
اقتصاد سوئیس بیش از هشت درصد کوچک شد.به 
گزارش بلومبرگ، رشد اقتصادی سوئیس در سه ماهه 
دوم امسال در شرایطی به منفی ۸.۲ درصد رسید که 
پیش بینی ها حکایت از رشــد اقتصادی منفی ۷.۸ 
درصدی این کشور داشــت. این رشد هم چنین ۶.۴ 
درصد کمتر از رشد ثبت شده این کشور در سه ماهه 
نخست سال جاری بوده است و بدترین رشد اقتصادی 
فصلی سوئیس از زمان ثبت آمارهای مربوطه در سال 
۱۹۸۰ تاکنون محسوب می شود.سوییس نیز به مانند 
سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت 
های گســترده در فعالیت های کسب و کارها وضع 
کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای 

مصرفی و  جریان ســرمایه ای شده اســت. در بین 
بخش های مختلف، ســرمایه گذاری با رشد منفی 
۱۱.۷ درصدی بدترین عملکرد را در بین بخش های 
مختلف داشته است و پس از آن نیز مصارف شخصی با 
منفی ۴.۷ درصد و ساخت و ساز با منفی چهار درصد 
قرار دارند.مخارج دولت طی ایــن مدت ۰.۲ درصد 
افزایش یافته اســت که ۰.۶ درصد بیشــتر از مدت 
مشابه فصل قبل اســت. با این حال کاهش تقاضای 
خارجی برای کاالهای ساخت سوئیس در این مدت، 
تاثیر زیادی در کاهش رشد این کشور داشته است. 
صادرات سوئیس در دومین فصل سال ۳.۷ درصد و 
واردات این کشــور ۲.۹ درصد کاهش داشته است.

انجمن صنایع ماشــینی این کشــور در یادداشتی 
هشدار داده اســت ۸۰ درصد اعضایش مجبور شده 
اند برای تداوم فعالیت های خود از دولت درخواست 
کمک کننــد. این انجمن رشــد اقتصادی امســال 
سوییس را منفی ۶.۷ درصد پیش بینی کرده و افزوده 
است تا سال آینده رشد به محدوده مثبت باز نخواهد 
گشت.متوسط رشد اقتصادی فصلی سوئیس در بازه 
زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۴۴ درصد بوده است 
که باالترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه پایانی 
سال ۱۹۹۹ با ۲.۴ درصد و پایین ترین نرخ رشد ثبت 
شده نیز رشد منفی ۱.۹ درصد سه ماهه پایانی سال 

۲۰۰۸ بوده است.

جدیدترین گزارش اتــاق بازرگانی تهران نشــان 
می دهد که صنعت گردشــگری ترکیه تحت تاثیر 
کرونا، زیانی جدی را تجربه کرده اســت.به گزارش 
ایسنا، بر اساس براوردهای صورت گرفته، در سال 
۲۰۲۰ و همزمان با شــیوع ویروس کرونا، در سال 
جاری میالدی تعداد کل گردشــگران وارد شده به 
این کشور حدودا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده 
اســت که این عدد در قیاس با مدت مشــابه سال 
گذشته کاهشی بیش از ۱۹ میلیون نفری را نشان 
می دهد.در ماه آوریل سال جاری میالدی و همزمان 
با اوج گیری کرونا در ترکیه، کل تعداد گردشگران 
وارد شده به این کشور حدودا ۲۴ هزار نفر بوده که 

البته در ماه های بعدی جبران شده و در ماه جوالی 
به ۹۳۳ هزار نفر رسیده است. در مقایسه میان آمار 
این ماه و ماه می سال ۲۰۱۹ که در آن بیش از شش 
میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر وارد ترکیه شده بودند، 
کاهشی ۸۶ درصدی به ثبت رسیده است.براوردها 
نشان می دهد که در هفت ماهه ابتدایی سال جاری 
میالدی، آلمانی با ثبت ۶۲۰ هزار سفر، اصلی ترین 
گروه هایی بوده اند که به ترکیه سفر کرده اند و پس 
از آن بلغارستان با ۴۵۳ هزار نفر، گرجستان با ۳۴۸ 
هزار نفر، روســیه با ۳۳۳ هزار نفر و اوکراین با ۲۶۵ 
هزار نفر در رده هــای بعدی قرار دارند.بر اســاس 
براوردهای صورت گرفته، ایرانی ها با انجام بیش از 

۲۴۰ هزار سفر به ترکیه، در رتبه ششم کشورهای 
مبدا گردشگر خارجی برای ترکیه قرار گرفته اند. به 
این ترتیب این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل کاهشی ۷۸ درصدی و در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۲۰۱۸، کاهشی ۸۲ درصدی را نشان می دهد. 
البته با این وجود سهم ایران در سال ۲۰۲۰، از کل 
گردشگران خارجی ترکیه، حدودا ۴.۵ درصد بوده 
که که نســبت به ســال قبل تغییر خاصی را نشان 
نمی دهد.ترکیــه پیش بینی کرده کــه کل تعداد 
گردشگران خارجی این کشور تا پایان سال جاری 
میالدی به ۱۵ میلیون نفر و درآمد حاصل از آن به 

۱۱ میلیارد دالر برسد.

تعداد کدهای بورســی از ۹ میلیون و ۸۶ هزار مورد در پایان مردادماه ســال 
گذشته با احتســاب کدهای مربوط به ســهام عدالت، به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ 
هزار کد در مردادماه ســال جاری افزایــش یافت.وزارت اقتصــاد عملکرد 
یکساله ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران را منتشــر کرد که بر اساس آن، 
مجمــوع ارزش معامالت بورس هــا در دوره ۱۲ ماهه منتهی بــه ۳۱ تیرماه 
سال ۱۳۹۸ رقم ۴,۹۷۱ هزار میلیارد ریال بوده که در دوره ۱۲ ماهه منتهی 
 به ۳۱ تیرماه ســال ۱۳۹۹ به رقم ۲۲,۶۴۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته

 است.
شــاخص کل بورس تهران به عنوان مهم تریــن نماگر بازار ســرمایه از رقم 
۲۶۶,۱۲۷ در پایان مردادماه ۱۳۹۸ با رشــد قابل توجه ۶۱۵ درصدی در ۸ 
مردادماه، به رقم ۱,۹۰۴,۳۲۴ واحد افزایش یافته است. بر اساس شاخص های 
آماری بازار ســرمایه، ضریب نفوذ کدهای بورسی افزایش قابل توجهی یافته 
به نحوی که تعداد کدهای ســهامداری بورس، از ۹,۰۸۶,۴۲۴ در ۳۱ مرداد 
ماه ســال ۱۳۹۸ به ۱۵,۲۵۱,۳۴۴ تا تاریخ ۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ افزایش 
داشته که با احتساب کد معامالتی مشموالن ســهام عدالت، بالغ بر بیش از 
۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار اســت.ارزش مانده اوراق بهادار اســالمی )صکوک( 
منتشره تا ۳۱ مرداد ماه ســال ۹۸ مبلغ ۹۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که این 

رقم تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ به ۲,۰۰۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.این 
گزارش می افزاید: ارزش مانده اوراق بهادار اسالمی )صکوک( منتشره تا ۳۱ 
مرداد ماه سال ۹۸ مبلغ ۹۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم تا پایان تیر 
ماه ســال ۱۳۹۹ به ۲,۰۰۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، همچنین ارزش 
سرمایه گذاری خارجی تا ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، رقم ۱۳/۸ هزار میلیارد 
ریال بوده که در پایان تیر ماه ســال ۱۳۹۹ این مبلغ بــه ۷ /۴۴ هزار میلیارد 
ریال افزایش داشته است.همچنین بر اســاس این گزارش در دوره ۱۲ ماهه 
منتهی به ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۹، مجموع ارزش معامالت بورس ها معادل رقم 
۲۲,۶۴۷ هزار میلیارد ریال بوده و در همین بازه زمانی، میزان تامین مالی رقم 
 ۴,۶۵۵ و میزان تامین مالی بدون احتساب ارزش صندوق های سرمایه گذاری 

رقم ۲,۹۲۴ یاد شده است.
در ادامه این گزارش از اقدامات مهم و موثر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
در راستای حمایت از توسعه کسب و کار هوشمند و حرکت به سمت اقتصاد 
هوشــمند با به کارگیری ابزارها و روش های هوشــمند: به تدوین و تصویب 
دستورالعمل اجرایی نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در 
مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان، راه اندازی سامانه الکترونیکی 
پذیرش در بورس ها، بروزرسانی سرویس های اســتعالمات ملی شامل ثبت 

احوال، شبای بانکی، شاهکار و پست، ممیزی زیرساخت و سامانه های معامالت 
بر خط اوراق بهادار براساس الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه جهت اعطای 
مجوز بهره برداری از ســامانه، بازرســی جامع امنیت اطالعات شرکت های 
ارائه دهنده خدمات بر خط بازار ســرمایه براســاس الزامات امنیت اطالعات 
بازار سرمایه، جرم یابی رایانه ای و رسیدگی به تخلفات سایبری در حوزه بازار 
 سرمایه، سیستمی کردن تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار جهت کاهش ریسک

 سوء رفتار اشاره شده است.
در این گزارش از فراهم آوردن بســتر الزم جهت عملیات آزادســازی سهام 
عدالت )تدوین ســاز وکار ساماندهی ســهام عدالت و مقررات مرتبط با آن(، 
کاهش زمان انتشــار اوراق از طریق بازنگری در دســتورالعمل های انتشــار 
اوراق و اختیاری نمودن برخی ارکان انتشــار اوراق ازجمله مشــاور عرضه، 
متعهد پذیره نویسی، امکان انتشار اوراق توسط شــرکت ها بدون استفاده از 
رکن ضامن و از طریــق رتبه بندی اعتباری متقاضیان تأمین مالی، تســریع 
در رســیدگی های هیــات داوری و ارتقاء کیفیت رســیدگی و صــدور آراء 
به عنوان اقدامات مهــم و تاثیر گذار ســازمان بورس و اوراق بهــادار ایران 
در جهت استانداردســازی فرایند خدمــات قابل ارائه و تعیین بــازه زمانی 
 مشــخص برای آن، به عنوان بخش دیگری از اقدامات این سازمان یاد شده

 است.
بر همین اساس دیگر اقدامات این بخش شــامل تجدید ساختار رسیدگی با 
اعمال ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در جهت استفاده از توان و ظرفیت های 
نهادهای حرفه ای و صنفی در رســیدگی به تخلفات، آسیب شناسی قوانین 
حاکم بر بازار ســرمایه در جهت ارتقاء سطح کیفی و توســعه بازار سرمایه با 
تدوین و ارائه پیش نویس»قانــون ارتقاء نظام بازار ســرمایه ایران«، تنقیح 
 ،)cmr.seo.ir( مقررات بازار سرمایه و بروزرســانی پایگاه قوانین و مقررات
اصالح مقررات بــرای ارتقای شــفافیت اطالعات در بازار ســرمایه از طریق 
شــرکت های رتبه بندی اعتباری، تقویت نظارت بر نحوه ثبــت و نگهداری 
حســاب های مالی و گردش مالی کارگزاران با مهیا شــدن زیرساخت های 
مقرراتی، کاهش ســقف نرخ کارمزدهای ارکان بازار و حق نظارت ســازمان 
و در آخر تخصیــص کارمزدها به صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه و صندوق 
سرمایه گذاری مشــترک توسعه بازارسرمایه اســت.همچنین این گزارش از 
همکاری ســازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی ایران، از طریق طرح تامین مالی جمعی خیرخواهانه در اسفندماه 
 ماه ۱۳۹۸ و مشــارکت ۱۱۰ میلیارد ریالــی در خرید گواهــی نیکوکاری

 مقابله با کرونا خبر داده است.

قیمــت طــال در معامــالت روز دوشــنبه بازار 
جهانــی تحــت تاثیــر ضعــف ارزش دالر و 
چارچوب سیاســت جدید بانک مرکــزی آمریکا، 
 به باالتریــن حد خــود در دو هفتــه اخیر صعود 

کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز جاری بازار ســنگاپور ۰.۲ درصد 
رشد کرد و به ۱۹۶۹ دالر و سه سنت رسید. با این 
حال طال از ابتدای اوت تاکنون ۰.۲ درصد کاهش 
داشته است.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال ۰.۱ درصد رشــد کرد و بــه ۱۹۷۶ دالر و ۸۰ 
سنت رسید. طال هفته گذشــته ۱.۴ درصد رشد 
هفتگی داشــت.کایل رودا، تحلیلگر شرکت "آی 
جی مارکتس" در این باره گفت: دالر روز جمعه که 

معامله گران به هضم اظهارات رئیس بانک مرکزی 
آمریکا پرداختند، ضربه خورد. با ادامه روند نزولی 
دالر آمریکا، به نظر می رســد رونــد صعودی طال 
نیروی جدیدی پیدا می کند.سیاست پولی جدید 
بانک مرکزی آمریکا نشــان می دهد که نرخ های 
بهره آمریکا که اکنون نزدیک صفر قرار دارند برای 
مدت طوالنی و احتماال سال ها پایین خواهند ماند.

نرخهای بهره پایینتر ارزش دالر و بازده اوراق قرضه 
را پایین نگه می دارد و جذابیــت طال که بازدهی 
ندارد را افزایش می دهد.شاخص دالر به پایین ترین 
رکورد خود در دو سال گذشته نزول کرد و در مسیر 
ثبت چهارمین کاهش ماهانــه متوالی قرار دارد.بر 
اساس گزارش رویترز، قیمت طال از ابتدای امسال 
تاکنون با تقاضای سرمایه گذاران برای خرید این 

فلز ارزشمند به عنوان پناهی در برابر تورم احتمالی 
و افت ارزش پول، حدود ۳۰ درصد رشــد کرده و 
اواســط ماه میالدی جاری تا رکورد ۲۰۷۲ دالر و 

۵۰ سنت رسید.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ۱.۷ درصد جهش یافت و به ۲۷ دالر 
و ۹۶ سنت رســید. این فلز از ابتدای ماه میالدی 
جاری تاکنــون حــدود ۱۵ درصد رشــد قیمت 
 داشته و به ســوی پنجمین رشــد ماهانه متوالی

 پیش می رود.
هر اونــس پالتین برای تحویل فــوری ۰.۳ درصد 
افزایش یافت و به ۹۳۳ دالر و ۴۹ ســنت رســید. 
هر اونس پاالدیم بــرای تحویل فوری با ۰.۶ درصد 

افزایش، ۲۲۱۸ دالر و ۴۶ سنت معامله شد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: شرکت های خودروســاز که از کمیته خودرو 
مجوز ندارنــد، حق فروش و پیش فــروش خودرو را 
نخواهند داشت.به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، »عباس تابش« در پایان جلســه 
ســتاد تنظیم بازار تصریح کرد: بــرای آن بخش از 
خودروســازان یا مونتاژکارانی که به تعهدات معوق 
خود عمل کرده باشند، مجوز فروش در کمیته خودرو 
داده می شود.وی افزود: همچنین پرونده آن بخش از 
خودروسازان یا مونتاژکارانی که تعهدات معوق دارند 
و به این تعهدات نیز عمل نکرده اند، به تعزیرات و قوه 
قضاییه منعکس و ارسال شده است که امیدواریم با 
تصمیم گیری به موقع دســتگاه های نظارتی حقوق 
مصرف کنندگان رعایت شود.رئیس سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مشکالت 
در تامین پکیج رادیاتور و آبگرمکن در بازار مشکالتی 
خاطرنشــان کرد: برخی واحدها عرضه مناســبی 
نداشتند و برخی واحدها نیز عرضه خود را برای افراد 
خاصی انجام داده بودند بر همین اساس مستندات 
الزم را دریافــت کرده و در حال بررســی دقیق آنها 
هســتیم و امیدواریم ظرف ۴۸ ساعت آینده نتیجه 

قطعی را اعالم کنیم.

افزایش ۱۷ درصدی نظارت هــا بر بازار 
نسبت به ماه گذشته

تابش با اعــالم اینکه نظارت ها بر بــازار همچنان با 
شدت و قدرت تداوم دارد، افزود: افزایش ۱۷ درصدی 
نظارت ها را نسبت به ماه قبل در بازار داریم و به دنبال 

سیستمی کردن آن بر بازار هســتیم که راه اندازی 
هر چهار سامانه سازمان حمایت نیز در همین راستا 
اســت.رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه بخشی از نظارت ها توسط 
خود بنگاه ها انجام می شــود تصریح کرد: در حوزه 
سیمان و الستیک خود بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
مکلف شــدند که نظارت کافی را بر نمایندگی ها و 
عاملیت های فروش خود در بازار داشــته باشند.وی 
بیان کــرد: اگر نمایندگی یا عاملیتــی در این حوزه 
قیمت مصرف کننده را رعایت نکنــد، ظرف همان 
روز به بنگاه مربوطه اعالم خواهیم کرد و بنگاه مکلف 
است که نمایندگی یا عاملیت مربوطه را ملغی کند و 
برای تمام فروش های قبلــی آن نیز موضوع تعزیر را 

خواهیم داشت.

ضربه شدید کرونا به صنعت گردشگری ترکیهثبت بدترین عملکرد اقتصادی تاریخ سوئیس

تعداد کدهای بورسی به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار رسید

ممنوعیت پیش فروش خودرو توسط شرکت های فاقد مجوزآغاز دور جدید افزایش قیمت طالی جهانی
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ارسال روزانه ۱۰۰ هزار 
 پیامک به مالکان بیش

 از یک خانه

رشد 
 ۹ هزار واحدی
 شاخص بورس

 آمریکایی ها  
حق استفاده از 
مکانیزم های درون
 برجام را ندارند

واعظی:

توسعه روابط 
راهبردی با همسایگان 

 از اولویت های 
ایران است
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سرمقاله

يادداشت

 تحمیل تورم به بهای 
سود بورس بازان 

 پمپاژ نقدینگی
 به بازار ها

دولــت در حالی بــا الزام 
حقوقی ها به خرید ســهام 
در بازار ســرمایه در حال 
جمع کــردن صــف های 
فروش است که با حمایت 

حقوقی ها اوضاع...

    کامران ندری، اقتصاددان

وحید شقاقی، اقتصاددان
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کسری 8۰۰ میلیارد 
 تومانی صندوق

 بیمه بیکاری

سکه 11.200.000 تومان شد

صعود  قیمت ها  
در  بازار سکه  و ارز

میانگین نرخ هر مترمربع واحد مسکونی  در تهران  به 23 میلیون رسید

افزایش 77 درصدی قیمت مسکن
صفحه2

صفحه۴

گرانی چند باره در کمین بازار خودرو
رشد دوباره قیمت خودرو در صورت بی توجهی به مشکالت قطعه سازان محتمل است

افت تولید ۵/ 2۸ درصدی سه خودروساز بزرگ کشور در مرداد نسبت به تیر

با شروع بحران کرونا و بیکار شدن هزاران نفر شاهد 
نارضایتی از عملکرد متولیان در این بخش هستیم. 
سیستم پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران تا قبل از 
بحران کرونا نیز دارای مشــکالت بسیاری بوده که 
امروز این مشــکالت موجب محرومیت میلیون ها 
بیکار از دریافت مقرری خانه نشینی شده است. نرخ 
باالی بیکاری، تعدیــل بنگاه های کوچک و بزرگ، 
گران شدن کاالها و رشد وحشتناک تورم از دالیل 
افزایش بیکاری و رشد تعداد متقاضیان دریافت بیمه 
بیکاری است.به دلیل وجود تنها یک نهاد متولی در 
این زمینه و تعداد بسیار باالی اعضای تحت پوشش 

آن همواره مشموالن بسیاری ...

قیمت سکه به ۱۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید 
که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۲.۸۵ درصدی را 
داشته است. این در حالی است که قیمت دالر نیز در 
تابلوی صرافی های بانکی ۲۳ هزار و ۱۵۰ تومان ثبت 
شد. افزاش قیمت سکه و دالر به دنبال افزایش قیمت 
انس جهانی اتفاق افتاده و کارشناسان بازار معتقدند 
این افزایش قیمت ها تدوام خواهد داشت. فعاالن بازار 
باور دارند رشد کنونی قیمت ها از عوامل بنیادی نیز 
پشتیبانی می شود. به گفته آنها،  کاهش شدید قیمت 
نفت یکی از مهم ترین متغیرهای بنیادی است که 
انتظارات افزایشی را در بازار ارز و سکه باال برده است. 

ادامه تحریم ها و کسری...



اقتصاد2
ایران وجهان

اعالم نحوه پذیره نویسی واحدهای 
دومین صندوق ســرمایه گذاری 

دولت در بانک توسعه تعاون
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
)ETF( با عنوان »پاالیشــی یکم« با 20 درصد 
تخفیف از چهارشنبه پنجم شــهریورماه به طور 
همزمان از طریق وب سایت رسمی بانک توسعه 
تعاون آغاز و تا ساعت 2۴ روز چهارشنبه نوزدهم 
شهریور ماه ادامه خواهد داشت. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه تعاون؛ در این پذیره نویسی 
بخشی از ســهام شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در شرکت های پاالیش 
نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش 
نفت تبریــز و پاالیش نفــت تهــران از طریق 
پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
 )ETF( ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس
»پاالیشی یکم« به عموم مردم )اشخاص حقیقی( 
واگذار خواهد شــد و هم وطنان عزیز می توانند 
از ســاعت 2۴:00 روز چهارشــنبه مورخ پنجم 
شهریورماه سال جاری از طریق سامانه ثبت نام و 
خرید واحد های صندوق های سرمایه گذاری در 
سایت بانک توسعه تعاون و یا مراجعه به شعب این 
بانک در سراسر کشور نسبت به خرید واحدهای 

این صندوق اقدام نمایند.

پیام تبریک مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به 

مناسبت هفته بانکداري اسالمي
مرتضی اکبری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
بانک قرض الحســنه مهر ایران طــي پیامي فرا 

رسیدن هفته بانکداري اسالمي را تبریک گفتند.
 به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 

مهرایران، در متن این پیام آمده است:
  تصویب قانون عملیات بانکــی بدون ربا در دهم 
شهریور ۱۳۶2 فصل جدیدي در نظام بانکداري 
کشور عزیزمان ایران رقم زده است. قانون بانکداري 
بدون ربا، با تمرکز بر حذف ربا نخستین گام اساسي 

را براي اصالح نظام بانکي برداشته است.
اهمیت این مبانی به نحوی اســت کــه امروز در 
عرصه بین الملل نیز شاهد ســوق یافتن و الگو 
برداري بسیاري از کشــورها به این سمت و سو 
هستیم تا با استفاده از ظرفیت هاي عقود اسالمي، 
زمینه توسعه و تعالي عدالت اجتماعي در جهان 

فراگیر گردد.
قدم نهادن در عرصه بانکداری اسالمی، عالوه بر 
عزمی برخاسته از تعهد، قدم هایي محکم و استوار، 

بصیرتي دین مدار و پر عیار مي طلبد.
بی تردید تالش های صورت گرفته توسط کارکنان 
شبکه بانکی و دیگر خدمتگزاران نظام اقتصادي 
کشــور در زمینه پیاده ســازي الگوي بانکداري 

اسالمي شایسته قدرداني است.

 دراجالس سراسری کسب رضایت مندی 
مشتری صورت گرفت:

اعطای نشان عالی رضایت مندی 
مشــتری به شرکت گسترش 

خشکبارخاورمیانه 
درپی برگزاری اجالس سراسری کسب رضایت 
مندی مشتری با رویکرد " نقش مدیریت درروند 
بهبود پاســخگویی به مشــتری دردوران کرونا 
وپساکرونا" که با حضورجمعی ازمقامات دولتی 
و نمایندگان مجلس درمحــل تاالردیپلماتیک 
وزارت امورخارجه برگزارشد، نشان عالی رضایت 
مندی مشتری دردوران کرونا وپسا کرونا به شرکت 

گسترش خشکبارخاورمیانه تعلق گرفت. 
به گزارش خبرگزاری ها، محمد علی احمدی فر، 
مدیرعامل شرکت گسترش خشکبارخاورمیانه 
درگفت وگو با خبرنگاران گفت: مشکالت ناشی 
از ویروس کرونا شوک عظیمی به چرخه اقتصادی 
کشورها وارد کرد به طوری که حتی کشورهای 
توســعه یافته هم درچند ماهه اول ازاین موضوع 
آســیب دیدند، اما به هرحال با گذشــت زمان 
توانستند به صورت بهینه ای این مشکل را مدیریت 

کنند و به شرایط پیشاکرونا بازگردند.

مدیر امور مالی بانک مسکن در پاسخ به 
مشتریان تشریح کرد:

فعالیت های موثر بانک مسکن 
در سهام عدالت

مدیر امور مالی بانک مسکن در یک گفت و گوی 
حضوری آخرین سواالت مشتریان بانک مسکن 
درباره صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت 

و سفارشات فروش سهام عدالت را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن 
– هیبنا ، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در 
هفته دولت در خصوص حضور مدیران در مرکز 
پاسخگویی به سواالت مشتریان بانک مسکن، در 
روز دوشنبه آقای عسکرپور، مدیر امور مالی، شخصاً 
در دایره ارتباط با مشتریان اداره کل روابط عمومی 
حضور یافتند و پاسخگوی سواالت مشتریان در 
حوزه انواع صندوق های ســرمایه گذاری تحت 
مدیریت شــرکت های تابعه بانک و سفارشــات 

فروش سهام عدالت از طریق شعب بانک بودند.

بانک ها

طبق گزارش بانک مرکزی، 
متوســط قیمــت خریــد 
و فــروش یک متــر مربع 
زیربنــای واحد مســکونی 
معامله شده در شهر تهران 
2۳۱.۱ میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱0.5 و 77.۴ درصد 

افزایش نشان می دهد.
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران 
در مردادماه سال ۱۳99، به 9.۱ هزار واحد مسکونی 
رسید که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۳5.۴ درصد کاهش و ۱75.8 درصد افزایش 

نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 2۳۱.۱ 
میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب معــادل ۱0.5 و 77.۴ درصد 

افزایش نشان می دهد.

افزایش ۱۷۵.۸درصدی معامالت مسکن 
در مردادماه

تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران 
در مردادماه سال ۱۳99، به 9.۱ هزار واحد مسکونی 
رسید که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۳5.۴ درصد کاهش و ۱75.8 درصد افزایش 

نشان می دهد.
گزارش »تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه 
سال ۱۳99« که برگرفته از آمار های خام سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور است، توسط اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه 

و منتشر شده است.
بر این اساس در مردادماه سال ۱۳99، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 9.۱ هزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۳5.۴ درصــد کاهش و ۱75.8 درصد 

افزایش نشان می دهد. 
در مردادماه 99 ، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 2۳۱.۱ میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب معادل ۱0.5 و 77.۴ درصد افزایش نشان 

می  دهد.

حجم معامالت مسکن 
بررسی توزیع تعداد واحد های مسکونی معامله شده 

در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال 
۱۳99 حاکی از آن است که از مجموع 9080 واحد 
مسکونی معامله شده، واحد های تا 5 سال ساخت با 
سهم ۳8.5 درصد بیشترین سه م  را به خود اختصاص 
داده اند. سهم  مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل 
حدود ۳.۳ واحد درصد کاهش یافتــه و در مقابل به 
سهم  واحد های با قدمت ۱۱ تا ۱5، ۱۶ تا 20 و بیش 
از 20 سال ساخت افزوده شده اســت. توزیع تعداد 
معامالت انجام شده بر حســب مناطق مختلف شهر 
تهران در مردادماه ســال ۱۳99حاکی از آن اســت 
که از میان مناطق 22گانه شــهر تهران، منطقه 5با 
سهم ۱5.۱ درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 
قراردادهــای مبایعه نامه را به خــود اختصاص داده 
اســت. همچنین مناطق ۴و ۱0هر یک با اختصاص 
سهم مشابه 8.5 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. 
در مجموع 72.۴ درصد از کل تعداد معامالت انجام 
شده در شــهر تهران در مردادماه سال۱۳99 مربوط 
به ۱0منطقه شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل 
مناطــق 5، ۴، ۱0، 2، ۱۴، 8، 7، ۱5، ۱ و ۱۱( بوده 
و ۱2منطقه باقــی مانده 27.۶ درصــد از کل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن
مردادماه ســال ۱۳99، متوســط قیمــت یک متر 
مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 2۳۱.۱ میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب معادل ۱0.5 و 77.۴ درصد افزایش نشان 

می دهد.
در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین 

متوســط قیمت مســکن  )یک متر مربــع زیربنای 
مسکونی( معامله شــده معادل 528.2 میلیون ریال 
به منطقــه۱ و کمترین آن بــا97.5 میلیون ریال به 
منطقه۱8 تعلق داشته اســت. ارقام مزبور نسبت به 
ماه مشابه ســال ۱۳98به ترتیب 87.2 و  ۶۳ درصد 

افزایش نشان می دهند.

تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران
در پنج ماهه نخســت ســال ۱۳99 تعداد معامالت 
آپارتمان های مســکونی شــهر تهران در پنج ماهه 
نخست سال۱۳99به حدود ۴۶.5 هزار واحد مسکونی 
بالغ گردید که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل، 
5۶.9 درصد افزایش نشــان می دهــد. در این مدت 
متوســط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
شهر تهران ۱90.5 میلیون ریال بوده است که نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل ۴9.7 درصد افزایش نشان 

می دهد.

سایر شــاخص های آماری بازار معامالت 
مسکن

در مردادمــاه ســال ۱۳99 توزیع فراوانــی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده بر حسب قیمت 
یک متر مربع بنــا حاکی از آن اســت که واحدهای 
مســکونی در دامنه قیمتی"۱20تــا۱۴0" میلیون 
ریال به ازای هر متــر مربع بنا با ســهم 9.۴ درصد، 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود 
اختصاص داده انــد و دامنه های قیمتی"۱۴0تا۱۶0 
"و "۱00تــا ۱20 "میلیــون ریــال بــه ترتیب با 
ســهم های8.7 و 8.2 درصد در رتبه های بعدی قرار 

گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای 
بوده اســت که 58.9 درصد واحدهای مســکونی با 
قیمتی کمتر از متوســط قیمت هر متــر مربع واحد 
 مسکونی شــهر تهران )2۳۱.۱میلیون ریال( معامله 

شده اند.
در مردادمــاه ســال ۱۳99 توزیع فراوانــی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده بر حسب سطح 
زیربنای هر واحد مسکونی نشان می دهد، بیشترین 
سهم از معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی با 
زیربنای"50تا ۶0"متر مربع با ســهم ۱۴.۱ درصد 
اختصاص داشــته اســت. واحدهای دارای زیربنای 
"۶0تــا 70 "و "70تــا80 "متر مربع بــه ترتیب با 
ســهم های ۱۳ و ۱۱.9درصدی در رتبه های بعدی 
قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی 
با سطح زیربنای کمتر از 80متر مربع، 5۳.2 درصد از 
معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. در 
مردادماه سال ۱۳99، توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی 
از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، 
واحدهای مسکونی با ارزش"۶ تا 8.5 "میلیارد ریال 
با اختصاص ســهم ۱۴.۳ درصد، بیشــترین سهم از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهــای دارای ارزش"۳.5 تــا ۶"و "5.8تا ۱۱" 
میلیارد ریــال هر یک با اختصاص ســهم مشــابه 
۱0.2درصــدی در رتبه بعــدی قــرار گرفته اند. در 
مجموع در این ماه، حدود 52.5درصد از معامالت به 
واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۱۶ میلیارد ریال 

اختصاص داشته است.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و 
در کل مناطق شهری در مردادماه سال ۱۳99نشان 
دهنده رشــد به ترتیب معادل27.۴ و۳0.۶ درصدی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل می  باشد. تعداد معامالت 
انجام شده در مردادماه سال ۱۳99در حدود 9.۱ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه مشــابه سال قبل ۱75.8 
درصد افزایش نشــان می دهد. در این ماه متوســط 
قیمت فــروش یک متــر مربع زیربنــای واحدهای 
مسکونی شهر تهران به ترتیب با ۱0.5 و 77.۴ درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به 
2۳۱.۱ میلیون ریال رســید. بررســی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شــده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت کــه واحدهای تا 
5سال ساخت با سهم ۳8.5 درصد بیشترین سهم را به 
خود اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد بررسی 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

معادل27.۴ و ۳0.۶ درصد رشد نشان می دهد.

میانگین نرخ هر مترمربع مسکن  در تهران  به 23 میلیون رسید

افزایش 77 درصدی قیمت مسکن 

روحانی: 
توسعه روابط راهبردی با همسایگان 

از اولویت های ایران است
رییس جمهوری توسعه و تقویت روابط راهبردی با 
همسایگان بویژه در حوزه های تجاری و اقتصادی 
را از اولویت های جمهوری اسالمی ایران برشمرد و 
تاکید کرد: پیوندهای تاریخی و فرهنگی ملت های 
منطقه، پایه مســتحکمی برای توســعه و ارتقاء 
بیش از پیش همکاری  با کشــورهای همسایه و 
به تبع آن، تامین کننده منافع مشترک ملت ها و 
دولت های منطقه اســت.روحانی روز دوشنبه در 
دومین نشست »توسعه همکاری با همسایگان« 
که برای بررســی راه های تقویت هر چه بیشــتر 
روابط با کشورهای همســایه و با حضور وزیران 
مرتبط در کابینه و روسای کمیسیون های مشترک 
همکاری های دوجانبه برگزار شد، گفت: تقویت و 
گسترش هر چه بیشتر همکاری های اقتصادی با 
کشورهای همسایه می تواند نقش مهمی در عبور 
از مشــکالت ایفا کند.رییس جمهوری با تاکید 
بر اینکه روابط خارجی معنای گســترده و بسیار 
وسیع تری از سیاســت خارجی دارد، گفت: البته 
سیاست خارجی بر عهده وزارت خارجه است و در 
زمینه روابط خارجی همه وزارتخانه ها از فرصت 
ارتباط و تبادالت خارجــی برخوردارند و باید از 
همه ظرفیت ها بهره برداری کنند.روحانی با بیان 
اینکه ملت و دولت ایران همــواره در کنار ملت و 
دولت های دوست و برادر همسایه بوده و از گسترش 
روابط دوجانبه و منطقه ای با همسایگان استقبال 
می کند، گفت: ما باید با همه برادرانمان در منطقه 
و همسایگان ایران با صمیمیت برای توسعه کل 
منطقه تالش کنیم. اقتصاد هماهنگ و اشتراکی در 

منطقه به تأمین صلح و امنیت کمک خواهد کرد.
رییس جمهوری تقویت رفت و آمد میان ملت های 
منطقه و توسعه گردشگری، سرمایه گذاری های 
مشترک و گسترش همکاری های بانکی و مالی 
میان همســایگان را گامی مهم و ارزنده در مسیر 
تقویت بیش از پیش روابط خواند.در این جلســه 
پس از گــزارش وزرای مختلــف، همکاری های 
گمرکی و حمل و نقل و تبادل کاال میان بخش های 
خصوصی ایران و کشــورهای همســایه از دیگر 
مواردی بود که در جلســه »توســعه همکاری با 
 همســایگان« مــورد تأکید رییــس جمهوری

 قرار گرفت.

 واعظی:
آمریکایی هــا حق اســتفاده از 
مکانیزم های درون برجام را ندارند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها حق 
استفاده از مکانیزم های درون برجام را ندارند و به 
همین دلیل، اقدام اخیر آنها در شورای امنیت به 
هیچ وجه موفق نخواهد شد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود 
واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور با اشــاره به 
اظهارات اخیر پمپئو اظهار داشت: دولت آمریکا 
متاثر از رویکرد افراطی و اراده رژیم صهیونیستی، 
تصمیماتی می گیــرد که کامــاًل غیرحقوقی و 
غیرمنطقی اســت لذا نمی تواند حتی به مبانی 
ظاهری حقوقی این تصمیمات نیز پایبند باشد.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از مکانیزم ماشــه 
سازوکاری در درون برجام است، خاطرنشان کرد: 
دولت آمریکا در رفتاری غیرمنطقی، رسماً از برجام 
خارج شده و روشن است که دیگر امکان استفاده 
از سازوکارهای درون این توافقنامه را ندارد.رئیس 
دفتر رئیس جمهور افزود: البته دولتمردان آمریکا 
امروز دریافته اند که چه اشتباه بزرگی را در خروج 
از برجام مرتکب شده اند و حاال برای پوشاندن این 
اشتباه، دست به حرکت های مذبوحانه و خالی از هر 
گونه مبنای حقوقی و قانونی می زنند. آنها پس از 
خروج چندین مرتبه این رویکرد را آزمایش کرده اند 
و هربار به شکل کامالً کم نظیری در تاریخ بین الملل 
با مخالفت جهانی مواجه شده اند.این عضو دولت 
تدبیر و امید، سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا 
را زمینه ساز انزوای این کشور در جهان دانست و 
اذعان داشت: اینکه آمریکایی ها که داعیه رهبری 
جهان را دارند، دچار چنین انزوایی شــده اند، در 
حقیقت نشان دهنده حقانیت موضع و قانونمند 

بودن رفتار ایران است.
واعظی در پایان خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها 
حــق اســتفاده از مکانیزم هــای درون برجام 
را ندارند و بــه همین دلیــل، اقــدام اخیر آنها 
در شــورای امنیت به هیچ وجــه موفق نخواهد 
 شــد، چرا که همه اعضا و جامعــه جهانی با آن 

مخالفند.
وی افزود: تهدید علنی به تحریم کشورهایی که 
با آمریکا مخالفت کننــد و همراهی نکنند، یک 
 بدعت خطرنــاک در نظام بین الملل و شــورای

 امنیت است.

اخبار
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فشار بر محتکران مســکن روز به روز بیشتر می شود؛ 
آن گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرســازی گفته، روزانه ۱00 هزار پیامک به مالکان 

بیش از یک خانه ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین، این اتفاق، در پی راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان در آخر مردادماه امسال شدت گرفت و 
یکی از روش هایی که جهت احراز استقرار افراد در خانه 
در نظر گرفته می شود، روش خوداظهاری است که با 
داده هایی که از طریق تقاطع اطالعاتی به دست می آید، 
راستی آزمایی می شود. به این ترتیب، برای کسانی که 
خالف اظهاراتشــان اثبات شود، جریمه های سنگین 
مالیاتی در نظر گرفته خواهد شــد. روش دیگر، احراز 

استقرار افراد در یک خانه از طریق موبایل است.
پروانه اصالنــی در توضیح سیاســت دریافت مالیات 
خانه های خالی، اعالم کرد: سامانه امالک و اسکان در 
حال حاضر اجرایی شده و روزانه ۱00 هزار پیامک به 

مالکان بیش از یک واحد ارسال می کنیم.
به گفتــه او، این افــراد دو هفته فرصــت دارند که با 
خوداظهاری، وضعیت خالی بودن یا دارای سکنه بودن 
واحد خود را مشخص کنند و دولت این اطالعات را چک 

خواهد کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
تصریح کرد: تا پایان تابســتان معلوم می شود که این 
واحدها خالی است یا خیر. سپس آنها را به سازمان امور 

مالیاتی معرفی می کنیم.
اصالنی تاکید کرد: وی تاکید کرد: اگر کسی صاحب دو 
واحد مسکونی یا بیشتر باشد و بعد از دریافت پیامک 
خود اظهاری نکند، مــالک را بر این قرار می دهیم که 

خانه های او خالی است.

اجازه نمی دهیم پول سمی وارد مسکن شود
در این میان، چهارم شهریورماه وزیر راه و شهرسازی در 
یک برنامه رادیویی اعالم کرد: از هفته گذشته عملیات 
ارســال پیامک ها آغاز شده و تمام کســانی که واحد 
مسکونی خالی داشته اند، هم اکنون پیامک را دریافت 

کرده اند و ما در مرحله راستی آزمایی قرار داریم.
محمد اســالمی با اشــاره به راه اندازی سامانه جامع 
امالک و اســکان، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی 

در سال گذشته با حداکثر توان خود و در قالب اتصال 
با دستگاه های مختلف این سامانه را راه اندازی کرد و 
هم اکنون تمامی اطالعات واحدهای مسکونی در این 
سامانه بارگذاری شده است و این سامانه نقش موثری 

در شناسایی خانه های خالی دارد.
وی متذکر شد: هر فردی که بیش از یک واحد مسکونی 
داشته، به طور قطع پیامک را دریافت کرده است و اولین 
گام در راه و شهرسازی آن است که از طریق پیامک ها 
راستی آزمایی را انجام دهیم. تمامی این اطالعات از این 

پس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

به گفته وزیر راه و شهرســازی، باید نــرخ مالیات ها 
بازدارنده باشد و نباید اجازه دهیم که مسکن ابزار دست 
سوداگران و دالالن باشد تا از طریق آن شاهد افزایش 

قیمت مسکن باشیم.
اســالمی تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم که پول های 
سمی وارد بخش مسکن شده و زندگی مردم در حوزه 

تامین واحد مسکونی را برهم زند.
او همچنین در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی امالک 
و اســکان کشــور گفت: مطابق اطالعاتی که تا امروز 
گردآوری شده اســت، دو میلیون و 700 هزار خانوار 
در کشــور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در 

اختیار دارند.

چند واحد مسکونی در پایتخت متعلق به 
نهادها و سازمان ها است؟

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز 
در مراسم اجرایی نمودن سامانه امالک و اسکان اعالم 
کرد: با مصوبه هیات دولت توانستیم اطالعات کافی را از 
سازمان های مربوط و سازمان امور مالیاتی دریافت کنیم 
و براساس پاالیش های انجام شده در مرحله نخست 
بیش از ۱۳ میلیون و ۴00 هزار ملک مسکونی شناسایی 

و وضعیت ملکیت آنها مشخص شده است.
این رقم معادل ۴5 درصد کل واحدهای مسکونی کشور 
است که با اولویت در شهر تهران و چند کالنشهر دیگر 

شناسایی شد.
به گفته محمودزاده، از این تعداد خانه، 9 میلیون و ۳00 
هزار مالک حقیقی و حقوقی شناسایی شدند که ۶05 

واحد مسکونی متعلق به یک نفر و 2۳ هزار و 800 واحد 
آن متعلق به شخصیت حقوقی است.

وی متذکر شد: در حال حاضر 9۱ میلیون کد ملی با 
مالکیت وجود دارد که دلیل مغایرت این عدد با جمعیت 
ایران، عدم ابطال سند مالکیت افرادی است که پیش از 
این فوت شده اند. همچنین 72 هزار مالکیت برای افراد 

زیر ۱8 سال شناسایی شد.

چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳95، تعداد 
خانه های خالی در کل کشور 2.5 میلیون واحد و تعداد 
واحدهای خالی در شهر تهران 500 هزار مورد گزارش 

شده بود.
اما آمار ارائه شــده از ســوی مســووالن وزارت راه و 
شهرسازی نشان می دهد طی ۴ سال گذشته، حدود 
200 هزار واحد مسکونی خالی )8 درصد( در کل کشور 
و حدود ۳0 هزار واحد مســکونی خانه در شهر تهران 
به مجموعه واحدهای خالی اضافه شده است و پدیده 

خانه های خالی سیر صعودی داشته است.
بازار مسکن در ســال های اخیر تحت تاثیر انتظارات 
تورمی، تورم شدید و همچنین نااطمینانی از آینده، به 
یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاران تبدیل شد و تعداد 
قابل توجهی از آنها اقدام به خرید واحدهای مسکونی 
برای حفظ و ارتقای ارزش ســرمایه ای خود و سپس 

خالی نگه داشتن واحدها کردند.
این در حالی است که مالکان، سرمایه گذاران و محتکران 
این گروه از امالک مســکونی به دلیل ضعف سیاستی 
ناشــی از نبود اهرم های مالیاتی قوی بــرای مقابله با 
احتکار مســکن تاکنون در حیاط خلوت مالیاتی قرار 
داشته و حضور و انجام معامالت مکرر از سوی آنها طی 
سال های اخیر منجر به تشدید روند رشد قیمت ها در 

این بازار شده است.

رقم مالیات بر خانه های خالی چقدر است؟
نهم مردادماه امسال سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس اعالم کرد: بر اساس اصالحات صورت گرفته 
در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد 
اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱2 برابر و سال 

سوم ۱8 برابر در نظر گرفته شده است. مهدی طغیانی 
در ارتباط تصویری با بخش خبری 2۱ شبکه یک سیما 
افزود: براساس متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره 
خانه در شــهر تهران حدود 5۴ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون 
مالیات های مســتقیم حدود 8 میلیون و سیصد هزار 
تومان می شود که در سال اول حدود 50 میلیون تومان 
و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد 

و پنجاه میلیون تومان می شود.
او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، براساس 
تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر 
درآمد اجاره، به طور میانگین در ســال اول حدود 50 
میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت 
می کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان 
دریافت خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین 
دولت و مجلس دارد عنوان کرد: بر اساس نظر سازمان 
امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون 
اقتصادی موثر بود، با باال رفتن مبالغ، موضوع شکایت، 
دادرسی و دشواری وصول موجب می شد طرح قابلیت 

اجرا پیدا نکند.

چه کســانی از مالیات بر خانه های خالی 
سال های قبل معاف می شوند؟

در این میان، بنا به اعالم مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی در تیرماه امسال، مالکینی که تا 
شهریور خانه های خالی خود را در سامانه ثبت کنند، از 

مالیات سال های گذشته تا امروز معاف خواهند شد.
به گفته پروانه اصالنی، طرح مالیات بر خانه های خالی 
در ســال 7۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در 
اختیار نبودن آمار و اطالعات دقیق، از جمله دالیل تاخیر 
در اجرای هرگونه برنامه ای برای مالیات بر خانه های 
خالی بوده و هســت. وی تاکید کرد: گرفتن مالیات از 
خانه های خالی موجب عرضه بخشی از خانه های خالی 
به بازار مسکن خواهد شد، بنابراین با این کار بیش از 

دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.
اصالنی متذکر شــد: اگر این قانون بتواند 50 درصد 

خانه های خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۰ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. یمت 
هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۹۶۵ دالر و ۳۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۶ تومان است.

ارسال روزانه 100 هزار پیامک به مالکان بیش از یک خانه

رقم مالیات خانه های خالی تعیین شد
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: 
پس از توقف ثبت سفارش موز بازار فروش این 
مجوزها بسیار داغ شده و دالالن سود میلیاردی 
به جیب می زنند.سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه 
ملی محصوالت کشاورزی گفت: با بسته شدن 
ثبت ســفارش موز بازار فروش این محصول در 
بنادر توســط دالالن و واســطه ها باال گرفته تا 
آنجا که آنها برای هر کیلو مجوز موز حدود 800 
تا 850 تومــان از وارد کنندگان مــوز دریافت 
می کنند و این هزینه در هیچ جا ثبت نمی گردد.

وی با انتقاد از سیاســت های یک شبه در مورد 
صــادرات و واردات گفت: سیاســت های یک 
شــبه ثبت ســفارش در وزارت صمت و بانک 
مرکزی بازار فــروش مجوز توســط دالالن را 

داغ کرده و ایــن هزینه های ســربار را مصرف 
کننده باید پرداخت کنــد و واقعا نظارتی بر این 
مسائل نمی شود. رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی افزود: با توجه به فصل تابستان که بازار 
مصرف موز کاهش پیدا می کرد و قیمت جهانی 
آن کاهش چشمگیری داشــت و بازار مصرف با 
رکود مواجه بود امسال به علت بسته شدن ثبت 
سفارش قیمت موز ســیر صعودی پیدا کرده و 
 تا مرز 19 تا 20 هزار تومان بــه مصرف کننده 

عرضه می شود.
نورانی در پایــان تاکید کرد: با احتســاب یک 
حساب سرانگشتی کســی که مجوز 1200 تن 
واردات موز را دارد بی دردسر حدود یک میلیارد 

تومان به جیب می زند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ســواری کرایه بین شهری 
کشور گفت: در طرح نوسازی ناوگان فرسوده سواری 
کرایه بین شهری، در قالب اسقاط و تسهیالت سازمان 
راهداری، تعداد 1000 دســتگاه ســواری کرایه بین 
شهری در 3 ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.رحمت اهلل 
حاج محمدعلی با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه تعاونی 
سواری کرایه بین شهری کشــور با رئیس کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل ایران خودرو، 
اظهار داشت: اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری 
کشور، پیش از این بابت نوسازی ناوگان، قرارداد سالیانه با 
ایران خودرو داشت.وی ضمن تشکر از کمیسیون صنایع 
مجلس و ایران خودرو بابت همکاری در نوسازی ناوگان 
سواری کرایه، گفت: امروز هم قرارداد نوسازی ناوگان با 
ایران خودرو به امضا می رسد تا جریان نوسازی ناوگان و 

توسعه سواری های کرایه بین شهری، انجام شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ســواری کرایه بین شهری 
کشور درباره میزان تسهیالت نوسازی ناوگان سواری 
کرایه، بیان کرد: پیش از این سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای ۷0 درصد قیمت سواری های کرایه بین 
شهری را در قالب تســهیالت به متقاضیان پرداخت 
می کرد.حاج محمدعلی گفت: این تسهیالت از طریق 
بانک عامل با نرخ ســود ۴ درصد از محــل وجوه اداره 

شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پرداخت 
می شود. وی ادامه داد: در قالب قرارداد فعلی، تعداد یک 
هزار دستگاه سواری کرایه بین شهری )خودرو سمند( 
در ســه ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور تأکید 
کرد: این یک هزار دســتگاه خودرو، بــه متقاضیانی 
اختصاص می یابد که از دو سال پیش ثبت نام کرده اند، 
این متقاضیان برای دریافت تسهیالت و خودروها معرفی 
می شوند، اما متقاضیان جدید ابتدا باید از طریق سایت 
اتحادیه تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور ثبت 
نام کنند که ثبت نام آنها در آینده نزدیک آغاز می شود.
حاج محمدعلی درباره نحوه نوسازی ناوگان توضیح داد: 
نوسازی سواری های کرایه فرســوده، در قالب اسقاط 
انجام می شود یعنی باید حتما یک دستگاه سواری کرایه 
فرسوده اســقاط و از ناوگان خارج شود و یک دستگاه 

سواری کرایه نو وارد ناوگان شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ســواری کرایه بین شهری 
کشور درباره رقم تسهیالت نوسازی ناوگان سواری کرایه 
بین شهری اظهار داشت: ابتدا باید پیش فاکتور از سوی 
کارخانه سازنده صادر  شود سپس این پیش فاکتور به 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می رود و پس از 

آن رقم تسهیالت مشخص می شود.

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه( 9 
هزار و 1۶9 واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص 

به رقم یک میلیون و ۷2۷ هزار واحد رسید.
براساس معامالت روز گذشته بیش از 15 میلیارد و 
۶3۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

2۴2 هزار و 155 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با چهار هزار و ۴59 
واحد کاهش به ۴۶2 هزار و ۴9۷ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با دو هزار و 925 واحد افت به 303 
هزار و 3۶۴ واحد رسیدند. شاخص بازار اول 1۴ هزار 
و 8۶۷ واحد افزایش و شــاخص بازار دوم 1۴ هزار و 
۶0۷ واحد کاهش داشت. عالوه بر این در بین تمامی 
نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با چهار هــزار و 90۷ واحد، فــوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با چهار هــزار و 522 واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با چهار هزار و 11۷ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )شــپنا( با یک هزار و ۷03 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هــزار و ۶29 واحد، 
، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( بــا یک هزار و 
525 واحد، فوالد خوزســتان )فخوز( با یک هزار و 
10۴ واحد، ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 90۴ 
واحد، بانک تجارت )وتجارت( بــا 83۷ واحد، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 801 واحد و 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۷02 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. در مقابل نماد 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با دو هزار و 
۶50 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و 90۷ 
واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با یک هزار 
و 2۴1 واحد، گروه مپنا )رمپنا( بــا یک هزار و 118 
واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 
با یک هزار و 5۴ واحد، فوالد خراسان )فخاس( با ۶۶1 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 5۶۴ واحد، گروه بهمن 
)خبهمن( با ۴80 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارسان( با ۴۶5 واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۴۶0 
واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۴15 واحد و سایپا 
)خساپا( با 3۶5 واحد تاثیر منفی بر شاخص داشتند. 

برپایه این گزارش، روز گذشته نماد ملی صنایع مس 
ایران، پاالیش نفــت اصفهان، ایران خــودرو، فوالد 
مبارکه اصفهان، بانک تجارت، سایپا و پاالیش نفت 
بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. 
گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیارد و 28۴ هزار برگه سهم به ارزش 50 هزار و 

۶50 میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از دو واحد کاهش داشت و 

بر روی کانال 18 هزار و 158 واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و 88۴ میلیون برگه 

سهم به ارزش ۶5 هزار و 58۴ ریال داد و ستد شد.
روز گذشته نمادهای پتروشــیمی مارون )مارون(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانــه )میدکو(، بیمه 
پاسارگاد )بپاس(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان )ومهان(، ویتانــا )غویتا(،  بیمه اتکایی 
ایرانیان )اتکای(،  تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، 
سرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه(،  بیمه معلم 
)ومعلم(،  ذوب روی اصفهــان )فروی( و پاالیش نفت 
شیراز )شراز( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند. 
همچنین نماد پلیمر آریا ساسول )آریا(، اعتباری ملل 
)وملل(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی 
تندگویان )شگویا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
بانک دی )دی(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، بیمه 
کوثر )کوثر(، فرابورس ایران )فرابورس(، گروه سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، فوالد هرمز جنوب 
)هرمز(، گروه کارخانجــات صنعتی تبرک )تبرک(، 
مجتمع صنایع الستیک یزد )پیزد(، توسعه و عمران 
استان کرمان )کرمان(، نفت پاسارگاد )شپاس(، سرمایه 
گذاری پویا )وپویا( و بهمن دیزل )خدیزل( با تاثیر منفی 

بر شاخص این بازار همراه بودند.

دبیرستاد تنظیم بازار گفت: گوشت قرمز با قیمت ۷2 هزار 
و 500 تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری 
شده و توزیع خواهد شــد.محمد رضا کالمی دبیر ستاد 
تنظیم بازار در جلسه ستاد تنطیم بازار اظهار کرد: با توجه 
به افزایش مصرف اقالم اساسی از جمله برنج در چند مدت 
اخیر نیاز بازار برای کنترل قیمت ها تزریق شد؛ 2 هزار تن 
گوشت قرمز، 10 هزار تن گوشت مرغ و 30 هزار تن شکر 
با نرخ های مصوب در اختیار هیئت ها قرار گرفت. او بیان 
کرد: ممنوعیت واردات برنج به قوت خود باقی اســت، اما 
محموله هایی که وارد گمرک شده اند ترخیص خواهند شد. 
گوشت قرمز مورد نیاز کشور از طریق واردات و تولید داخل 
تامین خواهد شد. هم اکنون گوشت قرمز با قیمت ۷2 هزار 

و 500 تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری 
شده و توزیع خواهد شد. در ادامه مراسم عباس تابش رئیس 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان 
کرد: نظارت ها برای کنترل بــازار ادامه پیدا خواهد کرد و 
سیمان و الستیک محل تمرکز ما خواهد بود. در صورتی که 
گزارش تخلفی از عامالن فروش به دست ما برسد عاملیت 
آن ها در بازار لغو خواهد شد.او درباره کنترل قیمت ماسک 
گفت: 19 واحد تامین کننده برای تامین نیاز داروخانه ها و 
مراکز درمانی در نظر گرفته شده است که روزانه بیش از ۴ 
میلیون ماسک تحویل سازمان غذا و دارو می دهند. در تعامل 
مشترک با این سازمان در حال رسیدگی به قیمت ماسک 

در بازار هستیم تا قیمت در بازار به  تعادل برسد.

قیمت سکه به 11میلیون و 
200 هزار تومان رســید که 
نسبت به ۴ روز پیش، افزایش 
2.85 درصدی را داشته است. 
این در حالی است که قیمت 
دالر نیز در تابلوی صرافی های بانکــی 23 هزار و 150 
تومان ثبت شــد. افزاش قیمت ســکه و دالر به دنبال 
افزایش قیمت انس جهانی اتفاق افتاده و کارشناســان 
بازار معتقدند این افزایش قیمت ها تدوام خواهد داشت. 
فعاالن بازار باور دارند رشــد کنونی قیمت ها از عوامل 
بنیادی نیز پشتیبانی می شود. به گفته آنها،  کاهش شدید 
قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای بنیادی است که 
انتظارات افزایشی را در بازار ارز و سکه باال برده است. ادامه 
تحریم ها و کسری بودجه دو نگرانی دیگری هستند که 
از نظر برخی فعاالن،  افزایشی ها را به رشد بیشتر قیمت 
امیدوار کرده اســت. در این میان برخی فعاالن اعتقاد 
دارند در صورتی که نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند، 

احتمال افزایش خرید ارز و سکه وجود دارد. قیمت طال و 
سکه در بازار تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و طالی جهانی 
افزایش قیمت  داشت و سکه بهار آزادی طرح جدید با 
افزایش ۴00 هزار تومانی به کانال 11 میلیونی وارد شد.

روز دهم شــهریور قیمت ها در بازار طال و سکه افزایش 
قابل توجه یافت و بر این اساس در ساعت 1۴ و 30 دقیقه 
امروز، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت 
۴00 هزار تومانی نسبت به روز پنج شنبه گذشته، به بهای 
11 میلیون و 200 هزار تومان معامله شــد. سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز بــا افزایش قیمت 350 هزار 
تومانی به ارزش 10 میلیون و 800 هزار تومان فروخته 
شد. همچنین نیم سکه به بهای پنج میلیون و 500 هزار 
تومان، ربع سکه به قیمت سه میلیون و 100 هزار تومان و 
هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش یک میلیون و ۷00 
هزار تومان معامله شد.عالوه براین در بازار طال نیز قیمت ها 
نسبت به روز کاری گذشته افزایش داشتند و امروز یک 
گرم طالی خام 18عیار به ارزش یک میلیون و 90 هزار 
تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز ارزش چهار میلیون 
و ۷25 هزار تومان داشت. بهای انس جهانی نیز مجددا 
روند افزایشی به خود گرفت و به قیمت یک هزار و 9۶5 

دالر معامله شد. بهای ارزهای دالر و یورو نیز افزایش قیمت 
داشت و در تابلوی صرافی های بانکی قیمت فروش دالر 
23 هزار و 150 تومان و فروش یورو 2۷ هزار و 250 تومان 
ثبت شد. بررسی بازار غیر رســمی ارز نیز نشان دهنده 
تداوم روند روز پایانی هفته گذشته در افزایش بهای دالر 
است. خرید و فروش دالر در ساعات ابتدایی معامالت از 

رقم 23 هزار و ۶50 تومان کار خود را آغاز کرد و بعد از آن 
با افزایشی 150 تومانی در محدوده 23 هزار و 800 تومان 
معامله می شود. اغلب تحلیلگران معتقدند تا زمانی که 
ویروس کرونا وجود دارد و اقتصاد جهان را تهدید می کند، 
احتمال افزایش نرخ دالر قوی است و باید در پیش بینی ها 

این موضوع را مد نظر قرار داد.

سکه 11,200,000 تومان شد

صعود قیمت ها در بازار سکه و ارز
افزایش ۴00 هزار تومانی قیمت سکه                                                                                                                                                       دالر 23 هزار و ۸00 تومان شد

پمپاژ نقدینگی به بازار ها
وحید شقاقی، اقتصاددان

افزایش قیمت سکه و ارز به این دلیل است که هنوز علل و عوامل کنترل کننده قیمت دالر و سکه در ایران متوقف و حذف نشده است. بنابراین عوامل محرک قیمت ها سر جای خودش هست و اینکه بخواهیم یک شبه و به صورت کوتاه مدت از 
تاثیر این عوامل در بازارها جلوگیری کنیم غیرممکن است. قیمت دالر در شرایط فعلي ارتباط مستقیم با سیاست هاي تجاري و سیاست هاي تولید دارد  و  یک شبه  اصالح نمي شود. این سیاست ها مانند سیاست هاي پولي نیست که بتوان یک 
شبه تصمیم گیري کرد که به عنوان مثال پول چاپ یا نرخ سود بانکي دستکاري شود. سیاست هاي جاري و بخش واقعي زمان بر است و بیماري کرونا هم به تدریج بر آن اثر گذاشته است و اگر روال برگردد اثرات آن هم به تدریج از بین خواهد رفت. 
دولتمردان باید با جدیت وارد این بازارها شوند و با برنامه ریزی صحیح قیمت ها را کنترل کنند. امروز در شرایطی قرار داریم که ناترازی تجاری و ارزی سر جای خود است. تا زماني که وضعیت تراز تجاري و ارزي به روال عادي برنگردد این شرایط 
قابل کنترل نخواهد بود. کسری تجاری داریم که بحث نوسانات ارزی را به دنبال داشته است. باید به موضوع ساماندهی واردات و کنترل قاچاق و واردات غیررسمی با برنامه و محکم ورود شود که این اتفاق نیز محقق نشده است. رشد نقدینگی 
همچنان ادامه دارد و روند تصاعدی رشد نقدینگی بسیار نگران کننده است. امروز شاهد پمپاژ نقدینگی به بازارها هستیم. خروجی رشد نقدینگی هم تورم است و بحث افزاش قیمت بازار دارایی ها مثل دالر و سکه را ایجاد کرده است. از طرفی دیگر 
انتظارات تورمی هم وجود دارد. در دو ماه آینده انتخابات آمریکا را هم پیش رو داریم و اگر ترامپ برنده این انتخابات شود باید یک برنامه روشن و مشخصی را برای این موضوع داشته باشیم. هر چقدر احتمال پیروزی ترامپ بیشتر شود انتظارات 
تورمی در ایران هم بیشتر خواهد شد. باید کشور را برای حضور مجدد این فرد و تحریم های دیگر آماده کنیم. باید بتوانیم این انتظارات را برنامه ای جامع و کامل مهار کنیم. بنابراین علل افزایش قیمت دالر و طال کنترل و حذف نشده است. صادرات 
غیرنفتی ایران با مشکالت عدیده ای مواجه است و ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته و یا با کندی همراه است. باید برنامه مشخص برای توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشیم. اگر مرزها به سرعت بازگشایي و روال صادرات غیرنفتي به شرایط 
قبل از بیماري کرونا برگردد، مي توانیم امیدوار باشیم که تا حدودي فشار از بازار ارز کاسته شود و دالر را به کانال 1۷ و 18 هزار تومان برگرداند. بنابراین باید گفت همه این عوامل دست به دست هم دادند و باعث شدند تا شاهد ورود دالر به کانال 23 
هزار تومان باشیم. هرچقدر این مسیر با کندي طي شود احتمال به ماندگاري افزایش قیمت دالر و سکه مي رود در مقابل هر چقدر این روند تسریع شود تا به روال عادي برگردیم دوباره قیمت دالر مي تواند روند کاهشي را طي کند. اما این افزایش 

قیمت ها در بازار دارایی ها اگر کنترل نشود بعد از بازار دارایی ها این افزایش ها به بازار کاالها و خدمات هم سرایت می کند و متاسفانه با کاهش توان مردم در خرید مواجه خواهیم شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حمایت محدود از بیکاران
علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار

امسال شرایط اقتصادی آن قدر سخت و طاقت فرسا است که همه آمارها حق را به طبقه کارگر می دهد. افرادی که از کار بیکار شده و می شوند در این شرایط اقتصادی دوام نخواهند آورد و در صورت عدم پرداخت بیمه بیکاری و ناتوانی 
در یافتن شغل جدید نمی توانند از پس هزینه های زندگی بربیایند. پرداخت بیمه بیکاری به مشموالن و متقاضیان باید تحت شرایط یکسان و برابر انجام شود و نهاد متولی در این رابطه کم کاری نکند. در حال حاضر شاهد حمایت های 
محدود از بیکاران هستیم در حالی که در بحران هایی که امروز درگیر آن شده ایم باید انعطاف سازمان های متولی در پرداخت بیمه بیکاری بیشتر باشد.  میزان معطلی افراد مشمول در بروکراسی اداری بسیار زیاد است و تا زمان پرداخت 

اولین قسط این مقرری نیز زمان زیادی باید در انتظار قرار داشت. متاسفانه به دلیل محدودیت منابع پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگران با دردسرهای بسیاری همراه شده است.

با شروع بحران کرونا و بیکار 
شــدن هزاران نفر شــاهد 
نارضایتی از عملکرد متولیان 
در این بخش هستیم. سیستم 
پرداخــت بیمه بیــکاری به 
بیکاران تا قبل از بحران کرونا نیز دارای مشکالت بسیاری 
بوده که امروز این مشکالت موجب محرومیت میلیون ها 
بیکار از دریافت مقرری خانه نشینی شده است. نرخ باالی 
بیکاری، تعدیل بنگاه های کوچک و بزرگ، گران شدن 
کاالها و رشد وحشتناک تورم از دالیل افزایش بیکاری و 

رشد تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری است.
به دلیل وجود تنها یک نهاد متولی در این زمینه و تعداد 
بسیار باالی اعضای تحت پوشش آن همواره مشموالن 
بسیاری از دریافت این مقرری جا مانده اند. با بروز بحران 

کرونا نیز این سیستم به دلیل کسری بودجه که مقدار آن 
به 800 میلیارد تومان رسیده اســت روند پرداخت ها با 
نقایص بسیاری همراه شده است. صندوق بیمه بیکاری در 
حال حاضر 800 میلیارد تومان کسری دارد و بدین ترتیب 
توانسته کمتر از 10 درصد بیکاران کشور را تحت پوشش 
دریافت بیمه بیکاری قرار دهــد.  تعداد مقرری بگیران، 
به رغم فراز و فرودهــای فراوان در ســال های مختلف، 
به طورکلی روندی صعودی داشته و از حدود 19هزار نفر در 
سال 13۶8 به حدود 239 هزار نفر در سال 139۷ رسیده 
است. باتوجه به اینکه تعداد بیکاران متأثر از ادوار اقتصادی 
است، این روند تا حدود زیادی محصول وضعیت رکودی 
حاکم بر کشور بوده است. نرخ رشد تعداد مقرری بگیران 
بیکاری بسیار پرنوسان بوده اســت؛ این نرخ در برخی از 
سال ها منفی بوده )در سال  13۷8 این نرخ حدود منفی 30 
درصد بوده است(، و در برخی سال ها بسیار زیاد بوده است 
)حدود 51 درصد در سال 13۷2(. به طور متوسط، این نرخ 

از سال 13۶9 تا 139۷، حدود 10/2۷ درصد بوده است.

آماری از بیکاران در دست نیست
به نظر می رســد که تعداد بیکاران که شغل غیررسمی 
داشته اند چند برابر رسمی هاســت؛ آنهم در شرایطی 
که نه بیمه بیکاری شامل حالشــان می شود و نه اینکه 
مشخص است چه زمانی به سر کار برمی گردند. از آنجا 
که وزارت کار و دولت هیچ آماری در زمینه تعداد کلی 
بیکاران به تفکیک رسمی و غیررسمی بودن شغل شان 
اعالم نکرده اند و شاید آماری هم از آنها نداشته باشند، 
نمی توان تحلیلی جامع از فشار موجود بر روی صندوق 
بیمه بیکاری و سازمان تامین اجتماعی و کافی یا ناکافی 
بودن 5 هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است به این 
صندوق اختصاص دهد، ارائه داد. ما تنها بر اساس اعالم 
»مصطفی ساالری« مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
می دانیم که تنها ۷03 هزار مشمول دریافت بیمه بیکاری 
شناسایی شده اند؛ در حالی که 8۴0 هزار نفر برای دریافت 

مقرری بیکاری ثبت نام کرده  اند.
در تحلیل نهایی همه آنها به بیمه بیکاری نیاز ندارد اما 

8 میلیون نفر به این شکل از دریافت خسارت بیکاری 
محروم ماندند. پیشتر »اکبر شوکت« عضو کارگری هیات 
امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون سراسری 
انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از دولت خواسته 
بود که هزار تا 1500 میلیارد یعنی یک پنجم بودجه در 
نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق به بیکاران را صرف 
پوشش حدود ۴ میلیون بیمه شده خاص سازمان تامین 
اجتماعی کند اما دولت به این درخواست وی واکنشی 
نشــان نداد؛ البته گروه هایی دیگری از شاغالن حاضر 
در بخش های خدمات، صنعت و کشاوزی در این مدت 
بیکار شــدند که هیچ آماری از آنها هم در دست نیست 
اما با در نظر گرفتن همیــن 8 میلیون نفر و قیاس آن با 
۷03 هزار نفری که مشمول شناخته شده اند، می توان 
دریافت که بخش بزرگی از شاغالن از دریافت خسارت 
بیکاری محروم مانده اند؛ البته همانطور که در سطور باال 
اشاره ای زده شد، مبالغ پرداختی از بابت بیمه بیکاری در 

اسفندماه، بسیار کم است.

كمتر از 10 درصد بیکاران كشور بیمه بیکاری می گیرند

کسری 800 میلیارد تومانی صندوق  بیمه بیکاری
كسری ۸00 میلیارد تومانی صندوق بیمه 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فروش میلیاردی مجوز های واردات موز توسط دالالن

عرضه گوشت تنظیم بازاری با قیمت نامشخص

رشد ۹ هزار واحدی شاخص بورس

تحویل ناوگان به متقاضیان تا 3 ماه آینده

آغاز نوسازی 1000 دستگاه سواری کرایه بین شهری
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مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی:
سرمایه گذاری در استارتاپ ها بيمه می شود

رضوانیان گفت: برای افزایش انگیزه ســرمایه گذاران جسور، قراردادی با بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران منعقد شده است که بر اساس آن سرمایه گذاری در طرح های 
استارتاپی زیر پوشــش بیمه قرار می گیرد. در سال جاری تخصیص اعتبار به ۱۹ طرح 
مختلف استارتاپی در صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شده و در مجموع بیش از ۳۰۰ 
میلیارد تومان در این طرح ها سرمایه گذاری صورت گرفته است. این طرح ها در حوزه های 
مختلفی مانند: دارو، تجهیزات پزشــکی، معدن، تجهیزات صنعتی، آی. تی و فناوری 
اطالعات ارائه شده اند.هر چند رویکرد اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و دیگر نهاد های همکار با این معاونت در حوزه ســرمایه گذاری، جذب سرمایه بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری جسورانه محسوب می شود، اما حمایت های مختلف مالی نیز از 
سوی نهاد های مختلف، به ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی به استارتاپ ها عرضه می شود. 
تخصیص حمایت مالی مستقیم به ۱۹ طرح ارائه شده از سوی فعاالن فناور و استارتاپ ها 
در این راســتا صورت گرفته است.یکی از حوزه هایی که بیشــترین حمایت را به خود 
اختصاص داده، حوزه سالمت و سالمت دیجیتال است. در این ارتباط به تازگی دو رویداد 
از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه 
سالمت برگزار شد. این دو رویداد که در راستای جذب سرمایه برای استارتاپ های فعال 
در این حوزه، برگزار شده بود، توانست برای طرح های مختلف ارائه شده سرمایه جذب 
کند. حدود ۲۰۰ سرمایه گذار برای حضور در این رویداد ها دعوت شدند و طرح های ارائه 
شده از سوی فعاالن استارتاپی را بررسی کردند. بخش های مختلف زیرمجموعه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی تالش دارند تا با 
توسعه فرهنگ سرمایه گذاری جسورانه در زیست بوم نوآوری کشور و فرهنگ سازی در این 
حوزه، بخش خصوصی را ترغیب کنند که خود محوریت تامین مالی در زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان را بر عهده بگیرد.سرمایه گذاری جسورانه در پروژه های استارتاپی همواره با 
ریسک همراه بوده است. نام جسورانه نیز با توجه به ریسک چنین سرمایه گذاری های، 
به آن اطالق می شود. با این همه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهاد ها 
مانند صندوق نوآوری و شکوفایی تالش دارند تا ریسک و هزینه چنین سرمایه گذاری های 
را تا حد امکانان کاهش دهند.محمدحسین رضوانیان مدیر ارزیابی سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در استارتاپ ها و طرح های 
فناورانه، یک قرارداد با بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران منعقد شده است. بر اساس این 
قرارداد، سرمایه گذاری های استارتاپی زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.بر اساس این قرارداد، 
سرمایه گذاران طرح های استارتاپی می توانند اصل سرمایه خد را در طی یک قرارداد زیر 
چتر بیمه قرار دهند. این نوع بیمه خاص، اصل سرمایه، این سرمایه گذاران را بیمه می کند 
و باعث می شود که زیان قابل توجهی متوجه بخش خصوصی فعال در حوزه نوآوری نشود.

برای اولیه بار است که در کشور، سرمایه گذاری در یک حوزه خاص از چنین سطحی از 
پشتیبانی برخوردار شده است و زیر چتر بیمه قرار گرفته است. به گفته صاحب نظران این 
مسئله می تواند انگیزه باالی در سرمایه گذاران ایجاد کند تا بدون دغدغه خاطر و نگرانی از 
این موضع که سرمایه آن ها ممکن است به خطر افتد، در حوزه زیست بوم نوآوری کشور 

و طرح های استارتاپی سرمایه گذاری کنند.

روزشمار سيزدهمين جشنواره وب و موبایل ایران 
اعالم شد

زمان بندی برگزاری ســیزدهمین جشــنواره وب و موبایل ایران ازسوی 
دبیرخانه این جشنواره اعالم شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، دبیرخانه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل 
ایران امروز به صورت رســمی برنامه برگزاری سیزدهمین جشنواره وب 

وموبایل ایران را اعالم کرد.
برنامه برگزاری بدین شرح است:

۱۳ مهر ۱۳۹۹ – زمان شروع ثبت نام وب سایت ها و اپلیکیشن های موبایل
۱۹ مهر ۱۳۹۹ – شروع رای گیری مردمی

۳۰ آبان ۱۳۹۹ – آخرین مهلت ثبت نام برای سایت و اپیلیکیشن
۱ اذر ۱۳۹۹ – شروع داوری مرحله اول

۲۵ دی ۱۳۹۹ – پایان داوری مرحله اول
۲۶ دی ۱۳۹۹ – برگزاری شورای داروی و انتخاب کاندیدا

۲۷ دی ۱۳۹۹ – اعالم کانیدا و شروع داوری مرحله دوم
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ – پایان زمان رای گیری مرحله دوم داوری و مردمی

۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۹ – مراسم اختتامیه و اعالم سایت ها و اپلیکیشن 
های برتر

پیش از این دبیرخانه این جشنواره از برگزاری مجازی این جشنواره خبر 
داده بود.

انجام آزمایش كرونا توســط استارتاپ های حوزه 
سالمت بالمانع است

بنا به تصمیم کمیته تخصصی هیئــت مقررات زدایی، انجام آزمایش های 
کرونا توسط استارتاپ های حوزه سالمت بالمانع است.چهارم مرداد ماه، 
وزارت بهداشت کشــور با ابالغ نامه ای، انجام تست کرونا در منازل توسط 
اســتارتاپ های ســالمت محور را ممنوع اعالم کرده بود. براساس نامه ی 
وزارت بهداشت، استارتاپ هایی مانند اسنپ، خوب شو، دکتر چکاپ، آتی 
آزما، ویزیت ۲۴، سر و آسا مد، آسان آزمایش، آپ و آزمایش آنالین ملزم 
شدند تا ظرف ۴۸ ســاعت، آزمایش کرونا را از سامانه ی خود حذف کنند. 
وزارت بهداشت انجام تست کرونا توسط استارتاپ ها را اختالل در برنامه ی 
ملی تشخیص، پایش و مهار زنجیره ی انتقال ویروس کرونا و ایجاد تقاضای 
القایی غیرمجاز اعالم کرد.حال با برگزاری جلسات هیئت مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، انجام آزمایش کرونا توسط استارتاپ ها 
بالمانع اعالم شده اســت. ادعاهای مطرح شــده در این جلسات با حضور 
طرفین مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی که 
مرجع برگزارکننده ی کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار است، نتیجه ی مذاکرات و تصمیمات حاصله را منتشر 
کرد.بنا به نظر اعضای هیئت مقررات زدایــی و برابر قانون و آیین نامه های 
ناظر بر خدمات درمانــی )از جمله تبصــره ذیل مــاده ۳۴ آیین نامه ی 
تأسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی(، فعالیت استارتا پ های حوزه 
سالمت که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کسب وکارهای مجازی هستند، 
نقض کننده ی قوانین وزارت بهداشت شناخته نشده است. برهمین اساس، 
فعالیت استارتاپ هایی همچون اســنپ دکتر که توسط معاون نظارت و 
برنامه ریزی سازمان نظام پزشــکی غیرقانونی غیرقانونی اعالم شده بود، 
بالمانع است.به گزارش روابط عمومی اســنپ و براساس تصمیم هیئت 
مقررات زدایی، وزارت بهداشت نمی تواند فعالیت استارتاپ های این حوزه 

را متوقف کند.
براســاس تصمیم کمیته ی تخصصــی هیأت مقررات زدایی و تســهیل 
مجوزهای کسب و کار، اسنپ دکتر مجاز است با همکاری آزمایشگاه های 
فیزیکی، نقش تســهیل گری را در انجام آزمایش های کرونا داشته باشد و 
اقدام به گرفتن تســت کرونا کند. بنا به توضیح گلرخ داوران، مدیرعامل 
اســنپ دکتر، تمامی مراحل انجام آزمایش کرونا توسط آزمایشگاه های 
معتبر و دارای مجوز فعالیت و تحت نظارت مسئوالن فنی آزمایشگاه انجام 

می شود.

اخبار

بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای اینترنتی ابالغ شد
رئیس کل دادگستری استان تهران بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را ابالغ کرد. جواد حشمتی با صدور بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع 

موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعاالن این حوزه را خواستار شد.رئیس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و 
رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش الزم 

را در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی )جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها( دیده باشند.

بازار خودرو در حالی روزها 
و هفته های پرنوسانی را می 
گذراند که بــه دلیل اینکه 
قیمت ها در ســایت های 
آگهی منتشــر نمی شود، 
چراغ خاموش روی دور ُکند افزایش قیمت اســت. 
این افزایش قیمت در حالی اســت کــه تاکنون ۶ 
مرحله قرعه کشی انجام شــده تا شاید آبی بر آتش 
افزایش قیمت ها باشــد؛ اما قیمت خودرو از ابتدای 
امسال سر ناسازگاری دارد. این صعود در حالی رخ 
داده که بازار خودرو در رکودی نســبی فرو رفته و 
آغاز ماه محرم نیز بر ســنگینی آن افزوده است. آن 
طور که از بازار خبر می رســد، قیمــت خودروهای 
داخلی طی ایــن هفته برای چندمین بار در ســال 
جاری، باال رفته، با این حال خرید و فروش چندانی 
صورت نمی گیرد. به عبارت بهتــر، در عین حال که 
سایه رکود بر ســر بازار خودرو ســنگینی می کند 
و خریــد و فــروش زیــادی صــورت نمی گیرد و 
طبعا قیمت ها باید پایین آمده یــا حداقل به ثبات 
برســند، عکس این اتفاق رخ داده و منحنی قیمت 
صعودی شده است. این در حالی است که مسئوالن 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت و خودروســازان 
قصد داشــتند به  واســطه انجام قرعه کشی در بین 

 ثبت نام کنندگان خودرو، بازار را از التهاب به آرامش 
برسانند.

افت ماهانه تولید خودرو قیمت را افزایشی کرد
اما بررسی آمارهای اعالمی خودروسازان به سازمان 
بورس نشان می دهد سه خودروســاز بزرگ کشور 
در مرداد ماه به نسبت تیر ســال جاری افت تولید 
داشــته اند. در مرداد ماه ۶۰ هزار و ۱۶۲ دســتگاه 
خودرو تولید شده این در حالی است که در تیر ماه 
۸۴ هزار و ۸۴ دســتگاه از انواع محصوالت سواری 
تولید شده بود. بنابراین مقایسه آمار مرداد به نسبت 
تیر ماه از افت تولید ۵/ ۲۸ درصدی سه خودروساز 
بزرگ کشور حکایت دارد.افت آمار ماهانه در شرایطی 
است که خودروسازان از خردادماه همراه با رونمایی 
از بسته فروش وزارت صمت، موظف به تحویل سه 
ماهه خودروهای قرعه کشی شــده در قالب فروش 
فوق العاده هســتند.اما ایران خودرویی ها در مرداد 
ماه نیز بیشترین آمار تولید را در میان خودروسازان 
کشــور به نام خود به ثبت رســانده اند. این شرکت 
طی مرداد ماه در مجموع ۳۵ هزار و ۸۷۴ دســتگاه 
خودرو تولید کرده است.این میزان تولید در مقایسه 
با ماه پیش از آن رشــد تولید انــدک ۷/ ۰ درصدی 
را نشان می دهد. ســایپایی ها اما در مقایسه با آمار 
تولید مرداد و تیر ماه نیز افت تولیــد را در کارنامه 
خود به ثبت رسانده اند.این شــرکت طی مرداد ماه 
امسال ۱۹ هزار و ۷۱۷ دستگاه محصول را به تولید 

رســانده  تا در مقایســه با تیر افت ۵/ ۴۸ درصدی 
را تجربه کننــد. از پارس خودرو نیز خبر می رســد 
این شرکت در پنجمین ماه امســال ۴ هزار و ۵۷۱ 
دســتگاه محصول را به تولید رسانده است. مقایسه 
این آمــار با تیراژ تیر ۹۹ نشــان می دهد ســومین 
خودروســاز بزرگ ایران ۵۴ درصــد کاهش تولید 
را تجربه کرده اســت.آنچه مشــخص است بخشی 
از افت تولید ماهانه ســه خودروساز بزرگ کشور را 
می توان به تعطیالت تابســتانی این شرکت ها ربط 
داد. این در شرایطی اســت که چالش های موجود 
در مسیر خودروسازی نیز هنوز پابرجاست. بی شک 

اصلی ترین چالش مدیران خودروســاز برای رشــد 
تولید، چالش تامین قطعات مورد نیاز است. کمبود 
قطعات با اینکه چالش جدیدی محسوب نمی شود 
اما مدیران خودروساز نتوانسته اند طی مدت زمانی 
که از آغاز تحریم هــا می گذرد اقدامــی برای حل 
این چالــش کنند. چالش کمبود قطعــات در کنار 
مشکالت مالی که خودروسازان همواره با آن دست 
به گریبان هستند باعث شــده که در دوران تحریم 
تولید خودروی ناقص فزونی یابد.»کســب و کار« 
 در گفتگو با دو کارشــناس، به بررســی مشکالت

 این بازار می پردازد. 

رشد دوباره قيمت خودرو در صورت بی توجهی به مشكالت قطعه سازان محتمل است

گرانی چند باره در کمین بازار خودرو
با وجود برگزاری 9 مرحله قرعه كشی، قيمت خودرو همچنان صعودی است

افت توليد ۵/ 28 درصدی سه خودروساز بزرگ كشور در مرداد نسبت به تير                          تيبا در یك قدمی 100 ميليونی شدن

بانک مرکزی دست قطعه سازان را بسته است
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی

تاکنون تصمیم گیری شــورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو موجب زیان خودروسازها شــده است و آنها نیز پول قطعه ســاز را پرداخت نمی کنند تا جایی که قطعه ســازها نمی توانند حتی مالیات و حقوق کارگران شان 
را بپردازند، به همین دلیل امســال هم مشــکالت نقدینگی همچنان وجود دارد و اگر دولت به دنبال تحقق جهش تولید اســت باید این مشکالت را حل کند. واحدهای قطعه سازی نیز با مشــکالت متعددی روبه رو هستند. 
نخست مشکل نقدینگی است چون برخی از قطعه ســازان ما تا ۹ ماه می شود که نتوانسته اند طلب خود را دریافت کنند. مشکالت دیگر تغییر و تعدیل قیمت اســت چون مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز افزایش یافته اما تعدیل 
قیمت نداشــته ایم. همچنین برخی موادی که از خارج می آید تخصیص ارز به آنها داده نشــده و به همین دلیل این قطعات در گمرک هســتند. یک مشکل هم که اخیرا به مشــکالت قبلی اضافه شده، این است که ما برخی 
مواد اولیه داخلی را مســتقیم به صورت مچینگ می گرفتیم که در حال حاضر عرضه آن تغییر یافته و ما را حواله به بورس می کنند که کار ســخت تر و گرفتاری ما بیشتر می شــود. به جای آنکه مشکل ما حل شود مشکلی 
دیگر نیز به مشکالت ما اضافه شده است. اکثر خودروهایی که در پارکینگ هستند همه منتظر قطعاتی اند که در گمرک است ولی واردکنندگان نتوانســتند ترخیص کنند. این مشکالت در حالی است که ما به صورت رسمی 
 این مشکالت را اعالم کردیم اما گوش شنوایی نیست. قطعه ســازان به همین دلیل تعدیل نیرو داشته اند و یکی از این شــرکت ها ۸۵۰ پرسنل داشــت که در حال حاضر آنها را به ۲۰۰ نفر کاهش داده. بنابراین قطعه سازان 

به شدت تحت فشارند. 

سود صنعت خودرو در جیب عده ای خاص
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

سال ۱۹۹۰ ایران جزو ده کشور اول جهان در تولید )فقط تعداد( خودرو بوده است که سال گذشته روسیه جایگزین ایران شد. اما گفتنی اســت آن زمانی هم که جزو ۱۰ تولیدکننده اول جهان بودیم جزو ۱۰ سازنده باکیفیت 
نبودیم. فقط تیراژ تولیدمان جزو ۱۰ کشور بزرگ بود. اما اینکه وضعیت ما با کوچک ترین نوسان سیاسی اینقدر به هم می ریزد، با وجود اینکه وقتی شرایط اقتصادی متعادل و پایدار است و وقتی تحریم نیست قطعه سازان دائما 
در بوق و کرنا می کنند که ۹۵ درصد پژو ۴۰۵ را ساخت داخل کردند؛ ولی با کوچک ترین نوسان ارزی یا سیاسی قمیتشان بیشتر از نرخ ارز افزایش پیدا می کند به عقیده من ریشه در ایرادی دارد که در این تولیدکنندگان وجود 
دارد. زمانی که فضا و فعالیت اقتصادی باز می شود قطعه سازان شغل و ارز را به گروگان می گیرند  و در قالب تولید وارد می کنند و این باعث می شود ما به محض اینکه دچار مسائل ارزی یا سیاسی شویم بازار خودرو سقوط کند. 
این بار اول نیست که این مشکالت در کشور اتفاق افتاد. در تحریم های دوران قبل هم ما با همین مشکالت مواجه بودیم و حتی مشکالت کنونی به مراتب سنگین تر از دوره قبل است. یعنی با وجود اینکه فرصت برجام در این میان 
ایجاد شد و می شد تا حدی حجم زیادی از مسائل و مشکالت را در آن فرصت کوتاه حل کرد منتها لجاجت وزیر صنعت وقت باعث شد که صنعت خودرو آسیب پذیرتر از قبل شود. واقعیت این است که صنعت خودرو تبدیل شده 
به یک غده سرطانی در کشور که دارد هم حاکمیت را از بین می برد، هم مردم را نابود می کند و هم صنعت را به گروگان گرفته و انتفاع آن به تعدادی خاص می رسد. دولت نمی تواند مالیات از آنها بگیرد و به گفته آقای نوبخت، ما 
میلیاردها تومان هزینه یارانه انرژی می دهیم و به گفته رئیس راهور ناجا، ما سالی چند ده هزار کشته می دهیم به خاطر کیفیت نازل خودرو. این فضایی است که در کشور وجود دارد. این در حالی است که در تمام دو سال و نیم 

فرصت پسابرجام نتوانستیم از این فرصت برای پیشرفت صنعت خودرو استفاده کنیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

حضور استارتاپ ها در بورس به تاخیر افتاده است و 
این امر با اعتراض آن ها مواجه بوده است. استارتاپ 
ها قرار بود اول مرداد ماه وارد بازار سرمایه شوند اما 
مدیران فرابورس حتی حاضر به برگزاری جلسه ای 
با مدیران استارتاپی نیستند.  ورود استارتاپ ها به 
بورس با خبرهای داغ و اظهارنظرهای وزیر اقتصاد، 
رئیس ساززمان بورس و مدیران اقتصادی همراه 
بود اما با این که قرار بوده اســتارتاپ ها از ابتدای 
مرداد امسال وارد بازار بورس شوند، هنوز خبری از 
حضور آن ها در بازار سرمایه نیست. حتی مدیران 
فرابورس با استارتاپ ها جلسه نیز برگزار نمی کنند 
و استارتاپ ها را در فرابورس پذیرش نمی کنند. 

دلیل این امر نیز مشخص نیست.
ورود برخی شرکت های استارت آپی با تاخیر انجام 
شده و با اینکه اعالم شده بود پایان تابستان چند 
شرکت استارت آپی بزرگ وارد بورس می شوند؛ اما 

هنوز اتفاقی در این مورد نیفتاده اســت. به دنبال 
تاخیر ورود اســتارت آپ ها به بورس حتی برخی 
نمایندگان پیشــنهاد قانونگذاری یــا برگزاری 
جلساتی برای بررسی این موضوع را دادند، هرچند 
که در این مــورد برخی نماینــدگان دیگر اعالم 
می کنند که نیازی به ورود مجلس و قانونگذاری 
در این حوزه نیســت چون قانــون در این زمینه 
شفاف است و مجلس تنها در حوزه نظارت و ارائه 
راهکار می تواند به این موضوع بپردازد. طبق گفته 
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات، در 
ابتدای اردیبهشت امســال قرار بود چهار شرکت 
صبا ایده )بنیان گذار کلوب، میهن بالگ، صباویژن، 

آپارات و فیلیمو(، کافه بازار، تپسی و دیجی کاال، تا 
پایان تابستان به بورس وارد شوند و تحت یک تابلو 
در بازار عرضه شوند. اما وعده وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، مبنی بر ورود این استارتاپها به بورس تا 

کنون محقق نشده است.

هراس مدیران
کارشناســان معتقدند مدیران از ورود استارتاپ 
ها به بــازار بورس هراس دارنــد و به همین دلیل 
هیچ اقدامی برای این امــر انجام نمی دهند. علی 
حیدری، کارشناس بازار ســرمایه گفت: یکی از 
مهم ترین دالیلی که از ورود استارتاپ ها به بورس 

جلوگیری می شود این است که از حاشیه ریسک 
باالیی برخوردار هستند. او افزود: ورود استارتاپ ها 
به بورس نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارد مگر 
این که اســتارتاپ ها در یک اشل، محیط یا مدت 
زمان مشخصی آزمون های اولیه بازپس دهی سود 
را طی کرده باشند. در آن زمان می توان با خیال 
راحت استارتاپ ها را وارد بورس کرد و فرابورس 

هم به آن ها اعتبار دهد.
حیدری گفت: در شرایط فعلی مدیران الیه های 
دوم کمتر حاضرند ریســک کنند تــا موقعیت و 
صندلی ریاستشــان به خطر نیفتــد. اکنون نیز 
موقعیت آن ها در خطر بوده و صندلی هایشــان 
لرزان است پس دلیلی ندارد بدون اطالع مدیران 
باالسری استارتاپ هایی را وارد بورس کنند چراکه 
اگر سود کنند به نفع مدیران باالدستی بوده و اگر 

ضررده باشند به ضرر مدیران میانی است.

آیا تامين بودجه مهمتر از تامين مالی كسب و كارهای نوین است؟

تعلل فرابورس در پذیرش استارتاپ ها

سرمقاله

   کامران ندری، اقتصاددان
دولت در حالی با الزام حقوقی ها به خرید سهام در 
بازار سرمایه در حال جمع کردن صف های فروش 
است که با حمایت حقوقی ها اوضاع بورس بهتر 
نخواهد شــد. حمایت دولت یا مداخالت دولت 
اگر اصولی و علمی باشــد، مانعی نــدارد. دولت 
زمانی باید در بورس مداخله می کرد که بورس با 
سرعت بسیار باالیی در حال رشد بود و همه می 
دانستند که این رشد متناسب با شرایط اقتصاد و 
وضعیت عملکردی شــرکت ها نیست و به دولت 
)به طور مشخص وزارت اقتصاد و سازمان بورس( 
توصیه می کردند که به گونه ای عمل کنند که این 
رشد قیمت سهام در بازار سرمایه، شکل معقول و 
منطقی داشته باشد و با هیچ چیز نمی شد آن رشد 
بسیار باالی قیمت ســهام را توجیه کرد؛ گرچه 

فعاالن و مسئوالن بازار سرمایه صحبت از نرخ تورم 
می کردند و می گفتند که بورس باید متناسب با 
نرخ تورم افزایش قیمت داشــته باشد که حرف 
صحیحی هم هســت؛ اما به خصوص در سه ماهه 
اول سال آن رشدی که بازار سرمایه تجربه کرد ۴ 
برابر بود. در انتهای سال که شاخص نزدیک ۵۰۰ 
هزار بود تا دو میلیون هم باال رفت و ۴ برابر شــد، 
این رشد را نمی شد با افزایش نرخ ارز و تورم توجیه 
کرد و آن زمان، زمانی بود که متولیان بازار سرمایه 
باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشتند 
در بازار مداخله می کردند و جلوی افزایش شدید 
قیمت سهام را می گرفتند. مداخله ای که در حال 
حاضر دولت در بازار سرمایه دارد، وجهی ندارد و 
فقط حمایت از صاحبان ســرمایه در بازار بورس 
است که قیمت سهامشــان به صورت غیراصولی 

افزایش پیدا کرده و حاال که خود بازار می خواهد 
خود را تعدیل و اصالح کند آقایون جلوی تعدیل 
شدن بازار را گرفته اند و این مداخله دولت، مداخله 
زودهنگام است زیرا به نظر می رسد جا داشت بازار 
سرمایه تا حدودی تعدیل می شد و آن رشدهای 
نامعقول و موهومی از بین می رفت. چون اگر شما 
نگذارید بازار سرمایه تعدیل شود به گونه ای دیگر 
در اقتصاد اثرگذار خواهــد بود. زمانی که ارزش و 
قیمت ســهام با ارزش واقعی دارایی های شرکت 
های بورســی همخوانی ندارد و دولت اجازه نمی 
دهد ارزش اسمی اصالح شــود تا با ارزش واقعی 
شرکت های بورسی با هم برابر شوند، هیچ راهی 
در اقتصاد باقــی نمی ماند بــرای اینکه تعادل یا 
توازن برقرار شــود اال اینکه ارزش واقعی دارایی 
های بورسی نیز باال برود. ارزش دفتری دارایی های 

بورسی اگر بخواهد افزایش پیدا کند به معنای تورم 
است. یعنی ارزش کارخانه، زمین، ماشین آالت و... 
این شرکت ها اینقدر افزایش پیدا کند تا با ارزش 
سهامشان در بازار برابر شود. محصوالتی که تولید 
می کنند باید افزایش قیمت بدهند تا P/E شکل 
معقول و منطقی بگیرد. P/E در بازار سرمایه ما به 
شدت افزایش پیدا کرده بود. جلویP  گرفته شده 
و اجازه نمی دهند تعدیل شود. بنابراین چگونه در 
بلندمدت P به سمت مســیر تعادلی حرکت می 
کند؟ بنابراین برای اینکه درآمد این شــرکت ها 
افزایش یابد تنها راه افزایــش قیمت محصوالت 
آنهاست. در این مسیر اگر شــما جلوی تعدیل را 
بگیرید و نگذارید بــازار، خود را اصالح کند نهایتا 
اقتصاد، هزینه را باید بــا افزایش قیمت ها و تورم 

پرداخت کند. 

تحمیل تورم به بهای سود بورس بازان 
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