
معاون وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام ودیعه 
مســکن به بخش قابل مالحظــه ای از واجدان 

شرایط خبر داد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی در خصوص وام ودیعه 
مسکن مستاجران، گفت:  برای دریافت وام ودیعه 
مسکن ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر از طریق پیامک 
ثبت نام کردند. از روز گذشته ۱۴ مرداد بر اساس 
اعالم وزارت راه و شهرســازی افراد بر اساس کد 
ملی به ســامانه tem.mrud.ir مراجعه کرده و 

نسبت به تکمیل مدارک اقدام می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پاالیش 
ها و تحلیل اطالعات دریافت شده از متقاضیان 
به این ترتیب اســت کــه گروه بندی شــغلی 
متقاضیان، تحت پوششــان کمیتــه امداد امام 
)ره(، سازمان بهزیســتی، زنان خودسرپرست، 
کارگران، حقوق بگیران، انجام شــده است و بر 
اســاس کد ملی متقاضیان مشــخص است که 
 هر کــدام از متقاضیان در کــدام بخش جایگاه 

دارند.
محمــودزاده ضمن تشــکر از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی به منظور اســتفاده وزارت راه 

و شهرســازی از ســامانه رفاه ایرانیان که نظام 
درآمــدی متقاضیان را دراورده اســت، گفت: تا 
قبــل از ۲۰ مــرداد فهرســت متقاضیانــی که 
واجــد شــرایط دریافــت وام ودیعه مســکن 
هســتند اســتخراج و نهایــی می شــود. این 
افراد را بــه ۱۹ بانک و موسســه اعتبــاری که 
 بانــک مرکزی معرفی کــرده، ارجــاع خواهیم 

داد.
وی تاکید کرد: بر اساس تعهد قبلی تا قبل از پایان 
مرداد، وام ودیعه مســکن به بخش عمده ای از 

متقاضیان واجدشرایط پرداخت می شود.

یک روزنامه ترک از افزایش قیمت مسکن در شهر ازمیر 
به دلیل تمایل باالی اتباع ایرانی به خرید ملک در این 

شهر خبر داد.
به گزارش ایسنا، روزنامه دیلی صباح در گزارشی نوشت: 
با افزایش تقاضا برای خرید ملک توسط سرمایه گذاران 
ایرانی، میزان فروش خانه به اتباع خارجی در شــهر 
ساحلی ازمیر در حاشیه دریای اژه به اتباع خارجی برای 
نخستین بار از زمان شیوع بحران کرونا روندی صعودی 
پیدا کرده است. به گفته نمایندگان امالک، کسانی که 
برای سرمایه گذاری در بازار مسکن از ایران به ترکیه 
می آیند، نسبت به ازمیر از خود عالقه نشان داده اند.  

به گفته یک مشــاور امالک در ازمیر که هشت سال 
پیش از ایران به این شهر آمده، تسهیالت جدید بانک 
های ترک در افزایش رغبت ایرانیان به خرید ملک در 
این کشور موثر بوده اســت. بانک های دولتی زراعت 
بانک، وکیف بانک و هالک بانک از اوایل ماه ژوین وام 
های رهنی کم سابقه ای را در اختیار مشتریان خود 
قرار می دهند.  این مشاور مسکن با اشاره به اینکه یکی 
از دالیل اصلی خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان، 
کسب شهروندی این کشور است می افزاید: عالوه بر 
ایرانی ها، عراقی ها، افغانستانی ها و شهروندان برخی 
از کشورهای اروپایی، بیشترین عالقه را به خرید ملک 

در شهر ازمیر دارند.  از سال ۲۰۱۳ و با تغییر در قوانین 
خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه، میزان فروش 
خانه به خارجی ها در این کشور افزایش محسوسی را 
تجربه کرد که بعدها این روند با تصویب قانون جدید 
شهروندی سرعت بیشتری هم پیدا کرد. طبق قوانین 
جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ 
هزار دالر و بیشتر می توانند شــهروندی ترکیه را به 
دســت آورند.  طبق اعالم مرکز آمــار ترکیه، در بازه 
زمانی ژانویه تا مارس امسال میزان فروش خانه به اتباع 
خارجی به ۱۱ هزار و ۶۸ واحد رسید که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.  

ارزش واقعی ســهام عدالت بر اساس تابلوی روز 
بورس تغییر می کند و از زمانی که امکان فروش 
۳۰ درصد از این سهام برای مشموالن فراهم شده 
اســت، ارزش واقعی یک سهام عدالت ۴۹۲ هزار 
تومانی، بین ۱۷ تا ۱۹ میلیون تومان تغییر کرده 
است. بر این اساس و طبق آخرین قیمت ها، ۳۰ 
درصد ســهام عدالت، کمی بیش از پنج میلیون 

تومان است.
به گزارش ایســنا، پس از آزادســازی سهام عدالت، 
مشــموالن این ســهام که روش مســتقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با 

مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش 
واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

بر این اساس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش 
دارایی که مربوط به تاریخ ۱۳ مرداد است، ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان 
کمی بیشتر از ۱۷ میلیون و ۹۳۵هزار تومان است.

این درحالی اســت که ارزش این سهام در اوایل 
خردادماه حدود هفت میلیون و ۶۶۰ هزار تومان 

بود.
بر این اســاس و با توجه به اینکه درحال حاضر 
امــکان فروش ۳۰ درصــد ســهام عدالت برای 

مشموالن وجود دارد، ۳۰ درصد سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان، پنج میلیون و ۸۰۶ 

هزار تومان می شود.
مشموالن باید توجه داشته باشند که می توانند 
۳۰ درصد سهم خود را یا از طریق کارگزاری یا از 
طریق بانک به فروش برسانند و فقط زمانی می 
توانند در مورد اینکه چه میزان از کدام سهم خود 
را به فروش برسانند که از طریق کارگزاری اقدام به 
فروش کنند. در غیر اینصورت و چنانچه از طریق 
بانک اقدام به فروش سهام خود کنند، اختیاری 

در این زمینه نخواهند داشت.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش 
جریمه تخلف از مقررات تعرفــه ای دارندگان پروانه 

سرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از رگوالتوری،  حسین فالح 
جوشقانی گفت: براســاس مصوبه جدید کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارنــدگان پروانه ارایه 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات از مقررات تعرفه 
تخلف کنند از زمان ابالغ تخلف از سوی رگوالتوری 
موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای 
رفع تخلف اقدام کرده و مبالــغ دریافتی اضافی را به 

مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.

وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطــات، درصورت عدم رفع تخلــف، رگوالتوری 
می تواند عالوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه 
اعطاشــده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا 
معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت 

مالی حسابرسی شده ساالنه، اپراتور را جریمه کند.
به گزارش ایسنا، این تصمیم پس از اعتراض کاربران 
به تغییراتی در بسته های اینترنتی از سوی اپراتورها 
و از نیمه تیرماه سال جاری، فالح جوشقانی پیش از 
این اعالم کرده بود باالبــردن قیمت اینترنت همراه 
بدون هماهنگی با رگوالتوری تخلف اســت و از ابالغ 

جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داده بود و 
اینکه در صورت استمرار این مساله، روال های دیگری 
از جمله تعلیق، کاهش مــدت اعتبار پروانه در پیش 
اســت. همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- روز گذشته با بیان اینکه 
اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه، خالف ضوابط پروانه 
اپراتورها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق 
گران فروشی است، گفته بود: سازمان تنظیم مقررات 
در برخورد با این گران فروشی اختیاراتی داشته که از 
آن جمله  جریمه دو میلیارد تومانی بوده است اما این 

اختیارات کفایت نمی کرد.

۴۹۸ هزار میلیــارد ریال اوراق بدهی دولتی بــا میانگین نرخ بازده 
۱۷.۵درصد، طی ۱۰ حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، 

به بانک ها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی دولتی، طی 
۱۰ حراج و از تاریخ ۱۳ خرداد تا ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری 
این بانک انجام شده است. همچنین در راستای تنوع بخشی به سبد 

دارایی های مالی نهادهای مالی شرکت کننده در حراج، اوراق بدهی 
دولتی با سررسیدهای متنوعی از ۱ تا ۴ ساله عرضه شده که طی ۱۰ 
حراج یاد شده، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای ۱ تا ۴ 

سال به ترتیب در حدود ۱۸.۳، ۱۹، ۱۷.۱ و ۱۶.۷ درصد بوده است.
ذکر این نکته ضروری اســت که در ۱۰ حراج برگزارشده، بانک ها با 
خرید ۳۶۱ هزار میلیار ریال از اوراق به فروش رفته، در حدود ۷۲.۴ 

درصد از خرید اوراق بدهی دولتی را به خود اختصاص داده اند؛ عالوه 
بر آن صندوق های سرمایه گذاری و شــرکت های تأمین سرمایه با 
خرید ۲۵ هزار میلیارد ریال و سایر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
در فرایند خارج از حراج و از طریق بورس )در نرخ های کشف شده از 
حراج( با خرید ۱۱۲ هزار میلیارد ریال به ترتیب سهم ۵.۱ و ۲۲.۵ 

درصدی از خریداران اوراق بدهی دولتی را داشته اند.

ضرر آمریکا از کالهبرداری ها و دزدی هویت های مرتبط با ویروس 
کرونا از زمان آغاز پاندمی در ماه مارس تا کنون به حدود ۱۰۰ میلیون 
دالر رسیده است. به گزارش رویترز، طبق اعالم یک گروه حمایت از 
مصرف کنندگان، ضرر آمریکا از کالهبرداری ها و دزدی هویت های 
مرتبط با ویروس کرونا از زمان آغاز پاندمی در ماه مارس تا کنون به 
حدود ۱۰۰ میلیون دالر رسیده و در روزهای اخیر در اکثر ایالت های 

این کشور شکایت های مربوط به کالهبرداری مرتبط با کرونا ۲ برابر 
شده است.

گزارش این گروه بر اساس داده های دولتی نشان دهنده حوزه وسیع 
فعالیت های کالهبرداری مرتبط با کرونا است که از پیامک های مربوط 
به چک های تقلبی کمک های دولتی کرونایی گرفته تا آفرهای فروش 

تقلبی و داروهای جعلی ویروس کرونا را شامل می شود.

معاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق 
مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب 
می شود، گفت: امیدواریم بالفاصله در هیأت دولت نیز به تصویب برسد. 
به گزارش خبرآنالین، حاتم شــاکرمی در جمع خبرنگاران در مورد 
حق مسکن کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای 
عالی کار تصویب شده تاکنون یک جلســه در کمیسیون اقتصادی 
مجلس بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می شود 

و امیدواریم هیأت دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند. 
وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی 
پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار 

تومان به ۳۰۰ هزار تومان هفته آینده برگزار می شود. 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش 
که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار می شود و 

حق مسکن تصویب می کند، ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت 
مصوب شــود، گفت: به نظر من این یکی از مشکالت قانون کار است، 
البته مصوبات شورای کار همگی الزم االجراست، فقط در حق مسکن 
است که قانون گفته است باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر 
مانند حق خواروبار، پایه سنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی 
جز اختیارات شورای عالی کار است و فقط حق مسکن باید به پیشنهاد 
شورای عالی کار و تأئید دولت برسد.  شاکرمی تأکید کرد: خوشبین 
هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت 
برسد.  وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه 
گذشته از سال عطف بماسبق می شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به 
نظر و تصویب دولت دارد. شاکرمی درعین حال تأکید کرد: حق مسکن 
کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقالب تاکنون 
فقط پنج بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد 

که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در 
مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار 
مهم اســت. وی همچنین در مورد مشکل کارگران هفت تپه و حقوق 
عقب افتاده آنها گفت: آنطور که مدیران هفت تپه می گویند، حساب های 
آنها توسط مقام قضایی بسته شده است، در این زمینه جلساتی برگزار 
کردیم و نمایندگان همه دســتگاه های مرتبط با شرکت هفت تپه و 
همچنین معاون قوه قضائیه نیز حضور داشت و در آنجا دو تصمیم گرفته 
شد، یکی پرداخت حقوق معوق کارگران که دو سه ماه عقب مانده و قرار 
شد حقوق کارگران به روز شود. مسئله دوم، این بود که چون آینده گروه 
صنعتی هفت تپه شامل یک مجتمع بزرگ است، نیاز به طرح های توسعه 
دارد، قرار شد طرح های توسعه ای در این مجتمع به بهره برداری برسد 
و کارفرما تعهد کرده ظرف سه ماه آینده پنج واحد توسعه این مجتمع 
را راه اندازی کند.معاون روابــط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

همچنین در مورد مشکل کارگران هفت تپه گفت: بهانه ای که می آورند 
این است که می گویند حساب های شرکت مسدود شده است که در 
جلسه مشترک قرار شد با کمک دستگاه قضایی بخشی از حساب ها رفع 
مسدودی شود که البته این دراختیار مقام قضایی و قوه قضائیه است و 
این گونه نیست که مسبب اصلی مشکالت شرکت را به مقام قضایی ربط 
دهیم، بلکه کارفرما باید تعهدات خود را عمل می کرد.  وی همچنین 
ادامه داد: امیدواریم با پرداخت حقوق کارگران در هفت تپه به تجمع 
کارگران خاتمه داده شود.شاکرمی همچنین در مورد امکان برگشت 
کشت و صنعت هفت تپه به دولت گفت: این مسئله در صالحیت سازمان 
خصوصی سازی قرار دارد و وزارت کار هیچ نقشی در واگذاری واحدها 
ندارد و این هم یک خأل قانون است که وقتی شرکت ها واگذار می شود، 
وزارت کار در جریان نیست، اما وقتی مشکالت کارگری ایجاد می شود، 
باید آن را برطرف کنیم. اگر در زمان واگذاری تصدی های دولتی به ویژه 

در زمینه صالحیت حرفه ای متقاضی با وزارت کار هم مشورت شود، 
مشکالت کمتر خواهد شد.  به گفته وی، امیداریم با حفظ صالحیت فنی 
و بنیه مالی متقاضیان، روند تولید و اشتغال در واحدهای واگذار شده 
ادامه پیدا کند. وی گفت: طبق جلسه ای که در مورد هفت تپه برگزار شد، 
مقرر شد تا ۱۰ مردادماه با رفع مسدودی تعدادی از حساب های شرکت 
هفت تپه حقوق کارگران پرداخت شود که امیدواریم با همکاری دستگاه 
قضایی هر چه زودتر این مشکل حل شود.  شاکرمی همچنین در مورد 
پرداخت ۴ درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور 
گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیان آور تلقی 
کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است ۴ درصد مربوط به مشاغل 
ســخت و زیان آوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانه ها و 
خبرگزاری و روزنامه وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیان آور باعث 

می شود کارفرما ۴ درصد سخت و زیان آور را بپردازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان مرداد خبر داد

رونق بازار امالک ترکیه به خاطر خریداران ایرانی

۳۰ درصد از سهام عدالت چند؟

جریمه تخلف های تعرفه ای افزایش یافت

فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در کمتر از 2 ماه

حق مسکن کارگران دوشنبه آینده تصویب می شود
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تاثیر وقایع لبنان بر بازارهای جهانی

آیا می توان منتظر عملکرد متفاوت 
و مثبت در وزارت صمت بود؟

رشد قیمت سکه در سایه 
اونس 2 هزار دالری
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سرمقاله
فرار سرمایه ها
از  بازار مسکن

طرحی که به عنوان مالیات ســتانی از خانه های 
خالی اجرا خواهد شد به خروج سرمایه از این بازار 
منتهی می شود. بازار مسکن درگیر رکود عمیقی 
اســت که ضرورت دارد برای حل آنها راهکار ارایه 
شود. در طرح مالیات ســتانی از خانه های خالی 
برخی واحدهای مسکونی قابل سکونت نیستند 
و نمی توان انتظار داشــت که آنها نیز مشــمول 
 این طرح دولت شــوند. همچنیــن اگرچه اصل 

مالیات ستانی...

  علی مروی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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تنگنای ارزی تولیدکنندگان  
لوازم  خانگی

مجلس و دولت 
به دنبال شتاب دادن
 به شاخص بورس

آیا  اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی مشکل فقر فایل مسکن را حل می کند؟

کمبود   عرضه  در  بازار  مسکن
صفحه3

صفحه2

کمیابی  و گرانی  مواد  اولیه  تولید
مرکز   پژوهش های   اتاق   ایران   شامخ   تیرماه  را    45.47  واحد  اعالم  کرد

کاهش   شدید   عرضه  و  عدم   تخصیص   مناسب   مواد   اولیه 
در   بورس  کاال   از  اصلی ترین   مشکالت   تولیدکنندگان  است

در حالی واحدهای تولیدی لوازم خانگی برای تامین 
قطعات وارداتی خود در تنگنای ارزی هستند که طبق 
گفته نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای، 
برخی شعب این فروشگاه ها با کمبود لوازم خانگی و 
الکترونیکی روبه رویند. منصور عالی پور، نایب رئیس 
اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای با اشــاره به دلیل 
کمبود لوازم خانگی گفــت: »واردات لوازم خانگی به 
صفر رسیده و تولیدکنندگان ایرانی تمام تالش خود 
را برای تامین نیاز بازار می کنند، اما فعال نیاز بازار داخل 
بیشتر از تولیدات است.«او افزود: »تنها کمبودی که 
گاهی اوقات برخی شعب فروشگاه های زنجیره ای با 
آن مواجه می شوند در امر لوازم خانگی و الکترونیکی 
 است در غیر این صورت فروشگاه ها در تامین کاال با 

مشکل مواجه نیستند.«...

در شرایطی که بورس روزهای طالیی را سپری 
می کند و شــاخص کل در رکورد شکنی تازه 
دومیلیون واحــد را هم رد کرده اســت؛ حاال 
مجلس و دولت به دنبال آن هســتند که عالوه 
بر حفظ این روند به آن شتاب هم بدهند. در این 
مســیر امروز در دو اتفاق مجزا ابتدا نمایندگان 
مجلس بــا دوفوریت الیحه افزایش ســرمایه 
شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق 
بهادار و یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام 
با ســلب حق تقدم موافقت کردند و سپس در 
 حرکتی دیگر رئیس جمهور در جلســه هیات 

دولت اعالم کرد...



اقتصاد2
ایران وجهان

پیام مدیرعامل به مناسبت یازدهمین 
سالگرد بانک توسعه تعاون

یازدهمین سالگرد تأســیس بانک توسعه تعاون 
را حضور مدیران بخش اقتصاد تعاونی کشــور، 
تعاونگــران فعال عرصه کار و تــاش، ذی نفعان 
بانک و مشــتریان که بدون پشــتیبانی آنان هر 
نهاد و سازمانی فلســفه وجودی خود را از دست 
خواهد داد و البته کارکنان ساعی وخدوم این تنها 
بانک تخصصی بخش تعاونی در اقصا نقاط کشور 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
اجازه بدهید قبل از هر چیز عرض نمایم که بدون 
پشتیبانی همه مسئولین و دلسوزان بخش تعاون 
و همت و تاش مجدانه کارکنان بانک در تمامی 
رسته های صف و ستادی طی این سال ها و پیش 
از آن از سال 1368 در قالب صندوق تعاون کشور، 
امروز شاهد وجود چنین ســازمانی ارزشمند و 
اثرگذار در عرصه صنعت بانکداری کشور نبودیم؛ 
بزرگوارانی که بســیاری از آنان امــروز به درجه 
بازنشســتگی نائل آمده اند. جــای آن دارد که به 

پاسداشت این روز گرامی از همگی قدردانی شود.
امروز، به جد و بدون هیچ تعصبی عرض می کنم این 
نهاد که وارد یازدهمین سال تأسیس خود می شود با 
عنایت به رزومه قابل قبولی که در پرتفوی خود ذخیره 
کرده است موردتوجه آگاهان شبکه بانکی و مسئولین 
عالی کشور می باشد و باافتخار در اجرای طرح های 
فراگیر و ملی اشتغالزائی نقشی فعال و عاملیت دارد. 
خداوند متعال را شــاکرم که در برهه ای از زندگی 
حرفه ای تجربه چندین سال همکاری با خانواده بزرگ 

بانک توسعه تعاون را به اینجانب اعطا کرده است.
و ازاین جهت است که امروز بدون تردید می توانیم 
مدعی شــویم که نهاد مردمی بانک توسعه تعاون 
از جایگاهی همشــان نام و برند خــود در صنعت 
بانکداری ایران اسامی برخوردار می باشد، نهادی 
که به عنوان تنها بانک توسعه ای- تخصصی بخش 
مردمی تعاونی کشــور عاوه بر مسئولیت تأمین 
اعتبارات الزم فعالیت های اتحادیه ها و شرکت های 
تعاونی و تعاونگران هم وطن در سراسر کشور و در 
تمامی بخش ها و زیر بخش های اقتصادی، با عنایت 
به فلســفه وجودی خود در هر شرایطی نسبت به 
ادای مســئولیت های اجتماعی که بر عهده دارد 
اهتمام داشته اســت: از کمک به امور خیریه نظیر 
کمک به شیرخوارگاه ها، مراکز نگهداری معلولین 
و خانه های سالمندان، بیمارستان ها و مراکز درمانی 
بیماری های صعب العاج... تا کمک به سیل زدگان 
و زلزله زدگان و کمک به مــدارس و دانش آموزان 
محروم و تا حمایت های فرهنگی از تیم های ملی و 
تا ترویج فرهنگ ایرانی- اسامی و از ارائه تسهیات 
ویژه دانشجویان، دانشگاه ها و مراکز علمی، تأسیس 
و یا توسعه شرکت های دانش بنیان، و ارائه تسهیات 
ویژه بنگاه های خرد و کوچک گرفته تا ارائه تسهیات 
ویژه زنان سرپرست خانوار، کمک به ازدواج جوانان 
و تهیه جهیزیه برای آنان تا مشــارکت در تأمین 
اعتبارات طرح های اشــتغالزا و فراگیر ملی نظیر 
طرح اشتغال روستایی؛ وظایفی که علیرغم ایجاد 
مسئولیت های مضاعف برای کارکنان محترم این 
نهاد مردمی، اعتباری ویژه نیز به جایگاه بانک توسعه 

تعاون در شبکه بانکی کشور داده است.
   

رشد ۳۰۰ درصدی منابع بانک 
مهر ایران در عرض سه سال

عیسی امامی، عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اظهار کرد: متوسط رشد سه سال گذشته 
منابع بانک نزدیک به ۷۰ درصد در هر سال بوده است. 
به طور کلي منابع بانک در انتهاي سال 13۹8 نسبت به 
انتهاي سال 13۹۵ نزدیک به 3۰۰ درصد رشد داشته 
است. به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، امامی 
گفت: هنگامی که بانک مهر ایران کار خود را آغاز کرد، 
زمان قابل توجهي سپري شد تا بانک معرفي شود. تیم 
جدید مدیریتي که از انتهاي سال 13۹۵ فعالیت خود 
را آغاز کرد، در معرفي بانک قدري متفاوت ظاهر شد و 
بانک را به سرعت به جامعه هدف خود معرفي کرد. این 
موضوع باعث شد بانک با حجم زیادي از افتتاح حساب 

و تقاضا مواجه شود.
وی اظهار کرد: امروزه همه متوجه خدمات بانک مهر 
ایران شــده اند و اکنون در مناطق خیلی محروم نیز 
خدمات ارائه مي کند. این کار هم از طریق نهادهاي 
حاکمیتي که در حوزه اشتغال زایي فعالیت مي کنند 
ارائه مي شود و هم مستقیم به خود مردم که این حق 
انتخاب را داشته اند تا خدمت آسان تر و  ارزان تر دریافت 
کنند و نیازهاي خود را از این بانک تأمین کنند. بانک از 

این جهت کارنامه مطلوبي دارد.
امامی گفت: متوسط رشد سه سال گذشته منابع بانک 
نزدیک به ۷۰ درصد در هر سال بوده است. به طور کلی 
منابع بانک در انتهای سال 13۹8 نسبت به انتهاي 
سال 13۹۵ نزدیک به 3۰۰ درصد رشد داشته است. 
قدر مطلق منابع بانک که امروز به بیش از 33۰هزار 
میلیارد ریال رسیده، نشــات گرفته از تفکر جدید 
مدیریتي بوده که حاکم شــده است. تنها در مدت ۴ 
ماه گذشته از سال جاري نزدیک به 1۵ درصد رشد 
منابع را تجربه کرده ایم. عضو هیات مدیره بانک مهر 
ایران همچنین گفت: اصول حرفه اي باعث شده در این 
بانک نسبت هاي مختلف نیز رعایت شود. بانک رویکرد 
پرداخت تسهیات را بر مناطق محروم متمرکز کرده 
و تســهیات خود را با رویکرد اشتغال زایي پرداخت 

کرده است.

بانک ها

مرکز پژوهش های اقتصادی 
اتاق ایــران، دهمیــن دوره 
شامخ کل اقتصاد مربوط به 
تیرماه 13۹۹ را مانند ۴ ماه 
گذشته با هشدار دوباره نسبت 
به کمبود و افزایش قیمــت خرید مواد اولیــه و لوازم 
موردنیاز تولید منتشر کرد. در تیرماه امسال شامخ کل 
اقتصاد به ۴۵.۴۷ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل 2.۹3 

واحد معادل 6.۴2 درصد افت کرده است.
شــاخص مدیران خرید )PMI( موســوم به شامخ از 
مهرماه 13۹۷ توسط مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق 
ایران محاســبه و منتشر می شــود و در تیرماه امسال، 
دهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و دومین دوره 
شــامخ بخش صنعت از ســوی این مرکز منتشر شده 
است. در گزارش شــامخ تیرماه 13۹۹، رقم شامخ کل 
اقتصاد ۴۵.۴8 واحد و شامخ بخش صنعت ۵۵.2۵ واحد 
محاسبه شده است. بررســی گزارش شاخص مدیران 
خرید )PMI( ایران در تیر 13۹۹ نشان می دهد عدد 
شامخ کل اقتصاد به ۴۵.۴۷ واحد رسیده و اکثر بنگاه های 
اقتصادی، وضعیت فعالیت خود را نسبت به خرداد 13۹۹ 

تا حدودی بدتر گزارش داده اند.

جزئیات شاخص مدیران خرید )شامخ( در ایران
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شــاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران 
در تیرماه، ۴۵.۴۷ به دســت آمده  اســت که نسبت به 
خردادماه )۴8.۴1( کمتر شده اســت. در تیرماه، کل 
زیرشاخص های اصلی محاسبه شــده زیر ۵۰ بوده اند، 
این روند نشــان می دهد که علی رغــم ادامه وضعیت 
نسبی رونق در بخش صنعت، بخش خدمات کماکان در 
وضعیت نامناسبی به سر می برد و با توجه به سهم آن در 
کل اقتصاد، منجر به کاهش شامخ کل اقتصاد شده است.

درمجموع بنگاه های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت 
کرده اند، شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری 
شده )3۵.2۹( کمترین مقدار را داشته و میزان سفارشات 
جدید مشتریان )۴۴.2۹(، سرعت انجام و تحویل سفارش 
)۴۷.۷1( و میزان فروش کاال و خدمات )۴۴.6۹( در تیرماه 
را کمتر از مقدار آن در خردادماه ارزیابی کرده اند و در مقابل 
شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۴۷.3۹( با کمی افزایش نسبت به ماه قبل روبرو بوده است.

شــاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شــده 
)3۵.2۹( طی سه ماه گذشــته به کمترین میزان خود 
رسیده است و اکثر بنگاه های اقتصادی عاوه بر مشکل 
کمبود مواد اولیه و لوازم موردنیاز با کاهش در موجودی 
انبار )۴2.۷8( نیز روبرو هستند که در مدیریت تأمین 

سفارشات جدید مشتریان اخال ایجاد کرده است.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۴۹.3۷( همچنان کمتر از ماه قبل گزارش شده است 
اما درمجموع این شاخص از اسفند ۹8 تاکنون بیشترین 
مقدار خود را داشته اســت و این افزایش عمدتاً ناشی 
از ادامــه فعالیت ها در بخش صنعــت و افزایش میزان 
سفارشــات جدید و به تبع آن افزایش استخدام در این 
بخش است. این در حالی اســت که شاخص در بخش 
ساختمان )علیرغم افزایش در خرداد( در تیرماه با کاهش 

روبرو بوده و بخش خدمات نیز همچنان کاهش در میزان 
استخدام را تجربه می کند.

شاخص سفارشات جدید مشتریان در تیرماه ۴6.۴ است 
که نسبت به ماه قبل )۵1.۰۵( با کاهش روبرو بوده است 
که نشان می دهد کسب وکارها به ویژه در بخش خدمات و 
ساختمان در شرایط چالش برانگیز ناشی از شیوع دوباره 

کووید 1۹، با کاهش تقاضا روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)8۹/۵2(، پس از دو مــاه افزایش پیاپی، اندکی کاهش 
پیدا کرد ولیکن هنوز در محدوده قرمز قرار دارد که دلیل 
اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت ها و افزایش 
نرخ ارز در تیرماه بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط 
با میزان فعالیت ها در ماه آینده )۴۴.6۴( به جز اسفند ۹8، 
کمترین میزان را از ابتدا تاکنون به ثبت رسانده است. این 
کاهش با کمبود شدید مواد اولیه و لوازم خریداری شده، 
کاهش در موجودی انبار، بی ثباتی قیمت ها، اوج گرفتن 
دوباره شیوع بیماری کرونا و مصادف شدن کارخانه ها با 

تعطیات تابستانی دور از انتظار نیست.
درمجموع اکثر بنگاه های اقتصادی در بخش خدمات 
)به جز تعــدادی از بنگاه های بخش خرده فروشــی و 
تعمیرات و سایر خدمات( همچنان در اثر تبعات شیوع 
ویروس کرونا به ویژه با اوج گیری دوباره آن و همچنین 
تغییرات شدید نرخ ارز، به شــرایط باثبات و بهبود در 
فعالیت ها بازنگشته اند و وضعیت را بدتر از ماه های قبل 
همراه با نرخ کاهش بیشتر در فعالیت ها گزارش کرده اند.

جزئیات شاخص مدیران خرید )شامخ( در 
بخش صنعت

شــاخص بخش صنعت در ماه تیر، ۵۵.2۵ واحد است 
که اندکی کاهش نســبت به ماه قبل )۵6.8۰( را نشان 
می دهد. نتایج در بخش صنعت نشان می دهد که بیش 
از نیمی از کسب وکارها در این بخش در تیرماه وضعیت 
کسب وکار خود را بهتر از خردادماه ارزیابی کرده اند. با این 
همه، محدودیت های ناشی از ویروس کووید 1۹ در تیرماه 
نتوانست مانع ادامه فعالیت ها در بخش صنعت باشد و 
این کاهش نیز به دلیل کم شدن مواد اولیه در بسیاری 
از بنگاه های تولیدی است که باعث شده با ظرفیت های 
پایین تر از توان تولیدی کار کنند، هرچند که کمبود مواد 

اولیه و نوسان قیمت ها، شــرایط را تا حدودی شکننده 
نموده اســت. شــاخص تولید در بخش صنعت با عدد 
۵6.۴۷ واحد نشان دهنده آن است که بیشتر بنگاه های 
اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در تیرماه را بهتر 
از خردادماه ارزیابی کرده اند اما نرخ بهبود شاخص نسبت 
به خردادماه )۵8.6۹( کاهشی است. شاخص موجودی 
مواد اولیه در تیرماه 3۹.۵3 است که نسبت به خردادماه 
)۴2.۹6( کاهش بیشتری داشته است و شدت گرفتن این 
روند کاهشی نشان می دهد که اکثر فعاالن اقتصادی با 
کمبود شدید مواد اولیه مواجه هستند و این موضوع باعث 
شده است تا بسیاری از خطوط تولید بااستفاده مانده 
است و تولیدکنندگان به منظور مدیریت منابع موجود، 
ناچار به تولید در ظرفیت پایین تری از توان خود باشند 

و جهت تأمین سفارشات خود با مشکل روبرو هستند.
شــاخص قیمت مواد اولیه در تیرماه ۹۴.۷۴ بیشترین 
میزان خود را از ابتدای شــروع طرح )مهر ۹۷( به ثبت 
رسانده است. این افزایش بی رویه ناشی از نوسانات شدید 
نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت هاست و ازآنجایی که 
اکثر صنایع در کشــور مواد اولیه خــود را از خارج وارد 
می کنند، برای تأمین ارز موردنیاز به شدت با مشکل روبرو 
شده اند. شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده نیز 
۷6.16 است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته 
بیشترین مقدار را نشان می دهد هرچند به دالیلی نظیر 
رقابتی بودن بازار و قدرت خرید مشتریان هنوز به میزان 

افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نیافته است.
شاخص میزان صادرات )۴۹.۴۵( و شاخص میزان فروش 
)۵۷.28( در کل بخش صنعت در این ماه نسبت به ماه قبل 
افزایشی بوده اســت. در این ماه، انتظارات تولید برای ماه 
آینده )مردادماه( نیز با افت قابل توجه )۵1.3۷( نسبت به 
ماه قبل )6۰.86( مواجه شده و به پایین ترین میزان خود 
طی چهار ماه اخیر رسیده که به نظر می رسد بخشی از آن به 

دلیل شروع تعطیات تابستانی بنگاه ها در مردادماه است.
در میان بنگاه های شرکت کننده طرح در بخش صنعت 
برای صنایع چوب، کاغذ و مبلمان )61.۹( بیشــترین 
مقدار را نسبت به سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم 
)۴۵.6( نیز کمترین مقدار شــامخ را داشــته اند و اکثر 
فعاالن اقتصادی این بخش وضعیت را بدتر از خردادماه 

پیش بینی کرده اند.

 عمده دالیل افت در بخش صنعت را می توان ادامه مشکل 
افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، نبود مواد اولیه و عدم 
تخصیص درست آن بر اســاس ظرفیت تولید بنگاه ها 
برشمرد. بسیاری از فعاالن اقتصادی در بخش صنعت 
)به ویژه در صنایع الســتیک و پاســتیک، نساجی و 
شیمیایی( که مواد اولیه موردنیاز خود باید از طریق بورس 
کاال تهیه کنند، ازآنجایی که نظارت صحیح بر روی نحوه 
عرضه و توزیع درست در بین خریداران صورت نمی گیرد، 
به علت عدم تخصیص مواد اولیه متناسب با ظرفیت های 

تولیدی با مشکل روبرو شده اند.
در این میان ناهماهنگــی در عرضه و تخصیص کاالها 
در بورس کاال عمًا باعث ایجاد رانت برای تعداد اندکی 
از افراد در بازار و افزایش بی رویه قیمت ها شــده است 
درحالی که بسیاری از بنگاه های کوچک تر قادر به تهیه 
مواد اولیه موردنیاز خود از بورس کاال نیستند. از سوی 
دیگر مشکات بسیار زیاد در ثبت سفارشات و تخصیص 
ارز، تبعات اقتصادی را به همراه خواهد داشت که منجر 
به تأمین مواد اولیــه و کاالی موردنیاز به صورت قاچاق 
می شود. همچنین افزایش شدید قیمت و کمبود مواد 
اولیه، در شرایطی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی نیاز به 
واردات مواد اولیه دارند و مناسب نبودن کیفیت مواد اولیه 
داخلی در بعضی از کاالها، منجر به پایین آمدن کیفیت 
کاالی تولیدی بنگاه ها شده و تولیدکنندگانی که کیفیت 
را مبنای کار خود قرار می دهند از صحنه رقابت حذف 
می شوند که این درنهایت به ضرر مصرف کننده می شود.

مشکالت اصلی و راهکارهای پیشنهادی از 
دید فعاالن اقتصادی

فعاالن اقتصادی در نظرســنجی شــامخ تیرماه اعام 
کرده اند: کاهش شدید عرضه و عدم تخصیص مناسب 
مواد اولیــه در بورس کاال، منجر به کمبــود مواد اولیه 
موردنیاز صنایع و در نتیجه افزایش غیرمنطقی قیمت 
کاالها در بورس شده است و کاالیی که قباً بدون واسطه 
مستقیماً تأمین می شده اکنون با کمبود و قیمت های 
باالتر تهیه می شود. همچنین از یک سو معطل ماندن 
خط تولید، احتمال تعدیل نیروی کار را باال برده و از سوی 
دیگر طرف تقاضا بضاعت چنین روند افزایش قیمتی را 

ندارد. )الستیک پاستیک و نساجی(
سیاست های کارشناسی نشــده در رابطه با بازگشت 
ارز صادراتی مشــکات فراوانی را برای صادرکنندگان 
ایجاد کرده و در آینده منجر به آســیب بــه صادرات و 

تولیدکنندگان خواهد شد.
به دلیل کمبود نقدینگی قادر به حضــور در بازارهای 
خارجی )مانند عراق و...( نیســتند درحالی که برخی 
کشورها به علت پایین بودن ارزش ریال سفارش هایی 
دارند که نبود نقدینگی مانع این کار می شود. )صنایع 

تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته(
با باال رفتن قیمت مواد اولیه و قطعات، پیش بینی می شود 
تقاضای مشتریان پایین بیاید چون قدرت خرید کاهش 
پیدا می کند. از سوی دیگر پایین نگه داشتن قیمت ها نیز 

شرکت ها را متضرر خواهد کرد. )اطاعات و ارتباطات(
اکثر بنگاه های اقتصادی به دلیل مشکات موجود در 
بانک مرکزی و سامانه ثبت سفارش، شامل تخصیص 
ارز توسط بانک مرکزی نشدند و ثبت سفارشات قبلی 
هم باطل شده و با کمبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه 

روبرو شده اند.

کاهش   شدید   عرضه  و  عدم   تخصیص   مناسب   مواد   اولیه در   بورس  کاال   از  اصلی ترین   مشکالت   تولیدکنندگان  است

کمیابی  و گرانی  مواد  اولیه  تولید

رشد قیمت سکه در سایه اونس 
۲ هزار دالری

گذر انس جهانی از مرز دو هزار دالر و ثبت رکورد 
دو هزار و 38 دالر، مهمترین اتفاقی است که بازار 
روز گذشته گذشته)چهارشنبه( سکه و طا را تحت 
تاثیر خود قرار داد. در این بازار سکه تمام بهار آزادی 
به بهای 11 میلیون و 38۰ هزار تومان معامله شد.

بازار طا گذر قیمت انس جهانی از مرز تاریخی دو 
هزار دالر بود. گذری که شتاب فراوانی هم داشته 
و روز گذشته تا بهای دو هزار و 38 دالر، حدود 6۰ 
دالر بیشتر از قیمت روز گذشته خود، هم افزایش 
یافته است. در نتیجه بازار داخلی طا و سکه،  تحت 
تاثیر ادامه رکوردشکنی های طای جهانی شاهد 
افزایش قیمت بود. به گزارش ایرنا، روز گذشته در 
ســاعت 1۴ و 3۰ دقیقه معامات هر قطعه سکه 
طای تمام بهار آزادی طــرح جدید با 2۰۰ هزار 
تومان افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 11 

میلیون و 38۰ هزار تومان انجام شد.
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت 1۰ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه 
پنج میلیون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک 

میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
همچنین یک گرم طای خام 18عیار نیز به ارزش 
یک میلیون و 1۰6 هزار تومان فروخته شد و هر 
مثقال طا نیز با بهای چهار میلیون و ۷۹۵ هزار 

تومان به فروش رسید.

در شروع معامالت چهارشنبه رقم خورد
نوسان شاخص کل بورس در 

سوپر کانال ۲ میلیون واحد 
شاخص کل بورس در شروع معامات چهارشنبه 
با رشــد 2۵ هزار واحدی، به رقم 2 میلیون و 2۰ 
هزار واحد رسیده است. شاخص کل بورس تهران 
معامات چهارشــنبه، 1۵ مردادماه را افزایشی 
شــروع کرد و از یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد در 
شــروع معامات به 2 میلیون و 11 هزار واحد در 
عرض ۵ دقیقه شروع معامات رسید، اما در ادامه، 
روند رشد آن با شیب آرام پیگیری شد و در حال 
حاضر در قله 2 میلیون و 2۰ هــزار واحدی قرار 
گرفته است. در مجموع، شاخص کل چهارشنبه 

2۵ هزار و ۴۰۰ واحد رشد مثبت داشته است.
شاخص هم وزن نیز با رشد 3 هزار و 8۰۰ واحدی، 
به رقم ۵31 هزار واحد دست یافته است. نماد فارس 
نیز تأثیر مثبت ۵ هزار واحدی در رشد بازار داشته اما 
تأثیرگذاری نماد شــتران در کندی رشد شاخص، 
منفی 2 هزار و 6۰۰ واحد بوده است. ارزش معامات 
در یک ساعت و نیم از شــروع بازار، 8 هزار میلیارد 
تومان بوده است. بیشترین صف خرید با یک میلیارد 
و 113 میلیون تقاضا برای نماد بانکی و پارس بوده 
است اما بیشترین صف فروش در مقابل نماد دارویی 

برکت با ۷6.۵ میلیون عرضه ایستاده است.

پذیره نویســی موفقیت آمیز 
»مدیر« طی 4 روز

پذیره نویســی واحدهای صنــدوق ۴۰۰ میلیارد 
تومانی »مدیر« بــا موفقیت طــی ۴ روز در بازار 
فرابورس به اتمام رسید تا این صندوق با استقبال 
سرمایه گذاران سقف حداکثر ســرمایه خود را در 
کوتاه ترین زمان ممکن پر کند. به گزارش مدیریت 
ارتباطات فرابورس ایران، پذیره نویســی صندوق 
سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی 
کشوری با نماد »مدیر« از شــنبه 11 مردادماه به 
مدت ۹ روز کاری در بازار فرابورس آغاز شد که بیش 
از 133 هزار نفر در خریــد واحدهای این صندوق 
مشارکت کردند. بدین ترتیب صندوق ۴۰۰ میلیارد 
تومانی »مدیر« به دلیل بزرگ بودن این صندوق 
شاهد آمار باالی سرمایه گذاران مشارکت کننده اعم 
از سرمایه گذاران حقیقی و بازنشستگان کشوری 
در مقایسه با ســایر صندوق هایی که اخیرا در بازار 

فرابورس پذیره نویسی شده اند، بود.
آنطور که مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری فاینتک 
به عنوان یکی از موسســین صندوق عنوان کرده 
انتظار می رود که ظرف هفته های آتی با بازگشایی 
نماد این صندوق امکان انجام معامات ثانویه روی 
واحدهای ســرمایه گذاری صندوق فراهم شود. 
همچنین مذاکره با ســازمان بورس برای افزایش 
سقف صندوق به منظور صدور واحدهای جدید برای 
سرمایه گذاران در حال انجام است.  گفتنی است که 
صندوق ســرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق 
بازنشستگی کشوری از نوع صندوق سرمایه گذاری 
در سهام است که موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری 
در انــواع اوراق بهادار از جمله ســهام و حق تقدم 
سهام پذیرفته شــده در بورس تهران و فرابورس 
ایران، گواهی سپرده کاالیی، اوراق با درآمد ثابت، 

سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است.

اخبار
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در شرایطی که بورس روزهای طایی را سپری 
می کند و شــاخص کل در رکورد شــکنی تازه 
دومیلیون واحد را هم رد کرده است؛ حاال مجلس 
و دولت به دنبال آن هستند که عاوه بر حفظ این 

روند به آن شتاب هم بدهند.
به گزارش اتاق تهران در این مسیر امروز در دو 
اتفاق مجزا ابتدا نمایندگان مجلس با دوفوریت 
الیحه افزایش ســرمایه شــرکت های پذیرفته 
شــده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران 
از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت 
کردند و سپس در حرکتی دیگر رئیس جمهور در 
جلسه هیات دولت اعام کرد:» هفته آینده یک 
گشایشی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد. 
عرضه های اولیه در شرکت ها در بورس در هفته 

های آینده بسیار مهم و ادامه دار خواهد بود.«
اســماعیل جلیلــی معــاون حقوقــی وزارت 
اقتصاد درباره تصویب الیحه افزایش ســرمایه 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
و یا فرابورس ایران که 168 نماینده رای مثبت 
به آن دادند؛ گفت:» یکی از تاکیدات و توصیه ها 
در کمیســیون های مجلس و جلسات علمی در 
حوزه بازار ســرمایه تقویت و اســتمرار تعمیق 
بازار سرمایه و بورس بود. به همین دلیل دولت 
در تیر ماه ســال جاری دو فوریــت الیحه ای را 
تصویب کــرد و در اول مرداد مــاه آن را تقدیم 
مجلس کرد. با این الیحه دســتگاه های اجرایی 
که شرکت های بورسی را تحت کنترل و تملک 
دارند برای تامین مالی طرح های جاری و توسعه 
مد نظر با افزایش ســرمایه موافقــت می کند 
کــه آن را منوط به عرضه ســهام آنها در بورس 
می کنند. یعنــی با این کار هــم رویکرد تامین 

منابع و افزایش سرمایه مدنظر است و هم این که 
با صرف سهام شرکت با سلب حق تقدم شرکت 
اقدامی صورت می گیرد که نتیجه آن کمک به 
سهامداران خرد است و فرصتی برای شرکت های 
بورسی است که رابطه آنها با منابع دستگاه های 
اجرایی قطع شــده و صرفا از محل صرف سهام 
 در بازار سرمایه به تامین مالی و اجرای طرح ها 

عمل کنند.«
عاوه بر این به اعتقاد کارشناســان خبرخوشی 
که رئیس جمهور آن را اعام کرده است مربوط 
به دومین عرضه ســهام شرکت های دولتی می 
شود. قرار است دومین ETF دولتی که متشکل 
از شرکت های پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت 
بندرعبــاس، پاالیش نفت اصفهــان و پاالیش 
نفت تهران اســت، تا آخر ماه جاری و احتماال 
در هفته آینده عرضه  شــود. در مورد جزییات 
بیشتر عرضه نیز ابوالقاســم شمسی جامخانه، 
معاون سازمان خصوصی ســازی، گفته است: 
ETF پاالیشی کارها درحال انجام است. در این 
راستا تصمیم اولیه دولت چهار پاالیشگاه تبریز، 
اصفهان، تهران و بندرعباس بود. درحال حاضر 
طبق مصوبه هیات واگذاری، دو تا از پاالیشگاه ها 
بلوکی عرضه می شــود. او ادامه داد: پاالیشگاه 
تبریز که آگهی شد و پاالیشگاه بندر عباس هم به 
زودی آگهی می شود؛ بنابراین باقی مانده سهام 
دولت در پاالیشگاه های نفت تهران و اصفهان، در 
قالب ETF پاالیشی عرضه خواهد شد.همچنین 
دولت امکان برداشــت و فروش 3۰ درصد دیگر 
از ســهام عدالت را هم برای افــرادی که روش 
مســتقیم فروش را انتخاب کرده اند از روز عید 

غدیر فراهم می کند.  

در پی انفجاری که در اواخر روز گذشته در یکی از بنادر 
بیروت رخ داد بازارهای مالی سراسر دنیا رشد چشمگیری 
را تجربه کردند و این انفجار سد مقاومتی بازارهای مالی 
را شکست. به گزارش خبر اناین در اواخر روز گذشته در  
پی انفجار مهیبی که در یکی از انبارهای نگه داری مواد 
محترقه در یکی از بنادر بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد 
بازارهای مالی سراسر دنیا با رشد چشمگیری مواجه شدند 
به گونه ای که در پی این حادثه در اواخر شب گذشته سد 
مقاومتی طا شکسته شد و این فلز گران بها به باالتر از 2 
هزار دالر در هر اونس صعود کرد. پس از انفجار مهیب روز 
گذشته در بیروت اولین بازاری که به این حادثه واکنش 
نشان داد بازار طا بود چراکه در حال حاضر طا به عنوان 
سرمایه امن یکی از پرتقاضاترین سرمایه ها در دنیا به 
حساب می آید و با گســترش ناامنی ها سرعت رشد 
قیمت این فلز گران بها نیز شتاب بیشتری می گیرد. 
روند افزایشی قیمت طا در بازارهای جهانی که همزمان 
با حادثه بیروت آغاز شده بود تاکنون ادامه داشته است به 
گونه ای که قیمت این فلز گران بها که در ابتدای امروز 2 
هزار و 1۵ دالر در هر اونس اعام شده بود در حال حاضر 

به 2 هزار و 2۴ دالر در هر اونس افزایش یافته است.
پس از بازار طا بازار نفت بیشــترین تاثیر پذیری را از 
انفجار روز گذشته در بیروت داشته است به گونه ای که 
هر بشکه نفت برنت که طی چند هفته اخیر در صعود به 
کانال جدید ناتوان بوده است در شب گذشته در آستانه 
ورود به کانال ۴۵ دالری قرار گرفت و رشد ۰.۵ درصدی 
را تجربه کرده اســت؛ این طای سیاه از شب گذشته 
تاکنون توانسته است در کانال ۴۴ دالری باقی بماند و 
حتی یک سنت نیز افزایش قیمت را تجربه کرده است 

و به قیمت بشکه ای ۴۴ دالر و 36 سنت رسیده است.
در مقابل نفت برنت، نفت وست تگزاس آمریکا نتوانست 
افزایش قیمت خود را حفظ کند و پس از حادثه که به 

قیمت بشــکه ای ۴1 دالر و 61 سنت صعود کرده بود 
در صبح امروز با ریزش چند ســنتی مواجه شده است 

و قیمت آن به بشکه ۴1 دالر و ۵8 سنت رسیده است.
اما بورس های جهانی واکنش های متفاوتی به انفجار روز 
گذشته در بیروت نشان دادند به گونه ای که ارزش سهام 
شرکت های بورسی در کانادا و تورنتو پایتخت این کشور 
رشد چشمگیر 2 تا 3 درصدی را در پی وقوع این حادثه 
تجربه کردند؛ معاون رئیس جمهور این کشور در مورد 
علت این حادثه گفت: هنوز علت این حادثه به درستی 
روشن نشده است اما به روشنی می توان به درستی این 
گفته که "انفجار روز گذشته بیروت بازارهای مالی دنیا را 
دگرگون کرده است" پی برد. در مقابل بورس کانادا بورس 
های آسیا و اروپایی نسبت به روز گذشته ریزش ناچیزی 
را تجربه کردند به گونه ای که شاخص بورس هنگ کنگ 
در صبح امروز با افتی ۰٫1 درصدی شروع به کار کرد و 
شاخص نیکی ژاپن نیز ۰٫3 درصد نسبت به روز معاماتی 
قبل افت داشت. در گروه فلزات اساسی اما مس، آلومینیوم 
و قلع بدون تغییر خاصی نســبت به روز گذشته معامله 
شدند. این فلزات با توجه به بهبود روند صنایع سنگین در 
مقایسه با ماه های نخست شیوع کرونا در مدار صعود قرار 
گرفته اند اما با اوج گیری مجدد کرونا اقبال به این فلزات 
نیز کمتر شده است. اما در این بین که بازارهای مالی دنیا 
از حادثه روز گذشته در لبنان دوباره جان گرفتند اقتصاد 
این کشور با بحران مالی دیگری مواجه شده است و پس از 
پاندمی کرونا که ارزش پول ملی لبنان بیش از ۹۰ درصد از 
سپتامبر گذشته تاکنون کاهش پیدا کرده بود حال انفجار 
مهیب روز گذشته بیروت ضربه سخت دیگری بر پیکره 
اقتصاد این کشور خواهد زد و این سوال را در ذهن ایجاد 
می کند که از این پس لبنان که کشوری وابسته به واردات 
است و تمام کاالهای حیاتی خود را وارد می کند با بندر 

نابود شده چگونه می خواهد این کار را انجام دهد.

الیحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تصویب شد

مجلس و دولت به دنبال شتاب دادن به شاخص بورس
تاثیر وقایع لبنان بر بازارهای جهانی

انفجار مهیب بیروت سد مقاومتی بازارها را شکست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت دالر ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ٢٢ هزار و ٧٠٠ تومان رسید
قیمت هر دالر )اسکناس آمریکا( چهارشنبه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی ٢٢ هزار و ٧٠٠ تومان است. همچنین صرافی ها هر دالر را چهارشنبه ٢۱ هزار تومان 

خریداری می کنند. بر این اساس قیمت خرید یورو در صرافی های بانکی نیز ٢٤ هزار و ٨٠٠ تومان و قیمت فروش آن ٢۶ هزار و ۵٠٠ تومان است.
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معاون اول رئیس جمهور در واکنش به پیشنهاد برخی از 
کارشناسان مبنی بر توزیع کاالبرگ )کوپن( برای توزیع 
کاالهای اساسی در کشور گفت: موافق توزیع کاالبرگ 
نیستیم. اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در آستانه روز خبرنگار )17 مردادماه( در گفتگو 
با خبرنگاران حوزه دولت با تبریک این روز به خبرنگاران 
اظهار داشت: جا دارد یاد شهید صارمی که مصداق واقعی 
انسانی متعهد، مسئول، دلســوز و پرکار بود را گرامی 
بداریم که در مکانی سخت و دشوار حضور پیدا کرد و 
جان خود را در این مسیر تقدیم کرد و به شهادت رسید.

دکتر جهانگیری با اشــاره به اینکه حوزه مســئولیت 
کار خبر و رسانه بسیار سنگین و دشوار است، تصریح 
کرد: وظیفه ای بسیار سنگین بر دوش خبرنگاران قرار 
دارد تا هم زبان نقد مردم به مسئولین و هم زبان انتقال 
مسایل نظام و کشور به صورت دقیق به جامعه و مردم 
باشند.معاون اول رییس جمهور با قدردانی از تالش ها 
و زحمات خبرنگاران و روزنامه نگاران اظهار داشــت: 
خبرنگاران حوزه دولت در این مقطع که با ویروس کرونا 
روبرو هستیم، کار اطالع رسانی را به نحو مطلوب انجام 

داده و نقش خود را به خوبی ایفا می کنند.
جهانگیری در ادامه با یادآوری اینکه شرایط کشور از نظر 
اقتصادی و مسایل تحریم شرایطی سخت و دشوار است، 
افزود: در این شرایط مشکالت معیشتی مردم جدی است 
و اولویت اول دولت نیز رسیدگی به مسایل و مشکالت 
معیشــتی و اقتصادی جامعه است و تا حدی که مقدور 
باشد دولت تالش خواهد کرد تا روند توسعه کشور نیز 
ادامه پیدا کند.معــاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
علیرغم محدودیت منابع دولت در سال جاری تصمیمات 
خوبی را برای بهبود معیشت مردم اتخاذ کرد گفت: دولت 

تالش کرد میزان پرداختی به کارکنان، بازنشستگان، 
فرهنگیان، اساتید دانشــگاه و همه اقشاری که حقوق 
ثابت دریافت می کنند را افزایش دهد تا بخشی از فشارها 
بر مردم کاهش یابد.جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت 
اهتمام ویژه ای برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز 
جامعه دارد به خصوص کاالهایی که با ارز ترجیحی 4200 
تومان تأمین می شود، خاطرنشان کرد: دولت تالش می 
کند سایر اقالم و کاالها نیز در بازار به وفور در اختیار مردم 
باشد البته ممکن است که قیمت برخی از این کاالها باال 
باشد اما سیاست اصلی دولت این است که این کاالها به 
میزان کافی و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد. معاون 
اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: با دستوری که مقام 
معظم رهبری دادند، در جلسه روز گذشته شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید شد که کارگروهی 
برای جهش تولید و حل مسایل و موانع پیش روی تولید 
ایجاد شــود که این کارگروه از هفته آینده فعال خواهد 
شد.جهانگیری با تأکید بر اینکه بخش تولید همچنان در 
رأس امور کشور قرار دارد، گفت: خوشبختانه در هر یک از 
بخش های تولیدی کشور نظیر بخش کشاورزی، صنعت 
و معدن، نفت و گاز، نیرو و راه آهن، شاهد سرمایه گذاری 
و دستاوردهای قابل توجهی هستیم و طرح هایی که هر 
پنجشنبه توسط رییس جمهور افتتاح می شود جزو طرح 

های بزرگ و افتخار آمیز کشور است.
جهانگیری با اشاره به اینکه اگر قرار باشد کاالها از طریق 
کاال برگ در اختیار مردم قرار گیرد باید ابتدا ساز و کار آن 
در دولت ایجاد شود، تصریح کرد:  البته شرایط کشور به 
گونه ای است که برای تأمین کاالها با محدودیت مواجه 
نیستیم و خوشــبختانه کاالهای مورد نیاز به وفور در 

اختیار مردم قرار دارد.

رییس جمهوری بــا بیان اینکه ایــران به عنوان 
پیشگام در مردم ساالری در منطقه است، تاکید 
کرد: تا به صندوق انتخابــات و آرای مردم احترام 

می گذاریم، هیچ قدرتی به ما صدمه نمی زند.
حسن روحانی با اشاره به فضای جلسه سران قوا 
اظهار داشــت: آنهایی که می گویند قوه قضاییه و 
مجلس می خواهند دولــت را به زمین بزنند، من 
در جلسات این چیزها را نمی بینم و من قضاوت ها 
را ناصحیح می دانم. مجلس کامال لمس می کند 
و حس می کند ما در چه شــرایطی هستیم و قوه 
قضاییه کامال شرایط سخت کشور را لمس می کند. 

و تالش می کنند ما را یاری کنند.
رییس جمهوری گفت: همه ســه قوه در کنار هم 
بودیم، بحــث کردیم و بحث ها مشــابه هم بود و 
انشاءاهلل دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد 
بود، امیدواریم به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد 
و اگر مقام معظم رهبــری موافقت کند و ما اعالم 
کنیم، گشایشــی از لحاظ اقتصادی در کشور به 

وجود خواهدآمد و دســت دولت مقداری باز می 
شود انشاءاهلل امیدوارم طرح را کامل تر کنیم.

روحانی گفت: البته رهبری دســتورات دیگری 
دادند راجع به بودجه، اصالحات بانکی، ســرمایه 
گذاری، اشتغال، بهبود کسب و کار باید کار کنیم 
همه این ها امکان پذیر است و ما می توانیم با همین 
شــرایط این ها را حل و فصل کنیــم و در همین 
فرصت یک سالی که در اختیار ماست، یک سال 
فرصت بسیار زیادی اســت. ما اولین تحریم را در 
توافق موقت در صد روز شــکاندیم نه یک سال. 
ما چنین قدرتی داریم این همان دولت و امکانات 

است.
وی گفت: خیلی کارها در این یکسال می توانیم 
بکنیم شک ندارم که مردم خواهند دید که در این 
یک سال طرح های بســیار زیادی در بخش های 
مختلف افتتاح می کنیم نمونــه اش طرح هایی 
که پنج شــنبه افتتاح می کنیم غیر آن هم وزرا 

افتتاح هایی در روزهای دیگر دارند.

حسین مدرس خیابانی که پس از برکناری 
رضا رحمانی، وزیر پیشین وزارت صمت 
به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شده 
بود طی دو روز گذشــته به عنــوان وزیر 
پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شد. 
برخی فعاالن اقتصادی در این رابطــه معتقدند که تاخیر دولت در 
معرفی گزینه تصدی وزارت صمت مربوط به تفکیک وزراتخانه بوده 
است و برخی دیگر نیز موکول شدن معرفی گزینه وزارتخانه را به پایان 

مهلت سه ماهه سرپرستی مرتبط دانسته اند. 
قائم مقام وزیر در امور بازرگانــی، قائم مقام وزارت بازرگانی داخلی، 
مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، مدیر 
کل تامین و توزیع کاال، مدیرعامل شرکت سیمان غرب، مدیرعامل 
شرکت سیمان فیروزکوه و عضو هیئت مدیره شرکت سیمان شاهرود 

از سوابق اجرایی حسین مدرس خیابانی است.

چکیده عملکرد سه ماهه سرپرست وزارت صنعت 
از جمله انتقاداتی  که برخی از نماینــدگان به وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت وارد کردنــد در برگیرنده »عدم نظارت بــر قیمت ها«،  
»کم توجهــی وزارت صمت به صنایــع و اقتصــاد دانش بنیان«، 
»انتقاد از بی برنامگی وزارت صنعت در حمایت از ســرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان داخلی«، »جلوگیری از خام فروشــی معادن« و... 
می شود. اما سرپرســت وزارت صنعت در گزارش عملکرد سه ماهه 
خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به اینکه وزارتخانه متبوعش بر 
مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت می کند، از مثبت شدن 
رشد منفی تولید خودرو بعد از ۸ سال خبر داد. یکی از کارهایی که در 
سه ماهه اخیر در کشور رخ داده، تامین مواد اولیه کارخانجات است 
که وقفه یک ماهه را به خاطر محدودیــت منابع ارزی، تجربه کرده 
اســت. در خردادماه، بانک مرکزی همکاری خوبی با این وزارتخانه 
داشته که براساس همین همکاری، توانستیم مواد اولیه کارخانجات 

را مدیریت کنیم.
مدرس خیابانی، با بیان اینکه مجموعه سیاســت وزارت صنعت در 
حوزه واردات، بیان کرد: به غیر از ســه قلم مواد اولیه کارخانجات، 
کاالهای اساسی، تجهیزات و ماشین آالتی که در داخل کشور تولید 
نمی شود، با هر گونه واردات مخالفت نماید. وی محوری ترین برنامه 

وزارت صنعت را جهش تولید دانســت و گفت: با فرمان حضرت آقا 
در خصوص شــعار ســال ۹۹، جهش تولید محوری ترین موضوع 
مدنظر کشــور بوده و به عنوان یک تکلیف همگانی مطرح اســت، 
ضمن اینکه این جهت گیری هم نقــش تعیین کننده ای در اقتصاد 
ایران و پیشبرد آتی آن دارد و هم مسئولیت سنگینی از باب تحقق 
 اهداف جهش تولید و فرمــان رهبر معظم انقــالب به عهده همه 
بخش ها می گذارد. اما برخی مخالفان نیــز بر این باورند که با وجود 
ناکارآمدی طرح هایی مانند تنظیم بازار، عدم کنترل عرضه و تقاضا، 
فقدان مدیریت بحران که در طول ماه های اخیر در بازار دیده ایم آنچه 
مشخص است اینکه دولت و به عبارت دقیق تر وزارت صمت در مواجهه 
با شرایط کنونی عاجز است. بارها گفته شده است که کشور در جنگ 
اقتصادی است اما در این جنگ طبیعتا نیاز است فرماندهانی قوی نیز 
حضور داشته باشند تا بتوان از این وضعیت عبور کرد. امری که نه در 
وزیر سابق دیده می شد و نه در سرپرست فعلی، که از قرار گزینه اصلی 
برای معرفی به مجلس است. به نظر می رسد روحانی اگر می خواهد 
دست کم در آخرین سال خود میراث بهتری را برجای بگذارد باید به 

فکر گزینه بهتری برای وزارت صمت باشد.

تاکید بر حل مشکالت صادرکنندگان
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران در رابطه با 
معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشــنهادی وزارت صمت به 
"کسب و کار" گفت: معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی 
صمت می تواند با توجه به عملکرد مناسبی که ایشان در طول سالهای 
فعالیت خود داشته است دریچه ای جدید را بر روی صنعت و تولید 

کشور باز کند. 
عباس آرگون ادامه داد: به اعتقاد بنده ایشان با توجه به تجربیات و 
اطالعات کاملی که از حوزه صنعت و معدن و بازرگانی دارند می تواند 
تحولی را در این حوزه ها ایجاد کند. ایشان گزینه خوبی برای تصدی 
وزارت صمت خواهند بود و اینکه از بدنه خود وزرات بازرگانی بوده اند از 
اشراف کامل بر مشکالت پیش رو برخوردارند.ایشان در دو سال اخیر به 
عنوان قائم مقام وزیر فعالیت کرده و آشنا به این حوزه است. هم چنین 
تجربه فعالیت در حوزه های صنعتی، فوالدی، خودرویی و ... را دارد و 

با مشکالت و درگیری های بنگاه ها آشنا است. 
هم چنین اینکه ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شده 
اند گزینه تفکیک هم گویا منتفی است. تفکیک وزارت خانه صنعت، 
معدن و تجارت موجب افزایش مراکز تصمیم گیری و مدیریتی در 
حوزه های تولید و تجارت می شــود و عمال یک عدم هماهنگی در 

تدوین راهبردها و تصمیم گیری پیشرفت صنعتی کشور را به دنبال 
دارد. البته مدتی است مجموعه ای از آسیب های اقتصادی و سیاسی 
گسترده بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. مشکالتی نظیر تحریم 
ها، عدم توانایی برای نقل و انتقال پول، برای مشکالت صادرات و کرونا 
که امید است با مدیریت صحیح ایشان بتوانیم بار این مشکالت را بر 

اقتصاد کمتر کنیم. 
آرگون با مثبت اندیشی در رابطه با عملکرد مدرس خیابانی افزود: 
البته نباید در حل مشــکالتی که وجود دارد متکی به فرد باشــیم 
چراکه مدیریت و هماهنگی در این زمینه با یک نفر است و نمی تواند 
معجزه کند. پس حل مشکالت باید همه جانبه صورت بگیرد. امید 
است ایشان هماهنگی میان تولید، واردات و صادرات را انجام دهد 
و مشکالت صادرگنندگان به حداقل خود برسد. یکی از بزرگترین 
دغدغه های فعاالن اقتصادی در ماه های پیش رو و کنونی محدودیت 
صادرات است. به دلیل تشــدید تحریم ها حمل و نقل، بیمه و نقل 

و انتقال پول دشوار شــده و به طور حتم این دشواری ها صادرات را 
کاهش می دهد. وزارت صمت می تواند با مدیریت ایشان کاهش این 

مشکالت را رقم بزند. 
مسعود دانشمند، اقتصاددان نیز در رابطه با گزینه پیشنهادی وزارت 
صمت به "کسب و کار" گفت: عملکرد سه ماهه مدرس خیابانی به 
عنوان سرپرست وزارت صمت در کنار اینکه ایشان دو سال قائم مقام 
وزارتخانه بوده اند قابل قبول نیست. دانشمند افزود: وضعیت حوزه 
صنعت، معدن، خودرو، لوازم خانگی، مس، فوالد و.... را اگر نگاه کنیم 
متوجه خواهیم شد که هیچ گونه تغییری نداشته ایم. این وزارتخانه 
به عنوان مهم ترین وزارتخانه در کشور مسئولیت های بسیاری دارد 
و باید مدیریت بازارها را به بهترین عنوان انجام دهد که تا به امروز این 
اتفاق نیفتاده است. گرانی لوازم خانگی داد همه را درآورده و از آن طرف 

گرانی فوالد دست تولیدکننده داخلی را در این صنعت بسته است.
دبیرکل خانه اقتصاد در ادامه اظهار داشت: ایشان در وزاتخانه بوده 

اند و قدیمی این کار هستند پس اگر امکان ایجاد تغییرات را داشتند 
انجام شده بود. دانشمند گفت: باید  برای وزارت خانه ای به این مهمی 
وزیر قوی تری انتخاب کنیم تا وضعیت اقتصادی تکان بخورد. در حال 
حاضر قدرت مانور تولیدکنندگان کاهش بسیاری داشته که به دلیل 
مشکالت ارزی، تامین مواد اولیه و قاچاق بسیار است. وزارت صنعت 
باید تا به امروز راه حلی برای این مشکالت پیدا می کرد تا رقابت برای 
تولیدکننده داخلی امکان پذیر شــود. اگر واقعا هدف، تحقق تولید 
داخلی است باید بسترهای آن نیز فراهم شود. وزارت صمت متولی 

اجرای این اهداف است.
مسعود دانشمند هم چنین خاطرنشان کرد: تمام صنایع کشور اعم از 
کوچک و بزرگ تشنه تسهیالت بدون وثیقه با بهره کم هستند. مشکل 
اساسی بنگاه های تولیدی نیز در حال حاضر سرمایه در گردش است. 
در وزارت صمت فردی باید به عنوان وزیر مدیریت کند که برای این 

مسائل بتواند راهکار ارایه دهد. 

آیا می توان منتظر عملکرد متفاوت و مثبت در وزارت صمت بود؟

مدرس خیابانی در نزدیکی کرسی وزارت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

فرار سرمایه ها از  بازار مسکن
علی مروی، اقتصاددان

طرحی که به عنوان مالیات ستانی از خانه های خالی اجرا خواهد شد به خروج سرمایه از این بازار منتهی می شود. بازار مســکن درگیر رکود عمیقی است که ضرورت دارد برای حل آنها راهکار ارائه شود. در طرح 
مالیات ستانی از خانه های خالی برخی واحدهای مسکونی قابل سکونت نیستند و نمی توان انتظار داشــت که آنها نیز مشمول این طرح دولت شوند. همچنین اگرچه اصل مالیات ستانی ممکن است درست باشد 
 اما عالج بازار مسکن با تولید و عرضه بیشتر ممکن خواهد شد. در شــرایط فعلی نیز سرمایه گذاری خاصی در بخش مسکن وجود ندارد و ساخت و ساز کاهش بســیاری داشته است. اگر این طرح منجر به خروج 

سرمایه گذاران از بازار مسکن شود وضعیت بازار در آینده بسیار بدتر خواهد شد. انتظار بر این است که دولت با ارائه راهکارهای ضمانت شده به تحول و تغییر در بازار مسکن بپردازد.
اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه گذاری در مسکن را افزایش می دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت 
تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند حتی سفته بازان به راحتی می توانند در این شــش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان امالک شاید به این راحتی 

نتوانند ملک شان را به فروش برسانند.  

طــرح مالیــات بــر خانه 
های خالی به مرحله اجرا 
رسیده و این در حالی است 
که بسیاری از کارشناسان 
بــازار مســکن درصــد 
موفقیت این طرح را خیلی باال نمی دانند. تجارب 
جهانی نشــان می دهد وضع مالیات بر خانه های 
خالی تأثیــری مثبت بر افزایش عرضه مســکن و 
کاهش قیمت ها دارد و در ایــن زمینه می توان به 
کانادا و استرالیا اشــاره کرد. اما در ایران به دلیل 
مشکالتی که در بازار مســکن وجود دارد ممکن 

است طرحی که با تاخیر چندساله درحال اجرایی 
شدن است جوابگو نباشد.

قیمت مســکن در 2 ســال اخیر در سراسر کشور 
مشــکالت فراوانی را برای مردم بــه وجود آورده 
اســت. دولت در تالش بود با راهکارهای مختلفی 
نظیر اجرای طرح مسکن ملی، اجرای کمپین های 
اجتماعی نظیر صاحبخانه خوب و... مانع از افزایش 
بی رویه قیمت ها شــود اما در روزهای گذشــته 
محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده 
از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه 
امالک و اسکان کشــور که وزارت راه و شهرسازی 
آن را در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار داده، از 

خانه های خالی مالیات اخذ می شود.
ثبت خانه های خالی در شهرهای باالی 100 هزار

نایب رئیس مجلس در این رابطه گفت: طبق طرح 
مالیات بر خانه های خالی افرادی که در شهرهای 
باالی 100 هزار نفر زندگی می کنند، باید امالک و 
واحدهای مسکونی شان را           ثبت کنند. اگر این کار 
را نکنند، یک ابزار نظارتی جهت حفظ شأن قانونی 
که مجلس می گذرد، از طریــق وزارت نیرو که در 
دنیا هم این موضوع تجربه شده، اِعمال می شود. اگر 
این طرح تبدیل به قانون شود، ما خواهیم توانست 
کاری کنیم کــه خانه های خالی را           یــا به فروش 

برسانند، یا این که به رهن و اجاره داده بدهند.
بازیگران حوزه مسکن از بازار خارج می شوند

وزیر راه وشهرســازی بــه تازگی وعــده داده که 
طرح مالیات بــر خانه های خالی اجرا می شــود. 
دولت در ادامه سیاســت های خــود برای هدایت 

سرمایه از بازار مســکن به بازار سرمایه قرار است 
قوانین ســختگیرانه ای را بر این بازار اعمال کند. 
سیاســتگذاران دولت با همکاری مجلس دو طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خانه های خالی 
را اجرایی می کننــد. با اعمال این سیاســت ها بر 
بــازار می توان انتظار داشــت بخــش عمده ای از 
بازیگران حوزه مســکن که به ســرمایه گذاری در 
بخش امــالک می پردازند از بازار خارج شــوند. با 
این وجود کارشناسان مدافع حفظ حقوق مالکیت 
نســبت به تصویب این قوانین و تهدید سرمایه ها 
ابراز نگرانی می کنند. ایــن نگرانی در کنار کاهش 
بی سابقه ســرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز به 
دلیل کاهش حاشیه سود چندان بی دلیل به نظر 

نمی رسد.

آیا اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی مشکل فقر فایل مسکن را حل می كند؟

کمبود  عرضه  در  بازار  مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

روحانی: هفته آینده یک گشایشی در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد

جهانگیری: موافق توزیع کاالبرگ نیستیم
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فعاليت شش هزار شركت نوپا و خالق در عرصه كسب و 
كارهای نوين

  معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: هم اکنون ۶ هزار شرکت نوپا و خالق در عرصه  
کسب و کارهای نوین ) استارتاپ( در کشور فعال است. سورنا ستاری در پایان سفر یک 
روزه خود به یزد افزود: دولت باید خطر پذیری ورود بخش خصوصی برای فعالیت های 

اقتصاد دانش بنیان را کم کند و در این مورد به ایجاد زمینه سازی الزم نیز نیاز داریم.
به گفته وی، هم اکنون ۶ هزار شــرکت نوپا و خالق در عرصه  کسب و کارهای نوین ) 
استارتاپ( در کشور فعال است و روز به روز این شرکت ها بر حسب نیاز گسترش می یابد 
و این شرکت های کارآفرین در کنار ســایر مجموعه ها نقش مهمی در تولید و فناوری 
دارد که تقویت می شــود. وی ادامه داد: فعالیت پنج هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان با 
درآمد ساالنه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از جمله عنایت به اقتصاد دانش بنیان در کشور 
است و هم اکنون  ۳۷ شرکت دانش بنیان در بورس فعال است که با بیش از ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه در اقتصاد دانش بنیان نقش موثری دارد. ستاری گفت: فعالیت 
۳۰۰ مرکز نوآوری و فعالیت نخبگان و جوانان دانشــگاهی در عرصه تولید و فناوری و 
توسعه شرکت های دانش بنیان از جمله افتخارهای دولت است و  هدف و توجه اساسی 
دولت ایجاد زیرساخت ها برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و جلب مشارکت عموم 

عالقه مندان در این عرصه است.

جزئيات طرح مجلس برای رونق دانش بنيان ها تا 
1404

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با تشریح جزئیات طرح »جهش تولید دانش بنیان« 
گفت: ظرفیت های کشور برای رفع مشکالت ناشی از تحریم دانش بنیان ها بسیج می شوند.
تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد به ویژه جهش تولید و دستیابی به 
اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور، مستلزم بازنگری و به روز رسانی قوانین 
و تدوین مقررات الزم متناسب با اقتضائات جدید و تحوالت اقتصادی و فناوری است. از 
آنجا که یکی از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب آوری اقتصاد و همچنین 
حل مشکل اشتغال نیروهای جوان متخصص و تحصیل کرده، شرکت های دانش بنیان 
و فعالیت های فناورانه و نوآورانه است، تدوین و تصویب قوانین الزم در این زمینه از سوی 
مجلس یازدهم بسیار ضروری است و باید به انتظارات به حق جامعه و فعاالن اقتصادی در 

این زمینه پاسخ مناسب و به موقع داده شود.
این مسئله به خصوص در شرایط پیچیده تحریمی که تامین کاالهای استراتژیک و حیاتی 
جامعه )نظیر انواع داروهای پیشرفته، انواع تجهیزات پزشکی، داروها و واکسن های دام 
و طیور و…( و کسب فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز صنایع )مانند انواع قطعات مورد 
نیاز خطوط تولید صنایع، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولیدات صنعتی و…( با 

دشواری روبرو است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مسائل متعددی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصوالت دانش بنیان در برابر واردات، 
عدم تطبیق نیازمندی های صنایع با توانمندی های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی 
زنجیره های ارزش در حوزه های راهبردی، چالش های شرکت ها در مواجهه با اخذ مجوزها 
و مقررات دست و پاگیر ناشی از بخشنامه های متعدد برخی سازمان ها، عدم ساماندهی 
مناسب کسب و کارهای نوین در بخش های مختلف اقتصاد، عدم تجمیع و جهت دهی 
مناسب به خریدهای دستگاه های اجرایی، خالء قانونی در زمینه ارزش گذاری دانش فنی 

و … نیازمند قانونگذاری جدید مجلس در این حوزه است.

استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور برای نگارش طرح »دانش بنیان«
در همین راستا دکتر محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص طرح 
»جهش تولید دانش بنیان« که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رسیده اســت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰ سال 
از تصویب قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و ۸ سال از اجرایی شدن 
حمایت های این قانون با همکاری بی سابقه دستگاه های اجرایی کشور می گذرد، با گذر 
زمان مسائل و نیازهای این شرکت ها متنوع تر شده اند؛ شرکت های بزرگ تری که سابقه 
بیشتری دارند اکنون نیازمند حمایت هایی هستند که برخی از آن ها در قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان پیش بینی نشده و یا به علت عدم وجود دانش کافی در خصوص 

نیازها و مسائل این شرکت ها به خوبی اجرایی نشده اند.
نماینده مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در برخی موارد این حمایت ها نیاز به تصویب 
و تغییر برخی قوانین دارد تا زمینه پاســخگویی به نیازهای جدید برای شــرکت های 
دانش بنیان پیشرو فراهم شود. به عنوان نمونه، تخصیص مشوق هایی برای گسترش 
فعالیت های تحقیق و توسعه، جهت دهی بازار بزرگ خریدهای دولتی و عمومی کشور 
برای افزایش مقیاس و توسعه این شــرکت ها، ایجاد فرصت ساخت بار اول محصوالت 
دانش بنیان در کشور از طریق تقاضای بخش دولتی و عمومی، اجازه انعقاد قراردادهای 
پژوهشی دستگاه های اجرایی با آن ها، توسعه ســازوکارهای تأمین مالی و رفع مسائل 

گمرکی و مشکالت ناشی از تحریم آن ها مواردی هستند که اولویت باالیی یافته اند.

ویژگی های طرح دانش بنیان مجلس
وی با اشــاره به ویژگی های طرح دانش بنیان ارائه شده به مجلس شورای 
اسالمی خاطر نشان کرد: این طرح از سویی از طریق بهبود محیط کسب و 
کار در موضوعاتی نظیر مسائل مالیاتی، گمرکی، تأمین مالی، حقوقی و سایر 
مسائل مکّمل کسب و کارها به رونق کسب و کارهای بر پایه دانش کمک 
می کند؛ از سوی دیگر با طراحی سازوکارهای بازارسازی برای محصوالت 
دانش بنیان و همچنین شکل دهی به زنجیره ارزش حوزه های اولویت دار 
در کشور گستره فعالیت این شرکت ها را به بخش بزرگ تری از بازار داخلی 
تسری می دهد. همچنین با حمایت از توسعه توان صادراتی کسب و کار بر 
پایه دانش به ورود آن ها به بازارهای جهانی و توسعه هرچه بیشتر بازارشان 
کمک می کند.دهنوی افزود: با وجود طوالنی بــودن و پر پیچ و خم بودن 
مسیر، بمنظور امکان پذیری رصد و ارزیابی تحقق جهش تولید دانش بنیان 
در کشور از یک ســو و ارزیابی کارایی و اثربخشی این طرح از سوی دیگر، 
مبتنی بر مطالعات معتبر بین المللی و متناســب با زیست بوم دانش بنیان 
کشــور، اهداف کّمی و اولویت های کالن در تحقق جهــش دانش بنیان 
شناسایی شــده و هدف گذاری برای دســتیابی به اهداف کّمی مبتنی بر 
وضع موجود و پتانسیل ها انجام شده است.دهنوی ادامه داد: این طرح به 
نحوی طراحی شده تا ضمن تقویت بنیان های فناورانه، تولیدی و صنعتی 
در کشور، خلق ثروت پایدار نیز مدنظر باشد. بر این اساس، اهداف طرح که 
تحقق آن ها در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده است، اغلب رنگ و بوی اقتصادی 
دارند که از این میان می تــوان به میزان فروش و صادرات شــرکت های 
دانش بنیان اشاره کرد. البته در کنار این اهداف اقتصادی، افزایش توانمندی 
فناورانه از طریق افزایش میزان هزینه کرد تحقیق و توســعه هم در بخش 
دولتی و عمومی و هم در بخش خصوصی و هم چنین اشتغال بخش دانش 
بنیان در کشور نیز در نظر گرفته شــده که این طرح را متمایز می سازد.

نماینده مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط 
تحریمی تولید برخی کاالها توسط شرکت های دانش بنیان با مشکل روبرو 
شده؛ در این طرح راهکارهایی ارائه شده است؛ مسئله تحریم، شرکت های 
دانش بنیان را نیز مانند بقیه شرکت ها در کشور تحت تأثیر قرار داده است. 
البته در برخی موارد شــرکت های دانش بنیان با مشکالت جدی تر روبرو 
هستند زیرا موارد و قطعات مورد اســتفاده آن ها در تولید به علت سطح 
فناورانه باال بیش از شرکت هایی هســت که مواد و قطعات اولیه تولیدات 

آن ها در کشور وجود دارد.

اخبار

نوبتدهیدرمراکزشمارهگذاریخودرواینترنتیمیشود
رئیسپلیسراهنماییورانندگیناجاازآغازنوبتدهیاینترنتیدردومرکزشمارهگذاریتهرانازهفتهآیندهخبرداد.سردارسیدکمالهادیانفربااشارهبهاجرایپروتکلهایبهداشتی

درمراکزخدماتدهیراهوربهویژهمراکزشمارهگذاریگفت:فرآیندنوبتدهیاینترنتیدردومرکزشمارهگذاریتهرانازیکشنبههفتهآیندهکلیدمیخوردوپسازآناینطرح
بهصورتکالنوکشوریاجراییمیشود؛اجرایاینطرحدرراستایکاهشمراجعاتحضوریبهمراکزشمارهگذاریاست.

در حالی واحدهای تولیدی 
لوازم خانگی بــرای تامین 
قطعــات وارداتی خــود در 
تنگنای ارزی هســتند که 
طبق گفتــه نایــب رئیس 
اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای، برخی شعب این 
فروشــگاه ها با کمبود لــوازم خانگــی و الکترونیکی 
روبه رویند. منصــور عالی پور، نایــب رئیس اتحادیه 
فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به دلیل کمبود لوازم 
خانگی گفت: »واردات لوازم خانگی به صفر رسیده و 
تولیدکنندگان ایرانی تمام تالش خود را برای تامین 
نیاز بازار می کنند، اما فعال نیاز بازار داخل بیشــتر از 
تولیدات اســت.«او افزود: »تنها کمبــودی که گاهی 
اوقات برخی شــعب فروشــگاه های زنجیره ای با آن 
مواجه می شوند در امر لوازم خانگی و الکترونیکی است 

 در غیر این صورت فروشگاه ها در تامین کاال با مشکل
مواجه نیستند.«

افزایش دوباره قیمت لوازم خانگی در بازار 
در کنار کمبود برخی از لوازم خانگی، شــاهد افزایش 
قیمت نیز هستیم. در همین رابطه سخنگوی انجمن 
لوازم  خانگی ایران می گوید: »بــه دلیل تقاضای باال، 
قیمت برخی کاال هــا در بازار افزایش یافتــه و با نرخ 
کارخانه تفاوت چشــمگیری دارد.« به نظر می رسد 
آنچه بیش از همه به مشکالت این بازار می افزاید، عدم 
نظارت در سطح بازار و حمایت ناکافی از تولید داخل 
است که شایسته است سرپرست وزارتخانه صمت در 

این رابطه ورود کند. 

تردید در صحت آمار اعالمی »بهین یاب« در 
مورد افزایش تولید

این در حالی اســت که طبق آمار وزارت صمت، تولید 
لوازم خانگی با ســیر صعودی روبه رو بوده اســت. بد 

نیســت بدانیم آمار وزارت صمت از سامانه بهین یابی 
استخراج می شــود که تولیدکنندگان خود تولیدات 
خود را در آن اظهار می کنند و در صحت این آمار شک 

و شبهه است زیرا نظارتی بر آن نیست. 
»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، وضعیت تولید 

لوازم خانگی را بررسی می کند. 

نايب رئيس اتحاديه فروشگاه های زنجيره ای: نياز بازار داخل به لوازم خانگی بيشتر از توليدات داخل است

تنگنای ارزی تولیدکنندگان  لوازم  خانگی
هشدار نسبت به توقف توليد لوازم خانگی                                                      افزايش صوری آمار توليد لوازم خانگی

توليدكنندگان لوازم خانگی تنها تا 2 ماه ديگر قادر به توليد هستند                                     فاصله باالی نرخ  لوازم خانگی در كارخانه و بازار

تخصیص قطره چکانی ارز به تولیدکنندگان لوازم خانگی
علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم  خانگی ایران

احتمال کاهش تولید لوازم خانگی در یکی، دو ماه آینده بسیار جدی است و دلیل آن عدم اختصاص ارز به تولیدکنندگان است. در حالی که ستاد تنظیم بازار ۱.5 میلیارد دالر برای صنعت لوازم خانگی تصویب کرده؛ ولی بانک 
مرکزی تاکنون ارز بسیار اندکی تزریق کرده و حتی به سختی و با شرایطی به واحدهای تولیدی اجازه می دهد از ارز صادراتی و ارز متقاضی استفاده کنند. به هر حال تولیدکنندگان لوازم خانگی دچار چالش تامین مواد اولیه از 
خارج خواهند بود. لوازمی که در حال حاضر تولید می شود با استفاده از مواد اولیه ای است که از سال گذشته وارد شده و به دلیل تنگنای ارزی واحدهای تولیدی در ۳ ماه آینده با بحران بزرگی روبه روییم. رشد تولید در حال حاضر 
ناشی از واردات سال گذشته است و ممکن است در ۴ ماهه ابتدای امسال در برخی از اقالم لوازم خانگی رشد داشته باشیم چون این اقالم ظاهرا گزینشی انتخاب می شوند برای آمار دادن ولی موضع رسمی انجمن این است که 
متاسفانه ممکن است در فصل پاییز دچار بحران شویم. تا 5 تیرماه تقریبا هیچ ارزی به واحدهای تولیدی داده نشده است. بانک مرکزی از ۲5 تیرماه به صورت محدود تخصیص ارز می دهد. در حال حاضر ارز به صورت قطره چکانی 
تزریق می شود. پیش بینی ما این است که اگر مشکل تامین ارز را حل نکنند در فصل پاییز مشکالت بیشتری خواهیم داشت. این در حالی است که تولید در اکثر اقالم تاکنون جوابگوی بازار داخل بوده است و کمبودی نیست. ولی 
در آینده نزدیک در صورت عدم اختصاص ارز دچار بحران خواهیم شد. مجاز گذاشتن ارز صادراتی برای تامین مواد اولیه واحدها و ارز متقاضی برای واحدهای تولید لوازم خانگی  درخواست ما از وزارت صمت و بانک مرکزی است. 

ادامه فعالیت  واحدهای تولیدی لوازم خانگی در هاله ای از ابهام
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم  خانگی ایران

بانک مرکزی از اواخر بهمن سال گذشته تا ۲5 تیرماه، ارز نیمایی برای واحدهای تولیدی لوازم خانگی تخصیص نداده و یا در حد ۱5-۱۰ درصد نیاز ارزی واحدهای تولیدی لوازم خانگی اختصاص داده است. بنابراین در اینکه 
تامین ارز مواد اولیه یا قطعات وارداتی به حد کافی نبوده، شکی نیست. قطع به یقین با کاهش تخصیص ارز کاهش تولید را شاهد خواهیم بود؛ اما در اینکه آمار ۴ ماهه اول وزارت صنعت افزایش تولید لوازم خانگی را نشان می دهد 
باید به دو مطلب توجه داشته باشیم. اول اینکه سامانه »بهین یاب« که آمار تولیدات واحدها را ارائه می کند، به صورت خوداظهاری است و اوحدهای تولیدی خود آمار تولید را وارد می کنند و هیچ کنترلی روی این آمارها نیست. 
دوم اینکه به فرض هم این افزایش تولید در سه، چهار ماهه اتفاق افتاده باشد تخصیص ارز، سفارش گذاری، تولید و حمل مواد اولیه و خدمات حداقل در هر پروسه ۳ تا ۴ ماه طول می کشد. یعنی برمی گردد به تخصیص ارزی که 
در دی و بهمن اتفاق افتاده و دست تولیدکننده رسیده است. اگر هم تولیداتی در سه ماهه ابتدای امسال داشتیم مربوط به تخصیص ارز آن زمان است. اما با توجه به اینکه تخصیص ارز از اواخر بهمن ماه به آن شکل برای واحدهای 
تولیدی لوازم خانگی انجام نشده، کاهش تولید را با این روند در یکی دو ماه آینده خواهیم داشت و کاهش تولید حتما اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ظرفیت های کشور در صنعت لوازم خانگی در اکثر کاالها کفاف و تکافوی نیاز داخل 

را می کند اال چند کاال مثل اتو و.. که به 5 قلم محدود می شود که گفتنی است واردات آنها ممنوع نشده است. 
بنابراین کاالهایی که ممنوع شده عموما کاالهایی اند که ظرفیت های کشور تکافوی نیاز داخل را می کند اما چرا در فروشگاه ها کمبود داریم؟ برای تولید ما حدود ۳5 درصد ارزش کاالی نهایی، بخش واردات آن است و ۶5 درصد 
آن را داخلی سازی کردیم. تامین مواد اولیه داخلی با مشکل مواجه است. از آن طرف برای ارزش وارداتی مواد اولیه و اقالم مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ۴ ماه است که تخصیص ارزی صورت نگرفته است. از این طرف بخشی از آن 
را از محل ارز حاصل از صادرات غیر و خود بدون انتقال ارز می آوردند که آن هم بانک مرکزی با بخشنامه های اخیر خود و سیاست هایی که برای کنترل نرخ ارز دارد محدود کرده و تخصیص ارز نیمایی هم که شدیدا محدود شده 
است. پیش بینی من این است این روند می تواند برای صنعت لوازم خانگی خطرناک باشد و کاهش تولید را در دو ماه آینده شاهد خواهیم بود اگر این روند ادامه پیدا کند.  تا زمانی که تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید تامین نشود 

تولید چطور اتفاق بیفتد؟ آن آمار افزایش تولیدی که وزارت صنایع داده بخشی مربوط به تامین ارز ماه های قبل است )۶ ماه قبل( ولی این روند نمی تواند ادامه داشته باشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس پلیس فتا استان البرز با توصیه به شهروندان 
گفت: ســیم کارت روشــن خود را به هیچ وجه 
در اختیار دیگــران نگذارید. ســرهنگ"محمد 
اقبالی" گفت: با توجه به این که بسیاری از جرائم 
و کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی با اســتفاده 
از سیم کارت های تلفن همراه ســایر افراد انجام 
می شود، از شــهروندان درخواست داریم به هیچ 
وجه سیم کارت روشن خود را در اختیار دیگران 
نگذارند.وی افزود: شهروندان حتما در نظر داشته 

باشند که در هنگام انتقال سند مالکیت سیم کارت 
هایشان حتما اکانت های شبکه های اجتماعی که 
با آن سیم کارت فعال شده اند را حذف کنند، چرا 
که احتمال سوء استفاده از اکانت ها در شبکه های 
اجتماعی توسط خریدار سیم کارت متصور است.

این مقام انتظامی با بیان این که خرید و فروش سیم 

کارت های روشن بدون انجام تغییر سند مالکیت 
غیر قانونی است، اظهار داشت: شهروندان به هیچ 
وجه سیم کارت های روشن را که بدون تغیر سند 
مالکیت به فروش می رســند را خریداری نکنند.

سرهنگ اقبالی در ادامه با اشــاره به خرید های 
اینترنتی شهروندان از کانال های تلگرامی اشاره 

کرد و اظهار داشــت: کاربران از اعتماد بی مورد 
به کانال های تلگرامــی فروش اجناس خودداری 
کنند .رئیس پلیس فتا استان البرز در پایان با اشاره 
به آسیب هایی که ســیم کارت روشن می تواند 
متوجه صاحبش کند اشاره کرد و گفت: شهروندان 
برای مشــخص نمودن تعداد ســیم کارت های 
www.mobilecount. فعال خود به ســایت
cra.ir مراجعه و یا شــماره ملی خود را به سامانه 

۳۰۰۰۱5۰ پیامک کنند.

شــیوع ویروس کرونا مشــاغل آموزش محــور از جمله 
آموزشگاه ها را بیشتر از سایر مشاغل در معرض آسیب قرار 
داده و با چالش های جدی از جمله کمبود زیرساخت های 
اینترنتی مناسب و در نتیجه خسارتهای مالی مواجه کرده 
اســت. پیشــرفتها در حوزه فناوری اطالعات و اینترنت 
شرایطی را در فضای مجازی برای کاربران فراهم کرده است 
که با گرفتن آموزش در رشته  های مختلف بتوانند توسعه 
شــغلی  و ارایه خدمات خود را دنبال کنند. از سوی دیگر 
ظرفیت فضای مجازی و بسترمناسب، زمینه رابرای رشد و 
نوآوری در حوزههای تخصصی جدید فراهم کرده است و 
در این فضا رشد کسب و کارهای اینترنتی، رقابت و سرمایه 
گذاری می تواندچشم انداز مناســبی را در زمینه امنیت 
شغلی فراهم کند. شیوع ویروس کرونا در کشور، خسارت 
بسیاری به آموزشگاه های آموزشی وارد کرد به نوعی که 
برخی از آموزشــگاه ها به تعطیلی کشــیده شد از سوی 
دیگر کاربران آموزشــی در این دوره بیماری با مشکالتی 
از قبیل، سرعت نامطلوب اینترنت، هزینه باالی ترافیک، 
آشنا نبودن با چکونگی راه اندازی نرم افزارهای آموزشی 
و دسترســی به مــدرس مواجه شــدند و همین عوامل 

 ادامه روند آموزش در برخی حــوزه ها را با چالش مواجه
 کرده است.

کمبود بســترهای اینترنتی در شهرهای 
کوچک

نرگس نصیری کاربر آموزشــگاه زبــان از طریق فضای 
مجازی در اهــواز در گفت  و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشت : قبل ازشیوع بیماری کرونا فضای مجازی بستر 
الزم در انجام برخی امور روزمره فراهــم کرده بود ولی 
درمبحث آموزش فرصتی فراهم شد تا به صورت جدیتر 
این فضا را تجربه کنیم، این ارتباط از طریق نرم افزارهای 
جدیدی که برخی آموزشگاه ها ارایه می دادند، فراهم شد 
تا آنجا که تبادل تصویر و صدا بــه صورت دوطرفه برای 
کاربر و مدرس ایجاد شد.فاطمه میریان مدرس یکی از 
آموزشگاه های هنری اهواز درگفت وگو با خبرنگار ایرنا 
گفت :درشرایطی که شــیوع بیماری کرونا محیط الزم 
برای آموزش های عملی را از ما سلب کرده بود، آموزشگاه 

از طریق فضای مجازی توانست ارتباط خوبی را با گروه 
سنی بزرگساالن در برخی رشته های هنری فراهم کند.

وی افزود :این ارتباط از طریق ارایه فیلم های آموزشی 
در صفحات مجازی صورت می گرفت و هنرجو با امکان 
پرسش و پاسخ و دسترســی به آموزش ها می توانست 
بهره الزم راببرد.میریان با اشاره به محدودیت برقراری 
آموزش آنالین درفضای مجازی گفت:این فرصت برای 
هنرجوهایی که امکان حضوردر کالس را نداشته اند نیز 
فراهم شده تا آموزش ها را به صورت گام به گام فراگیرند.

شیرین کمایی مدیریکی از آموزشــگاه های آشپزی و 
شیرینی پزی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در 
دوره شیوع بیماری کرونا بخشی ازکالس ها با توجه به 
دستور العمل های ساده یادگیری، درآموزش شیرینی 
پزی وآشپزی، از طریق فضای مجازی قابل اجرا بود، ولی 
بخش مهم و عملی این کار که شامل آموزش های خاص 
و حرفه ای است به دلیل حضور نداشتن هنرجو در کالس 
وانجام کار عملی، ونیز مشــکالت مربوط به نت مناسب 

کار آموزش را با مشکل روبرو می کرد.وی گفت: باشیوع 
ویروس کرونا تعداد هنرجوهای  این آموزشــگاه به یک 
دهم کاهش یافته که باعث  کاهش شدید درآمد و کسری 

بودجه برای تامین هزینه  های آموزشگاه شد.

خسارت مالی به آموزشگاه  ها در اثر شیوع 
کرونا

ایمان مومن مدیر یکی از موسسه  های آموزش عالی آزاد 
اهواز در گفت  وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص آموزش در 
فضای مجازی اظهار داشــت: همزمان با شیوع بیماری 
کرونا در کشور این موسسه، بستر الزم را برای افرادی که 
به دنبال مهارت ورزی در رشته های آموزشی بودند مهیا 
کرد، تا با برگزاری کالس هــای رایگان در زمینه فضای 
مجازی  جذب مخاطب کند، به عنوان مثال در حوزه بازار 
سرمایه و بورس مخاطبان جدید اضافه شد.مومن با اشاره 
به اینکه افراد در فضای کالس های حضوری امکان بهره 
مندی بیشتری را دارندگفت : طبق نظرسنجی کاربران 
آموزشگاه برای برگزاری کالس ها، این امرباحضور 5۰ 

درصدی افراد با رعایت پروتکل ها بهداشتی انجام شد.

اگر استارتاپ های موفق نیز نتوانند در بورس موفق باشند 
و لطمه ببینند، ما با مشکالتی مواجه می شویم. الزاما بازار 

سرمایه تنها راه و بهترین راه برای جذب نقدینگی نیست.
عادل طالبی معتقد است: اگر استارتاپ های موفق نیز نتوانند 
در بورس موفق باشند و لطمه ببینند، ما با مشکالتی مواجه 
می شویم. الزاما بازار سرمایه تنها راه و بهترین راه برای جذب 
نقدینگی نیست.عادل طالبی، استراتژیست کسب وکارهای 
آنالین در گفت وگو بــا نبض فنــاوری در خصوص ورود 
استارتاپ ها و کســب وکارهای نوپا به بازار سرمایه گفت: 
»بورس یا هر بازار مالی دیگری جذابیــت خودش را دارد. 
جذب نقدینگی یکی از استراتژی هایی است که فاندر ها یا 

موسســان از طریق آن بتوانند نتیجه زحمات خودشان را 
به شکل ریالی ببینند و تبدیل سرمایه می تواند به رونق آن 
کسب و کار کمک زیادی کند.«او ازامکان »ارزش گذاری« و 
»ارزیابی کسب و کار« به عنوان دو مزیت مهم ورود شرکت ها 
به بازار سرمایه یاد کرد و ادامه داد: »حضور در بورس نه  فقط 
برای استارتاپ ها، بلکه برای هر کسب وکاری اتفاقی مهم 
است. اگر هر کســب وکاری بتواند شرایط ورود به بورس را 
داشته باشد، می توان از ورود به بورس به عنوان یک رخداد 

مثبت یاد کرد.«این استراتژیست با اشاره به این موضوع که 
هر رشد اقتصادی نیازمند وجود زمینه های مناسب است، 
گفت:» همانطور که اگر یک بچه در نه ماهگی به دنیا بیاید، 
می توان به رشد او امیدوار بود و اگر در هشت ماهگی متولد 
شود، نیازمند دستگاه خاص تنفسی برای ادامه حیات است 
و اگر در پنج ماهگی به دنیا بیاید، قطعا مرده خواهد بود؛ در 
زمینه استارتاپ ها این نگرانی وجود دارد که آن ها هنوز به 
آمادگی الزم برای ورود به بورس نرسیده باشند. این نکته 

مهمی است که باید از سوی صاحبان کسب و کار مورد توجه 
قرار بگیرید.«طالبی در بیان نگرانی دیگری که نســبت به 
ورود استارتاپ ها به بورس وجود دارد، توضیح داد: »نکته 
دیگر آن که باید ببینیم حضور در بورس به چه دلیلی انجام 
می شود؟ چرا »علی بابا«ی چینی، سایت آمازون یا خیلی 
دیگر از اســتارتاپ های قدرتمند دنیا برای ورود به بورس 
تردید داشتند؟ چرا استارتاپ های ما تا این حد با عجله به 
سمت بورس رفته اند؟ آیا این شتاب می تواند به دلیل تفاخر 
مدیران دولتی نسبت به عملکردشان باشد؟ باید گفت که 
استارتاپ ها و حوزه کسب وکارهای نوپا نمی تواند فضایی 

برای این نمایش ها باشد.«

خرید اینترنتی از کانال های تلگرامی ممنوع

چالش های آموزش در فضای مجازی در دوران کرونا

عادل طالبی استراتژيست كسب وكارهای آنالين عنوان كرد

بازار سرمایه تنها راه برای جذب نقدینگی استارتاپ ها نیست
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