  از مسکن ملی 
فرصت خانه دار شدن با طرح های گران دولت از مردم گرفته شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

خسارت ۷۴۰۰ میلیارد تومانی کرونا به هتل داری ایران

یک هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان تسهیالت کرونا پرداخت شده است

وزیر راه  و شهرسازی:

ختم حاشیه نشینی  را  اعالم  می کنیم
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ستاری خبر داد
بازگشت نخبگان ايرانی به وطن برای ساخت واكسن كرونا

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بسیاری از افرادی که در دوران شیوع کرونا 
به توسعه فناوری کمک کرده و در حال ساخت واکسن هستند، از دانشمندان بازگشتی به 
کشور هستند. این افراد به پویایی اقتصاد و پیشرفت علم و فناوری کشور کمک می کنند. 
سرمایه گذاری روی نیروی انسانی بسیار مهم است.سورنا ستاری در مراسم رونمایی از 
کتاب سالنامه مهاجرتی ایران که پیش از ظهر امروز در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار شد، بیان کرد: یکی از انگیزه های اصلی برای ایجاد طرح مهاجرت معکوس 
حرف های بدون سند و دلیلی بود که در خصوص فرار مغزها زده می شد. یکی از این آمارها 
توسط صندوق بین المللی پول با عنوان فرار مغزها منتشر می شود که اصطالح غلطی 
است. این در حالی است که این گزارش ها وجود خارجی ندارد.وی افزود: استانداردهای 
دوگانه ای در خصوص مهاجرت وجود دارد که مسئله آزاردهنده ای است. اوایل انقالب 
۱۷۰ هزار دانشجو در داخل کشور و ۱۰۰ هزار دانشجو در کشورهای خارجی وجود داشت 
که ۵۶ هزار نفر از آن ها در آمریکا مشغول به تحصیل بوده اند. ایران در آن زمان بزرگ ترین 
کلونی دانشجویان در آمریکا را داشته است. درواقع ۳۷ درصد از جمعیت دانشجویی در آن 
زمان در کشورهای خارجی درس می خوانند، این آمار در حال حاضر به ۱.۴ درصد رسیده 
است. چرا آن زمان فرار مغزها نبوده اما حاال فرار مغزها خوانده می شود. معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری مطرح کرد: تعداد دانشجویان ایرانی در کشورهای خارجی هر 
سال کاهش می یابد که باعث نگرانی است. الزم است دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 
تحصیل کنند. تحصیل دانشجویان ایرانی در کشورهای خارجی نشانه ضعف نیست بلکه 
نشانه قدرت و پیشرفت است در صورتی که زمینه بازگشت آن ها فراهم شود تا پس از 
پایان تحصیالت به کشور برگردند.ستاری گفت: سیاست های معاونت علمی و فناوری از 
ابتدا در خصوص بازگشت دانشجویان بوده است. باید سیاست های کشور از اعزام دانشجو 
به بازگشت تغییر پیدا کند. باید در حوزه سیاست گذاری بازگشت، سرمایه گذاری شود. 
وی افزود: بسیاری از افرادی که در دوران شیوع کرونا به توسعه فناوری کمک کرده و در 
حال ساخت واکسن هستند، از دانشمندان بازگشتی به کشور هستند. این افراد به پویایی 
اقتصاد و پیشرفت علم و فناوری کشور کمک می کنند. سرمایه گذاری روی نیروی انسانی 
بسیار مهم است.معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: روند بازگشت نخبگان 
با وجود شیوع کرونا بهبود یافته است، پیش بینی می شود در سال ۹۹، ۸۰۰ تا هزار نفر 
از ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان به کشور بازگردند. برخورد با مهاجرت نیاز به سیاست گذاری 

دارد، برای تسریع روند بازگشت نخبگان به کشور باید زمینه های برگشت را فراهم کرد.

وزارت بهداشــت تســت كرونا در منزل توسط 
استارتاپ ها را ممنوع اعالم كرد

 وزارت بهداشت انجام تست کرونا در خانه که توسط آزمایشگاه ها و تیم های استارتاپ های 
حوزه سالمت اجرا می شد را ممنوع اعالم کرد. »تست کرونا در منزل«، خدماتی بود که 
تا دیروز در بسیاری از استارتاپ های حوزه ســالمت ارائه می شد ولی به نظر می رسد با 
بخشنامه جدیدی که وزارت بهداشت خطاب به برخی از این مجموعه ها منتشر ساخته، 
کاربران دیگر نتوانند از این ویژگی اســتفاده نمایند. وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی هرگونه تبلیغ در خصوص انجام نمونه گیری برای آزمایش های تشخیصی کرونا 
ویروس جدید را به دلیل اختالل در برنامه کالن ملی تشــخیص، پایش و مهار زنجیره 
انتقال ویروس و ایجاد تقاضای القایی، غیرمجاز اعالم کرده است.بنا بر این دستورالعمل 
سامانه های ذیربط موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت، خدمت انجام آزمایش کرونا را از تمامی 
سامانه های خود برداشته و تمامی تبلیغات مرتبط را حذف نمایند. در این نامه که از سوی 
رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
صادر شده، استارتاپ هایی چون اسنپ، خوب شو، دکتر چکاپ، آتی آزما، ویزیت ۲۴، سر 
و آسا مد، آسان آزمایش، آپ و آزمایش آنالین مورد خطاب قرار گرفته اند و به آنها تذکر 
داده شده که این خدمت را ظرف ۴۸ ساعت از سامانه خود حذف نمایند. گفتنیست این 
نامه خطاب به سایر کسب وکارهای مشابهی که اسامی شان در ابتدای دستور ذکر نشده 

نیز ابالغ شده و هیچ مجموعه ای مجاز به انجام تست کرونا در منزل نیست.
در نامه وزارت بهداشت دالیلی که تست کرونا در منزل مجاز نیست به شرح ذیل ذکر 

شده است:
۱- فعالیت تبلیغاتی کسب و کارها به جهت نمونه گیری در منزل و هر محلی خارج از 
مراکز منتخب و آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت بهداشت در خصوص کروناویروس 
جدید و پیشنهاد مستقیم آزمایش به بیماران و مردم مصادیق ایجاد اختالل در برنامه 
کالن ملی تشخیص، پایش و مهار زنجیره انتقال ویروس و ایجاد تقاضای القایی می باشد 
که در شرایط خاص و بحرانی فعلی و با توجه به سیاست های ستاد ملی مبارزه با ویروس 

کرونا مجاز نمی باشد.
۲- در مورد سایر فعالیت های کسب و کارها موظفند ضمن اخذ مجوزهای خدمات بالینی 
در منزل به صورت مستقیم یا به صورت قراردادی با مراکز دارای مجوز به طور شفاف تمامی 
ارتباطات خود با هر آزمایشگاه را مشخص و در اختیار کاربران قرار دهند. همچنین این 
کسب و کارها موظفند تا ضمن رعایت پروتکل های محرمانگی داده های سالمت طبق 
استانداردهای مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، قراردادها، تعرفه ها و نحوه همکاری با مراکز آزمایشگاهی و سایر اطالعات پیرامون 
این خدمت را در صورت نیاز به مراجع ذی صالح ارائه نمایند.وزارت بهداشت در پایان این 
ابالغیه تاکید کرده ر صورت عدم حذف سرویس های مرتبط و عدم توجه و اهتمام به موارد 
فوق مراتب به مراجع ذی صالح جهت پیگیری حقوقی ارجاع داده خواهد شد.انجام تست 
و نمونه گیری در منزل تنها از سوی مراکز خدمات پرستاری و درمان در منزل تایید شده 
از سوی وزارت بهداشت، مجاز است. به عبارت دیگر اگر فردی قادر به مراجعه به آزمایشگاه 
نباشد، مراکز خدمات پرســتاری با آزمایشــگاه طرف قرارداد خود تماس می گیرند و 
کارشناس آزمایشگاه همراه با تجهیزات برای اخذ نمونه به منزل بیمار مراجعه کرده و نمونه 
اخذ شده را در محیط نگهدارنده استاندارد به آزمایشگاه منتقل می کند.از زمانی که این 
نامه در شبکه های اجتماعی منتشر شد، واکنش منفی کاربران را به همراه داشت چراکه 
عده بسیاری اعتقاد داشتند حضور در مراکز آزمایشی می تواند خود باعث انتقال ویروس 

به آن ها شود. در هر صورت دلیل تصمیم جدید وزارت بهداشت هنوز مشخص نیست.

در دوران پساکرونا
اقتصاد دانش بنيان، مهم ترين محور همكاری ايران 

و مالزی
سفیر کشــورمان در کواالالمپور در دیدار با دبیرکل وزارت علوم و فناوری مالزی 
بر اقتصاد دانش بنیان بــه عنوان مهمترین اولویت همکاری هــای ایران و مالزی 
تاکید کرد. اقتصاد دانش بنیان، مهمترین محور همکاری ایران و مالزیبه گزارش 
ســرویس بین الملل خبرگزاری صداوســیما از کواالالمپور، در دیدار علی اصغر 
محمدی سفیر ایران با "دکتر سیتی همیسا" دبیرکل وزارت علوم و فناوری مالزی 
بر همکاری های دو کشور در حوزه فناوری های نوین در اقتصاد دانش بنیان تاکید 
شد. سفیر کشورمان با تشریح ساختار های ایجاد شده تحت نظر معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و یازده خوشه تخصصی آن گفت: جمهوری اسالمی ایران 
عالقمند به ایجاد سامانه های همکاری دو کشور برای انجام تحقیقات و طرح های 
مشترک و تشکیل صندوق مشترک برای حمایت از اجرای طرح های پژوهشی و 
تجاری سازی فعالیت شرکت های دانش بنیان اســت. محمدی افزود: ایران برای 
ارتباط گیری و تقویت "استارت آپها" با تاسیس یک پلتفرم تخصصی و همکاری 
پارک های علم و فناوری خواستار امضاء تفاهم نامه همکاری میان دو کشور است. 
دبیرکل وزارت علوم و فناوری مالزی نیز با اشاره به سفر قبلی خود به ایران و آشنایی 
با پیشرفت های چشمگیر دانشگاه ها و محققان ایرانی از توسعه روابط دو کشور در 

این بخش استقبال کرد.

اخبار

دبیر شورای عالی فضای مجازی:
سیاست  مقابله با اقدامات ضد انحصار پلتفرم های فضای مجازی ابالغ شد

دبیر  از ابالغ سند سیاست ها و الزامات کالن حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای )پلتفرم ها( فضای مجازی خبر داد. سید ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به دستاوردها و نکات مثبت توسعه اقتصاد سکویی 
)پلتفرمی ( در دنیا و به تبع آن در کشور گفت: به واسطه ویژگی های منحصر به فردی چون بهره گیری از صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس و توسعه قلمرو، کنترل قابل توجه بر کالن داده ها و بهره گیری از اثرات 

قدرتمند شبکه ای ، نگرانی های جدی در خصوص شکل  گیری و تقویت انحصارها و کاهش رقابت پذیری و افزایش موانع ورود به بازار برای کسب و کارهای نوپا در این زمینه وجود دارد.

نونــوار کــردن وزارتخانه 
صمت و تفکیک آن به دو 
وزارتخانه هرچند از سوی 
دولت به جد دنبال می شود 
و چندی پیش وزیری را به 
پشت میز بازنشستگی سوق داد، از نظر کارشناسان 
در این شرایط بیهوده است. در روزهایی به سر می 
بریم که به دلیل شرایط کرونا عمال بخش بازرگانی و 
تجارت ما با مشکالتی دست به گریبان است و حتی 
در لحظه تنظیم این خبر )ساعت ۱۷ روز سه شنبه( 
خبر رسید که شیوع بیماری کرونا باعث کاهش ۹۰ 
درصدی صادرات ایران به ترکیه شد. قصد از بیان 
این خبر این است که بدانیم وضعیت بازرگانی ما در 
این شرایط تعریفی ندارد. در مثل مناقشه نیست و 
باید به این نکته توجه کرد که کمتر از یکسال از عمر 
دولت دوازدهم باقی مانده و موضوع تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه، به ظاهر به 
امري حیثیتي براي این دولت  تبدیل شــده است. 
فارغ از صحت یا خطاي خواســت دولت در جدایي 
امر تولید از بازار که بسیار از آسیب هاي سخن گفته 
شده است، تردیدهایی درباره عمل به این خواست 
وجود دارد. آیا انجام این کار که در خوش بینانه ترین 
حالت نزدیک به شش ماه زمان می برد، در یک سال 
باقی مانده از عمر این دولت، عاقالنه اســت؟طبق 
گفته ولی اله افخمی راد، رئیس اســبق ســازمان 
توســعه تجارت، دولت کماکان معتقد است عامل 
اصلی افزایش قیمت کاال و خدمات و ارز و سکه و... به 
خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، همانا نبودن 

وزارت بازرگانی مستقل از تولید است.

مخالفان تفکیک چه می گویند؟
طبق نظر کارشناســان این تفکیک تبعاتی خواهد 
داشــت که عبارتند از: افزایــش هزینه های دولت، 
ماندگاری بیشتر بسیاری از شــرکت های وابسته و 
مرتبط با تولید و توزیع کاال در دست دولت و ممانعت 
از انحــالل یا واگــذاری آنها به بخــش خصوصی به 
دالیل غیرقابل قبول، افزایــش مداخالت دولت در 
نظام طبیعــی عرضه و تقاضا، ایجــاد محدودیت در 
سرمایه گذاری های مرتبط ناشــی از نگرانی دخالت 
مســتمر و روزافزون دولت در فرآیند قیمت گذاری و 
عرضه کاال، زمانبر شــدن تصمیمات اداری و ایجاد 
ناهماهنگی ناشی از تقســیم مسوولیت های مرتبط 
بین دو دســتگاه دولتی تولیدی و توزیعی، گسترش 
زمینه های فسادزا و ده ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر.

موافقان تفکیک در این شــرایط چه 
کسانی هستند؟

کارشناســان و فعاالن بخش معدن باور دارند این 
بخش آنقدر مهم است که باید وزارت صنعت و معدن 
را از بازرگانی تفکیک کنیم. آنها با نگاهی به تاریخچه 
این وزارتخانه بر این امر تاکیــد دارند تا زمانی که 
وزارت صنعت و معدن از بازرگانی جدا بود شــاهد 
رشد بیشتر بخش معدن بودیم. عباسعلی ایروانی، 
مدیرکل دفتر نظارت امــور معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت با بیان اینکه تفکیــک وزارتخانه 
موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: این مسئله اتفاق 
مثبتی است که باعث می شود رسیدگی به وضعیت 
معدن و صنعت سرعت بیشتری پیدا کند؛ بنابراین 
می توان از موضوع ایجاد دو وزارت صنعت و معدن 

و وزارت بازرگانی به عنوان یک اتفاق مثبت یاد کرد 
که بهتر است هرچه سریع تر عملیاتی شود.

این در حالی اســت که رئیس کمیســیون صنایع 
مجلس گفت: شــخص رئیس جمهور ُمصر اســت 
تا اینکــه وزارت صمت بــه دو وزارتخانه صنعت و 
بازرگانی تفکیک شود. این یک کار بیهوده در شرایط 
فعلی است. عزت اله اکبری تاالرپشتی پارلمانی در 
مورد انتخاب وزیر صمت از ســوی رئیس جمهور 
گفت: آن طوری که من پیگیری شــدم  شــخص 
رئیس جمهور ُمصر اســت تا اینکه وزارت صمت به 
دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تفکیک شود و آنگاه 

وزرای جدید دو وزارتخانه به مجلس معرفی شوند.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، این 

مساله را بررسی می کند. 

نونوار كردن وزارت صمت  در شرايط فعلی سياستی غلط است

تشدید  مشکالت با  اصرار بر تفکیک  وزارت صمت
چرا دولت اصرار به تشكيل وزارت بازرگانی دارد؟

رئيس كميسيون صنايع مجلس: تشكيل وزارت بازرگانی در اين شرايط بيهوده  است

مصائب تفکیک یک وزارتخانه 
محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

در حالی که ۳ سال اســت بر طبل تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کوبیده می شــود، در ســال های آغازین، موافق تفکیک این وزارتخانه بودم؛ اما در شــرایط فعلی، به چند دلیل تجویز نسخه تفکیک 
کامال غلط است. نکته نخست این اســت که عمری از دولت باقی نمانده که دو مرتبه یک وزارتخانه تفکیک شود و دو وزارتخانه با چیدمان، دپارتمان، معاون و... داشــته باشیم. در شرایط فعلی با تفکیک وزارتخانه، 
سردرگمی در اقتصاد کشــور ایجاد خواهد شــد زیرا با این کار در شرایط بد اقتصادی و شــیوع کرونا که بازرگانی به شدت تحت تاثیر آن اســت، آســیب هایی متوجه بخش های مرتبط خواهد شد. اگر این کار به 
 عنوان تکلیف دولت بعدی مقرر شــود، این تفکیک توجیه خواهد داشــت. دو نوع نگاه مختلف نســبت به این موضوع وجود دارد. یکی اینکه وقتی ما در رابطه با وزارت صنعت، معــدن و تجارت صحبت می کنیم، 
توجه کنیم که تجارت در قسمت پایانی قرار گرفته اســت. نگاه این بود که در تمام این بخش ها مدیریت واحد داشــته باشــیم چون بخش های صنعتی و بازرگانی یا معدنی و بازرگانی به هم ارتباط بسیار نزدیکی 
دارند. بنابراین در چارچوب یک وزارتخانه واحد بتوانیم اگر مشــکالتی هم وجود دارد برای آن راحت تر و بهتر راهکار ایجاد کنیم و مشــکالت این گونه راحت تر حل شــود. طی این چندین ســال که ادغام میان 
دو وزارتخانه صورت گرفــت، در زمان هایی یا بخش بازرگانی تحــت تاثیر بخش صنعتی قرار گرفت یا در حــال حاضر می بینیم که بازرگانی تحت تاثیر صنعت اســت و قبال صنعت تحت تاثیــر بازرگانی بود. این 
در حالی اســت که ما به دو وزارتخانه مســتقل نیاز داریم چون بخش بازرگانی نیاز دارد که اســتقالل خود را در کارهایی که می خواهد انجام بدهد، داشــته باشــد و بخش صنعتی هم به همین ترتیب. در شرایط 
حال حاضر کشــور تحت شــدیدترین تحریم ها قرار دارد. بنابراین در اقتصاد کشــور، وزارت بازرگانی کم رنگ اســت؛ ولی بخش بازرگانی در شــرایط تنگناهای اقتصادی و تحریم ها باید خوب عمل کند و مواد 
 اولیه، دارو و کاالهای اساســی از طریق تجارت وارد کشور شــود زیرا جزو الزامات اداره کشور اســت. برای پیشــرفت صنعت باید مواد اولیه وجود داشته باشــد؛ در حالی که ما تولیدکننده تمام مواد اولیه نیستیم.

 پس بخــش بازرگانــی نیــاز دارد به ســمت جلــو حرکتی داشــته باشــد و فعال تــر عمل کنــد. پــس در ذات تفکیک شــبهه ای نیســت امــا مخالفــم در شــرایط کنونــی این اتفــاق بیفتــد. در ۱۰ 
ماهه باقیمانــده از عمر دولت دوازدهم، مشــکالت متعددی در مســیر دولت اســت و به همین دلیل شــاهد ســوءمدیریت و مشــکالتی در همــه بخش ها هســتیم. بنابراین اگــر در حال حاضــر بخواهند 
 این کار را انجــام بدهند تا ایــن کار دنبال شــود، همین نصفه نیمــه کارهایی که در بخــش های صنعتــی و بازرگانی در حال انجام اســت، بــه حال خود رها می شــود و دوبــاره چرخ صنعــت از حرکت باز

می ایستد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون پذیــرش و بازاریابی فرابــورس در مورد 
وضعیــت ورود اســتارت آپ ها به بازار ســرمایه 
گفت: شرکت های تپسی، دیجی کاال، کافه بازار و 
شیپور برای ورود به فرابورس درخواست داده اند 
و صورت های مالی ســاالنه آن ها آماده شده است 
اما در مورد اینکه کدام یک از این ها حائز شــرایط 
برای ورود در فرابورس هستند را در حال بررسی 
هستیم و تصمیم نهایی در هیات پذیرش گرفته 
می شــود. »رضا غالمعلی پور« در خصوص ورود 
کسب وکارهای نوآور و استارت آپ ها به بازار سرمایه 
توضیح داد: استارت آپ ها بخشی از شرکت هایی 
هستند که در بازار هدف فرابورس پذیرش می شوند 
و این بازار مخاطبان زیادی دارد که ممکن اســت 

همه طیف از شرکت ها را در بر بگیرد.
وی بیــان اینکه بازار هــدف اکنــون در مرحله 
تدوین اســت، گفــت: موافقت اولیه ســازمان و 
دستورالعمل های آن مانند پذیرش و نوع فعالیت 
شرکت ها در حال تدوین است. بنابراین این بازار 
تنها مخصوص کسب وکارهای نوآور نیست، بلکه 
کسب وکارهای نوآور جزو شــرکت هایی هستند 
که می توانند در این بازار پذیرفته شــوند. معاون 
پذیرش و بازاریابی فرابورس درباره مشخصات این 

بازار، توضیح داد: بازار هدف برای شرکت هایی است 
که چشــم انداز و دورنمای خوبی از آن ها متصور 
هستیم و شــاید در لحظه اول این کسب وکارها 
هنوز به سودآوری نرســیده یا در مراحل ابتدایی 
فعالیت باشند،  اما با توجه به ارائه مستندات، طرح 
توجیهی، امیدنامه و ســایر مدارکی که شرکت ها 
ارسال کرده اند، آینده خوبی را می توان برای آن ها 

تصور کرد.
به گفته غالمعلی پور قاعدتاً شــرکتی که هنوز به 
مرحله بلوغ و تثبیت ســودآوری نرسیده ریسک 
باالتری نسبت به دیگر شــرکت ها دارد. بنابراین 
باید روی مسئله مشــارکت کنندگان در این بازار 
دقت بیشــتری کنیم. برخالف بازار اول و دوم که 
بازار آزادی است و همه افراد با هر سطحی از منابع 
و آشنایی با مباحث مالی خریدوفروش می کنند، 
در این بازار شاید این شــرایط را به راحتی نداشته 
باشــیم و باید برخی حداقل ها و پیش شرط ها را 
برای افرادی که می خواهنــد در این بازار فعالیت 
کنند، در نظر بگیریم. معــاون پذیرش و بازاریابی 

فرابورس در پاسخ به این سؤال که چه شاخص هایی 
برای ورود کسب وکارهای نوآور به بازار سرمایه در 
نظر گرفته شده، توضیح داد: با توجه به بازار هدفی 
که ما برای ورود اســتارت آپ ها به بورس در نظر 
گرفته ایم، چشم اندازی که برای سودآوری دارند را 
دنبال می کنیم. به دلیل اینکه برخی کسب وکارها 
ممکن اســت اندکی زیان انباشته داشته باشند و 
اکنون به طور مشــخص نتوانیم بگوییم که کدام 
کسب وکارهای نوآور پذیرش می شوند و کدام یک 
نمی شــوند. اوالً باید ببینیم که دستورالعمل بازار 
هدف چگونه نوشــته می شــود تا با توجه به آن 
بخواهیم تصمیم بگیریم و آن ها را پذیرش کنیم. 
دوم اینکه بدانیم چقدر می توان به مدارک مستند، 

دورنما و عملکرد آتی آن ها امیدوار بود.
وی در مورد اینکه ورود کسب وکارهای نوآور چقدر 
می تواند برای بازار بورس مثبت باشد، اظهار کرد: 
در بازارهای بــورس دنیا نیز شــرکت هایی نظیر 
کسب وکارهای نوآوری که در حال بررسی آن ها 
هستیم، پذیرفته شده اند و ســهام آن ها در حال 

معامله اســت. این کســب وکارهای نوآور نیز در 
بخشــی از اقتصاد ما در حال ایفای نقش هستند. 
هر چهار کسب وکاری که نام بردیم، شرکت هایی 
هســتند که عموم مردم از خدمات آن ها استفاده 
می کنند و نقش آن ها در فضای اقتصادی کشــور 
یا فعالیت های روزمره در حال زیاد شــدن است و 
هرکدام قابلیت های پذیــرش دارند. غالمعلی پور 
افزود: رونــدی که ما در حال انجام آن هســتیم، 
روندی اســت که دنیا انجام داده است. به هر حال 
کسب وکارهای نوآور با کســب وکارهای سنتی و 
متکی بر دارایی های فیزیکی متفاوت هستند. به 
همین جهت دقت و مراقبتی که روی این شرکت ها 
داریم بیشتر اســت و کار جدیدی در حال انجام 

است.
به گفته معاون پذیــرش و بازاریابــی فرابورس، 
درصورتی که این کســب وکارها روند روبه رشــد 
خود را انجام دهند، ورود آن ها به بازار سرمایه هم 
می تواند نتیجه مثبتی داشته باشد و بازار سرمایه 
می تواند محلی برای تأمین مالی این شرکت ها باشد 
تا اگر در فضای اقتصادی هم در حال رشد بودند، 
سرعت رشد آن ها بیشتر شــود و بتوانند با تأمین 

مالی، فعالیت های خود را گسترش دهند.

مشکالت و مصائب بازی ســازان در ایران پایانی  
ندارد. اگر از مشــکالت همیشــگی چون دانلود 
غیرقانونی بازی ها توسط کاربران داخلی، تحریم ها 
و قطع دسترسی ها  بگذریم، چند هفته ای است که 
بازی سازان با مشکل تازه ای روبرو شدند؛ چالشی 
چون حذف از مارکت های آنالین فروش اپلیکیشن 
بدون اخطار قبلی یــا دریافت اخطــار از کمیته 
تعییــن مصادیق محتوای مجرمانــه برای حذف 
بازی برای انجام اصالحات. این مشــکالت سبب 
شده تا کمیسیون بازی و سرگرمی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای با بنیاد ملی بازی های رایانه ای در 

هفته های اخیر جلساتی را برگزار کند. 
حسین مزروعی، رئیس کمیسیون بازی و سرگرمی 

سازمان نصر تهران در مورد مباحث مطرح شده در 
جلسه گفت: »بنیاد ملی بازی های رایانه ای تاکید 
داشت که براســاس دســتورالعمل صدور مجوز 
هربازی پیش از انتشار در مارکت ها، باید از بنیاد 

مجوز دریافت کند.
 ما در این جلسات اســتدالل کردیم که دریافت 
مجوز به این صورت امکان پذیر نیســت و روند رو 
به رشد بازی ســازی را با اختالل مواجه می کند و 
پیشنهاد دادیم که از روش های استانداردی که در 

دنیا اجرا می شوند،بهره ببریم.«

به گفته مزروعی، این کمیسیون درخواست داشت 
تا بازی سازان پس از انتشار یک ماه فرصت داشته 
باشــند تا مجوزهای خود را دریافت کنند و بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای هم در صحبت هایش قول 
مساعد داد تا با هماهنگی با وزارت ارشاد این کار 

را انجام دهند.
او همچنیــن در صحبت های خود بــه برگزاری 
جلســات با کمیته تعییــن مصادیــق محتوای 
مجرمانه اشــاره کرد و گفت: »در هفته های اخیر 
از سوی کمیته تعیین مصادیق به مارکت ها اخطار 

داده می شــد تا برخی بازی ها را حذف کنند. در 
صورتی که اگر بازی ها باید اصالح شوند، باید این 
اخطار به تولیدکنندگان بازی ارســال می شد نه 
مارکت ها. در جلســات خود با کمیته این موضوع 
را مطرح کردیم. البته کمیته در جلســات اعالم 
نکرد که مصادیقی که باعث شــد بازی ها حذف 
شوند چیست و در جلسه ای که با حضور معاونت 
نظارت بنیاد ملی و دادســتان برگزار شد، کمیته 
تعیین مصادیق با کمیسیون به تفاهم رسید تا از 
این پس بازی سازان لیست اصالحات و مشکالت 
و دلیل حــذف بــازی را از بنیــاد دریافت کنند. 
 یعنی یک نهاد مرجع و متولی بازی ها شــود که

 این اتفاق مثبتی است.«

سرمقاله

ورود 5 شرکت اینترنتی به بورس در مرحله تصمیم نهایی

مشکل جدید بازی سازان؛ حذف بدون اطالع از مارکت ها
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