
در مدت گذشــته از اصالح مجدد قیمت بنزین و افزایش آن 
حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از مابه التفاوت ایجاد شــده به 
صورت یارانه به حســاب بخشــی ازمردم واریز شده است، 
البته این که این مبلغ تا چه اندازه در حســاب افراد نیازمند 
 قرار گرفتــه و غیرنیازمنــدان از آن حذف شــده اند، جای 

سوال دارد؟
به گزارش ایسنا، طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید 
از زمان شروع این قانون در سال ۱۳۸۹، طی حدود پنج سال 
قیمت ســوخت را به نحوی اصالح می کرد که کمتر از  ۹۰ 
درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد، اما به هر صورت از زمان 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این روند اصالح قیمت منظم 
انجام نشــد و بعد افزایش در ابتدای اجرا یکبار دیگر در سال 
۱۳۹۳ رشد کرد و دیگر تغییری نداشت تا اینکه در اواخر آبان 

سال گذشته به فاصله چند ســاله قیمت بنزین افزایش پیدا 
کرد؛ به طوری که بنزین ســهمیه ای از  ۱۰۰۰ تومان در هر 

لیتر به ۱۵۰۰ و قیمت آزاد آن به ۳۰۰۰ تومان رسید.
دولت تصمیم گرفت مابه التفاوت ایجاد شده از افزایش قیمت 
بنزین را به صورت نقدی بین خانوارها تقسیم کند؛ از این رو از 
جمعیت ۷۸ میلیون نفری حدود ۶۰ میلیون نفر )۱۹میلیون 
خانوار( را به عنوان خانوار هدف قــرار داده و ۱۸ میلیون نفر 
دیگر که گفته می شد سه دهک باالی درآمدی هستند را از 
پرداخت یارانه بنزین کنار گذاشــت. البته همچنان این نقد 
وجود داشت که از بین ۶۰ میلیون نفر دیگر هم تعداد زیادی 

می توانند نیازی به این کمک نداشته باشند .
به هر صورت از آبان ماه پرداخت یارانه بنزینی در دستور کار 
قرار گرفت و تا شب گذشته )۱۰ شهریور( ۱۰ مرحله پرداخت 

در قالب کمک های معیشتی انجام شده است. با توجه به اعالم 
قبلی دولت مبنی بر این که در ماه به طور متوســط ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان بابت کمک معیشتی پرداخت انجام می شود 
می توان گفت در این چند مرحله نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد 
تومان از درآمدهای بنزین به صورت نقدی به حساب خانوارها 

پرداخت شده است.
البته دریافتی خانوارها از این مبلغ متفاوت اســت که برای 
خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه 
نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ 

هزار تومان است.
از این رو، دریافتی مشموالن از کمک بنزینی از ابتدا تا کنون 
برای خانوار یک نفره ۵۵۰ هزار تومان، دو نفره یک میلیون و 
۳۰ هزار تومان، سه نفره یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، چهار 

نفره یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و پنج نفره دو میلیون و 
۵۰ هزار تومان  بوده اســت که هر یک از این خانوارها یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر را هم در هر ماه 

دریافت می کنند.
افزایش قیمت بنزین در اواخر سال گذشــته شروعی برای 
اصالح پرداخت یارانه های پنهان نیز محسوب می شود؛ این 
در حالی اســت که آمارها از این حکایت داشت که دولت در 
سال بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت 
می کند که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه 
انرژی، نفت و مشــتقات آن بود که البته ۲۵۰ هزار میلیارد 

تومان از این رقم به بنزین تعلق داشت.
بعد از افزایش قیمت بنزین دولت معتقد بود با توجه به صرفه 
جویی های انجام شــده می تواند مازاد را صادر کند که خود 

نوعی درآمدزایی برای کشور محسوب می شود. این در حالی 
اســت که اخیرا گمرک ایران اعالم کرد طی پنج ماه ابتدایی 
امســال ایران حدود یک میلیارد دالر صادرات بنزین داشته 

است.
در مجموع با وجود این که اصالح قیمت سوخت به نوعی در 
مسیر اصالح یارانه های پنهان است اما باز هم  یارانه های نقدی 
پابرجاست و یارانه بنزین بعد از حذف از کانال یارانه نقدی در 
حال پرداخت است، به عبارتی نه تنها با وجود نقدهایی که به 
پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود داشت اصالحی 
صورت نگرفت بلکه یارانــه بنزین نیز به صورت نقد پرداخت 
شده و اکنون در کنار هزینه ۴۲ هزار میلیاردی یارانه نقدی 
دولت در سال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقد 

یارانه توزیع می کند.

بیشتر شاخص های مهم بورسی اروپا و آمریکا ریزش کردند.
به گزارش بلومبرگ، شاخص های بورسی جهان کماکان با نوسانات 
باالیی مواجه هستند اما با بازگشت نسبی آرامش در بین معامله گران، 
ریزش های دو ماه اخیر تقریبا جبران شده و شاخص ها به باالترین 
سطوح پنج ماه اخیر خود رسیده اند. ریچارد کالریدا، قائم مقام رئیس 
بانک مرکزی آمریکا گفته است هدف گذاری جدید سطوح تورمی به 
معنای عدول از تعهد این بانک به استحکام بخشی به بازار کار نخواهد 
بود. اکنون شمار بیشتری از معامله گران منتظر کاهش بیشتر نرخ 

بهره در آمریکا و قرار گرفتن آن در محدوده منفی هستند.
از سوی دیگر، مناقشات بین دو اقتصاد نخست جهان نیز ادامه دارد 
و در اقدامی که ممکن اســت بار دیگر آتش اختالفات بین پکن و 
واشنگتن را شعله ور کند، وزارت بازرگانی آمریکا با صدور بیانیه ای 
از اعمال تحریم روی ۲۴ شخصیت حقیقی و حقوقی چینی به دلیل 
نقش آن ها در مناقشات دریای چین جنوبی خبر داده است. پیش از 
این چین اعالم کرده بود از تحریم های آمریکا هراسی ندارد و دخالت 

های آمریکا را عامل تنش زایی در منطقه می داند.
این اقدام تنها کمی پس از آن انجام می شــود کــه در اتفاقی کم 
سابقه و پس از مدت ها تنش لفظی، استیون منوچین- وزیر خزانه 
داری آمریکا و رابرت الیت هایزر- وزیر بازرگانی این کشــور با لیو 
هه- معاون نخست وزیر چین و سرپرســت هیات مذاکره کننده 
این کشور با آمریکا به صورت تلفنی صحبت و در خصوص اجرایی 

شــدن توافقات فاز نخســت رایزنی کردند. هم طرف چینی و هم 
طرف آمریکایی با صدور بیانیه هایی جداگانه از پیشرفت ملموس 
در جریان مذکرات خبر داده اند. انتشــار اخبار امیدبخش در تاثیر 
مثبت استفاده از پالسمای افراد بهبودیافته در درمان بیماران مبتال 
به کرونا باعث ایجاد موج جدیدی از خوش بینی ها به نزدیک شدن به 
مهار این ویروس مرگبار شده است. وزارت بهداشت آمریکا با صدور 
دستورالعملی مجوز استفاده از پالسما در روند درمانی بیماران را 
صادر کرده است.   از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی حال اعالم 
کرده است که احتمال تاخیر در دستیابی به واکسن کرونا وجود دارد 
و این فرآیند شاید تا سال ۲۰۲۱ و حتی بیش از آن نیز طول بکشد. 
مجمع جهانی اقتصاد نیز اجالس ســاالنه خود را به دلیل کاهش 

سرعت شیوع کرونا به تعویق انداخت.
تاکنون بیش از ۲۵ میلیون و ۵۴۶ هــزار و ۸۲۹ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین ۸۵۲ هزار و ۹۷۷ نفر جان خود را 
از دست داده اند.  در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۱۸۷ هزار و ۵۷۳ نفر، برزیل با ۱۲۰ هزار و ۹۷۶ نفر، هند 
با ۶۵ هزار و ۴۳۵ نفر، مکزیک با ۶۴ هزار و ۱۵۸ نفر و انگلیس با ۴۱ 

هزار و ۵۰۱ نفر بوده است.
با تداوم بازگشت تدریجی سطوح فعالیت های اقتصادی به مقادیر 
قبل از شیوع بحران، شاخص مدیران خرید آمریکا تا پایان ماه اوت 
به ۵۳.۶ واحد رسید که این رقم ۲.۷ واحد بیشتر از مقدار ثبت شده 

دوره منتهی به ماه قبل و باالترین میزان ثبت شده از ابتدای سال 
۲۰۱۹ تاکنون بوده است. از سوی دیگر برای نخستین بار از دسامبر 
سال قبل، میزان تقاضای خارجی برای محصوالت تولیداتی آمریکا 
روندی صعودی به خود گرفته و به لطف افزایش تقاضا، تورم صنعتی 
نیز اوج گرفته اســت.   خبر خوب دیگر برای اقتصاد آمریکا اینکه  
میزان فروش خانه های جدید در آمریکا  طی ماه ژوئیه نسبت به ماه 
قبل خود ۲۴.۷ درصد بیشتر شده که این رشد در طول تاریخ ثبت 
آمارهای مربوطه بی سابقه بوده است. این رقم هم چنین در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل نیز ۸.۷ درصد بیشتر  شده است.  
دیوید کاستین- تحلیل گر بازار بانک گلدمن ساکس گفت: تحلیل 
تکنیکال نمادهای اصلی بازار نشان می دهد وضعیت امیدوارکننده 
است و در روزهای اخیر شاهد بهبود محیط کالن اقتصادی نیز بوده 
ایم. اگر در زمینه واکسن مقابله با کرونا به دستاوردهای قابل اتکای 
جدیدی برشسیم آن وقت شاهد یک دوره طوالنی و باثبات در صعود 
شاخص ها خواهیم بود اما حتی بدون آن هم انتظار داریم شاخص 
ها در سطح باالتری از جایی که ماه قبل در  آن قرار داشتند، بایستند.

بورس آمریکا
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۷۸ درصد کاهش 

نسبت به روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و ۴۳۰.۰۵ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۲۲ درصد ریزش تا سطح ۳۵۰۰.۳۱ 
واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۰.۶۸ درصد افزایش در ســطح ۱۱ هزار و ۷۷۵.۴۶ 
واحدی بسته شد. تیم گیرسکی- استراتژیست ارشد سرمایه گذاری 
در موسسه "اینورنس کانسیل" گفت: نگرانی هایی وجود دارد که 
اقتصاد چه زمانی مجددا احیا خواهد شد. در بلندمدت چشم انداز 
اقتصادی امیدوارکننده است اما اگر یک شوک دیگر بوجود بیاید 
مثال در پاییز شاهد یک موج همه گیری دیگر باشیم، حدس زدن 

در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد اصال کار ساده ای نیست.

بورس های اروپایی
عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی هنوز به طور کامل تحت تاثیر 
شــیوع کرونا و پیامدهای مخرب آن قرار دارد و رشد اقتصادی در 
بسیاری از کشــورهای اروپایی به کمترین سطوح ثبت شده خود 
رسیده است. مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعالم کرد در سه ماهه 
دوم امسال، متوسط رشد اقتصادی این کشور منفی ۱۳.۸ درصد 
اندازه گیری شده است که ۰.۴ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده 
قبلی و ۷.۹ درصد کمتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در سه 
ماهه قبلی بوده است. بر مبنای ساالنه نیز متوسط رشد اقتصادی 
فرانسه در دوازده ماه منتهی به ژوئن منفی ۶.۴ درصد اندازه گیری 

شده است. در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی 
۱۰۰" بورس لندن با ۰.۶۱ درصد ریزش نســبت به روز قبل و در 
سطح ۵۹۶۳.۵۷  واحد بسته شد.  شــاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با کاهش ۰.۶۷ درصدی و ایستادن در سطح  
۱۲ هزار و ۹۴۵.۳۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک 
۴۰" بورس پاریس با افت ۱.۱۱ درصدی در سطح ۴۹۴۷.۲۷ واحد 
بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۲.۲۹ درصد باال رفت و 

به ۶۹۶۹.۵۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا 
جایی که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افزایش 
۱.۱۲ درصدی تا ســطح ۲۳ هزار و ۱۳۹.۷۶  واحــدی باال رفت. 
شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۹۶ درصد پایین رفت 
و در ســطح ۲۵ هزار و ۱۷۷.۰۵  واحد بسته شد. در چین شاخص 
"شــانگهای  کامپوزیت" ریزش ۰.۵۸ درصدی را تجربه کرد و در 

سطح ۴۸۱۶.۲۲ واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی 
با ۰.۲۲ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۰۶۰.۴۶ واحدی به کار 
خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " 

تاپیکس" ژاپن نزولی بود.

با انتشار اطالعیه فروش سه ملک شامل یک قطعه زمین 
و دو باب واحد تجاری از سوی بانک اقتصاد نوین، فروش 
امالک مازاد بانک ها در بورس کاالی ایران کلید خورد.

به گزارش ایسنا، طبق اعالم بورس کاال، بانک اقتصاد 
نوین به عنوان نخستین بانک برای تکالیف قانونی خود 
برای واگذاری امالک مازاد خود از مسیر بازار سرمایه، 
یک قطعه زمیــن با کاربری مســکونی - تجاری و دو 
ملک تجاری را برای فروش در بورس کاال با استفاده از 

مکانیسم حراج آگهی کرد.
براســاس اطالعیه های عرضه، بانک اقتصاد نوین دو 

ملک تجاری را مورخ ۲۵ شــهریور ماه در شهرستان 
کرمان برای فروش روی تابلوی امالک و مســتغالت 
بورس کاالی ایران عرضه می کند که قیمت پایه این 
دو ملک براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
۴۸.۵ میلیارد ریال اعالم شــده و مبلغ مورد نیاز برای 
تضمین خرید و شــرکت در حــراج ۱.۴۵۵ میلیارد 
ریال معــادل ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) ســه 
درصد قیمت پیشنهادی فروشــنده( به صورت واریز 
 وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکــی در نظر گرفته 

شده است.

براســاس اطالعات مندرج در اطالعیه عرضه، ۲ باب 
واحد تجاری یکی به متراژ ۱۵۱.۶۳ مترمربع و دیگری 

به مساحت ۳۸.۵۱ مترمربع است.
این بانک همچنین در شهرستان بندرعباس یک قطعه 
زمین اداری، تجاری و مسکونی به مساحت ۷۴۳.۲۸ 
متر مربع دارای سند تک برگ و مجوز احداث ۱۰ طبقه 
به متراژ زیربنــا ۵۸۲۳ مترمربع بــا کاربری تجاری- 
مسکونی را در تاریخ ۲۶ شهریور ماه به قیمت مندرج در 
گزارش کارشناس رسمی دادگستری، برای فروش روی 

تابلوی امالک و مستغالت بورس کاال می آورد.

پذیره نویسی پاالیشی یکم از پنجم شهریورماه آغاز 
شده و تا ۱۹ شهریورماه ادامه دارد. بر این اساس هر 
فرد دارای کد ملی می تواند نسبت به پذیره نویسی 
اقدام کنــد و متقاضیانی که صاحب کد بورســی 
هستند باید از طریق کد بورسی خود اقدام به پذیره 

نویسی کنند.
به گزارش ایسنا، متقاضیانی که دارای کد بورسی 
هستند برای خرید پاالیشــی یکم باید در صفحه 
کارگزاری خــود نماد "پاالیش" را جســت و جو 
کنند. در قسمت تعداد حداقل یک و حداکثر ۵۰۰ 

را وارد و پس از وارد کردن قیمت روی گزینه خرید 
کلیک کنند.

هچنین توجــه به ایــن نکته ضروری اســت که 
ساعت ثبت سفارش ۱۲:۳۰ الی ۱۴ بوده و قیمت 
هر ســهم نیز ۱۰ هزار تومان اســت. پس از ثبت 
ســفارش و در صورتی که در قســمت سفارشات 
فعال ثبت شــده باشد، ســفارش با موفقیت ثبت 
شده است. بر این اســاس پول در حساب شخص 
 بلوکه می شــود تا زمان امکان معامله این صندوق 

فرا برسد.

بر اساس این گزارش، پاالیشی یکم باقی مانده سهام 
دولت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریز، اصفهان 
و بندرعباس اســت که در قالب ETF عرضه شده 

است.
همه افراد با کــد ملی می توانند نســبت به خرید 
این صندوق تا ســقف پنج میلیون تومــان اقدام 
کنند. البته افــرادی که پیش از ایــن دو میلیون 
تومان دارایکــم خریــداری کرده انــد، اکنون تا 
 سقف ســه میلیون تومان می توانند پاالیشی یکم 

خریداری کنند.

چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟

روز قرمز بورس های جهانی

چگونه پاالیشی یکم بخریم؟عرضه امالک مازاد بانک ها در بورس کاال آغاز شد
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رشد  اقتصادی  با  نفت  منفی  3/5 
و  بدون  نفت منفی 1/7 درصد شد

نقش شرکت فوالد مبارکه  در معیشت 
مردم و کاهش  پرونده های قضایی

رشد اقتصادی منفی شد

حمایت
 از بورس
 محدود به
 ETF  نیست
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رهبر معظم انقالب:

سرمقاله

يادداشت

پول ترسو 
در  راه  بازار  ارز و طال

بی رغبتی بانک ها 
به آزادسازی منابع

 از ابتــدای ســال ۹۷ کــه 
تحریم ها تشــدید شــد، 
بازارهای مالی دچار التهاب 
شــده و نقدینگی از همان 
تاریخ تا به امروز با هدف حفظ ارزش بین بازارهای 
مختلف دارایی سرگردان است؛ بگذریم از گروهی 
که معموال سرمایه های کالنی دارند و خودشان با 
هدف کسب سود، بازارها را تحت تاثیر دارایی خود 

قرار می دهند...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
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ناکارآمدی »برق امید« 
در کاهش هزینه خانوار

تالش سفته بازان برای 
افزایش صوری قیمت ارز

موج مجدد فروش سهام حقیقی ها در بورس آغاز شد

حرکت  نقدینگی از بورس به  بازار ارز
صفحه4

صفحه3

مانع  تراشی  بانک ها   در   پرداخت  وام  کرونا  
شروط  عجیب  برای  پرداخت  وام  کرونا 

وثایق   کارفرمایان   مورد   تایید   بانک ها   نیست

بر اساس مصوبه هیئت دولت وزارت نیرو مجاز است 
صورتحساب برق مشــترکان خانگی کم مصرف را 
با تخفیف صد درصدی محاسبه نماید. آن طور که 
رییس جمهوری مطرح کرده است این دولت قصد 
دارد در آخرین سال فعالیت خود برق مجانی را نیز به 
لیست کارهای انجام شده اضافه کند، اما مشترکان 
بدانند که مزایای بــرق رایگان یا همان برق مجانی 
تنها به کم مصرف ها می رســد. رئیس جمهور هم 
چنین گفته اســت که دولت با مجانی کردن برق 
۳۰ میلیون نفر، دارد یک آرزوی ۴۲ ساله را برآورده 
می کند. تعداد جمعیت برآورد شده جزو ۸.۴ میلیون 
مشــترک برق خانگی کم مصرف ۳۰میلیون نفر را 
شامل می شود و بیشتر این شهروندان جزو مشترکان 

برق روستایی به  حساب می آیند...

پــس از پایــان تعطیالت اخیــر، ســفته بازان و 
نوسان گیران سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز دارند، 
این تالش در حالی رخ می دهد که در هفته گذشته 
بازار ارز شاهد تعادل قیمت ها و آرامش بوده است. بازار 
ارز در هفته جاری در حالی کار خود را آغاز کرد که 
شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها بود، بر این اساس 
در دو روزی که از فعالیت این بازار در این هفته می 
گذرد، شاهد رشد حدود ۱۰۰۰ تومانی دالر و یورو 
بوده ایم. این افزایش قیمت در حالی رخ داده است 
که در هفته گذشته بازار ارز شاهد تعادل قیمت ها 
و آرامش بود و تنها در روز منتهی به ایام تعطیالت 
به دلیــل افزایش طبیعی تقاضا،  با رشــد مقطعی 
 قیمت ارز همراه شــد. اما به نظر می رسد برخی از 

دالالن و سفته بازان این بازار...



اقتصاد2
ایران وجهان

فروش مرداد ماه امسال چادرملو 
2 برابر سال گذشته شد

روش گنسانتره و محصوالت فوالدی شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو در مرداد ماه امســال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۰۵درصد رشد داشته است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، فروش گنسانتره 
و محصوالت فوالدی شــرکت معدنــی و صنعتی 
چادرملو در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۰۵درصد رشد داشته است.همچنین این 
میزان فروش در مرداد ماه  نسبت به تیرماه امسال از 
افزایش۴۹ و ۵۳ صدم درصدی برخوردار بوده است.
از سوی دیگر میزان فروش چادرملو در  ۵ ماهه سال 
جاری درمقایسه بامدت مشــابه سال گذشته رشد 
۲۸ درصدی فروش را نشــان میدهد .این گزارش 
حاکیست در ۵ ماهه امسال بالغ بر ۴ میلیون و ۸۵۲ 
هزارو ۲7۵ تن ســنگ آهن  ، ۱ میلیون ۵۳۳ هزارو 
۴۴۰ تن گندله ، 7۰7 هزارو ۹۵ تن آهن اسفنجی و 
۳۹۳  هزارو ۵۱۲ تن شمش فوالدی در مجتمع های 

معدنی و صنعتی چادرملو تولید شده است .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
گزارش ها نشان دهنده بهبود 
شــاخص ها و عملکرد بانک 

صادرات ایران است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: بانک 
صادرات ایران، روند مطلوبی را در اصالح ترازنامه خود 
دارد و با توجه به خروج آن از زیان دهی، امیدواریم این 
روند ادامه یابد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به لزوم ارتقای 
نظام بانکداری کشــور، گفت: مجموع نظام بانکی 
با توجه به شرایط جدید در وضعیت اقتصاد کشور 
باید از طرف مجموعه حاکمیت از جمله قوه مجریه، 
قوه مقننه و همه نظام مــورد حمایت قرار بگیرد. از 
این رو، انتظار می رود همراه با حمایتی که از سوی 
نظام می شود، مجموعه نظام بانکی نسبت به جذب 
منابع برای تخصیص به حوزه فعالیت اقتصادی اقدام 
کند و از طرفی بتواند در حــوزه طراحی با حمایت 
از طرح های بزرگ اقتصادی بــه فعاالن اقتصادی 

کمک کند.

استان ها

بانک ها

پس از پایان تعطیالت اخیر، 
سفته بازان و نوســان گیران 
ســعی در ایجاد التهــاب در 
بازار ارز دارنــد، این تالش در 
حالی رخ می دهد که در هفته 
گذشته بازار ارز شاهد تعادل قیمت ها و آرامش بوده است.

بازار ارز در هفته جاری در حالــی کار خود را آغاز کرد که 
شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها بود، بر این اساس در دو 
روزی که از فعالیت این بازار در این هفته می گذرد، شاهد 

رشد حدود ۱۰۰۰ تومانی دالر و یورو بوده ایم.
این افزایش قیمت در حالی رخ داده اســت که در هفته 
گذشته بازار ارز شاهد تعادل قیمت ها و آرامش بود و تنها در 
روز منتهی به ایام تعطیالت به دلیل افزایش طبیعی تقاضا،  
با رشــد مقطعی قیمت ارز همراه شد. اما به نظر می رسد 
برخی از دالالن و سفته بازان این بازار، پس از پایان تعطیالت 
قصد دارند تا مانع از بازگشت بهای ارز به قیمت متعادل 
خود بشوند.بازار ارز پس از پایان تیرماه و بازگشت بخشی 
از ارزهای حاصل از صادرات به بازار داخلی، شاهد کاهش 
التهاب و توقف نرخ دالر در محدوده کانال ۲۲ هزار تومان و 
یورو در محدوده کانال ۲۵ هزار تومان بود. این روند آرام در 
بازار پس از گذر از مرداد، در شهریور نیز با افزایش قابل توجه 
عرضه ارز در سامانه نیما، همچنان استمرار یافت.  استقبال 
صادرکنندگان از قیمت های ارائه ارز در بازار مشخصه تعادل 
در این بازار بود که منجر به  بهبود روند صادرات کاالهای 
غیر نفتی در کشور نیز شد. روندی که پس از بروز بحران 

کرونا دچار وقفه شده بود.تداوم تعادل در بازار و برقراری 
آرامش می تواند به مرور دست بازارســاز را برای تامین و 
تخصیص ارز کاالهای وارداتی به کشور و کنترل بازار ارز 
بازتر سازد. مسئله ای که خبری ناخوشایند برای سفته بازان 
و نوسان گیران بازار ارز اســت. بنابراین به اعتقاد برخی از 
کارشناسان، این گروه از فعاالن بازار ارز با هدف برهم زدن 
این تعادل، از افزایش مقطعی تقاضا به دلیل ایام تعطیالت 
عزاداری ساالر شهیدان، سوء استفاده کرده و با ترتیب دادن 
معامالت صوری و شبانه سعی در دستکاری قیمت ها و در 
نهایت فروش ارزهای در اختیار خود با قیمتی غیرمنطقی 
دارند.نشانه این تالش را در بازار روز گذشته دالر می توان 
مشــاهده کرده و در حالی که روز گذشته فروش دالر در 
صرافی های بانکی با بهای ۲۳ هزار و ۵۰ تومان انجام می شد، 

سفته بازان قیمت دالر را در بازار آزاد در ساعات پایانی روز، 
یعنی در محدوده ساعت ۲۲ تا ۲۳ شب طی افزایش قیمتی 
۵۰۰ تومانی بــه کانال ۲۴ هزار تومان رســاندند و امروز 
معامالت دالر را از کف قیمــت ۲۴ هزار تومان آغاز کرده 
و تا حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز افزایش داده اند.این 
افزایش قیمت یکباره و شدید قیمت دالر در حالی است که 
هفته پیش در همین روز قیمت دالر در صرافی های بانکی 
۲۲ هزار و ۴۸۰ تومان و در بازار آزاد در محدوده ۲۳ هزار 
تومان معامله شد.افزایش قیمت دالر طی دو روز گذشته 
)پس از پایان تعطیالت( هیچ مبنای منطقی و اقتصادی و 
حتی روانی ندارد.  بازار ارز در روندی متعادل به سر می برد 
و شاهد هیچ گونه افزایش تقاضا یا کاهش عرضه نیست. از 
سوی بازار سرمایه نیز از هفته گذشته به روندی متعادل 

رسیده اســت و توان اثرگذاری بر نرخ ارز را از دست داده 
است.همچنین تهدید آمریکا بر استفاده از مکانیسم ماشه 
هم با مخالفت جدی طرف های اروپایی حاضر در برجام و 
همچنین روسیه و چین مواجه شده است. مخالفتی که 
همراهی سایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل 
را هم با خود به همراه دارد. بنابراین از هم اکنون نمی توان 
هیچ احتمالی برای موفقیت این تهدید آمریکا تصور کرد. 
این موضوع را هم نباید فراموش کرد که تاثیر روانی تهدید 
لفظی آمریکا بر استفاده از مکانیسم ماشه نیز در هفته های 
گذشته تاثیر مختصر خود بر بازار ارز را گذاشت و به عبارتی 
اثر آن »پیش خور« شــده اســت.به همین دالیل، نگاه 
تحلیل گران در یافتن دلیل افزایش یکباره قیمت ارر طی 
دو روز اخیر به دالالن بازار ارز محدود می شود. در این روزها 
سفته بازان و نوسان گیرانی که در هفته های گذشته به دلیل 
سیاست های کنترلی بازارساز، از ناحیه عدم فروش ارزهایی 
که با قیمت گزاف خریداری کرده بوده اند، متحمل ضرر 
شده اند، به دنبال آن هستند تا با تداوم دادن صوری و غیر 
واقعی شرایط افزایش تقاضا، بستری را برای فروش ارزهای 
در اختیار خود فراهم ســازند.اما شرایط واقعی اقتصادی 
کشور نشان می دهد در صورت هوشیاری خریداران ارز، 
آنها امکان زیادی برای توفیق در این برنامه خود نخواهند 
داشت.عدم استقبال بازار از خرید ارز گرانقیمت، در کنار 
اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور خارجه برای آزادسازی 
منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها که در این روزها 
شدت نیز یافته است، عواملی هستند که امید به بازگشت 
بازار به نقطه تعادلی و قرار گرفتن بهای ارز در کف قیمتی 

خود را تقویت می سازند.

قیمت  ارز  دوباره  صعودی  شد

تالش سفته بازان برای افزایش صوری قیمت ارز

رهبر انقالب :
وضعیت مهدکودک ها به هیچ 

وجه خوب نیست 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ارتباط تصویری با 
وزیر، معاونان، مدیران و رؤســای وزارت آموزش 
و پرورش در ســی و چهارمین اجالس آموزش و 
پرورش، با اشــاره به گذشت ۹ سال از تنظیم سند 
تحول آموزش و پرورش افزودند: در این سند اهداف 
کالن و راهبردهای کلی مشخص شده است که باید 
بر اساس سیاســت ها، برنامه اجرایی تنظیم شود.
رهبر انقالب اسالمی به موضوع »عدالت آموزشی« 
نیز اشاره کردند و افزودند: در مورد عدالت آموزشی 
و بهره مندی دانش آموزان از سهم مناسب خود در 
همه نقاط کشور بویژه مناطق دوردست و شناسایی 
و پرورش استعدادهای درخشان در مناطق محروم 
بارها صحبت شده است و اکنون که مسئله آموزش 
مجازی مطرح اســت، موضوع عدالت آموزشــی 
حســاس تر از گذشته است.ایشــان یکی از موارد 
مربوط بــه عدالت آموزشــی را، موضوع »مدارس 
دولتی« برشــمردند و گفتند: باید سطح و کیفیت 
مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه ای 
شود که دانش آموزان احساس نکنند با تحصیل در 
این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و 
خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای 
بی پناه می فرســتند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
ادامه به وضعیت مهد کودک ها و پیش دبستانی ها 
اشاره کردند و با اظهار تأسف از رها بودن مهدکودک 
ها به دلیل اختالفات برخی دســتگاههای دولتی، 
گفتند: بر اســاس گزارش های رســیده وضیعت 
مهدکودک ها به هیچ وجه خوب نیســت و نباید 
به مهد کودک ها نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه 

مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.

اخبار
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مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام تاکید کرد: از ایده هــای کارآفرینان و 
ایده پردازان در زمینه های ایجاد اشــتغال 
برای کولبران در استان های مرزی، تولید 
پوشاک و پرورش آبزیان استقبال می کنیم.

امیرحسین مدنی که در نشست رسانه ای 
تشریح ســه رویداد ملی بنیاد برکت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( شامل ایجاد 
اشتغال برای کولبران اســتان های مرزی 
)کاک برکت(، تولید پوشاک )چرخ برکت( و 
پرورش آبزیان )دریای برکت( در سال جهش 
تولید ســخن می گفت، با بیان این مطلب 
افزود: بنیاد برکت طی انتشــار فراخوانی 
بــه آدرس event.barkat.ir از تمامی 
کارآفرینان و ایده پردازان برای ارایه ایده های 
کارشناسی شــده و خالقانه درباره این سه 
رویداد ملی دعوت به عمل آورده است. وی با 
اشاره به گذشت ۱۳ سال از فعالیت های بنیاد 
برکت گفت: بنیاد برکت با توجه به تاکیدات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر ساخت ۱۰۰۰ 
مدرسه و محرومیت زدایی از ۱۰۰۰ روستا 
از سوی ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل و 

آغاز به کار کرد.

آغاز ســال تحصیلی و تحویل 150 
مدرسه برکت

مدنی در تشــریح اقدامات بنیاد برکت در 
حوزه های مختلف اظهار داشــت: در حوزه 
عمرانی و زیربنایی قرارداد ساخت ۱۹۰۰ 
مدرســه را داریم که ۱۲۵۰ مدرســه را به 
بهره برداری رسانده ایم. ۱۵۰ مدرسه را نیز 
هفته آینده و همزمان با آغاز سال تحصیلی 
افتتاح خواهیم کرد. در ضمن، تا پایان سال 
جاری ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز آماده پذیرش 
دانش آموزان خواهــد بود.مدیرعامل بنیاد 
برکت ادامه داد: ۱۱۰۰ مجموعه فرهنگی، 
۲۴۰ مرکز جامع سالمت و ۱۲ بیمارستان با 
۲ هزار تختخواب را به بهره برداری رسانده  یا 
در دست اقدام داریم. ۴7 هزار واحد مسکن 
محرومین را نیز در دست ساخت داریم که 
۱۸ هزار مسکن را تحویل داده ایم. همچنین 
به ۱۰۰۰ نقطه روستایی آب رسانی کرده ایم.

ایجاد 300 هزار شغل تا پایان سال
وی با تاکید بر این که عمده فعالیت های بنیاد 
برکت در حوزه اشتغال زایی است عنوان کرد: 
بر اساس آمار سال ۱۳۵۰، روستاییان 7۰ 
درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند 
که این رقم در حال حاضر بــه ۲۵ درصد 

رسیده است. ضمن این که، وضعیت تولید 
در روستاها شرایط خوبی ندارد و روستاییان 
حتی نمی توانند مایحتاج مورد نیاز خود را 
تامین کنند، در حالی که در گذشته، هم برای 
خود تولید داشتند و هم برای شهرها.مدنی 
با تاکید بر اهمیت معیشت پایدار در مناطق 
روستایی گفت: از آن جایی که مبحث تولید 
در بخش امنیت غذایی بســیار مهم است، 
بنیاد برکت از ۴ سال گذشته مطالعاتی را در 
زمینه ایجاد مشاغل خرد و خانگی انجام داد 
و سه مدل اشتغال زایی اجتماع محور شامل 
سحاب، آسمان و آفتاب را طراحی و عملیاتی 
کرد. این مدل اشتغال زایی از اواسط سال ۹7 
اجرا و همان سال باعث ایجاد ۱۰ هزار طرح 
و ۳۰ هزار شغل شد.مدیرعامل بنیاد برکت 
افزود: در سال ۹۸ نیز ۳۰ هزار طرح عملیاتی 
شد و امسال نیز 6۰ هزار طرح اشتغال زایی 
منجر به ایجاد ۱۸۰ هزار شــغل در دستور 
کار اســت که از این تعداد، ۱6 هزار طرح تا 
به امروز به بهره برداری رسیده. در مجموع، 
تعداد مشاغل خرد و خانگی بنیاد تا پایان 
ســال جاری به ۳۰۰ هزار شغل می رسد.

وی تاکید کرد: آمار و اســامی افراد شاغل 
توســط طرح های بنیاد برکت با کد ملی و 
شماره تماس کامال در دسترس و قابل رصد 

و راستی آزمایی است.

کاهش 10 درصدی واردات گوشت قرمز 
مدنــی در توضیح تولیــدات و محصوالت 
طرح های اشتغال زایی خرد و خانگی بنیاد 
برکت بیان کرد: سال گذشته ۱6 هزار تن 
گوشت قرمز با اجرای این طرح ها در کشور 
تولید و باعث کاهــش ۱۰ درصدی واردات 
شد.مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به واردات 
ساالنه ۱6۰ هزار تن گوشت قرمز به کشور 
خاطرنشان کرد: از آن جایی که ۴۵ درصد 
طرح های خرد و خانگــی در حوزه پرورش 
دام سبک و سنگین اســت، امسال تولید 
۴۰ هزار تن گوشــت قرمز را هدف گذاری 

کرده ایم که ۲۵ هزار تن آن به مشاغل خرد 
اختصاص دارد.

تولید 10 هزار تن گوشــت ماهی در 
دریای برکت

مدنی میزان سرانه مصرف گوشت سفید و 
به خصوص آبزیان را در کشور مورد توجه 
قرار داد و گفت: سرانه مصرف ساالنه گوشت 
آبزیان در دنیا  ۲۲ کیلوگرم است که این رقم 
در ایران به نصف می رسد. ما ظرفیت های 
بســیار خوبی برای تولید آبزیان در کشور 
داریم و 6۰ درصد تامین گوشت ماهی در 
دنیا از طریق آبزی پروری است.وی از ورود 
جدی بنیاد برکت به حوزه پرورش آبزیان 
خبر داد و تصریح کرد: تولیــد ۵ هزار تن 
گوشت ماهی در طرح دریای برکت از طریق 
طرح های اشــتغال زایی خرد پیش بینی 
شده اســت. به این منظور، ۵۴۰ مجری و 
تسهیل گر بنیاد برکت آموزش دیده اند تا در 
مناطقی که ظرفیت تولید آبزیان وجود دارد، 
طرح های اشــتغال زایی مرتبط با پرورش 
آبزیان را راه اندازی کنند. همچنین تولید ۵ 
هزار تن گوشت ماهی نیز از طریق طرح های 

بنگاه محور در دستور کار است.

تولید 5 هزار دست لباس با چرخ برکت
مدیرعامــل بنیاد برکت در تشــریح طرح 
چرخ برکت نیز گفــت: ۵ درصد طرح ها ی 
اجتماع محور بنیاد در ســال های گذشته 
در حــوزه پوشــاک و منســوجات بوده 
است. از ســوی دیگر، یک ســوم پوشاک 
 کشــور از خــارج وارد می شــود که اغلب
 هم به شــکل قاچاق اســت.مدنی تاکید 
کرد: با توجه به حساسیت و تاکیدات مقام 
معظم رهبری بر مبحث پوشــاک ایرانی، 
برای امسال تولید ۵ هزار دست لباس را در 
قالب طرح چرخ برکت و از طریق طرح های 
 خــرد در دســتور کار داریــم. همچنین
 به دنبــال ایده های نو هســتیم تا زنجیره 

 تولیــد در این حــوزه تشــکیل و کامل
 شود.

استقبال کولبران از کاک برکت
مدیرعامل بنیاد برکت با اشــاره به معضل 
کولبری در کشــور بیان کرد: کولبران به 
ناچار به این کار می پردازند و میزان قاچاق از 
این طریق نزدیک به یک درصد کل قاچاق 
کشور اســت. هیچ کس قصد ضربه زدن به 
اقتصاد کشــور را نــدارد و کولبران حاضر 
هســتند با حداقل درآمد، این کار را کنار 
بگذارند و در کنار خانواده هایشــان باشند. 
وی از استقبال کولبران از اشتغال زایی بنیاد 
برکت خبر داد و افزود: در قالب طرح کاک 
برکت ایجاد فرصت های شغلی برای کولبران 
سه استان مرزی کردســتان، کرمانشاه و 
آذربایجان غربی آغاز شده است. در همین 
راستا، تســهیل گران بنیاد برکت در حال 
شناســایی ظرفیت ها و پتانسیل های این 
مناطق هستند و در عین حال، در این حوزه 
هم از ایده های جدید و مبتکرانه استقبال 

می کنیم.

سهم قابل توجه شرکت های مشارکتی 
از بازار سرمایه

مدنی ایجاد فرصت های شــغلی از طریق 
مشارکت با واحدهای تولیدی را طرح دیگر 
بنیاد برکت ذکر کرد و گفت: بنیاد تا به امروز 
با ۳6۰ شرکت مشارکت اقتصادی داشته 
و در آن ها سرمایه گذاری کرده است. بنیاد 
پس از ۳ تا ۵ سال حضور و مشارکت، از این 
واحدها خارج شده و سهام خود را به مردم و 
بخش خصوصی واگذار می کند.مدیرعامل 
بنیاد برکت تصریح کرد: بنیــاد تا به امروز 
از ۲۵۰ شرکت خارج شــده و سهم خود را 
واگذار کرده است. بسیاری از این شرکت ها 
سهام شان را در بورس عرضه کرده و در حال 
حاضر، سهم قابل توجهی از بازار سرمایه را 
به خود اختصاص می دهند. گفتنی است، 
نشست خبری »سه رویداد ملی بنیاد برکت 
در ســال ۹۹« با حضور امیرحسین مدنی 
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام و معاونان این بنیــاد برگزار و جزییات 
سه رویداد ملی بنیاد برکت در زمینه های 
ایجاد اشــتغال برای کولبران استان های 
مرزی )کاک برکت(، تولید پوشاک )چرخ 
برکت( و پرورش آبزیــان )دریای برکت( و 
سایر فعالیت های بنیاد در حوزه اشتغال زایی 

تشریح شد.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
مبارکه به همراه جمعی از مقامات و 
کارکنان دادگستری این شهرستان، 
ضمن حضور در جلســه مشترکی با 
حضور حمیدرضــا عظیمیان مدیر 
عامل فوالد مبارکه و برخی از مدیران 
ارشــد این شــرکت از خطوط تولید 

فوالد مبارکه بازدید کرد. 
حجت االســالم محرابی هدف از این 
دیدار را آشنایی قضات و کارشناسان 
قضایی شهرســتان مبارکه با فرایند 
تولید ایــن شــرکت اعــالم کرد و 
گفت: آشــنایی قضات و بازپرسان با 
پرونده های قضایی کــه احتماال در 
ارتباط بــا فوالد مبارکــه در محاکم 
قضایی شهرســتان مطرح می شود، 
ما را بر آن داشــت تا بــا زمینه های 
احتمالی شــکایت ها و دفاعیات این 
 شرکت آشــنایی بیشــتری داشته

 باشیم. 
وی با بیان این که بعضا مدیریت این 
شرکت از تخلفات برخی سودجویان 
در فرایند انتقال مــواد اولیه به فوالد 
مبارکه ابراز نارضایتــی می نمایند، 
اظهار داشت: درآمدزایی و اشتغالزایی 
بنگاه های بزرگ اقتصادی همچون 
فوالد مبارکه برای منطقه و کشور از 
اهمیت بسیاری برخوردار است و عزم 
ما بر این اســت که به کمک مدیریت 
فوالد مبارکه آمده و با همیاری واحد 
حفاظت حراست و حفاظت فیزیکی 
شرکت از تخلفات و سودجویی برخی 
افراد که در فرایند انتقال مواد اولیه به 
این شرکت اخالل ایجاد می نمایند، 

پیشگیری نمائیم. 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
مبارکه در ادامه ضمن تشکر و قدردانی 
از مشارکت و همکاری فوالد مبارکه در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی  اذعان 
کرد: فوالد مبارکــه در حوزه تعهد به 
مســئولیت های اجتماعی خود و هر 
جا که جامعه احساس نیاز کرده است 
در ســطح ملی با اقدامات پیشگیرانه 
و اصالحی خود برای کاهش آســیب 
های اجتماعی به میدان آمده است. 
وی حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه 
در ساخت و تجهیز سوله های اشتغال 
ندامتگاه اسدآباد و برگزاری گلریزان 
های متعــدد بــرای آزادی زندانیان 

جرائم غیر را نمونه بارزی از اقدامات 
نوعدوســتانه فوالد مبارکه دانست و 
در همین خصوص افــزود: حمایت 
های مالی قابل توجــه فوالد مبارکه 
برای حمایت از خانواده هایی که در اثر 
بیماری کرونا با خسارت و مشکالت 
مالی مواجه شــده اند، مساعدت این 
شــرکت از ارگان های امداد رســان 
به مردم جامعــه و حمایت هایی که 
فوالد مبارکه از بیمارســتان ها برای 
خرید تجهیزات ضد عفونی مورد نیاز 
درمان بیماران کرونایی داشته است 
و همچنین اکسیژن رایگانی که این 
شــرکت در اختیار بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
قرار داده همه و همــه از برکات این 

شرکت است که قابل تقدیر است. 
حجت االســالم محرابی در ادامه  به 
نقش بنگاه های تولیدی و اقتصادی 
به ویژه فوالد مبارکه بر کاهش پرونده 
های قضائی اشاره کرد و افزود: اینگونه 
مراکز از آن جهت کــه موجب ایجاد 
اشتغال، درآمد زایی و کاهش فقر در 
کشور می شوند، موجب کاهش جرم و 
بزهکاری های اجتماعی نیز می شوند 
و از آن جا که از تشــکیل بسیاری از 
پرونده هایی که ممکن اســت در اثر 
فقر مطرح شوند پیشگیری می شود، 
بار سنگینی را از دوش سیستم قضائی 

بر می دارند. 
وی در خاتمــه اظهار داشــت: بنده 
با تماشــای فضــای کار و تالش در 
خطــوط تولید این شــرکت و از این 
که چنین صنعــت بزرگی در منطقه 
شهرســتان مبارکه و استان اصفهان 
قرار گرفته است ، احســاس غرور و 
افتخــار کــردم و به همــه کارکنان 
 شرکت فوالد مبارکه عرض خداقوت و

 دست مریزاد دارم.

این گزارش حاکی اســت، مهندس 
حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد 
مبارکه نیز در این جلسه ضمن عرض 
خیر مقدم و تشکر از مجموعه قضایی 
شهرســتان مبارکه و استان اصفهان 
به جهت جدیــت در مقابله با جرائم 
و نیز تالش بــرای کمک بــه مراکز 
تولیدی استان وهمچنین تالش این 
محاکم برای کوتاه کردن دست برخی 

سودجویان قدردانی کرد.
 وی با اشاره به اهمیت و جایگاه فوالد 
مبارکه در تامین نیاز بسیاری از صنایع 
کشور از جمله صنعت خودروسازی، 
لوازم خانگی، صنایع لوله و پروفیل و 
قطعه سازان افزود: خوشبختانه فوالد 
مبارکه به خوبی پاسخ سرمایه گذاری 
ها و اعتمــاد نظام را در ســال های 
گذشته داده است و اکنون به شرکتی 
بدل شده اســت که نقش حیاتی در 
به گــردش در آوردن چرخ صنعت و 

اقتصاد کشور دارد.
مدیر عامل فوالد مبارکه ضمن اشاره 
به اینکه فوالد مبارکه بزرگترین تولید 
کننده آهن اسفنجی در جهان است، 
به نقش این شــرکت در خودکفایی 
کشــور در بســیاری از محصوالت 
اشــاره کرد و افزود: با همت کارکنان 
این شرکت در طول سالیان گذشته 
گام هــای بلنــد و ارزشــمندی در 
خودکفایی و بومی ســازی قطعات و 
تولید تجهیزات اساسی صنعت فوالد 

برداشته شده است. 
مهندس عظیمیان در ادامه به نقش 
اساسی تولید فوالد و سیمان به عنوان 
دو عامل تاثیر گذار در رشد و توسعه 
هر کشور در جهان اشاره و خاطرنشان 
کرد: مشارکت فوالد مبارکه در تولید 
فوالد مقاوم به گاز ترش و ایجاد خط 
لوله انتقال نفت از گوره به جاســک 

که از ســوی مقام معظم رهبری به 
عنوان استراتژیک ترین طرح دولت 
نام برده شده بود در شرایطی محقق 
شد که کشــورهای خارجی از تامین 
لوله های مورد نیاز این پروژه امتناع 
ورزیده بودند و این کار بر روی زمین 

مانده بود.
وی در ادامــه به تعهد این شــرکت 
در حــوزه عمل به مســئولیت های 
اجتماعی اشــاره کرد و افزود: اکنون 
عالوه بر بیمارســتان های اســتان 
اصفهان خدماتی در ایــن زمینه به 
برخی بیمارســتان های استان های 
همجوار ارائه شده اســت و مدیریت 
و کارکنــان شــرکت خوشــحال 
هستند که توانســته اند  در کاهش 
درد و رنــج بیمــاران و دغدغــه 
 شبکه ســالمت اســتان ایفای نقش

 نمایند.
مدیر عامــل فوالد مبارکــه در ادامه 
خاطر نشان کرد: این شرکت در زمان 
بروز بالیای طبیعی مانند زلزله و سیل 
نیز یاری رسان هموطنان بوده است. 

حمیدرضــا عظیمیــان در پایان بر 
اهمیت همکاری های دســتگاه قضا 
با شرکت های مولد و اقتصادی مانند 
فوالد مبارکه تاکیــد و تصریح کرد: 
فوالد مبارکه ســرمایه ملی اســت 
و ما نیز تالش خواهیم کــرد، از این 
سرمایه با تمامی وجود صیانت کنیم 
به همین دلیــل از مراجــع قضایی 
کشور به ویژه عزیزان قضایی استان 
و شهرســتان هم که بــه خوبی این 
صنعت را حمایت کرده اند درخواست 
می نمائیم، فوالد مبارکه را در دست 
یابی اهداف و فعالیت های اقتصادی 
ترســیم شــده یاری نمایند تا از این 
ره آورد شــاهد پیشــگیری از بروز 
 تخلفات و توســعه پایدار و روزافزون 

باشیم.
شایان ذکر اســت مدیر عامل فوالد 
مبارکه در این جلسه از اجرای طرح 
هایی برای رصد مکانیــزه مواد اولیه 
از مبدا تا درب های ورودی شــرکت 
در آینده نزدیک خبــر داد و اجرای 
این قبیل طرح هــا را موجب نظارت 
دقیق تر بــر فراینــد و حفظ کمیت 
و کیفیت مواد اولیه ارســالی به این 

شرکت دانست. 

رشد اقتصادی منفی گزارش های رسمی حاکی از رشد منفی 
اقتصاد ایران در بهار امســال است؛ رشد منفی ۳.۵ درصد با 
نفت و منفی ۱.7 درصد بدون نفت.به گزارش ایســنا، طبق 
اعالم مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به رقم  ۱6۵6 هزار 
میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون احتساب 
نفت رسیده است، در حالیکه این رقم  در فصل مشابه سال 
قبل با نفت ۱7۱6 هزار میلیارد ریــال و بدون نفت ۱۴7۱ 
هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی 

محصول ناخالص داخلــی  با نفت و  منفــی ۱.7 درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۹ 
نسبت به فصل مشابه ســال قبل دارد.طبق این گزارش  در 
فصل بهار ۱۳۹۹ رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۰,۱، گروه 
صنایع و معادن ۴.۴ -  و گروه خدمات  ۳.۵- درصد نسبت به 

فصل بهار سال ۱۳۹۸، رشد داشته است.محاسبات فصلی در 
مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته 
فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می شود 
که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت 
و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و 

معادن شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
 استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 و ساختمان اســت.گروه خدمات نیز شامل زیر بخش های 
عمده وخرده فروشی، فعالیت  های خدماتی مربوط به تأمین 
جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت  های مالی و بیمه، مستغالت، کرایه و خدمات کسب و 
کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، 
فعالیت  های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی 

و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

مدنی در نشست رسانه ای تشریح کرد: 

3 رویداد ملی بنیاد برکت در سال جهش تولید
دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه:

نقش شرکت فوالد مبارکه در معیشت مردم و کاهش پرونده های قضایی انکار ناپذیر است

رشد  اقتصادی  با  نفت  منفی  3/5 و بدون  نفت منفی 1/7 درصد شد

رشد اقتصادی منفی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١١ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ١١ شهریور ٩٩ در معامالت بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ١١ میلیون تومان، نیم سکه ٥ میلیون و ٥٧٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ١٤٠ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ١٩٨٨ دالر و ٩٥ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ١١٤ هزار و ٨١ تومان است.
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران گفت: با اجرای طرح تشدید 
بازرســی از انبارها در مرداد ماه امسال ۳۴ انبار 
لوازم خانگی، الستیک و فوالد کشف شد.سعید 
محمدی پور اظهار کرد: جمع ارزش کشــفیات 
انجام شده بیش از ۱۸۱۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون 
ریال بوده که عمده تخلفات احتکار، اخفاء، عرضه 
خارج از شــبکه، امتناع از عرضه است و پرونده 
متخلفین جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی 

ارسال شده است.
وی تصریح کــرد: این طرح براســاس مصوبات 

ستاد تنظیم بازار کشــور با حضور دستگاه های 
همکار شــامل دادســتانی، ســازمان تعزیرات 
حکومتی، اتاق اصنــاف، پلیس امنیت اقتصادی 
و بازرســین ســازمان صمت انجام شده که ۶۳ 
 فقره بازرســی و گشت مشــترک نتیجه آن در

 مرداد ماه است.
محمدی پور تصریح کرد: از این انبارها ۵۷ هزار 
و ۳۹۵ حلقه انواع الســتیک ســواری سبک و 
سنگین، ۷۰۹ دستگاه انواع لوازم خانگی و بیش 
از  ۷۵۰۰  تن انواع مصنوعات فلزی کشف شده 

است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی از 
نابســامانی در بازار پکیج خبر داد و گفت: اخیرا 
نامه ای به ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان برای جلوگیری از صادرات پکیج 
ارسال کردیم، چرا که در حال حاضر تولید کفاف 
مصرف کننده را نمی دهد و صــادرات حتی برای 
ارزآوری هم نباید انجام شود.اکبر پازوکی با اشاره 
به حضور دو شرکت در بخش تولید پکیج، اظهار 
کرد: ابتدا باید تولید پکیج به اندازه ای برسد که نیاز 
داخلی تأمین شود و سپس مازاد تولید صادر شود.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در حال حاضر شرکت های تولید پکیج محصوالت 
خود را بــه قیمت گزاف عرضــه می کنند و هیچ 
نظارتی هم انجام نمی شــود. پازوکی در پاسخ به 
ســوالی درباره میزان تولید و نیاز ســاالنه پکیج 
نیز گفت: آمار دقیقی در این زمینه در دســترس 
نیســت و شــرکت ها آمار تولید ارائه نمی دهند. 
البته با توجه به کاهش ســاخت و ســاز می توان 
گفت مصرف پکیج کمی کاهش داشــته، اما این 
محصول یک کاالی مصرفی است و برخی خانه ها 
مثل ســاختمان های پردیس، پرند و پاکدشت به 
روز آماده و تحویل داده می شــوند. همچنین در 
ســال های اخیر برخی از صاحبــان خانه ها برای 
بهینه سازی شــوفاژ  مرکزی را حذف می کنند و 

برای هر طبقه پکیج می گذارند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیان 

اینکه در حــال حاضر قیمت پکیــج به ۱۲ تا ۱۳ 
میلیون تومان رسیده، تصریح کرد: قیمت پکیج 
تا اواسط سال ۱۳۹۷ حدود دو میلیون و ۳۰۰ تا 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما مانند سایر 
اجناس قیمت آن شروع به افزایش کرد و تا هفت 
میلیون تومان هم رسید و در نهایت در حال حاضر 
قیمت آن بیــن ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان اســت.

همچنین به گفته وی قیمت آبگرمکن گازی هم 
افزایش چشمگیری داشته که تولیدکنندگان علت 
آن را گرانی مواد اولیه عنوان کرده اند. پازوکی با 
اشاره به افزایش قیمت همه کاالها در سال های، 
اخیر تصریح کرد: ما گران فروشــی نداریم بلکه 
گرانی کاال داریــم که علت آن هم گران شــدن 
ارزی است که برای تامین مواد اولیه به کارخانه ها 
می دهند. اما با توجه به اینکه میــزان مواد اولیه 
وارداتی کارخانه های مختلف متفاوت است دولت 
باید به جای دادن ارز به کارخانه هــا، مواد اولیه 
آنها را تامین کند و مســتقیم به تولیدکنندگان 
بدهد و از آن ها بخواهد بازار را تامین کنند.عباس 
تابش،  رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از وجود مشکالتی در تامین پکیج 
رادیاتور و آبگرمکن در بازار خبر داده و گفته بود 
که برخی واحدها عرضه را بخوبی انجام ندادند و 
برخی واحدها نیز عرضه خود را برای افراد خاصی 
انجام داده بودند که در این زمینه مستندات الزم 

دریافت شده و در حال بررسی است.

بــر اســاس مصوبــه هیئت 
دولت وزارت نیرو مجاز اســت 
صورتحســاب برق مشترکان 
خانگی کم مصرف را با تخفیف 
صد درصدی محاســبه نماید. 
آن طور که رییس جمهوری مطرح کرده اســت این دولت 
قصد دارد در آخرین سال فعالیت خود برق مجانی را نیز به 
لیست کارهای انجام شده اضافه کند، اما مشترکان بدانند که 
مزایای برق رایگان یا همان برق مجانی تنها به کم مصرف ها 
می رســد. رئیس جمهور هم چنین گفته است که دولت با 
مجانی کردن برق ۳۰ میلیون نفر، دارد یک آرزوی ۴۲ ساله 

را برآورده می کند.
تعداد جمعیت برآورد شده جزو ۸.۴ میلیون مشترک برق 
خانگی کم مصرف ۳۰میلیون نفر را شامل می شود و بیشتر 
این شــهروندان جزو مشترکان برق روســتایی به  حساب 
می آیند. یعنی۶۰درصد از ۸.۴ مشترکان روستایی هستند 
و و ۴۰ درصد باقی مانده در مناطق شــهری سکونت دارند. 
بر اساس برآوردهای وزارت نیرو می توان با تشویق این ۸.۴ 
میلیون مشترک برق خانگی به رعایت میزان مصرف بر اساس 

الگوهای تعیین شده در عمل برق رایگان در اختیار ۳۰ میلیون 
نفر از شهروندان کشور قرار داد.

البته وزارت نیرو در سه سال گذشــته طرح های تشویقی 
مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده اســت، چرا که در 
تابستان مصرف برق افزایش بسیاری می یابد و نیروگاه ها با 
چالش های متعددی دست و  پنجه نرم می کنند حتی ممکن 
است همچون سال ۱۳۹۷ خاموشی های برنامه ریزی شده 
نیز مهمان خانه ها شود. از این رو برای جلوگیری از این مساله 
و تامین برق  پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته و 
در سال های اخیر نیز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که 

تازه ترین آن طرح برق امید است.
به هر ترتیب ۳۰ میلیون نفر مشــترک در طرح برق امید از 
تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شــد که 
حدود ۸ و نیم میلیون مشــترک در این محدوده هستند و 
تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند، از تخفیف صد درصدی 
بهره مند خواهند شد. البته مشــترکان خوش مصرف هم 
می توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم مصرف ها 
رسانده و از تخفیف صد درصدی بهای برق مصرفی بهره مند 
شوند چراکه تعرفه های برق پلکانی است و هرچه از میزان 
مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای 
خانوارها دارد، به طور مثال اگر مشترکان ۱۰ درصد مصرف 
برق خود را کم کنند، ۲۰ درصد از هزینه برقشان کم می شود 

و اگر ۲۰ درصد مصرف را کاهش دهند، شــاهد کاهش ۴۰ 
درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.

اما قبض مشترکان خوش مصرف نیز تغییری نخواهد کرد؛ 
مگر اینکه به گروه کم مصرف ها بپیوندند. پرمصرف ها هم ۸ 
ماه فرصت دارند تا با کاهش مصرف "خوش مصرف" شوند 
و از کاهش هزینه استفاده کنند وگرنه ۱۰ درصد جریمه می 
شوند. آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 
و رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ابعاد این طرح را 
موشکافی کرده است. به گفته نجفی این طرح بدون مشورت 

با صاحبنظران صنعت برق بوده و کارآمدی الزم را ندارد. به 
اعتقاد او دولت به جای ارائــه برق مجانی که در هیچ کجای 
دنیا مرسوم نیست، باید استفاده از ابزارهای کاهندگی را در 
جهت مدیریت مصرف بهینه برق مورد توجه قرار دهد. اما 
»برق امید« مورد سوال بسیاری از افراد است و اینکه چگونه 
قبض حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور صفر خواهد شد؟ تعداد 
مشترکان برق خانگی در ایران ۲۹ میلیون و پانصد هزار نفر 
است که هشت میلیون و پانصد هزار کم مصرف، ۱۶.۶ میلیون 

خوش مصرف و ۴.۵ میلیون پرمصرف هستند.

آرزوی ۴2 ساله با مجانی كردن برق 30 میلیون نفر تحقق می یابد؟

ناکارآمدی »برق امید« در کاهش هزینه خانوار

تاثیر منفی برق رایگان در زندگی اقشار کم درآمد
یداهلل صبوحی، کارشناس اقتصاد انرژی

طرح برق رایگان به عنوان یک اشتباه می تواند آسیب های زیادی به اقتصاد انرژی و اقتصاد کالن در کشور وارد کند. تصمیمی که به یک شعار می ماند و می تواند اقشار کم درآمد را بیشتر از قبل تحت فشار قرار دهد. این تصمیم در اقتصاد انرژی با هیچ منطق و 
دانشی سازگار نیست و کم درآمدترین خانوار هم از سقف برق تعیین شده برای مشمول شدن از برق رایگان، بیشتر مصرف می کند و تاثیری بر روند معیشت آنها نخواهد داشت.  در کمترین میزان مصرف می توان ۸۰ کیلو وات ساعت برق مصرف کرد که هزینه 
آن به ازای هر نفر ۲ هزار تومان تعیین شده که بود و نبود این مبلغ تاثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت. انرژی یک کاالی بسیار گران است و برای تبدیل آن به برق باید هزینه های زیادی صرف شود. چطور با رایگان کردن هزینه برق مصرفی ۳۰ میلیون نفر می 
خواهند هزینه تبدیل انرژی به برق را متحمل شوند. تمام این هزینه ها به اقتصاد تحمیل خواهد شد و موجب ایجاد نقدینگی می شود. ایجاد نقدینگی هم تاثیر منفی در زندگی اقشار کم درآمد خواهد گذاشت. بنابراین پیامدهای منفی این طرح برای اقتصاد بسیار 
خواهد بود. عدم دریافت هزینه از مشترکان کم مصرف اشتباه است زیرا درآمدهای وزارت نیرو را دچار مشکل می کند و همچنین فسادآور خواهد زیرا برق دزدی را تشدید خواهد کرد. عالوه بر این برق رایگان برای اقشار کم مصرف هیچ گونه مطلوبیتی ندارد.

گمانه زنی افزایش صادرات برق
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در حال حاضر بحث برق و مصرف آن به صورتی است که تنها در زمان های پیک مصرف آن کمبود وجود دارد و ممکن است دولت برای مدیریت در زمان خاموشی ها و به حداقل رساندن مصرف انرژی توسط مردم این طرح را ارایه کرده باشد. از طرفی 
دیگر ممکن است در بسیاری مواقع و اماکن به عنوان مثال در روستاها برخی خانوارها سرانه مصرف برق آنقدر پایین باشد که دیگر نیازی برای صدور صورتحساب نباشد. این بدان معناست که مصرف برق در برخی خانوارها صرفه صدور صورتحساب 

ندارد.  اما دیگر گمانه زنی در رابطه با اصرار دولت بر کاهش مصرف برق می تواند در رابطه با کاهش هزینه های تولید انرژی در کشور باشد. اما در این بین اصرار بر کاهش مصرف می تواند نشانه ای برای افزایش صاردات برق و درآمدزایی باشد. 
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بی رغبتی بانک ها به آزادسازی منابع
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

برای عبور از بحران کرونا دو سیاست مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از سیاست های اولیه که سیاست های کنترلی بوده و بعد از سیاست های حمایتی و پشتیبانی است که شامل اعطای تسهیالت می شود. در حال حاضر وارد دوره دوم بحران کرونا 
شده ایم و بحران در حوزه کسب و کار و ضعف های ساختاری بیشتر نمود پیدا کرده است. ایران نیز باید مانند دیگر کشورها نخست ضریب فزاینده بحران را ارزیابی و به پرداخت تسهیالت اقدام می کرد که دولت بدون در نظر گرفتن منایع مالی شروع 
به اجرای این طرح کرد. باید بستر را برای اعطای تسهیالت آماده می کردیم چراکه بخشی از محیط بازارهای مصرفی توسط خانوارهایی که وام های یک میلیونی و دو میلیونی را دریافت کردند به گردش افتاده و میزان خسارات بعد از آن بهتر مورد 
ارزیابی قرار می گرفت.  اما شواهد نشان می دهد که دولت به آن اندازه که دغدغه برای جبران کسری بودجه خود داشته و دارد حتی به میزان نصف آن هم نتوانست سیاست های حمایتی خود را از مشاغل اجرا کند و آثار آن نیز دیده نمی شود. توزیع 
اعتبارات برای کسب و کارهای خرد باید در اولویت قرار می گرفت و برای بانک ها تامین بودجه انجام می شد.   دغدغه دولت برای پرداخت تسهیالت کرونا تامین منابع بود و به همین دلیل اقداماتی خارج از چارچوب ها انجام داد که فروش اوراق سلف 
ارزی نمونه آن است که اجرای آن نیز موفقیت آمیز نبود.  در حال حاضر نیز به فروش اوراق سلف استاندارد روی آروده که این اتفاق هنوز نیفتاده و اگر این اقدام تا اواسط مهرماه محقق شود ۶۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد که به نطر می رسد 
باز هم برای هزینه های جاری بودجه اختصاص پیدا کند. به همین دلیل دولت مجبور شد از بانک ها بخواهد تا از منابع خود به این تسهیالت اختصاص دهند و چون بانک ها هم خیلی راحت به آزادسازی منابع خود تمایل ندارند تاخیر ایجاد شده است. 
بانک ها برای سیاست گذاری های مالی دولت خرج نخواهند کرد و این روند همچنان تا سه ماهه سوم بحران کرونا ادامه خواهد یافت. بنابراین آنچه دولت تا کنون به عنوان حمایت از تولید و کارگران انجام داده تنها در حد یک شعار بوده است. فشار 

تورمی و افزایش نرخ کاالها و درآمدهایی که هیچ گاه به قیمت ها نمی رسد مشکالت متعددی را برای تولید، بهره وری، سالمت روحی، روانی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده و اتفاقات ناخوشایندی را در اقتصاد کسب و کارها پیش رو خواهیم داشت. 
به طور کلی قطعا اقتصاد ایران، کارگران، تولیدکنندگان و مردمی که در شرایط کنونی رنج معیشتی را بر خود می خرند، تا مدت های مدید باید تاوان سوء مدیریت و بی تدبیری های دولت را بدهند، امروز تولید، اشتغال، معیشت مردم و بهره 

وری کار نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت و حاکمیت است، حمایتی که اگر صورت داده نشود، خسارت های بیشماری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

ابهامات و موانــع دریافت وام 
کرونــا و ضمانــت آن برای 
کسب وکارها همچنان ادامه 
دارد و این در حالی است که 
بسیاری از بانک ها از پذیرفتن 
سند ملک و داشتن یک یا دو ضامن دولتی همچنان سرباز 
می زنند. در حال حاضر ابهاماتی مبنــی بر اینکه برای 
دریافت تســهیالت کرونا باید سفته و ضامن همچنین 
ضمانت اینکه حتما ضامن در بانک مربوطه حساب وجود 
داشته باشــد وجود دارد.اما این همه مشکل برای این 
وام برای چیست. به دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت 
بسیاری از صنوف و کسب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی 
مختل و دچار مشکل شد و بر این اساس دولت با هدف 

حفظ اشــتغال موجود در بنگاهها و حمایت از کارگران 
پرداخت تســهیالت حمایتی با نرخ سود ترجیحی ۱۲ 
درصد  را مصوب کرد تا در اختیار بنگاههای خدماتی و 
تولیدی آسیب دیده از کرونا قرار گیرد. تاکنون ۱۱۵ هزار 
نفر از شاغالن غیر رسمی برای دریافت وام کرونا ثبت نام 
کرده اند که حدود ۱۵۱۹ میلیارد ریال اعتبار به متقاضیان 
پرداخت شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۱ 
هزار و ۷۴۱ مورد ثبت نامی و وزارت کشــور با ۳۵ هزارو 
۵۷۰ مورد ثبت نامی، دارای بیشترین تعداد شاغلین غیر 

رسمی متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی بوده اند.

شرایط دریافت سند ملک برای ضمانت وام 
کرونا

در این رابطه دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی با بیان اینکه هر فردی که درآمدی مطمئنی 
داشته باشد می تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد، 

توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. گفته می شــود که 
کسب وکارهای مشمول دریافت وام کرونا باید حداقل 
یک یا دو ضامن دولتی به بانک ها معرفی کنند که آن ها 
باید حداقل ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. 
همچنین، دیده شده بانک ها سند ملک را هم به این دلیل 
که از ارزش وام بیشتر اســت، از متقاضیان  این وام به 
عنوان ضمانت قبول نمی کنند. پس از طرح این موضوع، 
از آنجا که ۱۸ بانک عامل پرداخت این وام به کسب وکارها 
هستند و بخشی از این بانک ها خصوصی هستند، دبیر 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی 
در این زمینه ارائه کرد که طبــق گفته وی، بانک های 
خصوصی اینگونه وام ها را از محل سپرده های مشتریان 
خود می پردازند و برای اطمینان حاصل کردن از برگشت 
پول مشتریان، باید امکان بازپرداخت آن را در صورت عدم 

ایفای تعهدات بدهکار فراهم شود. 
جمشــیدی با تاکید براینکــه ضامــن وام کرونا برای 

کسب وکارها حتما نباید کارمند دولت باشد، بلکه می تواند 
ضامن غیردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضیان برای 
ضمانت می توانند ملک ارائه دهند اما به شــرط اینکه 
ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد، زیرا در غیراینصورت برای 
بانک ها از منظر تبلیغ، فروش و مزایده آن مشکل ایجاد 
می کند. همچنین، هر فردی که دارای درآمد مطمئنی 

باشد، می تواند ضامن وام کسب وکار شود. 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه 
داد: ملکی که مورد ضمانــت قرارمی گیرد باید معادل 
۵۰ درصد ارزش طلب باشد،  زیرا زمانی که طلب معوق 
می شــود، وجه التزام از آن گرفته و هزینه های دادگاه و 
وکیل نیز به آن اضافه می شود. وی در پایان اعالم کرد که 
ارزش ملک برای ضمانت وام تاحدودی می تواند بیشتر 
از مبلغ آن باشد، اما از آنجا که بانک ها در تملک و فروش 
آن ملک با مشکل مواجه می شوند، ترجیح می دهند که 

ملک هایی با ارزش بیشتر از مبلغ وام را قبول نکنند.

شروط عجیب برای پرداخت وام كرونا 

مانع  تراشی  بانک ها  در   پرداخت  وام  کرونا  
وثایق كارفرمایان مورد تایید بانک ها نیست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جریمه ۱۸۱۴ میلیارد ریالی ۳۴ انبار متخلف در تهران

نابسامانی در بازار پکیج و آبگرمکن

رئیس اتحادیه تولید کننــدگان و صادر کنندگان 
مبلمان کشور گفت: علیرغم اینکه صنعت مبلمان 
از ظرفیت اشتغالزایی بسیار باالی برخوردار است 
اما دست اندرکاران این صنعت با مشکل تامین مواد 
اولیه مواجهند و وزارت صنعت نیز به این موضوع بی 
توجه است.حسن احمدیان گفت: صنعت مبل سازی 
کشور باالترین گردش مالی بعد از صنعت خودرو 
در کشــور را دارد و این صنعت از سهم بسزایی در 
اشتغال زایی برخوردار است.رئیس اتحادیه تولید 
کنندگان و صادر کنندگان مبلمان کشور، افزود: با 
شیوع ویروس کرونا در کشور در اواخر اسفند سال 
گذشته این صنعت دچار آسیب های مالی فراوانی 
شد زیرا تولید کنندگان این بخش همواره در ماه 
های آخر سال برای عرضه در بازار شب عید اقدام 
به تولید می کنند  در حالــی که به دلیل تعطیلی 
بنگاه ها بعد از شیوع ویروس کرونا عرضه و فروش در 
اواخر اسفند ۹۸ و همچنین فروردین و اردیبهشت 
امسال تقریبا متوقف شــد و بنابراین فعاالن این 
 بخش از صنعت کشــور دچار ضــرر و زیان مالی

 فراوانی شدند.
احمدیان با بیان اینکه مبلمان جزو کاالهای اساسی 
و اصلی نیست، گفت: بنابراین در شرایط فشار مالی، 
تمرکز مردم برای تامین کاالهای ضروری و اساسی 
است و این موضوع نیز بر این صنعت تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه علیرغم ضرر و زیان مالی به دست 

اندرکاران این صنعت به دلیل شیوع ویروس کرونا اما 
این صنعت جز مشاغل آسیب دیده از کرونا به شمار 
نرفت، بیان داشت: بنابراین بی توجهی به این موضوع 
باعث شد تا کارگران زیادی شغل خود را از دست دهند 
و بیکار شوند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر 
کنندگان مبلمان کشور با اشاره به مشکالت تامین 
مواد اولیه این بخش از صنعت، اظهار داشت: متاسفانه 
علیرغم لزوم تامین مواد اولیه برای استمرار تولید در 
این بخش صنعتی، وزارت صنعت به این موضوع کمتر 
توجه می کند. احمدیان افــزود: با توجه به بی ثباتی 
نرخ ارز، قیمت مواد اولیه نیز بســیار نابسامان است 
و نوسانات قیمت، تهیه  مواد اولیه مورد نیاز را برای 
دست اندرکاران این صنعت بسیار سخت کرده است. 
وی گفت:  بی ثباتی نرخ ارز باعث شــده تا مواد اولیه 
کمیاب شده و به ســختی تامین شود و این موضوع 
تاثیر بسیار منفی در تولیدات این بخش داشته است.

رئیس اتحادیه تولید کننــدگان و صادرکنندگان 
مبلمان کشور با تاکید بر اینکه صنعت مبلمان کشور 
از ظرفیت خوبی برای صادرات برخوردار است، گفت: 
نبود مواد اولیه و بی ثباتــی نرخ ارز اثرات منفی روی 

صادرات این بخش دارد.
احمدیان با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت دالر 
رقابت پذیری برای صادرات خوب شده است، گفت: اما 
بزرگترین معضل تامین مواد اولیه است که تاثیر بسیار 
منفی بر این صنعت و بخش تولید و تجارت آن دارد. 

واردكنندگان در عرضه كاال احتیاط می كنند

بی توجهی وزارت صنعت به تامین مواد اولیه صنعت مبلمان

ســخنگوی دولت گفت: سیاســت تحریم و فشار 
حداکثری آمریکا علیه ملت ایران به زودی با شکستی 

به یاد ماندنی مواجه خواهد شد.
علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشست خبری با 
اصحاب رســانه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
برخی معتقدند حمایت دولت از بازار سرمایه و تقویت 
برخی نمادهای شاخص ســاز صرفاً بــرای فروش 
ســهام صندوق های ETF و جذب نقدینگی برای 
آن اســت، پس از عرضه ســهام دولت در قالب این 
صندوق های سرمایه گذاری، حمایت دولت از بورس 
چگونه ادامه می یابد و آیا دولت برای تقویت سهم های 
غیرشاخص ساز بازار برنامه ای دارد، گفت: این سوال 
بر یک پیش فرض غلط استوار است. حمایت از بازار 
ســرمایه در دولت های گذشــته هم دنبال می شده 
است و در این دولت به عنوان یکی از بازارهای با ثبات 
اقتصادی از طریق تامین مالی برای تولید مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی افزود: به طور طبیعی حمایــت از هر بازاری چه 
در بازار کاال، پولی و مالی و ســرمایه کارکردها و آثار 

مختلفی از جمله جذب نقدینگی دارد. برنامه دولت 
حمایت، تقویت و تعمیق بازار سرمایه است.

ســخنگوی دولت گفت: حمایت چند ســاله دولت 
از بازار سرمایه نشــان دهنده سیاست اصولی دولت 
در حمایت از بازار ســرمایه بوده و در قالب ETF ها 
متوقف نمی ماند. صندوق های ETF یکی از ابزارهای 
مشــارکت مردم با پول های اندک در بازار ســرمایه 
هستند. ربیعی تاکید کرد: اتفاقاً ۲۰ درصد تخفیف 
در ETF برای حمایت از مردم با پول های اندک در 
مشارکت بازار سرمایه است. بازار سرمایه باعث ایجاد 
سرمایه گذاری جدید با جمع آوری نقدینگی ها خواهد 
شد. از سرکشی نقدینگی پیشگیری و عالوه بر کاهش 
تورم، به آنهــا جهت گیری های صحیح برای افزایش 

توان سرمایه گذاری و رشد تولید و اقتصاد را می دهد.
وی ادامــه داد: ایجاد ظرفیت و امــکان برای مردم و 
شــرکت های بخش خصوصی از اقدامــات در حال 
پیگیری است و وظیفه ماست در کنار نقد سازنده در 
کنار بازار بورس با اقدامات بر هم زننده و روانی جامعه 

مقابله کنیم.

ربیعی در نشست خبری:

حمایت از بورس محدود به ETF نیست
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 کسب و کار

آغاز ثبت نام برای برنامه های جانبی الكام استارز
زمان ثبت نام استارتاپ ها برای برگزاری آنالین برنامه های جانبی رویداد الکام استارز 
اعالم شد.ششمین دوره الکام استارز با برگزاری آنالین برنامه های جانبی خود که شامل 
الکام پیچ، پاویون سرمایه و شتاب است از استارتاپ های عالقمند دعوت می کند تا از 
طریق نشانی http://elecom-stars.ir و در حدفاصل زمانی ۱۱ الی ۲۴ شهریور ماه 
برای ثبت نام خود اقدام کنند. هزینه بلیط حضور در الکام پیچ ۲۵۰ هزار تومان و هزینه 
بلیط حضور در پاویون سرمایه ۴۰۰ هزار تومان بوده و شرکت در پاویون شتاب رایگان 
است.گفتنی 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.

ضرورت افزایش امنيت در مشاغل اینترنتی
رئیس پلیس فتا استان همدان یکی از مهمترین مسائل در موفقیت کسب  وکارهای 
اینترنتی را ضرورت افزایــش امنیت در این گونه مشــاغل عنوان کرد.ســرهنگ 
فیروز سرخوش نهاد رئیس پلیس فتا اســتان همدان اظهار داشت: توجه به امنیت 
کسب وکارهای اینترنتی از ابتدا و شروع فعالیت اهمیت بسیاری دارد؛ کسب وکارهایی 
که دارای فاکتورهای امنیتی الزم باشند شانس بیشتری برای جلب اعتماد مشتریان و 
موفقیت را خواهند داشت، همچنین صاحبان چنین کسب وکارهایی در برابر مشکالت 
مختلفی که کاربران ممکن است برای آنها ایجاد کنند ایمنی بیشتری را دارند. این مقام 
مسئول بیان داشت: به دلیل وارد نمودن اطالعات شخصی و مالی مشتریان در سایت ها 
و یا اپلیکیشن های کســب وکارهای اینترنتی در صورت پایین بودن امنیت آن و درز 
هرگونه اطالعات باعث ضربات جبران ناپذیری به آن کسب وکار می شود.سرهنگ فیروز 
سرخوش نهاد ادامه داد : یکی از ساده ترین اقداماتی که صاحبان کسب و کار اینترنتی 
باید به آن دقت کنند ارائه راهنمایی های الزم مانند توصیه بروزرسانی مرورگر، استفاده 
از صفحه کلید مخصوص برای وارد کردن اطالعات و… در پروسه خرید آنالین است.
وی افزود: امنیت کسب  و کارهای اینترنتی هم برای فروشگاه اینترنتی و هم برای خریدار، 
موضوع مهمی است؛ همانگونه که فروشگاه ها قصد حفظ اعتبار نام تجاری خود را دارند و 
می خواهند اعتماد مصرف کنندگان را جذب کنند، خریداران نیز به دنبال فروشگاه هایی 
که بیشترین اعتبار و امنیت را در خریدهای آنالین برای آنها فراهم می سازند، هستند.
رئیس پلیس فتا استان همدان گفت: پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی 
به شهروندان بوده و کاربران می توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن 
را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش های 

مردمی با ما در میان بگذارند.

تاكسی های آنالین اسنپ و تپسی تا چه اندازه برای 
مسافران و رانندگان خود امن هستند؟

تاکسی های اینترنتی چند سالی است که راه خود را به زندگی مردم باز کرده اند و باوجود 
فراگیر شدن، این سرویس ها همچنان با مشکالت بزرگی مانند امنیت درگیرند.همانطور 
که می دانید سرویس های تاکسی آنالین چند سالی است که به جزء ثابتی از زندگی 
مردم تبدیل شده اند. دوران فعالیت این تاکسی ها همواره با حاشیه های زیادی همراه 
بوده است. باوجود آنکه این تاکسی ها تا امروز بار ها و بار ها به دالیل مختلف از سمت 
کاربران تحریم شــده و عملکرد آن ها با انتقاداتی از سمت کاربران همراه بود و حتی 
مسئولین نیز چندان موافق فعالیت آن ها نبوده اند، همچنان و گاهاً با اصالحات جزئی به 
فعالیت خود ادامه می دهند.با این حال، یکی از جدی ترین مشکالتی که به نظر می رسد 
در پایین ترین سطح اهمیت برای مسئولین این سرویس ها قرار دارد، پیرامون امنیت 
خدمات است. این می تواند شامل امنیت مسافر، امنیت راننده، امنیت شغلی راننده و 
... باشد. باوجود آنکه شاید در ظاهر خالف آن را مشاهده کنید؛ در بطن ماجرا شاهد 

مشکالتی هستیم که تمامی آن ها از نبود امنیت کافی ناشی می شود.

تضمین امنیت مسافر: اولویت آخر
فرآیند بررسی درخواست راننده در سرویس های تاکسی آنالین درست مانند روند یک 
کار اداری در داخل ایران است. یعنی شروع آن با شما و تمام شدن آن با خدا. با این حال، 
این موضوع حداقل برای رانندگان جای نگرانی ندارد، چراکه یک راننده برای شروع به 
کار در ناوگان تاکسی آنالین تنها کافیست در سامانه مورد نظر ثبت نام کند. بالفاصله 
پس از ثبت نام این شخص به عنوان یک راننده رسمی شناخته شده و می تواند مسافر 
جابجا کند.طبق گفته یک بازاریاب تپسی، کل پروسه ثبت نام راننده برای آن ها تنها ۱۰ 
دقیقه زمان می برد و بعد از ثبت نام راننده از همان لحظه می تواند کار خود را آغاز کند. 
در این میان، تنها مدرکی از این شخص درخواست می شود عکس گواهینامه و بیمه نامه 
است. بند عدم سوءپیشینه به عنوان یکی از شرایط ثبت نام به عنوان راننده بوده که حاال 
به نظر می رسد توسط هیچکدام از این تاکسی ها پیگیری نمی شود و یا آنقدر این پروسه 
دیر انجام می شود که حتی در صورت وجود مورد مشکوک نمی توان جلوی آن را گرفت.

یکی از رانندگان تاکسی تپسی مدعی شده است که پس از گذشت هشت ماه از فعالیت 
او در تپسی، وضعیت او هنوز در حال بررسی قرار دارد. همین موضوع می تواند به خودی 
خود نشان دهد که امنیت کاربران برای اسنپ و تپسی تا چه اندازه اهمیت دارد. پیش از 
این نمونه هایی از سرقت مسافر توسط رانندگان این تاکسی ها را شنیده بودیم. حاال تنها 
با نگاهی به روند ثبت نام و شروع به کاررانندگان می توانیم، دلیل اصلی بروز مشکالت 
را پیدا کنیم.شخصی با داشتن سوءپیشینه تنها با ارائه گواهینامه و بیمه نامه و با خیال 
راحت از اینکه پیشینه او قرار نیست به این زودی ها مورد بررسی قرار بگیرد، فعالیت 
خود را به عنوان راننده آغاز می کند. در این مدت هر مســافری که به ماشین او ورود 
می کند، یک طعمه بالقوه است. در بهترین حالت، مسدود شدن حساب پس از محرز 
شدن جرم، می تواند مانعی برای این شخص و تخلفات آینده باشد. البته اگر این فرض را 
در نظر نگیریم که امکان ثبت نام با هویت و مدارک جعلی نیز برای رانندگان وجود دارد.

امنیت راننده: مبحثی تعریف نشده
در سمت دیگر ماجرا رانندگانی هستند که آن ها هم در نوع خود وضعیت ایمنی تاکسی های 
آنالین شکایت دارند. آن ها معتقدند تنها اطالعاتی که اسنپ و تپسی از مسافران دریافت 
می کنند، یک نام و تلفن است و که هر دو آن ها می تواند جعلی و متعلق به شخص دیگری 
باشد. همین موضوع می تواند زمینه ساز سوءاستفاده مسافران از رانندگان باشد.رانندگان 
زیادی از تجریبات تلخی که با این دسته از مسافران داشته اند گفته اند. بسیاری، از مسافرانی 
که بدون پرداخت کرایه ماشین را ترک کرده اند گالیه داشته اند و برخی دیگر از تعرضاتی 
که به آن ها صورت گرفته و یا خسارت هایی که خودروی آن ها دیده است، شکایت داشتند.

برخی معتقدند که شیوه جذب راننده اسنپ و تپسی می تواند خود گویای ماجرا باشد، 
برخالف استخدام نیرو های کادری که نیاز به مصاحبه حضوری و دریافت مدارک مستند 
دارد، این تاکسی ها از بازاریاب هایی در کنار خیابان برای جذب راننده استفاده می کنند. 
این افراد معتقدند که تاکسی ها رانندگان خود را به چشم یک نیرو نمی بینند و آن ها تنها 
ابزاری برای کسب درآمد بیشتر برای شرکت هستند. از همین رو آن ها همواره به دنبال 
جذب بی رویه راننده هستند تا در صورت کنار رفتن نیرو های پیشین، باز هم منبع درآمد 
آن ها با خطری تهدید نشود.مسلم است که مسافران و رانندگان اصلی ترین منبع درآمد 
برای سرویس های تاکسی آنالین به حساب می آیند. اسنپ و تپسی تا امروز موفق شده اند 
از زیر بار تحت نظارت قرار گرفتن توسط سازمان تاکسیرانی قسر در روند. همین موضوع 
نظارت بر فعالیت رانندگان را به یک پروسه سطحی تبدیل کرده که بدون جدیت خاص 
و شاید تنها پس از بروز مشکل مورد پیگیری قرار می گیرد. باوجود فضایی که برای مانور 
به این نوع کسب و کار ها داده شده، اسنپ توانسته در کنار سرویس تاکسی آنالین خود، 
خدماتی مانند سوپرمارکت آنالین، پرواز، هتل، قطار و حتی پزشک و مشاور را نیز ارائه کند.

اخبار

مدیرعاملدیوار:دیوارفروشگاههازیانکروناراجبرانمیکند
دوماهونیمازشروعفعالیت»دیوارفروشگاهها«میگذرد.اینپنل،بخشجدیدیدرسایتدیواراستکهبهمغازههاوفروشگاههایجدیداجازهمیدهدتاکاالهاینوخودرادرمعرضدید
کاربرانقراردادهوبهفروشبرسانند.اینبخشجدیددرسایتدیوارکارخودراازتهرانوباسهدستهبندیلوازمالکترونیکی،لوازمخانگیولوازمشخصیولباسشروعکردهوقرار

استبهزودیبخشهایبیشتریازنیازهایمشتریانراهمپوششدهد.

تــاالر شیشــه ای در حالی 
امروز هم ســِر ناســازگاری 
داشت که تازه واردان نگران 
از ضرر، در صف های فروش 
به انتظار نشستند. عده ای از 
سهامداران تازه کار در حالی در مقابل چشمان کهنه 
کاران از بورس خارج می شــوند کــه عمدتا به دنبال 
سود در بازارهای دیگر می گردند. این در حالی است 
که شــاخص کل بورس در دومین روز از معامالت این 
هفته و در روزهای حمایت حقوقی ها از بازار ۴۳ هزار 
و ۲۹۴ واحد عقب نشست و وارد کانال یک میلیون و 

۶۰۰ هزار واحدی شد. 

حرکت مارپیچ دالر و بورس
بورس تهران امروز دوباره قرمزپوش شد و یک بار دیگر 
عقب نشینی کرد. این در حالی است که همزمان، نرخ 
دالر نیمایی و نرخ دالر در بازار آزاد در مدار صعودی قرار 

گرفته و همین موضوع، زمزمه ها در مورد فعال شدن 
مارپیچ »دالر-بورس« را افزایش داده است. در لحظه 
تنظیم این خبر دالر در بــازار آزاد در حالی ۲۴.۲۰۰ 
تومان فروش می رود که صرافی ملی آن را ۲۲ هزار و 
۹۰۰ تومان قیمت زده است. بر این اساس، افزایش نرخ 
ارز در میان مدت به افزایش بازدهی بازار سرمایه منجر 
می شود و در مقابل، افزایش بازدهی بازار سرمایه هم به 
نوبه خود به افزایش قیمت دارایی ها در بازار های موازی 

)از جمله دالر( منجر می شود.

ارتباط تنگاتنگ گرانی دالر با افت بورس 
بازار ارز بار دیگر با نوسان همراه شده و همین موضوع 
نیز باعث ورود مجدد دالر آزاد به کانال ۲۴ هزار تومان 
و دالر صرافی های بانکــی به کانال ۲۳ هــزار تومان 
شده اســت. برخی معتقدند میان این افزایش قیمت 
با افت بورس رابطه وجود دارد. عمدتا مســائل جهانی 
و موضــوع اعمال مجــدد تحریم هــا، از جمله دالیل 
افزایش قیمت در بازار ارز عنوان می شــود. اما در این 
میان در بازار فرض دیگری هم شــنیده می شود؛ افت 

بورس موجب گرانی دالر شد.یک کارشناس بازار ارز 
در پاسخ به این سوال که آیا بین افزایش قیمت دالر و 
منفی شدن شاخص بورس در روزهای اخیر رابطه ای 
وجود دارد؟ می گوید: این ممکن اســت که مردم در 
این مدت پول هایشــان را از بورس به سمت ارز برده 

باشند چون دالر اخیرا رشد خوبی داشته. افراد زیادی 
در بازار ســرمایه ســود خوبی بردند و االن تاب زیان 
ندارند. بنابراین طبیعتا ســبد سرمایه شان را اصالح 
 خواهند کرد.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس،

 این موضوع را بررسی می کند. 

موج مجدد فروش سهام حقيقی ها در بورس آغاز شد

حرکت  نقدینگی از بورس به  بازار ارز
عقب گرد دوباره شاخص بورس به كانال 1.6 ميليون واحد                                                  ریزش 43 هزار و 294 واحدی شاخص بورس تهران

پول ترسو در  راه  بازار  ارز و طال
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

از ابتدای سال ۹7 که تحریم ها تشدید شد، بازارهای مالی دچار التهاب شده و نقدینگی از همان تاریخ تا به امروز با هدف حفظ ارزش بین بازارهای مختلف دارایی سرگردان است؛ بگذریم از گروهی که معموال سرمایه های کالنی 
دارند و خودشان با هدف کسب سود، بازارها را تحت تاثیر دارایی خود قرار می دهند؛ ولی انبوه مردم و به خصوص طبقات متوسط و متوسط به پایین با انتقال دارایی خود به بازارهای مختلف به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. 
از ابتدای امسال و به عبارت بهتر از ماه های پایانی سال گذشته، سرمایه ها و به خصوص سرمایه های کوچک و متوسط و توده مردم به دلیل تبلیغ یا با اقداماتی که دولت کرد، به سمت بورس رفت. اگرچه افزایش شدید شاخص 
کل بورس در ماه های ابتدایی سال غیرعادی بود و سِر سازگاری با نرخ رشد اقتصادی نداشت و حتی می شد پیش بینی کرد که در جایی متوقف می شود؛ ولی به هر حال جاذب بود و به تبع جذب نقدینگی به بورس، فشار را از 
روی بازارهای دیگر به خصوص ارز و طال که آنها هم شاخص های بسیار مهمی اند که اگر افزایش پیدا کنند بر ذهن مردم تاثیر منفی می گذارند، برداشت. از طرف دیگر از آنجایی که تعداد زیادی از افرادی که وارد بورس شدند، 
جدیدالورود و غیرحرفه ای بودند که با شنیدن خبر حرکت شارپی بورس و اینکه افزایش شدید شاخص بورس حبابی است و می ترکد با اندکی تغییر در شاخص ملتهب شدند و اقدام به فروش سهام خود کردند. با شروع ریزش انتظار 
این بود که سهامداران تازه وارد و غیرحرفه ای به سرعت سرمایه خود را خارج کنند و همین اتفاق هم افتاد و کاهش شدید شاخص از باالی ۲ میلیون به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نشان از همان خروج پول های حقیقی 
است. سهامدارانی که در این یک ماهه از بورس خارج شدند، دیگر اعتمادی به بورس ندارند. تصور این سهامداران خارج شده این است که پیش بینی حبابی بودن بورس، االن تعبیر شده و به همین دلیل مجددا وارد نخواهند شد. 
وقتی این پول از بورس خارج می شود مقاصدی پیش رو دارد که نخستین مقصد به دلیل امن بودن و نداشتن ریسک، بانک ها و سپرده های بانکی است؛ اما به دلیل اینکه در حال حاضر این سپرده ها سود جذابی ندارند نقدینگی 
به آن سمت نمی رود؛ اما پیش بینی این است که با گذشت زمان و با توجه به تحریم ها و نزدیک شدن به انتخابات آمریکا بازارهای دیگری مثل طال و ارز که همیشه جذاب بوده و االن هم هست، مقصد سرمایه هایی باشد که از 

بورس خارج می شود. بنابراین نقدینگی خارج شده از بورس احتماال اولین مقصدی که جذاب و سودآور می بیند، طال و ارز است و این قابل پیش بینی است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

  ضوابط صدور کیف  پــول الکترونیکی در آخرین جلســه 
شــورای پول و اعتبار به تصویب رســید و روز گذشته ۱۰ 
شــهریور ماه به شــبکه بانکی کشور ابالغ شــد. طبق این 
ضوابط تمامی فعالیت هــای حوزه صــدور و راهبری کیف  
 پول الکترونیکی باید با اخذ موافقــت بانک مرکزی صورت

 گیرد.
طبق ضوابط ابالغ شده برای کیف پول الکترونیکی موسسات 
اعتباری تنها مجاز به صدور کیف پول الکترونیکی مبتنی بر 
حساب هســتند و آنان می توانند برخی از خدمات پرداخت 
را از طریق انعقاد قرار داد بــه راهبران کیف  پول الکترونیکی 

واگذار کنند. 
البته در واگذاری این خدمات به راهبران کیف پول الکترونیکی 
هیچ الزامی در نظر گرفته نشده است و موسسات اعتباری می 
توانند به صورت مستقیم اقدام به صدور کیف پول الکترونیکی 
و ارائه ســرویس از طریق آن کنند.  برای این منظور نیز باید 

موافقت بانک مرکــزی را جلب کنند. راهبــران کیف پول 
الکترونیکی اشخاص حقوقی هســتند که طبق قراردادی با 
موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری 
در حوزه ارائه خدمات صــدور و پذیرندگی کیف الکترونیک 
پول فعالیت خواهند کرد. در این صورت به نظر می رسد که 
فقط بانک ها می توانند اقدام به صدور کیف الکترونیک پول 
کنند و راهبران نیز باید از سویی موافقت بانک مرکزی را برای 
همکاری با موسسات اعتباری جلب کنند. البته دراین ضابطه 
به صورت شفاف مشخص نشــده است که منظور از موافقت 

بانک مرکزی چیست؟
طبق ضوابط تعیین شــده برای فعالیت موسسات اعتباری 
و راهبران کیــف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشــور 

راهبــر در قالب یک شــرکت ســهامی داخل کشــور و در 
مرجع ثبت شرکت ها با حداقل ســرمایه ثبتی ۵۰ میلیارد 
ریال به ثبت رســیده باشــد. همچنین صدرو کیف و انجام 
تراکنش هــای افزایــش موجــودی، کاهــش موجودی 
کیف بــه کیــف، خریــد و برگشــت از خرید براســاس 
 توافق راهبر با موسســه اعتبــاری عامل صــورت خواهد 

گرفت.
صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مستلزم اخذ 
حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف 
است. انجام تراکنش افزایش موجودی کیف شخصی نیز صرفا 
پس از صدور آن امکان پذیر خواهد بود. همچنین در این ضوابط 
تاکید شده است که به مانده موجودی کیف هیچ سودی تعلق 

نمی گیرد. در اصل موجودی کیف پول درست مانند پول نقدی 
است که در جیب اشخاص قرار دارد.

طبق ضوابط ابالغ شده برای کیف پول الکترونیکی موسسات 
اعتباری تنها مجاز به صدور کیف پول الکترونیکی مبتنی بر 
حساب هســتند و آنان می توانند برخی از خدمات پرداخت 
را از طریق انعقاد قرار داد بــه راهبران کیف  پول الکترونیکی 

واگذار کنند
همچنین در این ضوابط اعالم شــده است که تراکنش های 
افزایش موجودی، کاهش موجودی، کیف به کیف از طریق 
سامانه های ملی پرداخت یا از طریق سامانه های بانکی انجام 
می شود. ســامانه های ملی پرداخت طبق تعریف ارائه شده 
مجموعه سامانه های پرداخت شامل شتاب، ساتنا، پایا، سوئیچ 
متمرکز کیف پول و غیره که تحت نظــارت و راهبری بانک 
مرکزی است عنوان شــده و به صورت مستقیم به شاپرک 

اشاره نشده است.

سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی از فعالیت شش هزار شــرکت دانش بنیان در کشور 
سخن گفت و افزود: سهم همدان از این تعداد ۱۹۵ شرکت 
است.حجت االسالم احمدحسین فالحی بعد از ظهر سه شنبه 
در نشستی با مسئوالن دانشگاه شهید مفتح همدان ویژگی 
دانشگاه های فنی را کاهش دغدغه اشتغال برای دانشجو پس 

از فارغ التحصیلی دانست.
حجت االسالم فالحی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰ هزار 
دکترای بیکار در سراسر کشور داریم که این وضعیت به خاطر 
سیستم آموزشی نادرست است، گفت: تجاری شدن دانشگاه ها 

از معضالت حوزه آموزش عالی است.
وی به وضعیت شــرکت های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: 

در حوزه شرکت های دانش بنیان شش هزار شرکت در سطح 
کشــور وجود دارد که باید تعداد این شــرکت ها به ۶۵ هزار 
شرکت دانش بنیان برسد ضمن اینکه سهم استان همدان از 
این شرکت ها ۱۹۵ مورد است.سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با یادآوری اینکه تعدادی 
از شــرکت های دانش بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی 

تسهیالت دریافت کرده اند، گفت: با فعالیت این شرکت ها شمار 
شرکت های دانش بنیان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به توجه معاونت علمی رئیس جمهوری به منظور 
افزایش شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: طبق برنامه ها ۵۰ 
درصد آموزش عالی باید در حوزه علمی و مهارتی باشد و این 

در حالی است که رقم از ۳۸ درصد به ۳۶ درصد رسیده است.

تغییر نحوه صدور کارت بازرگانی و الکترونیکی شدن 
فرایند دریافت مدارک و استعالم آنها به نظر می رسد 
طی روزها و هفته های گذشته نه تنها موجب آسایش 
خیال بازرگانان نشــده؛ بلکه اعتراض آنها را نیز در پی 
داشته است. در نهایت اتاق بازرگانی با صدور اطالعیه ای 
عالوه بر اینکه اعالم کرد متولی فرایند صدور و تمدید 
کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، 
از آماده نبودن زیرســاخت های آنان گله کرد. این در 
حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صمت و مدیرپروژه ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی 
ورتبه بندی اعتباری، زیرســاخت های این سامانه را 
برای صدور و تمدید کارت بازرگانی آماده می دانند. به 
عقیده این مرکز مشکلی در فرایند صدور یا تمدید کارت 
بازرگانی نیست.الزام قانون گذار به یکپارچه سازی کلیه 
فرایندهای تجاری ذیل سامانه جامع تجارت و ایجاد 
یک پنجره واحد تجاری بــرای انجام کلیه فرایندهای 
بازرگانی، هرچند موجب کوتاه شــدن فرایند صدور 
و تمدید کارت بازرگانی شــده؛ اما این تغییر رویه ها 
نارضایتی بازرگانان را نیز در پی داشته است.قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی را موظف کرده تا با ایجاد سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی 

و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از 
طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و 
قاچاق کاال و ارز ساماندهی کند.همچنین در آیین نامه 
اجرایی این قانون نیز پیش بینی شده بود تا به منظور 
یکپارچه سازی اطالعات بخش تجاری، سامانه جامع 
تجارت به گونه ای طراحی شــود کــه متضمن کلیه 
فرایندهای تجارت داخلــی و خارجی از جمله صدور، 
تمدید و ابطال کارت بازرگانی و سایر مجوزهای تجاری 
باشد.تمامی این الزامات قانونی موجب شد تا از ابتدای 
مرداد ماه فرایند تمدید و پس از آن صدور کارت بازرگانی 
به سامانه جامع تجارت منتقل شود و دیگر امکان صدور 
و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه صدور کارت 
بازرگانی اتاق صورت نگیرد. در مرحله اول این تغییرات 
عالوه بر اینکه آدرس ســایتی که بازگان برای صدور و 
تمدید کارت بازرگانی خود باید به آن مراجعه می کرد 
تغییر کرد؛ بلکه کل فرایند ارائه مدارک نیز به صورت 
کامل متحول شد.بسیاری از مدارکی که تا پیش از این 
باید به صورت کاغذی و فیزکی به اتاق تحویل داده می 
شد یا از سوی بازرگان در سامانه بارگذاری می شد، به 
صورت سیستمی استعالم شدند و به ظاهر فرایندهای 

کاری کوتاه تر شد.مهدی فسنقری، مدیرپروژه سامانه 
یکپارچه اعتبارسنجی ورتبه بندی اعتباری مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی در این خصــوص گفت: »فرایند 
کاری صدور و تمدید کارت بازرگانی در مقایسه با آنچه 
که قبال از طریق سامانه اتاق صورت می گرفت با توجه به 
استعالم های سیستمی که از طریق سامانه صورت می 
گیرد کوتاه تر شده است.«فسنقری تاکید می کند که اگر 
پیش از این طبق قانون باید بازرگان برای اعالم حساب 
جاری و نداشتن چک برگشتی و دریافت گواهی آن به 
بانک مراجعه می کرد، در شرایط فعلی در همان ابتدای 
ورود به سامانه به صورت سیستمی این استعالم ها از 
بانک مرکزی گرفته می شود و دیگر نیازی به مراجعه 
به بانک نیست.البته همین بخش است که در ابتدا و در 
روزهای ابتدایی راه اندازی این سامانه موجب اختالل یا 
ناپایداری در ارائه خدمات شد. برای دریافت این استعالم 
و در نهایت انجام ادامه فرایندها باید ابتدا سرویس بانک 
مرکزی برای استعالم حساب جاری و چک برگشتی 
در دسترس باشد که در روزهای ابتدایی راه اندازی این 
سامانه این سرویس پایدار نبود ؛اما پس از گذشت چند 
روز با همکاری بانک مرکزی این ســامانه پایدار شد و 
امکان استعالم حســاب جاری و چک برگشتی بدون 
کمترین مشکلی صورت پذیرفت.براساس اعالم مرکز 

توسعه تجارت الکترونیکی تمامی مدارکی که باید طبق 
مقررات صادرات و واردات برای صدور و تمدید کارت 
بازرگانی از بازرگان اخذ شــود به صورت سیستمی از 
بازرگان دریافت می شود و دیگر نیازی به تشکیل پرونده 

فیزیکی نیست
مشکالت ایجاد شده در روزهای ابتدایی برای فرایند 
اجرایی کارت صدور و تمدیــد کارت بازرگانی موجب 
شد تا بســیاری از فعاالن تجاری کشور در شبکه های 
اجتماعی خود نسبت به تغییرات ایجاد شده گالیه مند 
باشند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در توئیتی با اشاره به نارضایتی بازرگانان به اختالل های 
ایجاد شده در صدور کارت بازرگانی اعالم کرد که از این 
پس فرایند کاری بر عهده اتاق نیست و بازرگانان برای 
رفع مشکل خود باید به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
مراجعه کنند.با این وجود الزام قانون موجب به اجرایی 
شدن این سامانه و تمرکز صدور کارت بازرگانی و کلیه 
فرایندهای تجاری کشور در سامانه جامع تجارت شد. 
طبق گفته مدیر ســامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی 
تمامی مدارکی که باید طبق مقررات صادرات و واردات 
برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از بازرگان اخذ شود 
به صورت سیستمی از بازرگان دریافت می شود و دیگر 

نیازی به تشکیل پرونده فیزیکی نیست.

سرمقاله

ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی ابالغ شد

سخنگوی كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:

فعالیت ۶۰۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور

مركز توسعه تجارت الكترونيكی: 

مشکلی در فرایند صدور یا تمدید کارت بازرگانی وجود ندارد
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