
طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجه تاکنون از محل برداشت 
یک میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه 

های کرونا، ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، در اوایل سال جاری و با افزایش هزینه های 
مربوط به کرونا و تبعات اقتصادی آن رئیس جمهور درخواست 
برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از هزینه 
های وزارت بهداشــت و پرداخت بیمه بیکاری را مطرح کرد 
که در نهایت مقام معظم رهبری نیز با برداشــت یک میلیارد 

یورویی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های مدیریت 
تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند.

بــر این اســاس، در اواخــر اردیبهشــت ماه بود کــه بانک 
مرکزی اولین مرحلــه از معــادل ریالی از محــل صندوق 
 توســعه ملی را به حســاب خزانه واریــز و در اختیار دولت 

قرار داد.
  بررسی آخرین وضعیت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی 
بابت هزینه های کرونا از مجوز برداشــت یک میلیارد دالری 

از ســازمان برنامه و بودجه، با توضیحی از سوی پور اصغری 
- معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامــه و بودجه - به 

ایسنا همراه بود.
به گفته وی، تاکنــون از اعتبارات مربوط بــه کرونا از محل 
صندوق توسعه ملی ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

این مقام مســئول در ســازمان برنامه و بودجه همچنین با 
اشاره به منابعی که برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد بود، 
گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان از ایــن منابع بابت بیمه بیکاری 

در نظر گرفته شــده که تاکنون ۱۲۸۶ میلیــارد تومان بابت 
بیمه بیکاری پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، در اواخر 
اردیبهشت ماه و بعد از واریز اولین مرحله معادل ریالی منابع 
صندوق به حساب خزانه دولت، طی جلسه ای که بین سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت بهداشــت در این رابطه برگزار شــد 
حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ برنامه وزارت بهداشــت و 
درمان اختصاص پیدا کرده بود. در آن زمان ســازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرد که منابع ارزی که در محل اول از ســوی 

صندوق ملی به صورت ریالی به حســاب خزانه وارد شــده 
 ۵۴۸۶ میلیارد تومان بوده کــه  ۱۲۸۶  میلیارد تومان برای 

بیمه بیکاری بوده است.
براین اســاس از اردیبهشــت تا کنون مبلغ پرداختی بابت 
بیمه بیکاری از محل  ذخیره صندوق  توســعه ملی تغییری 
نداشــته و همان ۱۲۸۶ میلیــارد تومان اســت، البته ارقام 
 ارائه شــده نشــان می دهد مجموع پرداختی نیز تغییر قابل 

توجهی ندارد.

مطابق ابالغیه معــاون اول رئیس جمهور، از تیر 
ماه حق مســکن کارگران از ۱۰۰ هزارتومان به 

۳۰۰هزارتومان افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهور در نامه ای مصوبه دولت 
برای افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ 

هزار تومان را برای اجرا ابالغ کرد.
بنا بر ایــن ابالغیه به پیشــنهاد شــورای عالی 
کار و تأیید ســازمان برنامه و بودجه کشــور و 

به اســتناد ماده ۲ اصالحــی قانــون راجع به 
طبقه بندی مشــاغل و برقــراری کمک هزینه 
مســکن کارگــری مصــوب ۱۳7۰ هیــأت 
دولــت تصویب کــرد کمــک هزینه مســکن 
کارگــران مشــمول قانــون کار از ابتــدای 
 تیرماه ســال 99 مبلغ ۳ میلیــون ریال تعیین 

می شود.
محمد شــریعتمداری، وزیر کار هم در حاشــیه 

افتتــاح مرکز ارتباط بــا بازنشســتگان و مرکز 
نوآوری صبا در پاســخ بــه ســؤال خبرنگاران 
مبنی بر اینکــه چه موقع افزایش حق مســکن 
کارگــران اعمــال می شــود، گفت: براســاس 
آنچــه در شــورای عالی کار به تصویب رســیده 
و هیئت دولت نیــز آن را تصویب کرده اســت، 
 این افزایش حــق مســکن از اول تیرماه اعمال 

می شود.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اعالم ۳ شرط پرداخت 
وام ۲۵۰میلیون تومانی مسکن گفت: از ابتدای سال 9۸ 
تا ۱۵ مرداد امســال ۱۳هزار و ۳99 فقره تسهیالت در 

بافت های فرسوده به مرحله امضا رسیده است.
به گزارش تسنیم، محمد حسن علمداری اظهار کرد: 
در بخش پرداخت تســهیالت ارزان قیمت برای احیا و 
نوسازی بافت های فرسوده بانک مسکن سال گذشته 
قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرسازی امضا و همکاری 

گسترده ای را آغاز کرد در همین راستا این همکاری در 
قالب دومین قرارداد در سال جاری نیز استمرار پیدا کرد.
وی ادامه داد: در جریان انعقاد ایــن قرارداد این قول به 
وزارت راه و شهرسازی داده شــده است که در صورت 
وجود منابع در چارچوب سیاســت های اعتباری بانک 
مسکن امسال و همچنین در صورت وجود درخواست 
سازنده حرفه ای، تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیالت 

نوسازی پرداخت کند.

وی با اشاره به کارنامه یک سال اخیر تسهیالت پرداختی 
به پروژه های ساخت وســاز در بافت فرسوده، گفت: از 
ابتدای سال گذشته تا ۱۵ مردادماه امسال، تعداد ۱۳ هزار 
و ۳۳9 فقره تسهیالت به ارزش ۰۲7/۸ میلیارد ریال به 
مرحله امضا قرارداد رسیده اند. از کل تسهیالت امضاشده، 
رقمی معادل ۱۵۲/۲ میلیارد ریال از محل منابع داخلی 
بانک و رقمی بالغ بر ۸۵۴/۵ میلیارد ریال از محل قرارداد 

عاملیت تأمین شده است.

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: مشموالن سهام عدالت که تا تاریخ 
یکم مردادماه 99 اطالعات خود را به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده اند، چنانچه 

فوت کرده باشند، وراث آنها از مالیات بر ارث معاف هستند.
حسین فهیمی با اشــاره به تصمیمات روز گذشته شــورای عالی بورس تصریح 
کرد: این شورا در ارتباط با سهام عدالت به عنوان یک بازیگر مهم در بازارسرمایه 
تصمیماتی گرفته است؛ همچنین تسهیالتی هم برای بانک ها و کارگزاری ها در 
نظر گرفته شده تا از به این وسیله به ماندگاری سرمایه گذاران بطور بلندمدت در 

این بازار کمک شود.
وی درباره تعداد افرادی که تاکنون ســهام عدالت را به فروش رسانده اند، گفت: 
حدود ۱۱ درصد از افرادی که مشمول ســهام عدالت بوده اند، تصمیم گرفتند تا 
بخشی از سهام خود را بفروشند؛ براین اساس، اکثریت قریب به اتفاق سهامداران 
سهام عدالت، به ارزندگی سهم خود پی برده و ترجیح داده اند که از آن نگهداری 

کنند.
فهیمی افزود: امسال از ۱۰ خردادماه تاکنون که آزادسازی سهام عدالت و امکان 
فروش آن فراهم شده است، بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی سهام 
عدالت در بازار فروخته شده است و وجوه آن در سطح مشموالن سهام عدالت با 
کدملی و شماره شبایی که در اختیار ما قرار داده اند، تسویه و پول آن واریز شده 

است.

معامله سهام عدالت به شکل بلوکی  
فهیمی فروش و واریز وجوه حاصل از آن را  تدریجی عنوان کرد و گفت: شــورای 
عالی بورس تصمیم بســیار مهمی را در ارتباط با مشموالن ســهام عدالت و در 
چارچوب حفاظت از دارایی های و فروش بهینه آنها اتخاذ کرد، در واقع این امکان 
به سازمان بورس داده شده تا با توجه به شــرایط بازار بتواند، بخش از سهامی را 
که مشموالن ســهام عدالت قصد فروش آن را دارند در کل کارگزاری ها به شکل 

تجمیعی و یک جا )بلوکی( بفروش برساند.

سخنگوی ستاد آزادسازی ســهام عدالت توضیح داد: پیش از این چنین امکانی 
به لحاظ مقرراتی در سطح یک کارگزار وجود داشت، اما اکنون این امکان فراهم 
شده که کل فروش سهام عدالت یکجا در بازار، بازاریابی شود و عمده یا بلوک به 
روش های مختلف فروخته شود. طبیعی اســت که در این روش تعداد مشتریان 

حرفه ای بیشتر خواهد شد.

مزیت معامله بلوکی
وی در رابطه با مزیت این روش گفت: براساس معامله بلوکی افراد حرفه ای تری 
دخالت پیدا می کنند، در این روش ممکن است قیمت های باالتر از تابلو فروخته 
شود که به نفع سهامداران است. همچنین یک دارایی در یک نمادامکان دارد بین 
۵۰ کارگزاری توزیع  شود، دیگر امکان تجمیع آن وجود نداشت، بلکه سفارش ها 
در یک کارگزاری تکمیل می شــد؛ اما اکنون این امکان فراهم شده که مجموع 
فروش ها در یک نماد در تمامی کارگزاری ها یکجا تجمیع و به شــکل بلوکی یا 

عمده فروخته شود.

اعتباردهی به مشموالن سهام عدالت
فهیمی پیرامون اعطای اعتبار برای دریافت وام به مشموالن سهام عدالت تصریح 
کرد: بانک ملی دریافــت تقاضا در این زمینه را آغاز کرده و قصد دارد بر اســاس 
وضعیت منابعی که دارد بین ۵۰ تا ۸۰ درصد به مشموالن سهام عدالت و با توجه 
به ســهام آنها وام بدهد؛ البته بقیه بانک ها نیز درصدد انجام این کار هستند که 

زیرساخت های فنی برایشان در نظر گرفته شده است.

شرایط تسویه وام مشموالن
وی در زمینه تسویه این وام گفت: چنانچه دریافت کنندگان وام تا یک ماه آن را 
تسویه کنند، هیچ هزینه مالی به آن ها تعلق نمی گیرد )مانند وام قرض الحسنه( 
اما چنانچه تسویه آن بیشتر از یک ماه طول بکشد، تبدیل به یک وام سه ساله ۱۸ 

درصدی می شود. عالقمندان می تواند از این وام و تسهیالت، بدون اینکه تضمین 
خاصی ارائه کنند  و صرفا با پشتوانه سهام عدالت از آن استفاده کنند.

ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی به بازار 
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استان های 
ایالم و قم را نیز به جز اســتان خراســان جنوبی آماده بورســی شــدن و انجام 
معامالتشان در بازار ســرمایه معرفی کرد و افزود: اکنون این موضوع در اختیار 
شرکت بورس است که  براساس شــرایط بازار، یکی یکی نمادهای شرکت های 
سرمایه گذاری استانی را مورد گشایش قرار می دهد تا امکان انجام معامله برایشان 
فراهم شود. اکنون هیچ مشــکل فنی در این زمینه وجود ندارد، فقط تعدادی از 
آن ها صورت های مالی خود را ارائه نداده اند که به محض ارائه، گشایش نماد هم 

انجام خواهد شد.  

حذف مراجعه حضوری، مهمترین استراتژی
وی افزود: همه اقدام هایی که راجع به ســهام عدالت اســت، به ویژه بحث امور 
شرکتی، فوت شده ها، افرادی که نیاز به اصالح مشــخصات دارند و آن هایی که 
قصد توسعه سهام خود را دارند، در نظر داریم که هیچ کار دستی و هیچ مراجعه 
حضوری در این فرآیند ها وجود نداشته باشد. این مهم ترین تصمیم و استراتژی 

در مورد سهام عدالت است.

کدام وراث سهام عدالت از مالیات بر ارث معاف می شوند؟
فهیمی گفت: پیرامون فوت شدگان هم باید یک ارتباط مکانیزه ای بین قوه قضائیه 
و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایجاد شود که بخش عمده کارهای آن انجام شده و 
اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر که از مشموالن سهام عدالت فوت کرده اند که نزدیک 

به ۱۰ میلیون نفر وارث دارند و این سهام باید به آنها منتقل شود. 
وی توضیح داد: به محض اینکه امکان مکانیزه بین شرکت  سپرده گذاری مرکزی 

و قوه قضائیه انجام شود، اعالم عمومی خواهد شد. توصیه می شود تا آن زمان و 
دراین فاصله، وراث به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی کسب وراثت اخذ کنند.

کارگزاری محل فروش، بهترین محل پاسخگویی مشکالت  
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در ارتباط با شماره تلفن های موجود برای 
اعالم مشکالت سهامداران سهام عدالت توضیح داد: مشموالن سهام عدالت مطلع 
باشند، نخستین، مهم ترین و قابل اتکاترین محل برای پاسخگویی به پرسش های 
مشتریان همان کارگزاری )دفتر کارگزاری، سایت  و مرکز پیام کارگزاری( است 

که به آن مراجعه کرده و سفارش فروش داده اند.
وی اضافه کرد: چنانچه مشــموالن به هر دلیل جواب نگیرند، تنها مرکز پیامی 
که به سامانه های مختلف دسترسی دارد و می تواند پاسخگو باشد، تلفن ۱۵۶9 
است که روزانه حدود ۶۰ هزار نفر با آن تماس می گیرند. از این میزان بیش از ۴۰ 
هزار نفر ماشینی پاسخ داده شده و بقیه آنها هم توسط همکاران در مرکز تماس 

پاسخگویی می شوند.
فهیمی بیان کرد: این مرکز ۲۴ ســاعته و بدون پیش شماره است که می توان از 
تمام نقاط کشور با آن تماس گرفت. چنانچه با این مرکز تماس می گیرید، حتما 
اطالعات اولیه مربوط به ســفارش فروش خود را باید داشــته باشید که به کدام 
کارگزاری مراجعه کرده و برای پیگیری چه جوابی از آن جا شــنیده اید تا بعد از 

اطالعات تکمیلی، مابقی گزارش را از این مرکز دریافت کنید.

چرا با وجود برگه سهم، نامِ مان در سامانه نیست
سخنگوی ستاد آزادسازی ســهام عدالت در پاسخ به اینکه چرا برخی مشموالن 
سهام عدالت با وجود داشتن برگه سهم اسمشان در سامانه نیست، گفت: حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برگه سهام در اختیار دارند ولی سهام به آن ها تعلق 
نگرفته است؛ به این دلیل که مراحل مشمول شدن آنها کامل طی نشده و این عده 

باید منتظر نهایی شدن تصمیم مجلس در این زمینه باشند.

کداموراثسهامعدالتازمالیاتبرارثمعافمیشوند؟
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به پایان رسیده؟

در قانون بودجه سال ۱۳99 
پیش بینی شده ۱۱ هزار و 
9۰۰ میلیارد تومان از محل 
واگذاری سهام شرکت های 
دولتی در قالب واگــذاری دارایی های مالی برای 
دولت منابع درآمــدی در بودجه عمومی حاصل 
شود. اواخر هفته پیش رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در برنامه زنده نگاه یک صدا و سیما اعالم 

کرد که با گذشت...

  عباس علوی راد، اقتصاددان
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افزایش قیمت خودرو 
از کارخانه تا بازار

قرعهکشیخودرو
بهنفعدالالنشد

سیاست های غلط دولت باعث کندی نبض بورس شد

ریزش  اعتماد  سهامداران 
صفحه4

صفحه2

اقتصاد کشور نباید  
به تحوالت خارجی

  پیوند  بخورد
برخورد   با   اقدامات   بدخواهانه   و  سودجویانه   برای   کاهش   ارزش   پول   ملی

سال آخر دولت  وقت  اضافه   نیست

رهبر  معظم   انقالب:

اختالف قیمت خودرو بین بازار آزاد و کارخانه به 
نحوی است که دالالن با اســتفاده از این فرصت، 
در حال کسب سودهای نجومی هستند به گونه ای 
که دیگر خودرو با قیمت منطقی به دست خریدار 
واقعی نمی رسد. چند ماهی است که شیوه فروش 
خودرو به صورت قرعه کشی، در کشور جریان دارد. 
این قرعه کشی ها روی کاغذ برای کنترل و عرضه 
خودرو به خریداران واقعی است اما با توجه به اینکه 
تعداد خودروهای عرضه شــده در مقایسه با تعداد 
افراد ثبت نام کننده، بسیار کم است، عماًل تأثیری 
در شرایط بازار نداشــته و بیشتر شبیه به شرکت 
در بنگاه های بخت آزمایی است. ناکارآمدی روش 
قرعه کشی خودرو از جهات گوناگون قابل بررسی 
است. یکی از مشکالتی که در روند قرعه کشی ها 
بسیار دیده می شود، بحث خرید و فروش کد ملی 
افراد برای ثبت نام توســط دالالن خودرو اســت. 
با توجه به اینکه بســیاری از مردم عادی به دلیل 
شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، توانایی پرداخت 
هزینه خودرو در صورت برنده شدن در قرعه کشی 
را ندارند، از فرصت پیش آمده برای اینکه صاحب 
یک دستگاه خودرو شوند نیز باز می مانند.در این 
میان دالالن حوزه خودرو با استفاده از این فرصت، 
اقدام به خرید و فروش کد ملی این افراد بی بضاعت 
کرده و در قبال هر کد ملی، مبلغی ناچیز به این افراد 
پرداخت می کنند که این اقدام سبب ایجاد فساد 
گسترده و محقق نشــدن عدالت برای دهک های 
پایین جامعه می شود. با خرید و فروش کد ملی، بازار 
واسطه گری رونق گرفته و امکان رسیدن خودرو 
با قیمت مناسب به خریداران به حداقل می رسد.

در ضمن در صورتی که در قرعه کشی، نام یکی از 
افرادی که اقدام به فروش کد ملی...

پرداخت 5.۶ هزار میلیاردی از ذخایر ارزی برای کرونا 

بیمهبیکاریتغییرنکرد

۳شرطپرداختوام25۰میلیونیمسکناعالمشدمصوبهافزایش۲۰۰هزارتومانیحقمسکنکارگرانابالغشد



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
تامین ســکه های پیش خرید 

شده سال ۹۷
رئیس کل بانک مرکــزی از ایفای تعهد این 
بانک در تامین سکه هایی خبر داد که در سال 

۹۷ پیش فروش شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از صدا و 
سیما، عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی 
مبنــی بر اینکــه بانک مرکــزی از پرداخت 
ســکه به افرادی که بیش از ۵۰۰ ســکه در 
سال ۹۷ پیش خرید کرده اند به بهانه تامین 
نشدن از ســوی بانک مرکزی، طفره می رود، 
گفت: چنین مــوردی نداریــم و هرچه که 
ثبت نام شــده را تحویل دادیــم؛ مگر اینکه 
حکمی از قوه قضاییه در این بین باشــد که 
تکلیف آن ها جدا اســت.وی با بیان اینکه ما 
به تعهداتمان به صــورت کامل عمل کردیم، 
افزود: بخشــی از ســکه ها مربوط به زیر ۱۸ 
 ســاله ها بوده که، ولی آن ها برای آن ها ثبت 
نام کرده بود در این بین اختالف نظری وجود 
داشــت که باتوجه به اعالم نظــر قضایی در 
این بــاره، این موضوع را حــل کردیم و ابالغ 
کردیم که برای ذینفعالن حل شــود.رئیس 
کل بانک مرکــزی همچنین با بیــان اینکه 
روند بازگشت ارز حاصل از صادرات مطلوب 
بــوده، گفــت: در فرصتی که مقــرر کردیم 
حدود دو و نیــم میلیــارد دالر ارز مورد نیاز 
 واردات از ارز صادرکننــدگان تامیــن شــد 
و واردکنندگانی که منتظــر گرفتن گواهی 
تامیــن ارز از بانک مرکزی بودند توانســتند 
ارزشان را تامین کنند.همتی افزود: اکنون هم 
باتوجه به اینکه صادرکننده ها باید ارز خود را 
در سامانه نیما عرضه کنند، عرضه ارز بسیار 
بهتر شــده و به تدریج به سمتی می رویم که 
میان عرضه و تقاضای ارز، توازن و ثبات برقرار 

می شود.

به مناسبت هفته دولت اعالم شد:
انعقاد 22.5 میلیارد دالر قرارداد 

فاینانس طی ۷ سال گذشته
معاون امور بین الملل بانک توســعه صادرات 
گفــت: بالغ بــر 2۹۰ میلیــون دالر قرارداد 
ریفاینانس و بیــش از 22/۵ میلیــارد دالر 
قرارداد فاینانس با بانکهای خارجی در بانک 
توســعه صادرات ایران منعقد شــده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صــادرات ایران، حمیدرضــا معبودی ضمن 
 تبریک هفته دولت اقدامات و عملکرد هفت
 ساله معاونت بین الملل بانک توسعه صادرات 
ایران را تشــریح کرد و گفت: طی هفت سال 
گذشته به منظور تامین مالی واردات کاالهای 
اساســی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی 
و مواد اولیه واحدهــای تولیدی بیش از 2۹۰ 
میلیــون دالر قــرارداد ریفاینانــس و بیش 
از 22/۵ میلیــارد دالر، قــرارداد فاینانس با 
 بانکهای خارجی در این بانک منعقد شــده

 است.
وی خاطر نشان کرد: در چارچوب قراردادهای 
ریفاینانس منعقده مبلــغ 3۷ میلیون یورو 
جهت تامین مالی از محل منابع مذکور جهت 
تامین مالی کاالها و خدمات اعطاء شــدکه 
مراحل نهایــی بازپرداخت تســهیالت فوق 

انجام شده است.

ارائه »خدمات ارزی« در شعب 
ارزی بانک آینده

2۸ تیــر ۱3۹۹بــا راهبــرد حضــور مؤثر 
و کارآمــد بانــک آینــده در ارائــه خدمات 
بانکــداري و ارزش آفرینــی بیش تــر برای 
مشــتریان، هم اکنون »خدمــات ارزی« در 
 شعب بانک آینده، در دسترس و قابل عرضه

 است.
بــر همیــن اســاس، مشــتریان محتــرم 
می توانند جهــت انجام امــور ارزی و بانکی، 
از جمله: افتتاح »ســپرده هــای مدت دار« 
و »قرض الحســنه پس انــداز ارزی« به 32 
شــعبه منتخب بانک آینده در تهران بزرگ 
 و ۹ شعبه در سایر استان ها، مراجعه نمایند.

ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز ریالی و هم چنین ارزی بانک آینده، 
از ابتدای مهرماه سال گذشته آغاز و تا پایان 
شهریورماه سال جاری، با اهدای جوایز نفیس 
و ارزشمند، به صورت قرعه کشی، ادامه خواهد 

داشت.

خبر

بانک ها

اختالف قیمت خودرو بین بازار 
آزاد و کارخانه به نحوی است که 
دالالن با استفاده از این فرصت، 
در حال کسب سودهای نجومی 
هســتند به گونه ای که دیگر 
خودرو با قیمت منطقی به دست خریدار واقعی نمی رسد.
به گزارش مهر، چند ماهی است که شیوه فروش خودرو به 
صورت قرعه کشی، در کشور جریان دارد. این قرعه کشی ها 
روی کاغذ برای کنترل و عرضه خودرو به خریداران واقعی 
است اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه شده در 
مقایسه با تعداد افراد ثبت نام کننده، بسیار کم است، عماًل 
تأثیری در شرایط بازار نداشته و بیشتر شبیه به شرکت در 

بنگاه های بخت آزمایی است.

خرید و فروش کد ملی، چالشی بزرگ و فسادزا در 
قرعه کشی خودرو

ناکارآمدی روش قرعه کشی خودرو از جهات گوناگون قابل 
بررسی است. یکی از مشــکالتی که در روند قرعه کشی ها 
بسیار دیده می شود، بحث خرید و فروش کد ملی افراد برای 
ثبت نام توسط دالالن خودرو است. با توجه به اینکه بسیاری از 
مردم عادی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، توانایی 
پرداخت هزینه خودرو در صورت برنده شدن در قرعه کشی 
را ندارند، از فرصت پیش آمده برای اینکه صاحب یک دستگاه 
خودرو شوند نیز باز می مانند.در این میان دالالن حوزه خودرو 
با استفاده از این فرصت، اقدام به خرید و فروش کد ملی این 

افراد بی بضاعت کرده و در قبال هر کد ملی، مبلغی ناچیز به 
این افراد پرداخت می کنند که این اقدام سبب ایجاد فساد 
گسترده و محقق نشدن عدالت برای دهک های پایین جامعه 
می شــود. با خرید و فروش کد ملی، بازار واسطه گری رونق 
گرفته و امکان رسیدن خودرو با قیمت مناسب به خریداران 
به حداقل می رسد.در ضمن در صورتی که در قرعه کشی، نام 
یکی از افرادی که اقدام به فروش کد ملی خود کرده است، به 
عنوان برنده اعالم شود، وی امتیاز خرید مجدد خودرو را تا 
چند سال از دست داده و ممکن است به همین دلیل تا سال ها 

صاحب یک خودروی صفر نشود.

ایجاد مشکل حقوقی برای مالکان کم بضاعت با 
فروش وکالتی خودرو

با توجه به اینکه فروش خودروهایی که در قرعه کشی 

به نام برندگان درآمده نیز تا یک سال امکان پذیر نیست، 
دالل مجبور اســت خودرو این افــراد بی بضاعت را به 
صورت وکالتی به فروش برساند، این امر سبب می شود 
تا اگر تخلفی در آن یکسال با خودروی مربوطه صورت 
گیرد، مرجع قضائی، شخصی را که خودرو به نام و کد ملی 
وی ثبت شده است را مسئول بداند، این اتفاق می تواند 
مشکالت زیادی را برای قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده و 

بستری برای کالهبرداری شیادان ایجاد کند.

قرعه کشی فروش خودرو، مسیری بن بست برای 
رسیدن به تعادل بازار

در شرایط فعلی تعداد زیادی خودرو صفر در پارکینگ های 
عمومی کشور احتکار می شــود که عمده این خودروها 
توسط دالالن خریداری شده و برای فروش به بازار عرضه 

نمی شود، همین امر سبب التهاب بازار خودرو شده و عدم 
کارآمدی فروش از طریق قرعه کشی را نشان می دهد. این 
قضایا باعث شده بســیاری از افرادی که واقعاً به خودرو 
نیاز دارند، مجبــور به پرداخت اعــداد نجومی برای این 
کاال شوند.به طور مثال خودروی سمند ال ایکس در بازار 
آزاد با قیمتی حدود ۱۴۷ میلیون تومان معامله می شود 
که اختالفی حــدود ۵۰ میلیون تومان بــا قیمت درب 
کارخانه دارد، دنا پالس تیــپ ۱ نیز هم اکنون با اختالف 
قیمتی نزدیک ۱3۰ میلیون تومان نسبت به قیمت درب 
کارخانه، با عدد حیرت انگیز 2۶۶ میلیون تومان در بازار 
آزاد معامله می شود.همچنین پژو 2۰۶ تیپ 2 در بازار آزاد 
با قیمت ۱۶۴ میلیون تومان معامله می شود که اختالفی 
حدود ۷3 میلیون تومان با قیمــت درب کارخانه دارد و 
کوییک دنده ای نیز با اختالف قیمتی حدود 3۰ میلیون 
 تومان، به مبلغ ۱2۵ میلیون تومــان در بازار آزاد معامله

 می شود.

لزوم اقدام مسئوالن در جهت کنترل قیمت ها
با این اوصاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
مسئول باید به دنبال راهی جایگزین روش قرعه کشی 
بوده و خود را با این روش های به اصطالح ُمسکن، سرگرم 
نکند. نقش مجلس شورای اســالمی نیز در این برهه 
زمانی بسیار با اهمیت بوده و نمایندگان مردم می توانند 
با بررســی تخصصی بازار خودرو، مشکالت این حوزه 
را برطرف کــرده و بتوانند با مدیریــت اوضاع، عرضه 
 و تقاضا را به تعادل رســانده و دســت دالالن را از این 

بازار قطع کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با هیئت 
وزیران به مناسبت هفته دولت تاکید کردند: اقتصاد کشور 

به هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد.
به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح )یکشنبه( به مناسبت هفته دولت در 
ارتباط تصویری با رئیس جمهور و اعضای دولت، سال آخر 
فعالیت دولت یازدهم را فرصتی خوب برای افزایش خدمات 
در حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره مسائل 
مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، ارزش پول 
ملی و نیز فضای مجازی تأکید کردند: باید با جدیت کامل 
موانع تولید را رفع و برای حل مشکالت همت بیشتر گماشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به دولتمردان توصیه کردند: در 
گزارشهایی جامع و صادقانه، آنچه توانستید و آنچه قرار بود 
اما نتوانســتید برای مردم بیان کنید که مردم از این گونه 
گزارشهای صادقانه، خرسند و امیدوار می شوند.رهبر انقالب 
ســال آخر فعالیت دولت را فرصتی قابل توجه و از جهات 
مختلف بسیار مهم برشمردند و گفتند: هرچه می توانید 
از فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه با اشاره به مشکل 
جدی مسکن در کشور گفتند: دولت قول ساخت ۶۰۰ هزار 
واحد مسکونی در آخرین سال فعالیت را داده است که تحقق 
این قول می تواند در زمینه حل مشکل مسکن مؤثر باشد.
ایشان افزودند: تالش کنید در یک سال باقیمانده کارهای 
اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که »اصالح 
ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی« جزو اینگونه 
کارهاست.»پیگیری و تالش جدی برای اجرای قولهایی که 
داده شده« از جمله طرح های هفتگی وزارت نیرو، سیاست 
پاالیشگاه سازی برای جلوگیری از صدور نفت خام، تقویت 
شرکتهای دانش بنیان، ادامه کارهای خوب علمی و بهداشتی 
و درمانی که در مقابله با کرونا انجام شده و افزایش تولید از 
دیگر توصیه های مؤکد رهبر انقالب به دولت برای ســال 
آخر فعالیت بود. سالی که به هیچ وجه نباید دولت به صورت 
وقت اضافه به آن نگاه کند.بخش دوم سخنان رهبر انقالب 
اسالمی در ارتباط تصویری با هیأت دولت به مسائل اقتصادی 

اختصاص داشت.ایشان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی 
حل مشکالتی نظیر »اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش 
پول ملی« خواندند و تأکید کردند: باید هرچه می توانید در 
این زمینه ها کار و تالش کنید.رهبر انقالب رفع موانع تولید 
را از وظایف اساسی دولت برشمردند و گفتند: البته رفع برخی 
موانع از جمله تحریم یا ندادن پول فروش نفت ایران، تحت 
اختیار دولت نیست اما بسیاری از موانع درونی است و باید با 
جدیت آنها را رفع کرد.ایشان »واردات بی رویه« را که باعث 
شکایت مکرر تولید کنندگان و حتی ورشکستگی برخی از 
آنها شده است بسیار خطرناک خواندند و افزودند: واردات 
لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آن ها را از سر 
راه تولید حذف کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای »جلوگیری از 
قاچاق« را با همکاری قوای مجریه، قضاییه و نیروهای مسلح، 
تسهیل کننده تولید دانستند و گفتند: استفاده از ظرفیت 
نهضت قطعه ســازی که به خصوص در نیروهای مســلح 
ایجاد شده است، می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای 
تولیدکنندگان را تأمین کند بویژه اینکه متخصصان داخلی 
توانسته اند قطعات بسیار ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند.

رهبر انقالب »رفع ناهماهنگی ها در سطوح پایین دستی« 
را برای افزایش و جهش تولید، مهم برشــمردند و گفتند: 
در گزارشــهای خبری تلویزیون، برخــی تولیدکنندگان 
از ناهماهنگی های عجیب و غریــب در گرفتن مواد اولیه 
مورد نیاز گله می کنند که اگر وزیر مربوط به محض دیدن 
این گزارشها پیگیری کند، بسیاری از این مشکالت ظرف 
مدت کوتاهی قابل حل است.»رفع پیچ و خمهای عجیب 
اداری در دادن مجوز تولید« و نیز »حل مشکل تسهیالت 
بانکی« دو توصیه آخر رهبر انقالب بــه اعضای دولت در 
بحث مهم رفع موانع تولید بود.رهبر انقالب اسالمی در ادامه 
سخنانشان درباره مسائل اقتصاد کشور، به موضوع »خام 
فروشی و صادرات فله ای مواد خام« اشاره کردند و گفتند: 
خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و فرآوری آنها در 
خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت، فروش 
خاک جزیره هرمز، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان 
و خرمای مناطق گرمسیری از جمله مواردی است که نشان 

می دهد باید در این زمینه کار جدی صورت گیرد.
ایشان افزودند: چندی پیش، پیشــنهادی برای تشکیل 
کارگروهی از جانب روسای سه قوه جهت شناسایی و برطرف 
کردن موانع تولید مطرح کردم و با استقبال سه قوه هم مواجه 
شد که باید هر چه زودتر تشکیل شود و کار خود را با جدیت 
آغاز کند.رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از موضوعات بسیار 
مهم اقتصادی را مسئله »سرمایه گذاری« برشمردند و تأکید 
کردند: متأسفانه در سالهای اخیر، سرمایه گذاری در کشور 
دچار اختالل شده و در این زمینه عقب هستیم که برای بر 
طرف کردن این مشکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کالنی 
که در کشور رها شده و یا ُکند پیش می روند، احیا شوند و 
هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری بالتکلیف نماند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم تشویق سرمایه گذاران 
بخش خصوصی، خاطرنشان کردند: بخش خصوصی دارای 
امکانات فراوان و نقدینگی الزم است و باید از طریق برطرف 
کردن مشکالت مالیاتی و مجوزها و همچنین تسهیالت 

بانکی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد.
ایشان با اشاره به اهمیت موضوع »هدایت نقدینگی به سمت 
تولید« گفتند: در سال ۹۷ و در دیدار با هیأت دولت پیشنهاد 
تشــکیل یک هیأت متخصص شــبانه روزی برای یافتن 
روشهای هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح شد که اگر 
این هیأت تشکیل نشده است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد.

رهبر انقالب اسالمی »تقویت ارزش پول ملی« را موضوعی 
بســیار مهم و در ارتباط مســتقیم با تولید و تقویت بینه 
اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند: 
در کنار اقدامات بلندمدت برای تقویــت ارزش پول ملی، 
برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری اســت که از جمله 
آنها برخورد جدی با اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای 

کاهش ارزش پول ملی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اعالم دولت مبنی 
بر بازگردانده نشدن 2۷ میلیاد دالر ارز حاصل از صادرات 
گفتند: ممکن است بخشی از این ارزها به دالیل منطقی 
هنوز بازگردانده نشــده اما با موارد ســودجویانه همچون 
واردات کاالهای لوکس یا خرید ملک در خارج از کشــور 

باید برخورد شود.
ایشــان بر لزوم هماهنگــی دســتگاههای اجرایی برای 
تصمیمات اقتصادی تأکید کردند و با اشاره به تصمیم های 
نسنجیده برخی دســتگاهها، افزودند: البته بانک مرکزی 
فعالیت های خوبی را آغاز کرده است و همه دستگاهها باید 
به آن کمک کنند تا بتواند اقدامات خود را به سرانجام برساند.
رهبر انقالب اســالمی یکی از موارد ضروری برای برطرف 
کردن موانع و ایجاد اصالحات ساختاری را »راه اندازی سامانه 
های اطالعاتی و اتصال این سامانه ها« به یکدیگر برشمردند 
و با یک تذکر مهم، سخنان خود را درباره مسائل اقتصادی 

کشور به پایان رساندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: اقتصاد کشور به هیچ وجه 
نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد زیرا این یک خطای 

راهبردی است.
ایشان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی اقتصادی برای کشور، 
معطل لغو تحریمها یا نتیجه انتخابات فالن کشور شود. باید 
بنا را بر این گذاشت که تحریمها به عنوان مثال تا ده سال 
دیگر ادامه دارد، بنابراین باید بر ظرفیت ها و امکانات داخلی 
تمرکز کرد، البته ممکن است آنها تصمیمات خوب بگیرند 
که در آن صورت از آن استفاده می کنیم اما مسائل اقتصادی 

کشور نباید موکول به تحوالت خارجی شوند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، موضوع 
فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: ما هم اهمیت 
فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، 
قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که 
این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می شود و ما نمی توانیم 

مردم را بی پناه رها کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مسلط 
بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: 
تأکید مکرر بر شبکه ملی اطالعات و تشکیل شورای عالی و 
مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به 
همین علت است اما متأسفانه اهتمام الزم به این موضوع نمی 
شود.ایشان گفتند: شبکه ملی اطالعات اجزایی دارد که این 

اجزا از زمان بندی ها عقب هستند.

افزایش قیمت خودرو  از کارخانه تا بازار

قرعه کشی خودرو  به نفع دالالن شد

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
مبنای محاســبه قیمت برای اعمال 
تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین شد

هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست 
رییس جمهوری مبنای محاسبه قیمت برای 
اعمال تخفیف در صندوق دارا دوم تعیین کرد.

به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از پایگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران با توجه 
به ضرورت واگذاری ســهام صندوق سرمایه 
گذاری پاالیشی یکم )دارا دوم(، درخصوص 
تعیین مبنای محاســبه قیمت برای اعمال 
تخفیف در صنــدوق دارا دوم تصمیم گیری 
کرد.به موجب تصمیم دولت، مبنای محاسبه 
قیمت برای اعمال تخفیف صرفاً برای ســهام 
قابل واگــذاری به صندوق ســرمایه گذاری 
پاالیشــی یکم )دارا دوم(، قیمت پایانی روز 
معامالتی قبل از شروع پذیره نویسی صندوق 
یاد شــده خواهد بود.اعضای دولت در ادامه 
جلسه، به بحث و بررسی پیرامون تعدادی از 
پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پرداختند.

واعظی: 
بورس دارد خــودش را  اصالح 

می کند
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جــو روانی و تحریم 
از علل افزایش تــورم و قیمت کاالهاســت.به گزاش 
ایسنا، محمود واعظی با حضور در برنامه گفت و گوی 
ویژه خبری شنبه شب شــبکه دو سیما با بیان اینکه 
از میزان کنونی تورم و قیمت های کاالها اصال راضی 
نیستیم، افزود: یکی از دغدغه اصلی رئیس جمهور و 
وزرای ذیربط، تامین معیشــت مردم است.وی اضافه 
کرد: در هفته در جلسات اقتصادی، زمان زیادی را برای 
کنترل شرایط سخت کنونی صرف می کنیم تا قیمت 
ها از این که هســت بیشتر نشــود و در جهت کاهش 
قیمت ها تالش می کنیم.واعظی، عامــل روانی را از 
جمله علل افزایش تورم و قیمت کاالها دانست و افزود: 
تبلیغات و جنگ روانی در این زمینه هم از خارج و هم 
از داخل وجود دارد و ناامیدی را نسبت به آینده تزریق 
می کنند، البته بخشی به شرایط اقتصادی آینده کشور 
اطالق می شــود.وی اضافه کرد: این موضوع بر روی 
مردم، فروشــندگان و تولیدکنندگان اثر می گذارد و 
مجموعه این ها هزینه تولید کاال و ســود متعارف آن 
را افزایش می دهد.واعظی تحریم هــا را از علل دیگر 
افزایش تورم و قیمت کاالها برشــمرد و افزود: تحریم 
ها و مشکالت ناشــی از جابه جایی پول موجب شده 
است واردات کاالها از جمله قطعات و مواد اولیه، گران 
تر از معمول انجام شود.واعظی با تاکید بر اینکه دولت 
به این بازار سرمایه اهتمام جدی دارد و از آن مراقبت 
می کند، اضافه کرد: البته باید نکات دیگری هم در نظر 
گرفته شود. زمانی که مرتب، بازار بزرگ می شود باید 
شرکت ها و بنگاه های جدید وارد این بازار شوند و برای 
این کار در دولت برنامه ریزی کردیم و رئیس جمهور در 
پی آن است که شرکت های سوده ده و خوب وارد بازار 
سرمایه شوند.وی بیان کرد: شرکت هایی در داخل بورس 
هستند که سهام شناوری آن ها در حد خیلی کمی خرید 
و فروش می شود به همین علت شرکت سود ده است و 
مردم عالقمندند سهامدار آن شوند، اما سهامی که در 
بازار عرضه می شود قابل توجه نیست که باید تعداد این 
سهام افزایش یابد و این کار هم انجام می شود.واعظی، 
آگاهی مردم از بازار سرمایه را مهم دانست و ادامه داد: 
در بیشتر کشورهای پیشــرفته، بورس نقش تعیین 
کننده ای هم برای ســرمایه گذاری و هم مردم دارد و 
نباید انتظار داشت که سرمایه ای که وارد بورس می شود 
به طور مرتب سود بدهد و افزایش یابد.وی خاطرنشان 
کرد: الزمه آن این است که اگر به سرمایه گذاری خود 
اعتماد دارید صبر و همچنین از کارگزاری های معتبر 
استفاده و با مشورت آن ها سرمایه گذاری کنید.رئیس 
دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ وقت نباید در بورس، 
تصمیمات هیجانی گرفته شود و باید بر روی این موضوع 
کار کنیم. از نظر من و بسیاری از کسانی که بازار سرمایه 
را پیگیری می کنند این بازار در حال اصالح است و اسم 
آن ریزیش نیست. حقوقی ها قرار است به کمک بیایند 
نه اینکه خودشان در بازار سرمایه اقداماتی انجام دهند 
و بفروشند.واعظی تاکید کرد: سرمایه گذاری در بورس، 
مطمئن است، اما نباید به آن کوتاه مدت نگاه کرد بلکه 
باید دراز مدت دید و برای هر دو طرف سرمایه گذار و 
بنگاه دار مفید است.وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت 
این است که همواره از بازار سرمایه صیانت و حمایت 
کند و بورس را رها نمی کند، گفت: شورای عالی بورس 
از ترکیب خوبی برخوردار است و وظیفه آن صیانت از 
سهامداران بورس است.رئیس دفتر رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه اصالح بازار سرمایه به شایعه عرضه شدن 
یا نشدن صندوق دارادوم ربطی نداشت و این فقط بهانه 
بود، افزود: زمانی که شاخص بورس به سرعت رو به رشد 
بود همه پیش بینی می کردند کــه بورس باید خود را 
اصالح کند و مقاالت متعددی در این زمینه نوشته شد و 

همه منتظر این موضوع بودند.

اخبار
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غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران می گوید: امروز باید 
بخش »صادرات« ما در باالترین اولویت اقتصادی کشور به 
لحاظ حمایت و تصمیم سازی های مؤثر قرار بگیرد؛ چراکه 
عبور از چالش تأمین ارز و در ادامه فراهم سازی مواد اولیه 
موردنیاز بخش تولید و تأمین کاالهای اساســی، در گرو 

توجه و سیاست گذاری شایسته در این بخش است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به طرح گشایش اقتصادی دولت 
که برخی از آن به پیش فروش نفــت نیز تعبیر کرده اند، 
گفت: بر این اقدام نقدهای فراوانی مترتب اســت و البته 
شماری نیز برای این تصمیم حسن هایی را برمی شمارند. 

امیدواریم دولت گام های اقتصادی خود را با بهره گیری از 
ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل اقتصادی بردارد تا 
خسرانی متوجه آینده اقتصادی کشور نشود.غالمحسین 
شافعی« در بیســتمین جلســه هیات نمایندگان اتاق 
مشهد افزود: آنچه در شرایط دشوار کنونی در اولویت قرار 
دارد، بحث تأمین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و 

تأمین نیازهای اساسی جامعه است اما این اقدام باید در 
چهارچوبی معقوالنه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این 
منظر، نظرخواهی از نخبگان اقتصادی و تشکل های بخش 
خصوصی، امری ضروری است.شافعی تأکید کرد: بارها 
گفته ایم که متأسفانه دولت ها در ادوار مختلف بیشتر بر 
دخل خود و منابع و ابزارهای تأمین آن متمرکز بوده اند و 

کمتر موضوع ساماندهی هزینه ها و مصارف را موردتوجه 
و اولویت آن ها بوده اســت. تصمیماتی که امروز و در این 
حوزه اخذ می شود نیز بر همین مطلب گواهی می کند. به 
همین استناد باید اذعان کنیم که ساختار بودجه نویسی ما 
دچار مشکالت ریشه ای و اساسی است.او ادامه داد: البته 
که دولت در حال حاضر در بزنگاه دشوار کمبود بودجه ای 
گرفتار آمده و گزینه های اندکی را مقابل خود می بیند اما 
ازآنجایی که این جنس تصمیمات با سرنوشــت اقتصاد 
کشور پیوند خورده اســت؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر 

تصمیمی، همه عواقب آن موردبررسی قرار بگیرد.

رهبر  معظم   انقالب:

اقتصاد کشور نباید   به تحوالت خارجی   پیوند  بخورد

غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد

صادرات باید  در باالترین اولویت اقتصادی  قرار گیرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲ شهریورماه ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه دوم شهریورماه ۹۹ در جریان معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۷۰ هزار 

تومان معامله شد.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۴۱ دالر و ۲۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۴ هزار و ۶۰ تومان است.

روحانی در جلسه هیات دولت در حضور رهبر انقالب:
اقتصاد ایران در برابر کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت که به صورت ویدئو کنفرانس در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی تشکیل شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر تاکید کرد که دولت تدبیر و امید همواره رهنمودهای مقام معظم رهبری 
را وجه همت خود برای رفع مشکالت و عمران و آبادانی کشور قرار داده است.حسن روحانی روز یکشنبه در این نشست، "ارتقاء تاب آوری اقتصاد و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی" را یکی از مهم ترین و اصلی ترین رهنمودهای مقام معظم 
رهبری دانست و اظهارداشت: در همین راستا ارتقاء تاب آوری اقتصاد و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه و محور همه فعالیت ها و تالش های دولت قرار گرفت که آثار مثبت آن در مواجهه با تکانه های بیرونی به اقتصاد کشور در 
سال های اخیر آشکارا قابل مشاهده است.روحانی با اشاره به همه گیری کرونا که از اواخر سال گذشته جمهوری اسالمی ایران را نیز مانند دیگر کشورهای دنیا تحت تأثیر قرار داده است، گفت: پیش از شیوع کرونا نیز کشور در دوره دولت تدبیر 
و امید با 2 تکانه بیرونی جدی دیگر مواجه شده بود که یکی سقوط قیمت نفت در اوایل سال ۹3 و دومی تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا از سال ۹۷ بود.رئیس جمهور تصریح کرد: اگر چه سقوط قیمت نفت و بویژه تحریم های بی سابقه و 
ظالمانه آمریکا مشکالتی را نیز برای مردم ایجاد کرد اما دولت در مواجهه با این مشکالت، کشور را به خوبی اداره کرد و با بهره گیری از تجربه مواجهه موفق با این دو تکانه، توانست کشور را در برابر مشکالت ناشی از همه گیری کرونا نیز به خوبی 
مدیریت کند.روحانی خاطر نشان کرد: در حالی که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا 2۰ درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر مشکالت ناشی از شیوع کرونا تنها 3 درصد آسیب دید که این نشان توانمندی دولت در ایستادگی در 
برابر این مشکل و مدیریت آن است.رئیس جمهور ادامه داد: البته دولت از پیش و در راستای عمل به تأکیدات حضرتعالی برای کاهش اتکاء بودجه به نفت در طول سال های گذشته اتکاء بودجه به نفت را به ۹.۹ دهم درصد در سال ۹۸ رسانده 
بود که امسال این اتکاء از این هم کمتر شد.روحانی در توضیح دستاوردهای دولت تدبیر و امید در ۷ سال گذشته، گفت: در حالی که شیوع کرونا در همه کشورها باعث افزایش بیکاری شد، در ایران در طول مدتی که با همه گیری کرونا مواجه 

بوده ایم، بیکاری در مجموع ۱.۱ دهم درصد کاهش هم یافته است که این دستاورد به خودی خود حاصل نشده بلکه در سایه تالش های دولت در سال های گذشته تحت رهنمودهای حضرتعالی به دست آمده است.
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با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین ایران و کشورهای 
مختلف برای از ســرگیری پروازهای خارجی، ۹ مقصد 
قطعــی وجــود دارد که پروازهای مســافری توســط 
ایرالین های داخلی و خارجی انجام می شود و دو مقصد 
دیگر نیز به زودی به جمع این کشــورها اضافه می شود.

در پی شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی، 
هوایی و دریایی کشورهای مختلف به روی یکدیگر، طی 
ماه های گذشته مذاکرات بسیاری بین کشورهای مختلف 
برای از سرگیری روابط تجاری و سفرهای زمینی، ریلی، 
هوایی و دریایی آغاز شد و مقامات کشورهای مختلف با 
تدوین پروتکل های مشترک با از سرگیری سفرها و روابط 

تجاری موافقت کردند.
در این راستا پروازهای مسافری بین کشورهای مختلف نیز 
مشمول تدوین و اجرای این پروتکل های مشترک شد و بر 
این اساس ایران پروازهای خارجی خود را البته با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ۹ مقصد مختلف انجام می دهد.

گرچه در این میان پروازهای ایران و ترکیه با هاله ای از ابهام 
مواجه شده و با وجود تایید چند باره مسئوالن هواپیمایی 

ترکیه، پروازهای مسافری در این مســیر لغو شده اند و 
مشخص نیست چه زمانی مجددا از سر گرفته می شوند.

مقصود اســعدی ســامانی - دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی - درباره ی آخرین وضعیت پروازهای خارجی 
ایران به ایسنا گفت: پروازهای خارجی ایران به مقاصدی 
مانند پاریس، لندن، منچستر، آمســتردام، وین، دبی، 
دوحه، بانکوک و کوآالالمپور انجام می شــود و مسافران 
می توانند پروازهای خود را در این مسیر و بر اساس شرایط 
و پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی این کشورها 

برنامه ریزی کنند.
وی با اشــاره به این که پروازهای برنامه ای اعالم شده از 
طریق ایرالین های داخلی و خارجی انجام می شود، اظهار 
کرد: برای مقاصدی مانند مادرید و میالن نیز مذاکراتی 
صورت گرفته و به زودی پروازهای مسافری به کشورهای 
اسپانیا و ایتالیا نیز انجام می شــود که البته پرواز مادرید 
به زودی انجام شده و برای پرواز  میالن نیز مذاکرات به 
مراحل نهایی رسیده و تاریخ اول سپتامبر یعنی ۱۰ مهر 

ماه اعالم شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار کشور از افزایش 
قیمت ۲۰ درصدی قیمت لوازم التحریر نســبت به سال 
گذشته به دلیل افزایش هزینه های تولید و کاهش ۶۰ تا 
۷۰ درصدی تقاضای این محصوالت در پی شیوع ویروس 

کرونا خبر داد.
محمودرضا صنعتکار با بیان اینکه با وجود کاهش مصرف، 
تولید مانند گذشته ادامه دارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان به 
امید بازگشت بازار به حالت قبل محصوالت خود را تولید و 
دپو می کنند، چرا که نمی توانند سرمایه اصلی خود، یعنی 
نیروی انسانی شــان را هر روز کاهش دهند.وی در پاسخ 
به اینکه آیا امکان صادرات کاالهای دپو شــده وجود دارد، 
گفت: در زمینه مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما 
صادرات این محصول ممنوع است، چرا که مداد سال۱۳۹۷ 
در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار جزئی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دریافت کرد و واردات کاغذ هم قبال با ارز دولتی انجام می شد. 
اما با وجود اینکه هر دو مورد یاد شده دیگر ارز دولتی دریافت 
نمی کنند، همچنان مشمول ممنوعیت صادرات هستند. به 
طور کلی صادرات نوشت افزار حجم زیادی ندارد و شیوع 

ویروس کرونا هم منجر به افت بیشتر آن شده است. از ۲۱ 
فروردین سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت، 
تا ۱۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راه اندازی شد، در مقاطعی برای 
واردات همه کاالها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد 
اما از نیمه دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ارز دولتی فقط برای 
واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان 
ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی 
اســتفاده کنند و در حال حاضر هم فقط روغن و دانه های 

روغنی، کنجاله، ذرت و جو ارز دولتی دریافت می کنند.
صنعتکار با بیان اینکه در این میان تحریم های داخلی از 
طرف بانک مرکزی تولیدکنندگان را با مشکالت بسیاری 
مواجه کرده بود، تصریح کرد: حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد مواد 
اولیه تولید نوشت افزار وارداتی است که ما برای تامین آنها 
مشکلی نداریم، اما بانک مرکزی در سال جاری نتوانست ارز 
مورد نیاز ما را تامین کند. این مسئله باعث شد مواد اولیه 
برخی تولیدکنندگان نوشت افزار حدود سه ماه در گمرک 
بماند که حداقل ۲۵ میلیون تومان دموراژ کانتینر )جریمه 

دیرکرد عودت کانتینر( پرداخت کردند.

قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جزئیات 
ثبت نام و دریافت تسهیالت خرید کامیون نو برای نوسازی 
ناوگان جاده ای را تشریح کرد.داریوش امانی درباره نوسازی 
ناوگان حمل و نقل جاده ای اظهار داشــت: هفته گذشته 
قرارداد نوسازی ۱۱ هزار کامیون فرسوده طی ۲۰ ماه آینده 
و تحویل این تعداد دســتگاه به مالکان ناوگان فرسوده به 
امضا رسید؛ ظرف ۳ سال گذشــته، ۵ هزار دستگاه 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 شده است. وی ادامه داد: ظرف ۲۰ ماه آتی، 
۵ هزار دستگاه بعدی نوســازی می شود؛ ضمن اینکه در 
حال مذاکره با دیگر خودروســازان داخلی هستیم که به 
زودی با یکی از خودروسازان بزرگ داخلی قرارداد دیگری 
امضا خواهیم کرد که هزار دستگاه 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 فرســوده 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 خودروساز ناوگان سنگین در کشور 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 دســتگاه فرسوده 
است و باید نوسازی شوند. وی در پاسخ به این پرسش که 
چرا از همه ظرفیت تولید داخل خودروهای سنگین استفاده 
نمی شود، گفت: ما در سازمان راهداری آمادگی داریم تا با 
همه خودروسازان داخلی قرارداد امضا کنیم؛ اما به جهت 
مسائلی مانند تحریم و مشکالتی که خودروسازان داخلی از 
نظر گردش مالی و سرمایه در گردش با آن مواجه هستند، 
این امکان را ندارند که خودروی سنگین تولید کنند؛ لذا 
تعدادی از شرکت های سازنده ناوگان سنگین، غیر فعال 
هستند. امانی خاطرنشان کرد: سرمایه ای که برای ساخت 
۵ هزار دستگاه کامیون نوسازی و جایگزینی آن با ناوگان 
فرسوده در هفته گذشته با یک خودروساز داخلی به امضا 
رســید، ۱۴ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی 
بود؛ از سوی دیگر نیاز به تأمین تسهیالت داشت تا برای 
رانندگان و مالکان کامیون های فرسوده، جذابیت ایجاد 
شود؛ لذا در حال مذاکره همزمان با خودروسازان و بانک ها 

بودیم که این مذاکرات به طول انجامید.

سخنگوی گمرک ایران گفت: در چهار ماه نخست 
ســال جاری بیش از ۸۲ میلیون دالر فرش، گلیم و 
گبه به ۵۷ کشور جهان صادر شده که حدود نیمی از 
این میزان به سه کشور افغانستان، عراق و پاکستان 

بوده است.
»ســید روح اله لطیفی« با اشــاره بــه اینکه ایران 
بزرگترین تولیدکننده فرش در جهان است که پیش 
از تحریم ها، بزرگترین صادر کننده نیز محســوب 
می شد، اظهار داشــت: در چهار ماهه نخست سال 
جاری ۸۲ میلیون و ۵۷۹ هــزار و ۳۰۵ دالر برابر با 
۲۰ هزار و ۸۸۶ تن فرش، گلیم و گبه به ۵۷ کشور 
جهان صادرشده است. وی با اشاره به اینکه تا سال 
۹۷ بیش از ۳۰ درصــد از فرش های ایران به آمریکا 
صادر می شد که این رقم در سال ۹۸ به صفر رسید،  
خاطرنشان کرد: کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا، 
آلمان، ژاپن، ایتالیا، کویت، کنیا، عراق، پاکســتان، 
زالندنو، بحرین، بلژیک، قطر، تایلند، چین، فرانسه، 
انگلستان، افغانستان، پاکستان، هند و دانمارک از 
کشورهای مقصد صادرات فرش، گلیم و گبه ایرانی 
هستند و در این میان افغانستان با ۱۸ میلیون و هفت 
هزار و ۴۹۷ دالر، عراق با ۱۷ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۵۵ 
دالر و پاکستان با پنج میلیون و ۴۲۱ هزار و ۳۷۳ دالر 

سه مقصد اصلی صادرات فرش های ایرانی بودند.  
لطیفی با اشــاره به دگرگونی های فرش ایرانی در 
بازارهای جهانی به علت کپی از نقوش در نیم قرن 

اخیر که موجب کاهش رشد شتابان صادرات شده 
است، تصریح کرد: فرش ایرانی به علت نقوش زیبا 
و ســحرانگیز، هم چنین دوام و ریزبافی و داشــتن 
رنگ های طبیعی و شــفاف، از گذشــته، در تمام 
بازارهای جهانی بی رقیب بوده است اما در نیم قرن 
اخیر، ســهم فرش ایران در بازارهای جهانی رو به 
کاهش گذاشته و بازار صادرات، از حالت انحصاری به 

صورت رقابتی در آمده است.  
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک در خصوص 
صادرات گبه گفت: یکی از صنایع معروف کشور گبه 
فرش است که در این صنعت ایران تجربه بسیاری 
دارد و بر همین اســاس در بازار داخلی و خارجی، 

استقبال خوبی از این تولیدات شده است.
وی با اشــاره به اینکه پرزهایی بلند گبه فرش تاثیر 
چشمگیری بر نرمی آن دارد، گفت: بنابر اطالع برخی 
کارشناسان، ژاپنی ها عالقه زیادی به این محصول 
دارند و گبه فرش هایی که از نقش و نگارهای حیوانات 
و با نخ های طبیعی و کیفیــت های عالی بافته می 
شود و که رنگ هایی به کار رفته در گبه فرش ها با 
ذائقه مردم ژاپن همخوانی دارد  در ژاپن طرفدارانی 
دارد.به گفته وی، فروش گبه های ایران دو تا ســه 
برابر حصیر تاتامی ژاپن اســت به طــوری که آمار 
در ۴ ماهه اول ســال ۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۳۰۹ 
 هزار و ۸۴۲ دالر به این کشــور صادرات فرش گبه 

صورت گرفته است.

به گفته دکتر کاکایی: با این 
طرح هــا و اظهارنظر هــای 
غیرکارشناســانهـ  که حتی 
هنوز اجرا شدن یا نشدن آن 
مشخص نیستـ  حال بازار 
خودرو خوب نخواهد شــد. حتی این گونه طرح ها و 
اظهارنظر های غیرکارشناســانه، باعث ایجاد تنش در 
بازار می شود و خود یک پالس منفی به بازار برای افزایش 
قیمت است.مدتی است، قیمت خودرو در بازار بر مدار 
صعود قرار گرفته و قیمت هایی از بازار خودرو به گوش 
می رسد که بیشتر به رویا شبیه هستند تا واقعیت. این 
در حالی است که به گفته نمایشــگاه داران اتومبیل، 
معامالت خــودرو در این چند ماهه بــه صفر نزدیک 

شده است.
در این شــرایط اما هرازچندگاهی از سوی مسئولین 
طرح های جالبی برای کنترل قیمت ها در بازار خودرو 
به گوش می رسد. یک روز صحبت از بستن سایت هایی 
است که قیمت خودرو از آن ها بیرون می آید و روز دیگر 
از شیوه قرعه کشــی برای انتخاب مصرف کنندگان 
واقعی رونمایی می شود. حتی بازگشت شورای رقابت 
به قیمت گذاری خودرو هم در این چند ماه آزموده شد؛ 
اما گویا درمان درد بازار خودرو این طرح ها نیست، ولی 
مسئولین همچنان به ارائه راهکارها در مصاحبه های 

خود ادامه می دهند.
به عنوان نمونه، مهدی صادقی نیارکــی معاون امور 
صنایع وزارت صمت در مصاحبه ای در مورخه ۳۱ مرداد 
ماه ۱۳۹۹ با بیان اینکه قیمت های فعلی خودروها در 
بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه خبر داده که در صورت تصویب قرار 
است از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار 
و از معامله گران خودرو مالیات اخذ  شود. وی در ادامه 
گفته است:  تصویب این مالیات ویژهـ  که به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت 
رفتهـ  می تواند حضور دالالن و واسطه گران را در این 

بازار کمرنگ کند.
حاال پرسش این است: این طرح مالیات ستانی از مابه 
التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار که هنوز هم 
تا مرحله اجرا فاصله زیادی دارد، واقعا چقدر می تواند به 
تنظیم قیمت در بازار خودرو کمک کند؟ آیا این طرح 
به نفع خریداران در بازار خودروست؟ درد بازار خودرو 

چیست و آیا این درد با این طرح ها دوا می شود؟
در پاسخ به این پرسش ها دکتر امیرحسن کاکایی، 
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در گفتگو 
با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در ابتدا باید عرض 

کنم مالیات ستانی حق دولت است؛ اما باید گفت که 
مالیات برای رفاه مردم گرفته می شــود و به شدت 
این مالیات ســتانی به موقعیت اقتصاد کالن کشور 

وابسته است.
به عنوان مثال، در حوزه کشــاورزی اگر در یک سال 
میزان بارش خوب و به اصطالح ترســالی باشد، دولت 
می تواند مالیات بیشتری اخذ کند؛ اما وقتی خشکسالی 
باشــد، دولت نمی تواند که طلب مالیات بیشتری از 
کشاورزان کرده یا مالیات جدیدی وضع کند. وی ادامه 
داد: شرایط کنونی بازار خودرو نیز مشابه همان شرایط 

خشکسالی در حوزه کشاورزی است.
دکتر کاکایی با بیان این پرسش که هدف از اخذ مالیات 
بر عایدی سرمایه از خودرو چیست، ادامه داد: اگر هدف 
افزایش درآمدهای دولت است که در این مالیات ستانی 
حرفی نیست؛ اما اگر هدف مدیریت بازار خودروست 

مسلماً این کار اشتباهی است.
این مالیات ستانی باعث خواهد شــد دردسر مردم و 
خریداران بیشتر شود و مردم از اقتصاد شفاف به سمت 
اقتصاد خاکستری و غیررسمی حرکت کنند. همچنین 
این نوع مالیات، هزینه ها و قیمت را حتما افزایش خواهد 
داد. به هر حال فروشــنده قطعا این مالیات را از جیب 
خود پرداخت نخواهد کرد و از جیب خریدار برداشت 
می کند. این استاد دانشگاه گفت: اجرای این طرح در 
شرایط کنونی بازار، نه در اولویت و نه به صالح بازار است.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو گفت: در 
همه دنیا کسی که بیشتر پول درمی آورد، باید بیشتر 
مالیات پرداخت کند اما در اقتصاد ایران به دلیل نبود 
شــفافیت الزم، این مردم عادی هســتند که مالیات 
بیشتری می دهند و کسانی که پول بیشتری درمی آورند 
فرار مالیاتی دارند.وی افزود: در طرح قرعه کشی خودرو 
هم مطرح شد که این طرح برای آسایش بیشتر مردم 
اجرایی می شود اما هم اکنون مسئولین از مردم بپرسند 

که آیا این طرح توانست آسایشی برای آن ها فراهم کند؟ 
قطعا پاسخ بیشتر مردم خیر است.

کاکایی گفت: اصل ماجرا و راهکار در بازار خودرو این 
است که باید مســئولین کاری کنند که خودروساز از 
زیان ده بودن خارج شود و این کار نیازمند آزادسازی 
قیمت هاست.وی افزود: پرسشی که هم اکنون مطرح 
است این که چرا دولتمردان در این اوضاع در حال ارائه 
راهکارهای مختلف هستند؟ پاسخ مشخص است. اگر 
قیمت ها آزادسازی و مشکالت مالی خودروسازان رفع 
شد، باید وزارت صمت پاسخگوی تیراژ و کیفیت تولید 
باشد که این پاسخگویی سخت است؛ بنابراین، به دنبال 
حل این مشکل نمی روند و مدام سعی می کنند با طرح 
راهکارهایی که بعضا تا اجرا فاصله زیادی هم دارند، برای 

خود زمان بخرند.
این اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: با ایــن طرح ها و 
ـ که حتی هنوز اجرا شدن  اظهارنظر های غیرکارشناسانه 
یا نشدن آن مشخص نیستـ  حال بازار خودرو خوب 
نخواهد شــد. حتی این گونه طرح ها و اظهارنظر های 
غیرکارشناســانه، باعث ایجاد تنش در بازار می شود و 
خود یک پالس منفی به بازار برای افزایش قیمت است.

وی با انتقاد از دســتوری کردن افزایش تولید گفت: 
اینکه مسئولین نشسته اند و دستور افزایش تولید می 
دهند، باعث افزایش هزینه های خودروسازان می شود. 
خودروسازان با دستور افزایش تولید، مجبورند تولید را 
به هر طریقی افزایش دهند و نتیجه این دستور به تولید، 
افزایش خودروهای ناقص کف انبارها می شــود. عدم 
تجاری سازی خودرو و پارک شدن خودروی ناقص در 
کف پارکینگ ها خود به خودروساز هزینه انبارداری، 
جریمه پرداختی به خریداران و ... را تحمیل می کند. این 
در حالی است که مسئولین مدام از کاهش هزینه های 
خودروسازان می گویند؛ جالب اینکه مسئولین از باال 
بودن هزینه های خودروسازان می گویند اما خودشان 

با سیاست هایی که می گذارند، باعث می شوند هزینه 
های خودروســازان باالتر رود! کاکایی گفت: قاطعانه 
عرض می کنم که هم اکنون هیچ کس نمی تواند در 
کوتاه مدت وضعیت بازار خودرو را سر و سامان دهد و 
بهترین کار این است که مسئولین هیچ چیزی درباره 
بازار نگویند.وی افزود: بهتر است مسئولین وقت خود را 
برای حل مشکالت تولید بگذارند و به خود پاسخ دهند، 
چرا خودروسازان صدهزار خودروی ناقص تولید کرده 
اند؟ پاسخ این پرسش هم کاماًل مشخص است؛ نبود 

قطعه به دلیل مشکالت ارزی و گمرکی.
وی با بیان اینکه از سال گذشته چندین بار اعالم شد 
که نهضت داخلی سازی خودرو انجام شود، ادامه داد: 
نهضت داخلی سازی بسیار خوب است؛ اما پرسش این 
است که آیا این نهضت داخلی سازی سرمایه نیاز ندارد؟ 
مگر می شود بدون ســرمایه مورد نیاز و کافی، داخلی 
سازی را توسعه داد؟ وقتی خودروســاز در حال زیان 
دادن است، آیا داخلی سازی توسعه خواهد یافت؟ اینها 
پرسش هایی است که هیچ یک از مسئولین هم اکنون 
به آن ها پاسخ نمی دهند.کاکایی در پایان سخنان خود 
گفت: وزرا و مسئولین دولتی ما به جای اینکه به فکر 
کنترل بازار باشند، بهتر است در حوزه تولید تمرکز و 
مشکالت تولید و عرضه را حل کنند و به رسانه ها هم 
گزارش دهند کدام مشکل تولید را حل کردند، نه اینکه 
هر دفعه مصاحبه می کنند که قرار است این کار را برای 

کنترل بازار انجام دهند.
به هر حال همان گونه که می بینیــد، درد بازار خودرو 
این است که مســئولین تمام فکر خود را روی کنترل 
بازار گذاشته اند و خبری از حل مشکالت تولید جهت 
افزایش عرضه خودرو به بازار و شکستن قیمت ها نیست. 
طرح هایی چون اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، طرح 
هایی است که شــاید در کوتاه مدت بتواند بازار خودرو 
را آرام کند، اما طرح هایــی برای کنترل بلندمدت بازار 
نیســتند. برای بازگرداندن ثبات به بــازار خودرو نیاز 
است که تولید افزایش یابد، البته تولیدی که منجر به 
تجاری سازی خودرو شــود و نه اینکه منجر به انباشت 
خودروهای ناقص در کف پارکینگ های خودروسازان 
و افزایش هزینه آنها شود. افزایش تولید هم نیازمند این 
است که مشکالت از سر راه خودروسازان برداشته شود. 
برای برداشتن مشکالت از سر راه تولید خودرو هم نیاز 
است که در گام نخست مجلس با دولت همکاری الزم 
داشته باشد و یک وزیر برای وزارت صمت معرفی شود. 
 گفتنی اســت،وزارتخانه صمت، که از جمله مهمترین 
وزارتخانه ها محسوب می شود، مدت هاست با سرپرست 
اداره می شــود و حتی مدرس خیابانی به عنوان گزینه 
تصدی این وزارتخانه هم نتوانست از مجلس رای اعتماد را 
جهت تکیه زدن به صندلی وزارتخانه صمت بگیرد و این 

وزراتخانه همچنان با سرپرست اداره می شود.

بهتر است مسئولین هیچ چیزی درباره بازار خودرو نگویند

چرا خودروسازان ۱۰۰ هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟
شایلی خودرو
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گرانی ۲۰ درصدی لوازم التحریر در سال جاری

صادرات فرش و گلیم ایرانی به ۵۷ کشور

۸۰درصد قیمت كامیون وام است

جزئیات نحوه دریافت وام خرید کامیون نو

عضو هیات مدیره 
فدراسیون واردات 
ایــران می گوید با 
ایجاد  ناهماهنگی 
شده میان دســتگاه های اجرایی، 
بیــش از ۴.۵ میلیون تــن کاال در 
گمرکات کشور رســوب کرده است.
حمید مقیمی اظهار کرد: متاســفانه 
با وجود تاکیــدات مکرر مقام معظم 
رهبری بر لــزوم اســتفاده از تمام 
ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش 
فشــار روانی تحریم ها، همچنان در 
عرصه اجرا مشکالتی وجود دارد که 
نه تنها بر فعــاالن بخش خصوصی و 
اقتصادی فشــار آورده که در نهایت 
بار اصلــی مشــکالت را به دوش 
 مردم و مصــرف کننــدگان نهایی 
می اندازد. وی با اشاره به نیاز کشور 
به واردات برخــی محصوالت و مواد 

اولیه اظهــار کرد: در 

ســال های اخیر با توجه به تحریم 
هــا و محدودیت هــای اقتصادی، 
همواره واردات محدود بوده است و 
فعاالن اقتصــادی نیز ضمن پذیرش 
این مســئله، اعالم کرده اند که در 
چارچــوب قوانین کشــور فعالیت 
می کنند. از این رو تمام کاالهایی که 
در ســال های اخیر وارد کشور شده، 
هیچ یک از نظــر قانونی با ممنوعیت 
مواجه نبوده اند و همگی فرایند اخذ 
 مجوزهای الزم و ثبت ســفارش را 

طی کرده اند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات 
ادامه داد: وقتی ثبت سفارش انجام 
شــده، یعنی وضعیت ارز کاالهای 
وارداتــی نیز معلوم اســت و طبق 
قوانین باالدســتی کشور، ورود آنها 
به گمرک باید به معنی ترخیصشان 
باشــد اما ما در عمــل می بینیم که 

بخش قابــل توجهی از 
این کاالهــا در ماه های 

 گذشته در گمرک مانده و بالتکلیف 
هستند.

مقیمی با بیــان اینکه اختالف نظرها 
میان بانک مرکــزی و وزارت صمت 
اصلی تریــن عامل در رســوب این 
کاالهاســت گفت: ارزیابی ها نشان 
می دهد که در حال حاضر حدود ۴.۵ 
میلیون تن کاال در گمرکات کشــور 
رســوب کرده اند که برای مشخص 
شدن حجم آنها باید گفت که ما رسما 
معادل بار بیش از ۳۰۰ کشتی اقتصادی 
بزرگ را در گمرک نگه داشته و اجازه 
ترخیص به آنها را نداده ایم. وی ادامه 
داد: در ماه های گذشته تمام مکاتبات 
ما با دســتگاه های اجرایی بی نتیجه 
مانده، بانک مرکــزی می گوید باید 
وزارت صمت پیگیری کند و وزارت 
صمت می گوید بانک مرکزی و در عمل 
این کاالها باقی مانده که بسیاری از 

آنها خطر خراب شدن 

دارند و میلیاردهــا دالر به اقتصاد 
کشور و فعاالن اقتصادی ضرر خواهند 
رســاند. ما معتقدیــم ترخیص این 
کاالها حتی می تواند در مسیر کاهش 
قیمت ها در بــازار و بهبود وضعیت 
معیشت مردم نیز تاثیر بگذارد اما تا 
زمان تغییر نکردن سیاســت ها، این 
فشــار برای تامین بازار وجود دارد 
و در شــرایطی که کاال به کشور وارد 
شــده، خودمان اجازه رسیدنش به 
بازار را نمی دهیم.بــه گفته مقیمی، 
در شرایط تحریم، خود تحریمی در 
اقتصاد می تواند ســخت و دردناک 
باشد و در شــرایطی که با توجه به 
فشــارهای بین المللی مشکالتی در 
اقتصاد ایران وجــود دارد، در عرصه 
سیاست های داخلی باید طوری گام 
برداشت که خود تحریمی به فعاالن 
 اقتصادی و مردم فشــار بیشــتری 

وارد نکند.

بیش از 3۰۰ فروند كشتی در گمرک است

رسوب  4/5 میلیون  تن کاال در گمرکات
گروه بازرگانی
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پروازهای خارجی ایران به كجا می روند؟

۹ مسیر پروازی که از کرونا جان سالم به در بردند
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ستاری مطرح کرد
تالش برای صادرات دانش بنيان  ها؛ دردســر های 

ساختار سنتی حوزه صادرات
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:بحث اصلی شتاب دهنده ها این است 
که جوانانی که در حوزه صادرات ایده دارند بتوانند به شرکت تبدیل شوند تا سرمایه گذار 
پیدا کنند. سورنا ستاری در مراسم »افتتاحیه مرکز شتاب دهی صادرات ایران« در جمع 
خبرنگاران، گفت: بحث اصلی شتاب دهنده ها این است که جوانانی که در حوزه صادرات 
ایده دارند بتوانند به شرکت تبدیل شوند تا بتوانند سرمایه گذار پیدا کنند که حمایت های 
الزم از آنها انجام شود.وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه های 
مفصلی در حوزه صادرات دارد. چندین سال اســت که کریدور صادرات شرکت های 
دانش بنیان را فعال کرده ایم که این حوزه نسبت به صادرات سیستم سنتی احتیاج به 
بحث های جدید و استانداردها و تاییدیه های خاص از مراجع خاص نیاز دارد که باید 
این تاییدیه ها در هر کشور گرفته شود. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: 
کمک  هایی به شرکت ها برای دریافت استانداردهای کشورهای مبدا، برای شرکت  در 
نمایشگاه های خارجی، پتنت ها، مشاوره ها، وام های بانکی و بقیه موارد در معاونت علمی 
پیگیری می شــود. وی افزود: امیدوارم اتفاقاتی مانند امروز باعث تقویت شرکت های 
دانش بنیان شود. حوزه صادرات شــرکت های دانش بنیان بازیگران و نیروهای جدید 
جوان با اعتمادبه نفس نیاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شیوع کرونا 
در برخی از بخش های عمده حوزه آی سی تی رونق خیلی باالیی ایجاد کرده و در برخی 
از بخش ها واقعا ضربه سنگینی به وجود آمده است. از جمله در حوزه گردشگری و حمل 
و نقل  که ما کمک های به آنها کرده ایم. ضمن اینکه این بچه ها خالق هستند و قاعدتا در 
همین حوزه و محیط هم خالقیت های جدید برای توسعه کسب وکارشان انجام می دهند.
در حوزه های دیگر خصوصا حوزه های باز نشده مثل آموزش و بهداشت، حوزه بیمه خوب 
درخشیدند. ستاری گفت: کرونا بزرگترین کمک را به کسب وکارها کرد به طوری که 
مقاومت های سنتی باعث شد تا کسب وکارهای دانش بنیان ها رشد بسیار خوبی داشته 
باشند و در حوزه  آموزش رشد چند ده برابری کردند. وی در پایان گفت: به دنبال این 
هستیم استارتاپ ها وارد بورس شوند و کمک کنیم تا مقاومت   ها اصالح شود. بزرگترین 
مساله  بحث دارایی های نامشهودی است که استارتاپ ها دارند. قیمت گذاری در بورس 

چالش های جدیدی است که در تمام دنیا هم هست و در کشور ما نیز جدی است.

پيشنهاد پرداخت كارمزد خریدهای اینترنتی توسط 
شركت   های فين تكی

پیشنهاد پرداخت  کارمزد خریدهای اینترنتی از طریق شرکت های فین تکی توسط 
انجمن فین تک به کارگروه کارمزد بانک مرکزی ارائه شــد. در جلســه کارگروه ویژه 
کارمزدکه با حضور نمایندگان بانک ها از جمله بانک مرکزی، شرکت شاپرک، انجمن 
فین تک ها در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شــد، انجمن فین تک در این پیشنهاد 
حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش های خرید اینترنتی از بانک ها و الزام شرکت های 
فین تکی به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور را مطرح کرده است. 
درحال حاضر، بانک های کشور مسوولیت پرداخت کارمزد را برعهده دارند. براساس آنچه 
از سوی انجمن فین تک پیشنهاد شده به ازای هر تراکنش آنالین که توسط فین تک ها 
انجام می شود این شرکت های فین تکی موظف هستند کارمزد به زیرساخت شاپرک 
پرداخت کنند. به گفته میالد جهاندار، دبیر انجمن فین تک، آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد کل کارمزد پرداخت شده از سوی شــبکه بانکی به شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت یا PSPها برای پرداخت آنالین ماهانه حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده، 
این رقم معادل درآمد ماهانه شرکت های فین تکی است. سهم فین تک ها از تراکنش های 
آنالین تنها ۶ درصد است و عمدتا در اختیار PSPها قرار دارد. درصورتی که پیشنهاد 
انجمن فین تک ها اجرا شود و پرداخت  کارمزد خریدهای اینترنتی به فین تک ها واگذار 
شود، این طرح ۱۶ درصد از هزینه های بانکی را کاهش می کاهد. وی در ادامه افزود: 
این آمار حاکی از آن است که چه ظرفیت زیادی در بازار وجود دارد و در صورت حذف 
درآمد دستوری، یک بازار رقابتی ایجاد می شود که فرصت خوبی برای توسعه کل بخش 

پرداخت کشور خواهد بود.

مدیرعامل سابق سداد به تپسی پیوست
گذار تپسی به پلتفرمی فراتر از تاكسی اینترنتی

»محمدمهدی صادق« که ۶ سال مدیرعامل شــرکت پرداخت الکترونیک سداد 
بود و خرداد ماه از این تیم جدا شــد، به تازگی وارد اکوسیســتم استارتاپی ایران 
شده است. او از ماه گذشــته به عنوان »مدیر ارشــد فنی« )CTO( تپسی شروع 
به کار کرده و از دالیل ورود به تپسی می گوید. از ســوی دیگر »میالد منشی پور« 
مدیرعامل تپســی نیز می گوید که صــادق، عنوانی فراتر از CTO را در تپســی 
خواهد داشت و در هســته اصلی مدیریت و عضو جدیدی از تیم  هم بنیان گذاران 
تپسی خواهد بود. خبر دیگر اینکه تپسی در آســتانه ورود به بورس می خواهد به 
یک پلتفرم تبدیل شــود و اهدافی فراتر یک تاکســی اینترنتی را دنبال می کند.او 
همچنین در پاسخ به این سوال که پس از ۶ سال فعالیت در یک شرکت مالی، چقدر 
با بازیگران اصلی اکوسیستم استارتاپی ایران آشناست گفت: »من در جایگاه قبلی با 
اکوسیستم استارتاپی ارتباط زیادی داشتم، چراکه اساسا یکی از پایه های هر سیستم 
استارتاپی که می خواهد کسب  درآمد کند، موضوع پرداخت است. در نتیجه هم به 
عنوان سرویس دهنده و هم به عنوان سرمایه گذار، با این اکوسیستم چندین سال 
ارتباط عمیق داشتیم. پویایی و رشــدی که در این فضا وجود داشت و من آن را در 
تپسی بیشتر دیدم، باعث شد تا از حوزه مالی به حوزه استارتاپی تغییر جهت دهم 
که اتفاقا پویاتر است.«او همچنین اشــاره می کند که در فضای استارتاپی می توان 
نوآوری های بیشتری نسبت به فضای مالی ایران داشت؛ موضوعی که علتش را باید 
در چارچوب های سخت رگولیشن حوزه مالی جستجو کرد: »واقعیت این است که 
حوزه پرداخت و مالی، فضایی به شدت قانون گذاری شده است که اتفاقا نمی شود 
نوآوری و خالقیت زیادی در آن داشت چون موضوع رگوالتوری در آن پررنگ است 
و منطق هم همین را حکم می کند. اما در فضای اســتارتاپی می توان نوآوری های 
 بیشتری داشت. از سوی دیگر پس از ۶ ســال فعالیت در حوزه مالی، تغییر فضا هم

 برای من تجربیات جدیدی به همراه دارد.«

صادق بخشــی از ماموریتش را در آسان ســازی ورود تپسی به 
حوزه های کاری جدید می داند

صادق در پاسخ به این سوال که حضورش در تپسی باعث ایجاد چه تغییراتی 
خواهد شد، به نکات مهمی اشاره می کند که آینده تپسی را به عنوان یک 

پلتفرم فراتر از تاکسی اینترنتی می سازد:
»ما در بخش فنی تپسی چند بحث را دنبال می کنیم. ابتدا بحث سرویس 
موجود یعنی ســفرهای تپســی اســت. می خواهیم فاصله این سرویس 
را از نظر هوشــمندی با ســایر محصوالت مشابه بیشــتر کنیم و نهایتا 
ســرویس مطلوب تری را در اختیار کاربران راننده و مسافر قرار دهیم. از 
سوی دیگر این بستر را ایجاد کنیم که بر اســاس نیازهای کسب وکاری، 
ورود تپســی به کســب وکارهای موازی مشابه، یا کســب وکارهایی که 
می توانند از زیرســاخت های موجود اســتفاده کنند، راحت تر و سریع تر 
باشــد تا زمان ورود به بازار تپســی در حــوزه کســب وکارهای جدید، 
به شــدت کوتاه شــود. در حال حاضر، این دو ماموریــت را در تیم فنی 
پیش روی خود داریــم تا هم در کســب وکار فعلی موفقیت بیشــتری 
 داشــته باشــیم و هم با ورود به کســب وکارهای جدیــد، بتوانیم دامنه

 نفوذ خود را گسترش دهیم.«

اخبار

جدیدترین گزارش Speedtest: سرعت اینترنت ثابت در ایران افزایش داشته است
Speedtest به صورت ماهانه گزارشی برای سرعت اینترنت منتشر می کند که در آن میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل کشورها به همراه رتبه های آن ها به چشم می خورد. در ماه 

گذشته میالدی سرعت اینترنت موبایل ایران با کاهش همراه بوده و میانگین آن به ۲۷.۲۷ مگابیت بر ثانیه رسیده است. در گزارش قبلی، سرعت اینترنت موبایل در ایران با افزایش 
همراه بود و سرعت ۲۹.۸۷ مگابیت بر ثانیه را تجربه کرده بود. ایران در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته و سرعت آپلود اینترنت موبایل نیز به ۱۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه می رسد.

ترس از تــاالر شیشــه ای را 
دســتورالعمل های یک شبه، 
سیاست های غلط، ضد و نقیض 
گویی ها و قوانیــن بی ثبات و 
مکررا در حال تغییر ایجاد کرد؛ 
نه مردم. در بحبوحــه گرمای تابســتان و روزهای میانه 
مرداد، تب بورس و بورس بازی باال گرفت و حتی کسانی 
که هیچ علمی نسبت به این بازار نداشتند را با سودای یک 
شبه پولدار شدن راهی تاالر شیشه ای کرد. کافی است به 
روز ۱۹ مرداد برگردیم و برق چشمان بورس بازان در پی 
عبور شاخص از قله ۲ میلیون واحد را ببینیم؛ اما ۱0 روز 
نگذشته که شاخص بورس  ۱۶ درصد پایین تر ایستاد و تا 
خرسی شدن راهی بس اندک پیش روی خود دارد؛ خرسی 
شدن اصطالحی است که  براساس تعاریف مالی-رفتاری، 
به زمانی گفته می شود که نماگر یک بازار نسبت به سقف 

پیشین خود، با کاهش بیش از ۲0 درصد مواجه شود. 

شاخص بورس باز هم منفی ماند
در ادامه روند نزولی بازار ســرمایه روز یکشــنبه با گذشت 
حدود دو ســاعت و نیم از شروع معامالت شاخص کل بیش 
از ۲٫۵ درصد ریزش کرد. شاخص کل در بازار بورس بعد از 
افت و خیزهای مداوم ۶۵ هزار و ۳۴ واحد افت داشت که در 
نهایت این شــاخص به رقم یک میلیــون و ۶۶۲ هزار واحد 
رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۹ هزار و ۳0۵ واحد 
کاهش به ۴۶۵ هزار و ۱۱۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با ۶ هزار و ۱0۴ واحد افت به ۳0۵ هزار و ۱۳۴ واحد رسیدند.

کوچ سرمایه گذاران مبتدی از بازار سهام 
آنچه این روزها بسیاری از کارشناسان بر آن مهر تایید می 

زنند، این است که باتوجه به اتفاقاتی که در بازار سرمایه 
در روزهای اخیر رخ داده، بسیاری از سرمایه گذاران، به 
خصوص سرمایه گذاران مبتدی، اقدام به فروش سهم های 
خود کــرده و از بازار خارج می شــوند. درنتیجه از تعداد 
فعاالن در بازار و ارزش معامالت کاسته خواهد شد و اقبال 
غیرمعقول به سهم های دولتی و ETF بازار کمتر شده و 

بازار سرمایه عاقالنه تر رفتار خواهد کرد.

سیگنال های دولتی هم افاقه نکرد
رئیس دفتر رئیس جمهوری شــب گذشــته با وجودی 
که به ســهامداران اطمینان داد که نظر دولت بر صیانت 
و حمایت بر بورس اســت و دولت بورس را رها نمی کند، 
اما باز هم ریزش بورس ادامه یافت. بد نیســت سری به 
ریشه این حمایت ها بزنیم. در گرماگرم کرونا دولت که 
با کسری شــدید بودجه مواجه شده بود، تصمیم گرفت 
سهام شرکت های بزرگ دولتی را در بورس عرضه کند تا 
مقداری از کسری بودجه خود بکاهد؛ آنچه مشاهده می 
شود این است که رقم کســب شده دولت از عرضه سهام 
شرکت های دولتی از بورس با آنچه در قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ دیده شده بود، فراتر رفته است و این همان نکته 
ای است که در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه می 
یابیم که گفت: »در بودجه ۹۹ پیش بینی شده بود که از 
محل واگذاری سهام  شرکت های دولتی ۱۱ هزار و ۹00 
میلیارد تومان درآمد حاصل شود که تاکنون بیش از ۱۷ 
تا ۱۸ هزار میلیارد تومان محقق شد.« ذکر این نکته نیز 
خالی از لطف نیست که شاخص کل بورس ظرف ۱0 روز 
۱۶ درصد افت کرده و بســیاری از سهامداران می گویند 
این ریزش طبیعی نیســت و تعمدی در کار اســت. آنها 
می گویند دولت مقصر ریزش بورس است چون می خواهد 
مردم را به سمت خرید اوراق نفت تشویق کند. »کسب و 
کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز آتی بورس 

را بررسی می کند. 

سياست های غلط دولت باعث كندی نبض بورس شد

ریزش  اعتماد  سهامداران
بيراهه حمایت دولتی از بورس                                                                                                حركت نقدینگی از سعادت آباد به ناكجاآباد

تاریخ مصرف بورس به پایان رسیده؟
عباس علوی راد، اقتصاددان

در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده ۱۱ هزار و ۹00 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب واگذاری دارایی های مالی برای دولت منابع درآمدی در بودجه عمومی حاصل شود.
اواخر هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه زنده نگاه یک صدا و سیما اعالم کرد که با گذشت ۵ ماه از ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس حاصل 

شده است.
در واقع دولت حدود ۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدهای پیش بینی شده برای واگذاری سهام شرکت های خود در کل سال ۱۳۹۹ در ۵ ماهه اول سال درآمد کسب کرده است.

نگاهی به روند افزایش شاخص قیمت بورس از فروردین ۱۳۹۹ تا نیمه های مرداد نشان می دهد دولت در این چند ماه همواره از رونق بورس حمایت کرده است.
اکنون با اعالم نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر انجام فراتر از پیش بینی تکالیف بودجه ای دولت در واگذاری سهام شرکت های دولتی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹ مشخص می شود که خود دولت یکی از برندگان 

واقعی رونق بورس در این بازه زمانی بوده است. به عبارت دیگر دولت برای فروش جنس خود در بورس به نوعی به یک بازارگرمی اساسی نیاز داشته است.
نگاهی به اظهار نظرهای تیم اقتصادی دولت قبل از ریزش های بورس در هفته منتهی به پایان مرداد ماه و  روزهای اخیر در مورد حمایت از سرمایه گذاری مردم در بورس و ریسک های احتمالی نیز حاکی از تغییر موضع ظریف 

آنهاست؛ جایی که در روزهای اخیر بر این نکته بیش از همیشه تاکید می کنند که مسئولیت سود و زیان در بورس به عهده سهامداران است.
زمان کنونی همان زمانی است که بارها کارشناسان اقتصادی کشور آن را پراهمیت دانسته اند. در واقع این پرسش همواره مطرح بود که حمایت های مستقیم و غیرمستقیم دولت پس از آنکه تاریخ مصرف بورس برای دولت تمام 

شد چگونه خواهد بود؟
به نظر می رسد روند شاخص بورس در روزها و هفته های آینده به طور خودکار پاسخ این پرسش را خواهد داد، اما آنچه بیش از همه مهم است و کمتر بدان توجه می شود کاهش اعتماد کارگزاران اقتصادی کشور به سیاست های 

اقتصادی دولت و خسارت های جبران ناپذیر بعدی آن است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مبلغ تراکنش های خرید با موبایل و از طریق اینترنت 
)خرید آنالین( در چهار ماهه نخســت ۱۳۹۹ به ۲۸۵ 
هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال 

قبل ۲۹۹ درصد رشد را نشان می دهد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشــی به بررسی 
تراکنش های خرید از طریق پایانه های فروش و آنالین 
در چهار ماهه نخست امسال پرداخت و نوشت: در چهار 
ماهه نخست سال ۱۳۹۸، مجموع مبلغ تراکنش های 
خرید اینترنتی )خرید موبایــل و اینترنتی( ۷۲ هزار 
میلیارد تومان بود که این رقم برای امسال با ۲۹۹ درصد 

افزایش به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این وجود ســهم تراکنش های خریــد اینترنتی و 
موبایل از کل مبلغ تراکنش هــای در بهار ۹۹ معادل 
۱۹ درصد بوده است. از نظر تعداد تراکنش ها نیز، تعداد 
تراکنش های خرید آنالین از ۳۱۶ میلیون تراکنش در ۴ 
ماهه ۹۸ به ۴۷۲ میلیون تراکنش در سال جاری رسیده 

است که ۴۹.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
سهم تعدادی تراکنش های خرید آنالین نیز از تعداد 
کل تراکنش ها برابر با ۴.۷ درصد بوده است. براساس 
این گزارش، سهم تهران از مبلغ کل تراکنش های خرید 
آنالین در چهار ماهه نخست امسال برابر با ۹۳ درصد 
بوده است که نســبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 

۱۵.۵ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

براســاس این گــزارش، ســهم تهــران از مبلغ کل 
تراکنش های خریــد آنالین در چهار ماهه نخســت 
امسال برابر با ۹۳ درصد بوده است که نسبت به مدت 
زمان مشابه ســال قبل، ۱۵.۵ درصد رشد را به ثبت 

رسانده است.

سهم ۸۱.۷ درصد خرید از پایانه های فروش 
در تراکنش ها

با این حال ۸۱.۷ درصد از تعداد تراکنش های بانکی در ۴ 
ماهه نخست امسال متعلق به خرید از پایانه های فروش 
بوده است. طی این مدت تعداد تراکنش ها به ۸هزار و 
۲۷۶ میلیون تراکنش رسیده که نسبت به تعداد ۶ هزار 

و ۷۲۶ میلیون تراکنش در مدت زمان مشابه سال قبل، 
۲۳.۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

در چهار ماهه نخست امسال مبلغ تراکنش های خرید از 
پایانه های فروش به ۱.۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده 
که نسبت به رقم ۸۶۱ هزار میلیارد تومان مدت زمان 
مشابه ســال قبل، ۳۷.۴ درصد رشد یافته است. سهم 
مبلغ تراکنش های خرید از پایانه های فروش طی این 
مدت از کل تراکنش ها در بهار ۹۹ نیــز برابر با ۷۸.۷ 
درصد بوده است.همچنین سهم تهران از تراکنش های 
خرید از پایانه های فروش نیز معادل ۲۴.۶ درصد اعالم 
شده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال ۹۸، 

رقمی معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

 پذیرش اســتارت آپ ها در بورس منتظر شکل گیری 
و نهایی شــدن »بازار هدف« در فرابورس است.  رئیس 
مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی با اعالم این خبــر اعالم کرد: » 
مقدمات الزم برای تشکیل این بازار از خرداد ماه گذشته در 
فرابورس فراهم شده است و طبق برنامه ریزی های صورت 

گرفته تا چند هفته دیگر به ثمر خواهد رسید.«
علی عبدالهی در این مــورد گفــت: »ورود به بورس و 

فرابورس مقررات خاص خود را دارد که شــاید رسیدن 
به ایــن خطوط بــرای تمامی شــرکت ها، به خصوص 
شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپی مقدور نباشد از 
سویی بازار بورس امکانی برای این شرکت ها فراهم خواهد 
کرد تا بتوانند ساده تر جذب سرمایه کنند و توسعه یابند. 
از همین رو مقرر شد تا بازاری شکل گیرد که مهمترین 
خط قرمزش برای ورود شرکت ها به آن شفافیت مالی و 
داشتن چشم انداز برای سودآوری  باشد.«علی عبدالهی، 

رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند 
معتقد اســت که ورود اســتارت آپ ها به بورس موجب 
توسعه اقتصاد دیجیتال در کشــور خواهد شد. او ادامه 
داد: »شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ هایی که از 
شفافیت مالی الزم برخوردار باشند می توانند وارد این بازار 
شوند. لزوم سودآور بودن این شرکت ها یا نداشتن زیان 
انباشته که از ملزومات ورود به بورس و فرابورس است در 
این بازار حذف شده است.« علی  عبدالهی با اشاره به اینکه 

شرکت های استارت آپی با مشکل ارزش گذاری دارایی ها 
مواجه هستند گفت: »هنوز مشکل ارزش گذاری دارایی 
بسیاری از شــرکت های متقاضی ورود به بورس مرتفع 
نشده است. یکی از مشکالت بارز این شرکت ها دارایی 
نامشهود آنان اســت که ارزش گذاری آن از پیچیدگی 
خاصی برخوردار است.« به عقیده او شکل گیری بازار هدف 
می تواند موجب تسریع در روند پذیرش این شرکت ها در 

بورس شود.

مدیر مرکز رشــد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد گرگان گفت: شرکت دانش بنیان بذر و نهال مستقر 
در این مرکز به تکنولوژی تولید سه گونه بذر دست یافته 
اســت که تاکنون در کشور تولید نمی شــد و از طریق 
واردات تهیه می شد.گروه اســتان های خبرگزاری آنا - 
مجتبی آزادیان؛ مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد گرگان سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را با اهدافی 
مانند »بسترسازی در راستای ایجاد فرصت  های شغلی 

به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی 
برای توســعه فناوری های پیشــرفته«، »ایجاد فضای 
مناسب برای تجاری کردن دســتاوردهای تحقیقاتی و 
فن اورانه«، »حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینی و تحقق 
نوآوری های فن اورانه«، »کمک به رونق اقتصاد محلی و 
ملی مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته«، »تخصیص 
فضا و امکانات برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و 
متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوری  های پیشرفته« 

و »جلوگیری از مهاجرت متخصصان و فارغ  التحصیالن 
استان گلستان به استان  های همجوار و یا خارج از کشور« 

آغاز کرد.
»کمک در جذب دانشجویان خالق و فارغ التحصیالن 
دارای ایده  هــای نوین و حمایت از نــوآوری و خالقیت 
نیروهای محقق جوان«، »ایجاد شرکت  های دانش بنیان 
کوچک و تخصصی با امــکان رقابت در بازارهای داخلی 
و جهانی«، »ایجاد ارتباط بین شرکت  ها و مراکز علمی 

و تحقیقاتی سایر استان  های کشور«، »آموزش نیروی 
متخصص با نگاه نیاز بازار صنعت«، »ایجاد امکان استفاده 
از تکنولوژی و دانش روز«، »تولید و توسعه محصوالت و 
فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار«، »جذب سرمایه 
تحقیقات مراکز اداری و صنعتی«، »ایجاد ارزش افزوده 
برای تحقیقات انجام شده در دانشگاه  ها و مراکز تحقیقاتی 
موجود« از دیگر اهداف راه اندازی مرکز رشد واحد گرگان 

بوده است.

سرمقاله
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مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی ۲۹۹ درصد افزایش یافت

ورود استارت آپ ها به بورس منوط به تشکیل »بازار هدف« در فرابورس شد

۲ شتاب دهنده در حوزه کشاورزی راه اندازی می شود
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