
مرکز آمار اروپا اعالم کرد: پایین ترین رشــد اقتصــادی اتحادیه اروپا از زمان 
تاسیس آن به ثبت رسید.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، در 
دومین فصل سال ۲۰۲۰ متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و 
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب منفی ۱۲.۱ درصد و منفی ۱۱.۷ درصد 
بوده است که این رشد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه نخست در منطقه 
یورو ۸.۴ درصد و در ســطح اتحادیه اروپا ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. 
این بدترین عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی از زمان تاسیس اتحادیه اروپا 
محسوب می شود. هم چنین رشد اقتصادی در دوازده ماه منتهی به ژوین در 
سطح منطقه یورو به طور متوسط منفی ۱۵ درصد ودر سطح اتحادیه اروپا به 

طور متوسط منفی ۱۴.۱ درصد بوده است.در بین کشورهای اروپایی، بیشترین 
رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال متعلق به لیتوانی با منفی ۳.۷ درصد 
بوده است و پس از این کشور، فنالند با منفی ۵.۲ درصد و لهستان با منفی ۷.۹ 
درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشد اقتصادی مربوط به اسپانیا بوده 
است که رشد منفی ۲۲.۱ درصدی را تجربه کرده است. رشد  فرانسه نیز طی این 
مدت منفی ۱۹ درصد اندازه گیری شده است.در بین دیگر کشورهای اروپایی، 
رشد سه ماهه دوم ایتالیا منفی ۱۷.۳ درصد، بلژیک منفی ۱۴.۵ درصد، اتریش 
منفی ۱۳.۳ درصد، آلمان منفی ۱۱.۷ درصد و هلند منفی ۹ درصد اندازه گیری 
شده است.در بین بخش های مختلف، رشد مخارج نهایی مصرفی خانوارها در 

سطح منطقه یورو منفی ۱۴.۱ درصد و در سطح اتحادیه اروپا منفی ۱۳.۷ درصد 
بوده است. این رقم برای ســرمایه ثابت ناخالص به ترتیب منفی ۹.۹ درصد و 
منفی ۹.۶ درصد بوده است.منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، 
ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، 
هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند است که از یورو به عنوان واحد 
پولی خود اســتفاده می کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل 
۱۹ کشور عضو منطقه یورو به عالوه  بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، 
سوئد، کرواســی، جمهوری چک و رومانی است.پیشتر کمیســیون اروپا در 
گزارشی هشدار داده بود رکود اقتصادی کشورهای اروپایی بدتر از چیزی خواهد 

بود که پیش تر تصور می شد. طبق برآورد صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا، 
متوسط رشد اقتصادی امسال ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۸.۳ درصد 
خواهد بود که در صــورت تحقق، بدترین عملکرد اقتصادی این کشــورها از 
زمان تشکیل اتحادیه تاکنون بوده است.همچنین انتظار می رود متوسط رشد 
اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو منفی ۸.۷ درصد باشد. وضعیت برای کشور 
تاز جدا شده از اتحادیه یعنی انگلیس از این هم وخیم تر خواهد بود و پیش بینی 
می شود اقتصاد این کشور در سال جاری ۹.۷۵ درصد کوچک شود. در بین دیگر 
اقتصادهای بزرگ اروپایی، رشد اقتصادی فرانسه منفی ۱۰.۶ درصد، اسپانیا 

منفی ۱۰.۹ درصد و ایتالیا منفی ۱۱.۲ درصد برآورد شده است.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشــان داد کارشناسان وال استریت و سرمایه 
گذاران معتقدند پس از اصالح قیمتی که طال طی هفته گذشته داشت، اکنون 
آماده افزایش مجدد قیمت است.به گزارش ایسنا، اصالح قیمت طال در هفته 
گذشته به ریزش حدود ۲۰۰ دالری قیمت و سقوط آن از رکورد ۲۰۶۰ دالر 
به سطح ۱۸۸۰ دالر منتهی شــد و طال در محدوده ۱۹۵۰ دالر ثبات یافت.
تقاضای باال و موقعیت فنی نشــان می دهد که خوش بینی نسبت به صعود 
قیمت طال تغییری نکــرده و طال در هفته جاری عبور از مــرز ۲۰۰۰ دالر را 
هدف گرفته است.افشین نوابی، نایب رییس شــرکت بازرگانی ام کی اس در 
این باره به کیتکونیوز گفت: آنچه که مشاهده کردیم یک اصالح قیمت بسیار 
خوب بود. نگاهی به فضایی که در حال حاضر در آن بســر می بریم نشان می 
دهد که روند صعودی طال به پایان نرسیده است و این فلز ارزشمند باید دوباره 

به باالی مرز ۲۰۰۰ دالر برگردد. تا زمان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
این روند ادامه خواهد داشت.در نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز برای هفته 
جاری تحلیلگران وال استریت به شکل روشنی نسبت به افزایش قیمت طال 
خوش بین بودند. در نظرســنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۳ 
نفر شرکت کردند که از میان آنها هشــت نفر معادل ۶۱.۵ درصد به افزایش و 
دو نفر معادل ۱۵.۴درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی که سه نفر 
معادل ۲۳.۱ درصد نظر خنثی داشتند.وضعیت مشابه در میان سرمایه گذاران 
وجود داشت. در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۲۴۰۷ نفر 
شرکت کردند که از میان آنها ۱۴۳۹ نفر معادل ۵۹.۸ درصد به افزایش و ۵۲۷ 
نفر معادل ۲۱.۹ درصــد به کاهش قیمت طال رای دادنــد و ۴۴۱ نفر معادل 
۱۸.۳ درصد نظری نداشتند.کارشناسان وال اســتریت در نظرسنجی هفته 

پیش درباره روند قیمت طال به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند. هر اونس 
طال در معامالت روز جمعه پــس از دو روز معامله متوالی افزایش، همزمان با 
بهبود بازده اوراق خزانه آمریکا، کاهش پیــدا کرد. هر اونس طال در معامالت 
بازار نیویورک ۲۰ دالر و ۶۰ سنت معادل ۱.۱ درصد سقوط کرد و در ۱۹۴۹ 
دالر و ۸۰ بسته شــد و برای کل هفته حدود ۳.۹ درصد کاهش ثبت کرد که 
نخستین کاهش هفتگی در ۱۰ هفته گذشــته بود. طال به دالر روز سه شنبه 
بزرگترین کاهش قیمت روزانه از ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۳ تاکنون را ثبت کرد.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در بلو الین فیوچرز گفت: بازار طال 
شاهد ورود افراد زیادی برای خرید در قیمت پایین بود. من به روند صعودی 
طال خوش بین هستم. بسیاری از خریداران منتظر اصالح قیمت بودند و هفته 
گذشته این فرصت را به دست آوردند. سطح ۱۹۰۰ دالر و ۱۸۷۴ دالر سطوح 

حمایتی خوبی هستند. صعود قیمت به باالی مرز ۲۰۰۰ دالر باعث ورود افراد 
بیشتری به بازار خواهد شد.کوین گریدی، رییس شرکت فونیکس فیوچرز به 
کیتکونیوز گفت: فضای کالن به نفع قیمت باالتر طال مانده است. هیچ چیزی 
تغییر نکرده و عواملی که باعث صعود قیمت طال شده بودند به قوت خود باقی 
مانده اند.ریچارد بیکر، دبیر اورکا ماینر ریپورت در این باره اظهار کرد: بهبود 
نسبتا سریع طال و بازگشــت به باالی مرز ۱۹۰۰ دالر از رکورد هفتگی پایین 
۱۸۷۴ دالر بســیاری از تحلیلگران را متقاعد کرد که همچنان فضای زیادی 
برای صعود قیمت طال وجود دارد. من معتقدم که طال برای ســال ۲۰۲۰ تا 
مرز ۲۲۰۰ دالر پیش مــی رود.اما تحلیلگرانی هم بودنــد که کاهش قیمت 
 طال پیش بینی کرده و اشاره داشــتند که عالقه بیش از حد به طال، معامالت 

را پرازدحام کرده است.

اینستاگرام برای بررسی هویت اکانت هایی که مشکوک 
به نظر می رســند، درخواست ارائه شــماره شناسایی 
ملی خواهد داد.به گزارش ایســنا، اینســتاگرام با اعالم 
این خبر تاکید کرد هدف از این سیاســت جدید، هدف 
گرفتن اکانت هایی اســت که الگویی از رفتار نادرســت 
در آنها مشــاهده می شــود. اگر اکانتی حاضر نشود به 
درخواســت بررســی هویت خود از ســوی اینستاگرام 
پاســخ دهد، ممکــن اســت در اینســتاگرام غیرفعال 
شــود یا پســتهایش توزیع کمتری پیدا کنند یعنی در 
صفحه فالوئرها در رنک پایینتری نمایش داده شــوند. 
اکانت هایی که اکثر فالوئرهایشــان در کشــور متفاوتی 
نسبت به موقعیت صاحب اکانت هســتند یا به نظر می 

رسد اکانت های بات هســتند، هدف بررسی هویت قرار 
می گیرند.با این همه مشــخص نیســت این سیاســت 
چه تاثیری روی اکانت هایی خواهد داشــت که با اســم 
 مســتعار فعالیت می کنند و نگرانیهای حریم خصوصی 
را بــرای اکانت هایی ایجــاد می کند که فــاش کردن 
هویتشان ممکن است آنها را در معرض آسیب قرار دهد 
مانند اکانت هایی که اعتراضات "زندگی ســیاه پوستان 
اهمیت دارد" را ســازماندهی می کنند یا کســانی که 
از اینستاگرام برای اشــتراک گذاری اطالعات حساس 
اســتفاده می کنند.اینســتاگرام در یک پســت وبالگ 
خود اعالم کــرد هدف از این سیاســت کمــک به این 
شرکت شــبکه اجتماعی برای شناسایی اکانت هایی که 

تالش می کنند مخاطبانشــان را گمراه کنند و امن نگه 
داشتن جامعه اینستاگرام است.بر اساس گزارش بیزنس 
اینســایدر، اینســتاگرام درباره تعریف اکانت مشکوک 
حاضر نشد توضیحی دهد.تالش برای شناسایی اکانت ها 
در اینستاگرام در فاصله چند ماه باقی مانده به برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و در بحبوحه تالش 
فیس بوک – شرکت مادر اینســتاگرام- برای مبارزه با 
اطالعات نادرســت و فعالیتهای غیرقانونی صورت می 
گیرد. اینستاگرام در اواخر ســال ۲۰۱۸ اعالم کرده بود 
با الیکهای جعلی و انبوه و فالوها و کامنتهایی که توسط 
اپلیکیشنها و باتها در این پلتفرم ایجاد می شوند، مقابله 

خواهد کرد.

سخنگو ســهام عدالت گفت: در حال حاضر ۵ هزار ۶۰۰ 
میلیارد تومان به حســاب فروشندگان ســهام عدالت 
– حدود ۱ میلیون ۹۰۰ هزار نفر – واریز شــده اســت.، 
حسین فهیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار ۶۰۰ 
میلیارد تومان به حســاب فروشندگان ســهام عدالت 
– حدود ۱ میلیون ۹۰۰ هزار نفر – واریز شــده اســت، 
گفت: از حدود ۱۹ میلیون نفری که در مدیریت ســهام 
عدالت روش غیر مســتقیم را انتخاب کرده بودند، کم تر 

از دو میلیون نفر تصمیم گرفتند تا بخشی از سهام شان 
را – مجموع ۶۰ درصد – را به فروش برسانند.وی ادامه 
داد: بر اساس تصمیم شــورای عالی بورس و بنابر شیوع 
ویروس کرونا تصمیم بر این شــد که شناسایی مشتری 
و ثبت و ضبط مشــتری در شــرکت ســپرده گذاری به 
عنوان درگاه ورودی بــازار اوراق بهادار، بــا دو مولفه ی 
اطالعاتی صورت بگیرد و افراد مجبور به مراجعه حضوری 
نباشند.مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری بورس اوراق 

بهادار گفت: »شــماره شبا حســاب بانکی« و »شماره 
سیم کارتی به نام دارنده ســهام عدالت« در حال حاضر 
می توانند بار ثبت و ضبط مشتری را به طور غیر حضوری 
به دوش بکشند.حســین فهیمی اضافه کرد: کســانی 
که به درســتی »شماره شبا حســاب بانکی« و »شماره 
ســیم کارت« را معرفی کرده بودند، سهامشان به فروش 
 گذاشته شــده و پول حاصل از ســهام به حساب آن ها 

واریز شده است.

اوپک برآورد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را کاهش داد 
و درباره بهبود تقاضا در ســال ۲۰۲۱ بــه دلیل ویروس 
کرونا ابراز تردید کرد.بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از رویترز، برآورد سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در روز چهارشنبه )۲۲ مردادماه( نشان داد افت 
تقاضای جهانی نفت در ســال ۲۰۲۰ به مراتب شدیدتر 
از پیش بینی پیشین این سازمان خواهد بود. این تغییر 
برآورد به دلیل آثار ویروس کرونا و شــک و تردیدهای 

موجود درباره بهبود تقاضا در ســال آینده میالدی رخ 
داد که حمایت این ســازمان از بــازار را به طور بالقوه ای 
دشــوارتر می کند.اوپک در گزارش ماهانــه خود اعالم 
کرد تقاضای جهانــی نفت ۹ میلیون و ۶۰ هزار بشــکه 
در روز کاهش می یابد. این رقم در گزارش پیشــین این 
ســازمان ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز پیش بینی 
شــده بود.براســاس این گزارش، تحوالت قیمت نفت و 
فرآورده های نفتی در نیمه دوم ســال ۲۰۲۰ همچنان 

تحت تأثیر نگرانی از موج دوم ویروس کرونا و سطح باالی 
ذخیره سازی جهانی خواهد بود.برآورد اوپک در تازه ترین 
گزارش این سازمان درباره بهبود تقاضا تغییری نکرد و در 
عین حال پیش بینی کرد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱، ۷ 
میلیون بشکه در روز افزایش می یابد. این در حالی است 
که این نهاد اعالم کرد این چشــم انداز تحت تأثیر عدم 
 اطمینان بســیاری قرار دارد که ممکن است بر مصرف

 نفت اثر منفی بگذارد.

مدیــر اجرایی عرصه مســکن مهر پردیس با اشــاره به 
واگذاری عرصــه ۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد مســکن مهر در 
۱۵ ماه گذشــته، از آغاز فروش تابســتانه عرصه در این 
شهر جدید خبر داد.به گزارش ایســنا، حضرتی،  مدیر 
اجرایی عرصه مســکن مهر پردیس با اعــالم این خبر 
گفت: با تصویــب هیات مدیره شــرکت عمران پردیس 
 و همچنیــن مجــوز صــادره از طرف مجمــع عمومی

 شــرکت مادر تخصصی شــهرهای جدیــد، خریداران 
عرصه مسکن مهر می توانند با پیش پرداخت ۲۰درصد 
از قیمت عرصه از تمامی تخفیفات اعالم شــده استفاده 
و مابقی را تا آخر ســال جاری تســویه کننــد.او با بیان  
اینکه فــروش بلندمدت اقســاط  پنج ســاله همچنان 

به قوت خود باقی اســت، افــزود: متقاضیانی که تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی)کمیته امداد، بهزیســتی( 
هســتند، افــزون بــر برخــورداری از تخفیف هــای 
 اعالم شــده مشــمول ۲۰ درصــد تخفیــف دیگــر
 نیــز می شــوند.  حضرتــی بــا بیــان اینکــه خرید 
عرصــه بــرای متقاضیــان ثبت نامــی هیــچ الزامی و 
اجباری نیســت، عنــوان کــرد: واگــذاری ۲۷ هزار و 
۵۰۰ واحــد عرصــه در ۱۵ماه گذشــته بیانگــر این 
 اســت که اهمیــت و ارزش خــود مالکــی و مالکیت
 شــخصی برای مردم کامال ملموس بوده و پیشــرفت 
چشــمگیر پروژه هــای عمرانــی در بخــش ســاخت 
و  زیرســاخت ها در شــهر جدیــد پردیــس گواهی بر 

این مسئله اســت.او خاطر نشان کرد، شــرکت عمران 
طبق دســتورالعمل واگــذاری عرصه بــه وظائف خود 
عمــل و تمامــی درآمــد حاصــل از محــل فــروش 
 عرصــه را بــرای پیشــبرد پروژه هــای مســکن  مهر 

هزینه کرده است.
مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر شهر جدید پردیس تاکید 
کرد، یکی از اهداف و سیاســت های مهم شرکت عمران 
شهر جدید پردیس پس از واگذاری عرصه مسکن مهر، 
سنددار کردن ششدانگ عرصه و اعیان این واحدها است. 
همکاران ما در واحدهای مربوطه به دنبال اخذ پایان کار 
پروژه ها از شهرداری هستند و تیم ویژه ای نیز پیگیر مامور 

پیگیری این موارد شده است.

ثبت پایین ترین رشد اقتصادی تاریخ اروپا

طال آماده صعود مجدد است

درخواست کد ملی از اکانت های مشکوک در اینستاگرام

اوپک برآورد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را کاهش دادواریز۵ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان به حساب حدود ۲میلیون سهامدار عدالت

شرایط جدید خودمالکی شدن واحدهای مسکن مهر پردیس
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شکایت رسمی ایران از کره جنوبی کلید خورد 

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد

 جهانی شدن و  رقابت پذیری؛
 بزرگ ترین مسائل پیش روی صنعت

 اتاق بازرگانی ایران و کره: 
 سئول 8/۵ میلیارد دالر 

را پس نمی دهد 
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 نقش  دولت
 در ریزش بورس

جبران کسری بودجه 
مزمن با اوراق نفتی

در مــاه های گذشــته به 
دلیــل حمایــت دولت از 
بورس شاهد رشد صعودی 
شاخص بورس بودیم. در 

آن مقطع ...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
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 تخلف بزرگ در 
گران فروشی موبایل

درآمد ۹۰ هزار میلیاردی 
دولت از »دارا دوم«

پرداخت سود اوراق نفتی نهایتا  افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد

بار  تورمی  طرح   پیش  فروش  نفت
صفحه3

صفحه۴

  شوک دولتی به بازار سهام
شاخص کل بورس در آستانه سقوط به کانال یک میلیون و 800 هزار واحد قرار گرفت

افت  ۷2  هزار  واحدی  شاخص  بورس                                          
عرضه  اوراق  سلف  نفتی   یکی  از  دالیل  اصلی  این  سقوط   دانسته  شده  است

واردات گوشــی با دالر ۱۲ هزار تومانــی و فروش 
آن به نــرخ روز دالر نمونه ای از سواســتفاده هایی 
اســت که در بازار تلفن همراه به چشــم می خورد. 
مشــاهدات میدانی در چند ماه اخیر تاکنون نشان 
دهنده افزایش قیمت موبایل در بازارهاست. از طرفی 
دیگر شــکایات خریداران نیز از فروشگاهها و مراکز 
خرید موبایل حاکی از این اســت که در آشفته بازار 
موبایل گرانفروشی وجود دارد و مسئولی پاسخگوی 
این شرایط نبوده و نیست. افزایش نرخ ارز تا حدود 
بسیار زیادی در گرانی ها تاثیر داشته اما همه ماجرا 
این نیست. گرانفروشی در بازار موبایل با استناد به 
صحبت های بسیاری از فعاالن بازار و مسئوالن امر به 

سواستفاده از افزایش نرخ ارز باز می گردد...

نگاهی به میزان و ارزش سهام چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، 
بندرعباس و اصفهان نشان می دهد دولت می تواند از محل 
فروش سهام این شرکت ها بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان 
درآمد کسب کند.اوایل خرداد سال ۹۸ بود که هیئت دولت 
در دستور کاری، واگذاری سهام خود در ۶ پاالیشگاه را به 
تصویب رساند؛ البته به جز شرکت های پاالیشی، واگذاری 
سهام خودروســازها و بانک ها نیز در این مصوبه قید شد. 
دولت برای واگذاری ســهام خود در بانک ها و شرکت های 
پاالیشی، دو راهکار پیش رو داشت که یکی از آن ها واگذاری 
سهام به صورت بلوکی و دیگری عرضه سهام خود به صورت 
صندوق های ETF بود. ۲۰ فروردین سال جاری، هیئت 
دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی رأی مثبت داد؛ 

بر این اساس مقرر شد...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی اعالم کرد:
 7 اقدام بانــک مرکزی برای 

اصالح نظام بانکیه
رئیس کل بانک مرکزی با تشــریح ۷ اقدام بانک 
مرکزی برای اصالح نظام بانکی، از تغییر مدیران 
متخلف بانکهای ناسالم و تعیین هیئت سرپرستی 
بر مؤسســات اعتباری ناســالم و متوقف کردن 
روند تخریبــی آنها در بازار خبــر داد. به گزارش 
تسنیم،  عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت 
اینستاگرامی خود به تشریح برخی از اقدامات  بانک 
مرکزی برای اصالح نظام بانکی پرداخت و نوشت:

سامان دهی بانکهای ناسالم: تغییر مدیران متخلف 
بانکهای ناسالم/ کاهش تسلط سهامداران عمده 
بر آن بانکها / کاهش شدید اتکای بانکهای ناسالم 
بر اضافه برداشــت از بانک مرکزی. تعیین هیئت 
سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف 
کردن روند تخریبی آنها در بازار و شــروع اصالح 
ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنها و تعیین تکلیف 
مؤسسات اعتباری غیرمجاز. ادغام بانکها و مؤسسه 
اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه. 
این طرح طبق برنامه و با دقت، با همکاری ستادکل 
نیروهای مسلح در حال تحقق و در مراحل پایانی 
است. تدوین و اجرای سیاست گذاری نوین پولی، 
سامان دهی اضافه برداشت بانکها و کاهش شدید 
حجم آن و منوط کردن هرگونه دریافت اعتبار و 

اضافه برداشت بانکها به ارائه وثیقه.
اصالح ضوابــط تأیید صالحیت مدیــران، نحوه 
شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها، 
با هدف ارتقای نظارت بانک مرکزی و الزام بانکها 
به افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی داراییها، 
آورده نقدی و صرف سهام و نیز تسریع در فروش 
اموال مازاد. وضع مقرات جدید در تراکنش های 
بانکی: تفکیک حســابهای تجاری از حسابهای 
اشــخاص/ محدودیت در تراکنشهای اشخاص 
حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص 
حقوقی و نیز حســابهای تجاری/ معرفی ضوابط 
جدید در بخشی از تراکنشها و مبادالت چکهای 

تضمینی برای مقابله با پولشویی.
تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات 
معوق بانکها در جهت رعایت مالحظات و قواعد 
شرعی در امهال مطالبات. وصول مطالبات معوق 
بدهکاران کالن با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری 

کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.

بورس مسکن مسیری شفاف 
برای ساماندهی بازار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه 
بورس مسکن مسیری شــفاف برای ساماندهی 
وضعیت بازار در این بخش اســت، گفت: مجلس 
حامی مسکن بوده و در این راستا از هیچ کمکی 
دریغ نخواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ،محمدرضا پور ابراهیمی با تاکید بر 
ضرورت اتخاذ راهکاری برای تسریع در ساماندهی 
وضعیت بازار مسکن، گفت: پیشنهادهای بسیاری 
برای ساماندهی بازار مسکن به مجلس رسیده اما 
در این میان بورس مسکن با توجه به شفافیتی که 
در معامالت ایجاد خواهد کرد مورد حمایت است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان ایکه فروش متری زمیــن در بورس کاال 
پیشنهادی مناسب در مسیر بهبود وضعیت بازار 
بوده اســت، افزود: این پیشــنهاد برای مدیریت 
عرضه و تقاضا در بخش امالک و مســتغالت می 

تواند کمک کننده باشد.

گره گشــایی از کار تولیــد با 
تسهیالت قرض الحسنه

فرهنگ قرض الحسنه چرخ های تولید و اشتغال در 
شرکت های دانش بنیان را به حرکت درمي آورد.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از 
باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت های دانش بنیان 
که محصــوالت با فناوري بــاال تولید مي کنند و 
گره گشاي مشکالت کشور هستند، از تسهیالت 

قرض الحسنه استفاده مي کنند.
شــرکت های دانش بنیانــی که از تســهیالت 
قرض الحسنه بانک مهر ایران استفاده کرده اند، در 
حوزه هاي مختلفي فعالیت مي کنند. از جمله یک 
شرکت در حال تولید دستگاه هاي تشخیص طبي 
مخصوصاً تشخیص آزمایشات کرونا است که نیاز 
امروز کشور است. این دستگاه به گفته تولیدکننده 
آن نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به نمونه خارجي 

ارزان تر است.
مدیر این شرکت می گوید: تسهیالت را با کارمزد 
خیلي پاییــن دریافت کردیم و وثایقــي که از ما 

دریافت شد نیز در قالب چک و سفته بود.

خبر

نگاهی به میزان و ارزش ســهام 
چهار پاالیشــگاه تهران، تبریز، 
بندرعبــاس و اصفهان نشــان 
می دهد دولت می تواند از محل 
فروش سهام این شرکت ها بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد کســب کند. به گزارش مهر، 
اوایل خرداد ســال ۹۸ بود که هیئت دولت در دســتور کاری، 
واگذاری سهام خود در ۶ پاالیشگاه را به تصویب رساند؛ البته به 
جز شرکت های پاالیشی، واگذاری سهام خودروسازها و بانک ها 
نیز در این مصوبه قید شــد. دولت برای واگذاری سهام خود در 
بانک ها و شرکت های پاالیشی، دو راهکار پیش رو داشت که یکی 
از آن ها واگذاری سهام به صورت بلوکی و دیگری عرضه سهام 
خود به صورت صندوق های ETF بود. ۲۰ فروردین سال جاری، 
هیئت دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی رأی مثبت 
داد؛ بر این اساس مقرر شد صندوق سرمایه گذاری قابله معامله 
واسطه گری های مالی )ETF( اول که به دارا یکم معروف شده 
است، متشکل از باقیمانده سهام دولت در چند بانک و بیمه توسط 

وزارت اقتصاد تشکیل و سهام آن در بورس عرضه شود.
همچنین مقرر شد صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه 
گری مالی )ETF( دوم که به دارا دوم مشــهور شــده است، 
متشکل از باقیمانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، 
بندرعباس و اصفهان نیز توســط وزارت نفت تشکیل و سهام 

صندوق در بورس عرضه شود.
دولت برای ETF سوم نیز برنامه دارد و قرار است صندوق دارا 
سوم متشکل از سهام دولت در ایران خودرو، سایپا، ملی مس، و 
ملی فوالد نیز توسط وزارت صمت تشکیل و در بورس عرضه شود.

چشم بازار به پاالیشی ها
پس از عرضه دارا یکم در تیر ماه، آماده سازی صندوق دارا دوم یا 
ETF پاالیشی هم به گوش رسید. با جدی شدن این واگذاری، 
سازمان خصوصی سازی از عرضه صندوق ETF پاالیشی در 
شهریورماه خبر داد. با اعالم این خبر، پاالیشی ها تبدیل به لیدر 
بازار بورس شدند و بیشترین حجم از ورود پول حقیقی به سهام 

مربوط به سهام پاالیشگاه ها شد.
تحلیل رایج کارشناسان درباره سهام پاالیشی روی این موضوع 

متمرکز بود که دولت به دلیل تأمین نیازهای مالی خود، سهام 
این پاالیشگاه ها را با قیمتی باالتر از ارزش فعلی به فروش خواهد 
رساند و این به معنای حمایت جدی دولت از افزایش قیمت سهام 
این شرکت هاست. از آنجاکه تخفیف قیمتی برای مردم ۲۰ درصد 
میانگین قیمتی یک ماهه سهام پاالیشی بود، بیشتر تحلیلگران 
از افزایش قیمت سهام این شرکت ها طی چند هفته آینده خبر 
می دادند تا دولت درآمد بیشتری کسب کند. با چنین تحلیلی که 
با اقبال سهامداران به سهام پاالیشگاه ها مواجه شد، پاالیشی ها 
در تیررس خرید قرار گرفتند و هرچه که حقوقی ها سهام این 

شرکت ها را به فروش می رساندند، حقیقی ها خریدار بودند.

نگاهی به روند قیمتی سهام
یکی از دالیل اصلی اقبال مردم به نمادهای پاالیشی، رشد خیره 
کننده این سهام ها بود، حتی در روزهایی که قیمت جهانی نفت 
و فرآورده های نفتی منفی بود، این رشــد ادامه داشــت. بطور 
میانگین، پاالیشی ها از ابتدای امسال تا به امروز، با رشد حدود 
۵۰۰ درصدی سهام خود مواجه بوده اند. در تاریخ ۵ فروردین 
۹۹ قیمت هر سهم پاالیشگاه اصفهان ۵۲۷ تومان بود که در پایان 
معامالت روز چهارشنبه هفته گذشته روی عدد ۴ هزار و ۶۵۲ 
تومان ایستاد. پاالیشگاه تهران هم در نخستین روز کاری سال ۹۹ 
به قیمت ۶۹۸ تومان معامله شد و قیمت پایانی روز چهارشنبه 
هفته قبل آن ۴ هزار و ۶۵۲ تومان شد. پاالیشگاه بندرعباس هم 
در تاریخ ۵ فروردین سال جاری، برای هر سهم خود عدد ۹۲۴ 

تومان را دید که هم اکنون قیمت پایانی آن، ۵ هزار و ۱۲۵ تومان 
است. پاالیشگاه تبریز نیز چنین شرایطی دارد؛ قیمت این سهم 
در نخستین روز کاری سال جاری ۱,۵۱۰ تومان بود که آخرین 
رقم ثبت شده برای آن در روز چهارشنبه ۵ هزار و ۶۴۰ تومان 
ثبت شد. این روند به خوبی نشان می دهد پاالیشی ها طی ۵ ماه 
اخیر، رشد بسیار خوبی داشته اند و همواره از نمادهای پربازدید 

بازار سرمایه بوده اند.

ارزش بازاری پاالیشگاه ها
خرداد سال گذشته، ارزش پاالیشگاه اصفهان ۲۰ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان، پاالیشگاه تبریز ۹.۲ هزار میلیارد تومان، پاالیشگاه 
بندرعباس ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و پاالیشگاه تهران ۱۷ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در مرداد ۹۹ با رشد بی نظیری 

مواجه شده اند.
پاالیشگاه اصفهان هم با افزایش ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی ارزش 
بازارش، به رقم ۲۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ پاالیشگاه 
تهران هم با پرشــی ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 
گذشته به عدد ۲۰۴ هزار میلیارد تومان دست یافته است. ارزش 
بازار پاالیشگاه بندرعباس هم به رقم ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و 
شرکت پاالیش نفت تبریز هم به ۵۶ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان 
رســیده اســت. این افزایش به معنای درآمد بیشتر دولت در 
واگذاری سهام خود در این پاالیشگاه هاست که نسبت به سال 

گذشته حدوداً ۸ برابر شده است.

ارزش و میزان سهام دولتی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به نمایندگی 
از دولت، بخشی از سهام شرکت های پاالیشی را در دست دارد. 
سهم این شرکت دولتی در پاالیشــگاه اصفهان ۱۳.۷۵ درصد 
معادل ۷ میلیارد سهم، پاالیشگاه تهران ۱۵.۸۵ درصد معادل 
۷ میلیارد سهم، پاالیشگاه بندرعباس ۱۶.۶۶ درصد معادل ۵ 
میلیارد سهم و پاالیشگاه تبریز ۱۶.۱۴ درصد معادل ۲ میلیارد 
سهم است. از نظر ارزشی، سهام پاالیشگاه های تهران و اصفهان 
از ارزش بیشتری برای دولت برخوردار است و شاید بتوان یکی 
از دالیل عالقه حقیقی ها به این دو شــرکت را همین موضوع 
دانست. نگاهی به ارزش بازار و محاسبه سهم دولت از ارزش بازار 
این شرکت ها نشان می دهد که در صورت واگذاری سهام این 
شرکت ها )بدون محاسبه تخفیف ۲۰ درصدی(، دولت بیش از 
۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کند. این در حالی است 
که صبح روز دوشنبه هفته گذشته، سازمان خصوصی سازی 
رسماً موضع پیشین خود را نقض و اعالم کرد سهام سه پاالیشگاه 
تهران، اصفهان و بندرعباس با قیمت های پایه حدود ۶ هزار تومان 

از طریق بلوکی واگذار می شوند.
این خبر منجر به ریزش شدید بازار سرمایه و سقوط نمادهای 
پاالیشی شد که به سایرنمادهای غیر هم گروه نیز تسری یافت 
تا بورس با یک شوک بزرگ مواجه شود. در نهایت پس از دو روز 
اعالم شد عرضه بلوکی لغو و سهام دولتی شرکت های پاالیشی در 
قالب صندوق دوم واگذار می شوند. اما اگر واگذاری سهام دولتی 
این پاالیشگاه ها به صورت بلوکی انجام می شد، به شرط موفقیت 
آمیز بودن آن، تنها ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از واگذاری سهام خود 
در سه پاالیشگاه تهران، اصفهان و بندرعباس درآمد به دست 
می آورد که سهم پاالیشگاه بندرعباس ۳۰ هزار میلیارد تومان، 
پاالیشگاه تهران ۴۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و شرکت پاالیش 

نفت اصفهان ۴۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان می شود.
اگر دولت در بهار سال گذشته سهام این چهار پاالیشگاه را واگذار 
می کرد کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کرد که 
اکنون با توجه به رشد بازاری این شرکت ها، درآمدی حدود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان کســب می کند که البته این رقم با توجه به 
تغییرات قیمتی سهام طی روزهای آینده ممکن است کاهش یا 
افزایش یابد، اما به نظر می رسد کف این درآمد برای دولت در صورت 
مثبت بودن سهام پاالیشی و کسر ۲۰ درصد از قیمت میانگین یک 

ماهه تا روز پذیره نویسی، ۹۰ هزار میلیارد تومان باشد.

نماد های پاالیشی طی چند وقت اخیر رشد بی سابقه ای داشتند

درآمد ۹۰ هزار میلیاردی دولت از »دارا دوم«

روحانی:
 توقیف ۴ کشتی ایرانی از اساس دروغ است 
رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
ممکن است واکسن کرونا ساخته شود ولی ممکن 
است دوباره به شکل دیگری ظهور و بروز داشته 
باشد، بنابراین ما باید برنامه ریزی بلندمدت تری در 
نظر بگیریم. حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: 
مردم در ماه های اسفند و فروردین در مواجهه با 

کرونا متوجه شدند که این بیماری جدی است.
وی ادامه داد: برخی فکر کردند که زمان شــیوع 
کرونا کوتاه است و باید دو سه هفته مراعات کنیم و 

سپس تمام می شود.
رئیس جمهور بیان داشت: مردم در موج دوم کرونا 
متوجه شدند که این بیماری برای یک زمان کوتاه 
چند هفته ای نیست بنابراین ما باید سبک زندگی 
و پروتکل های مراســمات را عوض کنیم، آن هم 
برای ماه ها یا برای ســال ها. ممکن است واکسن 
کرونا ساخته شود ولی ممکن است دوباره به شکل 
دیگری ظهور و بروز داشته باشد. بنابراین ما باید 

برنامه ریزی بلندمدت تری در نظر بگیریم.
او گفت: روند بیماریهای مربوط به کرونا در بسیاری 

استانها روند نزولی پیدا کرده است.
روحانی تاکید کرد: ضمن اینکه برای دست یابی به 
واکسن کرونا تالش می کنیم، اگر کشوری زودتر به 
این واکسن دست یافت، برای خرید آن اقدام می 
کنیم. او ادامه داد: ممکن است واکسن کرونا هم 
پیدا شود ولی سال بعد باز ویروس به صورتی دیگر 

ظهور پیدا کند.
رئیس جمهور همچنین گفت: توقیف ۴ کشتی 
ایرانی در آب های بین المللی از اساس دروغ است. 
این دروغ به خاطر پوشاندن خفت آمریکا در شورای 

امنیت بود.

خبر
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رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: 
صحبت های متفاوتی در این باره انجام شده که نشان 
می دهد چیزی بین ۶ تا ۹ میلیارد دالر پول ایران در 
کره آزاد نشده است اما آن رقمی که اتاق بر روی آن 

تاکید دارد، ۸,۵ میلیارد دالر است.
 براساس شــنیده ها بانک مرکزی ایران در حال آغاز 
مقدمات شــکایت از کره جنوبی بابت عدم آزادسازی 
پول های کشورمان است در حالی که کره ای ها بسیار 
مصر هستند که کار به شکایت نکشــد و برای حسن 
روابط بین دو کشور پیشنهاد ارایه کاالها و اقالم دارویی 
کرده اند. گویا چندی پیش با جدیت ایران در مقابل کره 
جنوبی برای آزادسازی دالرهای حبس شده کشورمان، 
کره محموله ۵۰۰ هزار دالری دارو برای ارسال به ایران 
آماده کرد اما ایران پذیرش ایــن محموله را منوط بر 
موافقت وزارت بهداشت کشورمان اعالم کرد و هنوز هم 
مذاکرات برای دریافت این محموله نتیجه ای نداشته 
است. هر چند تصور کره این است که با این پیشنهادات 
می تواند سختگیری های ایران برای پرداخت پول های 
بلوکه شده را کم کند اما شــنیده ها حاکی از آن است 
که بانک مرکزی کشــورمان مقدمات شکایت از کره 
را آغاز کرده اســت. طبق گفته ها آخرین گزینه ما در 
برابر کره شکایت است و کره هم به شدت مصر است تا 
برطرف سازی مشکل دو کشور از کانال شکایت پیگیری 
نشود. حسین تنهایی رییس اتاق ایران و کره جنوبی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره روابط بین دو 
کشور بحث از شکایت ایران از کره اظهار داشت: در حال 
حاضر بین دو کشور رابطه اقتصادی قابل توجهی وجود 
ندارد و می توان گفت روابط اقتصادی ایران و کره تعطیل 
شده است. عمال ارتباطی با کره ای ها نداریم و فقط با چند 
شرکت بخش خصوصی کوچک و بسیار متوسط کره ای 

در مباحث کاالهای دارویی ارتباطاتی باقی مانده است.
وی ادامه داد: در حالی که قبال فقــط در اتاق بازرگانی 
با ۱۶۰ شرکت کره ای که تعدادی از آنها از شرکت های 

بسیار بزرگ کره بودند، روابط اقتصادی داشتیم اما امروز 
تمام شــرکت های بزرگ، ایران را ترک کرده اند و فقط 
برخی از شرکت های کوچک روابط را ادامه می دهند که 
حجم آن هم ناچیز است. رییس اتاق ایران و کره جنوبی 
تاکید کرد: با مجموعه این شرایط طبیعی و منطقی است 
که بخواهیم بحث شکایت را دنبال کنیم. تنهایی با اشاره 
به ارســال محموله دارویی وعده داده شده از سوی کره 
جنوبی گفت: متاسفانه این موضوع هم فقط در حد حرف 
بود و هنوز هم اقدامی انجام نشده است. وی درباره میزان 
پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: 
صحبت های متفاوتی در این باره انجام شــده که نشان 
می دهد چیزی بین ۶ تا ۹ میلیارد دالر پول ایران در کره 
آزاد نشده اســت اما آن رقمی که اتاق بر روی آن تاکید 
دارد، ۸,۵ میلیارد دالر اســت. تنهایی با اشاره به ارزش 
محموله دارویی کره که قرار است به ایران ارسال کند، 
ادامه داد: کره قول داده بود که حداقل ۵۰ میلیون دالر 
را در قالب اقالم دارویی به ایران بازگرداند اما این رقم به 
۲ میلیون دالر هم نرسید. رییس اتاق ایران و کره با بیان 
اینکه پیشنهادات متعددی به کره ای ها برای بازگرداندن 
پول های ایران داشــته ایم، گفت: یکی از پیشنهادات 
ما بحث تهاتر این پول با کاالهایــی مانند خودرو، مواد 
اولیه، لوازم خانگی، قطعات خودرو ،پتروشیمی و کاغذ 
و پزشکی و ...بوده که با این کاالها می توان بخشی از این 
پول های ایران را تهاتر کرد. وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم 
در هر دو کشــور بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی 
موضوع تهاتر را دنبال کنند تا مشــمول تحریم ها قرار 
نگیرند اما کره ای ها موافقت نکردند و گفتند از آنجایی 
که این پول متعلق به بانک مرکزی ایران است نمی توان 
از این مسیر، این اقدام را انجام داد. رییس اتاق ایران و 
کره جنوبی تاکید کرد: با فشار حداکثری امریکا، کره 
جنوبی می ترسد اگر حمایت امریکا را نداشته باشد، 
مورد حمله کره شــمالی قرار بگیرد. به همین دلیل 

نمی تواند حمایت امریکا را از دست بدهد.

مدیر عامل بورس انرژی ایــران از جزییات عرضه اولیه 
قراردادهای سلف موازی اســتاندارد نفت خام سنگین 
صادراتی شرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه )۲۶ 
مرداد ماه( انجام می شود، خبر داد و گفت: حجم این تامین 

مالی ۲۰ هزار میلیارد ریال است.
سید علی حسینی با اشاره به عرضه اولیه قراردادهای سلف 
موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی 
نفت ایران که در روز یکشنبه )۲۶ مرداد ماه( انجام می 
شود، گفت: ناشر این اوراق شرکت ملی نفت ایران و هدف 
از این عرضه تامین مالی طرح های توسعه ای و هزینه های 
جاری شرکت ملی نفت ایران است که در دو نماد "سنفت 

۰۰۲" و " سنفت ۰۰۳" انجام می شود.
مدیر عامل بورس انرژی ایران اظهار داشــت: این اوراق 

به ترتیب ابزار مالی اختیار فــروش و خرید ۱۸.۵ و ۱۹ 
درصدی بوده و بازارگردان نیز با نرخ سود روزشمار ساالنه 
۱۷.۵ درصد نسبت به نقدشــوندگی اوراق در طی دوره 

معامالتی اقدام می کند.
وی گفت: طول دوره عرضه اولیــه در این نماد، یک روز 
کاری و از ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود، سررسید 
این اوراق دو سال شمســی بوده و معامالت ثانویه این 
اوراق نیز حداکثــر ۱۰ روز کاری پس از پایان روزعرضه 

اولیه آغاز می شود.
حسینی قیمت پایه هر قرارداد را ۹ میلیون و ۴۴۶ هزار و 
۲۲۰ ریال اعالم کرد که بدین ترتیب حجم تامین مالی در 
نماد "سنفت۰۰۲"، معادل پانزده هزار میلیارد ریال و در 
نماد "سنفت ۰۰۳" ، پنج هزار میلیارد ریال خواهد بود. 

شکایت رسمی ایران از کره جنوبی کلید خورد 
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کاهش قیمت در بازار طال و سکه
پس از به آرامش رسیدن نوسان بازار جهانی طال، ) شنبه( بازار سکه و طالی ایران روندی کاهشی را تجربه کرد. براین اساس سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. بازار طال ) ۲۵ 

مردادماه( هفته جدید را درحالی آغاز کرد که نرخ انس جهانی پس از سقوط بیش از ۱۲۰ دالری در هفته گذشته، امروز نوسان کمی را تجربه کرد و به بهای یک هزار و ۹۴۵ دالر معامله  شد.  در بازار داخلی شنبه در ساعت 
۱۴ و ۳۵ دقیقه، هر قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه، با قیمت ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله  شود.بهای سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۱۵۰ 

هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. نیم سکه پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد: 

جهانی شدن و  رقابتپذیری؛ بزرگ ترین مسائل پیش روی صنعت
رسالت صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های 

اقتصاد ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، با تأکید بر اینکه جهانی شدن و برخورداری از صنعت 
رقابت پذیر از بزرگ ترین مسائل پیش روی صنعت و اقتصاد کشور است، در پاسخ به سؤالی دربارۀ گام های 

فوالد مبارکه در حوزۀ جهش تولید چنین پاسخ داد:
امسال به فرمودۀ مقام معظم رهبری سال »جهش تولید« نام گذاری شده است. سالی که درست در 
شدیدترین تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران، قرار است حرکتی جهش گونه در اقتصاد ایران شکل 
گیرد و تا امروز که پنج ماه از سال سپری شده، نمود عینی این امر در برخی از بخش های صنعتی و معدنی 

کشور به خصوص حوزۀ فوالدسازی آشکار شده است. 
ایران با برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل کرده، دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه، وجود 
پتانسیل های درونی، مانند معادن، و   وجود راه های استراتژیک، ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های 
مختلف اقتصادی دارد و حوزۀ صنایع معدنی و به ویژه فوالدسازی نیز از این امر مستثنا نیست. واقعیت 
آن است که فشارهای خصمانۀ آمریکا در سه سال گذشته سبب شده رشد اقتصادی در کارنامۀ اقتصاد 
ایران منفی شود، ولی بدنۀ تولید و صنعت کشور توانسته همچنان استوار باشد و نه تنها نیاز داخلی کشور 
را برآورده سازد، بلکه محصوالت خود را روانۀ بازارهای هدف صادراتی کند و در دوره ای که فروش نفت 
عمال امکان پذیر نیست، برای کشور ارزآوری داشته باشد. شاید به صراحت بتوان گفت همین ایستادگی 
است که نماد تاب آوری باالی اقتصاد ایران است. خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود، در 
اقتصاد ایران شعار »جهش تولید« در پیشانی استراتژی های اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد 

اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.
در این میان نکتۀ حائز اهمیت آن است که اکنون در سایۀ شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم ها علیه 
اقتصاد ایران، »جهش تولید« استراتژی اصلی کشور قلمداد شده و بخش های مختلف صنعتی و تولیدی 
نیز به خوبی به این نکته پی برده اند که نه تنها نباید متوقف شوند، بلکه باید در مسیر توسعه حرکت کنند. 
اما نباید این واقعیت را نیز از ذهن دور داشت که وضعیت کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دارد؛ چراکه ظرف 
سه سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده 
این روند تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و رشد اقتصادی به ۵- درصد برسد؛ البته باید 

شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز در این خصوص لحاظ کرد.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که از منظر علمی، اقتصاد ایران اکنون در دورۀ رکود تورمی قرار دارد و آنچه 
در این دورۀ زمانی نیاز کشور است سرمایه گذاری های جدید و توسعۀ صنایع مولد و باالدستی است؛ 
البته باید توجه داشت که در کنار برخی بدبینی ها به وضعیت شاخص های کالن اقتصادی و رشدهای 
پیش بینی شده، این وضعیت نشان می دهد صنعت کشور، با وجود پتانسیل های قابل توجه، نیاز به 
حمایت های جدی و اساسی دارد؛ به  ویژه اینکه صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای مالی طی دو سال 
گذشته ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز 

می توان به افق های جدید امیدوار بود.
نکتۀ مهم آن است که به هرحال حرکت جهش گونه تولید نیز پیش شرط هایی برای تداوم دارد که نباید 
آن ها را از ذهن دور داشت. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته در اقتصاد ایران مطرح شده 
موضوع شیوۀ حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به معنای تزریق منابع 
به آن هاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی می دانند. گروه دوم بر این اعتقادند 
که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها 
می توانست به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز    و  در میانۀ تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی 
و ساختاری شده اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی 
و بانکی به نفع تولید و اشتغاِل بیشتر برای کشور، مقدم بر هر عملی است. دولت در این مقطع زمانی که 
فشارهای ناشی از تحریم ها بر دوش صنایع، سنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها بیندیشد؛ 
مخصوصا این که تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آن سوی مرزها و تحریم ها 
وابستگی دارد. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو رفع موانع 
تولید است. از منظر اقتصاد کالن، موقعیت صنعت فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست؛ 
اما فشار تحریم ها بر این صنایع به شدت سنگین شده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانه داری آمریکاست که 
می کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت فوالد ایران در ارتباط است 
زمین گیر کند. بااین حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت 
صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد 

ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
در این میان، توسعۀ صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد که موقعیت اقتصاد ملی از هر نظر 
حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم ها مدام روی هم تلنبار می شود. با این 
حال در همین مقطع زمانی، چندین دستاورد بزرگ در کارنامۀ صنعت فوالد کشور ثبت شده است. یکی 

از مهم ترین و استراتژیک ترین آن ها مشارکت قابل تحسین صنعت فوالد در راه اندازی خط لولۀ انتقال نفت 
گوره به جاسک است. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله های فوالدی مناسب برای انتقال نفت ترش 
در کشور به کمک فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است. همین اقدام موجب صرفه جویی چندین 
میلیون دالری در کشور شده و عالوه بر آن، صنعت فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربۀ ساخت، 

چندین گام به پیش رانده است.
هم زمان، راه اندازی ابرپروژه نورد گرم شمارۀ ۲ نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامۀ فوالد مبارکه 
و اساسا صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده است. این اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« برای فوالد مبارکه 
است. با راه اندازی ابرپروژه نورد گرم شمارۀ ۲ ظرفیت تولید کالف گرم در فوالد مبارکه به ۷,۲ میلیون 
تن خواهد رسید و بر این اساس نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شد، بلکه امکان صادرات نیز خواهیم 
یافت. همین امروز نیز بخشی از ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لوله سازی و 
لوازم خانگی در داخل تولید می شود. همچنین هم زمان با افتتاح نورد گرم شمارۀ ۲، اشتغال قابل توجهی 

برای جوانان کشور ایجاد می َشود.
د ر عین حال، شروع فرایند طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه از جـــمله طــرح های زیرســـاختی 
بسیــار بااهمیـــت اســت که رقابت پذیری  این شرکت را با رقبای داخلی و خارجی در آینده حفظ 
خواهد کرد. خوشبختانه صنعت فوالد، به خصوص فوالد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه را ادامه می دهد و 
نمونۀ بارز آن رشد سود عملیاتی فوالد مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابل توجه ۶۲ درصد رسید. 
سال گذشته فروش صادراتی فوالد هم رشد ۱۴۶ درصدی داشت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد ۵ 
درصدی همراه بود و به رقم ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فوالد 
۱۱ درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی بیش از ۲۴۰ درصدی در سال جاری همراه 
بوده است. به هرحال، شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدی کشور، با حدود سه دهه 
تجربه در تولید انواع محصوالت تخت فوالدی، نقش محوری در توسعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی 
کشور داشته است. این شرکت در سال ۹۸ با تولید ۷,۵ میلیون تن انواع محصوالت فوالدی عملکرد 
قابل توجهی داشته و در همین سال از رشدی بالغ بر ۱۲,۵ درصد نسبت به برنامه و ۶۷ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
 یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران، پدیدۀ جهانی شدن است که برخورداری از 

صنعت رقابت پذیر را برای اقتصاد اجتناب ناپذیر می سازد.
یکی از اقدامات اساسی و مهم کشور در دستیابی به اهداف ترسیم شده، بهبود فضای کسب وکار و رقابتی 
نمودن آن در کشور است. فضای کسب وکار از جمله شاخص های تعیین کنندۀ وضعیت اقتصادی هر 
کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. 
به همین دلیل صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک و قابل رقابت، می تواند با افزایش 
قابلیت ها و توانمندی های خود سهم قابل توجهی در بهبود فضای کسب وکار کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه 
فوالد مبارکه با استفاده از تجارب ارزندۀ خود در طول مسیر تعالی، مرزهای تولید را پشت سر گذاشته 
و عالوه بر این، برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و به تبع آن صنعت فوالد کشور گام های بلندی در حوزۀ 
بومی سازی، ارتقای سطح تکنولوژی و کسب و انتقال دانش فنی صنعت فوالد برداشته است و امید است 
در آینده بتواند فراتر از تولیدکنندۀ فوالد، به شرکتی تبدیل شود که دارای تکنولوژی ساخت کارخانه های 

فوالدسازی است.

بانک ها
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دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به 
ســهم اندک بخش تولید و صنعت از معوقات بانکی، 
گفت: پیشــنهاد دبیرخانه، اســتفاده از کارشناسان 
دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات است.
هفتاد و دومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید کشور با موضوع بررسی نحوه اجرای وظایف 
قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مبنی 
بر تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی 
برگزار شد. میثم زالی در این جلسه با اشاره به آمار یکی 
از نهادهای قانونی درباره نکول تسهیالت بانکی، گفت: 
طبق این آمار حدود ۲۳ درصد از تســهیالت بانکی 
دچار نکول می شــوند که درصد بســیار کمی از این 
نکول مربوط به بخش تولید است. دبیر ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید کشور اظهار داشت: حل و فصل این 
موضوع در مرحله نخســت به نفع خود بانک هاست؛ 
یکی از اصلی ترین خواسته های سیستم بانکی وصول 
مطالبات و پرداخت معوقات اســت و در صورتی که 
سامانه ای طراحی شود که در آن قوانین و مقررات بانک 
مرکزی نیز لحاظ و میزان دقیق و صحیح بدهی به افراد 
اعالم شود، تولیدکنندگان نیز مایل به تسویه بدهی 
خود هســتند. بدین ترتیب مانع بزرگی از پیش پای 
تولید و سیستم بانکی برداشته خواهد شد. وی تصریح 
کرد: پیشنهاد دبیرخانه استفاده از ظرفیت کارشناسان 
رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات 
است. برای بررسی بیشتر و دقیق تر اعضا، تصمیم گیری 

درباره این پیشنهاد به جلسه هفته آینده موکول شد.

بعد از گذشــت چند ماه از پیگیــری در خصوص ابعاد 
پرونده بزرگ قاچاق آرد، گمرک ایران هنوز گزارشی از 
برخورد با متخلفان و یا مقصران احتمالی در این پرونده را 
اعالم نکرده است. بعد از تأیید کم وکیف ماجرای قاچاق 
آرد از سوی وزارت اقتصاد، الزم بود تا دفاتر و معاونتهای 
تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت 
برنامه ریزی گمــرک ایران و..  درخصــوص برخورد با 
متخلفان اقدامات انجام شده برای کاهش آسیب پذیری 
قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف سازی کنند.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی 
سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به 
ورود موقت ۳.8هزار تن گندم نموده است. اما طی ۲۶5 
فقره پروانه صادراتی و از محــل ورود موقت مبادرت به 
)انجام تشریفات( صادرات ۳۲ هزار تن آرد کرده است، 
به این ترتیب با کســر کاالی ورود موقت از کل کاالی 
صادرشــده ۲8 هزار تن آرد بدون مجوز الزم اظهارنامه 

صادراتی تهیه شده است،
همچنین این شرکت در سال ۱۳97 طی 8 فقره پروانه 
ورود موقت اقدام به ورود موقت ۶هزار تن گندم و در همان 
برهه طی ۱۲8 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت 
مبادرت )انجام تشریفات( صادرات ۱۱هزار تن آرد کرده 
است، که با کســر مقدار کاالی ورود موقت از مقدار کل 

صادرات انجام شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن 
آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. 
طبق مکاتبه گمرک غرب تهــران با تعزیرات حکومتی 
"به دلیل ارائه اسناد خالف واقع به گمرک و به  استناد بند 
خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق ۳۳هزار 
تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد 
موجود گمرک غرب تهران در خصوص ۳۳ هزار تن آرد که 
توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت )گندم( اقدام 
به صادرت آرد کرده، اعالم جرم قاچاق انجام شده است.  
حاال بعد از گذشت چند ما از اعالم جرم پروندهاز سوی 
گمرک اجرایی هنوز هیچ خبری از برخورد گمرک ایران 
با متخلفان منتشر نشده است؟ سوالی که در اینجا وجود 
دارد این است که ایا هیچ  فردی در این فقره مرتکب تخلف 
نشده است؟آیا عملکرد ضعیف سامانه های نظارتی گمرک 
که هزینه زیادی بابت راه اندازی آنها در سنوات قبل شده، 
و حاال شاهد وقوع  بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک 
هستیم نیاز به شفاف سازی برای عموم مردم ندارد؟ آیا 
بازرسی وزرات اقتصاد که در یک مقطع ورود جدی به این 
پرونده داشت گزارشی از کم و کیف ماجرا به وزیر اقتصاد 
ارسال کرده اســت؟در این گزارش افراد متخلف و دفاتر 
تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق 

نداشته اند شناسایی و معرفی شده اند؟

مدیر اجرایی عرصه مسکن مهر پردیس با اشاره به 
واگذاری عرصه ۲7 هزار و 5۰۰ واحد مسکن مهر در 
۱5 ماه گذشته، از آغاز فروش تابستانه عرصه در این 
شهر جدید خبر داد.حضرتی، مدیر اجرایی عرصه 
مسکن مهر پردیس با اعالم این خبر گفت: با تصویب 
هیات مدیره شــرکت عمران پردیس و همچنین 
مجوز صادره از طرف مجمع عمومی شــرکت مادر 
تخصصی شهرهای جدید، خریداران عرصه مسکن 
مهر می توانند با پیش پرداخت ۲۰درصد از قیمت 
عرصه از تمامی تخفیفات اعالم شده استفاده و مابقی 
را تا آخر سال جاری تســویه کنند.او با بیان  اینکه 
فروش بلندمدت اقساط  پنج ساله همچنان به قوت 
خود باقی است، افزود: متقاضیانی که تحت پوشش 
نهادهای حمایتی)کمیته امداد، بهزیستی( هستند، 
افزون بر برخــورداری از تخفیف های اعالم شــده 

مشمول ۲۰ درصد تخفیف دیگر نیز می شوند.  
حضرتی با بیان اینکه خرید عرصه برای متقاضیان 
ثبت نامی هیچ الزامی و اجباری نیست، عنوان کرد: 

واگذاری ۲7 هزار و 5۰۰ واحــد عرصه در ۱5ماه 
گذشته بیانگر این اســت که اهمیت و ارزش خود 
مالکی و مالکیت شخصی برای مردم کامال ملموس 
بوده و پیشرفت چشــمگیر پروژه های عمرانی در 
بخش ساخت و  زیرساخت ها در شهر جدید پردیس 

گواهی بر این مسئله است.
او خاطر نشان کرد، شرکت عمران طبق دستورالعمل 
واگذاری عرصه به وظائف خود عمل و تمامی درآمد 
حاصل از محل فــروش عرصه را برای پیشــبرد 
پروژه های مســکن  مهر هزینه کرده اســت.مدیر 
اجرایی عرصه مسکن مهر شهر جدید پردیس تاکید 
کرد، یکی از اهداف و سیاســت های مهم شرکت 
عمران شهر جدید پردیس پس از واگذاری عرصه 
مسکن مهر، سنددار کردن ششدانگ عرصه و اعیان 
این واحدها است. همکاران ما در واحدهای مربوطه 
به دنبال اخذ پایان کار پروژه ها از شهرداری هستند 
و تیم ویژه ای نیز پیگیر مامــور پیگیری این موارد 

شده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در بهار 
امســال ۶۳ درصد متقاضیــان موفق بــه دریافت 
تسهیالت رونق تولید و ۴۲ درصد متقاضیان موفق به 
دریافت تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱8( 
شده اند.بر اساس این آمار در سه ماهه اول امسال بیش 
از ۱8۱7 میلیارد تومان در قالب ۶7۶ فقره تسهیالت 
برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط 
و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد، در 
راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از 79۱ میلیارد تومان 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال در قالب ۱5۶ فقره به 
استان های مختلف پرداخت شده است. در این مدت 
۱8۰8 مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق 
تولید انجام شده که ۱۰7۲ مورد برای دریافت بیش 
از ۳۲7۲ میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی 
شدند و در نهایت ۶7۶ فقره تسهیالت به ارزش بیش 
از ۱8۱7 میلیارد تومان پرداخت شــده است؛ یعنی 
حدود ۶۳ درصد از کل ثبت نــام کنندگان موفق به 

دریافت این تسهیالت شدند.
همچنین در سه ماهه اول امسال 85۱ مورد ثبت نام 
برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام 
شــده که ۳7۱ مورد برای دریافت تسهیالت ۲7۰۶ 
میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت ۱5۶ 
مورد پرداخت تسهیالت به ارزش 79۱ میلیارد تومان 
صورت گرفته است؛ یعنی حدود ۴۲ درصد از کل ثبت 

نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
در این میان بیشــترین پرداختی تســهیالت رونق 

تولید نیز مربوط به استان سمنان با مبلغ نزدیک به 
۳75 میلیارد تومان، گیالن با ۳۱7 میلیارد تومان و 
همدان با ۱55 میلیارد تومان بوده اســت. بیشترین 
تسهیالت تولید و اشــتغال نیز به تهران، چهارمحال 
بختیاری و آذربایجان شرقی پرداخت شده؛ به طوری 
که مبلغ پرداختی به این اســتان ها به ترتیب ۱۰9 
میلیارد تومان، 7۳ میلیارد تومان و 5۳ میلیارد تومان 
بوده است.البته در سه ماهه اول امسال از استان های 
سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و کرمانشاه هیچ 
ثبت نامی برای دریافت تسهیالت رونق تولید انجام 
نشده و استان های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویر 
احمد با وجود داشــتن ۱۶ و یک ثبت نام در بخش 
تســهیالت رونق تولید دریافت نکردند. استان ایالم 
نیز کمترین تسهیالت رونق تولید، معادل 7۰ میلیون 

تومان را به خود اختصاص داده است.
در زمینه تسهیالت تولید و اشتغال نیز در سه ماهه 
اول امسال استان های کرمان و جنوب کرمان با وجود 
داشتن دو و پنج ثبت نام هیچ تسهیالتی در این بخش 
دریافت نکرده اند. خراسان جنوبی نیز با دریافت ۱۶۰ 
میلیون تومان کمترین تسهیالت تولید و اشتغال را 
در سه ماهه اول اســال دریافت کرده است. الزم به 
یادآوری است که تسهیالت تبصره ۱8 قانون بودجه 
با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شــود که متقاضیان 
می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب از این ظرفیت 
در راســتای تامین ســرمایه در گردش، نوسازی و 
بازســازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

واردات گوشی با دالر ۱۲ هزار 
تومانی و فروش آن به نرخ روز 
دالر نمونه ای از سواستفاده 
هایی اســت که در بازار تلفن 
همراه به چشــم می خورد. 
مشاهدات میدانی در چند ماه اخیر تاکنون نشان دهنده 
افزایش قیمــت موبایل در بازارهاســت. از طرفی دیگر 
شکایات خریداران نیز از فروشگاهها و مراکز خرید موبایل 
حاکی از این است که در آشفته بازار موبایل گرانفروشی 
وجود دارد و مسئولی پاسخگوی این شــرایط نبوده و 
نیست. افزایش نرخ ارز تا حدود بسیار زیادی در گرانی ها 
تاثیر داشته اما همه ماجرا این نیست. گرانفروشی در بازار 
موبایل با استناد به صحبت های بسیاری از فعاالن بازار و 
مسئوالن امر به سواستفاده از افزایش نرخ ارز باز می گردد. 

نمی توان در بازار موبایل آزادانه قیمت سازی کرد
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دســتگاههای مخابراتی 
در گفتگوی کوتاهی با "کسب و کار" در این رابطه می 
گوید: تمام قیمت باید توسط واردکنندگان و فروشندگان 
در سامانه ۱۲۴ ثبت شود. در این سایت می توان قیمت 
ها را به روز چک کرد وهر شرکتی که تخلف کرده است 
باید جوابگو باشد. بدین صورت نیست که هر کسی آزادانه 
بتواند فعالیت در بازار موبایل و قیمت سازی داشته باشد. 

فعالیت غیرقانونی واردکنندگان 
اما ابراهیم درســتی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن 
همراه در ایــن رابطه می گوید: حجم بســیار زیادی از 
تلفن هایی که هم اکنون در بازار عرضه می شوند با دالر ۱۲ 
هزار تومان به کشور وارد شده اند، اما متولیان عرضه تلفن 
از گمرک به بازار با دالر نرخ روز اقدام به عرضه و فروش 
می کنند. انجمن واردکنندگان تلفــن همراه به عنوان 
متولی این امر، زمانی که دالر ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، 
تلفن هایی که هم اکنون در بازار عرضه می شوند را به کشور 

وارد کرده است، که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ 
در کشور است. از قوه قضاییه خواستاریم به این موضوع 
ورود کرده و از فعالیت غیر قانونی واردکنندگان جلوگیری 
کند تا قیمت ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه 

افزایش پیدا کند.

پشت پرده گرانی موبایل؛ از کاهش واردات تا 
رشد نرخ ارز

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

کاهش واردات، افزایش تقاضا به واسطه تعطیلی مراکز 
آموزشی و استفاده از سامانه شاد و رشــد نرخ ارز را از 
جمله دالیل گرانی موبایل برشــمرد. عبداهلل رضیان 
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی درباره گرانی موبایل در روزهای اخیر، 
گفت: اگرچه گوشــی همراه یکی از نیازهای اساسی 
زندگی روزمره است اما به زعم مسئوالن جزو کاالهای 
لوکس محسوب می شود بنابراین هیچ نهادی بر قیمت 
 گذاری این کاال به درســتی نظارت نکــرده و تعیین 

قیمت ها سلیقه ای است.
نماینده مردم قائمشهر، ســوادکوه و جویبار در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه تعیین قیمت موبایل از 
فرمول مشخصی پیروی نمی کند، افزود: دولت نقشی در 
 تعیین نرخ موبایل ندارد و افراد خاصی در بازار با توجه به 
مولفه هایی مانند نرخ ارز و.... قیمت آن را مشــخص می 
کنند. وی با بیان اینکه دولت تنها بر قیمت کاالهای اساسی 
که خود متولی واردات آن است، نظارت دارد، اظهار کرد: 
علیرغم اینکه دولت به دنبال حمایت از مردم اســت اما 
سازوکار تحقق این مهم در کشور وجود ندارد. قیمت موبایل 
نیز مانند ســایر کاالها روزانه تغییر می کند، و متاسفانه 

دستگاه های مشخصی بر بهای این کاال نظارتی ندارند.
نماینده مردم در مجلس دهم افزایش نرخ ارز را یکی دیگر 
از دالیل گرانی موبایل دانست و اضافه کرد: از آنجایی که 
با شیوع ویروس کرونا واردات گوشی همراه کاهش چشم 
گیری یافت و تقاضا به دلیل استفاده مردم از سامانه شاد 

بیشتر شد، قیمت گوشی همراه صعودی شد.

گوشی موبایل با دالر 12 هزار تومانی وارد و با ارز روز به فروش می رسد

تخلف بزرگ در گرانفروشی موبایل
قوه قضاییه به آشفته بازار قیمتگذاری موبایل ورود كند

نظام توزیع موبایل شفاف نیست
میثم دادخواه، کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطالعات

در بازار تلفن همراه کشور میزان بسیار زیادی از اجناس موجود خرید قبل هستند.این بدان معناست که تا قبل از گران شدن دالر و زمانی که مرزها به دلیل بیماری کرونا بسته و حمل و نقل محدود نبود این واردات انجام شد. بنابراین باید 
قیمت های فعلی با قیمت دالر آن زمان مطابقت داشته باشد. در حالی که همه بر این موضوع آگاه هستیم که واردات موبایل ماه هاست انجام نمی شود پس چطور می توان قبول کرد که این افزایش قیمت ها وجود داشته باشد. با گران شدن 
ارز در روزهای فعلی شاهد هستیم که قیمت گوشی هایی که در بازار موجود بوده و تا قبل از نوسانات نرخ ارز به قیمت واقعی خود فروخته می شدند دچار افزایش قیمت بی سابقه می شوند. این سواستفاده از شرایط موجود است. شرایطی که 
مصرف کننده و خریدار را دچار ضرر و زیان می کند.  بنابراین اجناسی که اکنون در بازار موجود است، با دالر قبلی خریداری شده و واردکننده قانونی بیش از نرخ مصوب، اجازه افزایش قیمت ندارد و افزایش قیمت عمال مربوط  به واسطه های 
موجود در بازار و اتفاقاتی است که در نظام توزیع بازار می افتد. نظام توزیع موبایل در کشور پس از اینکه واردکننده به توزیع کننده جنس را عرضه می کند، شفاف نیست و همین موضوع باعث گرانی می شود. درصورتی که اگر نظام توزیع از 

واردکننده تا مصرف کننده قانونمند شود، می توان اثر نوسانات ارز را بر قیمت موبایل به حداقل رساند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جبران کسری بودجه مزمن با اوراق نفتی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

هنگامی که از گشایش اقتصادی صحبت میکنیم باید جوانب امر را مورد سنجش قرار داده باشیم. دولت در حال حاضر ۲7 میلیارد دالر ارز از اشخاص طلب دارد که بازگرداندن آن به خزانه ارز بسیار باالتری از گشایش اقتصادی مورد نظر 
خواهد داشت. اما در خوشبینانه ترین حالت می توانیم یک میلیارد دالر بشکه نفت به مردم بفروشیم پس چرا راه دوم را انتخاب می کنیم و چرا راه های ناردست را طی می کنیم. گشایش اقتصادی که آزمون نشده است ضرر و زیان تمام عیار 

برای اقتصاد و مردم خواهد بود. اینکه برای جبران کسری بودجه مزمنی که وجود دارد به خلق راهکارهای نادرست اقدام کنیم تبعات منفی بسیاری را در پیش رو خواهیم داشت. 
متاسفانه سالهاست متابع درستی برای بودجه نداشته ایم و هر بار با روشی جدید سعی در جبران درآمدهای بودجه داریم. متاسفانه دولت بدون مشورت موثر و موثق همواره به یکی از تکنیک های درآمدزایی اتکا می کند و برای بعد از آن برنامه 
ای ندارد. امروز دولت برنامه ای را پیشنهاد کرده که آزمون نشده و تنها به فکر تامین منابع آنی است.  در سالهای اخیر برای خلق پول روش های زیادی پیشنهاد و اجرایی شده است. هر بار هم منجر به استقراض بیشتر دولت از نهادهای دیگر و 
بانک مرکزی شده است. خلق پول و استقراض از صندوق توسعه ملی و مجوزهای گرفته شده از مقام رهبری را چه کسی می تواند جبران کند. اینکه تنها به فکر فربه کردن 5۰ درصد بودجه باشیم کار درستی نیست. اوراق سلف نفتی مطالبه 
ای را برای مردم بوجود آورده است که انتظار ایجاد می کند و ناتوانی دولت در جبران این مطالبات به ضرر اقتصاد خواهد بود. . دولت در طرح خود قصد دارد با فروش بشکه های نفت به صورت انتشار اوراق سلف موازی نفت، کسری بودجه خود 
را از طریق سیاست انقباضی و با جمع کردن پول از دست مردم تامین کند. اما به هر ترتیب میزان استقبال از این طرح خوب خواهد بود و با توجه به با مقدار نقدینگی خلق شده و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی افراد بسیاری به سمت این طرح 
خواهند آمد. کانون های ارزشی مانند بانک ها و نهادهای خصوصی، ظرفیت بزرگی برای خرید دارند و به این طرح ورود خواهند کرد. اما در شرایط همسو نبودن و عدم تعادل مدیریت و بی ثباتی بازار، بانک ها خلق پول می کنند بنابراین همه  

فرصت ها به بانک داده شده و هیچ اتفاق جدیدی برای تولید یا اقتصاد کشور نخواهد افتاد. اینگونه است که دولت اول و آخر همه ماجرا هایی است که عاقبت آن تورم است و افزایش فشار به مردمی که روز به روز فقیرتر و بیچاره تر می شوند.

فروش اوراق ســلف نفتی 
امروز یک شنبه ۲۶ مرداد 
ماه در تاالر بــورس انرژی 
آغاز خواهد شــد. طرحی 
که دولت با وعده  گشایش 
اقتصــادی به اجــرای آن خواهــد پرداخت طرح 
فروش اوراق نفت به روش ســلف موازی اســت. 
طرحی که ایرادات بســیار زیادی از سوی فعاالن 
اقتصادی و مســئوالن به آن وارد شده است. ایراد 
بسیار مهمی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار 

قابل اهمیت اســت ماهیت طــرح و پیش فروش 
کردن نفت در سال پایانی دولت است. در واقع اگر 
دولت دوازدهم این طرح را اجرا کند تنها کســری 
بودجه خود را جبــران کرده و بدهــی آن را برای 
دولت سیزدهم بجا خواهد گذاشت به همین دلیل 
بســیاری از منتقدان این طرح را آینده فروشی و 
 پیش کش کردن زمین سوخته برای دولت بعدی 

می دانند.
به همین دلیل طرح پیشــنهادی دولت با موضوع 
پیش فروش اوراق ســلف نفتی بــا ایرادات مهمی 
از ســوی رئیس مجلس روبرو شــده است. الیاس 
نــادران؛ اقتصاددان و عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه تجربه نشــان مــی دهد این 

وعده هــا تاثیــری در زندگی دهک هــای پائین 
جامعه و اقشــار کم درآمد نخواهد داشــت گفت: 
با شــرایطی که شــنیده ام، این خبر بیشــتر به 
فاجعه شــبیه است تا گشــایش اقتصادی. فروش 
آتی نفت و بدهکار کــردن دولت آینده، پیامدهای 
 ناگــوار اقتصادی، سیاســی واجتماعــی نخواهد 

داشت.

انتقاد از شــیوه رئیس جمهور در اعالم 
طرح فروش اوراق نفتی

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس 
اول مجلس گفت:عنوان گشــایش اقتصادی برای 
طرحی که هنوز موافقت مراجــع تصمیم گیرنده 

را ندارد، عملیاتی رسانه ای برای ایجاد تقابل میان 
مردم و مراجع تصمیم ساز است. مجلس متعهد به 
صیانت از حقوق مردم بوده و تحت تاثیر این بازی ها 
قرار نمی گیرد. مردم نیز هوشیارتر از آن هستند که 

فرق دوغ و دوشاب را درک نکنند.
محمد طبیبان؛ اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه 
عالی بانکداری نیز گفت: در طرح پیش فروش نفت 
فرض کنیم مردم ارز و طال را در اختیار دولت قرار 
دهند. این خبر خوب برای دولت اســت نه مردم. 
درثانی تصور وجود میلیارد ها دالر و طال در منازل 
مردم غیرواقعی است و اگر معلوم شد جامعه فقیرتر 
از آن است که مسئوالن می پندارند، این گشایش، 

اسباب ناراحتی جدید می شود.

پرداخت سود اوراق نفتی نهایتا افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد

بار تورمی  طرح  پیش فروش  نفت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح كرد:

سهم اندک بخش تولید و صنعت کشور از معوقات بانکی

در بهار امسال

۶۳ درصد متقاضیان، وام رونق تولید دریافت کردند

شرایط جدید خودمالکی شدن واحدهای مسکن مهر پردیس

بازرسی وزارت اقتصاد و گمرک ایران در برخورد با افراد متخلف چه كردند؟ 

سرنوشت نامشخص پرونده قاچاق آرد
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در اطالعیه ستاد اجرایی الکامپ 26  مطرح شد
كرونا برگزاری الکامپ 26 را به پایان سال 99 برد

برگزاری الکامپ ۲۶ به دلیل اوج گیری مجدد بیماری کرونا به ماه های پایانی سال ۹۹ 
موکول شد. در اطالعیه ای که از سوی ستاد اجرای بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ 
منتشر شده است ضمن تشکر از اســتقبال ثبت نام کنندگان در این رویداد از تعویق 
برگزاری این نمایشگاه به دلیل نگرانی در مورد به خطر افتادن سالمتی شرکت کنندگان 

و بازدیدکنندگان خبر داده شده است.
در این اطالعیه اعالم شــده که بیش از ۷۰۰ شرکت برای برگزاری الکامپ ۲۶ ثبت نام 

کرده اند.
متن این اطالعیه به شرح زیر است: ستاد اجرایی الکامپ۲۶ ضمن سپاس از استقبال 
دلگرم کننده شرکت ها، استارت آپ ها و سازمان های دولتی که منجر به پیش ثبت نامی 
بی سابقه برای بیش از ٣۰ هزار متربع فضای نمایشگاهی و ۷۰۰ شرکت کننده شد، اعالم 
می کند با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا و نگرانی هایی که در مورد به خطر افتادن 
سالمت شرکت کنندگان و بازدید کنندگان وجود دارد تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ 

به ماه های پایانی سال جاری موکول می شود.
تصمیم به تعویق نمایشگاه در راستای رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و توصیه های 
ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا و طی فرآیندی مشترک با شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی گرفته شده و تیم برگزاری بزرگترین گردهمایی فناوری اطالعات کشور 
از همه همکارانی که برای این فرصت ساالنه در پایان شهریور ماه برنامه ریزی کرده بودند 

پوزش می طلبد.
ستاد اجرایی الکامپ با پایش شــرایط، اولویت خود را برگزاری نمایشگاه با ایمن ترین 
روش های ممکن اعالم و زمان جدید و نحوه برگزاری به محض آماده شــدن به اطالع 

عالقه مندان توسعه فضای فناوری اطالعات ایران خواهد رسید.
برگزاری الکامپ ۲۶ پیش از این یک بار دیگر نیز به تعویق افتاده بود و ۲۸ تا ٣۱ شهریور 
تاریخی بود که برای برگزاری این رویداد اعالم شده بود. پس از انجام پیش ثبت نام از ۷۰۰ 
شرکت کننده، حاال ستاد اجرایی الکامپ ۲۶ اعالم کرده این رویداد در زمانی که هنوز 

مشخص نیست اما در ماه های پایانی سال ۹۹ برگزار خواهد شد.

شرکت های فناور در صنعت توریسم تحول ایجاد می کنند
نجات گردشگری با دانش بنيان ها

استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل کالن داده، اینترنت اشیاء و بالک چین را می توان ازجمله 
فناوری های مغفول مانده در حوزه گردشگری ایران دانست که نیاز است با توجه بیشتر 
به زیست بوم فناوری کشور، از این ظرفیت ها در جهت بهبود وضعیت صنعت گردشگری 

کشور استفاده شود.
ساختار و شاکله صنعت گردشگری بر پایه جابه جایی فیزیکی است و اگر این جابه جایی 
فیزیکی، حذف یا کمرنگ شود، گردشگری معنا و مفهوم اصلی خود را از دست می دهد. 
در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی، اما گردشگری با مفاهیم جدیدتری آشنا شده است 
که نه تنها پایه و اســاس آن بر مبنای جابه جایی فیزیکی نیست، بلکه زمان و مکان نیز 

محدویتی برای گردشگر ایجاد نمی کنند.
 صنعت گردشــگری یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان است؛ تا جایی که 
بسیاری از کشــورها با ســرمایه گذاری های کالن در این حوزه، سهم این صنعت را در 
تولید ناخالص داخلی خود افزایش می دهند. براساس آمار بانک مرکزی، سهم صنعت 
گردشگری در ایران در سال ۹۸ معادل ۱۱ میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر بوده که این رقم 
معادل ٣ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می  دهد. این درحالی است که 
سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای همسایه ایران که 
حتی از نظر آب وهوایی یا وجود آثار و ابنیه تاریخی همپای ایران نیستند، بیش از ۶ درصد 
نیز برآورد شده است. پیش از شیوع ویروس کرونا در جهان، سازمان جهانی گردشگری 
در سال ۲۰۱۹ اعالم کرده بود که تا سال ۲۰۲۰، صنعت گردشگری بیش از ۱۰ هزار شغل 
جدید و تا سال ۲۰۲۹ تعداد 4۲۱ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد می کند؛  رقم شگفتی 
 برانگیزی که اگرچه امکان تحقق آن تا پیش از شیوع کرونا، دور از ذهن نبود، اما اکنون و 
پس از همه گیری ویروس کرونا در جهان، به نظر می رسد، سازمان جهانی گردشگری باید 
در محاسبات خود تجدیدنظر کند. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضرورت توجه به صنعت 

گردشگری و تسهیل امور در این صنعت است.

  تحول بنیادین در صنعت گردشگری
بیش از یک دهه است که صنعت گردشگری در ایران با دنیای دیجیتال و اینترنت گره 
خورده است. پیوند این دو باعث شده تا سفر برای گردشگران نسبت به گذشته آسان تر 
شود. از آنجایی که صنایع مختلفی مانند حمل ونقل، مواد غذایی، نساجی، چرم، چوب و 
بسیاری از صنایع دیگر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت گردشگری در ارتباط 
هستند، لذا رونق صنعت گردشگری، رشد و ترقی هرکدام از صنایع وابسته به گردشگری 
را نیز به دنبال دارد. تا پیش از ورود فناوری های نوین به حوزه گردشگری، گردشگران 
برای سفر و اقامت در شهر یا کشور دیگر، باید مراحل رزرو هتل را از طریق تماس تلفنی یا 
فاکس پیگیری می کردند. پس از اقامت در شهر موردنظر نیز، برای بازدید از اماکن دیدنی 
باید با حضور در محل، بلیت تهیه کرده و از مکان موردنظر بازدید می کردند. برای تهیه 
غذا، تردد در شهر و استفاده از امکانات تفریحی نیز، امکانات دیجیتالی وجود نداشت و 
گردشگران معموال قادر به استفاده بهینه از زمان سفر را نداشتند. اما دنیای دیجیتال یا به 
مفهوم بهتر، ظهور استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه گردشگری، مسیر 

طوالنی گردشگری را برای عالقه مندان به سفر را کوتاه و همواره کرد.
حاال دیگر یک گردشــگر برای ســفر به مقصد موردنظر خود، عالوه بر امکان اطالع از 
وضعیت هتل ها و اماکن تفریحی و رزرو آنالین هتل و خریــد بلیت اماکن تفریحی و 
حرکت به سمت مقصد خود، حتی می تواند بدون سفر به نقطه ای، از مقصد موردنظر 
خود بازدید و به صورت مجازی سفر کند. این تحول بزرگ در دنیای امروزی به کمک 
نخبگان و دانش آموختگان و در بستری به نام زیســت بوم فناوری ایجاد شده است. در 
این گزارش قصد داریم به ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور در حوزه گردشگری 
بپردازیم و پس از بررسی توانمندی های زیست بوم فناوری در این حوزه، چالش هایی 
 که پیش از شــیوع کرونا و پس از آن، در روند فعالیت شــرکت های فناور گردشگری

 خلل ایجاد کرده است را بررسی کنیم.

  گردشگری و زنجیره فعالیت شرکت های فناور
همان طور که گفته شد، صنعت گردشگری یکی از صنایع بسیار وسیع و گسترده است که 
در دل خود صنایع مختلفی را جای داده است. از این رو برای بررسی وضعیت شرکت های 
فناور این حوزه ابتدا باید دید که زنجیره فعالیت زیست بوم فناوری در چه بخش هایی 
تشکیل شده است. فعاالن این حوزه معتقدند که زنجیره فعالیت شرکت های فناور در 
حوزه گردشگری حول 5 محور اصلی قرار دارد؛  اطالعات گردشگری، خدمات حمل ونقل و 
اقامت، فروش تورهای گردشگری و راهنمای سفر، خدمات پشتیبان گردشگری و خدمات 
بازدید از جاذبه های گردشگری 5 حلقه این زنجیره را تشکیل می دهند. تحقق هدف در 
هر یک از زنجیره های مذکور، ملزوماتی را می طلبد که این ملزومات نیز نیازمند وجود 
زیرساخت های الزم است. این ملزومات همان موضوعات راهبردی است که زمینه ورود 
و حضور زیست بوم فناوری را به حوزه گردشگری باز می کند. برای مثال امکان استفاده 
از ظرفیت های فناوری اطالعات به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، جمع آوری 
و ارائه اطالعات، شناخت ظرفیت ها و سیاستگذاری مناسب برای گردشگران و مدیران 
گردشگری ازجمله موضوعات مهمی است که چشم انداز صنعت گردشگری را روشن تر 
می  کند. درواقع این موارد و مواردی دیگری مانند بسترسازی برای تسهیل سفر گردشگران 
خارجی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت آنها در کشور یا سفر با اهداف خاص مانند 
گردشگری سالمت، ماجراجویی و... نیز زمینه  های مناسبی برای پیوند هرچه بیشتر 

صنعت گردشگری با زیست بوم فناوری کشور است.

اخبار

داورانتخصصیبهسیزدهمینجشنوارهوبوموبایلایرانملحقمیشوند
شورایسیاستگذاریجشنوارهوبوموبایلایرانباصدوراطالعیهایتغییراتاصلیبخشداوری

سیزدهمینجشنوارهوبوموبایلایرانراکهشاملاضافهشدنبخشداوریتخصصیدردو
گروهمحتواوبازیاستاعالمکرد.

بــورس در حالــی روزهای 
گذشــته قلــه دو میلیون 
واحدی را فتح کرد که خبری 
ماننــد عرضه نشــدن »دارا 
دوم« کافی بود تا شــاخِص 
بورس را از راِه رفته برگرداند. در واقع شــوکی دولتی 
باعث شد بورس دچار ریزش شود. روند نزولی شاخص 
کل بورس از هفته گذشــته و بعد از اینکه مســئوالن 
بورس به ناگهان اعالم کردند مرحله دوم عرضه سهام 
شرکت های دولتی مشهور به »دارا دوم« اتفاق نخواهد 
افتاد و سهام این شرکت ها به صورت بلوکی فروخته می 
شوند؛ اتفاق افتاد. هرچند مسئوالن دولتی به سرعت 
از حرف خود برگشــتند ولی ســهامداران تــازه وارد 

نتوانستند به این عقب نشینی اعتماد کنند و همچنان 
شاهد روند نزولی شاخص بورس هستیم. 

رکوردزنی منفی شاخص کل به ثبت رسید
شــاخص کل در بازار بورس روز  شنبه ۷۲ هزار و ۱۶۶ 
واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 
میلیون و ۹۰٣ هزار واحد رسید. براساس معامالت روز 
شنبه بیش از هفت میلیارد و ۷٣۹ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۹۲ هزار و ۸٣۰ میلیارد 
ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
۱۰ هزار و ۷۹۸ واحد کاهش به 5۰۱ هزار و ۲۰۶ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با هفت هزار و ۸۶ واحد افت 

به ٣۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد رسیدند.
کارشناســان دالیل متعددی را برای سقوط شاخص 
 کل برمی شــمرند کــه در ادامه این دالیل بررســی

 می شود. 

شاخص كل بورس در آستانه سقوط به كانال یك ميليون و 800 هزار واحد قرار گرفت

  شوک دولتی به بازار سهام
افت 72 هزار واحدی شاخص بورس                                          شاخص بورس روی ریل سقوط 

بازگشت التهاب به تاالر شيشه ای                     عرضه اوراق سلف نفتی در روز یکشنبه یکی از دالیل اصلی این سقوط دانسته شده است

نقش  دولت در ریزش بورس
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

در ماه های گذشته به دلیل حمایت دولت از بورس شاهد رشد صعودی شاخص بورس بودیم. در آن مقطع دولت بدون اینکه آمادگی عرضه سهام های مختلف را داشته باشد، فشار تبلیغی را ایجاد کرد و مردم برای خرید سهام 
وارد بورس شدند و چون عرضه خاصی در بازار وجود نداشت، بنابراین قیمت ها به شدت و با سرعت باال رفت. در حال حاضر عرضه ها به بازار رسیده و حجم آنها زیاد شده و قوانین کنترلی به شدت روی بورس تاثیر گذاشته است. 
دولت در قالب بخشنامه ای همه شرکت های دولتی را موظف کرده که سهام شناوری خود را تا ۲5 درصد برسانند و این فشار حداکثری روی بازار ایجاد کرد زیرا میزان عرضه ها بسیار زیاد شد. از سوی دیگر اعتبار کارگزاری ها به 
۱۰ درصد کاهش یافت. متعاقبا سهم سبد سهام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را به 5 درصد کاهش دادند. از سوی دیگر بحث دارا دوم مطرح شد و ورود یا عدم ورود دارا دوم به بازار یک نااطمینانی ایجاد کرد که دولت 
ممکن است هر لحظه از حرف خود عقب نشینی کند و شوک هایی ایجاد کرد که سهامداران ما که اکثرا جدیدالورودند تجربه و تحمل آن را ندارند. بنابراین طبیعی است که این افراد تحت تاثیر قرار بگیرند و هیجانی عمل کنند. 
از سوی دیگر دولت به یک باره برای بازار بورس یک رقیب تراشید و بحث فروش اوراق نفتی را مطرح کرد که در قالب آن ۲۰۰ میلیون بشکه نفت پیش فروش می شود و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جذب می کند. همه 
این عوامل دست به دست هم دادند که شاخص را نزولی کنند و میزان عرضه را زیاد. از سوی دیگر کارگزاری ها سهام عدالت را نیز می فروشند و در این روند گاها سلیقه ای عمل می شود. از طرف دیگر ترس از ریزش و اصالح سهام 
هم در بازار دیده می شود. این ترس باعث می شود که ما دچار تزاید عملکردهای هیجانی شویم و مهم تر اینکه دولت در مقابل این اتفاقات عکس العمل خاصی را نشان نداد. درست است که ورود دارا دوم به بازار قطعی شد، اما به 
هر حال نفس این ناهماهنگی در بین سهامداران و مردم، بی اعتمادی ایجاد کرد و در کنار سایر عوامل باعث شد که بازار بورس نزولی شود. ریسک هایی که به صورت غیرطبیعی ازسوی دولت و خالف روند معمول به بورس وارد 
می شود، ریسک معمولی نیست و سهامداران را دچار نگرانی خواهد کرد. سهامداران حقوقی هم عکس العمل های مناسبی در بازار نداشتند. گاها فروش های آبشاری را داشتند و حتی گاها سهامداران خرد به دنبال جمع کردن 
بازار و خرید بودند و حقوقی ها به عنوان فروشنده وارد شدند. امروز هم شاهد بودیم یکی از کارگزاری های بزرگ مانده مشتریان را منفی نشان داد و امکان خرید را از آنها سلب کرد. اگر دولت برای کنترل و گاها حمایت از بازار از 
طریق صندوق تحقیق و توسعه اقدام کند بازار می تواند حالت متعادل تری به خود بگیرد. در واقع قیمت ها در برخی سهام افت پیدا کردند و جذاب و ارزشمند شدند و بایستی این نگرانی را از بازار سهام گرفت تا معامالت برگردد. 

رفتار هیجانی و عرضه های سینوسی عامل سقوط شاخص
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه 

اصالح شاخص بورس در این مقطع زمانی طبیعی بود چون رسیدن به شاخص دو میلیون واحدی و تکرار این تجربه نشان می داد که دو میلیون واحد یک مقاومت بسیار سختی است که پیش روی بازار است و عبور از آن نیازمند 
زمان و ورود نقدینگی بسیار زیادی است. در حال حاضر با توجه به مقاومت دو میلیون واحد، شاخص در حال رفتار سینوسی حول این عدد است و ما شاهد آن هستیم که بعد از رشدی دو سه روزه، بازار برمی گردد و یکی دو روز 
اصالح و دوباره این رفتار را تکرار می کند. چند عامل روانی هم این شاخص )رقم دو میلیون واحد( را تقویت کرده است. بحث اساسی بحث فروش سهام عدالت است، همچنین کم کردن سطح اعتباری بازار و کاهش سطح حد 
نصاب صندوق ها در مورد نگهداری سهام. حد نگهداری سهام صندوق های با درآمد ثابت قدری کاهش پیدا کرده است و همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده که عرضه بیشتری را در بازار شاهد باشیم. بازار باید در 
چند روزهای آینده حول و حوش این شاخص نوسان کند تا هم فروشندگان کوتاه مدت از بازار خارج شوند و هم ورود نقدینگی جدید بتواند تکلیف سهام عدالت و فروشندگان ٣۰ درصد دوم آزادشده را تا حدودی مشخص کند و 

بعد از آن است که ما می توانیم در مورد روند کلی بازار صحبت کنیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی در حالی با 
رشد ۱٣.5۲ درصدی از ۱۲4 تراکنش به ازای هر 
ابزار در خرداد۹۹ به ۱٣۷ تراکنش در تیرماه رسید 
که تعداد این ابزار نیز در تیرماه رشد 4.۲۱ درصدی 

داشته است.
سوئیچ شاپرک سه نوع "ابزار پذیرش اینترنتی"، 
"ابزار پذیرش موبایلی" و "ابزار پذیرش کارتخوان 
فروشگاهی" را پشتیبانی می کند. تعداد ابزارهای 
شاپرکی در مجموع نسبت به خرداد ماه رشد ۱.۱4 
درصدی را تجربــه کرده اند که به نظر می رســد 
علت این تغییر, افزایش ۰.۷4 درصدی تعداد ابزار 
کارتخوان فروشــگاهی اســت. ابزارهای پذیرش 
اینترنتی در تیر ۹۹ نســبت به خرداد ماه رشــد 
4.۲۱ درصــدی را تجربه نموده انــد و تعداد ابزار 
پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱.۰۱ 

درصدی همراه بوده است. 

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد   
و مبلغ تراکنش ها

کارتخوان فروشگاهی با ســهم ۸۹.۹۹ درصدی, 
بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای 

پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار 
پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی 

قرار گرفته اند.
بر این اساس بیشترین ســهم بازار تراکنش های 
شــاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشــگاهی 
اســت. ایــن در حالی اســت که عواملــی مانند 
وجود محدودیت انجــام تراکنش بــر روی ابزار 
پذیرش موبایلی، تعــداد باالی ابــزار کارتخوان 
فروشــگاهی, فراگیر بودن این ابزار, عدم نیاز این 
ابزار به تجهیزات مکمل دیگــر نظیر کامپیوتر یا 
گوشی موبایل و عواملی از این دست را می توان از 
جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار 
پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی 
است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی, 
به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش 
موبایل به وجود دســتگاه گوشی تلفن همراه نیاز 
است که ممکن اســت هنگام خرید در دسترس 

همگان قرار نداشته باشد. متوسط تعداد تراکنش 
به ازای هر یک از ابزارها در جدول زیر آمده است.

متوســط تراکنش هر ابزار پذیرش شــاپرکی در 
تیرماه ســال جاری، ۲5۲ تراکنش است که این 
تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 
۹.4۸ واحدی )٣.۹۱ درصــدی( را تجربه نموده 
است. بیشــترین افزایش متوسط تعداد تراکنش 
مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در تیر ماه 
متوســط تعداد تراکنش های اینترنتی با افزایش 
۱٣.5۲ درصدی از ۱۲4 تراکنش در خرداد ماه ۹۹ 

به ۱٣۷ تراکنش رسیده است.
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸٣ 
تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته 
با افزایش 4.۸۶ واحدی همراه بوده است . متوسط 
تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 
۱۰.۲۷ واحد افزایش نسبت به خرداد ۹۹ به ۲۹5 
عدد در تیر ماه رسیده است. در ادامه طی جدول 

زیر به بررسی شــاخص متوسط مبلغ تراکنش ها 
به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی پرداخته 

شده است.
متوســط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی 
در تیــر ۹۹ با افزایش ٣۷۸ میلیــون و ۲4۰ هزار 
ریالی نســبت به ماه گذشــته به ۸۹۹ میلیون و 
۲۲۰ هزار ریال رســیده اســت. متوســط مبلغ 
کارکرد هر ابزار پذیــرش موبایلی با افزایش ۲4۰ 
هزار ریالی نسبت به ماه گذشــته به ۶ میلیون و 
۶۹۰ هزار ریال به ازای هر ابزار در تیر ماه رسیده 
است. متوســط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان 
فروشــگاهی نیز برابر با 4۶٣ میلیــون و ۷۰ هزار 
ریال است که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 
۸۹ میلیــون و 4۲۰ هزار ریــال افزایش را تجربه 
کرده اســت. همانگونه که مشــاهده می گردد, 
جدول زیر حــاوی اطالعات متوســط مبلغ هر 
تراکنش در هــر یک از ابزارهای پذیرش اســت. 
بر اســاس این جدول تراکنش های ابزار پذیرش 
موبایلی کمتریــن ارزش ریالی را داشــته و ابزار 
 کارتخوان فروشــگاهی از این منظر رتبه نخست

 را دارد.

مسوول هوشمندســازی ستاد توســعه فناوری 
فضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری از حضور ۲۰ استارت 
آپ در حوزه حمل ونقل بار کشور خبر داد.شهاب 
خدامرادی، صنعت حمل ونقل را یکی از شریان های 
اصلی رونق اقتصادی توصیــف کرد و افزود: بر این 
اساس از حدود یک دهه گذشته سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای در زمینــه حمل ونقل بار و 
کاال با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
همکاری های مشــترکی را آغاز کرده و به نتیجه 
رسانده است که بر اساس آن شرکت های حمل بار 
می توانند با مشتری بدون واسطه در ارتباط باشند و 

درباره قیمت و نحوه بارگیری با هم به توافق برسند.
وی یکی از موضوعات مهم در این حوزه را موضوع 
صدور بارنامه توسط شرکت های حمل ونقل بار ذکر 
کرد و یادآور شد: تعداد شرکت های حمل ونقلی که 
با بازارگاه ها همکاری می کنند کم است به همین 
دلیل بازارگاه ها تقاضا دارند که بتوانند مستقل از 
شرکت ها با مجوز سازمان راهداری خودشان بارنامه 
صادر کنند تا فرآیند حمل ونقل بار تسهیل شود.

خدامرادی خاطر نشان کرد: از آنجایی که مسئول 
اصلــی این کار ســازمان راهــداری و حمل ونقل 

جاده ای است، قرار شد این موضوع در این سازمان 
بررســی و راهکارهای رفع این چالش ارائه شود. با 
توجه به اهمیت و ابعــاد بزرگ موضوع حمل ونقل 
هوشمند بار قرار بر آن شد تا کمیته های تخصصی 
و فنی در حوزه های برون شــهری، درون شهری، 
خدمات، محصول و حمل ونقل بین المللی شــکل 
گیرد تــا با بررســی مباحث مختلــف به صورت 
تخصصی و فنی راهکارهایی برای توسعه حمل ونقل 
هوشــمند بار ارائه شود.مســوول هوشمندسازی 
ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل ونقل پیشرفته 

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان 
اینکه بازارگاه ها نقش ســتاد توسعه فناوری های 
حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته را  یک مرجع 
باالدستی دارند، ادامه داد: تشکیل کمیته های فنی 
و تخصصی مورد توافق بازیگران این عرصه است و 
به زودی این کمیته ها تشــکیل می شود.بر اساس 
اعالم معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
خدامرادی افزود: در حال حاضــر بازارگاه ها برای 
برقراری ارتباط بین صاحبان کاال و صاحبان ناوگان 
فعالیت می کنند. عالوه بر آن ۲۰ شرکت استارت 
آپ در حوزه خدمات بار داریم کــه در این زمینه 

فعال هستند.

رحیم زارع عضو کمیســیون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ورود استارت آپ ها 
به بورس چالش های بســیاری به همــراه دارد، گفت: 
برخی از اســتارت آپ ها مانند دیجی کاال و اسنپ دارای 
سرمایه گذار خارجی با درصد سهام باال هستند که این 
امکان نفوذ و جاسوسی دشمن در این حوزه حساس را 
ممکن خواهد کرد.نماینده مردم آباده در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه دسترسی احتمالی به داده های 
این نوع استارت آپ ها چالش اصلی این نوع کسب و کارها 

است، افزود: با توجه به اینکه ورود این استارت آپ ها به 
بورس ممکن است تحت هدایت سرویس های خارجی 
باشد از این رو دقت و توجه بســیاری در استفاده از آن 
ها الزم است.زارع با بیان اینکه دولت و نهادهای امنیتی 
باید نظارت ســختگیرانه به موضوع ورود استارت آپ ها 
به بورس داشته باشــند، تصریح کرد: برای جلوگیری از 
خسارت های احتمالی ناشــی از عملکرد استارت آپ ها 

باید نظارت ها بر آن ها تشــدید شــود.نماینده مردم در 
مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وجود اســتارت آپ ها با 
هدف تســهیل گری در امور مورد پذیرش است، گفت: 
اگر قرار باشد این نوع استارت آپ ها نیز بر شمار مشکالت 
اقتصادی بیفزایند به طورحتم با مخالفت جدی نهادهای 
نظارتی و مسئوالن مواجه خواهند شد.زارع با بیان اینکه 
در بســیاری از کشورهای پیشرفته اســتارت آپ آپ ها 

توانسته اند بسیار از مسائل را برای مردم تسهیل کنند، 
افزود: عملکرد استارت آپ ها در اتاقی شیشه ای و شفاف 
باید باشــد تا به این ترتیب کســی از این نوع فعالیت ها 
متضرر نشود.عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس شــورای اسالمی یادآور شــد: اکنون در آمریکا 
و کشورهای پیشــرفته نیز بحث سخت گیری و نظارت 
سنگین و امنیتی در زمینه استارت آپ های حوزه فناوری 
وجود دارد و قانون گذاری ها دقیق اســت از این رو الزم 

است در کشور ما نیز چنین قوانینی تدوین و اجرا شود.

سرمقاله

به ازای هر ابزار صورت گرفت

رشد ۱۳.۵ درصدی تراکنش های اینترنتی در تیرماه

توسعه خدمات هوشمند بار با فعالیت 20 استارت آپ

مجلس آماده قانون گذاری برای رصد عملکرد استارت آپ ها
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