
دستورالعمل پذیره نویسی واحدهای پاالیشی یکم و تکالیف 
بانک های منتخب اعالم شد.

به گزارش ایسنا، پذیره  نویسی واحدهای این صندوق از طریق 
کارگزاری های بورس، ســامانه  های آنالین معامالتی و درگاه 
 های غیرحضــوری و حضــوری بانک  هــای منتخب صورت 
می پذیرد. شــروع پذیره  نویســی از بامداد فردا لغایت ساعت 
۲۴ روز چهارشــنبه ۱۹ شــهریورماه انجام خواهد شد. پذیره 
 نویسی برای هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی تا سقف 
۵۰ میلیون ریال امکان  پذیر اســت و محدودیت ســنی برای 

متقاضیان وجود ندارد.
 متقاضیانی که قباًل در پذیره  نویسی واحدهای سرمایه  گذاری 
صندوق واســطه  گری مالی یکم )دارا یکم( شرکت کرده  اند، 
می توانند در مجموع دو صندوق »سرمایه گذاری واسطه  گری 
مالی یکم« و همچنین »سرمایه   گذاری پاالیشی یکم« تا سقف 
۵۰ میلیون ریال پذیره  نویسی کنند. مبنای محاسبه تخفیف 
برای هر فرد حقیقی ایرانی در مجموع صندوق  های ســرمایه  
گذاری موضوع ۵۰ میلیون ریال است. مبنای محاسبه قیمت 
برای اعمال تخفیف، قیمت پایانی روز معامالتی قبل از شروع 
پذیره  نویسی، با احتساب ۲۰ درصد تخفیف است.   پنج درصد از 

مبلغ پذیره  نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق تخصیص 
خواهد یافت و جزو دارایی  های صندوق محاسبه می شود.

داشتن کد معامالتی )کد بورســی( برای پذیره  نویسی الزامی 
نیســت. لیکن متقاضیان برای انجام معاملــه این واحدها که 
از یک ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر اســت، می توانند به 
تدریج طی ماه  های آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت 
نام در سامانه سجام و دریافت کد معامالتی )کد بورسی( مطابق 
رویه  های شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام 
کنند.   متقاضیان دارای حساب در هریک از بانک  های منتخب 
می توانند از طریق مراجعه به درگاه  های غیرحضوری و حضوری 
که توسط بانک  های مربوطه اطالع رسانی خواهد شد و با ورود 
حداقل اطالعات مورد نیاز، نسبت به پذیره  نویسی واحدهای 
سرمایه  گذاری مزبور اقدام کنند. داشتن حساب به ازای هر کد 
ملی الزامی نیست؛ بنابراین شماره شبای پرداخت  کننده باید 
برای عودت وجوه مازاد بر واحدهای تخصیص یافته پس از اتمام 

پذیره  نویسی، در اطالعات متقاضیان درج شود.

تکالیف بانک های منتخب
حداقل مبلغ پذیره  نویســی برای هر یک از اشخاص حقیقی 

ایرانــی دارای کد ملی ۱۰۰ هزار ریــال و حداکثر مبلغ پذیره 
 نویسی معادل ۵۰ میلیون ریال اســت. بانک  ها در درگاه  های 
پذیرش خود، این موضــوع را به نحو مقتضی اطالع  رســانی 
خواهند کرد.   انجام پذیره  نویسی به میزان کمتر از سقف تعیین  
شده د و در چند مرحله برای هر کد ملی بالمانع است؛ مشروط 
بر این که مجموع پذیره  نویســی  های انجام شده برای هر کد 

ملی، بیشتر از سقف مقرر نباشد.
با توجه به این که قیمت هر واحد ســرمایه  گذاری مبلغ ۱۰۰ 
هزار ریال در نظر گرفته شده است، لذا بانک  های منتخب باید 
درگاه  های حضوری و غیرحضوری خود را جهت واریزی وجوه 
متقاضیان براساس مضربی از ۱۰۰ هزار ریال تنظیم کنند.   به 
منظور سهولت در کنترل اطالعات، بانک  ها مکلفند متقاضیان 
را به  گونه  ای راهنمایی کنند که واریزی  های خود را طی یک 

مرحله انجام دهند.
پذیــره  نویســی واحدهای ســرمایه  گــذاری موضــوع این 
دستورالعمل صرفاً شامل اشــخاص حقیقی ایرانی دارای کد 
ملی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره  نویسی شرکت 
کنند و استفاده از حساب آن ها برای پرداخت وجوه امکان  پذیر 
نیست. چنانچه متقاضی به درگاه  های بانک منتخبی که در آن 

بانک فاقد حساب است مراجعه کند، بانک ها مکلف به پذیرش 
وی و دریافت اطالعات  هستند.

 مسئولیت صحت اطالعات ورودی ارائه شده بر عهده اشخاص 
متقاضی است و بانک  ها به نحو مقتضی ازطریق درگاه  های خود 
تأییدیه مجدد متقاضیان درخصوص صحت اطالعات ورودی 
ارائه شــده را از متقاضیان دریافت خواهند کــرد.   بانک های 
منتخب مکلف هستند نســبت به ایجاد زیرساخت  های الزم 
به  منظــور ایجاد امکان پذیره  نویســی از طریــق درگاه  های 
غیرحضوری در جهت کاهش مراجعات حضوری مشــتریان 
 به شعب بانکی اقدام کنند. بانک  های منتخب مکلف هستند 
درگاه  های حضوری و غیرحضوری خود را به  گونه  ای طراحی 
کنند تا متقاضیان تنها از طریق یکی از درگاه  ها، بتوانند نسبت 
به انجام پذیره  نویسی اقدام کنند. بانک های منتخب مکلفند 
بالفاصله پس از اتمام فرآیند پذیره  نویسی توسط مشتریان و 
کسر مبلغ از حساب ایشــان، ازطریق ارسال پیامک به شماره 
تلفن همراه وی، برداشت از حساب بابت پذیره نویسی واحدهای 

سرمایه گذاری را به اطالع مشتریان برسانند.
وجوه دریافت شده توســط بانک  های منتخب تا پایان مدت 
پذیره  نویسی در حسابی غیرقابل برداشت که توسط صندوق نزد 

آن بانک ها افتتاح شده است، نگهداری خواهد شد و بانک های 
منتخب مکلفنــد در پایان هر روز، کلیه وجــوه دریافتی را به 
حساب صندوق واریز و از نگهداری وجوه در حساب واسط اکیداً 

خودداری کنند.
بانک های منتخب مکلفنــد در پایان مدت پذیره  نویســی با 
درخواست صندوق، نسبت به واریز وجوه دریافتی از متقاضیان 
به حساب »صندوق ســرمایه  گذاری پاالیشی یکم« به شماره 
شــبای ۶۶۰۵۵۰۰۱۴۷۰۰۴۷۷۸۰۰۰۰۰۰۰۱IR نزد بانک 

اقتصادنوین شعبه بلوار اسفندیار اقدام کنند.
بانک  های منتخب مکلفند در طی مدت پذیره  نویسی، حداکثر 
تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر هر روز اطالعات کل وجوه واریزی و تعداد 
کد ملی متقاضیان )از طریق درگاه های حضوری و غیرحضوری( 
در پایان روز قبل )ساعت ۲۴ روز قبل( را به نحو هماهنگ  شده 
و به تفکیک درگاه  های حضوری و غیرحضوری، به دفتر امور 

بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
بر این اســاس بانک های منتخب شــامل ملی، سپه، مسکن، 
کشاورزی، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، 
قرض الحســنه مهر ایران، پســت بانک ایران، اقتصاد نوین، 

پارسیان، پاسارگاد و کار آفرین می شوند.

ارزش لیر بــه یک قدمی کمترین ســطح تاریخی 
خود رسید.

به گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
موسســه رتبه بنــدی فیــچ در گزارشــی اعالم 
کرد رتبه اعتباری این کشــور را کاهش و چشــم 
 انــداز اقتصــادی این کشــور را به منفــی تغییر 

داده است.
این موسســه با تاکید بــر اینکه تضعیــف ذخایر 
ارزی ترکیــه باعث کاهش توانایــی بانک مرکزی 
در مدیریت بازار ارز خواهد شــد نســبت به وارد 
آمدن آســیب های جدی توانایی شــرکت های 
 ترک در بازپرداخت بدهی های ارزی خود هشدار 

داده است.  
پیــش از ایــن بانک مرکــزی ترکیه اعــالم کرد 

نرخ بهــره را بدون تغییر و در ســطح ۸.۲۵ درصد 
حفــظ خواهد کــرد. ایــن تصمیم کــه احتماال 
بی تاثیر از فشــار تورمی ماه هــای اخیر روی لیر 
نبــوده، در شــرایطی صورت گرفت که شــماری 
 از فعاالن بــازار انتظار کاهش مجدد نــرخ بهره را 

داشتند.
 در آخرین دور از معامالت ارزی استانبول، هر دالر 
با ۰.۲۴ درصد افزایش به ۷.۳۷۷ لیر رســید.  لیر 
ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی 
ضعیف قــرار دارد و تنها طی شــش مــاه، حدود 
 ۲۰ درصد ارزش خــود در برابر دالر را از دســت 

داده است.
از ســوی دیگر وادار شــده بانک مرکزی به تزریق 
متوالی ارز به بازار باعث شــده است تا ذخایر ارزی 

ترکیه تا پایان هفته دوم اوت به پایین ترین سطح 
خود طی ۱۵ سال اخیر برسد. تا تاریخ فوق، بانک 
مرکزی ترکیــه در مجمــوع ۴۵.۳۸ میلیارد دالر 
ذخیار ارزی در اختیار داشته که با احتساب بدهی 
ها و تعهدها، خالص ایــن ذخیار ارزی تنها ۲۸.۷۳ 
میلیارد دالر بوده است.   طبق گفته فعاالن ارزی، 
بانک مرکزی از ابتدای ســال تاکنــون حدود ۳۵ 
میلیارد دالر ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار 

تزریق کرده است.
ارزش پول ملی ترکیه از ســال ۲۰۱۸ تاکنون ۴۵ 
درصد در برابر اســکناس آمریکایی تضعیف شده 
اســت. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر 
یورو معادل ۸.۷۰۵ لیر و هــر پوند معادل ۹.۶۴۰ 

لیر اعالم شد.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قرار است تا 
در کنار بازرسی از خرده فروشان، بازرسی از عمده فروشان 
و انبارها نیز جدی تر شود، گفت که بیشترین واحدهای 
ثبت شده در سامانه جامع انبارها مربوط به اصناف است.

جالل الدین محمد شکریه در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: طبق گفته کارشناســان مرکز توســعه تجارت 
الکترونیک وزارت صمت، اصنــاف ۲۲۷ هزار انبار ثبت 
شده در ســامانه جامع انبارها دارند که اطالعات آن ها 
از مرکز امور اصناف و بازرگانان دریافت شده است. این 
مقدار، ۴۳ درصد از کل انبارهای ثبت شده و بیشترین 

سهم از این آمار است.  
وی با بیان اینکه بر اساس اختیارات و امکانات جدیدی که 
به بازرسان صنفی داده شده، قرار است تا در کنار بازرسی 
از خرده فروشان، بازرسی از عمده فروشان و انبارها نیز 

جدی تر شود، گفت: مدتی است که ذیل ستاد تنظیم 
بازار کشور، شورای تشدید بازرسی و نظارت تشکیل شده 
است و یکی از تصمیماتی که در این شورا اتخاذ شد، ایجاد 
سطح دسترسی بازرسان اصناف به سامانه جامع انبارها 
است که پیرو درخواست اتاق اصناف از سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت 
وزارت صمت و معاون داخلی بازرگانی این وزارت خانه 

انجام شده است.  
وی با بیان اینکه در گام نخســت، سطحی از دسترسی 
به این ســامانه به مدیران بازرســی مراکز استان ها و 
شهرستان های تابعه داده شد، اظهار کرد: این امر از آن 
جهت اهمیت دارد که ما باید در شــرایط تحریم های 
ظالمانــه و جنگ اقتصادی بازرســی ها را به ســمت 
عمده فروشان، انبارها و مراکز نگهداری کاالها سوق داده 

و این بازرسی ها را محدود به خرده فروشان نکنیم. در این 
راستا شاهد همکاری دادستان ها هم بوده ایم تا جایی که 
ایشان در برخی از شهرهای مهم با توجه به پایه قضایی که 
دارند، به همراه سایر نمایندگان دستگاه ها مثل سازمان 
تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت و بازرسان 
اتاق اصناف در قالب گشت مشترک از عمده فروشان و 

انبارها بازرسی می کنند.  
به گفته شکریه از آعاز راه اندازی سامانه جامع انبارها در 
سال ۹۵ تاکنون ۷۵۰ هزار واحد در آن ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد ۱۵ هزار واحد در حال ثبت رسید حواله و 
موجودی انبارها هستند و بیشترین تعداد ثبت نام ها که 
اطالعات آن به صورت وب سرویس دریافت شده است 
مربوط به مرکز امور اصناف است که تعداد آن برابر با ۲۲۷ 

هزار و ۷۸۳ مورد است.
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بانک مرکزی بدترین عملکرد را 
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سرمقاله

يادداشت

رکود تقاضا تورم 
را کاهشی کرد 

تسهیالت ودیعه مسکن 
راه حل نیست

کاهش تــورم بــه معنای 
کاهش قیمت ها نیســت، 
بلکه به معنای کاسته شدن 
از ســرعت افزایش قیمت 
کاالهاســت. این مطلب را مقایسه کنید با زمانی 
که مردم در مورد آمارهای اعالمی مرکز آمار دچار 
شک می شوند و ابراز می کنند که زمانی که برای 

خرید به...

 ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان

  میثم مهرپور، کارشناس مسکن
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عقب نشینی تورم  با کاهش 
قدرت  خرید  خانوار

پول پاشی 
برای  رشد  بورس

تا کنون تنها 9 نفر وام اجاره دریافت کرده اند

کندی  در پرداخت وام  ودیعه مسکن
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مخالف  ارز   تک  نرخی  بودم
ارز 42٠٠ تومانی خوب بود اگر مراقبت می کردیم تا تخلف صورت نگیرد 

می خواستیم  با  پیش فروش نفت در بازار مشکل ارز و فروش نفت را حل کنیم

کسری بودجه امسال و سال آینده تامین شده است

بیایید سقف های جناحی را برداریم

االن اتکای چندانی به نفت نداریم

روحانی:  توافق   با   آمریکا   یعنی   بازگشت   به   برجام

تورم ماهانه اعالمی ازسوی بانک مرکزی در حالی در 
مردادماه نسبت به تیرماه کاهش یافته که نمی توان 
تاثیر آن را بر سفره خانوار و قدرت خرید مردم دید؛ 
چراکه دیگر رخت بربستن تک تک کاالها از سفره 
مردم موضوعی عادی شده است و دیر زمانی نخواهد 
گذشت که سفره نیز برچیده خواهد شد! مرکز آمار 
شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به مرداد امسال 
را در حالی منتشــر کرده که تــورم ماهانه مناطق 
شهری و روستایی در مرداد به ترتیب برابر با ۳.۵ و ۳.۲ 
درصد است. در ماه گذشــته تورم ماهانه در مناطق 
شهری برابر با ۶.۵ و در مناطق روستایی برابر با ۵.۸ 
درصد بود. بر این اساس تورم ماهانه در مرداد نسبت 
 به تیر کاهش یافته  که در مناطق شــهری، کاهش 

تورم بیشتر بوده  است...

 قرار اســت که با هماهنگی متولیان بــازار، روزانه 
۱۰ هزار میلیارد تومان به مدت ۱۰ روز کاری برای 
جمع آوری صف های فروش اختصاص یابد و بدین 
شــیوه از ریزش شــاخص بورس جلوگیری شود. 
همزمان که سهامداران به دســتهای دولت برای 
حمایت چشــم دوخته انــد، گزارش های عملکرد 
شــرکتها برای ماه قبل هم در حال انتشار است که 
مطابق ارزیابی کارشناسان امیدوارکننده بوده است. 
این در حالی است که سرمایه گذاران بورس این هفته 
دغدغه هایشان به این ســواالت ختم می شد؛ علت 
روند نزولی بازار چیســت. آیا بازار سرمایه روزهای 
خوش گذشته را دوباره تجربه می کند. نیما آزادی، 

تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره...

معاون امور معادن و صنایع معدنــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در طول ۷ سال گذشته تولید 

شمش طال در کشور ۱۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش وزارت صمت، داریوش اسماعیلی صبح امروز 
در مراسم افتتاح فاز ۲ پروژه معدن طالی ساریگونی 
قروه که همزمان با آغاز بهره برداری از طرح های ملی 
به صورت ویدیوکنفرانس با حضور رئیس جمهور انجام 
شد، بیان کرد: فلز طال یکی از ارزشمندترین سنگ ها 
در دنیا و پشتوانه مهمی برای ارز، گوشی های هوشمند، 

صنعت هوا و فضا و صنایع شیمیای و غیره است.

وی تصریح کرد: کل ذخایر طالی جهان ۵۰ هزار تن 
است که سهم ایران از این میزان ۳۲۰ تن طالی قطعی 
در ۲۴ معدن کشور است. معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته 
براساس برآوردهای اکتشافی، این ذخیره تا ۴۰۰ تن 
قابل افزایش است.اســماعیلی با بیان اینکه براساس 
اکتشافات یک هزار نقطه امیدبخش معدن طال را در 
قالب ۳۷ پروژه در دست داریم، عنوان کرد: با تحقق و 
عملیاتی شدن این پروژه ها میزان تولید ما از ۳۲۰ تن 
به چندین برابر افزایش خواهد یافت. وی عنوان کرد: 

کل تولید طالی جهان ۳ هزار و ۲۰۰ تن و در ایران در 
سال ۹۱ بیش از ۸۵۰ کیلوگرم و در سال ۹۸ به ۱۲ تن 
افزایش پیدا کرده است. به گفته معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۷ 
سال گذشته میزان تولید شمش طال به ۱۴ برابر افزایش 
پیدا کرده است. وی با بیان اینکه کشور ایران در زمینه 
تولید طال رتبه ۳۰ در جهان و ۱۰ در آسیا را دارد، عنوان 
کرد: قرار بود در پایان برنامه ششم میزان تولید طال در 
کشور به ۱۰ تن برسد که امروز در اواسط برنامه ششم 

به ۱۲ تن اضافه پیدا کرده است.

وزیر رفــاه از افزایش حــدود ۹۰ درصــدی حقوق 
بازنشستگان پس از متناسب ســازی حقوق خبر داد 
و گفت: بازنشســتگان تأمین اجتماعی می توانند از 
تسهیالت پنج میلیون تومانی بدون ضامن برخوردار 
شوند.محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت گفت: 
ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان شیوع 
کرونا با مشکالتی مواجه شدیم و از همان ابتدا تالش 
کردیم با امکاناتی که در اختیار داریم، هم در امر تولید 
دارو و هم نگهداری بیماران به صورت سرپایی و بستری 

گام های مؤثری برداریم.وی با اشاره به اینکه سازمان 
تأمین اجتماعی اقدامات مؤثــری در خصوص ارائه 
خدمات به بیماران کرونایی انجام داده اســت، افزود: 
۴۰ هزار نفر از بیماران کرونایی در مراکز درمانی تأمین 
اجتماعی که حدود ۸۰ بیمارستان است، بستری شده 
که ۹۰ درصد آنها خوشبختانه به سالمت از این مراکز 
خارج شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
در تولید داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی قدم های 
مؤثری برداشته شــد و همچنین مراکز مختلف ما، 
شهدایی را تقدیم کردند.شریعتمداری، مهمترین اقدام 

ماه های گذشته را متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی دانســت و گفت: ۳.۵ میلیون نفر از 
بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول متناسب سازی 
حقوق شده اند که در مرداد ماه با اعتبار ۳۲ هزار میلیارد 
تومان متناسب سازی انجام شد؛ البته نیمی از این اعتبار 
در سال جاری هزینه خواهد شد. وی تأکید کرد: مشابه 
این اقدام نیز برای بازنشستگان کشوری در حال انجام 
اســت که آنها نیز بتوانند از افزایش حقوق برخوردار 
شوند. در مجموع حدود ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان 

از این طریق افزایش خواهد داشت.

افزایش ۹0 درصدی حقوق بازنشستگانافزایش 14 درصدی تولید  شمش طال در کشور



اقتصاد2
ایران وجهان

بزرگترین پروژه پتروشــیمی 
کشور با تامین مالی بانک توسعه 

صادرات ایران کلید خورد
فاز یک بزرگترین پروژه پتروشــیمی کشــور 
از لحاظ حجم تولید با مشــارکت ســندیکایی 
بانک توســعه صادرات ایــران و بانک صنعت و 
معــدن و فایناس ۲ میلیــارد یورویی خارجی، 
سوم شــهریورماه جاری به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران رضا ساعدی فر معاون اعتبارات این بانک 
در اینباره گفت: پتروشیمی بوشهر یکی از پروژه 
های بزرگ بانک توسعه صادرات ایران در سال 
های اخیر بوده اســت که ظرفیت تولید ساالنه 
بیش از ۶ میلیون تن محصوالت پتروشــیمی 
را دارد و بخش اعظم این محصــوالت با توجه 
به موقعیت جغرافیایی کارخانــه و نزدیکی به 
آبهای آزاد صادر می شــود.وی یادآور شد: این 
پتروشیمی تنها واحد پتروشیمی در کشور است 
که زنجیره ارزش کامل محصوالت پتروشیمی 
را در بر می گیرد و عالوه بر این عملیات شیرین 
سازی را راسا انجام داده و گاز ترش را به عنوان 
خوراک مورد استفاده قرار می دهد.وی ادامه داد: 
احداث این پروژه در عسلویه و تامین خوراک آن 
توسط پاالیشــگاه های پارس جنوبی با حداقل 
هزینه، باعث افزایش توجیه اقتصادی و قدرت 
رقابت پذیری محصوالت تولیدی شده که این 
مزیت می تواند به تولید انبوه با حداقل هزینه و 
دستیابی به سودآوری بیشتر کمک کند.معاون 
اعتبارات بانک توســعه صادرات اظهار داشت: 
بیش از ۹۰ درصد از تولید این پتروشــیمی به 
صادرات تخصیص خواهد یافــت و راه اندازی 
کامل آن، حدود ۱.۵ میلیارد دالر در سال برای 
کشور درآمد ارزی ایجاد می شود.ساعدی فر به 
نقش مثبت این پروژه در توســعه پایدار استان 
های جنوبی اشــاره کرد و گفت: ایــن پروژه به 
واســطه توجیه اقتصادی مطلوب و اشتغالزایی 
قابل قبول، تاثیر به سزایی در محرومیت زدایی 

از منطقه دارد.

تندیس زرین رضایتمندی مشتری 
به بانک صادرات ایران رسید

سومین همایش ملی »نقش مدیران اقتصادی 
در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید« 
تحت عنوان اجالس سراســری رضایتمندی 
مشتری، دوشنبه سوم شهریورماه۹۹، در تاالر 
آبگینه وزارت امور خارجــه برگزار و تندیس 
زرین »رضایتمندی مشتری« به بانک صادرات 
ایران تعلق گرفت.به گــزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران این اجالس با رویکرد نقش 
مدیریت در روند بهبود پاسخگویی به مشتری 
در دوران کرونا و پســاکرونا به ریاســت دکتر 
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی و حمایت ادواری وزارتخانه های 
ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و فرمانداری تهران 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و حضور 
مدیران و کارشناسان اقتصادی، صنایع تولیدی 
و شــرکت های خدماتی بزرگ کشور به انجام 

رسید.

جزییات یکســال حمایت ویژه 
بانک مسکن از سیل زدگان کشور

رئیس اداره کل اعتبــارات و تامین مالی بانک 
مســکن از تداوم حمایــت ویژه ایــن بانک از 
هموطنان سیل زده در قالب پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه خبر داد.رضا صالحی شهرابی 
رئیس اداره کل اعتبــارات و تامین مالی بانک 
مسکن با اشــاره به آغاز هفته دولت، به پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: بانک مسکن 
به عنوان تنها بانک تخصصی فعــال در حوزه 
مسکن و ســاختمان و همچنین بازوی اصلی 
دولت در حوزه پرداخت تســهیالت حمایتی، 
بخش ویژه ای را در راستای حمایت از هموطنان 
آسیب دیده در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه 
پیش بینی کرده تا از طریق پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به آنها بتواند مسیر جبران خسارات 
وارده در این حوادث را تســهیل کند.وی ادامه 
داد: یکــی از مهم ترین بخش های این ســبد 
حمایتی، پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان 
در ۲۲ اســتان کشــور در جریان وقوع سیل 
گسترده فروردین ماه ســال گذشته است که 
بانک مسکن از همان ابتدا با تدارک یک بسته 
ویژه تسهیالتی تالش کرد به هموطنان ساکن 
و البته آسیب دیده در این استان ها کمک کند.
وی در خصوص اعتبار ویژه تخصیص یافته برای 
پرداخت تســهیالت قرض الحســنه به آسیب 
دیدگان سیل فروردین ماه سال گذشته، عنوان 
کرد: بانک مســکن اعتباری برای پرداخت سه 
سطح تسهیالت بازسازی واحدهای مسکونی 
روستایی و شهری، تعمیر واحدهای مسکونی 
روســتایی و شــهری و همچنین تامین امور 
معیشتی سیل زدگان، اعتباری به ارزش ۹۵۰ 
میلیارد تومان به مدیریت شــعب ۲۲ اســتان 

خسارت دیده اختصاص داد.

خبر

بررسی جزئیات طرح ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی 
مرتبط با محیط کســب وکار 
در سال ۱3۹8 نشان می دهد 
مشــارکت کنندگان در طرح 
ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایــی مرتبط با محیط 
کسب وکار در ســال ۱3۹8، به ترتیب سه دستگاه اصلی 
»بانک مرکــزی«، »شــهرداری ها« و »ســازمان تأمین 
اجتماعی« را بدترین دستگاه ها مرتبط با محیط کسب وکار 

و حائز کمترین میزان رضایت اعالم کرده اند.
بر اساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
مرتبط با محیط کسب وکار در سال ۱3۹8 که از سوی مرکز 
آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران انجام شده، شاخص ملی 
این طرح به عدد 4.47 رســیده که در مقایسه با نمره ۵.۲ 
سال ۱3۹7، نشان دهنده بهبود رضایت فعاالن اقتصادی 
از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار 
است. )امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی 

نارضایتی مطلق است(
این گزارش نوشــت: البته بــا نگاهی به بهبود شــاخص 
ملی محیط کسب وکار در ســال ۱3۹8، بهبود رضایت از 
عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار 

نیز اتفاق دور از انتظاری نبوده است.بررسی جزئیات طرح 
ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایــی مرتبط با محیط 
کسب وکار در سال ۱3۹8 نشان می دهد فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در این طرح، به ترتیب از سه دستگاه اصلی 
»سازمان بهزیستی«، »وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی« و »سازمان ملی استاندارد ایران« بیشترین 

میزان رضایت را داشته اند.
در مقابل، مشــارکت کنندگان در طــرح ارزیابی عملکرد 
دســتگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در سال 

۱3۹8، به ترتیب ســه دســتگاه اصلی »بانک مرکزی«، 
»شهرداری ها« و »ســازمان تأمین اجتماعی« را بدترین 
دستگاه ها مرتبط با محیط کسب وکار و حائز کمترین میزان 
رضایت اعالم کرده اند.شــاخص ارزیابی عملکرد دستگاه 
های اجرایی درباره بانک مرکزی حتی بدتر از سال گذشته 
شده است. اما در شهرداری های و سازمان تامین اجتماعی 
وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده است.همچنین 
بررسی یافته های این طرح به تفکیک استان نشان می دهد 
در سال ۱3۹8، دستگاه های اجرایی در سه استان »خراسان 

جنوبی«، »آذربایجان غربی« و »یزد« به ترتیب بیشترین 
میزان رضایت فعاالن اقتصادی را جلب کرده اند درحالی که 
دستگاه های اجرایی در سه اســتان »تهران«، »خراسان 
شــمالی« و »اصفهان«، کمترین میــزان رضایت فعاالن 
اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.بر اساس نتایج طرح 
به تفکیک بخش های اقتصادی نیز نشان می دهد در سال 
۱3۹8، میزان رضایت فعاالن اقتصادی در بخش کشاورزی 
از عملکرد دستگاه-های اجرایی در مقایسه با رضایت فعاالن 
اقتصادی در بخش های خدمات و صنعــت، بهتر ارزیابی 
شده است.در بین اعضای اتاق های ســه گانه نیز، اعضای 
اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به ترتیب بیشترین 
میزان رضایــت را از عملکرد دســتگاه های اجرایی اعالم 
کرده اند.همچنین در بین 44 دســتگاه اجرایی، سازمان و 
نهاد مورد پرســش در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی مرتبط با محیط کســب وکار در سال ۱3۹8، سه 
دستگاه اجرایی »سازمان انرژی اتمی«، »مرکز آمار ایران« و 
»سازمان بهزیستی کشور« به ترتیب به عنوان دستگاه هایی 
که کمترین میزان ارتباط کاری با فعاالن اقتصادی دارند، 
معرفی شده اند.در مقابل، نتایج نشان می دهد سه دستگاه 
اجرایی »بانک های دولتی«، »ســازمان امــور مالیاتی« و 
»وزارت صنعت، معدن و تجارت« به عنوان دســتگاه هایی 
ارزیابی شده اند که بیشترین ارتباط کاری با فعاالن اقتصادی 

شرکت کننده در این طرح را داشته اند.

بانک مرکزی بدترین عملکرد را در  ارتباط با محیط کسب وکار دارد

بدترین دستگاه های مرتبط  با محیط کسب وکار

ورق بورس برگشت
جهت حرکــت بازار ســرمایه روز گذشــته 
تغییر کرد و شــاخص کل بــورس برخالف 
روزهای گذشــته روندی صعــودی به خود 
گرفت و بیش از 4۱ هزار واحــد صعود کرد.

به گزارش ایســنا، معامالت روز گذشته بازار 
ســرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص 
کل این بازار با 4۱ هــزار و 88۹ واحد صعود 
 رقم یــک میلیون و ۶۵۰ هــزار واحد را ثبت

 کرد.
 این درحالی است که شاخص کل با معیار هم 
وزن همچنان روندی نزولی داشــت و با ۲۰۲ 
واحد کاهش در رقــم 4۵۵ هزار و ۹۹۹واحد 
ایستاد.معامله گران یک میلیون معامله انجام 
دادند که ۱3۶ هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال ارزش 

داشت.
 در بــازار روز گذشــته صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، فــوالد مبارکــه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، ســرمایه گــذاری تامین 
اجتماعــی، پاالیش نفت اصفهــان، پاالیش 
نفت تهران و گروه مدیریت ســرمایه گذاری 
امید نسبت به سایر ســهم ها بیشترین تاثیر 
مثبت را گذاشــتند و فوالد مبارکه اصفهان، 
ملــی صنایع مــس ایــران، ایران خــودرو، 
پاالیش نفت اصفهان، بانک تجارت، ســایپا و 
 پاالیش نفت بندرعبــاس نمادهای پربیننده

 این بازار بودند.

روند صعودی فرابورس
شاخص کل فرابورس نیز روز گذشته برخالف 
روزهای گذشــته روندی صعودی داشت و با 
۲۹۹ واحد رشــد، رقم ۱7 هزار و ۵۲۱ واحد 
را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۶8۶ هزار 
معامله انجام دادند که 84 هزار و 74۱ میلیارد 

ریال ارزش داشت.
ســنگ آهن گهر زمین، پلیمر آریا ساسول، 
ســرمایه گذاری صبا تامین، بیمه پاسارگاد، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی 
زاگرس و ســهامی ذوب آهن اصفهان نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.
نمادهــای پربیننــده این بــازار نیــز بانک 
دی، ســهامی ذوب آهن اصفهان، ســرمایه 
گذاری صبا تامین، پتروشــیمی تندگویان، 
س. توسعه و عمران اســتان کرمان، صنایع 
 ماشین های اداری ایران و صنایع فوالد آلیاژی 

یزد بودند.

غریب پور: 
 ایمیــدرو با تمام تــوان درپی 
تامین منابع جدید سنگ اهن 
برای شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو است
تقدیر محمد علــی طالبی اســتاندار یزد در 
ارتباط ویدئو کنفرانســی بــا رئیس  جمهور 
ضمن تقدیر و تشــکر از خدمــات و اقدامات 
مفید شرکت چادرملو در راستای مسئولیت 
اجتماعــی گفت : نقش این شــرکت به ویژه 
در امر مقابله با ویروس کرونا در اســتان یزد 
بســیار چشــمگیر و قابل توجه و شایســته 
تقدیر اســت. وی گفت چادرملو شــرکتی 
 پیشــگام در عمل به مســئولیت اجتماعی 

است.
غریب پور:  ایمیدرو با تمام توان درپی تامین 
منابع جدید سنگ اهن برای شرکت معدنی و 

صنعتی چادرملو است.   
دکتر خداداد غریب پــور رئیس هیات عامل 
ایمیدرو با تاکید بر اهمیت دسترسی شرکت 
بزرگ معدنــی و صنعتی چادرملــو به منابع 
جدید سنگ اهن گفت: اقدامات خوبی انجام 
شــده و مدیر عامل چادرملو نیز به شــدت و 
با تمام تــوان در حال پیگیــری و رایزنی در 
این زمینــه هســتند و امیدواریــم هر چه 
 ســریعتر با حل برخی موانع، این مهم تحقق

 پیدا کند. 

اخبار

استان ها
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رئیس جمهوری بــا بیان اینکه اولیــن دولت پس از 
انقالب اسالمی هســتیم که کار را در شرایط تحریم 
آغاز کردیم، گفت: در هر دولتــی در هر مقطعی اگر 
انتظارات را باال ببریم شکست خواهیم خورد انتظارات 
باید درحد امکانات و واقعیت جامعه باشد وگرنه باعث 

سرخوردگی می شود.
حسن روحانی به مناســبت هفته دولت نشستی با 
مدیران رسانه داشــت. روحانی در این نشست گفت: 
بسیار عالقه مند بودم در هفته دولت در این سبک در 
خدمت رسانه ها باشم، البته گاهی وقت ها با نماینده های 
شما برنامه داریم و در جلســه مطبوعات سواالت را 
مطرح می کنند امروز در سطح عالی و باالی رسانه ها در 
خدمتتان هستیم.او  افزود: هفت سال از عمر دولت های 
یازدهم و دوازدهم گذشته و کمتر از یک سال فرصت 
خدمت برای ما باقی مانده است. بسیار مهم است که 
ببینیم در طول هفت سال گذشته چه اقداماتی شده و 
دولت به معنی عام کلمه چه خدماتی کرده و دستگاه 
اجرایی چه اقداماتی را انجــام داده و چگونه باید این 
خدمات را به مردم ارائه کنیم چون ارائه خدمت بدون 
مقایسه زمانی یا مقایسه با دولت های پیشین همچنین 
ضرورت تبیین شرایطی که ما در آن قرار گرفته  ایم، 

برای مردم کمی سخت و مشکل است.

امروز سخت ترین شرایط را در رو به روی 
خود می بینیم

رئیس جمهوری یادآور شد: از آغاز دولت تا امروز که 
سخت ترین شرایط را در رو به روی خود می بینیم در 
آغاز دولت اولین دولتی هســتیم که بعد از انقالب در 
شرایط تحریم کارمان را شروع کردیم تقریبا تحریم ها 
از سال ۹۰ شروع شد و در ۹۲ ما در شرایط تحریم دولت 
را آغاز کردیم شرایط اقتصادی، سیاسی برای همه شما 
روشن است. در طول این هفت سال ما سال اول و دوم 
در شرایط تحریمی بود ۹3 تا اواخر ۹4 و بعد هم از سال 
۹7 در تحریم بسیار شدید و بی سابقه بودیم عالوه بر 
این که اواخر سال گذشته با موضوع کرونا مواجه شدیم.
وی ادامه داد: ما در ادامه با موضوع کرونا مواجه شدیم 
یعنی هم شرایط را باید مدنظر قرار دهیم و هم خدمات 
را با خدمات گذشتگان مقایسه کنیم. جایی ممکن است 
خدمت ما بیشتر بوده، جایی کمتر بوده و جایی ممکن 
است نقطه قوت ما بوده و جایی نقطه ضعف. اما در عین 
حال هر موفقیتی داشتیم در سایه حضور و تالش مردم 

و رهنمودهای رهبر معظم انقالب بوده است.
رئیس جمهوری با بیان این که نقاط قوت تعلق به ملت 
دارد و نقاط ضعف تعلق به خودمان، گفت: در این هفت 
سال نکاتی برای تاریخ کشــور چه از لحاظ اقتصادی، 
سیاسی وجود دارد که می توان گفت شرایط استثنایی 
بوده اســت. به هر حال بعد از ۶۰ ســال در این دولت 
صادرات غیرنفتی بر واردات پیشــی گرفت. ۶۰ سال 

بی سابقه بوده است از زمان دولت مرحوم مصدق تا زمان 
ما.روحانی گفت: به هر حال در ۲۶ سال بی سابقه بوده 
که ما ۲ سال تورم تک رقمی داشته باشیم، در سال ۹۵ 
و ۹۶ ما در شرایطی بودیم که در سال ۹۵ باالترین رشد 
اقتصادی در جهان را داشتیم این هم باز کم نظیر است. 
اینهایی که من می گویم یا کم نظیر است یا بی نظیر در 

یا در فرصت زمانی خود فوق العاده است.
رئیس دولت تدبیر و امید یادآورشد: تا پایان این دولت 
۲ هزارمــگاوات بر ظرفیت تولید برق کشــور افزوده 
می شود که در دولت های قبلی بی سابقه است البته 
همه دولت ها خدماتی داشــتند که می توانیم آنها را 

مقایسه کنیم.

انتظارات باید در حد امکان پذیر جامعه و در 
حد واقعیت های جامعه باشد

وی با اشاره به اقدامات دولت در بخش آب اظهارداشت: 
تا پایان دولت باالی ۵۰ سد را افتتاح خواهیم کرد. این 
مقایسه ها کار خود رسانه است نه کار دولت، دولت عمل 
خود را انجام داده است، اما تبیین با رسانه هاست و نقد 
هم بر عهده رسانه ها است. شما کار را هم نقد و هم تببین 
می کنید اما اگر کار درست تبیین نشود، نقد بر واقعیت 

نمی نشیند.

اهم صحبت های او در پاســخ به سوال 
مدیران رسانه از این قرار است: 

آنچه در ذهن ما بود این بود که بیاییم علی رغم تحریم 
نفت ، آن را در بازار با قیمت روز بفروشیم، آن هم با ریال 
و بر مبنای ارز نیمایی این کار را انجام دهیم و البته با قرار 
دو ســال دیگر تحویل دهیم که هم مشکل ارز و ریال 
حل شود و هم نفت فروخته شود.اما برخی از این طرح 
ایراداتی گرفتند که عجیب است. مثالً اینکه می گویند 
دولت بعدی به این طرح متعهد می شود. این چیزی 
است که در همه دولت ها وجود دارد، مگر ما از دولت 
قبلی تعهد نداشتیم که دو میلیون مسکن مهر را تحویل 
دهیم؟ این کار را انجام دادیم. حتی در بخشــی از کار 
مسکن مهر فقط زمین  خالی وجود داشت اما آن را هم 
تکمیل کردیم.برخی معتقدند فروش نفت به این صورت 
بودجه جاری را افزایش می دهد و این به نفع نیست،این 
هم حرف عجیبی است. اصأل بودجه جاری یعنی چه؟ 
یعنی تمام حقوق بازنشســتگان و آموزش پرورش و 
نظام های ضعیف جامعه و حقوق همه کارمندان قوا از 

بودجه جاری است.
این یعنی بودجه جاری، که بخش عمــده آن هم به 
آموزش و پرورش و بهداشت تعلق دارد. نه اینکه پول 
توجیبی وزراست! یا مثاًل ما هرروز پول جاری را خرج 
نمای این ساختمان می کنیم و پرده های این سالن را 
تعویض می کنیم.پس کار دولت ها یک جریان کاری 
است که دارد انجام می شــود و معنی ندارد که دولت 

ها را از هم جدا کنیم، روند ادامه دار است و هر دولتی 
هم به دولت قبلی خود متعهد بوده و ممکن است به 
دولت بعدی هم تعهداتی بسپارد.ما اگر اوراق را منتشر 
می کنیم، برای سال آینده کار عمرانی انجام می دهیم و 
گاهی ممکن است چهل تا پنجاه درصد انجام یک کار 
عمرانی در سال جاری با سال بعدی تفاوت داشته باشد 
و در سال بعد گران تر شود. اما به هرحال اگر سایر قوا 
قبول نکنند این طرح هم اجرا نمی شود و سراغ طرح 

دیگری می رویم.

فشار حداکثری شکست خورده است
در پاسخ به پرسشــی درباره شکست سیاست فشار 
حداکثری ایاالت متحده آمریکا و ادعای ترامپ مبنی بر 
اینکه ظرف چند هفته می تواند با ایران مذاکره کند که از 
سوی نماینده روزنامه ایران مطرح شد{ فشار حداکثری 
از دید همه صددرصد شکست خورده است؛ این فشار 
برای مجبور کردن ایران به رفتن به پای میز مذاکره در 
حالت ضعف بود؛ عین این کار را اواخر سالهای ۹3 و ۹4 
هم انجام دادند و قیمت نفت کاهش دادند تا ما در فشار 
برای توافق قرار بگیریم؛ این کار را اسرائیل و عربستان 
طراحی کردند اما تاثیری نداشت.هدف آمریکایی ها 
این اســت که ما را در حالت قدرت دالر و ضعف ریال 
پای میز مذاکره برسانند و این کار امکان ناپذیر است و 
دیدند که نشد؛ در سالهای ۹7 و ۹8 کشور اداره شد و در 
سال ۹۹ نیز ان شاءاهلل کشور اداره خواهد شد و در سال 
آینده نیز کشور اداره خواهد شد؛ بنابراین آمریکایی ها 
در هدفی که در سیاست فشار حداکثری داشتند دچار 
شکست قطعی شدند و آنها می خواستند دنیا به سمت 
آنها بیایند؛ آمریکا میخواست علیه برجام کار کند اما 
هیچکس قبول نکرد. امروز در سازمان ملل و در مجامع 
جهانی اگر بحثی درباره برجام میشود جز آمریکا و یکی 

دو کشور که از اذناب آمریکا هستند .

دیگران با آمریکا همراهی نمی کنند.
آمریکایی ها می خواستند کشور را به بحران بکشانند 
و مردم به خیابان ها بیایند اما دچار شکست قطعی و 
حتمی شده اند؛ مردم را مقداری به زحمت انداختند و 
خودشان نیز در دنیا بی آبرو شدند.دولت بعدی آمریکا 
چه این دولت باشد و چه دولتی دیگر باشد حتما به فکر 
راه حل جدید می افتند؛ چــون راه فعلی جواب نداده 
است و مجبورند راه را تغییر دهند اما ما فعال بر مبنای 
اینکه تحریم هست و باز هم ادامه می یابد کشور را اداره 
میکنیم؛ ما توانیم کشور را اداره کنیم. برخی از دوستان 
در سال ۹7 پیش بینی تورم سه رقمی میکردند اما در 
ماه های آخر ۹8 تورم کاهش یافت؛ االن تورم ساالنه 
ما ۲۵ درصد اســت. پیش بینی هایی که برخی حتی 
اقتصاددانان داخلی می کردند محقق نشده است.با اشاره 
به تاثیرات ویروس کرونا در کشور{در ماجرای کرونا 

نشان دادیم که علی رغم تحریم و مشکالت در مقایسه 
با سایر کشور ها یا جلوتر حرکت کردیم یا در جایگاهی 
برابر قرار گرفته ایم. در ماجرای کرونا اروپا و آمریکا به 
روزهایی رسیدند که با کمبود تخت مواجه شدند اما در 
بدترین شرایطی که ما پیدا کردیم، بار هم تخت خالی 
داشتیم؛ علی رغم فشارها میتوانیم با وحدت کشور را 
اداره کنیم و اگر وحدت و یگانگی ادامه پیدا کند فشار 

آمریکا دچار شکست خواهد شد.

توافق با آمریکا به معنای بازگشت به برجام 
است

در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره 
رســیدن به توافق با ایران در روزهای نخست ریاست 
جمهوری خود در دوره جدید{ ترامپ حرفهای زیادی 
می زند؛ یک مرتبه گفت اگر در انتخابات پیروز شوم در 
ماه اول با ایران توافق می کنم اما اخیراً گفته که منظور 
من هفته نخست ریاست جمهوری دوره جدید بوده 
است. اگر توافق به معنای بازگشت به برجام است، همین 
امروز هم این توافق انجام می شود اما اگر بخواهند کار 
دیگری انجام دهند و فشاری به ملت ایران تحمیل کنند 

دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. 

با تک نرخی شدن ارز مخالف بودم
ردر پاســخ به پرسش مدیرمســئول روزنامه دنیای 
اقتصاد مبنی بــر اینکه آیا با سیاســت های غیرقابل 
پیش بینی دولت ها، ســرمایه گذار خارجی و داخلی 
قائل به ســرمایه گذاری خواهد بود{ دولت و مجلس 
در قانون گذاری باید امنیت در اقتصاد به وجود آورند تا 
مقرارت هر روز تغییر نکند. اگر چنین باشد معلوم است 
که آینده مبهم می شود و سرمایه گذاری را دچار مشکل 
می کند البته باالتر از این هــم در کل مجموعه نظام 

مسائلی وجود دارد که من نمیخواهم وارد آن بشوم.
چرا وقتی انتخابات تمام شد در سال ۹۲ قیمت ارز پایین 
آمد؟ چون مردم تصور کردند که دولتی سرکار آمده 
است که مشکالت اقتصادی و بین المللی را حل می کند 
و ما هنوز کاری نکرده بودیم. اما در همان اواخر ۹۶ و ۹7 
اتفاقاتی افتاد که مردم را نگران کرد یکی در ۹۶ که در 
داخل بود و دیگری کار آمریکا برای خروج از برجام در 

۹7 که یکباره قیمت ارز را روزانه و ساعتی باال می برد.
 در کرونا در برخی کشورها قیمت پول ملی پایین آمد 
مثالً در ترکیه. ما هم در دولت تالش کردیم که مشکل 
را حل کنیم. چون ارز کافی در کشور بود و ما باید جلوی 
خروج سرمایه را بگیریم و نیز اینکه ارز تک نرخی شود 
که ابتدا با این امر مخالفت داشتم و درنهایت که همه 
اقتصاددانان دولت و خارج از آن جلسه گذاشتند و در 
آن مطرح شد که همه یکصدا و به اتفاق می گویند که 
راه حل، ارز تک نرخی اســت من از نظر مخالف خودم 

برگشتم و برای آرامش بازار موافقت کردم.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور گفــت: 
امــروز بــا وجــود همــه تحریم هــا و تهدیدهایی که 
متوجــه این  نظــام  اســت، اقتصــاد ایــران یکــی از 
 اقتصادهــای بــزرگ  جهان و  بــا تکیه بــر مقیاس های 
غربی است.محمدباقر نوبخت  در دومین  جشنواره کارمند 
تراز انقالب اسالمی که در مرکز همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شد، افزود: هدف از بین بردن شهیدان 
رجایی و باهنر، رئیس جمهور و نخســت وزیرکشور، در 
حقیقت از میان  بردن  اصل نظام  بود و امروز هم  که سال ها 
از آن زمان سپری شده، دشمنان  انقالب اسالمی به دنبال 
ساقط کردن  نظام هســتند.معاون رئیس جمهور افزود: 
منافقین معتقد بودند که با ترور شهیدان رجایی، باهنر و 
مطهری به عنوان مغزها و دستان این نظام اسالمی می توانند 
نظام را به سقوط بکشــانند و در کنار آن مردم هم درامان 

نبودند.رئیس ســازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بعد از 
این  وقایع جنگ به  مردم کشورمان  تحمیل شد تا بلکه از 
این طریق نظام جمهوری اســالمی را در ایران  به سقوط 
بکشانند. یعنی دشــمنی با این نظام  ادامه یافت، اما چون 
نتوانستتد از این طریق به  نتیجه برسند حمله به اسالم را 
آغاز کردند و برای همین منظور می بینیم که ســربریدن 
افراد توسط تربیت یافتگان غرب را به عنوان اسالم معرفی 
می کنند.نوبخت درباره علت این دشمنی مداوم و طوالنی 
مدت با نظام برخواسته از انقالب اسالمی، خاطر نشان کرد: 
زمانی نازیسم و فاشیسم یک جبهه تشکیل دادند و  از سوی 

دیگر هم کاپیتالیسم و سوسیالیسم با هم متحد شدند؛ اتحاد 
آنها بیش از 8۰  میلیون نفر را در جنگ جهانی دوم از بین  برد 
و در نهایت متفقین بر متحدین پیروز شدند. اما از نیمه دوم  
قرن  بیستم اتحاد پیروزمندان جنگ جهانی، به نفاق منجر 
شد و نتیجه آن نیزجنگ سرد است و کودتاهایی فراوانی 
که برای ثابت کردن تفکرات خود در سراســر جهان انجام 
دادند.وی افزود: در چنین وضعیتی مجتهد جامع الشرایطی  
عنوان  کرد  که می توان نه به شــرق و نه به غرب وابســته 
 بود؛ این  باعث شــد نظامی به نام جمهوری اسالمی ایران
 متولد شــود.رئیس ســازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: 

بعد از این  وقایع جنگ به  مردم کشــورمان  تحمیل شد تا 
بلکه از این طریق نظام جمهوری اســالمی را در ایران  به 
سقوط بکشانند. یعنی دشــمنی با این نظام  ادامه یافت، 
اما چون نتوانســتتد از این طریق به  نتیجه برسند حمله 
به اسالم را آغاز کردند و برای همین منظور می بینیم که 
سربریدن افراد توســط تربیت یافتگان غرب را به عنوان 
اســالم معرفی می کنند.نوبخت افزود: امروز با وجود همه 
تحریم ها و تهدیدهایی که متوجه این  نظام  است، امنیت  
و قدرت  موشــکی ایران  را ببینید که در چه وضعیتی قرار 
دارد یا همین  اقتصاد ایران  که وقتی بعضی ها به اصطالح 
کم می آوردند می گویند بــه اقتصادتان نگاه کنید ببنید 
در چه وضعیتی  قرار دارد؛ اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای 
 بزرگ  جهان است و این  را هم با تکیه بر مقیاس های غربی ها

 عنوان می کنیم.

روحانی: توافق با آمریکا یعنی بازگشت به برجام

مخالف   ارز تک نرخی  بودم

رئیس سازمان برنامه وبودجه:

ایران با وجود تحریم ها یک اقتصاد بزرگ است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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به گفته رییس اتحادیه طال و جواهر تهران، ارائه کارت 
ملی برای خرید ســکه و طال به منظور جلوگیری از 
پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار 
است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طال با 
موضوع مالیات ارتباطی ندارد.ابراهیم محمدولی در 
رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه کارت 
ملی جهت خرید ســکه و طال، اظهار کرد: طرح این 
دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی است، 
به حدود یکسال و نیم پیش بازمی گردد که براساس 
آن میزان خرید باالی ۱۵ میلیون تومان منوط به ارائه 
کارت ملی بوده و هدف اصلی آن بررسی اصالت خریدار 

و تطابق کارت بانکی با کارت ملی وی بوده است.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه بعضا 
دیده شده که سارقان با کارت های مسروقه بانکی اقدام 

به خرید سکه و طال کرده که موجب بروز مشکالتی 
برای فروشــندگان و همکاران صنفی ما شده است 
تاکید کرد: در زمان ابالغ این دستورالعمل، ۱۵ میلیون 
تومان حدوداً برابر با ۱۲۰ گرم طــال بود، اما در حال 
حاضر این مبلغ کمتر از ۱۵ گرم طال می شود؛ لذا الزم 
است مسئوالن امر میزان سقف خرید طال با کارت ملی 

را با توجه به شرایط روز افزایش دهند.
این مقام صنفی ضمن رد ارتباط این موضوع با بحث 
اخذ مالیات از خریداران، افزود: تصمیم برای دریافت 
مالیات، با سازمان امور مالیاتی است و هیچ ارتباطی با 
اتحادیه طال و جواهر ندارد. ضمن اینکه در این رابطه، 
بخشنامه ای هم به ما ابالغ نشده است؛ بنابراین ارائه 
کارت ملی برای خرید طال و سکه تنها به منظور مبارزه 

با پولشویی خواهد بود.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قرار است 
تا در کنار بازرســی از خرده فروشان، بازرسی از عمده 
فروشان و انبارها نیز جدی تر شود، گفت که بیشترین 
واحدهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها مربوط به 
اصناف اســت.جالل الدین محمد شکریه اظهار کرد: 
طبق گفته کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
وزارت صمــت، اصناف ۲۲۷ هزار انبار ثبت شــده در 
ســامانه جامع انبارها دارند که اطالعات آن ها از مرکز 
امور اصناف و بازرگانان دریافت شده است. این مقدار، 
۴۳ درصد از کل انبارهای ثبت شده و بیشترین سهم 

از این آمار است.
وی با بیان اینکه بر اساس اختیارات و امکانات جدیدی 
که به بازرسان صنفی داده شــده، قرار است تا در کنار 
بازرسی از خرده فروشــان، بازرسی از عمده فروشان و 
انبارها نیز جدی تر شــود، گفت: مدتی است که ذیل 
ســتاد تنظیم بازار کشور، شورای تشــدید بازرسی و 
نظارت تشکیل شده است و یکی از تصمیماتی که در 
این شورا اتخاذ شــد، ایجاد سطح دسترسی بازرسان 
اصناف به سامانه جامع انبارها است که پیرو درخواست 
اتاق اصناف از ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت و 
معاون داخلی بازرگانی این وزارت خانه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در گام نخست، سطحی از دسترسی 

به این ســامانه به مدیران بازرســی مراکز استان ها و 
شهرستان های تابعه داده شــد، اظهار کرد: این امر از 
آن جهت اهمیت دارد که ما باید در شرایط تحریم های 
ظالمانه و جنگ اقتصادی بازرســی ها را به ســمت 
عمده فروشــان، انبارها و مراکز نگهداری کاالها سوق 
داده و این بازرسی ها را محدود به خرده فروشان نکنیم. 
در این راستا شاهد همکاری دادستان ها هم بوده ایم تا 
جایی که ایشان در برخی از شهرهای مهم با توجه به پایه 
قضایی که دارند، به همراه سایر نمایندگان دستگاه ها 
مثل ســازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان 
حمایت و بازرسان اتاق اصناف در قالب گشت مشترک 

از عمده فروشان و انبارها بازرسی می کنند.
به گفته شکریه از آعاز راه اندازی سامانه جامع انبارها در 
سال ۹۵ تاکنون ۷۵۰ هزار واحد در آن ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد ۱۵ هزار واحد در حال ثبت رسید حواله 
و موجودی انبارها هستند و بیشترین تعداد ثبت نام ها 
که اطالعات آن به صورت وب سرویس دریافت شده 
اســت مربوط به مرکز امور اصناف است که تعداد آن 
برابر با ۲۲۷ هزار و ۷۸۳ مورد است. به عبارت دیگر، ۴۳ 
درصد اطالعات ثبت نامی سامانه جامع انبارها مربوط به 
مرکز امور اصناف است. البته ما نیازی به اطالعات سه 
میلیون واحد صنفی نداریم، بلکه برای ما تنها اطالعات 

عمده فروشان و آن ها که انباری دارند، کاربردی است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، اگرچه در طول دو سال 
با رشــد ۲.۵ برابری در حوزه خدمات مرکز ملی تبادل 
اطالعات مواجه شده ایم و در تیر ماه سال جاری تعداد 
۱۲۰ میلیون مراجعه به نهادها کاهش پیدا کرده است، اما 
هنوز هم برخی دستگاه های دولتی، در به اشتراک گذاری 
اطالعات خود در گــذرگاه خدمات دولــت همکاری 
نمی کنند.سال هاست که دولت ها به دنبال الکترونیکی 
کردن خدمات هستند و استقرار دولت الکترونیک در این 
زمینه بسیار موثر است،   اگر امور کشور و خدمات دهی 
به سوی الکترونیکی شدن برود، منجر به شفاف سازی 
می شود.  اما به اعتقاد برخی کارشناسان زیرساخت های 

مورد نیاز آماده نبوده و از این رو در عمل موفق نبودیم.  
از سوی دیگر، این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع 
کرونا در کشــور، یکی از مهم ترین  راه های جلوگیری از 
گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه نشینی 
و رعایــت فاصله گذاری اجتماعی عنوان شــده، دولت 
الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت غیرحضوری و 
الکترونیکی یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند 
مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد. 
در این راستا امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در تبیین کارکردهای دولــت الکترونیک به 
فرآیند اعطای وام یک میلیون تومانی توسط اقشار نیازمند 
که از شیوع بیماری کرونا در کشور آسیب دیده اند، اشاره 
کرده و گفت: طی این اقدام فرآیند اعطای وام به گونه ای 
طراحی شده بود که بدون هیچ گونه مراجعه حضوری، وام 

مورد تقاضا توسط یک پیامک پرداخت می شد.
وی ادامه داد: زیرساخت فنی این امر به شکلی طراحی 
شــده بود که ضمن تبادل داده به صورت متوالی میان 
دستگاه ها، متقاضی با ارســال یک پیامک، می توانست 

بدون نیاز به مراجعه بانک، معرفی وثیقه، افتتاح حساب 
و در پی آن امضای فرم های متعدد و ثبت اثر انگشت وام 
خود را دریافت کند که این خــود مثالی عینی از دولت 
الکترونیک اســت.رئیس ســازمان فناوری اطالعات با 
تشریح جزییات گذرگاه ملی تبادل خدمات، آن را مسیری 
دانست که دستگاه های مختلف دولتی در کشور از طریق 
به اشتراک گذاری داده می توانند به ارایه خدماتی بپردازند 
که نتیجه آن برای مردم قابل لمس است. ناظمی در ادامه 
اظهار کرد: خوشه های مختلف اعم از چندین دستگاه و 
پایگاه های متعدد داده ملی به مرکز ملی تبادل اطالعات 
متصل هســتند و می توانند با رعایــت قواعدی جهت 
استفاده از این اطالعات مانند کسب اجازه از دستگاه های 
صاحب اطالعات و رعایت پروتکل های الزم به اطالعات 
ارزشمندی در حوزه هایی نظیر کد ملی، شناسه حقوقی 
شرکت ها، کد پستی، اطالعات مربوط به اسناد و امالک، 
حساب های بانکی و غیره دسترسی داشته باشند و از این 
طریق باعث کاهش مراجعه حضوری مردم شــوند.  اما 
متاسفانه شاهدیم که برخی دستگاه های دولتی در راستای 
به اشتراک گذاری اطالعات خود در گذرگاه خدمات دولت 
)GSB( همکاری الزم را به عمل نمی آورند.وی با ارایه 
آمار و اطالعاتی در حوزه دولــت الکترونیک، بیان کرد: 
در طول دو ســال از حدود ۳۰۰ خدمت به بیش از ۸۰۰ 
خدمت در مرکز ملی تبادل اطالعات رسیده ایم که نشانه 
وجود رشد ۲.۵ برابری است. هم چنین تعداد دستگاه های 
خدمت گیرنده، حدود ۶۰ دستگاه بوده که امروزه به طور 
تقریبی همه دستگاه ها یعنی حدود ۱۵۰ دستگاه اصلی 
به این گذرگاه متصل شده اند. اما حدود ۳۰ دستگاه، یعنی 
کمتر از یک چهارم، نسبت به ارایه سرویس اقدام می کنند 

و بقیه بیشتر خدمت گیرنده هستند.

یک فعــال بخش خصوصــی با بیان اینکه شــرکت 
پشتیبانی امور دام ۳۳ درصد واردات نهاده ها را انجام 
می دهد، گفت: سهم بزرگترین شرکت بخش خصوصی 
از واردات نهاده های دامی بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است.

داوود رنگی اظهار داشــت: در واردات نهاده های دامی 
انحصاری وجود ندارد زیرا ســهم شرکت پشتیبانی 
امور دام از واردات این اقالم ۳۳ درصد و ســهم بخش 
خصوصی از واردات نهاده های دامی ۶۷ درصد است.

وی افزود: سهم شرکت پشــتیبانی امور دام از واردات 
نهاده های دامی به تنهایی ۳۰ درصد اســت در حالی 
که سهم بزرگترین شرکت بخش خصوصی از واردات 

نهاده های دامی بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است.
رنگی اظهار کرد: بــرای واردات نهاده های دام و طیور 
در سال ۹۸ بیش از ۴۰۶ شرکت اقدام به ثبت سفارش 
کردند که برای دریافت ارز بــه وزارت صمت معرفی 
شــدند اما بخش عمده واردات نهاده های دام و طیور 
توسط ۷۰ شرکت انجام می شــود.عضو هیأت مدیره 

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه 
داد: شرکت هایی که برای واردات نهاده های دام و طیور 
در سال گذشته ثبت سفارش انجام داده اند از پتانسیل 
و ظرفیت مالی و اعتباری مختلفی برخوردار هستند به 
همین دلیل در تأمین ارز برای آنها بر اســاس اولویت 

بندی از سوی دستگاه های ذی ربط اقدام شد.
این فعال اقتصادی گفت: اولویت بندی شــرکت های 
واردکننده نهاده های دام و طیور بــرای دریافت ارز با 
توجه به محدودیت هایی که برای تأمین ارز از ســوی 
بانک مرکزی وجــود دارد و همچنین تــوان وارداتی 
شرکت ها انجام شــده است.رنگی با اشــاره به رشد 
چشمگیر تعداد شرکت هایی که برای واردات نهاده های 
دام و طیور ثبت سفارش کردند، تصریح کرد: در سال 
۹۸ به یک باره شــاهد ایجاد شرکت های خلق الساعه 
ای بودیم که برای ثبت سفارش نهاده های دام و طیور 
اقدام کردند در حالی که حتی یک بار هم سابقه چنین 

فعالیتی را نداشتند.

مــردم و متقاضیان دریافت 
تسهیالت ودیعه مستأجران 
کــه در تهــران ۵۰، در ۷ 
کالنشهر ۳۰ و سایر شهرها 
۱۵ میلیون تومان اســت به 
دلیل نامشخص بودن سازوکار وضعیت ابالغ و اجرایی 
شدن وام به بانک ها ســرگردان هستند. این در حالی 
اســت که رییس دفتر رییس جمهوری نیز اعالم کرد 
که دولت برای کمک به مســتاجران ۲۰هزار میلیارد 
تومان در اختیار بانک های کشــور قرار داده است تا به 
متقاضیان، تسهیالت ودیعه مسکن با سود ۱۳درصد 

پرداخت کند.

از طرفی دیگر در حالی که وزارت راه و شهرسازی پیش 
از این از واگذاری پرداخت وام ودیعه مسکن به بانک ها 
خبر داده بود، رئیس کل بانک مرکزی، این وزارتخانه 

را مسئول معرفی مشموالن دریافت این وام دانست.
اما محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی، درباره وام 
ودیعه مسکن اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۳۳۳ 
هزار و ۱۱ نفر پیامک برای دریافت کمک ودیعه مسکن 
ارسال کردند که بخش عمده ای از این متقاضیان کد 
ملی معتبر نداشتند و هم اکنون ۳۹۱ هزار و ۶۰۰ نفر 
متقاضی واقعی هستند. به گفته اسالمی، ۲۵۲ هزار نفر 
واجد شرایط بوده اند که از این تعداد، ۴۹ هزار و ۱۷ نفر 
به بانک ها معرفی شده اند. همچنین تا کنون ۱۹ نفر در 
بانک های عامل اعطای تسهیالت ودیعه مسکن پرونده 
تشکیل داده اند و تا یکشــنبه شب هفته جاری، ۹ نفر 

تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کرده اند.

تا كنون تنها 9 نفر وام اجاره دریافت كرده اند

کندی  در پرداخت وام  ودیعه مسکن
وام ودیعه مسکن یک دهم خانوارهای مستاجر را هم شامل نمی دهد

تسهیالت ودیعه مسکن راه حل نیست
میثم مهرپور، کارشناس مسکن

زمانی که اولویت ها در پرداخت وام ودیعه مسکن اعالم شد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی و افراد کم درآمد در لیست اول قرار گرفتند. این بزرگترین ابهام در رابطه با طرح خام و بررسی نشده پرداخت وام ودیعه مسکن است. 
در بخشی از توضیحات وزیر راه آمده است خانواده های تحت پوشش نهاد های حمایتی مثل بهزیستی یا کمیته امداد هم در اولویت دریافت تسهیالت ودیعه مسکن هستند در حالی که این سوال وجود دارد که اقساط این تسهیالت قرار است 

توسط چه کسی پرداخت شود چرا که پرداخت اقساط ۵۳۰ هزار تومانی برای خانوار های تحت پوششی که شاید مجموع دریافتی آن ها از این نهاد ها در همین اندازه باشد بسیار مشکل است. ابهامات دیگری نیز در این بین مطرح می شود.
اینکه زمان مشخصی برای تداوم یا توقف آن تعیین نشده است یعنی مشخص نیست اجرای طرح تسهیالت ودیعه مسکن صرفا مربوط به تبعات شیوع کرونا بوده و برای این دوره در نظر گرفته شده یا بعد از کرونا نیز ادامه خواهد داشت. ضمن 

اینکه مشخص نیست اصوال قرار است چه مشکلی از خانواده های مستاجر حل شود. 
دالیل تاخیر در پرداخت و اجرای این طرح نیز بسیار است. افراد و خانوارهایی وجود دارند که مستاجر بوده اند ولی سالهاست قرارداد اجاره خود را به صورت دستی و توافقی تمدید کرده اند. هم چنین افرادی هستند که اجاره نامه را هر سال 
در امالک تمدید کرده اند اما کد رهیگیری ندارند. از طرف دیگر زوج هایی وجود دارند که به دلیل نداشتن توانایی در اجاره مسکن در منازل والدین خود زندگی می کنند و خواهان دریافت این وام هستند. مجموعه این دالیل منجر به انعقاد 
قراردادهای صوری برای گرفتن وام شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به دلیل این شرایط و نداشتن بانک اطالعاتی درست و به روز در حال حاضر نمی تواند واجدان واقعی و متقاضیان را احراز هویت کند و تاخیر در اعطای وام به همین 
دالیل است. پس سازوکار مشخصی برای اینکه دولت بتواند مستاجر واقعی را شناسایی کند وجود نداشته و این در حالی است که قانون مشخصی هم برای اینکه به چه کسانی باید وام تعلق بگیرد وجود ندارد. لذا در مجموع به نظر می رسد با 

توجه به ابهامات و ایرادات موجود، این طرح توفیق چندانی نداشته باشد.
اما مشکل دیگری که در این بین مطرح شده است ابهام در منایع مالی اختصاص داده شده به این طرح است. قرار شد به دلیل بحران کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت اختصاص پیدا کند که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را برای 
پرداخت وام ودیعه مسکن اختصاص داده است. پس منابع مالی اختصاصی برای این طرح وجود نداشته و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز سرنوشت دقیقی ندارد. در حال حاضر برای خرید مسکن ۷۰ متری با میانگین متری ۲۰ میلون تومان 
که البته بیشتر هم قیمت گذاری شده است، نیاز به یک میلیارد و دویست تا یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پول است. رهن این مسکن هم حداقل نیاز به ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه دارد. ۹ میلیون خانوار مستاجر داریم که با این شرایط 

این وام یک دهم خانوارهای مستاجر را هم پوشش نمی دهد. 
اما این طرح قطعا روی کاهش نرخ اجاره تاثیری نخواهد داشت، چه بسا حتی موجب افزایش اجاره بها نیز شود. اجرای این طرح فقط مستاجران را بدهکارتر کرده و امید آن ها به خانه دار شدن را کمرنگ تر می کند. در حالی که بر اساس قانون 
اساسی دولت موظف است شرایط را برای خانه دار کردن همه اقشار جامعه به خصوص کارگران و کارمندان و دهک های پایین درآمدی فراهم کند، چرا که تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و کاالی اساسی در قانون اساسی آمده، اما امروز 

شاهدیم که با این اقدام نه تنها مشکلی از مستاجران حل نخواهد شد بلکه خانوار های فقیر و دهک های پایین بدهکار ترشده و امید خانه دار شدن شان کمرنگ تر می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سازوکار سیاستگذار برای توقف ریزش شاخص 
همایون دارابی، کارشناس بورس

به دلیل ریزش های مکرری که در دو هفته اخیر در شاخص بورس اتفاق افتاد که البته روند اصالحی آن درست تر است دولت یک سری تصمیماتی را اتخاذ کرده که به نظر می رسد نتیجه مثبتی را در بازار سرمایه و رشد شاخص بورس داشته 
باشد. پس از چند روز ریزش روز گذشته شاهد بودیم که شاخص به میزان ۴۱ هزار واحد رشد کرد که نتایج تصمیمات دولت را در این رشد نمی توان نادیده گرفت. تزریق پول در شرایط کنونی که چشم سهامداران به حمایت دولت از این 
بازار است نتایج خوبی خواهد داشت و منجر به جمع آوری صف های فروش از روز گذشته شده است. البته درست است که فشار فروشی که در بازار وجود دارد رو به کاهش بوده و حرکت خرید از سوی حقوقی ها در بازار شروع شده اما برخی 

از فعاالن حقیقی که در سود قرار دارند، تمایل به شناسایی سود دارند و از سویی مقداری هیجان زدگی نیز در بازار به چشم می خورد. بنابراین باید امیدوار بود جو هیجانی بازار به زودی پایان یابد. 
متاسفانه تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناسی خصوصا تغییر ساعت معامالت درست یک روز بعد از صعودی شدن شاخص، سبب بی اعتمادی سهامداران و ادامه روند افت بازار شد که دولت را ناچار به ارایه حمایت های مالی از این بازار 
کرده است. به عنوان نمونه تغییر ۲۴ ساعته تصمیم سازمان بورس در خصوص دو زمانه شدن معامالت نشان می دهد که این تصمیم بدون کارشناسی بوده و تداوم روند کاهشی بازار سرمایه در حالی که روز قبل از آن بازار توانسته بود دوره 
اصالح را پشت سر بگذارد، از نتایج این تصمیم گیری بوده است. از طرفی دیگر اگرچه باید منتظر بمانیم تا بازار جریان طبیعی خود را پیدا کند اما ناظر بازار و مدیر فعالیت های بازار نیز باید نقش رگوالتوری خود را در شرایط مختلف رشد و 

صعود و سقوط شاخص ایفا کند.
ماههای آینده نیز ماه های پر از فراز و فرودی خواهد بود اما پیشی بینی دقیق آن در رابطه با تغییرات بورس امکان پذیر نیست. دولت باید مسیر درست را در پیش بگیرد و کاهش نرخ بهره را هم همواره در نظر داشته باشد. همچنین دولت 
باید از تصمیمات ناگهانی دوری کرده و تدوام حمایت از بازار سرمایه را در دستور کا رخود داشته باشد. دولت باید شرکت های خود در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و معدن را در بورس عرضه کند و بدین ترتیب به حمایت های خود از بورس 

ادامه دهد. هرچند قیمت ها همیشه در بازار با فراز و فرود و اصالح همراه بوده و کارنامه بازار طی سال های گذشته مشخص است و نباید این چند روز را مبنا قرار داد.

قرار است که با هماهنگی 
متولیان بــازار، روزانه ۱۰ 
هــزار میلیــارد تومان به 
مــدت ۱۰ روز کاری برای 
جمع آوری صف های فروش 
اختصاص یابد و بدین شیوه از ریزش شاخص بورس 
جلوگیری شود. همزمان که سهامداران به دستهای 
دولت برای حمایت چشم دوخته اند، گزارش های 
عملکرد شــرکتها برای ماه قبل هم در حال انتشار 

است که مطابق ارزیابی کارشناسان امیدوارکننده 
بوده است. این در حالی اســت که سرمایه گذاران 
بورس این هفته دغدغه هایشــان به این ســواالت 
ختم می شــد؛ علت روند نزولی بازار چیســت. آیا 
بازار سرمایه روزهای خوش گذشته را دوباره تجربه 

می کند.
نیما آزادی، تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
شاخص بورس در چند وقت اخیر بیش از ۲۲ درصد 
از بها را از دست داده اعالم کرد: این میزان سنگین 
ترین ریزش نماگر بازار در پنج ســال اخیر است. 
آخرین باری که شاخص بیش از این مقدار کاهش 
پیدا کرده بود، کاهش ۳۲ درصدی در دو سال ۹۳ 

و ۹۴ بود. بنابراین دلیل حساســیت بازار و نگرانی 
فعالین بازار مشخص اســت! چرا که سنگین ترین 
ریزش )از نظر شــتاب کاهش( در یــک دهه اخیر 
اســت. ضعف بزرگ حال حاضر بــازار فقدان یک 

بازارساز حرفه ای است.
در رابطه با ریزش شــاخص بــورس دلیل دیگری 
هم وجود دارد. اما و اگرها و تایید و تکذیب ها برای 
عرضه "صندوق دارا دوم" منجر به واکنش حقوقی 
های بازار شد و عرضه ســهام در بازار شدت گرفت 
و نهایتا در تاریخ ۲۰ مرداد خبر لغو عرضه صندوق 
دارا دوم رسما اعالم شد که موجب سلب اطمینان و 
اعتماد سهامداران و ریزش قیمت سهام  گردید. این 

موضوع مهم و تاثیرگذار در بورس، طی یکی دو روز 
با تکذیب و تایید های فراوان و بحث در کمیسون 
اقتصادی مجلس، باالخره توسط وزیر اقتصاد تایید 
و قرار شــد ETF  دوم متشکل از ۱۵ درصد سهام 
دولت در شــرکت های پاالیش نفت بندر عباس، 
پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران و پاالیش 
نفت تبریز در هفته دولت اجرایی و عرضه گردد. با 
این حال اما وضعیت شاخص به قبل از دعوای دارا 
دوم بازنگشت و این پایان ماجرای روزهای پرتنش 
بورسی نبود چرا که طبق اعالم فعاالن بازار سرمایه 
این اتفاقات و عدم ثبات در تصمیمات هیات دولت 

باعث ریزش قیمت سهام شرکت ها شد.

تزریق روزانه 10 هزار میلیارد تومان برای جمع آوری صف های فروش به بازار سرمایه 

پول پاشی برای رشد  بورس
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بازرسیازعمدهفروشانوانبارهاجدیترمیشود

خریدطالباکارتملیارتباطیبااخذمالیاتندارد

مقاومتدستگاههایدولتیدربهاشتراکگذاریاطالعات

سهم بزرگترین واردكننده بخش خصوصی؛ 1۶ درصد

واردات٣٣درصدنهادههایدامیدراختیاردولتاست
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معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری:
صادرات 700 ميليون دالری دانش بنيان ها 

ســتاری با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در 
کل کشور با اشتغال زایی ۳۰۰ هزار نفر ثبت شده و مشغول فعالیت هستند، 
گفت: شرکت های دانش بنیان سال گذشــته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در 

کشور فروش محصول داشته اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، صبح امروز)۴ شهریور( در حاشیه 
بازدید از محصوالت فناورانه و دانش بنیان پارک علم و فناوری استان ایالم، 
اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 

در کشور فروش محصول داشته اند.
»ســورنا ســتاری« تصریح کرد: در حال حاضر  ۵  هزار و ۳۰۰ شــرکت 
دانش بنیان در کل کشور با اشتغال زایی ۳۰۰ هزار نفر ثبت شده و مشغول 
فعالیت هســتند.وی  با بیان اینکــه پارک علم و فناوری و شــکل گیری 
شرکت های دانش بنیان در استان ایالم روند بسیار خوبی دارد، یادآور شد: 
با این وجود تولیدات و فعالیت شــرکت های دانش بنیان در اســتان ایالم 
رشد و توسعه قابل توجهی داشته است که با توجه به پتانسیل موجود در 
استان، امکان رشد روزافزون این حوزه وجود دارد.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری ابراز کرد: پارک علم و فناوری استان ایالم باید تقویت شود 
که نیازمند سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها برای افزایش کمی و کیفی 

شرکت های دانش بنیان است .
ستاری تصریح کرد: این کار با حمایت و نگاه ویژه استاندار ایالم، مسئوالن 
فرهنگی و آموزشی و جوانان مستعد و صاحب فکر و ایده استان امکان پذیر 
است.وی در سومین روز از هفته دولت به منظور شرکت در آیین رونمایی 
متمرکز از طرح های هفته دولت استان ایالم به این استان سفر کرده است.

ســتاری همچنین در این ســفر از پروژه عمرانی مجتمع پــارک علم و 
فنــاوری ایــالم و نمایشــگاه محصــوالت فناورانــه، مرکــز نــوآوری 
و شــتاب دهی جوانان و مرکز توســعه کســب و کارهای فضای مجازی 
جهاد دانشــگاهی، مرکز نوآوری دانشــگاه آزاد ایالم، مجتمع نوآوری و 
فناوری دانشــگاه ایالم و طرح های کتابخانه، آزمایشگاه جامع تحقیقات 
 و مرکز نگهداری و تکثیر حیوانات آزمایشــگاهی دانشــگاه علوم پزشکی 

ایالم بازدید می کند.

انتقاد نژاد بهرام از نفوذ شركت های دانش بنيان در 
بافت مسكونی 

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شــهر تهران از نفوذ شرکت های دانش 
بنیان به بافت مســکونی انتقاد کرد. به گزارش ایســنا، زهرا نژاد بهرام در 
تذکر پیش از دستور خود با بیان این که اخیرا برخی از دانشگاه های تهران 
با استناد به دالیل مختلفی همچون ضرورت ارتقای پیوند شهر و دانشگاه 
اقدام به تهیه طرح هایی تحت عنوان "نواحی نوآوری" کردند، گفت: این 
موضوع دارای ایراد است چرا که اوال بخش قابل توجهی از تکالیف مندرج 
در طرح های جامع و تفصیلی شــهر تهران پس از سال ها از ابالغ طرحها 
هنوز بالتکلیف مانده و بهتر است این طرح های فرادستی در اولویت اجرا 

قرار گیرد.
وی با بیان این که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی که تحت عنوان 
طرح مجموعه شهری تهران در سال ۸۰ تصویب شد باید هر گونه توسعه 
و گسترش فضاهای دانشگاهی در قســمت های مرکزی و پر تردد تهران 
جلوگیری شود، افزود: بر همین اساس همکاری برخی شهرداران مناطق با 
طرح های نوآوری دانشگاه ها، فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی است و  این در 
حالی است که ما هنوز تجربه تلخ ساماندهی دانشگاه تهران را از یاد نبردیم 
که پس از گذشت دو دهه چه بالیی بر سر بافت محلی آورد و باعث از هم 
گسیختگی انسجام اجتماعی و بروز تبعات شد. بر همین اساس از شهرداری 
تهران می خواهیم که از هر گونه توافق با دانشــگاه ها در راســتای توسعه 
محالت نوآوری خوداری کند.نژاد بهرام همچنین پس از استماع گزارش 
شورایاری منطقه ۱۸ با بیان این که منطقه ۱۸ دارای بیشترین حجم بافت 
فرسوده است که مشــکالت و معضالت فراوانی ایجاد کرده گفت: حدود 
یکهزار واحد مسکونی حدود سه سال است که تا مرز ۹۰ درصد ساخت و 
سازشان انجام شده اما بابت بدهی ها در اختیار بانک شهر قرار گرفته است 
در حالی که منطقه ۱۸ دارای پیچیدگی خاصی در بافت فرسوده است، به 
گونه ای که به دلیل نفوذ ناپذیری و ریزدانگی امالک امکان تجمیع وجود 
ندارد و  مجبور به ارائه مسکن محول هستیم که بارها پیگیری انجام شده تا 
این یکهزار واحد در راستای دادن مسکن معوض به منطقه ۱۸ داده شود اما 

تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

نمکیخبرداد
طرح سالمت دیجيتال از هفته آینده اجرا می شود 

وزیر بهداشت در مراســم بهره برداری از ۱۶۴ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی با یاد 
۱۶۴ شهید مدافع سالمت در کشور گفت: امســال با همت همکاران وزارت بهداشت 
شاهد پربارترین و پرثمرترین سال بعد از انقالب اسالمی در توسعه زیرساخت های نظام 

سالمت هستیم.
در عین شهادت تاریح می سازیم/اجرای ســالمت دیجیتال از هفته آیندهبه گزارش 
خبرنگار ایکنا، ســعید نمکی، وزیر، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در مراسم 
بهره برداری از ۱۶۴ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی که امروز، چهارم شهریورماه به 
یاد ۱۶۴ شهید مدافع سالمت به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد، با اشاره 
به فداکاری های کادر درمان برای نجات بیماریان مبتال به کووید ۱۹ در کشور، گفت: به 
همه شهدا درود می فرستم چه شهدای دفاع مقدس و چه شهدای مدافع سالمت که برای 

مدیریت بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری محرم، گفت: ما هر چه داریم از تربیتی است که 
از امام حسین)ع( آموختیم. سردار شهید سلیمانی جمله ای گفت که خارجی ها معنای 
آن را نفهمیدند. این شهید بزرگوار گفتند »ما ملت امام حسینیم« یعنی ما درسی که از 
عاشورا و حسین)ع( آموختیم این بود که شهادت بزرگترین افتخار ماست و پس از شهادت 
فریاد »ُفْزُت َو رَِبّ الَْکْعَبة« سر می دهیم و در عین اینکه شهید می دهیم و شهید می شویم 

تاریخ را هم می سازیم.
وی با بیان اینکه در سال آخر دولت اتفاقی به نام پاندمی کرونا رخ داد، گفت: آنچه اتفاق 
افتاد تجربه  ای است که شاید بعد از یک و نیم قرن دنیا با آن روبه رو شد، اما اتفاق بزرگی رقم 
خورد و همکاران من اعم از پزشک، پرستار، تکنسین اورژانس، ماما، کارشناسان بهداشت، 
آزمایشگاه، بهورز، رادیولوژیست و ... حماسه بزرگی را رقم زدند. به تک تک کارکنان وزارت 
بهداشت افتخار می کنم و دست آن ها را می بوسم، آن ها لحظات پر التهابی برای مدیریت، 

کنترل و مبارزه با کرونا سپری کردند.
نمکی با بیان اینکه تاریخ ایران این ایثار را ثبت می کند، گفت: افراد کادر درمان مانند 
ستاره های تابناک بر آسمان این سرزمین خواهند درخشید و در یاد و ذهن مردمان این 

سرزمین جاودانه شدند.
وزیر در ادامه با بیان اینکه این بیماری نفسگیرترین هجمه نظام سالمت ایران در ۱۰۰ سال 
گذشته بود، تصریح کرد: همزمان با روند مبارزه با این بیماری، افتخار جدیدی نیز کسب 
شد. امسال با همت همکاران وزارت بهداشت شاهد پربارترین و پرثمرترین سال بعد از 

انقالب اسالمی در توسعه زیرساخت های نظام سالمت هستیم.

اخبار

۴۵۰شرکتدرصفانتظارپرداختیاری
بهگفتهمعاونتوسعهونظارتشاپرکدرتیرماه۹۹حدود۴۵۰شرکتمتقاضیامضایتوافقنامهپرداختیاریبودهاند.ایندرحالیاستکهتنها۱۵۰شرکت،پرداختیارشاپرکوبانک

مرکزیشدهاندکهازاینتعدادفقط۳۰پرداختیاربهصورتروزانهفعالهستند.

تورم ماهانه اعالمی ازسوی 
بانک مرکــزی در حالی در 
مردادماه نســبت به تیرماه 
کاهش یافته کــه نمی توان 
تاثیر آن را بر سفره خانوار و 
قدرت خرید مردم دید؛ چراکه دیگر رخت بربستن تک 
تک کاالها از سفره مردم موضوعی عادی شده است و 
دیر زمانی نخواهد گذشت که سفره نیز برچیده خواهد 
شد! مرکز آمار شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به 
مرداد امسال را در حالی منتشر کرده که تورم ماهانه 
مناطق شهری و روستایی در مرداد به ترتیب برابر با ۳.۵ 
و ۳.۲ درصد است. در ماه گذشته تورم ماهانه در مناطق 
شــهری برابر با ۶.۵ و در مناطق روستایی برابر با ۵.۸ 
درصد بود. بر این اســاس تورم ماهانه در مرداد نسبت 
به تیر کاهش یافته  که در مناطق شهری، کاهش تورم 
بیشتر بوده  است. بر این اســاس در این ماه، همچنان 
قدرت خرید خانوار در مناطق شهری بیش از مناطق 
روستایی کاهش یافته  است. عامل اصلی تفاوت تورم در 
مناطق شهری و روستایی را باید در اهمیت و وزن کاالها 
در سبد مصرفی خانوار و همچنین تغییرات قیمت آن ها 

جستجو کرد. به عنوان مثال مسکن در مناطق شهری 
نسبت به مناطق روستایی از اهمیت و وزن باالتری در 
سبد هزینه ای خانوار برخوردار است و بخش بیشتری 
از هزینه خانوار در مناطق شهری به مسکن اختصاص 
می یابد. بنابراین با افزایش قیمت مسکن انتظار بر این 
است که هزینه خانوار شــهری بیش  از هزینه خانوار 
روستایی افزایش یابد و در نتیجه تورم در مناطق شهری 
نسبت به مناطق روستایی افزایش بیشتری را داشته 
 باشد. اگر هزینه خانوار تنها به دو کاال مسکن و خوراکی 
محدود  شــود؛ در مناطق شــهری ۸۰ درصد هزینه 
خانوار مربوط به هزینه مســکن و ۲۰ درصد الباقی، 
مربوط به هزینه خوراکی است.بر اساس اطالعات مرکز 
آمار، کاالها و خدمات مصرفی خانوار به دو گروه اصلی 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها« و »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« طبقه بندی می شــوند. ســهم خوراکی  و 
آشامیدنی ها در سبد هزینه ای خانوار شهری برابر با ۲۵ 
درصد و برای خانوار روستایی برابر با ۴۰ درصد است. 
در نقطه مقابل اهمیت کاالهای غیرخوراکی و خدمات، 
که مســکن نیز در این گروه تقســیم بندی می شود، 
برای خانوار شهری و روســتایی به ترتیب برابر با 7۵ 
و ۶۰ درصد اســت.بنابراین افزایش قیمت موادغذایی 
بیشترین اثر را بر خانوار روستایی دارد و در ماه هایی که 
این گروه کاالیی افزایش قیمت باالیی را نسبت به گروه 

کاالهای غیرخوراکی و خدمات تجربه کند، تورم سبد 
هزینه خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری افزایش 
می یابد. در نقطه مقابل تغییرات قیمتی گروه کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات همانند مسکن بیشترین اثر را بر 

سطح زندگی خانوار شهری خواهد داشت. 
در مرداد، گروه خوراکی  و آشامیدنی ها افزایش قیمت 
کمتری را نســبت به گروه کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات داشــته  اســت. به همین دلیل تورم ماهانه 

در مناطق روســتایی پایین تر از مناطق شــهری در 
این ماه ثبت شده  اســت. کاهش تورم ماهانه در گروه 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات بیش از گروه خوراکی  
و آشامیدنی ها بوده  است که همین موضوع باعث شده 
تا تورم در مناطق شــهری به اندازه بیشتری نسبت به 

مناطق روستایی کاهش یابد.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، دلیل کاهش 

تورم در مردادماه را بررسی می کند. 

»كسب و كار«  فراز و فرود روند قيمت ها طی مردادماه را بررسی می كند

عقب نشینی تورم  با کاهش قدرت  خرید  خانوار
سفره خانوارها باز هم آب رفت                                                                                  رقم نقدینگی در مردادماه به رقم 2 هزار و 768 هزار ميليارد رسيد

رکودتقاضاتورمراکاهشیکرد
سیدمرتضیافقه،اقتصاددان

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، بلکه به معنای کاسته شدن از سرعت افزایش قیمت کاالهاست. این مطلب را مقایسه کنید با زمانی که مردم در مورد آمارهای اعالمی مرکز آمار دچار شک می شوند و ابراز می کنند 
که زمانی که برای خرید به فروشگاه مراجعه می کنند، قیمت ها کاهش نیافته؛ در حالی که دولت گفته تورم کم شده است. بنابراین تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت هاست. در آمار اعالم می شود که سرعت تورم در 
مرداد ماه نسبت به ماه قبل کم شده است. از آنجایی که تحول اساسی در ساختارهای اقتصادی رخ نداده، می توان اولین دلیل دخیل در کاهش تورم را کاهش تقاضای مردم دانست. ریشه آن نیز به کاهش قدرت خرید مردم برمی 
گردد. به دلیل مشکالت اقتصادی، تحریم، کاهش درآمدهای دولتی و تعطیلی بسیاری از فعالیت ها درآمد مردم به طور محسوسی کاهش یافته و زمانی که درآمد مردم پایین بیاید، عمال تقاضا در بازار کم می شود و این کاهش 
تقاضا منجر به کاهش سرعت تورم شده است. بنابراین کاهش تورم را نمی شود به حساب یک سیاست گذاری گذاشت هرچند دولت سعی کرده با سیاست های مالی و پولی، این تقاضا را کنترل کند؛ یعنی بخشی از این کاهش تقاضا 
می تواند به دلیل سیاست های پولی و مالی دولت باشد و هم بخشی هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به ماه قبل. ماه های آینده نیز اگر اتفاق خاصی در فضای اقتصادی نیفتد همین وضعیت را شاهد خواهیم بود؛ 
یعنی سرعت تورم باز هم کاهش پیدا کند مگر اینکه دولت سیاست های پولی خود را رها کند. نکته دوم مقایسه بین تورم شهری و روستایی است. محاسبه نرخ تورم نیز به این صورت است که بانک مرکزی قیمت ۳۰۰ قلم کاال را 
به صورت نمونه که بیشترین وزن را در مصرف خانوارها دارد هر روز مبنا قرار می دهد و به صورت میانگین با استفاده از روش خاصی محاسبه می کند؛ یعنی به برخی کاالها که سهم باالتری در مصرف مردم دارند وزن بیشتری می 
دهد و بالعکس. به دلیل اینکه در این مدت قیمت مسکن در کشور به خصوص در کالنشهرها افزایش پیدا کرد، طبیعی بود که بخش قابل توجهی از سهم افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت مسکن باشد. این در حالی است که در 
روستاها به دلیل اینکه این تحول در بخش مسکن رخ نداده، طبیعی است که تورم در آنجا کمتر محسوس است؛ ولی سرعت افزایش تورم در شهرها که دلیل عمده آن به دلیل کاهش قدرت خرید است، نمود بیشتری دارد. البته 
گمانه زنی دیگری هم مطرح است. می توان این گونه تحلیل کرد که به خاطر سیاست هایی که در بورس اعمال شد، بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم به آن بازار جذب شد و بنابراین احتمال این هست که نقدینگی وقتی به 

سمت پس انداز و سرمایه گذاری برود مصرف آن برای خرید کاالها کم می شود و کاهش مصرف یعنی کاهش تقاضا و به تبع کاهش سرعت تورم. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

 در نشست خبری طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های 
حوزه معدن و صنایع معدنی با حضور کامبیز مهدیزاده 
مدیر این طرح، فراخوان جــذب و حمایت از طرح های 
نوآورانه و فناورانه حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع 
معدنی به منظور حمایت از صاحبان ایده و فعاالن حوزه 

معدن و صنایع معدنی، اعالم شد.
مشــاورعالی معاون علمی فناوری رئیــس جمهور در 
آغاز این نشست خبری عنوان کرد: این فراخوان تالش 
می کند تا با حمایــت از طرح هــای نوآورانه در زمینه 
فناوری های زمین شناســی، معــدن و صنایع معدنی، 

توسعه این حوزه را تحقق ببخشد.
مدیر طرح توسعه نوآوری و فناوری های حوزه معدن و 
صنایع معدنی، حمایت از طرح های نوآورانه در زمینه 
های زمین شناســی، معدن و صنایع معدنی، ایده های 
نو به منظور ارتقای ایمنی معدنکاری در کشــور، طرح 
های خالقانه در حوزه ارتقای ســالمت بــا بهره از علم 
زمین شناسی پزشکی،  ایده های فناورانه با هدف توسعه 
اکتشاف در عمق، طرح های نو با رویکرد  توسعه فناوری 
جداسازی عناصر نادر خاکی، طرح های نو درجهت ارتقا 
فناوری ها و نوآوری های سنگهای تزیینی، گوهر سنگها 

و کانی ها را از محورهای این فراخوان اعالم کرد. 
مشاور عالی معاون علمی فناوری رئیس جمهور، در پاسخ 
به ســوال خبرنگاری درباره میزان بودجه و حمایتهای 
مادی از طرح های فناورانه این حوزه گفت: محدودیت 
بودجه ای وجــود ندارد و با عنایت ویــژه معاون علمی 

فناوری رئیس جمهور نسبت به حمایت از استارتاپ ها و 
شرکت های فناور و دانش بنیان، از طرح های نوآورانه و 
فناورانه کاربردی با توجه به محورهای یاد شده، حمایت 

ها انجام خواهد شد. 
مدیر طرح توســعه نوآوری و فناوری های حوزه معدن 
صنایع معدنی، با اشاره به ظرفیت های پرشمار و  نهفته 
کشورمان، جزیره هرمز را یکی از ظرفیت های منحصر 
به فرد و نگین انگشتری زمین شناسی ایران عنوان کرد 
و گفت:  هرمز به عنوان یکی از نمونــه های بارز  زمین 
شناســی انواع منحصر به فردی از کانی ها، سنگ ها، 
منابع معدنی و پدیده های خاص زمین شناختی را در دل 
خود جای داده اما با دست اندازی های بی رویه به خاک و 
منابع ارزنده این جزیره، خسارت هایی جبران ناپذیر به 
بار آمد که با نگاهی دوباره و به کمک ظرفیت زیست بوم 
دانش بنیان، باید از این ظرفیت صیانت شود. وی با اشاره 
به فرش های رنگی و زیبا از خاکهای هرمز اشاره کرد و 
گفت بهتر است شرایطی مهیا شود که فقط یکبار از این 
خاکها استفاده گردد و هرساله این خاکها مورد مصرف 
قرار نگیرد. نیاز است توجه جدی به این امر صورت گیرد 
چرا که با بهره برداری بی رویه از خاک ارزشــمند این 

جزیره، اکوسیستم آن آسیب جدی خواهد دید. 
مدیر طرح توســعه نوآوری و فناوری های حوزه معدن 
صنایع معدنی با اشاره به حمایت از طرح های اولویت دار 
در ایــن حوزه گفــت: در قالــب این فراخــوان ضمن 
بررسی های کارشناسی توسط کارگروه های تخصصی 

مرتبط طرح های برتر و اولویت دار معرفی خواهد شــد 
تا از حمایت های مادی و معنوی الزم برخوردار شوند.

وی ادامه داد: طرح توسعه معدن رسالت تسهیل گری 
و توسعه زیســت بوم فناوری ها و نوآوری های معدن و 
صنایع معدنی را بعهده دارد و با حل مســائل کسب و 
کارهای دانش بنیان و نوپا، تسهیل و بهبود فضای کسب 
و کار،  ایجاد بازار برای خدمات و محصوالت دانش بنیان 
توسط معاونت علمی و فناوری، توســعه در این حوزه 

هموار می شود.
مدیر طرح توسعه معدن از توسعه زیست بوم نوآوری و 
فناوری های معدن و صنایع معدنی در آذربایجان شرقی  

با انعقاد تفاهم نامه ای میان طرح توسعه نوآوری و فناوری 
های حوزه معدن و صنایع معدنی و منطقه ویژه فناوری 
ربع رشیدی تبریز خبر داد و گفت: رایزنی ها و جلساتی 
انجام شــده و بزودی منطقه ویژه فناوری معدن درون 

این منطقه افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.
مشاور عالی معاون علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره 
به فعالیت بین المللی در این زمینه خاطرنشان کرد: با 
توجه به فراوانی منابع معدنی در کشــور، در قالب طرح 
توسعه معدن اقدام به طراحی و ایجاد پلتفرم همکاریهای 
معدنی منطقه ای به منظور توسعه روابط اقتصاد معدنی 

با کشورهای منطقه ای کرده ایم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که 
7۰ درصد از فعاالن حوزه فاوا وضعیت کسب وکارشــان 
در دوران کرونا بدتر شده است. در این نشست تاکید شد 
دولت باید از استارتاپ ها کار بخواهد و به جای اعطای وام، 
مشکل کمبود تقاضا برای خدمات را حل کند.»محمدباقر 
اثنی عشری« )۳ شــهریور( در نشست خبری آنالین با 
موضوع »تبعات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای 
فعال در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ایران« گفت: 
»حوزه فاوا ۲۲ شاخه فعالیت دارد که از این بین فعاالن 
حوزه شبکه، ســخت افزار، صندوق های مکانیزه فروش، 
فروشگاه های IoT، IT )اینترنت اشیا(، و نرم افزارهای 
پیشرفته سازمانی و پرتال بیشــترین آسیب را دیده اند 
و کمترین آســیب به بدنه کســب و کارهای حوزه های 
بانکداری دیجیتال، بازی های رایانه ای و شــرکت های 
فین تکی وارد شده اســت.«رئیس سازمان نظام صنفی 

رایانه ای با بیان اینکه مقامات ارشــد نظام با فرصتی که 
IT می تواند برای عبور از بحران ایجاد کند، آشنا هستند، 
اعالم کرد: »وزارت ارتباطات، بانک ها و سازمان های دولتی 
با تحریک تقاضا و تعریف پروژه، کاری کنند که بتوانیم 
با بهره گیری از فرصت هایی کــه فناوری اطالعات ایجاد 
می کند، از این بحران عبور کنیم.«او باور دارد که دولت 
می تواند در این شرایط سخت به کمک استارتاپ ها بشتابد 
و نباید همه کسب وکارها را به خاطر شرایط فعلی محکوم 
به شکست دانســت: »ســازمان در مورد نیروی انسانی 
پیشنهاد داد که دولت به جای اینکه به شرکت ها وام بدهد 
که باالخره بازپرداخت های سنگینی دارد و شاید از پس 
همه برنیاید، با نهادهایی چون سازمان تامین اجتماعی 
وارد مذاکره شود که پرداخت بیمه را عقب بیندازد یا اینکه 
بیمه شرکت ها را پرداخت کند. همه جای دنیا دستگاه های 
حاکمیتی وارد مشکل کمبود تقاضا می شوند و به جای 

اینکه وام بدهند، از شرکت ها کار می خواهند، زیرا محول 
کردن پروژه به شرکت ها، می تواند مشکل نیروی انسانی و 
درآمد شرکت ها را نیز حل کند.«در این نشست خبری 
که به تشریح جزییات گزارشی که چندی پیش توسط 
سازمان نصر منتشر شــده بود پرداخته شد، اعالم شد 
که 7۰ درصد از فعاالن حوزه فاوا، اعالم کردند که کسب 
وکارشان اوضاع بسیار بدتری پیدا کرده است و ۳۰ درصد 
از شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی نگرفته اند. ۶۱ درصد از 
این افراد، با مشتریان دولتی و خصوصی سرو کار دارند که 
با کاهش جدی میزان تقاضا رو به رو شدند.همچنین اعالم 
شد که ۳۴ درصد از کسب وکارها که مشتری عمومی دارند 
به دلیل کاهش تقاضا، ضرر جدی را تجربه کردند. اثنی 
عشــری در ادامه تاکید کرد که »۳۰ درصد از شرکت ها 
با زنجیره تامین مشکل داشــتند و ۱۲ درصد از کسب و 
کارهای حوزه فاوا، کرونا توانست فرصتی را ایجاد کند که 

آنها از آن بهره مند شوند.«به گفته اثنی عشری در این مدت 
ناهماهنگی هایی بین وزارتخانه های صنعت و بانک مرکزی 
وجود داشته و مشکالتی در حوزه واردات کاال بوده است و 
بعضا به دلیل کج رفتاری سازمان های دولتی، کسب وکارها 
وارد بحران شدند: »بیشترین نرخ نارضایتی کسب وکارهار 
از ســازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات بوده و به نظر 
می رســد اداره مالیات آگاهی ندارد که شرکت ها در این 
شرایط نمی توانند به صورت عادی مالیات پرداخت کنند و 
این موضوع کسب وکارهای بی رمق را به مرز ورشکستگی 

می رساند.«
»پرشاد صفایی فراهانی« عضو هیات مدیره سازمان نصر 
نیز در این نشست اعالم کرد ۴۰ درصد شرکت های حوزه 
فاوا، ناچار به تعدیل موقت یا دائمی نیروی کار خود شدند 
که در نهایت نیز ناچار بــه تعدیل بیش از نیمی از نیروی 

انسانی خود شدند و سرمایه اصلی خود را از دست دادند.

سرمقاله

در نشست خبری طرح توسعه معدن معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مطرح شد

راهاندازیمنطقهویژهفناوریمعدنوفراخوانحمایتازطرحهایفناورانهمعدنی

سازمان نظام صنفی رایانه ای: 

دولتبهجایوامدادن،ازخدماتشرکتهایفناوریاستفادهکند
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