
برای نخســتین بار مجموع ارزش ثــروت ۱۲ ثروتمند 
نخست آمریکا از یک تریلیون دالر عبور کرد.به گزارش 
ایسنا، موسسه تحقیقات سیاسی آمریکا اعالم کرد که از 
زمان شیوع همه گیری کرونا تاکنون مجموع ثروت ۱۲ 
فرد ثروتمند آمریکا در مجموع ۴۰ درصد ) معادل ۲۸۳ 
میلیارد دالر( افزایش یافته و برای نخستین بار به بیش از 

یک تریلیون دالر رسیده است.
 طبق اعالم این موسسه، تا پایان هفته دوم ماه ژوئیه، جف 
بزوس با ۱۸۹.۴ میلیارد دالر ثروت کماکان ثروتمندترین 
فرد در آمریکا و جهان اســت و پس از وی بیل گیتس با 
۱۱۴ میلیــارد دالرر، مارک زاکربرگ بــا ۹۵.۵ میلیارد 

دالر، وارن بافت با ۸۰ میلیارد دالر، الون ماســک با ۷۳ 
میلیارد دالر، استیو بالمر با ۷۱ میلیارد دالر، لری الیسون 
با ۶۷.۴ میلیارد دالر، سرگی برین با ۶۵.۶ میلیارد دالر، 
آلیس والتون با ۶۲.۵ میلیارد  دالر، جیم والتون با ۶۲.۳ 
 میلیــارد دالر و راب والتون با ۶۲ میلیــارد دالر ثروت،

 ثروتمندتریــن افــراد در آمریکا هســتند.این گزارش 
بــا انتقــاد از تمرکز قــدرت و ثــروت در آمریــکا در 
 دســت عــده ای خــاص مــی افزایــد: واضح اســت

 که این ۱۲ نفر چه قدرتی دارند و این یک جامعه الیگارشی 
اســت نه یک جامعه دموکراتیک.چاک کالینز- محقق 
این موسسه نوشــت: از ابتدای امسال تا هجدهم مارس 

ثروت این ۱۲ نفر ۹۶ میلیــارد دالر کاهش یافت اما پس 
از آن به سرعت صعودی شــد و به جز وارن بافت که دو 
میلیارد دالر کمتر از ســپتامبر ۲۰۱۹ ثروت دارد، بقیه 
این افراد به طرز محسوســی ثروتمندتر شــده اند.الون 
ماسک و جف بزوس بیشــترین افزایش ثروت را داشته 
اند. مجموع ثروت این ۱۲ نفر اکنــون از مجموع تولید 
ناخالص داخلی اتریش و بلژیک بیشتر شده است و این 
اتفاق در شــرایطی رخ می دهد که میلیون ها آمریکا بر 
اثر شیوع کرونا شــغل خود را به طور موقت یا دائمی از 
 دســت داده اند و بیش از ۱۷۰ هزار نفــر نیز جان خود

 را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ از دست داده اند.

.برای نخســتین بار در تاریخ، مجموع ارزش ســهام یک 
شرکت از رقم دو تریلیون دالر عبور کرد.به گزارش ایسنا، 
تا پایان معامالت روزانه بورس نیویورک، ارزش هر سهم 
شرکت اپل به ۴۶۷.۷۷ دالر رســید تا بدین ترتیب این 
غول فناوری آمریکایی به نخستین شرکت بورسی تاریخ 
تبدیل شود که ارزش سهام آن به باالی دو تریلیون دالر 
رسیده است.نخستین بار و در سال ۲۰۱۸ شرکت اپل با 
عبور از سطح یک تریلیون دالری رکورد زده بود و اکنون با 
پشت سر گذاشتن غول نفتی آرامکو عربستان به باارزش 
ترین برند جهان نیز تبدیل شده است. شرکت های آمازون، 
مایکروسافت و آلفابت ) شرکت مادر گوگل( دیگر شرکت 

های آمریکایی هســتند که ارزش بازار آن ها باالی یک 
تریلیون دالر اســت و می توانند در کنار اپل نام خود را به 
عنوان غول های دو تریلیون دالری ثبت کنند.طبق اعالم 
خبرگزاری بلومبرگ، تنها از ابتدای امسال تاکنون ارزش 
ســهام اپل در بازار بورس نیویورک ) شاخص اس اند پی 
۵۰۰( بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. سال قبل نیز 
ارزش سهام این شرکت بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته 
بود.یکی از اصلی ترین دالیل رشد سهام شرکت اپل مربوط 
به سودآوری ۵۹.۷ میلیارد دالری آن در دوره منتهی به ماه 
ژوئیه بوده است که عملکرد بسیار موفقی با توجه به شیوع 
کرونا و تعطیلی فروشگاه های عرضه محصوالت این شرکت 

در سطح جهان محسوب می شود.شرکت اپل در حالی ۳۳ 
سالگی خود را جشــن می گیرد که کماکان بزرگ ترین 
تولیدکننده موبایل در آمریکا و نیم کره غربی محسوب می 
شود و استراتژی تیم کوک- مدیرعامل این شرکت در تغییر 
سبک فعالیت این برند باعث شده است تا در دید معامله 
گران، اپل عالوه بر آن که برندی ســخت افزاری شناخته 
شود به عنوان یک برند موفق در حوزه نرم افزار نیز شناخته 
شود. به لطف افزایش محسوس سودآوری و ارزش سهام 
شرکت اپل، تیم کوک شاهد افزایش چشکگیر دستمزد 
خود بوده و ماه قبل برای نخستین بار موفق شد وارد باشگاه 

میلیاردرهای جهان شود.

بانــک آمریــکا در تحلیل جدیــد خــود پیش بینی کرد 
نقل مــکان زنجیره های تولیــد شــرکت های اروپایی و 
آمریکایی بــه خارج از چیــن ۱ تریلیون دالر بــرای آنها 
خرج بر خواهد داشــت. به گزارش  سی ان بی ســی، بانک 
 آمریــکا در تحلیــل جدید خــود پیش بینی کــرد نقل 
مکان زنجیره های تولید شــرکت های اروپایی و آمریکایی 
به خارج از چین ۱ تریلیون دالربــرای آنها خرج بر خواهد 
داشت.در این گزارش آمده اســت که پاندمی کرونا باعث 

شده است که۸۰ درصد از شرکت های جهان با اختالل در 
زنجیره تأمین خود روبرو شوند و باعث شده است بیش از ۷۵ 
درصد این شرکت ها حوزه برنامه های موجود خود در مورد 
 زنجیره تأمین را گسترش دهند.در این گزارش آمده است 
خارج کردن کارخانه های تولیدی فعال در چین که برای 
مصرف داخلی این کشور نیستند تأثیر منفی قابل توجهی 
بر سهام و سودآوری این شــرکت ها خواهد داشت، اما این 
تأثیر منفی بازدارنده نیســت.در این میان آمریکا، ژاپن، 

اتحادیه اروپا و هند حتی با ارائــه معافیت های مالیاتی به 
شــرکت ها آنها را به خروج از چین تشویق می کنند.پاول 
داناوان، اقتصاددان ارشــد مؤسسه جهانی مدیریت ثروت 
یوبی اس، می گوید: هرچند ممکن اســت جابه جا کردن 
زنجیره های تولید از چین به نوعی به نفع کشــورها باشد 
اما باید این کار به انتخاب خود شرکت ها صورت بگیرد و نه 
اینکه تحت اجبار تعرفه های تجاری و سیاست گذاری های 

مالیاتی باشد.

ســخنگوی صنعت برق از کاهــش قیمت برق 
مصرفــی رمز ارزهــا بــا مشــارکت در اجرای 
 طرح هــای بهینــه ســازی مصرف بــرق خبر

 داد.به گــزارش صدا و ســیما، مصطفی رجبی 
مشهدی با اشاره به انتشار فراخوان جذب سرمایه 
گذار برای اجرای طرح های بهینه سازی مصرف 
برق افــزود: این طــرح برای افزایش شــاخص 
بهره وری انرژی ارائه شده است.وی با بیان اینکه 

جزئیات این طرح در سایت شرکت توانیر موجود 
اســت گفت: متقاضیان به مشارکت در این طرح 
می توانند تا ۳۱ شــهریور ماه از درگاه اینترنتی 
شرکت توانیر نسبت به ارائه مدارک و اعالم تقاضا 
اقدام کنند.ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: در 
این طرح در ازای ســرمایه گذاری انجام شــده 
معادل انــرژی الکتریکی صرفه جویی شــده در 
طول عمر طرح که حداکثر ۱۰ سال است گواهی 

صرفه جویی صادر خواهد کرد.رجبی مشــهدی 
گفت: این گواهی قابل انتقــال و قابل معامله در 
بورس انرژی اســت.وی با بیان اینکه این گواهی 
قابل تخصیص بــه همه ی کاربری هــا از جمله 
رمز ارز اســت افزود: اســتفاده از این گواهی در 
مراکز استخراج رمز ارز سبب کاهش هزینه های 
 قیمــت برق مصرفــی در ایــن مراکــز خواهد

 شد.

قیمت نفــت در معامــالت روز پنج شــنبه در واکنش 
به اظهارات هشــدارآمیز بانک مرکــزی آمریکا و اوپک 
پالس درباره روند احیای تقاضا همزمان با ادامه شــیوع 
 ویروس کرونا، از باالترین قیمــت خود در پنج ماه اخیر

 عقب نشست.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت در 
بازار نیویورک در پی ریزش گسترده بازارهای سهام، یک 
درصد کاهش یافت و به ۴۲ دالر در هر بشکه رسید. این 
 کاهش پس از انتشار گزارش نشســت کمیته بازار آزاد 
فدرال بانــک مرکزی آمریــکا روی داد که بر اســاس 
آن، پاندمی کووید ۱۹ به شــدت بــه فعالیت اقتصادی 
تاثیر گذاشــته و روند احیــای اقتصادی بــه مهار این 
 ویــروس بســتگی دارد. اوپک پالس هم در نشســت

 روز چهارشــنبه خود هشــدار داد روند بهبــود تقاضا 
برای نفت بسیار آهســته تر از حد انتظار بوده و ریسک 

موج دوم شــیوع ویروس کرونا وجــود دارد.قیمتهای 
نفت پس از این کــه در طول ژوئن نســبتا ثابت بودند، 
این اواخر صعود کرده بودند اما افزایــش موارد ابتال به 
ویروس کرونا و تردیدها نســبت به روند احیای مصرف 
نفت، روند صعودی قیمتها را محدود کرده اســت. نفت 
در ماه جــاری به دقت روند دالر را دنبال کرده اســت و 
تحکیم ارزش دالر پس از گزارش شــب گذشــته بانک 
مرکزی آمریکا باعث شــد کاالهایی ماننــد نفت که به 
 این ارز قیمت گذاری می شــوند برای سرمایه گذاران

 غیرآمریکایــی گرانتر شــوند.هوی لــی، اقتصاددان 
بانــک OCBC در ســنگاپور در ایــن بــاره گفــت: 
قیمتها احتمــاال به گزارش بدبینانه شــب گذشــته 
بانــک مرکــزی آمریــکا واکنــش نشــان داده اند و 
 نشســت کمیتــه نظارتــی وزیــران اوپــک پــالس

 هم طبق انتظارات بــود. انتظار می رود تــا زمانی که 
بازار در تالش بــرای جذب مازاد عرضه عظیم اســت، 
قیمتهــای نفــت در محــدوده فعلــی بمانند.بهــای 
 وســت تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ســپتامبر 
یک درصد ســقوط کرد و به ۴۲ دالر و ۴۹ سنت در هر 
بشکه رسید. این شــاخص روز چهارشنبه با ۰.۱ درصد 
افزایش، در باالترین حد از پنجم مارس تاکنون بســته 
شــده بود.بهای نفت برنت برای تحویل در اکتبر با ۰.۸ 
درصد کاهش، به ۴۵ دالر و دو سنت در هر بشکه رسید. 
 شــاخص بازار جهانی روز گذشــته ۰.۲ درصد کاهش

 داشت.بر اساس بیانیه نشســت کمیته نظارتی وزیران 
اوپک پالس، موضــوع اصلی مورد توجه این نشســت 
تضمین پایبندی کشورهایی بود که به وعده هایشان در 

ماههای پیش عمل نکرده بودند. 

»پیروزحناچی« شهردار تهران اعالم کرد که طرح های ترافیکی پایتخت از روز 
شنبه اول شهریور اجرا می شود.

 رئیــس پلیــس راهــور پایتخت نیــز در این بــاره بــه خبرنــگاران گفت: 
اجــرای طــرح از ســاعت ۸:۳۰ صبــح هــر روز آغــاز و تــا ســاعت ۱۶ 
ادامــه دارد. وی خاطرنشــان کــرد: رانندگانــی کــه در ایــن محــدوده 
 حضــور دارنــد از ســاعت ۱۴:۳۰ مجــوز خــروج از طــرح را خواهنــد

 داشت.

به گــزارش ایرنــا، وی، روز پنجشــنبه بــه خبرنــگاران گفت کــه اجرای 
مجدد طــرح ترافیــک نیازی بــه تائید ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا ندارد.

رئیــس پلیس راهــور پایتخــت نیــز در این بــاره بــه خبرنــگاران گفت: 
 اجــرای طــرح ترافیــک در شــهر تهــران از روز شــنبه بــه حالــت قبل

 بر می گردد.
سردار »محمدحســین حمیدی« ادامه داد: اجرای طرح از ساعت ۸:۳۰ صبح 
هر روز آغاز و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.وی خاطرنشان کرد: رانندگانی که در این 

محدوده حضور دارند از ســاعت ۱۴:۳۰ مجوز خروج از طرح را خواهند داشت.
 به گزارش ایرنا به طور معمول ۲ طــرح »ترافیک« و »کنتــرل آلودگی هوا«

 یعنــی زوج و فرد ســابق و حلقــه دوم طــرح ترافیک در محــدوده مرکزی 
 شــهر تهران اجرا می شــد و شــرط ورود به ایــن محدوده هــا و جلوگیری 
از جریمه مالکان خودروها، ثبت نام مالک و مشخصات خودرو در سامانه »تهران 

من« و شارژ حساب شهروندی بود.
محدوده طــرح ترافیک از شــمال به خیابــان مطهری، از جنــوب به خیابان 

شــوش، از غرب به خیابان کارگر و از ســمت شــرق به خیابان های شریعتی 
 و ۱۷ شــهریور اســت و از ســوی دیگر طرح کنترل آلودگی هوا نیز از شمال

 به بزرگراه همت، از شــرق بــه بزرگراه امام علــی)ع(، از جنوب بــه بزرگراه 
بعثــت و از غرب به بزرگــراه نواب و چمران محدود می شــود.پس از شــیوع 
کرونا و اجرا نشــدن موقتی طــرح ترافیــک، بنابر تصمیم شــورای ترافیک 
 تهران، ســاعت اجرای این طرح ها کاهــش یافته بود و از ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۶ 

اجرا می شد.

به گفته دبیــر انجمــن واردکننــدگان خودرو، 
علیرغم اینکه با ورود معاون امــور فنی و گمرکی 
گمرک ایران به موضوع خودروهای دپو شــده در 
 گمرکات، موانع ترخیص ایــن خودروها حل و کار

 ترخیــص آن ها آغاز شــده اســت اما بــه دلیل 
پــاره ای از مشــکالت دیگــر از ســوی برخــی 
ســازمان ها، ممکن اســت که عرضه و دسترسی 
خریــداران بــه خودروها وجود نداشــته باشــد.

مهدی دادفــر در گفت وگو بــا ایســنا، در رابطه 
با آخریــن وضعیت ترخیــص خودروهای دپویی 
در گمرکات کشــور، اظهار کرد: تقریبا بخشــی از 
خودروهــا کــه دارای مشــکالت گمرکــی بوده 
 و معضالت به طــرز ناصحیحی ایجاد شــده بود،

 با کمک معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشــور 

حل شده است. در حقیقت بالغ بر ۱۲۰۰ دستگاه 
خودرو معطل اقدامات گمرکی بود که با ورود معاون 
فنی گمرک به این موضوع، ترخیص این خودروها 
حل شده و کار ترخیص آغاز شده است.دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو تصریح کرد: از سوی دیگر اما 
در حال حاضر همکاران ما )شرکت های واردکننده 
 خودرو( در ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در بخش گارانتی و بارگذاری گارانتی 
دچار مشکل شــده  و در تنگنا قرار گرفته اند. این 
در حالی اســت که متصدی مربوطه نیز به درستی 
پاسخگو نبوده، حضور ندارد و پیگیر موضوع نیست 
و شرایط همچون دور باطلی شده که با پاسخ تهی 
میان ســازمان حمایت و دفتر تنظیم مقررات در 

گردش بوده و کار پیش نمی رود. 

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ســازمان تعزیرات  
هــم وارد شــده و بــا تصمیمــی خــالف قانون 
کــرده ســخت تر  را  شــرایط   ومقــررات، 

 است.
وی افزود: در رابطه با شــکایاتی که مشــتریان از 
بابت عدم پرداخــت مابه التفاوت نــرخ ارز مصوبه 
دولــت دارنــد، ســازمان تعزیرات شــرکت ها را 
محکــوم بــه دریافت نکــردن ایــن مابه التفاوت 
نرخ ارز می کنــد کــه اقدامی عجیب اســت. در 
رابطه بــا این موضوع تمــام امــوال و دارایی های 
شــرکت ها را مورد توقیف خود قــرار می دهد که 
شــامل خودروهای مانده در گمــرکات، اموال و 
 دارایی مدیران، حســاب های بانکــی، کارت های

 بازرگانی و ... می شود.  

اپل نخستین شرکت دو تریلیون دالری دنیا شدیک تریلیون دالر ثروت در اختیار ۱۲ نفر

قیمت برق رمز ارزها کاهش می یابدهزینه یک تریلیون دالری آمریکا و اروپا برای خروج از چین

قیمت نفت از اوج ۵ ماهه عقب نشست

شهردار تهران: طرح ترافیک از اول شهریور اجرا می شود 

خودروهای گمرک ترخیص می شوند اگر برخی سازمان ها بگذارند
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بررسی وضعیت بازارها در سال99 نشان داد

بورس پیشتاز سوددهی 
به مردم

عاقبت فروش اوراق 
سلف موازی نفتی

کمتر از یک ماه تا پیش فروش مسکن در بورس کاال مانده است

تشدید گرانی مسکن  با  عرضه در بورس
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مقاومت  دالر  در کانال 22هزارتومان
تزریق ارز سد مقاومتی دالر 22 هزار تومانی را می شکند؟

طی پنج ماه گذشــته از ســال همچنان بازار 
سرمایه با سوددهی بیشــتر پیشتاز است و به 
رغم ریزش هایی که در چند وقت اخیر داشته 
باز هم ســهامداران خود را راضی نگه داشــته 
اســت. بنابراین با توجه به آمارهای منتشــر 
شده از بازارهای مالی در کشــور بازار سرمایه 
همچنان پرمخاطب ترین بازار برای سوددهی 
و درآمدزایی آنی است. این در حالی است که 
بازار ارز به رغم افزایش قیمت و رشد نتوانست 
انتظارات خریداران و فروشندگان آن را برآورده 
سازد و حتی افزایش نرخ دالر تا ۲۶ هزار تومان 
نیز نتوانســت جای بــازار ســرمایه را بگیرد. 

بنابراین در چند ماه اخیر ...

 بعد از مواضع شدیدی که از سوی مجلس در ارتباط 
با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت اتخاذ 
شد، کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی به استناد تبصره ۵ قانون بودجه و با تأکید 
بر حذف هزینه های جاری، با انتشــار این اوراق 
موافقت کرد.به گزارش ایرناپالس، پس از آنکه طرح 
گشایش اقتصادی با مخالفت جدی مجلس مواجه 
شــد، دولت به با هدف یافتن مسیری جایگزین 
برای تأمین  کسری بودجه به سمت ابزارهایی رفت 
 که پیش از این چارچوب قانونــی آن فراهم بوده 
است.این ابزار جایگزین همان انتشار سقف باالتری 
از اوراق سلف موازی اســتاندارد نفتی است که از 

سال ۱۳۹۴ در بورس انرژی ...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک مرکزی:
معامله ای در بازار باز نداشتیم/علت: 

مازاد نقدینگی و باال بودن قیمت ها
بانــک مرکزی با توجــه به مــازاد نقدینگی 
در بــازار بیــن بانکــی و نیــز بــاال بودن 
قیمت هــای پیشــنهادی در هفتــه جاری 
 معاملــه ای در خصــوص عملیات بــازار باز 

نداشت.
روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو 
اطالعیه روز دوشنبه 27 مردادماه 1399 در 
خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار 
باز، این بانک تنها دو سفارش در مهلت تعیین 
شــده از طریق ســامانه بازار بین بانکی برای 
فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با 
توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی و نیز 
باال بودن قیمت های پیشنهادی، این بانک در 
هفته جاری معاملــه ای در خصوص عملیات 

بازار باز نداشت.
الزم به ذکر است بانک مرکزی در چارچوب 
مدیریت نقدینگی مورد نیــاز بازار بین بانکی 
ریالی، عملیات بازار بــاز را به صورت هفتگی 
اجرا می  کند. موضع این بانک )خرید یا فروش 
اوراق بدهــی دولتی( بر اســاس پیش بینی 
وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف 
کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ 
هدف، از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار 

بین بانکی اعالم خواهد شد.
 متعاقب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیربانکی می توانند در راســتای 
مدیریت نقدینگی خود در بــازار بین بانکی، 
نسبت به ارسال  ســفارش ها تا مهلت تعیین 
شده از طریق ســامانه بازار بین بانکی اقدام 

کنند.

در نیمه نخست سال 2020؛
تجارت دوجانبه ایران و ترکیه 

۷۳ درصد آب رفت
براســاس آمارهای رســمی ترکیه، در نیمه 
نخســت ســال 2۰2۰، ایران و ترکیه حدود 
یک میلیارد دالر تجارت کاالیی داشــته  اند 
که نســبت به مدت مشابه ســال 2۰19، با 
 کاهش قابل توجه 73 درصــدی همراه بوده 

است.
 طی این مدت صادرات کاالیی ایران به ترکیه 
افت حــدود ۸۵ درصــدی و واردات کاالیی 
ایران از ترکیه نیز افت ۴۵ درصدی را تجربه 

کرده است.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به بررسی 
تجارت کاالیــی ایران بــا ترکیــه در نیمه 
نخست سال 2۰2۰ پرداخته است.  براساس 
آمارهای رسمی ترکیه، در نیمه نخست سال 
2۰2۰، ایــران و ترکیه حدود یــک میلیارد 
دالر تجارت کاالیی داشــته  اند که نســبت 
به مدت مشابه ســال 2۰19، با کاهش قابل 
توجه 73 درصدی همراه بوده است. طی این 
مدت صــادرات کاالیی ایران بــه ترکیه افت 
حدود ۸۵ درصــدی و واردات کاالیی ایران 
 از ترکیه نیز افت ۴۵ درصدی را تجربه کرده

 است.
دلیل عمده کاهش ارزش صــادرات کاالیی 
ایران به ترکیــه افت بیــش از 99 درصدی 
صادرات کاالهای نفتی ایران به این کشــور 
بوده است؛ بطوریکه بیش از 76 درصد از افت 
۸۵ درصدی صادرات ایران به ترکیه مربوط به 

این گروه کاالیی است. 
بیشــترین ارزش صادرات کاالیــی ایران به 
ترکیــه مربوط به فصــل 39 کتــاب تعرفه 
)پالســتیک و اجزای آن( بوده و بیشــترین 
ارزش واردات کاالیــی آن نیز بــه فصل ۸۴  
)دیگ  های بخــار آب گرم، ماشــین آالت و 
وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن( اختصاص 

داشته است.
براساس آمارهای منابع رسمی ترکیه، در نیمه 
نخست ســال 2۰19 ، تجارت کاالیی ایران و 
ترکیه حدود 3.9 میلیارد دالر بوده که از این 
میزان، حدود 1.2 میلیارد دالر صادرات ترکیه 
به ایران و 2.7 میلیــارد دالر واردات ترکیه از 

ایران بوده است. 
در نیمه نخست سال 2۰2۰ ، تجارت ترکیه 
با ایران کاهش حدود 73 درصدی را نســبت 
به مدت مشابه سال 2۰19 تجربه کرده و به 
حدود یک میلیارد دالر رسیده است. طی این 
مدت، واردات کاالیــی ایران از ترکیه کاهش 
۴۴.6 درصدی را شاهد بوده و به 6۵2 میلیون 
دالر رســیده؛ در عین حال، صادرات ایران به 
ترکیه کاهش حدود ۸۵ درصــدی را تجربه 

کرده و به ۴17 میلیون دالر رسیده است.

خبر

 بعد از مواضع شــدیدی که 
از ســوی مجلس در ارتباط 
با انتشار اوراق سلف موازی 
اســتاندارد نفت اتخاذ شد، 
کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی به اســتناد تبصره ۵ قانون 
بودجه و با تأکید بر حذف هزینه های جاری، با انتشار 
این اوراق موافقت کرد.بــه گزارش ایرناپالس، پس از 
آنکه طرح گشایش اقتصادی با مخالفت جدی مجلس 
مواجه شد، دولت به با هدف یافتن مسیری جایگزین 
برای تأمین  کسری بودجه به سمت ابزارهایی رفت 
 که پیــش از این چارچــوب قانونــی آن فراهم بوده 

است.
این ابزار جایگزین همان انتشار سقف باالتری از اوراق 
سلف موازی استاندارد نفتی است که از سال 139۴ در 
بورس انرژی مرسوم بوده است. البته این موضوع سبب 
سوتفاهم هایی در سطح جامعه و رسانه ها شده بود؛ 
برخی به تصور اینکه اوراق سلف موازی در بودجه های 

سنواتی وجود نداشته، به شدت با آن مخالفت کردند.
 اوراق سلف ابتدایی مورد نظر دولت که در سطح سران 
قوا مطرح شده بود، با طرح کنونی تفاوت داشت. این 
موضوع سبب جدل هایی شــد که فقط بر محور یک 

سوء تفاهم شکل گرفته بود.
به تازگی رئیس دفتر رئیس جمهوری در این زمینه 
اعالم کرد: طرح فروش نفت با فروش اوراق سلف نفتی 
در بورس انرژی متفاوت اســت. در واقع پیش فروش 
اوراق سلف نفتی در بورس انرژی متفاوت از طرحی 
اســت که در زمینه فــروش نفت در شــورای عالی 
اقتصادی سران قوا بحث شده است. ه گفته محمود 
واعظی، فروش اوراق ســلف نفتــی در بورس انرژی 
در سال های گذشته نیز سابقه داشــته و اجرای آن، 
 مستلزم مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 

نیست.
واعظی تأکید کرد: طرح جدید مورد نظر دولت مبتنی 
بر فروش قطعی نفت به ریال در بازار داخلی اســت 
که موضوع متفاوتی اســت.پیش از این، محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
همین مطلب را به گونه دیگری مطرح کرده بود که 
اوراقی سلف نفتی با طرحی که رئیس جمهوری وعده 
آن را داده و در جلسه سران قوا هم مطرح شده متفاوت 
است. البته وی، عرضه نفت در بورس را مسأله تازه ای 
نمی داند و تأکید دارد »بــازار عرضه نفت و میعانات 
گازی در بورس انرژی مدت هاست راه افتاده، بنابراین 

دولت می تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند 
و سازوکار این اقدام وجود دارد«.با این حال حمیدرضا 
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز در واکنش به فروش اوراق سلف 
نفتی در بورس در توئیتر نوشــته بود: »هر خبری از 
جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز 
قطعی نشده، غیرواقعی اســت و از طرفی در بودجه 
سال 1399 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود 
ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در 
روز یکشنبه 26 مرداد را اعالم نماید. کمیسیون برنامه 

و بودجه پیگیر موضوع است.«
این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اوراق 
ســلف موازی اســتاندارد از ســال 139۴ در بورس 
انــرژی معامله می شــده و حتــی در روز 2۰ مرداد 
امســال نیز به مبلغ 1۵۰۰ میلیارد تومان این اوراق 
با نماد »ســنفت ۰۰1« مــورد معامله قــرار گرفته 
است. اما به نظر می رســد همین سوءتفاهم ها و عدم 
شفافیت موجب شد نخستین مرحله از فروش اوراق 
سلف نفتی با نمادهای »ســنفت ۰۰2« و »سنفت 
۰۰3«  با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشــکه نفت، که 
قرار بود روز یکشــنبه در تاالر بــورس انرژی عرضه 
 شــود، به زمان نامشــخصی موکول شــود.هرچند

 در اطالعیه بــورس انــرژی نیز بــه صراحت بیان 
شــده بود: »اوراق ســلف نفتی ۵۰۰ هزار بشکه ای 
شــرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه آینده در 
 بورس انرژی عرضه می شــود، با آنچه که ریاســت

 محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد 
آن صحبت کرده اند متفاوت اســت و بــه آن مربوط 

نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی 
شرکت ملی نفت انجام می شــود. طرح اعالمی آقای 
رئیس جمهــوری در صورت نهایی شــدن الزامات 
حقوقی و مقــررات اجرایــی آن، در قالب یک برنامه 
 و از طریــق مراجــع ذی ربط اطالع رســانی خواهد 

شد.«

نگرانی مخالفان چه بود؟
اما مســاله مخالفان در رابطه با فروش سلفی نفت در 
جلسه سران قوا چه بود و در حال حاضر با اوراق سلف 
موازی چه برخوردی داشــته اند؟موضوع های مورد 
مناقشه در جلسه ســران قوا به بحث تضمین منابع 
مالی برای عرضه اوراق نفتــی و نبود امکان بازخرید 
اوراق پیش از سررسید برمی گشت. به این معنی که 
اگر خریدار به هر دلیل پیش از سررســید )احتماالً 
 یک یا دو ســاله( مایل به فروش دارایی خود باشــد 
و سود روزشــمار را طلب کند، آیا باید چنین امکانی 
را برای وی فراهم کرد یا خیر؟در موضوع اوراق سلف 
موازی ایرادهای عمده گروه مخالفان که اصلی ترین 
آنها را نماینده های مجلس تشکیل می دهند، به ایجاد 
تعهد مالی برای دولت بعدی و تردیدهای قانونی فروش 
نفت خام و ایجاد تعهد مالی در چارچوب قانون بودجه 

برمی گردد.
در نهایت این مناقشه ها سبب شد که به تازگی نشستی 
در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور زنگنه 
وزیر نفت، مســئوالن ســازمان بورس انرژی، مرکز 
پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات برای بررسی 
موضوع فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت برگزار 

شود.
محمد خدابخشی نایب رئیس کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس دربــاره تصمیم های 
نهایــی گرفتــه شــده، توضیــح داد: وزارت نفت 
به موجب بند )الــف( تبصره ۵ قانون بودجه ســال 
1399 می خواهــد، معادل 1۵۰۰ میلیــارد تومان 
اوراق مالی اســالمی به صورت ســلف، پیش فروش 
نفــت را انجام دهد کــه البته این موضــوع از بحث 
 گشایش اقتصادی مطروحه توسط رئیس جمهوری 
در نشست سران قوا مجزاست.خدابخشی با یادآوری 
اختالف نظر کمیسیون برنامه و بودجه با وزارت نفت 
نســبت به این طرح اظهار کرد: اگرچه دولت مجوز 
انتشار اوراق اسالمی مالی را براساس قانون دارد، اما 
برخی نمایندگان تأکید داشتند، در بند )الف( بودجه 
امسال به صراحت عنوان ســلف اعالم نشده و وزارت 
نفت نیز به دلیل وجود مشــکالتی در بحث تنظیم 
 فروش اوراق، فــروش به صورت ســلف را ذکر کرده

 است.
در حاضر بــا توجه بــه وضعیت تحریمــی اقتصاد 
کشور و کاهش منابع شــدید نفتی، بهترین مسیر 
برای تأمین کســری بودجــه، اســتقراض از عموم 
مردم اســت کــه در بســیاری از کشــورهای دنیا 
برای هموارســازی هزینه هــای دولــت و کاهش 
نوســان های اقتصاد کالن استفاده شــده و مزیت 
 اصلی آن غیرتورمی بودن اســت.از نظر کارشناسان،

 در حاضر با توجه به وضعیت تحریمی اقتصاد کشور 
و کاهش منابع شــدید نفتی، بهترین مســیر برای 
تأمین کسری بودجه کشور استقراض از عموم مردم 
است؛ روشی که در بســیاری از کشورهای دنیا برای 
هموارســازی هزینه های دولت و کاهش نوسان های 
 اقتصــاد کالن اســتفاده شــده و مزیــت اصلی آن 

غیرتورمی بودن است.
به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام 
خود اعالم کرده بود، اگر کسری بودجه از این مسیرها 
تأمین نشود، اســتقراض از بانک مرکزی، حتی اگر 
غیرمستقیم باشد، رشد بیشــتر نقدینگی و تورم در 
سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده را در پی 

خواهد داشت.
به گفته کارشناســان در حال حاضر برآوردها نشان 
می دهد معادل نزدیک به 3۰ میلیارد دالر اسکناس 
دالر و یورو و همچنین سکه در دست مردم است که 
به جای نگه داری بی نتیجه آن در پســتوها می تواند 
منبع مهمی برای هزینه های عمومی شود و در کنار 
 آن نیز دارندگان با گردش سرمایه شان در این جریان

 منتفع خواهند شد.

برآوردها نشان می دهد معادل نزدیک به ۳۰ میلیارد دالر اسکناس دالر و یورو و همچنین سکه در دست مردم است 

عاقبت فروش اوراق سلف موازی نفتی

روحانی:
توان خــود را باید برای ارتقای 

موشک کروز بگذاریم
رئیس جمهور با بیان اینکه توان خود را باید برای 
ارتقای موشک کروز بگذاریم، گفت: همسایگان 
ما باید مطمئن باشند که قدرت دفاعی ما به نفع 
آنها است.حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم 
بهره برداری از طرح های وزارت دفاع به مناسبت 
روز صنعت دفاعی گفت: ماه محرم الحرام که در 
طلوع این هالل نزدیک شده ایم گرامی می داریم 
و برای نشر و بیان فرهنگ موالی ما حضرت ابی 
عبداهلل این فرهنگ منجی آزادگان در طول تاریخ 
بوده و امروز هم منجی همه ما هســت.وی افزود: 
خوشحالم امسال هم توفیق یافتم در ایام پایانی 
مرداد که روز صنعت دفاعی نیروهای مسلح است، 
باز هم ملت بزرگ ما دستاوردهایی را مشاهده کنند 
و مردم در زمینه های مختلف شــاهد پیشرفت 
دانشمندان، شــرکت های دانش بنیان و صنایع 
دفاع کشــور باشــند. برای ما مهم است در طول 
۵-6 سال گذشته توانستیم از جایگاه 23 در دنیا به 
جایگاه چهاردهم دست پیدا کنیم و این نشانگر آن 
است که در طول این سال های گذشته چه استعداد 
و تالش و فداکاری در کنار هم قــرار گرفته تا ما 
توانستیم به این رده در زمینه صنعت دفاعی جهان 
قرار بگیریم. رئیس جمهور اظهار داشت: افتتاح های 
امروز نشان داد که ما در زمینه سالح های راهبردی 
و البته بازدارنده و پدافندی داریم تالش می کنیم. 
قدم به قدم با صنعت دنیا در حال پیشرفت هستیم.

رئیس جمهور گفت: یک بخش بزرگ نظامی ما 
بحث »دید« است، اینکه ما دشمن را از کجا ببینیم 
و در چه ارتفاعی ببینیم و با چه فاصله ای ببینیم. در 
زمینه دید پیشرفت های خوبی داشتیم و رادارها 
دید مــا را افزایش می دهد. بســیاری از تحوالت 
الکترونیکی دید ما را از لحاظ شنود معمولی و یا 
راداری افزوده می کند و همچنین پهپادها اینچنین 
اســت و دید ما را اضافه می کند؛ در جاهایی که 
پهپاد برای کشف هدف هســت.وی افزود: از آن 
طرف در زمینه تیر این »دید« است؛ یعنی قدرت 
برخورد، دفاع و قدرت مقابلــه. حاال آنجایی که با 
موشک پدافندی مقابله می کنیم مثل باور 373 که 
پارسال آن را افتتاح کردیم و بسیار مهم بود. هم این 
موشک مهم بود و هم موشکی که قبل از آن تحت 
عنوان سامانه 1۵ خرداد افتتاح شده بود و با همان 
هم ما توانستیم پهپاد آمریکایی را در خلیج فارس 
بزنیم. این نشانگر آن است که صنعت دفاعی ما در 
زمینه های بســیار مهم برای توان کشور و قدرت 
کشور پیشرفت های بسیار خوبی دارد.روحانی ادامه 
داد: مهم این است که ســالح ما دارای دقت الزم 
باشد و دارای قدرت تخریب کافی باشد و توان مانور 
پذیری الزم را در مسیر راه داشته باشد و استفاده از 
آن آسان باشد، یعنی ما بتوانیم در کوتاه ترین زمان 
ممکن و با ساده ترین النچرها بتوانیم آن موشک 
را النچ کنیم و پرتاب کنیم و در همه این زمینه ها 
تالش های بسیار ارزشــمندی در سال های اخیر 

انجام گرفته است.

وزیر نفت:
دولت بــر فروش آنــی نفت 

متمرکز است
وزیر نفت با بیان اینکه دولت بر فروش آنی نفت 
متمرکز شده است، گفت: فروش آنی نفت یعنی 
آنکه بتوانیم هر قــدر می خواهیم اضافه نفت 
بفروشیم و کسی هم جلوی ما را از نظر داخلی 
و قانونی نگرفته اســت.به گزارش ایسنا، بیژن 
نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش مبنی بر 
اینکه بهتر نیست دولت به جای تکیه بر پیش 
فروش بلندمدت نفت بر فــروش آنی تمرکز 
کند، توضیح داد: در دولت بر فروش آنی نفت 
متمرکز شده اســت، در واقع فروش آنی نفت 
یعنی آنکه بتوانیم هر چقدر می خواهیم نفت 
اضافه بفروشیم و کسی هم جلوی ما را از نظر 
داخلی و قانونی نگرفته است و درآمد حاصل 
از نفت فروخته شده را به خزانه واریز می کنیم.

وی درباره اینکه در بررسی ابهامات طرح عرضه 
نفت در بورس چه مســائلی باید مدنظر قرار 
گیرد، افزود: این موضوع در جلسه روز گذشته 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث و 
بررسی هایی قرار گرفت و در پی ارائه توضیحات 
کارشناسی، بسیاری از نگرانی های نمایندگان 
رفع شد.زنگنه با بیان اینکه نگاه مجلس در طرح 
فروش اوراق سلف نفتی کمک به وزارت نفت 
است، تاکید کرد: قرار است، مشکالت قانونی 
و جزئیات این طرح در این چند روز در جلسه 
مشترک دیوان محاسبات، وزارت نفت، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و کمیسیون برنامه و بودجه 
بررسی و حل شود زیرا قرار نیست کار خالف 

قانونی انجام شود.

اخبار
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شاخص کل بورس روز بیستم اردیبهشت از رقم یک 
میلیون واحد گذشــته بود، اما برای ثبــت رکورد دو 
میلیون، حتی سه ماه صبر نکرد. روز دوازدهم مرداد این 
اتفاق تاریخی رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی 
نشست.اما ۸ روز بعد از بیســتم مرداد ماه، اوضاع بر 
وفق مراد نبوده و با سقوط شــاخص، یک هفته بعد، 
سهامداران شاخص یک میلیون و 7۵7 هزار واحد را 

تجربه کردند.

خطر سقوط تاریخی
به گزارش فراز، این اتفاق در شرایطی رخ داد که به گفته 
رییس سازمان بورس، از ابتدای امسال تاکنون، چهار و 
نیم میلیون کد بورسی صادر و 11۰ هزار میلیارد تومان 
پول جدید توسط تازه واردان به بازار سرمایه وارد شده 
در حالیکه کل پول وارد شده به بورس در سال گذشته 
3۵ هزار میلیارد تومان بود.به گفته قالیباف اصل، ۵۰ 
تا 6۰ درصد تازه وارد ها با 1۰ تا 1۵ میلیون تومان وارد 
بورس می شوند. با این حال این تازه وارد ها از روز بیستم 
مرداد با سقوط شاخص، دچار سردرگمی شده و اگر 
واقع بین باشیم، بســیاری از آن ها تصمیم به خروج 
سرمایه خود از بورس گرفته اند.بورس بعد از تحوالت 
اخیر و رشد حیرت انگیز خود، اکنون روز های خوبی را 
سپری نمی کند. در واقع می توان گفت: بازار سرمایه در 
یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و 
اگر تصمیم درست اتخاذ نشود، احتماال با یک سقوط 
تاریخی نیز مواجه خواهد شد و چه بسا همه آن 11۰ 
هزار میلیارد تومانی که از سوی تازه وارد ها به بورس 
تزریق شده اند، ناگهان سقوط کرده و بر سر بازار سرمایه 
آوار شوند.اگر این اتفاق رخ دهد، احتماال سر پا کردن 
دوباره بازار سرمایه، اگر نگوییم محال، اما دست کم تا 

سال های آینده، غیرواقعی باشد.

چرا به اینجا رسیدیم؟
اما چه شد که بورس در چند ماه ناگهان قله ها را یکی 
پس از دیگری فتح کرد و با همان سرعت در لبه پرتگاه 
قرار گرفت؟ احتماال پاسخ به این سوال، به طور خالصه، 
در شرایط اقتصادی کشور بعد از تحریم های آمریکا و 
اتفاقات دو سال اخیر از اتفاقات سیاسی گرفته تا حوادث 

طبیعی و کرونا باشد.
همه آن چه در این مدت رخ داد باعث شد سرمایه های 

سرگردان مردم جایی بهتر از بورس پیدا نکند.
اما اکنون مهم این است که هدایت این بازار بیش از هر 

عامل خارجی بین المللی دیگری در اختیار مسئوالن 
بلندپایه و تصمیم گیران ارشد اقتصادی کشور است.

متاسفانه باید پذیرفت که سقوط فعلی بورس، تا حد 
زیادی محصول برخی تصمیمات نادرست و تعلل ها 
و بی تدبیری های مســئوالن بوده. برخــی از این بی 
تدبیری ها شــامل تغییر مداوم تصمیمات مسئوالن 

نیز بوده.
به عنوان مثال، طبق ابالغیه ای کــه روز 19 مرداد از 
سوی سازمان بورس به شرکت های کارگزاری صادر 
شد، ضریب اعتباردهی کارگزاری ها به مشتریان خود 
به 1۰ درصد رسید. در سال جاری این برای چندمین 
بار بود کــه این رقم کاهش می یافــت. اولین کاهش 
ضریب اعتباردهی به دارایی های بورسی و فرابورسی 
ســرمایه گذاران ابتدای ســال جاری رخ داد و از ۵۰ 
درصد به ۴۵ درصد رسید؛ پس از آن رفته رفته شاهد 
کاهش های پی در پی بودیم و حاال این ضریب به 1۰ 

درصد رسیده است.
از طــرف دیگــر، مقایســه بازدهــی صندوق های 
سرمایه گذاری در ســهام با بازدهی بازار بورس طی 
دوازده ماهه منتهی به خرداد 1399 نشــان می دهد 
بازدهی این صندوق ها بیــش از ۴33 درصد بوده که 
حتی از بازدهی کل بورس تهران در مدت زمان مشابه 
نیز بیشتر است.با این حال، طبق تصمیمات جدید، از 
12 مرداد سقف ســرمایه گذاری صندوق های درآمد 
ثابت در سهام به ۵درصد کاهش یافته است. طبعا این 
کاهش، با توجه به میزان اثرگذاری این صندوق ها در 

بورس می تواند یکی از عوامل سقوط شاخص باشد.
به عنوان مثالی دیگر روز 27 مرداد نماد های پاالیشی 
به دلیل آنچه تغییرات قیمت گذاری عنوان شــد، تا 
تاریخ 11 شهریور تعلیق شدند. با این حال این تصمیم 

بالفاصله ملغی شد.
همین طور می توان به عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع 
صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد. این 
صندوق که وظیفه اش آن است که در مواقع بحرانی از 
نوسان غیرمتعارف بازار و زیان سهامداران جلوگیری 
کند، و به نوعی ضربه گیر را دارد، منابع گوناگونی دارد 
که یکی از آن ها 3۰ درصد کارمزد معامالت انجام شده 

در بورس است.
این صندوق به طور ساده در روز های اخیر می توانست 
با خرید سهام، از سقوط شاخص جلوگیری کند. با این 
حال به طور مثال در روز یکشنبه 26 مرداد که شاخص 
کل افت ۴.7 درصــدی را تجربه کرد، صرفا چیزی در 
ححدود 2۰۰ میلیارد تومان سهم خریداری کرد؛ آن 
هم در حالی که ارزش معامالت این روز حوالی 1۰ هزار 
میلیارد تومان بود. طبعا با این عملکرد و تاثیر اندک 
نمی توان امیدی به اثرگذاری این صندوق و حفظ ثبات 

بازار سرمایه داشت.

تا چه زمانی فرصت وجود دارد؟
نوع گرایش مردم به بورس و هجوم نقدینگی به بازار 
سرمایه به گونه ای است که کوچکترین خبری در زمینه 
بورس مورد توجه جدی مردم قــرار خواهد گرفت. از 

طرفی از آنجا که بورس از بعدازظهر روز چهارشــنبه 
29 مرداد تعطیل شده و قرار اســت صبح روز شنبه 
یکم شهریور بازگشایی شود، هر خبری در فاصله این 
 دو روز، می تواند مسیر بورس در هفته آینده را تعیین 

کند.
بر این اساس، چه بسا بتوان گفت: مسئوالن کشور صرفا 
دو روز فرصت دارند تا بــا تصمیماتی منطقی اعتماد 
سرمایه گذاران را برگردانند؛ در غیر این صورت احتماال 
در روز شنبه باید شاهد فروش سهام از سوی مردم و 
خروج دفعی سرمایه های تازه واردشده به بورس و یک 

سقوط تاریخی باشیم.
اما اگر در همین دو روز پنجشنبه و جمعه تصمیماتی 
منطقی گرفته و اخبار آن به مردم اعالم شــود، حتی 
می توان شاهد بازگشت اعتماد مردم بود تا جایی که 
روز شنبه به جای ســقوط، بار دیگر شاهد صعود بازار 

سرمایه باشیم.

چه کسانی چه تصمیماتی باید بگیرند؟
طبعا تصمیماتی که در این دو روز باید گرفته شــود، 
تصمیماتی است که ســیگنال مثبت به بازار بدهد و 
سهامداران را جذب کند نه این که باعث تشویش شده 

و آن ها را فراری دهد.
این تصمیمات می تواند به رفع مشکالت کمک شایانی 
کند. مثال افزایش دوباره ضریب اعتباردهی کارگزاری ها 
به مشتریان خود که اکنون تا 1۰ درصد کاهش یافته 
ممکن است در صعود دوباره بورس موثر باشد و یا باال 
بردن دوباره سقف سرمایه گذاری صندوق های درآمد 
ثابت در سهام که اکنون به رقم نازل ۵درصد کاهش 

یافته، نیز برای این موضوع موثر است.
با این حال، شماری از کارشناسان هم درمورد سقف 
تعیین شده اخیر و هم درخصوص ضریب اعتباردهی 
کارگزاری ها نظرات متفاوتی دارنــد. به این معنا که 
نمی توان این نظرات را بایسته های قطعی دانست. بلکه 
آنچه مسلم اســت اینکه در همین دو روز آتی باید از 
نظرات کارشناسان مختلف استفاده و بهترین تصمیم 

برای بورس گرفته شود.
این تصمیم بی تردید در سطحی باالتر از سازمان بورس 
باید گرفته شود. حتی در صورت لزوم، رییس جمهور 
شــخصا می تواند تصمیمات اخذشــده را به صورت 
دســتور، به وزرای وزارتخانه هایی کــه درگیر بورس 
هستند به ویژه وزرای اقتصاد و نفت و سرپرست وزارت 

صنعت ابالغ کند.

بورس دوباره اوج می گیرد یا یک سقوط تاریخی رخ می دهد؟
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رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت هیئــت های مذهبی، قیمت 
گوشت در ایام  محرم نوسانی ندارد.علی اصغر ملکی رئیس 
اتحادیه گوشت گوسفندی از آرامش حاکم بر بازار گوشت 
خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ ۹۷ تا ۹۸ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 
۱۰ درصد سود، ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان به مصرف کننده 

عرضه می شود.
او افزود: با توجه به کاهش تقاضا در پایان ماه نمی توان پیش 
بینی دقیقی راجع به وضعیت بازار گوشت داشت.ملکی 

ادامه داد: با توجه به محدودیت هیئت های مذهبی در ایام  
محرم، امسال همانند سال گذشته نوسانی در بازار گوشت 
نخواهیم داشت.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت 

هر کیلو دام زنده را ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان اعالم کرد.
او درباره آخرین وضعیت قاچــاق دام گفت: قاچاق دام از 
مرزهای کشور در حال انجام است که استمرار این روند در 
آشفتگی بازار تاثیر گذار خواهد بود.رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش عرضه 
دام و نبــود تقاضا نمی توان پیش بینــی دقیقی راجع به 

وضعیت قیمت در بازار داشت.

به گفته دبیر انجمــن واردکننــدگان خودرو، 
علیرغم اینکه با ورود معاون امور فنی و گمرکی 
گمرک ایران به موضوع خودروهای دپو شده در 
گمرکات، موانع ترخیص این خودروها حل و کار 
ترخیص آن ها آغاز شده است اما به دلیل پاره ای 
از مشکالت دیگر از سوی برخی سازمان ها، ممکن 
است که عرضه و دسترسی خریداران به خودروها 
وجود نداشــته باشــد. مهدی دادفر در رابطه با 
آخریــن وضعیت ترخیــص خودروهای دپویی 
در گمرکات کشــور، اظهار کرد: تقریبا بخشی 
از خودروها که دارای مشــکالت گمرکی بوده و 
معضالت به طرز ناصحیحی ایجاد شــده بود، با 
کمک معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشــور 
حل شده است. در حقیقت بالغ بر ۱۲۰۰ دستگاه 
خودرو معطل اقدامات گمرکــی بود که با ورود 
معاون فنی گمرک به این موضوع، ترخیص این 
خودروها حل شده و کار ترخیص آغاز شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: 
از ســوی دیگر اما درحال حاضر همــکاران ما 
)شــرکت های واردکننده خودرو( در ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
در بخش گارانتــی و بارگــذاری گارانتی دچار 
مشکل شــده  و در تنگنا قرار گرفته اند. این در 
حالی اســت که متصدی مربوطه نیز به درستی 
پاســخگو نبوده، حضور ندارد و پیگیر موضوع 
نیست و شــرایط همچون دور باطلی شده که با 

پاسخ تهی میان سازمان حمایت و دفتر تنظیم 
مقررات در گردش بوده و کار پیش نمی رود. البته 
ناگفته نماند که سازمان تعزیرات  هم وارد شده 
و بــا تصمیمی خالف قانون ومقررات، شــرایط 
را سخت تر کرده اســت. وی افزود: در رابطه با 
شــکایاتی که مشــتریان از بابت عدم پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت دارند، سازمان 
تعزیرات شرکت ها را محکوم به دریافت نکردن 
این مابه التفــاوت نرخ ارز می کنــد که اقدامی 
عجیب است. در رابطه با این موضوع تمام اموال 
و دارایی های شرکت ها را مورد توقیف خود قرار 
می دهد که شامل خودروهای مانده در گمرکات، 
اموال و دارایــی مدیران، حســاب های بانکی، 

کارت های بازرگانی و ... می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خــودرو اعالم کرد: 
موارد به دفتــر وزیر دادگســتری و معاون وی 
منعکس شــده و موضوع درحال پیگیری است. 
چنانچه این معظل حل نشــود، حــدود ۱۷۰ - 
۱۸۰ دســتگاه حداقل یکی از شــرکت های ما 
در گمــرک باقی مانــده و نمی تــوان به مردم 
تحویل داد. امیدوار هســتیم که هرچه سریعتر 
سازمان تعزیرات حکومتی این مشکالت را حل 
کند، چنانچه حل نشد، خود ســازمان بایستی 
پاسخگوی مشتریان باشد. رویه ای خالف قانون 
اتفاق افتاده اســت که چهار ماه کار شرکت ها را 

متوقف کرده است.

سخنگوی گمرک گفت: کشــور ایران در ۴ ماه اول 
ســال ۹۹ اقدام به صادرات بیش از ۳۸ میلیون دالر 
آبمیوه برابر با ۴۷ هزار و ۹۹۵ تن به ۳۵ کشور جهان 
کرده است.سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک 
اظهار داشت: صنعت آبمیوه و کنسانتره در ایران را 
می توان صنعتی جوان تلقی کرد که در گروه صنایع 
تبدیلی کشور قرار می گیرد. در شرایطی که تا سال 
۱۳۶۵ در این بخش تنها سه واحد تولیدی فعالیت 
داشتند، طی این سال ها شــمار واحدهای تولیدی 
صنعت آبمیوه و کنسانتره ایران در حد قابل توجهی 
افزایش داشته است؛ به طوری که کشورمان در طی ۴ 
ماه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از ۴۸ هزار 
تن آب میوه به ارزش ۳۸ میلیون و ۱۰۷ هزارو ۴۱۳ 

دالر صادرات داشته است.
دبیر شورای اطالع رســانی گمرک افزود: صادرات 
آب میوه ایرانی شامل آب میوه، مخلوط آب میوه ها، 
مخلوط آب میوه و سبزیجات، عصاره میوه، اسانس 
آب میوه، تخمیر بدون الکل، آب میوه تغلیظ شده، آب 
انواع مرکبات شامل پرتقال، وگریپ فروت وآب انگور ، 

آب سیب و آب آناناس است.لطیفی خاطر نشان کرد: 
صادرات آب میوه به بیش از ۳۵ کشور جهان شامل 
کشورهایی نظیر آلمان، پاکستان، افغانستان، مالدیو، 
استرالیا، کانادا، ســوئیس، هلند ، ترکیه، پاکستان، 
زالندنو، روسیه، نروژ ، ترکیه و کویت بوده است که 
در این میان مهمترین مقاصــد این محصوالت به 
پاکستان با ۹ میلیون و ۶۶۵ هزارو ۳۶۰ دالر در رتبه 
نخست و سپس ترکیه با ۶ میلیون و ۵۲۵ هزارو ۸۸۵ 
دالر و افغانستان با ۶ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۵۳ دالر 

قرار دارند.
وی گفت: در مقابل این میزان صادرات آب میوه در 
این بازه زمانی کشورمان صرفا ۲ هزار و ۱۱۱ تن به 
ارزش ۲ میلیون و ۱۱۰ هــزار و ۹۵۲  دالر آبمیوه از 
۸ کشور جهان واردات داشته است که این کشورها 
ترکیه، برزیل، بلژیک، امارات، اسپانیا، تایلند، هند 
وایتالیا هستند که بیشــترین واردات کشورمان از 
تایلند به میزان یک هزار و ۷ تــن آب آناناس و آب 
آناناس تلغیظ شده به ارزش ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار 

و ۹۳۷ دالر است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ترکیش 
ایر اعالم کرده که از اول ســپتامبر پروازهای ترکیه 
انجام می شــود و با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت 
بلیت گران تر می شود.مقصود اسعدی سامانی دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه شرکت 
هواپیمایی ترکیه اعالم کرده اســت کــه از ابتدای 
سپتامبر تمامی پروازهای ایران ترکیه و بالعکس انجام 
می شود گفت : ترکیش ایر انجام پرواز به چند شهر 
ایران را در دستور کار خود قرار داده که این شهرها 
عبارت است از تهران، شیراز ،اصفهان و تبریز و البته 

این پروازها از یازدهم شهریور ماه انجام می شود.
دبیرانجمن شــرکت های هواپیمایی با بیان اینکه 
قیمت بلیت های پرواز های خارجی تابع نرخ ارز است 
افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش بهای نرخ 
ارز و یورو قیمت بلیت پروازهای خارجی به ویژه برای 
ترکیه در مقایسه با سال های گذشته افزایش یافته 
است.به گفته این مقام مسئول در صورتی که تقاضا 
برای این پروازها کم باشد، نرخ بلیت پروازها چندان 
افزایش نمی یابد اما اگر درخواست برای این پروازها 

باال باشد به طور قطع نرخ بلیت ها باال خواهد رفت.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: طبق 
قوانین هر کشور در حوزه هوایی در صورتی که انجام 
پروازها لغو شود باید طبق قانون مبالغ به مسافران 
بازگردد، اما اگر این موارد رعایت نشود باید سازمان 
هواپیمایی کشور این موارد را به صورت کامل پیگیری 
کند.این مقام مسئول تصریح کرد: طبق رایزنی های 
انجام شده پروازهای ترکیه از کشور ایران هم توسط 

شــرکت های هواپیمایی داخلی انجام می شود و 
خوشبختانه بسیاری از شرکت های هواپیمایی ایران 

هم به کشور ترکیه پرواز داشته اند.
او اظهار کرد: با توجه به پروتکل های بهداشتی اعالم 
شده کشور ایران مسافران پروازهای خارجی را طبق 
ضوابط و مقررات تعیین شــده و گواهی ســالمت 
پذیرش می کند و کشور ترکیه هم در مقابل باید با 
رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی مسافران را 
پذیرش کند.سامانی بیان کرد: شرکت هواپیمایی 
ترکیش ایرالین اعالم کرده اســت کــه از ابتدای 
ســپتامبر پروازهای خود را به ایران دایر می کند و 
طبیعتاً وقتی پروازهای ترکیش ایرالین دایر شــود 
پرواز شــرکت های هواپیمایی ایرانی هم به ترکیه 

برقرار می شود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به اینکه 
ترکیش ایرالین مجوز پرواز به ایران را از ســازمان 
هواپیمایی ایران گرفته است، اضافه کرد: شرکت های 
هواپیمایی داخلی منتظر تأیید سازمان هواپیمایی 
ترکیه و دولت ترکیه برای انجام پروازها به این کشور 
هستند.گفتنی است، ماه گذشته کشور ترکیه از انجام 
پروازهای ترکیه به ایران و بالعکس خبر داده بود که 
بالفاصله بعد از گذشت چند روز و شب قبل از انجام 
پروازها اعالم کرد که تمامی پروازها به کشور ترکیه 
لغو شده است که این موضوع مورد اعتراض بسیاری 
از مسافران قرار گفت چراکه پیش از این تعدادی از 
سفرهای خارجی لغو و هنوز مبالغ بلیت های آنها به 

مسافران بازگردانده نشده است.

طی پنج ماه گذشته از سال 
همچنان بازار ســرمایه با 
سوددهی بیشــتر پیشتاز 
است و به رغم ریزش هایی 
کــه در چند وقــت اخیر 
داشته باز هم سهامداران خود را راضی نگه داشته 
اســت. بنابراین با توجه به آمارهای منتشــر شده 
از بازارهای مالی در کشــور بازار سرمایه همچنان 
پرمخاطب ترین بازار برای سوددهی و درآمدزایی 
آنی است. این در حالی اســت که بازار ارز به رغم 
افزایش قیمت و رشد نتوانست انتظارات خریداران 
و فروشندگان آن را برآورده سازد و حتی افزایش 
نرخ دالر تا ۲۶ هــزار تومان نیز نتوانســت جای 
بازار ســرمایه را بگیرد. بنابراین در چند ماه اخیر 
همچنان بازار سرمایه و سهامداران آن توانسته اند 
عنوان پرسوددترین و پردرآمدترین بازار را به خود 

اختصاص دهند. 

مردم این روز ها برای ســرمایه گــذاری به دنبال 
بازار هــای مختلف هســتند؛ از بورس تــا دالر، 
گزینه های مختلفی پیش روی مردمی اســت که 
شــاید در نگاه کالن، تنها به دنبــال حفظ ارزش 
ســرمایه خود هستند تا ســود لحظه ای و یکباره. 

در این میان، اگر به روند سه ماه و چند هفته اخیر 
در ســال جاری نگاهی کلی داشته باشیم، متوجه 
خواهیم شد که سود ســرمایه گذاری در بورس از 
ابتدای ســال ۹۹ تا به امروز، به حدود ۲۴۰ درصد 
می رســد. حتی برخی بورس بازان از ســود ۳۰۰ 

درصدی در سه ماهه ابتدایی سال خبر می دهند، 
ولی در بازار رقیب، یعنی بازار ارز، روند شــاخص 
ارزی، نشان از رشد حدود ۴۸ درصدی دارد؛ یعنی 
نرخ دالر در صرافی های بانکی در بازار امروز نسبت 
به آخرین روز کاری ســال ۹۸، حدود ۴۸ درصد 
گران تر شده اســت. همچنین در بازار های دیگر 
نظیر طال، سکه، مســکن، خودرو و یا حتی سپرده 
بانکی، افراد با دیدگاه های مختلفی سرمایه گذاری 
کرده اند و به نظر خودشــان، سود خوبی به دست 

آورده اند.
با اینکه در مردادماه برخالف ماه های قبل ســال 
۹۹، آن چنان روزهای خوشــی برای بازار ســهام 
رقم نخورد و تقریبا در بیشــتر روزهای مردادماه، 
مسیر شاخص کل بورس نزولی بود اما این در حالی 
اســت که از ابتدای امســال تاکنون، شاخص کل 
بورس از رشــد ۲۴۲.۶ درصدی برخــوردار بوده 
اســت. این میزان رشــد، نشــان از آن دارد که از 
ابتدای امســال تاکنــون هیچ کــدام از بازارهای 
 موازی چنین ســودآوری ای برای سرمایه گذاران 

نداشته است.

بررسی وضعیت بازارها در سال99 نشان داد

بورس پیشتاز سوددهی به مردم
سود سرمایه گذاری در بورس به ۲۴۰ درصد رسید

سهولت سرمایه گذاری در بازار سرمایه
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

بازار سرمایه به دلیل سهولت ورود به آن همواره مورد استقبال مردم بوده است. اینکه مردم می توانند با هر آورده ای وارد بورس شده و عنوان سهامدار را از آن خود کنند مورد جذابی است که دیگر بازارهای مالی موازی 
از آن برخوردار نیستند. سهولت سرمایه گذاری در بازار ارز، مسکن، خودرو و طال به این شکل نیست و در بازار بورس با هر سطحی از آورده می توان سرمایه گذاری کرد. بازار مسکن برای سرمایه گذاری نیاز به سرمایه 
حداقلی دارد. برای خرید یک واحد ۵۰ متری در حال حاضر کمترین رقم مورد نیاز یک میلیارد تومان است که فراهم کردن آن بر هر کسی ممکن نیست. بازار ارز نیز محدودیت های خودش را دارد و برای مردم عادی 

ورود به آن با ریسک بسیار همراه است. هرچند از سال گذشته تا به امروز افراد بسیاری به این بازار ورود کرده اند اما بازار ارز نتوانست انتظارات مردم را برای درآمدزایی و سوددهی آنی برآورده کند. 
بنابراین با توجه به اینکه سهولت ورود در بازارهای مالی دیگر کم است و آورده ای حداقلی می خواهد و مهم تر اینکه بورس حمایت های دولتی را نیز دارد مردم بیشتر تقاضای خرید سهام را دارند تا اینکه پول خود را 

به دیگر بازارها تزریق کنند. 
بورس از ابتدای سال تا به اینجا توانست بیش از ۲۵۰ درصد به مردم و سهامداران خود سود بدهد و این اتفاق برای مردم و کســانی که به تازگی وارد این بازار شده اند جذابیت زیادی دارد. این درحالی است که دیگر 
بازارهای مالی سوددهی زیر ۱۰۰  درصد را ۱۰۰ را داشته اند. شاید رشد بازار سرمایه با واقعیت های اقتصادی همخوانی نداشته ولی این عدم همخوانی فقط مختص بازارسرمایه نبوده و بازار مسکن، خودرو و... هم رشد 

زیادی کرده است. اگر اعتقاد به حباب بازار سرمایه داشته باشیم باید بپذیریم که قیمت خودرو و مسکن و بسیاری از کاالهای دیگر هم در کشور حباب دارد. 
به هر ترتیب بورس نماد شفافیت است و نباید با هر منفی، مردم را ترساند. اقبال بازار سرمایه فرصتی طالیی برای اقتصاد کشور است و باید به مردم در مورد سرمایه گذاری در این بازار آموزش داد. تا چندی قبل تمام 
مردم تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای فیزیکی داشتند؛ ولی حاال شاهد ورود تعداد بیشتری از مردم به بازار سرمایه هستیم. اما هنوز مردم در مورد سرمایه گذاری در بورس، دانش کافی ندارند و اگر شناخت مردم 

از این بازار بیشتر بود، استقبال از عرضه های دولت در قالب ETF دارا یکم با تخفیف ۳۰ درصدی، خیلی بیشتر از اینها مورد توجه قرار می گرفت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش نرخ ارز با تعدیل نرخ بهره
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

اقتصاد ما در شرایط بسیار سختی قرار دارد. همچنین امکانات و منابع ارزی کشور مسدود است که این موضوع خود منجر به پیچیده تر شدن شرایط می شود. از سویی دیگر تحریم ها منجر شده حجم اصلی درآمدهای ارزی کشور که 
حاصل از فروش نفت بود کاهش قابل توجهی پیدا کند و میزان ذخیره شده نیز به دلیل تحریم های بانکی امکان جابجایی ممکن نیست. از همین رو نمی توان انتظار داشت در چنین شر ایطی نرخ ارز تثبیت شود. البته فعال شواهدی 
که در بازار وجود دارد حاکی از آن است که کانال ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان یک سطح مقاومتی جدی در بازار ارز است که بانک مرکزی برای کاهش آن با مدیریت انتظارات نمی  تواند کاری انجام دهد، بلکه باید میزان قابل مالحظه  ای تزریق 

ارز به بازار صورت بگیرد تا این سطح مقاومتی شسکته شود. 
بنابراین تالش باید در این جهت باشد که شیب تند افزایش قیمت نرخ ارز کنترل شود. متاسفانه باید با این حقیقت نیز روبرو شویم که در این مسیر گزینه های بسیار محدودی در اختیار داریم. دولت باید به طور جدی به دنبال راهکاری 
مناسب باشد که وضعیت فعلی را کنترل کند. یکی از راهکارهایی که با توجه به آن می توان شیب افزایش قیمت را کنترل کرد تغییر سیاست های نرخ بهره است. در حال حاضر نرخ بهره طی یک دهه گذشته در پایین ترین سطح 
خود قرار دارد که هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ندارد. به هر ترتیب اگر بانک مرکزی و دولت به این جمع بندی برسند که نرخ بهره با توجه به شرایط فعلی تعدیل شود شاهد آن خواهیم بود که سرعت افزایش نرخ ارز تا حدودی 

کند خواهد شد.

با کاهش نرخ دالر از مرز ۲۶ 
هزار تومان شاهد مقاومت 
نرخ این ارز در مرز ۲۲ هزار 
تومان هستیم. قیمت دالر 
مجددا به کانــال ۲۲ هزار 
تومان بازگشته و با نرخ ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و 
فروش می شود. روند کاهشی نرخ دالر بعد از افزایش 

بی سابقه قیمت آن ادامه داشته و به قیمت ۲۲ هزار 
تومان – کمی باالتر یا پایین تر- به ثبات رسیده است. 
به نظر می رسد این بازار دیگر به متغییرهای اقتصادی 
واکنش چندانی نشان نمی دهد و نه میلی به افزایش 
و نه کاهش قیمت داشــته و در همین کانال قیمتی 

خواهد ماند.  
به گفته برخی فعــاالن، طبیعی بود وقتــی که بازار 
نتوانست مرز ۲۳ هزار تومانی را بشــکند، با افزایش 
فروش ها مواجه شود. از نگاه این گروه، روز چهارشنبه 
معامله گران از خریدهای ابتدای هفته ســودگیری 

کردند و به دنبال آن بودند که در قیمت های پایین تر 
اقدام به خرید کنند. به اعتقاد یکی از بازیگران باتجربه 
ارزی،  معامله گران بیشتر از قبل اخبار سیاسی را دنبال 
می کنند و در شرایط کنونی، بیشتر در انتظار واکنش 
آمریکا نسبت به تصمیم شورای امنیت هستند؛ سوال 
آنها این است که آیا آمریکا مکانیزم ماشه را می تواند 
فعال کند یا فعــال خواهد کــرد و در این صورت چه 
تغییری در اقتصاد و روابط ایران با کشــورهای غربی 

ایجاد خواهد شد.
البته برخی فعاالن، افت قیمــت دالر در بازار آزاد را 

ناشی از افزایش بهای این ارز در سامانه نیما دانسته اند. 
دیروز فعاالن ارزی عنوان می کردند که قیمت این ارز 
در سامانه نیما به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسیده است. 
مدت هاست که در سامانه سنا، قیمتی برای دالر سامانه 
نیما اعالم نمی شود و دیروز هم برخی فعاالن عنوان 
می کردند که قیمت نیمایی دالر به باالی ۱۹ هزار و 
۵۰۰ تومان رفته است. رشــد قیمت دالر در سامانه 
نیما از نگاه برخی فعاالن منجر به افزایش انگیزه برای 
عرضه ارز خواهد شد.از همین جهت بود که عده ای آن 

را عاملی کاهشی در بازار آزاد ارز در نظر می گرفتند.

تزریق ارز سد مقاومتی دالر ۲۲ هزار تومانی را می شکند؟

مقاومت  دالر  در کانال 22هزارتومان
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن واردكنندگان خودرو:

خودروهای گمرک ترخیص می شوند اگر برخی سازمان ها بگذارند

بازار گوشت در ایام محرم نوسانی ندارد

صادرات  ۳۸ میلیون دالری آبمیوه ایرانی به ۳۵ کشور جهان

آغاز پروازهای تركیه به ایران؛

بلیت پروازهای خارجی گران شد
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سرمقاله

  کمیل طیبی، اقتصاددان
در هفته ای که ســپری شد، شاهد ثبات نســبی در بازار ارز و طال بودیم و 
از جهش های ناگهانــی و افزایش روزانه قیمت ها خبری نیســت. وجود 
این ثبات نســبی را می توان از دریچه جدیدی دید؛ اینکه دولت به دنبال 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری صحیح در بازار ارز اســت. از طرف دیگر 
بازار ســرمایه به عنوان یکی از بازارهای موازی در شــرایط اصالح با جابه 
جایی ســهام حقیقی دیده شــد و از التهاب و عطش اولیــه متقاضیان 
جدیدالورود خبری نبود. این عوامل دست به دست هم داده تا در بازارهای 
مختلف شــاهد ثبات نســبی باشــیم. البته این ثبات را در بازارهای بین 

المللی همانند بازار جهانی طال نیز می بینیــم و از افزایش های مداوم در 
اونس طال خبری نیســت زیرا کشورهای پیشــرفته تا حد زیای توانسته 
 اند نســبت به کنترل کرونا مطمئن شــوند. فعالیت ها شــروع شــده و 
تقاضای آنها برای ذخیره سازی طال کمتر شده است. نگرانی اقتصاد جهانی 
نسبت به روند فزاینده طال و ذخیره سازی کم شده؛ هرچند جنگ تجاری 
آمریکا و چین ممکن است در آینده تبعاتی داشته باشد. توجه داشته باشیم 
که یک سری از تغییرات و تحوالت بازار دارایی داخلی به طور غیرمستقیم 
به بازار بین المللی گره خورده است. موضوع دیگر در مورد نرخ ارز، رابطه بین 
نرخ ارز و شرایط تورم و افزایش قیمت هاست که در ایران رابطه ای دو طرفه 

است؛ یعنی اگر ما روند افزایش قیمت ها را داریم در همان رنج هم اگر اجازه 
داده شود نرخ ارز اصالح می شود و بانک مرکزی هم در این یک سال اخیر 
چنین کاری را کرده است. اینکه بگوییم با افزایش نرخ ارز شوک تورمی به 
وجود می آید درست نیست. با وجود این به نظر می رسد قیمت دالر روی 
کانال 22 هزار تومان تثبیت شــود زیرا در این کانال مقاومت کرده است 
نسبت به قیمتی که انتظار می رفت کمتر از 20 هزار تومان باشد. در واقع در 
شرایط تورمی و افزایش قیمت ها وقتی نرخ ارز را در قبال برابری قیمت نسبی 
 کاالها در نظر می گیریم، نرخ برابری ریال با کاالهــا ارز 22 هزار تومانی را 

نشان می دهد. 

کارآفرینان و صاحبان کسب وکارها برای بقا و شکوفایی تجارت شان باید نوآوری 
داشته باشند. این درحالی است که نوآوری اغلب به سادگی اتفاق نمی افتد. شاید 
به ندرت دیده شود که کسب وکارها خود را مجهز به تکنولوژی های پیشرفته 
کنند یا نوآوری و خالقیتی را در محصول یا خدمات شان ارایه دهند. در واقع، این 
نوآوری های بزرگ نیست که بیشترین تأثیر را روی کسب و کارها می گذارد. 
بلکه بسیار مهمتر از آن نوآوری های تدریجی و پیشرفت های هرچند کوچک 

است که در بلند مدت به بقا و تداوم کسب و کارها منجر می شود.

چرا نوآوری تدریجی را انتخاب می کنید؟
نوآوری تدریجی ممکن اســت به اندازه یک محصول جدید جالب توجه 
نباشد که بتواند صنعتی را دستخوش تحول کند اما همین نوآوری های 
کوچک کلید موفقیت اکثر کسب و کارها است.  با توجه به محدودیت منابع 
تحقیق و توسعه در بیشتر شرکت های کوچک، نوآوری تدریجی احتماالً 

بهترین بازگشت سرمایه را برای کارآفرینان در بلندمدت به همراه دارد.
اگر نوآوری نکنید، ریسک عقب افتادن شما در کسب و کارتان بیشتر خواهد 
بود، اما نیازی به نوآوری های بزرگ و اساسی نیست. پشت سر گذاشتن 
مراحل کوچک اما رو به پیشرفت، همان کاری است که برای کمک به رشد 

تجارت تان باید انجام دهید.

توصیه یک کارآفرین برای موفقیت
صاحب یکی از کسب و کارهای موفق راز موفقیتش را در»بهبود مداوم« 

عنوان می کند. او معتقد است: »اگر تالشی برای نوآوری یا تغییر در کارها 
انجام ندهید، عمال مرده اید. اگر فکر می کنید تجارت به همان روشی انجام 
می شود که ده یا حتی پنج سال پیش انجام می شده، اشتباه می کنید. 
نباید اجازه دهید مشکالت بر شــما غلبه کنند. ما در مورد کارهای قابل 
انجام، اعمال تغییرات کوچک و منظم بر زیرساخت ها صحبت می کنیم «

»این نوآوری های بزرگ نیست که بیشترین تأثیر را روی کسب و کارها می 
گذارد بلکه مهم تر از آن نوآوری های تدریجی و پیشرفت های کوچک است 

که در بلند مدت به بقا و تداوم کسب و کارها منجر می شود.«  

انجام اقدامات ساده که تفاوت زیادی ایجاد می کنند
یک بنیان گذار کسب و کار که درصدد افزایش اثربخشی کسب و کارش است 
از یک مشاور می خواهد که روند کاری کسب و کارش را بررسی کند. او متوجه 
می شود که برخی از کارمندانش بیش از حد کار می کردند، او می خواست 
راهی برای آسان تر کردن زندگی آنها بیابد. او می گوید: »اگر هر روز در حال 
دو ماراتن باشید، بسیاری از افراد خود را از دست خواهید داد.« این کارشناس 
برخی از اقدامات ساده سازی مانند کارایی بیشتر در روند اداری، بهبود برنامه 
ریزی و مدیریت موجودی را توصیه کرد. به نظر کارهای ساده ایی هستند، اما 
این نوآوری ها در نهایت تفاوت زیادی ایجاد می کنند. چراکه »کارکنان کمتر 
استرس دارند. شرکت در حال تولید بهتر با همان تعداد افراد و هزینه کمتر 
است. کارمندان از این موضوع راضی هستند و از مدیرشان تشکر می کنند« .

یکی دیگر از این دست نوآوری ها، برگزاری جلسات هفتگی برای اطالع 

از آمار فروش بخش های مختلف بود. این کار منجر به بهره وری بیشتر و 
خدمت زسانی بهتر به مشتریان شد.

آغاز نوآوری با برداشتن گام های کوچک
بسیاری از کارآفرینان از نوآوری دور می شوند. چراکه تصورشان از نوآوری 
مفهومی پیچیده و دوراز دسترس است که فقط افراد بزرگ می توانند به آن 
دست یابند. شاید هم آنقدر مشغول مدیریت کارهای روزمره و ارایه خدمت به 
مشتریان هستند  که دیگر وقتی برای نوآوری ندارند و به وضع فعلی خود راضی 
می شوند.درحالی که نوآوری می تواند شامل گام های کوچکی که مدیریت 

آن آسان است، باشد. در ادامه چند نکته مهم در این باره آورده شده است:
۱. به طور مداوم فرایندها و محصوالت خود را بررسی کنید تا ببینید چه چیزی 
را می توانید بهتر کنید. مشاوره ای از یک کارشناس صنعت یا یک مشاور با 
تجربیاتی در زمینه های کاربردی مانند منابع انسانی، بهره وری درعملیات 
یا فناوری اطالعات و ارتباطات داشته باشید. برای به دست آوردن ایده های 

جدید با تامین کنندگان، مشتریان و کارمندان خود صحبت کنید.
2. همکاری هایی برای پرورش ایده ها و توانمندی کارکنان با دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی ایجاد کنید.
۳. چرخه ایده خود را به بازار کوتاه کنید. به سرعت مشاهده کنید که آیا 
عالقه مندی به ایده شما در بازار وجود دارد؟ یک محصول جدید را بدون 
هزینه از طریق تبلیغ در شــبکه های اجتماعی امتحان کنید. بعد از آن 

مبتنی بر سنجش واکنش بازار و بازخوردها، نوآوری کنید.

معمای کنترل نرخ دالر 

»نوآوری تدریجی« رمز موفقیت استارت آپ ها
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بيمارستان ها خواستار كمك شركت های دانش بنيان 
برای رفع نيازشان در دوران كرونا شدند

نخســتین رویداد »فناوری در خدمت درمان« با حضور مسئوالن بیمارستان ها، 
مدیران دانشگا های علوم پزشکی و شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت کشور 
برگزار شد. در این رویداد که به شکل آنالین و به منظور شناسایی و رفع نیازهای 
بیمارستان ها در دوران شیوع کرونا برگزار  شد، مدیران شرکت های فن آور و دانش 
بنیان محصوالت خود را معرفی کردند. در این رویداد آنالین، ۶ شرکت دانش بنیان 
مپوا، پدیدار واقعیت مجازی، سیناپس، بهزی، نانو فناوران خاور و تهویه و پاالیش 
پارسیان مهر محصوالت و خدمات خود را معرفی کردند.  در این رویداد مسئوالن 
بیمارستان ها با اشــاره به کمبودهای خود در دوران شیوع کرونا خواستار حضور 
شــرکت های دانش بنیان در این حوزه ها به منظور رفع نیازهای مراکز درمانی و 
بهداشتی شدند. به گفته مسئوالن اجرایی بیمارستان ها، این کمبودها شامل وسایل 
حفاظت فردی مثل ماسک ها، دســتگاه های اکسیژن ساز، کیت های تشخیص، 
دستگاه های ونتیالتور و تجهیزات مرتبط با آن و دستگاه های تهویه اتاق عمل است.

 کیوان فرد، از اعضای شرکت مهندســان پایش وضعیت امیرکبیر )مپوا(، از تولید 
دستگا ه های کاربردی در این شرکت خبر داد که در دوران شیوع کرونا به کمک مراکز 
درمان آمده است. به گفته او دستگاه پالس اکسیمتر یکی از دستگاه های تولیدی این 

شرکت است که کار اندازه گیری سطح اکسیژن خون را انجام می دهد.
 شــرکت پدیدار واقعیت مجازی نیز به گفته مدیران این شرکت توانسته با تولید 
نرم افزارهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده محیط سه بعدی اتاق عمل را برای 
پزشکان و دانشجویان حوزه سالمت شبیه ســازی کند. براین اساس دانشجویان 
پزشکی می توانند بدون حضور در آزمایشگاه های گران قیمت و پرهزینه، به کمک 
واقعیت مجازی و از راه دور، آموزش های الزم را دریافت کنند.  »سیناپس«، به عنوان 
یکی از استارت آپ های مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر، دیگر شرکتی بود که 
خود را در این رویداد معرفی کرد. سیناپس در زمینه هوشمندسازی بیمارستان ها 
فعالیت می کند. این شرکت با دریافت دیتاهای مربوط به بیماران و بیمارستان آنها را 
به اطالعات الکترونیکی تبدیل می کند تا سریع تر و راحت تر در دسترس پزشکان قرار 
بگیرد. به گفته فرید فرجی، عضو تیم سیناپس، پزشکان با استفاده از اپلیکیشن  این 
شرکت به نام InLab می توانند به سادگی و از راه دور نتایج آزمایش ها و رادیولوژی 

بیمارن خود را مشاهده و دستورات الزم را از راه دور صادر کنند.
 در ادامه بهار مازندرانی، مدیر تیم بهزی در رویداد آنالین فناوری در خدمت درمان، 
از بخش پنهان حوزه سالمت یعنی آموزش و پایبندی بیماران به مراحل درمان و 
قابلیت ها و کمک هایی که فناوری به رفع این مشکل می کند، صحبت کرد. به گفته 
مدیر شرکت بهزی، عوامل متعددی مثل فراموشی و بی اعتنایی بیمار به مراحل 
درمان، عدم دسترسی به پزشک، هراس از روند درمان، هزینه های درمان و عواملی از 
این قبیل باعث می شود تا در برخی از موارد روند درمان کامل نشود. این موضوع یکی 
از چالش های نظام سالمت است. بهزی با برقراری ارتباط میان بیمار و پزشک کمک 

می کند تا مراحل درمان به طور کامل طی شود.
 استارت آپ بهزی که مانند استارت آپ ســیناپس دوران رشد و شتابدهی خود را 
در مرکز فناوری سامســونگ امیرکبیر طی کرده، در حوزه عرضه خدمات مکمل 
درمان شــامل آموزش خود مراقبتی، ارتباط با پزشک و پایش مستمر بیماران، بر 
اساس یافته ها و استانداردهای جهانی فعالیت می کند. این استارت آ پ توانست در 
زمان شیوع کرونا با حضور دربیمارستان های مرجع مانند مسیح دانشوری و امام 
خمینی با ثبت نام بیماران در سامانه بهزی سهم به سزایی در کاهش حضوری افراد به 
بیمارستان ها داشته باشد. این سامانه در دوران شیوع کرونا آمار ۳۴2 هزار بار پایش 

بیمار و رشدی ۳۸0 درصدی را به ثبت رساند.
 دو شرکت نانو فناوران خاور، سازنده  نانو ماسک های تنفسی و نانو فیلترهای صنعتی 
و همینطور شرکت تهویه و پاالیش پارسیان مهر که در زمینه تولید دستگا ه های سیار 
تهویه هوا فعالیت می کند از دیگر تیم های دانش بنیانی بودند که محصوالت خود را در 
این رویداد معرفی کردند. رویداد فناوری در خدمت درمان با همکاری میان معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد و قرار 

است تا دوره های بعدی با حضور دیگر تیم ها و شرکت های دانش بنیان برگزار شود.

عدم اتحاد و یكپارچگی بين مجموعه معاونت علمی 
و فناوری و شعب

 مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان بوروکراسی  ادارای و عدم حمایت مالی از سوی 
مسئوالن را عمده ترین چالش های دانش بنیان ها عنوان کرد و گفت: زمانی که به 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تهران و شهرستان ها مراجعه می کنیم، 
هرکدام از آنها کم کاری خودشان را به همدیگر پاس می دهند و این موضوع منجر 
به شکست  شرکت های دانش بنیان می شــود. کاوه عزتی مدیرعامل یک شرکت 
دانش بنیان در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، در رابطه با فعالیت 
این شرکت، اظهار کرد: این شرکت دانش بنیان در حوزه ماشین آالت و تجهیزات 

پیشرفته و نرم افزارها و سامانه های تخصصی فعالیت می کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون انواع مختلف دستگاه پی ال سی چوب، بسته های لیزرفایبر 
مخصوص برش فلزات را برای صنایع تولید می کنیم. این دستگاه ها براساس نیاز مشتری 
تولید و در اختیار آنها قرار می گیرد. عزتی با بیان اینکه این تجهیزات توســط برخی 
شرکت ها تولید یا وارد می شود، گفت: ما در تولیدات خودمان عالوه برارتقای کیفیت 
تولید قیمت محصول را پایین تر از شرکت های دیگر در اختیار مشتریان قرار می دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر 5 درصد ســهم بازار داخلی توسط این شرکت تامین 
می شود. اگر بتوانیم آرندی را قوی تر کنیم، وضعیت تولیدات بیشتر خواهد بود. عزتی 
ادامه داد: نکته قابل توجه این است که این شرکت دانش بنیان نوپا بوده و در کمتر 
از یکسال توانسته دستاوردی های خوبی به جا بگذارد. همچنین اگر بازار ثبات پیدا 
کند و در حوزه تامین قطعات به مشکل برنخوریم به طور یقین سهم خودمان را ارتقا 
خواهیم داد. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: طی یک سال گذشته حدود 
۳00 دستگاه mdf، ۴ دستگاه لیزرفایبر تولید کردیم و تمام تالشمان براین است که 
دستگا ه های چوب را به صورت پیش ساخته تولید کنیم و این موضوع زمانی تحقق 

خواهد یافت که منابع مالی تامین شود.
وی تأکید کرد: در صورت تامین اعتبار بتوانیم در سال ۶0 دستگاه mdf و ۱0 
دستگاه لیزرفایبر را تولید کنیم. وی به چالش های عمده در این بخش اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه بوروکراسی های ادارای و نبود حمایت مالی از سوی مسئوالن ما را 
در تامین قطعات با مشکل مواجه ساخته است. از آنجا که بخشی از قطعات از خارج 
می شود، بنابراین به دلیل نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات در بازار تامین این قطعات 
فقط از طریق دالالن و واسطه گران برای ما امکان پذیر است این درحالیست که در 
این شرایط فعلی اقتصادی تامین این همه هزینه از عهده این شرکت دانش بنیان 
خارج است. همچنین تولیدات ما براساس ســفارس مشتری ساخته می شود. 
متاسفانه پرداخت منابع مالی در یک پروسه زمانی طوالنی به تولیدات و مشتریان 
این شرکت آسیب وارد می کند چرا که در این فاصله زمانی قیمت قطعات مدام باال 
و پایین می شود و ما نمی توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم. عزتی خاطرنشان 
کرد: زمانی که به معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در تهران مراجعه 
می کنیم آنها مدارک مورد نیاز را تایید می کنند اما زمانی که به دفتر نمایندگی 
در شهرستان مراجعه می کنیم آنها تایید نمی کنند و بلعکس، بنابراین این امر 
مهم نشان می دهد که اتحاد بین خود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و نماینده های آنها در شهرستان ها وجود ندارد و هرکدام همدیگر را مقصر تلقی 
کرده و کم کاری خودشان را به همدیگر پاس می دهند. این موضوع سبب می شود 

که شرکت های دانش بنیان در شهرستان با شکست مواجه شوند.

اخبار

میزبانی پخش زنده آپارات از هیأت  های مذهبی
پخش زنده  آپارات برای چهارمین سال متوالی میزبان هیأت  های مذهبی شد.  همزمان با شروع دهه ی اول محرم، آپارات برای چهارمین سال متوالی میزبانی هیأت  ها، سخنرانی  ها و مداحان 

اهل  بیت علیهم  السالم را بر عهده خواهد شد.

در حالی کمتــر از یک ماه 
دیگر بورس مسکن به شکل 
جدی راه اندازی می شــود 
که در عمل راه اندازی آن در 
شکل کلی منجر به رونق یا 
کاهش نرخ مسکن نمی شود، زیرا رشد قیمت مسکن 
حاصل تورم است نه حاصل رونق اقتصادی و از آنجایی 
که تورم هم به دلیل ضعف مدیریتی دولتمردان بر این 
بخش و ســایر حوزه های اقتصادی حاکم شده است 
بنابراین نباید منتظر کاهش قیمت مسکن با راه اندازی 

بورس مسکن باشیم. 

جزئیات راه اندازی بورس امالک از زبان یک 
مسئول

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاال در مورد جزئیات 
راه اندازی بورس امالک گفــت: »تا یک ماه آینده 
با انتشار اوراق ســلف موازی استاندارد، مسکن در 
بورس کاال پیش فروش می شود.« جواد فالح گفت: 
»بورس کاال به دنبال جلب منافع از بازار ســرمایه 
برای تأمین مالی ساخت مســکن است بر همین 
اساس به دنبال عرضه اوراق سلف موازی استاندارد 

هســتیم. امیدنامه اوراق ســلف موازی استاندارد 
توسط شرکت سرمایه گذاری مســکن وابسته به 
بانک عامل حوزه مسکن تهیه و به بورس کاال تحویل 
شده است. عرضه این اوراق به افراد امکان می دهد 
تا براســاس پولی که در اختیار دارند اقدام به پیش 
خرید مســکن کنند.« مدیر مطالعات اقتصادی و 
سنجش ریسک بورس کاال ادامه داد: »پیش خرید 
مسکن در چارچوب بورس کاال صورت می گیرد و 
بورس کاال تضمین ها را از طرفین دریافت می کند و 
افراد می توانند با خیالت راحت اقدام به پیش خرید 
مسکن کنند. افراد می توانند به صورت متری و در 
قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری کنند. 
افراد زمانی که برای خرید مسکن مراجعه می کنند 
با افزایش قیمت مسکن روبرو می شوند و باید صبر 
کنند تا پولشان به حد خرید ملک شود، اما با خرید 
این اوراق فرد می تواند از ارزش افزوده ملک هم بهره 
ببرد. افراد می توانند هر واحد از صندوق را خریداری 
کنند و در صورت سررسید به واحد مورد نظر خود 
دســت یابند در مقابل اگر تا سررسید اوراق نیاز به 
پول داشــتند می توانند واحد این اوراق را بفروش 

برسانند.
این مقام مســئول درباره تفاوت این اوراق با صندوق 
زمین و مســکن گفت: تفــاوت اوراق ســلف موازی 
استاندارد با صندوق در این اســت که با این اوراق فرد 

واحد را پیش خرید می کند و در نهایت می تواند همان 
واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق براساس 
هر واحد آپارتمان مشخص می شود و بستگی به شرایط 

بازار متفاوت است.
وی بیان کرد: »اقدامات الزم برای عرضه این اوراق انجام 
شده است و پیشنهادها به هیئت پذیرش بورس ارسال 
شد و منتظر نظر نهایی کمیته فقهی بورس هستیم بعد 
از تأیید از سوی سازمان بورس و تا یک ماه دیگر اوراق 

را منتشر می کنیم.«

گرانی قیمت زمین مسبب گرانی مسکن است
در این میان به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، 
ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش قیمت مسکن 
می شود. رضایی می گوید: »عمده علت گرانی مسکن 
بخاطر گران بودن قیمت زمین در کشور است. دولت به 
جای عرضه زمین های دولتی در بورس آن را در اختیار 
انبوه سازان قرار دهد تا شــاهد کاهش قیمت مسکن 
باشیم.« »کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 

راهکار کنترل قیمت مسکن را بررسی می کند. 

كمتر از یك ماه تا پيش فروش مسكن در بورس كاال مانده است

تشدید گرانی مسکن  با  عرضه در بورس
رئيس كميسيون عمران مجلس: ورود زمين به بورس باعث افزایش قيمت مسكن می شود

بستر  فروش مسکن در بورس فراهم نیست
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور

کمتر از یک ماه دیگر مسکن در بورس کاال عرضه خواهد شد. مسئوالن پاسخ دهند که به چه سبک و سیاقی می خواهند یک کاالی غیرهمگن مانند مسکن را وارد بورس کاال کنند و این کار سخت را انجام بدهند. مضافا بر اینکه ما 
موانع حقوقی در حوزه پیش فروش ساختمان داریم که ضوابط و شرایط خاص خود را دارد و به نظر می رسد این موضوع می بایست در حوزه حقوقی هم مورد بررسی قرار بگیرد که آیا اساسا بستر پیش فروش کاالیی مثل مسکن 
که پیش فروش آن قانون خاص خود را دارد، فراهم هست یا خیر. طبق صحبت های سنجیده رئیس کمیسیون عمران مجلس، قطعا این طرح موجب گرانی مسکن خواهد شد. امروز ما در حوزه مسکن اگر قصد داریم شعار ندهیم و 
مردم را صاحب مسکن بکنیم، بهترین مسیر تولید مسکن است. به عبارتی اگر تولید مسکن را در کشورمان افزایش بدهیم، ضرورتی برای خلق برنامه های خلق الساعه در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد بهترین 
مکانیزمی که در حال حاضر می بایست دنبال شود، بر سه رکن باید برنامه ریزی شود که برای اجرایی شــدن آن می طلبد ریاست محترم کمیسیون عمران و دولت دنبال کنند. ابتدائا باید زمین مناسب را برای بخش تولید فراهم 
کنند. در حال حاضر بین 20 تا ۸0 درصد قیمت تمام شده در حوزه مسکن به قیمت زمین برمی گردد. بنابراین تکلیف زمین را باید مشخص کنیم. وقتی زمین نیست و تولید مسکنی صورت نمی گیرد بورس مسکن به چه صورت 
می خواهد قیمت مسکن را کنترل کند؟ آیا با این کار ما به بورس بازی دامن نزده ایم؟ آیا به افزایش قیمت یک کاالی نایاب دامن نزده ایم؟ آیا تجربه همین سه چهار ماهه گذشته در خصوص انحصاری که در حوزه کاالهای اساسی 
در بورس به وجود آمد کافی و وافی برای تجربه تلخ از بورس برای مردم نبوده است؟ اساسا من اعتقادی به بورس مسکن ندارم. چون شفافیت الزم در آن وجود ندارد و اینکه اسم پیش فروش را بکنیم »سلف« و بگوییم »سلف موازی« 
یا »سلف موازی استاندارد« فکر می کنم بازی با واژگان است و اساسا موضوع منتج به صاحب مسکن شدن مردم نخواهد شد. پس بهترین مکانیزم این است که زمین مناسب برای تولید تهیه و تسهیلگری در حوزه ساخت و ساز و 
تولید مسکن برای بخش تولید و انبوه سازان فراهم شود. در گام دوم بسته ها و سیاست های مالی مناسب در حوزه مسکن تدوین شود؛ چراکه امروز وام مسکن به شدت گران است. مردم با وام گران صاحب مسکن ارزان نخواهند شد. 
مردم با وام گران، صاحب مسکن گران قیمت می شوند. نباید با صحبت های غیرکارشناسی و نسنجیده به گرانی مسکن دامن بزنیم و بازار مسکن را از مسیری که در حال حاضر دارد دنبال می کند بدتر کنیم. هیچ مسیری بهتر از 
تولید مسکن نیست. هیچ مکانیزم و ابزار اقتصادی در کشور و در دنیا غیر از تولید و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در هیچ اقتصادی تدوین نشده و بهترین مکانیزم برای تعادل بخشی و دسترسی مردم به خانه مناسب، تولید مسکن 

است. ما با بورس و بورس بازی صاحب مسکن نمی شویم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری تهران در مورد نحوه نظارت بر 
تخلفات رانندگان مسافربرهای اینترنتی توضیحاتی را ارائه کرد.

علیرضا قنادان درباره نحوه  نظارت بر تاکســی های اینترنتی اظهارکرد: در 
آیین نامه نظارتی این تاکسی ها که از سوی وزارت کشور تأکید شده تخلفات 
آنها در دو قالب صنفی و حمل و نقلی تعریف شده است که جدول مشخصی 
دارد و البته قابلیت تکمیل شدن را نیز دارد. وی افزود: عمده مشکالتی که مردم 
از آنها ناراضی هستند همچون درخواست مبلغ باالتر، پیاده یا سوار کردن در 

محل های نامناسب و غیره مربوط به حوزه تخلفات صنفی می شود که مطابق 
آیین نامه باید این تخلف برابر قانون نظام صنفی در اتحادیه ها و اتاق اصناف مورد 
رسیدگی قرار گیرد. قنادان گفت: برخی تخلفات که مربوط به وضعیت راننده و 
خودرو است همچون نداشتن معاینه فنی، عدم رعایت پروتکل های حمل و نقل 
و غیره مربوط به شاخه تخلفات حمل و نقلی است که رسیدگی به این تخلفات 
به مانند نحوه رسیدگی به تخلفات شرکت های بخش خصوصی است و نظارت 

برآنها از طریق سامانه سماس وزارت کشور انجام می شود.

به گفته وی، بر اساس اطالعات ما طراحی این سامانه در مراحل نهایی قرار دارد 
و پس از برقراری دسترسی شهرداریها، در آنجا تمام اطالعات سفر، خودرو و 
غیره درج می شود تا بتوانیم مستندتر با تخلفات احتمالی برخورد کنیم که 
البته این سامانه در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم از سوی وزارت کشور 
هرچه سریع تر به چرخه نظارت وارد شود. سامانه سماس، مطابق با دستورالعمل 
نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزارت 

کشور برای ثبت برخط اطالعات سفرها طراحی شده است.

نظارت بر تاکسی های اینترنتی در انتظار سامانه سماس
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