
طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شورای 
پول و اعتبار نیز رسیده، حاکی از آن است که ۵۰ 
درصد ارزش روز سهام عدالت مشموالنی که روش 
مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، وثیقه 
کارت اعتباری خواهد شد. در واقع بانک ها معادل 
۵۰ درصد ارزش روز ســهام عدالت را بابت وام با 
نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت سه ساله 

ارائه می کنند.
به گــزارش ایســنا، زمزمه های اعطــای کارت 
اعتباری به مشموالن سهام عدالت از مدت ها قبل 
به گوش می رسید و چندی پیش حسین سالح 
ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - اعالم 
کرد که دارندگان ســهام عدالت کارت اعتباری 
دریافت خواهند کرد و ایــن موضوع به تصویب 

نهایی رسیده است.

در این راستا، بانک ها معادل ۵۰ درصد ارزش روز 
سهام عدالت را وام با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره 

بازپرداخت سه ساله پرداخت می کنند.
این تسهیالت در قالب کارت اعتباری مرابحه به 
متقاضیان ارائه خواهد شــد. در خصوص کارت 
اعتباری باید متذکر شد اگر در یک دوره مشخص 
از ظرفیت کارت اعتباری مذکور اســتفاده شود، 
نیازی به پرداخت سود به بانک ها نیست در غیر 
این صورت متقاضیان مشمول سود ۱۸ درصدی 

خواهند شد.
به نظر می رســد این طــرح از بانــک ملی آغاز 
شــده و آنطور که این بانک اعالم کرده است ۵۰ 
درصد ارزش روز ســهام عدالت به افراد وام داده 
می شود و هر روزی که افراد درخواست وام دهند 
با ارزش همان روز ســهام عدالــت به متقاضیان 

این تســهیالت ارائه خواهد شــد. مشموالن و 
دریافت کنندگان وام سهام عدالت می توانند طبق 
شرایطی بدون پرداخت سود وام را تسویه کنند. 
اگر دریافت کننده وام بتواند طی ۳۰ روز که وام را 
دریافت کرده آن را تسویه کند مشمول پرداخت 

سود نخواهد شد.
به گفته معــاون وزیر اقتصاد، با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا شرایط درخواست مشتریان بانکی 
برای دریافت کارت اعتباری کامال غیرحضوری 
است و ســهامداران عدالت به هیچ وجه نباید به 

بانک مراجعه کنند.
البته پیگیری های ایســنا، برای برقراری ارتباط 
با سخنگوی طرح آزادســازی سهام عدالت برای 
اخذ جزئیات بیشتر از این طرح تا کنون به نتیجه 

نرسیده است.

همچنان که پیش از این اعالم شــده بــود، امروز 
کمیســیون اقتصادی دولت آخرین جلسه بررسی 
افزایش حق مسکن کارگران را تشکیل خواهد داد که 
در صورت تصویب نهایی، به هیات وزیران ارسال و از 

سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ خواهد شد.
به گزارش ایســنا، در هفته های اخیر بســیاری از 
فعاالن حوزه کار و مقامات کارگری تصویب هر چه 
سریع تر افزایش حق مســکن کارگری را خواستار 
شــده و بر ضرورت پرداخت معوقات آن از ابتدای 

سال تاکید کردند.
شــورای عالی کار هفدهم خرداد ماه در دویست و 
نود و دومین نشســت خود، پیشنهاد افزایش ۲۰۰ 
هزار تومانی حق مسکن کارگران را با موافقت اعضا 
تصویب کرد؛ بر این اساس مبلغ کمک هزینه مسکن 
که پیش از این یکصد هزار تومان بود به ۳۰۰ هزار 

تومان افزایش یافت ولی با توجه به آنکه حق مسکن 
برای اجرایی شــدن به تصویب هیات وزیران نیاز 
دارد، وزیرکار پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن 
کارگران مشــمول قانون کار را به هیــات وزیران 
برد و در ۳۱ خرداد ماه طی نامــه ای به معاون اول 
رئیس جمهوری تصویب مصوبه بــا قید دو فوریت 

را خواستار شد.
علیرغم آنکه وعده داده شده بود افزایش حق مسکن 
در تیر ماه به تصویب می رسد این امر به دلیل آنچه 
تمرکز کمیسیون اقتصادی دولت بر الیحه اصالح 
قانون مالیاتها عنوان شده بود با تاخیر همراه شد؛ با 
این حال مقامات کارگری تاخیر در تصویب مصوبه 
افزایش حق مسکن و تایید هیات وزیران را با توجه 
به حضور سه وزیر کابینه در جلسه شورای عالی کار 
موجه نمی دانند و بر لــزوم پرداخت معوقات آن از 

ابتدای ســال تاکید دارند، هرچند که معاون روابط 
کار این مساله را ناشی از ضعف و مشکالت قانون کار 
عنوان کرده و محاسبه افزایش حق مسکن از ابتدای 
ســال و عطف به ماسبق شــدن آن برای چهار ماه 

گذشته را تابع نظر و تصویب دولت می داند.
در نهایت مصوبه افزایش حق مسکن پس از ارسال 
و نامه وزیر کار، به کمیسیون اقتصادی دولت رفت 
و مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا در جلسه امروز 
تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته شود؛ همچنان 
که پیش از این معاون روابط کار وزارت کار به ایسنا 
خبر داده بود که بیســتم مرداد قرار است نشست 
نهایی کمیسیون اقتصادی با محور بررسی مصوبه 
برگزار شود که پس از تصویب در یک رفت و برگشت 
به هیات وزیران ارســال شــده و به تصویب نهایی 

خواهد رسید.

شاخص های مهم بورسی آسیا، هفته معامالتی را بد 
آغاز کردند. به گزارش بلومبرگ، کشمکش بین چین و 
آمریکا کماکان رو به افزایش است: وزارت خزانه داری 
آمریکا در اقدامی بی سابقه کری الم- فرماندار هنگ 
کنگ و شماری از دیگر مقامات ارشد این منطقه نظیر 
وزرای امنیت و دادگستری و رئیس پلیس سابق این 
منطقه و هم چنین مسئول امور هنگ کنگ و ماکائو 
در حزب کمونیست چین را تحریم و اعالم کرد دارایی 
های آن ها در محدوده قضایی خود را مصادره خواهد 
کرد. کری الم در واکنش به این تحریم گفته است که 

هیچ دارایی در آمریکا ندارد.
پیش از این نیز اعالم شــده بود کــه آمریکا در صدد 
محدود کردن حضور خبرنگاران چینی در این کشور 
است. وانگ ون بین- یکی از سخنگویان وزارت خارجه 
چین از آمریکا خواسته است تا سرکوب سیاسی رسانه 

های چینی و خبرنگاران آن ها را متوقف کند در غیر 
این صورت چین اقدامات متقابل را انجام خواهد داد. 
به گفته این مقام چینی، آمریکا در صدد است تا مدت 
صدور روادید برای اقامت مجاز فعاالن رسانه ای چین را 
به ۹۰ روز کاهش دهد. فیلیپ ماری- استراتژیست ارشد 
سرمایه گذاری در روبو بانک گفت: بازارها با خبرهای 
زیادی سر و کار دارند که نگرانشان باشند. احتمال بروز 
موج دوم همه گیری کرونــا در آمریکا، روند برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و هم چنین تشدید تنش ها 
با چین هر کدام می توانند به تنهایی در ادامه سال برای 
صعود شاخص ها مشکل آفرین باشند. انتظار من این 
است که روند کوچک شدن اقتصاد تا جایی ادامه یابد 
که بانک مرکزی را وادار به اقدامات جدید کند. احتماال 
فدرال رزرو سراغ نرخ بهره منفی یا کنترل منحنی بازده 
اوراق قرضه وزارت خزانه داری برود به ویژه اگر خبری از 

یک بسته حمایتی بزرگ دیگر نباشد.قائم مقام رییس 
بانک مرکزی آمریکا با اشاره به رشد مثبت اقتصاد آمریکا 
در ماه ژوییه نسبت به بازگشت سطوح فعالیت های 
اقتصادی در این کشور به میزان قبل از بحران تا پایان 
سال آینده ابراز امیدواری کرده است. ریچارد کالریدا، 
با تاکید مجدد بر حمایت همه جانبه بانک مرکزی این 
کشور از بازارهای مالی گفته است که روند احیای کامل 
اقتصادی طول خواهد کشید و باید صبور بود.  از سوی 
دیگر به نظر نمی رسد کار ویروس کرونا با اقتصاد جهانی 
تمام شده باشد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
در گزارشــی پیش بینی کرد متوسط رشد اقتصادی 
کشورهای جهان تا پایان امسال به منفی شش درصد 
برسد که این وضعیت در صورت بروز موج دوم بدتر نیز 
خواهد شد و در این سناریو اقتصاد جهانی احتماال ۷.۶ 

درصد کوچک تر خواهد شد.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: این 
استان امســال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۱۸۰ 
هزار میلیارد تومان مالیات مصوب کشور را تامین 

و پرداخت خواهد کرد.
محمدرضا نوری افزود: سال گذشته استان تهران 
۵۶ درصد از مالیات ۱۴۱ هــزار میلیارد تومانی 
کشور را تامین کرد و در مجموع ۸۰ هزار میلیارد 
تومان تامین از درآمدهای مالیاتی استان ها را بر 

عهده داشت.
وی یادآورشد: سال گذشــته ۱۰۶ درصد از رقم 
مالیات پیش بینی و مصوب برای اســتان تهران 
در حالی محقق شد که مودیان عالوه بر درگیری 
با شــرایط کرونایی، با تحریم هــای ظالمانه نیز 

مواجه بودند.
نوری مالیات را یکی از مهمتریــن منابع تامین 

درآمدهای کشور برشــمرد و اظهارداشت: امور 
مالیاتی اســتان تهران، به تنهایــی بیش از ۵۵ 
درصد از درآمدهای مالیاتی در استان های کشور 
را تامین می کند و از همین رو جایگاه ویژه ای در 

سطح کشور دارد.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: سعی 
می شود ارقام مالیاتی بر اساس داده های واقعی که 
از محل خوداظهاری مودیان و بررسی دفاتر مالی به 

دست آمده است، محاسبه و تعیین شود.
وی در خصوص دریافت مالیات از کسب و کارهای 
اینترنتی خاطرنشان کرد: به طور معمول میزان 
مالیات مودیان حقیقی و حقوقی بر اساس داده 
های در دستری و اظهارات خود مودیان تعیین 
می شود اما در خصوص کسب و کارهای اینترنتی، 
با همکاری ســازمان تجارت الکترونیکی کشور، 

اطالعات دریافتی از درآمدهای این نوع کســب 
و کارها، بررســی و در نهایت میزان مالیات آنان 

مشخص می شود.
نوری در خصوص دریافت مالیــات از خانه های 
خالی نیز اعالم کرد: در صورتی که سامانه مورد 
نظر که بناست وزارت راه و شهرسازی تهیه و در 
دسترس این سازمان قرار دهد، می توان بر اساس 
آخرین اصالحاتی که اکنون قانون دریافت مالیات 
از خانه های خالی در مجلس شورای اسالمی در 
حال طی آن اســت، اقدام به تعییــن و دریافت 

مالیات کرد.
رئیس امور مالیاتی شهر و اســتان تهران تاکید 
کرد: با تمام توان و با جدیت تالش می شود تا از 
فرار مالیاتی مودیان جلوگیری و مالیات دریافتی 

بر اساس اطالعات واقعی و صحیح تعیین شود.

بررسی وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان اردیبهشــت ماه حاکی از افزایش 
۳۴.۱ درصدی مانده سپرده ها و ۳۰ درصدی مانده 
تسهیالت بانکی نسبت به مدت مشابه در پارسال 

است.
به گزارش ایســنا، آنچه اطالعات بانک مرکزی از 
وضعیت مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک استان در 
پایان اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد، مانده کل 
سپرده ها بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان 
بوده که نسبت به اردیبشهت ســال قبل به میزان 
۳۴.۱ درصد و نسبت به پایان سال گذشته معادل 

۵.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین، بیش ترین 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده بیش 
از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومــان و کم ترین مبلغ نیز 
مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷ 

هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت بیش از ۱۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان است که نسبت به زمان مشابه 
پارسال معادل ۳۰ درصد و نسبت به پایان سال قبل 

به میزان ۳.۱ درصد با افزایش مواجه شده است.  
طبق این گــزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت 
مربوط به استان تهران بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

براســاس اعالم بانک مرکزی، نســبت تسهیالت 
به سپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی ۷۷ درصد 
است که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل و پایان 
سال قبل، به ترتیب ۳.۲ و ۲.۴ واحد درصد کاهش 
را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران 
۹۰.۵ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۶ 

درصد است.
در این گــزارش، یکی از علل مهم بــاال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی 
سایر استان ها در اســتان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در پی 
قوی ماندن ارزش دالر آمریکا تحت تاثیر آمار اشتغال 

ماهانه مطلوب، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری در معامالت روز جاری ۰.۳ درصد کاهش یافت 
و به ۲۰۲۸ دالر و ۲۰ سنت رســید. بازارهای ژاپن و 

سنگاپور به مناسبت تعطیالت عمومی بسته بودند.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۰.۶ درصد 

رشد کرد و به ۲۰۳۹ دالر و ۲۰ سنت رسید.
طال روز جمعه تا مرز ۲۰۷۲ دالر صعود کرده بود که 
در پی انتشار آمار اشتغال ماهانه مطلوب در آمریکا و 
رشد ارزش دالر حدود دو درصد سقوط کرد اما برای 

کل هفته ۲.۲ درصد رشد داشت.

به گفته استفن اینس، استراتژیســت ارشد بازار در 
شــرکت اکســی کورپ، دالر قویتر و همچنین این 
حقیقت که پس از چنین افزایش قیمتی، تمایل به 
ســودگیری وجود دارد روی تصمیم گیری سرمایه 
گذاران برای خرید تاثیر گذاشته است. احتمال زیادی 
وجود دارد که اصالح قیمت صورت بگیرد و این امر به 
وضعیت کلی دالر بستگی دارد به خصوص با در نظر 
گرفتن تنشهای اخیر میان آمریکا و چین که به نفع 
دالر است. دالر در زمان تشدید تنشها میان واشنگتن 
و پکن به عنوان ارز مطمئن ظاهر شده است. رییس 
جمهور آمریکا هفته گذشته اقداماتی برای ممنوعیت 

دو اپلیکیشن چینی انجام داد.
ســفته بازان قراردادهای خرید طال و نقــره در بازار 

کامکس نیویورک را در هفته منتهی به چهارم اوت 
کاهش دادند.

اما جذابیت طال به عنوان سرمایه گذاری مطمئن از 
ابهامات پیرامون پاندمی ویروس کرونا تقویت شده 
است. اقدامات محرک مالی گسترده ای که از سوی 
بانکهای مرکزی جهان برای حمایت از اقتصادهای 
آسیب دیده از شیوع این بیماری صورت گرفته، کمک 
کرده قیمت طال از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از 

۳۳ درصد رشد کند.
بر اســاس گزارش رویترز، در آمریکا که بیش از پنج 
میلیون مورد ابتال به این بیماری گزارش شده است، 
ترامپ روز شــنبه فرمانی را امضا کرد که پرداخت 

مقرری بیکاری به میلیونها آمریکایی را تمدید کرد.

حق مسکن کارگران در یک قدمی تصویبجزئیات اعطای وام از طریق سهام عدالت

سهم استان تهران از مالیات امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استریزش بورس های آسیایی
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با تکیه بر دانش تخصصی کارشناسان واحد ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه، برای اولین بار در ایران صورت گرفت

ارسال پیامک مالیات تا شهریور 
برای مالکان خانه های خالی

اجرای موفقیت آمیز پروژۀ 
پوشش دهی صفحات مسی 
قالب های ریخته گری مداوم

خانه های تحت 
مالکیت بانک ها 
خالی نیستند

همتی:

خرید تضمینی 
کاالهای داخل؛ 
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زنگنه خبر داد 

سرمقاله

يادداشت

گشایش اقتصادی یا 
گروگان گیری دولت بعد؟

مخاطرات  انتشار
 اوراق  ارزی  نفتی 

برخی گمانه زنی ها حاکی 
از این اســت که گشــایش 
اقتصادی مدنظر دولت پیش 
فروش نفــت در قالب اوراق 
ارزی است. چهار نگرانی جدی پیرامون استفاده از 
این شیوه برای تامین کســری بودجه دولت وجود 
دارد. اول اینکه سر رســید این اوراق در دولت بعد 

اتفاق خواهد افتاد...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  کامران ندری، کارشناس بانکی
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سرنوشت مبهم عرضه 
دومین صندوق دولتی

پیش بینی اعداد  باالتر 
برای شاخص بورس

پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت، دولت بعد را بدهکارتر می کند

جبران کسری بودجه با  پیش فروش  نفت
صفحه3

صفحه4

انفجار  قیمتی  در کمین   بازار خودرو
تجربه   تلخ آزادسازی   قیمت خودر  و   با   فرمول   وزارت   صمت

فروش   خودرو   به   قیمت   حاشیه   بازار   برای   خودروسازان   اجرایی   می شود

درحالی که وعــده عرضه دومیــن ETF دولت 
)صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله( در اواخر 
تیرماه از سوی مسئوالن داده شد، اما آخرین اخبار 
از تکذیب آغاز پذیره نویســی این صندوق حکایت 
دارد.  نخســتین ETF دولت چندی پیش با نماد 
دارا یکم عرضه شد که شامل سهام باقی مانده دولت 
در ســه بانک و دو بیمه بود. در واقع پذیره نویسی 
نخستین صندوق که شامل باقیمانده سهام دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های 
البرز و اتکایی امین می شد، اواسط اردیبهشت آغاز 
و معامله آن نیز تقریبا یک ماه پس از پدیذه نویسی 
تحت نماد دارایکم آغاز شد. طبق وعده مسئوالن 
قراربود دو صندوق دیگر که یکی شامل صنایع فلزی 

و خودرو و دیگری شامل...

فعاالن اقتصادی نقدینگی موجود در بازار سرمایه 
و رکود حاکم بر ســایر بازارها را دلیل ادامه رشد و 
افزایش ارزش بازار سرمایه عنوان کرده و معتقدند 
که بدون شک رشــد و رونق معامالت بازار سرمایه 
ادامه دار خواهد بود. تــداوم ورود پول های جدید، 
افزایش تعداد مشارکت کنندگان در بازار، روند نرخ 
دالر، وضع بازارهای کاالیی و اثر اهرمی شاخص های 
کالن اقتصادی، ۵ محرک  اصلی بورس برای صعود 
به شــمار می روند. بســیاری دیگر از فعاالن بازار 
ســرمایه افزایش نقدینگی را که به دلیل افزایش 
تعداد مشــارکت کنندگان در بازار و خرید و فروش 
سهام ایجاد شده دلیل اصلی صعودهای اخیر در این 
بازار عنوان کرده اند و ادامه این رشــد را مادامی که 

نقدینگی در این بازار سرازیر...



اقتصاد2
ایران وجهان

افتتاح شعبه بانک مهر ایران در 
سه راه ملک شهر اصفهان

مراسم افتتاح شعبه سه راه ملک شهر اصفهان با 
حضورمدیریت شعب استان اصفهان و جمعی از 

کارکنان و مدعوین در مکان جدید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، شعبه ســه راه ملک شهر اصفهان با فضای 
فیزیکي مناسب و ســهولت دسترسي مشتریان 
براي دریافت خدمات بانکــي در مکاني جدید با 
داشتن استانداردهاي الزم افتتاح شد. در مراسم 
افتتاح این شعبه، رضا اســفندیاری، مدیرشعب 
بانک مهر ایران در استان اصفهان با اشاره به توسعه 
خدمات الکترونیکي این بانــک و کاهش نیاز به 
مراجعات حضوري به شعب اظهارداشت: سرویس 
هاي آنالین مي تواند حرکت مطلوبي در راستاي 
توسعه خدمات الکترونیک باشد و به ارباب رجوع 
کمک مي کند در اسرع وقت از وضعیت حساب ها 

و درخواست هاي خود آگاه شود.
 

خدمات ویــژه  مرکز ارتبــاط با 
)CRM( مشتریان بانک پاسارگاد

مشتریان بانک پاسارگاد می توانند موارد پیشنهاد، 
انتقاد، مغایرت، سؤال و شکایت خود را از طریق 
سامانه )CRM( ثبت و از نتیجه ی آن آگاه شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک 
به منظور پیشــبرد اهداف مشــتری مداری و در 
راستای یکپارچه ســازی فرآیند ثبت و پیگیری 
سئواالت، نظرها، مغایرت ها، شکایت ها و... اقدام 
به استقرار ســامانه )CRM( کرده و مشتریان 
می توانند عالوه بر تماس تلفنی با مرکز، درخواست 
خود را از طریق شــعبه های این بانک در سراسر 
 )www.bpi.ir/crm( کشور، وب سایت بانک

و ایمیل )info@bpi.ir( اعالم و پیگیری کنند.
خدمات ارائه شده در این مرکز مورد استقبال بسیار 
خوب مشتریان قرار گرفته است. به طوری که طبق 
آمار اعالم شده از سوی این بانک، در4 ماهه ابتدای 
سال جاری بیش از 126 هزار تماس به شکل های 
مختلف )ثبت و ارســال پرونــده، ایمیل، تماس 
تلفنی و ...( با این مرکز گرفته شده است که نسبت 
به چهار ماهه اول ســال 1398، رشــدی معادل 
130 درصد داشته است. خدمات کارت و رمز پویا، 
بانکداری مدرن )اینترنــت بانک و موبایل بانک(، 
استعالم حواله های بین بانکی پایا و ساتنا، آموزش 
انجام عملیات بانکی و ... از موضوعاتی هستند که 
بیشترین تماس در خصوص آن ها با مرکز صورت 
می گیرد.مشــتریان و ذی نفعان بانک پاسارگاد 
می توانند به صورت 24 ســاعته و 7 روز هفته با 
شماره 82890-021 تماس گرفته و پاسخ  کامل 
و شفاف ســئواالت خود را از گروه های مختلف 
کارشناسان )مرکز مشاوره و اطالع رسانی، باشگاه 
مشتریان، امورسهام، پشتیبانی پایانه های فروش و 
بازرسی( در همان لحظه دریافت کنند. کارشناسان 
این مرکز با توجه به آموزش ها و دسترســی های 
الزم به سامانه های مختلف بانک، در اسرع وقت 

پاسخگوی تماس ها هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو 
با هیبنا مطرح کرد

تبدیل شدن مسکن از کاالی 
سرمایه ای به کاالی مصرفی با 
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه 
مالیات بر عایدی مســکن می تواند مسکن را 
از کاالی ســرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل 
کند گفت: با اجرای مالیات بر عایدی مســکن 
، متقاضیان واقعی وارد بازار مســکن می شوند. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، 
سرمایه ای شدن مسکن آفتی برای بخش مسکن 
و در نتیجه برای مصرف کنندگان نهایی و بخش 

تقاضا شده است.
کارشناسان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تالطم 
در بازار مســکن و افزایش قیمت ملک در چند 
ســال اخیر را فعالیت دالالن و ســوداگران بازار 
مسکن می دانند، افرادی که با معامالت گسترده، 
درآمدهای هنگفتی را کسب کرده اند. متأسفانه 
مسکن در کشور به یک کاالی سرمایه ای تبدیل 
شده و این مسئله موجب هجوم سرمایه گذاران 
به این بازار شــده اســت، از این رو هر فردی که 
سرمایه ای را به دست می آورد، در اولین گام اقدام 
به خرید مســکن جدیدی می کند. این در حالی 
است که مســکن باید از یک کاالی سرمایه ای به 

یک کاالی مصرفی تبدیل شود.
قطعــا سیاســت ها باید بــه گونه ای باشــد که 
سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در حوزه 
تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند و خرید مسکن 
جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین 
راه کار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای 

قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.
صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس در 
گفت و گو با هیبنا با اشاره به اینکه با اجرای مالیات 
بر عایدی سرمایه، مســکن از کاالی سرمایه ای 
به کاالی مصرفی تبدیل می شود گفت: موضوع 
مدیریت نقل و انتقاالت مســکن در کمیسیون 

عمران مجلس به خوبی دیده شده است.

خبر

گمانه زنی هــا دربــاره طرح 
گشایش اقتصادی دولت که 
حسن روحانی هفته گذشته 
اعالم کرد تا به امــروز ادامه 
داشت تا اینکه محسن زنگنه، 
نماینده مجلس در صفحه شــخصی خود در توییتر به 
رمزگشایی از این طرح پرداخت و اعالم کرد: »دولت قصد 
دارد با فروش 220 میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری 

بودجه را جبران کند.«
به گزارش اتاق ایران،  حسن روحانی 1۵ مردادماه اعالم 
کرد: »دوشنبه 20 مردادماه طرحی در جلسه سران قوا 
به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم 
رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود 

می آید.«
از سوی دیگر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
بعد از اعالم این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد 
کشور در ماه های پایانی تحریم قرار دارد و عالمت هایی از 
کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان دهنده 
این موضوع اســت. عــالوه بر تأکیــد رئیس جمهور و 
صحبت های معاون اول او بــر ایجاد تغییرات اقتصادی 
طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته 
جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تأکید کرده 
با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و ســرمایه سامان 

خواهد یافت.
گمانه زنی ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت تا به 
امروز ادامه داشت تا اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس 
در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از این 
طرح پرداخت و اعالم کــرد: »دولت قصد دارد با فروش 
220 میلیون بشکه نفت، بخشــی از کسری بودجه را 

جبران کند.«
بر اســاس گزارش اقتصاد نیوز، دولت با اســتفاده از 
این ابزار به شرکت ملی نفت مجوز پیش فروش نفت 
می دهد در این حالت یک نهاد واسط اوراق پیش فروش 
را به همراه حواله که نشان دهنده تعهد شرکت نفت 
اســت خریداری می کند. این نهاد اوراق را به همراه 
تضامین الزم به مردم می فروشد. در زمان سررسید 

خریــداران اوراق می توانند نفت خریداری شــده را 
تحویل بگیرند یا به شــرکت ملی نفت وکالت دهند 
تا نفت پیش خرید شده از ســوی آنان را بفروشد. بر 
اساس پیشــنهاد اولیه دولت یک ســال مهلت دارد 
که این 200 میلیون بشکه را پیش فروش کند. برای 
ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده باهدف پوشش 
ریسک کاهش قیمت دالر و نفت در این قرارداد نرخ 
سود سپرده بلندمدت در سررسید به عنوان کف سود 

در نظر گرفته شود.
اگر قیمت نفت در زمان تحویل باالتر از زمان پیش خرید 
باشد که سود آن به خریدار می رسد؛ اما اگر قیمت اوراق 
پایین تر از زمان پیش خرید باشــد دولت به میزان نرخ 
سود سپرده بلندمدت به خریداران در یک سال آینده 

مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد.
همچنین، پیشنهاد دولت استفاده از نرخ سنا برای تبدیل 

نفت پیش فروش شده به ریال است.

انتشــار اوراق ارزی نفتی، موجب گشایش 
اقتصاد خواهد شد؟

فعاالن اقتصادی تأکید دارند که »گشایش در اقتصاد« 
مقوله ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود 

آید. به خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم های 
خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت 
مواجه کرده است. از طرفی، به عقیده کارشناسان، اگر 
هدف از انتشــار اوراق ارزی نفتی تنها جبران کسری 
بودجه باشد، راهکارهای ســاده تری برای جبران این 

کمبود وجود دارد.
در همین زمینــه، کامران ندری کارشــناس بانکی در 
گفت وگو با »پایگاه خبری اتــاق ایران« تأکید می کند: 
»نظر نمی رسد که تأمین کسری بودجه نیاز به این همه 
روش های پیچیده ای داشته باشــد که دولت در پیش 
گرفته اســت. با پذیرش واقعیت های اقتصادی موجود 
می توان کســری بودجه را به راحتی حل کرد. کسری 
بودجه فعلی، کسری نیست که بخواهد این همه مشکل 
برای اقتصاد به وجود بیاورد. مسئله این است روشی که 
دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته روش 

مناسبی نیست.«
به باور ندری، انتشار اوراق با سررسید کوتاه مدت، متناسب 
با نرخ بازار نه نرخ تحمیلی و دســتوری، البته در کنار 
مجموعه اصالحاتی که باید لحاظ شود، خواهد توانست 

کسری بودجه را جبران کند.
او در همین زمینه خاطرنشان می کند که تعیین قیمت 

برای این اوراق باید به نحوی باشــد که مردم خریداران 
اصلی اوراق باشند نه بانک ها.

علی ســعدوندی، اقتصاددان هم بر این عقیده اســت 
که تأمین کســری بودجه از محل اوراق خزانه، راهکار 
مناســب تری برای تأمین کســری بودجه اســت. او 
می گوید: »قیمت نفت در حال حاضــر به خاطر کرونا 
کاهش یافته اســت ولی احتمال دارد تا 2 سال آینده 
قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین بــا توجه به اینکه 
قیمــت ارز هم ممکن اســت افزایش یابــد، درنتیجه 
 این اوراق نــرخ بهره فوق العاده ســنگینی را به اقتصاد 

تحمیل می کند.«
سید حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری های 
مشترک ایران و خارجی هم در گفت وگو با »پایگاه خبری 
اتاق ایران« تأکید دارد که گشایش در اقتصاد و هر طرحی 
که در این راستا ارائه می شود تا اجرایی شدن و اثرگذاری، 
زمان می طلبد. به خصوص اینکه متأسفانه شفافیتی در 

آمار و اطالعات موجود در حوزه اقتصاد وجود ندارد.
او می گوید: »خواستن« و »توانستن« در اقتصاد دو مقوله 
جدا از هم هستند و به این معنا نخواهد بود که هر زمان 
برنامه ای در نظر داریم، بخواهیم موفق آمیز آن را به اجرا 
دربیاوریم. اقتصاد یک علم است و باید بر مبنای علمی با 
آن رفتار کرد. چندین سال است که برنامه ریزی دولت، 
کنترل تورم و تک رقمی کردن آن اســت؛ اما چه قدر 

توانستیم موفق شویم.
سلیمی درباره برنامه دولت برای انتشار اوراق ارزی نفتی، 
با اشاره به سابقه اجرای این طرح ادامه می دهد: در دهه 
70 این طرح در ســطح بین المللی این طرح اجرا شد؛ 
اما اینکه امسال تصمیم گرفته شده تا در داخل کشور، 
اوراق ارزی نفتی منتشر شود؛ صحبت درباره این طرح با 
توجه به اینکه هنوز صورت مسئله مشخص نیست، کمی 
دشوار به نظر می رسد. اما اگر هدف از اجرای این طرح 
فقط تأمین کسری بودجه باشد، در حال حاضر راه های 

دیگری وجود دارد.
به باور ســلیمی، جهش تولید باید مبنای گشــایش 
اقتصادی قــرار گیرد. او در همین زمینه خاطرنشــان 
می گوید: همان طور که مقام معظم رهبری هم تأکید 
کرده اند جهش تولید است که منجر به سرمایه گذاری و 
اشتغال خواهد شد که درنهایت با افزایش تولید ناخالص 

ملی، تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند تامین کسری بودجه  از محل اوراق خزانه راهکار مناسب تری است

پیش فروش نفت، منجر به گشایش در اقتصاد می شود؟

رئیس کل بانک مرکزی؛
خانه های تحت مالکیت بانک ها 

خالی نیستند
 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اظهار 
کرد: یکی از تالش های مهم بانک مرکزی در این 
روزها، اعطای وام ودیعه مسکن است که البته هنوز 
وزارت راه و شهرسازی سامانه مربوط را به بانک ها 
متصل نکرده اســت. وی افزود: سهمیه هر بانک 
مشخص شده است و با همکاری این وزارتخانه 7۵ 
هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت خواهد 
شد. همتی در واکنش به اینکه بانک ها مسکن های 
خالی احتکار کرده اند، گفت: این اطالعات غلط 
است، زمانی گفته شد که 2 میلیون و 200 هزار 
مسکن خالی تحت مالکیت بانک ها قرار دارد که 
تعداد واقعی آن  10 هزار واحد مســکونی است و 

بنده تحقیق کردم این  خانه ها خالی نیستند.
او تاکید کرد: این 10 هزار واحد مسکونی در 30 
بانک است که خالی نیستند و تملیکی هستند و 
بسیاری از آن ها برای فروش عرضه شده و 10 سال 
است که در دست بانک هاست. همتی ابراز کرد: 90 
درصد تامین مالی کشور را بانک ها انجام می دهند 
و نباید این خدمت را زیر سوال برد. رییس کل بانک 
مرکزی ابراز کرد: 20 هــزار میلیارد تومان اعتبار 
به ودیعه مســکن اختصاص داده شد و از بانک ها 
خواســتیم نرخ ســود بیش از 13 درصد نباشد. 
آن هایی که یک ســال وام را می گیرند می توانند 

اصل پول را با سود 13 درصد بازگردانند.

وزیر راه و شهرسازی:
 مصمم به ساخت مسکن برای 

خبرنگاران هستیم
تهران-ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: مصمم به 
ساخت مسکن برای خبرنگاران هستیم و در این 
زمینه در حال مذاکره با وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی هستیم. به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمد 
اسالمی روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که هر 
سال مصادف با روز خبرنگار از سوی دولت وعده ای 
درخصوص تامین مسکن خبرنگاران داده می شود 
اما تاکنون این وعده محقق نشــده است، امسال 
چه اقدام عملیاتی در این زمینه انجام خواهد شد، 
اظهارداشت: ما به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پیشــنهادی ارائه دادیم و آنها هم نماینده خود را 

برای همکاری در این زمینه معرفی کردند.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: در حــال مذاکره با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم و ان شاءاهلل 
بتوانیم در این خصوص به توافق برســیم و در پی 
آن برنامه هایی را براســاس جغرافیایی که تعیین 
می کنند، جهت اجرای پروژه ســاخت مســکن 
خبرنگاران پیش بینی کنیم. اسالمی با بیان اینکه 
ساخت مسکن خبرنگاران حتمی است، گفت: این امر 
منوط بر این  است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این زمینه همکاری الزم را داشته باشد. وزیر راه 
و شهرسازی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی به 
دنبال این هستیم که توافقنامه ای برای اجرای این 

پروژه با وزارت فرهنگ و ارشاد امضا کنیم.

مدیر کل امور مالیاتی یزد:
 چادرملو از شرکت های اثر گذار در 
رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه و 

درآمدهای مالیاتی بوده است
در مراســمی با حضور مهندس ناصــر تقی زاده 
مدیر عامــل و عضو هیات مدیره، ســید محمود 
ســیدی مدیر امور مالی و اقتصادی، ایمانی مدیر 
امور حسابرسی داخلی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو که در محل اداره کل امور مالیاتی استان 
یزد برگزار شد  ضمن تجلیل از عملکرد شفاف و 
انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مالیاتی 
چادرملو، لوح تقدیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور توســط مدیر کل امور مالیاتی استان یزد 
تقدیم مدیر عامل چادرملو گردید . در این مراسم، 
منوچهر اســدی، مدیر کل امور مالیاتی اســتان 
یزد با بیان نقش شرکت بزرگ معدنی و صنعتی 
چادرملو در توسعه اقتصادی استان یزد و چایگاه این 
 شرکت در حوزه اقتصادی کشور گفت: چادرملو از 
شرکت های اثر گذار در رشد اقتصادی و اجتماعی  
منطقه و درآمدهای مالیاتی بوده است . وی افزود 
تعامل بســیار مطلوبی بین امور مالیاتی استان و 
چادرملو وجود دارد چرا که  این شرکت در سخت 
ترین شرایط اقتصادی  به تعهدات قانونی خود عمل 
کرده و از خوش حسابترین مؤدیان مالیاتی استان و 

کشور محسوب می شود .
بر اساس همین گزارش در این مراسم جمعی از 
مدیر امورمالیاتی اســتان یزد و شرکت معدنی و 

صنعتی چادرملو نیز حضور داشتند .

اخبار

مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید پرند گفت: 
سهمیه شهر جدید پرند از طرح اقدام ملی 2۵ هزار واحد 
است که 33 هزار نفر ثبت نام کردند و 16 هزار نفر تایید 
شدند؛ آورده اولیه هر نفر 47 میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش ایســنا، محســن وطن خواهی در نشست 
خبری اظهار کرد: برای شهر جدید پرند 2۵ هزار واحد 
طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده که 33 هزار 
نفر ثبت نام کردند و 16 هزار نفر تا کنون تایید شده اند و 
1000 نفر افتتاح حساب کرده اند. تا یک ماه آینده کل 

متقاضیان مشخص خواهند شد.

وی درباره مبلغ آورده متقاضیان مسکن ملی پرند گفت: 
هر نفر باید در ابتدا 40 میلیون تومان برای ساخت به 
اضافه 1۵ درصد ارزش زمین که حدود هفت میلیون 

تومان خواهد بود، بپردازد.
وطن خواهی با اعالم این خبر کــه در روزهای آینده 
با حضور رییس جمهــور 1300 واحد طرح اقدام ملی 
مسکن در شهر جدید پرند افتتاح می شود تصریح کرد: 
7200 واحد دیگر مسکن ملی دارای پیشرفت حدود 1۵ 
درصد است. 2۵00 واحد را تا قبل از پایان سال تحویل 
می دهیم. 7600 واحد در دست ساخت است. از 12 هزار 

واحد باقی مانده 4000 واحد با حضور رییس جمهور 
کلنگ زنی می شود. 8000 واحد نیز در حال مطالعه و 

اجرای آماده سازی است.
مدیرعامل شــرکت عمران پرند درباره قیمت هر متر 
مربع مســکن ملی در پرند گفت: برآورد هزینه اولیه 
ساخت با قیمت زمین 2.۵ تا 3.۵ میلیون تومان در هر 
متر مربع اســت که تالش می کنیم از این مقدار فراتر 
نرود. با 13 پیمانکار در حال مذاکره هستیم. با توجه به 
قیمت متری هشت تا 11 میلیون تومان مسکن شخصی 
ساز در شهر پرند، برای پیمانکاران  صرفه اقتصادی دارد 

که وارد پروژه اقدام ملی پرند شود. وطن خواهی در ادامه 
این نشست خاطرنشان کرد: به طور کلی 9۵ هزار و 700 
واحد مسکونی برای شــهر جدید پرند در نظر گرفته 
شده بود که از این تعداد ۵ هزار واحد پیشرفت مناسبی 
نداشــت و آن را به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص 
دادیم.   با توجه به امکانــات مالی که طرح اقدام ملیدر 
اختیار ما قرار داد این واحدها که عمدتاً دارای پیشرفت 
حدود 30 درصد بودند تکمیل شــدند. همانطور که 
گفتم 1300 واحد که در روزهای آینده به بهره برداری 

می رسد از این نوع است.

آورده اولیه مسکن ملی پرند ۴۷ میلیون

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: لیست نهایی از شناسایی 
خانه های خالی به زودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می شود. البته 
شناسایی خانه های خالی هرگز متوقف نمی شــود و اقدام مقطعی 

نیست.
محمود محمودزاده در گفت وگــو با ایلنا با بیان اینکه شناســایی 
خانه های خالی بــرای تصمیم گیری های مجلــس متوقف نماند و 
شناسایی ها در حال انجام است، اظهار داشت: طبق قانون و با استفاده 
از سامانه اسکان و امالک، محل اقامت تمام خانوار مشخص می شود و 

هر کد ملی به یک محل استقرار و پالک اختصاص می یابد.
وی افزود: با این ساز و کار محل اصلی استقرار خانوار مشخص و اگر 

واحد دیگری با همان کد ملی ثبت شده باشد شناسایی می شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی بــا تاکید بر اینکه تعلیــق کد ملی و 
کــد پســتی یکــی از مدل هــای شناســایی خانه هــای خالی 
اســت، ادامــه داد: برای مثــال اگر یک کــد ملــی دارای 3 واحد 
مســکونی باشــد، یکی از این واحدها بــه عنوان اقامتــگاه اصلی 

 و مابقی به عنوان واحدهایی اســت که باید بررســی شــود خالی 
مانده است یا خیر.

محمودزاده با اشاره به خوداظهاری در شناسایی خانه های خالی گفت: 
طبق قانون از این پس به افرادی که اطالعات مربوطه و خواسته شده 

را ثبت نکنند، خدمات عمومی ارایه نمی شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا مالکان بــا قراردادهای صوری 
اجاره می تواننــد مالیات بر خانه هــای خالــی را دور بزنند، اظهار 
داشــت: در قراردادهای اجاره هم نیاز به کد ملی اســت و کد ملی 
مستاجر هم استعالم می شود و نمی تواند با یک کد ملی چند واحد 
 اجاره کند یا اینکه خودش دارای واحد باشــد نسبت به اجاره اقدام 

کرده باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر صحت سنجی اطالعات گفت: 
به طور قطع این گونه نیست که متکی به اطالعات وارد شده از طریق 
خوداظهاری ها باشیم. در مرحله اول به مالک پیامک ارسال می شود 
که این تعداد واحد به نام وی است در این مرحله اگر مالک معترض 

باشد، اطالعات و اســناد ارایه می کند که آن اسناد هم مورد تطبیق 
و صحت ســنجی قرار می گیرد. تمام اطالعات ارایه شــده استعالم 

خواهد شد.
محمودزاده تاکید کرد: انقدر اطالعات دقیق و روشن موجود است که 
حتی نیازی هم به صحت سنجی نیست. در تمام این مدت  که مجلس 
به دنبال تصحیح قانون  بود، شناسایی خانه های خالی متوقف نماند و 

لیستی هم تهیه شده است.
محمودزاده از ارســال پیامک مالیاتی به مالکان خانه های خالی تا 
پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: لیست نهایی از شناسایی خانه های 
خالی به زودی به سازمان امور مالیاتی ارایه می شود. البته شناسایی 

خانه های خالی هرگز متوقف نمی شود و اقدام مقطعی نیست.
وی درباره عدد اعالم شــده در دوران وزارت آقای اخوندی مبنی بر 
اینکه 2۵0 میلیارد دالر سرمایه در خانه های خالی حبس است، گفت: 
تا زمانی که تعداد دقیق خانه های خالی و متراژ آنها و منطقه شــان 

مشخص نباشد، نمی توان گفت این عدد درست است.

معاون وزیر راه و شهرسازی :

پیامک مالیات تا شهریور به دست مالکان خانه های خالی می رسد
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درحالی که وعــده عرضه دومیــن ETF دولت )صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله( در اواخر تیرماه از سوی مسئوالن 
داده شد، اما آخرین اخبار از تکذیب آغاز پذیره نویسی این 
 ETF صندوق حکایت دارد. به گزارش ایســنا، نخستین
دولت چندی پیش با نماد دارا یکم عرضه شــد که شامل 
سهام باقی مانده دولت در ســه بانک و دو بیمه بود. در واقع 
پذیره نویسی نخستین صندوق که شامل باقیمانده سهام 
دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های 
البرز و اتکایی امین می شد، اواسط اردیبهشت آغاز و معامله آن 
نیز تقریبا یک ماه پس از پدیذه نویسی تحت نماد دارایکم آغاز 
شد. طبق وعده مسئوالن قراربود دو صندوق دیگر که یکی 
شامل صنایع فلزی و خودرو و دیگری شامل چهار شرکت 
پاالیشی می شود نیز عرضه شود. البته به نظر می رسید قرعه 
فال برای دارادوم به نام پاالیشی ها شده بود و اعالم شد چهار 
شرکت پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش 
نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران در این صندوق جای می 

گیرند. آنطور که علیرضا صالح - رییس سازمان خصوصی 
ســازی - اعالم کرده بود، صندوق دوم نیز که متشــکل از 
سهام دولت در شرکت های پاالیشی است قرار بود مرداد ماه 

تشکیل و در بورس عرضه شود.  

دارا دوم در شهریور پذیره نویسی نمی شود
اما آخرین اخبار توقف آغاز پذیره نویسی این صندوق حکایت 
دارد و روابط عمومی سازمان خصوصی ســازی آغاز پذیره 
نویســی دارا دوم در شــهریورماه را تکذیب کرد. بر اساس 
اطالعیه سازمان خصوصی ســازی، قرار بود سهام دولت در 
چهار پاالیشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله ) etf ( عرضه شود اما با توجه به عدم اقدام وزارت نفت 
در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه 
خود و با توجه عرضه قبلی سهام شرکت پاالیش نفت تبریز، 
عرضه باقی مانده بلوک  سهام متعلق به دولت در سه شرکت 

پاالیش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب کرد. 

وزیر نفت گفت: تشــکیل نهاد صــدور گواهینامه 
کیفیت انجمن نفت ایران به این معنا نیســت که 
نمی خواهیم با دنیا همکاری نداشته باشیم، بلکه با 
تشکیل این انجمن زیرساخت ها را برای همکاری با 

دنیا فراهم می کنیم.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه )دوشنبه، 
20 مردادماه( در آیین اهدای نخستین گواهینامه 
کیفیت کاال و تجهیزات صنعــت نفت اظهار کرد: 
ما اکنون در وضعی هســتیم که ارتباطمان با دنیا 
ضعیف است، اما به محض برقراری ارتباط این نهاد 
باید به عنوان یک نهاد معتبر بین المللی با دنیا ارتباط 
داشته باشد و آنچه صادر می شود مورد قبول باشد.

وزیــر نفت بــا بیان اینکــه در صنعت حســاس، 
پیچیده و پر ریسک نفت، صدور این گواهینامه ها 
ریسک را منطقی و اســتفاده از ساخت تجهیزات 
داخلی را فراهم مــی کند، گفــت: البته حمایت 

از ســاخت داخل تنهــا به ایــن موضــوع ختم 
نمی شــود، شــرایط خریــد تضمینــی کاالهای 
داخل کــه در هفته هــای آینده با فراهم شــدن 
زیرســاخت هایش آن را هم اعــالم خواهیم کرد، 
 با هدف  حمایت بیشــتر از ســاخت داخل انجام 

شده است.
وی تصیرح کرد: نهاد صدور گواهینامه کیفیت کاال 
و تجهیزات صنعت نفت نخستین گام برای خرید 

تضمینی کاال و حمایت از ساخت تجهیزات است.
زنگنه در پایان گفت: از همه همکارانم، ســازمان 
اســتاندارد، انجمن نفت و همــه همکارانی که در 
این ســال ها در میان ما بودند و زحمت کشــیدند 
و این کار ســنگین را به اینجا رســاندند قدردانی 
می کنــم. ان شــاء اهلل خداونــد برکات خــود را 
 بیش از پیــش بر ملــت ایــران و صنعــت نفت 

نازل کند.

زنگنه: خرید تضمینی کاالهای داخل؛ به زودیسرنوشت مبهم عرضه دومین صندوق دولتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت بازار آزاد تهران دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و۵۰۰هزار تومان رسید. روز گذشته همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۲۰۳۴ دالر و ۲۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۱ هزار و ۸۹۹ تومان است.

استان ها
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طبق اعالم مسئوالن در شــورای عالی مناطق آزاد به 
غیر از خودروهای آمریکایی و یا سفارش آمریکا مابقی 
خودروهای دپو شده این مناطق با مصوبه هیات وزیران 
ترخیص شده  است.از مجموع بیش از ۱۲ هزار خودرویی 
که در سال های گذشته وارد و به هر دلیلی از جمله تغییر 
شرایط ارزی و ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو 
در گمرکات و بنادر متوقف شده بودند که تعدادی مربوط 
به مناطق آزاد بود.از نیمه دوم ســال ۱۳۹۷ و با مصوبه 
هیات وزیران اولین مهلــت در اختیار صاحبان خودرو 
برای ترخیص کاالهای خود قرار گرفت و در ادامه طی 
چند مرحله این زمان تمدید شد که آخرین بار در اواخر 
خردادماه هیات وزیران برای چهارمین بار مهلت ترخیص 
را تمدید کرد. این در حالی اســت که تا پایان مرحله ی 
سوم عمده خودروهای دپو شده ترخیص و حدود۳۷۰۰  

دستگاه باقی مانده بودند.
اما ناصر خرمالی، مدیر توســعه صــادرات، گمرک و 
ارزش افزوده مناطق آزاد در را بطه با وضعیت ترخیص 
خودروهای دپو شده مناطق آزاد گفت که براساس مصوبه 
هیات وزیران عمده خودروهای این مناطق که حدود 
۲۵۰ دستگاه بود ترخیص شده است.وی ادامه داد: با این 
حال تعدادی از خودروها با توجه به نظر معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری امکان ترخیص پیدا نکردند.

خرمالی گفت: خودروهای دپو شده مناطق آزاد، فقط 
برای تردد در این مناطق وارد شــده  و با تغییر قوانین و 
ضوابط واردات خودرو، با مشــکل عدم ثبت سفارش و 
باالی ۲۵۰۰ سی سی مواجه و در بین آنها خودروهای 

ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود داشت.
به گفته این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد 
تمامی خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی و بدون ثبت 
ســفارش مناطق آزاد با توجه به قوانین مربوط به این 
مناطق امکان ترخیص پیدا کردنــد ولی خودروهای 
ســاخت و تولید آمریکا و یا ســفارش آمریکا مشکل 
حقوقی داشته و ترخیص نشده اند که تعداد آنها حدود 
۷۰ دستگاه است.گفتنی است از مجموع حدود ۱۲ هزار 
و ۲۶۱ خودروی دپو شــده در گمرک، تا پایان سومین 
مرحله از تعیین مهلت برای ترخیص )پایان اردیبهشت 
ماه امســال(، حدود ۳۷۰۰ دســتگاه دیگر باقی مانده 
بود که بخشی بیش از ۲۰۰۰ دســتگاه دارای پرونده 
قضایی و حدود ۱۱۰۰ دستگاه هم فاقد ثبت سفارش 
بودند و تعدادی هم بدون این مسایل باید با تمدید زمان 
فرایند ترخیص را انجام می دادند. در هر صورت در اواخر 
خردادماه دوباره زمانی ســه ماهه در اختیار صاحبان 
خودرو قرار گرفت که تاکنون گزارشی در موردآخرین 

وضعیت آن منتشر نشده است.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: برای خانه های 
خالی در تملک دستگاه های دولتی و بانک ها ضرایب 
مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شــده است.محمود 
محمودزاده اظهار کرد: مهمترین هدف طرح مالیات 
بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار 
مصرف شود. حال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق 
به افراد حقیقی یا دستگاه های دولتی و بانکها باشد. 
حتی برای واحدهای در تملک دولت دولت و بانک ها 
جریمه های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در 

نظر گرفته شده است.
محمودزاده در واکنش به این سوال که برخی عنوان 
می کنند تعداد خانه های خالــی متعلق به بانک ها 
چندان قابل توجه نیست تاکید کرد: ما هیچ قضاوتی 
در خصوص تعداد این واحدهــا نداریم اما حرف من 
این اســت که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش 

مصرف برسد.

وی همچنین گفت: هماهنگی های الزم انجام شده 
تا در آینــده نزدیک افتتاح اولین پــروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن و همچنین بخشــی از واحدهای 
مسکن مهر انجام شود. در خصوص مسکن مهر امسال 
شاهد اتمام پروژه خواهیم بود.وی افزود: کلنگ زنی 
تعدادی از پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری اراضی 
برای گروههای ساخت از دیگر برنامه ها است.معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
متقاضیانی که برای مسکن ملی پول واریز کرده اند به 

زودی به پروژه ها معرفی خواهند شد.
محمودزاده با بیان اینکه برای تمامی ۴۰۰ هزار واحد 
طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین شده است گفت: 
حتی اضافه بر این تعداد نیز زمین تامین کردیم. آماده 
سازی زمین ها هم در بخش هایی انجام شده است. 
البته آماده سازی همزمان با ساخت انجام میشود و 

مانع بزرگی نیست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه هزینه های کرونا روی 
دوش کارگران بیش از حد بوده اســت، گفت: دولت باید 
گزارشــی از نحوه حمایت هایش از جامعه کارگری ارائه 
دهد.ناصر چمنی اظهار داشت: کرونا بیشترین تأثیر را در 
جامعه کارگری گذاشت؛ کارگران از همه جا تحت فشار و در 
معیشت خود دچار مشکل هستند و دستمزدشان زیر خط 
فقر است؛ طی ماههای گذشته نیز هزینه های کرونا مزید 
بر علت شده و سختی های آن برای جامعه کارگری بیش 

از اندازه بوده است.
عضــو کارگری شــورای عالــی کار افــزود: دولت هنوز 
حمایت های الزم را از جامعه کارگری نکرده اســت؛ ما در 
این شرایط کرونا مدیون جامعه پزشکی کشور هستیم اما 
جامعه کارگری هم در این شرایط کار را تعطیل نکرده اند 

و به جز بخش خدمات، کارگــران بخش های تولیدی و 
صنعتی شبانه روزی در حال کار هستند اما هیچ وقت اسمی 
از این قشر برده نمی شــود. وی گفت: حمایت چندانی از 
دولت ندیده ایم. بحث بیمه بیکاری نیز هنوز به صورت صد 
درصدی اجرا نشده است.چمنی با بیان اینکه تسهیالتی به 
خانوارهای کارگران نداده اند، اظهار داشت: در خصوص ارائه 
تسهیالت ما چیزی نشنیده ایم و اگر مبلغی هم پرداخت 
شده بســیار محدود بوده که دردی از جامعه کارگری دوا 
نمی کند. این فعال کارگری تصریح کرد: همین مصوبه هایی 
که ابالغ شده را به درســتی اجرا نمی کنند که نمونه آن 
افزایش حق مسکن کارگران بود که ماه هاست در دولت 
معطل تصویب است. وی تاکید کرد: دولت باید گزارشی 

از نحوه حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه دهد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به حمایت اصناف از وزیر 
پیشنهادی صمت به مجلس، گفت: شناخت علمی و دقیق 
از مشکالت نقطه قوت و عطف آقای مدرس خیابانی است. 
مجتبی صفایی نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران درخصوص 
معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت گفت: شرایط 
حساس کنونی آنچنان است که به کارگیری مدیران کارآمد 
و مجرب را اجتناب ناپذیر می نماید و وزیر پیشنهادی صمت 
از جمله این مدیران اســت. وی افــزود: خروج از وضعیت 
نامطلوب کنونی و سیر به سمت شکوفایی و تحقق جهش 
تولید مورد نظر رهبر فرزانه انقالب اسالمی، نیازمند شناختی 
دقیق و علمی از مشــکالت و امکانات موجود می باشد که 
مدرس خیابانی با توجه به سابقه مدیریتی خود به این حوزه 
اشراف کامل دارد. سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: 
ایشان در همین دوره کوتاه سرپرستی منشا خدمات بسیار 
برای صنعت، معدن و تجارت کشور بوده اند و برای اصناف 
تداعی کننده تجارب غنی، رویکرد نظــام مند، عملکرد 

مثبت و دریک عبارت جمع تعهد و تخصص است. صفایی از 
حمایت و همکاری نزدیک اصناف با وزیر پیشنهادی صمت 
خبر داد و گفت:  مدرس خیابانی از اولین روزهای حضور در 
وزارت صمت با حضور در اتاق اصناف اساس تعامل دو طرفه 
خوبی را با اصناف بنا نهــاد و در طول دوران مدیریت خود 
به آن پایبند بود و امروز اصناف حامی ایشان است.وی در 
پایان با امید کسب حداکثر آرای نمایندگان مجلس توسط 
مدرس خیابانی، بیان داشــت: از نمایندگان دوره یازدهم 
انتظار داریم تا با باالترین رای به وزیر پیشنهادی صمت که 
به شایستگی میتواند زمینه را برای برون رفت از وضعیت 
کنونی فراهم آورد، موجب امید بخشی در جامعه شد.  در این 
رهگذر و با عنایت به ابعاد اجتماعی و اقتصادی عملکردهای 
مرتبط با فعاالن صنفی-به عنــوان بخش مهمی از کنش 
گران اقتصادی- اهتمام نسبت به رفع یا دست کم کاهش 
مشکالت و موانع فعالیت های تخصصی و عمومی این بخش، 

بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر 
کمبودی در بازار کاالهای اساســی نداریم و مردم نگران 
جهش لحظه ای قیمت ها نیستند.محمد آقا طاهر گفت: 
ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی تأمین شده است 
به همین دلیل در بازار برنج خارجی کمبودی احســاس 
نمی شود.وی افزود: هر چند به دلیل تغییر نوع ارز پایه شاهد 
تغییر قیمت کاالهای وارداتی هستیم ولی این این امر موجب 
شفاف سازی قیمت ها شده و شرایط بازار را به نحوی رقم زده 
است که دیگر مردم نگران جهش لحظه ای قیمت ها نیستند. 
وی درباره قیمت شکر در بازار گفت: عرضه ۱۰۰ هزار تن 
شکر از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
موجب شد تا شاهد کمبودی در این بازار نباشیم. البته قیمت 

شکر بخاطر تغییر نوع ارز وارداتی نسبت به ماه های گذشته 
افزایش نرخ را تجربه کرده است.رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی درباره شرایط بازار روغن نباتی تصریح کرد: با توجه 
به اینکه هنوز توافق میان واردکنندگان و تولیدکنندگان با 
سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
بر ســر میزان افزایش قیمت روغن صورت نگرفته است، 
این محصول همچنان براساس نرخ مندرج بر روی کاال به 
فروش می شود به همین دلیل فاصله میان قیمت بنکداری و 
مصرف کننده به حداقل رسیده و سود بنکداران کاهش یافته 
است.این فعال صنفی خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ نوع 
کمبودی در بازار نداریم و مردم می توانند کاالهای مورد نیاز 

خود را از بازار تأمین کنند.

گمانه زنی های بسیاری در 
رابطه با گشایش اقتصادی 
که رئیس جمهــور اعالم 
کــرده وجــود دارد. امــا 
بیشــترین احتمــال در 
رابطه با گشــایش اقتصادی که رئیس جمهور از 
آن صحبت به میــان آورده بود مربــوط به طرح 
پیش فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در قالب اوراق 
سلف اســت. با رمزگشایی از گشــایش اقتصادی 
موافقان و مخالفان بســیاری در ایــن مورد اظهار 
نظر کــرده اند که البته تعــداد مخالفان این طرح 
بسیار بیشتر است. این در حالی است که اظهارات 
معما گونه و غیردقیق رئیس جمهور درباره گشایش 
اقتصادی، با تعجب و انتقاد بسیاری از اقتصاددان ها 
مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند 
گشــایش اقتصادی اثرگذار نمی تواند ظرف یک 
هفته رخ دهد. از ســوی دیگر در صورت تضمین 
خرید این اوراق از سوی صندوق توسعه ملی با نرخ 
مشخص نفت و ارز در زمان سررسید بایستی موانع 

صادرات نفت خام کشور بر طرف شده باشد.

حســینعلی حاجــی دلیگانی، نماینــده مجلس 
در این رابطه مــی گوید: روحانی بــا طرح پیش 
فروش نفــت، می خواهد زمین ســوخته تحویل 
دولت بعد دهد و در واقع گشایش اقتصادی دولت 
پیش خور کردن منابع کشــور است. عضو هیئت 
رئیسه مجلس افزود: برداشــت کلی ما این است 

که آقــای روحانی بنا دارد به دولــت بعدی زمین 
ســوخته تحویل دهد چرا که طــرح پیش فروش 
نفت در حدود ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومان برای 
دولت درآمد دارد که دولت بعــد باید این مبلغ را 
عالوه بر سود ســر رسید آن در ســال های آینده 
پرداخت کند. اینها پیشــخور کردن منابع کشور 

است که هر دولتی بعدا بیاید نمی تواند تا چندین 
 ســال این پیش خور کردن های دولــت فعلی را 

جبران کند.
دولت قرار اســت اوراق ســلف موازی با پشتوانه 
نفت خام را عرضه کند. شــنیده های اولیه حاکی 
از آن اســت که در این طرح ۲۲۰ میلیون بشــکه 
در فاصله یک ســاله پیش فروش می شــود؛ یعنی 
به طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت 
موفق شــود که تمــام حجم پیش بینی شــده را 
به فروش رســاند، با قیمت های فعلی ارز ســنا و 
نفت ســنگین ایران، حدود ۱۹۰ هــزار میلیارد 
 تومــان تامین مالــی می شــود. در ایــن اوراق، 
ریســک نوســان قیمت دالر و نفت وجود دارد، 
امــا دولــت در این مــورد تضمیــن می دهد که 
سرمایه گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی شوند 
و حداقل به میزان سقف سود ســپرده بانکی نفع 
می برند. همچنین اوراق ســلف موازی این امکان 
را به خریــداران می دهد که در صــورت نیاز، آن 
را در بازار ثانویه به فروش برســانند. در شــرایط 
فعلی، حتــی اگر دولــت به میــزان نصف حجم 
پیش بینی شده، موفق به تامین مالی از این محل 
شود، می تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای 

پولی بردارد.

پیش فروش 220 میلیون بشکه نفت، دولت بعد را بدهکارتر می كند

جبران کسری بودجه با پیش فروش نفت

مخاطرات انتشار اوراق ارزی نفتی 
کامران ندری، کارشناس بانکی

اینکه در مدت چند روز صحبت در رابطه با گشایش اقتصادی زده شود بعید است که اثرگذار بوده و نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. گشــایش اقتصادی نیاز به برنامه ریزی بلندمدت داشته و باید تفکر بسیار 
سنجیده ای پشت آن باشد. دولت می توانست با سنجش دقیق اوضاع اقتصادی کشور خیلی پیش از این برنامه هایی را به مرحله اجرا می گذاشت تا حتی بهتر از گشایش اقتصادی که چیزی جز ایجاد خوشبینی 
کوتاه مدت در میان مردم نیست، نتیجه داشت. اطمینان از آینده کشور با گشــایش اقتصادی که ظرف چند روز برای آن تصمیم گیری شده است رقم نخواهد خورد. شکل نگاه به اقتصاد و مشکالتی که درگیر آن 
اسنت درست نیست و تمام تفگرات نادرست از نگاه اشتباه مسئوالن نشات می گیرد. فروش نفت در بورس انرژی گزینه ای است که شاید دولت به عنوان آخرین گزینه به سراغ آن خواهد رفت و این گزینه از نظر من 
غیرمحتمل ترین گزینه است. چراکه اگر دولت قصد جبران کسری بودجه را دارد راه های بسیار آســان تر و قابل دسترس تری وجود دارد. این در حالی است که این طرح نیز همانند بورس اوراق است اما فرقی که 

وجود دارد این است که در حال حاضر نفت را به دالیل مختلف نمی توانند به فروش برسانند و شاید در سال های آینده لغو تحریم ها و مشکالت بتوان آن را به فروش رساند.
دولت با این اقدام بدهکار مردم خواهد شد و به احتمال بســیار در صورت عدم توانایی در زمینه فروش نفت به بدهی های دولت افزوده خواهد شد. این بدهی به دولت بعد منتقل خواهد شد و این در حالی است که 

دولت آینده نیز به دلیل اینکه نفت دولت بعدی را هم به فروش رسانده اند پولی برای پرداخت به مردم نخواهد داشت. 
به همین جهت است که اگر قرار باشد هر تغییری در اقتصاد به وجود بیاید، در گام اول باید مسئوالن با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاهشان به حوزه اقتصاد و مسائل آن، متفاوت با کسانی است که تا پیش از این 

بر سرکار بوده اند. طبعاً وقتی نگرش متفاوت باشد، برنامه ها هم در جهت با همین بینش جدید شکل و ساختاری متناسب با بهبود اقتصادی شکل خواهد گرفت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ماهیت محافظه کارانه حرکت بورسی ها 
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

سرمایه گذاری در بازارهای مالی این روزها برای مردم جذابیت پیدا کرده و این در حالی است که بازار سهام یکی از کم ریسک ترین بازار مالی است که مردم برای سودآوری آن را انتخاب کرده اند. در کنار بازارهای مالی دیگر نظیر بازار خودرو، مسکن، 
طال و ارز و... بازار سهام پایین ترین ریسک را دارد و از سوی دیگر باالترین نقدشوندگی را در مقابل دیگر بازارها به خود اختصاص داده است. بنابراین استقبال مردم از آن موجب حرکت سرمایه به سمت این بازار شد و حمایت دولت و عرضه شرکت های 
بزرگ نیز به رشد شاخص در بازار سرمایه کمک کرد. بنابراین پیش بینی این است که رشد شاخص بورس مادامی که مردم برای حضور در آن رقابت می کنند ادامه خواهد داشت و ماهیت بورس هیچ شباهتی با دیگر بازارهای مالی نخواهد داشت.
این فرصت ایجاد شده و افزایش ارزش بازار سهام رقم خورده است بنابراین هر کسی تمایل به حضور در این بازار دارد و رقابت به دلیل محافظه کار بودن ماهیت سهامداران در بورس به تقویت شاخص آن در آینده نیز کمک خواهد کرد. اما اگر در 
بورس چند تا ریزش پی درپی  مشاهده شود ممکن است که شاهد یک مهاجرت گسترده نقدینگی به بازارهای دیگر باشیم. ولی بازارهای دیگر آنچنان امن و قانونی نیستد و از آن جا که فعاالن بازار سرمایه هرکدام رفتار متفاوتی دارند و برآورد 

برآیند رفتارهای آنها سخت است، بنابراین راحت نمی شود حرکت بعدی نقدینگی را حدس زد.

فعاالن اقتصــادی نقدینگی 
موجود در بازار سرمایه و رکود 
حاکم بر سایر بازارها را دلیل 
ادامه رشــد و افزایش ارزش 
بازار ســرمایه عنوان کرده و 
معتقدند که بدون شــک رشــد و رونق معامالت بازار 
سرمایه ادامه دار خواهد بود. تداوم ورود پول های جدید، 
افزایش تعداد مشارکت کنندگان در بازار، روند نرخ دالر، 
وضع بازارهای کاالیی و اثر اهرمی شاخص های کالن 
اقتصادی، ۵ محرک  اصلی بورس برای صعود به شمار 
می روند. بسیاری دیگر از فعاالن بازار سرمایه افزایش 

نقدینگی را که به دلیل افزایش تعداد مشارکت کنندگان 
در بازار و خرید و فروش ســهام ایجاد شده دلیل اصلی 
صعودهای اخیــر در این بازار عنوان کــرده اند و ادامه 
این رشد را مادامی که نقدینگی در این بازار سرازیر می 
شــود پیش بینی کرده اند. بر همین اساس بسیاری از 
کارشناسان در انتظار موج سوم صعود بازار سهام هستند 

و دالیل خود را نیز اعالم کرده اند. 
همچنین بنابر اظهارات بسیاری از فعاالن بازار سرمایه 
این حجم از نقدینگی که این روز هــا وارد بازار بورس 
شده ماندگار بوده و گذرا و کوتاه مدت نمی باشد. از این 
رو می توان گفت که رشد شاخص بورس تا پایان سال 
۹۹ ادامه خواهد داشت. بنابراین بهتر است که سرمایه 
گذاران و سهامداران برای اینکه از بازدهی و سود خوب 
برخوردار باشند با برنامه ریزی مناسب و شناخت سهام 

ارزشمند به معامالت بورسی بپردازند. محسن عباسی، 
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که روند 
رو به رشد شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت ها 
تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود، اذعان داشت: با توجه به 
نقدینگی موجود در این بازار و نیز رکود حاکم بر سایر 
بازارها، بدون شک رشد و رونق معامالت بازار سرمایه 
ادامه دار خواهد بود. مادامیکه موضوع حمایت از بورس 
مطرح است رشد ســهام ادامه دار خواهد بود و محرک 
هایی که وجود دارد تضمین کننده ورود بورس به موج 

سوم صعود خواهد بود.
وی گفت: به دلیل عوامــل مختلفی که موجب حضور 
گســترده مردم در این بازار شده اســت، بازار سرمایه 
پوست اندازی کرده و تا ســال ها همچنان مورد توجه 
خواهد بود. از این رو متولیان اقتصادی و نیز مدیران بازار 

سرمایه باید خود را آماده بزرگ تر شدن بازار سهام کنند 
و با اقداماتی همچون توسعه زیرساخت های آموزشی 
و الکترونیکی معامالت، فرآیند و سرعت ورود افراد به 

بورس را بیشتر کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پایان راه روند 
کنونی و صعودی کلیت بازار ســهام گفت: اگر یکی دو 
سال پیش ما صحبت از شــاخص ۷۰۰ هزار واحدی 
می کردیم، صحبت از شرکت بیش از ۲ میلیون نفر در 
عرضه اولیه می کردیم و حجم معامالت ۱۵ هزار میلیارد 
تومانــی در روز را به عنوان هدف دو ســال بعد عنوان 
می کردیم، این صحبت ها رویایی دست نیافتنی تصور 
می شد؛ اما همه این موارد حاال به حقیقت پیوسته است. 
بنابراین عددهای باالتر برای شاخص بورس نیز دور از 

انتظار نیست.

موج سوم صعود بازار سهام رقم می خورد؟ 

پیش بینی اعداد  باالتر برای شاخص بورس
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مالیاتخانههایخالیبانکهاودستگاههایدولتی۲برابرمیشود

خودروهایدپوشدهمناطقآزادترخیصشد

عرضه۱۰۰هزارتنشکربازاررامتعادلکرد

هزینه های كرونا بیش از حد است

دولتحمایتخاصیازکارگراننکرد

وزیر پیشنهادی صمت شناخت علمی و دقیقی از مشکالت دارد

بیانیهاصنافدرحمایتازمدرسخیابانی
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سرمقاله

  عباس علوی راد، اقتصاددان
برخی گمانه زنی ها حاکی از این اســت که 
گشایش اقتصادی مدنظر دولت پیش فروش 
نفت در قالب اوراق ارزی است. چهار نگرانی 
جدی پیرامون اســتفاده از این شــیوه برای 

تامین کسری بودجه دولت وجود دارد.
اول اینکه سر رســید این اوراق در دولت بعد 
اتفاق خواهد افتاد. این یعنی از هم اکنون برخی 
از اندیشه های اقتصادی دولت بعد تحت تاثیر 
بدهی هایی که دولت فعلــی خلق می کند 
 عملیاتی نخواهد بود.   دوم اینکه اســتفاده از 

شیوه های تامین مالی که برای سال های بعدی 
بدهی ایجاد می کند در کشورهایی موفق بوده 
که در حصار سه ضلعی »مدیریت صحیح هزینه 
های دولتی، بهبود عملکرد کالن اقتصادی و 
توجه به منافع نسل های بعدی« قرار گرفته 
است. دولت فعلی در سال پایانی خود به هیج 

کدام از این سه ضلع توجهی ندارد.
حداقل بخشــی از فشــارهای تورمی فعلی 
ناشی از مشــکالت ســاختاری، تورم فشار 
 هزینــه و محدودیت هــای شــدید ارزی 
می باشد. بنابراین با این شیوه تامین کسری 

بودجه سیاست گذار قادر نخواهد بود مشکل 
تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم را به 

طور کامل حل کند.
چهارم اینکــه دولت فعلی دارای شــهرت 
اندکی بــوده و سیاســت هــای اقتصادی 
 او نــزد کارگــزاران اقتصــادی به شــدت 
بی اعتبار شده اســت. اگر انتشار اوراق نفتی 
همانند طرح ســپرده گــذاری ارزی بانک 
مرکزی با اســتقبال خوبی مواجه نشــود از 
ابعاد ملی و بین المللی برای کشــور سازنده 

نخواهد بود.

  میناسادات حسینی
ممنوعیت تســت کرونا در منزل توســط 
استارت آپ های سالمت در حالی ادامه یافته 
که همین تست ها توسط آزمایشگاه ها در 
منازل انجام می شــود. مشکالت استارتاپ 
های حوزه سالمت در شب گذشته در الیو 
اینستاگرامی اتاق بازرگانی تهران بررسی شد. 
این گفت وگو به بهانه ممنوعیتی انجام شد که 
به گفته استارت آپ های حوزه سالمت توسط 
وزارت بهداشــت و درمان برای کسب وکار 
آنها وضع شده و این استارت آپ ها را از انجام 
تست کرونا منع کرده است. در این گفت وگو 
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران 
و »آرش هدایت پناه« مدیرعامل استارت آپ 
دکتر چــکاپ به بیان تبعــات و پیامدهای 
مداخالت دولت در فضای کســب وکارهای 

اینترنتی پرداختند.

انحصار تست کرونا در انحصار چند 
بازیگر

هدایت پنــاه، مدیرعامــل اســتارت آپ 
دکترچکاب درمورد ممنوعیت ایجاد شده 
در زمینه تست کرونا در منزل توسط وزارت 
بهداشت گفت: »ما فعالیت خود را سال ۹۷ 
آغاز کردیم و در این مدت خدمات متنوعی 
ارائه دادیم. به این صورت نبود که به خاطر 
شیوع کرونا فعالیت خود را آغاز کنیم. امکان 
تست کرونا را به خاطر درخواست مردم فراهم 
کردیم چون آنها می خواستند بدون مراجعه 
به بیمارستان ها و کلینیک ها این تست را در 
خانه انجام دهند و وقتی پایلوت تست کرونا 
را انجام دادیم، استقبال از این خدمت بسیار 
زیاد بود. اگر استارت آپ ها به این حوزه وارد 

نمی شــدند، بازار همچنان در انحصار چند 
بازیگر اصلی بود و قیمت تست کرونا همچنان 

در برخی مراکز یک میلیون تومان بود.«
او ادامه داد: »وقتی اســتارت آپ ها امکان 
تست کرونا در خانه را فراهم کردند، سبب 
شد تا قیمت ها شکســته شود و به قیمت 
مصوب دولت رســید. کیفیــت خدمات 
افزایــش پیدا کــرد و اســتارت آپ ها از 
پتانســیل خاموش آزمایشگاه ها استفاده 
کردند. ورود استارت آپ ها به این حوزه ۲ 
مزیت داشت؛ سالمتی مردم تامین شد و 
دیگر نیازی به مراجعه به آزمایشــگاه ها و 
بیمارستان ها نداشتند و دوم اینکه هزینه ها 

کاهش یافت.«
او همچنین در مورد نامه وزارت بهداشت و 
ممنوعیت فعالیت استارت آپ ها بیان کرد: 
»برای من نیز چنین سوالی ایجاد شد که چرا 
وزارت بهداشت فعالیت ما را متوقف کرد در 
حالیکه آزمایشگاه ها هم در خانه نمونه گیری 
انجام می  دهند. براســاس نامه تنها تست 
کرونا در خانه ممنوع شــد و استارت آپ ها 
می توانند باقی آزمایش هــا را انجام دهند. 
البته استارت آپ ها کامال از عرضه تست کرونا 
حذف نشدند. به تازگی با کمک معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری جلسه خوبی با 
وزارت بهداشت داشتیم. در این جلسه اعالم 
کردیم که چرا فعالیت ما ممنوع اســت در 
حالیکه آزمایشگاه ها می توانند تست خانگی 
کرونا داشته باشــند. البته نماینده وزارت 
بهداشت دراین مورد پاسخ منطقی نداشت 
و قول همکاری داد. امیدواریم سریع تر این 
موضوع حل شــود. چون وقتی دراین بازار 
رقبا حذف شــوند تنها مصرف کننده ضرر 

می کند.«

دولت برخــاف ادعایش، مانع 
شکوفایی استارت آپ ها می شود

در این گفت وگوی زنــده فرزین فردیس، 
نایب رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در مورد 
پیامدهای منفی دخالــت دولت در فعالیت 
اســتارت آپ ها گفت: »نخستین بار نیست 
که دولت چنین ممنوعیتی ایجاد می کند. 
دولت به جای اینکه وظیفــه اصلی خود را 
انجام دهد و فضای کسب و کار را برای بخش 
خصوصی فراهم کند، مدام برای شرکت هایی 
که می خواهند در فضــای نوآورانه خدمات 

درست ارائه دهند، سنگ اندازی می کند. «
او ادامه داد: »دولت باید محیطی فراهم کند 
تا بنگاه های اقتصای با نیــروی خالقیت و 
رقابت پذیری فعالیت کنند؛ اما همواره این 
شرکت ها  با مشــکالتی چون بحث بیمه و 
مالیات درگیر هستند. اقتصاد پلتفرمی مفهوم 
جدیدی است که استارت آپ ها برمبنای آن 
شکل می گیرند. قوانین در این حوزه غنی و 
کامل نیست. وزارت بهداشت در مصاحبه ای 
اعالم کرد که اســتارت آپ های سالمت از 
وزارت خانه مجوز نگرفتنــد. به جای اینکه 
دولت حضور شــرکت های نوآور را تسهیل 
کند، با واژه »مجوز« اجازه نمی دهد آنها به 
فعالیت خود بپردازند.« فردیس با بیان اینکه 
با تعدد مجوزها و تعدد نهادهای تصمیم گیر 
اجازه داده نمی شود تا فعالیت استارت آپ ها 
شکل بگیرد، گفت: »بنگاه اقتصادی به جای 
تمرکز بر توسعه محصوالت جدید باید مدام 
پاسخگوی نهادها باشند. دولت هم به جای 
بهبود مستمر محیط کسب وکار،به صورت 
مستمر ســنگ اندازی و مانع تراشی برای 

فعالیت استارت آپها انجام می دهد.«

گشایش اقتصادی یا گروگان گیری دولت بعد؟
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ستاری: 
بيش از 20 شركت دانش بنيان در ساخت قطار ملی 

مشاركت دارند
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: قرارداد ساخت قطار ملی تیر ماه سال 
گذشته با شهرداری تهران بسته شد و برای این پروژه ۲۰ تا ۳۰ شرکت دانش بنیان 
به کار گرفته شدند. سورنا ستاری روز دوشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای 
طراحی و ساخت قطار ملی مترو که به صورت مجازی برگزار شد، افزود: هم اکنون 
ساخت یک واگن نهایی شده و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم یک رام قطار تولید 
ملی را عرضه کنیم. وی ادامه داد: در این روند از ۲۶ درصد به ۸۵ درصد داخلی سازی 
رسیدیم که گام بزرگی است و با حمایت از تولیدات داخلی از جوان ایرانی حمایت 
کنیم. ستاری گفت: تالش های انجام شده از سوی جهاد دانشگاهی برای داخلی 
سازی قطعات مترو نشان می دهد که اگر بخواهیم، می توانیم به موفقیت برسیم و 
برای به حرکت درآوردن این اکوسیستم باید یک اراده کلی داشته باشیم. همچنین 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این مراسم گفت: باید پروژه قطار 
ملی به نتیجه برسد و البته این تولید ملی بدون کسب حمایت دولت موفق نخواهد 
بود. وی ادامه داد: تهران به ۱۵۰۰ دستگاه واگن نیاز دارد که موضوع انعقاد قرارداد 
به ۶۳۰ واگن با چینی ها مطرح است و از سوی دیگر نیز با شرکت واگن سازی ملی 
پروژه ساخت ۱۰۵ دستگاه و با شرکت واگن سازی تهران نیز ۱۰۵ دستگاه واگن 
را نهایی کردیم. به گفته معاون شهردار تهران، تامین این سفارشات نیازمند منابع 
زیاد است که قطعا از توان شهرداری خارج است و با توجه به شرایط سخت کرونایی 
باید از دولت کمک بگیریم. معاون شهرداری تهران با بیان این که با حمایت دولت 
هم از بیکار شدن جوانان جلوگیری می شود و هم حمل و نقل پاک توسعه می یابد، 
افزود: اگر ۱۵۰۰ واگن مورد نیاز تامین شود می توان ظرفیت حمل و نقل مترو را از 
۲ میلیون مسافری که امروزه از آن استفاده می کنند به ۶ میلیون ارتقا داد که این 

گام موثری در راستای حمل و نقل پاک است.

ورود 20 شركت دانش بنيان به بورس تا پايان سال 99
دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ورود ۲۰ شرکت دانش 
بنیان و استارت آپی به تابلوی بورس تا پایان سال خبر داد. علیرضا دلیری در رابطه با 
ورود شرکت های دانش بنیان به بورس گفت: اکنون تعداد ۳۵ شرکت دانش بنیان 
و استارت آپی روی تابلوهای بورس هستند و فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه 
بنا بود تا پایان سال ۵ شرکت دانش بنیان به این شرکتها در تابلوهای بورس اضافه 
شوند، بیان کرد: اما در صدد برآمدیم شرکتهای دانش بنیان بیشتری را به تابلوهای 
بورس ببریم زیرا این اتفاق باعث فروش میلیاردی آنها می شود. به گفته دلیری، 
اکنون برای ۲۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپی در حال رایزنی هستیم که تا پایان 
سال به تابلوهای بورس ورود پیدا کنند.دستیار ویژه معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بیان کرد: تابلوهای بورس یک محل تأمین مالی خوب برای شرکتهای 
دانش بنیان محسوب می شود و می تواند تحولی را در کشور و در اقتصاد دانش بنیان 
ایجاد کند. دلیری تاکید کرد: با توجه به اینکه رشد شرکتهای دانش بنیان باالست 
و می توانند رشد سرمایه مؤثری داشته باشند؛ از این رو ورود آنها به بورس نیز تأثیر 

بسزایی در رشد شاخص بورس خواهد داشت.

اخبار

نیاز۲میلیاردیسرمایهگذاریخطرپذیربرایاستارتاپها
معاونتوسعهصندوقنوآوریوشکوفاییبابیاناینکهبرگزاریدوشنبههایاستارتاپیمنجربهسرمایهگذاریهایخوبیدرحوزههایمختلففناوریشدهاست،گفت:بهزودیاخبارخوبی
رادرزمینهسرمایهگذاریحوزهسالمتدیجیتالاعالمخواهیمکرد.ملکیفرجذبسرمایهدراستارتاپهارانیازمندزمانوفرصتدانستواظهارکرد:براساسبرآوردهایانجامشده،
استارتاپهانیازمند۱.۵تا۲میلیاردتومانسرمایهگذاریخطرپذیرهستندکهتحققآننیازمندگفتوگومیانسرمایهگذارانوسرمایهپذیرانوایجادادبیاتمشترکمیانآنهااست.

فروش خودرو به قیمت حاشیه 
بازار؛ هدفی است که شرکت 
های خودروساز سال هاست در 
پی آن هستند و از هر فرصتی 
استفاده می کنند تا محصوالت 
خود را به همین شــکل به بازار عرضه کنند. حاال طبق 
اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری این طرح به سوی 

اجرایی شدن می رود. 
واعظــی، رئیس  دفتــر روحانی در مــورد آینده قیمت 
کارخانه خودرو چنین عنوان کرد که ۳ سال قبل موضوع 
قیمت گذاری خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار را در ستاد 
اقتصادی دولت حل کردیم، آن زمــان ابالغ کردیم که 
کارخانه به ۵ درصد زیر قیمت بازار بتواند اقدام به فروش 
محصوالت خود کند که متاســفانه در دوره وزارت آقای 
شریعتمداری این موضوع اجرا نشد در دوره آقای رحمانی 
هم فقط امروز و فردا شــد، با این حال امیدواریم در این 
 دوره این مصوبه آزادسازی قیمت خودرو اجرایی شود و 
شرکت های خودروسازی ۵ درصد زیر قیمت بازار اقدام به 

عرضه محصوالت خود کنند.

تجربه ناقص آزادسازی قیمت خودرو
طرح آزادسازی قیمت خودرو در زمان وزارت رضا رحمانی 
برای یک هفته اجرا شد؛ اما تنشی در بازار خودرو ایجاد 
کرد که باعث شد وزیر وقت عطای آن را به لقایش ببخشد. 
پس از آن نیز به دلیل زیان انباشــته، خودروسازان بارها 
این موضوع را طرح کردند و بارها این ابالغیه به شــیوه 
های مختلف صورت گرفته اما از آنجا که نه تنها دســت 
سوداگران، بلکه مصرف کننده را در کوتاه مدت از خودرو 

کوتاه می کند کنار گذاشته شد. 

آینده نامعلوم بازار خودرو
در شــرایطی که افزایــش قیمت اخیر شــرکت های 
خودروسازی که قرار است هر ســه ماه یک بار شاهد آن 
باشیم، انتقادهای زیادی به همراه داشته و شاهد جهش 
یکباره قیمت خودروهای داخلی بودیم، به نظر می رسد 
طرح قیمت گذاری خودرو ۵ درصــد زیر قیمت بازار در 
دستور کار قرار خواهد گرفت و در صورت اجرایی شدن این 
طرح، شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار خواهیم 
بود و از آنجایی که بازار خودرو با کوچک ترین تغییر قیمت 
کارخانه و یا حتی تغییرات نرخ ارز و تورم واکنش نشان می 
دهد، در نتیجه قیمت بازار هم دوباره افزایش پیدا کرده و 
بار دیگر شرکت های خودروسازی براساس قیمت های 

جدید اقدام به عرضه محصوالت خود می کنند و مشخص 
نیست این چرخه افزایش قیمتی تا کجا پیش رفته و در 

چه نقطه ای متوقف می شود.
در صورت اجرایی شدن این طرح، قیمت خودرو در بازار و 
کارخانه جهش قابل توجهی پیــدا خواهد کرد و قطعا کف 
قیمت خودرو نه تنها به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید، 
بلکه از این محدوده فراتر هم خواهد رفت و بعید نیست که تا 
چند ماه آینده شاهد قیمت های بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومانی 

برای خودروی پراید به عنوان ارزان ترین خودروی کشــور 
باشیم، هرچند این خودرو همین حاال در مدل ۱۳۱ با قیمتی 
کمتر از ۹۰ میلیون و نســخه ۱۱۱ آن با قیمتی حدودا ۹۳ 
میلیون تومان در بازار معامله می شود که اختالف چندانی 
با قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی نداشته و به زودی شاهد ورود 

پراید به باشگاه ۱۰۰ میلیون تومانی ها خواهیم بود.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، طرح آزادسازی 

قیمت خودرو را بررسی می کند. 

فروش خودرو به قيمت حاشيه بازار برای خودروسازان اجرايی می شود

انفجار قیمتی  در کمین  بازار خودرو
موافقت دولت با طرح فروش خودرو به قيمت حاشيه بازار                                                                   تجربه تلخ آزادسازی قيمت خودرو با فرمول وزارت صمت

تنها راه نجات صنعت خودروسازی
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

طرحی که رئیس دفتر رئیس جمهوری از ابالغ آن سخن گفته است هرچند مردم را نگران می کند؛ اما باید پرسید: آیا قبل از این کار قیمت خودرو باال نرفته بود و آیا بقیه کاالها گران نشده است؟ آیا قیمت مسکن که این روزها افزایشی افسارگسیخته دارد مهم تر است یا خودرو؟ این در حالی است که 
اگر قیمت خودرو آزاد شود، در ابتدا باالتر خواهد رفت؛ ولی اتفاقا در بلندمدت تعادل خواهد یافت زیرا به تدریج سرمایه گذاران از این بازار خارج می شوند. خودرو در حال حاضر یک کاالی سرمایه ای است و وقتی پیش فروش می شود تا ۷ میلیون نفر صف می بندند تا ثبت نام کنند چون این فروشی 
که انجام می شود، پر از رانت است و یک نفر که خرید می کند از آن خرید صددرصد سود می برد. سوال بعدی این است که اگر خودروساز زنده بماند، می توانیم به او سخت بگیریم یا اگر از بین برود می توانیم مدعی شویم؟ واقعیت این است که اوضاع خودروسازی از نظر مالی و سرمایه ای بسیار بد است 
و دولت مجبور است که قیمت خودرو را آزاد کند. به علت رانتی که در قیمت گذاری به وجود می آید روز به روز خودروساز ضعیف تر و مصرف کننده دورتر می شود. خود به خود وقتی قیمت خودرو باال برود بازیگران سرمایه ای به تدریج کنار می کشند البته این خروج در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد 
چون وضع خودروسازی وضع بدی است؛ ولی حداقل مزایایی که برای خودروسازی و مردم دارد، این است که خودروساز می تواند به حیات خود ادامه بدهد و ظرفیت تولید را باال ببرد. وقتی خودروسازی وجود خارجی دارد دولت می تواند بر او نظارت کند ولی وقتی خودروساز وجود خارجی نداشته 
باشد این حرف ها بیهوده است. رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان در سال ۹۷ هم این طرح را مطرح کردند؛ ولی متاسفانه به بدترین نحو ممکن توسط وزیر محترم وقت صمت به مدت یک هفته اجرا شد و چیزی جز تنش در بازار باقی نگذاشت و از آنجا به بعد عقب نشینی ها آغاز شد. هر نوع طرح مشابه 
این طرح که ناقص انجام شود و بخواهیم دو هفته ای جواب بگیریم هیچ جوابی از آن نمی گیریم جز اینکه ضرر آن باقی بماند. من امیدوار نیستم که این این ابالغیه اجرا شود چون بارها این ابالغیه را دیده ام. واقعیت این است که دولت باید فواید این کار را برای مردم توضیح دهد و یکی از موارد آن، این 
است که پس در این دو سال مسیر را اشتباه رفتیم و این مساله یک موضوع دو طرفه است. یعنی دو طرفه به دولت ضربه می زند. زیرا اوال اعتراف به اشتباه قبلی است و مسئوالن قبلی را زیر سوال می برد که چرا اگر این راه غلط بود که هم مردم ضرر دیدند و هم صنعت خودرو، چرا این شیوه را ادامه دادید؟ 
نکته دوم این است که این منافع بلندمدت مردم در این راستاست و در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. در شرایطی که فشار اقتصادی روی مردم زیاد است که شاید نتوانند به راحتی چنین چیزی را هضم کنند. عمال دولت هیچ کاری برای این صنعت نمی تواند انجام بدهد تا اینکه تولید باال 

برود. ادامه این وضعیت بسیار غیرقابل تحمل است و هرچقدر هم این آزادسازی در بازار تنش ایجاد کند ولی چاره ای جز این کار نیست. یعنی اگر این کار را نکنند این صنعت از بین خواهد رفت. متاسفانه این موضوع تنها راه حل پیش روی ماست. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

با تكيه بر دانش تخصصی كارشناسان واحد ريخته گری مداوم فوالد مباركه، برای اولين بار در ايران صورت گرفت
اجرای موفقیت آمیز پروژۀ پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم

با تکیه بر دانش تخصصی کارشناسان واحد ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه و با اتکا به دانش فنی »شرکت پارس پالسما پوشش« برای 
اولین بار در کشور، عملیات پوشش دهی صفحات مسی قالب های 
ریخته گری مداوم با موفقیت اجرا شد و عالوه بر بهبود کیفیت و کمیت 
محصوالت، مصرف این صفحات که از استراتژیک ترین تجهیزات 

ریخته گری به شمار می آید تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با اعالم این خبر و 
با تأکید بر اینکه نتایج اجرای این پروژه در حد استانداردهای جهانی 
 است گفت: این دستاورد ســالیانه از خروج مبالغ بسیار زیادی ارز 

از کشور جلوگیری می کند.
روح اهلل بیرانوند در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: پروژۀ 
پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم پس از 
طی کردن موفقیت آمیز مراحل تحقیقاتی، در مردادماه سال 
۱۳۹۸ به صورت یک قرارداد یک ساله میان فوالد مبارکه و شرکت 
مذکور به جریان افتاد. این پروژه در ابتدا به صورت آزمایشی بر روی 
سه ماشین ریخته گری اجرا شد. در ابتدای کار، در برخی خطوط 
ریخته گری در لحظۀ شــروع فرایند، جریان مذاب به پوشش 
موجود حساسیت نشان می داد و مشکالتی ایجاد می کرد. برای 
حل مشکل مذکور بالفاصله تیم تحقیقاتی شرکت مجری و تیم 
کارشناسی ریخته گری مداوم به بررسی همه جانبه و موشکافانۀ 

فرایند از ابتدا تا انتها پرداختند و در نهایــت پس از تالش ها و 
تحقیقات فراوان، در آذرماه ۱۳۹۸ علت چســبیدن مذاب به 
پوشش مذکور مشخص و بالفاصله رفع شد. این پوشش در تمام 
خطوط ریخته گری مداوم فوالد مبارکه ازجمله ماشــین های 

ریخته گری شمارۀ ۲ و ۵ نیز مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه از بهبود کیفیت 
و کمیت تختال های تولیدی در خطوط ریخته گری فوالد مبارکه 
خبر داد و با تأکید بر اینکه سهم این پوشش در کسب این موفقیت 
قابل مالحظه است، گفت: در ماشین شــمارۀ ۵ ریخته گری مداوم 
حدود ۹۰ درصد از تختال های پروژۀ بزرگ گازترش توسط قالب های 
با پوشش ایرانی ریخته گری شد و ازآنجاکه ۱۰۰ درصد تختال های 
گازترش تولیدی امسال مورد تأیید کنترل کیفی قرار گرفت می توان 

ادعا کرد که بخشی از این موفقیت مربوط به پوشش مذکور است.
وی افزایش عمر قالب هــای ریخته گری مــداوم را از دیگر مزایای 
اجرای این پروژه برشمرد و اظهار داشــت: عمر قالب های پوشش 
داده شده به طور متوسط حدود ۵4 هزار تن تختال و حدود ۲.4 برابر 
قالب های بدون پوشش است و این موضوع مصرف صفحات مسی 
قالب های ریخته گری مداوم را که از قطعات اســتراتژیک صنعت 
فوالدسازی به شمار می آید تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد؛ ازاین رو 
این امر عالوه بر صرفۀ اقتصادی بسیار زیاد، از منظر مشکالت تأمین 

قطعات استراتژیک نیز حائز اهمیت است. بیرانوند در همین خصوص 
گفت: عالوه بر میانگین عمر ۵4 هزار تن تختال، در طی ۶ ماه اخیر 
رکوردهای چشمگیر ۹۲ هزار تن و ۹۰ هزار تن تختال تولیدی نیز ۵ 
مرتبه تکرار شده که نشان دهندۀ قابلیت این پوشش برای رسیدن 
به رکوردهای جهانی است؛ به نحوی که با اجرای چرخۀ PDCA و 
بهبودهای مستمر به زودی میانگین عمر قالب های پوشش دار به این 

اعداد خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اجرای موفقیت آمیز پــروژۀ مذکور، چه در مرحلۀ 
تحقیق و چه در مرحلۀ اجرا، نتیجۀ اعتماد و اعتقاد مدیریت عالی 
سازمان به بومی سازی و تکیه بر دانش داخلی است و شایسته است 
از مدیرعامل، معاون بهره برداری و مدیر ناحیۀ فوالدسازی قدردانی 
کنیم؛ چراکه علی رغم وجود مشکالت مختلف در زمینۀ بومی سازی، 
با تمام توان از این پروژه تا رسیدن به بلوغ تکنولوژیک حمایت کردند.

رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فــوالد مبارکه در بخش پایانی 
ســخنان خود از زحمات کارکنان تولید و تعمیرات ریخته گری، 
همکاران پرتالش تعمیرگاه ریخته گری مداوم و شرکت مذکور که در 
موفقیت این پروژه نقش بی بدیل و تعیین کننده ای داشته اند تشکر و 
قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: بدون شک کسب این گونه حمایت ها 
زمینۀ رشد و بالندگی هرچه بیشتر صنعت فوالدسازی کشور را در 

پی خواهد داشت.

خدامراد صالحی فرماندار شهرستان لنجان که به همراه اعضای شورای تأمین این 
شهرستان از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید می نمود، در جلسه ای مشترک با 
مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت اظهار داشت: 
استمرار تولید در فوالد مبارکه در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا مایۀ افتخار 
است. وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در فوالد مبارکه گفت: بسیار خرسندم از 
اینکه امروز  فرصتی دست داد تا از نزدیک به کارکنان عزیز و جهادگر این شرکت 
معظم خدا قوت بگوییم. صالحی  با  اشاره به این که اجرای طرح های توسعه در 
فوالد مبارکه یکی از مزیت های این شرکت است، تصریح کرد: این امر در پویایی 
این شرکت نقش مؤثری دارد. از این رو فعالیت مجموعۀ مدیریت و کارکنان فوالد 
مبارکه در این خصوص قابل تقدیر و برای هر ایرانی مایۀ مباهات است؛ به ویژه 
اینکه این مجموعۀ صنعتی در مجاورت شهرستان لنجان است و در عرصۀ ملی و 
بین المللی با محصوالت متنوع و باکیفیتی که تولید می کند، حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. مهم تر اینکه این مجموعه در کنار فرایند تولید و برنامه های توسعۀ، 

همواره استفادۀ بهینه از انرژی را در دستور کار خود قرار داده است.
فرماندار شهرستان لنجان  از اجرای طرح ایجاد شبکۀ فاضالب در شهرستان های 
لنجان و مبارکه به عنوان یکی از طرح های مهم این شرکت یاد و اضافه کرد: استفاده 
از پساب فاضالب شهرهای اطراف و بازچرخانی آب تصفیه شده در خطوط تولید 

شرکت امتیازی ویژه برای فوالد مبارکه به شمار می آید که باعث بهبود فرایندهای 
زیست محیطی است؛ ضمن اینکه از این آب می تواند در پروژه بزرگ نورد گرم 
شمارۀ ۲ نیز استفاده کند. به طورکلی این تدابیر باعث شده است میزان برداشت 

آب خام این شرکت از زاینده رود کاهش یابد.
خدامراد صالحی در ادامه  با اشاره به همکاری های شهرستان لنجان در احداث این 
شبکۀ فاضالب تصریح کرد: ازآنجاکه خروجی شرکت فوالد مبارکه منافع ملی را 
در برمی گیرد، شهرستان لنجان نیز در حد امکان با سرمایه گذاری و مشارکت در 
برنامه های شرکت فوالد مبارکه در همۀ حوزه ها، به ویژه در پروژۀ اخیر این شرکت 
که احداث شبکۀ فاضالب در شهرستان های لنجان و مبارکه به منظور استفاده از 
پساب های شهری در خطوط تولید بوده، همکاری های الزم را به عمل آورده است.
وی با اشاره به اهمیت لزوم برقراری تعامل گسترده تر میان شهرستان لنجان و 
شرکت فوالد مبارکه گفت: ازآنجاکه فوالد سبا در هم جواری این شهرستان است، 
طبیعتا این تعامالت به بهبود فرایندهای تولید این مجتمع کمک شایانی خواهد 
کرد. از این حیث نیز تاکنون شهرستان لنجان از هیچ کمکی کوتاهی نکرده است. 
ما با توجه به مسئولیتی که به عهده داشته ایم، همیشه در خصوص تسهیل روند 
کارهای جهادگران عزیز در فوالد مبارکه اعالم آمادگی کرده ایم تا ضمن تسهیل، 
هماهنگی و مدیریت امور اداری شهرستان، در سال جاری که از سوی مقام معظم 

رهبری سال »جهش تولید« نام گذاری شده، به خوبی در کنار این عزیزان، به تولید 
بیشتر کمک نماییم. فرماندار شهرستان لنجان در بخش پایانی سخنان خود 
ضمن قدردانی از مساعدت های فوالد مبارکه به شهرستان لنجان در جریان شیوع 
ویروس کرونا تصریح کرد: به جهت مسئولیتی که به عهده دارم و نیز به عنوان یک 
شهروند به وجود این مرکز صنعتی افتخار می کنم و برای مسئولین و کارکنان این 
مجموعه آرزوی سالمتی دارم. از حسن نیت مسئولین شهرستان لنجان  به فوالد 

مبارکه به عنوان یک سرمایۀ ملی تشکر می کنیم
در این جلسه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ضمن خیرمقدم به 
میهمانان از حسن نیت مسئولین شهرستان  لنجان به فوالد مبارکه به عنوان یک 
سرمایۀ ملی قدردانی کرد و گفت: همان گونه که اشاره شد همۀ مردم ایران به نوعی 
از منافع فوالد مبارکه بهره مند می شوند. درعین حال و به طور قطع فوالد مبارکه 

نیز همواره توسعۀ پایدار به ویژه در منطقۀ پیرامون خود را مدنظر داشته و دارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشت: مدیریت این شرکت بر این باور است که بر 
اساس همکاری و زندگی مسالمت آمیز با جامعۀ هم جوار خود است که می تواند 

کارها، فعالیت های تولیدی، اقتصادی شرکت و اهداف نظام را محقق سازد.
مهندس عظیمیان در پایان بر اهمیت و لزوم توسعۀ همه جانبۀ همکاری ها    میان 

صنعت و جامعه تأکید کرد.

فرماندار شهرستان لنجان:
استمرار تولید در فوالد مبارکه در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا مایۀ افتخار است

نايب رئيس كميسيون اقتصاد نوآوری اتاق تهران در اليو اينستاگرامی با مديرعامل استارت آپ دكتر چكاپ:

مانع تراشی برای فعالیت استارت آپ های حوزه سالمت
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