
در شــرایطی که اخیرا گزارش هــای مربوط به 
کشــف واکســن مرگبار کرونا تا حدودی سبب 
بهبود بازار کســب و کار در جهان شــده و بهای 
جهانی طــا بــه کمتــر از ۲ هــزار دالر تنزل 
کــرده اســت،  آمارهــا از افزایــش محبوبیت 
 بیت کوین، جذاب تریــن ارز دیجیتــال جهان 

حکایت دارد.
به گزارش پایگاه خبری مارکت اینسایدر،  بهای 
جهانی بیت کوین در این هفته دوباره با افزایش 
روبرو شــد و به بیش از ۱۲ هزار دالر صعود کرده 

است.
بهــای بیت کویــن از مــاه مــارس )اســفند 
۹۸-فروردین۹۹( سال جاری میادی با افزایش 
۲۰۰ درصدی روبرو شــده که این مساله سبب 

شده است هر روز به شــمار طرفدارانش افزوده 
شود.

گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر بهای بیت 
کوین به ۱۲ هزار و ۴۶۷ دالر و ۷۰ سنت رسیده 
است که بیشترین افزایش از جوالی ) تیر-مرداد( 

۲۰۱۹ میادی به شمار می آید.
دو هفته پیش، بیت کوین با رکوردشکنی تاریخی 
با ورود به سطح ۱۲ هزار دالری از میانگین قیمت 
چند ماه گذشته خود فراتر رفت و مسیر را برای 
حرکت به ســوی مرز معامله هر بیــت کوین به 

ارزش ۱۳ هزار دالر هموارتر کرد.
این ارز دیجیتالی محبوب در ماه گذشته میادی 

نیز ۲۴ درصد افزایش بها را تجربه کرده بود.
با شــیوع  بیماری مرگبار کرونــا و رکود اقتصاد 

جهانی، به نظر می رســید تشــدید نگرانی ها که 
ســایر فعالیت های اقتصادی را بــه حال تعلیق 
درآورده بود، ســبب بــروز رکــود در معامات 
روزمره ارزهای دیجیتال شود، ولی بالعکس این 
 نگرانی ها سبب شــد بازار این ارزها هر روز داغ تر 

شود.
به گفته کارشناســان وجود ابهــام در خصوص 
چشــم انداز اقتصاد جهانی ســبب شــده است 
سرمایه گذاران بازار بیت کوین و طا را به عنوان 
بازارهای قابــل اطمینان انتخــاب کنند.ذابیت 
بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتــال در نیمه 
نخست ســال جاری میادی تحت تاثیر شیوع 
کرونا، گوی سبقت را از فلزات گرانبها چون طا، 

نقره و پاتین ربوده است.

بعد از رایزنی های انجام شده در رابطه با همسان سازی 
حقوق بازنشسته های لشگری و کشوری، طی توافق 
صورت گرفته برای تامین مالی از سوی دولت حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز حداقل تا ۱.۳ میلیون 

تومان افزایش پیدا می کند.
به گزارش ایسنا، همسان سازی حقوق بازنشسته ها 
که طبق قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف 
شده هر ســاله با تعریف منابع در بودجه سنواتی در 
دستور کار قرار دارد. برای امسال برای ترمیم حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشــگری ۱۰ هزار میلیارد 
تومان در بودجه پیش بینی شد.بر این اساس حداقل 
حقوق بازنشســته ها به ۲.۸ میلیون تومان در سال 

جاری افزایش پیدا کرد.
اما از سوی دیگر طی رایزنی های صورت گرفته بین 

دستگاه های مربوطه، دولت ترمیم حقوق بازنشسته 
های تامین اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار داد که 
قرار شــد تامین منابع آن از طریق پرداخت بدهی 
دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام شود که اعام 
نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- از این حکایت 
داشت که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان دراین رابطه 
بدهی دولت تسویه خواهد شــد. اما تازه ترین اعام 
رییس جمهور در رابطه با وضعیت همســان سازی 
حقوق بازنشسته ها حاکی از آن است که در رابطه با 
وضعیت ۳.۵ میلیون بازنشسته  کارگری نیز همسان 
سازی اجرایی و براین اساس احکام مربوطه به زودی 

صادر و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این در حالی اســت که با همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی براســاس سابقه به 

دریافتی آنها اضافه می شــود؛ به طوری که به عنوان 
نمونه بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه که اکنون حداقل 
دستمزدشان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است تا 
دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بازنشســتگان با ۳۵ 
سال سابقه نیز از حداقل یک میلیون و ۷۰۰ هزار به 
سه میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین 
بازنشسته های با ۲۵ سال سابقه نیز حدود ۸۰ درصد 

افزایش حقوق خواهند داشت.
در مجموع آنچه که تاکنون سازمان برنامه و بودجه 
وعده داده از این حکایت دارد که از اول مهرماه همسان 
سازی حقوق بازنشسته ها اعم از لشگری و کشوری در 
دستور کار قرار خواهد گرفت که براساس آن دریافتی 
بازنشستگان به ۸۰ تا ۹۰ درصد حقوق شاغان همتراز 

خود خواهد رسید.

آن طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی، عنوان می کند، با گذشــت بیش از دو سال از 
اجرای طرح رجیســتری که قرار بود، جلوی واردات 
قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شــاهد سوءاستفاده 
ســوداگران از خاهای قانونی این طرح هستیم. طی 
دو سال اخیر ۱۰۰صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که 
عمدتا موبایل هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده اند، با 
سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این 
اتفاق صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون 
دالر بر بدنه اقتصادی کشــور وارد کرده و بسیاری از 
خریداران این دستگاه ها را با مشکات عدیده ای از جمله 

عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
اگرچه رویه »مسافری« طی دو مرحله یکی در خردادماه 
و دومین بار در مهرماه ســال ۹۸ اصاح شد و تا حدود 
زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما 
همچنان سودهای کانی از این طریق نصیب سوداگران 

این عرصه می شــود. حمیدرضا دهقانی نیا -مدیرکل 
نظارت بر ســامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز- در این خصوص 
می گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مســافری با فرایند 
فعلی، سوءاستفاده از اطاعات مسافران برای تطهیر 
کاالی قاچاق اســت، بدین صورت که متخلفان، به هر 
شکل ممکن به اطاعات مسافران دسترسی پیدا کرده 
و به نام آنها و بعضاً بدون اطاعشــان، از طریق درگاه 

اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می کنند.
وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات 
رویه »مســافری« آمده با آنچه در حــال حاضر اجرا 
می شود، گفت: چیزی که در رویه »مسافری« مدنظر 
قانون گذار بوده، بدین شرح است که کاالی همراه مسافر 
در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات 
گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی 
خارج شود؛ اما در حال حاضر مسافر می تواند بدون آنکه 

تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و 
حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده 
باشد، آن را وارد کشــور کرده و سپس از طریق درگاه 
اینترنتی گمرک نســبت به پرداخت حقوق ورودی و 

ثبت آن اقدام کند.
دهقانی نیا معتقد اســت اگر تشریفات گمرکی کاالی 
همراه مسافر و ســپس ترخیص آن از اماکن گمرکی 
منطبق بر قانون انجام می شد امکان این سوءاستفاده 
برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه 
شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در 
این زمینه تخلف کنند، برخورد می شود و در صورت ادامه 
این رفتار، عاوه بر قطع گوشی های ثبت شده، نسبت به 
معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد 
کرد و متخلفین عاوه بر مجازات های مندرج در قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز طبق قانون جرایم رایانه ای نیز 

تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از احتمال اعمال تحریم های بیشتر واشنگتن 
علیه ونزوئا خبر داد که این تحریم ها تبادالت نفتی میان ایران و ونزوئا را 

نیز هدف قرار خواهد داد.
بلومبــرگ بــه نقــل از منابــع آگاه نوشــت کــه دولــت ترامــپ در 
 حــال بررســی تحریــم هــای مضاعفی علیــه ونزوئا اســت کــه این 
تحریم ها بــه دنبال متوقف کــردن معدود تبــادالت نفتــی باقی مانده 
 برای این کشــور اســت که عمدتا با کشــورهای آمریکای جنوبی انجام 

می شود.
این منابع به شرط ناشناس ماندن نامشان اظهار کردند که این اقدام آمریکا 
تبادالت نفت خام با شرکت های اروپایی و آسیایی را نیز هدف قرار می دهند.

به نوشــته بلومبرگ مقامات آمریکایی با این تحریم ها صادرات بنزین به 
ونزوئا از سوی ایران را در اولویت قرار داده اند.

طبق گفته این منابع، درباره این تحریم ها تصمیم گیری قطعی نشده است 
و مذاکرات ادامه دارند.

انوشیروان محسنی بند پی اســتاندار تهران اظهار کرد: وضعیت و شرایط 
بیماری کرونا در اســتان تهران همچنان شــکننده اســت، لذا دورکاری 
 کارکنان ادارات و دســتگاه های اجرایی اســتان تهران بــرای هفته آینده 

تمدید شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی افزود: تمام محدودیت های کرونایی که 
 در گذشته در اســتان تهران داشــتیم برای هفته آینده به قوت خود باقی

 است.
اســتاندار تهران گفــت: مصوبــه لغو طــرح ترافیک تــا پایــان مرداد 
 مــاه معتبر بــود و هنــوز بــرای تمدیــد آن تصمیمــی اتخاذ نشــده 

است.
محســنی بند پی تصریح کــرد: عزاداری ســاالر شــهیدان بــا رعایت 
پروتکل ۸ ماده ای اباغی از ســوی ســتاد ملی کرونا صــورت می گیرد و 
 قطعا مردم شــریف اســتان تهران اجــرای ایــن پروتکل هــا را رعایت 

می کنند.

درحالی که مهم ترین هدف رجیستری، جلوگیری 
از قاچاق گوشی عنوان شــده بود،  کارشناسان این 
حوزه معتقدند ســوداگران همچنــان از خاهای 
قانونی این طرح سوءاستفاده می کنند، در صورتی 
که اگر تشــریفات گمرکی کاالی همراه مسافر و 
سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون 
انجام می شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان 

فراهم نبود.
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار 
کردن تجهیزات سیم کارت خور از همان زمان که 
به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شــد، با 
چالش هایی همراه بــود. در اولین تجربه این طرح 
که برمبنای IMEI گوشــی ها بود، این کد قابل 
جعل بود و به همین دلیــل در جدیدترین اجرای 

رجیستری، تاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و 
سیم کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این 

طرح جلوگیری شود.
از طرف دیگر، با اجرای رجیســتری برای تمامی 
برندهای گوشــی، افرادی که منافعشان از طریق 
قاچاق تامین می شد، دســت به کارهای مختلفی 
بــرای دور زدن این طرح زدند. یکــی از این راه ها، 
واردات چمدانی گوشــی های مســافری بود؛ زیرا 
افرادی که به این شــیوه گوشــی های خود را وارد 
می کردند، از پرداخت ۹ درصــد مالیات بر ارزش 
افزوده معاف شده و از معافیت های گمرکی نیز بهره 
می بردند. این موضوع باعث شــد مسووالن روش 
دریافت مســتقیم کد فعال سازی گوشی مسافری 
پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال 

دســتگاه در گمرک جایگزین شــود که با اتصال 
گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.

روش دیگــری کــه واردکنندگان غیررســمی و 
قاچاق چیان گوشی برای اســتفاده از گوشی های 
قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطاعات مسافران 
واقعی بود که اگرچه خودشــان اقــدام به واردات 
گوشــی نکرده اند، اما برخی با گرفتن اطاعات از 
آن ها، اقدام به واردات گوشــی به اسمشان کردند. 
اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف 
معافیــت ۸۰ دالری بــرای واردات تلفــن همراه 
مسافری، واردات غیررســمی گوشی تا حد زیادی  
کاهش یافت، اما هنوز هم اســتفاده از روش هایی 
که سعی در فروش گوشی های وارداتی غیررسمی 

دارند، ادامه دارد.

صندوق ســرمایه گذاری نروژ از زیان ۲۱ میلیارد 
دالری خود به دلیل نوسانات بازار خبر داد.

به گزارش سی ان بی سی، نوسانات زیاد بازارهای 
بورسی در ماه های اخیر باعث زیان سنگین صندوق 
های سرمایه گذاری شده اســت تا جایی که طبق 
اعام صندوق ســرمایه گذاری نروژ، تنها در شش 
ماه نخست امسال این صندوق متحمل زیان ۱۸۸ 
میلیارد کرونی ) ۲۱.۳ میلیارد دالری( شده است 
که معادل ۳.۴ درصد از کل ســرمایه گذاری این 

صندوق است.
تروند گرانــده- مدیر بخش ســرمایه گذاری این 
صندوق گفت: طی دوره گذشــته شاهد نوسانات 
بسیار شدیدی در بازارهای مالی بودیم و دیدیم که 
چگونه شیوع کرونا، موج خوش بینی ایجاد شده در 

ابتدای سال را به خاکستر تبدیل کرد. البته با توجه 
به سیاست های مالی و پولی تاش شد تا جلوی زیان 

سنگین در بازار بورس گرفته شود.
صندوق ســرمایه گذاری نروژ بــا ۱۰.۴ تریلیون 
کرون دارایی ) حدود دو تریلیون دالر(، بزرگ ترین 
صندوق ســرمایه گذاری در جهان است که بخش 
اعظم دارایی های آن را سهام بورسی با ۶۹.۶ درصد 
کل دارایی ها تشکیل می دهد. ۲۷.۶ درصد دیگر 
دارایی ها به شکل دارایی های درآمدی و مابقی به 
شکل مستغات است. منابع این صندوق از طریق 
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نروژ تامین 
می شــود و منابع مالی آن یکــی از حیاتی ترین 
زیرســاخت های اقتصادی این کشــور محسوب 

می شود.

بانک مرکزی نروژ در گزارشــی جداگانه نسبت به 
آب رفتن ۲.۶ درصدی دارایی های خود هشــدار 
داده و افزوده است که حفظ وضعیت تراز در صورت 
بانکی دشوار شده اســت. از زمان شــیوع بحران 
کرونا تاکنون بورس های اروپایی به طور متوســط 
۱۱.۷ درصد ریزش داشــته انــد در حالی که این 
 رقم برای بورس های آســیایی تنهــا ۴.۶ درصد 

بوده است.
کاهش شــدید قیمــت نفــت و گاز در بازارهای 
جهانی بر مشــکات مالی نروژی ها افزوده است 
با این حال طبــق اعام صندوق ســرمایه گذاری 
نروژ انتظــار مــی رود جریان معامــات در نیمه 
 دوم ســال تغییر کند و بازارها بــار دیگر صعودی 

شوند.

افزایش تا ۱.۳ میلیونی حقوق بازنشسته هاافزایش مجدد بهای ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی

ضرورت اصالح فرآیند ثبت گوشی مسافری احتمال اقدام واشنگتن علیه تبادالت 
نفتی ایران-ونزوئال

تمدید دورکاری کارکنان ادارات 
استان تهران در هفته آینده

ضرر سنگین بزرگ ترین صندوق مالی جهان از بورس بازیقاچاق موبایل به اسم واردات مسافری ادامه دارد
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تعیین مالیات مقطوع 
برای خریداران سکه 

در سال ۹۷

امکان درآمدزایی 
۱۵۰ هزار میلیاردی از 

سهام بورسی دولت

دارندگان 
سهام عدالت 
گرفتار  هیجانات 
بازار نشوند

وزیر اقتصاد: 

 طرح فروش 
نفت با موافقت 

روسای قوا 
اجرایی  می شود
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سرمقاله

يادداشت

چشم انداز 
شاخص  بورس

ضعف 
سامانه های  اطالعاتی

وقتی شــاخص کل بورس به نزدیک دو میلیون 
واحد رسید، تمایل برای عرضه بیشتر شد و بازار 
نیز مترصد اصاح و استراحت بود. یک روز شاخص 
روی کانال دو میلیون واحد قــرار گرفت و پس از 

شکستن این سقف...

  همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه

  محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن
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پاسکاری فروشندگان 
سهام عدالت

حقوق کارگران
۱۰ درصد افزایش یافت

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد ریزش کرد

ریزش  بورس  با  تصمیمات  خلق الساعه
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ابهام  در ساز و کار شناسایی
واجدین شرایط  وام   ودیعه
منابع  2۰ هزار  میلیاردی   وام   ودیعه   به   همه   مستاجران   نمی رسد

اعتراضات   به   فرایند   بررسی   شرایط   متقاضیان   وام   ودیعه   مسکن   ادامه   دارد

در حالی که روزانه شــاهد افزایش میزان شکایات 
فروشندگان ســهام عدالت مبنی بر عدم دریافت 
مبالغ نقدی سهام هستیم اما متولیان این امر بر این 
باورند که هیچ متقاضی و فروشــنده سهام عدالتی 
وجود ندارد که پول حاصل از فروش ســهام عدالت 
خود را دریافت نکرده باشد و تمام مبالغ به حساب 
فروشندگان واریز شده است. حدود سه ماه از فروش 
۳۰ درصد از سهام عدالت توسط مردم و دارندگان این 
سهام گذشته و هنوز پاسخ درستی برای عدم دریافت 
مبالغ نقدی حاص از فروش این سهام وجود ندارد. 
افرادی که برای فروش این سهام اقدام کرده اند اقشار 
آسیب پذیر و کم درآمد جامعه را تشکیل می دهند 
که قصد تامین برخی نیازهای خود از طریق دریافت 

مبالغ نقدی حاصل از فروش...

معاون وزیر کار از افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی دریافتی 
کارگران به دنبال تصویــب افزایش کمک هزینه 
مســکن کارگران در هیات دولت خبــر داد و خبر 
بازنگری مجدد دستمزد در شــورای عالی کار را رد 
کرد.حاتم شاکرمی گفت: مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار 
تومانی حق مســکن کارگران شامل همه کارگران 
شاغل در بخشهای دولتی، خصوصی و نهادهای تابع 
قانون کار می شود و الزم االجرا است.وی که در یک 
گفتگوی تلویزیونی سخن می گفت، اظهار کرد: از ۲۴ 
سال گذشته فقط شش مرحله حق مسکن افزایش 
یافته که از ۲۰ هزار تومان سال ۱۳۹۵ به ۱۰۰ هزار 
تومان در ســال ۱۳۹۸ رسید و در نهایت با تصویب 
امروز هیات وزیران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

معاون روابط کار وزیر کار در...



اقتصاد2
ایران وجهان

مصوبه افزایش سقف سرمایه گذاری 
در صندوق های ETF ابالغ شد

با امضای معــاون اول رئیس جمهور، مصوبه 
مربوط به افزایش سقف ســرمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس )ETF( ابالغ شــد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دفتر هیات دولت، در جلسه 
مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ هیات وزیران، پیشنهاد 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی در خصوص 
افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های 
 )ETF( سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

به تصویب رسید.

وزیر اقتصاد: 
دارندگان سهام عدالت گرفتار 

هیجانات بازار نشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم برگزاری 
دوره های آموزشی برای فعاالن تازه وارد بازار سرمایه 
گفت: تمام فعاالن بازار سرمایه که تازه وارد بازار شده 
اند حتما مشــاوره بگیرند.به گزارش ایسنا، فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه 
هیات وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره ویژگی های 
بازار ســرمایه اظهار کرد: ذات بازار سرمایه ریسکی 
اســت یعنی دارای یک روند ثابت و تضمین شــده 
نیست؛ در این شرایط وقتی کسی می خواهد در بازار 
سرمایه فعالیت کند باید این نکات را در نظر داشته 
باشد.دژپسند افزود: بازار ســرمایه به گونه ای است 
که سهام برخی شرکت ها نوسان دارد؛ مثال در دوره 
تشکیل مجامع ترتیباتی حاکم است که ممکن است 
بر سهام شرکت ها اثر بگذارد. تحوالت بین المللی و 
تحوالت بازارها و متغیرهای جایگزین نیز می توانند 
بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشند.وزیر اقتصاد بر تاکید 
بر اینکه پاســخ این پرســش که آنهایی که به بازار 
سرمایه ورود کرده اند، بمانند یا بروند، کلی نیست، 
گفت: فعاالن بازار ســرمایه و بویژه کسانی که اخیراً 
وارد بازار سرمایه شده اند باید دقیقا محاسبه کنند 
که سهام فالن شرکت که طبق اقتضائات و محاسبات 
نباید کاهش پیدا می کرده است، باید با صبر برخورد 
کنند، از طرفی اگر سهام شرکتی که طبق محاسبات 
نباید افزایش می یافته و اصالح شده، باید اصالح آن 
را بپذیرند؛ بنابراین این نوسانات بستگی به شرکت، 
صورت های مالی آن و روند تحوالت بین المللی آن 
صنعت دارد.وی تصریح کــرد: دولت همچنان قائل 
به این است که بازار سرمایه باید مورد توجه باشد و 
تقویت شود.دژپسند در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر 
در پرداخت پول سهامداران عدالتی که ۳۰ درصد از 
سهام خود را فروخته اند و پرسش دیگری درباره علت 
عدم انتقال ســهام عدالت به سبد سهام سهامداران 
گفت: این کار توسط کارگزاری ها انجام می شود اما اگر 
هرکسی نسبت به سهام عدالت اعتراضی دارد طبق 
سامانه هایی که اعالم کردیم که دادیم شکایت کنند 
و تاکنون برخوردهایی انجام گرفته است و بخشی از 
مشکالت اصالح شده است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
»سهام عدالت، سهام شرکت های بسیار خوبی است« 
اظهار کرد: بر همین اساس خواهش من از سهامداران 
سهام عدالت این است که گرفتار هیجانات بازر نشوند، 

چراکه سهام عدالت ارزنده است.

در طرح تجهیز منابع »به سوی برتری« محقق شد؛
حفظ سیر صعودی جذب منابع 

ارزان قیمت
همکاران ســخت کوش بانک آینده، موفق شدند تا 
در طرح تجهیز منابع »به سوی برتری«، به دستاورد 

منحصر به فردی رسیدند.
   طرح مدیریت تجهیز منابع »به سوی برتری« در 
روز پنج شنبه، ۱۳۹۹/۰5/۲۳، پایان یافت. این طرح، 
از روز سه شــنبه ۱۳۹۹/۰4/۲۳ آغاز و به مدت یک 
ماه در راستای تجمیع منابع ادامه داشت که تالش 
همکاران شعب سراسر کشور به منظور بیشینه سازی 
فروش محصوالت و کیفیت خدمات در شاخص هایی 
نظیر: افتتاح ســپرده، طرح اعتبــاری آینده داران، 
ارائه تســهیالت در قالب محصوالت مصوب بانک 
مرکزی ج.ا.ایران و محصــوالت و خدمات بانکداری 

الکترونیکی، با قوت روزافزون باقی است. 
از جمله دســتاوردهای منحصر به فــرد همکاران 
شعب در بازه زمانی یاد شــده، حفظ سیر صعودی 
در جذب منابــع ارزان قیمت، وصــول مطالبات و 
 معوقات، فروش طــرح اعتباری آینــده داران بوده

 است.
شــایان ذکر اســت؛ آن دسته از شــعبی که موفق 
به افزایــش منابع خود در مقایســه بــا آغاز طرح 
»بــه ســوی برتــری« شــدند، حســب تصمیم 
 مدیران محتــرم بانــک، از پــاداش آن بهره مند

 گردیدند.

خبر

بانک ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
با اشاره به اینکه، این امکان را 
داریم که از ســهام واحدهای 
مربوط به دولت، ۱۰۰ تا ۱5۰ 
هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد 
کنیم،گفت: سال ۹۸ سهم ۱۲ درصدی ورودی نفت سال 
۹۷ صندوق توسعه ملی به ارزش ۷4 هزار میلیارد تومانی به 
دولت رسید.محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه درآمدهای 
نفتی مورد انتظار دولت در ســال ۹۹ چندان محقق نشده 
است؛ متذکر شد: تا آخر عمر که قرار نیست تحریم باشیم؛ 
این یک فشاری است که باید تحمل کنیم. در بودجه ۹۹ 
پیش بینی شده بود که از محل واگذاری سهام شرکت های 
دولتی ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان درآمد کسب شود که 
تا االن بیش از ۱۷ هزار میلیارد آن محقق شــده و منجبه 
تقویت بورس شده اســت.نگرانی ایجاد بدهی برای دولت 
بعد هم درست نیست. اوال این دولت و آن دولت ندارد؛ االن 
وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویت ها توجه کنیم. 
ثانیا هر سالی که برای تکمیل طرح های عمرانی عقب بیفتیم؛ 
هزینه های آن بیشــتر می شــود.لذا با تکمیل آنها دارایی 
آیندگان؛ ارزش افزوده بسیاری می یابد.وی گفت: این امکان 
را داریم که از سهام واحدهای مربوط به دولت، ۱۰۰ تا ۱5۰ 
هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد کنیم.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص بحث اصالح ساختار بودجه تصریح کرد: 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در دستور کار داریم. بودجه 
۳ ماه اول دستگاه ها به عنوان تنخواه پرداخت می شود و 
بودجه را برمبنای عمکرد هر دستگاه محاسبه می کنیم. در 
همه دستگاه ها این اقدام را انجام دادیم.او بیان کرد: سازمان 
برنامه و بودجه در زمان مقرر اصالح ساختار بودجه را در 4 
محور و ۱۰ بسته در قالب ۲ جلد کتاب  آماده کرد که جزئیات 
دقیق در آن ذکر شده و تغییرات الزم در فرایند نهادسازی 
بودجه هم انجام شده است. مقام معظم رهبری تاکید داشتند 
این در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شود که ما ارائه 
دادیم.نوبخت گفت: در این شورا ما در خصوص بحث های 
اصالح ساختار توضیح دادیم و اولین بحث هم  مسئله مالیات 
ها بود. باید هر ســه قوه در این خصوص اجماع می کردند 

که نشــد.وی ادامه داد: در مجلس جدید همه این موضوع 
را مطالبه کردند و ما برنامه اصالح ساختار بودجه را تقدم 
مجلس کردیم. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این 
خصوص جلساتی برگزار کرد و سازمان برنامه و بودجه هم 
همکاری الزم با مجلس دارد که این اصالح ساختار تبدیل 
به قانون شود.معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که 
چرا ساختار بودجه هنوز اصالح نشده است گفت: این اصالح 
یک جراحی بزرگ است. امیدوارم با توجه به اینکه مجلس 
هم در این موضوع مصمم اســت، اصالح ساختار بودجه، 
قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می کنیم و  حتی 
اگر مجلس این طرح اصالح ساختار را برای بودجه ۱4۰۰ 
هم به عنوان قانون به ما بدهد مــا آن را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت گفت: در حوزه های مختلف چندین دستگاه مشابه 
اداری داریم. این عزم جدی در مسئولین نظام را می طلبد که 
آن ها را تجمیع کنیم. اما این کار ساده ای نیست. مثال در حال 
حاضر هم وزارت بهداشت، هم آموزش عالی و هم نیرو های 
مسلح، کار های بهداشتی و درمانی می کنند، اما سیاست ها 
را چه کســی در این حوزه باید تدوین کند؟ ما گفتیم که 
وزارت بهداشت این کار را بکند، اما چه دعوایی به پا شد!وی 
افزود: درباره سیاست های فرهنگی هم همین است. یک جا 
باید این محوریت را بر عهده داشته باشد حاال هر دستگاهی 
که باشد.رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه 
دولت در شرایط کرونا گفت: این امکان فراهم شد که معادل 
ریالی  ۱ میلیارد یورو از صندوق برای  بیمه بیکاری اختصاص 

یابد که ۸ برنامه برای تخصیص آن تعریف کردیم . تکمیل 
بیمارستان ها و زیرساخت ها،  جبران کاهش درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه ها، پاداش کرونا، تامین دارو و تجهیزات 
از جمله این برنامه ها به شمار می رود. این یک میلیارد یورو 
به یکباره از بانک مرکزی گرفته نمی شود و آن را بخش به 
بخش دریافت کردیم.او افزود: قرار اســت با اختصاص این 
منابع تا پایان امسال  ۱۰ هزار تخت فعال به بیمارستان ها 
اضافه شود.نوبخت در خصوص طرح تامین معیشت مردم 
تصریح کرد:  نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه کمک به 
معیشت مردم را بررسی و مطالعه می کنند و هدف مشترک 
مجلس و دولت این است که وضع موجود معیشت  مردم 
را بهبود ببخشــند. امروز این برنامه در کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس مطرح شد  و ســازمان برنامه و بودجه هم 
برای اجرای آن اعالم آمادگی کرده است.او افزود: ما در حال 
حاضر ارز محدود 4۲۰۰ تومانی را به کاالهای اساسی و دارو 
اختصاص می دهیم. اگر به پیشنهاد مجلس راه بهتری وجود 
داشته باشد، بدون اینکه منجر به افزایش قیمت ها شود ما 
از آن استقبال می کنیم. این موضوع بررسی می شود تا به 
راه حل مشترکی با مجلس  برسیم.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در پاسخ به این سوال که دولت برای برخی مشاغل 
که با رکود شدید مواجه اند چه برنامه ای دارد، گفت: در این 
خصوص بانک مرکزی فعاالنه با نظام بانکی هماهنگ شده 
است. اعتبار ۷5 هزار میلیارد تومانی و  بخشی  هم 5۰ هزار 
میلیارد تومانی برای خانوار و مشاغل آٍسیب دیده در نظر 

گرفته شد که در چند مرحله پرداخت شده است.او افزود: در 
برخی حوزه ها همچون مشاغل مرتبط با گردشگری، جبران 
خسارات نیاز به زمان بیشتری دارد. دولت در این خصوص از 
هیچ کمکی فروگذار نکرده و بانک مرکزی هم در این مسیر 

همکاری خوبی داشته است.

دولت، ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور با تشــریح اینکه 
درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای 
دولت هستند؛ گفت: هیچ یک از این اقالم منجر به استقراض 
مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی شود.نوبخت 
معاون رئیس جمهور  در پاسخ به سوالی که به استقراض 
دولت از بانک مرکزی اشاره داشــت، یادآور شد: بر اساس 
قانون برنامه، ساالنه ۳۲ درصد از درآمد نفتی باید به محل 
صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی 
است. اما در شرایط تحریمی، از مقام معظم رهبری اجازه 
خواسته شد که ۲۰ درصد از درآمدها به صندوق برود و ۱۲ 
درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد. ایشان هم 
پذیرفتند. سال ۹۷ از این محل استفاده نشد اما در سال ۹۸ 
این مبلغ که 5.4 میلیون دالر بود؛از سوی بانک مرکزی به 
نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفــت که ۷۳-۷4 هزار 
میلیارد تومان بود.وی در پاسخ به سوال دیگری تایید کرد 
که  افزایش نرخ ارز امر پسندیده ای نیست و تبعاتی هم بر 
وضعیت تورم دارد. او در خصوص گرانی های اخیر تصریح 
کرد: برخی از افزایش قیمت ها ناشی از انتظارات تورمی و 
سوءاستفاده هایی که برخی افراد در بازار انجام داده اند، بوده 
است.نوبخت بیان کرد: تورمی که ماه گذشته صورت گرفت،  
از نقدینگی موجود در جامعه نبوده و  ناشی از افزایش نرخ ارز 
بوده است. افزایش نرخ ارز امر پسندیده ای نیست و تبعاتی 
هم بر وضعیت تورم دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
حوزه اقدامات حمایتی از کادر درمان تصریح کرد: ۱۰ هزار 
مجوز استخدام با اولویت جذب پرستاران و نیروهای شرکتی 
و قراردادی به وزارت بهداشت داده شده است.او ادامه داد: 
۳ هزار میلیارد تومان برای جبران کارانه کادر درمانی در دو 
مرحله پرداخت شده است. پاداش کرونا هم پرداخت شد 
همچنین از اول مهر فوق العاده ویژه برای کادر درمانی در 

یک مرحله پرداخت خواهد شد.

سال ۹۸ حدود ۷۴ هزار میلیارد از صندوق توسعه برداشت شد

امکان درآمدزایی ۱۵۰ هزار میلیاردی از سهام بورسی دولت

روحانی:
 طرح فروش نفــت با موافقت 

روسای قوا اجرایی می شود
رئیــس جمهوری، طــرح فروش نفــت را از 
افتخارات دولت و به نفع مردم و کشور دانست 
و گفت: این طرح با موافقت کامل روسای قوا 
اجرایی می شود.روحانی اظهارداشت: افتخار 
دولت اســت که بگوید کشــور را بدون نفت 
اداره می کند. سال گذشته حدود 4۳ میلیارد 
دالر واردات داشتیم ولی به همان میزان هم 
صادرات غیرنفتی داشتیم و کشور را بر اساس 
صادرات غیرنفتی اداره میکنیم که در تاریخ 
ایران سابقه نداشته اســت.رئیس جمهوری 
ادامه داد: اگر به تاریخ قبل از انقالب بازگردید 
متوجه می شوید اگر یک زمان نفت نبود، چه 
می کردند؟ این را رصد کنید تا متوجه شوید 
که اتکا دولت های قبل از انقالب به نفت چقدر 
بوده و پس از انقالب چقدر شــده است؟ در 
سال های گذشــته زمانی بوده که 4۰ تا 5۰ 
درصد بودجه کشور متکی به نفت بود ولی در 
سال ۹۹ فقط۱۰ درصد بودجه کشور متکی به 
نفت است.رئیس دولت تدبیر و امید با یادآوری 
اینکه در شرایط سخت کشور را اداره می کنیم 
و برای مشکالت بودجه، طراحی الزم را انجام 
دادیم، گفت: اگر قرار بود به جای فروش نفت 
مالیات در نظر می گرفتیم ایــن برای مردم 
سخت می شد و باید در سال جهش تولید به 
نحوی مالیات در نظر می گرفتیم که اصل تولید 
صدمه نبیند.روحانی خاطرنشان کرد: دولت 
نمی خواهد از بانک مرکزی اســتقراض کند، 
دولت قبلی 5۰ هزار میلیــارد تومان  از بانک 
مرکزی برای مسکن استقراض کرد ولی ما به 
رغم برخورداری از این قدرت، دســت خود را 
در این ۷ سال هیچ وقت به سوی بانک مرکزی 
دراز نکردیم و به دنبال پول پر فشــار نبودیم.

رئیس جمهوری در ادامه به راهکارهای دولت 
برای درآمدزایی اشاره کرد و گفت: در چنین 
شرایطی برای اداره کشــور باید اوراق منتشر 
می کردیم یا ســهام یا نفت می فروختیم که 
هر سه کار در حال انجام است.روحانی ادامه 
داد: 5۷ هزار میلیــارد اوراق خزانه از ابتدای 
ســال در حال فروش اســت و هر جا که الزم 
باشــد باز خواهیم فروخت و شیوه ای قانونی 
است. سهام دولتی هم در حال فروش است و 
خوشبختانه فروش سهام شرایط خوبی دارد 
زیرا معتقدیم اقتصاد باید به مردم واگذار شود.

رئیس دولت تدبیر و امید بــا بیان اینکه بازار 
بورس،   بازار خوبی اســت و دولت با تاکید به 
بانک مرکزی،  شــورای بورس و وزیر اقتصاد 
همیشه خواستار مراقبت این بازار بوده، عنوان 
کرد: البته این مراقبت انجام می شود ولی ذات 
بورس و اقتصاد به صورت خط مستقیم نیست 
بلکه شکستگی دارد ولی مهم این است که در 
طول سال این خط شکسته به سمت باال باشد 
و دولت این خط را حفظ می کنیم.روحانی به 
فروش سلف نفت اشاره کرد و توضیح داد: برای 
فروش نفت طرحی را در نظر گرفته شد و در 
سه قوه نیز این طرح مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و دولت این طرح را ۱۰۰ درصد به نفع 
کشور می داند و بهترین راه تامین مالی و بهتر 

از اوراق است.

حقوق کارگــران ۱۰ درصد 
افزایش یافت

معاون وزیر کار از افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی 
دریافتی کارگران به دنبــال تصویب افزایش 
کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت 
خبر داد و خبر بازنگری مجدد دســتمزد در 
شــورای عالی کار را رد کرد.حاتم شــاکرمی 
گفت: مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق 
مسکن کارگران شــامل همه کارگران شاغل 
در بخشــهای دولتی، خصوصــی و نهادهای 
تابع قانون کار می شــود و الزم االجرا است.

وی که در یــک گفتگوی تلویزیونی ســخن 
می گفت، اظهار کرد: از ۲4 سال گذشته فقط 
شش مرحله حق مســکن افزایش یافته که 
از ۲۰ هزار تومان ســال ۱۳۹5 به ۱۰۰ هزار 
تومان در ســال ۱۳۹۸ رســید و در نهایت با 
تصویب امــروز هیات وزیران بــه ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یافت.معــاون روابط کار وزیر 
کار در پاسخ به این پرسش که با افزایش ۲۰۰ 
هزار تومانی حق مســکن، دریافتی کارگران 
چقدر تغییر خواهد کرد؟ گفــت: با تصویب 
هیات دولت در مجموع ۱۰ درصد به دریافتی 
کارگران افزوده می شــود و متوسط دریافتی 
 کارگران در ســال ۱۳۹۹ بــه 4۳.5 درصد 

می رسد.

اخبار
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بسته های اینترنت اپراتورهای کشور که کوچ شان نزدیک 
به 4۰ روز طول کشید، با افزایش تعرفه بازگشتند؛ افزایش 
تعرفه ای که بر خالف وعده رگوالتوری، درباره آن پاسخ 
روشنی داده نشــده اســت.اوایل هفته »حسین فالج 
جوشقانی« در توئیتر خود از بازگشت بسته های اینترنتی 
که از روز ۱۳ تیرماه از اپلیکیشن های دو اپراتور حذف 
شده بودند، خبر داد. البته بازگشت بسته ها که قول داده 
بودند همان شب اتفاق بیفتد، با چند ساعت تاخیر انجام 
شد. رئیس رگوالتوری نیز وعده داد که در این خصوص با 
رسانه های جمعی صحبت خواهد کرد و نتیجه را به اطالع 

مردم خواهد رساند.

گرانفروشی در ابعاد کوچکتر
برای صحبت با رگوالتوری به نتیجه نرســید، اما مساله 
مهمی که پس از بازگشت بسته های اینترنت همچنان 

جای سوال دارد، این اســت که چرا گران شدن ۱۰ تا ۱5 
درصدی برخی از بسته های اینترنت و تفاوت قیمت در 
بسته های ارائه شده از سوی اپراتورها در سایت و اپلیکیشن، 
با شفافیت همراه نبوده است؟ روزی که تعرفه اینترنت با 
افزایش باالی ۱۰۰ درصد در برخی از بسته ها رو به رو شد، 
کاربران می توانستند با مراجعه به سایت های دو اپراتور، 
بسته را به قیمت قبل خریداری کنند. اکنون نیز بازگشت 

بسته ها به اپلیکیشن ها با تفاوت قیمت مواجه است.

آیا ماجرای ارزش افــزوده دوباره تکرار 
می شود؟

مساله دیگر، بازگشــت مبالغی اســت که بر اساس 
صحبت های وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم 

مقررات باید به کاربران بازگشت داده شود. اما هنوز در 
این باره نیز خبر تازه ای اعالم نشده است و تنها چیزی 
که کاربران می دانند این است که مبلغ ۶۰۰ میلیارد 
تومان گران فروشی رخ داده است.گرانفروشی و بازگشت 
مبالغ به کاربران، موضوعی است که سال گذشته نیز در 
خصوص کالهبرداری های ارزش افزوده تکرار شــد و 
قول هایی نیز بابت بازگشت سرمایه دادند. اما اکنون 
شاهد این مساله هستیم که با گذشت بیش از ۱۰ ماه 

هنوز خبری نیست.

 افزایش قیمت حق اپراتور است؟
وزیر ارتباطات هفته گذشته در حاشیه هیات دولت و در 
جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت اپراتورها 

گفت: گزارش های سال مالی که از سوی شرکت های 
اپراتورها اعالم شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت 
می کنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در 
سال گذشته دارد.  وی افزود: شیوع کرونا استفاده مردم 
از اینترنت را باال برده اســت و بر اساس گزارش هایی 
که وجــود دارد در برخی از ماه ها درآمد آن ها رشــد 
4۰درصدی داشته اســت.جهرمی خاطرنشان کرد: 
هزینه های اپراتورها مانند اجاره مکان، مسائل فنی و 
نیروی انسانی ثابت اســت، اما درآمدشان رشد بسیار 
خوبی داشته است. بنابراین افزایش تعرفه آن ها توجیه 
اقتصادی ندارد. این ها در حالی است که اپراتورها بارها 
به صورت غیررســمی اعالم کرده اند، از آن جایی که 
بیشتر تجهیزاتی که برای امور خود استفاده می کنند 
وارداتی است و تعرفه دالر نیز به شدت باال رفته است، 

باید قیمت خدمات خود را افزایش دهند. 

رئیس مرکز مدیریــت بدهی هــا و دارایی های مالی 
عمومی وزارت اقتصاد اعالم کرد: تا شــش ماهه اول 
سال به خزانه داری کل کشور محول شده حدود ۹4 
هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را با انتشار و فروش 
اوراق تامین کند که از این میــزان، تاکنون ۷5 هزار 
میلیارد تومان آن تامین شــده است.مهدی بنانی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره روش های تامین مالی برای 
دولت اظهار کرد: بخش عمــده ای از منابعی که برای 
بودجه مورد نیاز است، از سمت وزارت اقتصاد تامین 
می شــود که منابع بودجه شــامل درآمدهای دولت 
همچون مالیــات، واگذاری دارایی های ســرمایه ای 
چون فروش نفت و دارایی های ثابت نظیر ساختمان، 
واگذاری دارایی های مالی مثل فروش سهام دولت در 

شرکت ها و انتشار اوراق مالی اسالمی می شود.

بررسی روش های مختلف تامین مالی
وی افزود: از یک نظر کســری بودجه مابه التفاوت 
مبلغ پیــش بینی شــده بابت منابــع در بودجه با 
مبلغ تحقق یافته اســت. اگر منابع مصوب بودجه، 
نتوانست کسری را تامین کند، از روش های مختلفی 
می توان برای تامین کسری استفاده کرد که شامل 

کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها همچون گسترش 
پایه های مالیاتــی اصالح و ارتقای نظــام مالیاتی 
می شود.رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های 
مالی عمومی ادامه داد: در صورتی که صرفه جویی 
در هزینه ها و راه های جدید درآمدزایی نتوانســت 
کســری را تامین کنــد از مولدســازی و واگذاری 
اموال و دارایی ها هــم می توان اســتفاده کرد. راه 
دیگر نیز اســتقراض از مــردم )منابــع موجود در 
اقتصاد( و بانک مرکزی )افزایش پایه پولی( اســت 
و از آنجا که اســتقراض از بانــک مرکزی و افزایش 
 پایه پولــی تبعات زیان بــاری بــرای اقتصاد ملی

 دارد، مورد تایید نیست.

فعال ۷۵ هزار میلیارد برای بودجه تامین 
شد

به گفته بنانــی، وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه و 
بودجه درآمدهــا و هزینه های هر ماه را بررســی و 
کسری های آن را محاســبه می کنند و بر این مبنا 
در شــش ماهه اول ســال، مرکز مدیریت بدهی ها 
که یکی از واحدهای زیر مجموعه خزانه داری کل 
کشور محسوب می شود، باید حدود ۹4 هزار میلیارد 

تومان از منابع بودجه را با انتشــار اوراق تامین کند 
که از این میــزان تاکنون ۷5 هــزار میلیارد تومان 
آن تامین شــده اســت.وی با بیان اینکه ۶۲ هزار 
میلیارد تومان از ۹4 هزار میلیارد تومان به استناد 
اجازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ظرفیت 
انتشــار اوراق در شش ماهه اول ســال اضافه شده 
است، گفت: از این طریق، کســری بودجه مازاد بر 
منابعی که در بودجه پیش بینی شده از محل اوراق 
تامین می شود. همچنین، در بودجه تعیین شده تا 
معادل ۸۸ هزار میلیارد تومــان از محل اوراق برای 
 تامیــن هزینه های عمرانــی و پرداخت بدهی های

 دولت منتشر شود.
رقم مورد نیاز بودجه از محل انتشار اوراق تا پایان سال
در ادامــه رئیس مرکز مدیریت بدهــی و دارایی های 
مالی عمومی بــا اعالم اینکه ۱۰۰ درصد از کســری 
بودجه هر ماه تامین می شــود، تاکید کرد: در شــش 
ماهه اول ســال عددی که برای تامین بودجه از محل 
انتشار اوراق نیاز است، مبلغ ۹4 هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان است که ۶۲ هزار میلیارد تومان آن با توجه به 
نوع مصارف، مــازاد بر اوراق تعیین شــده در بودجه 
است و اگر در شش ماهه دوم هم این ۶۲ هزار میلیارد 

تومان منتشر شــود، معادل ۱۲4 هزار میلیارد تومان 
 اوراق جدیــد مازاد بــر بودجه، بــرای تامین بودجه 
نیاز خواهد بود.بنانی با بیان اینکه برای شش ماهه دوم 
هم از چهار روش فوق الذکر برای تامین مالی استفاده 
می شود، گفت: بخش دیگری از اوراق در قالب اسناد 
خزانه اسالمی در قبال بدهی های دولت به طلبکاران 
واگذار می شود، در ضمن به تازگی برای عرضه اوراق 
نســبتا بلند مدت از متعهد پذیره نویس نیز استفاده 

شده است.
وی در پایــان آمــار نهایی اوراق منتشــر شــده و 
ترکیب آنها را بر اســاس نوع اوراق و فــروش آنها تا 
پایان هفته منتهی بــه پایان مرداد را بدین شــرح 
اعالم کرد کــه معــادل ۳۷ هــزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومــان و ۱۷ هــزار و 4۰۰ میلیارد تومــان اوراق 
از طریــق حراج در بــازار پول و ســرمایه به فروش 
رفته اســت. همچنین، فروش در بازار ســرمایه از 
طریق متعهد پذیره نویس و انتشــار اســتاد خزانه 
اســالمی در قبال طلب طلبکاران به ترتیب معادل 
۲۰۰۰ و ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان بوده که در 
 مجموع تا این زمان ۷5 هزار میلیــارد تومان اوراق 

فروخته شده است.

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران 
سکه حداکثر به میزان ۲۰۰ قطعه در سال ۱۳۹۷ 
که در موعد مقــرر اظهارنامه تســلیم نکرده اند، 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد مسیحی خاطرنشان کرد: 
تمامی اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۷ اقدام 
به خرید و تحویل حداکثر ۲۰۰ قطعه سکه از بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران کرده اند و نسبت 
به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی 
) حداکثر تا یکم تیرمــاه ۱۳۹۸( اقدام نکرده اند، 
مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده )۱۰۰( 
قانون مالیات های مســتقیم اصالحیه مورخ ۳۱ 
تیرماه ۱۳۹4 تعیین شده در دستورالعمل شماره 
۲۰۰/۹۸/5۰۷ مــورخ ۳/۱۲/۱۳۹۸ بوده و این 

مالیات برابر مقررات قطعی است.

وی اضافه کرد: چنانچه اشــخاص مورد اشــاره 
تاکنون مالیات مقطوع تعیین شــده را پرداخت 
نکرده اند، می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ 
با مراجعــه به میز خدمت عملیــات الکترونیکی 
مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور به نشانی 
http://tax.gov.ir، نسبت به پرداخت مالیات 
متعلق اقدام و از تســهیالت مقرر در بخشودگی 
جریمه هــای مالیاتی با رعایت مقــررات مربوط 

بهره منــد شــوند.طبق اعــالم ســازمان امور 
مالیاتی، مســیحی در پایان ســخنانش تصریح 
کرد: در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده 
در مهلت تعیین شــده، در اجرای مقررات فصل 
نهم از باب چهارم قانون مالیات های مســتقیم، 
نســبت به وصول بدهی مالیاتی قطعی شــده و 
 جریمه های مترتب از طریق عملیات اجرایی اقدام 

خواهد شد.

افزایش بی سر و صدای تعرفه  اینترنت

تا پایان شهریور ۹۴ هزار میلیارد به بودجه تزریق می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آرامش قیمت ها در بازار سکه و طال
بهای طال و سکه در بازار )چهارشنبه( تغییر چندانی نسبت به روز گذشته نداشت، در این بازار سکه تمام بهار آزادی به بهای ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد.با وجود کاهش قیمت انس طال جهانی 

در بازار روز گذشته ) ۲۹ مرداد( قیمت سکه و طال در بازار ایران نزدیک به بهای روز گذشته معامله شد.به گزارش ایرنا، روز گذشته در ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 
بازار سکه مشابه روز گذشته به قیمت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بفروش رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز روز گذشته با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

معامله شد. همچنین نیم سکه به بهای پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت سه میلیون تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز با ارزش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شدند.

معاون سازمان مالیاتی خبر داد:

تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷
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رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی از 
افت فروش این صنف نسبت به سال گذشته خبر داد و درباره 
ممنوعیت واردات برخی اقالم که در کشور تولید نمی شود، 
توضیح داد.موسی فرزانیان اظهار کرد: با وجود این که ماههای 
مرداد و شهریور زمان اوج فروش لوازم التحریر و نوشت افزار 
اســت، به دلیل شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، 
صنف فروشــندگان نوشــت افزار با کاهش فروش و رکود 
عجیبی مواجه شده اند؛ به طوری فروش این صنف نسبت به 
سال های گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار نیست مدارس باز شود و دانش 
آموزان هم خرید نمی کنند، بنابراین بنکداران و خرده فروشان 
هم این محصوالت را نمی خرند.رئیس اتحادیه فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم مهندسی درادامه درباره افزایش قیمت 
لوازم التحریر در سال جاری گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز 
و تغییر ارز مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی مثل خودکار، 
قیمت در سال جاری افزایش یافته اما در کل می توان گفت 
که به دلیل رکود حاکم بر بازار میزان این افزایش، عقب تر از 
نرخ دالر است. البته این افزایش قیمت هم در اقالم مختلف 
متفاوت است، برای مثال با توجه به کاهش نرخ کاغذ، برخی 
دفترها به قیمت پارسال یا حتی پایین تر فروخته می شوند، 
اما قیمت مداد و خودکار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته 

اســت. قیمت اقالم وارداتی هم وابسته به نرخ دالر است.به 
گفته فرزانیان بیشتر مداد و خودکارها داخلی هستند، اما 
الک غلط گیر و اتود و مغز آن به طور کلی در کشــور تولید 
نمی شــود و در زمینه ماژیک هم تولید بســیار کم است و 
تقریبا از سال گذشته چند شرکت فعالیت خود را در زمینه 
ماژیک وایت برد شروع کردند، اما ماژیک های عالمت گذاری، 

طراحی و نقاشی وارداتی است.
وی همچنیــن از ممنوعیت واردات خــودکار، ماژیک و 
غلط گیر از اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: واردات 
مداد و پاک کن هم قبال ممنوع شده بود. در حال حاضر به 
دلیل رکود و موجودی های قبلی ممکن است مشکلی در 
بازار ایجاد نشود. از طرف دیگر عموما کاالها از شب عید وارد 
می شود. اردیبهشت و خرداد عمده فروش ها محصول مورد 
نیاز خود را تهیه و در ماههای تیر و مرداد به خرده فروش ها 
عرضه می کنند؛ لذا بخشی از کاالها از قبل وارد شده است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی 
خاطرنشان کرد: بنابراین شاید فعال مشکلی در تامین بازار 
نباشد، اما تداوم این وضعیت منجر به کمبود و گرانی برخی 
از این کاالها به ویژه غلط گیر و ماژیک که تولید داخل هم 
ندارند خواهد شــد و ما در حال پیگیری رفع ممنوعیت 

واردات این کاالها هستیم.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک اظهار داشــت: بعد از 
اجرا شدن »ممنوعیت فصلی ورود برنج« به کشور، اگر 
مشکالت واردکنندگان برنج در حوزه ارز برطرف شود، 
ترخیص برنج امکان پذیر نخواهد بــود. مهرداد جمال 
ارونقی اظهار داشت: در ســال گذشته حدود ۸۰۰ هزار 
تن برنج به ایران وارد شده و عملیات ترخیص نیز انجام 
شده اســت. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با 
بیان اینکه واردات برنج به ایران امسال حدود ۲۰ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت، ادامه داد: حدود ۳۹۰ هزار تن 
برنج از طریق گمرک ترخیص و مقداری دیگری از برنج ها 
هنوز در گمرک دپو شده اند.وی اضافه کرد: گمرک باید در 
پروسه واردات برنج ، کد رهگیری بانک را داشته باشد و بعد 
از دریافت این کد اجازه صدور پروانه را می دهد. ارونقی 
تصریح کرد: بخش عمده ای از برنج های وارداتی در حال 
حاضر یا در صف تخصیص ارز و یــا در مرحله تامین ارز 

قرار دارند؛ کسانی که در صف تخصیص ارز هستند باید 
به نحوی منشا ارز خود را از طرف بانک مرکزی به تایید 
برسانند.معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: 
کسانی که در صف تامین ارز هستند، تا زمانی که وجه جا 
به جا نشود و تامین اتفاق نیافتد، اعالمیه تامین ارز صادر 
نمی شود و اگر اعالمیه و کد رهگیری بانک صادر نشود، 
گمرک نمی تواند اجازه ترخیص را صادر کند. وی با اشاره به 
این که اکثر کاالها به طور کانتینری حمل می شوند، عنوان 
کرد: گمرک به طور مرتب مکاتبات مختلف را پیش می برد 
تا وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی در مورد 
میزان واردات به تصمیم های درست برسند.جمال ارونقی 
با بیان این که از ابتدای مردادماه گمرک باید ممنوعیت 
فصلی ترخیص برنج را اجرا می کرد، توضیح داد: در حال 
حاضر ممنوعیت فصلی ترخیص برنج به تعویق افتاده و به 

اول شهریور ماه موکول شده است.

قائم مقام ســازمان راهداری و حمل و نقــل جاده ای 
جزئیات ثبت نام و دریافت تسهیالت خرید کامیون نو 
برای نوســازی ناوگان جاده ای را تشریح کرد.داریوش 
امانی درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اظهار 
داشت: هفته گذشته قرارداد نوسازی ۱۱ هزار کامیون 
فرسوده طی ۲۰ ماه آینده و تحویل این تعداد دستگاه 
به مالکان ناوگان فرسوده به امضا رسید؛ ظرف ۳ سال 
گذشته، ۵ هزار دســتگاه از ۱۱ هزار کامیون فرسوده، 
نوسازی شده است و با قراردادی که هفته گذشته امضا 
کردیم، قرار است ۵ هزار دستگاه دیگر نوسازی شود که 
این قرارداد میان سازمان راهداری، یک شرکت داخلی 
خودروساز و یکی از بانک های شبه دولتی داخلی منعقد 
شــده اســت. وی ادامه داد: ظرف ۲۰ ماه آتی، ۵ هزار 
دستگاه بعدی نوسازی می شــود؛ ضمن اینکه در حال 

مذاکره با دیگر خودروسازان داخلی هستیم که به زودی 
با یکی از خودروسازان بزرگ داخلی قرارداد دیگری امضا 
خواهیم کرد که هزار دســتگاه کامیون نیز این شرکت 
نوســازی خواهد کرد. با این ۶ هزار دستگاهی که این 
دو خودروساز تولید می کنند به اضافه ۵ هزار دستگاه 
کامیون فرسوده ای که در ۳ سال گذشته نوسازی شد، 
مجموعاً ۱۱ هزار کامیون فرسوده از رده خارج و به جای 

آنها کامیون نوساز وارد جاده ها می شود.
قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان 
کرد: در حال حاضر ۱۵ خودروســاز ناوگان سنگین در 
کشــور داریم که تعدادی از آنها دولتی و تعدادی هم 
خصوصی هستند.امانی تأکید کرد: ۳۸۵ هزار دستگاه 
ناوگان فعال جاده ای داریم که از این تعداد، نزدیک ۷۰ 

هزار دستگاه فرسوده است و باید نوسازی شوند.

بیمه بیکاری کرونا یکــی از راهکارهای دولت برای 
حمایت از معیشت مردم در دوره شیوع این بیماری 
به شــمار می رود که براســاس آخرین آمار طی سه 
ماه، یک میلیون و ۵۲ هزار و ۸۵۲ مورد مقرری برای 
۷۱۷ هزار و ۳۵۲ نفر مشــمول، پرداخت شده است.
بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کروناست که 
به  واســطه اعمال محدودیت های ترددی و تعطیلی 
کسب  وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهی از نیروی 
کار در سراسر جهان شده است و ایران نیز از این قاعده 
مستثنی نیست.براساس گزارش سازمان جهانی کار، 
نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میالدی با رشد 
۱۴ درصدی روبه رو شده است که این رقم معادل ۴۰۰ 
میلیون شــغل تمام وقت به شمار می آید.همچنین 
پیش بینی شده است با بازگشــت موج دوم کرونا و 
اعمال محدودیت های کاری در جهان،  نرخ بیکاری 
به ۱۱.۹ درصد برسد که معادل ۳۴۰ میلیون شغل 

تمام وقت است.
همچنین طبق آمارهای کنونــی وزارت کار آمریکا، 
مجموع بیکاران کنونی این کشور به ۳۲ میلیون نفر 
رسیده است.دولت برای حمایت از معیشت کسانی 
که باالجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را از دست 
داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با 
تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی 
خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از 
ادامه کار بازمانده اند. برای همین منظور سامانه ای به 
آدرس  bimebikari.mcls.gov.ir  راه اندازی شد 
تا افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.مدیرکل 
بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تاکنون ۸۶۴ هزار و ۲۰۰ نفر در سامانه بیمه بیکاری 

ثبت نام کردند.
»مسعود بابایی« افزود: مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، بیمه بیکاری کرونا تنها برای سه ماه )اسفند، 

فروردین و اردیبهشــت ماه( به مشموالن پرداخت 
شد که براساس گزارش ها تا پایان تیرماه ۷۱۷ هزار 
و ۳۵۲ نفر مشمول دریافت مقرری شناخته شدند.

وی اظهارداشــت: در ایام کرونا )اسفند، فروردین و 
اردیبهشت ماه( در مجموع یک میلیون و ۵۲ هزار و 
۸۵۲ مورد مقرری بیمه بیکاری پرداخت شد. به این 
شکل که ممکن اســت فردی یک دوره بیمه، گرفته 

باشد یا بالعکس سه دوره )مورد( دریافت کرده باشد.
در این میان با وجود تاکید فــراوان مبنی بر ثبت نام 
متقاضیان دریافت بیمه بیکاری کرونا در سامانه بیمه 
بیــکاری)  bimebikari.mcls.gov.ir(  برخی 
به اداره کاریابی و یا ادارات کار محل ســکونت خود 
مراجعه و آنجا ثبت نام کرده و موفق به دریافت مقرری 
نشدند که بنا به گفته مدیرکل بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، تعداد آنها حدود ۱۴ هزار نفر هستند.مدیرکل 
بیمه بیکاری وزارت تعاون در ادامه گفت و گو با ایرنا 
اظهارداشــت: افرادی که بیکاری آنها در خردادماه 
استمرار داشــته و یا از خرداد ماه بیکار شدند باید به 
prkar.mcls.gov. سامانه جامع روابط کار به نشانی

ir  مراجعه کنند.
وی افزود: این افراد چنانچه پیش از این احراز هویت 
شده باشند دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان 
دولت ندارند در غیر این صورت بایــد مراحل احراز 
هویت را انجام دهند و با پسورد مربوطه وارد سامانه 
prkar.mcls.gov.ir  شــده و مــدارک خــود را 
بارگذاری کنند.بابایی تاکید کرد: از ابتدای خردادماه 
بررسی ها و پرداخت های بیمه بیکاری افراد طبق قانون 
بیمه بیکاری و ماده هفت این قانون بوده و پرداخت آن 
مشروط به داشتن شرایط قانونی است.براساس ماده 
هفت قانون بیمه بیکاری، مدت پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین 

یا متکلفین حداکثر ۵۰ ماه است.

اختصاص وام ودیعه مسکن 
در حالــی اجرایی خواهد 
شــد که ایراداتــی به آن 
وارد است. در این طرح نه 
شناسایی درستی در رابطه 
با گروه هدف انجام شــده و نه سازوکار مشخصی 
برای اختصاص این وام بــه متقاضیان وجود دارد. 
به همین دلیل اعتراضان بسیاری در رابطه با عدم 
تایید از سوی برخی واجدین شرایط دریافت وام به 
ثبت رسیده است. منابع وام ودیعه مسکن فقط ۲۰ 
هزار میلیارد تومان اعالم شده و این بدان معناست 

که این وام به همه مستاجران نمی رسد. 
اما مسئوالن مربوطه اظهار داشته اند که سازوکار 
اعتراض به فرآیند بررسی شــرایط متقاضیان وام 
ودیعه مســکن در نظــر گرفته می شــود. پروانه 
اصالنی، مدیــرکل دفتر و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی در این رابطه مــی گوید: پس از 
مشــخص شــدن اطالعات افراد واجد شرایط به 

منظور دریافت تسهیالت ودیعه مسکن، سازوکار 
اعتراض برای افرادی که جزء واجد شرایطین قرار 
نگرفته اند، در نظر گرفته خواهد شد. به گفته وی، 
متقاضیان می توانند به منظور بیان اعتراض خود 
و بررسی مجدد شــرایط برای دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن، در محلی که برای اعتراض در سایت 

ثبت نامی ایجاد خواهد شد رفته و درخواست خود 
را ثبت کنند.

این در حالی اســت که برخی گزارش ها حاکی از 
این است که پاالیش ها و تحلیل اطالعات دریافت 
شــده از متقاضیان به این ترتیب اســت که گروه 
بندی شغلی متقاضیان، افراد تحت پوشش کمیته 

امداد امام )ره(، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست، 
کارگران، حقوق بگیران، انجام شــده و بر اساس 
کد ملی متقاضیان مشخص اســت که هر کدام از 

متقاضیان در کدام بخش جایگاه دارند.
متقاضیانی که واجد شــرایط دریافــت وام ودیعه 
مسکن هستند اســتخراج و نهایی می شود و هم 
اکنون اسامی واجدان شــرایط دریافت وام ودیعه 
مسکن به بانک ها اعالم شده و پیش بینی می شود با 
برنامه ریزی هایی که انجام گرفته در هفته جاری و 
یا نهایتا هفته آینده، پرداخت وام ودیعه مسکن به 

مستاجران واجد شرایط آغاز شود.

مبلغ تسهیالت
تســهیالت یاد شده در ســقف های ۵۰۰ میلیون 
ریال در شــهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر 
کالن شــهرها )شــهرهای باالی یک میلیون نفر 
جمعیت شــامل مشــهد، اصفهان، کرج، شیراز، 
تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( و ۱۵۰ میلیون ریال در 
سایر شهرها، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق 
یافته در ودیعه اجاره های مسکن اقشار کم درآمد و 

آسیب پذیر در سال جاری اعطا می شود.

اعتراضات به فرایند بررسی شرایط متقاضیان وام ودیعه مسکن ادامه دارد

ابهام  در ساز و کار شناسایی واجدین شرایط  وام   ودیعه
منابع 20 هزار میلیاردی وام ودیعه به همه مستاجران نمی رسد

ضعف  سامانه های  اطالعاتی
محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن

در این پروژه و طرح هایی از این قبیل که برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به تصویب می رسند به دلیل نبود سامانه اطالعاتی جامع و درست هیچ گاه موفقیت طوالنی مدت و نتایج مثبت آن را شاهد نخواهیم بود. باید اطالعات درستی 
از واجدان شرایط و افراد مستحق دریافت وام ودیعه در دسترس باشد و اتکا به سامانه هایی که عملکرد ناقصی در ارایه اطالعات افراد دارند بسیار نادرست است. به علت نبود بانک اطالعات کامل و قوی در حوزه مسکن و محدودیت منابع 
دولتی، غربالگری ناقصی در این پروزه انجام شده است که بسیاری از واجدان شرایط را از گردونه اختصاص وام ودیعه مسکن خارج ساخته است. در این مسیر خانوارهایی وجود دارند که به دلیل در دسترس نبودن اطالعات درستی از آنها از 

مسیر دریافت وام حذف شده اند. بنابراین اجرای صحیح این مدل طرح ها نیاز به بررسی کامل و  جامع گروه هدف دارد تا نتایج آن در بازار مسکن و اجراه بها دیده شود.
همچنین در این طرح بسیاری دیگر از واجدان شرایط و افراد مستحق دریافت وام به روش دیگری از گردونه حذف خواهند شد چراکه سودی که برای بازپرداخت تعیین شده از عهده افراد کم درآمد و مستاجران آسیب پذیر نخواهد بود. سود 
۱۳ درصدی این وام خود به خود موجب خروج متقاضیان و انصراف آنها خواهد شد و آثار منفی اجرای این طرح بیشتر از آثار مثبت آن نمود پیدا می کند. این طرح باید کارشناسی شود و نحوه اجرای آن تغییر پیدا کند. این طرح نباید نقش 

وام با سود باال را که اکثر متقاضیان قادر به بازپرداخت آن را دارند ارایه شود بلکه باید به عنوان بسته حمایتی و در قالب قرض الحسنه باشد. 
اگرچه عنوان شده هدف اعطای وام ودیعه مسکن کمک به وضعیت اجاره نشینی اقشار کم توان اقتصادی مانند افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و مستاجرانی است که به دلیل از دست دادن شغل خود در این اواخر به فهرست 
مستحقان کمک پیوسته اند، اما در واقع سازوکار شفاف، مطمئن و عادالنه ای ارایه نشده و مشخص نیست که اعداد اعالم شده برای سقف وام اعطایی بر چه مبنایی تعریف شده است.  مشخص نیست چه کسانی برای دریافت این وام انتخاب 
شده اند و از روی کدام اطالعات اختصاص وام ودیعه صورت خواهد گرفت. این وام ها نخواهد توانست موجب تعدیل قیمت سنگین ودیعه اجاره بها شود و جلودار روند جهشی قیمت اجاره دست کم به صورت پایدار و اساسی نیست. در واقع 

این روش غلط نتیجه بی توجهی تمام دولت ها به موضوع مسکن و اجاره بوده که در این رابطه دولت دوازدهم بیش از همه منفعل عمل کرد و خود نیز اخیرا به این عقب ماندگی در بخش مسکن اعتراف کرده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بی اطالعی از نحوه و تعداد فروش سهام 
احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه 

هنگامی که طرح فروش بخشی از سهام عدالت مطرح و به مرحله اجرا رسید سازوکار پرداخت مبالغ نقدی یا همان پول فروش سهام عدالت مشخص نبود. این بدان معناست که درست است بانک ها و کارگزاری های مرتبط با آنها عهده دار 
انجام این طرح شدند اما شفاف سازی الزم در رابطه با نحوه فروش و زمان الزم برای پرداخت مبالغ نقدی انجام نشد. تصور بر این بود که با فروش سهام عدالت توسط متقضیان بانک ها در اسرع وقت شروع به واریز پول فروش سهام خواهند 
کرد که این اتفاق نیفتاده و مردم نارضایتی زیادی در این رابطه دارند. البته در برخی موارد شاهد پرداخت قطره چکانی مبالغ به فروشندگان آنها هستیم که این موضوع نیز مورد شکایت است چراکه مردم خواستار دریافت کلی مبالغ سهام 
خود هستند تا بتوانند استفاده درستی از آن داشته باشند. اینکه مسئوالن اعالم کرده اند که اطالعات ناقص ممکن است دلیل عدم پرداخت پول برخی از سهامداران باشد نیز نادرست است. بررسی ها و پیگیری های بسیاری در این زمینه 
انجام شده که هیچ گونه نقصی در درج اطالعات مردم وجود نداشته است.  به هر ترتیب بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، بانک ها باید از طریق کارگزاری های خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان 
در بورس اقدام و وجوه حاصله را به حساب مشتریان واریز کنند، اما متأسفانه بعد از گذشت هفته ها، هنوز بسیاری از متقاضیان به پول فروش خود نرسیده اند. متاسفانه بسیاری از کسانی که سهام شان را فروخته اند مبلغی دریافت نکرده اند 

و موضوع بدتر این است که هیچ اطالعی از نحوه و تعداد فروش و همچنین سهام باقی مانده شان ندارند.

در حالی که روزانه شــاهد 
افزایــش میزان شــکایات 
فروشندگان ســهام عدالت 
مبنی بر عدم دریافت مبالغ 
نقدی ســهام هســتیم اما 
متولیان این امر بر این باورند که هیچ متقاضی و فروشنده 
سهام عدالتی وجود ندارد که پول حاصل از فروش سهام 
عدالت خود را دریافت نکرده باشد و تمام مبالغ به حساب 
فروشندگان واریز شده است. حدود سه ماه از فروش ۳۰ 
درصد از سهام عدالت توسط مردم و دارندگان این سهام 
گذشته و هنوز پاسخ درستی برای عدم دریافت مبالغ 

نقدی حاص از فروش این سهام وجود ندارد. افرادی که 
برای فروش این سهام اقدام کرده اند اقشار آسیب پذیر 
و کم درآمد جامعه را تشکیل می دهند که قصد تامین 
برخی نیازهای خود از طریق دریافت مبالغ نقدی حاصل 

از فروش سهام را داشته اند. 
اعالم نحوه پیگیری برای پول های واریز نشــده فروش 

سهام عدالت
در همین رابطه سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت 
می گوید: از بین مشمولین سهام عدالت موردی که پول 
حاصل از فروش به حسابش واریز نشده باشد، نداشته ایم 
و برخی مشمولین اطالعاتشان را ناقص ثبت کرده اند که 
ممکن است مبالغ را دریافت نکرده باشند. حسین فهیمی 
گفت: از بین مشمولین سهام عدالت تاکنون موردی که 
پول حاصل از فروش سهام عدالت به حساب مردم واریز 

نشده باشد و بعد از چند ماه فقط مبلغ بسیار کمی به 
حساب آنها واریز شود را نداشــته ایم، اگر برای فردی 
چنین مشکلی پیش آمده است باید این موضوع را در 
قالب گزارش جهت شکایت ابالغ کند تا بتوان رسیدگی 

الزم را در این زمینه انجام دهیم.
به گفته وی، این احتمال وجــود دارد که فرد اقدام به 
ثبت سفارش فروش کرده باشد اما به دلیل عدم تکمیل 
اطالعات وارد شــده به درخواست فرد ترتیب اثر داده 
نشده و سهام فرد به فروش نرفته است که حال بتوان 
پولی را برای فرد واریز کرد. از ۱۰ خردادماه تاکنون بالغ 
بر یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر سهام خود را فروختند و 
بیش از هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب افراد 
واریز شده است که این رقم عدد قابل توجهی به نظر 
می رسد؛ بنابراین علت اینکه به سفارش برخی از افراد 

رسیدگی نشده، اطالعات ناقصی است که ثبت شده 
است. این در حالی است که عضو هیئت رئیسه مجلس 
گفت در این رابطه گفته است که بانک مرکزی به عنوان 
متولی حوزه بانکی باید به مسئله عدم واریز پول فروش 
سهام عدالت به حساب دارندگان سهام ورود کند و هر 
چه سریع تر نسبت به واریز وجوه مربوطه اقدام کند. 
قطعا اگر اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف این مسئله 
صورت نگیرد، مجلس این پرونده را مورد بررسی قرار 
خواهد داد. سیدناصر موسوی الرگانی با تاکید بر این 
که تأخیر بانک ها و ســازمان بورس در عدم واریز پول 
فروش سهام عدالت، به ضرر متقاضیان تمام شده است، 
گفت: اگر اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف این مسئله 
صورت نگیرد، مجلس این پرونده را مورد بررسی قرار 

خواهد داد.

كسی تاخیر طوالنی درباره واریز پول فروش سهام عدالت را بر عهده نمی گیرد

پاسکاری فروشندگان سهام عدالت
مشموالن سهام عدالت شکایت كنند                                                                                                پرونده بانک های عامل و سازمان بورس به مجلس می رود

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون گمرک ایران اعالم كرد:

وارداتبرنجازاولشهریورممنوعمیشود

افت۷۰درصدیفروشلوازمالتحریر

پرداختیکمیلیونموردمقرریبیمهبیکاریدرکرونا

۸0درصد قیمت كامیون وام است

جزئیاتنحوهدریافتوامخریدکامیوننو
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ستاری: 
 استارت آپ ها به بورس نيايند می ميرند

معاون علمی رئیس جمهور با تشکر از حمایت های مقام معظم رهبری از شرکت های 
دانش بنیان گفت: عجیب است که با وجود حمایت های رهبر انقالب برخی مدیران برای 

چند مجوز جوانان فعال در این حوزه را سرکوب می کنند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری درباره عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توضیحاتی ارائه کرد. 
وی با اشاره به شکل گیری بیش از 5000 شرکت دانش بنیان در سالهای اخیر گفت: 41 
شرکت فعال ما در بورس حضور دارند که 280 هزار میلیارد تومان ارزش دارند. عدد این 

اقتصاد در حال افزایش است. ما به دنبال تغییر فرهنگی اقتصادی کشور هستیم.
ستاری درباره اینکه آیا نگاه کمی به تأسیس شرکت های دانش بنیان جایگزین کیفی گرایی 
در این شرکت ها شده یا خیر؟ توضیح داد: ما همچنان در کارگروه ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان سختگیری های گذشته را داریم؛ اما رغبت عمومی برای حضور و تأسیس 
شرکت دانش بنیان بیشتر شده است. کیفیت سنجی شــرکت های دانش بنیان هم بر 
اساس معیارهای کارگروه کیفیت سنجی در حال ارزیابی است که هر دو سال یکبار انجام 
می شود. در کنار شرکت های دانش بنیان رشد استارت آپها در کشور بسیار زیاد شده است .

6 درصد شرکت های بازار بورس دانش بنیان هستند
معاون علمی رئیس جمهور درباره تأثیرگذاری شرکت های دانش بنیان در اقتصاد گفت: 
فروش شرکت های دانش بنیان در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان بوده است و 6 
درصد تعداد شرکت ها در بازار بورس به این شرکتها اختصاص دارد و 3 درصد ارزش این 
بازار را به خود اختصاص می دهند. البته ورود این شرکتها به بازار بورس چالش های زیادی 
داشته و همچنان مشکالتی برای ورود وجود دارد چون این شرکت ها دارای سرمایه های 
نامشهود است و این خصوصیت شرکت های دانش بنیان است و این دارایی نامشهود بسیار 

ارزشمند است. باید فرهنگ دارایی نامشهود را در اقتصاد ایجاد کرد.
وی درباره مشکالت شرکت های فعال در حوزه علم و فناوری بیان کرد: ما در حال یک 
مبارزه هستیم و بخشی از این مبارزه فرهنگی است. کشور ما صد سال در حال فروش 
نفت بوده و این اقتصاد نفتی در کشور به یک رانت اقتصادی تبدیل شده است این رانت 
اقتصاد را نابود می کند و برای همین است که ما در اقتصاد موضوع نفرین منابع را داریم. 
چرا کشورهایی که دارای منابع زیر زمینی است رشد نمی کنند. همین فرهنگ باعث شده 
ما به یک کشور واردات چی تبدیل بشویم. با همین فرهنگ فرزندانمان را تشویق می کنیم 
که استخدام شوند و کار خودشان را نداشته باشند. ما در یک حکومت نفتی دولتهای چاق 

داریم و بروکراسی دردسر ساز است.
ستاری گفت: ما در حال مبارزه با سیستم سنتی جامعه هستیم. سال 94 وقتی تاکسی های 
اینترنتی وارد اقتصاد شدند باید مناظرات آن ســالها را دوباره مرور کنید و شاید به آنها 
بخندید، االن هم در حوزه های دیگر این اســتارت اپها در حال توسعه هستند و همان 
مخالفت های مشابه تاکسی های اینترنتی در حال انجام شدن است. بخشی از زیست بوم 

فناوری خود مدیران دولتی هستند که باید از آن حمایت بکنند.

اقتصاد دانش بنیان اقتصاد جوانانی است که سرمایه هایشان در جیب 
هایشان نیست بلکه در مغز آنهاست

معاون علمی رئیــس جمهور ادامــه داد: اقتصاد دانش بنیــان اقتصاد جوانانی 
است سرمایه هایشــان در جیبهایشان نیســت بلکه در مغز آنهاست. پس باید 
در فرهنگ هم سرمایه گذاری شــود. ما برای این جوان ها بیش از 140 خدمت 
ارائه می دهیم؛ از خدمــات صادراتی گرفته تا معافیت های ســربازی که در این 
رابطه باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم که اجازه دادند این اتفاق بیفتد. این 
 موضوع در کشور بی سابقه است که یک نفر در شــرکت خودش دوران سربازی

 را بگذراند.

سخنگوی فراکسیون اقتصاد دانش بنیان:
طرح »جهش توليد دانش بنيــان« تا 3ماه ديگر به 

صحن مجلس می رود
سخنگوی فراکســیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی گفت: طرح 
جهش تولید دانش بنیان تا 3ماه آینده به صحن علنی مجلس می رود و اولویت این 

طرح »امنیت غذایی« است.
محمد رشیدی سخنگوی فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی 
در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت: پیش بینی ما در دستور کار قرار گرفتن 
و به تصویب رسیدن طرح »جهش تولید دانش بنیان« تا پایان سال است. وی با 
بیان اینکه این طرح اکنون در حال بررسی است، تاکید کرد: فکر می کنم که کمتر 
از ســه ماه دیگر طرح به صحن مجلس می آید که یقینا با رای باالیی به تصویب 

خواهد رسید.
سخنگوی فراکسیون اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد: بعد از بررسی های پیشنهادات 
و نظرات نمایندگان، طرح مورد بررسی قرار می گیرد منتها چکش کاری طرح  زمان 

می برد که امیدواریم اجرای آن نیز  قبل از سال اتفاق بیافتد.
وی با تاکید بر اینکه همچنین امیدوار هستیم که این طرح را در برنامه هفتم نیز 
شاهد باشیم، در پاسخ به این ســوال که اولویت در طرح تولید دانش بنیان چه 
صنایعی هستند گفت: یکی از بحث های جدی  که مورد تاکید مقام معظم رهبری 
در بحث دانش بنیان است و باید آن را در نظر بگیریم موضوع »امنیت غذایی«است. 
وی افزود: امنیت غذایی جز مواردی است که باید با اقتصاد دانش بنیان اهمیت داده 

شود و جز اولویت های طرح دانش بنیان نیز محسوب می شود.
وی گفت: همچنین معاون علمی و فناوری اعالم کــرد در بحث امنیت غذایی 
نتوانستیم اکوسیستم نوآوری ایجاد کنیم که این جز نقاط ضعف ماست؛ امنیت 
غذایی برای ما مهم است و در شرایط تحریم بیشتر اهمیت پیدا می کند. سخنگوی 
فراکسیون اقتصاد دانش بنیان خاطر نشان کرد: در این اکوسیستم  شامل گمرک، 
بیمه دانش بنیان، حمایت از شــرکتها، دانشــگاه و…وجود دارد که شرکتهای 

خصوصی باید پا به عرصه بگذارند و سرمایه گذاری کنند.

سوئيچ اختصاصی بيمه مركزی برای استارتاپ ها
در شرایطی که شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات آنالین و غیرحضوری را ضروری تر 
کرده است، بیمه مرکزی در خبری مهم برای استارتاپ ها اعالم کرد که به زودی 
سوئیچ تخصصی در اختیار آنها قرار می دهد.  تیم های استارتاپی حوزه بیمه که به 
اینشورتک هم معروفند از زیرمجموعه های فین تک محسوب می شوند. در ایران، 
این بخش به اندازه تیم های فعال در صنعت بانکداری و پرداخت رشد نداشته است.
حاال اما اتفاقی در پیش است که می تواند شرایط را تغییر دهد؛ بیمه مرکزی قصد 
دارد با ایجاد سوئیچ تخصصی فین تک برای این تیم ها امکان فعالیت مستقیم آنها 
در زمینه صدور بیمه نامه را تسهیل کند. به گزارش راه پرداخت، این خبر را سیدقاسم 

نعمتی، رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی اعالم کرده است.
بر اساس این خبر، رابط  کاربردی برنامه نویسی )API( شرکت های بیمه ای روی 
این سوئیچ، قرار می گیرد؛ در نتیجه فین تک ها می توانند به بصورت مستقیم و با 

اتصال به اینAPI ها بیمه نامه صادر کنند و به مشتریان خود خدمات ارائه دهند.
اکنون تیم های استارتاپ بیمه ای بیشــتر به عنوان نماینده شرکت های بیمه یا 
بازاریاب آنالین آنها عمل می کنند. عملی شدن این وعده باعث می شود آنها به 
نوعی کارگزاری آنالین تبدیل شوند. این امکان، در مرحله نخست تا دو ماه دیگر 
برای فروش بیمه شخص ثالث فراهم می شود و در صورت موفقیت به دیگر حوزه ها 

نیز گسترش می یابد.

اخبار

افزایش ۵۲ درصدی آگهی های بازی کنسولی در روزهای قرنطینه
نگاهی به آگهی های سایت دیوار نشان می دهد در روزهای قرنطینه تعداد آگهی های بازی کنسولی هم رو به افزایش بوده است. بررسی آگهی های دسته کنسول، بازی ویدیویی و آنالین نشان 
می دهد سال گذشته ماهانه به طور میانگین هشت هزار آگهی در دسته کنسول، بازی ویدیویی و آنالین منتشر می شد اما این عدد در چهارماه اول سال ۱۳۹۹ با ۴۲ درصد افزایش به ماهانه 

۱۴ هزار و ۳۱۷ آگهی رسید. طوری که تعداد آگهی های این دسته در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.

ســهامداران بورس در حالی 
روزهای ترس و نگرانی خود از 
سقوط شاخص بورس را پشت 
سر می گذارند که تب فروش 
در برخی نمادهــا همچنان 
باالست. در پایان معامالت آخرین روز کاری بورس در 
این هفته شاخص کل با افتی 3٫۷ درصدی و از دست 
دادن کانال یک میلیون و 800 هــزار واحدی به یک 
میلیون و ۷5۷ واحد سقوط کرد. شاخص کل هم وزن 
نیز 2 درصد افت کرد تا بازار سهام مجددا وارد فاز نزولی 
شود. سقوط 10 روزه بازار سهام موجب شده تا موجی 
از نگرانی در میان ســهامداران نســبت به تداوم روند 
نزولی شاخص کل ایجاد شــود؛ نگرانی ای که به طور 
قطع موجب افزایش خروج پول حقیقی از بازار می شود. 

نوسان گیری حقوقی ها در بورس
عرضه های بی مفهوم برخی شــرکت های حقوقی در 
بازار ســرمایه این روزها به خبر داغی تبدیل شده که 
دست به دست می شود. بیشتر این شرکت ها که از قضا 
دولتی نیز هستند به جای برگرداندن اعتماد از دست 
رفته به دولت و حمایت های آن، در حال نوسان گیری 
از مردم هستند. تشکیل صف های میلیونی خرید طی 
زمان انجام معامالت و سپس از بین رفتن این صف ها به 
دلیل عرضه بی منطق سهام شرکت ها توسط بازیگران 
اصلی آنها نشــان می دهد در حال حاضر شرکت های 

حقوقی به دنبال نوسان گیری هستند.
همه این مــوارد در حالی مطرح می شــود که عضو 
کمیسیون عمران مجلس عدم مدیریت بورس توسط 
دولتمردان را مســبب این ســقوط می داند. صدیف 
بدری می گوید: »نوســان و ریسک، ذات بورس است 
اما اخیرا این موضــوع به دلیــل ناهماهنگی دولت و 
مدیران بازار ســرمایه و همچنیــن تصمیمات خلق 

الســاعه و بدون منطق بــه وجود آمــده و معامالت 
ســهام را دچار اختالل کرده است.«»کســب و کار« 

 در گفتگــو با یک کارشــناس، چشــم انداز بــازار را 
بررسی می کند. 

شاخص كل بورس به كانال يك ميليون و 7۵7 هزار واحد ريزش كرد

ریزش  بورس با تصمیمات خلق الساعه
خروج تدريجی پول حقيقی ها از بازار                                                                                           روحانی: خط بورس هميشه رو به باال نيست

وزير امور اقتصادی و دارايی: برای بازار سرمايه تا پايان سال برنامه مشخصی داريم

چشم انداز شاخص  بورس
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه

وقتی شاخص کل بورس به نزدیک دو میلیون واحد رسید، تمایل برای عرضه بیشتر شد و بازار نیز مترصد اصالح و استراحت بود. یک روز شاخص روی کانال دو میلیون واحد قرار گرفت و پس از شکستن این سقف به مدت چند 
روز باالتر رفت و مجددا کاهش یافت. بدین ترتیب سطح دو میلیون واحد را تجربه کرد و مجددا وارد فاز اصالحی شد. آن چیزی که مشخص است، این است که در سطح دو میلیون واحد، بازار کار بسیار سختی برای تداوم رشد 
داشت و به طور قطع نیاز بود که یک اصالح و استراحت میان مدت را تجربه کند. مازاد عرضه هایی هم در بازار همزمان رخ داده بود و سه مازاد عرضه را از محل آزادسازی 30 درصد سهام عدالت، کاهش اعتبار کارگزاری ها و کاهش 
ضریب سهام صندوق های درآمد ثابت در بازار شاهد بودیم. این سه عامل به عالوه تمایل طبیعی بازار برای اصالح و استراحت باعث شد که بازار به طرف شاخص یک میلیون و 850 هزار واحدی برود و عمال وارد فازی شود که در 
حال حاضر مشاهده می کنیم. به طور طبیعی بازار قطعا وارد فاز نوسانات سینوسی شده که می تواند تا چند هفته دیگر هم ادامه پیدا کند. اخبار شرکت ها در ماه های مرداد و شهریور معموال کمتر است و این دو ماه آرام تر سپری 
می شود. رشد 280 درصدی بازار در 4 ماهه امسال هم مزید بر علت شده و به همین دلیل انتظار یک دوره سینوسی را در بازار خواهیم داشت و باید منتظر بمانیم که تحوالت در بازارهای موازی به ویژه نرخ دالر چگونه خواهد شد. 
سیاست قابل انتقادی هم از طرف دولت در پیش گرفته شد. دو مساله محسوس از سمت دولت برای بازار سرمایه اتفاق افتاد. یکی اینکه دولت شروع به افزایش نرخ بهره کرد. با انتشار خبر اوراق سلف ارزی هم بازار نگرانی بیشتری 
پیدا کرد. اختالف نظر میان وزارت های اقتصاد و نفت در مورد صندوق »دارا دوم« بهانه دیگری برای نگرانی سهامداران بود و با توجه به سه عاملی که افزایش عرضه را ایجاد کردند و این سه عامل که نقدینگی را تحت فشار قرار 
دادند قطعا باالنس بازار برای مدتی مختل خواهد شد. از طرف دیگر حقوقی ها بازیگر دائمی بازار هستند و این گونه نیست که شرکت های حقوقی که همواره در 20 سال گذشته در بازار ما مشارکت داشتند امروز بخواهند رفتار 
تخریبی ایجاد کنند. مهم ترین جریان خروجی پول در بازار مربوط به سهام عدالت است. در واقع ما انتظار نداشتیم که دو آزادسازی سهام عدالت به این سرعت پشت سر هم انجام شود. اگر ما ارزش تقریبی سهام عدالت را چیزی 
در حدود 900 هزار میلیارد تومان ارزیابی کنیم و 60 درصد آزادسازی آن را در نظر بگیریم یک رقم فوق العاده عظیمی آزاد شده که بخشی توسط افراد حقیقی در حال فروش است و این پول از بازار در حال خارج شدن است. این 
بزرگ ترین چالشی است که روی نقدینگی بازار فشار می آورد و طرف عرضه را تقویت کرده است. وقتی اعتبارات را نیز کاهش دادیم و همچنین کاهش سقف تملک سهام صندوق های درآمد ثابت را نیز به آن اضافه کنیم، مشاهده 
می کنیم که یک میزانی از عرضه های سنگینی که یا نقدینگی آنها به بازار برنمی گردد یا دچار رکود می شود در بازار رخ می دهد. این سه عامل خیلی بیشتر از حقوقی ها یا فروش های تکنیکی آنها تاثیر می گذارد. به هر حال این 

بازار متعلق به حقوقی هاست و دوباره در قیمت های پایین تر می توانند به بازار برگردند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رحیمی از تمدید مهلت ثبت نام تســهیالت کرونا کسب و 
کارها تا 15 شهریورماه خبر داد گفت: متقاضیان می توانند 
با مراجعه به سامانه اینترنتی کارا از شرایط دریافت تسهیالت 
حمایتی کرونا اطالع یافته و روند ثبت نام کسب و کار خود را 
تکمیل کنند.»قاسم رحیمی« گفت: مهلت ثبت نام تسهیالت 
کرونا کسب و کارها بیمه شده تا 15 شهریورماه تمدید شد و 
کسب و کارهای بیمه نشده نیز را تا پایان شهریورماه فرصت 

دارند تا پرونده ها خود را تکمیل کنند. مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: متقاضیان می توانند 
با مراجعه به سامانه اینترنتی کارا از شرایط دریافت تسهیالت 
حمایتی کرونا اطالع یافته و روند ثبت نام کســب و کار خود 
را تکمیل کنند. این مقام مســئول اظهار داشت: این طرح با 
هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری 
کرونا است و تالش خواهیم کرد تا کسب و کارهای که از این 

پیامدهای اقتصادی آسیب دیده اند، حمایت شوند.
رحیمی افزود: نرخ ســود این تســهیالت 12 درصد است و 
بازپرداخت آن از مهرماه آغاز خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: 
کارگاه های تولیدی و کســب و کارهای که به اجبار در زمان 
شیوع کرونا تعطیل شده اند به ازای هر نیروی انسانی مبلغ 160 
میلیون ریال و واحدهای غیر مستقیم نیز مبلغ 120 میلیون 

ریال وام دریافت خواهند کرد.

مدیــر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان یادآور شــد: 
برای دریافت آســان این تسهیالت شــرط »نداشتن چک 
برگشــتی« حذف شــد و بنگاه های اقتصادی می توانند با 
چک یا ســفته ایــن وام را تضمیــن کننــد. رحیمی بیان 
کــرد: امیدواریم با اجــرای این طرح جبرانی برای آســیب 
 های اقتصادی در ســطح جامعه و زمینه بــرای ایجاد رونق

 اقتصادی و تولیدی شود.

مدیرعامل کارچین به تشــریح و توضیح ماهیت 
بالکچین و تحوالتی ســاختاری کــه این انقالب 
جدید در پی خواهد داشــت پرداخت و همچنین 
در مورد یکی از فعالیت هــای مجموعه کارچین 
که ایجاد بســتری با همین تکنولوژی برای رفع 
انحصار در بازار تاکســی های اینترنتی ارائه کرد.

امامی در مورد کارچین کــه مبتنی بر بالکچین 
ایجاد شــده توضحیاتی ارائه کرد و در مورد شیوه 
کارکرد آن گفت: »پلتفرم های حمل و نقلی میان 
راننده و مســافر قرار می گیرند و کارمزدی را هم 
به عنوان هزینه ســرویس دریافــت می کنند. از 
آنجایی که این کار متمرکز انجام می  شود، خود این 
پلتفرم ها می توانند قیمت ها را تعیین کنند. در این 
شرایط اگر پلتفرمی سهم عمده بازار را داشته باشد 
انحصار ایجاد می شود و منافع رانندگان و مسافرانی 
که باعث رشد این پلتفرم شــده اند را هم به خطر 
می اندازد.این شــرایط باعث می شود که کار برای 
ورود رقیب جدید هم بسیار سخت تر باشد. در این 

شرایط اما بالکچین می تواند به جای این مجموعه 
انحصاری بنشیند و با کارمزد کمتر مچینگ سفر 
را انجام دهد. مــا به دنبال ایجــاد فضای رقابتی 
برای ســرویس حمل ونقل هســتیم که این فضا 
کارکرد و تعامالت بین اجزایش در بستر بالکچین 
صورت می گیرد تــا اعتماد و اطمینــان کافی را 
ایجاد کند.«او در رابطه با این طرح کارچین اشاره 
کرد که با توجه به اینکــه پلتفرم های بالکچینی 
فرامرزی هستند چشــم انداز کارچین این است 
که در بازارهای بیرون از ایــران هم فعالیت کند.

بخشی از این گفت و گو به توضیحات امامی در مورد 
اینکه اقتصاد توکن چیست اختصاص داشت او در 
تعریف توکن گفت: »توکن بــه صورت یک نماد، 
نماینده ای از ارزشــی است که ما در جای دیگری 
دیده ایم. در واقع مفهوم توکن مانند پول اســت. 
زمانی سکه های طال و نقره پول رایج بودند ولی به 
دلیل اینکه جا به جایی آنها سخت بود، بانک هایی 
آمدند و به صاحبان این سکه ها برگه ای دادند که 

به جای طال و نقره نگه داری شده جا به جا می شد. 
با توسعه تکنولوژی حاال ماهیت این مسئله تغییر 
کرد و دیجیتالی شــده و به توکن تبدیل شــده 
است. بنابراین وقتی ما از توکن صحبت می کنیم، 
 در واقع در مورد ارزشــی که پشت سر آن هست

 حرف می زنیم.«
او در ادامــه در مــورد تفاوت های میــان فضای 
دیجیتــال بــا کریپتوکارنســی توضیحاتــی 
ارائــه داد از جمله اینکــه در کریپتو کارنســی 
می توان به خاطر اســتفاده از تکنولــوژی دفتر 
 کل توزیع شــده می توان تعامــالت را به صورت 

غیر متمرکز انجام داد.
مدیرعامل کارچین همچنین در تشریح موضوع، به 
برخی از مفاهیم پایه ای تخصصی تر نیز اشاره کرد 
از جمله اینکه در اقتصاد کریپتو در مورد تاثیرات 
اقتصاد کالن و خرد و مسائلی از این دست صحبت 
می شــود و موضوعات جدیدی در این زمینه در 
حال تدوین است. از سوی دیگر نیز به شیوه های 

کارکردی آن اشاره کرد از جمله اینکه یک پلتفرم 
بالکچینی و مبتنی بر اقتصاد کریپتو چگونه شکل 

می گیرد و چه ساز و کاری دارد.
در ادامه گفت و گو، مدیرعامــل کارچین در مورد 
زیرســاخت های مورد نیاز اقتصاد توکن صحبت 
کرد و رگولیشــن این حوزه را یکــی از ملزومات 
زیرساختی عنوان کرد و گفت: »با توجه به اینکه 
ایران کشور توســعه یافته ای نیست و کشورهای  
دیگری پیش از این فعالیت هایی را در این زمینه 
انجام داده اند می توان از تجربیــات مختلفی که 
وجود دارد استفاده کرد. او از کشورهایی همچون 
سوئیس، ژاپن، چین، روسیه و کانادا نام برد که در 

این زمینه پیش رو تر از ایران بوده اند.«
فرهنگ و آموزش از نظر امامی الیه مورد اهمیت 
دیگر در حوزه اقتصاد توکن است. او معقتد است 
که به میزان پیشــبرد کار از نظر فنی و عملیاتی 
 باید در ایــن زمینه بســترهای آموزشــی الزم

 هم فراهم شود.

مدل پیشــنهادی انجمن فین تک حــذف الزام 
پرداخت کارمــزد تراکنش های خرید اینترنتی از 
بانک ها و الزام پرداخت یاران و شرکت های پرداخت 
به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت 

کشور است.
در حال حاضر کارمزدهــای تراکنش های خرید 
اینترنتی توســط بانک ها پرداخت می شود و بین 
ذینفعان تقســیم می شــود. معضالت این مدِل 
کارمزدی توسط کارشناســان و متخصصین این 
حوزه سالهاست که آسیب شناســی شده است. 
آســیب هایی که مدل فعلی کارمــزد به صورت 
مشخص به پرداخت یارها و صنعت پرداخت آنالین 

وارد می کند در زیر لیست شده است:
الــف( شــرکت  های پرداخــت و شــرکت های 
پرداخت یار برای جذب تراکنش های خرید آنالین 

در رقابت مستقیم هستند، ولی شرایطی که برای 
این رقابت وجود دارد به هیچ عنوان برابر و عادالنه 
نیست. اصلی ترین علت این شرایط نابرابر، تفاوت 
مدل کسب درآمدی اســت که سیستم بر این دو 

بازیگر اعمال کرده است.
تمرکز پرداخت یاران بر روی اخذ کارمزد از پذیرنده 
اســت ولی شــرکت های پرداخت چون کارمزد 
تراکنش  را از بانــک دریافت می کنند برای جذب 
تراکنش به پذیرندگان سرویس رایگان می دهند 
و حتی بخشــی از کارمزدی کــه از بانک دریافت 
می کنند با پذیرنده تسهیم می کنند. این شرایط 
نابرابر اجازه رشــد به شــرکت های پرداخت یار و 
منتفع شدن مصرف کنندگان از مزایای یک بازار 

رقابتی را نمی دهد.
ب( چــون در حــال حاضــر ذینفعــان اصلــی 

تراکنش های خرید آنالین )شــامل: شرکت های 
پرداخت، پرداخت یــاران، پذیرندگان و صاحبین 
کارت( هزینــه ای بابــت خدماتی کــه دریافت 
می کنند نمی پردازند و بانک ها این هزینه را متقبل 
می شوند، لذا این مدل بر اساس هزینه و فایده کار 
نمی کند و در شبکه شاهد تراکنش سازی هستیم. 
چرا که تولید تراکنش بیشــتر منجــر به درآمد 
بیشتر ذینفعانی خواهد شــد که هزینه ای بابت 
آن پرداخت نمی کنند و تراکنش ها رشد طبیعی 

نخواهند داشت.
ج( به دلیل اینکه خدمات گیرندگان هزینه ای بابت 
سرویس دریافت نمی کنند، خود را محق به دریافت 
سرویس با کیفیت نمی دانند و خدمات دهندگان 
نیز اولویتی به افزایش کیفیت ارائه شده نمی دهند. 
این موضوع باعث عدم رشد کیفی صنعت پرداخت 

آنالین در نگاه کالن و استانداردهای جهانی است. 
لذا با توجه به آســیب های اشاره شــده، انجمن 
فین تــک پیشــنهادی در جهت اصــالح مدل 
کارمزدهــای تراکنش هــای خریــد اینترنتی با 
هدف ایجاد بــازاری رقابتی و عادالنــه، افزایش 
کیفیت سرویس و در نهایت  توسعه پایدار صنعت 
پرداخت های اینترنتی آماده کرده است و امید است 
با همکاری همه بازیگران این صنعت و متخصصان 
این پیشنهاد در کارگروه ویژه  نظام پرداخت مطرح 

شود و با حمایت بانک مرکزی به نتیجه برسد.
مدل پیشــنهادی انجمن فین تک حــذف الزام 
پرداخت کارمــزد تراکنش های خرید اینترنتی از 
بانک ها و الزام پرداخت یاران و شرکت های پرداخت 
به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت 

کشور است.

سرمقاله

مهلت ثبت نام تسهیالت کرونا کسب و کارها تا ۱۵ شهریورماه تمدید شد

طرح پیشنهادی انجمن فین تک برای اصالح مدِل کارمزدهای تراکنش های خرید اینترنتی
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