
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: با توجه به بحران شــیوع کرونا در کشور، سقف 
ذخیره کارت های هوشمند سوخت از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش 

یافت.
به گزارش ایســنا، مســعود رضایی درباره وضع کارت های 
هوشــمند ســوخت خودروهای عمومی و شــخصی گفت: 
هم اکنون کارت  ســوخت ناوگان عمومی مانند وانت بارها و 
تاکسی ها حداکثر یک ماهه صادر می شود و به دست مالکان 

خودرو می رسد.
وی افزود: در ابتدا صدور کارت هوشمند سوخت تنها ۴۰ روز 
طول می کشید، اما اکنون این فرآیند طوالنی تر شده و تالش 

ما این است که در سریع ترین زمان، این نیاز را پاسخ دهیم.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ادامه داد: تــا به امروز ۷۰۰ هزار کارت ســوخت برای 
خودورهای شخصی صادر شــده و در باجه های پستی باقی 
مانده که این مورد هم به  دلیل شرایط شیوع کرونا در کشور 

به وجود آمده است.
رضایی گفت: با توجه به شرایط ویژه پیش  آمده، سقف ذخیره 
کارت های هوشمند سوخت از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت و 
مالکان خودرو، از بابت حذف شدن ذخیره ۹ ماهه خود نگرانی 

نداشته باشند.
طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، وی 

افزود: تنها ما در حوزه بنزین کارت سوخت نداریم، بلکه برای 
خودروهای گازوئیل سوز هم کارت سوخت صادر می کنیم که 
کارت سوخت در حوزه گازوئیل با توجه به اهمیت آن ۲۰ روزه 

صادر می شود.

هیچ خودرویی در کشــور وجود ندارد که کارت 
سوخت نداشته باشد

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان اینکه برای دو برابر خودروهای موجود کارت سوخت 
صادر شده است، افزود: افرادی که کارت سوخت ندارند، می توانند 
با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ تقاضای خــود را ثبت کنند و از 

طریق سایت WWW.EPOLICE.IR  از نحوه صدور کارت 
سوخت خود مطلع شوند.

رضایی با بیان اینکه آمار دقیقــی از خودروهایی که تاکنون 
کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند، وجود ندارد، گفت: به 
نظر می رسد که تعداد این خودروها کمتر از ۱۰ درصد باشد، 

اما هر چه تقاضا وجود داشته باشد، پاسخ خواهیم داد.
وی با تأکید بر اینکه مشــکلی برای صدور کارت هوشــمند 
ســوخت وجود ندارد، تصریح کرد: به همــه تقاضاها جواب 
خواهیم داد و مالکان خودروها می توانند تقاضای صدور کارت 

سوخت خود را ثبت کنند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت پخش گفت: تا به امروز 

هیچ خودرویی در کشور وجود ندارد که کارت سوخت نداشته 
باشد، اگر کارت سوخت خودرو شخصی مفقود شود، مالک آن 
می تواند با مراجعه به دفتر پلیس +۱۰ درخواست خود را برای 

صدور المثنی کارت سوخت بدهد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران درباره نحوه پیگیری کارت هوشند سوخت تصریح 
کرد: متقاضیان کارت های هوشــمند سوخت ابتدا باید وارد 
ســایت WWW.EPOLICE.IR شــوند و روی گزینه 
کارت سوخت کلیک کنند، سپس در قسمت پیگیری صدور 
کارت سوخت، نوع و شماره پالک خودرو را وارد و روی گزینه 

پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.

بانــک آمریکایــی گلدمن ســاکس بــا توجه 
بــه انتظارات بــرای پاییــن مانــدن نرخهای 
بهــره آمریــکا و فضــای مســاعد بــرای طال 
بــه عنــوان دارایی امــن، پیش بینــی قیمت 
 ۱۲ ماهــه هــر اونس طــال را بــه ۲۳۰۰ دالر

 افزایش داد.
به گزارش ایسنا، افزایش قیمت طال تحت تاثیر 
عوامل مختلف شامل انتظارات تورمی، تنشهای 
سیاســی و افزایش شــیوع ویروس کرونا روی 

داده است.
افزایش تقاضــای خرید به رشــد ۲۷ درصدی 
قیمت طال از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون کمک 
کرده و طال روز سه شنبه به رکورد تاریخی ۱۹۸۰ 

دالر و ۵۷ سنت صعود کرد.
گلدمن ســاکس اعالم کرد ما همــواره تاکید 
کرده ایم که طال، ارز روز مباداست به خصوص 
در فضایی مانند فضــای فعلی کــه دولتها در 

حــال پاییــن آوردن ارزش ارزهــای مهــم و 
 کاهش نرخهای بهره به رکــورد تاریخی پایین 

هستند. 
همچنین نگرانیهای واقعی در خصوص جایگاه 
دالر آمریکا به عنوان ارز ذخیره در حال شــکل 
گرفتن است. ما شاهد تداوم افزایش نگرانیهای 
 ETF تورمی، ادامه ورود سرمایه به صندوقهای
طال و ضعیف شدن ســاختاری دالر هستیم و 
می بینیم که طال توســط مدیران ســرمایه به 
 عنوان پوشش ریســک دالر مورد استفاده قرار 

می گیرد.
بر اساس گزارش رویترز، این بانک همچنین با 
توجه به قیمت باالتر طال و چشم انداز تقاضای 
صنعتی برای نقره به خصــوص در بخش انرژی 
خورشــیدی، پیش بینی قیمت نقــره در افق 
سه، شش و ۱۲ ماهه را به ۳۰ دالر در هر اونس 

افزایش داد.

پس از چهــار افت متوالــی، ارزش دالر در برابر 
بسیاری از همتایانش تقویت شد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شمار مبتالیان 
به کرونا در آمریکا بار دیگر به سطح نگران کننده 
ای رسیده است و همزمان با شدت گرفتن سرعت 
شیوع در ایالت های غربی و جنوبی، فلوریدا پس 
از کالیفرنیا به دومین ایالتــی در آمریکا تبدیل 
شده است که بیشترین شمار مبتالیان به کرونا 
را دارد و نیویورک نیز ســومین ایالت از این نظر 
محسوب می شــود. عامل دیگری که به گفته 
تحلیل گران ارزی روند معامالت را تحت تاثیر 
قرار داده، آن است که نهایی شدن بسته حمایتی 
بزرگ در سطح اتحادیه اروپا در زمانی که تنش 
های آمریکا و چین روز بــه روز باالتر می گیرد، 
تمایل معامله گران بــرای خرید یورو را افزایش 
داده و فشــار عرضه، اسکناس ســبز را به عقب 

رانده است. 

دور تــازه تنش هــای بیــن آمریــکا و چین 
بار دیگر تقاضــا برای ارزهای امــن را تقویت و 
معامله گــران را نســبت به وقــوع یک جنگ 
ارزی دیگر نگران کرده اســت. چیــن بیش از 
یک تریلیــون دالر اوراق قرضــه وزارت خزانه 
داری آمریکا را در اختیار دارد کــه می تواند از 
 آن به عنوان یک ســالح موثر ضد دالر استفاده 

کند. 
ادوارد مویا- تحلیــل گر بازار ارز در موسســه 
اواندا گفت: به نظر می رســد شــاهد روزهایی 
هستیم که تاج پادشاهی از سر دالر افتاده است 
و با تداوم این وضع، انتظار ما این است که بانک 
مرکزی آمریکا برای توقف روند فعلی دســت به 
کار شود. اخبارهای رسیده، احتماال بیانگر این 
هستند که خبری از یک احیای رشد اقتصادی 
 سریع هم در سطح اتحادیه اروپا و هم در آمریکا 

نخواهیم بود. 

مدیرکل دفتر حقوقی ســازمان جنگل ها گفت: 
چهار پالک از کوه دماوند به نام اوقاف سند خورده 
بود که با پیگیری ها دو پــالک آن را برگرداندیم 
و دو پالک دیگر را نیز کارشناســان دو سازمان 

بررسی می کنند.
به گزارش فارس، رضــا افالطونی مدیرکل دفتر 
حقوقی سازمان جنگل ها در پاسخ به اینکه نتیجه 
بررسی های شما در خصوص آنکه گفته می شد 
بخشــی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف سند 
خورده است به کجا رسید، گفت: سال ۷۴ چهار 
پالک از کوه دماوند به نام ســازمان اوقاف سند 
خورده بود، با پیگیری هایی کــه در این دو روز 
انجام دادیم دو پالک آن به نام ســازمان جنگلها 
برگشت و روی دو پالک دیگر نیز کارشناسان دو 

سازمان بررسی می کنند.
وی افزود: کارگروه مشترک با نام »تعامل« بین 
سازمان جنگلها و ســازمان اوقاف تشکیل شد تا 

موضوع اختالف این پالک ها را بررسی  کنند.
وی در پاسخ به اینکه مشکل این دو پالک که االن 
به نام سازمان جنگلها برنگشته و دراختیار سازمان 
اوقاف است، چیست گفت: بیشتر اختالف نظرهای 
حقوقی است و اینکه به چه شــکلی از سازمان 

اوقاف به سازمان جنگل ها برگردد.
افالطونــی در ارائــه توضیحات بیشــتر گفت: 
سازمان اوقاف اســتدالالتی برای خودش دارد و 
سازمان جنگل ها هم همچنین، بنابراین در این 
کارگروه بررسی می شود که آیا باید این دو پالک 

باقی مانده به سازمان جنگل ها برگردد یا خیر.
وی در پاســخ به اینکه آیا این احتمال هم وجود 
دارد که این دو پالک به سازمان جنگل ها برنگردد 
گفت: بله چنین احتمالی هم وجود دارد چرا که 
آنها می گویند جزو مراتع و منابع طبیعی نیست 
و البته کارشناسان ما هم نظرات خاص خودشان 

را دارند.

بر اساس آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد، 
تاکنون بیــش از ۸۵۰۰ داوطلب در این طرح ثبت 
نام و بیش از ۷۰۰۰ نفر از شغل اولی ها قرارداد کار 
بســته و جذب شــده اند. به گزارش ایسنا، "طرح 
یارانه دســتمزد" یکی از برنامه ها و سیاســتهای 
مهم و اثرگذار دولت در حوزه اشــتغال در شرایط 
بحران اقتصادی اســت که با هــدف ایجاد و حفظ 
 اشتغال در اســتان های پر بیکار در دستور کار قرار 

گرفته است.
دولت درصدد اســت با اجرای این طرح در مناطق 
محروم و کم برخوردار، نرخ باالی بیکاری را کاهش 
و فرصتهای شغلی را در اختیار جوانان جویای کار و 

شغل اولی و فارغ التحصیالن دانشگاهی قرار دهد.
مطابق آخرین آمار از اجرای طرح یارانه دستمزد، 
تاکنون ۷۱۶۶ نفر از جذب شــدگان شــغل اولی، 

۸۵۴۹ نفر داوطلــب و۱۵۴۴ کارفرما در این طرح 
ثبت نام کرده اند.

آمارها نشان می دهد که استان لرستان، بیشترین 
تعداد جذب شدگان شغل اولی و داوطلبان ثبت نام 
شده و استان کرمانشاه بیشترین تعداد کارفرمای 

ثبت نام شده را به خود اختصاص داده است.
طرح یارانه دستمزد" در حال حاضر در استانهای 
ایالم، لرستان، سیســتان و بلوچستان، کردستان، 
کرمانشاه، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و 

کهگیلویه و بویر احمد به اجرا در آمده است.
جامعه هدف این طرح بخشــی از جوانان هستند 
که در کــم مزیت ترین شــرایط قــرار گرفته و از 
فرصتهای شــغلی مناســب برخوردار نبوده اند. بر 
همین اســاس اولویت جذب نیــرو در طرح یارانه 
دســتمزد با فارغ التحصیالن دانشــگاهی است. 

کارشناســان از طرح یارانه دســتمزد بــه عنوان 
روزنه ای برای گشوده شدن فضای اشتغال کشور 
یاد کرده و کاهش هزینه بکارگیــری نیروی کار، 
افزایش فرصتهای شــغلی برای دانش آموختگان، 
تقویت تولیــد داخلی و کاهش نرخ بیــکاری را از 
 جمله اثــرات و پیامدهــای مثبت اجــرای طرح 

می دانند.
به گزارش ایســنا، یارانه دســتمزد، وجهی است 
که دولت ماهانه بابت بخشــی از دستمزد نیروی 
کار شغل اولی زیر ۳۵ ســال به کارفرما می پردازد 
و به موجــب آن به کارآفرینــان و کارفرمایانی که 
از فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی در واحدهای 
خود اســتفاده کنند ۳۰ درصد یارانه دســتمزد 
 تعلــق می گیــرد تــا هزینه هــای اشــتغال آنها 

کاهش یابد.

در شش ماهه نخست امسال اتباع ایرانی بیشترین 
خرید ملک در ترکیه را در مقایســه با دیگر اتباع 

خارجی داشته اند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
به دنبال شیوع کرونا در ترکیه،  تمایل اتباع خارجی 
برای خرید خانه در ترکیه کاهش داشته است؛ به 
گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشــور،  در 
شش ماهه نخست امسال، میزان خرید خانه توسط 
اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش 
داشــته و به ۱۴ هزار و ۲۶۲ واحد رســیده است. 
اســتانبول محبوب ترین شــهر برای خرید خانه 
توســط اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۶۹۰۲ 
مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته توسط 
اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده است. پس از 

استانبول نیز شهرهای آنتالیا با ۲۷۰۸ مورد و آنکارا 
با ۹۶۴ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید خانه 

در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده اند. 
به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی 
با خرید ۲۶۲۸ واحد خانه بزرگ ترین گروه خریدار 
خارجی مسکن ترکیه بوده اند و عراقی ها، چینی 
ها، آذربایجانی ها روس ها در رده های بعدی قرار 

گرفته اند. 
در شش ماه نخست امسال ۶۲۴ هزار و ۷۶۹ مورد 
انتقال ملک در ترکیه به ثبت رســیده اســت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳.۵ درصد 
افزایش پیدا کرده است. ۴۴۷ و ۳۰۲ خانه از خانه 

های فوق نوساز بوده اند.
اســتانبول کماکان اصلی ترین مقصد خرید ملک 
در ترکیه  بوده اســت؛ به گونه ای که ۱۰۶ هزار و 

۳۱۱ واحد از کلخانه های خریداری شده، مربوط به 
استانبول بوده است. پس از این شهر، آنکارا با ۶۹ 
هزار و ۷۸ واحد و ازمیر با ۳۹ هزار و ۳۳۱ واحد در 

رده های دوم و سوم قرار گرفته اند.
یک معامله گر مســکن ترک گفت: انتظار می رود 
امســال شــاهد جهش چندانی در خرید خانه در 
ترکیه به ویژه توســط اتباع خارجی نباشــیم اما 
باید توجه داشت که در شرایط رکود، قیمت ها در 
پایین ترین سطح ممکن قرار می گیرد و این برای 
خریداران واقعی یک فرصــت طالیی خواهد بود. 
طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای 
به ارزش ۲۵۰ هزار دالر و باالتر می توانند شهروندی 
و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان تصویب 
این قانون، خریــد خانه توســط خارجی ها رونق 

زیادی گرفته است.

سهمیهکارتسوختخودروهایمفقودینمیسوزد

دوپالکدماوندازاوقافبهسازمانجنگلهابرگشتدالرجهانیباالرفتپیشبینیگلدمنساکسازقیمت۲۳۰۰دالریطال

ایرانیها،همچنانبزرگترینخریدارانملکدرترکیهبیشاز۷۰۰۰شغلاولیجذبکارشدند
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اقتصاد دستوری 
جوابگو نیست 

 آمارهــای دو ســال اخیــر 
نشــان دهنــده وضعیــت 
نامناســب اقتصادی و رشد 
نقدینگی اســت. در ســال 
گذشته تا به امروزشاهد بزرگ شــدن بیش از اندازه 
نقدینگی بوده ایم که در شرایط رکود تورمی تبعات 
بسیار زیادی را برای اقتصاد کشور داشته است. رشد 
منفی اقتصادی یکی از اصلی ترین آسیب های بزرگ 
شدن نقدینگی اســت که در ماه های اخیر بیش از 

گذشته شاهد آن هستیم... 

  مهدی پازوکی، اقتصاددان
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جاماندگان
وامودیعهمسکن

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به بیش از 20 میلیون رسید

گرانی  مسکن  با  رشد  بورس
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عمیق تر شدن شکاف طبقاتی
فاصله   تورمی   دهک ها   افزایش   یافت

با گرانــی لوازم خانگی، مقرر شــد طــرح توزیع 
مستقیم لوازم خانگی سبدهای ارزان قیمت اجرا 
شــود تا خانوارهایی که نیاز فوری به این کاالی 
مصرفی بادوام دارند، بتوانند این اقالم را تهیه کنند؛ 
اما پس از آن خبر رسید که این طرح پشت درهای 
بسته در حال پیگیری است و سناریویی چیده شده 
که طبق آن، تنها یک واحــد تولیدی ۴۰ درصد 
از  ۱/۵ میلیارد دالری که قــرار بود به واحدهای 
تولیدی اختصاص داده شود را پیشاپیش دریافت 
کرده تا ۵ قلم لوازم خانگی پرمصرف را در دو سبد 
با قیمت متفاوت عرضه کند. این در شرایطی بود 

که واحدهای تولیدکننده...

پس از آنکه رئیس جمهور در نشست هیئت دولت 
اعالم کرد که دریافت کنندگان تســهیالت ودیعه 
مســکن، افراد با حقوق ثابت هستند، بخش اصلی 
افراد مســتحق دریافت این تســهیالت، از شمول 
آن حذف شدند. حســن روحانی رئیس جمهور در 
نشست هیئت دولت در آخر تیرماه، از آغاز اعطای 
تسهیالت ودیعه مسکن به مستأجران در سه مدل 
۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی برای تهران، کالنشهرها 
و سایر مناطق شهری خبر داد گفت: این تسهیالت 
به افرادی که حقوق ثابت دریافت می کنند پرداخت 
می شود.به گفته رئیس جمهور، تسهیالت ودیعه رهن 
و اجاره مسکن به افرادی که از کارگاه های دارای کد 
بیمه، معرفی نامه ارائه کنند پرداخت می شود.با این 

دستور رئیس جمهور...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک مرکزی:
 افزایــش ۱۹۳ درصــدی 

معامالت مسکن در تهران 
بانک مرکزی گزارش داد، تعــداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در تیرماه 
سال ۱۳۹۹، به ۱۴ هزار واحد مسکونی بالغ 
شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹۳.۳ 
درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکــزی، در ماه مورد گزارش، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 20۹.۱ 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 56.6 درصــد افزایش نشــان می دهد.

گفتنی است، »گزارش تحوالت بازار مسکن 
شهر تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۹«، برگرفته 
از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشــور است که توســط اداره 
بررســی ها و سیاســت های اقتصادی بانک 

مرکزی تهیه و منتشر می شود.

    
لــزوم اســتفاده حداکثری از 
ســرمایه اجتماعــی در حوزه 

بازاریابي و جذب منابع
عیســی امامی عضو هیات مدیــره بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در بازدید از شعب و دوایر ستادي 
مدیریت شعب اســتان زنجان بر لزوم استفاده 
حداکثري از سرمایه اجتماعي در حوزه بازاریابي و 

جذب منابع تاکید کرد.
بانکداری هوشــمند، ارکان اصلی اقتصاد 

هوشمند و سیستمی
امامــی از بانکداری هوشــمند بعنــوان یکی از 
ارکان اقتصاد هوشمند و سیســتمي یاد کرد و 
گفت: ایجاد شــفافیت کامل اطالعاتي، مبارزه 
با ســرقت اطالعات، صیانت از مالکیت فکري و 
معنوي و همچنین عملکرد آمــاري مطلوب از 
خصوصیات بارز این نوع بانکداري اســت.وی در 
حوزه ی بانکداری هوشمند قدرت تعیین مشتري 
را با سیستم دانســت و عملیاتي نمودن این نوع 
بانکداري را از برنامه هاي بانک مهر ایران برشمرد 
و راه اندازي سامانه میعاد و غدیر را از مصادیق این 
حرکت تحول آفرین یاد کرد.در ادامه، نجدی مدیر 
امور استان های بانک مهر ایران نیز بیان داشت: 
بانکداري نوین در راس برنامه ها و خدمات بانک 
است و در حوزه بانکداري غیر حضوري خدمات 
ارزشمند و منحصر بفردي در بانک مهرایران ارائه 

شده است.

رئیس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک 
مسکن خبر داد:

جزییات دومین قرارداد عاملیت 
برای پرداخت تسهیالت نوسازی

رئیس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن 
از انعقاد دومین قرارداد عاملیت بانک مسکن برای 
پرداخت تسهیالت نوسازی بافت فرسوده خبر داد.

رضا صالحی شهرابی رئیس اداره کل اعتبارات و 
تامین مالی بانک مسکن با اشاره به ماموریت این 
بانک در حوزه کمک به دولت در نوسازی و احیای 
بافت فرسوده، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
گفت: از سال گذشته بانک مســکن در راستای 
بازسازی محالت هدف بافت فرسوده، نسبت به 
امضاء تفاهم نامه قرارداد عاملیــت با وزارت راه و 
شهرسازی اقدام و همکاری گسترده ای را در این 
زمینه آغاز کرده که در همین راستا این همکاری 
برای دومین سال پیاپی نیز استمرار پیدا کرد.وی 
به جزییات قرارداد دوم عاملیت برای ســال ۹۹ 
اشــاره کرد و افزود: در سال جاری سازمان برنامه 
و بودجه مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال در قالب وجوه 
اداره شده در اختیار شــرکت بازآفرینی  شهری 
ایران قرار داد تا با همکاری بانک مســکنهمچون 
سال گذشته  نسبت به اعطای تسهیالت نوسازی 
و بهســازی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری 
در قالب قرارداد عاملیت از محــل تامین ۴ هزار 
میلیارد ریال منابع تخصیصی دولت و مبلغ  ۴ هزار 
میلیارد ریال منابع داخلی بانک با نرخ تک رقمی 
معادل ۹ درصد اقدام نماید. وی همچنین با اشاره 
به همکاری و حمایت دو جانبه بانک مسکن در این 
مسیر ، تصریح کرد: عالوه بر  ۴ هزار میلیارد ریال 
اولیه که بانک مسکن در ســبد پرداخت این نوع 
تسهیالت قرار داده، به منظور کمک هر چه بیشتر 
به متقاضیان  اخذ تسهیالت بافت فرسوده شهری 
۴ هزار میلیارد ریــال از محل منابع داخلی بانک 
جهت تکمیل منابع پرداخت این نوع تسهیالت 

پیش بینی گردیده است.

بانک ها

نقد شدن تنها پنج درصد از 
ارزش کل بازار ســهام، بیش 
از ۴00 هــزار میلیارد تومان 
نقدینگــی بی ثبــات ایجاد 
می کند که می تواند موجب 
ایجاد تالطم فزاینده در هر بازاری شود. بنابراین برخی 
گام های جدید دولت در زمینه بازار ســهام را می توان 
پاســخی به تقاضای فعاالن این بازار و راهی برای آرام 
گرفتن نقدینگی در بورس تلقــی کرد.به گزارش ایرنا 
پالس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان 
می دهد حجم کل نقدینگی کشور در پایان خردادماه 
امســال به بیش از 265۷ هزار میلیارد تومان رســیده 
است. این موضوع، نشــان دهنده افزایش بیش از  ۱۸5 
هزار میلیارد تومانی نقدینگی، در بهار ۱۳۹۹ و در سه 
ماه نخست سال جاری است. بر این اساس، میزان رشد 
نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۳۴.2 درصد بوده است.موضوع دیگری که در 
رابطه با رشد نقدینگی اهمیت دارد، ترکیب اجزای آن 
است. نقدینگی دارای دو جزء پول و شبه پول است. پول، 
مجموع اسکناس، مسکوکات و حساب های جاری است 
و براســاس آمارهای بانک مرکزی، حجم آن در پایان 
خرداد سال جاری با رشد 6۱.5 درصدی نسبت به خرداد 
پارسال به بیش از 502 هزار میلیاد تومان رسیده است. 
شبه پول نیز حجم کل ســپرده های مدت دار را نشان 
می دهد، در پایان خرداد امسال با رشد 2۹.۱ درصدی 
نسبت به خرداد ۹۸ به بیش از 2۱55 هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

افزایش سهم پول در نقدینگی
در سه ماه نخست امسال، سهم پول در ترکیب نقدینگی 
در حال افزایش بوده و از ۱۷ درصــد در فروردین ماه، به 
۱۸.2 درصد در اردیبهشــت و ۱۸.۹ درصد در خردادماه 
رسیده و به  همین نسبت، سهم شبه پول از نقدینگی در 
حال کاهش بوده است.به نظر می رسد بخشی از پول، به 
بازار سهام و بورس وارد شده است. حسن قالیباف، رئیس 
ســازمان بورس، چندی پیش از ورود بیــش از 50 هزار 
میلیارد تومان در سه ماه نخست سال جاری به بازار سهام 
خبر داده بود. ورود نقدینگی به بورس، نسبت به ورود آن به 
سایر بازارها مزایایی دارد، اما از طرف دیگر احتمال حبابی 

شدن بازار ســهام را افزایش می دهد.در این میان برخی 
اقدامات دولت در رابطه با عرضه  اولیه شرکت های دولتی و 
همچنین افزایش سهم شناور شرکت های بورسی وابسته به 
دستگاه های دولتی می تواند مانع ایجاد حباب در بازار سهام 
شود.یک کارشناس بازار سرمایه می گوید برخی مصوبه های 
جدید در زمینه بازار سهام، پاسخی به تقاضای فعاالن این 

بازار و راهی برای آرام گرفتن نقدینگی در بورس است.

نگرانی ها درباره رشد فراتر از تصور بازار سهام
ولی نادی قمی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با رشد 
و توسعه بازار سهام در دو ســال اخیر گفت: این رشد، 
فارغ از انحراف یا عدم انحراف آن از ارزش های بنیادین 
و اقتصادی، به اندازه ای بوده که بســیاری را نسبت به 
چشم انداز آینده اقتصاد خوش بین کرده است.وی ادامه 
داد: این دسته از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در 
سایه توسعه بازار سهام، ضمن چشــم انداز حکمرانی 
مطلوب امکان تأمین مالی کارآفرینان، شــرکت های 
کوچک و متوسط، پروژه ها و شرکت های بزرگ فراهم 
خواهد آمد و بازار بدهی نیز به عنوان یک بازار نوظهور و 
نوپا گسترش خواهد یافت و بنابراین بازار سرمایه به معنای 
واقعی خود شــکل خواهد گرفت.این کارشناس بازار 
سرمایه افزود: در این بین رشد فراتر از تصور بازار سهام 
از ابتدای ســال ۱۳۹۸ تاکنون یعنی رشد ۱0 برابری، 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است.

حساسیت سیاســت گذار به عالمت دهی 
قیمت های بازار سهام

نادی قمی با یادآوری رشــد قیمت ها در بازار سهام گفت: 
به نظر می رسد سیاست گذاران پولی و مالی نیز در خصوص 
آثار عالمت دهی رشد قیمت ها در بازار سهام به سایر بازارها 
و ایجاد تالطم در آنها حساســیت پیدا کرده اند.وی درباره 
مصوبه های جدید در زمینه بازار سهام گفت: اعالم افزایش 
سهام شناور آزاد شرکت ها، دستور فروش سهام دستگاه های 
اجرایی، افزایش ســرمایه از محل صرف سهام و نیز به طور 
همزمان، رشد سود سپرده های بانکی را می توان در راستای 

مدیریت دغدغه های رشد یک باره بازار سهام تفسیر کرد.

افزایش عمق بازار سهام با عرضه های دولتی
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه با افزایش 
عرضه دستگاه های اجرایی، ضمن تأمین کسری بودجه 
و افزایش سهام شناور شرکت ها، به اشتهای خرید فعاالن 
بازار ســهام پاسخ داده می شــود، گفت: اگرچه چنین 
عرضه هایی موجب افزایش عمق بازار سهام می شود، اما 
نباید موجب ترس فعاالن این بازار شود.وی ادامه داد: این 
تصور که دولت به بازار سهام فقط به عنوان محل تأمین 
کسری بودجه خود نظر دارد و حمایت به موقع از سهام 
شرکت های عرضه شــده اهمیت ندارد، موجب ایجاد 
هراس در بین مشــارکت کنندگان بازار و خروج منابع 

خواهد شد.

الزامات آرام گرفتن نقدینگی در بازار سرمایه
نادی قمی به نقدینگی موجود در بازار سهام اشاره کرد 
و گفت: نقد شدن فقط 5 درصد از ارزش کل بازار سهام 
بیش از ۴00 هزار میلیارد تومان نقدینگی بی ثبات ایجاد 
می کند که می تواند موجب ایجاد تالطم فزاینده در هر 
بازاری شود.این کارشناس بازار سرمایه، توسعه بازار بدهی 
با افزایش فعاالن این بازار، برای تعیین نرخ مناسب تأمین 
مالی را  از الزامات آرام گرفتن نقدینگی در بازار سرمایه 
دانســت و افزود: برای حبس نقدینگی در بازار سهام، 
ضمن حمایت سیاست گذار، الزم است عرضه های اولیه 
شرکت های بزرگ نفتی، پتروشیمی، پاالیشی، معدنی و 
صنعتی بر اساس یک برنامه منظم زمان بندی شده در 

دستور کار قرار گیرد.

برنامه های دولت برای رونق بورس
اهمیت بورس برای دولت به اندازه ای رسیده که رئیس 
جمهوری در هفته های اخیر در جلسه های مختلف به 

ضرورت توجه به این بازار سرمایه تاکید دارد.
در همین رابطه وی دیروز)سه شنبه ۷ مرداد( در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با یادآوری مباحث 
مطرح شــده درباره عرضه سهام شرکت های دولتی در 
بورس گفت: با طراحــی  و برنامه ریزی های خوبی که از 
سوی دستگاه های مختلف انجام شده، می توان امیدوار 
بود بورس کشــور در مســیر حرکتی منطقی و پایدار 
باشــد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد 
کشــور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، 
می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی، همه دستگاه های دولتی را 
موظف کرد براساس قواعد و دستورالعمل های مصوب 
ستاد درخصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، 
اقدامات خــود را تســریع بخشــند.وی از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی خواســت با توجه به سرمایه گذاری 
گسترده ای که در سال های اخیر در شرکت های بزرگ 
کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش 
یافته، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور 
منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمان بندی شده ادامه 
دهد.روحانی با یادآوری نقش تعیین کننده شرکت های 
بزرگ دولتی در ســرعت بخشــیدن به عرضه سهام 
در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه ســهام 
شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های 

بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.

نگاهی به مشکالت بازار سرمایه و راه حل های دولت؛

بورس چگونه از حباب خارج می شود؟

روحانی: 
زندگی مردم در حد ضرورت به 

خوبی اداره شد 
رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمن نتوانسته 
صادرات ما را متوقف کند، گفت: در دو سال و چند 
ماه اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم اما 
اساس کشور و نظام و زندگی مردم در حداقل نیاز 
مردم و ضرورت مردم به خوبی اداره شــد. امروز 
کاالی اساسی در اختیار مردم است و کاالی مورد 

نیاز به وفور وجود دارد.
روحانی افزود: ما در این دوسال و چند ماه روزهای 
سختی را پشت ســر گذراندیم و برای مردم هم 
روزهای راحتی نبود و روزهای مشــکلی بود اما 
به لطف خدا اساس کشــور و نظام و چارچوب 
اقتصاد کشور و زندگی مردم در حداقل نیاز مردم 
و ضرورت مردم به خوبی اداره شده است. امروز 
کاالی اساسی به فور در اختیار مردم است. البته در 
کنار وفور ما عالقمند به یک قیمت متعادل بودیم 
که باید در این زمینه اقدامات بیشتری را انجام 
دهیم.وی ادامه داد: در بخش تولید،  تولیدگران ما 
کار بسیار بزرگی را انجام دادند. یعنی تولیدگرانی 
که در صنایع مهم ما که امــروز بخش بزرگی از 
صادرات غیرنفتی به آنها وابسته است کارهای 

بزرگی انجام دادند.
روحانی گفت: اگر با سال گذشته مقایسه کنیم 
می بینیم که فوالد ۱0 درصــد و آلومینیوم ۴۹ 
درصد بیشتر تولید می شود.  در تمام صنایع مهم 
ما تولیدات افزایش پیدا کرده است یعنی دشمن 
نتوانسته کارخانه های بزرگ ما را تعطیل کند 
و حتی از سال گذشــته کارخانه ها بیشتر کار 

می کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکــه کارخانه های ما 
حتی از پارســال بیشــتر تولید کرده اند، اظهار 
داشت: صادرات غیرنفتی از نظر درآمدی ممکن 
اســت مقداری کاهش یافته باشــد ولی از نظر 
وزنی افزایش یافته است. فوالد، مس، آلومنیوم 
و پتروشیمی بیشتری تولید می کنیم. تولید سر 
جای خود اســت. وقتی تولید و اشتغال است و 
تولید هم رو به افزایش است، صادرات هم رو به 

افزایش است.
وی ادامه داد: از زمان اجرایی شدن قرارداد ایران 
با اوراسیا تا اواخر خرداد ماه، 6۳ درصد صادرات 
ایران به کشورهای اوراسیا افزایش یافته است. 
علیرغم آنکه از اسفند کرونا را داشتیم و تاکنون 
با کرونا مواجه بوده ایم و مرزها عادی نیســت، 
صادرات ایران افزایش یافته است.رئیس جمهور 
با بیان اینکه دشــمن در عرصه اقتصادی ما را 
زمین نزده و نتوانسته صادرات ما را متوقف کند، 
تصریح کرد: البته مشکالتی هست که باید دست 
به دســت هم بدهیم تا قابل حل باشد. بخشی 
قابل حل است و بخشــی هم به خاطر تحریم و 
کرونا است اما با نظارت دقیق از تولید تا مصرف 
نهایی، از ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز، از 
سفارش به کشوری که می دهیم تا وقتی کاال وارد 
بندر می شود و از گمرک ترخیص می یابد و وارد 
به انبار می شود، اگر آن را مانند سایه دنبال کنیم، 
مشکلی نیست.رئیس جمهور با بیان اینکه همه 
شرکت های ما به ویژه شرکت های مهم و بزرگ 
و آنهایی که ارز ما تامین می کنند، فعال هستند، 
ابراز داشت: در ۱0 روز گذشته صادرکنندگان و 
شرکت های مقید که عمدتا فوالد و پتروشیمی ها 
هســتند، 2.5 میلیارد دالر ارز را پس داده اند و 
بســیاری از آنها ارز را به درستی به سامانه نیما 
بازمی گردانند. البته اقلیتی هم هستند که متخلف 

بوده که باید براساس قانون با آنها برخورد شود.

مدرس خیابانی؛
۹۵۰۰ واحــد تولیدی تعطیل 

هستند
سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: از ۴5 هزار 
واحد صنعتی ۹500 واحد تعطیل هستند که 
بنا داریم ۱500 واحد را احیا کنیم. تاکنون ۳۸0 
واحد غیرفعال طی چهار مــاه به چرخه تولید 

بازگشته اند.
حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه از 
چهار مسیر برنامه جهش تولید در وزارت صمت 
را پیگیری می کنیم، اظهار داشت: اولین مسیر، 
استفاده از ظرفیت های خالی است که طبیعی 

است به افزایش تولید منجر می شود.
وی دومین مســیر در راســتای اجرایی شدن 
اهداف جهش تولید را اتمام طرح های نیمه تمام 
برشــمرد و افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار طرح 
باالی 60 درصد داریم که در همین رابطه فردا 
پنج طرح بزرگ صنعتی به ارزش 5600 میلیارد 
تومان در استان های خوزستان و فارس با حضور 

رئیس جمهور به افتتاح می رسد.

اخبار
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شارژ نقدینگی در بخش ساخت وســاز می تواند از 
اثرات مثبت احتمالی بورس امالک و مستغالت باشد، 
اما با توجه به ماهیت بورس این نگرانی وجود دارد که 

قیمتها در یک روند رقابتی، افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، روز چهارم تیرماه ۱۳۹۹ در یکصد و 
هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار، تاسیس بورس امالک، مستغالت و امتیازات با 
سرمایه ثبت شده 5000 میلیارد تومان به تصویب 
رسید. سازمان بورس مکلف شده حداکثر تا چهار ماه 
آینده، مقدمات الزم را برای راه اندازی بورس امالک 
به عنوان پنجمین بورس کشور فراهم کند.این فاصله 
زمانی امکان می دهد تا با تضارب آرا، ضمن بررسی 
کارشناسی برای اســتفاده مطلوب از بورس امالک، 
اثرات مثبت و منفی آن چکش کاری شود؛ هرچند به 
نظر می رسد با توجه به تاثیر سهم ۳5 درصدی بخش 
مسکن در اقتصاد ملی و نیاز سالیانه یک میلیون واحد 
مســکونی، دولت عزم خود را برای راه اندازی بورس 
امالک جزم کرده اســت.مطابق اعالم دبیر شورای 
عالی بورس و اوراق بهادار، سه گروه سهامداری بورس 
امالک، مستغالت و امتیازات ۳5 درصد تشکل های 
بخش خصوصی و تعاونی، ۳5 درصد نهادهای عمومی 
دولتی و غیردولتی و ۳0 درصد نیز عامه مردم خواهند 
بود.۳5 درصد از این سهام که در اختیار تشکل های 
بخش خصوصی قرار میگیرد توسط اتاق تعاون و اتاق 
بازرگانی مشخص شــده و فعاالن صنعت ساخت و 
ساز در آن حضور خواهند داشــت. ۳5 درصد گروه 
سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی و غیردولتی 
است که مالکیت بخش عمده ای از زمینهای کشور را 
در اختیار دارند. در این بخش، بورس امالک می تواند 
زمین هایی که به نوعی در انحصار شرکت های دولتی 
و تقریباً بال استفاده رها شده را به حوزه ساخت و ساز 
بیاورد. از طرف دیگر ۳0 درصد سهام بورس جدید از 
طریق پذیره نویسی عام عرضه میشود که سهامداران 

حقیقی مــی توانند اقدام به خریــد و فروش متری 
مسکن کنند. بخشی که اگر مدیریت نشود می تواند 
نوساناتی را در بازار مســکن رقم بزند.بورس امالک 
موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفانی که می گویند در 
هیچ کجای جهان بورس مسکن وجود ندارد بلکه آنچه 
تحت عنوان بورس از آن یاد می شود صندوق های 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان است که با جذب 
ســرمایه های خرد، معموال رونق ساخت و ساز می 
آورد. اما آنچه در ۳0 درصد بورس امالک و مستغالت 
قرار است انجام شــود خرید و فروش متری مسکن 
توسط سرمایه گذاران خرد اســت که نگرانی هایی 
بابت ایجاد التهاب در بازار مسکن ایجاد کرده است.از 
طرف دیگر بورس یکی از نقد شونده ترین بازار هاست 
و در مقابل، مسکن بازاری است که نقش شوندگی 
پایینی دارد. به همین دلیل نقد شوندگی باالی بورس 
ممکن است شخص را وسوسه کند که سرمایه گذاری 
خود در بورس مسکن را به هر دلیلی به پایان برساند 
تا از نقدینگی خود در جای دیگری اســتفاده کند. 
این می تواند به یکباره دست ســازندگانی که پروژه 
 آنها بین یک تا دو ســال طول می کشــد را از منابع

 موجود خالی کند.

یک نماینده: بورس امالک بدون نظارت 
اثرات منفی بر بازار مسکن دارد

علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس 
با اشاره به برنامه ریزی دولت برای راه اندازی بورس 
امالک و مستغالت گفته اســت: راه اندازی بورس 
امالک و مســتغالت می تواند اقــدام مثبتی برای 
جمع آوری نقدینگی در سطح جامعه باشد به شرط 
آنکه دولت و سازمان بورس، نظارت دقیقی بر عملکرد 
بورس امالک داشته باشند. اگر در این بخش کنترلی 
صورت نگیرد قطعاً بورس امالک اثرات منفی بر بازار 

مسکن خواهد داشت.

پس از آنکه رئیس جمهور در نشست هیئت دولت اعالم 
کرد که دریافت کنندگان تســهیالت ودیعه مسکن، 
افراد با حقوق ثابت هستند، بخش اصلی افراد مستحق 

دریافت این تسهیالت، از شمول آن حذف شدند.
حسن روحانی رئیس جمهور در نشست هیئت دولت 
در آخر تیرماه، از آغاز اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 
به مستأجران در سه مدل 50، ۳0 و ۱5 میلیون تومانی 
برای تهران، کالنشهرها و ســایر مناطق شهری خبر 

داد گفت: این تســهیالت به افرادی که حقوق ثابت 
دریافت می کنند پرداخت می شــود.به گفته رئیس 
جمهور، تسهیالت ودیعه رهن و اجاره مسکن به افرادی 
که از کارگاه های دارای کد بیمــه، معرفی نامه ارائه 
کنند پرداخت می شود.با این دستور رئیس جمهور، 
افرادی کــه از هیچ کارگاهی کد بیمــه ندارند مانند 
»دستفروشان«، »رانندگان تاکسی های اینترنتی«، 
»پیک موتوری ها«، »مســافرکش های درون و بین 

شهری شــخصی«، »صاحبان مغازه های بدون جواز 
کسب از اتحادیه ها که نامی از آنها در جایی ثبت نشده 
و با شیوع کرونا، مجبور به بستن کســب و کار خود 
شده اند« و امثال این اقشــار از اخذ این تسهیالت جا 
مانده اند.این در حالی است که بخش مهمی از اقشار 
مســتحق دریافت تسهیالت ودیعه مســکن، اقشار 
فوق الذکر هستند که باید برای آنها چاره اندیشی شود؛ 
به خصوص که چنین مشاغلی در شهرهای کوچک تر 

با حداقل درآمد مواجه هستند و مجبورند برای گذران 
زندگی، به تهران یا کالنشهرها کوچ کنند.

۳.۵ میلیون کارگر بدون کد بیمه در کشور داریم
بر اساس آمار اعالمی از سوی وزارت رفاه، 6 میلیون نفر 
از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند که ۳ میلیون و 
200 هزار نفر دارای بیمه و 2 میلیون و ۸00 هزار نفر 

هم فاقد بیمه هستند.

براســاس اعالم مرکز آمار هرمزگان با ۳۱.۴ درصد 
باالترین نرخ تورم دوازده ماهــه منتهی به تیر۹۹ 
و آذربایجان غربــی با 22.5 درصــد کمترین نرخ 
تورم را به نام خود ثبــت کردند. مرکز آمار جزئیات 
نرخ تورم تیرماه اســتان ها را منتشر کرد. براساس 
این گزارش عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای 
کشــور )۱00=۱۳۹5( به 22۷.۹ رسید که نسبت 
به ماه قبل 6.۴ درصد افزایش نشــان می  دهد.نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به تیر مــاه ۱۳۹۹ برای 
خانوارهای کشور به عدد 26.۴ درصد رسید.مرکزی، 
گیالن، مازندران،  آذربایجان شــرقی، آذربایجان 
غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، 
اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، 
چهار محال و بختیــاری، کهگیلویــه بویراحمد، 
بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، اردبیل و قم، 2۱ استان 
کشور هستند که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
تیرماه آنها کمتر از کشوری )2۴6.۴ درصد( است. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان اردبیل با ۸.2 درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایالم با 
۳.۹ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور 26.۹ درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان 
)۳2.0 درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان 

آذربایجان غربی  )2۱.۴ درصد( است.

خانوارهای شهری
در تیر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
شهری )۱00=۱۳۹5( به 226.۷ رسید که نسبت 
به ماه قبل 6.5 درصد افزایش نشان می  دهد.در این 
ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری 
مربوط به اســتان اردبیل با ۸.5 درصد افزایش و 

کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان یزد با 
۳.۸ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای شهری کشور 2۷.0 درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری 
مربوط به استان هرمزگان )۳2.۸ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان آذربایجان غربی )2۱.0 درصد( 
است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ 
برای خانوارهای شهری به عدد 26.۴ درصد رسید 
.بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
هرمزگان )۳۱.0 درصــد( و کمترین آن مربوط به  

استان فارس )22.۹ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در تیر مــاه ۱۳۹۹ عــدد شــاخص کل برای 
خانوارهــای روســتایی )۱00=۱۳۹5( عــدد 
2۳۴.۹ را نشــان می دهد که نسبت به ماه قبل 
5.۹ درصد افزایش داشــته اســت.در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی 
مربوط به استان همدان با ۸.۷ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایالم 
با 2.۹ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای روســتایی 25.۹ درصد 
است.بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به اســتان  همدان )۳2.0 درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان خوزستان )۱۹.۳ درصد( است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ 
برای خانوارهای روستایی به عدد 26.۴ درصد 
رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به اســتان هرمزگان )۳2.۳ درصد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان  آذربایجان غربی )2۱.2 

درصد( است.

جزئیات نرخ تورم سالیانه تیرماه استان ها؛

رکوردداران تورم تیرماه 
 در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید

اثرات مثبت و منفی بورس امالک بر بازار مسکن

جاماندگان وام ودیعه مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۸ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۰ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۹۵۷ دالر و ۸۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۰ هزار و ۷۵۵ تومان است.

خبر
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متاسفانه آثار بزرگ شدن نقدینگی در زندگی روزمره 
مردم و اداره معیشت آنها دیده می شود و امروز بیش 
از هر زمان دیگری شــاهد آن هستیم. رشد نقدینگی 
قدرت خرید و را تا اندازه زیادی کاهش داده و مردم را 
در تامین مایحتاج خود ناتوان تر از گذشته کرده است. 
رشد اقتصادی منفی به معنی کوچک تر شدن اقتصاد و 

در نهایت کوچک تر شدن سفره مردم است.
اما در این بین دولت می خواهد با اقتصاد دســتوری 
 پیش بــرود. در حالی که تجربیات گذشــته نشــان 
می دهد هیچ بازاری با دســتور درســت نشده است. 
بنابراین اقتصاد دســتوری جوابگو نیست. با دستور 
نمی توان عدالت اقتصادی مستقر کرد، نمی توان رشد 
اقتصادی حاصل کرد و بسیاری از نمی توان هایی که 

مسئوالن به آنها بی توجهند.  اگر خاطرتان باشد در دوره 
مدیریت دولت نهم و دهم زمان هایی بود که به صورت 
دستوری نرخ بهره بانکی کاهش یافت، همین موضوع در 
همین دولت صورت دیگری هم داشت و ما باالترین نرخ 
بهره بانکی را هم در همین دوران تجربه کردیم. مجموع 
اینها سبب شد تا بازار ها آشفته شوند و یکی از عوامل 
تأثیرگذار در زمین خوردن تولید بود آن هم در شرایطی 
که شاخص های اقتصادی در اواخر دولت پیش از آن 
داشت به شرایط مناسبی می رسید. اینها در شرایطی 
است که استقرار قانون و عمل به وظیفه کالسیک دولت 
و در کنار آن حکومت در حوزه نظارت، در حوزه پایش 
عمل به قانون و استقرار عدالت است که متأسفانه گاهی 

با رفتارهای دستوری و پلیسی اشتباه گرفته می شود.

سخنگوی گمرک گفت: در ۳ ماهه اول سال ۹۹ بیش از ۲ هزار 
و ۳۵۶ تن انواع گل و گیاه به ارزش ۵ میلیون و ۳۳۳ هزار دالر 
صادر شده است.سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار 
داشت: کشورمان در ۳ ماهه اول سال جاری اقدام به صادرات 
بیش از ۲ هزار و ۳۵۶ تن گل و گیاه و انواع نباتات به ارزش ۵ 
میلیون و ۳۳۳ هزار و ۶۶۰ دالر به ۲۳ کشور جهان کرده است.
وی افزود: کشــور عراق با خرید بیش از یک هزار و ۵۴۳ تن 
محصول برابر با ۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۶۹۴ دالر اصلی ترین 
خریدار محصوالت گل و گیاهی کشــورمان بوده است.دبیر 
شورای اطالع رسانی گمرک در ادامه گفت: کشورهای ویتنام 
با خرید بیش از ۱۵ تن انواع گل و گیاه و کشور هلند با خرید 
بیش از ۵ تن گل سرخ و ارمنســتان با ۲۲۶ تن انواع نباتات، 

مقاصد اصلی و شرکای تجاری گل و گیاه ایران هستند.
لطیفی با اشــاره به محصوالت گیاهی صادراتی افزود: انواع 
درخت، بوته، درختچه های دارای میوه خوراکی، انواع نباتات، 
غنچه گل، گل خشــک، گل سرخ وســایر گل های زینتی 
محصوالت صادراتی کشور هستند.سخنگوی گمرک ایران 
خاطر نشان کرد: در خصوص واردات گل و گیاه نیز در مدت 
زمان ۳ ماه اخیر صرفاً بیــش از ۲۸ تن انواع درختچه و گل و 
گیاه از ۳ کشور ترکیه، آلمان و هلند، به ارزش ۱۲۱ هزار و ۱۷۲ 

دالر واردات شده است.
لطیفی گفت: ما در دنیا مقام هفدهم تولید گل و گیاه را داریم 

ولی در صادرات آن در مقام ۱۰۷ قرار گرفته ایم.وی همچنین 
ادامه داد: ساالنه سه میلیارد شاخه گل و گیاه تولید می شود 
که از این میان فقط ۲۰۰ میلیون آن صادر می شود که ۱۰۰ 
میلیون شاخه گل و ۱۰۰ میلیون آن گیاه آپارتمانی هستند و 
ارزآوری این میزان برای کشور ظرفیتی برابر با ۲۰۰ میلیون 
دالر برآورد شده است. لطیفی در تشریح دشواری های صادرات 
گل و گیاه گفت: مهم ترین دشواری های صادرات در این بخش 
را می توان به بحث هایی مانند گرانی نرخ کرایه حمل هوایی، 
مشکالت حمل زمینی از محل کشت، پایانه، مشکالت مربوط 
به تنظیم زمان بندی تولید و حمل و در نتیجه عدم تحقیق به 
موقع محصول متناسب با نیاز مشتری و همچنین ورود انفرادی 
صادر کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک 
استراتژی مشترک می توان اشاره کرد. البته طبیعی است که 
ورود کشــورهای جدید و نوپا در عرصه صادرات گل و گیاه 
و فشرده شــدن رقابت در بازارهای جهانی هم در این امر بی 
تأثیر نبوده است.وی افزود: از سوی دیگر افزایش فروش گل 
به قیمت پایین به واحدهای فرآوری در خارج از کشور به دلیل 
نبود امکانات فرآوری در ایران و همچنین بروز ضایعات فراوان 
و تبدیل به زباله گل به دلیل نبود سیســتم های نگهداری و 
فرآوری که منجر به افزایش تناژ و کاهش عرضه این محصول 
می شوند از دیگر موانعی به شمار می رود که بر سر صادرات این 

محصول وجود دارد.

معاون برنامه ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
از پیش بینی ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

خرید گندم در سال ۹۹ خبر داد.
قدرت حیدری در برنامه روی خط خبر شبکه ۶ 
سیما افزود: اعتبار و نقدینگی الزم برای پرداخت 
پول گندم کاران با تالش دولت و مسئولین تأمین 
می شود و تا این مقطع از خرید، ۱۳ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان به حســاب کشاورزان واریز شده 
است.وی گفت: کشاورزانی که تا ۲۳ تیرماه گندم 
به مراکز خرید تحویل داده اند، پول گندم خود 
را دریافت کرده اند.حیدری با اشــاره به خرید ۶ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن گنــدم در همین زمان 
در سال گذشته، دالیل افزایش ۹ درصدی خرید 
را بارندگی های خوب در کشور دانست و گفت: 
در استان های گلستان و فارس این افزایش قابل 

توجه است.
وی نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری را 
۲,۵۰۰ تومان به ازای هــر کیلوگرم اعالم کرد 
که نسبت به سال گذشــته رشد قابل توجه ۴۷ 
درصدی داشته و با مشوق ها برای خرید گندم با 

کیفیت به طور متوسط، ۲,۵۳۰ تومان پرداخت 
می شود و گندم کاران از این نرخ رضایت دارند.

معاون برنامه ریــزی شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران در خصوص تأمیــن نقدینگــی گندم 
گفت: دولت برای خرید گنــدم و پرداخت پول 
گنــدم کاران، ۲۹ هزار میلیارد تومــان در نظر 
گرفته که ۱۲ هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومان از 
محل قانون بودجــه، ۱۱ هزار میلیــارد تومان 
تسهیالت بانکی و مابقی از محل منابع شرکت 
 بازرگانــی دولتی ایران و فــروش کاالها تأمین 

می شود.
وی گفت: ۲۶۱ هزار تــن دانه ی روغنی کلزا نیز 
توسط این شرکت با قیمت تضمینی هرکیلوگرم 
۴,۶۶۰ تومان خریداری شده که از کل ۱,۱۷۰ 
میلیارد تومان پــول آن ۱,۱۵۰ میلیارد تومان 
از محــل منابع داخلی شــرکت به کلــزاکاران 
پرداخت شده است.معاون برنامه ریزی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران میزان موجودی کاالهای 
 اساسی و توزیع آن را در کشــور مطلوب اعالم 

کرد.

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گفت: تنها حدود سه درصد از 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری 
توانسته اند تســهیالت کرونایی دریافت کنند و با 
توجه به اینکه همه رانندگان هنوز موفق به ثبت نام 
در سامانه کارا نشدند درخواست تمدید مهلت آن 
را داده ایم که امیدواریم با این درخواست موافقت 
شود.در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش 
مسافر و سفرهای بین استانی که تا حدود ۸۰ درصد 
در ایام نوروز و تعطیالت قبل از آن ارزیابی شده بود 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری 
از این مسئله متضرر شــدند و مانند دیگر مشاغل 

کسب و کار آن ها نیز با مشکل مواجه شد.
نهایتا عبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای از تصویب و تخصیص اعتبار 
حدود ۷۰۰ میلیــارد تومانی بــرای ۱۱۳ هزار و 
۵۱ نفر راننده مســافری بین شهری در ستاد ملی 
مقابله با کرونا خبر داد که مقرر شد این رانندگان 
تسهیالت شــش میلیون تومانی را با کارمزد ۱۲ 
درصــد و بازپرداخت ۲۴ ماهــه از تیرماه دریافت 
کنند.اما به نظر می رســد روند ثبت نام و پرداخت 
این تســهیالت به کندی صورت می گیرد. چرا که 
داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این باره 
به ایسنا گفت: تسهیالت کرونایی و روند پرداخت 
آن به کندی صورت می گیرد و با وجود اینکه تعداد 

زیادی از رانندگان ثبت نام کردند سایت و سامانه 
کارا جواب نمی دهد و با مشکالتی مواجه است.

وی افزود: از میــان حدود ۱۱۳ هــزار نفر راننده 
مســافری بین شــهری که در ناوگان حمل و نقل 
عمومی مشغول به کار هستند تنها حدود ۴۰۰۰ نفر 
موفق شدند تا امروز تسهیالت شش میلیون تومانی 
کرونایی را دریافت کنند که حدود سه درصد از کل 
رانندگان می شــود و از آنجا که تا پنجم مردادماه 
مهلت ثبت نام برای آن ها در ســامانه کارا تعیین 
شده بود درخواســت کردیم تا این مهلت تمدید 
شود و همه رانندگان بتوانند در این سامانه ثبت نام 

خود را انجام دهند.
باقرجوان همچنین درباره برخی مشکالت بوجود 
آمده در پرداخت تســهیالت بانکی مصوب ستاد 
ملی مقابله با کرونا به رانندگان اظهار کرد: برخی 
از بانک ها با وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
ســخت گیری می کنند و تضامینی غیــر از آنچه 
به تصویب رســیده را از رانندگان طلب می کنند، 
بنابراین راننــدگان بین شــهری در دریافت این 
تسهیالت با مشکالتی مواجه شدند و بعضا با تأخیر 
این وام به آن ها پرداخت می شود. از همه مسئوالن 
بانکی و متولیان اصلی آن یعنی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی می خواهیم که این موانع را از سر 
راه بردارند تا رانندگان در دریافت این تسهیالت که 
قرار بود در تیرماه به حساب آن ها واریز شود، دچار 

مشکل نشوند.

فعاالن اقتصادی گرانی های 
بوجود آمده در بازار مســکن 
را مربوط به رشد ارزش سهام 
مــی داننــد و معتقدند که 
افزایش قیمــت هر مترمربع 
واحد مسکونی تا ۲۱ میلیون تومان به دلیل تب تند صعود 
شاخص بورس است. بازار مســکن در حالی از افزایش 
قیمت ها از بازارهای موازی خود تاثیر پذیرفته که فعاالن 
بازار در گزارش های مستمر خود اعالم می کنند هیچ 
گونه معامله ای در این بازار انجام نمی شود و بازار مسکن 
به رغم افزایش قیمت ها در رکود عمیقی گرفتار است. 
میانگین افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
حال حاضر ۲۰ میلیون تومان اعالم شــده و نمی توان 
تاثیرپذیری این بازار را از صعود بی برنامه و بدون توجیه 
بازار سهام نادیده گرفت. در گذشته ابتدا قیمت دالر رشد 
می کرد و مسکن با فاصله زمانی دیرتر از سهام رشد قیمت 
را شروع می کرد اما االن شاهد هستیم که دالر دیگر متغیر 
پیش قراول نیست. به نظر می رسد بازار سهام به خاطر 
پرش هایی که کرده و امکاناتی که داشته و نقدینگی قابل 
مالحظه ای که وارد بازار سهام شده، به یک عنصر پیش 

برنده قیمت مسکن تبدیل شده است.

این در حالی است که بازار معامالت مسکن در پایتخت 
با تورم ماهانه دو رقمی در تیر مواجه شد؛ هر چند میزان 
رشد قیمت در مقایسه با تورم خرداد، تا حدودی کمتر 
بود. مطابق آمار رســمی، میانگین قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در مرز ۲۱ میلیون تومان قرار گرفته است. 
بررسی ها نشان می دهد سه باالبر قیمت در بازار مسکن 
نقش ایفا می کنند که دو مورد از آنها تحت تاثیر هیجانات 
»بورس« فعال شده است. در اولین ماه از تابستان بیش از 

۱۲ هزار واحد مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شد. 
میانگین قیمت مسکن در پایتخت به کانال ۲۰ میلیون 
تومان وارد شد. صعود بازار مسکن به کانال جدید قیمتی 
با تکیه بر ســه عامل درونی و بیرونی این بازار بوده که 
در میان آنها »ســنجش روند بازدهی در سایر بازارها« 
به عنوان مهم ترین فاکتور اثرگذار بر رفتار عرضه و تقاضا 
در بازار معامالت ملکی شــناخته می شود. بازار مسکن 
به تبعیت از شــرایط کالن اقتصادی کشور و همچنین 

روند ســایر بازارهای دارایی همچون بورس، ارز و سکه 
در تیرماه رکورد جدید قیمتی از خود برجای گذاشت 
و برای نخستین بار به کانال قیمتی ۲۰ میلیون تومان 
برای هر مترمربع وارد شــد. فعاالن و کارشناسان بازار 
مسکن معتقدند: تب تند صعود شاخص بورس به کانال 
جدید، رفتار هر دو طرف عرضه و تقاضا در قیمت گذاری 
پیشنهادی و نگرانی از تداوم افزایش قیمت ها را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده است.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به بیش از 20 میلیون رسید

گرانی مسکن با رشد بورس

بازار مسکن قربانی رشد نامتعارف بازار سرمایه
احسان سلطانی، اقتصاددان

بازارهای مالی به موازات یکدیگر حرکت می کنند و این بسیار طبیعی است که بازار مسکن از بازارهای دیگر که در حال رشد قیمت ها هستند تاثیر بپذیرد. در حال حاضر با رشد روزانه شاخص بورس مواجه هستیم. هرچند رشد شاخص ها کاذب و افزایش ارزش 
سهام غیرواقعی است اما به هر حال این رشد در ظاهر وجود دارد و بازارهای دیگر مالی این رشد را می بینند و تاثیر می گیرند. بنابراین رشد قیمت مسکن نیز تابع رشد قیمت ها در همین بازارهای مالی موازی است.خودرو، طال، سکه، ارز، سهام و... دچاز افزایش 
قیمت بی سابقه ای شده اند و بازار مسکن هم زور خود را برای رسیدن به این بازارها زده است. وقتی دالر، سکه گران می شود نمی توان انتظار داشت که تغییری در بازار مسکن رخ ندهد.این بازارها به هم مربوط است نمی توان بازاری را دست کاری کرد و انتظار 
داشت بازار دیگر افزایش نیابد. یکی از دالیلی که دولت سعی می کند قیمت مسکن را پایین بیاورد این است که افزایش قیمت، افزایش قیمت اجاره بها را به همراه می آورد. دولت می خواهد به هر ترتیبی با خاموش نگه داشتن رشد مسکن، قیمت تورم را پایین نگه 
دارد. اما دو حالت برای آینده بازار مسکن وجود دارد یا این افزایش های نامتعارف در بازار سرمایه، موجب می شود بازار سرمایه از هم بپاشد که در این صورت افزایش قیمت نخواهیم داشت یا اینکه مسکن به عنوان یک دارایی نیز خود را به بازار سرمایه و طال و دالر 

می رساند. وقتی بازار یک کشور دالر به ۲۶ هزار تومان می سد و بازار سهام رشد عجیب و غریبی می کند، مسکن طبیعتا چاره ای ندارد جز این که خود را به این بازار ها برساند.
دولت اگر می خواهد انتظار تورمی را پایین نگه دارد، با مصاحبه و تبلیغات نمی تواند این کار را انجام دهد. دولت باید در قالب برنامه های حساب شده از حباب سازی و سفته بازی در بازار جلوگیری کند. درحال حاضر در بورس حباب وجود دارد و طبیعی است که این 
امر بر بازار مسکن نیز اثر می گذارد. برخی عنوان می کنند نقدینگی را جذب بازار سرمایه کرده ایم، بخشی از حقیقت این است که نقدینگی با دالل سفته بازی سه برابر شده است. وقتی با ورود سرمایه به بازار بورس شاهد تبدیل آن به سه برابر ارزش اولیه هستیم 
چرا افزایش قیمتها در دیگر بازارها نباید اتفاق بیفتد. بعد از اینکه بازار سرمایه دیگر سود زیادی در برنداشته باشد، صاحبان سرمایه این نقدیندگی را به بازار مسکن می برند. و بعد از حرکت این نقدینگی به سمت بازار مسکن قیمت ها چند برابر خواهد شد. بنابراین 

باید ثبات قیمتی در جامعه ایجاد شود. در حال حاضر بازار ملک رونق خاصی ندارد، مسئولین نباید تصور کنند با این شعار ها قیمت مسکن سرکوب می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تاثیر نوسانات ارزی و تورم در شکاف درآمدی
وحید محمودی، اقتصاددان

مادامی که نرخ ارز رشد صعودی خود را دنبال کند با افزایش شکاف اقتصادی در کشور روبرو خواهیم بود. البته بهتر است بگوییم که افزایش نرخ ارز در کنار دیگر عواملی که پیش از این به نابرابری اقتصادی منجر شده کمک بسیاری کرده 
است. نوسانات ارزی و نرخ تورم باعث عمیق تر شدن فقر و افزایش نابرابری و شکاف درآمدی شده و در حال حاضر این شکاف به باالترین حد خود رسیده است. این موضوع بسیار نگران کننده است. هنگامی که مرکز آمار اعالم می کند 
دهک برخوردار؛ ۷ برابر دهک فقیر جامعه هزینه کرده باید عمق فاجعه ای را که اتفاق افتاده متوجه شویم. از طرفی دیگر تورم رشد بسیار باالیی را تجربه می کند. بسیار طبیعی است که اگر تورم به شدت افزایش یابد بخش اعظم طبقه 

متوسط که دارای سطح درآمدی میانه هستند، وضعیت بدتری پیدا می کنند. امروز این اتفاق افتاده است و تاثیر رشد تورم بر معیشت و زندگی دهک های پایین و آسیب پذیر آشکار شده است. 
نوسانات و سیاست های ارزی سال های گذشته باعث شد عده ای صاحب درآمد بی حساب و کتاب شوند. دهک باالی درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست آوردند. هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع 
گروه های پایین درآمدی را بیشتر متاثر کرد. این موضوع فقر را عمیق تر کرد، عالوه بر آن نابرابری را نیز افزایش داد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد کرده است. البته فقرزدایی سابقه ای چند ساله در کشور دارد اما سیاست های آن تقریبا 

هیچ گاه موفق نبود. باید برنامه ها به نفع طبقات محروم واقعی باشد نه اینکه ظرفیت های کشور را یکجا در اختیار افرادی بگذارند که نه درک درستی از اقتصاد دارند و نه تصویری از معیشت مردم.

شــکاف طبقاتی در کشور 
رشد نگران کننده ای دارد 
و افزایــش این شــکاف به 
حدی اســت که بسیاری از 
اقتصاددانان بــر این باورند 
که دولت از زیر سنگ هم که شده باید پول جور کند 
و به نفع طبقات محروم مصرف کند. در همین رابطه 
مرکز آمار ایران داده هایی را منتشــر کرده که نشان 
می دهد شکاف طبقاتی در بین دهک های اول تا دهم 

به شــدت افزایش یافته و این شکاف سال گذشته به 
۱۲۶۹ درصد رسیده است. سهم هزینه ناخالص هر 
دهک از هزینه کل اقتصاد، شاخصي است که مي تواند 
عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان 
دهد و داده هاي مرکز آمار ایران نشان مي دهد که در 
سال گذشته سهم دهک دهم از مصرف کل معادل 

۳۱.۷ درصد بوده است.
در حقیقت یک سوم از هزینه ناخالص اقتصاد در دهک 
دهم رخ داده است. این در حالي است که سهم دهک 
نهم، معادل ۸.۱۵ درصد است. در واقع دهک های نهم 
نصف دهک دهم در طول سال ۹۸ هزینه کرده اند، اما 
این عدد براي دهک هاي پایین جامعه بسیار پایین تر 

اســت. ســهم هزینه ناخالص دهک اول که معرف 
فرودست ترین قشر جامعه است، معادل ۳.۲ درصد 
گزارش شده یعني دهک برخوردار ۷.۱۲ برابر دهک 
غیربرخوردار در طول سال هزینه کرده است. یعني 
مي توان گفت که مردم دهک هــاي پایین و طبقات 
زیرین بازهم ناتوان تر شده و بخش دیگري از مردم نیز 
با تداوم بي ثباتي اقتصادي و افزایش هزینه ها و رشد 

نرخ تورم به ناچار به این جمعیت مي پیوندند.
حسین راغفر درباره علل شکل گیری شکاف طبقاتی 
گفت: دالیلی متعددی برای شکل گیری این معضل 
مطرح است که از اهم آن می توان به سه مورد اشاره 
داشت. او گفت: نخست ناتوانی اقتصاد کشور در خلق 

شغل است. باید بپذیریم این اقتصاد در شرایط کنونی 
توانایی پاسخگویی به نیاز نیروی کاریی که هر ساله 
متقاضی شغل است را ندارد. این معضل بزرگ در به 
وجود آمدن شکاف طبقاتی و فقر بسیار حائز اهمیت 

است.
راغفر گفت: دومیــن عامل دســتمزدهای ناکافی 
است و ســومین عامل تورم اســت. اگر چه تورم در 
دولت یازدهــم به نحوی کنترل شــده اســت، اما 
در ســال های ۹۰ تا ۹۲ با تورم لجام گســیخته ای 
مواجه بودیم که این موضــوع مهم ترین دلیل برای 
 رشــد صعودی نابرابری ، تولید فقر و ثروت  باد آورده 

در آن زمان شد.

دهک برخوردار؛ 7 برابر دهک فقیر جامعه هزینه كرده است

عمیق تر شدن شکاف طبقاتی
فاصله تورمی  دهک ها افزایش یافت

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اقتصاد دستوری جوابگو نیست 

پیش بینی ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید امسال گندم

مدیركل مسافری سازمان راهداری:

تنها سه درصد رانندگان وام کرونایی گرفتند

23 كشور خریدار گل های ایرانی هستند

صادرات ۵ میلیون دالری گل و گیاه

ادامه سرمقاله
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
سرمايه گذاری روی شــركت های دانش بنيان از 

خروج ارز جلوگيری می كند
رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خروج ارز برای واردات بسیاری از محصوالت را غیرضروری 
عنوان کرد و گفت: دولت باید برای استفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان برنامه ریزی کند تا 
برای واردات یک واکسن کوچک مبالغ زیادی ارز از کشور خارج نشود.عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 
اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن اگر چه حامی صادرکنندگان کاالهای ایرانی است اما 
در عین حال از آنها می خواهد که در برگرداندن ارز حاصل از صادرات تابع مقررات دولت باشند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس، متخصصان ایرانی را قادر به تامین نیازهای داخلی کشور 
دانست و گفت: باور داریم هر چیزی را که مملکت ما نیاز داشته باشد تولیدکنندگان ایرانی، 
شرکت های دانش بنیان و دانشمندان و صنعت گران ما حتما قدرت تولید آن را دارند منتها این 
فرصت و امکانات باید در اختیار آنها گذاشته شود. وی به نشست کمیسیون صنایع با شرکت های 
دانش بنیان اشاره کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان این موضوع را مطرح کردند که برای 
نهاده های دامی حدود ۱۲ میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شود که اگر فقط یک میلیارد از این 
مبلغ به شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد قادر به تامین نهاده ها از منابع داخلی هستند.
اکبری تاالرپشتی، خروج ارز از کشور برای واردات بسیاری از محصوالت را غیرضروری عنوان 
کرد و گفت: دولت الزم است برای استفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان برنامه ریزی کند تا 
برای واردات یک واکسن  بیش از ۱۰۰ دالر ارز از کشور خارج نشود. نماینده ادوار مجلس شورای 
اسالمی با تشریح نشست های کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مقامات دولتی و وزیران کابینه 
طی هفته های اخیر گفت: برگزاری این نشست ها با وزرا و مقام های دولتی سازنده بود و ما آماده 

کمک به دولت برای تقویت و رونق تولید داخلی هستیم.

ظرفیت های قطعی حوزه معدن کشف نشده  است
اکبری تاالرپشتی، دوران ریاســت خود بر کمیســیون صنایع و معادن مجلس هشتم را 
یادآور شد و افزود: در مجلس هشــتم، بودجه اکتشاف معدن در کشور ۲.۵ میلیارد تومان 
بود که به۱۰۸ میلیارد تومان یعنی ۵۰ برابر افزایش یافت.وی گفت: اگر می خواهیم توسعه 
معادن داشته باشیم، باید اکتشاف داشته باشیم و بدانیم که چقدر زغال سنگ، سرب، روی، 
آلومینیوم و ... داریم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اکتشاف در معدن یک 
اصل است، اضافه کرد: ما همه جا را اکتشاف نکرده ایم و هنوز ظرفیت های قطعی را نمی دانیم. 
اکبری تاالرپشتی با بیان اینکه باید ایمیدرو را تشویق کرد تا بخش معدن توسعه پیدا کند، 
افزود: حوزه های اشــتغال، ارز، صادرات و دیگر حوزه ها با رونق معــادن رونق می گیرند و 
بیمه می شوند.نماینده ادوار مجلس  اســتفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی 
را از اولویت های کمیســیون صنایع مجلس عنوان کرد و گفت: وجود بازار صادراتی یکی 
از ملزومات جهش تولید است بنابراین باید با دیپلماسی اقتصادی برای محصوالت ایرانی 
بازارهای صادراتی پیدا کرد. وی، تشکیل شبکه ملی اطالعات، دیپلماسی پارلمانی و  استقرار 
نظامات جامع را از دیگر اولویت های کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم عنوان کرد.

رويــداد CES 2021 به صــورت كامال ديجيتال 
برگزار می شود

بزرگ ترین نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی، جدیدترین رویدادی است که به خاطر 
نگرانی از شیوع ویروس کرونا، امسال به  صورت دیجیتالی برگزار می شود.اکثر کشورهای 
جهان اکنون درگیر ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هستند. همه گیری 
خطرناکی که باعث شد رویدادهای بزرگ عمومی و خصوصا نمایشگاه های تجاری یکی 
پس از دیگری لغو یا به صورت آنالین برگزار شوند. نمایشــگاه های بزرگ دنیای فناوری 
مانند کامپیوتکس نیز حتی پس از تأخیر اولیه و امیدواری برای مناســب شدن شرایط و 
 Computer( برگزاری به صورت فیزیکی، درنهایت لغو شدند.انجمن فناوری کامپیوتر
Technology Association( که مســئولیت برگزاری رویداد CES را برعهده دارد، 
اعالم کرد که CES ۲۰۲۱ دیگر به صورت فیزیکی برگزار نخواهد شــد و برگزارکننده ها، 
رویدادی کامال دیجیتالــی را در نظر دارنــد. CES عموما به عنــوان بزرگ ترین رویداد 
محصوالت الکترونیکی مصرفی در جهان شناخته می شود و ساالنه نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر 
را در ماه ژانویه در الس وگاس گرد هم جمع  می کند. این رویداد محل رونمایی از جدیدترین 
محصوالت شرکت های بزرگ دنیای فناوری است و نقش مهمی در بازاریابی برنامه های یک 
ساله ی آن ها دارد. برگزاری دیجیتالی رویداد سال آینده، قطعا چالش ها و درگیری های بسیار 
زیادی را برای سازمان دهنده ها خواهد داشت. مدیر کل و مدیرعامل CTA، گری شاپیرو 
درباه ی تصمیم انجمن می گوید: در میانه ی همه گیری ویروس کرونا و نگرانی ها پیرامون 
سالمت جهانی درباره ی شیوع کووید ۱۹، مدیریت ده ها هزار نفر بازدیدکننده در الس وگاس 

در ژانویه ی ۲۰۲۱ برای مالقات های شخصی و کاری رودررو، ممکن نیست.

اخبار

بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص اختالالت زیرساختی و اینترنتی اخیر
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص اختالالت زیرساختی و اینترنت اخیر بیانیه منتشر کرد.بخشی از متن این بیانیه به شرح زیر است؛ در اوج اضطراب 

ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار ناشی از مشکالت اقتصادی، این روزها باز خبرهای ناگواری از مشکالت، اختالالت و ایجاد محدودیت در ارتباطات اینترنتی به گوش می رسد. تکرار 
واضحات است که بگوییم: »دسترسی به اینترنت )نه شبکه ملی اطالعات( پایدار و پرسرعت و وجود مراکز داده با سطح سرویس قابل قبول، الفبا و اصل الزم اقتصاد دیجیتال است و 

مقایسه آن با کسب وکارهای سنتی قیاس مع الفارق و در حالت خوش بینانه ناشی از عدم شناخت ماهیت این فضا است.«

با گرانی لــوازم خانگی، مقرر 
شد طرح توزیع مستقیم لوازم 
خانگی سبدهای ارزان قیمت 
اجرا شود تا خانوارهایی که نیاز 
فوری به ایــن کاالی مصرفی 
بادوام دارند، بتوانند این اقالم را تهیه کنند؛ اما پس از آن خبر 
رسید که این طرح پشت درهای بسته در حال پیگیری است 
و سناریویی چیده شده که طبق آن، تنها یک واحد تولیدی 
4۰ درصد از  ۱٫۵ میلیارد دالری که به واحدهای تولیدی 
اختصاص داده خواهد شد را پیشاپیش دریافت کرده تا ۵ 
قلم لوازم خانگی پرمصرف را در دو سبد با قیمت متفاوت 
عرضه کند. این در شرایطی بود که واحدهای تولیدکننده 
لوازم خانگی پیش از ایــن ارزی دریافت نکرده اند و تنها با 
وعده تخصیص ارز نیمایی، تولید خود را با مواد اولیه قبلی 
که در شرف اتمام است، ادامه می دهند. انجمن صنایع لوازم  
خانگی ایران اما به این اقدام دولــت، وزارت صمت و بانک 
مرکزی واکنش نشان داد و اعتراض خود را با ارسال نامه ای 
کتبی به نهاد مربوطه بیان کرد که چطور به واحدی که نهایتا 
۵ تا ۱۰ درصد بازار را را در اختیار دارد باید 4۰ درصد مبلغ 
ارز در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی اختصاص یاید 
و مابقی بین ۲3۰ تولیدکننده دیگر تقسیم شود. اما ساعتی 
پس از انتشــار این خبر ظاهرا وزارت صمت از این تصمیم 
عقب نشینی کرد و از همه تولیدکنندگان خواست در این 

طرح مشارکت کنند. در همین زمینه محمدرضا کالمی، 
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: 
تمامی شــرکت های تولیدکننده لوازم خانگی که توانایی 
حضور در طرح “تولید و تحویل لوازم خانگی ارزان قیمت” را 
دارند می توانند در این طرح مشارکت کنند.دبیر ستاد تنظیم 
بازار با اعالم این مطلب افزود: در این طرح مشارکت از تمامی 
تولیدکنندگانی که قادر باشند، تمام یا بخشی از ۵ قلم کاالی 
پرمصرف اعالمی را تامین کنند، دعوت به عمل می آید.وی 
ادامه داد: ممکن است برخی تولید کنندگان بتوانند هر ۵ 
قلم کاال را در قالب این طرح تولید کنند و برخی دیگر برای 
تولید چند قلم کاال یا حتی یک قلم از این مجموعه اعالم 
آمادگی کنند.کالمی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز ستاد 
تنظیم بازار از تمامی تولیدکنندگانی که قابلیت مشارکت در 
این طرح را دارند، دعوت به عمل آورده بود، اضافه کرد: در 
هر دو حالت ستاد تنظیم بازار از مشارکت واحدهای تولیدی 
اسقبال می کند.وی با تاکید بر اینکه تا کنون دو تولید کننده 
داخلی برای مشارکت در این طرح اعالم آمادگی کرده اند، 
افزود: ستاد تنظیم بازار برای اجرایی شدن مشارکت سایر 
تولیدکنندگان، در انتظار اعالم کتبی واحدهای تولیدی 
است.وی با اشــاره به اینکه در این بســته های حمایتی 
۵ قلم کاالی اصلی مورد نیاز هر خانوار شــامل تلویزیون، 
یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی 
تدارک دیده شده است، گفت: باز هم تاکید می کنم حتی 
اگر تولیدکننده ای یک قلم از این اقالم را می تواند در قالب 
این طرح تامین کند، قادر به مشارکت در این طرح خواهد 
بود.کالمی گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، بســته 

لوازم خانگی شامل ۵ قلم کاالی اعالم شده برای گروه های 
هدف، قیمتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان را داراست.به گفته 
وی در مرحله اول طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این 
بســته به زوج های جوان واجد شرایطی که تحت پوشش 
سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، صندوق 
بازنشستگی کشوری و لشــگری و همچنین تعاونی های 

کارگری و کارمندی هستند، تخصیص خواهد یافت.

همه واحدها در جریان این طرح بودند
اما سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در این زمینه گفته بود: وزارت صمت در نامه ای به انجمن 
صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اعالم کرده آن دسته 
از تولیدکنندگانی که می توانند پنج قلم از محصوالت تولید 
داخل را با قیمت تمام شده و ارزان به دست اقشار آسیب پذیر 

برسانند، اعالم آمادگی کنند. حمیدرضا غزنوی، مدیر روابط 
عمومی گروه انتخاب می گوید: »برخی از شرکت ها در این 
طرح شــرکت و قیمت مورد نظر خود را اعالم کرده اند. اما 
برخی از شرکت های مطرح مانند »پاکشوما« در این طرح 
شــرکت نکرده اند. اما از میان آنها که در این طرح شرکت 
کرده اند، گروه انتخاب قرار است این طرح را اجرا کند. این 
پنج قلم کاال شــامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، ماشین 
لباس شویی و جاروبرقی اســت که در دو سبد با دو قیمت 
مختلف عرضه می شود. یک سبد حدود ۹ میلیون تومان 
قیمت دارد و ســبد دیگر حدود ۱۵ میلیــون و ۸۰۰ هزار 

تومان.«
»کسب و کار« پیش از تغییر موضع وزارت صمت در گفتگو 
با دو مسئول، این موضوع را بررســی کرده بود که در ادامه 

می خوانید:

اعتراض انجمن لوازم خانگی به پيش نويس تفاهمنامه ای كه پشت درهای بسته نوشته شد، جواب داد

توقف تخصیص  رانتی ارز به تولیدکننده لوازم خانگی

افزایش قیمت لوازم خانگی با اجرای طرح توزیع سبد ارزان
علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم  خانگی ایران

طرح توزیع لوازم خانگی ارزان قیمت به شرطی طرح خوبی بود که عادالنه و منصفانه در بین واحدها اعالم می شد. این در حالی است که حدود 4۰ درصد ارز لوازم خانگی را که بالغ بر 6۰۰ میلیون دالر است، به یک واحد خاص داده اند و دیگر 
اعضا ارزی دریافت نکرده اند. ما به این توافقنامه اعتراض کردیم و نامه کتبی نوشتیم؛ ولی تاکنون خبری نشده است. دولت با این طرح، منافع ۲3۰ واحد را فدای یک واحد می کند که خالف منافع اقتصادی مردم و اقتصاد ملی است. ما با این 
کار مخالفیم و اعالم نظر کرده و کتبا نیز اعالم کرده ایم. برای ما فرقی نمی کند که چه واحدی باشد زیرا دولت باید ۲3۰ واحد را ببیند نه یکی، دو واحد را وگرنه ما با این شرکت خاص هیچ مخالفتی نداریم. این کار تبعیض است و تبعیض خالف 
منطق اقتصادی است. این در حالی است که پیش از این به عنوان انجمن از سمت هیچ کانالی؛ چه رسمی و چه غیررسمی با ما در مورد این طرح یا طرح مشابه آن صحبتی نشده است. متاسفانه دولت و وزارتخانه صمت هیچ هماهنگی ای در 
این زمینه با انجمن تولیدکنندگان که ۹۰ درصد بازار در اختیار اعضای اوست، نکرده است. تا جایی که ما می دانیم، این موافقتنامه ای است بین وزارتخانه صمت، بانک مرکزی و آن تولیدکننده خاص. رانت هر جایی باشد فساد و تبعیض می 
آورد و منافع ملی، اشتغال و صنعت را به خطر می اندازد. دولت تاکنون هیچ ارز نیمایی به صنعت لوازم خانگی اختصاص نداده است. تکلیف ارز صادراتی و ارز متقاضی هم روشن نیست و زنگ خطر بیکاری و تعطیلی واحدها به صدا درآمده 
است. این در حالی است که 4۰ درصد این ارز را به یک شــرکت خاص داده اند ولی بقیه را رها کرده اند؛ شــرکتی که حداکثر ۵ درصد بازار را در اختیار دارد در حال حاضر 4۰ درصد ارز لوازم خانگی را به آن تزریق کرده اند؛ نمی دانم به چه 
دلیل! در ناعادالنه بودن و تبعیض آمیز بودن این طرح شکی نیست. اگر قرار است دولت طرحی را اجرا کند، باید رسما و شفاف اعالم کند الاقل به انجمنی که ۹۰ درصد سهم بازار در دست اعضای اوست. ولی هیچ مشورتی با ما نکرده اند و ما 
همغیرمستقیم فهمیده ایم و ظاهرا هم دارند ادامه می دهند. این طرح بحران بیکاری را در سه چهار ماه آینده در صنعت لوازم خانگی رقم خواهد زد و شاهد افزایش قیمت دوباره این اقالم خواهیم بود. چگونه ممکن است یک شرکتی که ۵ تا 

۱۰ درصد بازار را دارد بتواند 4۰ تا ۵۰ درصد بازار را جوابگو باشد؟ اگر بتواند که نمی تواند، خالف است. با این اوصاف بقیه شرکت ها باید چه کنند؟ آیا آنها باید تعطیل کنند؟ 

ناعدالتی در تخصیص ارز نیمایی به یک واحد لوازم خانگی 
عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم  خانگی ایران

سازمان توسعه تجارت از ما برای عرضه مستقیم لوازم خانگی دعوت به عمل آوردند؛ اما انجمن اعالم کرد که تامین ارز و مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی در حال حاضر اولویت نخست است و تا زمانی که ارز کافی تخصیص داده نشود که 
واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه و قطعات موردنیازشان را وارد کنند و تامین مواد اولیه تولید داخل آنها به حد مکفی تامین نشود، فعال عرضه مستقیم راهگشا نیست. اول باید اولویت بندی شود و تامین مواد اولیه و ارز و قطعات واحدهای 
تولیدی در اولویت قرار بگیرد. این مورد را منعکس کردیم و امیدواریم که این سازمان ترتیب اثر بدهد و منطقی تر عمل کند. ما افتخار می کنیم که یک واحد در کشور وجود داشته باشد که بتواند ارز بگیرد و محصول تولید و عرضه و نیاز بازار را 
تامین کند؛ اما شایسته است که وزارت صمت یا بانک مرکزی که دستگاه های دولتی طرف این تفاهمنامه هستند کلی تر این قضیه را عنوان می کردند و تنها یک واحد صنعتی در این طرح شرکت نمی کرد. تعداد کثیری از واحدهای تولیدی 
لوازم خانگی هستند که می توانند در این طرح مشارکت کنند. باید یک فراخوان عمومی به صورت آگهی منتشر می شد که تمامی واحدها بتوانند در این طرح شرکت کنند. بهتر است این مسائل اطالع رسانی و فراخوان عمومی شود تا همه 
بتوانند شرکت کنند. مضاف به اینکه ابهامات زیادی در این تفاهمنامه وجود دارد. زمانی که این طرح به صورت فراخوان اعالم شود، مسئولیت را از دوش دولت برمی دارد. واال این به نوعی تخلف است چون دو طرف دستگاه های دولتی وزارت 
صمت و بانک مرکزی است. قاعدتا اگر فراخوان عمومی باشد هر شرکتی که آمادگی داشته باشد طرح را مطالعه می کند، اعالم آمادگی یا شرکت می کند. آن زمان آنهایی که شرکت می کنند ارز می گیرند و مواد اولیه و قطعات خود را وارد می 
کنند. پس زمانی که فراخوان عمومی می شود واحدها در مواضع برابر دیده می شوند و مسئولیت از گردن دولت ساقط است ولی در حال حاضر فرایند آن شفاف نیست. فرایند باید شفاف باشد تا تولیدکنندگان بتوانتد منصفانه در آن شرکت 
کنند. نمی شود که تفاهمنامه را در یک اتاق دربسته یا در یک فضای ابهام آلود امضا کنید. بقیه واحدها مگر واحدهای این کشور نیستند و اشتغال ایجاد نکردند؟ 6۰۰ میلیون دالر را می خواهند برای این طرح تخصیص دهند. چه اسمی می 
توان روی آن گذاشت؟ معاونت بازرگانی داخلی یا کارگروه ستاد تنظیم بازار یک تفاهمنامه ای را بدون امضا )در حد یک پیش نویس( برای انجمن فرستادند که تنها اسم یک واحد در آن بود. ما نمی خواهیم واحدهای تولیدی در تقابل هم قرار 

بگیرند. سخن ما این است که این طرح منصفانه، شفاف و همراه با عدالت انجام شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: راه حل جوانان و نخبگان 
ایران در دنیا مورد استقبال قرار می گیرند چرا که امروز شاهدیم تعداد 
زیادی از استارت آپ های کشــورمان به دلیل مساعد نبودن فضا جذب 
کشورهای خارجی شــده اند.عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد در مراسم اختتامیه چالش ملی کرونا که به صورت مجازی 
برگزار شد گفت: اقتصاد لیبرالی آمریکا هیچ راهکاری برای مقابله با چالش 
های اقتصادی کرونا ندارد به گونه ای که امروز شاهدیم 3۰میلیون نفر در 
این کشور شغل خود را از دســت داده اند و اقتصاد لیبرالی راه حلی برای 
کمک به آنها ندارد. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه 
امروز کشورهای دنیا سیاست های اقتصادی و رفاهی را برای مردم خود 
طراحی کرده اند و در ایران نیز ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 
دانش بنیان حرکت کنیم تصریح کرد: به دنبال شیوع کرونا رشد اقتصاد 
دانش بنیان در دنیا و در کشورمان سرعت گرفته و این اتفاق مبارکی است.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم از بحران اقتصادی چالش کرونا رها شویم 
در درجه اول باید این بیماری از بین برود و در درجه دوم اگر این بیماری هم 
چنان ادامه داشته باشد باید اقتصاد خود را با کمک افراد خالق اداره کنیم 
چون این افراد خالق هستند که می توانند چالش ها را حل کنند و چالش 
ملی کرونا نیز در این راستا برگزار شده است.عبدالملکی با اشاره به اینکه 
کمیته امداد از حامیان چالش ملی کرونا است و ما مایل هستیم که برخی 

از این نوآوری ها را به بهره برداری برسانیم افزود: تعدادی از ایده هایی که 
در چالش ملی کرونا ارایه شده اند و می توانند به اشتغال محرومین کمک 
کنند توسط کمیته امداد مورد حمایت قرار خواهند گرفت که این طرح ها 
شامل تولید اقالم بهداشتی و برخی تولیدات دیگر هستند.وی بیان کرد: 
کمیته امداد پس از غربالگری طرح های ارایه شده در چالش ملی کرونا 4 
طرح را برای حمایت انتخاب کرده ولی ما نیازمند تکمیل اطالعات خود 
در رابطه با این طرح ها هستیم.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
گفت: کمیته امداد از طریق صندوق نوید از طرح های خود در چالش ملی 
کرونا حمایت می کند و هم چنین محصــوالت تولیدی را نیز خریداری 
خواهیم کرد.وی تصریح کرد: در کشورمان ماده اولیه شرکت های دانش 
بنیان یعنی مغزهای خالق وجود دارد به گونه ای که از بین ۱۵ میلیون 
تحصیل کرده دانشگاهی کشورمان یک تا یک و نیم میلیون نفر نخبه و 
خالق هستند با این وجود باید از این ظرفیت استفاده شود.عبدالملکی 
گفت: قطعا راه حل جوانان و نخبگان ایران در دنیا مورد استقبال قرار می 
گیرند چرا که امروز شاهدیم تعداد زیادی از استارت آپ های کشورمان به 
دلیل مساعد نبودن فضا جذب کشورهای خارجی شده اند.معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد گفت: اثرگذاری طرح های ارایه شده در چالش 
ملی کرونا زمانی است که این طرح ها و ایده ها ارزیابی و پیگیری شوند و در 

واقع مورد استفاده قراربگیرند.

بانک مرکزی اعالم کرد که طی ســه ماه نخست ۱3۹۹ به 4۸4 شرکت 
دانش بنیان مبلغ 36 هزار و 6۰۰ میلیارد ریال )میانگین هر شرکت ۷۵ 
میلیارد 6۰۰ میلیون ریال( تسهیالت پرداخت شد. بانک مرکزی اعالم 
کرد که طی سه ماه نخست ۱3۹۹ به 4۸4 شرکت دانش بنیان مبلغ 36 
هزار و 6۰۰ میلیارد ریال )میانگین هر شرکت ۷۵ میلیارد 6۰۰ میلیون 
ریال( تسهیالت پرداخت شد. پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش  
بنیان در سه ماه نخست امسال ۹۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد داشته است.

مطابق این گزارش، بیشــترین تســهیالت در این دوره زمانی از سوی 
بانک های ملی به مبلغ هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، صادرات به مبلغ 
هفت هزار میلیارد ریــال و ملت به مبلغ 6 هــزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و 

پرداخت شده است.
 منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های پیش از مقطع آذر ماه ۱3۹۷، 
تعداد تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان بوده است و  از مقطع 
آذر ماه ۱3۹۷ تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیالت پرداختی، لحاظ 

شده است.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  
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 مناقصه گزار:  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت واگذاری فعالیت های نیروی انسانی به صورت حجمی به تعداد 6۵ نفر در امورهای هشتگانه و حوزه ستادی 

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
مهلت خرید اسناد  از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸ لغایت روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱3 می باشد مناقصه گران می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه به 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 

مبلغ ۵4۵/۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد به حساب سپهر )شماره۰۱۰۱۸۵3۷6۵۰۰۵( بانک صادرات کد ) ۲۰۰۸ (
تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.681.080.000ریال به شرح زیر می باشد: 

_ ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
_ اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ۱6۷۲۰4۰۵/۵۰بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 

_ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران. 
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی. 

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ بارگزاری مناقصه : ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۵

تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۵در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالي و پشتیباني.
شرایط عمومی:

- مبلغ پایه مناقصه ۷4.36۹.۲۸۷.۰3۰ریال مي باشد. 
- هزینه آگهي مناقصه ) هر دو نوبت ( برعهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد.

 - به پیشــنهادهای فاقــد امضاء مشــروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعــد از مدت انقضــاء مقرر در فراخــوان واصل می شــود، مطلقا ترتیــب اثر داده 
نمی شود.

- محل تامین اعتبار مناقصه فوق از منابع داخلی می باشد.
 - حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارایه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد. 

- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

عبدالملكی:

 تعداد زیادی از استارت آپ های کشور جذب خارج شده اند 

بانك مركزی در سه ماه نخست 1399 انجام شد

اعطای ۳6.6 هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



