
درحالی که به تازگی متنی در فضای مجازی منتشر شده 
بود که از هک شدن حســاب های بانکی برخی از مردم 
خبر می داد، توضیحات مسئوالن یکی از اپلیکیشنهای 
پرداخت و همینطور بانک مرکزی این گمانه ها را رد کرد.
به گزارش ایسنا، به تازگی در فضای مجازی متنی منتشر 
شده مبنی براینکه حساب ۲۰۰ نفر از مشتریان بانک های 
کشور هک شده و رئیس کل بانک مرکزی هم به مردم 
هشــدار داده که فعال از اپلیکیشن های پرداخت بانکی 
همچون آپ و هفت هشتاد استفاده نکنند.در پی طرح این 
موضوع، یکی از مسئوالن این اپلیکیشن به ایسنا اینگونه 
پاسخ داد که این متن نمونه مشابه همان متنی است که 
پارسال هم منتشر شده و تکرار مجدد آن جهت دار بودن 

اینگونه پیام ها را نشان می دهد، زیرا در اپلیکیشن آپ 
هیج کدام از اطالعات مربوط به کارت بانکی همچون رمز 
دوم ثبت نمی شود؛ بنابراین امکان افشای آن ها هم وجود 
ندارد. همچنین با وجود رمز پویا، فردی که قصد دسترسی 
به حساب فرد خاصی را داشته باشد، باید به سیم کارت 
وی هم دسترسی پیدا کند. عالوه براین به ccv کارت 
او هم احتیــاج دارد که این موارد احتمال هک شــدن 
حساب های مردم را خیلی پایین می آورد. به گفته وی، 
از آنجایی که اپلیکیشن آپ تحت نظارت بانک مرکزی 
است و تمام تراکنش های انجام شده در آن ثبت و مورد 
بررسی قرار می گیرد، امکان هک شدن حساب های مردم 
و منتشر شدن اطالعات بانکی آن ها از این بستر وجود 

ندارد.همچنین، ایسنا این موضوع را از بانک مرکزی هم 
پیگیری کرد و با این پاسخ مواجه شد که در کل این متن 
و اظهارات مشابه از اساس مورد تایید نیست.در همین 
زمینه، این بانک در گزارشی اعالم کرده که بررسی وقایع 
سایبری شبکه بانکی نشان دهنده این است که پس از 
فعال سازی رمز دوم پویا، میزان افشای اطالعات حساس 
کارت بانکی و فیشینگ درگاه های پرداخت به ترتیب ۹۰ 
و ۸۵ درصد کم شده است.بنابراین، بر اساس آنچه که آمار 
بانک مرکزی نشان می دهد، با اجرای رمز دوم پویا میزان 
سوءاســتفاده  از کارت های بانکی کم و احتمال آن  هم 
دشوار شده که براساس آن گمانه های اخیر مبنی بر هک 

شدن حساب های مردم رد می شود. 

بانک دولتی چین به بانکهای چینی توصیه کرد 
آماده تحریمهای احتمالی آمریکا باشند.به گزارش 
اینا به نقل از رویترز، واحد سرمایه گذاری بانک 
دولتی چین در گزارشــی اعالم کرد با توجه به 
تحریم های احتمالی آمریکا، چین باید استفاده 
از سیستم پیام رسان داخلی بانکی خود را برای 
پیشــبرد تراکنش های مالی در چین، ماکایو و 
هنگ کنــگ افزایش دهد. با توجــه به تصویب 
قانونی در آمریکا برای تحریم بانک های چینی 
که با مقامات این کشور در خصوص هنگ کنگ 
همکاری دارند، احتمال تحریم شماری از بانک 
های چین شدت گرفته اســت. این گزارش هم 

چنین به دولت این کشــور توصیه کرده است 
در صورت قطع دسترســی چین به ســوییفت 
توسط آمریکا، این کشور استفاده از دالر به عنوان 
لنگرگاه ارزی خود را متوقــف کند. این گزارش 
هم چنین خواستار توسعه یک سیستم مشابه 
سیستم اینستکس اتحادیه اروپا شده که با هدف 
تجارت با ایران پس از خــروج آمریکا از برجام و 
برگرداندن تحریم ها ایجاد شــده است. در حال 
حاضر مدیر مالی شرکت چینی هوآوی که بزرگ 
ترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در جهان 
است، به اتهام نقض تحریم های آمریکا در کانادا 
بازداشت شده و در خطر استرداد به آمریکا است. با 

توجه به ارتباط بانک اچ اس بی سی با این پرونده، 
ممکن است این بانک توســط آمریکا با جریمه 
سنگینی مواجه شود. سیستم پرداخت داخلی 
بانکی چین در صورت جایگزین شدن با سوییفت 
هم چنین می تواند باعــث کاهش احتمال درز 
کردن اطالعات مربوط بــه تراکنش های مالی 
چین با دیگر کشــورها به طرف آمریکایی شود. 
بر طبق این گزارش، ممکن است آمریکا به دنبال 
قطع دسترسی بانک های چینی به شبکه پیام 
رسان بانکی سوییفت باشد که توسط بانک های 
کشورهای مختلف با هدف انجام تراکنش های 

بین المللی استفاده می شود. 

بانک گلدمن ساکس هشدار داد افزایش نگرانی ها در 
مورد تورم آمریکا به معنای این اســت که دالر آمریکا 
در معرض خطر از دســت دادن جایگاه غالب خود در 

بازارهای جهانی است.
به گزارش خبرنــگار مهر به نقل از راشــاتودی، بانک 
گلدمن ساکس هشدار داد افزایش نگرانی ها در مورد 
تورم آمریکا به معنای این اســت کــه دالر آمریکا در 
معرض خطر از دســت دادن جایگاه غالــب خود در 
بازارهــای جهانی است.استراتژیســت های این بانک 

نوشــتند: نگرانی هایی جدی در مورد طول عمر دالر 
آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی آشکار شده است.به 
گفته این متخصصان در حالی که سطح بدهی آمریکا 
از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته اســت، 
احتماالً دولت و فدرال رزرو اجــازه خواهند داد تورم 
شتاب بیشتری به خود بگیرد.آنها می گویند: گسترش 
ترازنامه مالی فدرال رزرو )افزایش خرید اوراق قرضه از 
بازار توسط این بانک و تزریق دالر به جای آنها( و چاپ 
انبوه پول باعث شده است که ترس کاهش ارزش دالر را 

به وجود آورده است. احتمال این باال است که در آینده 
نزدیک پس از نرمال شدن فعالیت های اقتصادی دولت 
آمریکا برای کاهش ســنگینی بدهی ای که به دوش 
می کشــد اجازه دهد نرخ تورم باال برود تا ارزش دالر و 
بدهی دالری دولت کمتر شود.همچنین تحلیل گران 
این بانک نامشــخص بودن آینده سیاســی و تشدید 
نگرانی ها در مورد موج دیگری از افزایش تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا، را یکی دیگر از عواملی دانســتند که 

می تواند به دوران حاکمیت دالر پایان دهد.

آمریکا برزیلســفیر آمریکا در برزیل ضمن اشاره 
به هشــدارهای واشــنگتن درخصوص ناکامی 
پکن در حفاظت از مالکیــت معنوی، گفت، اگر 
برزیل به شرکت هوآوی چین اجازه دسترسی به 
شبکه فایو جی )۵G( خود را بدهد با پیامدهایی 
رو به رو خواهد شــد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، دولت واشنگتن تالش ها برای 
محدود کردن نقش هوآوی در رونمایی از نســل 
پنجم تکنولوژی پرسرعت در بزرگ ترین اقتصاد 

آمریکای التیــن را افزایش داده اســت. آمریکا 
مدعی است که هوآوی داده ها را برای جاسوسی 
در اختیار دولت پکن می گذارد. این در حالی است 
که شرکت هوآوی این مســاله را که برای چین 
جاسوسی می کند، رد کرده اســت.  تاد چپمن، 
ســفیر آمریکا در برزیل گفت: برزیــل به خاطر 
انتخاب شرکت هوآوی با اقدام تالفی جویانه رو به 
رو نمی شود اما با پیامدهایی مواجه خواهد شد. 
هر کشوری مســؤول تصمیمات خودش است. 

پیامدهایی که ما در جهان شــاهد هستیم این 
است که شرکت هایی که در زمینه مالکیت معنوی 
فعالیت دارند می ترسند در کشورهایی که در آنها 
مالکیت معنوی حفاظت نمی شود، سرمایه گذاری 
کنند.وی افزود: موسسه مالی IDFC که توسط 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای تقویت 
توسعه مالی برون مرزی به منظور مقابله با نفوذ 
چین تاســیس شــد، ۶۰ میلیارد دالر در خزانه  

خود دارد.

ترکیه با صدور دستورالعمل جدیدی خواستار عدم 
اســتفاده کارمندان بخش دولتی از اپلیکیشنهای 
پیام رسانی مانند واتس اپ و تلگرام برای ارتباطات 
رسمی شد.به گزارش ایسنا، دفتر تحول دیجیتال 
ریاســت جمهوری ترکیه دســتورالعملی را برای 
کاهش ریسکهای امنیتی در فناوریهای اطالعات 
مورد استفاده توسط سازمانهای دولتی تدوین کرده 
است. در این دستورالعمل از مســئوالن سازمانها 
خواسته شده اســت به جای پیام رسانهایی نظیر 
واتس اپ و تلگرام از اپلیکیشــنهایی که در داخل 

کشور طراحی شده و تحت کنترل این سازمان قرار 
دارند یا سرورهای آنها برای ارتباطات درون سازمانی 
داخل ترکیه قرار دارند، اســتفاده کنند. کارمندان 
بخش دولتی ترکیه برای ارتباطات شخصی آزادند از 
واتس اپ و تلگرم استفاده کنند.در این دستورالعمل 
خواســتار خودداری از اســتفاده از اپلیکیشنهای 
موبایلی برای مبادله اطالعات و ارتباطات محرمانه 
شــده اما برنامه هایی که توسط سازمانهای دولتی 
مجاز به طراحی برنامه های پیام رسان رمزنگاری 
شده، طراحی شده اند شــامل این ممنوعیت نمی 

شوند. این دستورالعمل همچنین حاوی لیست سیاه 
و لیست سفید از برنامه های غیرمناسب و مناسب 
برای ارتباطات است.دفتر تحول دیجیتال ریاست 
جمهوری ترکیه همچنین خواستار تحلیل امنیتی 
چند الیه ای برای ایمیلهایی شد که از منابع خارجی 
دریافت می شوند.بر اســاس گزارش پایگاه خبری 
دیلی صباح، مدیر دفتر تحول دیجیتال ریاســت 
جمهوری ترکیه اظهار کرد که این دســتورالعمل 
پس از حدود یک سال زمان و بررسی نظرات ۲۶۶۰ 

کارشناس تدوین شده است.

شــرکت های بزرگ هواپیمایی جهان از ابتدای شــیوع اپیدمی کرونا تاکنون 
متحمل خسارت های جبران ناپذیری شده اند؛ با بحرانی بی سابقه مواجه شده اند.

افت ناگهانی و بی سابقه مسافرت ها به سبب بیماری کرونا صنعت تولید و بازار 
جهانی فروش هواپیما را با بحرانی بســیار شــدید روبرو کرده است.گزارش ها 
نشــان می دهد غول های حمل و نقل هوایی جهان از جمله ایرباس و لوفتهانزا 
بیش از سایر شرکت های فعال در این حوزه با بحران مالی شدید روبرو شده اند 
و به منظور جبران خسارت های خود تصمیم دارند منابع انسانی خود را کاهش 
دهند.به طور مثال یکی از تدابیر شرکت ایرباس برای جبران مشکالت اقتصادی 
این شرکت این اســت که تولید و تحویل هواپیماهای خود از جمله جت های 

۵۵ میلیارد یورویی )۶۱.۸ میلیارد دالر( را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. همچنین 
این شــرکت تصمیم دارد میزان دیگر تولیدات خود را حدود ۳۰  کاهش دهد.

به گزارش رویترز، ایرباس به منظور احیای اقتصــادی خود تصمیم دارد بیش 
از ۱۵ هزار تن از کارگران خــود را در بخش ســاخت هواپیماهای غیرنظامی 
تقلیل دهــد. این شــرکت هوانوردی تصمیــم دارد تا اواســط  ۲۰۲۱ حدود 
۵ هزار نفر از پرســنل خود در فرانســه،   ۵ هزار و یکصد نفــر در آلمان، ۹۰۰ 
 نفر در اســپانیا، ۱۷۰۰ نفر در انگلیــس و  ۱۳۰۰ نفر مابقــی را در دیگر نقاط

 جهان از کار بیکار کند.
همچنین به گزارش یاهو فایننس، ســازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی 

موســوم به ایکائو بر این باور اســت که به ســبب محدودیت های اعمال شده 
کشورهای مختلف به سبب شیوع بیمار کرونا، شمار مسافران هوایی بین المللی 
تا ســپتامبر ۲۰۲۰ میالدی حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ نفر معادل دو ســوم افت 

خواهد کرد.
ایکائو همچنین پیش بینی کرده است که تداوم روند گسترش این بیماری سبب 
می شود درآمد شرکت های هواپیمایی در سراسر جهان تا سپتامبر سال جاری 

میالدی حدود ۲۵۳ میلیارد دالر ریزش داشته باشد.
خبرگزاری فرانســه نیــز در گزارشــی اعالم کرده اســت که در پــی بحران 
شــیوع کرونا، شــمار گردشــگران در سراســر جهان از مــاه ژانویــه تا می 

)دی تا خرداد( در مقایســه با بازه زمانی مشــابه در ســال گذشــته )۲۰۱۹( 
۵۶ درصد بــه عبارتی ۳۰۰ میلیون گردشــگر افت نشــان می دهــد که این 
 مســاله ســبب بروز خســارت مالی ۳۲۰  میلیارد دالری صنعت گردشگری

 در جهان شده است.
سازمان جهانی گردشگری که وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در 
مادرید قرار دارد؛ در گزارش خود اعالم کرد: خسارت ۳۲۰ میلیارد دالری صنعت 
گردشگری جهانی در سال جاری، بیش از ســه برابرخسارت های وارد شده بر 
صنعت گردشــگری جهانی در بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۹میالدی 

بوده است.

در حال که پیش بینی می شــود در سال جاری میلیون ها 
نفر شــغل خود را در نتیجه بحران ویروس کرونا از دست 
بدهند، غول های تکنولوژی شاهد افزایش نجومی ثروت 
خود بوده اند.به گزارش راشاتودی، در حالی که پیش بینی 
می شود در سال جاری میلیون ها نفر شغل خود را در نتیجه 
بحران ویروس کرونا از دست بدهند، غول های تکنولوژی 
شاهد افزایش نجومی ثروت خود هســتند. از آنجایی که 
کرونا باعث شده بیشتر فعالیت ها به صورت آنالین صورت 
بگیرد آن ها در این بحران حتی با ســرعتی بیشتر از قبل 
پولدارتر می شوند.از ســال ۲۰۱۶ تا کنون، مجموع ثروت 

میلیاردرهای فناوری در شــاخص بلومبرگ )رتبه بندی 
۵۰۰ ثروتمند برتر جهان( تقریباً دو برابر شده است، و از ۷۵۱ 
میلیارد دالر به ۱.۴ تریلیون دالر رسیده است. این سرعت 
رشد نسبت به سایر بخش ها سریع تر بوده است.هفت نفر از 
۱۰ ثروتمندترین های جهان در بخش فناوری هســتند و 
ارزش خالص دارایی آنها ۶۶۶ میلیارد دالر است که در سال 
جاری ۱۴۷ میلیارد دالر افزایش یافته است.برندگان بزرگ 
تا کنون شامل: ایالن ماسک، که دارایی اش به پشتوانه رشد 
ارزش سهام تسال، دو برابر شده و به ۶۹.۷ میلیارد رسیده 
اســت. جف بزوس، ثروتمندترین مرد جهان و بنیانگذار 

آمازون، ۶۳.۶ میلیارد دالر ثروتمندتر شد و ثروت او از ۲۰۰ 
میلیارد دالر فراتر رفت. دیگری مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
فیسبوک است که رشد خالص ثروتش ۹.۱ میلیارد دالر شده 
است.لوئیجی زینگالز، یکی از اساتید مالی از دانشکده تجارت 
دانشگاه شــیکاگو، به بلومبرگ گفت: ما زیر ساخت های 
اقتصادی را به صورت چشمگیری به اقتصاد آنالین منتقل 
کردیم.او گفت: احتماالً این پروسه آنالین شدن فعالیت ها 
زمان بیشتری طول می کشید که محقق شود ولی در این 
مدت به جای اینکه در ســال های طوالنی اتفاق بیفتد در 

طول چند هفته محقق شد.

بانک چین خواستار ایجاد اینستکس چینی شدسناریویی تکراری برای اپلیکیشن های پرداخت بانکی

آمریکا برزیل را ازبابت هوآوی تهدید کردگلدمن ساکس: جایگاه دالر در بازارهای جهانی متزلزل شده است

ممنوعیت استفاده کاری از واتساپ در ترکیه

کرونا و زمین گیری صنعت هواپیمایی

بزوس، زاکربرگ و ماسک ۱۱۵ میلیارد دالر به ثروت خود افزودند

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      1976| شنبه  11 مردادماه 1399 |  11  ذی الحجه  1441 | 22 ژوئیه  2020 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه2

صفحه2

 رشد ۲.۸ برابری 
ارزش بازار سهام نسبت به 

ابتدای سال جاری

 تعلیق 
یک هفته ای اجرای 

طرح ترافیک در تهران

 در سال ۹۹
 ۲۶ میلیون تن 
بر زنجیره فوالد 
افزوده می شود

روحانی:

اینکه ارز 
روزبه روز باالتر 
رود اصاًل قابل 

قبول نیست
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رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

يادداشت

 چالش های
 ارزی اقتصاد

 سکته
 بازار اجاره

ما تجربه چالش های ارزی 
را در دوره تحریــم هــای 
قبلی نیز داشتیم و دوباره 
تحت تاثیر این تحریم ها 

چالش های ...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

  منصور غیبی، کارشناس مسکن
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پرداخت قطره چکانی 
مبالغ سهام عدالت

سود دالالن و 
تولیدکنندگان مواد اولیه 

در آشفته بازار خودرو

اجاره کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه ای رونق گرفت

تکاپوی  سوداگران   برای  گرانی   ارز
صفحه3

صفحه4

پیش  بینی  افزایش  اجاره بها با طرح ودیعه مسکن
متوسط قیمت مسکن و اجاره بها در تیر به ترتیب 56/6 و 27/6 درصد افزایش داشت

وام ودیعه مسکن مستأجران در قالب عقد مرابحه ارائه می شود

  ثبت نام 1/8 میلیون نفر برای وام ودیعه مسکن

بیشترین شکایت در رابطه با سهام عدالت موضوع 
بازگرداندن پول فروش سهام عدالت توسط بانک ها 
و کارگزاری ها است. این تعلل و تاخیر در پرداخت 
مبالغ متقاضیان فروش موجب شده تا تصورعمدی 
بودن این روند در اذهان شکل بگیرد. برابر آمار ها 
از ۲ میلیون نفری که اقدام به فروش این ســهام 
خود کرده انــد، ۹ هزار نفر هنوز قــادر به فروش 
سهام خود نشده اند و این درحالیست که برخی از 
دارندگان هم مشکالتشان پس از فروش آغاز شده 
اســت.بنابر اظهارات مردمی در این رابطه برخی 
 بانک ها به صورت قطره چکانــی اقدام پرداخت 
مبالغ فروش ســهام عدالت کرده انــد. یکی از 

فروشندگان...

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
گفت: وضعیت بازار خودرو به ویژه تاکید شورای رقابت 
بر تداوم شیوه قیمت گذاری دستوری خودروها، سبب 
شــده تا دالالن و تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی 
بیشترین سودها را از این آشفته بازار کسب کنند.این 
روزها بازار خودرو همچنان در التهاب به سر می برد. 
در حالی که خریدار و فروشنده واقعی در بازار نیست، 
فروشندگان متناسب با نرخ ارز در هر روز قیمت های 
جدید و باالیی برای خودروهای خود مطالبه می کنند.

به اعتقاد کارشناســان، تبدیل شدن خودرو از یک 
کاالی مصرفی...



اقتصاد2
ایران وجهان

سرپرست وزارت صنعت :
چهار هزار طرح صنعتی در کشور 

در دست اجرا قرار دارد
سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت 
که هم اکنون حدود چهار هزار طرح صنعتی در 

سطح کشور در دست اجرا قرار دارد.
حسین مدرس خیابانی روز پنجشنبه در آیین 
بهره برداری از بــزرگ ترین کارخانه ام دی اف 
مازندران در بنــدر امیرآباد که به صورت ویدئو 
کنفرانسی با دســتور رییس جمهوری افتتاح 
شد، پیشرفت فیزیکی این طرح ها را بیش از ۸۰ 

درصد اعالم کرد.
وی پیش بینی کرد کــه  این واحدهای صنعتی 
حداکثر تا پایان دوره فعالیت دولت تدبیر و امید در 
سال آینده به بهره برداری برسد. مدرس خیابانی 
گفت : در ســال جاری نیز تاکنــون ۳۸ پروژه 
صنعتی در سطح کشور با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی به بهره برداری رسید و برای حدود ۶ هزار 

نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال شده است.
سرپرســت وزارت صنعت از برنامه دولت برای 
تولید ۲۶ میلیون تن زنجیره فوالد در ســطح 
کشور خبر داد و افزود : تاکنون بر اساس برنامه 
ریزی ظرفیت زنجیره تولید فوالد در ایران به 
حدود ۱۶ میلیون تن رسید که پیش بینی می 
شود با طرح های در دســت اجرا تا پایان سال 

جاری این ظرفیت ها به ۲۶ میلیون تن برسد.
مدرس خیابانی افزایش ظرفیت ذخیره ســازی 
گندم و ساخت سیلو را یکی دیگر از فعالیت های 
مهم دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت : هم اکنون 
ظرفیت ذخیره سازی و سیلوی غالت در کشور به 
۲۲ میلیون تن رسیده که حدود ۴.۶ میلیون تن آن 

در دولت تدبیر و امید احداث شده است.

خودکفایی کشور در تولید ام دی اف
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 
با اشاره به افتتاح بزرگترین واحد تولید ام دی اف 
کشــور در مازندران ، گفت : با بهره برداری از این 
واحد صنعتی سلولزی ، ظرفیت تولید ام دی اف 
در کشور به ۲.۲ میلیون تن می رسد و جمهوری 
اسالمی ایران نه تنها در تولید این محصول صنعتی 
به خودکفایی می رسد که زمینه صادرات آن نیز 

فراهم شده است.
مدرس خیابانی ظرفیت تولید ام دی اف در واحد 
تولیدی افتتاح شده در بندر امیرآباد مازندران را 
حدود ۳۰۰ هزار تن اعالم کرد و افزود : در ســال 
جاری در مجموع با سرمایه گذاری یک هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومانی حدود ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت ام 
دی اف کشور افزوده شد که هر ۲ واحد صنعتی با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و شرکت آرین 

شیمی به  بهره برداری رسیده است.
وی مهم ترین مشــکل صنایع ســلولزی را عدم 
صدور مجوز برای واردات چوب با پوســت اعالم 
کرد و از رییس جمهوری خواســت تا این مجوز 
برای واحدهای سلولزی از جمله ام دی اف استان 

مازندران صادر شود.
امروز با دستور ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری 
پنج واحد بزرگ صنعتی با اعتبار بیش از پنج هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و برای 

یک هزار و ۷۰۰ نفر ایجاد اشتغال شده است.

به زودی سند دو پالک دیگر دماوند 
نیز به دولت بازمی گردد

مدیرکل دفتر امورحقوقی سازمان جنگلها با بیان 
اینکه از چهار پالک وقف شده دماوند، سند مالکیت 
دو پالک ثبتی ۶۸ و ۶۹ به دولت بازگشت، از حل 

مشکل دو پالک دیگر در آینده نزدیک خبر داد.
رضا افالطونی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
سازمان اوقاف از ۱۱ پالک ثبتی دماوند بر  مالکیت 
چهار پالک ثبتی مدعی بود، اظهار کرد: روز گذشته 
سند دو پالک ثبتی ۶۸ و ۶۹ به دولت بازگشت ولی 
هنوز مالکیت دو پالک ثبتــی ۳۵ و ۳۷ در حال 

بررسی است.
وی ادامه داد: اختالف نظرهایی میان دو سازمان 
جنگلها و اوقاف وجود دارد. نظر ما این اســت که 
جنگلها و مراتع قابل وقف نیســتند ولی سازمان 
اوقاف معتقد است این مناطق قبل از قانون ملی 
شدن جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۱ و حدود ۵۰۰ 
یا ۶۰۰ قبل سال وقف شده اســت. این اختالف 

نظرهای حقوقی به زودی رفع خواهد شد.
مدیر کل دفتر امور حقوقی ســازمان جنگل ها 
اضافه کرد: به زودی مشکل دوپالک دیگر نیز حل 

خواهد شد. 
به گزارش ایســنا، این اظهارات در حالیست که 
روز گذشته سازمان ثبت اسناد کشور اعالم کرد 
اختالف پالک هــای ثبتــی ۶۸ و ۶۹ موضوع در 
دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ 

خواهد شد.

اخبار

رئیس جمهــور در مراســم 
افتتاح ۵ پــروژه ملی وزارت 
صنعت گفت: در بخش فوالد 
در آغــاز دولــت، تولید این 
زنجیره ها تقریباً نصف شرایط 
امروز بود، یعنــی ما در زمینه فوالد آنچه در ســال ۹۲ 
داشتیم امروز به دو برابر رسیده است و ما در شرایط تحریم 
در هر سال توانستیم کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و 

فوالد را در مجموع دو برابر کنیم.
در مراسمی با حضور  رئیس جمهور ، پنج پروژه ملی در 
قالب برنامه بزرگ و کشوری »تدبیر و امید برای جهش 
تولید« در استان های فارس، خوزستان و مازندران افتتاح 
شد. در این راستا، بهره برداری از طرح توسعه تولید انواع 
تخته MDF شرکت آرین شیمی در استان مازندران 
و طرح های سیلوی فلزی ۳۰ هزار تنی اقلید و سیلوی 
فلزی ۴۰ هزار تنی داراب در استان فارس با دستور رئیس 
جمهور آغاز شد. طرح تولید شمش و میلگرد مجتمع 
فوالد روهینا جنوب در خوزستان و طرح تولید کربنات 
سدیم کاوه در استان فارس نیز دیگر طرح هایی بودند که 
در این مراسم افتتاح شدند. با افتتاح این پنج پروژه، برای 

یکهزار و ۶۶۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شد.

روحانی در مراسم افتتاح این طرح های ملی که به صورت 
ویدیو کنفرانس برگزار شــد، اقدامات دولت را در حوزه 

صنعت و معدن تشریح کرد.
روحانی گفت: در بخش فوالد در آغاز دولت، تولید این 
زنجیره ها تقریباً نصف شــرایط امروز بــود، یعنی ما در 
زمینه فوالد آنچه در ســال ۹۲ داشتیم امروز به دو برابر 

رسیده است و ما در شرایط تحریم در هر سال توانستیم 
کنسانتره، گندله، آهن اســفنجی و فوالد را در مجموع 
دو برابر کنیم. در سال ۹۹، ۲۶ میلیون تن زنجیره فوالد 
ما افزوده می شود که از این ۲۶ میلیون تن در ۴ ماه اول 
که وارد ماه پنجم شــدیم ۱۶ میلیون تن افتتاح شده و 
۱۰ میلیون تن باقیمانده که تا پایان سال افتتاح خواهد 

شد و این نشان می دهد که کشور در مسیر تولید است. 
وی ادامه داد: امروز  ۵ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان طرح در 
سه اســتان در بخش چوب، فوالد و مواد اولیه شیشه و 
شوینده ها افتتاح شد که نشان می دهد که ما در مسیر 

حرکت هستیم.
در فوالد هم اکنون نیاز داخلــی را تامین می کنیم و هم 
صادر می کنیم. امروز در بخش بلور و شیشه و در کربنات 
سدیم هم گفته شــد که در فاز بعدی که انجام می شود 
عالوه بر تامین نیازهای داخلــی می توانیم حتی صادر 
کننده هم باشیم. در هر یک از پروژه هایی که امروز افتتاح 
شد، هر کدام یک هزار یا ۲هزار اشتغال مستقیم و چند 
هزار اشتغال غیر مســتقیم ایجاد کرده است  که نشان 
می دهد که ما اشتغال را در سال سخت که فشار بیکاری 
زیاد است، افزایش می دهیم. منطقه شمال و استان های 
مازندران، گیالن و گلستان مناطقی هست که آماده برای 
کشت محصوالت کشــاورزی و صنعت است؛ مخصوصاً 
این اســتان ها برای زراعت چوب آمادگی دارد هم وزیر 
جهادکشــاورزی قبلی و هم دو نفر از استانداران به من 
گفتند که درآمد زراعت چوب در شمال از برنج هم بیشتر 
است. وزیران، مسووالن و مدیران بانک ها باید بیشتر وقت 
بگذارند و کار کنند تا مشکالت حل شود، این رابطه نزدیک 
بین بخش خصوصی و بخش دولتی و رفع محدودیت ها 

سرعت ما را بیشتر و دشمن ما را ناامید می کند.

حسن روحانی در مراسم افتتاح ۵ پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت

در سال ۹۹، ۲۶ میلیون تن بر زنجیره فوالد افزوده می شود

تعلیق یک هفته ای اجرای طرح 
ترافیک در تهران

رئیس جمهور حفاظت از سالمتی و جان مردم را 
اولویت نخست تمامی مباحث، دستورالعمل ها 
و مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا دانست و 
تاکید کرد که در دســتورالعمل های برگزاری 
کنکور و مراسم ســوگواری حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع(، حفاظت از سالمتی و جان مردم 
 به عنوان اولویت نخست، مورد توجه ویژه قرار

 گرفته است.
وی اظهارداشــت: پس از اینکه اعالم شد با ایجاد 
برخــی محدودیت هــا و رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، امکان برگزاری مراسم سوگواری حضرت 
سیدالشهدا و کنکور هست، ستاد ملی مبارزه با کرونا 
نیز اصل برگزاری این مراســم را با حفظ و رعایت 
کامل دســتورالعمل های بهداشتی تصویب و این 
دستورالعمل ها را ابالغ کرد. رئیس جمهور تاکید 
کرد که این دســتورالعمل های ابالغی نیز کامال 
منطبق بر استانداردهای جهانی سازمان بهداشت 

جهانی است.
در این جلســه کمیته های درمان، اجتماعی-

امنیتی و آموزش موظف شدند ظرف دو هفته 
آتی پیشــنهادهای خود را در خصوص ســال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ســتاد ملی مقابله 
با کرونا ارائه کنند. همچنین پیشــنهاد ستاد 
استانی مقابله با کرونای تهران از سوی کمیته 
اجتماعی-امنیتی مطرح و مقرر شــد اجرای 
 طرح ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته 

تعلیق شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:
ارســال ۸ هزار پیامــک برای 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بر تکمیل 
و واریز هرچه سریعتر متقاضیان طرح اقدام ملی 
مسکن تاکید کرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن 
حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه 
به سامانه  tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک 
خود از قسمت مشاهده درخواست ، اقدام کنند. الزم 
به ذکر است عدم بارگزاری مدارک به منزله انصراف 
تلقی می شود. محبت خواه اظهار داشت: آن دسته از 
متقاضیان تایید شده طرح اقدام ملی مسکن استان 
تهران که تا تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ نسبت به واریز آورده 
اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح 
شده نزد بانک مسکن اقدام نکرده اند عدم واریز وجه 
به منزله انصراف تلقی شده بالتبع تاریخ ۲۵ مرداد 
فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی 

استان تهران اعالم می شود.

قیمت سکه، طال و ارز در بازار 
روز پنج شنبه

جدیدترین خبرها از بازار سکه، طال و ارز از ثبات 
نسبی قیمت ها نسبت به روزهای گذشته حکایت 
می کنند. براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان 
و ســازندگان طال، جواهر، نقره و ســکه تهران، 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
)پنج شــنبه( به ۱۱ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومان 
رسیده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و 

۸۳ هزار تومان قیمت دارد.
روز پنج شنبه سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. این در 
حالی است که قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و۳۰۰ هزار تومان 
و سکه گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.

همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر 
اونس طالی جهانی به ۱۹۵۰ دالر رسیده است.

دالر چند؟
در جریان معامالت پنج شنبه بازار ارز، نرخ خرید 
دالر و یورو ثابت مانده اما نرخ فروش این دو نوع ارز 
۳۰۰ تومان افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، 
پنج شنبه صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به 
قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان می خرند و هر یورو را 
معادل ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان می فروشند که نرخ 
خرید دالر در مقایســه با دیروز ثابت ماند اما نرخ 

فروش آن ۳۰۰ تومان افزایش یافت .
همچنین، این صرافی ها هر یورو را معادل ۲۲ هزار 
و ۵۰۰ تومان می خرند و به قیمت ۲۳ هزار و ۸۰۰ 
تومان می فروشند که نرخ خرید یورو هم مانند دالر 
نسبت به روز گذشته تغییری نکرده اما نرخ فروش 
این نوع ارز هم معادل ۳۰۰ تومان با افزایش قیمت 

مواجه شده است. 
عالوه بر این، بانک ها نیز هر دالر آمریکا را به قیمت 
۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو را معادل ۲۲ هزار 

و ۳۰۰ تومان می خرند.

اخبار
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رهبر معظم انقالب در ســخنانی به مناسبت عید قربان 
یادآورشدند: اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه روز باالتر رود 
اصأل قابل قبول نیســت و البته در گزارشاتی که دریافت 
کرده ام این ماجرا بیش از اینکه دالیل اقتصادی داشته باشد 

دالیل امنیتی و سیاسی دارد.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل خامنه ای طی سخنانی با مردم 
که در روز عید قربان به صورت مستقیم از شبکه یک سیما 
پخش شد، به بیان نکاتی درباره ایام ذی الحجه و وضعیت 

امروز کشور پرداختند.
گزیده سخنان ایشان به شرح زیر است:

***حرکت در راه حق با مرور دوران پیامبری موسی )ع( 
به ما نشان می دهد که با وجود آن معجزات، چقدر سختی 

و مشکالت دارد.
***یکی از دلخوشی هایم در طول این سال ها و از حوادث 
پرجاذبه برای من دیدار با مردم بوده اســت اما کرونا که 

دشمن حقیر و خطیری است مانع شده است.
***امروز همه دنیا با ابتالی همگانی مواجه اند. شاید در 
بسیاری از جاها هم کسانی باشند که به مردم کمک هایی 
می کنند ما فکر نمی کنم جایی مثل ایــران تعداد افراد 

داوطلب برای کمک به مردم آنقدر زیاد باشد.
***مجموعه های درمانی در صفوف مقدم مبارزه بودند 
و فداکاری کردند و زبان قاصر از بیان این فداکاری است. 
پشت سر آنان همین داوطلبان بودند که پشتیبانی کردند.

***عده ای از مردم در ماجرای شــیوع به شدت آسیب 
دیدند و این را باید جبران کرد. این را باید مردم جبران کنند، 
نمی توان همه بار را بر دوش دولت و نهادهای شبه دولتی 
گذاشت، آنها هم وظایفی دارند که باید انجام دهند، اما کافی 

نیست و خود مردم هم می توانند کمک کنند.
***در ایام محــرم که برخی هیئت هــا اطعامی تهیه 
می کنند باید کاماًل پاکیزه و دور از مشــکالت ابتال، آن را 
به همین خانواده های آسیب دیده برسانند و انقالبی گری 

یعنی همین.
***وقتی دشمنی زیاد می شــود باید همکاری هم زیاد 
شود. دشــمنان درصدند ملت ایران را اذیت کنند وقتی 
می خواهند چنین کنند، باید همه نیروهای مان را جمع 

کنیم و در برابرشان بایستیم.
***تحریمی کــه علیه ملت ایــران آمریکایی ها به کار 
گرفتند، تردیدی نیست که یک جنایت است. ظاهرش این 

است که علیه جمهوری اسالمی است اما در واقع علیه همه 
مردم ایران است.

***تحریمی کــه علیه ملت ایــران آمریکایی ها به کار 
گرفتند، تردیدی نیست که یک جنایت است. ظاهرش این 
است که علیه جمهوری اسالمی است اما در واقع علیه همه 

مردم ایران است.
***هدف میان مدت آنان این اســت که محدودیتهایی 
ایجاد کنند که در زمینه های علمی پیشــرفتی صورت 
نگیرد،هدف بلندمدت آنان هم به ورشکستگی کشاندن 
دولت است و به فروپاشی کشاندن اقتصاد این کشور است 

که دیگر ادامه حیات برایش میسر نباشد.
***هدف جانبی آنان هم از این کار این است که رابطه 
ایران با کشورهای مقاومت در منطقه را قطع کنند و این سه 
هدف در کنار این هدف جانبی چیزی است که آنان دنبال 

می کنند ولی شتر در خواب بیند پنبه دانه.
***تحریم مشکالتی برای ما ایجاد کرده و در این شکی 
نیســت اما همه مشکالت ما از تحریم نیســت، گاهی از 
مدیریت هم هست و در این اواخر هم به کرونا نیز مربوط 

می شود.
***به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هســت. 
واژگون نشان دادن واقعیات کشور ما نیز یکی از کارهایی 
است که دشمنان انجام می دهند تا هم ضربه به روحیه مردم 
بزنند و هم آدرس غلط دادن است برای رفع مشکل تحریم.

***پول زیادی در این زمینه خرج می کنند و شــما هم 
می بینید که هم رییس شان و هم همراهانش چگونه دارند 
خود را واقعا خفه می کنند تا علیه ایران در این سمت و آن 

سمت دنیا سخن بگویند.
***از ابتدای انقالب آنان تــالش می کنند که به مردم 
ایران تلقین کنند که بیچاره شــدید، هیچکسی به شما 
کمک نمی کند و با قطع ارتباط با آمریکا و با گسستن پیوند 
استعماری بین ایران و آمریکا پدر ملت ایران درآمده است و 

با صدها زبان و وسیله این کار را انجام می دهند.
***اگر پیشرفتی در کشور باشد به آن مطلقا بی توجهند 
و اگر نقطه ضعفی باشد آن را ده برابر می کنند و همه این 
کارها برای ناامیدکردن جوانان است که البته این حرف ها 
به برخی هم تأثیر می گذارد و همان ها را در کشــور تکرار 

میکنند.
***خالصه این حرف کوتاه آمدن در برابر آمریکا و تسلیم 

شدن است که حاال من درباره این بعداً صحبت خواهم کرد.
اگر جریان تحریف شکســت بخورد جریان تحریم قطعاً 
شکست می خورد؛ چرا که عرصه، عرصه جنگ اراده هاست.

***شکی نیست که تحریم یک جنایت و ضربه ای است 
که آمریکا به ایران وارد کرده است اما جوانان و مسئوالن ما 
این تحریم را وسیله ای برای اتکای به نفس خود قرار دادند.

***تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت موضوع بسیار 
مهمی است و االن اینگونه شده است که یا نفت ما را کمتر 
می خرند یا کمتر برمی دارند و این تمرینی است تا ما اقتصاد 

خود را از نفت جدا کنیم
***تحریم قطعاً قابل عالج است و جواب قطعاً این است 

که عالجش عقب نشینی در برابر آمریکا نیست.
چون اگر عقب نشینی کنیم خواسته های جدیدی مطرح 

خواهند کرد.
***آنان می گویند صنعت هسته ای را کامالً کنار بگذارید، 
بازدارنده نظامی خود را به یک دهم برســانید و از اقتدار 
منطقه ای خود صرف نظر کنید. وقتی چنین شود او قانع 

نمی شود و در خواست جدیدی را مطرح می کند.
***برخی تحت تأثیر همین فشارها می گویند هسته ای 
به چه دردی می خورد؟ هســته ای نیاز فردای ماست. آن 
روز که ما احتیاج به برق هسته ای پیدا کردیم، در خانه چه 
کسی برویم؟ برویم از آمریکا و اروپا گدایی کنیم که برای 

ما برق هسته ای بیاورید؟ آنان که این کار را هم نمی کنند.
***اینکه می گویم با آمریکا مذاکره نمی کنیم دلیلش این 
است که مذاکره یعنی این که همه قدرت منطقه ای، صنعت 
هسته ای و بازدارندگی نظامی را کنار بگذاریم که اگر کنار 
نگذاریم هم همین آش و همین کاسه است و تحریم ها وضع 
می شود. کدام انسان باشرف و معتقد به حفظ مصالح کشور 

حاضر است تحت این شرایط کنار بیاید؟
***البته این پیرمردی که در آمریکا بر ســر کار است از 
این مذاکره ســود خواهد برد یا برای خودش یا انتخابات 

می خواهد از این مذاکره استفاده کند.
***به وعده های این و آن هم نباید تکیه کرد. ما در سال 
۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد اروپایی ها گفتند که چند 
ماه صبر کنید و همینطور ما را عقب انداختند و اقتصاد ما را 
معطل کردند که اروپا کاری می کند یا نه. این برای اقتصاد 

کشور مضر است و نباید کشور را معطل کرد.
***آنها یک بازیچه چرندی به اسم اینستکس را درآوردند 

که معنایش این است که پول کشــور را تقدیم حضرات 
اروپایی کنیم و آنان هرچیزی که الزم دیدند برای کشور 
خریداری کنند که حتی همین کار را هم البته انجام ندادند

***اینکه ارز افســار پاره کند و روزبه روز باالتر رود اصأل 
قابل قبول نیست و البته در گزارشاتی که دریافت کرده ام 
این ماجرا بیش از اینکه دالیل اقتصادی داشته باشد دالیل 

امنیتی و سیاسی دارد.
***راجع به آینده هم جملــه ای بگویم که برای تامین 
آینده به صبر و ثبات نیاز داریم و خوشبختانه مردم صبوری 
داریم که ایمان قوی دارند و به نظام اعتماد دارند و مسئوالن 
هم باید ثبات قدم داشته باشــند و از شک  و تردید در این 

زمینه دوری کنند.
***مشــکالتی که امروز آمریکا را محصور کرده  است 
قابل مقایسه با مشکالت ما نیست. آنان مشکالت الینحل 
اقتصادی و بیش از ۴۵ میلیون بیکار دارند و مشــکالت 
مدیریتی که خــود را در کرونا و رفتار ســنگدالنه پلیس 

نشان داده است.
***اینها باعث شده که آمریکا در ســطح دنیا منفور و 
منزوی شود. آتش زیر خاکســتر هم دارد شعله می کشد 
هرچند که ممکن است آنچه امروز در ایالتهای آمریکا رخ 
می دهد را سرکوب کنند اما این آتش زیر خاکستر است و باز 

شعله می کشد چرا که نظام حاکم آنان، نظام غلطی است.
*آمریکا می کوشد ایران و چین و دیگر کشورها را دشمن 
ملت خود معرفی کند اما بزرگترین دشمن ملت آمریکا 
همان رژیم حاکم بر آمریکاســت. آنان در خارج به دنبال 

دشمن نباشد.
***در برخی بخشــها دولت کارهای خوبی انجام داده 
است که البته در همه بخش ها نمی شود این را گفت اما به 
هرحال کارهای خوبی هم انجام شده و ان شاءاهلل دولتی 
تازه نفس هــم خواهد آمد و کارها را با جدیت بیشــتری 

پیگیری خواهد کرد.
***در عزاداری ها معیار آن چیزی است که کارشناسان 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا می گویند. بنده شخصا 
هر آنچه که آنان بگویند را رعایت می کنم و توصیه من به 
همه هیئت داران و منبری ها این است که به سخنان کادر 
بهداشتی گوش کنند، کرونا مسئله کوچکی نیست و اگر 
همین رعایت ها هم انجام نشــود آن وقت ممکن است به 

فاجعه ای ختم شود که آن سرش ناپیدا باشد. 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
گفت: وضعیت بازار خودرو به ویژه تاکید شورای رقابت 
بر تداوم شیوه قیمت گذاری دستوری خودروها، سبب 
شــده تا دالالن و تولیدکنندگان مــواد اولیه داخلی 

بیشترین سودها را از این آشفته بازار کسب کنند.
این روزها بازار خودرو همچنان در التهاب به سر می برد. 
در حالی که خریدار و فروشنده واقعی در بازار نیست، 
فروشندگان متناسب با نرخ ارز در هر روز قیمت های 
جدید و باالیی برای خودروهای خود مطالبه می کنند.

به اعتقاد کارشناسان، تبدیل شدن خودرو از یک کاالی 
مصرفی به سرمایه ای در ســال های گذشته وضعیت 
کنونی قیمت ها را رقم زده است، به طوری که صاحبان 
خودرو به طمع افزایش قیمت ها بــه موازات افزایش 
نــرخ ارز، از فروش امتناع کرده یــا قیمت های باالی 
غیرواقعی بر خودروها قرار می دهنــد. در این پیوند، 
»آرش محبی نژاد«، دبیــر انجمن صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه سازان امروز )چهارشنبه(  در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افــزود: فقط دو راهکار برای 
تنظیم بازار خودرو و ایجاد تعادل در آن وجود دارد که 
نخســتین آنها، تعمیم قیمت گذاری دستوری به کل 

زنجیره تامین است.
وی که از منتقدان جدی قیمت گذاری دستوری خودرو 
در سال های گذشته است، ادامه داد: اگر سیاست گذار 
اصرار بر تداوم این شــیوه قیمت گذاری دارد، باید به 
همان شــیوه مواد اولیه فوالد، پتروشــیمی، مس و 
غیره داخلی، همچنین خدمات تولید خودرو و قطعه 

قیمت گذاری شــده و به همان نسبت نرخ ارز تعدیل 
شود.

این مقام صنفی بیان داشت: عالوه بر موارد اولیه خارجی 
که به طور مســتقیم متاثر از نرخ ارز است، تولید مواد 
اولیه داخلی نیز به طور عمده از ســوی شرکت هایی 
انجام می شود که بر اســاس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در بورس عرضه شــده و بر مبنای نرخ فوب 
)FOB( خلیج فارس منهای پنج درصد قیمت گذاری 

می شوند.
محبی نژاد ادامه داد:  بر این اساس وقتی نرخ ارز افزایش 
می یابد قیمت مواد اولیه داخلــی نظیر مس، فوالد، 
محصوالت پتروشــیمی و غیره نیز تحــت تاثیر قرار 
می گیــرد. وی تاکیدکرد:  ارائه چنیــن فرمولی برای 
قیمت گذاری مواد اولیه که رابطه مستقیم با نرخ ارز 
دارد، سیاست گذاری غلطی است. دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه سازان درخصوص راهکار 
دوم نیز گفت: اگر پذیرفتیم که قیمت مواد اولیه، نرخ 
ارز و نرخ نهاده های تولید باید آزاد باشد، آنگاه انتظار 
می رود قیمت خودرو نیز آزاد محاســبه شــود. وی 
تاکیدکرد:  هرگونه راهکار سومی در این زمینه منجر به 

رانت، فساد و اخالل خواهد شد.
محبی نژاد اضافه کرد:  امروز قیمت خودروها به صورت 
دستوری تعیین، اما قیمت مواد اولیه به کار رفته در آن 
آزاد محاسبه می شود، بنابراین قیمت تمام شده خودرو 
به مراتب از آنچه به طور رســمی از سوی خودروساز 

اعالم می شود بیشتر است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش بازار سهام 
)بورس و فرابورس( به رقــم ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان رسیده که رشد ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی 
) حدود ۲.۸ برابری ( نســبت به ارزش بازار ابتدای 

سال جاری دارد.
»ولی نادی قمــی« ضمن بیان مطلــب باال اظهار 
داشت: حمایت سیاست گذاران و پیش بینی تورم 
باال برای ســال جاری در کنار افزایش منحصر به 
فرد مشارکت کنندگان بازار سهام این رشد را رقم 

زده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه توضیح داد: قیمت 
سهام بسیاری از شــرکت ها بر اساس اخبار مربوط 
به تجدید ارزیابی دارایی ها چند برابر شــده است. 
همچنین اخبــار مربوط بــه حــذف ارز نیمایی 
برای قیمت مواد اولیه و به تبــع آن قیمت فروش 
محصوالت برخی از صنایع، چشــم انداز مناسبی 
برای افزایش درآمدها و سود شرکت ها رقم می زند. 
وی با اشــاره به روند رو به بهبود صورت های مالی 
بانک ها، ادامه داد:  ابرتورم، دارایی های بدون بازده 
بانک ها را ارزشمند و مشتری دار کرده است و رکود، 
تقاضای تســهیالت را کاهش داده است؛ بنابراین 
 از تنگنای نقدینگــی و اعتباری بانک ها کاســته 

شده است.
نادی قمی با بیان اینکه در شــرایط رکود تورمی، 
حاصل دســترنج بخش ضعیف و متوسط جامعه 
تضعیف شده است، اظهار داشت: بنابراین بسیاری 

از مردم به بازار سهام به عنوان پناهگاهی برای حفظ 
ارزش اندک پول خود نگاه می کنند، سیاست گذاران 
پولی و مالــی معتقدند که اقبال به ایــن بازار، می 
 تواند بازارهای غیرمولد مانند ارز را به حالت تعادل 

درآورد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت مناسب شرایط حال 
حاضر بازار ســهام اولویت قرار دادن مواردی می 
تواند رشد و توسعه بازار سهام را در خدمت توسعه 
بخش واقعی اقتصاد قرار دهد، اظهار داشت: نخست 
با توسعه بازار بدهی ) اکنون ارزش بازار بدهی کمتر 
از ۲.۵ درصد از کل ارزش بازار ســرمایه است( راه 
برای تامین مالی پروژه ها، شرکت ها، شهرداری ها 
و دولــت هموار شــود. همچنین تســهیل تامین 
مالی شــرکت ها و پروژه ها از بازار بدهی ، از طریق 
 حذف ضامن بانکی و اتکا بــه رتبه اعتباری صورت 

می گیرد.
نکته دوم اینکه دســتگاه های اجرایی و دولت تنها 
نباید عرضه کننده سهام باشند بلکه باید به موقع از 
ســهام خود در بازار حمایت کنند.  این کارشناس 
بازار سرمایه در نهایت با اشاره به نقش عرضه های 
اولیه بزرگ در مدیریت مناسب شرایط کنونی  بازار 
سهام گفت: عرضه اولیه IPO شرکت های بزرگ در 
حوزه پتروشیمی، پاالیشی، نفتی و معدنی شرایط 
را برای انتقال منابع از روی سهام شرکت هایی که 
قیمت آنها از مبانی بنیادی فاصله گرفته است، به 

شرکت های جدید فراهم می آورد.  

رهبر معظم انقالب:

اینکه ارز روزبه روز باالتر رود اصاًل قابل قبول نیست

رشد ۲.۸ برابری  ارزش بازار سهام نسبت به ابتدای سال جاریسود دالالن و تولیدکنندگان مواد اولیه در آشفته بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
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خزانه داری کل کشور: ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت جبران شد
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی اطالعیه ای از هشتمین مرحله عرضه ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت خبر داد.

مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد طی اطالعیه ای از انجام هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسالمی با مشارکت بانک ها و 
نهادهای مالی بازار سرمایه )از قبیل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه( در بازار بین بانکی و بازار سرمایه در روز گذشته )سه شنبه هفتم مرداد ماه( خبر داد.
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بررســی آمار وزارت راه از بازار مسکن حاکی از آن 
اســت که معامالت تیر۹۹ در مقایسه با ماه مشابه 
ســال گذشــته ۱۸۷.۱ افزایش یافته است. بانک 
مرکزی ایــن افزایش را ۱۹۳ درصــد اعالم کرده 
است.مطابق آمار رســمی وزارت راه و شهرسازی 
از بازار مســکن طی تیرماه امسال ۱2 هزار و 2۳4 
فقره معامله در مناطق 22گانه تهران انجام شــده 
که در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۱۸۷.۱۸ 

درصد افزایش یافته است.

در تیرماه سال گذشته 4 هزار و 260 فقره معامله 
صحیح در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود. طی 
فروردین ماه امسال ۱0۹6 فقره معامله،اردیبهشت 
ماه ۹۹۹6 معاملــه و در خردادماه امســال نیز ۹ 
هزار و 562 فقره قرارداد مســکن در تهران انجام 
شده بود.این در حالی اســت که بانک مرکزی در 
گزارشی از افزایش ۱۹۳ درصدی معامالت مسکن 
 تهران طی تیرماه امسال در مقایسه با تیر ۹۸ خبر 

داده بود.

رئیس اتاق اصناف ایران نتایج جلسات مدیران این 
اتاق با مدیران سازمان امور مالیاتی را برای تعیین 
معافیت های جدید مالیاتی اصناف تشــریح کرد.

سعید ممبینی در خصوص آخرین وضعیت تعامالت 
بین این اتاق و سازمان امور مالیاتی گفت: در ارتباط 
با نحوه رســیدگی به تعیین مالیات سال ۱۳۹۸ 
مؤدیان صنفی از مدتــی پیش مذاکرات متعددی 
با مسئولین ســازمان امور مالیاتی کشور داشتیم. 
در همین راستا چندین جلسه در هیئت رئیسه به 
نحوه رویارویی با این موضوع پرداختیم و در نهایت 
چند موضوع و محور اصلی در مذاکرات مورد توجه 

ما قرار داشت.
ممبینی افزود: با توجه به تأکید و پیگیری که سازمان 
امور مالیاتی برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های 
مستقیم در سال ۹۸ در دســتور کار قرار داده بود 
پیش بینی می کردیم ممکن است بعضی از مشاغل 
فاقد اسناد مالی باشند که در نتیجه در اجرای ماده 
۹۷ این قانون، دچار مشکالتی شوند؛ لذا با توجه به 
اینکه همچنان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱00 
قانون مالیات های مستقیم وجود داشت این موضوع 
را مورد پیگیری قرار دادیم و در چندین جلسه در 
تعیین ضرایب مربوط به مالیات، از روش تعیین به 
وسیله تبصره ماده ۱00 قانون مذکور پیگیری هایی 

صورت گرفت.
وی تصریح کرد: البته همه می دانند که در سال ۹۸ 
ضمن اینکه دچار رکود اقتصادی بودیم، در عین حال 
در یک ماه پایانی سال به دلیل شیوع بیماری کرونا 

کسب و کارها آسیب زیادی دیدند، لذا این موضوع مد 
نظر قرار گرفت و بر آن تأکید شد.رئیس اتاق اصناف 
ایران تأکید کرد: نهایتاً دو نکته مهم اتفاق افتاد، یکی 
اینکه با افزایش آستانه مبلغی که می شود در مورد 
تبصره ماده ۱00 قانون مالیات های مستقیم استفاده 
کرد، موفق شدیم که معافیت ها را از ۱0 برابر معافیت 
به 60 برابر افزایش دهیم. به این ترتیب افراد بیشتری 
عالوه بر گروه سوم و احتماالً تعدادی از مؤدیان گروه 
دوم هم که تا 60 برابر معافیت میزان درآمدشــان 
تعیین می شود، می توانند با استفاده از ظرفیت های 
قانونی تبصره ماده ۱00 قانون مالیات های مستقیم 

نسبت به تعیین مالیات آنها اقدام کنند.
ممبینی خاطرنشان کرد: امروز تقریباً این موضوع 
نهایی شــد و بــه احتمــال قریب به یقیــن فردا 
دستورالعمل نحوه استفاده از تبصره ماده ۱00 قانون 
مالیات های مســتقیم ابالغ خواهد شد. از اعضای 
اجالس اتاق ایران، رؤسای اتاق های اصناف استان ها 
و اتحادیه های صنفی انتظار می رود که به مؤدیان 
صنفی اعالم کنند که تا زمان ابالغ دســتورالعمل 
مربوطه، آن دسته از اصنافی که می توانند، یا از روش 
تبصره ماده ۱00 قانون مالیات های مستقیم و یا از 
طریق ماده ۹۷ این قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه 
و تعیین مالیاتشان اقدام کنند. امیدواریم اقدامات 
صورت گرفته، به رفع بخشی از مضائق و مشکالت 
اقتصادی که برای اصناف پیش آمده کمک کرده و 
شاهد رفع این مشکالت اقتصادی و رونق در کسب 

و کارها باشیم.

سخنگوی گمرک گفت: کشورمان در ۳ ماهه اول سال 
۹۹ اقدام به صادرات بیش از 2 هزار و۳56 تن انواع گل 
وگیاه به ارزش 5 میلیون و ۳۳۳ هــزار 660 دالر کرده 
است.سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت: کشورمان در 
۳ ماهه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از 2 هزار 
و۳56 تن گل و گیاه و انــواع نباتات به ارزش 5 میلیون 

و۳۳۳ هزار و660 دالر به 2۳ کشور جهان کرده است.
وی افزود: عراق با خرید بیش از یک هــزار و 54۳ تن 
محصول برابر با 2 میلیون و ۳۸۹ هزار و 6۹4 دالر اصلی 
ترین خریدار محصوالت گل و گیاهی کشورمان بوده 
است.دبیر شورای اطالع رسانی گمرک گفت: ویتنام با 
خرید بیش از ۱5 تن انواع گل و گیاه و هلند با خرید بیش 
از 5 تن گل سرخ و ارمنســتان با 226 تن انواع نباتات، 

مقاصد اصلی و شرکای تجاری گل و گیاه ایران هستند.
لطیفی در توضیح محصــوالت گیاهی صادراتی افزود: 
انواع درخت، بوته، درختچه های دارای میوه خوراکی، 
انواع نباتات، غنچه گل، گل خشــک، گل سرخ و سایر 
گل های زینتی محصوالت صادراتی کشــور هستند.
لطیفی خاطرنشان کرد: در خصوص واردات گل و گیاه 

نیز در مدت زمان ۳ ماه اخیر صرفاً بیش از 2۸ تن انواع 
درختچه و گل و گیاه از ۳ کشور ترکیه، آلمان و هلند به 

ارزش ۱2۱ هزار و۱۷2 دالر واردات شده است.
لطیفی گفت: ما در دنیا مقام هفدهم تولید گل و گیاه را 
داریم ولی در صادرات آن در مقام ۱0۷ قرار گرفته ایم.
وی ادامه داد: ساالنه ۳ میلیارد شاخه گل و گیاه تولید 
می شــود که از این میان فقط 200 میلیون آن صادر 
می شود که ۱00 میلیون شاخه گل و ۱00 میلیون آن 
گیاه آپارتمانی هستند و ارزآوری این میزان برای کشور 

ظرفیتی برابر با 200 میلیون دالر برآورد شده است.
لطیفی در تشریح دشــواری های صادرات گل و گیاه 
گفت: مهم ترین دشــواری های صادرات در این بخش 
را می توان به بحث هایی ماننــد گرانی نرخ کرایه حمل 
هوایی، مشکالت حمل زمینی از محل کشت و پایانه، 
مشــکالت مربوط به تنظیم زمان بندی تولید و حمل 
و در نتیجه عدم تحقیق به موقع محصول متناســب با 
نیاز مشتری و همچنین ورود انفرادی صادرکنندگان 
ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک استراتژی 

مشترک می توان اشاره کرد. 

تقاضای جهانی برای خرید طال در سه ماهه دوم و نیمه 
اول ســال 2020 کاهش پیدا کرد اما تقاضا برای طال 
به عنوان کاالی سرمایه گذاران به رکورد باالیی صعود 
کرد.جدیدترین گزارش شــورای جهانی طال نشان داد 
مجموع تقاضای جهانی برای طال که شــامل سرمایه 
گذاری، جواهــرات، فناوری و خریــد بانکهای مرکزی 
است، در سه ماهه دوم امسال نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافت و به ۱0۱5.۷ تن 
رسید و مجموع تقاضا در نیمه اول سال را شش درصد 
کاهش داد و بــه 20۷6 تن رســاند. پاندمی کووید ۱۹ 
عامل اصلی تاثیرگذار بر بازار طال در سه ماهه دوم بود و 
تقاضای مصرف کننده را به شدت محدود کرد در حالی 
که باعث پشتیبانی از تقاضای سرمایه گذاری برای این 
فلز ارزشمند شد.مجموع ســرمایه گذاری برای طال در 
شش ماه نخست سال 2020 که شامل سرمایه گذاری در 
صندوقهای ETF طال و شمش و سکه طال بود، به رکورد 
تاریخی ۱۱۳0.۷ تن به ارزش 60 میلیارد دالر رســید. 
طبق گزارش شورای جهانی طال، واکنش بانکهای مرکزی 
و دولتهای جهان به پاندمی که به شکل کاهش نرخهای 
بهره و تزریق نقدینگی صورت گرفت، باعث شد در نیمه 
اول سال ۷۳4 تن طال وارد صندوقهای ETF طال شود 
و موجودی طالی آنها به رکورد ۳62۱ تن افزایش پیدا 
کرد. ورود سرمایه به این صندوقها کمک کرد قیمت طال 

به دالر ۱۷ درصد در مدت مذکور رشد کند.
در مقابل، سرمایه گذاری در شمش و سکه طال در شش 
ماه نخست سال 2020 به پایینترین حد در ۱۱ سال 
اخیر سقوط کرد و بر مبنای ساالنه ۱۷ درصد کاهش 
پیدا کرد و به ۳۹6.۷ تن رسید. بسیاری از کشورها در 
سه ماهه دوم همچنان تحت محدودیت های قرنطینه 

بودند و این امر به تقاضا برای شمش و سکه طال ضربه زد 
هر چند که طال به دالر آمریکا به باالترین حد در هشت 
سال اخیر صعود کرد و قیمت طال به بسیاری از ارزهای 
دیگر هم رکورد شکست. بهای هر اونس طال در معامالت 
روز چهارشنبه بازار آمریکا در ۱۹5۳ دالر و 40 سنت 
بسته شد که باالترین قیمت نهایی ثبت شده تاکنون 
بود.شورای جهانی طال در این گزارش به تفاوت رفتار 
سرمایه گذاران در شرق و غرب اشاره کرد. در حالی که 
سرمایه گذاران در شرق به خصوص در آسیا و خاورمیانه 
به سودگیری از افزایش قیمتها می پردازند اما سرمایه 
گذاران در بازارهای غربی مانند اروپا و آمریکای شمالی 

به خرید و سرمایه گذاری متمرکز شده اند.
تقاضا برای جواهرات طال در ســه ماهه دوم 5۳ درصد 
کاهش ساالنه داشت و به رکورد اندک 25۱ تن رسید 
و باعث شد مجموع تقاضا در نیمه اول سال 46 درصد 
کاهش پیدا کرده و به 5۷2 تن برســد. تقاضای چین 
برای جواهرات در نیمه اول ســال 2020 به میزان 52 
درصد بر مبنای ســاالنه کاهش یافت و به ۱52.2 تن 
رســید چرا که پاندمی کووید ۱۹ تاثیر چشمگیری بر 
وضعیت مالی مصرف کنندگان گذاشت.طالی مورد 
استفاده در فناوری در نیمه اول سال 2020 به میزان ۱۳ 
درصد کاهش یافت و به ۱۳۹.۹ تن رسید. در این بین، 
خرید بانکهای مرکزی به 2۳۳ تن بالغ شد که ۳۹ درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال 20۱۹ کاهش داشت.بر 
اساس گزارش مارکت واچ، شورای جهانی طال همچنین 
اعالم کرد عرضه جهانی طال در نیمه اول سال 2020 به 
دلیل محدودیتهای قرنطینه در بسیاری از کشورهای 
استخراج کننده طال، به میزان شش درصد کاهش پیدا 

کرده و به 2۱۹2 تن رسید.

اجــاره کارت ملــی برای 
دریافــت ارز ســهمیه ای 
مشــکل دیگری در اقتصاد 
بیمار ایران است که مدتی 
است به دلیل اختالف چند 
هزار تومانی نرخ ارز صرافی ها با بازار آزاد شکل گرفته 
اســت. این روزها اگر از جلوی صرافی ها عبور کرده 
باشید، احتماال شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در 
مقابل برخی صرافی ها بوده اید کــه با هدف خرید 
سهمیه دو هزار یورویی، به صرافی ها مراجعه کرده اند. 
این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش 
آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام 

به خرید این ارزها می کنند.
پس از پدیده کارت بازرگانی اجاره ای و کارت بازرگانی 
یکبار مصرف در حال حاضر در بازار ارز شاهد فعالیت عده 
ای سودجو هستیم که به دلیل افزایش تقاضا در این بازار 
اقدام به اجاره کارت ملی افراد می کنند تا بدین وسیله 
سهمیه ارز دو هزار یورویی را خریداری کنند و به قیمت 
آزاد در بازار ارز به متقاضیان بفروشند. بر اساس تصمیم 
بانک مرکزی، ســاالنه برای هر نفر معادل دو هزار یورو 
تعلق می گیرد. افراد متقاضی می توانند با ارائه کارت ملی، 

ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی، بگیرند.
بر اساس گزارش ها برخی فعاالن بازار ارز با اجاره کارت 
ملی، برای خرید ارز ســهمیه ای بیشتر اقدام می کنند 
و به ازای هر کارت ملی مبلــغ 250 تا ۳00 هزار تومان 
می پردازند. مشابه این اتفاق در مورد خرید و فروش وام 
ازدواج، خرید و فروش امتیاز وام ودیعه مسکن و خرید و 
فروش حواله خودرو در کشور وجود دارد که به چالش 

بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. 
بانک مرکزی سال گذشته با هدف جلوگیری از داللی در 

بازار ارز، خرید ارز از صرافی های رسمی را سهمیه بندی 
کرد. بر اساس این ســهمیه بندی سقف 2200 دالر یا 
2000 یورو برای هر نفر در سال به عنوان سهمیه ارزی 
در نظر گرفته شده و هر فرد تنها با یک بار ثبت کدملی 
می تواند این میــزان ارز را دریافت کنــد. این روند در 
شرایطی که قیمت ها در بازار ارز نوسان شدید دارد و طی 
ماه های گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته موجب 
ایجاد بازار کاذبی برای اجاره کارت ملی شده است. در 
این روند دالالن و معامله گران بازار ارز، کارت ملی افراد 

مختلف را با قیمت 250 تا ۳00 هزار تومان اجاره کرده و 
سهمیه ارز آنها را از صرافی های رسمی دریافت می کنند.

سود هنگفت برخی صراف ها از گرانی دالر
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران اما در این رابطه 
می گوید: صراف ها از گرانی دالر ســود می برند و اصال 
موج افزایش قیمت ارز را عده ای از آنها ایجاد کردند. نان 
عده ای وارد کننده کاال، در موج دادن و نابسامان کردن 

بازار ارز است.

اجاره كارت ملی برای دریافت ارز سهمیه ای رونق گرفت

تکاپوی  سوداگران   برای  گرانی   ارز
دالالن با ایجاد تقاضاهای كاذب، بازار ارز را متالطم كرده اند

انصراف از سرمایه گذاری در بازار ارز 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

به طور کلی بازارهایی که با تقاضاب کاذب روبرو می شوند افزایس سودجویی را به همراه دارند. در بازارهای مشابه تجربه این چنین اتفاقاتی را داشته ایم. امروز در رابطه با وام ودیعه مسکن اتفاقات مشابهی در حال رخ دادن 
است. متقاضیانی که شرایط فراهم کردن الزامات وام را ندارند اقدام به خرید و فروش آن می کنند. اما در بازار ارز به دلیل نوسانات بی سابقه ای که وجود دارد سرمایه گذاران را به آن سمت کشیده است و هر تقاضای کاذب زمینه 

ساز ایجاد بازارهای کاذب است. سرمایه گذاران به سمت خرید و فروش ارز حرکت کرده اند و سودجویان به استفاده از این فضا با روشهای مختلف سعی در سودجویی دارند. 
خریدهای زیاد و تقاضای کاذب تنش های قیمتی در بازار را تشدید کرده و از این رو الزم است مردم از سرمایه گذاری در بازار ارز انصراف دهند. اگر این روند ادامه پیدا کند بازار ارز درگیر تبعات بسیار بدتری خواهد شد. تقاضای 

مازاد این اجازه را به دالالن داده تا با سواستفاده از تقاضا و هیجان مردم به سمت روش های غیرقانونی درآمدزایی حرکت کنند. 
امیدواریم با بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نوسانات ارزش کاهش یابد تا فضایی برای فعالیت دالالن وجود نداشته باشد. دستگاه های مسئول در نرخ ارز باید به یک اجماع در اتخاذ راهکار سازماندهی بازار برسند. به طور 
حتم با از سر گیری مراودات تجاری نرخ ارز به کانال نرخ منطقی خواهد رسید. همچنین هرچه تراز واردات و صادرات کشور مثبت تر شود مدیریت نرخ ارز در اقتصاد هم راحت تر خواهد بود. البته ممکن است حتی در صورت 

ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دالالن و سوداگران بتوانند همچنان بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را خریداری و بازار ارز را متالطم نگه دارند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طرح شکایت از بانک ها و کارگزاری ها 
ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه

تاخیراتی که در روند واریز پول نقدی حاصل از فروش سهام عدالت متقاضیان ایجاد شده غیرطبیعی به نظر می رسد. درست است که به علت فروش مرحله ای سهام عدالت خواه ناخواه مدت زمانی الزم است اما در حال حاضر شکایاتی 
که مربوط به این موضوع وجود دارد حاکی از تاخیر نزدیک به دوماه است. بسیاری از سهامداران، نارضایتی خود را از تاخیر در زمان دریافت وجه حاصل از فروش سهام عدالت اعالم کرده اند و می توان گفت پاسخ درستی را از بانک ها 
و کارگزاری ها دریافت نمی کنند. زیرا کارگزاری هایی که اقدام به فروش سهام عدالت اشخاص می کنند، از واریز به موقع وجه به حساب مشموالن خبر داده اند. فرآیند فروش سهام توسط بانک ها و کارگزاری ها زمانبر است و باید تا 

حدودی فروشندگان سهام در این رابطه سعه صدر داشته باشند. 
اما با طوالنی شدن بیش اندازه و عدم پرداخت مبالغ نقدی می توان موضوع شکایت از سوی متقاضیان را مطرح کرد. اگر تعداد شکایت ها از یک کارگزاری زیاد شود به شرکت اخطار داده می شود. یا از طرفی دیگر باید برای تاخیراتی 
که در واریز مبالغ سهام صورت می گیرد سود آن را حساب کرد. به این صورت که بعضی کارگزاری ها برای برخی از مشتریان خود سیستمی طراحی کرده اند که در زمان هایی که مانده حساب مثبت باشد بابت آن به مشتری سود 

اختصاص می دهد. در این رابطه نیز برای جلب رضایت مردم می توان چنین سیستمی را اجرایی کرد.

بیشترین شکایت در رابطه 
با ســهام عدالــت موضوع 
بازگردانــدن پــول فروش 
ســهام عدالت توسط بانک 
ها و کارگزاری ها است. این 
تعلل و تاخیــر در پرداخت مبالــغ متقاضیان فروش 
موجب شــده تا تصورعمدی بودن این روند در اذهان 
شــکل بگیرد. برابر آمار ها از 2 میلیون نفری که اقدام 
به فروش این ســهام خود کرده اند، ۹ هزار نفر هنوز 
قادر به فروش سهام خود نشده اند و این درحالیست 

که برخی از دارندگان هم مشکالتشان پس از فروش 
آغاز شده است.

بنابر اظهارات مردمی در این رابطه برخی بانک ها به 
صورت قطره چکانی اقدام پرداخت مبالغ فروش سهام 
عدالت کرده اند. یکی از فروشندگان هام عدالت در این 
رابطه می گوید: من سهام  ۳0میلیونی دارم که اقدام 
به فروش ۳0 درصدش آن کرده ام. هنوز بعد از گذشت 
ماهها هیچ پولی از بانک ملی دریافت نکرده ام. بانک نیز 
هیچگونه توضیحی در رابطه با این تعلل به متقاضیان 
نمی دهد. به گفته وی، اکثر افرادی که اقدام به فروش 
سهام عدالت خود کرده اند به پول آن نیاز داشته اند و 

مسئوالن باید برای این تاخیرها جوابگو باشند. 
یکی دیگر از سهامداران عدالت که ۳0 درصد از سهام 

خود را فروخته است در این رابطه گفت: متاسفانه بانک 
مســکن در ۸ مرحله فقط 400 هزار تومان پول واریز 
کرده است. از طرفی دیگر اکثریت مردم بر این باورند 
که بانک ها با پول مردم سرمایه گذاری می کنند. فرض 
کنید ۱000 نفر و نفری۳ یا 4 میلیون تومان ســهام 
دســت بانک ها دارند. همین تاخیرهای یک ماهه و 
دوماهه یعنی این بانکها میلیاردها تومان از پول مردم 

منفعت برده اند. 

بانک ها رغبت چندانی به فروش سهام ها 
ندارند

در همین رابطه اما برخی کارشناسان معتقدند از آنجایی 
که سود این کارگزاری پایین است، بانک های عامل که 

عموما سهامدار صد در صدی این کارگزاری ها هستند، 
از این فروش نفع آنچنانی نخواهند برد به همین منظور 

رغبت چندانی به فروش این سهام ها ندارند.
فرزین سمائی کارشناس بانکی با اشاره به قوانین بانک 
مرکزی برای فروش ۳0 درصد اول این سهام تصریح کرد: 
برابر قوانین بانک مرکزی بانــک های دارای کارگزاری 
ملزم به فروش ســهام عدالت برابر آییــن نامه موجود 
هستند در غیر اینصورت، بانک عامل تخطی کرده است. 
او در ادامه به کم فروشی برخی بانک های عامل اشاره و 
بیان کرد: برخی سهامداران نتواستند وجوه حاصل از 
این فروش را به طور کامل دریافت کنند و شاید برخی 
بانک ها سهام آن ها را کمتر از ۱0 درصد قیمت فعلی به 

فروش رسانده اند.

آیا  در كم فروشی و تاخیر در پرداخت پول سهام عدالت عمدی وجود دارد؟

پرداخت قطره چکانی مبالغ سهام عدالت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

افزایش ۱۸۷ درصدی معامالت بازار مسکن تهران در تیرماه

ایران مقام هفدهم تولید گل و گیاه جهان

رئیس اتاق اصناف خبر داد:

میزان معافیت مالیاتی 60 برابر شد

با افزایش مجدد قیمت تایر موافقت شد
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زمــان دوگانه ســوز شــدن 
خودرو های اينترنتی مشخص شد

مدیر طــرح ســی ان جی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی در خصوص زمان طرح رایگان 
دوگانه سوز شدن خودرو های اینترنتی توضیحاتی 

ارائه داد. 
محمد حسین باقری مدیر طرح سی ان جی شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی گفت:  بر اســاس 
مصوبه شورای اقتصاد که ســال گذشته به وزارت 
نفت ابالغ شد اســتارت طرح رایگان دوگانه سوز 
کردن خودرو ها کلیــد خورد کــه در مرحله اول 
۶ پیمانکار و ۱۳۶ کارگاه برای انجــام این فرایند 
انتخاب شــد که متقاضیان می توانند به ســایت 
https://gcr.niopdc.ir مراجعه و فرآیند ثبت 
نام خود را کامل کنند. او ادامه داد: ســامانه جدید 
طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی 
به منظور سهولت در فرآیند ثبت نام، نوبت گیری و 
بررسی نهایی متقاضیان گازسوز کردن خودرو های 
عمومی به طور رسمی رونمایی شد که متقاضیان 
از جمله مالــکان خودرو های تاکســی عمومی و 
وانت بارها، نیسان و کامیونت می توانند با مراجعه 

به سایت مذکور مراجعه کنند.
مدیر طــرح ســی ان جی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی افزود: در حال حاضر تا به امروز 
چیزی بالغ بر ۸۸ هزار خودرو در این طرح ثبت نام 
شــده اند که اولویت اصلی ما خودرو های عمومی 
مانند تاکســی و وانت بار ها هستند. باقری تصریح 
کرد: هر نوع خودرو وانت بار با هــر نوع پالکی در 
کشور قابلیت دوگانه سوز شدن را دارد به طوری که 
می توانند در این طرح شرکت کنند و خوشبختانه 
ظرفیت تبدیل کافــی در کارگاه های تبدیل وجود 
دارد و آمادگی داریــم در صورت نیــاز و افزایش 
استقبال متقاضیان، این ظرفیت باز هم افزایش یابد.
او در ادامه در با اشاره به اینکه آیا دوگانه سوز کردن 
آسیب به موتور خودرو می زند یا خیر؟ اضافه کرد: 
خودرو های گازسوز موجود در ســطح شهر به دو 
دسته تقســیم می شوند. دســته اول خودرو هایی 
هستند که موتور آن ها از ابتدا بصورت دوگانه سوز 
طراحی شده و برای اســتفاده همزمان از سوخت 
بنزین و CNG مناسب هستند و اصال این موضوع 
صحت ندارد چرا که این نــوع خودرو ها به صورت 
استاندارد و زیر نظر سازمان ملی استاندارد فرآیند 

تبدیلشان انجام می شود.
مدیر طــرح ســی ان جی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی بیان کرد: توصیه ما به متقاضیان 
این اســت که پس از اجرای فرآیند گاز سوز هرماه 
به طور مــداوم تعمیــرات دوره ای خــود را انجام 
دهند تا هیچ مشــکل فنی و ایمنی برای خودرو ها 
به وجود نیاید.باقــری در ادامه در خصوص فرآیند 
گازسوز کردن خودرو های اینترنتی گفت: فاز اول 
ما خودرو های عمومی تاکسی و وانت بار ها بود که 
باتوجه به شــرایط باید آمار ثبت نام این خودرو ها 
مشخص شــود ما براســاس مصوبه، خودرو های 
اینترنتی در فاز دوم ثبت نام برای دوگانه سوز کردن 
قرار دارنــد.او در خصوص کاهش ســهمیه بنزین 
خودرو های وانت تضریح کرد: این موضوع زیر نظر 
وزارت کشور اســت که یک کارگروهی به نام بند 
۸ وجود دارد که بحث عملکرد خودرو ها براســاس 
پیمایش در این کارگروه سنجیده می شود چرا که 
بحث سهمیه بر اساس تصمیمات کارگروه وزارت 

کشور قابل تغییر است.

خبر

افت ۹۰ درصدی فروش "فالیتیو" در دوران کرونا
هم بنیان گذار استارتاپ گردشگری فالیتیو در خصوص تاثیر کرونا بر میزان فروش این کسب و کار گردشگری عنوان کرد: در دوران اوج این بیماری، فالیتیو با افت ۹۰ درصدی فروش 

مواجه شد، در حال حاضر به ریکاوری پرداخته و به ۴۰ درصد فروش قبل از کرونا بازگشته ایم.

مهلت ثبــت نام طرح 
ودیعه مسکن در حالی 
پنج شــنبه بــه اتمام 
رســید که به نظر می 
رســد این طرح رفتار 
مســتاجران و موجران را در ایــن بخش تغییر 
داده و بازار اجاره دچار ســکته شــده است زیرا 
مستاجران منتظر خبرهای آتی هستند و برای 
جابه جایی دســت دســت می کنند. بنابراین 
فصل جابــه جایی که پیــش از این تابســتان 
 بود به پاییــز و اوایل زمســتان منتقل خواهد 

شد. 
دولت و در راس آن وزارت راه و شهرسازی تصمیم 
گرفتند برای کنترل بازار اجاره، دو طرح را پیاده 
کنند که یکی تعیین سقف افزایش اجاره بها در 
کالنشهرها و سایر شــهرها بود و دیگری طرح 

کمک ودیعه مسکن. 

27  درصد رشد اجاره بها در تیرماه
از طرف دیگر افزایش قیمت مســکن باعث فشار 
مضاعف به مستأجران شده است. براساس گزارش 
بانک مرکزی از بازار مســکن در تیرماه، متوسط 
قیمت هر متر آپارتمــان در تیرماه در تهران 20 
میلیون و 900 هزار تومان بود که نســبت به ماه 
گذشته )خرداد 99( رشد ۱0/4 درصدی و نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته )تیرماه 9۸( رشد 5۶/۶ 
درصدی داشته است. این گزارش نشان می دهد 
کمترین قیمت هر متر آپارتمان در شــهر تهران 
مربوط به منطقه ۱۸ است. در این منطقه قیمت 
هر متر واحد مســکونی 9 میلیــون و ۶00 هزار 
تومان است. البته به گفته فعاالن بازار دیگر نمی 
توان این منطقه را منطقه ای ارزان از نظر قیمت 
مسکن ارزیابی کرد چون یک آپارتمان ۶0 متری 
در این منطقه حدود ۶00 میلیون تومان است که 
از توان مالی دهک های پایین خارج است. گزارش 
بانک مرکزی نشان می دهد در 4 ماهه سال 99 
نسبت به 4 ماهه سال 9۸ قیمت هر مترآپارتمان 
بطور متوسط 42/۶ درصد افزایش یافته است. این 

گزارش نشــان می دهد نرخ اجاره بها در تیرماه 
امسال در شــهر تهران 27/۶ و در کل کشور ۳۱ 
رصد رشد دارد. فشار افزایش اجاره بهای مسکن در 
شرایط کرونا به مستأجران بیشتر هم شده است. با 
توجه به این شرایط در اقدامی دیگر دولت 20 هزار 
میلیارد تومان در اختیار بانک های مختلف قرار داد 
تا به مستأجرانی که نیاز دارند تسهیالت ودیعه با 

نرخ سود ۱۳ درصد پرداخت کنند.

گروه های دارای اولویت
کارگران، زنان سرپرســت خانوار، کسانی که تازه 
ازدواج کرده اند، کسانی که ۳ فرزند و بیشتردارند 
و خانــواده های تحت پوشــش کمیتــه امداد و 
بهزیســتی، گروه های دارای اولویت دریافت وام 
هستند. تأهل و سرپرســت خانوار بودن، استفاده 
نکردن از هــر گونه حمایت دولتی و تســهیالت 
در بخش مسکن و مالک نبودن از سال ۸4 به بعد 
از شرایط دریافت وام اســت. طرف حساب بانک 
در پرداخت وام ودیعه مســتأجر است و وثیقه از 
مستأجر دریافت می شود. مستأجر باید سود ماهانه 

وام را واریــز کند. بعد از یک ســال و پس از اتمام 
موعد اجاره وام کامل به بانک برگردانده می شود.

چگونگی برطرف کردن مشکل حرام 
بودن وام ودیعه

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو شــورای فقهی 
بانک مرکزی در این مورد گفت: با توجه به آرای 
مطرح شــده در شــورای فقهی، نحوه پرداخت 

تسهیالت به مستاجران به صورت ودیعه مسکن 
منتفی شد. نحوه پرداخت به صورت عقد مرابحه 
خرید کاال و خدمات خواهد بود. مستاجران پس 
از دریافت تســهیالت می توانند نسبت به خرید 
کاال و خدمات اقدام کنند که یکی از این خدمات 

می تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این 

طرح را تحلیل می کند. 

متوسط قيمت مسكن و اجاره بها در تير به ترتيب 56/6 و 27/6 درصد افزايش داشت

پیش  بینی  افزایش  اجاره بها با طرح ودیعه مسکن
اگر مكانيزم شفاف نباشد، وام وديعه مسكن هم پرونده قضايی خواهد داشت                                             ثبت نام 1/8 ميليون نفر برای وام وديعه مسكن
ابالغ جزئيات تسهيالت مرابحه خريد كاال به وزارت راه                                                   وام وديعه مسكن مستأجران در قالب عقد مرابحه ارائه می شود

سکته بازار  اجاره
منصور غیبی، کارشناس مسکن

اجرای طرح کمک ودیعه مسکن طبیعتا مشکل اجاره نشینی و مستاجران را به قطع و صددرصد حل نمی کند. این طرح یک سبد حمایتی محسوب می شود که دولت طراحی کرده است. ما در گذشته نیز شبیه این نوع رفتارهای حمایتی ازجمله افزایش وام 
برای خریداران، خانه اولی ها و سپرده گذاران را شاهد بودیم. دولت در مقام مجری و کسی که فرمان اجرایی را در کشور می چرخاند، یک سری محدودیت ها و توانمندی های تعریف شده دارد. تمام شهروندان را خانواری فرض کنید که همه اعضای آن منتظر 
حمایت باشند و در این میان یک بخش که منتظر حمایت است، مستاجر و بخش اجاره نشینی است. دولت  نه می تواند همه را پوشش دهد و نه می تواند مشکل همه را به طور صددرصد حل کند؛ ولی باید بین این افراد شرایطی را تعریف کند که تعداد اعضای 
خانوار مستاجر 5 نفر باشد، سالخورده و بازنشسته در بین آنها باشد، خانه اولی در آن باشد یا سقف درآمدی به میزان خاصی باشد. بنابراین دولت باید ممیزی کرده و یک شناسنامه با قابلیت اجرایی برای حمایت تعریف کند و در این راستا ذینفعان را که در این 
چرخه تعریف شده، حمایت کند. تا اینجا صورت مساله، صورت مساله حمایتی و پشتیبانی و توجه به موضوع و مشکل مستاجران بوده و در این مسیر گام برداشته شده است. متاسفانه ما همیشه زمانی که یک عملیات اجرایی را از دولت می بینیم یا حتی زمانی 
که مصوبه مجلس از طریق دولت برای اجرا می رود، حواشی و یک سری انتظارات انباشت شده پاسخ داده نشده در گذشته موجب می شود که این نوع حمایت ها مورد هجمه و مورد انتقادهای غیرمنصفانه و غیرسازنده قرار بگیرد و موجب می شود که نیت 
اصلی و خیرخواهانه در این قضیه به حاشیه برود و یک تولدی از دل این نوع سبد حمایتی به نام فرصت طلبی، دوباره سوداگری، دوباره سوءاستفاده از این فضا پیش بیاید که اصل موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد و به حاشیه می راند. بنابراین در زمان اجرای 
این طرح به جای اینکه به این موضوع بپردازیم که چگونه این طرح مشکل مستاجران را حل کند، می چرخد به این سمت که کسانی را شناسایی کنیم که وام را دریافت کرده و به دنبال سوءاستفاده و خرید و فروش آن هستند یا سوداگرانی که می خواهند 
از این فضا سوءاستفاده کنند. به عبارتی دل مشغولی و یک کار کاذب و اضافه ای دوباره پیش آمده که ما مجبور باشیم این خدمتی که می خواستیم هرچند کم و ناچیز انجام بدهیم را در یک سایز بزرگ و پرحاشیه مدیریت کنیم. در این میان ذکر دو موضوع 
بسیار اهمیت دارد. مدتی است که بعد از بحث حمایت از موجران، بازار در حوزه اجاره گیج می زند؛ یعنی طرحی است که خواهان زیادی دارد. این افراد منتظر این نوع ثبت نام ها و وام ودیعه ها هستند و ما خواه یا ناخواه با این حرکت فصل جابه جایی اجاره 
نشینی را در جامعه تغییر می دهیم. هنوز عده ای امیدوارند که ثبت نام کنند؛ هرچند ممکن است شرایط آن را دارا نباشند ولی ثبت نام می کنند به امید اینکه آن را دریافت کنند. از آن طرف دولت و قوه قضاییه به مستاجران اجازه داده که در تا اطالع ثانوی 
به دلیل شیوع کرونا خانه را تخلیه نکنند و کسی نمی تواند حکم تخلیه او را بگیرد. این یک فضاست و فضای دیگر این است که مستاجر می گوید برای این وام ثبت نام کرده ایم و منتظریم نتیجه آن اعالم شود. نتیجه همه این فرایندها این است که ما داریم 
فصل جابه جایی را تغییر می دهیم و انباشت درخواست اجاره را به ماه های پایانی سال )به طور مثال اوایل پاییز و قبل از زمستان( موکول می کنیم. این یک نوع آسیب است که باید مدیریت شود. آن زمان امکان اینکه تقاضای ما بیش از حد باشد و قیمت ها 
ناخواسته باال برود، هست که آن زمان ودیعه های حمایتی جوابگوی این رفتار نخواهد بود. از یک طرف هم روابط مستاجر و موجر که پیش از این قانونمند بوده و االن هم طبیعتا هست، دچار تغییراتی خواهد شد زیرا یک سری انتظارات را در میان مستاجران 
ایجاد می کنیم که ارتباطشان با موجر از سر حمایت دولت و قوه قضاییه شکل می گیرد. این عدم توجه به ارتباط قانونی شاید در آتی باعث اختالفات و تنش هایی باشد که بر پرونده شوراهای حل اختالف مناطق ما در دوران پساکرونا خواهد افزود. یا مصوبه 
ای نیاز خواهد بود که این رابطه را به لحاظ قانونی بین مستاجر و موجر عادی کند. طرفین در این میان ممکن است به هم زور بگویند و روابط آنها به تنش کشیده شده و به پرونده های شوراهای حل اختالف اضافه شود. این دو مورد موجب می شود که ما این 

فضا را در آتی روشن نمی بینیم. این در حالی است که هم اکنون بازار اجاره و مستاجران با سکته مواجه شده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: ۳۶ پروژه عمرانی – خدماتی 
از جمله احداث ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پایین، کف سازی دروازه 
دولت، تکمیل پروژه های اطراف میدان امام علی )ع(، پیاده راه سازی 
خیابان سپه و ... در منطقه ۳ شهر اصفهان امسال اجرا و تکمیل می 
شود.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین 
کارگر با اشاره به اجرای ۳۶ پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه سه 
شهر اصفهان برای سال 99 اظهار کرد: یکی از پروژه های فعال منطقه 
اجرای طرح کفسازی میدان نقش جهان تا میدان امام علی )ع( است 
که با هزینه ۸0 میلیارد ریال به طول 940 متر اجرا می شود.وی ادامه 

داد: برای اجرای آسفالت برداری، اجرای کانال جابجایی تاسیسات 
شهری و آتش نشانی، ســنگفرش همراه ترمیم بدنه و اصالح سقف 
های معیوب میدان تا میدان) میدان امام خمینی تا میدان امام علی( 
با کسبه توافق شده و طرح به صورت 50 متر به 50 متر اجرا می شود.   
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان همچنین از کفسازی گذر میرعماد 
در خیابان حافظ خبر داد و گفت: این طرح نیز در فاز سوم قرار دارد و 
با اعتبار هشت میلیارد ریال، این گذرِ ۳۸0 متری به صورت 50 متر 
به 50 متر کف سازی می شود.   وی با اشاره به پیشرفت ۱2درصدی 
این پروژه اظهار کرد: ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ عباسی 

مانند خیابان های سید علیخان و آمادگاه نیز از دیگر طرح های عمرانی 
اســت که برای اجرای آن اعتبار ۳2 میلیارد ریالی لحاظ شده است. 
البته 20 میلیارد ریال از این اعتبار برای کف سازی خیابان آمادگاه 

هزینه می شود. 

خیابان های آمادگاه و سید علیخان از نیمه دوم امسال 
کف سازی می شود 

کارگر، زمان آغاز کف سازی خیابان های سیدعلیخان و آمادگاه را دی 
ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: همچنین امسال پیاده روسازی های 

خیابان های شمال عبدالرزاق، خیابان نشاط، پارک شهید رجایی، ضلع 
جنوبی خیابان مشتاق و کف سازی گذر شهید بحری نیز اجرا می شود. 
وی تصریح کرد: در محدوده پروژه تجاری و پارکینگ کمرزرین هم 
یک خیابان به عنوان دسترسی محلی در محله پیرپینه دوز احداث 
می شود که هم اکنون این طرح در مرحله آزادسازی قرار دارد و تاکنون 
۱2 درصد از آن اجرا شده است. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه هزینه این طرح شش میلیارد ریال است، اضافه کرد: طول 
این گذر 2۸0 متر و عرض آن ۱۶ متر است که تاکنون ۳۱ درصد از 

آزادسازی طرح انجام شده است.

مدير منطقه سه شهر اصفهان: 

36 پروژه عمرانی – خدماتی در منطقه 3 امسال اجرا و تکمیل می شود/ پیشرفت 15 درصدی کف سازی میدان امام حسین )ع( 

يادداشت

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
 نوبت  دوم

شهرداری مرزن آباد در نظر دارد برابر موافقتنامه شماره 445724  مورخ 9۸/۸/۱۳ اجرای پروژه زیر سازی – خاک برداری – خاکریزی و ادامه بلوار 

امام رضا )ع( و احداث میدان علویان در سه راهی شهرک صنتی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که  دارای صالحیت پیمانکاری از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و صالحیت ایمنی دارند را برابر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید.

تذکرات: 
۱- مدت قرارداد: یک سال شمسی

2- محل تامین اعتبار : منابع دولتی)استانی(-داخلی
۳- پرداختی از منابع دولتی به صورت اسناد خزانه می باشد.

4- برآورد بر اساس فهرست بهاء راه باند سال 99 به مبلغ 9/057/۳۱2/550 ریال 

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 452/۸۶5/۶27 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه 
۶- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7:۳0 الی ۱4 روز شنبه 99/5/4 لغایت ساعت ۱۳ روز پنجشنبه 99/5/9 

7– محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: واحد اداری-مالی شهرداری 
۸- تلفن تماس: 52۶5۳9۱7-0۱۱ واحد اداری - دبیرخانه شهرداری             

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول: 99/5/4

تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: 99/5/۱۱

محمد ردایی شهردار مرزن آباد

سرمقاله
 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

ما تجربه چالش های ارزی را در دوره تحریم های قبلی نیز داشتیم و دوباره تحت 
تاثیر این تحریم ها چالش های مختلفی تکرار شد. این نشان می دهد که به اندازه 
کافی از تجربه گذشته استفاده نکرده ایم، پیش بینی های الزم صورت نگرفته و 
اقتصاد سناریوهای خاص خود را نداشته و همه اینها دست به دست هم دادند که 
تا ما دچار چنین چالش هایی باشیم که شاید چندان با کلیت اقتصاد ما همخوانی 
نداشته باشد. تجربه سپرده گذاری ارزی به تحریم های قبلی برمی گردد. در 
تحریم های جدید هم بحث سپرده گذاری مطرح و تصویب شد و صادرکنندگان 
موظف شــدند که ارز خود را برگردانند و در اختیار بانک مرکزی قرار بدهند و 
واردکنندگان در قالب معامالت در سامانه های مشخص شده از این ارز استفاده 
کنند. در کلیات، این سیستم منطقی و خیرخواهانه است؛ اما ابزارها و استدالل 
ها و شیوه ها متاسفانه درست طراحی نشد. همچنین به نظرات کارشناسی هم 
توجه چندانی نشد و این موضوع باعث شد که ما امروز نتایج لجبازی برای اجرای 

تصمیماتی که کارشناسان مستقل روی آن نظر نداده بودند را شاهد باشیم. در 
سپرده گذاری ارزی اصرار بر این بود که حتما منابع مستقیما در اختیار بانک 
مرکزی و براساس قیمت پایین تر یا نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. 
در این مسیر هیچ ارزیابی ای که نشان بدهد تولید و صادرات یک کاالیی و عرضه 
دالر آن به قیمت نیمایی توجیه اقتصادی دارد یا نه، انجام نشد. همین اتفاق باعث 
شد به دلیل باال بودن قیمت پایه، صادرکننده اگر کاالیی را 900 دالر صادر می 
کرد با توجه به اینکه در گمرک قیمت پایه 2 هزار دالر و بیشتر ثبت شده مجبور 
بود بیش از دو برابر ارز به دست آورده خود را به سامانه نیما تزریق کند تا مشمول 
جرایم نشود. این مساله باعث شد که کل صادرات ما برای چندین ماه متوقف 
شد. یعنی پیش بینی مناسبی از وضعیت اتفاق نیفتاده بود تا ما دچار چالش های 
بعدی نشویم. بعد از چندین ماه این مشکل با رایزنی های مختلف حل شد اما 
ما هیچ برآوردی هم نداشتیم که هر کاالیی با کاالی دیگر چقدر توجیه پذیری 

صادرات دارد. ممکن است بهای تمام شده یک کاالیی براساس دالر ۱0 هزار 
تومان باشد و یک کاالی دیگر ۱5 هزار دالر باشد. قطعا حاشیه سود همه کاالها 
یکسان نیست. اما ما تصمیم یکسانی برای اینها گرفتیم. پس باعث شد که برخی 
از کاالها هم که می توانست مزیت صادراتی داشته باشد از گردونه خارج شود. 
سخت گیری به صادرکنندگان در حالی که ما به شدت به صادرات نیازمندیم 
باعث خواهد شد که بسیاری از افراد به شیوه های نادرست به این عرصه ورود 
کنند و با کارت های بازرگانی اجاره ای صادرات داشته باشند. بنابراین اخذ ارز 
از این بخش به ســختی می تواند صورت بگیرد. از طرف دیگر صادرکنندگان 
بزرگ مانند پتروشیمی ها و فوالدی ها در تحریم ها شناسایی می شوند و پول 
های آنها بلوکه می شود. بنابراین باید تدبیر می شد که منابع این شرکت ها هم 
در کشورهای دیگر تبدیل به کاال و به طرق مختلف وارد کشور شود؛ اما واردات 
به این شیوه پیش بینی نشده بود. نکته بعدی این است که ما نباید اصرار می 

کردیم که حتما ارزهای صادراتی به قیمت پایین تر از بازار آزاد در اختیار دولت 
قرار بگیرد، بلکه باید براساس سامانه سنا مجوز داده می شد تا به قیمت سامانه 
سنا این ارزها وارد کشور شود. با این کار صادرکنندگان تشویق می شدند که 
ارزهای خود را به کشور برگردانند. با این کار ارز بیشتری وارد سامانه های مختلف 
می شد و قیمت ارز پایین می آمد و چون در سنا عرضه می شد ثبت می شد. ما 
نباید از جیب تولیدکننده و صادرکننده تورم را کنترل کنیم. یعنی به این گروه 
ها تاکید کنیم که حتما با دالر نیمایی ارزشان را به کشور برگردانند. موضوع 
بعد این است که ما برنامه ریزی مناسبی برای جایگزینی صادرات غیرنفتی با 
صادرات نفتی نداشتیم. صادرات غیرنفتی ما در سال 9۶، 47 میلیارد دالر بود 
که در آخرین آمار به 4۱ میلیارد دالر کاهش یافته است. درست است که تحریم 
ها باعث تاثیرپذیری صادرات غیرنفتی ما نیز شده اما اگر ما بسته ۱00 میلیارد 
دالری را آماده صادرات داشتیم قطعا ۳0 درصد آن دچار مشکل می شد و ما 
می توانستیم به درآمد 70 میلیارد دالری برسیم که در این حالت بخش اعظم 

مشکالت ما حل می شد. 

چالش های ارزی اقتصاد


