
مدیرعامل بورس تهران گفت: تا پایان هفته جاری 
انجام معامالت تا ساعت ١٥ افزایش می یابد.

به گزارش ایسنا، علی صحرائی - مدیرعامل بورس 
تهران - در یک برنامه رادیویــی اظهار کرد: اوضاع 
بورس خوب است و مردم هم استقبال خوبی داشته 
اند؛ البته پول های خرد مــردم جریانی متفاوت از 
نقدینگی را فراهم کرده و توسعه طرح های کشور 

هم کمک می کند.
او ادامه داد: مردم ما به واسطه شرایط فرهنگی عالقه 
مند هستند که مستقل باشند اما فردی که  که دانشی 
هم ندارد وارد این فًضای بورســی می شود و چشم 
بسته عمل می کنند؛ همچنین دنباله رو دیگران می 

شود. صحرائی گفت: مردم باید اطالعات مالی داشته 
باشند و به متخصص این کار مراجعه کنند زیرا ورود 
مستقیم ممکن است ضرر و زیانی هم داشته باشد. 
او یاداور شــد: ویژگی  بورس این است که شفافیت  
حداکثری دارد اما هیچ کس نمی تواند سرمایه گزاری 

در بورس را تضمین کند.
صحرائی بیان کرد: ما در افزایش ســواد مالی مردم 
کارهای مختلفی را انجــام دادیم؛  بورس تهران ٢٢ 
تاالر منطقه ای دارد که قبال از کرونا کالس حضوری 
برای مردم برگزار می کردند اما در حال حاضر اطالع 

رسانی به صورت پیامک شده است.
صحرائی تاکید کرد: سامانه معامالتی  بورس محصول 

کشور فرانسه است که  در ســال ٢٠١٦نصب شده 
و سال ٢٠١٨ به روز شده اســت اما دیگر خدمات 
جدیدی ارائه نشده است البته هر سامانه دیگری هم 
پاسخگو این تعداد کد سهام داری نیست. او گفت: 
کشور ما مشتری محور است؛ در حال حاضر ١٠٨ 
کارگزاری و بیش از ٢٠٠٠ ایســتگاه معامالتی در 
کشور وجود دارد؛ همچنین تا پایان هفته ساعت های 
معامالتی تا ساعت ١٥ افزایش می کند. او اظهار کرد: 
ما برای رفع مشکالت بورسی جلسه هایی با دانشگاه 
های برتر کشور برگزار کردیم. صحرایی خاتمه داد: 
مردم پس انداز خود راوارد  بورس کنند نه اینکه اموال 

ضروری خود را بفروشند.

برخی از تحلیلگران بازار جهانی بر این باورند که قیمت 
طال عقب نشــینی کند یا نه، طال همچنان به ثبت 
رکوردهای جدید ادامه می دهد و به سوی مرز ٢١٠٠ 

دالر و باالتر از آن در حرکت است.
به گزارش ایسنا، تحلیلگران اظهار می کنند عالقه بسیار 
باالی سرمایه گذاران به فلزات ارزشمند، روند صعودی 
طال را پرقدرت نگه می دارد و از ســوی دیگر عوامل 
کالن که در افزایش قیمــت طال موثر بوده اند، تغییر 
نکرده اند و از تداوم روند صعودی این فلز ارزشــمند 

پشتیبانی می کنند.
طال هفته گذشته برای نخستین بار از مرز ٢٠٠٠ دالر 
و سپس از مرز ١٠٥٠ دالر عبور کرد و تا رکورد ٢٠٨۹ 
دالر هم چیش رفت. هر اونس طال در معامالت بازار 
نیویورک ۴١ دالر و ۴٠ سنت معادل دو درصد سقوط 
کرد و در ٢٠٢٨ دالر بسته شد اما همچنان باالی مرز 
روانی مهم ٢٠٠٠ دالر ماند و برای کل هفته ٢.٢ درصد 
رشد ثبت کرد. تحلیلگران به کیتکونیوز گفتند: تدابیر 

محرک مالی و پولی جهانی، طوفان کاملی برای طال 
فراهم کرده اند و با وجود سقوط دو درصدی قیمت این 
فلز زرد در معامالت روز جمعه، روند کلی بازار بسیار 

مثبت مانده است.
چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه السال 
فیوچرز به کیتکونیوز گفت: عقب نشینی قیمتها برای 
بازار خوب است و اجازه می دهد از حباب قیمت کاسته 
شود. باید به خاطر داشت که قیمت طال به سرعت و 
بدون اصالح صعود کرد. طال ممکن است پیش از ادامه 
روند صعودی، تا ٢٠١١ دالر که میانگین قیمت ١٠ 
روزه است، عقب نشــینی کند. با این حال انتظار می 
رود عقب نشــینی قیمتها با افزایش تقاضای خرید 
روبرو شود زیرا سرمایه گذاران در حاشیه بازار نشسته و 

منتظرند تا در قیمت خوب وارد بازار شوند.
در شــرایطی که بانکهای مرکزی به چاپ پول برای 
حمایت از اقتصادهای آسیب دیده از شیوع ویروس 
کرونا اقدام کــرده اند، طال به عنوان ســدی در برابر 

تورم و یک دارایــی امن دیده می شــود. با این حال 
تحلیلگران هشــدار دادند اگر طال بــه پایین قیمت 
٢٠٢٥ دالر نزول کند، احتمال کاهش بیشتر فروش 
این فلز ارزشمند وجود دارد. به گفته دانیل پاویلونیس، 
کارگزار ارشد کاال در شرکت آر جی او فیوچرز، مردم 
طال و نقره را پناهگاه واقعی ســرمایه خود می دانند. 
یکی از دالیل افزایش قیمت ایــن فلزات، چاپ پول 
بوده که بازده واقعی را منفی کرده است. با منفی شدن 
یا کاهش نرخهای بهره، سرمایه گذاران ترجیح می 
 دهند به جای نگهداری پولهایشان در بانک، به خرید 

طال بپردازند.
پاویلونیس انتظار دارد طال تا پایان ســال نزدیک به 
۳٠٠٠ دالر صعود کند. سرمایه گذاران در هفته جاری 
به مذاکرات بسته محرک مالی در واشنگتن باید توجه 
دقیقی داشته باشند. تصویب یک بسته محرک مالی 
عظیم دیگر احتماال به معنای چاپ پول بیشتر، دالر 

ضعیفتر و قیمت باالتر طال است.

عربســتان بیشــترین میزان ذخایر ارزی را در بین 
همسایگان ایران دارد.

 به گزارش ایسنا، داده های جمع آوری شده توسط 
موسسه سی آی سی سی نشــان می دهد در بیشتر 
کشــورهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس، میزان 
ذخایر ارزی در مقایسه با ماه های قبلی روندی نزولی 
داشته اســت که دلیل اصلی آن، کاهش درآمدهای 
دولتی و تزریق ارز به بازار برای کاهش نوسان ها بوده 
اســت. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز 
یکی دیگر از دالیلی اســت که باعث این روند نزولی 

بوده است. 

عربستان
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی عربستان معادل 

۴۳٥ میلیارد و ٨٠٥ میلیون دالر بوده که این رقم 
در مقایســه با ماه قبل، یک میلیارد و ۹۹٥ میلیون 
دالر کاهش داشته اســت. طی بازه زمانی ٢٠٠٠ تا 
٢٠٢٠، بیشترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در 
این کشور مربط به اوت ٢٠١۴ با ۷۳١ میلیارد و ٢١۷ 
میلیون دالر و پایین ترین کورد ثبت شده نیز مربوط 
به سپتامبر ٢٠٠٢ با ۳۷ میلیارد و ۴٢۴ میلیون دالر 

بوده است. 

امارات
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایــر ارزی امارات معادل 
۹۳ میلیارد و ۷٠٦ میلیون دالر بوده که این رقم در 
مقایسه با ماه قبل، یک میلیارد و ۳٠٠ میلیون دالر 
کاهش داشته است. طی بازه زمانی ١۹۷۳ تا ٢٠٢٠، 

بیشترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی در این کشور 
مربط به فوریه ٢٠٢٠ با ١٠۹ میلیارد و ٥.٢ میلیون 
دالر و پایین ترین کورد ثبت شده نیز مربوط به ژوین 

١۹۷۳ با ٥۴ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دالر بوده است. 

قطر
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی قطر معادل ۳۷ 
میلیارد و ۴۷٥ میلیون دالر بوده که این رقم در مقایسه 
با ماه قبل، ۷٢ میلیون دالر کاهش داشته است. طی 
بازه زمانی ١۹٦٦ تا ٢٠٢٠، بیشترین رکورد ثبت شده 
ذخایر ارزی در این کشور مربط به نوامبر ٢٠١۴ با ۴٥ 
میلیارد و ۴٥٦ میلیون دالر و پایین ترین کورد ثبت 
شده نیز مربوط به ژوین ١۹٦۷ با پنج میلیارد و ٨٠٠ 

میلیون دالر بوده است.

افزایش ساعات معامالت بورسی

ماراتن طال برای شکستن قیمت باالتر ادامه دارد

همسایگان ایران چقدر ذخایر ارزی دارند؟
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استیضاح  وزیر نفت
 کلید خورد

سهام عدالت
 را  ارزان 
نخرید

دژپسند خطاب به بانک ها:

هرگونه  جابه جایی 
بیماران کرونایی 

جرم است
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اسالمی: 

سرمقاله

يادداشت

ابهامات
توافق ایران و چین

طرح های غیرکارشناسی 
و فشار مضاعف به مردم

زمانی که کشــور ضعیفی 
که در موقعیت دشــواری 
قرار دارد با یک کشور قوی 
قرارداد مــی بندد، طبیعی 
اســت که معادله ای نابرابر شکل می گیرد. چین 
به عنوان قدرت دوم جهانی دســت پری دارد که 
طبیعتا برای دادن این امتیــاز به ما از ایران امتیاز 
زیادی خواهد گرفت. این قرارداد بسیار کلی است 
و وقتی قراردادی گوشه های باز زیاد داشته باشد به 
نفع طرف قوی تر است که به میل خودش تفسیر 
می کند و طرف ضعیف تر دســتش به جایی بند 
نیســت. یکی از بزرگ ترین اشکاالت این قرارداد 
این است که اذعان دارد که چین سرمایه گذاری 

می کند...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  فرید زاوه، کارشناس خودرو
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چشم انداز 
توافق ایران و چین

جزئیات نرخ تسهیالت 
وام ودیعه مسکن

بنگاه داری بانک ها عرضه و تقاضای بازار مسکن را به هم ریخته است

سوداگری  بانک ها   در بازار مسکن
صفحه3
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زمزمه  تغییر سهمیه  بندی  بنزین
در این طرح  برای هر فرد ماهیانه 20 لیتر در نظر گرفته می شود

در طرح   جدید   نمایندگان   سهمیه بنزین   به   فرد   اختصاص   می یابد

»فقط همین موضوع که دلواپسان و کاسبان تحریم، 
در یک جبهه علیه این توافق هستند خود گواه عالی 
بودن این توافق بــرای مردم و جوان هاســت!« این 
سخنی است که برخی عســر و حرج توافق ٢٥ ساله 
ایران و چین را بر عیار آن می ســنجند. در حالی که 
 این توافق همانند بســیاری دیگــر از توافق ها هنوز 
ناگفته هایش بیشتر از گفته هایش است و موارد مغفول 
زیادی دارد که برای دادن یک حکم کلی زود است. بد 
نیست بدانیم آنچه موجب تمایل چین برای همکاری 
با ایران است موقعیت جغرافیایی استراتژیکش است. 
برای اینکه به این پتانسیل باالی ایران پی ببریم، کافی 
است که نقشه کشور ایران را در نقشه کره زمین، حذف 
کنیم، آنگاه می توان دید که کل خشــکی های کره 

زمین در ناحیه ایران...

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: نرخ تسهیالت 
یک ساله وام ودیعه مسکن ١۳ درصد و تسهیالت 
سه ساله ١٢ درصد است. سید علی اصغر میرمحمد 
صادقی با اشاره به تسهیالت در قالب عقد مرابحه 
خرید کاال و خدمات اظهار کرد: با رعایت مالحظات 
شرعی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی، این 
تسهیالت در قالب عقد مرابحه خرید کاال و خدمات 
و در دو صورت یک و ســه ســاله به افراد مشمول 
این وام پرداخت خواهد شــد. وی افزود: این وام در 
شهر تهران ٥٠٠ میلیون ریال، در هشت کالنشهر 
اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، قم، کرمانشاه 
 و کرج ۳٠٠ میلیون ریال و در ســایر شهر ها ١٥٠ 

میلیون ریال خواهد بود...



اقتصاد2
ایران وجهان

اسالمی: 
هرگونــه جابجایــی بیماران 

کرونایی جرم است
وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران طبق »انکس١٣« 
درحال تحقیقات روی سقوط هواپیمای اوکراینی 
است و به زودی اطالعیه جدید سازمان هواپیمایی 
درباره جزییات سقوط پرواز تهران- کی یف منتشر 
می شود.محمد اســالمی در پاسخ به سوال ایرنا در 
خصوص زمان انتشــار اطالعات دانلود شده جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراینی، افزود: یافته های کمیته 
بررسی سانحه هوایی سازمان هواپیمایی و مشاهدات 
عینی با اطالعات جعبه سیاه هواپیما تطبیق داده 
شده و قرار است ایران با حضور هیئت اوکراینی به 
جمع بندی نهایی برسد و بیانیه نهایی صادر شود.
وزیر راه و شهرســازی درباره زمان قطعی انتشــار 
گزارش نهایی ســازمان هواپیمایی گفت: منتظر 
هماهنگی با تیم اوکراینی هستیم.وی در پاسخ به 
سوال دیگر ایرنا در خصوص فشار دولت کانادا برای 
انتشار فوری جزییات حادثه سقوط، گفت: به بیانیه 
های سایر کشورها کاری نداریم، ایران طبق انکس 
١٣ درحال طی مراحل کار اســت و کمیته بررسی 
سانحه کار خود را انجام داده و جمع بندی سانحه 
به زودی انجام و اطالعات منتشــر می شــود.وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص چرایی تغییر مدیران 
سازمان هواپیمایی و هما گفت: این تغییر، موضوع 
حائز اهمیتی است که با هدف ایجاد انضباط فراگیر 
در صنعت هوانوردی این تغییرات انجام می شود. 
برای سازمان هواپیمایی کشوری توسعه تعامالت 
با ایکائو )ســازمان جهانی هوانوردی( و کشورهای 
گوناگون در ارجحیت بوده و الزم است که مدیریت 

این سازمان، بدون ناهماهنگی باشد.
اســالمی درباره جابجایی بیماران کرونایی با سفر 
هوایی نیز اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، هرگونه جابجایی بیماران کرونایی 
ُجرم اســت و فرد بیمار مرتکب جرم شــده است، 
بنابراین به هیچ عنوان بیمــار کرونایی با هواپیما 
مسافرت نکرده است، البته در فرودگاه ها همچنان 
تب سنجی انجام می شــود که تنها نشانه مشکوک 
بودن به کرونا اســت. در صورت داشــتن شرایط 
مشــکوک به کرونا، از ورود فرد مبتــال به هواپیما 
جلوگیری می شــود.وزیر راه و شهرســازی درباره 
علت جابجایی عابــدزاده نیز گفت: دلیل جابجایی 
عابدزاده پرونده سقوط هواپیما نیست، وی پنج سال 
در این سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری 
خدمت کرده است و به دلیل ضرورت های سازمانی، 
شــاهد تغییر و تحول در این سمت بودیم.اسالمی 
در خصوص امن بودن آســمان ایران اظهار داشت: 
آســمان ایران امن ترین آســمان برای پروازهای 
عبوری است البته شیطنت هایی می شود و به دلیل 
مداخالت استکبار جهانی که وانمود می کند آسمان 
ایران ناامن است، برخی اطالعیه ها صادر می شود.
وی اضافه کرد: اکنون یک شــرکت انگلیســی در 
منتهی الیه خط شــرقی عراق یک خط هوایی باز 
کرده و با قیمت بسیار پایین شرکت های هواپیمایی 
را ترغیب به عبور از این منطقه می کند. هر از گاهی 
چنین شیطنت هایی به خرج می دهند اما به طور 
کلی کاهش پروازها در دنیا به دلیل شــیوع کرونا 

است.

مثبت ماندن شاخص بورس در 
روزهای آینده

کارشناس بورس گفت: سرعت رشد بورس نسبت 
به هفته گذشــته کمتر شــده اما روند بورس در 

روزهای آینده مثبت خواهد ماند.
همایون دارابی با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره 
به وضعیت امروز در بازار بورس اظهار کرد: پس از 
تعطیلی عید ســعیدغدیرخم بورس تهران امروز 
شــرایط خوبی را تجربه می کند و شاخص بورس 
به نزدیک ۴۶ هزار مثبت اســت و دوره استراحت 
در بازار بورس که از هفته گذشــته آغاز شده بود، 
امروز به پایان رسید.کارشناس حوزه بورس تصریح 
کرد: اولین شرکت سرمایه گذاری استانی در استان 
خراســان جنوبی در حال بازگشایی است و سهام 
دارانی کــه روش غیرمســتقیم را انتخاب کردند 

می توانند سهام خود را در این شرکت ارائه دهند.
وی افزود: ســهام دارانی که از روش مستقیم برای 
مدیریت دارایی خود استفاده کردند، می توانند ٣۰ 
درصد دوم دارایی خود را به فروش برسانند.به گفته 
وی؛ با تالش های صورت گرفته در سازمان بورس 
به دنبال انجام پذیرش مابقی شرکت های سرمایه 
گذاری استانی هســتیم تا همه سرمایه گذاران از 
این خدمات استفاده کنند.دارابی بیان کرد: سرعت 
رشد بورس نسبت به هفته گذشته کمتر شده، اما 
روند بورس در روز هــای آینده مثبت خواهد ماند.

این کارشناس حوزه بورس بیان کرد: طی معامالت 
امروز مردم نسبت به خرید ســهام بانک، معدن و 

پاالیشگاه ها بیشتر بوده است.

خبر

رییس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا گفت: ما 
نه می توانیــم فعالیت های 
اقتصادی، آموزشی، فرهنگی 
و اجتماعــی را بطــور کامل 
تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذشته این فعالیت 
ها را برگزار کنیم؛ باید حد وسطی را انتخاب کنیم و آن 
مســیر را طی کنیم. حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهور صبح یکشنبه در جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در ایام محرم گفت: از مردم و مسئوالن استان 
هایی که از حالت پیک عبور کرده اند تشکر می کنم. بر 
اساس آماری که امروز ارائه شــده، تقریبا از آغاز مرداد 
تغییری آغاز شده است و امیدواریم تا پایان مرداد شاهد 

روزهای بهتری باشیم.
وی با اشــاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اظهار کرد: زمانی مراعات مردم ۷۷ درصد بود و در سایه 
آن شاهد کاهش فوتی ها به تعداد ۲ رقمی بودیم، اما این 
مراعات به ١۷ درصد رســید و مردم فکر کردند دوران 
بیماری پایان یافته و دو مرتبه دچار یک موج شــدیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشورهای دیگر موج دوم 
کامال مشاهده می شود و ممکن است در آنجاها هم پس 
از مدتی دستورات بهداشــتی کمتر رعایت شده باشد، 
اظهار کرد: ما هم با موج دوم مواجه شده ایم. شاید این باال 
و پایین رفتن مربوط به اعمال مسئوالن و مردم می شود؛ 
جایی که مراعات می کنیم در شرایط ثبات هستیم و تا 
زمانی که که مراعات ها عادی میشــود یک مرتبه آمار 

افزایش می یابد.
روحانی ادامــه داد: در مجموع در هفتــه های اخیر در 
ایران و دنیا شــاهد افت و خیزهایــی بوده ایم؛ واقعیت 
این است که ۶ ماه است با این ویروس مواجهیم و شاید 
روزهای اول به مردم می گفتیم ماه و ســال معیار است 
و نه روز و هفته، اما برخی مــی گفتند ما در چند هفته 

این ویروس را از پا درمی اوردیــم، اما امروز ۶ ماه از آغاز 
شیوع کرونا گذشته است و بخش های درمانی، صنعتی 
و علمی عملکرد خوبی داشتند و مردم نیز در جاهایی 
که نیاز بوده همراهی کردند. با ایــن وجود باید بدانیم 
حداقل تا ۶ ماه دیگر با این شرایط مواجهیم و باید خود 
را آماده کنیم تا روزی که یک واکسنی بدست ما برسد و 
به اندازه کافی در اختیار ما قرار بگیرد و ما بتوانیم آن را 
 تولید کنیم؛ تا آن زمان که خیلی روشن نیست همه باید

 مراعات کنیم.
رئیس جمهورتصریح کرد: ادامه  اعمال محدودیت های 
شدید امکان پذیر نیست چراکه این کار جامعه را دچار 
التهاب و اضطراب و افسردگی می کند و اگر افسردگی در 
مردم ایجاد شود، نفس کشیدن برای آنها سخت می شود. 
در دنیا هم هر کسی که به سمت اعمال شرایط سخت 
رفت موفق نبود و آنها هم که رها کردند دچار گرفتاری 
شدند، بلکه آنهایی که معتدالنه رفتار کردند موفق بودند، 
ما نیز باید معتدالنه رفتار کنیم و بدانیم این ویروس برای 

مدتی خواهد بود باید تا یک ســال دیگر برای زندگی، 
ســازگاری و تعامل با این ویــروس برنامه ریزی کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه کسی فکر نکند کرونا به زودی 
خواهد رفت، گفت: این ویروس همچنان وجود دارد و باید 
برنامه ریزی متناسب با این ویروس کنیم؛ همه می دانیم 
رعایت یکسری پروتکل ها سخت است، اما چاره ای جز 

رعایت آنها نداریم.
وی با بیان اینکه باید برای شــرایط پیــش رو رعایت 
اصل »شــفآ« را در دســتور کار خود قرار دهیم، اظهار 
کرد: شست و شوی دســت و نظافت و بهداشت فردی، 
فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمع، اســتفاده از 
ماسک و اجتناب از ترددهای غیر ضروری و اجتناب از 
تجمعات بزرگ راه های نجات از کرونا است. پروتکل های 
 بهداشــتی برای هر بخشی متفاوت اســت و باید همه

  آنها را رعایت کنیم.
بر اســاس این گزارش، رئیس جمهور در ادامه با تاکید 
بر لزوم توجه به بیماریابــی، افزود: زمانی بیمار مراجعه 

می کند و زمانی ما او را پیدا می کنیم؛ باید به روش هایی 
روی آوریم تا زمانی که که بیمار را یافتیم، نزدیکان او را 

هم مورد آزمایش قرار دهیم.
روحانی تاکید کــرد: همه مردم باید دســتورالعمل ها 
را رعایت کننــد و زمانی که نتیجه  تســت آنها مثبت 
اعالم می شــود، دوران قرنطینه خود را رعایت کنند و 
اگر رعایت نکردند در دســتورالعمل های مجازاتی که 
وزارت کشور هفته آینده اعالم می کند لحاظ شود.وی 
گفت: مردم ما عمدتا با روش هایی اقناعی پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند نیازی به اعمال مجازات 
نبوده اما افرادی هســتند که رعایت نمی کنند و باید با 
تنبیه آنها از تخلف در ایــن زمینه جلوگیری کنیم، لذا 
اعمال قانون بسیار مهم است و باید مورد نظر قرار دهیم 
و ان شــاءاهلل جلسه شــنبه آینده این مجازات ها برای 
 ٣ بخش اصناف، ادارت و بخش عمومی جامعه تبیین

 و ابالغ می شود.
روحانی ادامه داد: برای سالمندان و کسانی که بیماری 
زمینه ای دارند باید فکــر جداگانه ای کنیــم و از آنها 
مراقبت کنیم تا گرفتار این بیماری نشــوند.وی با بیان 
اینکه نظام دیجیتال باید در کشــور توسعه فزاینده و 
روزافزون پیدا کند، خاطر نشــان کرد: امروز وضعیت 
کشور خوب است اما به نظر من با توجه به این بیماری 
به نسبت وضعیت کند اســت؛ باید همه کارهای ما از 
 طریق سیســتم دیجیتال انجام شــود و از مراجعات
 کم کنیم. اگر کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر است 
اما مسئول اداری ارباب رجوع را مجبور به حضور می کند 
باید برای مدتی انفصال از خدمت شــود. در این زمینه 
موارد مشخصی بوده که تذکر دادم که کار ساده ای که 
می شده از طریق فضای مجازی انجام شود، فرد را به مرکز 
کشاندند و او را ۴روز در سفر نگه داشتند و اتفاقا او در این 
مدت به کرونا مبتال شده است.رئیس جمهور همچنین 
با بیان این که دولت از شرکت های دانش بنیان فعال در 
زمینه دارو و واکسن حمایت می کند، اظهار کرد: یافتن 
دارو و واکسن برای ما اولویت دارد و اشکالی ندارد در این 

زمینه کار موازی انجام شود.

روحانی: 

از شرکت های دانش بنیان دارو   و   واکسن حمایت می کنیم

خط و نشان وزیر اقتصاد برای بانکها: 
سهام عدالت را ارزان نخرید

وزیر اقتصاد با اشاره به این که هیچ بانکی اجازه 
خرید سهام عدالت کمتر از ارزش بازار را ندارد، 
گفت: احتماال اشــتباهی در محاسبات ارزش 
بازار بورس صورت می گیرد و این موضوع موجب 
تاخیر در واریز پول خرید ســهام عدالت توسط 
بانک ها به حساب فروشــنده ها می شود.فرهاد 
دژپسند در واکنش به انتقادات مردمی نسبت به 
عدم واریز پول فروش سهام عدالت توسط برخی 
بانک ها به حساب سهامداران گفت: هیچ بانکی 
اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس ســهام 
عدالت را خریداری کند بلکه سهامداران می توانند 
متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین 
شده سهام عدالت خود را به بانک ها بفروشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: احتماال 
اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت 
می گیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول 
خرید سهام عدالت می شود.دژپسند اظهار کرد: 
وزارت اقتصاد و دارایی شرایطی را فراهم کرده تا 
مردم بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به 
عنوان وثیقه وام دریافت کنند و دیگر سهامشان 

را نفروشند.

جزئیات نرخ تســهیالت وام 
ودیعه مسکن

مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزی گفــت: 
نرخ تســهیالت یــک ســاله وام ودیعه مســکن 
 ١٣ درصــد و تســهیالت ســه ســاله ١۲ درصد

 است.
ســید علی اصغر میرمحمــد صادقی با اشــاره به 
تسهیالت در قالب عقد مرابحه خرید کاال و خدمات 
اظهار کرد: با رعایت مالحظات شرعی مورد تایید 
شورای فقهی بانک مرکزی، این تسهیالت در قالب 
عقد مرابحه خرید کاال و خدمات و در دو صورت یک 
و سه ساله به افراد مشمول این وام پرداخت خواهد 
شد. وی افزود: این وام در شهر تهران ۵۰۰ میلیون 
ریال، در هشت کالنشــهر اصفهان، شیراز، مشهد، 
اهواز، تبریز، قم، کرمانشاه و کرج ٣۰۰ میلیون ریال 
و در سایر شــهر ها ١۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
میرمحمد صادقی در خصوص اقساط این وام ها نیز 
گفت: در طرح یک ساله، صرفا ١۲ قسط پرداخت 
و در سررسید اصل وام به بانک عودت می شود که 
در این قالب، اقساط وام در تهران ۵۴۲ هزار تومان، 
در کالنشــهر ها ٣۲۵ هزار تومان و در سایر شهر ها 
١۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان اســت.وی افزود: در طرح 
سه ساله بخشی از تسهیالت و بخشــی از سود با 
نرخ ١۲ درصد بازپرداخت خواهد شــد که اقساط 
وام تهــران یک میلیــون و ۶۶۰ هــزار تومان، در 
شهر های بزرگ ۹۹۶ هزار تومان و در سایر شهر ها 
۴۹۸ هزار تومــان خواهد بود. بــه گفته مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزی، این وام ها از طریق ١۵ بانک 
عامل پرداخت خواهد شــد و افرادی که در سامانه 
وزارت راه و شهرســازی ثبت نام کرده و صالحیت 
آن ها مورد تایید قرار گرفته باشــد، به تدریج برای 
تکمیل مدارک و تودیع وثیقــه به بانک ها معرفی 

خواهند شد.
وی ســقف وام پرداختی بانک مرکــزی در قالب 
مصوبه ســتاد ملی مبارزه بــا کرونــا را ۲۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: بر اساس پاالیش 
مشــخصات و محل ســکونت افراد واجد شرایط، 
ممکن است که تعداد مستاجران کم درآمد گیرنده 
تسهیالت، بر اســاس توزیع استانی این تسهیالت 

تغییر یابد.
 وی همچنین در خصوص ضمانــت وام نیز گفت: 
گواهی کســر از حقوق یا اســتفاده از مستمری 
یا ســهام عدالت و در صورت عدم امــکان تودیع، 
سپردن چک، سفته و ضامن مورد قبول بانک های 
عامل خواهد بود و اگر فردی بخشی از ضمانتنامه 
را نتواند به بانک بدهد، مشمول بند ۸ مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا خواهد شد که در سقف وام های 
٣۰ و ۵۰ میلیون تومانی، چک، سفته و یک ضامن 
و در ســقف وام ١۵ میلیون تومانی، چک و سفته 
بدون ضامن خواهد سپرد.  وی افزود: از بانک های 
عامل خواسته شده است از اخذ ضمانت فراتر از این 
ابالغیه خودداری کنند و اگر بانکی وثیقه بیشتری 
طلب کرد متقاضیان می توانند بــا بخش نظارتی 
بانک مرکزی تمــاس بگیرند.  بــه گفته مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزی، تعییــن گروه های هدف 
اخذ این وام و ثبت نام، کنترل و پاالیش و راســتی 
آزمایی این افراد بر عهده وزارت راه و شهرســازی 
است و طبق مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا این 
گروه ها شــامل کارگران، حقوق بگیــران ثابت با 
اولویت تازه ازدواج کرده هــا و خانواده های ۵ نفره 
و بیشتر، مشــموالن تحت پوشــش کمیته امداد 
 امام خمینی و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست

 خانوار هستند. 

اخبار
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وزیر نیرو بر ضرورت دوری از تمرکزگرایی در مدیریت 
منابع آب تاکید کرد و گفت: ســاختارهای به شدت 
متمرکز دیگر پاســخگوی نیازهای کشور در بخش 
آب نیست و این ساختار باید بازطراحی شود.»رضا 
اردکانیان« افزود: امروز با ساختار معیوب و غیر همراه 
در عرصه مدیریت منابع آب فعالیت می شود که از 
بدو تاسیس به شدت متمرکز اســت.وی افزود: این 
تمرکزگرایی در دهه های نخست عمر خود به دلیل 
وجود جمعیت کم در کشــور، گره گشا بوده است تا 
مشکل ساز، اما چنین ساختاری هم اینک با ٣١ استان 
با گستردگی و جمعیت ۸٣ میلیونی به  طور قطع دیگر 
جوابگو نیست و کشــور در عین تمرکز گرفتار بالی 
بخشی نگری است.اردکانیان گفت: ساختارهای ما 
قبل از خود ما ساختارهای به شدت بخشی است و 
ما در این ساختار، مظروفی هستیم که به شکل ظرف 
درآمده ایم؛ خارج از این ظــروف، همه باور داریم که 
عرصه مدیریت منابع آب عرصه ای بین بخشی است 
و بدون کار کردن با هم به جایی نخواهیم رسید، اما 
به محضی که داخل ظروف می شویم ظاهر آن ها را به 
خود می گیریم و از قبل تا به امروز این گونه بوده است.
وی تصریح کرد: این عرصه به مقصد نخواهد رسید، 
مگر اینکه از» تمرکزگرایی« و »بخشــی نگری« به 
شکل موقتی هم شده، فاصله گرفته شود.وزیر نیرو 
خطاب به شــرکت کنندگان در این نشست گفت: 

همه »مسوولیت ها« متوجه وزارت نیرو و وزیر است و 
همه این مسوولیت ها را می پذیرم، اما همه »اختیار« 
را باید به اشتراک گذارده شود تا با توان علمی و تجربه 
چندین ســاله همگی، بتوان به یک نتیجه مناسب 
و مشترک رسید.اردکانیان افزود: واقعیت اینکه در 
عرصه هایی از جمله آب یک دستگاه هماهنگ کننده 
می شود، وزارت نیرو متولی آب است، اما این تولی گری 
نیاز به بازتعریف دارد.وی اضافه کرد: ظرفیت بسیار 
خوبی در هر سه کمیسیون تخصصی مجلس و مرکز 
پژوهش های مجلس وجود دارد و در همه دستگاه ها 
هم افراد عالقه مند و متخصص وجــود دارند و نیاز 
به ایفای نقش فعال توســط هریک از ظرفیت های 
مربوطه هستیم. در این نشست هم اندیشی، مدیران 
ستادی شــرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیران 
عامل شــرکت های آب منطقه ای سراسر کشور هم 
بوسیله ویدئوکنفرانس مباحث و نقطه نظرات حاضران 
نشســت را دنبال کردند.همچنین در این نشست 
نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس، سازمان های 
محیط زیست، بازرسی کل کشــور، برنامه و بودجه 
کشور و اداری و استخدامی کشور، مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی، کشــور، اموراقتصادی و دارایی و صنعت 
حضور داشتند و نقطه نظرات خود را درباره ساختار 

جدید آب کشور و چالش های پیش رو ارائه دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی از کلیدخوردن طرح استیضاح وزیر نفت 
خبر داد.ابراهیم رضایی در حساب توئیتری خود نوشت: 
به همراه تعدادی از نمایندگان اســتیضاح وزیر نفت را 
کلید زده ایم.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرده است انگیزه 
اصلی ما دفاع از منافع ملی، افزایش درآمد های کشور و 
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، جلوگیری 
از خام فروشی و خسارت بیشتر و حمایت از کارکنان 
زحمتکش صنعت نفت است. محسن دهنوی نیز پیشتر 
در پیامی در حســاب توئیتری اش اعالم کرد به دلیل 
نگرانــی از هدررفت منابع ارزی کشــور در این اوضاع 

گرانی ها، درباره بی کفایتی وزارت نفت و جریمه هنگفت 
ایران در قرارداد گازی با ترکمنســتان، سؤال از بیژن 
زنگنه را به جریان انداختم.عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در این پیام تصریح کرده است پیگیری 
مسئله را تا حصول کامل نتیجه و اطمینان از جلوگیری 
فاجعه ای مانند کرسنت ادامه خواهم داد. دهنوی پیشتر 
هم در رشته پیامی در حساب توئیتری خود با اشاره به 
پیگیری وضعیت بازار اجاره از مصطفی خسروی رییس 
اتحادیه امالک و ذکر این نکته که اوضاع منازل اجاره ای، 

بحرانی تر شده، نوشته است: با افزایش شدید نرخ اجاره بها 
در ماه های اخیر، تعداد معامالت مسکن و قرارداد های 
انعقادی میان مؤجرین و مستأجرین کاسته شده است 
که نگرانی ها را دوچندان می کند. دهنوی تصریح کرده 
است: بخش زیادی از التهاب کنونی بازار مسکن، حاصل 
سوداگری برخی بانک ها و نهاد های خصولتی است که 
با سوء استفاده از عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی، جیب شان را با احتکار مسکن پر می کنند.این عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح این پرسش 

که چرا عمل به قانون دریافت مالیات از خانه های خالی 
را ۵ سال به پشت گوش انداختید تا شاهد افزایش نرخ 
اجاره بها و هرج و مرج در این بازار باشیم؟، افزوده است: 
هنوز هم اجرای آن قانون، آب روی آتش است. در قدم 
اول، با همکارانم طرح ســؤال از وزیر مســکن را امضا 
کردیم. مجلس تا اجرای کامل قانون، پیگیر است. عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرده است: 
البته فراموش نکنیم که ریشه اصلی بحران ارز و مسکن 
در کشور ما، خلق پول بی پشتوانه و افزایش نقدینگی 
سرگردان است. متأسفانه مقصر اصلی نیز دولت است 
که دخل وخــرج کوتاه مدتش را به اصالح ســاختار ها 

ترجیح می دهد.

معــاون صنایــع کوچک ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت: در ۴ ماه نخست امسال 
هفت هزار و ۶۰۰ نفر در ۴٣۲ واحد صنعتی احیاء شــده 
کوچک و متوسط جذب شدند.اصغر مصاحب با بیان اینکه 
در ۴ ماه نخست امسال هفت هزار و ۶۰۰ نفر در ۴٣۲ واحد 
صنعتی احیاء شده کوچک و متوسط جذب شدند، اظهار 
کرد: در هفته صنایع کوچک یک روز به عنوان "صنایع 
کوچک، کارآفرینی و اشتغال" نامگذاری شده که نشان 
از اهمیت موضوع اشتغال در این بخش است.وی اضافه 
کرد: برخی به دلیل همپوشانی کارآفرینی و اشتغال، آن ها 
را یک موضوع درنظر می گیرند، درحالی که مقوله جدایی 
هستند و در صنایع کوچک پکیج کارآفرینی داریم و در این 
مجموعه فعالیت های متفاوتی انجام می شود.عضو هیأت 

مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: سال گذشته چهار 
هزار و ۶۲ دوره آموزشــی برای ۹۲ هزار نفر از شــاغالن 
واحد های صنعتی برگزار شد. همچنین ٣۰۲ تور صنعتی 
برای بازدید ۶ هزار و ۴۰۰ نفر برگزار شد تا از این طریق 
واحد های صنعتی با واحد های موفق آشنا شوند و انتقال 
تجارب واحد های مختلف فعال در یک رسته فراهم شود.

مصاحب یادآور شد: از ســال ۹١ تا پایان سال گذشته ۸ 
هزار و ۶٣۶ واحد صنعتی غیرفعــال، مجدداً راه اندازی و 
برای ١۲٣ هزار و ۵١۴ نفر شغل ایجاد شد.وی اضافه کرد: 

در سال ١٣۹۸ تجارب موفق کارآفرینی در سطح کشور 
احصاء شــد و ۲۵ تجربه موفق کارآفرینی در رشته های 
مختلف مستندسازی شد و در اختیار دیگران قرار گرفت.

عضو هیأت مدیــره و معاون صنایع کوچک ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص 
برنامه های این سازمان برای ایجاد اشتغال بیان کرد: یکی 
از اقدامات این سازمان، بازفعال سازی و راه اندازی مجدد 
واحد های صنعتی غیرفعال است. بر این اساس مشاوران 
کلینیک های کسب و کار به واحد های صنعتی مشاوره 
می دهند.مصاحب افزود: در این کلینیک ها ســه مقوله 

مشاوره، طرح های عارضه یابی و پروژه بهبود دنبال می شود 
و ماحصل آن افزایش ظرفیت و ارتقاء فنآوری اســت که 
منجر به اشتغال می شود و در هر سه مرحله از واحد های 
تولیدی حمایت می کنیم.وی اضافه کرد: بر اساس اقدامات 
انجام شده، از ابتدای ســال ١٣۹۹ تا پایان هشتم مرداد 
جاری، ۴٣۲ واحد مجدداً احیاء شد که تعداد هفت هزار و 
۶۰۰ نفر اشتغال را دربر می گیرد که در استان های تهران، 
قم و اصفهان بیشترین واحد های اقتصادی احیاء شده اند.
عضو هیأت مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: برنامه 
ما برای امسال این است که ١۲۰۰ تا ١۵۰۰ واحد احیاء 
شود، که با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، احیاء ۴٣۲ 

واحد در چهار ماه نخست عملکرد قابل قبولی بوده است.

معاون وزارت اقتصاد با بیان اینکه سهامی برای 
واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد، گفت: 
با این وجود اگر مجلس قانونــی مبنی بر اعطا 
ســهام جدید تصویب کند دولت مکلف اســت 
که آن را اجرا کند.عبــاس معمارنژاد با موضوع 
ارائه تسهیالت اعتباری بانک ها با وثیقه گذاری 
ســهام عدالت، درباره اعطا سهام عدالت جدید 
به جاماندگان، گفــت: اعتقــاد وزارت اقتصاد 
این اســت که دولت ســهمی برای واگذاری به 
جاماندگان ندارد. در قانون نیز ۶ دهک جامعه 
دیده شــده که با توجه به مشــمول بودن ۴۹ 
میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده 
شده اما اینکه بعد از این کسانی به ۶ دهک اضافه 

شده اند یا خیر بحث دیگری است.
وی ادامه داد: به هر صورت اگر قانونی مبنی بر 
اعطا سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است 
که آن را اجرا کند.معمار نژاد در پاســخ به این 
ســوال که آیا همه بانک ها مکلف به اعطا کارت 
اعتباری هســتند یا فقط برخی بانک ها، گفت: 
بخشــنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای 
هر ١۷ بانک بخشنامه زده شده و تمام بانک ها 

مکلف هستند این خدمت را ارائه کنند.
وی افزود: این کارت برای تمام دســتگاه های 
کارت خوان قابل اســتفاده اســت.معاون امور 

بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، 
گفت: ٣۰ هــزار میلیارد تومــان از اموال مازاد 
و شــرکت های بانک ها فروخته شده و در حال 
حاضر شــاید بزرگترین فروش، فروش سرمایه 
گذاری امید است که ۲۲ مرداد به صورت بلوکی 
ارائه می شود. رقم این واگذاری باالست و تبدیل 
به بزرگترین رقم واگذاری می شود. ماه گذشته 
نیز گروه توسعه ملی را بانک ملی با نماد وبانک 
ارائه کرد این ســهم هم به صورت بلوکی عرضه 

خواهد شد.
معمار نژاد با بیــان اینکه به جــز بانک ها هیچ 
ارگانی توانایی سرمایه گذاری های بزرگ ندارد، 
ادامه داد: دو گروه مالی مانند ســپهر و ملت نیز 
در حال طی کردن فرایند واگذاری هستند و به 
محض انجام شدن عرضه اولیه شأن شکل خواهد 
گرفت بنابرایــن اقدامات بانک ها در راســتای 
واگذاری اموال و امالک مثبت اســت و امیدوار 
هستیم بتوانیم از منابع حاصل بانک ها سرمایه 
گذاری جدید را انجام دهیم.وی اظهار داشــت: 
باید منابع حاصل را به ســمت سرمایه گذاری 
در جای جدید ســوق بدهیم به عنــوان نمونه 
در مکران پتروشیمی هایی را ایجاد کنیم البته 
محدودیت هایی قانونی وجود دارد که در تالش 

هستیم آنها را بر طرف کنیم.

وزیر نیرو :

ساختارهای مدیریت منابع آب پاسخگو نیست

استیضاح وزیر نفت کلید خورد

اشتغال ۷ هزار و ۶۰۰ نفر در واحدهای صنعتی احیا شده

معاون وزارت اقتصاد:

مجلس سهام عدالت جدید را تصویب کند اجرا می کنیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد ۴۴ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل در بازار بورس ۴۴ هزار و ۳۲۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم دو میلیون و ۷۸ هزار واحد رسید.براساس معامالت بیش از ۹ میلیارد و ۵۹ میلیون سهم، 

حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۷۰ هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۵۸۲ واحد افزایش به ۵۳۳ هزار و ۴۴۰ واحد و شاخص 
 قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۳۸  واحد رشد به ۳۵۰ هزار و ۶۵ واحد رسیدند.شاخص بازار اول ۳۲ هزار و ۷۰۲ واحد و شاخص بازار دوم ۸۸ هزار ۳۷۶ واحد افزایش 

داشتند.
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پس از دســتور رئیس جمهور به وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات مبنی بر اهدای اینترنت رایگان به 
خبرنگاران مانند سال گذشته، از روز شنبه )عید غدیر( 
برای خبرنگاران از طــرف وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اس ام اس هایی حاوی یک کد و لینک برای 
دریافت این هدیه ارسال شده است. اما بر خالف سال 
پیش که هدیه اینترنت یکساله ۱۲۰ گیگابایت برای 
هر خبرنگار بر روی سیم کارت خودش از هر اپراتور 
فعال شد، این بار شــرط اعطای هدیه روز خبرنگار 
اینســت که خبرنگاران حتما باید سیمکارت رایتل 
داشته و یا ســیمکارت رایتل خریداری کنند تا این 
بسته اینترنتی برای آنان فعال شود که این جای سوال 
دارد چرا وزارت ارتباطات مانند سال گذشته این بسته 
هدیه روز خبرنگار را برای خبرنگاران بر روی خط آنها 

در اپراتورهای مختلف فعال نمی کند.
در پی اقــدام غیرحرفــه ای وزارت ارتباطات برای 
اختصاص اینترنت هدیه خبرنگاران تنها به واسطه 
اپراتور رایتل، صدای خبرنگاران و اهالی رســانه بلند 

شــد. در حالی که امســال هم دولت در نظر گرفته 
هدیه »روز خبرنــگار« را در قالــب اینترنت رایگان 
ارائه کند، اما وزارت ارتباطات برخالف سال گذشته 
تمامی خبرنگاران را مجبور به خرید سیم کارت رایتل 
کرده و بسته ۱۲۰ گیگابایت اینترنت هدیه را فقط به 
مشترکان رایتل می دهد. رایتل کمترین سهم بازار 
را در رقابت با همراه اول و ایرانســل دارد و مشخص 
نیســت چرا وزارت ارتباطات خبرنــگاران را مجبور 
به دریافت ســیم کارت رایتل کرده است؟! معموال 
 روال بر این اســت که برای هدیه دادن، شرط تعیین 

نمی شود.
با وجود اینکه بسیاری از کاربران فضای مجازی »این 
اقدام وزارت ارتباطات را بیشــتر حمایــت از رایتل 
دانسته اند تا حمایت از خبرنگاران!« و ابهامات بسیاری 
درخصوص این اقدام ضد رقابتی وزارت ارتباطات که 
به نوعی حاکم حوزه ICT است، مطرح کرده اند اما 
مشخص نیست تکلیف خبرنگارانی که سیم کارت های 

همراه اول و ایرانسل را دارند، چیست!

درحالی که قیمت فرآورده های لبنی در ۴ تیر ماه سال 
جاری  بر اساس  مصوبه کارگروه تنظیم بازار به طور 
رســمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت دوباره شاهد 
افزایش قیمت غیرقانونی این محصوالت هســتیم.
درحالی که قیمت فرآورده های لبنی در ۴ تیر ماه سال 
جاری  بر اساس  مصوبه کارگروه تنظیم بازار به طور 
رســمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت دوباره شاهد 

افزایش قیمت غیرقانونی این محصوالت هستیم.
به طور مثال هر بطری یک لیتری شیر کم چرب که 5 
هزار و 6۰۰ تومان قیمت دارد توسط یک برند 5 هزار و 
9۰۰  تومان و  توسط برندی دیگر 6 هزار و ۸۰۰ تومان 
و حتی 7 هزار و 5۰۰ تومان قیمت خورده یا شیر نیم 
چرب که یک لیتری که 5 هزار و 9۰۰ تومان قیمت 

دارد 5 هزار و 7۸۰ تومان قیمت گذاری شده است. 
همچنین شــیر بطری پرچرب که 6 هــزار و 5۰۰ 
تومان قیمت دارد توســط یک برند به قیمت 6 هزار 
 و 6۰۰ تومان و توســط برندی دیگــر 7 هزار تومان 

قیمت گذاری شده اســت.آخرین قیمت مصوب و 
قانونی محصوالت لبنی که توســط کارگروه تنظیم 
بازار مصوب شده به شرح زیر اســت. یک لیتر شیر 
بطری کم چــرب ۱.5 درصد چربی 5 هــزار و 6۰۰ 
تومان، شیر بطری نیم چرب ۲ درصد چربی 5 هزار و 
9۰۰ تومان، شیر بطری پرچرب 3 درصد چربی 6 هزار 
و 5۰۰ تومان و شیر کامل 3.۲ درصد چربی 6 هزار و 
6۰۰ تومان تعیین شد، همچنین قیمت شیر نایلونی 

9۰۰گرمی ۴ هزار تومان اعالم گردید.
قیمت هر 9۰۰ گرم ماست کم چرب ۱.5 درصد چربی 
6 هزار و 3۰۰ تومان و ماست پرچرب 9۰۰گرمی 3 
درصد چربی 7 هزار و 3۰۰ تومان تعیین گردید.نرخ 
ماست دبه ای کم چرب ۱.5 درصد چربی ۲5۰۰گرمی 
۱7 هزار و 5۰۰ تومان و ماست پرچرب 3 درصد چربی 
۲5۰۰گرمی ۱۸ هــزار و 9۰۰ تومان تعیین گردید.

قیمت پنیر یو.اف. ۴۰۰گرمی نیــز ۱۰ هزار و 6۰۰ 
تومان تعیین شد.

رئیس اتحادیه عمده فروشان از وفور اقالم شوینده در 
بازار خبر داد و گفت: قیمت ها ثابت بوده و مشکلی در 
توزیع و دسترســی مردم برای خرید این اقالم وجود 
ندارد.علیرضا رضایی قهرودی در خصوص عرضه مواد 
شوینده اظهار داشت: مشکلی در عرضه این محصوالت 
وجود نداشته و به وفور در مغازه ها و فروشگاه ها وجود 
دارد.وی در خصوص قیمت هــا نیز افزود: به هر حال 
باتوجه به نرخ دالر و افزایش آن، قیمت همه کاالها ۲۰ 
الی ۲5 درصد افزایش یافته و مواد شوینده و پاک کننده 
نیز از این امر مستثنی نبوده اســت. اما به معنی این 
نیست که کمبودی در بازار وجود داشته باشد.رئیس 
اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده گفت: 
قیمت ها در حال حاضر تقریبا ثابت بوده و ممکن است 
تنها به صورت موردی افزایش های ۲  تا 3 درصدی در 
برخی اقالم رخ دهد. اما مردم به هیچ وجه نگران تهیه 

این اقالم نباشند.
رضایی قهرودی ادامه داد: فراوانی این اقالم به راحتی 

برای مردم با ســر زدن به مغازه ها و فروشگاه ها قابل 
مشاهده اســت و به نوعی کاســب ها درب مغازه ها 
ایستاده اند و هیچ تقاضای کاذب و هجومی برای خرید 
وجود ندارد.وی با بیان اینکه باید خدا را شکر کرده که 
همه ی کاالها در دسترس مردم قرار داشته و کمبودی 
مشاهده نمی شود، تصریح کرد: موضوعی که الزم است 
به آن توجه کنیم این است که در شرایطی که در حال 
مقابله با تحریم هستیم، باید به مقدار نیاز و مصرف کاال 
خریداری کنیم در این موقع است که هیچ وقت در تهیه 

اقالم با مشکل روبه رو نخواهیم شد.
رئیس اتحادیه عمده فروشــان شــوینده در پایان در 
خصوص وضعیت تولید اقالم شــوینده و پاک کننده 
گفت: اطالع چندانی از تولیدکننــدگان ندارم ولی با 
توجه به اینکه تغییری در توزیع این محصوالت ایجاد 
نشده، نشان دهنده این است که حتما کمبودی  نیست 
 که تولید کنندگان، تولید خود را بــدون تغییر ادامه 
می دهند و توزیع به موقع اقالم در کشور انجام می شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه "مواد اولیه 
تولید ماسک تأمین شده و محدودیتی در تولید نداریم"، 
گفت: انبار کاالهای اساســی مملو از کاال بوده و هیچ 
مشــکلی در تأمین کاال نداریم.قاسم نوده فراهانی در 
خصوص وضعیت تولید ماســک اظهار داشت: مدتی 
پیش در خصوص مواد اولیه تولید ماســک ) پارچه( 
با کمبود روبــه رو بودیم؛ زیرا پارچه ای که پیشــنهاد 
شده بود باید توسط سازمان غذا و دارو تأیید می شد، 
نهایتا اواسط هفته گذشته این پارچه تأیید وپنج شنبه 
گذشــته )۱6 مرداد( مجوز استفاده از این پارچه به ما 
ابالغ شد.وی ادامه داد: بر همین اساس مشکل کمبود 
مواد اولیه حل شده است و از این پس کارگاهها و بخش 
صنعتی ماسک می توانند از این پارچه برای استفاده 
عموم مردم تولید کنند؛ بنابراین ماسک به اندازه کافی 
تولید خواهد شد و قیمت آن نیز برای مصرف کننده 
۱5۰۰ تومان تعیین شده اســت.رئیس اتاق اصناف 
در ادامه از مردم تقاضا کرد اگر ماسک را گران تر از این 
قیمت خریداری کردند حتما به ســامانه ۱۲۴ اطالع 
دهند؛ زیرا هیچ کس حق ندارد ماسک را باالتر از ۱5۰۰ 
تومان  عرضه کند و قطعاً با متخلفان برخورد خواهد شد.

نوده  فراهانی در خصوص میزان تولید ماســک نیز با 
تأکید بر اینکه "به اندازه نیاز مردم تولید می کنیم"، 
گفت: روزانه باالی ۲۰میلیون ماســک نیاز داریم، و با 
توجه به اینکه هیچ محدودیتی برای تولید نداریم، در 
حال حاضر 3۲ کارگاه در حال تولید هستند. در بخش 
صنعتی نیز روزانه باالی 6میلیون ماسک تولید می شود.

به گفته وی، هر کس که بخواهد برای تولید در کارگاه 

مجوز بگیرد، بدون محدودیت مجوز الزم به وی  داده 
می شود.رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص وضعیت 
کاالهای اساســی در کشــور با تأکید بر اینکه "هیچ 
مشکلی در تأمین کاال نداریم"، افزود: تنها مشکلی که 
مدتی پیش رخ داده بود، افزایش قیمت کاالهایی بود 

که از ارزاق عمومی مردم محسوب می شد. 
وی دلیل این افزایش قیمتها را تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دانست و خاطرنشان کرد: قبل از سال 99، یعنی اواخر 
سال 9۸ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کاالها 
حذف و همین باعث تغییر قیمت شد؛ بنابراین قیمت 
حبوبات از جمله عدس، لپه و برنج تغییر کرد؛ البته این 
افزایش قیمت را قبول داریم، ولی هیچ کمبودی وجود 
ندارد و انبارها همه مملو از کاالســت.نوده فواهانی در 
خصوص تفاوت گرانی و گران فروشی در اصناف اظهار 
داشت: ابتدا باید بگویم که گرانی در اصناف وجود ندارد 
و گرانی تقصیر آنها نیست؛ زیرا اگر کاالیی را از اصناف 
گران خریداری می کنید، آنهــا  آن را گران نکرده اند، 
بلکه از تولیدکننده گران خریده اند و مجبور هستند 

گران بفروشد.
وی افزود: بر همین اساس به همه اصناف اعالم کرده ایم 
که حق ندارند از قیمت مصرف کننده ریالی اضافه تر 
بفروشند؛ زیرا در فاکتور اصناف قیمت خرید  و سود آنها 
مشخص است؛ اما گران فروشی در اصناف وجود دارد و 
قطعاً با آن برخورد می شود. رئیس اتاق اصناف تهران 
تصریح کرد: پرونده های زیــادی که در تعزیرات برای 
اصناف تشکیل شده نیز حاکی از همین برخوردهایی 

است که با گرانفروشی اصناف شده است.

تجاری عمل کردن بانک ها 
بجــای توســعه ای عمل 
کردن آن ها موجب شــده 
است بانک های کشور در 
حال حاضر بجــای اینکه 
به توسعه ساخت و ســاز بپردازند به دنبال سود و 
زیان باشــند و همین امر نمی گذارد، توازن میان 
عرضه و تقاضا برقرار شــود. یکی از دالیل افزایش 
قیمت مســکن در مدت اخیر دخالت بانک ها در 
این بازار است. کسب ســود بیشتر هدفی است که 
بانک ها در بازار مسکن به دنبال آن هستند. البته 
عدم پرداخت تسهیالت بانکی متناسب برای خرید 
مســکن به مردم نیز باعث تشدید مشکالت حوزه 
مسکن شده   است. همین چند روز گذشته بود که 
اعالم شــد که یکی از بانک های بزرگ و خصولتی 
بیش از ۱۰۰۰ واحد مســکونی در تهران دارد که 
خالی هستند، این مســئله در شرایطی گفته شد 
که مقرر شده از خانه های خالی مالیات اخذ شود، 
تا از این طریق ســوداگری در بازار مسکن کاهش 
باید و عرضه ها نیــز افزایش یابد. امــا نکنه مهم 
نقش بانک هــا در افزایش تعــداد خانه های خالی 

 است که به نظر می رسد این مســئله ابعاد بسیار
 بزرگی دارد.

ایرج رهبر، نایــب رئیس انجمن انبوه ســازان در 
این رابطه می گوید: بانک ها قانع به ســود بانکی 
۱۸ تا ۲۰ درصد نیستند و برای کسب سود بیشتر 
بنگاه دار شده اند و با در دست گرفتن بازار مسکن و 
ایجاد نوسانات، یکباره می بینیم که ۴۰ تا 5۰ درصد 

در عرض چند ماه قیمت ها رشد پیدا می کنند. به 
گفته فعاالن بازار مســکن فعالیت دالالنه بانک ها 
در عرصه مســکن موجب افزایش قیمت در بازار 
شده است، از این رو به نظر می رسد که برای تولید 
مســکن ارزان و کنترل گرانی ها، بانــک ها باید 
نســبت به ســرمایه گذاری در بازار تولید مسکن 
و ارائه تســهیالت کم ســود به ســازندگان اقدام 

کنند. در حوزه مســکن شــاهد ورود بانک ها در 
عرصه واســطه گری هســتیم. بانک ها از طریق 
شرکت های اقتصادی خود اقدام به خرید مسکن، 
ساخت مال ها و ساختمان های لوکس می کنند 
تا از این طریق به سودهای کالن دست یابند، این 
رویکرد بانک ها در سال های اخیر تأثیر منفی در 
بازار مسکن گذاشته است. بنگاهداری بانک ها در 
بازار مســکن موجب افزایش قیمت ها در بازار می 
شود، متأســفانه نهادی که باید هدف آن تقویت 
تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشــور باشــد، 
 به عاملی بــرای تنش اقتصــادی و گرانی تبدیل 

شده است.
البته یکی دیگراز مهم ترین عوامل گرانی مسکن، 
ضعف در مدیریت زمین اســت. درحال حاضر 7۰ 
الی 9۰ درصد از قیمت مســکن مربوط به زمین و 
تنها ۱۰ الی 3۰ درصد آن مربوط به مصالح و کارگر 
است؛ کشور هیچ مشــکلی در مصالح ساختمانی 
ندارد و حتی در این زمینه صادرات داریم؛ همچنین 
نیروی انســانی و مهندس عمران کشور به قدری 
است که بسیاری از آن ها با مشکل بیکاری دست 
و پنجه نرم می کنند. در عین حال زمین زیادی در 
سطح کشــور وجود دارد که بخاطر نبود مدیریت 
و توزیع نا مناســب در اختیار تولید مســکن قرار 

نگرفته  است.

بنگاه داری بانک ها عرضه و تقاضای بازار مسکن را به هم ریخته است

سوداگری بانک ها  در بازار مسکن
بانک ها قانع به سود بانکی 18 تا 20 درصد نیستند 

بانک ها به دنبال کسب سود بیشتر از بازار مسکن
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس

در حال حاضر بازار مسکن با مشکالت بسیاری روبرو است که حضور بانک ها به عنوان بنگاه داران در این بازار نیز مزید بر علت شده است. گرانی های بی سابقه ای که در این بازار ایجاد شده مقصران بسیاری دارد که باید حضور بانک ها را اصلی 
ترین دلیل آن عنوان کرد. البته افزایش ارزشها در بازارهای مالی موازی نیز از دالیل مهم دیگر هستند که تاثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت ها در بازار مسکن داشته اند. بنگاه داری بانک ها در بازار مسکن موجب افزایش قیمت مسکن شده و 
برای بانک ها مهم نیست که قیمت ملک به چه میزانی افزایش پیدا می کند، چراکه آن ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند. سالهاست در رابطه با خروج بانک ها از بازار مسکن هشدار داده می شود اما همچنان فعالیت آنها ادامه دارد. این موضوع 
به نابسامانی ها در بازار مسکن دامن زده است و در کنار سود این نهادها مردم از خانه دار شدن فاصله گرفته اند.  هدف اصلی بانک ها باید ارائه تسهیالت کم سود به تولیدکنندگان برای حمایت از بخش تولید مسکن باشد که در چند سال اخیر 
تمایلی در عملکرد بانک ها برای تحقق این هدف دیده نشده است. تولید و عرضه مسکن تنها راه کاهش قیمت هاست که متاسفانه سیاست های چند سال اخیر مغایر بوده است. تولید مسکن در کشور کاهش بسیاری داشته است و به دنبال 
آن گرانی بی حد و حصری ایجاد شده که دسترسی مردم به خانه دار شدن را نیز کاهش داده است. تسهیالت بانکی باید در راستای تولید مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که نقش بانک ها امروز در ارایه تسهیالت بسیار کمرنگ شده است. 
ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و مسکن داری کامال خالف قانون بوده و مغایر با مصالح ملی است. بنابراین متأسفانه یکی از عوامل بروز تالطم و گرانی در بازار مسکن فعالیت واسطه گرایانه بانک ها در این بخش است. یکی از محورهای اصلی 

طرح ساماندهی بازار مسکن، باید ممنوعیت ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری و واسطه گری بازار مسکن باشد. بنابراین در صورتیکه طرح مذکور تصویب شود دیگر بانک ها برای فعالیت در این عرصه اجازه نخواهد داشت.
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طرح های غیرکارشناسی و فشار مضاعف به مردم
فرید زاوه، کارشناس خودرو

در طرحی که برای تغییر سهمیه بندی بنزین قرار است اتفاق بیفتد 9۰ هزار تومان در ماه به ازای سهمیه کسانی است که خودرو ندارند در نظر گرفته می شود. این مبالغ بهتر است در غالب یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر پرداخت 
شود و این طرح تاثیری در کالن نخواهد داشت. نمونه این طرح ها که طرح های بیهوده و بر اساس فرضیه های غلط مطرح می شوند بسیار بوده که در مدت زمان دستخوش شکست شده است. اینکه عنوان می شود 5۰ درصد 
خانواده ها فاقد خودرو هستند نیز فرض غلطی است. درست است که شاید اختصاص سهمیه به افرار عدالنه تر نشان دهد اما کل یارانه فشار به دولت است. ارزان ترین خودرو برای دارنده آن دو و نیم میلیون تومان در ماه هزینه دارد که 
هزینه خانوار بنزین تاثیری در کالن ماجرا ندارد و جز بار روانی که ایجاد خواهد گردنتیجه ای از آن نخواهیم گرفت. باید در این باره مطالعه و کارکارشناسی و همه جوانب آن بررسی شود. عجوالنه درباره این طرح تصمیم گیری نشود 
و اجازه ندهیم تبعات منفی احتمالی آن دامن جامعه را بگیرد. متاسفانه ارائه طرح هایی اینچنینی که از پیش سرنوشتشان مشخص و محکوم به شکست است، بار فشار مضاعفی به مردم تحمیل خواهند کرد که قابل جبران نیست.

نمایندگان مجلــس یازدهم 
طرحی را برای اجرای عدالت 
و بهره مندی اشخاص نیازمند 
از یارانه بنزینی کلید زده اند. 
اختصاص ســهمیه بنزین به 
خانوار به جای خــودرو، آخرین طرحی اســت که ادعا 
می شود عادالنه تر از سایر ساز و کارها است. سیاست آزاد 
سازی یا تخصیص یارانه برای حامل های انرژی، همواره 
یکی از اصلی ترین گفتگوها میان کارشناســان مختلف 
اقتصادی بوده است. ماجرا اما مخالفان و موافقان زیادی 

دارد. آخرین تصمیم کالن بنزینی با افزایش 3۰۰ درصدی 
بهای حامل های انرژی و تخصیص یارانه معیشتی، در آبان 
ماه 9۸ همراه بود. اما برخی نمایندگان مجلس تازه وارد 

یازدهم، خبر از طرحی جدید برای بنزین می دهند
نماینده تهــران در مجلس از تدوین طــرح نمایندگان 
برای تغییر سهمیه بندی بنزین خبر داد. مالک شریعتی 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در شرایط فعلی نوع سهمیه بندی بنزین برای خانوارهایی 
که خودرو دارند، خوب است. وی با بیان اینکه 5۰ درصد 
خانواده ها فاقد خودرو و از یارانه انرژی بی بهره اند، ادامه 
داد: در شرایط فعلی نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادالنه 
است و حتماً باید اصالح شود. نماینده تهران در مجلس 
از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تغییر در نحوه 

ســهمیه بندی بنزین خبر داد و عنوان کرد: در این طرح 
که در نوبت اعالم وصول قرار دارد پیشنهاد شده است تا 
ســهمیه بنزین به جای خودروها به تعداد افراد خانواده 

داده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: اگر روزانه 
به هر فردی 7 دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، به طور مثال 
به  یک خانواده 5 نفره ماهیانــه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق 
می گیرد. شریعتی با اعالم اینکه در این طرح برای هر فرد 
ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، افزود: در 
این طرح پیش بینی شده تا سامانه ای برای فروش بنزین 
افرادی که خودرو ندارند، پیش بینی شــود. وی اظهار 
داشت: البته این موضوع نیز پیش بینی شده که دولت 
بنزین افرادی را که خودرو ندارند  ، در انتهای ماه بردارد 

و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند 
کاال خریداری کنند.

شریعتی گفت: »افراد یا صاحب خودرو هستند یا اینکه 
فاقد خودرو هستند، اگر خودرو ندارند می توانند از درآمد 
آن به شکل یارانه استفاده کنند.« شریعتی با تأکید به این 
موضوع که در شــرایطی قرار نداریم که به جامعه شوک 
وارد کنیم، اظهار داشت: »می خواهیم بدون تغییر قیمت 
ها –بنزین- سهمیه ها عادالنه شود. یکماه گذشته با افت 
شدید قیمت نفت در جهان مواجه بودیم و قیمت بنزین 
افت کرد، در چند هفته قیمت بنزین جهان از بنزین ایران 
ارزان تر شد در این شرایط عادالنه تر بود که قیمت عرضه 
این محصول پایین تر بیاید. براین اساس معتقدیم الزم 
است سیاست گذاری در بخش بنزین با نرخ شناور باشد.«

در طرح جدید نمایندگان سهمیه بنزین به فرد اختصاص می یابد

زمزمه تغییر سهمیه بندی بنزین
در این طرح  برای هر فرد ماهیانه 20 لیتر در نظر گرفته می شود
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نرخ های مصوب رعایت نمی شود

قیمت لبنیات دوباره افزایش یافت

اعتراض خبرنگاران به هدیه اینترنتی دولت و وزارت ارتباطات

اجبار خبرنگاران  به دریافت سیم کارت رایتل 

انبارها مملو از كاالی اساسی است

تأمین مواد اولیه تولید ماسک

مردم نگران نباشند

کمبودی در اقالم شوینده نیست
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نقش پر رنگ پلیس فتا در امنیت كسب و كارهای اینترنتی
معاون فنی پلیس فتای ناجا گفت: پلیس فتا ناجا عالوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود 
در رسیدگی به جرایم سایبری، بر اساس سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری 
مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب و کارهاست.به گزارش ایسنا، سرهنگ علی نیک 
نفس در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی 
پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای 
عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان های مربوطه ابالغ شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی 
فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم 
فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق 
حق قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور تالش مضاعفی به منظور امن 
سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و 
انجام فعالیت های سالم اقتصادی و تجارت آنالین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت 
و رشد قابل توجه این گونه کسب و کارها را در پی داشته است.این مقام مسئول بیان کرد: 
برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، شورای 
عالی فضای مجازی نقطه  کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در 
فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان 
های مسئول الزام آور است.این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از 
سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و 
مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی 
و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.معاون فنی پلیس فتا ناجا 
افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام 
معظم رهبری تالش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه 
های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتالش در 
سراسر میهن عزیز اسالمی تشکر می کنم.سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که 
مدیران کسب و کارها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه 
تحت مدیریت و داده های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند، ادامه داد: 
تأمین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در 
سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و  مشاوره ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح 

امنیت کسب و کارهای سالم اینترنتی است.

حاال كه فین تک ها می توانند بانک باشند، گام بعدی 
چیست؟

هفته گذشته نئوبانک وارو )Varo( به عنوان استارتاپی در زمینه ارائه خدمات مالی نوین، 
اعالم کرد اداره حسابرســی ارزی )OCC( اجازه نامه فعالیت کامل یک بانک را به این 
شرکت اعطا کرده است و صندوق بیمه سپرده های بانکی دولت فدرال )FDIC( و بانک 
مرکزی آمریکا نیز این شرکت را به عنوان یک بانک ارائه دهنده خدمات بانکداری خرد به 
رسمیت شناخته است.استارت آپ وارو )Varo( به عنوان یک نئوبانک برای رسیدن به این 
مرحله سه و نیم سال انتظار کشید، اما حال این شرکت مجاز است سپرده مستقیم را به 
شکل مالکانه دریافت کند و درنتیجه هزینه های سرمایه و اعطای وام کاهش پیدا می کنند. 
هرچند این شرکت از این پس می تواند هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش دهد اما 
به دلیل استانداردهای پیچیده و سختی که در مسیرش قرار داشت بعید به نظر می رسد 
که استارت آپ دیگری بخواهد این مسیر را طی کند.کولین والش مدیر عامل این شرکت 
می گوید از این مجوز برای دنبال کردن یک سری اهداف استراتژیک استفاده خواهند کرد؛ 
کاهش هزینه ها، کنترل بیشتر و ارائه سریع محصوالت. با این حال این مجوز موقعیت های 
بیشتری را در زمینه بانک داری شخصی فراهم خواهد کرد.این شرکت قرار است پس از 
انتقال ۲ میلیون کاربر خود به بانک وارو، کارت های اعتباری، وام و سپرده های خاص خود 
را معرفی کند. از این پس با عدم وابستگی به بانک ها، این شرکت می تواند خدمات بانکی 
خود را به صورت مستقیم و کم هزینه ارائه کند.جالب اینکه وارو حاال می تواند خود یک ارائه 
دهنده خدمات بانکی باشد. آیا وارو به همکار بانکی تبدیل خواهد شد و عالوه بر نرم افزار 

فعلی زیرساخت بانکی را هم به دیگر شرکت ها ارائه خواهد داد؟

اخبار

مشــکالت اقتصادی و نوسانات 
قیمتی اخیر در کشور که تاثیرات 
نامطلوبی بر وضعیت معیشــتی 
مردم برجای گذاشــته، ســفره 
خانوارها را کوچک تر از سابق کرده 
است. این در حالی اســت که اگر دولت به همین منوال به 
مدیریت کشور ادامه دهد باید خانوارها و به ویژه خانوارهای 

کارگری سفره غذایی خود را برچینند و روزه بگیرند. 
ایــن در حالی اســت که طبــق گفته عضو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، دولــت در باال 
بردن ارزش پول ملــی قطعاً موفق عمل نکرده اســت و 
برآینــد همــه اقدامــات دولــت گویــای این اســت 
 که مــا بــا تورمــی بیــن ۴۰ تــا ۵۰ درصــدی مواجه

 هستیم.

روزهای پایانی دولت دوازدهم بدون دستاورد
یک سال مانده به پایان دولت دوازدهم برخي شاخص هاي 
کالن کشوري نســبت به دولت یازدهم وضعیت بدتري 
پیداکرده است. چنانکه شــاخص هایي مانند نقدینگي، 
تورم، بیکاري، نرخ ارز، رشــد اقتصادي و... در یک دولت 
و دو دوره اعداد و ارقام متفاوتي داشــته است. جز دولت 
دوم آقاي خاتمي، دولت دوم تمام روســاي جمهور ایران 
عملکرد ضعیف تري نســبت بــه دولت هــاي اول خود 

داشته اند.

افزایش قیمت مسکن و فشار بر خانوار ها
کاهش اقالم خوراکی طبق آمارها در تیرماه نشان دهنده 
افزایش فقر و کوچک شــدن ســفره مردم اســت. وقتی 
سبد مصرفی مردم کوچک می شــود شاهد تشدید فشار 
معیشــتی بر مردم هســتیم. این موارد کامال مشــهود و 
مشخص اســت. ۳۰ درصد ســبد مصرفی مردم مسکن 
و ۷۰ درصد پوشــاک، خوراک و آموزش و سالمت است 
 و بخش کوچکی ســفر و تفریــح و دیگر اقــالم مصرفی

 اســت.  وقتــی در ۳۰ درصــد اجــاره بها بــا افزایش 
قیمت مواجه می شــویم و اجاره بها بیــش از ۵۰ درصد 
افزایش پیدا می کند که در چهار ماهه نخســت امســال 
 شــاهد بودیــم، خانوار ها مجبور می شــوند بخشــی از
 اقــالم مصرفی خود را محــدود کنند و این همه نشــان 
دهنده فشــار بر خانوارهاســت. این در حالی اســت که 
در ۷۰ درصــد ســبد مصرفی نیــز افزایــش هزینه ها را 
داریم. در حالی که درآمد بین ۱۵ تا ۲۰ افزایش داشــته، 

کارگران ۲۰ درصد و کارمندان ۱۵ درصد افزایش حقوق 
داشــتند، اما هزینه ها به تناســب اقالم مختلف افزایش 
قیمت یافته است. این موجب شــده تا خانوار ها از مصرف 
برخی اقالم یا چشم پوشــی کنند یا هزینه مصرفی شان 
 را کاهــش بدهنــد و این کوچک شــدن ســفره مردم 

را در پی دارد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را 

بررسی می کند. 

سبد   غذایی   مردم  كوچک تر شده   است

تعمیق فقر با سیاست های غلط دولت
فقر به دهک های سوم و چهارم رسیده است

زنگ خطر »فقر مطلق«
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

در طول سه دهه گذشته با توجه به وجود تورم های دو رقمی در اقتصاد ایران، سفره مردم روز به روز کوچک تر و قدرت خرید مردم کمتر شده است و تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده اند. اما می توان گفت از سال 8۴ به این 
سو که تنش های بین المللی ایران به دلیل مسائل هسته ای شروع شد و تحریم ها فشار بیشتری به کشور آوردند با نوساناتی، وضعیت مردم مرتب رو به وخامت گذاشت و هرچند تورم افزایش یافته؛ اما دستمزدها و تولید ملی به همان نسبت 
افزایش پیدا نکرده و درنتیجه سفره مردم کوچک تر شده اســت. بنابراین در اینکه سفره تعداد بیشتری از مردم در این مدت کوچک و قدرت خریدشان کم شده و یا به زیر خط فقر ســقوط کرده اند، تردیدی نیست. اما در دوره ای که برجام 
تصویب شد، وضعیت اقتصادی تاحدودی بهبود یافت. به مدت ۴ سال اقتصاد از آن تنش های شدید رهایی پیدا کرد؛ ولی متاسفانه با روی کارآمدن ترامپ و اعالم خروج آمریکا از برجام دوباره شیب نزولی اوضاع اقتصادی شروع شد و هرچه به 
امروز نزدیک تر شده ایم به دلیل آنکه محدودیت فروش نفت ما بیشتر شده و ذخایر ما هم رو به کاهش بوده می توان انتظار داشت که از سال ۹۷ به بعد شیب نزولی سقوط تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر شدیدتر شده است. تامین 
نیازهای اساسی و خوراکی بسیاری از مردم دچار مشکل شده است. مسکن نیز با جهشی که در دو سال گذشته داشته، عمال از لیست تقاضاهای بخش قابل توجهی از طبقات متوسط و فقیر خارج شده است. این دهک ها مختصر درآمد خود 
را با توجه به تورم های لجام گسیخته، صرف نیازهای معیشتی می کنند که حتی به آن نیز دسترسی محدودتری پیدا کرده اند و روز به روز هم فقر و به تبع آن ســوءتغذیه متاسفانه بیشتر می شود. در کنار سقوط دهک های بیشتری به زیر 
خط فقر، به دلیل سوءتدبیرهایی که در مدیریت اقتصاد کشور داشتیم ابرثروتمندانی در کشور به وجود آمدند. از این رو در حال حاضر در کشور با دو مشکل عمده مواجه است. یکی تشدید فقر و سقوط آزاد دهک های بیشتر به زیر خط فقر و 
دیگری شکاف بسیار عظیم نابرابری که بین گروهی اندک از ابرثروتمندان و انبوهی از افراد فقیر مطلق به وجود آمده است. هر دو این مشکالت می تواند بسترساز تنش های اجتماعی و سیاسی بشوند که مشکالت و هزینه هایی برای کشور در 
پی خواهد داشت. پیش بینی من این است که همین شرایط ادامه پیدا می کند چون در نظام تصمیم گیری هیچ تحولی ایجاد نشده است. در حالی که شرایط کشور، حالتی فوق العاده پیدا کرده، مشکالت اقتصادی از زمان جنگ نیز به شدت 
وخیم تر است زیرا نه می توانیم نفت خود را بفروشیم و اگر هم بفروشیم، نمی توانیم درآمدهای آن را وارد کنیم. به همین دلیل بسیاری از واحدهای اقتصادی ما تعطیل و نیمه تعطیل شده اند که منجر به بیکاری و فقر بیشتر شده است. این 
مساله نشان می دهد که کشور با شرایط خاصی مواجه است. شرایط اضطراری نیازمند اقدامات اورژانسی است. این در حالی است که ما هیچ تغییر اساسی در نظام تصمیم گیری نمی بینیم. در این شرایط خاص اقدامات بسیار ویژه باید انجام 
شده و با یک گروه ویژه خارج از روال عادی حداقل برای یکی دو سال به مدیریت شرایط حاضر پرداخت تا شرایط عادی شود. اگر با  توجه به تنش سیاسی که ما داریم، تصمیمات ویژه برای کاهش فشار طبقانی، مالیات گرفتن از ابرثروتمندانی 
که در بخش داللی هستند نه بخش تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی بگیرند، وضعیت اقتصادی به طور قطع بهبود خواهد یافت. در این مســیر راهکارها پیچیده نیست. مشکل این است که آنهایی که باید این اقدامات را انجام بدهند به دلیل 
ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و بروکراسی و ناکارآمدی بسیاری از مدیران که نه براساس شایستگی، بلکه براساس روابط سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی انتخاب شده اند، قادر به انجام این اصالحات نیستند. بنابراین نمی توانند اقدامات 

جدی انجام بدهند. اگر تغییر اساسی در این شرایط در نظام مدیریتی و تصمیم گیری گرفته نشود به طور قطع وضعیت بهتر نخواهد شد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مهندس عظیمیان مدیر عامل فــوالد مبارکه در مجمع عمومی 
ساالنه این شرکت از تحقق سود ۱8۷ ریالی برای هر سهم در سه 
 ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: برای ادامه این راه موفقیت 
آمیز تامین مواد اولیه، بزرگ ترین چالش  پیش روی شرکت است.

به گزارش خبرنگار فوالد مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان 
سهام شرکت فوالد مبارکه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
۱۳۹8 از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه سال جاری 
با حضور ۶8.۲۳ درصد ســهامداران در محل برگزاری همایش 
های مرکز تحقیقات این شرکت در حالی برگزار شد که توجه به 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و به جهت جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، سهامداران حقیقی می توانستند به صورت آنالین 
و با واردنمودن کدبورسی و شماره شناسنامه خود روند برگزاری 

مجمع را به صورت زنده مشاهده نمایند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش نخســت ایــن مجمع با ارائه 
گزارش عملکرد این شــرکت در ســال ۹8، گفــت: در مجموع 
تولیدات فوالد مبارکه با ۱۶درصد افزایــش از ۶ میلیون و ۷۷۶ 
هزار تن در سال ۹۷ به هفت میلیون و 8۳۵هزارتن در سال ۹8 
رسیده است. سهم محصوالت گرم از این تولیدات ۶ میلیون و ۹۴ 
هزارتن با ۲۰درصد افزایش نســبت به سال گذشته، محصوالت 
سرد و پوشش دار با ۲ درصد افزایش به یک میلیون و ۷۴۱ هزار 

تن رسید. 
وی با بیان این که درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت در 
سال گذشــته، بیش از ۳۹هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه 
داد: حدود ۲8 هزار میلیارد تومان سهم فروش محصوالت گرم و 
۱۱هزار میلیارد تومان سهم فروش محصوالت سرد و پوشش دار 
بوده است که در مجموع درآمد شرکت از محل فروش محصوالت 

۶۷ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد کرده است.
 مهندس عظیمیان با اعالم این که در ســال ۹8 فروش داخلی با 
رشد ۴.۵ درصدی به ۶ میلیون و ۱۳۰هزار تن رسید، از افزایش 
فروش صادراتی با ۶۵ درصد رشد به یک میلیون و ۴۵۰هزار تن 

خبر داد.
وی در رابطه با عملکرد شــرکت در حوزه سودآوری اظهار کرد: 
سود ناخالص فوالد مبارکه در سال ۹8 ، با ۵۲ درصد رشد نسبت 
به سال ۹۷، به ۱۶۶ هزار میلیارد ریال؛ سود عملیاتی با ۲8 درصد 
افزایش به ۱۵۲ هزارمیلیارد ریال و سود خالص هم با ۲۱درصد 
افزایش به ۱۴۷هزار میلیارد ریال رسیده است. مهندس عظیمیان 
با اشاره به بهای تمام شده تولید فوالد در ســال ۹8، افزود: ۵۷ 

درصد هزینه ها که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است 
مربوط به تامین مواد مستقیم مصرفی بوده است و ۳۴درصد برای 
بخش سربار ســاخت و ۹ درصد نیز صرف پرداخت دستمزدها 

شده است.
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشــاره به برنامه های توســعه در این 
مجموعه عظیم صنعتی اضافه کرد: احداث خط تولید نورد گرم ۲ 
فوالد مبارکه، مهم ترین پروژه مطرح در شرکت است . این پروژه  
پس از ۱۲ سال بدعهدی اروپا ، با سرمایه گذاری بالغ بر ۷۰ هزار 
میلیارد ریال ظرف مدت ۳ سال با هدف تکمیل سبد محصوالت 
و زنجیره ارزش به بهره برداری خواهد رسید و با این اقدام ضمن 
پیشگیری از خام فروشی، سود بســیار باالیی برای سهامداران و 

ذینفعان شرکت به ارمغان خواهد آورد.
وی پروژه احداث خط تولید کنســانتره در شرکت فوالد سنگان 
خراسان را از دیگر طرح های مهم فوالد مبارکه برشمرد و با اشاره 
به این که فاز اول این پروژه ۵ میلیون تنی در خردادماه به صورت 
ویدیو کنفرانس با حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید، 
تصریح کرد: فاز دوم این پروژه به زودی و به احتمال یسیار زیاد 
تا اواخر مرداد ماه انجام خواهد شد.وی در همین خصوص اضافه 
کرد: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا کار این پروژه با کمی مشکل 
مواجه شد. با این حال علی رغم عدم حضور کارشناسان خارجی و 
شرایط مذکور همه عوامل اجرایی داخلی برای پیشرفت دست به 
دست هم دادند تا این پروژه که نقش مهمی در تولید و تامین مواد 

اولیه فوالد مبارکه دارد، هرچه سریعتر در مدار تولید قرار گیرد.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به سایر پروژه 
های توسعه ای در دســت اجرای گروه فوالد مبارکه اشاره کرد و 
گفت: اجرای پروژه واحد فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد 
سفید دشــت چهارمحال و بختیاری با بیش از ۳۰ هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری و حمایت شرکت فوالد مبارکه با هدف تولید 
8۰۰ هزار تن تختال از سال ۹۵ آغاز شد و تا پایان سال ۹8 بیش 

از 8۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.  
وی در همین خصــوص به ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه در 
احداث کارخانــه ۳۰ هزار تنی تولید الکترود گرافیتی شــرکت 
نوین الکترود اردکان اشــاره کرد و گفت: فوالد مبارکه به عنوان 
اولین شرکت در کشور برای دســت یابی به دانش فنی و تولید 
الکترودهای گرافیتی دراقدام نموده است. در این راستا سرمایه 
گذاری بالغ بر  ۳۳۰ میلیون یورو در ســال ۱۳۹۹ در دستور کار 
قرارگرفت. و خوشبختانه فاز نخســت این خط تولید که شامل 

سالن ماشــین کاری است، تا پایان ســال ۹8 بیش از 8۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. این در حالی است که در طراحی 
اولیه این کارخانه قابلیت توسعه به ۴۵ هزار تن را نیز دارد و پیش 
بینی می شــود بخش عمده ای از نیاز شــرکت به انواع الکترود 

گرافیتی را مرتفع نماید. 
مدیرعامل فوالد مبارکــه در بخش دیگری از ســخنان خود به 
اهتمام فوالد مبارکه نسبت به عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خود و مسئولیت پذیری در قبال جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: 
این شرکت با موافقت سهامداران و هیئت مدیره شرکت همواره 
در این حوزه با تخصیــص مبلغی تالش کرده اســت تا در کنار 
هموطنان باشد این در حالی است که شیوع ویروس کرونا باعث 
شد شرکت نگاه خاص تری به آســیب دیدگان این حوزه داشته 
باشــد. و عالوه بر مساعدت مالی که بر اســاس مصوبات صورت 
گرفته هیئت مدیره صورت گرفت، موافقت شد تا اکسیژن مورد 
نیاز بیماران مورد نیاز بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی استان را نیز به صورت رایگان تامین نماید. 
وی افزود: در سال های اخیر که تحریم های ظالمانه، قلب تپنده 
صنعت کشور را نشانه رفته است، شاهد این هستیم که مدیران 
و کارکنان با غیرت و باتدبیر فوالد مبارکه در سال ۹8 نیز خوش 

درخشیدند.
حمیدرضا عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه 
گذاری فوالد مبارکه در اجرای طرح احداث شبکه فاضالب و جمع 
آوری پساب شهری شهرستان های لنجان و مبارکه به عنوان یکی 
دیگر از سرمایه گذاری های موفق شرکت یاد و با تاکید بر این این 
که این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت 
و با هدف تامین بخشی از آب مورد نیاز شرکت در دستور کار قرار 
گرفته است، اظهار کرد: با به بهره برداری رسیدن این پروژه پساب 
شهرهای مورد نظر به جای ســرریز شدن به رودخانه زاینده رود 
و به بار آوردن خســارت های زیست محیطی ، توسط این شبکه 
جمع آوری ، تصفیه و در خطوط تولید شرکت به عنوان یک منبع 

آب پایدار بازچرخانی خواهند شد. 
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود با اشاره به سختی 
هایی که در طول سال ۹۹ شرکت با آن مواجه بوده است ، ادامه 
داد: با وجود تحریم ها و کمبودهای مــواد اولیه و تجهیزات و ...  
با همت و تالش مدیران و کارکنان شــرکت در سال ۹8 قطار پر 
ســرعت فوالد مبارکه همچنان به مســیر تعالی و رشد فزاینده 
خود ادامه داد. تا جائیکه بزرگترین افزایش سرمایه از محل سود 

انباشته در تاریخ بورس کشور با نام فوالد مبارکه به ثبت رسید و 
این شرکت به لحاظ ارزش بازار بین شرکت های تولیدی در بورس 

جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.  
 EFQM وی کسب جایزه طالیی بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابی
اروپا، کســب عنوان برترین شرکت دانشــی و راهیابی به جایزه 
مدیریت آسیا، کســب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان، دســتیابی به رتبه اول در ارزش بازار سرمایه کشور، 
کســب جایزه ملی کیفیت ایران در محصول قلع اندود، دریافت 
تنها تندیس زرین تعالی سازمانی و سازمان سرآمد کشور، دریافت 
رتبه اول در گروه فلزات اساسی از میان ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی را 
از جمله افتخارات شرکت در سنوات اخیر و سال ۹8  اعالم کرد . 
مهندس عظیمیان کســب همه این موفقیت ها را وامدار نیروی 
انسانی پرتالش، فداکار و خستگی ناپذیر شرکت دانست و از آن 

ها به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان نام برد.
وی در همین خصوص و در بخش پایانی ســخنان خود از تالش 
بی دریغ کارکنان و مدیران شرکت که در برابر تندبادها، از جمله  
تحریم های ظالمانه آمریکا تا شــیوع ویروس کوئید ۱۹ جانانه 
مقاومت کردند و دســت از تالش برنداشــتند تا چــرخ اقتصاد 
کشور در باال و پائین دست صنعت فوالد در گردش باشد، تشکر 

و قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(  و رئیس مجمع 
از خرید شرکت اپال پارسیان به عنوان یکی از مهمترین اهداف 

فوالد مبارکه در ســال جاری نام برد. عباس نعیمی گفت: تامین 
مالی شرکت باید از دو طریق منابع داخلی یا خارجی صورت گیرد.
وی ادامه داد: منابع خارجی از طریق وام از کشــورهای خارجی 
اســت و یا به صورت جذب ســرمایه گذاری خارجــی و حضور 
ســرمایه گذاران خارجی در کشور اســت که این منابع به جهت 
شرایط کشور فعال منتفی است. منابع داخلی به صورت استقراض 
از بانک های داخلی و بازار سرمایه اســت. افزایش سرمایه فوالد 
مبارکه سال گذشته از طریق بازار سرمایه، مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان بوده است که این عدد قابل توجهی نیست. لذا فوالد مبارکه 
برای تحقق اهداف خود در توســعه ها به حمایت سهامدارن نیاز 

دارد. 
قائم مقام رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشــان کرد: فوالد 
مبارکه توانست از نظر ارزش، سهام هلدینگ خلیج فارس را پشت 
سر گذارد و به رتبه یک برسد. سهامداران این شرکت باید در نظر 
داشته باشند،حفظ این رتبه بسیار با اهمیت است که باید توسط 

سهامداران صورت گیرد.
بنابرای ن گزارش در ادامه مجمع صورت های مالی فوالدمبارکه 
به اتقاق آرا به تصویب رسید. و روزنامه های دنیای اقتصاد، صمت، 
تعادل و ایران به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند. 

همچنیــن در پایان مجمــع عمومی ســاالنه فــوالد مبارکه 
با موافقــت اعضا بــرای ســال ۱۳۹۹، بــه میــزان ۴۷.۰۲۵ 
 میلیارد ریال ســود تقسیم شــد که برای هر ســهم ۲۲۵ ریال 

سود درنظر گرفته شد.

مدیرعامل فوالد مباركه در مجمع عمومی ساالنه مطرح كرد:

تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سه  ماهه اول سال جاری

سرمقاله
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اقتصاد 
ایران

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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فعالیت شش هزار شركت نوپا و خالق در عرصه كسب و 
كارهای نوین

  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.

جزئیات طرح مجلس برای رونق دانش بنیان ها تا 
1۴0۴

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

در حالــی واحدهــای تولیــدی 
لوازم خانگی برای تامین قطعات 
وارداتی خــود در تنگنای ارزی 
هستند که طبق گفته نایب رئیس 
اتحادیه فروشــگاه های زنجیره 
ای، برخی شعب این فروشگاه ها با کمبود لوازم خانگی و 

الکترونیکی روبه رویند.
منصور عالی پور، نایــب رئیس اتحادیه فروشــگاه های 
زنجیره ای با اشــاره به دلیل کمبود لــوازم خانگی گفت: 
»واردات لوازم خانگی به صفر رســیده و تولیدکنندگان 
ایرانــی تمام تــالش خــود را بــرای تامین نیــاز بازار 
می کنند، امــا فعال نیاز بــازار داخل بیشــتر از تولیدات 
اســت.«او افزود: »تنهــا کمبــودی که گاهــی اوقات 
برخی شــعب فروشــگاه های زنجیره ای بــا آن مواجه 
می شــوند در امر لوازم خانگی و الکترونیکی اســت در 

 غیر این صورت فروشــگاه هــا در تامین کاال با مشــکل
مواجه نیستند.«

افزایش دوباره قیمت لوازم خانگی در بازار 
در کنار کمبود برخی از لوازم خانگی، شاهد افزایش قیمت 
نیز هستیم. در همین رابطه سخنگوی انجمن لوازم  خانگی 
ایران می گوید: »به دلیل تقاضای باال، قیمت برخی کاال ها 
در بازار افزایش یافته و با نرخ کارخانه تفاوت چشمگیری 
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 است که طبق آمار وزارت صمت، تولید لوازم 
خانگی با سیر صعودی روبه رو بوده است. بد نیست بدانیم 
آمار وزارت صمت از ســامانه بهین یابی استخراج می شود 

 که تولیدکننــدگان خود تولیــدات خــود را در آن اظهار 
می کنند و در صحت این آمار شک و شبهه است زیرا نظارتی 

بر آن نیســت.  »کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، 
وضعیت تولید لوازم خانگی را بررسی می کند. 

نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای: نیاز بازار داخل به لوازم خانگی بیشتر از تولیدات داخل است

تنگنای ارزی تولیدکنندگان  لوازم  خانگی
هشدار نسبت به توقف تولید لوازم خانگی                                                      افزایش صوری آمار تولید لوازم خانگی

تولیدكنندگان لوازم خانگی تنها تا 2 ماه دیگر قادر به تولید 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 نیســت. 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 کشــور 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 شــاهد 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: 
سیم کارت روشن خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران 

نگذارید.
سرهنگ"محمد اقبالی" گفت: با توجه به این که بسیاری 
از جرائم و کالهبرداری های اینترنتی و تلفنی با استفاده 
از سیم کارت های تلفن همراه سایر افراد انجام می شود، 
از شهروندان درخواســت داریم به هیچ وجه سیم کارت 

روشن خود را در اختیار دیگران نگذارند.
وی افزود: شــهروندان حتما در نظر داشته باشند که در 

هنگام انتقال سند مالکیت ســیم 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 شــبکه های اجتماعی توسط خریدار سیم 

کارت متصور است.
این مقــام انتظامی بــا بیان ایــن که خریــد و فروش 

ســیم کارت های روشــن بــدون انجام تغییر ســند 
مالکیت غیر قانونی اســت، اظهار داشــت: شهروندان 
به هیــچ وجه ســیم کارت های روشــن را کــه بدون 
 تغیر ســند مالکیت به فروش می رســند را خریداری 

نکنند.
سرهنگ اقبالی در ادامه با اشاره به خرید های اینترنتی 

شــهروندان از کانال های تلگرامی اشــاره کرد و اظهار 
داشت: کاربران از اعتماد بی مورد به کانال های تلگرامی 
فروش اجناس خودداری کنند .رئیس پلیس فتا استان 
البرز در پایان با اشــاره به آســیب هایی که سیم کارت 
روشن می تواند متوجه صاحبش کند اشاره کرد و گفت: 
شهروندان برای مشخص نمودن تعداد سیم کارت های 
 www.mobilecount.cra.ir فعال خود به ســایت
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 مناســب و در نتیجه خســارتهای مالی مواجه 
کرده اســت. پیشــرفتها در حوزه فنــاوری اطالعات و 
اینترنت شــرایطی را در فضای مجازی بــرای کاربران 
فراهم کرده اســت که با گرفتن آموزش در رشــته  های 
مختلف بتوانند توســعه شــغلی  و ارایه خدمات خود را 
دنبــال کنند. از ســوی دیگر ظرفیت فضــای مجازی و 
بسترمناسب، زمینه رابرای رشد و نوآوری در حوزههای 
تخصصی جدید فراهم کرده اســت و در این فضا رشــد 
کســب و کارهای اینترنتــی، رقابت و ســرمایه گذاری 
می تواندچشم انداز مناســبی را در زمینه امنیت شغلی 
فراهم کند. شــیوع ویروس کرونا در کشــور، خسارت 
بســیاری به آموزشگاه های آموزشــی وارد کرد به نوعی 
که برخی از آموزشگاه ها به تعطیلی کشیده شد از سوی 
دیگر کاربران آموزشی 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 بسترهای اینترنتی در شهرهای کوچک
نرگس نصیری کاربر آموزشــگاه زبــان از طریق فضای 
مجازی در اهواز در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت 
: قبل ازشیوع بیماری کرونا فضای مجازی بستر الزم در 
انجام برخی امور روزمــره فراهم 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 به صورت دوطرفه برای کاربر و مدرس 
ایجاد شــد.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 ســلب کرده بود، آموزشگاه از طریق فضای 

مجازی توانست ارتباط خوبی را با گروه سنی بزرگساالن 
در برخی رشــته های هنری فراهم کنــد.وی افزود :این 
ارتباط از طریــق ارایه فیلم های آموزشــی در صفحات 
مجازی صورت می گرفت و هنرجو با امکان پرسش و پاسخ 
و دسترسی به آموزش ها می توانســت بهره الزم راببرد.

میریان با اشــاره به محدودیت برقراری آموزش آنالین 
درفضای مجازی گفت:این فرصت برای هنرجوهایی که 
امکان حضوردر کالس را نداشــته اند نیز فراهم شده تا 

آموزش ها را به صورت گام به گام فراگیرند.
شــیرین کمایی مدیریکی از آموزشــگاه های آشپزی و 
شــیرینی پزی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در 
دوره شیوع بیماری کرونا بخشــی ازکالس ها با توجه به 
دستور العمل های ســاده 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 آموزشــگاه  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 های رایــگان 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 
آموزشــگاه 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 مشــکالتی مواجه می شویم. الزاما بازار 

سرمایه تنها راه و بهترین راه برای جذب نقدینگی نیست.
عادل طالبی معتقد اســت: اگر اســتارتاپ های موفق نیز 
نتوانند در بورس موفق باشند و لطمه ببینند، ما با مشکالتی 
مواجه می شویم. الزاما بازار ســرمایه تنها راه و بهترین راه 
برای جذب نقدینگی نیســت.عادل طالبی، استراتژیست 
کســب وکارهای آنالین در گفت وگو با نبــض فناوری در 
خصوص ورود اســتارتاپ ها و کســب وکارهای نوپا به بازار 
ســرمایه گفت: »بورس یا هر بازار مالــی دیگری جذابیت 
خودش را دارد. جذب نقدینگی یکی از استراتژی هایی است 

که فاندر ها یا موسسان از طریق آن بتوانند نتیجه زحمات 
خودشان را به شکل ریالی ببینند و تبدیل سرمایه می تواند 
به رونق آن کســب و کار کمک زیادی کنــد.«او ازامکان 
»ارزش گذاری« و »ارزیابی کسب و کار« به عنوان دو مزیت 
مهم ورود شــرکت ها به بازار ســرمایه یاد کرد و ادامه داد: 
»حضور در بورس نه  فقط برای اســتارتاپ ها، بلکه برای هر 
کسب وکاری اتفاقی مهم است. اگر هر کسب وکاری بتواند 
شرایط ورود به بورس را داشته باشــد، 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 اســت و اگر در پنج ماهگی به دنیا بیاید، 
قطعا مرده خواهد بود؛ در زمینه اســتارتاپ ها این نگرانی 
وجود دارد که آن هــا هنوز به آمادگی الزم بــرای 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 نسبت 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 استارتاپ های قدرتمند دنیا 
برای ورود به بورس تردید داشــتند؟ چرا استارتاپ های ما 
تا این حد با عجله به ســمت 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 استراتژیست كسب وكارهای آنالین عنوان كرد

بازار سرمایه تنها راه برای جذب نقدینگی استارتاپ ها نیست
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7 اقتصاد
ایران

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( تولید سیگار در بهار 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال قبل بیش از ۲۱ 
درصد کاهش داشته است.بر اســاس این آمار در سه 
ماهه اول امسال ۱۰ میلیارد و ۲۰ میلیون نخ سیگار 
در کشور تولید شده که نسبت به تولید ۱۲ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون نخ در مدت مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد 

کاهش داشته است.
همچنین با توجه به اینکه برآورد مصرف سیگار طی 
ســه ماه ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ است، برآورد 
میزان ســیگار قاچاق در این مدت به شش میلیارد 
و ۲۴۰ میلیون نخ رســیده که نســبت به برآورد سه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون سیگار قاچاق در بهار سال قبل 
۷۸.۳ درصد افزایش داشــته است.البته در این مدت 
۶۰ میلیون نخ سیگار هم صادر شــده است. این در 
حالی است که در بهار سال گذشته هیچ صادراتی در 
بخش سیگار صورت نگرفته بود.در میانه تیر ماه رئیس 
انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 

محصوالت دخانی از عدم تخصیص ارز برای واردات 
مواد اولیه این صنعت طی سه ماه گذشته خبر داد و 
گفت که این مسئله باعث شده تولید هشت واحد از ۱۵ 
واحد تولید محصوالت دخانی متوقف شود. او همچنین 
هشدار داده بود که ادامه این وضعیت و عدم تخصیص 
ارز به مواد اولیه این صنعت تا یک ماه بعد می تواند همه 

واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند.
البته حدود یک هفته پیش عطااهلل معروفخانی، رئیس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، گفت که 
بخش عمده مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولید 
سیگار با پیگیری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شده و مابقی در 
حال حل شدن است و ابراز امیدواری کرد که به زودی 
تولید واحدهایی که تعطیل شده بود مجدد آغاز شود.
او همچنین نســبت به ضرر اســتفاده از محصوالت 
دخانی برای سالمتی هشدار داد و گفت که آزمایش ها 
نشان می دهد در برخی از محصوالت دخانی قاچاق از 

فضوالت حیوانی استفاده شده است.

با توجه به گزارشــات مردمی، کمبود و گرانی در استان 
زنجان روند افزایشــی به خود دارد و متاسفانه مسئوالن 
استانی عمال تاکنون اقدامی مناسبی انجام نداده اند. پس 
از شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از اقالم بهداشتی 
همچون ماسک، دستکش و محلول های ضدعفونی کننده 
به خاطر افزایش تقاضا با رشد چند برابری مواجه شدند و 

اگر چه مسئوالن دولتی بارها این موضوع را رد کرده اند.
حال چند پیش گزارشــی در این رسانه منتشر شد که 
مردم زنجان از نبود ماسک و اقالم بهداشتی در داروخانه ها 
گالیه مند هستند و کمبود و گرانی این اقالم به اوج خود 
رسیده  است و مسئوالن نظارتی هیچ اقدام بازدارنده ای در 
این راستا انجام نداده اند. حال موضوعی که در اینجا باید 
بررسی شود این است که نهادهای نظارتی چه اقدامات 
بازدارنده ای در این راستا انجام داده اند و چرا مقابل گرانی 

ماسک و احتکار هیچ قدمی برنداشته اند؟
اسماعیل مسلمی، در واکنش به گرانی و کمبود ماسک 
در اســتان زنجان اظهار داشــت: نظارت بر قیمت مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک در داروخانه هایی که این اقالم را 

عرضه می کنند برعهده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی است، اما از مرحله تولید تا تحویل به داروخانه ها 
سازمان بازرسی موظف اســت بر قیمت ها و کیفیت ها 
نظارت کند و در بحث قیمت گذاری ها که بر اساس ضوابط 
خود تولیدکننده ها انجام می دهند نظارت داشته باشد.وی 
در ادامه ضمن رد این موضوع که در این فاصله چند ماهه از 
شروع شیوع بیماری کرونا قیمت ماسک و مواد ضدعفونی 
کننده افزایش چشمگیری داشته اند، تصریح کرد: در این 
بازه تنها دوبار تغییر قیمت ها صورت گرفت که آن هم با 
توجه به نواسانات قیمت ها در همه اقالم مصرفی امری 
طبیعی اســت و تعیین قیمت این اقالم به صورت ملی و 
کشوری انجام می شود. مدیر بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان در ادامه مدعی 
شــد: علت دو نرخی بودن قیمت ماســک این است که 
قسمتی از تولید در کارگاه های صنعتی صورت می گیرد 
و برخی از تولیدکنندگان هم در کارگاه های نیمه صنعتی 
و کارگاه های فنی و حرفــه ای فعالیت می کنند که نرخ 

تولیدات آنها فاصله تقریبا ۲۰۰تومانی دارد.

در پی اعالم دپوی حجم زیادی از کاالهای وارد شده 
توســط فعاالن اقتصادی در مناطــق آزاد و واکنش 
شورای عالی مناطق آزاد که علت این موضوع را عدم 
ابالغ فهرست مجاز کاالی همراه مسافر و سهمیه ارزی 
آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم 
کرد، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت گفت که فهرســت اقالم قابل ورود و سهمیه 
ارزی کاالهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی 
در کارگروه ذیربط تعیین و تایید شده، اما با توجه به 
شرایط ارزی و لزوم صیانت از منابع محدود تامیین آن، 
ضروری است نظر بانک مرکزی قبل از ابالغ اخذ شود تا 

در هنگام اجرا دچار مشکل تامیین نشویم.
طی روزهای گذشته فعاالن اقتصادی در منطقه آزاد 
قشم با گالیه نسبت به شرایط موجود و تبعات آن از 
جمله افزایش قیمت و ورود کاال از مبادی غیر رسمی 
خواســتار بررسی و رســیدگی به وضعیت ترخیص 
کاالهای دپو شده در گمرک این مناطق شدند. حاال 
پیگیری ها در این رابطه نشان می دهد ماجرا با کاالی 
همراه مسافر و عدم ابالغ فهرست مربوطه از سوی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( بر می گردد 
که تنها مختص منطقه آزاد قشم نیست و سایر مناطق 
نیز با این مشکل مواجه هستند. شورای عالی مناطق 
آزاد در واکنش به این موضوع دلیل دپوی این دسته از 
کاالها را عدم ابالغ فهرست مجاز کاالی همراه مسافر و 
سهمیه ارزی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم کرد و خواستار تمکین به مصوبه هیات 

وزیران شد. 
بر اســاس مصوبه هیات وزیران کارگروهی با حضور 

نمایندگان تام االختیار پنج دســتگاه شــامل بانک 
مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد 
کشاورزی و با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد باید 
در ابتدای هر سال تشکیل شود و فهرست و سهمیه 
ارزی کاالی همراه مسافر را تعیین و بعد این فهرست 
به شورای عالی مناطق آزاد برای اجرا ابالغ شود، اما به 
گفته  ناصر خرمالی، مدیر توسعه صادرات، گمرک و 
ارزش افزوده مناطق آزاد، با وجود اینکه در ابتدای سال 
جاری فهرست و سهمیه ارزی کاالهای همراه مسافر در 
کمیته مربوطه تعیین و مشخص شده، تاکنون وزارت 

صمت آن را ابالغ نکرده است
در پیگیری این موضوع از وزارت صمت، سعید عباسپور، 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، 
اظهار کرد: فهرست اقالم قابل ورود به انضمام سهمیه 
ارزی کاالهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی 
در کارگروه ذیربط و با حضور نمایندگان عضو تعیین 
و تایید شده اســت اما با توجه به شرایط ارزی  و لزوم 
صیانت از منابع محدود تامیین آن، ضروری است نظر 
بانک مرکزی قبل از ابالغ اخذ شــود تا در هنگام اجرا 

دچار مشکل تامین نشویم.
وی افزود:  بنابراین مراتب جهت بررسی و اعالم نظر به 
بانک مرکزی ارسال شده است که به محض دریافت 
پاسخ، اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت. این استعالم 
مغایرتی با مصوبه دولت نداشته است زیرا بانک مرکزی 
خودش یکی از اعضا کارگروه است و از سوی دیگر به 
برنامه ریزی مناطق آزاد که مجری آن هستند کمک 
می کند؛ بنابراین فهرست مجاز کاالی همراه مسافر 

بعد از موافقت بانک مرکزی ابالغ می شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: با بررسی آمار تجارت 
خارجی کشــور می توان گفت، آثار بیماری کرونا بر 
تجارت خارجی کشور در حال کمرنگ شدن است.
مهدی میراشرفی اظهار داشت: در بحث آمار تجارت 
خارجی چهار ماهه امســال، ۲ موضوع حائز اهمیت 
است، نخســت آنکه کاالی صادراتی ما از لحاظ وزن 
۲.۵ برابر کاالی وارداتی است و دوم آنکه روند کاهشی 
تجارت خارجی در تیر ماه کند شده است به گونه ای 
که میانگین صــادرات کاال در چهار ماهه نخســت 
سال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته ۳۹ 
درصد و میانگیــن واردات در این مــدت ۲۴ درصد 
کاهش داشــته، اما در بخش آمار عملکرد ماه به ماه 
)تیر ماه(، این کاهش در صــادرات به ۲۵ درصد و در 
واردات به ۱۷.۵ درصد رسیده است که گویای روند 
کاهشــی اثر کرونا بر بازرگانــی خارجی جمهوری 

اسالمی ایران است.
رئیس کل گمرک ایران گفت: طی چهار ماهه نخست 
امسال بالغ بر ۴۲ میلیون تن کاال به ارزش ۱۹.۶ میلیارد 

دالر بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله شده است 
که از میزان ۳۰ میلیون تن به ارزش ۸.۷ میلیارد دالر 
مربوط به صادرات و ۱۲ میلیون تن کاال به ارزش ۱۰.۹ 
میلیارد دالر مربوط به واردات است.وی شرکای عمده 
تجاری ایران در بخش صادرات را چین با ۲.۵ میلیارد 
دالر، عراق با ۱.۹ میلیــارد دالر، امارات متحده عربی 
با ۱.۲ میلیارد دالر، افغانستان با ۷۱۳ میلیون دالر و 
ترکیه با ۴۰۵ میلیون دالر و شرکای عمده در واردات 
را چین با ۲.۸ میلیارد دالر، امارات متحده عربی با ۲.۴ 
میلیارد دالر، ترکیه با ۱.۲ میلیارد دالر، هند با ۷۵۷ 

میلیون دالر و آلمان با ۴۹۳ میلیون دالر اعالم کرد.
براســاس این گزارش، گمرک ایران پس از شــیوع 
بیماری کرونا در کشور و اقدام کشورهای همسایه در 
انسداد مرزهای خود، تالش گسترده ای را در دو بعد 
منطقه ای و بین المللی برای بازگشایی مرزها و استمرار 
تبادل کاال انجام داد که بازگشایی تدریجی مرزها و 
عادی شدن جریان تجارت )به طور نسبی( از نتایج و 

آثار این تالش ها و تدابیر اتخاذ شده است.

فعالیت آزادانه سایت های 
فروش لــوازم خانگی در 
حالی صورت می گیرد که 
همواره مسئوالن در رابطه 
با خرید از این فضا هشدار 
می دهند. در یک سال اخیر جستجوی کلمه خرید 
از بانه شدت بیشــتری هم پیدا کرده است. یعنی 
دقیقا از وقتی که دالر گران شده، برند های معتبر 
از ایران خارج شــده اند و بعضی محصوالت حوزه 
لوازم خانگی دیگر در دسترس عموم نیست. اکثر 
کاالهای موجود در این سایت ها از منابع غیررسمی 
وارد کشور شده اند و حکم قاچاق را دارند. این در 
حالی است که معم ترین اصل در رعایت از حقوق 
مصرفر کنندگان را پشــتیبانی نمــی کنند. این 
کاالها یا گارانتی ندارند و یا گارانتی های تقلبی را 
به خریداران ارایه می دهند. فروش لوازم خانگی, 
لوازم آشپزخانه, جهیزیه عروس و... از نمونه فعالیت 

هایی است که این سایت ها دارند. 
از ســوی دیگــر قیمت هــای عجیــب و غریب 
لوازم خانگی در بازار، مصرف کنندگان و خریداران 
این روزهای لوازم خانگی را با نگرانی های بسیاری 
مواجه کرده است. قیمت لوازم خانگی، به خصوص 
محصوالت خارجی در بازار به حدی شوکه کننده 

است که در حال حاضر قیمت یک یخچال خارجی 
با پراید صفر به یک مقدار اســت. البتــه در کنار 
دغدغه قیمتی، مصرف کننــدگان نگران کیفیت 
محصــوالت موجود در بازار هســتند. بســیاری 
می گویند نگران این هســتند با وجود آنکه قیمت 
گزافی را بــرای خرید کاالها صــرف می کنند، در 
آینده با خرابی این محصول مواجه شــوند؛ چراکه 
محصوالت اصل در بازار کمیاب شده و بسیاری از 
محصوالت موجود در بازار معموال تقلبی هستند. 

رئیس فتا استان بوشــهر از کالهبرداری با ترفند 
درج آگهی هــای اینترنتــی جعلی فــروش لوازم 
خانگی و اجناس با مشخصات بندر گناوه خبر داد. 
سرهنگ مهدی قاســمی، رییس پلیس فتا استان 
بوشــهر در این خصوص گفت: به دلیل پیشگیری 
از شیوه بیماری کرونا ویروس، مسافرت ها به قصد 
 خرید به بنادر اســتان کاهش یافته و مردم سعی 
می  کنند کــه نیازمندی هــای خــود را از طریق 
اینترنتی خرید و تهیه کنند. وی ادامه داد: متأسفانه 

اخیراً مشــاهده شده که مجرمان ســایبری از این 
وضعیت سوء اســتفاده کرده و با درج آگهی های 
دروغین فروش اجناس و لوازم خانگی تحت عنوان 
نام و یا آدرسی غیرواقعی از بندرگناوه در شبکه های 
 اجتماعی، از کاربران فضــای مجازی کالهبرداری 

می کنند.
در این شرایط، وزارت صنعت برای کنترل وضعیت 
بازار لوازم خانگی،با متخلفان این بازار اتمام حجت 
کرد. محمدرضا کالمی، سرپرست معاونت بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به 
مقامات مســئول این وزارتخانه، خواستار تسریع 
در اجرایی شدن مصوبات پیشین کارگروه تنظیم 
بازار مبنی بر ثبت اطالعات خرید و فروش فعاالن 
تجاری بازار لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت 
شــد. بر اســاس محتوای نامه کالمی، با توجه به 
مصوبات و ابالغیه های پیشــین و همچنین ارائه 
آموزش های الزم برای ثبت اطالعات لوازم خانگی 
در سامانه جامع تجارت، همه دستگاه های ذی ربط 
می بایست برای اجرایی شدن این مصوبات وظایف 
خود را انجام دهند. به نظر می رسد با توجه به قید 
فوریت این نامه و همچنین مصوبات قبلی کارگروه 
تنظیم بازار در روزهای ۶ و ۱۵ تیرماه به شــماره 
۶۰/۹۳۳۶۶ و ۶۰/۸۵۱۹۷ مبنی بــر لزوم اظهار 
اســناد خرید و فروش در ســامانه جامع تجارت، 
باید منتظر برخورد با بازیگران متخلف بازار لوازم 

خانگی باشیم.

به رغم هشدارها سایت های غیرمجاز فروش لوازم خانگی  همچنان  فعالیت می كنند

اتمامحجتبامتخلفانبازارلوازمخانگی

احتکار لوازم خانگی توجیه ندارد
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

بیش از نیمی از تخلفات در حوزه لوازم خانگی مربوط به کاالهای تقلبی و قاچاق است و البته با قیمت های کنونی لوازم خانگی، احتکار و داشتن انبار توجیه ندارد. اینکه از فروشندگان بخواهیم کاالهای خود را بر اساس قیمت های قبلی 
عرضه کنند درست نیست. این دیدگاه که بنگاهی که کاالهای خود را در گذشته خریداری کرده نباید با افزایش نرخ دالر، کاالی خود را گران تر بفروشد، معقول نیست. شرایط فعلی به نحوی است که مغازه داران به روز کاال را خریداری 
می کنند، قیمت ها آنقدر گران است که نمی توانند کاال را خریده و انبار کنند. در حال حاضر اگر به سراغ مغازه ها در امین حضور یا شریعتی یا هر جایی که بورس فروش لوازم خانگی است، بروید، می بینید که در هر مغازه بیشتر از یک 

یا دو یخچال نیست. شرکت های تولیدکننده اگر بار بدهند فروشندگان از خدایشان است که بفروشند زیرا تأمین رزقشان از این طریق است، بنابراین دلیلی برای عدم فروش کاال نیست.
افزایش ماههای اخیر قیمت لوازم خانگی در بازار هم به معنای گران فروشی نیست. فروشندگان کاال را می خرند و سود قانونی را به آن اضافه می کنند، هر چه کاال بیشتر باشد بازار رقابتی تر می شود و طبیعی است قیمت نیز کنترل 
می شود؛ این بدان معنا است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است. االن نه با گرانفروشی بلکه با گرانی درهر دو سوی تولید و مصرف کشور مواجه هستیم. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت شده است و نمی توان از آن تلقی »گرانفروشی« داشت. فروشندگان کاال را می خرند و سود قانونی را به آن اضافه می کنند، هر چه کاال بیشتر باشد بازار رقابتی می شود و طبیعی است قیمت نیز قابل کنترل تر خواهد بود؛ 

این بدان معنا است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سرمایه گذاری بانک ها توجیه اقتصادی ندارد
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی

ما بر اساس چرخه های تجاری قاعده گذاری می کنیم و اینکه به بانک ها گفته شده از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم باال، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل 
گرفت که دارایی بانک ها در بخش امالک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیالت دهی بانک ها بوده است. به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر 
اینکه بانک ها تالش کرده اند به شرکت های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است. البته بسیاری از بانک ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه 
گذاری یک بانک خصوصی در بخش هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ تر است؛ بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید 

به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم. 
بانک ها عالوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد 

به سمت فعالیت های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

بانک ها با فعالیت های باعث 
کاهش نسبت کفایت سرمایه 
شده و در نظارت ناکافی بانک 
مرکزی به سربار اقتصاد کشور 
تبدیل شده اند. گزارش منتشر 
شده از مانده تسهیالت و مانده سپرده شبکه بانکی کشور 
در ماه های فروردین و اردیبهشت ســال جاری نشان 
می دهد تمایل بانک های تجاری برای تسهیالت دهی 
کاهش یافته است. در ادامه روند نزولی چندساله نسبت 
تسهیالت به سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی، 
در دو ماه ابتدایی ســال ۹۹ هم شاهد کاهشی با شیب 

بیشتر در این نرخ بودیم. 

در حالی که میانگین این نرخ در شــش ماه دوم ســال 
قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده اســت، میزان آن در پایان 
اردیبهشت ماه امســال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. 
این میزان کاهش در طول دو ماه می تواند خبر از کاهش 
تمایل بانک ها برای تســهیالت دهی از سپرده ها دهد. 
احتمال می رود بــه دلیل نرخ بهــره پایین و وضعیت 
صعودی بازارهای دیگر، بانک های تجاری هم به انجام 

سرمایه گذاری در بازارهای دیگر روی آورده باشند.
بررســی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده ها 
و مانده تســهیالت اعطایی در چند سال منتشر کرده 
است، روند نزولی نسبت تســهیالت به سپرده را نشان 
می دهد و این روند که معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد 
داشــت، قطعا یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران را 
شــکل می دهد. افزایش شدید شــکاف تسهیالت به 
سپرده در واقع به معنای کاهش قدرت تسهیالت دهی 

بانک ها و کاهش قدرت تامین مالی اقتصاد توسط نهاد 
است. این اتفاق در شــرایطی رخ داده است که اقتصاد 
ایران به شدت وابسته به تامین مالی شبکه بانکی است 
و کاهش قــدرت وام دهی بانک ها اثری بســیار جدی 
در تامین  ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی 
 موجود و تامین مالی برای طرح هــای جدید تولیدی 

خواهد داشت.
این روند کاهشــی قدرت تســهیالت دهی بانک ها در 
شــرایط روی می دهد که در اقتصاد ایران بیش از ۸۰ 
درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها 
و کمتر از ۲۰ درصد این رقم در بازار ســرمایه و بورس 
تامین می شود. کاهش ســرمایه گذاری در اقتصاد در 
بلندمدت بر رشد اقتصادی و ســطح اشتغال را تحت 
تاثیر قرار داده خواهد داد، به  طوری که رشد اقتصادی 
کاهش و نرخ بیکاری افزایش می یابد. از این منظر قدرت 

تسهیالت دهی بانک ها مولفه بسیار مهمی در اقتصاد ایران 
و بسیاری از کشور است.

همانطــور که عنوان شــد افــت قابل توجــه قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها در سال های اخیر دالیل متعددی 
دارد اما قطعا مهم ترین دالیل آن پرداخت سود مازاد در 
سال های ۹۲ تا ۹۷ و افزایش مطالبات معوق بوده است.  
اگر سیاست گذاران و مسئوالن اقتصادی به دنبال افزایش 
رشد اقتصادی کشور هستند، با این شرایط سیستم بانکی 
نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش 
داد. اصالح ساختار و تعیین تکلیف بانک های مشکل دار و 
تقویت توان تسهیالت دهی بانک ها، با ارتقای سرمایه پایه 
بانک های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، توسعه 
تعاون، مسکن و کشــاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت 
برای بهبود و تقویت توان نظام تامین مالی بسیار ضروری 

به نظر می رسد.

بانک ها به سرمایه گذاری در بازارها و فعالیت های پرریسک اقتصادی روی آورده اند

حرکتبانکهابهسمتبورسبازی
موضع جدید بانک ها در وام دهی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نوسانات ارزی  و كمبود پارچه  مقصرند

پاسخ  مسئوالن  درباره گرانی ماسک

کاهش ۲۱ درصدی تولید سیگار در ایران

رئیس كل گمرک ایران خبر داد:

 کاهش آثار کرونا بر تجارت خارجی کشور

پاسخ وزارت صنعت به چرایی دپوی کاال در مناطق آزاد
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حل مشكالت مردم هدف اقتصاد دانش بنيان است
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حل مشکالت مردم در هر 

سطحی ماهیت شرکت های دانش بنیان و هدف اقتصاد دانش بنیان است.
سورنا ستاری روز یکشنبه در آیین رونمایی از »نسل جدید پنجه های کربنی 
ورزشی CGS« در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: بخش 
توانبخشی جزو حوزه هایی اســت که غفلت  تاریخی در آن شده است. این 
حوزه تنوع محصولی زیادی دارد که شرکت های دانش بنیان می توانند آنها 
را به تولید برسانند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه 
تنوع محصوالت حوزه توانبخشی و توسعه تکنولوژی های جدید در کشور 
از پتانسیل باالیی برخوردار اســت، گفت: محصوالت این حوزه تکنولوژی 
باالیی دارند و در ساخت محصوالت حوزه توانبخشی از مهندسی، علم مواد 
و مهندسی مکانیک استفاده می شود.ستاری ادامه داد: یکی از محصوالتی 
که همواره یک شرکت دانش بنیان در اصفهان در حوزه توانبخشی به تولید 
رسانده، انواع پنجه های کربنی است که با قیمت پایین تر نسبت به نمونه های 
خارجی به تولید می رسد. این شرکت پنجه های کربنی را برای فرد معلول 
شخصی سازی می کند، زیرا ساخت پنجه های کربنی ورزشی دانش خاص 
خود را دارد. وی با بیان اینکه شرکت ها روز به روز ایده های جدید و نوآورانه 
خود را در راســتای زندگی بهتر ارائه می کنند، گفت: هدف از آموزش در 
دانشگاه ها این اســت که در کشــور ارزش افزوده ایجاد کنیم و مشکالت 
مردم را برطرف سازیم. اگر چنین اقدامی انجام نشود، راه را اشتباه رفته ایم. 
ســتاری گفت: مردم باید اثر ایده های نو حاصل از آموزش در دانشگاه ها را 
لمس کنند. ما همواره در معاونت علمی این امر را دنبال می کنیم تا هر روز 
شرکت های دانش بنیان نوآوری جدید داشته باشند و هدف از حمایت آنها 

توسعه محصوالت جدیدشان است.

سهامدار ايرانسل اسنپ را هم می فروشد
سهامدار ایرانسل در راستای خروج از بازار خاورمیانه، قصد دارد سهام خود 
در اپلیکیشن تاکسی آنالین ایرانی اسنپ را به فروش برساند.رالف ماپیتا، 
مدیر مالی گروه MTN کــه بزرگترین اپراتور تلفن همراه آفریقاســت، 
اظهار کرد: اگرچه اســنپ جایگاه برتر را در بازار تاکسی اینترنتی ایران در 
اختیار دارد اما MTN سرمایه گذاری در این اپلیکیشن را یک کسب و کار 

غیراصلی می بیند.
از سوی دیگر شــرکت MTN ایرانســل همچنان برای این گروه کلیدی 
است.راب شوتر، مدیرعامل شرکت MTN اواخر هفته گذشته اعالم کرد 
این شرکت قصد دارد از بازار خاورمیانه خارج شده و در بازار آفریقا متمرکز 
شــود.به گفته وی، فضای خاورمیانه پیچیده تر شــده و این منطقه سهم 
کمتری در درآمدهای این گروه پیدا کرده اســت.گروه MTN در اسنپ 
که روزانه دو میلیون ســفر در ایران دارد، ۴۳ درصد سهم دارد.به گزارش 
ایســنا، به گفته مدیرعامل گروه MTN، خروج این شرکت از خاورمیانه 
تدریجی انجام خواهد شد و در ابتدا زیرمجموعه هایش در یمن، افغانستان 
و سوریه به فروش گذاشته خواهد شد. این بازارها تنها حدود چهار درصد 
در درآمد ناخالص MTN سهم داشته اند. سهم ۴۹ درصدی این شرکت 
در MTN ایرانســل در مدت سه تا پنج ســال آینده فروخته خواهد شد. 
مدیرمالی MTN اظهار کرد: درآمد خدمات ایرانسل یک سوم رشد کرده 
و فروش دیتای این شرکت در سال گذشته در بحبوحه چالشهای ناشی از 
کاهش ارزش ارز و تورم باال، تحریمهای اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، دو 
برابر شد. خارج کردن درآمد از ایران که دومین بازار بزرگ MTN از نظر 
شمار مشترکان است، به دلیل تحریمهای وضع شده از سوی رییس جمهور 
آمریکا دشوار بوده است. این شرکت پیش از وضع مجدد تحریمهای آمریکا 
در ماه مه سال ۲۰۱۸، موفق شــد یک میلیارد دالر از درآمدش را از ایران 
خارج کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، گروه MTN به دنبال واگذار کردن 
داراییهای فرعی و یکپارچه کردن فعالیتهایش و تهیه نقدینگی برای کاهش 

بار بدهی خود است.

نوبت دهی اينترنتی در مراكز تعويض پالک
به گفته رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا، نوبت دهی اینترنتی 
در دو مرکز پایتخت آغاز شد.ســرهنگ علی محمــدی گفت: نوبت دهی 
اینترنتی مراکز تعویض پالک از امروز آغاز شــد. وی افزود: در مرحله اول 
این طرح، دو مرکز »میثم« و »خاوران« در پایتخت، به صورت آزمایشــی 
به صورت اینترنتی نوبت دهی خواهند کرد.این مقام انتظامی اظهار کرد: 
.rahvar۱۲۰ مراجعیت می توانند از طریق ســایت راهور ۱۲۰ به نشانی

ir، نوبت اینترنتی خود را دریافت کنند.وی در پاســخ به این ســوال که تا 
این ساعت، نوبت دهی انجام شده است، گفت:  بله عده ای از طریق سایت 
اقدام به دریافت نوبت کرده اند.  رییس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور 
ناجا گفت: در صورتی که اجرای این طرح موفقیت آمیز باشد، به زودی تمام 
مراکز تعویض پالک به صورت اینترنتی نوبت دهی خواهند کرد.وی درباره 
ساعت کار این مراکز بیان کرد: در حال حاضر این مراکز از ساعت ۷ صبح تا 
ساعت ۱۶ با رعایت پروتکل های بهداشتی خدمترسانی می کنند. سرهنگ 
محمدی توصیه کرد افراد از به همراه اوردن کودکان و سالمندان به این مراکز 
خودداری کنند و فقط طرفین خدمات، به مراکز مراجه کنند. این مقام ارشد 
انتظامی افزود: مراجعین محترم دقت کنند که مراکز تعویض پالک شلوغ 

نیستند و نیازی به نوبت گرفتن در صف از صبح زود نیست.

سرمايه گذاری تالشگران اقتصاد پايدار در كافه ميوه
کافه میوه، استارتاپ فعال در حوزه فروش آنالین میوه و سبزیجات عمده سهام 

خود را به هلدینگ تالشگران اقتصاد پایدار واگذار کرد.
به گفته بنیانگذار کافه میوه، شرکت تالشگران اقتصاد پایدار که در حوزه های 
مختلفی نظیر کشــاورزی و عمران فعالیت می کند از این پس سهامدار اصلی 

این استارتاپ است.
علی عذیری از ارائه اطالعات در مورد میزان سرمایه جذب شده امتناع کرد و 
گفت: »به دلیل مسائل محرمانه ای که در قراردادهای سرمایه گذاری وجود دارد 

صرفا می توانم بگویم عمده سهام کافه میوه را واگذار کرده ایم: »
به گفته عذیری، با وجود واگذاری سهام عمده این استارتاپ توافق شده است که 

مدیریت اجرایی کافه میوه کامال در دست بنیانگذاران آن باقی بماند.
بنیانگذار کافه میوه با بیان اینکه که این اســتارتاپ پس از یک ســال و نیم 
فعالیت موفق به جذب ۱۰ هزار کاربر شده است در مورد برنامه کافه میوه برای 
هزینه سرمایه جذب شده، گفت: »کافه میوه در حال حاضر صرفا در کرج فعال 
است و از این پس با سرمایه جذب شــده قصد داریم خدمات این استارتاپ را 
به سراسر کشور گسترش دهیم. در قدم اول قصد داری پس از کرج وارد بازار 

تهران شویم.«
عذیری در پایان در رابطه با خدمات و ویژگی های کافه میوه گفت: »کافه میوه 
استارتاپی که در حوزه فروش آنالین میوه فعالیت می کند. این استارتاپ از ۹ 
صبخ تا ۱۱ شــب میوه های تازه را درب منازل به خریداران تحویل می دهد. 
میوه هایی کافه میوه به صورت روزانه تهیه و توزیع می شــود. به همین دلیل 

مزیت رقابتی کافه میوه گارانتی مرجوعی محصوالت است.«

اخبار

روند ثبت دامنه های اینترنتی کند شد
آمار ثبت سایت های اینترنتی با هویت ایرانی در ۵ ماه اخیر نشان می دهد که این روند نسبت به سال گذشته با کندی همراه است و به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا در این بخش نیز بی 
تاثیر نبوده است. بررسی ها از وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی توسط کاربران ایرانی نشان می دهد که تا مردادماه امسال حدود یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۳ سایت با دامنه ایرانی در 

کشور فعال است. این درحالی است که تا پایان سال ۹۸ شمار سایت های اینترنتی با هویت ایرانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار سایت اعالم شده بود و بر این اساس در ۵ ماهه نخست امسال تنها 
۱۷ هزار سایت اینترنتی به این تعداد افزوده شده است.

»فقــط همین موضــوع که 
دلواپســان و کاسبان تحریم، 
در یک جبهه علیه این توافق 
هستند خود گواه عالی بودن 
این توافق برای مردم و جوان 
هاست!« این سخنی است که برخی عسر و حرج توافق ۲5 
ساله ایران و چین را بر عیار آن می سنجند. در حالی که 
این توافق همانند بسیاری دیگر از توافق ها هنوز ناگفته 
هایش بیشتر از گفته هایش است و موارد مغفول زیادی 
دارد که برای دادن یک حکم کلی زود اســت. بد نیست 
بدانیم آنچه موجب تمایل چین بــرای همکاری با ایران 
است موقعیت جغرافیایی استراتژیکش است. برای اینکه 
به این پتانسیل باالی ایران پی ببریم، کافی است که نقشه 
کشور ایران را در نقشه کره زمین، حذف کنیم، آنگاه می 
توان دید که کل خشکی های کره زمین در ناحیه ایران، از 
اقیانوس هند تا حدود قطب شمال به دو نیمه جدا تقسیم 
می شود! و این موقعیت عالی استراتژیک ایران است که 
این دو نیمه را به هم وصل مــی کند. توافق ایران و چین 
جزئی از پروژه احیای جاده ابریشم است که موقعیت ایران 
را ارتقا می دهد، هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی و هم 
تنها بندر اقیانوسی ایران –بندر چابهار – را وارد چرخه 
اقتصادی کشورهای مشترک المنافع بعد از روسیه می 
کند. با وجود اینکه هنوز زمینه های همکاری و سرمایه 
گذاری چین در ایران هنوز مشخص نشده این نظر مطرح 

می شود که چین به دنبال ایجاد راه ابریشم جدید است 
تا کاالهایش را به بازار اروپا و روســیه برساند. در نتیجه 
ســرمایه گذاریش صرفا در جاده، بنادر و راه آهن است و 
همینطور برای تأمین مواد اولیه کارخانجاتش در منابع 
ایران سرمایه گذاری می کند، درحالی که مشکل امروز ما 
جاده و بندر و فروش نفت نیست بلکه تأسیس کارخانجات 
تولیدی و صادرات تولیدات به ســایر کشورها و رهایی از 
وابستگی به نفت است و در نتیجه رسیدن به رؤیای تبدیل 
شدن به یک کشــور تأثیرگذار در اقتصاد بین الملل. اما 
هیچکدام از موارد سرمایه گذاری چینی ها در بخش تولید 
نیست بلکه فقط به ایران به چشم تأمین کننده منابع مورد 
نیاز کارخانه هایش و نیز مسیری برای صادرات به ایران و 

دیگر کشورها نگاه می کند.

توافق ایران و چین یا قرارداد ایران و چین؟
این اتفاق بین ایران و چین یک »توافق« اســت و نه یک 
»قرارداد« در حقیقــت توافق ها پیــش از امضا و انعقاد 
قراردادها صــورت می گیرند. در توافق دو طرف بر ســر 
کلیات همکاری با یکدیگر موافقت می کنند و پیشنهادها 
و توصیه هایی را در متن توافق می نویسند. از این رو توافق 
الزامی برای اجرا نخواهد داشت. در مورد ایران و چین هم 
صرفا توافق صورت گرفته و هنوز قراردادی بین دو طرف 

به انجام نرسیده که ایران را ملزم به انجام کاری کند.

ایران از این توافق چه سودی می برد؟
قــرارداد راهبردی ۲5 ســاله ایران و چین، ســه مزیت 
کلیدی برای ایران به دنبــال دارد؛ اول اینکه چین یکی 

از 5 کشــور عضو شورای امنیت ســازمان ملل است که 
حق وتو دارد. روســیه یکی دیگر از کشــور های دارای 
حق وتو در شــورای امنیت ســازمان ملل است که در 
این توافق نیز حقوقــی برای این کشــور در نظر گرفته 
شــده اســت؛ بنابراین ایران ۲ عضــو دارای حق وتو در 
 شــورای امنیت را با این قرارداد در کنــار خود خواهد

 داشت.
مزیت دوم قرارداد ۲5 ساله با چین برای ایران این است 
که در نهایت باعث می شود تولید نفت و گاز ایران در سه 
میدان کلیدی کشور افزایش پیدا کند. چین توافق کرده 
روند توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را سرعت 
ببخشد. شرکت ملی نفت چین )CNPC(، هنگامی که 

توتال فرانسه به دلیل تحریم ها ایران را ترک کرد، سهام 
5۰.۱ درصدی توتال را به سهم ۳۰ درصدی خود در پروژه 

توسعه پارس جنوبی اضافه کرده است.
ســود نهایی ایران از توافق بلندمدت بــا چین در جایی 
اســت که چین پذیرفته واردات نفت از ایران را افزایش 
دهد. منبــع خبری ســایت پترولیوم اکونومیســت به 
آمار های عــددی دیگری در این توافق اشــاره کرده که 
شامل نگهداری بشکه های نفت بیشتر بر روی شناور های 
اطراف چین بدون نیاز به انبار شــدن در گمرک اســت 
که مانــع از نمایــش امــاری آن در داده هــای گمرک 
 خواهد شــد، اما در واقع بخشــی از ذخایر استراتژیک 

نفت چین خواهند بود.

آيا سياست چرخش ايران به شرق، صنايع ما را از فشار تحريم نجات می دهد؟

چشم انداز  توافق ایران و چین
فارن پاليسی: قرارداد ايران و چين خبر بدی برای غرب است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: برقراری ارتباط با چين و روسيه به نفع اقتدار و اقتصاد ماست

ابهامات توافق ایران و چین
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

زمانی  یک کشور ضعیفی که در موقعیت دشواری قرار دارد با یک کشور قوی قرارداد می بندد، طبیعی است که معادله ای نابرابر شکل می گیرد. چین به عنوان قدرت دوم جهانی دست پری دارد که طبیعتا برای دادن این امتیاز به 
ما از ایران امتیاز زیادی خواهد گرفت. این قرارداد بسیار کلی است و وقتی قراردادی گوشه های باز زیاد داشته باشد به نفع طرف قوی تر است که به میل خودش تفسیر می کند و طرف ضعیف تر دستش به جایی بند نیست. یکی 
از بزرگ ترین اشکاالت این قرارداد این است که اذعان دارد که چین سرمایه گذاری می کند؛ ولی مطلقا مشخص نیست در چه زمینه هایی. این در حالی است که در کشور ما در برخی زمینه ها صنایع داخلی خوبی داریم ولی در 
برخی دیگر نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم. در این قرارداد زمینه همکاری مشخص نیست و ممکن است طرف چینی در زمینه ای سرمایه گذاری کند که ما خوب هستیم. از این گذشته روش چینی ها به این گونه است 
که کارگر و همه تجهیزات مورد نیاز را با خود می آورند. به طور مثال طرف چینی می گوید ما می خواهیم صنایع کفش سازی بیاوریم. اگر این زمینه ها را مشخص نکرده باشیم و طرف چینی به نفع خودش تفسیر کند ما دچار 
گرفتاری خواهیم شد. این است که حتما زمینه های سرمایه گذاری باید مشخص باشد. بحث مهم تر دیگر این است که طرف چینی حق ندارد با هر قیمتی خواست نیرو و تجهیزات خود را به ایران بیاورد. بلکه باید با قیمت های 
بین المللی وارد شود و با کاالهای مشابه قابل رقابت باشد. طرف چینی از ما نفت را با تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصد می گیرد و هرگاه دلش خواست به ما می دهد و پول آن را نیز در ایران به میل خود سرمایه گذاری می کند تا با سودی 
که خودش می خواهد ببرد. بنابراین بایستی این سرمایه گذاری حتما با نظر دولت ایران باشد و در زمینه هایی باشد که دولت ایران عالقه مند است، نه در زمینه هایی که طرف چینی عالقه مند است. بنابراین این قرارداد بسیار 
جای بحث دارد و اگر همین گونه نکات آن باز بماند به نفع طرف چینی و به ضرر طرف ایرانی خواهد بود. به هر صورت باید دولت ایران تعیین کند که در چه زمینه هایی طرف چینی سرمایه گذاری کند و از آن مهم تر اینکه قیمت 
هایشان باید در سطح بین المللی و از نظر کیفی قابل رقابت باشد. ممکن است صنعتی را که ما داریم به چند برابر قیمت به ایران بیاورد که آن زمان هم دست ما به جایی بند نیست. این دو نکته قابل ذکر است. البته ناگفته نماند 

که با توجه به خصلتی که در دولتمردان ایران و چین هست، بعید می دانم برای ایران امتیازی داشته باشد. 

تکرار تجربه تلخ همکاری با چینی ها؟
محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

اگر سرمایه گذاری چینی ها به طور مستقیم در ایران انجام شود؛ به این معنا که شرکت های چینی، شریک تجاری ایرانی داشته باشند و جوین ونچر شوند و در مقابل نیروهای کار متخصص و غیرمتخصص ایرانی مشارکت کنند 
به طور قطع باعث رشد می شود. در هر کشوری سرمایه گذاری منطقی انجام شود باعث رشد آن کشور می شود؛ ولی اگر این همکاری در چارچوب فروش محصول باشد یا طرف چینی بخواهد که ما واگذاری هایی داشته باشیم، 
به صورت وام یا به صورت های دیگری باشد که ایران نقش زیادی در آن ها نداشته باشد، رشدی ایجاد نمی شود. به نظر می رسد در بخش صنعتی درهای دیگر به روی مان بسته شده است. این در حالی است که خیلی از واردات ما 
در بخش های صنعتی، مواد اولیه و تجهیزات از چین انجام می شود. به طور مثال در صنعت آسانسور اگر شرکت های چینی سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری به گونه ای باشد که کارخانه هایی ایجاد و تولیداتی انجام شود 
و نیروهای زبده ایرانی در این صنایع استفاده شوند ما این قابلیت را در این صنعت داریم که هاب منطقه شویم و از اینجا صادراتی انجام شود. بنابراین ارزش افزوده هم برای ما خواهد داشت و می توانیم بازارهای جدیدی پیدا کنیم  
و رشد ایجاد می شود. ولی اگر فقط صرف یک سری واگذاری ها باشد عمال سودی برای ایران نخواهد داشت. به طور مثال گفته می شود ماهیگیری در دریای عمان و خلیج فارس به چینی ها واگذار شده؛ اما نقش ایران در آن چه 
بود؟ فقط گرفتن یک اجاره بها؟ چنین توافق هایی حتی به ضرر ایران خواهد بود؛ ولی اگر سرمایه گذاری باشد و اشتغالزایی ایجاد و صادرات در کنار آن انجام شود و رشد اقتصادی برای ایران ایجاد کند خیلی هم خوب است. اگر 
بتوانیم از این قرارداد درست استفاده کنیم و در استفاده از آن هوشمند باشیم شاید بتوانیم رشد کنیم. فراموش نکنیم که طرح این مساله شاید به نوعی یک بازی سیاسی باشد تا مسائلی را مطرح کنند که به گوش رقبای چین 

برسد که ایران می خواهد با چین قرارداد ۲5 ساله ببندد. شما کجایید؟ 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی از 
سنگ اندازی دولت در مقابل کسب وکارهای نوپا 
انتقاد کرد. به گزارش اتاق تهران، شهاب جوانمردی 
در این یادداشت به اشاره به تعلل وزارت آموزش و 
پرورش در تعیین استانداردهای الزم برای خدمات 
کســب و کارهای مبتنی بر فن آوری با شــرایط 
پیش آمده بر اثر کرونا، از عقــب ماندن نهادهای 
قانون گذار و تعیین مقررات از کسب و کارها انتقاد 
کرد. وی با اشــاره به نمونه ممنوعیت کســب و 
کارهای نوپا از انجام آزمایش های کرونا در منازل 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نوشت: »در دســتگاه های متولی، قانون گذاران و 
تنظیم کنندگان در دولت کنش هایی وجود دارد 
که از سوی فعاالن استارت آپی سنگ اندازی تعبیر 
می شــود.«در ادامه متن کامل یادداشت شهاب 
جوانمردی، فعال اقتصادی را با عنوان »رگوالتور 
باید یک گام جلوتر از استارت آپ ها حرکت کند« 
می خوانید: موج دیگری از تقاضــا برای خدمات 
استارت آپ ها در حوزه آموزش آنالین با فرارسیدن 

ماه مهر در پیش است و انتظار این است که وزارت 
آموزش وپرورش پیش از رسیدن به این موعد و در 
پیش گرفتن برخوردهای سلبی با کسب وکارها، 
جلوتر از همه حرکت کرده و زمینه را برای تعریف 

استانداردها و تعامل با کسب وکارها فراهم کند.
مخالفت یا مقاومت در برابر خدمات جدید یکی از 
چالش های طبیعی در فعالیت کسب وکارها به ویژه 
استارت آپ هاست اما در زمان همه گیری کرونا، 
مقاومت عمومی در برابر بســیاری از خدمات که 
پیش تر فانتزی قلمداد می شد شکست و استفاده 
از آن فراگیر شد.پیش از همه گیری کرونا خدمات 
استارت اپ ها مشتریان محدودی در بخش هایی 
از جامعه داشت اما همه گیری کرونا باعث شد مردم 
به ضرورت استفاده از این خدمات پی ببرند و این 

رخداد مثبتی در اقتصاد نوآوری کشور است.

مقاومت اجتماعی
پیش  از این، گروه خاصی از مردم به خرید الکترونیکی 
تمایل نشان می دادند و از فروشگاه های اینترنتی اقالم 
روزمره را می خریدند اما امروز، خرید از این فروشگاه ها 
در حال تبدیل شدن به یک عادت است. خرید اینترنتی 
و دیگر خدمــات اقتصاد نوآوری محدود به اقشــاری 
مثل طبقه مرفه جامعه یا تحصیل کرده نیست. دیگر 
مشــتریان کاالهای خاص مثــل کاالی دیجیتال و 
تجهیزات الکترونیکی نیســتند که بــرای خرید نیاز 
خود، فروشگاه های اینترنتی را انتخاب می کنند.خرید 
اینترنتی یک عادت شده و در سبک زندگی مردم جای 
گرفته اســت. پس از موج مقاومت و مشتریان گزیده 
برای فروشــگاه های اینترنتی، اکنون موج اســتفاده 
فراگیر و عمومی سازی است که در مورد این خدمات 
شکل گرفته است.هم چنین در مورد آموزش آنالین هم 

تقاضای فراگیری در کشور ایجاد شده که آموزش های 
رسمی، مهارتی و هنری را هم شامل می شود. تقاضای 
پلتفرم هــای دورکاری، برنامه های مربــوط به ویدئو 
کنفرانس و به اشــتراک گذاری داده و مجازی سازی 

فضای کار هم رشد کرده است.

عقب ماندن رگوالتور
در دوره همه گیری کرونا، فضای اقتصاد نوآوری و 
دیجیتال کشور بدون هزینه رویارویی با مقاومت ها 
در جامعه و بازاریابی به جایگاه خوبی رسیده است 
اما همچنان در دستگاه های متولی، قانون گذاران 
و تنظیم کنندگان در دولت کنش هایی وجود دارد 
که از سوی فعاالن استارت آپی سنگ اندازی تعبیر 
می شود. در تحلیل این کنش ها و ارائه تعبیرها باید 
به این نکته مهم توجه کرد که هیچ یک از طرف های 
ماجرا کامل نیستند. به این معنا که در فضا و شرایط 
جدید جامعه و کسب وکار، چه سازمان های دولتی 
و ســنتی، و چه فعاالن حوزه نــوآوری و فرصت 

شناسان ممکن است خطا کنند. 

 معاون فنی پلیس فتای ناجا گفــت: پلیس فتای ناجا 
عالوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود در رسیدگی 
به جرائم سایبری، براساس سند نظام ملی پیشگیری 
و مقابله با حوادث ســایبری، مرجع هماهنگ کننده 
امنیت سایبری کسب وکارهاست. علی نیک نفس در 
تشــریح این مطلب اظهار کرد: نظام ملی پیشــگیری 
و مقابله بــا حوادث فضــای مجازی پــس از طرح در 
جلسات کارشناســی متعدد و اجماع نخبگان در سال 
۹۶ و در جلسه شــورای عالی فضای مجازی به ریاست 
رئیس جمهور تصویب و به ســازمان های مربوطه ابالغ 
شده است. وی با اشــاره به اینکه طبق همین مصوبه 

مسوولیت جمع آوری ادله دیجیتال در جرائم عمومی 
فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، 
افزود: همزمان با رســیدگی به جرائم فزاینده سایبری 
و انجام وظایــف قانونی در مقام ضابط قضائی شــامل 
برخورد با مجرمان و احقاق حق قربانیان این حوزه؛ در 
واحدهای پلیس فتا در سراســر کشور تالش مضاعفی 
به منظور امن سازی فضای کسب وکار دیجیتال کشور و 
ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و انجام 
فعالیت های ســالم اقتصادی و تجارت آنالین صورت 

گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشــد قابل توجه 
این گونه کســب وکارها را در پی داشته است.این مقام 
مسوول بیان کرد: برابر حکم شورای عالی فضای مجازی 
و به فرمــان مقام معظم رهبری، شــورای عالی فضای 
مجازی نقطه  کانونی متمرکز برای سیاســت گذاری، 
تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است 
و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان 
و سازمان های مسوول الزام آور است. این مقام انتظامی 
ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از سوی پلیس 

فتا در راســتای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در 
سند نظام ملی پیشــگیری و مقابله با حوادث فضای 
مجازی صورت گرفته و گزارش های مربوطه به مرکز ملی 
فضای مجازی و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد 
تقدیر نیز واقع شده است. معاون فنی پلیس فتای ناجا 
افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی 
خود و در اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری 
تالش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های 
دیگر را نیز در حوزه های امنیت سایبری کشور پر کند 
که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتالش 

در سراسر میهن عزیز اسالمی تشکر می کنم.

مديرعامل فناپ:

رگوالتور باید یک گام جلوتر از استارتاپ ها حرکت کند

پلیس فتا، مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب وکارها
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