
گوگل ســرگرم طراحی قابلیت تشخیص زلزله در گوشیهای 
هوشمند اندرویدی در سراسر جهان اســت که می تواند به 

کاربران ثانیه های قبل از زمین لرزه هشدار دهد.
به گزارش ایســنا، کشــورهایی مانند ژاپن، مکزیک و ایالت 
کالیفرنیای آمریکا از حسگرهای زمینی برای هشدار استفاده 
می کنند تا شمار مصدومان را کاهش داده و به مردم فرصت 

دهند پیش از شروع زلزله، از کانون زمین لرزه دور شوند.
اگر رویکرد گوگل برای تشخیص و شناسایی زلزله معلوم شود 
که موثر است، افراد بیشتری می توانند هشدار زلزله را دریافت 
کنند از جمله مردم اندونزی و کشــورهای در حال توســعه 

دیگری که حسگرهای سنتی اندکی دارند.

کارشناسان لرزه شناسی که به گوگل مشــاوره دادند، اظهار 
کرده اند که تبدیل تلفنهای هوشمند به لرزه نگارهای کوچک 
به منزله پیشرفت بزرگی خواهد بود اگرچه با توجه به این که 
این قابلیت همچنان در دست بهبود است و به الگوریتمهای یک 
شرکت خصوصی برای ایمنی عمومی تکیه دارد، هشدارهای 
نادرست غیرقابل اجتناب هستند. بیش از ۲.۵ میلیارد دستگاه 
شامل برخی از تبلتها مبتنی بر سیستم عامل اندروید هستند. 
ریچارد الــن، مدیر البراتور زلزله شناســی دانشــگاه برکلی 
کالیفرنیا در این باره گفت: ما در مسیر ارسال هشدارهای زلزله 

به هر جایی که تلفنهای هوشمند باشند، هستیم.
به گفته یک مهندس نرم افزار گوگل، برنامه گوگل از دل کار 

یک هفته ای در چهار ســال و نیم قبل برای تست تشخیص 
تصادف خودرو، زمین لرزه و طوفانها توسط شتاب سنجهای 
گوشیها متولد شد. شتاب سنجها حســگرهایی هستند که 
جهت و نیروی حرکت را می سنجند و عمدتا برای تشخیص 
این که کاربر گوشــی را در جهت افقی یا عمودی نگه داشته 

است، مورد استفاده قرار می گیرند.
گوگل به بررسی عملکرد شتاب سنجها در زمان زلزله پرداخت 
و دریافت آنها می توانند به کاربران حداکثر یک دقیقه قبل از 

شروع زلزله هشدار دهند.
تلفنهای اندرویدی می توانند زلزله را از ارتعاشــات ناشی از 
طوفان یا افتادن گوشی در هنگام شارژ تشخیص دهند و برای 

اشتراک اطالعات با گوگل اجازه کاربر را دریافت می کنند. اگر 
گوشیها زلزله را تشخیص دهند، مکان شهر را به گوگل ارسال 
می کنند و این شرکت با چند صد گزارشی که دریافت می کند 
می تواند مرکز زلزله را مشــخص کرده و شدت آن را برآورد 
کند. با این حال این سیستم در مناطقی شامل چین که نرم 

افزار سرویس Play گوگل مسدود شده است، کار نمی کند.
گوگل انتظار دارد نخستین هشدارها بر مبنای اطالعات شتاب 
سنجها را در سال آینده ارسال کند. همچنین قصد دارد این 
هشدارها را به رایگان در اختیار شرکتهایی قرار دهد که می 
خواهند آسانسورها، خطوط گاز و ســایر سیستمهایشان را 
پیش از شــروع زمین لرزه غیرفعال کنند. بر اساس گزارش 

رویترز، گوگل برای امتحان قابلیت هشــدار در کالیفرنیا از 
اطالعات لرزه نگاری دولتی ســنتی اســتفاده می کند تا به 
کاربران اندروید هشدار دهد. این هشدارها برای زلزله هایی 
با شدت ۴.۵ ریشتر به باال ارسال خواهند شد و برای دریافت 
آنها نیازی به دانلود برنامه نیســت. برنامه MyShake که 
سال گذشته از ســوی البراتوار برکلی برای دادن هشدارهای 
 زلزلــه در کالیفرنیا عرضه شــد، یــک میلیون بــار دانلود 

شده است.
گوگل هنوز درباره این طــرح با اپل که نیمــی از بازار تلفن 
هوشمند در کشــورهایی شــامل آمریکا را در اختیار دارد، 

مذاکره نکرده است.

وزیر بهداشــت ضمن تاکید بر لزوم رعایت اصول و 
شیوه  نامه های بهداشتی جهت جلوگیری از ابتال به 
کرونا، درباره واکسن این بیماری نیز گفت: همپای 
حرکت داخلی و ملی، برای خرید واکسن در مجمعی 
که در سازمان جهانی بهداشت تشکیل شده، شرکت 
می کنیم و سبد خودمان را در صف خرید هم گذاشتیم 
تا اگر جایی در دنیا زودتر توانست واکسن را عرضه 

کند، آن را برای شهروندان مان خریداری کنیم.
نمکی درباره واکسن کرونا نیز گفت: درباره واکسن 
کرونا در دنیا حرف های زیادی مطرح شده است، اما 
هنوز به نتیجه قابل قبول و ۱۰۰ درصد در این حوزه 
نرسیده ایم. این ویروس پیچیده است و مشابه آن را 
تا به امروز ندیده ایم و در نتیجه تهیه واکسن آن نیز از 

پیچیدگی های خاص خود برخوردار است.
وی افزود: ما برای اینکه از دنیا عقب نمانیم، با شرکت 

های دانش بنیان، موسسه رازی و پاستور همزمان 
شروع به ساخت واکســن کرده ایم. می توانم بگویم 
که در سه - چهار مورد از این همکاری های مشترک، 
واکسن کرونای ایرانی تست ها را تقریبا پاس کرده 
است و به زودی وارد ارزیابی بالینی می شویم. حال 
اینکه این واکسن یا واکســنی در جهان چه زمانی 
به بازار می آید و آن واکسنی که به بازار می آید طول 
مدت ایمنی زایی اش چقدر است، مورد تردید همه 

جهان است.
نمکی ادامه داد: همپای حرکت داخلی و ملی، برای 
خرید واکســن در مجمعی که در سازمان جهانی 
بهداشت تشکیل شده، شــرکت می کنیم و سبد 
خودمان را در صف خرید هم گذاشتیم تا اگر جایی 
در دنیا زودتر توانست واکسن را عرضه کند، آن را 
برای شهروندان مان خریداری کنیم، اما پیشنهاد 

می کنم که به مــردم این را آمــوزش دهیم که تا 
زمانیکه واکســن و داروی موثر نیامده، موثرترین 
کار شستن دست ها، رعایت فاصله گذاری فیزیکی 
و شیوه نامه های بهداشتی اســت. نمکی در پاسخ 
به سوالی درباره وضعیت یک میلیارد  یورویی که 
قرار بود در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: 
۳۰ درصد اولیه از این یک میلیارد یورو را دریافت 
کرده ایم که بخشــی از آن در حوزه کاهش درآمد 
بیمارســتان ها به دلیل کرونا صرف شد و بخشی 
هم برای دارو و تجهیزات پزشکی صرف شده است. 
همچنین بخش عمده ای از آن در راستای تامین 
اکســیژن برای مراکز درمانی صرف شــده است. 
همچنین بخشی هم برای توسعه زیرساخت هایی 
مانند تخت آی سی یو و... صرف می شود. دریافتی 

جدیدی هم از این اعتبار نداشتیم.

محاسبات شاخص میلیاردرهای بلومبرگ نشان 
می دهد که تیم کوک، مدیرعامل اپل اکنون رسما 

یک میلیاردر است.
به گزارش ایسنا، پس از گذشت ۹ سال از کناره 
گیری استیو جابز و مدیر عاملی تیم کوک، ارزش 
ســهام اپل به حدود تریلیون دالر رسیده و تیم 
کوک رســما یک میلیاردر شده اســت. ارزش 
سرمایه بازار اپل زمانی که جابز درگذشت، حدود 

۳۵۰ میلیارد دالر بود.
با این حال ثروت مدیرعامل ۵۹ ساله اپل بسیار 
کمتر از ســایر مدیــران فنــاوری مانند مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک و لری الیسون، 
مدیرعامل اوراکل اســت که ثروتشــان به دهها 
میلیارد دالر می رســد زیرا موسس شرکتهایی 

هستند که خودشان اداره آن را برعهده دارند.

بر اســاس گزارش بیزنس اینســایدر، کوک که 
پسر یک کارگر کشتی سازی و کارمند داروخانه 
 اســت، اظهار کرده که پول برای او انگیزه بخش 

نیست.
ثروت کوک بر مبنای تحلیــل اظهارات تنظیم 
شده نزد رگوالتوری و عملکرد بازار سرمایه گذار 
ثروتمند و عایدی وی از فروش سهام برآورد شده 
است. مدیرعامل اپل در سال ۲۰۱۵ اعالم کرده 
بود قصد دارد عمده ثروت خود را ببخشد و تاکنون 
میلیونها دالر سهام اپل را بخشیده است. اگر وی 
ســایر کمکهای خیرخواهانــه اش را فاش کند، 

ممکن است معلوم شود ثروت وی کمتر است.
زمانی که جابز در اوت سال ۲۰۱۱ از سمت خود 
کناره گیری کرد و اندکی بعد درگذشــت، کوک 
پیش از آن چند بار به طور موقت جای مدیرعامل 

را پر کرده بود اما ســرمایه گذاران و تحلیلگران 
نگران بودند کــه اپل نخواهد توانســت همانند 

گذشته به نوآوری بپردازد.
اپــل در یک دهــه گذشــته محصــول جدید 
تاثیرگذاری مانند آیفون عرضه نکــرده اما این 
شرکت همچنان به رشــد و شکوفایی خود ادامه 
داده اســت. کوک بر طراحی محصوالتی مانند 
آیفون ایکس و اپل واچ و سرویســهای جدیدی 
مانند اپــل موزیک و تحقیقــات در عرصه های 
جدیدی مانند خودروهــای خودران و عینکهای 

واقعیت افزوده نظارت کرده است.
حتی پاندمی ویروس کرونا که به بخشهای زیادی 
از اقتصاد آسیب زده است، باعث رونق اپل و سایر 
شرکتهای فناوری شده زیرا مردم بیش از قبل به 

محصوالت و خدمات آنها متکی شده اند.

قیمت طــال در معامــالت روز چهارشــنبه بازار 
جهانــی تحت تاثیــر رشــد ارزش دالر، به پایین 
۱۹۰۰ دالر ســقوط کــرد و از روز گذشــته 
 تاکنون بیــش از ۱۹۳ دالر کاهش قیمت نشــان 

می دهد.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور حداکثر 
دو درصد سقوط کرد و به ۱۸۷۲ دالر و ۱۹ سنت 
رسید و روند ســقوط آزاد خود را پس از یک وقفه 
کوتاه در اوایل معامالت، ازسرگرفت. بهای معامالت 
این بازار روز سه شنبه شــش درصد سقوط کرده 

بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۲.۴ 
درصد کاهش، به ۱۹۰۰ دالر رسید. بهای معامالت 
این بازار روز سه شنبه ۹۳ دالر و ۴۰ سنت معادل 
۴.۵۸ درصــد کاهــش یافــت و در ۱۹۴۶ دالر و 
۳۰ سنت بســته شــد و بزرگترین رکورد کاهش 

قیمت یک روزه از ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۳ تاکنون 
را شکست.

نقره هم روند نزولی طال را دنبال کرد و با ۲.۸ درصد 
کاهش، به ۲۴ دالر و ۱۱ سنت رسید. بهای نقره روز 

گذشته ۱۵ درصد سقوط کرده بود.
به گفته کایل رودا، تحلیلگر آی جی مارکتس، به 
نظر می رسد بخشی از درخشش بازار طال به پایان 
رسیده باشــد و اکنون این احتمال وجود دارد که 
طال حمایت در سطح ۱۸۰۰ دالر را امتحان کند. 
روند بازار طال به بازده اوراق قرضه آمریکا و عوامل 
تاثیرگذار در مقطع فعلی بستگی دارد. همچنین 
قدرت دالر موضوع بســیار مهمی است که باید در 

روزها و هفته های آینده مشاهده کرد.
جهش بــازده اوراق خزانــه آمریــکا کمک کرد 
دالر روند صعودی خود را ادامــه دهد و طال برای 
دارندگان ارزهای غیرآمریکایی گرانتر شد. افزایش 
بازده اوراق قرضه هزینــه نگهداری طال را افزایش 

داده و از جذابیت سرمایه گذاری در آن کم می کند.
بــا ایــن همــه بازارهــای ســهام آســیا در 
معامــالت روز چهارشــنبه تحت تاثیــر ابهامات 
 پیرامون بســته کمــک مالی جدیــد آمریکا قرار 

داشتند.
بر اســاس گزارش رویترز، با سقوط تاریخی اخیر، 
رشــد قیمت طال از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون به 

حدود ۲۵ درصد محدود شده است.
وارن پاترســون، تحلیلگر آی ان جی اظهار کرد با 
ادامه سیاستهای تســهیل پولی بانکهای مرکزی 
برای آینده قابل پیش بینی، طال ممکن اســت به 

۲۰۰۰ دالر برگردد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری یک درصد نزول کرد و به ۹۲۰ دالر 
و ۸۶ سنت رســید. هر اونس پاالدیم برای تحویل 
فوری با ۰.۴ درصد کاهــش، در ۲۰۸۲ دالر و ۹۰ 

سنت معامله شد.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه از نگرانیها 
نســبت به شــیوع ویروس کرونا و عدم پیشرفت 
مذاکرات سیاســتمداران آمریکایی درباره بسته 
کمک مالــی جدیــد تحت فشــار قــرار گرفت 
 امــا همچنــان در باالترین رکورد پنــج ماه اخیر

 ایستاد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفــت در بازار 
نیویورک پــس از افت ۰.۸ درصدی در روز ســه 
شــنبه، نزدیک به مرز ۴۲ دالر ثابت بود. موسسه 
امریکن پترولیوم گــزارش کرد ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشــته ۴.۰۱ میلیون بشــکه کاهش پیدا 
کرده که در صورت تایید شدن این گزارش با آمار 
 دولتی، ســومین کاهش هفتگــی متوالی خواهد 

بود.
شــمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان از مرز 
۲۰ میلیون نفر عبور کرد. فلوریدا یک رکورد روزانه 
دیگر قربانیان کرونا را گزارش کــرد و بزرگترین 

شهر نیوزیلند پس از شــیوع جدید کرونا قرنطینه 
شد. شاخص اس اند پی ۵۰۰ روز سه شنبه پس از 
هشــت روز صعود، کاهش یافت و برخی از معامله 
گران علت افت این شــاخص را به اظهارات میچل 
کانل، از سران سنای آمریکا نسبت دادند که اعالم 
کرد مذاکرات درباره بسته کمک مالی جدید به بن 

بست رسیده است.
نفت بــه دلیل ادامــه ابهامات در خصــوص روند 
احیــای تقاضا، شــیوع ویروس کرونــا و افزایش 
تولید اوپک پالس، بــرای صعود به باالی میانگین 
قیمت ۲۰۰ روزه تقال می کند. شرکت تحقیقاتی 
ریســتاد انرژی اعالم کرده که فعالیت حفاری در 
آمریکا احتماال تا ســال آینده بهبود نخواهد یافت 
 مگر این که قیمتها به مــرز ۵۰ دالر و باالتر از آن 

صعود کنند.
به گفتــه وارن پارتســون، مدیر اســتراتژی کاال 
در بانــک آی ان جــی، آمــار موسســه امریکن 

پترولیوم تا حدودی از قیمتهای نفت پشــتیبانی 
کرد امــا قیمتهــا احتمــاال در اوج اخیرشــان 
خواهنــد ماند زیــرا احیــای تقاضــا همزمان با 
 افزایش عرضــه اوپک پالس، نگرانــی اصلی بازار 

مانده است.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای تحویل در سپتامبر با ۰.۲ درصد افزایش، به 

۴۱ دالر و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اکتبر با 
۰.۳ درصد افزایش، به ۴۴ دالر و ۶۱ ســنت در هر 

بشکه رسید.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اداره اطالعات انرژی 
آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا امســال 
۱۱.۲۶ میلیــون بشــکه در روز خواهــد بود که 
کاهش بــرآورد ایــن آژانس در مقایســه با پیش 
 بینی ۱۱.۶۳ میلیــون بشــکه در روز در ژوییه را 

نشان می دهد.

گوشیهایاندرویدیبهشبکهشناساییزلزلهتبدیلمیشوند
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روحانی در گفتگو با مکرون: 

سرمقاله

يادداشت

فروش بشکه های 
بی مشتری نفت به مردم

سردرگمی
 در  بازار  مسکن

اســتقراض از مردم چه به 
صــورت اوراق خزانه و چه 
به صورت اوراق سلف نفت، 
انتقال بدهی امروز به آینده 
است. اینکه خیلی از کارشناسان می گویند اوراق 
خزانه را در بانک ها بفروشید و هر هفته ۳ تا ۵ هزار 
میلیارد تومان، آمار نشان می دهد از ابتدای سال 
تاکنون این اوراق بیش از ماهی ۱۰ هزار میلیارد 

تومان فروش...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  منصور غیبی، کارشناس مسکن
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افزایشاجارهبها
بیشازسقفدستوری

ترکشسیاستهای
دولتبهشاخصبورس

آیا  فروش  اوراق  سلف  نفتی  بار  تورمی  به  دنبال دارد؟

جبران  کسری  بودجه با  فروش نفت  به مردم
صفحه4
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نه  مجلس  
به  وزیر  پیشنهادی صمت
عدم   حضور   روحانی   در  مجلس   اعتراض   برخی   نمایندگان   را   در پی   داشت

گزینه   بعدی   برای   وزارت   صمت   چه   کسی   است؟

به منظور کنترل و نظارت بازار مسکن  قیمت های 
نجومی و سرســام آور آن دادستانی درج قیمت ها 
در وب سایت ها و اپلیکیشن های مشهور موبایلی را 
ممنوع اعالم کرد. سیاستی تکراری که بارها قبل از آن 
آزموده شده و نتایج مثبتی نیز نداشته است. متاسفانه 
اهدف سیاست گذار در طرح ممنوعیت اعالم قیمت 
پیشنهادی در فایل های فروش و اجاره آپارتمان در 
فضای مجازی نتیجه عکــس داده و نرخ ها در بازار 
مسکن بخصوص در بخش اجاره بها افزایش زیادی را 
داشته است.  نتایج اجرای منع درج قیمت و اجاره بها 
در وب سایت های مشهور انتشار آگهی های امالک 
در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت امسال تا ۲۰ مرداد سال 
جاری که دوباره این وب سایت ها اقدام به بازگرداندن 

نرخ ها در بخش اجاره بهای...

رشد غیرواقعی ارزش ســهام در بازار سرمایه و ورود 
نقدینگی مخرب به این بازار مشــوقی برای حضور 
تازه واردان بسیاری شد تا برای سودآوری بیشتر در 
این بازار سرمایه گذاری کنند. اما از چند روز گذشته 
بازار سرمایه وارد فاز اصالحی شده و بسیاری از افراد 
نگران ادامه دار بودن این روند هستند. شاخص کل 
روز سه شنبه به زیر ۲ میلیون واحد عقب نشینی کرد 
و ارزش معامالت بورس ۴۵ درصد کم شــد. ارزش 
معامالت روز گذشــته نیز کمترین میزان معامالت 
از ابتدای تابستان بوده اســت. برخی از سهامداران 
می گوینــد این ریــزش ادامه دار اســت چراکه هم 
تازده واردان رفتار هیجانی دارند و هم مداخله دولت 

در این بازار از حد گذشته است...



اقتصاد2
ایران وجهان

استقبال 5.5 میلیون سهامدار از 
عرضه اولیه زمالرد

فرابورس ایران روز جاری با عرضه اولیه 15 درصد از 
سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مالرد شیر معادل 
45 میلیون سهم در بازار دوم، از دهمین عرضه اولیه 
امسال خود رونمایی کرد.به گزارش مدیریت ارتباطات 
فرابورس ایران، موضوع فعالیت شــرکت کشاورزی 
و دامپروری مالرد شــیر که با عرضه اولیه امروز در 
جمع شرکت های فرابورسی قرار گرفت حوزههای 
کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و صنایع وابسته 
است. امروز در جریان عرضه اولیه سهام این شرکت 
در نماد »زمالرد« تعداد 5 میلیون و 561 هزار و 161 
کد معامالتی مشارکت کردند که حداکثر 8 سهم به 
هر  5 میلیون و 545 هزار و 29 کد تخصیص یافت. 
در این عرضه هر سهم شرکت نیز 21 هزار ریال یعنی 
ســقف دامنه قیمت در ثبت سفارش کشف قیمت 
شد.مدیرعامل زمالرد در هشتادوچهارمین نشست 
خبری یک دیدار، یک عرضه سود هر سهم شرکت 
مالرد شیر در سال 98 را 6۰ تومان اعالم و اظهار کرد 
که پیش بینی شده سود هر سهم زمالرد در سال 99 
به 84 تومان برسد.حسین معصومی از مزایای رقابتی 
شرکت مالرد شیر را موقعیت مکانی و جغرافیایی آن 
در استان البرز به دلیل نزدیکی به بازار مصرف شیر 
خام کشور یعنی کارخانه های لبنی معتبر، دانست و 
افزود: با توجه به اینکه کیفیت شیر این شرکت مورد 
تایید شرکت های لبنی معتبر است، همواره تقاضا 
برای شیر تولیدی زمالرد وجود دارد. علوفه مورد نیاز 
شرکت مالرد شیر نیز از استان های قزوین، کرمانشاه، 
همدان و البرز تامین می شود.الزم به ذکر است شنبه 
25 مردادماه تعداد 6 میلیون سهم شرکت کشاورزی 
و دامپروری مالرد شیر به صندوق های سرمایه گذاری 

با قیمت 21 هزار ریال تخصیص می یابد. 

صیدی در حاشیه نشست با کمیسیون 
کشاورزی:

بانک صــادرات ایــران ۱5 
هزار میلیــارد تومان به بخش 

کشاورزی تسهیالت داد
حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران 
بعد از ظهر امروز )سه شنبه 21 مردادماه( در حاشیه 
نشست کمیســیون کشــاورزی مجلس شورای 
اسالمی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
شماری از مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: 
بانک  صادرات ایران در اجــرای حکم قانون برنامه 
ششم توســعه در تخصیص تســهیالت به بخش 
کشاورزی، نهایت تالش خود را انجام و به تسهیالت 
این بخش اولویت داده اســت.حجت اله صیدی با 
تاکید بر این که در ســال های مختلف، تخصیص 
اعتبارات بانک صادرات ایران به بخش کشاورزی 
متفاوت بوده و در ســال های اخیــر با اختصاص 
سهمیه مناسب، وزن این تســهیالت را نسبت به 
بقیه بخش ها افزایش مطلوبی داده، عنوان کرد که 
در سال گذشته توانســتیم بیش از 1۳ درصد کل 
تسهیالت را به بخش کشاورزی پرداخت کنیم که 

بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بود.

نحوه فروش و واگذاری سهام 
عدالت در شعب بانک توسعه 

تعاون تشریح شد
روابط عمومی بانک توسعه تعاون در خصوص نحوه 
واگذاری و فروش ســهام عدالت در شعب این بانک 
جهت آگاهی عمومی و پاســخگویی به ســؤاالت و 
ابهامات مشتریان گرامی، ضمن شفاف سازی هر چه 
بیشتر، سازوکار اجرایی این امر را تشریح نمود.بر این 
اساس الزم به ذکر است که عموم متقاضیان فروش 
سهام که از طریق سایت ســازمان خصوصی سازی 
روش مستقیم را انتخاب کرده اند، در هر زمان می توانند 
به صورت حضوری و غیرحضوری به ترتیب از طریق 
شعب سراسر کشور و درگاه بانک توسعه تعاون نسبت 
به فروش سهام عدالت خود بر اساس حدنصاب اعالمی 
از سوی دولت، اقدام نمایند.همچنین در خصوص نحوه 
فروش و زمان واریز مبلغ فروش سهام عدالت، اعالم 
می نماید که پس از درخواســت فروش سهام توسط 
مشتری در سامانه موجود بر روی درگاه بانک توسعه 
تعاون، این درخواست ها به شرکت کارگزاری مرکزی 
اوراق بهادار ارســال می گردد، این شرکت نیز پس از 
بررسی درخواست ها متناسب با فروش هر سهم، آن را 
به شرکت کارگزاری به عنوان سبد گردان فرآیند فروش 
ارسال می کند که فروش و دریافت مبالغ سهام توسط 
کارگزاری صورت می گیرد که البته با توجه به شرایط 
بازار ممکن است زمان بر باشد.پس از فروش هر قسمت 
از سهام، وجه حاصل از آن بعد از ۳ روز کاری و پس از 
طی مراحل الزم، به شماره شبای ثبت شده در سامانه 

سهام عدالت به نام سرمایه گذار واریز می گردد.

خبر

بانک ها

چهارشــنبه  روز  صبــح 
مجلــس شــورای اســالمی 
برنامــه و صالحیت حســین 
مدرس خیابانی را برای تصدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بررســی کرد. بعد از پایان اظهارات موافق و مخالف درباره 
وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نمایندگان مجلس به برنامــه مدرس خیابانی رای اعتماد 
ندادنداین در حالی اســت که کمتر از 1۰ ماه از عمر دولت 
دوازدهم باقی مانده است و کشور با مشکالت عدیده ای در 
زمینه تولید، صنعت، بازرگانی و معیشت مردم رو به روست 
که همگی در حوزه اختیارات وزارت صمت است و به نظر 
می رســد دود این لجبازی ها، غرور و عرض اندام کردن ها 
نهایتا به چشم مردم رود و بار مشــکالت آنها را دوچندان 
کند.اما در نبود روحانی، اســحاق جهانگیری معاون اول 
به همراه امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور حســین 
مدرس خیابانی را در صحن علنی مجلس همراهی کردند. 
در ابتدای نشست بررسی صالحیت، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول ریاست جمهوری از مدرس خیابانی و برنامه های 
او دفاع کرد. بعد از آن به ترتیب نماینده های موافق و مخالف 
سخنرانی کردند و مدرس خیابانی درباره برنامه و کارنامه 
خود سخنرانی کرد.بعد از پایان اظهارات موافق و مخالف 
درباره وزیر پیشــنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، نمایندگان مجلس به برنامه مدرس خیابانی رای 
اعتماد ندادند؛ از 254 رای اخذ شده، 14۰نماینده با برنامه 
او مخالف بودند و 1۰4 نماینده موافق آن و رای نفر نماینده 
ممتنع بود.با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی 
برای سکانداری وزارت صنعت، رئیس جمهور ۳ ماه فرصت 
دارد فرد دیگری را به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت 
صنعت به مجلس معرفی کند. حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری درباره آینده وزارت صمت پس 
از عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی گفت: راهکار 
باقی مانده برای دولت این است که رئیس جمهوری باید با 
استجازه از مقام معظم رهبری تا معرفی وزیر جدید، فردی را 
به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کند.این در حالی 
اســت که در زمان حاضر گزینه های مختلفی برای وزارت 
صنعت پیشنهاد شده است که براساس گمانه  زنی رسانه ها 
از میان آنها باید به محمد خوش چهره، اقتصاددان و نماینده 
مجلس هفتم شورای اســالمی، خداداد غریب پور رئیس 

فعلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و 
اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 

ایران اشاره کرد.
مخالفان مدرس خیابانی چه گفتند؟ 

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه: اقتصاد کشور 
در دست مافیای مختلف صنعت، معدن و کاالهای اساسی 
است، وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت قابلیت 
مقابله با مافیاها را ندارد. مخالفت ما با شخص آقای مدرس 
خیابانی نیست بلکه با یک سال عملکرد ضعیف بزرگ ترین 
وزارتخانه اقتصادی دولت است که معیشت، تولید و اشتغال 
به آن گره خورده و ایشان به عنوان قائم مقام سهمی در این 
ناکامی داشته است.حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات 
رئیسه: عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، رصد 
نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه کار 
جهادی از مهمترین دالیلی است که نباید به آقای خیابانی 
رأی اعتماد داد. آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، 
ایشان از نسل چرتکه و ماموران تعزیزات در مغازه ها و نسل 
نمایشگاه های عرضه مســتقیم کاالها است که دیگر این 
مفاهیم در حوزه رقابت و فناوری اطالعات قابل درک نیست. 
ما با خیابانی ها اختالف کارشناســی نداریم بلکه مشکل 
ما قانون شکنی آنها اســت.عباس گودرزی، نماینده مردم 
بروجرد: مدرس خیابانی پانزده ماه باالترین اختیارات را در 
وزارت صنعت داشته؛ به جای اینکه کاندیدای اخذ رأی برای 
وزارت باشد، باید در جایگاه پاسخگو قرار گیرد.علی اصغر 
عنابستانی، نماینده مردم سبزوار: آقای مدرس خیابانی با 
یک تیر سه نشــان می زند هم تنظیم بازار را خراب کرده و 

هم قیمت ها دو برابر افزایش یافتــه و هم صادرات کاهش 
یافته است. استخوان های مردم مظلوم و بی پناه زیر چرخ 
گرانی، تورم و بی ثباتی ناشــی از سیاست های غلط دولت 
خرد شده اســت. آقای مدرس خیابانی سوابق طوالنی در 
وزارت بازرگانی و خارج از دولت دارد. ایشان 1۰ الی 15 سال 
در شرکت های مختلف بوده اند. از آن جا که رئیس جمهور 
با تشکیل وزارت صمت مخالف بود و مدام به ایجاد وزارت 
بازرگانی تاکید می کرد در عمل وزارت صمت ایجاد نشد و 

معرفی آقای مدرس خیابانی به همین منظور است.

موافقان مدرس خیابانی چه گفتند؟
سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه: یکی از ویژگی های آقای 
مدرس خیابانی فراجناحی عمل کردن و توجه به تخصص و 
توانمندی است. مبارزه با فساد هم یکی از ویژگی های مدرس 
خیابانی است. نباید همه مشکالت کنونی کشور را به گردن 
آقای مدرس خیابانی انداخت. نباید همه نواقص و آسیب ها را 
به ایشان منتسب کرد و صغرا، کبرا چید و نتیجه گرفت. کما 
این که بعد از معرفی آقای خیابانی، ایشان در کمیسیون ها 
و فراکسیون ها به ســؤاالت متفاوت پاسخ داده و رفع ابهام 
کردند.علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون: کسانی که تا 
دیروز در حوزه صنعت خودرو در جهت گرانی تالش داشته 
روز چهارشنبه قصد دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس 
خیابانی رأی ندهیم. مخالفان عزیز ســخنان شما صحیح 
اســت، ولی چرا مدرس خیابانی باید پاسخگو باشد؟ آقای 
حاجی دلیگانی بدانید آقای مدرس خیابانی دارای کارنامه 
روشنی است؛ چرا وی باید پاســخگوی عملکرد مجلس 

هشتم، نهم و دهم باشد؟

محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: 
مدرس خیابانی مدیری شــجاع، مدبر، توانمند و متعهد 
بوده و کارآمدی خود را در پســت های متعددی در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت داشته است به اثبات رسانده است.
احمد رسولی نژاد، نماینده دماوند: سالمت و دیانت به عنوان 
ویژگی های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است؛ 
نباید تمام مشکالت ۷ سال دولت را بر گردن آقای خیابانی 

انداخت.

مدرس خیابانی: اطمینان می دهم جلوی واردات 
بی رویه را بگیرم

 بعــد از پایــان اظهارنظــر موافق هــا و مخالف هــای 
وزیــر پیشــنهادی صنعــت، معــدن و تجــارت، 
 حســین مــدرس خیابانــی در دفــاع از کارنامــه 

خود گفت.
-اطمینان می دهم وزارت صنعت در دوره جدید فعالیت خود 
همچون ماه های گذشته با هرگونه واردات بی رویه به شدت 

ممانعت کند و از این آسیب مراقبت الزم را به عمل آورد.
- شرایط کنونی کشور سخت و البته اعتالبخش، سخت به 
دلیل جنگ اقتصادی و تحریم و همراه شدن شیوع کرونا 
ویروس با آن که بی سابقه ترین فشــار اقتصادی را در پی 
آن شاهد هســتیم و اعتالبخش از جهت فرصت هایی که 
این شرایط برای خودکفایی و بلوغ توانمندی های تولید و 
صادرات ایجاد می کند، در کنار هم قرار گرفتن حاکمیت، 
مردم و نهادهای انقالبی در مدیریت شــیوع کرونا در کنار 
ابتکار هوشمندانه مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 

جهش تولید از مصادیق این تعالی بخشی است.
- از رویکردهای اصلی برنامه من که حاصل کار کارشناسی، 
حضور میدانی در بازدید از واحدها صنعتی و تشکیل جلسات 
مکرر با بخش های صنعتی اســت بهبود معیشت مردم و 
 اشــتغال اســت، دقیقاً همان دو موضوعی که دشمن آن 
را نشــانه رفته اســت.- در این برنامه تالش شــده ضمن 
پاســخگویی به دغدغه های نمایندگان مجلس حرکتی 
منطبق بر اسناد باالدستی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
بیانیه گام دوم انقالب، قانون رفع موانع تولید و اســتفاده 
حداکثری از توانمندی تولید داخلی مبتنی بر سیاســت 
ابالغی مقام معظم رهبری در تحقق جهش تولید در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد.بعد از گفته های وزیر 
پیشــنهادی و اظهارات مخالف ها و موافق ها ،نمایندگان 
دولت جلسه علنی مجلس را ترک کردند و درنهایت مجلس 

به مدرس خیابانی رأی اعتماد نداد.

گزینه بعدی برای وزارت صمت چه کسی است؟

نه  مجلس   به  وزیر  پیشنهادی صمت

توضیحات واعظی درباره طرح گشایش 
اقتصادی و فروش داخلی نفت

سود مردم در خرید نفت کمتر 
از سود بانکی نیست

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه پیشنهاد 
شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا باید به تایید 
رهبر معظم انقالب برسد، گفت: با سازو کاری که برای 
این طرح آماده می شود به مردم اطمینان داده می شود 
سود آنها در این طرح از سود ساالنه بانکی کمتر نشود.
محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات 
وزیران درباره طرح گشایش اقتصادی و فروش داخلی 
نفت گفت: این ایده ابتدا در وزارت نفت مطرح شد، پس 
از آن کمیته ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد 
این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد اقتصادی دولت 
به بحث گذاشته شــد.رئیس  دفتر رئیس جمهوری 
افزود: این طرح را در دو جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با حضور سران سه قوا مفصل بحث کردیم و 
کلیات طرح تصویب شد و آن را خدمت رهبر معظم 
انقالب تقدیم میکنیم و پس از آن که ایشان تایید و 

نظرات اصالحی را ابالغ کنند، آن را علنی می کنیم.
واعظی با بیان اینکــه اظهاراتی کــه برخی مطرح 
می کنند بر اساس شنیده ها اســت، گفت: در دولت 
روال این است تا زمانی که رهبر انقالب مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی قوا را تایید نکنند، این مصوبه تلقی 

نمی شود بلکه فقط یک پیشنهاد است.
رئیس دفتــر رئیس جمهوری نفــت را کاال و ابزاری 
برای تقویت اقتصادی کشــور دانست و با بیان اینکه 
سیاست فشار حداکثری مقداری محدودیت ایجاد 
شده  اســت، گفت: در بودجه هم روزانه 1.5 میلیون 
بشکه نفت برآورد شده است، االن هدف گذاری کرده 
ایم تا روش های جدیدی در این زمینه اتخاذ کنیم که 
در جلسه شــورای هماهنگی درباره کلیات طرح به 
توافق رسیدیم که بعد از تایید و تصویب کلیات، آیین 

نامه آن تدوین می شود.
واعظی افزود: رئیس جمهوری دســتور داده کمیته 
سازمان برنامه و بودجه و وزیران نفت و اقتصاد به همراه 
دبیر شورای عالی هماهنگی تا پایان این هفته آیین 
نامه را آماده کنند تا به محض دریافت تاییدیه یک گام 

پیش باشیم و آن را عملیاتی کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به نوسات بازار 
طال و ارز گفت: بر اساس اهداف این طرح این امکان 
را برای مردم ایجاد می شود که بتوانند از یک بشکه تا 
صدهزار بشکه نفت بخرند.وی گفت: با سازو کاری که 
برای این طرح آماده می شود به مردم اطمینان داده 
می شود ســود آنها در این طرح از سود ساالنه بانکی 
کمتر نشود و تضمین داده شــود اگر کسی تعدادی 
بشکه نفت خریداری کرد، سال آینده در زمان فروش 
اگر قیمت نفت بین المللی که اکنون ۳8 دالر است 
به 5۰ تا 6۰ دالر رســید، بتواند نفت را به قیمت روز 
بفروشــد.واعظی افزود: ما نمی خواهیم اگر مردم در 
این طرح ســرمایه گذاری کنند و قیمت نفت به زیر 
قیمت امروز مثال به بشکه ای ۳۰ دالر کاهش یافت، 
ضرر کنند؛ برای همین پیش بینی کردیم بر اساس 
نرخ سود بانکی مثال 1۷ تا 18 درصد ساالنه باشد که 
مابه التفاوت آن را شرکت نفت ایران تامین می کند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه اجرای طرح 
اقتصادی دولت تورم زا نیست، گفت: با این طرح یک 
کاال معامله می شــود و همچنین برای شرکت های 
خصوصی ایرانی انگیزه بوجود می آورد که خرید آنها 
به سقفی رســید بر روی صادرات نفت نیز کار کنند 
ضمن اینکه پاالیشگاه هایی هم در داخل کشور وجود 
دارد.وی اظهار داشــت: در این طرح نفت به صورت 
ریالی و بر مبنای ارز نیمایی دالر امروز، خرید و فروش 
می شود، در زمان فروش هم اگر فرد می خواهد نفت 
را بفروشد به قیمت نفت و ارز نیمایی همان روز پول 
خود را می تواند به صــورت ریالی پس بگیرد.واعظی 
اضافه کرد: مردم می تواننــد اوراق نفتی این طرح را 
در بورس انرژی خرید و فروش کنند ولی در حقیقت 
زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثال به 5۰ تا 6۰ 
هزار بشکه رسید می تواند یک کشتی کوچک اجاره 
کند و نفت را صادر کند.رئیس دفتر رئیس جمهوری 
با تاکید بر اینکه طرح ها و کارهای بزرگ را با مسائل 
جناحی و سیاسی نباید گره زده شود، گفت: فروش 
4 و 5 ســاله اوراق در آمریکا و اروپا و سایر کشورهای 
جهان هم انجام می شــود، هیچ کدام از این بحث ها 
در آن کشورها نیست؛ و مردم هم این اوراق خریداری 
می کنند.وی درباره نحوه هزینه کرد پول های حاصل 
از فروش اوراق نفتی)فروش داخلی نفت( گفت: این 
پول ها در مسیر حل مشکالت  و برای توسعه کشور 
هزینه می شود. البته بستگی دارد در یک مقطع 1۰ 
درصد از این منابع را بــرای پرداخت حقوق آن ماه و 
9۰درصد آن را در توسعه کشور صرف کنیم، ما اجازه 
نمی دهیم حقوق کارمندان دولت به تاخیر بیافتد و یا 
پول بازنشستگان پرداخت نشود، اما یقینا این پول ها 
 خارج از مواردی که در قانون بودجه کشور است خرج

 نخواهد شد.

اخبار
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بررسی میدانی بازار خودروی پایتخت در روز چهارشنبه 
نشان می دهد قیمت برخی خودروهای داخلی نسبت 
به ابتدای هفته جاری، دو تا 1۰ میلیون تومان کاهش 
یافته است.به گزارش ایرنا، امروز و در گروه ایران خودرو 
قیمت هر دســتگاه پژو 2۰6 تیپ 5 با افت 2 میلیون 
تومانی نسبت به یکشنبه گذشــته به 2۰2 میلیون 
تومان، قیمت پژو 2۰6 وی هشــت با افت 1۰ میلیون 
تومانی به 185 میلیون تومــان، همچنین پژو 2۰۷ 
دستی با افت 2 میلیون تومانی به 2۳۳ میلیون تومان 
و پژو 2۰۷ اتوماتیک با کاهش هشت میلیون تومانی 

به ۳1۰ میلیون تومان رســید.با وجود کاهش قیمت 
شماری از خودروها، نرخ برخی دیگر از خودروها رشد 
5۰۰ هزار تومانی تا سه میلیون تومانی تجربه کرد.در 
گروه صنعتی ایران خودرو، قیمت سمند ال. ایکس در 
مقایسه با یکشنبه گذشته با یک میلیون تومان رشد 
مواجه شــد و از 144 میلیون به 145 میلیون تومان 
رسید. همچنین هایما اس۷ مونتاژی ایران خودرو با 
رشد سه میلیون تومانی در 56۰ میلیون تومان تثبیت 
شد و قیمت هر دستگاه رانا با افزایش دو میلیون تومانی 
به 164 میلیون تومان رسید.برپایه این گزارش، امروز 

هر دستگاه سمند سورن بدون تغییر قیمت نسبت به 
یکشنبه گذشته به 19۰ میلیون تومان، پژو 4۰5 جی. 
ال. ایکس با افزایش یک میلیون تومانی به 144 میلیون 
تومان، پژو پارس معمولی 1۷5 میلیــون تومان، پژو 
پارس با موتور TT5 با افزایش ســه میلیون تومانی به 
21۳ میلیون تومان، پژو 2۰6 تیپ 2 با رشد یک میلیون 
تومانی به 165 میلیون تومان، دنا معمولی بدون تغییر 
قیمت به 218 میلیون تومان و هر دستگاه دنا پالس 
با افزایش دو میلیون تومانی بــه 264 میلیون تومان 
رسید.امروز و در گروه سایپا، هر دستگاه پراید 111 در 

مقایسه با یکشنبه گذشته با رشد 5۰۰ هزار تومانی به 
94 میلیون تومان، پراید 1۳1 با رشد 5۰۰ هزار تومانی 
به 81.5 میلیون تومان، پراید 1۳2 با افزایش 5۰۰ هزار 
تومانی به 82 میلیون تومان، تیبا صندوق دار با رشد یک 
میلیون تومانی به 9۷ میلیون تومان، تیبا 2 بدون تغییر 
به 1۰9 میلیون تومان و ساینا با رشد دو میلیون تومانی 
به 1۰8 میلیون تومان قیمت گذاری شدند.کارشناسان 
می گویند با وجود نوسانات قیمتی و متاثر بودن قیمت 
ها از نرخ ارز، اما بازار خودرو در رکود کامل به سر برده و 

در عمل خرید و فروشی انجام نمی شود.

نوسانات ارزی در روزهای گذشته در کنار حرکت زیگزاگی 
شاخص بورس و ارسال اخباری  مبنی بر گشایش اقتصادی، 
منجر به تعلیق معامالت مسکن طی یک هفته اخیر شده 
است.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران که در تیرماه 
بارونق نسبی مواجه شده بود از حدود یک هفته پیش به 
دلیل ابهامات ایجاد شده است چشم انداز بازار ارز به عنوان 
مهمترین عامل با افت تعداد معامالت مواجه شــد.ماه 
گذشته 14 هزار و 4۷ قرارداد خرید و فروش مسکن در 
تهران منعقد شد که از رشد ۳۰ درصد نسبت به خرداد 
امسال و 19۳ درصد در مقایسه با تیرماه پارسال حکایت 
داشت؛ هرچند متوسط قیمت به متری 21 میلیون تومان 
رسید که افزایش 1۰ درصدی نســبت به خرداد امسال 
و رشد 5۷ درصد در مقایســه با تیر پارسال را نشان داد.

برآوردهای میدانی نشان می داد رشد معامالت و به تبع 
آن افزایش نسبی قیمتها در روزهای ابتدایی مرداد ماه نیز 
ادامه داشته و تا نیمه ماه پنجم سال جاری قراردادهای 
خرید و فروش در تهران حدود 4۰ درصد نسبت به مرداد 

سال قبل افزایش داشته است.
نقدینگی بین بازارها جابجا می شود

با این وجود واسطه های ملکی از کسادی بازار مسکن در 
یک هفته اخیر خبر می دهند؛ هرچند معتقدند که به دلیل 

جابجایی پول بین بازارهای اقتصــادی از جمله ارز، طال، 
بورس و مسکن، نوسانات مقطعی طبیعی به نظر میرسد.
تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی که چهارشــنبه 
هفته گذشته از سوی مجلس شورای اسالمی انجام شد، به 
شکل آرامش نسبی بازار اجاره خود را نشان داده اما قیمت ها 
در بخش فروش، کاهش چندانی نیافت.از طرف دیگر اعالم 
اخباری مبنی بر گشایش اقتصادی و تمهیداتی برای کاهش 
نرخ ارز به شکل سردرگمی متعاملین در بازار مسکن بروز 
کرد. کاهش قیمت دالر و رسیدن آن به کانال 2۰ هزار تومان 
این انتظار افت قیمت را در طرف تقاضای بازار مسکن ایجاد 
کرد. در سوی مقابل، فروشندگان تا رسیدن به یک وضعیت 

با ثبات، معامالت خود را معلق کردند.

رابطه االکلنگی بورس با مسکن
یکی دیگر از اهرم های اثرگذار در معامالت امالک، بازار 
بورس است که رابطه االکلنگی با یکدیگر دارند؛ به طوری 
که عبور شاخص بورس از کانال دو میلیونی به شکل افت 
معامالت مسکن خود را نشان داد. هرچند اعالم خبر عدم 

عرضه دارادوم با ایجاد صفهای میلیونی فروش و به تبع آن 
افت شاخص همراه بود اما اعالم مجدد خبر عرضه دارادوم 
در هفته اول شهریور ماه دوباره بورس را سبزپوش کرد.البته 
رشد بازار سهام به طور کلی برای بازار مسکن مفید است؛ 
زیرا بسیاری از ســهامداران برای در امان بودن از ریسک 
های احتمالی بازار بــورس و همچنین انتظارات تورمی، 
سود حاصل از بورس را به خرید ملک اختصاص می دهند.

برخی قیمت های پرت تعدیل شده است
اما کاهش تعداد معامالت در یک هفته اخیر باعث شده تا 
مالکانی که قیمت های پرت برای خانه های خود تعیین 
می کردند نرخ ها را پایین بیاورند.اشکان، یکی از مشاوران 
امالک منطقه شرق تهران می گوید: به طور کلی قیمت ها 
پایین نیامده و حتی کمتر مالکی پیدا می شود که تخفیف 
بدهد؛ زیرا برای واحد های مرغوب مشتری به اندازه کافی 
وجود دارد. مشکلی که هم اکنون ما داریم کمبود فایل های 
مناسب است. اما بعد از آنکه قیمت دالر از حدود 26 هزار 
تومان به حدود 21 هزار تومان رسید گروهی از فروشندگان 

که قیمتهای نامتعارف برای واحد خود در نظر گرفته بودند 
نرخ ها را تعدیل کردند.آرش، از مشاوران امالک مناطق 
مرکزی تهران هم بیان می کند: در حال حاضر شــرایط 
طوری است که بازار مسکن در یک ماه بارونق و ماه دیگر با 
افت مواجه می شود. این بستگی به انتظارات تورمی دارد. 
هر زمان زمزمه رشد قیمت به گوش می رسد شاهد هجوم 
خریداران هستیم که به رشد قیمت ها منجر می شود و در 
این میان تعدادی از مالکان به یکباره در تعیین قیمت های 
پیشــنهادی از عرف بازار پیشی می گیرند. بعد به همین 
دلیل معامالت افت می کند. سپس کم کم فروشنده ها از 
نرخ های نجومی کوتاه می آیند، خریداران هم خود را برای  
افزایش قیمت قانع می کنند و مجدداً معامالت افزایش می 
یابد. این چرخه همواره طی سالهای گذشته در بازار مسکن 
تکرار شده است.اما از منظر بیرونی که به بازار مسکن نگاه 
می کنیم قیمت ها آنقدر بــاال رفته که متقاضیان واقعی 
توانی برای خرید ندارند. طبق برآوردها ۷۷ درصد معامالت 
مسکن در ایران از نوع سفته بازی و سرمایه گذاری است. 
شاید مالیات بر خانه های خالی که هفته گذشته به تصویب 
رسید و مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز مصوب نشده اما 
در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد بتواند مسکن را از 

کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات آمریکا همیشه برای نابود 
کردن برجام بوده است، گفت: قطعنامه ای که آمریکایی ها به 
شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد داده اند، نقض قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت است و همه کشــورها بویژه 1+4 باید 
بشدت با آن مخالفت کنند.حسن روحانی روز چهارشنبه در 
تماس تلفنی رئیس جمهور فرانســه با وی، با تاکید بر اینکه 
اروپا نباید تحت تاثیر آمریکا قرار گرفته و در دام این کشــور 
بیافتد، گفت: طبق قطعنامه 22۳1 شورای امنیت از 18 اکتبر 
باید تحریم تسلیحاتی ایران برداشته شود و اگر آمریکا بخواهد 
اقدامی برخالف آن انجام دهد، نقض قطعنامه است.روحانی 
تاکید کرد: حفظ برجام و قطعنامه 22۳1 یک تعهد اساسی 
از سوی همه کشورهایی اســت که امروز دربرجام باقی مانده 
اند و انتظار ما این است که چه در آژانس و شورای حکام و چه 

در شورای امنیت سازمان ملل ، مشورت و رایزنی های دقیق و 
همکاری بین ایران و سه کشور اروپایی و دو کشور روسیه و چین 
انجام گیرد تا مانع رسیدن مخالفان برجام به اهداف خود باشد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد آمریکا با توجه به اینکه بیش از 
دو سال است از برجام خارج شده هیچ حقی برای استفاده از 
سازوکار برجام ندارد.روحانی همچنین با بیان اینکه شیوه عمل 
آمریکا در زمینه تحریم غیر قانونی و غیر انسانی علیه ایران در 
شرایط پاندمی کرونا بسیار زشت و قبیح است و با مقررات بین 
المللی و مصوبات سال 2۰۰5 سازمان بهداشت جهانی تناقض 

دارد، برضرورت اقــدام اروپا در فعال شــدن روابط اقتصادی 
با ایران و همکاری در مبارزه با کوویــد 19 تاکید کرد.رئیس 
جمهور همچین با اشاره به شرایط امروز لبنان ناشی از انفجار 
مهیب هفته گذشته در شهر بیروت ، گفت: بسیار مهم است که 
همه کمک کنیم برای اینکه مسئولین قضایی لبنان بتوانند 
عوامل اصلی این حادثه را پیدا کنند.روحانی با اشاره به کمک 
های ارسالی ایران به لبنان بالفاصله پس از وقوع این حادثه، 
گفت: لبنان نیاز به وحدت بیشتر میان گروه های سیاسی دارد 
و همه باید به ایجاد این وحدت کمک کنیم. لبنان امروز نیاز به 

یک دولت قدرتمند دارد و پارلمان لبنان و همه احزاب باید در 
این زمینه به صورت متحد گام بردارند.رئیس جمهور همچنین 
از دعوت رئیس جمهور فرانسه برای حضور ایران در گروه بین 
المللی کمک به حل مشکالت لبنان استقبال کرد.رئیس جمهور 
فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر ضرورت حفظ برجام، 
گفت: دیدگاه ما با آمریکا درمورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
کامال متفاوت است و این موضوع را به صراحت به آنها گفته ایم.

امانوئل مکرون همچنین خاطرنشان کرد: در حال انجام اقداماتی 
برای فعال تر شدن سیستم مالی اروپا با ایران هستیم.رئیس 
جمهور فرانسه با اشاره به شــرایط لبنان پس از انفجار مهیب 
هفته گذشته در بیروت و سفرش به این کشور، خواستار کمک 
ایران برای حل بحران سیاسی لبنان شد و از ایران برای حضور 

در گروه اقدام بین المللی برای حل بحران لبنان دعوت کرد.

افت ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروهای داخلی

افت بازار مسکن ناشی از سه متغیر

روحانی در گفتگو با مکرون:

اروپا تحت تاثیر آمریکا قرار نگیرد 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در سایه افت انس جهانی
ادامه روند کاهشی ارزش جهانی طال در بازار روز گذشته )چهارشنبه( سکه وطالی ایران هم موثر بود. بر این اساس سکه تمام بهار آزادی در بازار داخلی با کاهش۶۰۰ هزار تومانی به بهای ۱۰ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان معامله شد.قیمت انس جهانی همچنان شاهد سقوط بهای خود است و روز گذشته )چهارشنبه، ۲۲ مرداد( به قیمت یک هزار و ۹۲۳ دالر معامله شد. این در حالی است که روز دوشنبه انس جهانی 

به بهای ۲ هزار و ۳۵ دالر معامله می شد.به گزارش ایرنا، این کاهش قیمت در بازار داخلی سکه هم تاثیرگذار بوده و روز گذشته در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه، هر قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی با کاهش ۶۰۰ 
هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد.بهای سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
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رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه اســتان 
تهران ضمن اشاره به اینکه تاکنون هیچ تسهیالتی 
برای جبران خســارت های ناشی از شیوع کرونا به 
واحدهای تولید گل و گیاه تعلق نگرفته است، از رونق 
بازار گل و گل آپارتمانی در سال جاری نسبت به سال 
گذشته خبر داد. غالمحسین سلطان محمدی با بیان 
اینکه استان های  تهران، مرکزی و اصفهان بیشترین 
میزان گل وگیاه شاخه بریده و گیاهان فصلی را تولید 
می کنند، اظهار کرد: این سه استان با شیوع ویروس 
کرونا بیشترین میزان ضرر و زیان را متحمل شدند 
زیرا گل هایی که تولید مــی کردند تاریخ مصرف 
مشخصی داشت و قابلیت نگهداری طوالنی مدت 

را نداشت.
وی اضافه کرد: در استان تهران با شیوع ویروس کرونا 

۵۰ درصد از تولیدکنندگان از تولید کنار رفتند. ۳۵ 
درصد با تحمل شرایط سخت همچنان حضور دارند 
و حدود ۱۵ درصد نیز ضرر نکردند. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان گل و گیاه استان تهران ادامه داد: بازار 
گل و گیاه آپارتمانی امسال از هرسال بهتر بود. گل و 
گیاه آپارتمانی بیشتر دراستان مازندران پرورش داده 
می شوند. عمر آنها نیز به دلیل قابلیت رشد طوالنی تر 
است. وی در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان 
گل و گیاه موفق به دریافت تسهیالت از دولت برای 
جبران خســارت هایشان شــده اند یا خیر، گفت: 
تاکنون تسهیالتی دریافت نشده است. همچنین 
میزان وام هایی که به واحدهای خسارت دیده تعلق 
می گیرد مشکلی را حل نمی کند و برخی واحدها 

حتی برای دریافت آن نیز اقدام نکردند.

بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
ثبت سفارش گوشــتکوب برقی، همزن برقی، آسیاب 
الکتریکی و مخلوط کن الکتریکــی در ذیل کد تعرفه 
۸۵۰۹۴۰۰۰ منوط به اخذ شناســه کاال است.سعید 
عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در نامه ای به مدیر کل 
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری 
اسالمی ایران و روسای سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان اعالم کرد که 
ثبت سفارش برخی اقالم تحت کد تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰ 
منوط به به اخذ شناسه کاال شده است. در این نامه گفته 
شده که با توجه به نامه شــماره ۶۰/ ۱۱۴۹۰۲ تاریخ 
۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت 
متبوع. ثبت سفارش گوشــتکوب برقی همزن برقی، 
آسیاب الکتریکی و مخلوط کن الکتریکی در ذیل کد 

تعرفه ۸۵۰۹۴۰۰۰ منوط به اخذ شناسه کاال است.
آئین نامه اجرایی شناســه های کاال و رهگیری کاال 
موضوع ماده )۱۳( قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
اواخر شهریور ماه ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابالغ شد. ماده 
۲۰ این آئین نامه مســئولیت اجرای آن را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ 

آن وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( موظف 
است "امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی 
الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و 
یکتا بودن شناســه های رهگیری را در سطح تمامی 
کاالهای مشمول، تضمین کند".  پیرو این آیین نامه 
دستورالعمل اجرایی ثبت و اخذ شناسه کاال برای گروه 
هفت قلم کاالی لوازم خانگی شــامل کولر، یخچال، 
فریزر، تلویزیون، ماشین لباس شــویی، ماکروویو، 
جاروبرقی تدوین شــد که در ابالغیه سال گذشته 
پکیج نیز به آن اضافه شد.البته مقرر شده این طرح در 
قدم های بعدی تمامی اقالم لوازم خانگی را شامل شود.
با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، 
تا زمستان سال گذشته به اجرا درنیامده بود، اما به نظر 
می رسد افزایش قاچاق کاال در پی ممنوعیت واردات و 
افزایش چشمگیر قیمت ها در بازار لوازم خانگی باعث 
شد که باالخره  آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و 
رهگیری کاال در این بخش اجرا شود و از میانه بهمن 
سال گذشته طرح برخورد با کاالهای بدون شناسه از 
سوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شد. البته 
نظارت بر اجرای این طرح در پی شیوع ویروس کرونا 
برای حدود دو ماه متوقف شد و بعد از تعطیالت عید 

فطر از سر گرفته شد.

فرمانــده نیــروی انتظامی و رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشوری بر ســخت گیرانه تر شدن 
پروتکل های بهداشتی کرونا در سفرهای هوایی 
تأکید کردند. ســردار حسین اشــتری فرمانده 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با خلبان 
تورج دهقانی زنگنه رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشوری دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار که 
تنی چند از معاونان فرماندهی نیروی انتظامی 
و فرمانده پلیس فرودگاه های کشور نیز حضور 
داشتند، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری یکی 
از محورهای مهم ایجــاد امنیت در فرودگاه ها و 
فراهم شدن آسایش و آرامش حاکم بر فرودگاه ها 
را مرهون حضور این نیروها دانســت و گفت: از 
آنجایی که کنترل مرزهای هوایی کشور نیازمند 
نیروهای همیشه بیدار، سخت کوش و مردمی 
است این نیروها چه در گذشــته و چه در آینده 
متضمن ســفرهای آرام و همراه با امنیت مورد 
انتظار مسافران هوایی هســتند و از این جهت 

که همواره عرصه را بــرای هرگونه تخلفی برای 
متخلفان تنگ کرده اند قابل تقدیرند.

دهقانی زنگنه همچنین جدیت نیروی انتظامی 
در رعایت پروتکل های بهداشــتی به خصوص 
جلوگیــری از ورود افــراد بــدون ماســک در 
فرودگاه ها را حاصل حس مســئولیت پذیری و 
انسان دوستی نیروی انتظامی به جهت دفاع از 
سالمت و عزم آنها در مهار شیوع کرونا دانست.

سردار اشتری نیز در این دیدار با تبریک انتصاب 
دهقانی زنگنه به ریاست ســازمان هواپیمایی 
کشــوری، ابراز امیدواری کرد: نیروی انتظامی 
مســتقر در فرودگاه ها بتواند با هماهنگی سایر 
فعاالن صنعت حمل و نقــل هوایی آن طور که 
بایسته اســت رضایت مردم را فراهم کرده و با 
هرچه سختگیرانه تر شــدن دستورالعمل های 
بهداشــتی در فرودگاه هــا، کمک بــه چرخه 
اقتصادی کشور و حفظ سالمت مسافران هوایی 

را محقق کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: مگر 
اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند 
که وزیرکار اعالم می کند مصوبه حق مســکن بعد 
از تصویب در کمیســیون اقتصادی به دولت ارجاع 

شده است؟
فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شــوراها درباره تصویب حق مســکن کارگران در 
کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان 
بدنه هیأت دولت بایــد به دنبال این مــی بود که 
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت 
بررسی می شــد. نه اینکه با خوشحالی اعالم کنند 
که مصوبه در کمیســیون اقتصادی تصویب شد و 
به دولت ارجاع داده می شــود.  وی ادامه داد: مگر 
اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ 
چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر دولت چند 
نفر است که بعد از دوماه نمی توانند حق مسکن را 

تصویب و ابالغ کنند؟
 توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون 
کار مصوب شــده، به همین نام در بسته مزدی باقی 
مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابــق و همخوانی بین نام 
و محتوا وجود نــدارد یعنی هزینه واقعی مســکن 
دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا 
۳۰۰ هزار تومانی ندارد.  وی ادامه داد: در بحث حق 
مسکن دو موضوع مطرح اســت. بحث اول ماهیت 
 وجــودی مبلغ و ریالی آن اســت. در شــرایطی که 
هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده 
اســت. اگر یک خانواده ۴نفره روزانه به ۴ماسک نیاز 

داشته باشد، به طور متوســط روزانه ۱۰هزارتومان 
هزینه ماسک دارد؛  بنابر این حداقل ماهیانه حدود 
۲۰۰تا۳۰۰هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به 

جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است. 
رئیس کمیته دســتمزد شــوراهای اســالمی کار 
گفت: به جز اینکــه بحث حق مســکن در هزینه 
های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای 
کارگران دارند. روزانه تعداد زیــادی ازکارگران به 
نمایندگانشان مراجعه می کنند و پیگیر این مسئله 
هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت 

تصویب نمی شود؟
رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شــوراها بیان 
کرد:در حال حاضر شــارژ یک آپارتمان ۵۰متری 
در تهران بیشــتر از ۳۰۰هزار تومان است . چرا باید 
قانون به گونه ای باشد که حق مسکن  ناچیزی که در 
شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرما 
و کارگر  تصویب شــد برای تصویب نهایی به هیأت 
دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال ۶۹ به بعد 
قانونی وضع نکردند که حق مســکن برای تصویب 
نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق 
مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل 
دستمزد با تصویب شــورای عالی کار قابلیت اجرا و 
ابالغ داشته باشــد؟وی بیان کرد: تصویب افزایش 
۲۰۰هزارتومانی حق مسکن  در کمیسیون اقتصادی 
دولت آن هم در اواخر مرداد مــاه واقعاً خبر خوش 
برای کارگران اســت؟ این کار دولت دهن کجی به 

طبقه کارگر است.

به منظور کنترل و نظارت 
بازار مســکن  قیمت های 
نجومی و سرســام آور آن 
دادســتانی درج قیمــت 
هــا در وب ســایت هــا و 
اپلیکیشــن های مشــهور موبایلی را ممنوع اعالم 
کرد. سیاســتی تکراری که بارها قبل از آن آزموده 
شــده و نتایج مثبتی نیز نداشته اســت. متاسفانه 
اهدف سیاست گذار در طرح ممنوعیت اعالم قیمت 
پیشنهادی در فایل های فروش و اجاره آپارتمان در 
فضای مجازی نتیجه عکــس داده و نرخ ها در بازار 
مسکن بخصوص در بخش اجاره بها افزایش زیادی 
را داشته است.  نتایج اجرای منع درج قیمت و اجاره 
بها در وب ســایت های مشهور انتشــار آگهی های 
امالک در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشــت امسال تا ۲۰ 
مرداد سال جاری که دوباره این وب سایت ها اقدام 
به بازگرداندن نرخ ها در بخش اجاره بهای مســکن 
کرده اند، نه تنها شاهد آرامشی در بازار اجاره مسکن 

نبوده ایم، بلکه نرخ ها همچنان سیر صعودی دارد.
درحالی که هدف اولیه طراحان سانســور قیمت از 
آگهی های مجازی فروش مسکن در استارت آپ های 

ملکی و سامانه های اینترنتی بازاریابی آپارتمان های 
مســکونی حمایت از خریداران مســکن در جهت 
کنترل قیمت ها و جلوگیری از جوسازی های قیمتی 
و در نتیجه محدودسازی دامنه فعالیت سفته بازان 
بود اما در عمل این اقدام هم اکنون با نتیجه عکس 
مواجه شده است. طوری که برخالف هدف این طرح 
که حمایــت از خریداران و محدودســازی فعالیت 

ســوداگرانه ســفته بازان ملکی بود درحال  حاضر 
خریداران به بازندگان سانسور قیمتی و سفته بازها 

به برندگان این شرایط تبدیل شده اند.
در حالی که ســقف افزایش اجاره بها در شهر تهران 
در هفته اول تیرماه ســال جاری از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا تا ۲۵ درصد، در کالن شــهرها تا ۲۰ 
درصد و در سایر شــهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد، 

آمارهای رسمی نشــان می دهد در تیرماه متوسط 
اجاره بهای واحدهای مســکونی در شــهر تهران 
۲7,۶ درصد و در ســایر مناطق شــهری کشور به  
طور میانگین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل- تیرماه ۹۸- افزایش یافته است.
موجرانی که به دلیل تورم بــاال در فکر افزایش نرخ 
اجاره بها با ارقامی بیش از۴۰ درصد بوده اند، شرایط 
قیمتی خود را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره 
تقلیل داده اند و مســتاجران هم با درک شــرایط 
موجران به افزایــش اجاره بها با ایــن رقم موافقت 
کرده اند و از این طریق به یک توافق برد- برد دست  
یافته اند. عمده این مســتاجران افرادی هستند که 
ترجیح می دهند قرارداد سال قبل خود را با افزایش 
۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره تمدید کنند. همچنین 
طبق اعالم مرکز آمار، متوســط قیمت فروش یک 
مترمربع زمین در تهران، بهار امســال ۲۵ میلیون 
و۵۱۰ هزار تومان بود که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ 
درصد افزایش داشــت. این رقم نسبت به بهار سال 
گذشــته ۵۰.۴ درصد رشد داشــت. براساس این 
گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن 
در شهر تهران با ۱۲ سال عمر بنا معادل ۱۸ میلیون 
و ۸۲۳ هزار تومان بود که نسبت به زمستان گذشته 
۲۲.۸ درصد و نســبت به بهار ۹۸ نیز ۴۳.۸ درصد 

افزایش دارد.

ممنوعیت نرخ گذاری در وب سایت ها در كنترل قیمت مسکن و اجاره بها موثر نبود

افزایش اجاره بها بیش  از سقف دستوری
شکست سیاست تکراری كنترل بازار مسکن                                                                            متوسط قیمت یک متر زمین در تهران 2۵ میلیون تومان شد

سردرگمی در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

شاید بتوان ایراداتی را در درج آگهی های قیمت اجاره بها و خرید و فروش مسکن در سایت ها و فضای مجازی وارد دانست اما وجود این قیمت ها تصمیم گیری را برای خریدار تا حدود بسیاری راحت تر و قابل فهم تر می کند. به طور کلی 
در اینکه درج آگهی مسکن با قیمت می تواند مشکالتی را بر سر راه بازار مسکن ایجاد کند حرفی نیست اما حذف قیمت ها در شرایط کنونی و بهم ریختگی بازار مسکن می تواند شرایط را بدتر کند. امروز خریدار، فروشنده و انبوه ساز هیچ 
کدام اطالعی از نرخ واقعی ندارند و سردرگمی در این بازار افزایش یافته است. اپلیکیشن های فعالی در این زمینه به عنوان مرجعی برای خرید و اجاره ملک و مسکن، شناخته شده اند و افراد از طریق این پلتفرم ها اطالعات کسب می کنند. 
نمی توان تمام مسیرهای کسب خبر در مورد قیمت ها را بر روی مردم بست و موضوع را تنها به مراجعه های متعدد به بنگاه ها محدود کرد. همچنین ارائه این اطالعات ممکن است التهاباتی را نیز در بازار ایجاد کند اما بهتر است با نظارت هایی 

امکان درج قیمت ها وجود داشته باشد.
از طرف دیگر اینکه حتی با ممنوعیت درج آگهی قیمت ها در فضای مجازی نتیجه مورد نظر نیز حاصل نشد و شاهد رشد ادامه دار قیمت ها هستیم. بازار اجاره بها حرف شنوی از تصمیمات و تعیین سقف قیمت ها نداشته و مستاجران نیز 
سردرگم شده اند. در حال حاضر نبود زیرساخت های نظارتی در بازار مسکن مهمترین عامل سوداگری و افزایش بی ضابطه نرخ اجاره یا خرید و فروش مسکن در کشور است. موضوعی که مسئوالن بارها بر آن تاکید کرده اند اما اقدام عملی 

برای رفع این مشکل برداشته نشده است. اجرای قانون عایدی بر سرمایه و گرفتن مالیات از افرادی که دارای چندین مسکن خالی هستند از طرح هایی است که می تواند تا حد زیادی این مشکل را حل کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اصالح قیمت سهم ها
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه

بازار سرمایه تحت تاثیر چند عامل در روزهای اخیر دچار ریزش شده که گشایش اقتصادی و خبر فروش اوراق سلف نفتی از مهم ترین آنهاست. دلیل دیگر ریزش بورس مربوط به تاخیر در عرضه دارا دوم و اختالفات وزارت نفت با وزارت 
اقتصاد در نحوه عرضه این سهام است. اما به دالیل دیگری اعم از رشد غیرواقعی سهام در بازار سرمایه زمانی برای اصالح را در نظر داشته اسم. روندی که بورس در پیش گرفته است روند اصالحی است و نمی توان روی آن نام سقوط را گذاشت 
چراکه رشد آن هم غیرواقعی بوده و سرانجام باید ارزش واقعی آن مشخص شود. برخی از سهم های کوچک بازار بیش از اندازه رشد داشتند و از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند. به همین دلیل باید در انتظار اصالح قیمت بر روی این سهم ها بود.

همچنین با توجه به وضع موجود به نظر نمی رسد که در بازار با اصالح بلندمدتی همراه شویم بلکه اصالحی کوتاه مدت شکل می گیرد که می توان نام آن را دست به دست شدن سهام گذاشت که باعث ورود سهامداران و 
نقدینگی های جدید در بازار می شود.

رشد غیرواقعی ارزش سهام 
در بــازار ســرمایه و ورود 
نقدینگی مخــرب به این 
بازار مشــوقی برای حضور 
تازه واردان بسیاری شد تا 
برای سودآوری بیشتر در این بازار سرمایه گذاری 
کنند. اما از چند روز گذشــته بازار سرمایه وارد فاز 

اصالحی شده و بســیاری از افراد نگران ادامه دار 
بودن این روند هســتند. شاخص کل روز سه شنبه 
به زیر ۲ میلیون واحد عقب نشــینی کرد و ارزش 
معامالت بورس ۴۵ درصد کم شد. ارزش معامالت 
روز گذشته نیز کمترین میزان معامالت از ابتدای 
تابستان بوده است. برخی از سهامداران می گویند 
این ریزش ادامه دار اســت چراکه هم تازده واردان 
رفتار هیجانی دارند و هم مداخله دولت در این بازار 
از حد گذشته است. اما برخی دیگر می گویند ریزش 

موقتی است و بازار مثبت خواهد شد.

میالد ویسمه تحلیلگر بازار بورس درباره زمان توقف 
اصالح بازار سرمایه و برگشت شاخص توضیح داد: 
سهامداران نباید انتظار رشــدهای شارپی در این 
مدت داشته باشند، بزار بعد از این همه نوسان نیاز به 
تعادل دارد و دراین موقعیت به نفع سهامداران می 
باشد که دید سرمایه گذاری خود را به میان مدت 
و بلند مدت تغییر دهنــد و از تصمیمات هیجانی 

پرهیز بپرهیزند.
حمیدرضا افشار کارشناس بازار سهام درباره زمان 
توقف اصالح بازار سرمایه و برگشت شاخص توضیح 

داد: پس از اینکه شاخص کل به سقف خود رسید 
شاهد افزایش عرضه در بیشتر گروه های بازار علی 
الخصوص نماد های شاخص ساز بودیم و در شرایط 
کنونی و با توجه به بازار این منفی ها نشان از اصالح 

بازار دارد نه ریزش.
اما عضو هیات مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار 
ریزش شــاخص بورس را نگران کننده ندانست و 
گفت: این ریزش به معنی ریزش ســنگین بورس 
نخواهد بود. سیدمهدی سدیدی گفت: این ریزش 

به معنی ریزش سنگین بورس نخواهد بود.

بازار سرمایه وارد فاز اصالحی شده است؟

ترکش سیاست های دولت به شاخص بورس
نگرانی سهامداران تازه وارد از ریزش بورس

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ثبت سفارش ۴ کاالی لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شد

رئیس اتحادیه تولید كنندگان گل و گیاه استان تهران:

 تسهیالتی برای جبران خسارت ناشی از کرونا دریافت نکردیم

هزینه مسکن تناسبی با حق مسکن 3۰۰ هزار تومانی ندارد

دهن کجی دولت به کارگران

کنترل رعایت پروتکل های بهداشتی در پروازها سختگیرانه تر می شود
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سرمايه گذاری حركت اول در سوپر ماركت آنالين 
پينكت

گروه ســرمایه گذاری خطرپذیر حرکت اول  که نزدیک به دوسال از فعالیتش 
می گذرد، تا امروز بر روی استارتاپ هایی از جمله آچاره و اوبار  سرمایه گذاری 
کرده و این روزها تصمیم گرفته با ورود  به حوزه  بازار محصوالت تند مصرف 
بر روی اســتارتاپ پینکت ســرمایه گذاری کند.  پینکت استارتاپی است که 
شغل جدیدی به نام خریدیار را به فضای کسب وکار آنالین ایران اضافه کرده 
و به گفته بنیانگذارش قصد دارد تا پایان سال بیش از هزار نفر را در این شغل 

استخدام کند.

پاويون ايران در نمايشگاه فناوری های پيشرفته چين 
برپا می شود

شرکت های دانش بنیان تا ۱۰ شهریورماه فرصت دارند برای حضور در بزرگترین 
و با نفوذترین نمایشگاه علمی و فناوری چین ثبت نام کنند. به گزارش معاونت 
 )FCHT( علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایشگاه فناوریهای برتر چین
بزرگترین و با نفوذترین نمایشــگاه علمی و فناوری در حوزه های نسل جدید 
فنــاوری اطالعات، ســوخت و انرژی های جدید، سیســتم های الکترونیک، 
زیست فناوری، حفاظت از محیط زیست و غیره است. این نمایشگاه هر سال به 
میزبانی مشترک وزارتخانه ها و کمیسیون های دولتی چین و شهرداری شهر 
شنزن برگزار می شود.امسال شرکت های دانش بنیان ایرانی برای ششمین بار 
متوالی با کمک رایزن علمی و فناوری ایران مستقر در چین در این نمایشگاه 
حضور می یابند. این نمایشگاه ۱۸ تا ۲۶ آبان ماه در شنزن چین برگزار می شود 
و دانش بنیان ها تا ۱۰ شهریورماه برای حضور و ثبت نام در این نمایشگاه فرصت 
دارند. مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از حضور دانش بنیان های ایرانی در این نمایشگاه مهم و بین المللی 

حمایت می کند.

فراخوان رويداد جذب سرمايه برای استارت آپ 
های ورزشی

اولین رویداد اختصاصی جذب سرمایه برای استارت آپ ها و شرکت های دانش 
بنیان فعال در حوزه های ســخت افزاری و نرم افزاری  فناوری های ورزش را 
برگزار می شود. مرکز ملی نوآوری و شتابدهی فناوری های ورزشی پژوهشگاه 
تربیت بدنی وعلوم ورزشی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی 
ریاست جمهوری اولین رویداد اختصاصی جذب سرمایه برای استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری  فناوری 
های ورزش را برگزار می کند.بر اســاس این گزارش تمامی هسته های فناور، 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه می توانند نسبت 
به تکمیل فرم ثبت نام در این رویداد اقدام و حداکثر تا تاریخ 99/5/3۱ به پست 
الکترونیکی به نشانی :   SPORT.TECH@YAHOO.COM  ارسال 
کنند. شایان ذکر است پس بررسی و ارزیابی طرح های ارسالی، ۶ طرح منتخب 
در تاریخ 99/۶/۲4 با حضور در محل صندوق نوآوری و شکوفایی محصوالت  
خالقانه و فناورانه خود را در حضور سرمایه گذران خطر پذیر ارائه خواهند کرد.

گزارش emrc از تغيير رفتار مصرف كنندگان ايرانی 
در اثر شيوع كرونا منتشر شد

گزارش شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز )emrc( از تغییر رفتار مصرف کنندگان 
در اثر شیوع کرونا منتشر شد. آنطور که در این گزارش آمده رفتار مصرف کنندگان 
در اثر شیوع کرونا با تغییر همراه بوده است. تغییراتی که برخی از آنها پس از اتمام 
دوران کرونا همچنان باقی مانده و برخی دیگر به حال قبل باز خواهند گذشــت. 
گرایش به خریدآنالین، افزایش خانه نشینی و افزایش خریدمحصوالت بهداشتی  
تغییراتی هســتند که می توان آنها را حاصل دوران کرونا دانست. پژوهش شرکت 
پژوهش بازار و رسانه امروز )emrc( نشــان داده که به طور متوسط ۱۲ درصد از 
خریدهای سوپرمارکتی در دوران کرونا بصورت غیرحضوری )9درصد( و یا تلفنی 
) 3درصد( انجام می شود. این میزان خرید توسط حدود ۲۰% از پاسخگویان انجام 
شده است. ۲۰ درصدی که نیمی از آنها عنوان کردند: بحران باعث افزایش خرید 
و یا تغییر رفتار خرید آنها شده است. نیمی از این افراد علت آن را مصون ماندن از 
ویروس کرونا می دانند. اما اگر ویروس از بین برود روش خرید آنالین را تغییر داده 
و دوباره خرید حضوری را از ســر خواهند گرفت. اما نیمه دیگر خریداران آنالین، 
مزیتهای خرید آنالین مانند صرفه جویی در وقت، گستردگی انتخاب و راحتی در 
خرید را علت تغییر انتخاب خود می دانند و عنوان می کنند که در دوران پساکرونا 

نیز همچنان به خرید آنالین ادامه خواهند داد.

بازبينی 220 پارامتر امنيتی كسب و كارهای اينترنتی
رئیس پلیس فتا گفت: نگران کسب و کارهایی هستیم که در شبکه های اجتماعی 
خارجی فعالیت دارند چراکه این بستر به دلیل نبود نظارت و نداشتن قوانین فضای 
امنی برای مجرمان است.سردار وحید مجید با اشاره به اقدامات پلیس فتا برای ارائه 
بستری امن برای فعالیت کسب و کارهایی که بستر آنها اینترنت است، اظهار کرد: 
حمایت های ما از کسب و کارها این است که زیرساخت های امنی برای این کسب 
و کارها فراهم کنیم. هر چقدر زیرساخت های کسب و کارهای اینترنتی امن باشد 
و مؤلفه های امنیتی و پارامترها را رعایت کنند برای پلیس از دو جهت مهم است. 
هم اینها )کســب و کارهای اینترنتی( می توانند کسب و کارهای خود را بر اساس 
موازین قانونی انجام دهند و هم اینکه حفاظت داده مردم انجام می شود.وی افزود: 
باالخره مردم به این کسب و کارهای اینترنتی مراجعه می کنند و داده های آنها در آن 
محل نگهداری می شود. حال این داده می تواند در حوزه حمل و نقل باشد، در حوزه 
ارائه سرویس باشد، یا دیگر مسائل؛ که در این رابطه یعنی حفاظت داده های مردم 
اقدامات زیادی انجام دادیم و جلسات بسیار متعددی با کسب و کارهای اینترنتی 
برگزار کردیم.  رئیس پلیس فتا ناجا بیان کرد: بازبینی های امنیتی –مراقبتی را بر 
مبنای استانداردهای جهانی که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در کشورهای 
دیگر مورد استفاده قرار می گیرد بر روی کســب و کارهای اینترنتی مجوز دار در 
کشــور انجام داده ایم و می توان گفت که بالغ بر ۲۲۰ پارامتر امنیتی را در بازبینی 
کرده ایم و به کسب و کارها اعالم کردیم که اگر این موارد را رعایت کنید، هم دچار 
آسیب پذیری نمی شوید و هم در زمان حادثه اینترنتی خود را امن سازی می کنید.

به گفته سردار مجید این بازبینی ها و هشــدار یکی از وظایف پلیس فتا در حوزه 
کسب و کارهای اینترنتی است و در همین راستا هم پلیس فتا دستورالعمل هایی 
را به کسب و کارها اعالم کرده است و کسب و کارها دسته بندی شدند و بر مبنای 
هر حوزه شغلی که دارند جلسات تخصصی با پلیس فتا برگزار کرده اند.وی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه کدام از کسب و کارهای اینترنتی شناخته شده بین مردم 
از امنیت باالتری برخوردار هستند، گفت: هیچگاه صد در صد نمی توانیم بگوییم 
در فضای سایبر امنیت تضمین شده است. مخاطبان طبیعتاً باید به کسب و کاری 
مراجعه کنید که اوالً در حوزه سرزمینی ما باشد و در ثانی مجوزهای الزم را از مراکز 
صدور مجوز دریافت کرده باشد. وقتی این موارد را رعایت می کنند نظارت بر حوزه 
زیرساخت های این کسب و کارها وجود دارد و شاید بتوان گفت چنین کسب و کاری 
از امنیت خوبی برخوردار است. البته این کســب و کارها امنیت را هم باید رعایت 

کنند یعنی مسئولیت حفاظت از امنیت داده مردم را بر عهده بگیرند.

اخبار

شروع معامالت نماد )ونچر( صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه با نماد ”ونچر“ با سرمایه  ۵۰ میلیارد تومانی در سه سال آتی اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های تکنولوژی محور ایرانی بدون تمرکز بر صنعت 

خاص خواهد کرد. این صندوق برای اولین بار این فرصت را برای سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی کشور فراهم آورده که در فعالیت های سرمایه گذاری جسورانه گروه فیروزه، با 
سابقه و کارنامه درخشان مشارکت نمایند.

رئیس جمهوری در حالی در 
جلسه هیات دولت انتقادها 
به طرح گشــایش اقتصادی 
را دروغ و کودکانه خواند که 
بر سر این موضوع میان سران 
قوا اختالف نظر است. هر چه بیشتر از اظهارنظر رئیس 
جمهور گذشــت، جزئیــات این گشــایش اقتصادی 
روشن تر شد و آن چیزی نبود جز این که دولت فروش 
اوراق ارزی با پایــه نفت یا همان پیــش فروش نفت 
دولتی را در دستور کار خود قرار دهد. به عبارتی دولت 
می خواهد نفت دو سال آینده را به مردم بفروشد و در 
تاریخ سررسید یعنی همان دو سال دیگر با نرخ دالر روز 
و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت آن به مردم کند.
اما بررسی بخش هایی از طرح که در محافل غیررسمی 
منتشر شده نشان می دهد که نادیده گرفتن برخی از 
جزئیات در این طرح در آینده نــه تنها کمکی به حل 
مشکالت اقتصادی کشور نخواهد کرد بلکه مشکالتی 

جدید را هم پیش رو خواهد آورد. شاید همین نکته بود 
که انتقاد ســران قوا در جلسه اخیر شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا از رئیس جمهــور را نیز به دنبال 
داشته است. مهم ترین محور انتقاد سران قوا از رئیس 
جمهور تعجیل دولت در اعالم رســانه ای این طرح، 
بدون بررسی های دقیق ایرادات مد نظر کارشناسان 
اقتصادی بوده اســت که موجب ســردرگمی و ابهام 
در فضای اقتصادی کشــور می شــود، تجربه ای که 
پیش از ایــن در اجرای طرح افزایــش قیمت بنزین، 
 خســارات جبران ناپذیری را به کشــور تحمیل کرد.

بر همین اساس، ســید ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضائیه در این جلسه پیش شــرط های قابل توجهی 
را بــرای موافقت با تصویــب طرح ارائه کــرده که به 
نوعی می تواند بیانگر نقاط ضعف طرح پیشــنهادی 
 دولــت و تالش برای اصالح نقاط مشــکل ســاز این

 طرح باشد.

آیا می توان بشکه  های نفت خام را به مردم 
تحویل داد ؟ 

یکی از ایرادهای مهم طرح این است که اگر دولت نتواند 

در آینده نفت های مورد نظر را به فروش برســاند چه 
باید کرد؟ آیا می توان بشــکه  های نفت خام را به مردم 
تحویل داد ؟ آیــا مردم و فعاالن اقتصــادی می توانند 
آن را به مصرف برســانند؟  می توانند نفت خام را صادر 
کنند؟ ظاهرا در آخرین اصالحیه، پاالیشگاه ها مکلف 

شده اند که نفت را از مردم بخرند. همین تعیین تکلیف 
برای پاالیشــگاه ها خود می تواند زمینه شکست این 
طرح را فراهــم کند.»کســب و کار« در گفتگو با یک 
اقتصاددان، مشــکالت طرح گشایش اقتصادی دولت 

را بررسی می کند. 

نهمین دوره نمایشگاه 
بین المللــی نوآوری و 
فناوری )اینوتکس( از 
امروز با سخنرانی سجاد 
عباسی فشــمی، دبیر 
نمایشگاه آغاز شد.به گزارش کسب و کار نیوز، 
مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه اینوتکس 
۲۰۲۰ امروز با سخنرانی سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهــور به صورت 
آنالین و ســخنرانی های حضــوری مهدی 
صفاری نیا، رئیس پارک فنــاوری پردیس 
 و ســجاد عباسی فشــمی، دبیر نمایشگاه

 برگزار شد.
دبیر نمایشگاه در این افتتاحیه گفت: »پایه 
و بیس اصلی یــک اکوسیســتم موفق را 
استعدادهایی تشــکیل می دهند که تفکر 
کارآفرینــی در آنها به وجود آمده اســت.  
رویدادهای کارآفرینی مسئولیت ایجاد تفکر 
کارآفرینی را بر عهده دارند. هدف اینوتکس 
این است که منتورها و استارتاپ ها زیر یک 
ســقف بیایند. بنابراین هدف اینوتکس ۳ 
موضوع اســت ۱٫ همکاری بین بازیگران ۲٫ 
ارائه فرصت های نوین سرمایه گذاری برای 
سرمایه گذاران ۳٫ انتقال محتوا بین بازیگران 

این زیست بوم.«
سجاد عباسی فشمی ادامه داد: »امسال هم 
۱۲ رویداد مختلف در کنار نمایشگاه داریم. 
استیج اینوتکس مانند سال های پیش است. 
انتقال محتوا در استیج از طریق پنل، مناظره 
و تئاتر شورایی و… انجام می شود. در سایت 
اینوتکس ۳۰۰ ظرفیت منتورشیپ وجود دارد 
که ۶۰ ظرفیت رزرو شده است. یکی از بخش 

های جذاب اینوتکس بخش رقابت استارتاپی 
اینوتکس پیچ است که از آذرماه رقابت های 
ابتدایی را انجام داد. و االن رقابت نیمه نهایی 

در روز شنبه برگزار می شود.
مهــدی صفاری نیا، رئیس پــارک فناوری 
پردیس نیز در این افتتاحیه گفت: »از سال 
۹۳ ما به شــدت و حدت در پارک فناوری 
پردیس به این سمت حرکت کردیم تا ادبیات 
استارتاپی در کشور با صدها رویداد فناوری 
در دانشگاه ها شکل گرفت و دغدغه فعالیت 
های استارتاپی به درون دانشگاه ها که موتور 
محرک علم است کشیده شــد. آماری که 
ما رصد کردیم بیــش از ۲۰ هزار نفر عمال در 
رویدادهایی که در ۶۰ شهر کشور برگزار شده 
شرکت داشتند. دانشگاه ها که فعال شدند 
پارک های فناوری و همزمان صندوق نوآوری 
و وی سی ها شکل گرفتند و هر یک از اجرای 
این زیست بوم شــکل گرفتند. اینوتکس 
توانسته سقفی باشد تا این بازیگران در کنار 

هم قرار بگیرند.«
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 
سومین سخنران در این افتتاحیه بود که به 
صورت اینترنتی ســخن می گفت. وی ادامه 
داد: »تعداد اســتارتاپ ها، شتابدهنده ها، 
پارک های فنــاوری، کارخانه های نوآوری و 
نواحی نوآوری در حاشیه دانشگاه ها در حال 
توسعه اســت و در حال حاضر زیست بومی 
در کشور شکل گرفته که پیش از این وجود 
نداشت و خوشــبختانه آنها را در حوزه های 

مختلف داریم.«
ســورنا ســتاری ادامه داد: »جهت گیری 
دانشــگاه ها تغییر پیدا کرده و به ســمت 
دانشگاه های نسل سه و چهار در حال تغییر 
است. کارآفرینی نیز در حال تبدیل شدن به 

یک ارزش است.«

آيا  فروش  اوراق  سلف  نفتی  بار  تورمی  به  دنبال دارد؟

جبران  کسری  بودجه با  فروش نفت  به مردم
واكنش تند روحانی به منتقدان طرح گشايش اقتصادی

واعظی: سود مردم در خريد نفت كمتر از سود بانكی نمی شود

 نمايشگاه بين المللی اينوتكس 2020 با سخنرانی معاون علمی و فناوری رياست جمهوری افتتاح شد

هم افزایی اجزای اکوسیستم استارتاپی زیر سقف اینوتکس

فروش بشکه های بی مشتری نفت به مردم
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

استقراض از مردم چه به صورت اوراق خزانه و چه به صورت اوراق سلف نفت، انتقال بدهی امروز به آینده است. اینکه خیلی از کارشناسان می گویند اوراق خزانه را در بانک ها بفروشید و هر هفته 3 تا 5 هزار میلیارد تومان، آمار 
نشان می دهد از ابتدای سال تاکنون این اوراق بیش از ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش نرفته و تنها هفته ای بین ۲ هزار تا ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان بوده و می بایستی بیشتر هم می بود. گفتنی است همه این موارد انتقال 
بدهی به آینده است. چون به هر حال بدهی دولت ها را باید نسل های آینده بپردازند چه از طریق مالیات، فروش نفت یا هر چیز دیگری و هیچ فرقی ندارد. دولت هیچ پروژه جدیدی را درخصوص موضوع انتقال بدهی به آینده 
شروع نکرده و از قبل هم این کار را انجام داده است. همه دولت ها نیز به مجموعه های متعدد بدهی دارند و این بدهی ها به صورت اوراق مختلف و در حجم بسیار بزرگ است. دولت هایی مثل آمریکا برابر تولید ناخالص ملی و ژاپن 

بیشتر از تولید ناخالص ملی اش بدهی دارد. پس این مساله یک چیز عادی است که در دنیا وجود دارد و اتفاقا در کشور ما تازه در حال شکل گرفتن است.
 اما مساله در مورد اوراق سلف نفتی به این علت مهم و جالب توجه از نگاه کارشناسی است که خود این اوراق درست است که پول را از دست مردم جدا می کند و به دست دولت می دهد؛ ولی اوراقی که در دست مردم با شرایط 
خاص است احتماال در بین آنها با مسائل و مشکالت خاصی مواجه می شود. درست است که دولت تضمین کرده که حداقل به اندازه نرخ بهره بانکی به آن سود پرداخت کند؛ اما وقتی نرخ تورم از نرخ بهره بانکی بسیار بیشتر است 
قاعدتا تمام این اوراق عمال نرخ بهره منفی دارند. دولت این مساله را چطور می خواهد درست کند؟ این یک مساله بسیار جدی است زیرا این اوراق را به مردم می فروشد و به نظام بانکی نمی دهد که مجبور باشند بخرند. نظام بانکی 
مجبور است اوراق خزانه را بخرد؛ اما در مورد مردم اجباری نیست. بنابراین در این کار با اعتماد مردم بازی می شود. اگر دولت کار کارشناسی نکرده باشد و موفق نشود، این پروژه هم عملی نمی شود و مشکالت بعدی پیش می 
آید. دوم اینکه اگر قرار است نفت ازسوی  دولت در آینده فروخته شود چه گشایشی برای فروش نفت شکل گرفته که مردم مطمئن شوند که دولت موفق می شود دو سال آینده نفت بفروشد؟ اگر همین شرایط برقرار باشد، دولت 
نمی تواند نفت را بفروشد. پس دولت پول مردم را از کجا می آورد که اوراق را در سررسید تسویه کند؟ آیا از طریق فروش اوراق سلف بیشتر می خواهد این پول را بدهد؟ آیا از طریق فروش اوراق خزانه می خواهد این کار بکند؟ پس 
از ابتدا به جای اوراق سلف نفتی، اوراق خزانه را به مردم بفروشد. سوم اینکه دولت وقتی اوراق سلف نفتی می فروشد عمال رقیب برای اوراق خزانه می تراشد. آنگاه بانکی که اوراق خزانه می خریده، اوراق سلف نفتی خریداری می 
کند. مساله بعدی این است که اگر دولت می خواهد این کار را از طریق اوراق سلف نفتی انجام بدهد از قبل باید در سیستم صنعت کشور کارهایی را می کرده است. به طور مثال ما ۱4۰ سال است که نفت داریم؛ اما هنوز تکنولوژی 
نفت مردمی نشده است. یعنی هنوز مردم هیچ رابطه ای با پاالیشگاه ها، تکنولوژی نفت و شرکت نفت ندارند و عمال شرکت ملی نفت یک شرکت کامال جزیره ای است که فقط به صورت یک محل آرمانی در بین مردم شناخته می 
شود. در حالی که اصالتا باید سیستم نفت درونی می شد و تمام دانشگاه ها رشته نفت می داشتند و تولید قطعات نفتی، سیستم های حفاری و... در کل کشور شکل می گرفت. دولت باید توسعه مینی پاالیشگاه یا مینی ریفاینری 
)Mini Refinery( را در دستور کار قرار می داد و پاالیشگاه هایی که 5۰۰ تا ۱۰۰۰ بشکه مصرف داشتند شکل می گرفتند. بعد این پاالیشگاه ها مشتقات نفتی و بنزین را تولید می کردند. اینها هستند که قدرت تولید را باال می 
برند. سپس دولت به این پاالیشگاه ها اجازه صادرات می داد. این زمان بود که با انتشار اوراق سلف نفتی با مشکل مواجه نبودند. همین نفت را که خارجی ها نمی خرند این پاالیشگاه ها می خریدند. همه این اوراق سلف را مانند 
معامالت آتی نفت می خریدند و از آن طرف پول به دست دولت می رسید و از طرف دیگر اینها نفت را تبدیل به گازوئیل و بنزین می کردند و لب مرز به جای قاچاق به قیمت روز دنیا می فروختند. با این کار هم اشتغال ایجاد شده 
و هم تکنولوژی درون زا می شد. اصل ماجرا آنجاست که مافیای نفتی باعث شد اوال تکنولوژی ها در سطح پاالیشگاه های بسیار بزرگ باقی بماند و مردمی نشود و ثانیا هیچ بخش اقتصاد کشور وصل نشود به سیستم نفتی جز 
مصرف منابع نفتی در حالی که اساس کار این است که تکنولوژی های تولید درون زا شود. هنوز هم دیر نشده و دولت می تواند مجوز آنها را در سطح وسیع به همه مناطق آزاد و تجاری بدهد. بعد اینها سریع راه می افتند و همین 
ها از شما نفت را خریداری می کنند. چه گشایشی در اقتصاد ایران شکل گرفته که دولت ایران می تواند در دو سال آینده نفت بفروشد؟ این سوال جدی است و دولت باید پاسخ دهد. تا آن گشایش اصلی اتفاق نیفتد امکان فروش 

نفت نیست و شما مجبورید برای بدهی امروز دوباره بدهی جدیدتر ایجاد کنید. این پروژه اگر موفق نشود باعث می شود بسیاری از سیاست گذاری های دولت بی اعتبار شود. 
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