
در تازه ترین دور معامالت ارزهای دیجیتالی، بیت کوین بیش 
از سه درصد ریزش کرد.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی 
سی، افزایش امیدواری ها به یافتن راه درمانی برای ویروس 
کرونا و هم چنین تمایل معامله گران به سرمایه گذاری روی 
دارایی های امن نظیر طال باعث شد تا فشار عرضه در معامالت 
ارزهای دیجیتالی باال برود  و بیت کوین با عقب نشــینی از 
کانال ۱۲ هزار دالری، قله یک ساله خود را از دست بدهد. در 
معامالت ارزی، بیت کوین با ثبت ریزش ۳.۳۳ درصدی به ۱۱ 
هزار و ۳۴۸.۳۲ دالر رسید.نتایج مثبت استفاده از پالسمای 
افراد درمان شده برای مقابله کرونا باعث شده است تا وزارت 

بهداشت آمریکا مجوز استفاده از پالسما در فرآیند درمانی را 
صادر کند با این حال شمار مبتالیان به کرونا در جهان بار دیگر 
روندی صعودی به خود گرفته است و بسیاری از کارشناسان 
نگران بروز موج دوم در پاییز هستند. تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار 
نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ از 
دست داده اند.میکا ارستلینگ، تحلیل گر ارزهای دیجیتالی 
در موسسه " جی اس آر" گفت: بازار به شدت نگران خبرهای 
مربوط به کرونا، تنش های بین آمریکا و چین و زمان بر بودن 
عرضه واکسن است. صعود ارزهای امن نظیر طال در معامالت 
اخیر، معامله گران بیتکوین را به این نتیجه رسانده که بازار 

ارزهای دیجیتالی در حال حاضر مقصد جذابی در مقایسه 
با بازارهای سنتی تر هستند.  البته ریزش قیمت ها در بازار 
ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری 
از ارزهای دیجیتالی دیگر نزولی بود؛ به گونه ای که اتریوم با 
۴.۹۱ درصد کاهش به ۳۸۲.۴۳ دالر، بیت کوین کش با ۴.۸۸ 
درصد ریزش بــه ۲۷۵.۵۵ دالر، الیت کوین با ۶.۲۱ درصد 
کاهش به ۵۸.۴۴ دالر،  مونرو با ۶.۰۲ درصد عقب نشــینی 
به ۸۷.۷۶ دالر، دش بــا ۷.۱۳ درصد ریزش به ۸۴.۹۴ دالر، 
زدکش با ۶.۶۷ درصد کاهش به ۷۵.۰۳ دالر و میکر با ۶.۳۸ 

درصد افت به ۶۲۹.۴۸ دالر رسید.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی 
از شناســایی، تشــکیل پرونده و پیگیری قضایی 
ســایت های جعلی پرداخت مالیــات خبر داد.به 
گزارش ایسنا، اسالمی اظهار کرد: اخیرا برخی افراد 
و وب سایت ها با هدف فیشینگ و کالهبرداری از 
مشتریان وب ســایت های معتبر داخلی همچون 
دیوار، شیپور و غیره پس از ثبت آگهی و پرداخت 
هزینه جهت ارتقای نــوع نمایش آگهی به منظور 
تسریع در فروش، با دستیابی به تلفن انتشار دهنده 
آگهی و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت 

به وی، اعالم می دارند که در صورت عدم پرداخت 
مبلغی تحــت عنوان مالیات، آگهی ثبت شــده از 
روی وب سایت مذکور حذف خواهد شد.وی اضافه 
کرد: همچنین در برخی موارد، این وب سایت های 
جعلی، با عناوینی همچون پرداخت مالیات، افراد 
را به ســایت های مختلف با هــدف کالهبرداری 
هدایت کرده و پس از به دســت آوردن اطالعات 
حســاب آن ها، مبلغی را تحت عنــوان مالیات از 
حساب افراد کســر می کنند.طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی، مدیرکل دفتر مرکزی حراســت این 

سازمان تاکید کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و 
مقابله با اقدامات متقلبانه که با سوء استفاده از نام 
نظام مالیاتی صورت می گیرد، پیگیری قضایی این 
جرایم در دســتور کار قرار گرفته است.وی یادآور 
شد: مودیان صرفا باید از طریق درگاه های رسمی 
و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دســتگاه های 
کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه 
 )tax.gov.ir( های الکترونیکی اینترنتی سازمان
 یا مراجعه به شعب بانک ها اقدام به پرداخت مالیات 

کنند.

صادرات نفت خام عربستان ســعودی به چین ماه گذشته 
کاهش پیدا کرد و این کشور برای نخستین بار در دو سال 
گذشته به جایگاه سومین صادرکننده بزرگ به چین سقوط 
کرد.به گزارش ایسنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان داد 
عربستان ســعودی ۵.۳۶ میلیون تن معادل ۱.۲۶ میلیون 
بشکه در روز نفت در ژوییه به چین صادر کرد که در مقایسه 
با ۸.۸۸ میلیون تن در ژوئن و ۶.۹۹ میلیون تن در ژوییه سال 
گذشته کاهش قابل مالحظه ای نشان داد.روسیه در ژوییه 
بزرگترین صادرکننده نفت به چین بود و ۷.۳۸ میلیون تن 
معادل ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز نفت به این کشور صادر 

کرد. عراق با صادرات ۵.۷۹ میلیون تــن نفت به چین، در 
جایگاه دوم ایستاد.عراق به تعهداتش برای کاهش تولید در 
ماه های مه و ژوئن در راستای توافق کاهش تولید اوپک پالس 
عمل نکرده است اما قول داده که در اوت و سپتامبر عالوه بر 
۸۵۰ هزار بشکه در روز سهمیه تولیدش، ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز دیگر کاهش تولید اضافی انجام خواهد داد.برزیل با 
صادرات ۴.۵۹۴ میلیون تن نفت به چیــن در ژوییه که بر 
مبنای ساالنه ۲۷.۴ درصد رشد داشت، در رتبه چهارم قرار 
گرفت.واردات نفت چین از آمریکا در ژوییه ۱۳۹ درصد بر 
مبنای ساالنه افزایش یافت و به ۳.۷ میلیون تن رسید. این 

افزایش نتیجه خرید ارزان چین پس از منفی شدن قیمتها 
در آوریل بود و آمریکا را در رتبه پنجمین صادرکننده بزرگ 
نفت به چین قرار داد.پس از آمریکا، آنگوال با صادرات ۳.۶۰۲ 
میلیون تن نفت که ۷.۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته داشت، در رتبه ششم و عمان با صادرات ۳.۴۴۱ 
میلیون تن نفت که ۵۸.۹ درصد رشد ساالنه داشت در رتبه 
هفتم قرار گرفــت.واردات نفت چین از ایــران در ژوییه به 
۴۹۸ هزار و ۲۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۴۶.۲ درصد کاهش داشت و ایران را در جایگاه هشتم 
بزرگترین صادرکنندگان نفت به این کشور آسیایی قرار داد.

ارزش دالر در برابر بســیار یاز همتایان مهمش کاهش 
یافت.به گــزارش رویترز، وضعیت بــازار کار بزرگترین 
اقتصاد جهان کماکان در شرایط بحرانی قرار دارد و شمار 
کسانی که برای نخستین بار در یک هفته اخیر درخواست 
دریافت مزایای بیکاری کرده اند مجددا از یک میلیون نفر 

عبور کرده است.
کمیته بازار بــاز در بانک مرکزی آمریــکا در واکنش به 
تحوالت اخیر گفته اســت به برنامه خود بــرای تزریق 
نقدینگی به بازار ارز به ویژه در کوتاه مدت شدت خواهد 
بخشید. با این حال هنوز هیچ کدام از مقامات فدرال رزرو 

اشتیاقی از خود نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره نشان 
نداده اند و به نظر نمی رسد که دست کم در کوتاه مدت 
شاهد رسیدن نرخ بهره به ســطح منفی در آمریکا مانند 
کشورهای حوزه منطقه یورو، ســوئیس یا ژاپن باشیم.
هنوز مشخص نیست که سیاستمداران آمریکایی به مانند 
سران اروپایی بر سر اجرایی شدن حمایت های بیشتر به 
توافق برســند چرا که اختالف نظر بین سران جمهوری 
خواه و دموکرات بر سر بسته حمایتی ادامه دارد و این بار 
استیون منوچین گفته است دموکرات ها با خیره سری از 
هر گونه مذاکره برای رسیدن به یک توافق معقول که به 

نفع شهروندان و مصرف کنندگان آمریکایی باشد، طفره 
می روند.در شرایطی که رشد اقتصادی آمریکا در ماه ژوئیه 
احتماال به خوبی چیزی که مقامات دولت ترامپ انتظار 
دارند، نخواهد بود اما لری کودلو- مشاور اقتصادی دونالد 
ترامپ مطمئن است که شیب رشد اقتصادی صعودی و 
تند خواهد بود. وی با اشــاره به احیای حدود ۹ میلیون 
فرصت شغلی در سه ماه اخیر گفت: هر حمایتی الزم باشد 
انجام خواهیم داد تا از احیای ســریع اقتصادی مطمئن 
شــویم. با دموکرات ها به رایزنی برای اجرایی شدن یک 

بسته حمایتی جدید ادامه خواهیم داد.

بیت کوین ریخت

پیگیری قضایی سایت های جعلی پرداخت مالیات

تغییر صف بندی صادرکنندگان بزرگ نفت به چین

ریزش دالر در معامالت خارجی
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درآمد 69  میلیارد تومانی از بازی

 موافقت دولت 
 با افزایش سرمایه 
شرکت ملی نفت

رشد 47  درصدی درآمد 
بازی سازان ایرانی

 به ۸۰۰ هزار
  خانواده مستاجر، 

وام می رسد

معنای
 صیانت دولت
 از بورس 
تضمین نیست

دژپسند:

 پیشنهاد  جدید
 برای حقوق 

بازنشستگان  مشاغل 
سخت  و  زیان آور
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شریعتمداری خبرداد

سرمقاله

آفت  حمایت  دستوری  
از بورس

هیچ یک از بازارهای کامال 
ســبز و کامال قرمز بورس 
نشــان دهنــده مدیریت 
کارآمد نیســت. به عبارت 

دیگر هیچ کدام از این...

  وحید شــقاقی شــهری، 
اقتصاددان
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تقاضا برای خودرو به کف رسید

آرامش نسبی در بازار 
خودرو 

بانک ها مکلف شدند ۳ درصد مانده 
 سپرده ها را به اوراق تبدیل کنند

 سه مصوبه 
شورای پول و اعتبار

شاخص کل بورس با رشدی 4/1 درصدی در کانال یک میلیون و 718 هزار واحد قرار گرفت

بازگشت بورس با حمایت حقوقی ها
صفحه4

صفحه2

 افزایش  فشار تورم 
 به  دهـک های  پایین

فاصله تورمی دهک ها بیشتر شد

رشد   3۷ درصدی هزینه های دهک دهم 

تورم 21/6 درصدی برای دهک اول

بررسی روند بازار خودرو در روز گذشته، از روز 
آرام بازار حکایت دارد؛ این در شــرایطی است 
که در هفته ها و به خصوص روزهای اخیر، روند 
قیمتی بازار خودرو نزولی بوده است.به گزارش 
خبرآنالیــن، آن گونه که فعاالن بــازار خودرو 
می گویند، رکود مطلق در بازار حکم فرماست و 
خرید و فروش و معامالت خودرو نزدیک به صفر 
است.گزارش میدانی  نشان می دهد که قیمت 
خودرو امرو تغییر آن چنانی در بازار نداشــته 
و با ثبات قیمتی روبه رو بوده اســت.بنا به این 
گزارش، پراید ۱۱۱ امروز در بازار با قیمت ۸۸ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید...

رئیس کل بانــک مرکزی ضمــن ارائه گزارش 
خالصه تحــوالت نقدینگی در مرداد امســال 
گفت: رشــد نقدینگی در پنج ماهه سال جاری 
نسبت به پایان ســال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ درصد 
است که باتوجه به تحوالت سال  جاری همچون 
تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، 
رقم مناسبی ارزیابی می شود.عبدالناصر همتی 
در هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای 
پول و اعتبار، ضمن ارائه گزارش خالصه تحوالت 
نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: 

از ابتدای سال جاری...

پیشاشیپ فرارسیدن اتسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می گومیی



اقتصاد2
ایران وجهان

امکان خرید سهام صندوق سرمایه 
گذاری پاالیشي یکم، تنها با کد ملي 

و بدون نياز به کد بورسي
وزارت اقتصاد در اطالعیه ای، فراخــوان واگذاری و 
پذيره  نويسي »صندوق سرمايه گذاري پااليشي يکم« 
به منظور واگذاري باقیمانده سهام دولت در شرکت 
هاي پااليش نفت تبريز، پااليش نفت بندرعباس ، 
پااليش نفت اصفهان و پااليش نفت تهران را منتشر 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ايران، در اين راستا، بانک مهر ايران به منظور سهولت 
در فرآيند پذيره نويسي و حفظ سالمتي هموطنان 
در مقابل شیوع بیماري کرونا، در کنار امکان مراجعه 
حضوري به شــعب، با ايجاد درگاه هــاي پرداخت 
غیرحضوري شامل پايگاه اينترنتي بانک به نشاني 
www.qmb.ir، امکان پذيره نويسي سهام صندوق 
سرمايه گذاري پااليشي يکم را بدون نیاز به کدبورسي 

و تنها با کدملي فراهم کرده است.

تندیس زرین رضایتمندی مشتری 
به بانک صادرات ایران رسيد

ســومین همايش ملی »نقش مديران اقتصادی در 
پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید« تحت عنوان 
اجالس سراسری رضايتمندی مشتری، دوشنبه سوم 
شــهريورماه٩٩، در تاالر آبگینه وزارت امور خارجه 
برگزار و تنديس زرين »رضايتمندی مشتری« به بانک 
صادرات ايران تعلق گرفت. به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ايــران اين اجالس بــا رويکرد نقش 
مديريت در روند بهبود پاسخگويی به مشتری در دوران 
کرونا و پساکرونا به رياست دکتر رضايی کوچی، ريیس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و حمايت 
ادواری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنايع دستی و فرمانداری 
تهران با رعايت پروتکل های بهداشتی و حضور مديران 
و کارشناسان اقتصادی، صنايع تولیدی و شرکت های 

خدماتی بزرگ کشور به انجام رسید.

ســهولت در پذیره نویسی سهام 
صندوق پاالیشی یکم با سامانه های 

غيرحضوری بانک پاسارگاد
به منظــور پیشــگیری از شــیوع ويــروس کرونا، 
پذيره نويســی واحدهای ســرمايه گذاری صندوق  
سرمايه گذاری پااليشــی يکم، عالوه بر شعبه ها، از 
طريق سامانه های غیرحضوری بانک پاسارگاد به نشانی 
ETF.bpi.ir و نیز از طريق اپلیکیشن کیپاد، از تاريخ 
5 شهريور لغايت 1٩ شهريور سال 13٩٩، انجام خواهد 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در راستای 
اجرای جزء )۲( بند )الف( تبصره )۲( قانون بودجه سال 
13٩٩ کل کشور و مصوبات هیأت  وزيران در اين زمینه، 
باقیمانده ی سهام دولت در شــرکت های »پااليش 
نفت تبريز«، »پااليش نفــت بندرعباس«، »پااليش 
نفت اصفهــان« و »پااليش نفت تهــران« از طريق 
کارگزاری های بورس، سامانه های آنالين معامالتی و 
درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب 

از جمله بانک پاسارگاد، واگذار می شود.

لوح تقدیر و تندیس اجالس سراسری 
رضایت مندی مشتری به بانک توسعه 

تعاون اهدا شد
اجالس سراسری رضايت مندی مشتری با رويکرد 
نقش مديريت در روند بهبود پاسخگويی به مشتری 
در دوران کرونا و پسا کرونا و سومین همايش ملی 
نقش مديران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد با رويکرد 
مشتری مداری در تاالر آبگینه وزارت امور خارجه 
برگزار شد. در اين مراسم مديران برخی دستگاه های 
دولتی و همچنین مديران بخش خصوصی ضمن 
تبیین اهمیت مشتری مداری جهت تقويت بخش 
تقاضای اقتصاد و کمک بــه بهینه نمودن کیفیت 
محصوالت تولیدی و خدمات، به انتقال تجربیات خود 

در زمینه ارتقا رضايت مشتری پرداختند.

پيام تقدیر و تشکر مهندس تقی زاده 
مدیر عامل شرکت از تمامی پرسنل 

مجتمع معدنی چادرملو
متن پیام با اين شرح است.   

با سالم و عرض تسلیت و تعزيت ايام سوگواری حضرت 
ابا عبداهلل الحسین )ع( و با گرامیداشت هفته دولت . 
کســب رکورد قابل توجه تولید 1 میلیون و 53 هزار 
تنی  کنسانتره سنگ اهن در مردادماه  نتیجه تالش 
و ممارست شما ياران و همراهان جبهه تولید، اعم از 
مديران، پیمانکاران، نیروهای فنی،خدماتی،پشتیبای،  
بهره برداری.کارگران و کارمندان خطوط اســتخراج 
و تولید، فعال در مجتمــع معدنی چادرملو  و حاصل 
همدلی و پشتکار و توان مضاعف همه عزيزان بوده است. 
لذا بر خود وظیفه می دانم از تمامی پرسنل تالشگر 
مجتمع معدنی چادرملو تقدير و تشکرنمايم. بی شک 
پاداش واقعی اين خدمات صادقانه نزد خداوند منان 
محفوظ بوده و  بنده نیز  حسب وعده های داده شده 
به تکلیف خود عمل نموده ام.  امید است اين روحیه 
مجاهدت در ارتقای تولید در ساير واحدهای شرکت 

نیز مشاهده و تداوم يابد.  سربلند و سالمت باشید.

بانک ها

هزينه هــای دهک دهم 
نسبت به پارسال بیش از 
3۷ درصد افزايش يافته که 
در مقايسه با دهک اول 1۰ 

درصد بیشتر است. 
به گزارش ايسنا، آماری که اخیرا مرکز آمار ايران از 
وضعیت تورم و تغییر قیمت کاال و خدمات مصرفی 
مردم منتشر کرد نشان از اين داشت که تورم نقطه 
به نقطه و به عبارتی افزايش هزينه های خانوارهای 
ايرانی نسبت به مرداد ماه سال گذشته در مجموع 
3۰.۴ درصد افزايش داشته که اين رقم نسبت به 

تیر ماه امسال هم 3.5 درصد رشد کرده است. 
اما بررســی وضعیت 1۰ دهک هزينه ای نشان از 
افزايش قابل توجه هزينه بین دهک ها نســبت به 
مرداد پارسال دارد؛بطوری که تورم نقطه به نقطه 
در دهک دهم به 3۷.۸ درصد رسیده که نسبت به 
تیر ماه بیش از پنج درصد رشد دارد. بر اين اساس 
تامین هزينه برای پايین ترين دهک نسبت به سال 

قبل به طور متوسط 3۷.۸ درصد افزايش دارد.

اين در حالی اســت کــه دهک اول تــورم ۲۷.۷ 
درصدی در مرداد ماه را نســبت به مرداد ســال 
گذشــته تجربه کرده و اين رقم در دهک های بعد 

باالتر می رود، به عبارتی تحمیــل هزينه به افراد 
نیازمند بیش از افراد غیر نیازمند و اقشار پردرآمد 

بوده است.

فاصله تورمی دهک ها بیشتر شد
اماربرای مــرداد تورم ســاالنه ۰.۶ درصد کاهش 
داشته و به ۲5.۸ درصد رســیده بود، که وضعیت 
اين شــاخص در بین دهک ها نیــز در بازه ۲3.۴ 
درصد برای دهک اول تا ۲۸.۸ درصد برای دهک 

دهم نوسان دارد. 
محدوده تغییرات تورم 1۲ ماهــه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۲1.۶ 
درصد برای دهک اول تا ۲۲.3 درصد برای دهک 
نهم است. هم چنین برا گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« بین ۲5.۲ درصد برای دهک 

اول تا 3۰.۶ درصد برای دهک دهم است.
فاصلــه تورمــی دهک هــا در میــان دهک های 
مختلف هزينه ای، 5.۴  درصد رســیده که نسبت 
 به تیرماه )۴.۷ درصد( ۰.۷ درصد افزايش داشــته 

است. 
همچنین فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نســبت به ماه قبل ٩.۰ 
درصد کاهــش و در گروه عمــده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد 

افزايش نشان می دهد

فاصله تورمی دهک ها بيشتر شد

افزایش  فشار تورم  به  دهک های  پایین

دژپسند:
معنای صيانت دولت از بورس 

تضمين نيست
وزير اقتصاد گفت: کسانی که می خواهند برای بازار 
سرمايه بیايند بايد حوصله به خرج دهند و نگذارند 
که ديگران از کم حوصلگی شان سوء استفاده کنند. 
فرهاد دژپســند در حاشیه جلســه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به اين پرسش که 
سیاست دولت برای هدايت بازار بورس چیست، 
اظهار کرد: دولت اعتقاد دارد که يکی از محیط های 
مناسب برای سرمايه گذاری دارندگان سپرده های 
خرد بازار سرمايه است. اين بازار هم اينگونه نیست 
که به صورت کوتاه مدت به آن نگاه کنیم. اين بازار 
می تواند از جهات گوناگون برای اقتصاد موثر باشد 
به اين دلیل که هم مأمن خوبــی برای نگهداری 
پس اندازها و تامین مالی بنگاه ها.وی افزود: ما در بازار 
سرمايه هم از نظر روش تنوع داريم و هم محیطی 
ايجاد می کند که سرمايه ها از جامعه به سمتی برود 
که تولید به همراه داشته باشــد و عرضه افزايش 

می يابد و به تبع آن صادرات بیشتر می شود.
وزير اقتصاد با تاکید بر اينکه سیاست دولت، صیانت 
از بازار سرمايه است گفت: صیانت معنی خاصی دارد 
و نبايد با تضمین اشــتباه گرفته شود. امروز دارای 
دوم پذيره نويسی را شروع کرده است و هرکس اگر 
پنج میلیون تومان از آن بخرد، ۲۰ درصد تخفیف 
شامل حالش می شود و يک میلیون تومان از ثروت 
بهره مند می شود و به سمت عادالنه کردن توزيع 
ثروت حرکت می کنیم. دژپسند با طرح اين پرسش 
که آيا کسانی که دارای اول را خريداری کردند امکان 
خريد دارای دوم به همان میزان را دارند، اظهار کرد: 
بله، می توانند خريد کنند اما سقف تخفیف مشخص 
است و بنابراين کسانی که در صندوق دارای اول ۲ 
میلیون تومان خريده بودند، اينجا هم می توانند 3 
میلیون تومان با تخفیف خريداری کنند و بیش از آن 
ديگر تخفیفی نیست. وی تصريح کرد: بنابراين دولت 
اگر به دنبال درآمدزايی برای خودش بود نبايد ۲۰ 
درصد تخفیف در نظر می گرفت، دولت برای اينکه 
کار فراگیری برای مشارکت در اقتصاد و توزيع ثروت 
انجام شود اين مســیر را پیش گرفت. وزير اقتصاد 
تاکید کرد: اما کســانی که می خواهند برای بازار 
سرمايه بیايند بايد حوصله به خرج دهند و نگذارند 

که ديگران از کم حوصلگی شان سواستفاده کنند.
دژپسند با اشاره به تحوالت اخیر بازار سرمايه تصريح 
کرد: موارد زيادی بر اين بازار تاثیر می گذارد و لزوماً 
متأثر از صندوق دارای دوم نیست، هرچند که حتماً 
تغییراتی به نفع افزايش امید در بازار ايجاد می کند اما 
عوامل ديگری هم دخیل است و هرچه به سمت ثبات 
برويم بازار سرمايه وضعیت بهتری خواهد داشت. 
وی يادآور شــد: اما بدانیم که پايدار شدن وضعیت 
بازار ســرمايه يک حالت فزاينده مستمر نیست اما 

امیدواريم در همین سمت حرکت کند.

ورود مجدد شاخص بورس به کانال 
یک ميليون و ۷۰۰ هزار واحد

روند صعودی شاخص بورس که ديروز مجددا آغاز 
شــد، روز گذشته هم ادامه داشــت و شاخص کل 
بورس با بیش از ۶۸ هزار واحد صعــود دوباره وارد 
کانال يک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد شد. به گزارش 
ايسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با ۶۸ هزار و 
۷۲1 واحد صعود، رقم يک میلیون و ۷1۸ هزار واحد 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 11 
هزار و ٩۰ واحد رشد، به رقم ۴۶۶ هزار و ٩51 واحد 
رســید. معامله گران روز گذشته ٩35 هزار معامله 
انجام دادند که ۸5 هزار و ۸٩۷ میلیارد ريال ارزش 
داشت. صنايع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، سرمايه گذاری تامین اجتماعی، ملی صنايع 
مس ايران، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت تهران 
و مخابرات ايران نسبت به ساير نمادها بیشترين تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشتند. فوالد مبراکه اصفهان، 
ملی صنايع مس ايران، پااليش نفت اصفهان، ايران 
خودرو، بانک تجارت، پااليش نفت بندرعباس و بانک 
صادرات ايران نیز نمادهای پربیننده اين بازار بودند.

بازگشت فرابورس به کانال ۱۸ هزار واحد
شــاخص کل فرابورس نیز با ۶۴۴ واحد صعود رقم 
1۸ هــزار و 15۶ واحد را ثبت کــرد. معامله گران 
اين بازار ۶۷۷ هزار معامله انجام دادند که ۶۴ هزار 
و ٩۸ میلیارد ريال ارزش داشــت. سنگ آهن گهر 
زمین، هلدينگ صنايع معدنی خاورمیانه، پلیمر آريا 
ساسول، سرمايه گذاری صبا تامین، بیمه پاسارگاد، 
پتروشیمی تندگويان و سهامی ذوب آهن اصفهان 
نسبت به ساير نمادها بیشترين تاثیر مثبت را روی 
فرابورس گذاشتند. لیست نمادهای پربیننده اين بازار 
نیز از بانک دی، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمايه 
گذاری صبا تامین، پتروشیمی تندگويان، پلیمر آريا 
ساسول، صنايع ماشین های اداری ايران و س. توسعه 

و عمران استان کرمان تشکیل شده بود.

اخبار
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شورای پول و اعتبار 3 مصوبه مهم داشت که از 
جمله آنها صدور کیف الکترونیک پول براساس 
ضوابط بانک مرکزی است؛ همتی در اين جلسه 
از افزايش عرضه ارز در بازار نیما خبر داد و تأکید 

کرد: انتظار می رود ثبات بازار ارز تقويت شود.
به گزارش خبرآنالين، رئیس کل بانک مرکزی 
در يک هزار و دويســت و نود و نهمین جلســه 
شورای پول و اعتبار، ضمن ارايه گزارش خالصه 
تحوالت نقدينگی در مرداد ماه ســال جاری، 
تصريح کرد: از ابتدای سال جاری حدود 5۸ هزار 
میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که 
تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری 
بودجه داشته است. با توجه به تحوالت اجزای 
پايه پولی، پايه پولی در پنج ماهه ســال جاری، 
نسبت به پايان سال ٩۸، حدوداً  چهار درصد رشد 
داشته و ضريب فزاينده نقدينگی نیز به محدوده 

۷.5واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اين امر عمدتاً تحت تأثیر 
کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها به منظور 
تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا 
بوده است. بر اين اساس رشد نقدينگی در پنج 
ماهه سال جاری نســبت به پايان سال ٩۸، در 
حدود 1۲درصد اســت که باتوجه به تحوالت 

سال جاری رقم مناسبی ارزيابی می شود.  
رئیس شــورای پول و اعتبار در اين گزارش به 
برخی تحوالت در رويه های سیاســتگذاری و 
مديريت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام 
عملیات بازار باز، تغییر رويه محاسبه و دريافت 
ســپرده قانونی بانک ها، فراهم شــدن زمینه 
سپرده گذاری ويژه بانک ها نزد بانک مرکزی و 
کنترل اضافه برداشت از جمله تحوالت رخ داده 

در اين زمینه است.
همچنیــن همتی طــی ارايه اين گــزارش، به 
تحوالت نقدينگی، پايه پولی، مديريت مناسب 
بدهی بانک ها بــه بانک مرکــزی و نیز کنترل 
تحــوالت ارزی در مرداد ماه اشــاره کرد و اين 
موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه های کنترل 

بیشتر تورم دانست.  
عالی ترين مقام بانک مرکزی ضمن اشــاره به 

تحوالت بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزايش 
عرضه ارز در اين بازار، انتظار می رود ثبات بازار 
ارز تقويت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای 

مالی باشیم.  
يادآور می شود، اعضای شــورای پول و اعتبار 
از حمايت های مقام معظــم رهبری از تالش ها 
و اقدامــات بانــک مرکــزی قدرانی کــرده و 
حمايت های ايشان را پشــتوانه  ارزشمندی در 
مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست های 
پولی اين بانک دانستند و مراتب سپاس خود را 

از تدابیر راهگشای ايشان اعالم کردند.

۳ مصوبه شورای پول واعتبار
در ادامه اين جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی 
و با هدف مديريت ريســک نقدينگی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی، شــورای پول و 
اعتبار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را 
موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل 
3 درصد از مانده کل ســپرده های خــود را به 
صورت اوراق مالی اسالمی قابل معامله در بازار 
سرمايه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر 
می شود، نگهداری کنند. يادآور می شود شورا به 
بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرايط و اقتضائات، 
نسبت ياد شــده را در مورد بانک ها و مؤسسات 

اعتباری غیربانکی، تعديل کند.
شــورای پول و اعتبــار به منظور تســهیل در 
جريان مبادالت خرد، با صدور کیف الکترونیک 
پول از طريــق بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی بر اســاس ضوابط راهبری و نظارتی 
که توســط بانک مرکزی تهیــه و ابالغ خواهد 
 شد، مشــروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، 

موافقت کرد.
همچنین با پیشــنهاد بانک مرکزی و موافقت 
شورای پول و اعتبار، ســقف فردی تسهیالت 
قرض الحســنه بابت بیمــاران دارای بیماری 
صعب العالج، ســرطانی و زوج هــای نابارور به 
مبلــغ پانصــد )5۰۰( میلیون ريــال با مدت 
 بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه )5 ســال( افزايش 

يافت.

رئیس کل بانــک مرکزی ضمــن ارائه گزارش 
خالصه تحوالت نقدينگی در مرداد امسال گفت: 
رشــد نقدينگی در پنج ماهه سال جاری نسبت 
به پايان ســال 13٩۸ حدود 1۲ درصد است که 
باتوجه به تحوالت ســال  جاری همچون تأمین 
منابع مالی مبارزه با آثار اقتصــادی کرونا، رقم 

مناسبی ارزيابی می شود.
به گزارش ايســنا، عبدالناصر همتــی در هزار و 
دويســت و نود و نهمین جلسه شــورای پول و 
اعتبار، ضمــن ارائه گزارش خالصــه تحوالت 
نقدينگی در مرداد ماه سال جاری، تصريح کرد: 
از ابتدای ســال جاری حدود 5۸ هــزار میلیارد 
تومــان اوراق دولت به فروش رســیده که تأثیر 
مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه 
داشته است. با توجه به تحوالت اجزای پايه پولی، 
پايه پولی در پنج ماهه ســال جاری، نســبت به 
پايان سال ٩۸، حدوداً  چهار درصد رشد داشته و 
ضريب فزاينده نقدينگی نیز به محدوده ۷.5واحد 

رسیده است.
وی خاطرنشــان کرد: اين امر عمدتاً تحت تأثیر 
کاهش نسبت ســپرده قانونی بانک ها به منظور 
تأمین منابع مالی مبارزه بــا آثار اقتصادی کرونا 
بوده است. بر اين اســاس رشد نقدينگی در پنج 
ماهه سال جاری نسبت به پايان پارسال حدود 1۲ 
درصد است که باتوجه به تحوالت سال جاری رقم 

مناسبی ارزيابی می شود. 
ريیس شــورای پول و اعتبــار در اين گزارش به 
برخی تحــوالت در رويه های سیاســتگذاری و 
مديريت پولی اشــاره کرد و گفت: استقرار نظام 
عملیات بازار باز، تغییر رويه محاســبه و دريافت 
سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده 
گذاری ويژه بانک ها نــزد بانک مرکزی و کنترل 
اضافه برداشت از جمله تحوالت رخ داده در اين 

زمینه است.
همتی طی ارائه اين گزارش، به تحوالت نقدينگی، 
پايه پولی، مديريت مناســب بدهــی بانک ها به 
بانک مرکزی و نیز کنترل تحوالت ارزی در مرداد 
ماه اشاره کرد و اين موارد را منجر به فراهم آمدن 

زمینه های کنترل بیشتر تورم دانست. 

عالی تريــن مقام بانک مرکزی ضمن اشــاره به 
تحوالت بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزايش 
عرضه ارز در اين بــازار، انتظار می رود ثبات بازار 
ارز تقويت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای 

مالی باشیم. 
طبق اعالم بانک مرکزی، اعضای شــورای پول 
و اعتبــار از حمايت های مقــام معظم رهبری از 
تالش ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و 
حمايت های ايشان را پشتوانه ی ارزشمندی در 
مسیر پیشــبرد و توفیق در اجرای سیاست های 
پولی اين بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از 

تدابیر راهگشای ايشان اعالم کردند. 

صدور کیف الکترونیک پول براساس 
ضوابط بانک مرکزی 

در ادامه اين جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی 
و با هدف مديريت ريســک نقدينگی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف 
کرد، ظرف مدت ســه ماه، حداقل معادل ســه 
درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت 
اوراق مالی اسالمی قابل معامله در بازار سرمايه 
که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شود، 
نگهداری کنند. يادآور می شــود شورا به بانک 
مرکزی اجازه داد بنا به شرايط و اقتضائات، نسبت 
ياد شده را در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری 

غیربانکی، تعديل کند.
شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جريان 
مبادالت خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از 
طريق بانک ها و موسسات اعتباری غیر  بانکی بر 
اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک 
مرکزی تهیه و ابالغ خواهد شد، مشروط بر آنکه 
منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد. همچنین 
با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و 
اعتبار، سقف فردی تسهیالت قرض الحسنه بابت 
بیماران دارای بیماری صعب العالج، ســرطانی 
و زوج های نابارور به مبلــغ 5۰۰ میلیون ريال با 
مــدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه )پنج ســال( 

افزايش يافت.

باالخــره پــای ETF دوم نیــز به بازار ســرمايه باز شــد تــا باقی 
مانده ســهم دولت در چهار پااليشــگاه نیز در بورس عرضه شــود. 
 صندوقی که پااليشــی يکم نام دارد و پذيره نويســی آن از امروز اغاز 

می شود.
به گزارش ايســنا، بر اســاس تبصره ۲ قانون بودجه سال 13٩٩ کل 
کشــور، به دولت اجازه داده شــده اســت که باقیمانده سهام دولت 
در شــرکت ها را بــه روش های معمــول يا از طريــق صندوق های 
ســرمايه گذاری قابل معاملــه )ETF( عرضه و به فروش برســاند. 
متعاقب اين ظرفیت قانونی، در ابتدای ســال جــاری هیأت وزيران 
به وزارت امور اقتصــادی و دارايی اجازه داد تا در قالب ســه صندوق 
 ســرمايه گذای قابــل معامــل )ETF( باقیمانده ســهام  دولت  را 

واگذار  کند.
نخســت صندوق ســرمايه گذاری قابل معامله بانک و بیمه شــامل 
باقیمانده ســهام دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و شرکت 
های بیمه البرز و اتکايی امین، دوم صندوق سرمايه گذاری  قابل معامله 
پااليشی شامل باقیمانده سهام دولت در پااليشگاه های اصفهان، تهران، 
بندرعباس و تبريز و سوم صندوق سرمايه گذاری قابل معامله صنايع 
خودرويی و فلزی شــامل باقیمانده سهام دولت در شرکت های ايران 

خودرو، سايپا، فوالد مبارکه و ملی صنايع مس است.

ویژگی های پاالیشی یکم
صندوق نخســت تحت عنوان دارايکم چندی پیش پذيره نويســی 
و عرضه شــد و اکنــون نوبت صنــدوق دوم يا همان پااليشــی يکم 
اســت. اما آنچه که در اين صندوق هــا اهمیت دارد اين اســت که 

 همه مــردم می توانند اقــدام به پذيره نويســی کننــد و از تخفیف 
برخوردار شوند.

سقف سرمايه  گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی ايرانی( در مجموع 
دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، 5۰ میلیون ريال )پنج میلیون 
تومان( تعیین شده است. يعنی چنانچه فردی يک میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان واحد دارايکم را خريداری کرده باشد، اکنون می تواند به میزان 
سه میلیون و 5۰۰ هزار تومان واحد پااليشی يکم را خريداری کند. يا 
چنانچه به میزان دو میلیون و 5۰۰ هزار تومان واحد دارايکم خريداری 
کرده باشد، اکنون مجاز به خريد دو میلیون و 5۰۰ هزار تومان واحد 

پااليشی يکم است.
درواقع حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاری قابل خريداری توسط 
هر شــخص حقیقی ايرانی دارای کد ملی، پس از کسر میزان سرمايه 
 گذاری همان فــرد در صندوق دارا يکم، 5۰۰ واحد ســرمايه گذاری 

است.
پذيره نويســی برای هــر فــرد دارای کد ملــی امکان پذير اســت و 
محدوديت ســنی برای متقاضیان وجود ندارد. پــس از اتمام پذيره 
نويســی و اخذ مجــوز فعالیت صندوق از ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، ســهام موضــوع فعالیت اين صنــدوق با اعمــال ۲۰ درصد 
تخفیف به قیمــت پايانــی ســهم در روز معامالتی قبل از شــروع 
 پذيره  نويسی توسط ســازمان خصوصی ســازی به صندوق واگذار 

خواهد شد.
البته الزم به ذکر است که فردی که اقدام به خريد سه میلیون تومان 
از پااليشی يکم کند شــامل تخفیف ۲۰ درصد خواهد شد. يعنی سه 
میلیون تومان پرداخت می کند و به میزان ســه میلیون و ۶۰۰ هزار 

تومان پااليشی يکم به قیمت پايانی روز گذشته سهام پااليشگاه های 
موجود در پااليشی يکم دريافت می کند.

جزئیات پذیره نویسی
پذيره نويسی به صورت هم زمان از امروز از طريق بورس اوراق بهادار 
تهران و شبکه بانکی کشور برای هر شــخص حقیقی دارای کد ملی 
امکان پذير است و اشــخاص حقوقی و يا اتباع خارجی نمی  توانند در 
اين پذيره نويسی شرکت کنند. فرايند پذيره نويسی تا 1٩ شهريورماه 

ادامه دارد.
همچنین پذيره  نويسی واحدهای اين صندوق برای اشخاص دارای کد 
معامالتی )کد بورسی( صرفاً از طريق کارگزاری  های بورس و سامانه  

های آنالين معامالتی صورت می  گیرد.
اشخاص فاقد کد معامالتی )کد بورسی( می توانند از طريق درگاه های 
غیرحضوری و حضــوری بانک هــای منتخب برای خريــد واحدها 
 اقدام کنند. هر شــخص می تواند صرفاً يکی از اين دو روش را انتخاب 

کند.
متقاضیــان دارای حســاب در هر يــک از بانک هــای منتخب می  
تواننــد از طريــق مراجعه بــه درگاه  های غیرحضــوری و حضوری 
که توســط بانک های مربوطه اطالع رســانی خواهد شــد و با ورود 
حداقــل اطالعات مورد نیاز، نســبت بــه پذيره  نويســی واحدهای 
ســرمايه  گذاری مزبور اقدام کنند. چنانچه متقاضــی به درگاه  های 
غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حســاب 
 اســت مراجعه کند، بانک  ها مکلف به پذيــرش و دريافت اطالعات 

وی هستند.

همتی: عرضه ارز در نيما زیاد شد

جزییات ۳ مصوبه مهم شورای پول و اعتبار
بانک ها مکلف شدند 3 درصد مانده سپرده ها را به اوراق تبدیل کنند

سه مصوبه شورای پول و اعتبار

نکاتی درمورد پاالیشی یکم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت دالر به ۲۲۶۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۶۸۰۰ تومان
قیمت هر اسکناس دالر آمریکا، چهارشنبه ۵ شهریورماه در صرافی های بانکی برای خرید ۲۲۵۵۰ تومان و برای فروش ۲۲۶۰۰ تومان است. همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید 

۲۶۷۵۰ تومان و برای فروش ۲۶۸۰۰ تومان است.

استان ها
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بررســی روند بازار خودرو 
در روز گذشــته، از روز 
آرام بــازار حکایــت دارد؛ 
این در شــرایطی است که 
در هفته هــا و به خصوص 
روزهای اخیر، رونــد قیمتی بازار خــودرو نزولی 

بوده است.
به گــزارش خبرآنالین، آن گونه که فعــاالن بازار 
خودرو می گویند، رکود مطلق در بازار حکم فرماست 
و خرید و فروش و معامالت خودرو نزدیک به صفر 

است.
گزارش میدانی  نشــان می دهد که قیمت خودرو 
امرو تغییر آن چنانی در بازار نداشته و با ثبات قیمتی 

روبه رو بوده است.
بنا به این گزارش، پراید ۱۱۱ امروز در بازار با قیمت 
۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت 
۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ با قیمت 
۷۷ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ با قیمت ۸۷ میلیون 
تومان و پرایــد ۱۵۱ پالس با قیمــت ۹۹ میلیون 

تومان است.
از ســوی دیگر، در بــازار پژو۲۰۶ تیــپ دو ۱۵۷ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنــج ۱۹۷ میلیون 

تومان، پژو ۲۰۶ اس دی وی هشــت ۱۹۱ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیــک ۲۹۲ میلیون تومان، 
پــژو ۲۰۷ دنــده ای ۲۲۷ میلیون تومــان قیمت 
دارد. همچنین پژو۴۰۵ دوگانه سوز ۱۶۰ میلیون 
 تومان و پــژو۴۰۵ بنزینی ۱۳۸ میلیــون تومان 

است.

ایفای تعهدات خودرو ســازان، متناسب با 
ظرفیت تولید

در همین زمینه سرپرســت وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت گفت: تعهدات ایجاد شــده در خودرو، بر 
اساس مجوز های صادر شده و متناسب با ظرفیت 
تولید شرکت های خودروساز است.به گزارش وزارت 
صمت، جعفر ســرقینی در حاشــیه جلسه هیات 
دولت با اشاره به اینکه تعهدات معوق شرکت های 
خودروساز در حال پایان است، افزود: در سال ۹۷ 
تعهدات معوق بسیار سنگین بود، اما خوشبختانه 
هم اکنون، اکثر تعهدات، عملیاتی شده و فقط ۲۰ 
درصد در برخی از شرکت ها باقی مانده، زیرا با برنامه 
ریزی های انجام شده در یک سال گذشته، تعهد بی 

موردی در خودرو ایجاد نشده است.
وی در در بخــش دیگری از ســخنان خــود و در 
خصوص وضعیت شــهرک های صنعتی در کشور 
گفت: ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران امسال ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بودجه 

پیش بینی کرده اســت که البته بخش عمده ای از 
بودجه مصرفی در شــهرک های صنعتی، از سوی 
فعاالن شهرک پرداخت می شــود و بخشی را نیز 
دولت تامین می کند. سرپرســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه شهرک های صنعتی 
تاکنون با مشکل خاصی مواجه نبوده است، افزود: 
شهرک های صنعتی بهصورت درآمدهزینه ای، اداره 
می شــوند و البته امیدواریم با کمک ریالی دولت، 
 شــهرک ها قبل از تحویل بهصورت کامل تکمیل 

شده باشند.
سرقینی ادامه داد: برنامه وزارت صمت، احداث یک 
شهرک صنعتی در شــهر های بزرگ و یک ناحیه 
صنعتی در دهستان ها است که این طرح عالوه بر 

۷۶۰ شهرک موجود، در کشور است.
وی درخصوص آخرین وضعیــت صادرات زعفران 
گفت: کمیته ی ویژه زعفران بــه زودی در وزارت 
صمت تاسیس می شــود و از هفته آینده برای این 
محصول برنامه ای منسجم با حداکثر ارزش افزوده، 

تهیه و ارسال خواهد شد.
سرقینی با اشاره به بخشی از اقدامات وزارت صمت 
در خصوص کاهش خام فروشی مواد معدنی گفت: 
این وزارتحانه تاکنون مانع از خام فروشــی بخش 

عمده ای از مواد معدنی شده و این روند ادامه دارد.
سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و تجــارت در 
خصوص کاهش تعداد تصمیمات یکباره در بخش 

تولید گفت: این رویه درست نیســت، اما به دلیل 
اهمیت بازار داخلی برای دولــت و تامین نیاز این 
بخش، در برخی مواقــع اجبار هایی وجود دارد که 

براساس آن، این تصمیمات یکباره گرفته می شود.
در این میان، پژوپارس اتوماتیــک با قیمت ۲۳۴ 
میلیون تومان و پژوپارس ساده ۱۷۲ میلیون تومان 

به فروش می رود.

بررســی بــازار خــودرو حاکــی از آن اســت 
کــه هــر دســتگاه ســمند ال ایکس بــا قیمت 
۱۴۹ میلیــون تومــان و هــر دســتگاه ســمند 
 ســورن با قیمــت ۱۹۱ میلیــون تومــان عرضه 
می شود. در عین حال، هر دستگاه رانا با قیمت ۱۶۸ 
میلیون تومان و هایما S۷ بــا قیمت ۶۰۲ میلیون 

تومان به فروش می رسد.

تقاضا برای خودرو به کف رسید

آرامش نسبی در بازار خودرو 

در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران تصویب شد؛
موافقت دولت با افزایش سرمایه 

شرکت ملی نفت
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست 
روحانی رئیس جمهوری، بــا افزایش فوق العاده 
جذب مورد عمل کارکنان شــهرداری تهران، به 
میزان حداکثر تا ۳۰ واحد درصــد پس از اعمال 
افزایش موضوع مصوبه سال گذشته هیات دولت 

در این خصوص، موافقت کرد.
در در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران مبنای 
محاسبه فوق العاده جذب شــهرداران، موضوع 
آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران، از »حقوق مبنا 
و فوق العاده شغل« به »حقوق، فوق العاده شغل و 

تفاوت تطبیق حداقل حقوق« اصالح شد.
بــه موجــب مصوبــه مذکــور، برقــراری فوق 
 العــاده خاص بــه کارکنــان رســمی و پیمانی 
شهرداری ها و شــهرداران )به استثنای کارکنان 
شــهرداری تهران( تا ســقف ۲۰ درصد مجموع 
)حقوق و فوق العاده شــغل و فوق العاده جذب( با 

تأیید وزیرکشور بالمانع است.
موافقت دولت با افزایش ســقف امهال تسهیالت 

کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه
هیأت وزیران در ادامــه، با توجه به اینکه عملکرد 
سیستم بانکی از مبلغ مورد تعهد دولت در امهال 
تسهیالت کشــاورزان خســارت دیده از حوادث 
غیرمترقبه )در پی معرفی بیشتر از سهمیه های 
پیش بینی شده، از سوی کارگروه مندرج در قانون 
برنامه ششم توسعه( فراتر رفته است، سقف امهال 

تسهیالت کشاورزان خسارت دیده را افزایش داد.

اختصاص اعتبار برای تعدادی از طرح 
های زیربنایی در استان بوشهر

در جلسه امروز همچنین با تصویب دولت اعتبار 
الزم برای تعدادی از طرح های زیربنایی در استان 
بوشهر اختصاص یافت که بر این اساس، مبلغ ۱۳۰ 
میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 
برای احداث مســیر جایگزین به عنوان خروجی 

اضطراری شهر بوشهر اختصاص داده شد.
هیأت وزیــران همچنین با اختصــاص مبلغ ۴۰ 
میلیارد ریال اعتبار هزینه ای برای انتقال و تامین 
آب شرب پایدار مردم شهرستان دشتستان استان 
بوشهر در تابســتان ســال جاری و اجرای طرح 

نکاشت در شهرستان مذکور، موافقت کرد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر نیز 
موظف شــد، ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند 
انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات 
فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه 

کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

مجوز تأمین ١٥ درصد ســهم کارفرما 
مربوط به فاینانس برای طــرح احداث قطار 
شهری کرج از محل منابع صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در اجرای بند »ج« تبصره )۴( ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با صدور 
مجوز به سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین 
۱۵ درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیالت مالی 
خارجی )فاینانس( برای طرح احداث قطار شهری 
کرج از محل صندوق توسعه ملی موافقت کرد. دولت 
همچنین مصوب کرد  صندوق توسعه ملی براساس 
درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به 
اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تأمین ۱۵ درصد 

پیش پرداخت طرح های یاد شده اقدام نماید.

 موافقت دولت با افزایش سرمایه شرکت 
ملی نفت ایران

با تصویب دولت، سرمایه شرکت ملی نفت ایران 
افزایش یافت و به موجب این تصمیم، ســرمایه 
شرکت ملی نفت ایران تا سقف مبلغ یک میلیارد 
و ۳۰۵ میلیون و ۴۲۷ هــزار و ۴۸۰ میلیون ریال 
منقسم به ۱۳۰ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۷۴۸ سهم 

۱۰ میلیون ریالی افزایش می یابد.

تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از 
شرکت های خصوصی با دولت

با تصویب دولت، مطالبات شرکت های مدیریت 
انرژی امید تابان هور و پرشیان انرژی جی از شرکت 
دولتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی 
همان شرکت ها به ســازمان خصوصی سازی به 
مبلغ ۱۸۰۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف 
تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص 
بدهکار مربوط می شود و مکلف است ضمن اصالح 
حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد 
نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری 
کل کشور در سررســید مقرر بر اساس ضوابط و 
مقررات مربوط با هماهنگی ســازمان خصوصی 

سازی اقدام نماید.

خبر

مدیرعامــل اتحادیه سراســری اتحادیه های باغبانی کشــور 
گفت: کاهش داللی و واســطه گری و ایجاد بارانداز تنها راهکار 

مناسب سازی قیمت میوه برای مصرف کنندگان است.
»محمدعلی مصطفی لو« روز چهارشنبه در نشست خبری خود 
با تشریح مشکالت باغداران افزود: اکنون اختالف قیمت میوه از 
تولید تا مصرف ناشی از حضور دالالن و واسطه گران است که کاال 
در چندین مرحله دست به دست می شود و همین موجب افزایش 
چندبرابری قیمت ها می شود. وی اظهارداشت: ایجاد بارانداز را 
مدنظر داریم تا محصوالت توسط تعاونی ها و تشکل ها از تولید به 

مصرف عرضه شود تا حضور دالالن کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: با وجود افزایش چنــد برابری قیمت ها در بازار، 

مبلغی به جیب تولیدکنندگان نمی رود.

ضایعات ۳۰ درصدی محصوالت باغی در برداشت و 
نگهداری

مدیرعامل اتحادیه  سراسری اتحادیه های باغبانی کشور یکی از 
مشکالت این بخش را نحوه برداشت و نگهداری محصول دانست 
و گفت: ساالنه ۳۰ درصد  محصوالت باغی به دلیل نحوه  برداشت 

و نگهداری به ضایعات تبدیل می شود.
مصطفی لو با بیان اینکه ۱۲۰ تعاونی باغبانی در کشــور فعال 
است، اظهارداشــت: اکنون باغداران با مشکل رشد بیش از ۴۰ 
درصدی نهاده های باغی کود، ســم، نهال و ماشین آالت روبرو 

هستند.
وی ادامه داد: رشــد قیمت نهــاده در افزایــش قیمت نهایی 

محصوالت موثر است.

کاهش ۴۰ درصدی صــادرات محصوالت باغبانی با 
شیوع کرونا 

مدیرعامل اتحادیه سراسری اتحادیه های باغبانی کشور تصریح 
کرد: با توجه به شــیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرز کشورها 
صادرات محصوالت باغبانی به کشورهای هدف بیش از ۴۰ درصد 
کاهش یافــت. وی اضافه کرد: به تازگی شــرایط برای صادرات 
محصوالت به کشــورهای ترکیه، عراق و افغانستان فراهم شده 
است.وی اظهارداشت: محصوالت باغی ایران به دلیل کیفی بودن 
به کشورهای اروپایی، روسیه و کشورهای همسایه صادر می شود.

کاهش وابستگی با تولید آناناس و موز داخلی
مدیرعامــل اتحادیه سراســری اتحادیه های باغبانی کشــور 

اظهارداشت: ما مخالف هرگونه واردات میوه بجز موز، آناناس و 
انبه هستیم. وی اضافه کرد: با توجه به مصرف این محصوالت در 
کشور ما و دیگر کشورها، تولید داخلی آن می تواند در صادرات 

محصوالت باغی ما تاثیرگذار باشد.

سرانه مصرف میوه هر ایرانی ١۰۰ کیلوگرم 
مصطفی لو اظهارداشت: اکنون سرانه مصرف میوه در  دنیا به طور 

متوسط ۸۰ کیلوگرم است.
به گفته وی، این در حالیست که سرانه  مصرف میوه در ایران بین 
۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلوگرم اســت که رقم مناسبی به شمار می رود؛ 
البته طی یک تا دو سال اخیر با افزایش قیمت میوه ممکن است 

اندکی کاهش مصرف رخ دهد.

بازی های ایرانــی بخش عمده ای از درآمــد کل را در ماه های 
نخستین عمر خود به دست می آورند. به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران صنعت بازی از صنایع پول ســاز جهان اســت که پس از  

ظهور تلفن های هوشمند عرصه بیشتری هم برای رشد یافت.
گزارش های جهانی از رشد این صنعت در سال گذشته میالدی 
گویای کســب درآمد ۶۸.۵ میلیارد دالری بازی هایی است که 
تنها بر سیستم عامل ios نصب شده است و بازی های سیستم 
عامل اندروید هم در سال ۲۰۱۹، ســهم ۳۵.۸ درصدی از کل 

درآمد صنعت بازی موبایل کسب کرده است. گزارش ها نشان 
 می دهد در ایران هم صنعت بــازی موبایل از صنایع پررونق و با 

آینده است.
گزارش کافه بــازار از صنعت برنامه ها و بــازی های موبایل در 
ایران نشان می دهد ۱۸ هزار بازی تا پایان سال ۹۸  فعال بوده و 
این بازی ها ۶۷۰ میلیون بار در این سال به روز رسانی و دانلود 
شده اســت. هم چنین ۸۳ میلیون نصب فعال تا پایان سال ۹۸ 
گزارش شده است. درآمد خالص بازی ها تا پایان سال ۹۸ به ۶۹ 

میلیارد تومان رسیده که رشد ۴۷ درصدی را نسبت به سال ۹۷ 
نشان می دهد. هم چنین در سال گذشته یک میلیون خریدار 
 بیش از ۶ میلیــون را از ۷.۷ هزار بازی فروشــنده خرید موفق 

ثبت کرده اند.
 به طور کلی بازی های ایرانی بخش عمده ای از درآمد کل را در 
ماه های نخستین عمر خود به دســت می آورند. بررسی های 
کافه بازار نشــان می دهد که ایــن بازی ها به طــور میانگین 
در شــش مــاه اول حــدود ۵۳ درصــد از کل درآمدشــان را 

کســب می کنند. بــازی هــای دســته معمایــی وامتیازی 
ســریعتر و بازی های دســته خانوادگی و اکشــن با ســرعت 
 کمتری نســبت به دیگر بازی ها دوره رشــد خود را ســپری 

می کنند.
بازی های با درآمد باال هم به طور معمول در چرخه عمر طوالنی 
تری نسبت به بقیه بازی ها درآمد کسب و می کنند. هم چنین 
۱۵ درصد بازی ها تا شش ماهه اول و ۸۰ درصد بازی ها تا سال 

چهارم پس از انتشار به فعالیت خود ادامه می دهند.

کاهش داللی تنها راهکار مناسب سازی قیمت میوه است
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معاون وزیر راه و شهرســازی از آغاز واریز وام ودیعه مسکن خبر داد 
و گفت: به طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار مشــمول وام ودیعه 
مسکن می شوند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و امور ساختمان، 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از آغاز واریز وام ودیعه مسکن 
خبر داد و گفت: از روز گذشته چند گروه وام ودیعه مسکن را دریافت 
کردند. وی ادامه داد: حدود دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر از طریق پیامک 
برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طریق ثبت نام پیامکی کد ملی معتبر و 

قابل پیگیری فرستادند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه انجام پاالیــش از این 
درخواست های پیامک شده، اظهار داشــت: پاالیش ها از این تعداد 
انجام شد و براساس شاخص های مصوبه از جمله افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی، زنان سرپرســت خانوار، کارگران، زوج های سال 
۹۹، خانوار دارای سه فرزند و بیشــتر، برای دریافت وام رتبه بندی و 
اولویت بندی شدند و گروه به گروه بررسی ها انجام و از این افراد دعوت 
شد که در سامانه اطالعات خود را تکمیل و مدارک خواسته شده را 
بارگذاری کنند. محمودزاده با بیــان اینکه حدود ۳۸۰ هزار نفر تا به 

امروز مدارک خود را ارسال کرده اند، ادامه داد: در روند پاالیش های 
انجام شــده از این تعداد، ۹۰ هزار تقاضا رد درخواســت شده است. 
همچنین نزدیک به ۵۰ هزار نفر با تایید شرایط به بانک ها برای تشکیل 
پرونده معرفی شــدند. طبق آخرین اطالعات ۷۰ پرونده در بانک ها 

تشکیل و چند وام هم پرداخته شده است.
وی تاکید کرد: با تحرک بیشــتر و روان ســازی فرایندها، عملیات 

پرداخت های وام ودیعه سریع تر انجام می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
وام ودیعه مســکن و تعداد خانوارهایی که به آن ها وام ودیعه تعلق 
می گیرد، گفت: تعداد وام های ودیعه به جمعیت واجدین شــرایط  
و منطقه ثبت نام آنها بســتگی دارد. هر متقاضی که از تهران تایید 
شود ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه دریافت می کند اما سقف وام برای 

واجدین شرایط از سایر شهرها ۳۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. 
محمودزاده افزود: با تمام اینها به طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانوار 
مشمول وام ودیعه مسکن می شــوند.  وی در پاسخ به این سوال که 
بیشترین تقاضا برای وام ودیعه مســکن از کدام استان بوده، گفت: 

بیشترین تقاضا برای دریافت این وام از تهران بوده است

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید وقتی رقم 
دستمزد در شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود منطقی نیست 
که مولفه های دیگر دستمزد مثل حق مسکن برای اجرایی شدن به 

هیات وزیران برود.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: اصلی ترین مولفه 
دستمزد کارگر که پایه حقوق و سنوات و سایر سطوح مزدی است در 
شورای عالی کار مصوب می شود حتی بن خوابار و حق مسکن را اعضای 
شورای عالی کار با توافق هم به تصویب می رسانند بنابر این از هر جهت 
که نگاه کنیم منطقی نیست حق مسکن کارگران برای اجرایی شدن 

به تصویب هیات وزیران برسد.
وی گفت: شورای عالی کار عناصر اصلی دستمزد که بیشترین هزینه را 
در بردارد مصوب می کند بنابر این معتقدم که این موضوع باید اصالح 
شود تا در سالهای آینده شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تصمیم 

گیری مزد درباره حق مسکن اعمال نظر کند. رئیس کانون عالی انجمن 
های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اصالح این موضوع در اختیارات 
شورای عالی کار است و با توجه به حضور نمایندگان دولت در جلسات 
شورا می توان در قالب دستورجلسه یا آیین نامه اصالح آن را مصوب 

کرد تا مثل بن خواربار و سایر آیتم های مزد به تصویب برسد.
به گفته چمنی، در صورتی که موضوع اصالح تصویب حق مسکن نیاز 
به اصالح قانون کار داشته باشد، شورای عالی کار باید اصالحیه آن را 

به مجلس بدهد تا مجلس به طور منطقی و قانونی وارد عمل شود.
به گزارش ایسنا، حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران به شمار می 
رود که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب هیات وزیران است.در پی 
ابالغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در روزهای گذشته، کمک 
هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و 

سه برابر شد.

وزیر نیرو با بیــان این که کم مصرف ها در حــوزه انرژی از تخفیف صد 
درصدی برخوردار می شوند گفت: مطابق آمار بر اساس الگوی مصرف، 

حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار جزو مشترکان کم مصرف هستند.
به گزارش ایسنا رضا اردکانیان«، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر 
رایگان شدن برق ۳۰ میلیون نفر در کشور اظهار کرد: اصل این طرح در 
جهت اصالح مصرف اســت و بر این اساس مصرف کنندگان در بخش 
خانگی به سه دسته »خوش مصرف ها« با حدود ۱۶.۵ میلیون مشترک 

خانگی، »کم مصرف ها« و »پرمصرف ها« تقسیم شده اند.
وی ادامه داد: اکنون این طرح در بخش برق است و مصوبه هیات وزیران 
به ما دو ماه فرصت داده مقدمات اجرای آن را فراهم کنیم که برای کوتاه 
شدن زمان تالش خواهد شد. اصل موضوع اطالع رسانی و آموزش است. 
اســتارت آپ های زیادی در این زمینه فعال خواهند شد و صدا و سیما 

همکاری وسیعی خواهد داشت.

وزیر نیرو همچنین گفت: در موضــوع آب هم باید جلوتر برویم ببینم 
چگونه می شود عمل کرد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط کرونایی برق 
یک واحد درمانی و بیمارستانی قطع نشــد و این حاکی از آن است که 
هزاران خدمتگذار مردم در صنعت آب و برق مشــغول فعالیت بودند و 

مردم قدرشناس این تالش هستند.
وزیر نیرو همچنین اظهار داشت: آب و برق دو محصول بسیار مهم در 
هر جامعه ای است که ارتباط مستقیم با رفاه، آسایش، امنیت خاطر و 

سالمت مردم دارند .
وی یادآوری کرد: امسال در حالی که خیلی از کشورها حتی صنعتی دنیا 
به دلیل شرایط کرونایی و رکود و کسادی گزارش دادند ۵ تا ۲۵ درصد 
انرژی کمتری را مصرف کردند و بازار برای آن وجود نداشت در صنایع 
بزرگمان بیش از ۱۱ درصد و عرضه انرژی در کل در کشور ۴.۵ درصد 

نسبت به سال قبل بیشتر بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود دویســت هزار نفر 
بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم که پیشنهاد جدیدی 
برای حل مشکالت آنها در زمینه همسان سازی حقوق در دست 

اجراست.
به گزارش ایسنا، محمد شــریعتمداری در حاشیه جلسه امروز 
هیات دولت با اشــاره به افتتاح ۳هزارو ۵۰۰میلیارد طرح های 
تولیدی با تامین اشــتغال۲۶هزار نفــر در مجموعه تعاونی های 
سراســر کشــور در آینده نه چندان دور، اظهار کرد: یا توجه به 
تغییر بازار کار تالش شــده اســت که تعاونی ها بــر پایه دانش 
 و اســتارت آپ و مراکــز نــواوری بــرای تعاونی هــای نوبنیاد 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: قرار اســت با روش های جدید تامین مالی خرد و 
به شکل تضمین شــده از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
بخش تعاونی، تامین مالی تعاونی ها تسهیل شود. همچنین تالش 
شده است تا از منابع بانک توســعه تعاون و صندوق کارآفرینی 
امید، منابع با نرخ های ترجیحی در اختیار تعاونی های روستایی، 
منطق مرزی و محروم قرار گیرد. سند توسعه بخش تعاون نیز در 

دولت در حال تهیه است. شــریعتمداری درباره همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان نیز خاطرنشــان کرد: احکام ۵/۳ میلیون 
بازنشسته جامعه کارگری صادر شده است و ۳۲هزار میلیارد تومان 
 منابع آن از محل سپردن ســرمایه مرد واحدهای تولیدی تامین 

شده است.
بر این اســاس حقوق بازنشسته با ۲۵ سال ســابقه که ۱میلیون 
و۴۰۰هزار تومان دریافتی داشــته ، یک میلیون تومان افزایش 
یافت. حقوق بازنشســته با سی ســال ســابقه که کمتر از یک 
میلیون و ۶۰۰هــزار تومان دریافــت می کرد بــه دو میلیون و 
 ۸۰۰هزار تومان رسید و بازنشسته با ۳۵سال، به ۳ میلیون تومان 

رسید.
وی در پایان گفت: البته ممکن اســت احکام صادر شده با همه 
خواسته های بازنشستگان تطبیق نداشته باشد، بنابراین احکام 
اصالحی انجام می شــود. حدود دویســت هزار نفر بازنشســته 
مشــاغل ســخت و زیان آور داریم که پیشــنهاد جدیدی برای 
 حل مشــکالت آنها در زمینه همسان ســازی حقوق در دست 

اجراست.

معاون وزیر راه و شهرسازی ::

به ۸۰۰ هزار خانواده مستاجر، وام می رسد

۸.۴  میلیون خانوار مشمول برق رایگان هستندشورای عالی کار مرجع تصمیم گیری درباره حق مسکن

شریعتمداری مطرح کرد

پیشنهاد جدید برای حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور

درآمد 69 میلیارد تومانی از بازی

رشد ۴7 درصدی درآمد بازی سازان ایرانی
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مدیر توسعه تجاری بازار و دیوار، مدیرعامل بلد شد
مدیرعامل بلد، نقشه و مسیریاب آنالین تغییر کرد. براســاس تصمیمات جدید از سوی 
هلدینگ هزاردستان، ایمان محمدی که سابقه فعالیت در مجموعه های دیگر این هلدینگ 
یعنی کافه بازار و دیوار را داشته به عنوان مدیرعامل جدید این سرویس انتخاب شده است. 
پیش از این آرین بختیار نیا موسس بلد، مدیریت این مســیریاب را برعهده داشت.طبق 
تصمیمات اعالم شده از سوی هلدینگ هزاردستان، ایمان محمدی که بیش از ۵ سال سابقه 
فعالیت در جایگاه مدیر توسعه تجاری در کافه بازار و دیوار را داشته به عنوان مدیرعامل جدید 
بلد منصوب شده است. براساس این خبر در کارنامه کاری محمدی فعالیت هایی مانند طراحی 

و اجرای پروژه های شهر هوشمند در تعدادی از کالن شهرهای کشور نیز دیده می شود.

برنامه های جانبی الكام استارز 28 تا 31 شهریور 99 
برگزار می شود

ششمین دوره الکام استارز از ۲۸ تا ۳۱ شهریور ۹۹ برگزار می شود.براساس اطالعیه ستاد 
برگزاری الکام استارز با وجود به تعویق افتادن بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، برنامه های 
جانبی الکام استارز در تاریخی که از پیش تعیین شده و به صورت کامال آنالین برگزار می  شود.
متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:حسب تصمیم ستاد اجرایی الکامپ ۲۶ و با عنایت 
به موکول شدن برگزاری نمایشگاه الکامپ به ماه های پایانی سال جاری، برنامه های جانبی 
ششمین دوره الکام استارز شامل الکام پیچ، پاویون شتاب و سرمایه به صورت برخط و از تاریخ 
۲۸ الی ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.زمان بندی این برنامه و نحوه انجام 
ثبت نام از متقاضیان، روزهای آتی اطالع رسانی خواهد شد.ستاد اجرایی الکامپ امیدوار است 
بتواند در راستای حمایت حداکثری از کسب وکارهای نوپا که تسریع  کننده روند رو به رشد 
اقتصاد دیجیتالی بر پایه تخصص و تولیدات بومی هستند، گام بردارد. برگزاری برخط این 
برنامه ها، عالوه بر حفظ فاصله اجتماعی و سالمت شرکت کنندگان امکان بهره مندی برابر 

همه همه عالقمندان از فرصت حضور در الکام استارز فراهم می  کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
ایران در حوزه هوش مصنوعی دارای بزرگ ترین 

استارتاپ ها در منطقه است
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: بســتر اصلی حمایت از استارتاپ ها، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به معنی توسعه سرمایه گذار و سرمایه گذاری های خطر 
پذیر است و در این بین، نقش دولت کمک به شکل گیری اکوسیستم استارتاپی در کشور 
است.سورنا ستاری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایالم  اظهار داشت :رشد در 
حوزه فناوری نیازمند  وجود زیست بوم است کسانی که ایده  و اختراع دارد قاعدتا باید از  
درون این زیست بوم که بازیگران متفاوتی مانند مراکز دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، 
شتابدهنده ها، مراکز نوآوری، استارتاپ ها  وارد شوند  .وی افزود : این افراد باید قدم به قدم 
در قالب منتور های تعریف شده حرکت و سپس اقدام به تاسیس شرکت نماید و از فضای 
گلخانه ای خارج و با ورود به  فضای جدی کار خود را شروع کنند .ستاری افزود: اقداماتی 
که ما در ۶ سال گذشته انجام دادیم توسعه همچین زیست بومی بوده که در کشور اتفاق 
افتاده و تقریبا در سراسر کشور این زیست بوم به خوبی فعالیت می کند .وی گفت: انتظار ما 
در استان ایالم فعال تر شدن پارک علوم فناوری است گرچه در سال ها اخیر اتفاقی خوبی 
رخ داده اما قاعدتا زیرساخت ها باید وسیع تر شوند همچون دیگر مناطق کشور که دولت 
سرمایه گذاری های در حوزه زیر ساخت انجام خواهد داد.معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یادآور شد : محصول ،حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش  است از 
طرفی کشور دارای به یک اقتصاد و یک صنعت نفتی است و ما زمانی صاحب صنعت خواهیم 
شد که طراحی ها و ماشین سازی ها منحصر به داخل  باشد آن زمان می توانیم ادعا کنیم 
که صاحب صنعت هستیم .وی بیان داشت : علت عدم همکاری صنعت و دانشگاه، تزریق 
اعتبارت نفتی است که  اگر پژوهش دانشگاه توسط بخش خصوصی اداره شود و از طرفی 
صنعت به معنای واقعی آن باشد این اتفاق رخ خواهد داد .ستاری یادآور شد : اگر شرکت های 
دانش بنیان وارد بورس شوند، سرمایه خیلی کالنی را در حوزه فعالیت خود تزریق می کنند 
و هم اکنون نیز۴۱ شرکت دانش بنیان در بورس فعالیت دارند که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان 
ارزش گذاری می شوند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: ایران اسالمی 
در حوزه هوش مصنوعی دارای بزرگ ترین استارتاپ ها در منطقه است، شرکت هایی در 
کشور وجود دارد که بیش از۵۰ نیروی متخصص دارند و بسیاری از کسب و کارهای مرتبط 
با هوش مصنوعی را توسعه داده اند.وی بیان کرد: سامانه سجام بورس یک کار فوق العاده در 
حوزه هوش مصنوعی است که در یک برهه زمانی یک ماهه حدود یک میلیون و دویست 
هزار نفر از طریق این سامانه احراز هویت اینترنتی شده اند، سامانه ای بسیار پیچیده است 

که بر اساس هوش مصنوعی با محوریت تصویر، حرکت و صوت کار می کند.

دوازدهمين نمایشگاه بين المللی فوالد و متالورژی 
اصفهان گشایش یافت

دوازدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللی فوالد و متالورژی 
اصفهان روز شنبه با حضور 
مسئوالن استانی و با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در 
محل برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی این استان گشایش یافت.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان در آیین افتتاحیه این نمایشگاه افزود: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابســته اصفهان طی چهار روز از یکم تا چهارم 
شهریورماه برپا است و ۷۰ شرکت در ۶۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به ارائه محصوالت، 
خدمات، کاالها، توانمندی ها و پتانسیل های خود می پردازند.علی یارمحمدیان با بیان اینکه 
امسال نیز همانند سال های گذشته نمایندگانی از کشورهای خارجی میهمان نمایشگاه فوالد 
اصفهان هستند، گفت: شرکت ها و نمایندگانی از کشورهای چین، ترکیه، آلمان، فرانسه و 
ایتالیا در نمایشگاه فوالد اصفهان حضور دارند و برای ایجاد ارتباطات تجاری با شرکت های 
ایرانی تالش خواهند کرد.وی ادامه داد: هفت اســتان در نمایشگاه فوالد مشارکت دارند 
همچنین شرکت هایی از استان های تهران، اصفهان، کرمان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در دوازدهمین نمایشگاه فوالد اصفهان حضور پیدا کردند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تاکید کرد: شرکت های فعال در 
حوزه تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی، خدمات صنعت متالورژی و نقش آفرینان حوزه 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته نظیر جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، 
اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی در نمایشگاه فوالد اصفهان حضور دارند.یارمحمدیان با 
بیان اینکه طی برپایی نمایشگاه فوالد، پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا در سخت گیرانه ترین حالت ممکن رعایت خواهد شد، گفت: بر اساس پیش بینی های 
انجام شده، فقط متخصصان و فعاالن حوزه فوالد امکان بازدید از این نمایشگاه را دارند و 
شــرایط بازدید عمومی فراهم نخواهد بود؛ همچنین از ورود افراد بدون ماسک به فضای 
نمایشگاه جلوگیری می شود و ناظران بهداشتی نیز بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از 
سوی غرفه داران، بازدیدکنندگان و مجریان نمایشگاهی نظارت می شوند.در استان اصفهان 
بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی وجود دارد که یکهزار و ۱۰۰ واحد در زمینه فوالد و صنایع 
وابسته فعالیت می کنند، همچنین رتبه اول صنعت کشور به لحاظ تعداد و سرمایه گذاری و 
اشتغال و نیز رتبه دوم را از منظر فوالد، استان اصفهان به خود اختصاص داده است.۳۶ درصد 
اشتغال و ۲۲ درصد سرمایه گذاری در زمینه فوالد را استان اصفهان دارد از این رو مدیران 
بخش دولتی باید توجه ویژه ای به بخش فوالد داشته باشند تا در مسیر توسعه حرکت کنیم.

اخبار

استان ها

مدیرعامل دیوار: حذف قیمت ها  از روی دیوار باعث افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو شد
مدیرعامل مجموعه دیوار، در چهاردهمین شبانه های پیوست از موضوعاتی مانند کالهبرداری، فعال شدن تماس اینترنتی روی دیوار، اثرات منفی حذف قیمت از آگهی های این پلتفرم، 
دورکاری، کرونا و وضعیت ورود به بورس این کسب وکار صحبت کرد. اشکان آرمندهی در این گفت وگو، دستور حذف قیمت ها از روی پلتفرم های آنالین را یک تصمیم غیرکارشناسانه 

عنوان کرد و گفت که این اقدام باعث افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو شده است.

با ادامــه دار شــدن اصالح 
شاخص بورس و هراس تازه 
واردان، دولت تصمیم گرفت 
به حمایت از این بازار برخیزد 
و قرار است که با هماهنگی 
متولیان بازار، روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدت ۱۰ 
روز کاری برای جمع آوری صف های فروش اختصاص 
یابد و بدین شیوه از ریزش شاخص بورس جلوگیری 
شود. اما نکته اصلی این است که حمایت دولتی در هر 

جایی وارد شود تبعات خود را  دارد. 
حمایت ســنگین حقوقی ها از روز دوشنبه آغاز شد 
که در پی خروج بی سابقه پول حقیقی این شرکت ها 
وارد شــدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام خاصی 
را خریداری کردند. بــه تدریج صف های فروش اندک 
اندک جمع شد تا در روز سه شنبه شاهد مثبت شدن 

بازار بودیم. این روند در سومین روز از حمایت حقوقی 
ها ادامه یافت و در پایان معامالت روز چهارشنبه بازار 
سهام، شاخص کل بورس با رشدی ۶۸ هزار واحدی و 
قرار گرفتن در کانال یک میلیون و ۷۱۸ هزار واحدی به 
کار خود خاتمه داد. رشد ۴.۱۶ درصدی شاخص کل 
در حالی به ثتب رسید که شاخص کل هم وزن نیز امروز 

۲.۴ درصد رشد داشت.

بالیی که تصمیمات سینوسی بر سر بورس 
آورد

از هفته آخر مرداد ماه بورس ایران شــاهد روند نزولی 
شــاخص  ها تا روز دوشــنبه بود. در طول این مدت 
شاخص کل با جهشی نزولی بیش از ۴۰۰ هزار واحد 
افت کرد. عده زیادی از کارشناسان این افت را بیش از 
آنکه نیاز بازار بورس بدانند آن را ناشــی از تصمیمات 
سینوسی و دخالت های نابجای دولت در بازار سرمایه 

عنوان می کنند.
عدم عرضه حقوقی ها و خرید اشخاص حقیقی در روز 

سه شنبه و روز چهارشنبه قابل توجه است و حمایت 
حقوقی ها، روند مثبت را به بازار برگرداند. اما نمی توان 
پیش بینی دقیق و قطعــی از تداوم رونــد فعلی بازار 

سرمایه یا توقف آن ارائه کرد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، تبعات 

حمایت دولت از بورس را بررسی می کند. 

شاخص كل بورس با رشدی 4/1 درصدی در كانال یك ميليون و 718 هزار واحد قرار گرفت

بازگشت بورس با حمایت حقوقی ها
بازگشت بورس به روند مثبت با حمایت حقوقی ها                                                                چشم سهامداران به دست دولت دوخته شد

آفت سياست گذاری های دستوری در بورس

آفت  حمایت  دستوری  از بورس
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان

هیچ یک از بازارهای کامال ســبز و کامال قرمز بورس نشــان دهنده مدیریت کارآمد نیســت. به عبارت دیگر هیچ کدام از این دو حالت منطقی و متعادل نیست و هر کدام نشــان دهنده ضعف مدیریت است. اگر بازار سرمایه 
مانند اردیبهشت یکدست سبز باشــد یا بالعکس در بازاری همه نمادها منفی و صف فروش باشــد هر دو مدل بازار، خارج از تعادل و منطق است. در واقع زمانی بازار ســهام، مدیریت کارآمد و شرایط تعادلی دارد که بخشی از 
نمادها مثبت و بخشی منفی باشند. به عبارت دیگر هر نمادی که با تحلیل و در شــرایط خوبی قرار دارد مثبت باشد و هر نماد و سهمی که وضعیت مناسبی ندارد طبیعتا منفی باشــد. طبق این اصل، ما با مدیریت کارآمد بازار 
سرمایه فاصله زیادی داریم. به عالوه شــرایط حاِل حاضر بورس به هیچ وجه شرایط خوبی نیست. در بازار سرمایه باید شــرایطی را فراهم کنیم که سهام یا نمادهایی که ارزش دارند، سبز باشــند و نمادهایی که بنیاد و ارزش 
ندارند، منفی باشند. این در حالی اســت که بازار سرمایه ما این اصل را تداعی نمی کند. بد نیســت نگاهی به بازار سرمایه در اردیبهشت ماه داشته باشــیم. در طول این ماه همه نمادها مثبت ۵ و صف خرید بودند. در مقابل در 
مرداد ماه شاهد بودیم که همه نمادها منفی ۵ و صف فروش بودند. این واقعیت نشــان می دهد که در این بازار مدیریت عاقالنه حاکم نشده و این بازار هیجانی اســت و در بازارهای هیجانی ممکن است هر اتفاقی بیفتد؛ یعنی 
چند روز ممکن است صف خرید باشــد و بالعکس چند روز ممکن است صف فروش باشــد و این بازار، بازار منطقی و متعادلی نیســت. دولت نمی تواند بازار را به صورت مدیریت شــده پیش ببرد. لذا مجبور است که در برهه 
هایی حمایت کند؛ اما این حمایت ها مناسب نیست. نباید بازار را به صورت دســتوری مدیریت کرد. متاســفانه چون ما نمی توانیم یک مدیریت عاقالنه و با تدبیری را در بازار سرمایه پیاده کنیم لذا مجبوریم دست به حمایت 
های دستوری بزنیم؛ اما نمی توانیم دســتور بدهیم که حقوقی ها حمایت کنند زیرا بازار نباید با دســتور پیش برود. بازار باید با تحلیل و منطق و براساس بنیاد سهم ها پیش برود؛ اما وقتی شــما نمی توانید بازار را به صورت 
تعادلی اداره کنید، در نتیجه مجبور می شــوید دســتور بدهید که حقوقی ها اداره کنند. بنابراین حقوقی ها وارد شــدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان در صف فروش خرید کردند و همین خرید باعث شد که بازار مجددا به کانال 
 مثبت برگردد. ولی این برگشت بازار، برگشــت با منطق نیســت و با همین وضعیتی که امروز شــاهد بودیم که عمده نمادها صف خرید بودند، بازار، بازار متعادلی نیســت، بلکه یک بازار هیجانی است و پشت این بازار منطق

 و درایت حاکم نیست. 
در این بازار حدودا ۶۴۰ نماد داریم کــه طبیعتا برخی از این نمادها می توانند مثبت باشــند و برخی منفــی؛ ولی ما در این ۵، ۶ ماهه اخیر این را شــاهد نبودیم، بلکه یــک بازار هیجانی بدون منطق را شــاهد بودیم که در 
یک ماه هایی همه نمادها صف خریــد بودند و در یک ماه صف فروش. این نشــان می دهد که این بازار یــک بازار با برنامه، منطق و با مدیریت عاقالنه نیســت. نمی شــود که در یک ماه همه ۶۴۰ نماد همه منفی ۵ باشــند 
و در ماهی دیگر همه نمادها مثبت ۵. این نشــان می دهد که یک جــای کار در این بازار ایراد دارد. من از حمایت های دســتوری دولت بیمناک هســتم زیرا این شــبهه را در بازار ایجاد می کند که از ســوی دولت مدیریت 
 و کنترل می شــود. باید ما به گونه ای بــازار را مدیریت کنیم که از حمایت های دســتوری یا از اقدامات دســتوری یا از رویه های دســتوری جلوگیــری کنیم چون داریم مــردم را عادت می دهیم که هر وقت منفی شــد 

بگویند که دولت حمایت کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شتاب 
دهنده های دانش بنیان تا سقف ۵ طرح می توانند از 
خدمت گرنت سرمایه گذاری این صندوق استفاده 
کنند. ســید محمد مهــدوی در بازدید رییس و 
اعضای هیات عامــل صندوق نــوآوری از پارک 
فناوری اطالعات و ارتباطــات، جزییات خدمت 
گرنت ســرمایه گذاری یا کمک هزینه تحقیق و 
توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی را تشریح کرد 
و گفت: در این خدمت یک شــتاب دهنده دانش 

بنیان در کنار یک هســته پژوهشی قرار می گیرد 
و صندوق نوآوری با همراهی یکی از عامالن خود 
مانند صندوق پژوهش و فناوری به تولید محصول 
از ایده کمــک می کند؛ به طوری کــه بعد از پنج 
TRL یا نمونه اولیه تولید شده، این گروه می تواند 
از طریــق خدمت هم ســرمایه گذاری یا خدمات 
دیگر صندوق نوآوری به تولید صنعتی و انبوه آن 
محصول نیز دست پیدا کند.وی ادامه داد: شتاب 
دهنده های دانش بنیان تا سقف ۵ طرح می توانند 

از این خدمات استفاده کنند. در واقع شرکت دانش 
بنیان به عنوان سفارش دهنده مالکیت طرح را در 
اختیار خواهد داشت، زمانی که شتاب دهنده وارد 
می شود باید دارایی فناورانه داشته باشد، لذا ۶۵ تا 
۹۰ درصد از مالکیت بــرای گروه تحقیقاتی و ۱۰ 
درصد برای شتاب دهنده خواهد بود.محمدحسین 
رضوانیان، مدیر ارزیابی ســرمایه گذاری صندوق 
نوآوری وشــکوفایی نیز در این جلســه بر تفاوت 
بین خدمــت گرنت تحقیــق و توســعه و مدل 

ســرمایه گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری تاکید 
کرد و گفت: در مدل هم سرمایه گذاری هر طرحی 
که عامالن صندوق یعنــی صندوق های پژوهش 
وفناوری، حاضر بــه مشــارکت ۲۰ درصدی در 
آن طرح باشــند، صنــدوق نــوآوری ۸۰ درصد 
باقی را تامیــن خواهد کرد. ســاز و کار صندوق 
نوآوری در مــدل گرنت به صــورت کارفرمایی و 
 پیمانکاری نیست و در ریســک پروژه نیز شریک

 خواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
گفت: براســاس طرح صیانــت از کاربران فضای 
مجازی، موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری 
با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد 

پذیرفت.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ طرح صیانت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی و ســاماندهی 
پیام رسان های اجتماعی که به تازگی در مجلس 
اعالم وصول شده اســت با واکنش های مختلفی 
همراه شده اســت. این طرح در ســال ۹۷ نیز در 
دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار 
داشت و هم اکنون از سوی نصراهلل پژمانفر رئیس 

کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس ارائه شده است.
حجت االســالم نصراهلل پژمانفــر جزئیات طرح 
صیانــت از حقوق کاربــران در فضــای مجازی 
و ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی، دالیل 
پرداختن به این موضوع و منافعــی که می تواند 
برای کاربران فضای مجازی به همراه داشته باشد 
را تشریح و از این طرح دفاع کرد.وی با بیان اینکه 
ما در این طرح تمام همت مان دفاع از حق مردم 
در فضای مجازی اســت، گفت: امروز این سوال 
مطرح است که آیا خدماتی که در فضای مجازی 
به مردم ارائه می شــود در حد و اندازه آنها است یا 
خیر؟ اینترنتی که امکان ارســال و دریافت یک 

عکس و فیلم را با بدتریــن کیفیت ممکن فراهم 
می کند آیــا قابل قبول اســت؟پژمانفر ادامه داد: 
قصدم این نیســت که کیفیت اینترنت ایران را با 
کیفیت کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و یا 
ژاپن مقایسه کنم، بلکه کیفیت اینترنت کشور از 
کشورهای دور و اطرافمان مانند افغانستان و عراق 
نیز بدتر است. به جرات می توان گفت که بدترین 

کیفیت اینترنت در ایران ارائه می شود.

بیشــترین هزینه را بابــت اینترنت 
پرداخت می کنیم

وی با اشــاره به وضعیت قیمت اینترنت در ایران 

با بیان اینکه کاربران ایرانی بیشــترین هزینه را 
بابت اینترنت پرداخت می کننــد، گفت: از لحاظ 
قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت 
اینترنت پرداخت می کنیم و دولت در ارتباط با این 
موضوع چندهزار میلیارد تومان ســاالنه برداشت 
می کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، 

مالیات دریافت می کند.
این نماینده مجلس خاطرنشــان کــرد: در واقع 
دولــت در ایــن فضــای بــی حســاب و کتاب 
دســت در جیــب مــردم می کنــد و ســالیانه 
 چند هــزار میلیارد تومــان پــول از جیب مردم 

برداشت می کند.

با دستور قضایی، اعالم قیمت مسکن از سایت های 
خرید و فروش آنالین حذف شده است. هیچ یک از 
آگهی دهندگان حق ندارند در آگهی خود به قیمت 
یا بازه آن اشاره کنند و سایت ها نباید هیچ قیمتی 

را درج کنند.
به گزارش ســازمان نیوز به نقل از ایلنا ، با دستور 
قضایی، اعالم قیمت مســکن از سایت های خرید 
و فروش آنالین حذف شــده اســت. هیچ یک از 
آگهی دهندگان حــق ندارند در آگهــی خود به 
قیمت یا بازه آن اشاره کنند و سایت ها نباید هیچ 
قیمتی را درج کنند. در شرایط حذف قیمت در این 
سایت ها که با دریافت همه مجوزها از دستگاه های 
ذی ربط کار می کنند، نه فقط خریداران مسکن بلکه 
بنگاه داران و فروشندگان هم دچار مشکل شده اند.

رضا در یکــی از بنگاه های معامــالت امالک کار 
می کند. او که از سایت های خرید و فروش آنالین 
برای معرفــی موردهای اجاره و فروش اســتفاده 
می کرده اســت، می گوید: »خیلی از مشتری ها 
می خواهند خانه شان را بفروشند، حوصله و وقت 
این را ندارند که مشتری هر ساعتی به آن ها زنگ 
بزند. به ما می ســپرند و ما هم در سایت ها آگهی 
می کنیم. وقتی مشــتری زنگ می زند هم قیمت 
محل را می گویم هم قیمت موردنظر فروشنده را تا 

خریدار آسان تر تصمیم بگیرد«.
حاال که قیمت هــا از ســایت های خرید و فروش 
آنالین حذف شــده اوضاع کار رضا چطور است؟ 
می گوید »قیمت ها حذف شــده و کار ما سخت تر 
شده است. بیشتر مراجعات به بنگاه حضوری شده 

که در این اوضاع کرونا خوب نیســت. پیش تر هم 
مراجعه حضوری داشتیم اما مردم چون قیمت ها 
را در ســایت ها می دیدند، با دید بهتری وارد بازار 
می شــدند. با حذف قیمت در ســایت ها داریم به 
دوره ای برمی گردیــم که موردهــا را روی کاغذ 

می نوشتیم و پشت شیشه بنگاه می چسباندیم«.
دردسرهای حذف قیمت برای معامالت امالکی ها 
محدود به شرایط غیرعادی امروز و سخت تر شدن 
کارشان نیســت. حذف قیمت از سایت ها مردم را 
ناراضی کرده است چراکه هزینه های جست وجو 
برای آن ها افزایش یافته است. رضا می گوید »هیچ 
بنگاهی دلــش نمی خواهد با مشــتری عصبانی 
روبه رو شود. مشــتری که فکر می کند بنگاه های 
معامالت امالک قیمت را باال و پایین می کشــند. 

ما چه زمانی که سایت ها قیمت می زدند و چه االن 
کار خودمان را می کنیم. حــذف قیمت ها در کار 
بنگاه ها از نظر قیمت اثری ندارد. متاسفانه خیلی 
از مراجعه کنندگان با شــنیدن قیمت ها شــاکی 
می شوند و فکر می کنند که ما می خواهیم سرشان 
کاله بگذاریم. درحالی که ما سال هاســت در این 

محل کار می کنیم. همه ما را می شناسند«.
سیاست حذف قیمت از سایت های خرید و فروش 
که به عنوان راهی برای جلوگیری از ســفته بازی 
و سوداگری در بازار مســکن دنبال شده، تنها به 
زحمت خریداران، فروشندگان و حتی بنگاه های 
معامالت امالک اضافه کرده است. به نظر می رسد 
هیچ یک از بازیگــران واقعی بازار مســکن از این 

سیاست سود نبرده اند.
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