
دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با تاکیــد براینکه هیچ بانکی 
نمی تواند ســند ملک را به عنوان ضمانت پرداخت وام کرونا به کسب وکار قبول نکند، 
اعالم کرد: اگر بانکی سند ملک را به عنوان تضمین دریافت وام کرونا به کسب وکارها 
قبول نکرد، فرد متقاضی وام می تواند به واحد بازرســی بانــک مربوطه مراجعه کند. 
علیرضا قیطاسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، بانک 
مرکزی بخشنامه هایی برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا ابالغ کرد 
که طبق آن ۱۴ رسته از کسب وکارها مشمول دریافت کمک شدند. ۷۵ هزار میلیارد 
تومان برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده درنظر گرفته شد که حدود ۲۲ هزار 
میلیارد تومان آن به سرپرستان خانوار در قالب یک میلیون تومان پرداخت شد و باقی 
مانده آن به کســب وکارها اختصاص یافت. دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی درباره وثائق دریافت وام کرونا به کسب وکارها، توضیح داد: طبق اعالم بانک 
مرکزی، ضمانت دریافت وام کرونا برای کسب وکارها باید مطابق با مقررات بانک ها باشد 

که ضمانت های بانکی انواع مختلفی دارد که شامل سپرده های بانکی، اموال منقول و 
غیرمنقول، اسنادتضمینی، ضمانت نامه بانکی و.....می شود.

بانک ها نمی توانند ملک را به عنوان ضامن قبول نکنند 
وی ادامه داد: همچنین، فردی که موارد ذکر شده را برای ضمانت نداشته باشد، می تواند 
اگر اشخاص ثالثی را که حساب بانکی خوبی داشته و از نظر اعتبارسنجی بانک ها مورد 
تایید باشد را به عنوان ضامن معرفی کند که ضمانت مناسبی برای دریافت وام باتوجه 
به مبلغ وام خواهد بود. دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با تاکید 
براینکه هیچ بانکی نمی تواند بگوید که ملک را بــه عنوان ضمانت قبول نمی کند مگر 
اینکه ملک فاقد سند ثبتی باشد که قابل رهن نیســت، گفت: اگر بانکی سند ملک را 
به عنوان تضمین قبول نکرد، فرد متقاضی وام می تواند به واحد بازرسی بانک مربوطه 
مراجعه کند. قیطاسی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: شاید بانکی به دلیل اینکه 

فرد متقاضی متحمل هزینه نشود ملک را به عنوان تضمین قبول نکرده است زیرا، رهن 
ملک هزینه هایی از قبیل ثبت، رهن، شهرداری و... دارد که این هزینه ها ربطی به بانک 

ندارد و باید سند ملک را به عنوان ضمانت بگیرد.

جزئیاتی از وام کرونا به کسب وکارها 
به گزارش ایسنا، در پی شیوع ویروس کرونا قرار شد تا برای حمایت از کسب کارهای 
آسیب دیده به این گروه وام داده شود که طبق آن برای واحدهای کسب وکاری به ازای 
هر شاغل ۱۲ میلیون تومان تعیین شده تا ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه های 
دستمزد و ۳۰ درصد باقی مانده نیز برای سایر هزینه های عملیاتی مرتبط با کسب وکار 
باشد.همچنین، برای واحدهای کسب وکاری که تعطیل شده اند، به ازای هر شاغل ۱۶ 
میلیون تومان تسهیالت داده می شود که ۵۰ درصد این مبلغ برای پرداخت هزینه های 
دستمزد و نصف دیگر مبلغ نیز برای سایر هزینه های عملیاتی آن واحدها درنظر گرفته 

شده است و برای رانندگان مســافری درون و برون شهری خویش فرمای بیمه پرداز، 
مبلغ شش میلیون تومان تعیین شده که کل مبلغ در یک مرحله پرداخت می شود.

شروع پرداخت اقساط وام کرونا از ابتدای مهرماه 
گفتنی است که نرخ سود این تسهیالت ۱۲ درصد است و در صورت عدم بازپرداخت 
به موقع اقساط، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود. همچنین، مدت بازپرداخت اقساط ۲۴ 
ماهه و شروع اقساط از ابتدای مهرماه امسال شروع می شود که سود دوره تنفس از زمان 
پرداخت تسهیالت تا ابتدای مهرماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه خواهد 
شد. الزم به ذکر است که شرط پرداخت این تسهیالت منوط به این است که واحدهای 
کسب وکار تعدیل نیرو نکرده باشــند. همچنین، واحدهایی که از تاریخ ۱ اسفند سال 
گذشته تا ۳۱ اردیبهشت امسال چک برگشتی داشته اند، این موضوع در اعتبارسنجی 

آن ها لحاظ نمی شود.

رجیستری گوشی مسافری از این پس منوط به درج شــماره سیم کارتی است 
که حداقل ۲۰ روز از زمان فعال ســازی اعم از صدور اولیه یــا انتقال مالکیت آن 
گذشته باشد.به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات 
سیم کارت خور از همان زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، 
با چالش هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی ها 
بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیســتری، 
تالش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، از شکست 
دوباره این طرح جلوگیری شود.از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی 
برندهای گوشی، افرادی که منافعشــان از طریق قاچاق تامین می شد، دست به 
کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه ها، واردات چمدانی 
گوشی های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شــیوه گوشی های خود را وارد 

می کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت های 
گمرکی نیز بهره می بردند. این موضوع باعث شد مسووالن روش دریافت مستقیم 
کد فعال سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال 
دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر 
شد.روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق چیان گوشی برای استفاده 
از گوشی های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطالعات مسافران واقعی بود که 
اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده اند، اما برخی با گرفتن اطالعات از 
آن ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه 
گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دالری برای واردات تلفن همراه مســافری، واردات 
غیررسمی گوشی تا حد زیادی  کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش هایی 

که سعی در فروش گوشی های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

شرایط جدید اظهار مسافری تلفن همراه )رجیستری(
در این راســتا گمرک ایران نیز به تازگی در اطالعیه ای اعــالم کرد که  پیرو 
صورت جلسه شــماره ۴۸ کمیته راهبری طرح رجیســتری سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی و شــماره نامه ۲۹۶۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۹ مردادماه 
سال جاری، اظهار مسافری تلفن همراه )رجیســتری( منوط به درج شماره 
سیم کارتی اســت که حداقل ۲۰ روز از زمان فعال ســازی آن اعم از )صدور 
اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و ...( گذشــته باشــد کــه در تاریخ ۹ 
مردادماه، در زیر سامانه دوراظهاری مسافری )رجیستری تلفن همراه( اعمال 
شده است. در صورت بروز مشکل با شماره تلفن ۱۹۵ تماس حاصل کنید.به 
گزارش ایسنا، با توجه به اینکه با  پایش ســامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، 
سوءاستفاده عده ای از رویه مسافری محرز شده است، این سامانه به متخلفان 

هشــدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می شــود و در 
صورت ادامه این رفتار، عالوه بر قطع گوشی های ثبت شده، نسبت به معرفی 
 متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقــدام خواهد کرد و متخلفین عالوه بر 
مجازات هــای منــدرج در قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز طبــق قانون 
جرایم رایانه ای نیز تا دو ســال حبــس در پیش خواهند داشــت.از طرفی 
کســانی که قصد خرید تلفن همراه دارنــد نیز باید قبــل از خرید، از طریق 
#۷۷۷۷* اســتعالم اصالت کرده و در صورت مســافری بودن یا ثبت نشدن 
تلفن همراه، از خریــد امتناع کنند، زیــرا ثبت تلفن همــراه از طریق رویه 
مســافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای اســتفاده شخصی مسافر 
 مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شــود، مســدود 

خواهد شد.

شاخص دالر اندکی کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نشانه ها حاکی از آن 
است که ویروس کرونا کماکان یکی از اصلی ترین دغدغه های بازارهای مالی جهانی باقی 
خواهد ماند. روند شیوع بیماری در مناطق مختلف به ویژه در اروپا و جنوب آسیا شدت گرفته 
است و کشورهای بودجه بیشتری به مقابله با کرونا اختصاص داده اند. تعطیلی گسترده فعالیت 
های تجاری عالوه بر منفی شدن رشد اقتصادی کشورها باعث کاهش شدید حجم معامالت 
و رسیدن نرخ تورم به سطوح بسیار کم و حتی منفی در شمار زیادی از کشورهای جهان شده 
است.با وجود انتشار اخبار مربوط به پیشرفت دارویی مقابله با کرونا، این ویروس کماکان در 
حال گرفتن جان شمار زیادی از مردم جهان است و بیم آن می رود که وضعیت با فرا رسیدن 
فصل پاییز از این هم بدتر شود. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که ممکن است هیچ گاه 
ایمنی دائمی در برابر ویروس کرونا ایجاد نشود و افراد مبتال به کرونا نباید گمان کنند که دیگر 
به این بیماری مبتال نخواهند شد.تاکنون بیش از ۲۵ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۳۰ مورد ابتال 
به کرونا گزارش شده است که در این بین ۸۵۷ هزار و ۴۳۱ نفر جان خود را از دست داده اند.  
در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۸۸ هزار و ۲۷ نفر، برزیل با 
۱۲۱ هزار و ۷۲۷ نفر، هند با ۶۶ هزار و ۴۴۸ نفر، مکزیک با ۶۴ هزار و ۴۱۴ نفر و انگلیس با 
۴۱ هزار و ۵۰۴ نفر بوده است.بین برقراری توازن بین رشد اقتصادی و نرخ تورم، مناقشات 
زیادی در کشورهای مختلف شکل گرفته است. اظهارات جدید رئیس بانک مرکزی آمریکا 
بر ابهامات مسیر آینده سیاست گذاری بزرگ ترین بانک مرکزی جهان افزوده است. جروم 
پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا که پیشتر  گفته بود تحت سیاست گذاری جدید، نرخ تورم 
به تدریج از سطح هدف گذاری شــده دو درصدی عبور خواهد کرد، در یک موضع گیری 
جدید گفت قرار است نرخ تورم در محدوده دو درصدی نوسان کند و اجازه داده نخواهد شد 

که اختالف تورم با سطح دو درصدی هدف گذاری شده خیلی زیاد شود.تحلیل گران ارزی 
معتقدند معنای سخنان پاول این خواهد بود که نرخ بهره برای مدت طوالنی تری از حد انتظار 
قبلی در سطح بسیار کم حفظ خواهد شد و حتی ممکن است در یک سنت شکنی، بانک 
مرکزی آمریکا تصمیم بگیرد راه همتایان خود در اروپا و ژاپن را در پیش گیرد و نرخ بهره را به 
سطح منفی برساند.در اروپا نیز برخی از منابع از احتمال اتخاذ رویکرد جدید تورمی در اروپا 
توسط بانک مرکزی اروپا خبر داده اند. نرخ تورم در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز در 
نزدیکی محدوده صفر درصدی قرار دارد و انتظار نمی رود دست کم تا اواخر سال آینده تورم 
به سطح دو درصدی هدف گذاری شده بانک مرکزی نزدیک شود. با توجه به قرار داشتن نرخ 
تورم اروپا در سطح منفی، بانک مرکزی دست بسته تری نسبت به همتای آمریکایی خود 
دارد.کریستوفر دمبیک،  استراتژیست مسائل ارزی در موسسه " ساکسو بانک" گفت: با توجه 
به داده های مربوط به تورم در حوزه منطقه یورو و اتحادیه اروپا، سواالت زیادی در خصوص 
این که چه سناریو جدیدی توسط بانک مرکزی اروپا تهیه خواهد شد در ذهن معامله گران 
شکل گرفته است. اگر نرخ تورم در بلندمدت در همین سطوح بسیار کم فعلی باقی بماند رشد 
اقتصادی کشورهای اروپایی را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد و سران اروپایی باید 
فکری به حال این وضع کنند.هنوز مشخص نیست که سیاستمداران آمریکایی به مانند سران 
اروپایی بر سر اجرایی شدن حمایت های بیشتر به توافق برسند چرا که اختالف نظر بین سران 
جمهوری خواه و دموکرات بر سر بسته حمایتی ادامه دارد و این بار استیون منوچین گفته 
است دموکرات ها با خیره سری از هر گونه مذاکره برای رسیدن به یک توافق معقول که به نفع 
شهروندان و مصرف کنندگان آمریکایی باشد، طفره می روند.خبر خوب برای اقتصاد امریکا در 
شرایط وخیم فعلی می تواند آن باشد که مخارج مصرف کننده که بار حدود دو سوم کل رشد 

اقتصاد آمریکا را بر دوش می کشد تا پایان ماه ژوئیه در مقایسه با ماه قبل خود ۱.۹ درصد رشد 
کرده است. بدان معنا که بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر مخارج بیشتری در سطح خرد اقتصاد ) 
۸۲ میلیارد دالر در بخش کاال و ۱۲۱ میلیارد دالر در بخش خدمات( صورت گرفته است و این 
مساله می تواند برای به حرکت درآوردن موتور رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال کمک 
کند.مایک چندلر- تحلیل گر بازار ارز در موسسه "بنونکبورن گلوبال فارکس" گفت: بازار ارز 
انتظار چنین اقدامی از طرف بانک مرکزی آمریکا را تا حد زیادی داشت. با این حال نسبت به 
توانایی بانک مرکزی در باال بردن نرخ تورم شک و تردیدهایی وجود دارد چرا که از سال ۲۰۱۲ 

تاکنون، فدرال رزرو نتوانسته است جلوی تورم پایین را بگیرد.

شاخص دالر
شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در 
معامالت امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۱۱۸ واحد بسته شد. 

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۲ دالر اعالم شد.  
عملکرد اقتصادی سوئیس، کار فرانک را برای حفظ برتری خود در مقابل دالر دشوار ساخته 
است. 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 داشت. 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. عالوه بر این نرخ بهره منفی در سوئیس نیز فشار بیشتری بر فرانک 

وارد می کند.

ارزهای اروپایی
تعطیلی گسترده کســب و کارها و اخالل در زنجیره تجاری در نتیجه شیوع کرونا به طرز 
محسوسی روی عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر گذاشته است تا جایی که مرکز 
آمار آلمان در گزارشــی اعالم کرد بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به 
میزان ۹.۷ درصد کوچک شده که این رشد، ضعیف ترین رشد اقتصادی آلمان از زمان ثبت 
داده های رشد در سال ۱۹۷۰ میالدی تاکنون محسوب می شود. هم چنین در مقایسه با رشد 
مشابه فصل قبل نیز رشد اقتصادی ۵.۲ درصد کمتر شده است.در تازه ترین دور از معامالت، 
پوند با ۰.۲۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۴۱ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱ 
درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۴ دالر رسید.به عقیده شماری از تحلیل 
گران ارزی، اگرچه امکان ریزش دالر در ماه های آینده باال است اما این ارز به عنوان ارز اصلی 
جهانی در موقعیت مستحکم تری از آن قرار دارد که انتظار سقوط آزاد آن را داشت. پاتریک 
شوویتس- مدیر دارایی بانک جی پی مورگان گفت: نرخ بهره در ژاپن و منطقه یورو منفی 
است و حمایت های خوبی به شکل اعتبار و تزریق نقدینگی در این کشورها انجام شده است اما 
نباید فراموش کرد اقتصاد آمریکا وضعیت بسیار بهتری از ژاپن و اروپا دارد و این در بلندمدت 

معادالت را به نفع دالر تغییر می دهد.  

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۱۰۵.۹۹۶  ین رسید. در 
برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳۵۶ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری 

دالر معادل ۶.۸۲۸ یوان چین اعالم شد.

بانک ها باید سند ملک را به عنوان ضمانت قبول کنند

با چه سیم کارت هایی می توان گوشی  مسافری رجیستر کرد؟

افت خفیف دالر در معامالت جهانی
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وزیر راه و شهرسازی:

 هیچ کشوری فکر 
 نمی کرد که مردم و 
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را تحمل کنند 
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يادداشت يک

يادداشت دو

 ابزار
 کنترل تورم

 واکاوی  گرایش  مردم 
 به داللی

 ابهام در سالمت
 قرعه کشی خودرو 

بهترین اقدام برای کنترل تورم افزایش نرخ سود 
است و این نرخ باید بین ۲۴ تا ۳۰ درصد تعیین 

شود. برای افزایش نرخ ...

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

  فرید زاوه، کارشناس خودرو 
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 افزایش قیمت  خودرو
 با گرانی دالر

 تزریق ٥٠ میلیون دالر 
در بازار  ارز

۶3 درصد درآمد افراد از محل کار نیست، بلکه از خرید و فروش مستغالت و سکه و ارز و بورس است

امرار معاش  با  داللی  در  بازارها
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صفحه٣

دلهره   سهامداران  
سهامداران در انتظار نشانه های مثبت در بورس هستند

انتقاد   از  فروش های  حقوقی ها   در  بازار  سرمایه 
اعتراض به دخالت های سهامداران حقوقی مقابل تاالر شیشه ای

در روزهایی که صحبت از قیمت گــذاری خودرو در 
بورس مطرح است شورای رقابت روز گذشته از منتفی 
شــدن ورود خودرو به بورس خبر داد.  احتکار، قفل 
شــدن معامالت، عدم تعادل میان عرضــه و تقاضا، 
قیمت گذاری های غلط و... از جمله چالش هایی است 
که این روز ها بازار خودرو با آن دست وپنجه نرم می کند. 
در این میان نیز مسئوالن با ارائه راهکار های مختلف 
ســعی در آرام کردن فضا را دارنــد، راهکار هایی که 
طبق گفته برخی از کارشناســان نه تنها دردی را دوا 
نمی کند بلکه فساد را بیشتر و زمینه را برای یکه تازی 
دالالن و سودجویان فراهم می کند.  رضا شیوا، رئیس 
شورای رقابت در این رابطه اعالم کرد: تا زمانی که شورا 
تشخیص ندهد که خودرو می تواند وارد بورس شود این 

موضوع امکان پذیر نیست...

مشــاهدات از بازار ارز حاکی از آن اســت که 
طی دیــروز و امــروز، بیــش از ۶۰۰ میلیون 
حواله درهــم با نــرخ ۵۶۰۵ تومان توســط 
بازارســاز در ســامانه نیما تزریق شده است.
مشــاهدات میدانی خبرنــگار ما از بــازار ارز 
حاکی از آن اســت کــه روز گذشــته، بیش 
از ۳۰۰ میلیــون حواله درهم با نــرخ ۵۶۰۵ 
 تومان توسط بازارساز در ســامانه نیما تزریق 
شده است.این عرضه بزرگ، نشــان از حضور 
پرقدرت بازارساز در بازار حواله و اسکناس دارد 
و به منظور تنطیم بازار، تأمین نیازهای بازار و با 
هدف پوشش تقاضاهای واقعی انجام شده است.
همچنین به گفته فعاالن بازار، روز گذشته بیش 

از ۵۰ میلیون اسکناس ...



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مسکن تشریح کرد:

سبد تسهیالتی متنوع بانک مسکن 
برای فعال سازی ساخت و ساز

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مســکن 
همزمان مهم ترین اقدامات این بانک در حوزه بازسازی 
واحدهای مسکونی کشور طی یکســال گذشته را 
تشریح کرد. مســعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و 
حوزه مدیریت بانک مســکن همزمان با فرارسیدن 
هفته دولت، به پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، 
گفت: با توجه به تاکید رییس جمهوری مبنی بر فعال 
سازی بخش ساخت و ساز کشور به عنوان یک صنعت 
پیشرو و همزمان حمایت از اقشار آسیب دیده در این 
بخش، بانک مسکن یکی از مهم ترین سیاست های 
اعتباری خود طی چند سال اخیر را بازسازی واحدهای 
مسکونی در مناطق روستایی و شهری کشور قرار داده 
است. وی ادامه داد: در راستای تحقق پذیری این هدف 
در سبد تسهیالتی بانک مسکن سهم ویژه ای برای 
بازسازی واحدهای مسکونی پیش بینی شده است. 
به طوریکه بانک مسکن از یک سو به اعطای تسهیالت 
برای بازسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت های 
فرسوده کشور پرداخت و از سوی دیگر با هدف حمایت 
از هموطنان آسیب دیده در حوادثی همچون سیل و 
زلزله، پرداخت تسهیالت بازسازی واحدهای مسکونی 
خسارت دیده در جریان این وقایع را در دستور کار قرار 
داده است. وی به کارنامه یکسال اخیر تسهیالت دهی 
بانک مسکن به واحدهای مســکونی بافت فرسوده 
اشاره و اظهار کرد: مطابق با گزارش عملکرد به دست 
آمده از ابتدای ســال گذشــته تا تاریخ اول شهریور 
ماه امسال، مجموعا 852/13 واحد کلنگی در بافت 
فرسوده شهرهای کشــور با تسهیالت بانک مسکن 

احیا و نوسازی شده اند. 

برنامه بانک مهر ایران افزایش سرمایه به 
5000  ميليارد تومان

 ۳میلیون نفر امسال وام مي گیرند
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید 
بر رشــد منابع این بانک در سال هاي اخیر گفت: 
باوجود تمام مشــکالتي که امسال به دلیل کرونا 
و... با آن روبرو شــدیم، اکنــون وضعیت پایداري 
داریم و قصد ما این است که در حوزه سرویس ها 
و بانکداري الکترونیکي رشد و توسعه داشته باشیم 
تا رشد منابع نیز همچنان افزایش یابد. به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، به 
نقل از اقتصاد آنالین - سیده زهرا محمودي؛ دکتر 
مرتضي اکبري به بررسي آخرین وضعیت بانک مهر 
ایران و معرفي جدیدترین خدمات ارائه شده از سوي 
بانک مهر ایران در فضــاي بانکداري الکترونیکي 
و بانکداري اسالمي پرداخت که مشروح آن را در 
ادامه مي خوانید؛ بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در ده سال ابتدای فعالیت خود، هر ساله بین 3۰ 
تا ۴۰درصد رشد منابع داشته  است. با تالش هاي 
صورت گرفته در سال۹8، حدود ۷5درصد رشد 
منابع را تجربه کردیم. این رقم براي سال۹۷، حدود 
55درصد و در سال۹۶، حدود 82درصد بوده که 
این اتفاق خود نشان دهنده اعتماد مردم به خدمات 
ارائه شده توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران است.

بازدید مدیران بانک توسعه صادرات ازشرکت 
توليدی و صنعتی ممتاز سهند درهفته دولت:

واحدهای صادراتی مقاوم در شرایط 
سخت حمایت می شوند

عضو هیات مدیره بانک توســعه صــادرات ایران 
گفت: واحدهای تولیدی صــادرات محور خوش 
حساب که در شرایط دشوار فعلی حجم صادرات 
خود را افزایــش داده یا مانع افت صادرات شــده 
باشند، در مرحله بعدی همکاری ها از تسهیالت 
بیشتری برخودار خواهند شــد. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات، محمدجعفر مزده 
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در 
بازدید از شرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند که 
به مناسبت هفته دولت انجام شد، ضمن تقدیر از 
فعالیتهای این بنگاه تولیدی، گفت: شرکت مذکور 
از مشتریان خوش حساب بانک توسعه صادرات 
ایران اســت که کارنامه مثبتی در حوزه صادرات 
از خود به جای گذاشــته و این بانک آمادگی دارد 
تا با واحد تولیدی یاد شــده در چارچوب مقررات 
قانونی، همراهی الزم را در بخش ارتقا سقف اعطای 
تسهیالت و وثائق داشته باشد. مزده گفت: بر اساس 
سیاســت های حمایتی بانک توســعه صادرات، 
واحدهای تولیدی صادرات محور خوش حساب که 
به ویژه در شرایط دشوار فعلی حجم صادرات خود 
را افزایش داده یا از کاهش صادرات پیشگیری کرده 
باشند در مرحله بعدی، تسهیالت بیشتری دریافت 
خواهند کرد. وی به مزایای ورود بنگاه های تولیدی 
به بورس اشــاره کرد و گفت: پبشنهاد می کنم از 
فرصت حضور در بازار سرمایه استفاده کنید؛ عالوه 
بر اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه از سیستم 
بانکی ارزان تر است، سهام شما به عنوان وثیقه نیز 
برای دریافت تسهیالت مورد پذیرش قرار می گیرد. 
در ادامه این بازدید ناصر آقاسلطانی،مدیرعامل این 
واحد تولیدی نیز گفت: این شرکت در سال ۹8 بالغ 
بر 15میلیون دالر مصنوعات پالستیکی صادرکرده 
و در سه ماه اول ســال جاری نیز 3 میلیون دالر 

درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته است.

بانک ها

مشاهدات از بازار ارز حاکی 
از آن است که طی دیروز و 
امروز، بیش از ۶۰۰ میلیون 
حواله درهم با نرخ 5۶۰5 
تومان توســط بازارساز در 

سامانه نیما تزریق شده است.
به گزارش تســنیم، مشــاهدات میدانی خبرنگار 
ما از بازار ارز حاکی از آن اســت که روز گذشــته، 
بیــش از 3۰۰ میلیون حواله درهــم با نرخ 5۶۰5 
 تومان توســط بازارســاز در ســامانه نیما تزریق 

شده است.
این عرضه بزرگ، نشان از حضور پرقدرت بازارساز در 
بازار حواله و اسکناس دارد و به منظور تنطیم بازار، 
تأمین نیازهای بازار و با هدف پوشــش تقاضاهای 

واقعی انجام شده است.
همچنین به گفته فعاالن بازار، روز گذشــته بیش 
از 5۰ میلیون اســکناس دالر نیز به بازار توســط 
بازارساز عرضه شده است که تنها 3 میلیون دالر از 
آن خریداری شده که نشان از تقاضا و اقبال پایین 

در بازار است. پیش بینی می شــود، همچنان روند 
عرضه در بازار ادامه داشــته باشد و طی روز جاری 
نیز توسط بازارساز بیش از 3۰۰ میلیون درهم در 

سامانه نیما عرضه انجام شــود. طی روزهای اخیر 
بازار ارز بار دیگر با نوســان همراه شــده و همین 
امر نیز باعــث ورود مجدد دالر آزاد بــه کانال 2۴ 

هزار تومان شــده اســت. البته در ماه های اخیر با 
تشدید نوسانات ارزی، قیمت دالر رکورد 2۶ هزار 
تومان را هم زده بود ولی بعد از مدتی با ورود بانک 
مرکزی به بازار قیمت ها تا کانال 2۰ هزار تومان هم 
 بازگشــت و مدتی نیز در محدوده 22 هزار تومان 

در نوسان بود.
اما از روزهای گذشــته بار دیگر نوســان صعودی 
در بازار ارز شــکل گرفته و قیمــت ارز وارد کانال 
جدید قیمتی شــده اســت؛ به اعتقاد فعاالن بازار، 
تهدیدهای اخیــر آمریکا برای اعمــال تحریم ها 
یکی از دالیل روانی افزایش قیمت هــا در بازار ارز 
اســت، البته این مورد یکی از علت هــای افزایش 
قیمت ارز اســت و دالیل دیگری هــم در روزهای 
 اخیر موجب شده اســت بازار ارز بار دیگر با نوسان 

همراه شود.
گفتنی اســت، از دیــروز بانک مرکزی بــا ورود 
قوی بــه بــازار ارز ســعی در مدیریت نوســانات 
ارزی دارد و طبق اعــالم فعاالن بــازار احتماالً با 
ادامــه تزریــق ارز در بــازار طی روزهــای آینده 
 ورق بازار برمی گــردد و قیمت ها مجــدداً نزولی 

می شود.

حضور پُرقدرت بازارساز/ ۶۰۰ میلیون درهم در نیما عرضه شد

 تزریق ۵۰ میلیون دالر در بازار

روحانی:
هیچ کشوری فکر نمی کرد که مردم و 
دولت بتوانند تحریم ها را تحمل کنند 

رئیس جمهور در جلســه هیات دولت گفت: در 
مقال تحریم ها، یک معجزه تاریخی اتفاق افتاد، 
هیچ کشوری فکر نمی کرد که مردم و دولت بتوانند 

مقاومت کنند و خم به ابرو نیاورند.
رئیس جمهور با اشــاره به شــرایط اقتصادی و 
سیاسی کشور به ویژه پس از تحریم های آمریکا 
از اوایل سال ۹۷ اظهارداشت: هدف آمریکایی ها از 
اعمال این تحریم ها و تشدید فشارهای اقتصادی، 
تســلیم ملت و دولت ایران در برابر خواسته های 
نامشروعشان بود اما با ایستادگی و فداکاری مردم، 

متوجه شدند که این کار شدنی نیست.
روحانی خاطرنشان کرد: مردم ایران علیرغم همه 
سختی ها، ایستادگی و مقاومت کردند و دولت در 
کنار سایر مقامات و قوای دیگر این فشار را تحمل 
کرده و یک معجزه تاریخی را رقــم زدند چرا که 
هیچ کشوری تصور نمی کرد با حجم گسترده ای 
از تحریم های شدید طی حدود سه سال گذشته، 
مردم و دولت ایران بتوانند سختی ها را تحمل کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: مردم با ایســتادگی و 
مقاومت خود نشــان دادند که استقالل، آزادی و 
اصول و حقوق شــان بر همه آنچه دشمنان فکر 
می کردند، ارجحیــت دارد. روحانی با اشــاره به 
اقدامات اخیر آمریکا در اعمال فشــارهای شدید 
به کشورمان اظهارداشــت: از آنجایی که یکی از 
مفاد برجام این است که اواخر مهر ماه، جمهوری 
اسالمی ایران به طور کامل از تحریم تسلیحاتی 
خارج می شود این موضوع برای آمریکایی ها خیلی 
سنگین اســت لذا دنبال تصویب قطعنامه ای در 
این زمینه بودند اما 13 عضو شــورای امنیت در 
برابر قطعنامه آمریکا ایستادند و این در تاریخ کم 
نظیر و شاید بی نظیر است که آمریکا قطعنامه ای را 
پیشنهاد دهد و فقط یک رای داشته باشد لذا این 
موضوع هم شکست مفتضحانه ای برای آمریکا بود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آمریکا پس از این 
شکست به دنبال طرح دیگری افتاد تا به خیال خود 
کسب آبرو کند و در این زمینه خواهان استفاده از 
سازوکار درون برجام شد و این در حالی است که اگر 
کسی با الفبای سیاست و تعامل آشنا باشد به خوبی 
می فهمد که اگر کسی از قراردادی خارج شده باشد 
بعد از دو سه سال نمی تواند از امتیاز موجود در آن 
قرارداد استفاده کند. روحانی گفت: آمریکا برای 
کسب آبرو و وجهه برای انتخابات آتی خود اینگونه 
حرفهای ناپســند و ناروا را مطرح می کند. رئیس 
جمهور اضافه کرد: دیروز در وین کشورهای ۴+1 
به صراحت اعالم کردند که در کنار برجام هستند و 
آمریکا حق سوءاستفاده از برجام را ندارد همچنین 
رئیس شورای امنیت سازمان ملل در گفت وگوی 
تلفنی کامال با نظر ایران موافق بود اما در عین حال 

آمریکایی ها این کار عبث و کودکانه را آغاز کردند.
روحانی گفت: امروز در شورای امنیت سازمان ملل 
در خصوص دیدگاه ایران در این زمینه اتفاق نظر 
وجود دارد و این نیز یــک پیروزی بزرگ دیگری 
برای ایران خواهد بود که به نظرم در تاریخ کم سابقه 
است که کشوری بارها از لحاظ سیاسی و حقوقی در 
مجامع بین المللی با آمریکا درگیر شود و چندین بار 
آمریکا را شکست دهد، قطعا آمریکا در این مرحله 
هم شکســت خواهد خورد و حرفهایی که مطرح 
می کند کامال بی محتوا و بی اســاس است. مردم 
اطمینان داشته باشند دولت از همه توان و قدرت 

خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا به دنبال آن بود 
که ملت ایران را از لحاظ اقتصادی شکست داده و 
در برابر فشارهای ناروا به تسلیم وادار کند، اظهار 
داشت: بانک مرکزی از آغاز امسال علیرغم کرونا و 
مشکالت ناشی از آن توانسته است 1۴.5 میلیارد 
دالر برای کاالهای اساسی و ضروری پرداخت کند.

خبر

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی
بهترین اقدام برای کنترل تورم افزایش نرخ سود 
اســت و این نرخ باید بين ۲۴ تا ۳0 درصد تعيين 
شود. برای افزایش نرخ سود در وهله اول باید نرخ 
سود بين بانکی افزایش پيدا کند و در قدم بعد نيز 
نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و در نهایت نيز 
نرخ سود اوراق بدهی، این روندی است که دولت در 
نهایت مجبور خواهد شد آن را انجام دهد، زیرا که 
تورم باید در یک نقطه ای متوقف شود و تنها راه آن 

نيز در حال حاضر همين روش است. 
وقتی نرخ بهره در اقتصــاد را کاهش می دهند به 
این معناست که بانک ها راحت تر می توانند نسبت 

به خلق پول اقدام کنند و شــرایط رشد نقدینگی 
در کشور تسهيل می شــود حال اینکه در کنار آن 
بازار هم ســرمایه هم رونق می یابــد که در ظاهر 
رونق بورس، کمک به توليد اســت اما در واقعيت 
 می بينيم که رشــد بازار ســرمایه کمک به رشد 

نقدینگی است.
شــاید در ابتدا و در ظاهر گمان شود این اقدامات 
به اقتصاد و دولت کمک می کند اما آثار منفی این 
ابزارها در ميان مدت و بلندمــدت ظهور خواهد 
کرد در شــرایطی که دیگر امکان برگشت از آن 
وجود ندارد و باید تبعــات آن را تحمل کرد. از این 
رو دستيابی به رشــد اقتصادی باال و هم نرخ تورم 

کنترل شده در سال جاری بعيد است. همچنين اگر 
بخواهيد با منابع پولی به توليد کمک کنيد هزینه 
این اقدام در بخش تورم خود را نشان خواهد داد. 
جمع بندی در کشورهای دیگر این است که اولویت 
بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد و از آنجایی که 
فهميده اند که بانک مرکزی اگر بخواهد این هدف 
را دنبال کند تحت فشار دولت ها قرار می گيرد و 
نمی تواند هدف خود را محقــق کند، لذا گفته اند 
که بانک مرکزی از دولت مستقل است و ترتيبات 
نهادی را تدارک دیدند که دولت ها نتوانند بر روی 
 تصميماتی که در بانک مرکزی گرفته می شــود 

تاثير بگذارند.

ابزار  کنترل تورم

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه برای مالکان یک میلیون و 5۰۰ 
هزار مســکن خالی پیامک فرســتادیم، گفت: مالکین باید تکلیف 
خانه های خالی را مشخص کنند. یا باید این واحدها را برای فروش 
به بازار عرضه کنند و یا اجاره  دهند و اگر می خواهند به عنوان دارایی 

نگه دارند باید مالیات پرداخت کنند.
»محمد اسالمی« روز چهارشنبه در حاشــیه جلسه هیات دولت، 
شرایط اقتصادی کشور، تحریم، نرخ ارز و نقدینگی را عوامل ایجاد 
تالطم قیمت  مسکن دانست و افزود: این وضعیت روی قیمت همه 
کاالها و خدمات تاثیر گذاشته و مسکن هم متاثر از همین موضوع 

است.
وزیر راه با اعالم اینکه سیاست ما این است که تولید مسکن را شتاب 
دادیم، گفت: روز گذشته شاهد بودید که در گزارش وزیر آموزش و 
پرورش به رهبر انقالب اعالم شد که ساخت ۴۶ هزار واحد مسکونی 

شروع شده است.
وی گفت:طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی را در سرتاسر کشور به 
صورت فعال دنبال می کنیم، پروژه ها فعال است در شهرهای بیشتری 
درحال تحویل زمین به مردم هســتیم که مجموع این برنامه ها به 

عرضه مسکن کمک می کند.
وزیر راه ادامه داد: برای تولید ســریع مسکن همه دستگاه هایی که 
پتانسیل داشــتند را دعوت به کار کردیم و ستاد اجرایی فرمان امام 

ساخت 2۷ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده است.
وی به برنامه وزارت راه برای اخذ مالیات از خانه های خالی اشــاره 
وگفت: نوع دوم فعالیت ما برای عرضه مسکن کشف خانه های خالی 
است. برای یک و نیم میلیون مسکنی که خالی است و مالکین بیش 

از یک واحد مسکونی پیامک فرســتادیم و اکنون سامانه شناسایی 
در اختیار سازمان امور مالیاتی است و مالکین باید تکلیف خانه های 
خالی را مشخص کنند. یا باید این واحدها را برای فروش به بازار عرضه 
کنند و یا اجاره  دهند و اگر می خواهند به عنوان دارایی نگه دارند باید 

مالیات پرداخت کنند.
اسالمی با بیان اینکه نوع سوم اقدام دولت برای عرضه مسکن، بهبود 
وضعیت ســکونتگاهی مردم در بافت فرسوده است، گفت: ساکنان 
بافت فرسوده را برای بازسازی خانه هایشان تشویق کردیم و همچنین 
به لحاظ امنیتی و کیفیت ســکونتگاهی و افزایش تولید مسکن به 
 بانک معرفی کردیم و این ســه کار موازی جزو جریان تولید مسکن 

قرار دارد.
اسالمی به برنامه دولت برای رســیدگی به وضع مستاجران اشاره 
کرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ است که دولت در اجاره مداخله 
می کند و ســقف مشــخص را به صورت قانون اعمــال کرد و همه 
ملزم به رعایت آن هســتند. اگر حتی شــورای حل اختالف حکم 
 تخلیه دهند روســای شــورا مداخله می کنند که حکم قابل اجرا 

نباشد.

تا شب گذشته ۳۱۷ نفر وام اجاره خود را دریافت کردند
وزیر راه همچنین درباره آخرین وضعیت تخصیص وام ودیعه مسکن 
به مستاجران، گفت: با توجه به بررسی انجام شده واجدین شرایط به 
بانک ها معرفی شده اند و همه شعب بانکی در فهرست، دارای شناسه 
و رمزعبور برای ورود به سامانه هســتند تا بتوانند برای افراد واجد 

شرایط پرونده تشکیل دهند و وام را پرداخت کنند.

وزیر راه با اعالم اینکه تا شــب گذشــته 31۷ نفر وام اجاره خود را 
دریافت کردند، گفت: تعداد خانواده های شناسایی واجد شرایط از 

1۰۰ هزار نفر فراتر  رفته است
 وی از جلسه مشترک با بانک ها خبر داد و گفت: با مشارکت بانک های 
بیشــتری روند اختصاص وام به خانواده های شناسایی شده شتاب 
خواهد گرفت. هفته گذشته، زمان آغاز تخصیص وام اجاره از سوی 
بانک ها بود. روز گدشــته با رییس بانک مرکزی گفت و گو داشــتم 
و وعده داد تا اختصــاص وام به خانواده ها شــتاب می گیرد و جمع 
گسترده تری از مردم به صورت روزانه وام ودیعه را دریافت خواهند 

کرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هیچ مانع و ابهامی وجود ندارد و تنها 
خواهش دارم بانک ها به کار خود ســرعت دهند و تعداد بیشتری از 
شعب بانک ها روزانه به مردم وام دهند تا مستاجران از انتطار خارج 

شوند.
اســالمی ادامه داد: به دلیل اینکه منابع تخصیصی به این وام سقف 
مشــخصی دارد ســه کار را انجام دادیم. اوال ســازمان حمایتی را 
جدا کردیم تا مســتقل رفتار می کنند، اولویــت دیگر بحث جامعه 
 کارگری و خانم های سرپرســت خانوار بود که لیست جداگانه ارایه 

می شود.
وی خبر داد: خانواده هــای کمتر از 5 نفره در لیســت اولویت دوم 

هستند و اگر منابع برسد وارد مرحله پرداخت خواهند شد.
اسالمی گفت: با همه مدیرعامالن بانک هایی که سهم بیشتری در 
اعطای وام اجاره دارند تلفنی صحبت کردم و همه قول دهند که به 

کار خود سرعت دهند و حجم کار را افزایش دهند.

وزیر راه و شهرسازی:

مالکان ۱.5 میلیون واحد خالی باید تکلیف خانه های خود را مشخص کنند
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رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسالمی کار کشور 
با گالیه از اینکه دولت و مسئوالن نگران معیشت و سالمت 
جامعه کارگران نیســتند، گفت: زمان اجرای مصوبه حق 

مسکن کارگران مطابق مصوبه شورای عالی کار نبوده است.
فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسالمی 
کار کشــور، در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تسنیم،درباره واکنش وزارت کار در خصوص کاهش 25درصدی 
حق مســکن کارگران با اجرای مصوبه از تیرماه ، گفت:بحث 
کارگران حذف ۶۰۰هزارتومــان نبود. بحث اصلی این بود که 
چرا مصوبه ای که به صورت ســه جانبه در شــورای عالی کار 
تصویب شده است برای تصویب نهایی باید به دولت برود؟ وی 
ادامه داد:مطابق کدام قانون و مقاوله نامه های کارگری است؟در 
نظام دستمزد این موضوع چه جایگاهی دارد؟اکنون که قرار 
است مصوبه تصویب شده شورای عالی کار در هیأت دولت هم 
تصویب شود، تعیین تاریخ بر عهده دولت است؟رئیس شورای 
 عالی کار زمان و تاریخ اجرای مصوبه را به گونه ای مشــخص 
می کند کــه در هیچ مصوبه شــورای عالــی کار این وجود 
نداشــته اســت. که اگر وجود داشــت.برای اثبات و صحت 
یک  ادعای درســت باید مدارک و مســتندات ارائه می شد.  
توفیقی بیان کرد:هــر کس هر ادعایی مطــرح می کند باید 

برای آن دله مشخصی داشــته باشد. مصوبه شــورای عالی 
کار بــرای حق مســکن هیچ تاریخی نداشــت. کســی که 
اعالم مــی کندایــن مســئله دروغ اســت. باید بــرای آن 
 مســتندات ارائه کند.  وی با بیان اینکه قیمــت تخم مرغ و 
نهاده های دامی افزایش چشمگیر پیدا کرده است بیان کرد: 
ظرف سه سال قیمت مســکن 5برابر شــد. قیمت متوسط 
آپارتمان در تهران به 23میلیون تومان رســیده اســت. آیا 
فاصله طبقاتی مورد توجه مسئوالن است؟ آیا شکافی که بین 
سبد معیشت و هزینه ها به وجود آمده مورد توجه دولتی ها 
است؟تورم را به صورت مصنوعی می خواهند کاهش دهند،آیا 
به ضریب جینی و شــاخص تورم توجه دارنــد که چه بالیی 
سرکارگران می آیند. روز گذشته اعالم شد. میانگین درآمدی 
کارمندان دولت ۶میلیون و 5۰۰ هزار تومان شد.میانگین درآمد 
کارگران چقدر است؟افزایش حق مسکن کارگران یکی از مولفه 
های دستمزد است. چرا از سال 13۷۰ مورد بازنگری قرار نگرفته 
است؟اگر این اتفاق افتاده بود امروز بحث کمک هزینه 3۰۰هزار 
تومانی خنــده دار نبود.هزاران خلف وعده از ســوی دولت به 
کارگران وجود دارد. قیمت ماست در یک شب3۰درصد گران 
شد. قیمت دارو در بازه زمانی کوتاهی بسیارگران شد. طبقه 

کارگرنفس های رو به موت را سپری می کند.

بهــای دالر و یــورو در صرافی هــای بانکــی امروز 
)چهارشنبه( با کاهش ۷۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته 
مواجه بود و هر دالر با قیمت 22 هزار و ۷۰۰ تومان و هر 

یورو به بهای 2۶ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید.
به گزارش ایرنا، بازار ارز روز گذشــته شاهد مقاومت 
سفته بازان و نوســان گیران بازار ارز در مقابل فعالیت 

بازارساز و میل بازار برای کاهش قیمت ها بود.
شــروع به کار بازار ارز امروز با عقب گرد قیمت دالر به 
کانال 22 هزار تومانی و کاهش 5۰۰ تومانی نسبت به 
بهای روز گذشته در تابلوی صرافی های بانکی آغاز شد. 
اما به تدریج با پیش رفتن زمان میزان کاهش قیمت در 
صرافی های بانکی افزایش یافت و در ساعت 15 میزان 
کاهش به عدد ۷۰۰ تومان رسید. بر این اساس، هر دالر 
به بهای 22 هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و به قیمت 22 

هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.
همچنین تابلوی صرافی های بانکی برای خرید و فروش 
یورو نیز شاهد عملکردی مشابه با قیمت دالر بود و در 
ساعت تنظیم خبر ،یورو با بهای 2۶ هزار و 8۰۰ تومان 
برای خرید و برای فروش هم قیمــت 2۶ هزار و ۹۰۰ 

تومان معامله می شود.

بررسی بازار غیر رســمی ارز اما نشان دهنده مقاومت 
جدی دالالن بازار در مقابل کاهش قیمت ها است. روز 
گذشته در ساعات پایانی شب سفته بازان و نوسان گیران 
بازار، به یکباره بهای دالر را در بازار آزاد از محدوده 2۴ 
هــزار و 3۰۰ تومان تا محدوده 2۴ هــزار ۶۰۰ تومان 
افزایش دادند. بر همین اساس امروز نیز بازار در همین 
محدوده قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. اما روند بازار 
شاهد افت و خیز قیمت و میل بازار برای کاهش قیمت 
است. به همین دلیل با وجود مقاومت دالالن در بازار ارز، 
در حال حاضر دالر در محدوده قیمت 2۴ هزار و ۴5۰ 

تومان معامله می شود.
در سامانه سنا نیز طی روز کاری گذشته )11 شهریور( 
برای فروش هر یورو مبلغ میانگیــن 2۷ هزار و ۶21 
تومان و برای فروش دالر نیــز رقم میانگین 23 هزار و 

۴۹۰ تومان ثبت شده است.
عالوه براین در سامانه نیما نیز در روز معامالتی گذشته 
)11 شهریور(، خرید هر حواله یورو با میانگین قیمت 2۶ 
هزار و ۴35 تومان ثبت شــد. فروش حواله دالر نیز در 
روز معامالتی گذشته با میانگین قیمت 2۰ هزار و ۶۴۹ 

تومان انجام شد

کاهش ۷00 تومانی قیمت دالر و یورو در صرافی هاحق مسکن 300 هزار تومانی از تیر مطابق مصوبه شورای عالی کار نیست

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه  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.

جناب آقای
قاضی اسدزاده

قاضی محترم شعبه یک دادیاری ناحيه ۱8

بدینوسيله از زحمات جنابعالی و همکاران محترم در 
شعبه یک دادیاری ناحيه ۱8کمال تشکر و قدردانی را 
دارم و آرزوی سالمتی و توفيق روز افزون برای جنابعالی 

از درگاه ایزد منان دارم.
با تشکر

یک شهروند

سرمقاله
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مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: هرچه 
قیمت نهاده ها گران تر شود قیمت تمام شده تولیدات 
دامی هم افزایش می یابد. وقتی سویا در بازار آزاد نسبت 
به بازار دولتی چهار برابر گران تر عرضه می شود، طبیعتا 
هزینه تولید برای دامدار هم باال می رود.سعید سلطانی با 
بیان اینکه عرضه نهاده های دامی وارد شده با ارز دولتی 
بسیار کم است و دامداران مجبور هستند بخشی از نهاده 
های مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت های گزاف 
تهیه کنند، اظهار کرد: دامدار نمی تواند به دام هایش 
بگوید غذا نیست. اگر خوراک  دیر به دام برسد در کاهش 
تولیداتش اثرگذار خواهد بــود. وی ادامه داد:در حال 
حاضر هر کیلو جو که باید ۱۵۰۰ تومان به دست دامدار 
برسد در بازار آزاد به ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ افزایش یافته است. 
همچنین ذرت ۱۵۰۰ تومانی تا ۳۰۰۰ تومان و کنجاله 

سویای ۲۴۵۰ تومانی هم بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان در 
بازار آزاد خرید و فروش می شود. از طرفی با وجود اینکه 
مقدار قابل توجهی کنجاله سویا در داخل کشور تولید 
می شود و دانه های سویا نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
شده است اما متاسفانه کارخانه های داخلی هم در حق 
تولیدکنندگان اجحاف می کنند.مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی دامداران ایران  تصریــح کرد: منوط به اینکه 
بتوانیم تمام نهاده های دامی را بــا ارز  ۴۲۰۰ تومانی 
تهیه کنیم، قیمت دام سنگین پرواری ۳۳ هزارتومان و 
دام سبک هم ۳۶ هزارتومان تمام می شود. به گفته وی، 
حدود ۷۰ درصد هزینه ها در پرورش دام ها مربوط به 
خوراک دام و ۳۰ درصد مربوط به سایر هزینه هاست و 
طبیعتا هرچه قیمت نهاده ها گران تر شود قیمت تمام 

شده تولیدات دامی هم افزایش می یابد. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان پوشــاک مدارس امسال 
معادل ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت سال گذشته فعالیت کردند، 
گفت که امسال بیشترین قیمت لباس مقطع دبستان مربوط 
به کار سه تکه سارافون شلوار است که حدود ۳۴۰ هزار تومان 
عرضه می شود و بیشترین قیمت لباس های مقطع متوسطه 
نیز هر دست حدود ۱۶۰ هزار تومان است. اکرم عیوض خانی 
اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، بخشی از مواد 
اولیه مورد نیاز تولید پوشاک مدارس در پاییز خریداری شده 
بود تا طبق روال هر سال کار به خوبی شروع شود، اما با شیوع 
ویروس کرونا بخــش زیادی از مواد اولیه تهیه شــده بدون 
اســتفاده باقی ماند.  به گفته وی، تولیدکنندگان پوشــاک 
مدارس امسال معادل ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت سال گذشته 
فعالیت کردند و تولید آنها حداقل ۶۰ درصد کاهش داشته 
است؛ این در حالی است که هر سال تولیدکنندگان پوشاک 
مدارس، ظرفیت تولید خود را افزایش می دادند. البته واحدهای 
ضعیف تر به ویژه واحدهایی که با مدارس دولتی همکاری می 

کنند، اصال تولیدی نداشتند.
عیوض خانی تصریح کرد: حتی مدارس غیرانتفاعی که هر سال 
طرح جدید برای پوشاک مدارس در نظر می گرفتند، با توجه 
به وضعیت اقتصادی امسال سعی کردند طرح سال گذشته را 
تمدید کنند تا دانش آموزان بتوانند لباس های سال قبل خود 
را بپوشند و به خانواده ها کمتر فشار بیاید؛ بنابراین این مدارس 

هم فقط برای ورودی های جدید لباس سفارش داده اند. برای 
مثال مدرسه ای با ۲۵۰ دانش آموز احتماال فقط ۵۰ سفارش 
لباس مدرسه دارد.وی با بیان اینکه وضعیت کاری واحدهای 
تولیدی که با مدارس دولتی کار می کنند بدتر است، تصریح 
کرد: شنیده ها حاکی از آن است که بسیاری از واحدهایی که با 
مدارس دولتی همکاری می کردند امسال کال تولید نداشته اند.
عیوض خانی همچنین درباره ســود باالی مدارس از فروش 
روپوش مدرســه گفت: به نظر نمی رسد که در شرایط فعلی 
این وضعیت تکرار شــود؛ چراکه به تبع شیوع ویروس کرونا 
و وضعیت اقتصادی مردم، مدارس می خواهند دانش آموزان 
را حفظ کنند؛ بنابراین به ندرت طرح لباس ها را تغییر دادند 
و می توان گفت که ۹۰ درصد مدارس غیرانتفاعی طرح سال 
گذشته پوشاک مدارس را تکرار کردند.همچنین به گفته وی 
با توجه به اینکه بازار پوشاک مدارس کشش ندارد، معموال 
قیمت ها ساالنه تغییر زیادی نمی کند و هر ساله درصد سود 
تولیدکنندگان کمتر می شود؛ به طوری که امسال بیشترین 
قیمت لباس مقطع دبستان مربوط به کار سه تکه سارافون 
شلوار فاستونی و پیراهن تترون خارجی است که حدود ۳۴۰ 
هزار تومان عرضه می شود و در گران ترین لباس های مقطع 
متوســطه نیز معموال از داکرون بروجرد اســتفاده می شود 
که هر دست ۱۶۰ هزار تومان قیمت دارد.سال گذشته این 
تولیدکننده پوشاک مدرســه گفته بود که سود مدارس از 

فروش لباس مدرسه ۴ برابر تولیدکنندگان است. 

در حالی که گسترش ویروس کرونا، درآمد هوانوردی 
شــرکت فرودگاه ها را به میزان چشــمگیری کاهش 
داده، مدیرعامل این شــرکت از هدف گــذاری برای 
هوشمندسازی و همچنین فعال بودن همه فرودگاه ها 
خبر داد.از زمانی که خبر گســترش ویــروس کرونا 
در کشــورمان اعالم شــد، صنعت هوانــوردی ایران 
مانند تمامی جنبه های این صنعت در سطح جهان با 
چالش های بزرگی روبرو شد، اما برنامه ریزی برای عبور 
با حداقل خسارت همراه با تالش برای انجام طرح های 
در دست اقدام، از جمله راهکارهای مدیریتی بوده که در 
سطح مدیریت ارشد صنعت فرودگاهی ایران مد نظر قرار 
گرفته است. یکی از این اقدامات، برنامه ریزی شرکت 
برای هوشمندسازی فرودگاه ها برای به حداقل رساندن 
ارتباط فیزیکی در سه سرفصل شامل اقدمات بهداشتی 
و ارائه تسهیالت، ارائه خدمات با کمترین تماس فیزیکی 

و فاصله گذاری در این دوران ویژه است.
سیاوش امیرمکری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در این باره 
می گوید: بر اســاس گزارش مراجع بین المللی شیوع 
ویــروس کرونا موجــب کاهش ۵۰ درصــدی تعداد 
مسافران و کاهش ۶۰ درصدی درآمدهای فرودگاهی 
در دنیا شده است. در واقع، از زمان شیوع ویروس کرونا 
که اواخر سال گذشته رخ داد، دنیا تحت تأثیر قرار گرفت 
و می توان گفت طی ۵۰ ســال گذشته از میان هشت 

بحران جهانی، کرونا بیشترین تأثیر منفی را بر صنعت 
هوایی داشته است. زیان ۶.۲ میلیارد دالری وارد شده 
بر درآمد خدمات ناوبری هوایی دنیا در شش ماه نخست 
سال ۲۰۲۰، موضوع بسیار مهمی است که امیرمکری، 
سهم ایران از این زیان را ۶۹ میلیون دالر اعالم می کند 
و می گوید: با پیش بینی مراجع بین المللی، امســال 
شاهد کاهش ۵۰ درصدی درآمد صنعت هوانوردی دنیا 
خواهیم بود و تا پایان سال ۲۰۲۴ می توان امیدوار بود 
که به درآمد پایان سال ۲۰۱۹ برسیم.در حالی که این 
عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری از کاهش شدید 
پروازها و همچنین درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
ایران سخن می گوید، همچنین تاکید می کند که هیچ 
فرودگاهی به علت گسترش ویروس کرونا تعطیل نشده 
است و تمامی فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت 
آماده خدمت رســانی هســتند، موضوعی که در این 
وضعیت بغرنج، یک خبر امیدوارکننده به حساب می آید.

امیرمکری در این باره می گوید: شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران نه تنها در این مدت فرودگاهی را 
تعطیل نکرده است، بلکه تمام تمهیدات الزم را به منظور 
پذیرش مسافران و ایرالین ها با رعایت موازین اعالمی از 
سوی وزارت بهداشت در این شرایط خاص در دستور کار 
خود قرار داده است. البته شرکت های هواپیمایی گاهی 
به دلیل کاهش تعداد مسافر در برخی از مسیرها، اقدام 

به لغو پروازها کرده اند.

معاون وزیر صنعــت گفت: تأمین ســرمایه در 
گردش، مشــکالت بیمه و مالیات را موانع پیش 
روی واحدهای تولیدی مســتقر در شهرک های 
صنعتی برشمرد و از برنامه ریزی برای راه اندازی 
۱۵۰۰ واحد راکــد صنعتی خبر داد.محســن 
صالحی نیا گفت: هم اکنون بیش از ۴۵۰ شهرک 
صنعتی و ۴۰۰ ناحیه صنعتی در کشور درحال 
بهره برداری اســت کــه حدود ۴۷ هــزار واحد 
تولیدی در این شهرک ها و نواحی مستقر هستند 
و حدود ۳۳ هزار واحــد تولیدی نیز زمین دارند 
و درحال ســاخت ســوله، نصب ماشین آالت و 
تجهیزات هستند که این تعداد به ۴۷ هزار واحد 

تولیدی افزوده خواهد شد.
وی افزود: بر اســاس آخرین پایش انجام گرفته، 
۱۰ هزار واحد صنعتیـ  حدود ۲۱ درصدـ  راکد 
بوده و تولید حدود ۲۴ درصد واحدهای تولیدی 
کمتــر از ۵۰ درصد ظرفیت اســت، ۵۰ درصد 
واحدهای تولیدی باقی مانــده نیز با بیش از ۶۰ 
درصد ظرفیت تولید فعال هســتند.مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با اشــاره به وظایف شــهرک های صنعتی 
اضافه کرد: شهرک های صنعتی موظف هستند 
زیرســاخت هایی مانند برق، آب، راه دسترسی، 

فیبر نوری، مخابــرات، تصفیه خانه فاضالب و ... 
را برای واحدهای تولیــدی فراهم کنند که این 
زیرســاخت ها بر اســاس زمان  بندی مشخص، 
مصــارف مورد نیــاز و صنایع مــورد نظر ایجاد 

می شود.
صالحی نیا تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی 
جدید التأسیس در شهرک های صنعتی در تهران 
را یکی از مشکالت اساسی این واحدها توصیف 
کرد و ادامه داد: برای حل این مشــکل، پروژه ای 
مشــارکتی با همکاری برق منطقــه ای، وزارت 
نیرو و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
تعریف شده است و اجرای آن می تواند عملکرد و 
وضعیت شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی 
را متحول کند.معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: از آن جایی که سال جاری به 
نام "جهش تولید" نامگذاری شده و این موضوع 
به دلیل اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، بهبود 
تولید در شرایط فعلی کشــور یکی از مهمترین 
موضوعات است، باید دستگاه ها تمام تالش خود 
را برای اجرای پروژه هــای مربوط به تأمین برق 
شهرک های صنعتی به کار برند تا بتوان از سرمایه 
 گذاری های انجام شده در این مکان بهره برداری 

مناسبی کرد.

در روزهایــی کــه صحبت از 
قیمت گذاری خودرو در بورس 
مطرح است شورای رقابت روز 
گذشته از منتفی شدن ورود 
خودرو بــه بورس خبــر داد.  
احتکار، قفل شــدن معامالت، عدم تعادل میان عرضه و 
تقاضا، قیمت گذاری های غلط و... از جمله چالش هایی است 
که این روز ها بازار خودرو با آن دست وپنجه نرم می کند. در 
این میان نیز مسئوالن با ارائه راهکار های مختلف سعی در 
آرام کردن فضا را دارند، راهکار هایی که طبق گفته برخی از 
کارشناسان نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه فساد را بیشتر 
و زمینه را برای یکه تازی دالالن و سودجویان فراهم می کند.  

رضا شیوا، رئیس شــورای رقابت در این رابطه اعالم کرد: 
تا زمانی که شورا تشخیص ندهد که خودرو می تواند وارد 
بورس شود این موضوع امکان پذیر نیست، چراکه خودرو 
جزو کاالهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین 
کند که می تواند وارد بورس شود یا خیر؟ که با توجه به طرح 
و بررسی آن در شورا، فعال عرضه خودرو در بورس منتفی 
است مگر این که کسانی بیایند اســتدالل قانع کننده ای 
برای آن بیاورند. شــیوا افزود: من نمی دانم مشکل روش 

فعلی و قرعه کشی کجاست که آن را زیر سوال می برند، 
در حالی که در این روش  شانس یکسان برای تمامی افراد 
وجود دارد و وقتی یک کاالیی با تعداد محدود باید تقسیم 
شود قرعه کشی بهترین راهکار است که در آن میزان نفوذ و 
رانت به حداقل خواهد رسید. به گفته فعاالن بازار خودرو این 
روز ها بزرگ ترین مشکلی که چه در حوزه ملک و چه خودرو 

به وجود آمده این است که شفافیت را از بازار گرفته اند. در 
گذشته اگر قرار بود مصرف کننده واقعی خودروی پرایدی را 
خریداری کند در چند سایت اینترنی جست وجو می-کرد 
و حدود قیمت را می دید. االن قیمت ها از پلتفرم های آنالین 
حذف شده اســت، در این شرایط فروشندگان هر قیمتی 
که بخواهند را به مصرف کننــده می گویند و برخی ها هم 

تنها درصورت مراجعه حضوری قیمــت خودروی خود 
را اعالم می کنند. در این شــرایط فرآیند خرید در حوزه 
ملک و یا خودرو بســیار پیچیده شده است. از سوی دیگر 
وقتی شفافیت در بازار نباشد میزان سوءاستفاده ها افزایش 
پیدا می کند و اثرات آن تا ســال های سال گریبان گیر ما 

خواهد بود. 

ورود خودرو به بورس منتفی شد

افزایش قیمت  خودرو  با  گرانی دالر

ابهام در سالمت قرعه کشی خودرو 
فرید زاوه، کارشناس خودرو 

متاسفانه هدف وزارت صمت از برگزاری قرعه کشی عدالت در توزیع نبوده و نیست. ثبت نام خودرو از طریق راه حلی به نام قرعه کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضا را مدیریت نخواهد کرد. قرعه کشی برای ثبت نام خودرو 
عجیب ترین سیاست برای مدیریت بحران در بازار بوده است. متاسفانه کسی  قبول نمی کند که اصل اشکال قیمت گذاری دستوری بوده و همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم کرده است.

به طور کلی نمی توان سالمت برگزاری قرعه کشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعالم نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعه کشی را پیدا نکرده اند سرخورده شده و سالمت قرعه کشی را 
زیر سوال خواهند برد. خودروسازان دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و اشکاالت بازار خودرو را حضور دالالن عنوان می کنند و به همین منظور برای واگذاری خودرو قرعه کشی را ارایه کرده اند. این اقدام عمالً تأثیری در کاهش قیمت 
خودرو و شکستن قیمت بازار نخواهد داشت چون ریشه اصلی افزایش قیمت جای دیگری است. از طرفی دیگر متاسفانه اقداماتی که در شورای رقابت انجام می شود در راستای کاهش اعتماد مردم به حاکمیت است. ورود خودرو به 

بورس کاال همچون بقیه مسائلی که حرف و حدیث در موردشان زیاد است یک پروژه از پیش شکست خورده خواهد بود که جز اینکه وضعیت را از اینی که هست بدتر کند هیچ کمکی به بهبود شرایط نمی کند.
طرح عرضه خودرو در بورس کاال به همان میزان کار اشتباهی است که قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت. شما کاالیی را به بورس می برید که کشف قیمت کنید، نه اینکه  بر ای آن  ساز و کار خرید و فروش تعریف کنید. اصاًل 
ساز و کاری برای خرید و فروش خودرو در بورس وجود ندارد که شما چنین هدفی را دنبال کنید. واقعیت این است که اقتصاد کشور دچار تورم است و همه چیز در این اقتصاد گرفتار گرانی شده است. حال آمده ایم در چنین وضعیتی 
با روش های دستوری با برخی از این اقالم مثل خودرو که به عنوان ویترین تورم کشور شناخته می شوند برخورد کردیم. نتیجه این شده است که این شرکت ها حدود ۶۰ -۷۰ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده اند که خود این مسئله 

باعث تشدید تورم شده است چرا که اینها از بازپرداخت وامی که از بانک ها گرفته اند عاجز مانده اند بانک ها هم با اضافه برداشت مواجه شده اند و مجدد نقدینگی جدید خلق شده است.
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آسیب بورس با تصمیمات اشتباه
روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه

شرایط بازار سرمایه را به گونه ای رقم زده اند که اگر حقوقی ها را دعوت به عرضه و فروش سهام نمی کردند بازار سهام شرایط بسیار بدتری را تجربه می کرد. اصل دعوت از حقوقی ها برای سرو سامان دادن به بازار سرمایه اشتباه بوده است 
اما اینطور به نظر می رسد که عملکرد آنها موجب بهم ریختگی بورس شده است. اگر حقوقی ها در بازاری با این شرایط ورود نمی کردند همان ۱۵ هزار میلیارد تومان خرید هم در هفته گذشته در بورس انجام نمی شود و نقدشوندگی در 
بازار وجود نداشت. بنابراین موضوعی که مهم است این است که تصمیماتی که برای رشد سهام گرفته می شود تصمیمات درستی نیست. باید اجازه دهیم بازار سیر طبیعی خود را طی کند و اگر هم می خواهند به بازار کمک کنند نباید با 
اعالم قبلی و اعالم حضور باشد. باید حقوقی ها چراغ خاموش در این بازار شروع به فعالیت می کردند.  اما همه حقوقی ها یک شخصیت نیستند و شستا که نماد آن ارزش بسیاری دارد همان تامین اجتماعی است و کد حقوقی آن دولت است. 
بنابراین موظف هستند همانطور که در عرضه اولیه 8 هزار میلیارد تومان فروش کردند پس از آن نیز حمایت خود را تداوم ببخشند. باید اعالم حضور کنند و در بازار فعالیت داشته باشند. باید با اعالم  فروش و با خرید کد تامین اجتماعی به 
مردم بفهمانند که این ارزش همچنان ادامه دارد نه اینکه سهامداران را به حال خود رها کنند. باید به مردم  بفهمانند عاقب سهامداران برای آنها مهم است و باید اعالم حیات مداوم داشته باشند. امروز تصور مردم از بازار سهام این است که 
دولت نگاه زودگذر به بورس داشته و تمام تالش حاکمیت برای تامین مالی بوده است. البته ممکن است شاهد تعادل بازار در روزهای پیش رو باشیم. حتی اگر شاهد اصالح بازار باشیم نیز امری دور از انتظار اتفاق نخواهد افتاد. با این حال به 

نظر نمی رسد در ماه های آتی، بازار با همین سرعتی که به پیش رفته شاهد رشد قیمت ها باشد مگر آنکه انتظارات تورمی به شکل قابل توجهی تقویت شود.

روز گذشته برخی سهامداران 
در اعتراض بــه دخالت های 
ســهامداران حقوقی مقابل 
تاالر شیشه ای دست به تجمع 
زدند و شعارهایی سر دادند. 
فعاالن بازار بر این اعتقادند که دخالت سازمان بورس و 
حقوقی های بازار و شتابزدگی در تصمیم گیری، باعث 
متوقف شدن روند رشد بورس و خدشه دار شدن اعتماد 
سرمایه گذاران شده است. این طور به نظر می رشد که 
علت ریزش های سنگین بورس در هفته اخیر مروبط به 

تکاپوی سازمان بورس و حقوقی های بازار و عجله بی 
رویه برای کنترل بازار است که موجب جلوگیری از ادامه 
روند مثبت بورس شده است. از طرفی دیگر کارشناسان 
بازار سرمایه اظهار داشته اند که وجود خوشبینی بیش 
از حد مسئوالن باعث شد جلوی رشد بورس گرفته شده 
و به اصطالح بازار را منطقی کنند. این در حالی اســت 
که نهاد ناظر نباید در روند بازار دخالت کرده و تنها باید 
درشفاف شدن بازار و استفاده نکردن از رانت نظارت کند 
نه اینکه به محض مثبت شدن بازار، برای جلوگیری از 

شتاب بورس و رسیدن به تعادل عجله کند.

اعتراض به عدم حمایت دولت از بورس
این در حالی اســت که فعاالن بازار سرمایه در توییتر 

در اعتراض به قطع حمایت دولت از بورس با هشــتک 
#بورس_محکم با یادآوری ســخنان حمایتی رییس 
جمهور از بورس خواســتار حمایت دولت از این بازار و 

سرمایه های مردم شدند.

عرضه بیش از حد حقوقی ها
حســین محمدی، عضو هیات علمی گــروه اقتصاد 
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشــهد در این رابطه می 
گوید: با توجه به نقدینگی که طــی ماه های اخیر وارد 
بازار سرمایه شده است، اگر شاخص بورس بدون مداخله 
دولت به حرکت خود ادامه دهد، قطعا شاهد رکوردهای 
بهتری در بازار بورس خواهیم بود و ســرمایه گذاران 
بیشــتری به این بازار جذب خواهند شد اما متاسفانه 

ســازمان بورس و دولت عمدا به دنبال مداخله در بازار 
بورس هستند. به طوری که شواهد حاکی از آن است که 
دولت با مداخالت در هسته معامالت و انتشار اخبار ضد و 
نقیض، نوسانات بسیاری را در بازار سرمایه به وجود آورده 
که این مساله موجبات نگرانی و دلهره سرمایه گذاران 
و بعضا خروج سرمایه گذاران خرد را فراهم آورده است. 
شاهد این مدعا ۲ الی ۳ شیفت کردن معامالت، اختالل 
در هسته معامالت )این مساله باعث شده سرمایه گذاران 
نتوانند به موقع خرید و فروش انجام دهند(، مداخله و 
عرضه بیش از حد حقوقی ها در برخی مواقع و متوقف و 
آزاد کردن مداوم برخی نمادها است. در واقع، این قبیل 
مسائل موجب می شود به تدریج اعتماد مردم از این بازار 

سلب شود و سرمایه از این بازار خارج شود.

سهامداران در انتظار نشانه های مثبت در بورس هستند

دلهره  سهامداران  
انتقاد از فروش های حقوقی ها در بازار سرمایه                                                        اعتراض به دخالت های سهامداران حقوقی در تاالر شیشه ای
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کاهش ۶۰ درصدی تولید لباس فرم مدرسه

افزایش چند برابری قیمت نهاده های دامی در بازار آزاد

پاندمی ۶۹ میلیون دالر به صنعت هوانوردی کشور خسارت زد

برنامه ریزی برای راه اندازی ۱۵۰۰ واحد راکد 
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كارآفرینی دوای درد بيكاری
   نازیال نورفردی/فعال اقتصادی

یکی از بخش های اقتصادی که در دوران بحران اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می توان 
روی آن حساب ویژه ای باز کرد، کارآفرینی است. شاید این تلقی در جامعه و مخصوصا 
صاحبان فکر و سرمایه وجود داشته باشد که در این دوره تحریم و کرونا اقتصاد کشور را به 
خود مشغول کرده است دیگر توان آفرینش کار وجود ندارد ولی باید گفت که پژوهش های 
اقتصادی مختلف این ایده را رد کرده اند و برعکس بر این مساله تاکید دارند که کارآفرینی 
در دوره های این چنینی رشد بیشتری داشته است.در تعدادی از پژوهش های اقتصادی 
به »اثر ناچاری« در اقتصاد اشــاره می کنند که افراد، کســب و کارهای خرد و کالن و 
دولت ها در بحران هایی که برای آنها به وجود می آید بر اثر فشــار و به تعبیری ناچاری 
دست به کارآفرینی می زنند. از این دیدگاه کارآفرینان، افرادی هستند که فرصت ها را 
درک می کنند، خالءها را می بینند و با نگاه جستجوگرانه در پی شکار فرصت ها هستند. 

برای فهم بهتر این موضوع باید به سراغ اصول پایه ای کارآفرینی برویم. کارآفرینی، فرآیند 
توسعه کسب و کاری است که با یک ایده نوپا، از صفر شروع می شود و به مرحله اجرایی 
می رسد تا به یک کسب و کار سودده تبدیل شــود. در این دوره باید به »فرآیند« بودن 
کارآفرینی و از »صفر« شروع کردن آن توجه داشت. البته باید توجه کرد که این فرآیند 
همواره با پذیرش »ریسک« در زمینه های مختلف همراه بوده است و در نهایت به معرفی 
یک محصول و یا نوعی خدمت جدید به جامعه منتهی می شود. به احتمال زیاد در اطراف 
خود با افرادی مواجه شده اید که از بستر اینستاگرام برای فروش محصولی استفاده کرده اند 
و به سود قابل قبولی نیز رسیده اند. یا از تماس افرادی که به سراغ فروش شبکه ای رفته اند 
معذب شده اید. این کسب و کارهای خرد نتیجه همان فشار اقتصادی است که به جامعه 

وارد شده و آنها برای منافع خود دست به اقداماتی از جنس کارآفرینی زده اند. 
بیکاری وجوه مختلفی دارد و بخشی از آن که بیشتر از باقی حوزه ها باعث رنجش خاطر 
جامعه و بسیاری از بیکاران شده است حجم باالی تحصیل کرده های بیکار است..  وقتی 
پای صحبت صاحبان کسب و کارهای خرد و کالن بنشینید یک تجربه مشترک را همه 
بر آن تاکید دارند و آن چیزی نیست جز اینکه فارغ التحصیالن دانشگاهی حتی وقتی 
از بهترین دانشگاه های کشور خارج می شوند هیچ شناختی نسبت به فضای کار ندارند 
و وقتی وارد فضای کار می شوند تازه باید از ابتدا مناسبات کار مخصوصا در بخش های 
صنعتی را به آنها بیاموزند. بحث مهارت آموزی در مدرسه و دانشگاه همواره مورد تاکید 
صاحب نظران این حوزه بوده و هست و در فرآیند تولید نیز این نیاز بیش از پیش خود 

را نشان می دهد.
نیروی متقاضی کار با فرآیند کار که اصلی ترین مولفه برای یک فرد شــاغل محسوب 
می شود آشنا نیست و بسیاری از کســب و کارها به همین دلیل دچار افول می شوند. 
خوشبختانه یک دهه است که بحث مهارت آموزی در جامعه جدی تر گرفته می شود و 
دیگر مدرک، فرد جویای کار را به شغل نمی رساند و این مهارت است که اولویت دارد. 
چه خوب بود اگر زودتر از این دوره در مدرسه و دانشگاه فکری به حال این ماجرا می شد.

این پدیده یک وضعیت دوگانه را به وجود آورده است. ترکیبی از تهدیدها و فرصت های 
مختلف. فارغ التحصیالن دانشگاه با اینکه مهارت های کار کردن را کمتر دارند ولی این توان 
را دارند که با اندک زمان و هزینه آماده فرآیندهای کارآفرینی شوند. شاید ورود آن بخش از 
نیروی کار که در دانشگاه ها حضور نداشته و توان استفاده از ابزارهای جدید را کمتر داشته 

باشد به بحث کارآفرینی سخت تر از فارغ التحصیالن دانشگاهی باشد.

آمار پایين دانشجویان خارج از كشور زنگ خطر است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: با وجود تحریم ها در بعضی از 
حوزه ها ما رشد خوبی داشتیم مثالً در قضیه کرونا خیلی از استارت آپ ها مانند حوزه آموزش، 
رشد بسیار خوبی را تجربه کردند. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و 
رئیس بنیاد ملی نخبگان با روزنامه ایران گفتگویی داشته است که مهمترین بخش های آن 

در ادامه آمده است.

ادامه ورود دانش بنیان ها به بورس
- نوع توسعه شرکت های دانش بنیان با استارتاپ ها متفاوت است، در تمام دنیا استارتاپ ها 
برای بقای خود وارد بورس می شوند. به زبان ساده، استارتاپ در  زیر زمین خانه ها و از یک جمع 
خانوادگی سربرمی آورد و شکل می گیرد و چه بسا اولین بودجه را نیز همین خانواده ها تأمین 
کنند اما درنهایت توسعه استارتاپ ها به بورس ختم می شود کاری که اکثر استارتاپ های موفق 
دنیا همچون آمازون، اوبر و... طی کرده اند. - 35 شرکت دانش بنیان و استارتاپ در تابلوی  
بورس قرار دارد که 180 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. پیش بینی ما این است 
که تا پایان این دولت، بیش از 70 شرکت خواهیم داشت، البته ما در حال ترغیب شرکت ها برای 
ورود به بورس هستیم. - اولین و مهم ترین مشکل، نحوه قیمت گذاری شرکت های استارتاپی 
است، چون این شرکت ها برخالف شرکت های دیگری که به بورس وارد می شوند زمین، ملک 
یا سوله ندارند. پس قیمت گذاری آنها نیاز به یک فرهنگ جدید دارد از طرف دیگر بسیاری 
از قوانین سنتی که داخل بورس وجود دارد با نحوه رشد و بلوغ این شرکت ها سازگاری ندارد.

- در حال حاضر 8 صندوق خطرپذیر در بورس در حال پذیره نویسی هستند و فکر می کنم 11 
صندوق دیگر هم در حال وارد شدن به بورس هستند.

باید به سمت سرمایه گذاری پرخطر برویم
- ما باید به سمتی برویم که 40 درصد بازار سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر 
بروند به جای اینکه به سمت تأمین مالی از طریق گرفتن وام باشند. چرا که بورس، یک مکان 
خوبی است که شرکت ها می توانند از طریق آن برای توسعه خودشان تأمین مالی بشوند. 
حاال این تأمین مالی می تواند به دو صورت باشد یا از طرف صندوق های خطر پذیری که وارد 
بورس شده اند یا از طریق ورود مستقیم خود شرکت به بورس، اتفاقی که در حال حاضر برای 
شرکت هایی که وارد بورس شده اند افتاده است و این شرکت ها خیلی سریع توانسته اند به 

بودجه خوبی برای توسعه خودشان دست پیدا کنند.

استارتاپ های بزرگ، باید استارتاپ های کوچک را بخرند
- روند توسعه استارتاپ ها به این صورت است که استارتاپ های بزرگ، باید استارتاپ های 
کوچک را بخرند. توجه داشته باشید استارتاپ، وقتی بزرگ می شود درست است که به منابع 
مالی زیاد دست پیدا می کند اما یک چیزی را از دست می دهد و آن نو آوری است. نوآوری، قلب 
توسعه استارتاپ است و نو آوری در استارتاپ های بزرگ شکل نمی گیرد چرا که استارتاپ های 
بزرگ همیشه یک مســیر مشــخص را طی می کنند و آن قدر جرم آنها سنگین است که 
نمی توانند برای یک هدف براحتی و خیلی سریع تغییر مسیر بدهند. به همین علت نو آوری 
از طریق شرکت های کوچک باید به این شرکت ها تزریق شود. یعنی هر چه استارتاپ های 
بزرگ، استارتاپ های کوچک را بتوانند خریداری و روی آنها سرمایه گذاری کنند یک مکانیسم 

برد - برد شکل می گیرد.
- به نظرم کسانی که مخالف ورود اســتارتاپ های بزرگ به بورس هستند هنوز مکانیسم 
اکوسیســتم نوآوری را بدرســتی نمی شناســند، چون منطقی ترین کار همین است که 
استارتاپ های بزرگ در بورس تخلیه بشوند و استارتاپ های کوچک نیز برای بقا توسط همین 
استارتاپ ها خریداری بشوند اتفاقی که در حال حاضر در اکوسیستم کشور در حال انجام است.

- پروژه روبــات انســان نما »ســورنا« یک پــروژه مرز دانشــی اســت. نبایــد انتظار 
داشــته باشــیم این روبات، وارد یــک کار تجاری شــود چرا کــه قرار اســت از طریق 
آن ریــزش دانش در صنایع مختلــف صورت بگیــرد. در حال حاضر ما روبات ســازهای 
فوق العاده ای در کشــور داریم که در حوزه روبات های صنعتی مشــغول به کار هســتند 
 و کم کم به  ســمت تکنولوژی هایی مثــل هوش مصنوعی، تشــخیص چهــره و... روی

 آورده اند .

يادداشت

اخبار

شیپورخارجازپلتفرمخودبرایکاربرانلینکپرداختارسالنمیکند
شیپوردرراستایجلوگیریازسواستفادهکالهبرداراندرفضایمجازیکهباارسالپیامکهایدروغینموجبضرروزیانبرخیازکاربراناینپلتفرمآنالیندرجآگهیآنالینشدهاند،با

انتشاربیانیهایاعالمکردهکههرگزپیامکیبرایپرداختوجهبرایبروزرسانیآگهیبرایکاربرانخودارسالنمیکند.

با وجود اینکــه پای دالالن 
سال های ســال است که در 
اقتصاد ایران باز شــده؛ اما 
داســتان جدید از این قرار 
اســت که با وضعیت کنونی 
اقتصاد و به هــم ریختگی بازارها مــردم هم همپای 
دالالن و نگران از کاهش ارزش پس انداز اندک خود، 
راهی بازار سرمایه، ارز، طال و مسکن شده اند تا ارزش 

آن را حفظ کنند. 
روز چهارشنبه در حالی معاون توســعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون خبر داده که هم اکنون ۶3 درصد 
درآمد افراد از محل کار و فعالیت نیســت و از خرید و 
فروش مستغالت، سود حساب بانکی و خرید و فروش 
سکه و ارز است، که بیانگر این است که داللی در ایران 

رو به افزایش است.
 همین نقدینگی سرگردان که اکنون با ریزش بورس 
ســر از بازار مســکن درآورده و این بــازار را به لحاظ 
افزایش قیمت صدرنشــین بازارهای موازی ساخته، 
دارایی های مردمی اســت که هرچند از نظر مالی در 

وضعیت خوبی به ســر نمی برند ولی سعی می کنند 
با خرده پول هایی کــه دارند، خانه بخرنــد و پس از 
 رســیدن به ســود آن را فروخته و وارد بازار پرســود 

دیگری کنند. 

افزایش درآمد غیرشغلی خانوارها
»عیسی منصوری«، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ســال ۹0 
درآمد غیرشــغلی خانوارها 57 درصد بوده اســت. به 
عبارتی درآمدهــا از محل کار و فعالیت نبوده اســت 
بلکه از خرید و فروش مستغالت، سود حساب بانکی، 
خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال 
۹۶ به 4۹ درصد و در حال حاضر به ۶3 درصد رسیده 
است. این بدان معنی اســت که منابع و درآمد افراد با 
هدف افزایش سرمایه به ســمت بورس و فعالیت های 
دیگر  می رود و در نتیجه درآمد حاصل از شــغل کم 
می شــود.« معاون توســعه کارآفرینی وزارت تعاون 
گفت: »بنابراین توجه به بــازار کار بدون توجه به بازار 
تولید، مصرف، بازار کاال، بازارهای مالی و غیره منطقی 
 نیســت و باید ســایر بازارها را در کنار بازار کار رصد 

کنیم.«
در این میان با کاهش جذابیت بورس به عنوان اولین 

بازار واســطه گری، بخشی از ســرمایه ها از بازارهای 
سهام و ارز در میانه تابستان تغییر جهت داد و افزایش 
تقاضا برای خریدهای ســرمایه ای از بازار ملک باعث 
شد تورم ماهانه مســکن به 10.5 درصد در مردادماه 
برسد. بیکاری، پس اولین سناریویی که برای افزایش 
داللی پیش روی ما قرار داد، جذابیت بازارهای مالی و 
سود داللی در این بازارهاست. سناریوی دوم بیکاری 

نیروی کار اســت. جویای کار زمانی که از یافتن شغل 
دلسرد می شود، از بازار کار خارج شده و سعی می کند 
اندک پس انداز سابق خود را حفظ کند. بنابراین خرید 
و فروش سهام، ارز، سکه و در مقیاس بزرگ تر مسکن 
را جذاب می بیند و به این ســمت می آید. »کسب و 
کار« در گفتگو با یک کارشــناس، ریشه این معضل را 

بررسی می کند.  

63 درصد درآمد افراد از محل كار نيست، بلكه از خرید و فروش مستغالت و سكه و ارز و بورس است

امرار معاش  با  داللی  در  بازارها
دوره نان بازو خوردن سرآمد، سود در داللی است

واکاوی  گرایش  مردم  به داللی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

اگر از ابرگروه دالالن در ایران چشم بپوشیم، قشر متوسط جامعه که عمدتا از میان کارگران و کارمندان هستند، به سمت فعالیت های داللی رفته اند و این چیِز جدیدی نیست زیرا طی گذشت سالیان اخیر میزان حقوق و دستمزد 
این گروه متناسب با تورم افزایش نیافته و به همین دلیل حقوق اندک آنها کفاف مخارج شان را نمی دهد.  بنابراین این فرد به فکر کار دومی می افتد و داللی در بازارهای دارایی را به دلیل اقتصاد نابه سامان ایران جذاب می بیند. این 
فرد ممکن است وارد بورس شود و به خرید و فروش سهام بپردازد، ممکن است وارد بازار خودرو یا گاهی هم سکه شود و یا به سمت بازار ارز برود. این گرایش به سمت بازارهای دارایی برای حفظ قدرت خرید پول است. همچنین 
بسیاری از قشر متوسط به دلیل حقوق کم سعی می کنند از طریقی آن را جبران کنند تا بتوانند امرار معاش داشته باشند. بنابراین نمی شود به مردم خرده گرفت. گناه اصلی بر گردن تورم و اقتصاد نابه سامان ماست. به همین 
دلیل برای کاهش داللی باید تورم را مهار و قدرت خرید افراد را تقویت کنیم و قیمت ها را کاهش دهیم تا انگیزه مردم برای ورود به چنین کارهایی کم شــود. در مقابل گروه دوم یعنی ابردالالنی هستند که تنها به دنبال کسب 
سود به بازارهای دارایی وارد می شوند و بدون دادن مالیات سودهای کالنی کسب کرده اند. جالب اینجاست که فعالیت و خرید و فروش این گروه در جایی ثبت نمی شود. وظیفه سازمان امور مالیاتی و آنهایی که بحث پولشویی 
را مطرح می کنند یا آنهایی که دنبال پایه مالیاتی جدید می گردند است که ابزارهای شناخت این گروه را به طور شفاف معرفی کنند. نمونه این مالیات، مالیات بر عایدی مسکن است یا اخذ مالیات از کسانی که سکه پیش خرید 
کرده بودند. این نوع مالیات ها را در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته داریم. در ایران معموال مجلس با این نوع مالیات ها مخالفت می کند و دولت هم زیاد راغب نیست که با بحث مالیات بر اجاره مسکن، عایدی مسکن 
و مسکن و مواردی نظیر این درگیر شود. این در حالی است که در ماه های اخیر توصیه مسئوالن این است که مردم وارد بورس شوند ولی در کشورهای دیگر چنین سیاست انگیزشی دیده نمی شود؛ ولی کاری که دولت انجام 
داد این بود که برای تامین کسری بودجه اش به سمت خصوصی سازی رفت اما زمانی که خصوصی سازی به بیراهه رفت، تصمیم گرفت سهام شرکت هایش را در بورس عرضه کند. بنابراین بسته های سهام »دارا یکم« و »دارا 
دوم« را در بورس عرضه کرد. حتی افراد بدون دریافت کد بورسی نیز نمی توانند این سهام را خریداری کنند. بدین ترتیب این ماجرا شروع شد. مسلما قصد دولت قصد مثبتی بوده یعنی مردم هم اطالع پیدا می کنند و هم اگر می 
خواهند وارد بازارهای ارز، طال و مسکن و... شوند راه های جایگزینی وجود دارد که می توانند بروند و به عنوان سرمایه گذاری به آن نگاه کنند. تا اینجای کار کامال درست است. اما ریزش اخیر بورس نشان داد که بورس سالطینی 

هم دارد که می توانند صف های عرضه یا خرید ایجاد کنند و به این صورت وجوه قابل توجهی را ببرند بدون اینکه مالیات خاصی پرداخت کنند و اینجاست که می بینید حقوقی ها و حقیقی های کالن وارد این قضیه می شوند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

بررسی های نقشــه و مســیریاب بلد که به تازگی 
در صفحه توییتر این ســرویس منتشــر شده نیز 
نشــان می دهد که در تعطیالت گذشــته با وجود 
تمام هشــدار ها، میزان تردد از خروجی های اصلی 
تهران 50 درصد افزایش داشته است. بلد با استفاده 
از میزان اســتفاده کاربرانش از این مســیریاب به 

اطالعات جالبی در زمینه تردد افراد در تعطیالت 
آخر هفته گذشته رسیده است. آن طور که در تصویر 

منتشر شــده از سوی نقشه و مســیریاب بلد قابل 
مشاهده است، میزان سفرهای مردم در تعطیالت 

آخر هفته گذشته تهران )5 و ۶ شهریور( به مقاصد 
مختلف شهری کشور نسبت به هفته پیش از آن، 50 
درصد افزایش داشته است.براین اساس بیشترین 
تردد در خرجی تهران- شــمال دیده می شود که 
نسبت به هفته پیش از شروع تعطیالت هفته دوم 

شهریور ماه رشد 10۲.4 درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت آســیاتک، ابراز امیدواری کرد 
که با توجه به آماده بودن این شرکت، امکان عرضه 
اولیه سهام  آســیاتک در بازار بورس تا آخر پاییز 
۹۹ فراهم شود. محمد علی یوســفی زاده، در این 
گفت وگوی زنده اینستاگرامی با سردبیر ماهنامه 
پیوســت، درباره موضوعات مختلفــی از جمله 
 ADSL ، دورکاری در دوران کرونا، سرویس های
VDSL و خدمات دیتاسنتر، تعرفه سرویس ها، 
مشکالت پینگ و  فعالیت کمرنگ آسیاتک در بازار 

VODها صحبت کرد.
 در بین شــرکتهای اینترنتی بازار تلــکام ایران، 
آســیاتک از جمله شــرکت هایی اســت که طی 
سال های گذشته تالش های زیادی برای ورود به 
بورس انجام داده است؛ اما در مقاطع مختلفی ورود 
این شــرکت به بورس با تاخیر همراه شده است. 
حاال محمدعلی یوســفی زاده، مدیرعامل شرکت 
آســیاتک می گوید که با توجه بــه انجام تمامی 
کارهای الزم امیدوارند که تا پایان پاییز سال جاری 
 امکان عرضه اولیه ســهام این شــرکت در بورس

 فراهم شود.
یوســفی زاده یکی از دالیل موفقیت آسیاتک در 

سال های گذشــته را شبکه گســترده فروش و 
پشتیبانی خود از طریق نمایندگان کشوری اعالم 
کرد. به گفته یوسفی زاده سهم آسیاتک از کل بازار 
اینترنت با احتساب شــرکت مخابرات 1۲ درصد 
است که این سهم تنها در بین شرکت های دارنده 
پروانه ارتباطات ثابت )FCP( به بیش از ۲5 درصد 

می رسد.
مدیرعامل آســیاتک، در پاســخ به این سوال که 
آســیاتک برای توسعه ســرویس VDSL چه 
قدم هایی را برداشته اســت گفت: »طبق قرارداد 
بیت استریم نوع ۲، ما می توانیم از امکانات خود و 
سایر اپراتور هایی که در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده اند بهره وری کنیم. به همین ترتیب با قرارداد 
بیت استریم نوع ۲ که با شرکت مخابرات بستیم، 
ما یازده هزار مرکز مخابراتی و تمام کافوهای نوری 
آن ها را تحت پوشش قرار می دهیم و تا کم تر از یک 

ماه دیگر فروش VDSL ما عملیاتی می شود.«
از جملــه طرح هایــی کــه آســیاتک در زمینه 

توسعه ســرویس فیبرنوری ســال گذشته و در 
جاشــیه برگزاری نمایشــگاه الکامپ سال ۹8 از 
آن رونمایی کرد، زیرســاخت های ارائه سرویس 
به ۲ میلیــون مشــترک اینترنت ثابــت بر پایه 
فیبرنوری بود. طرحی که ســال گذشته یک بار 
به دلیل مخالفــت رگوالتوری متوقف و ســپس 
با رایزنی هــای انجام شــده بین این ســازمان و 
آســیاتک و اعمال تغییراتی در طــرح مجددا به 
اجرا گذاشته شــد. او در مورد وضعیت فعلی این 
سرویس به پیوســت گفت: »بخش دوم همکاری 
ما با مخابرات قرارداد بیت اســتریم نوع یک است. 
در اینجا، ما یا کنار مخابــرات یا به جای مخابرات 
روی امکانــات نســل جدید یعنــی VDSL و 
 FTTH ســرمایه گذاری و این امکانــات را مهیا 

می کنیم.«
آنطور که مدیرعامل آسیاتک به پیوست می گوید 
در زمان شروع شــیوع ویروس کرونا در کشور با 
توجه به چندبرابر شدن مصرف اینترنت و پرشدن 

ظرفیت شــبکه اینترنت موبایلی، تعداد کاربران 
شبکه اینترنت ثابت کشور نیز رشد قابل توجه ای 
داشــه اســت. او در این زمینه به پیوست گفت: 
»آسیاتک در زمان شــیوع کرونا با رشد هیجانی 
باالی ۶5 درصد مواجه شــد و بعد از آن نســبت 
به شش ماه گذشــته، بین 30 تا 40 درصد رشد 

ثابت داریم. 
یوسفی زاده در پاسخ به این سوال که دلیل انتخاب 
برج میالد به عنوان محل قرارگیری دیتاســنتر 
آســیاتک چه بوده گفت: »طراحی اولیه ترازی از 
برج میالد که در اختیار ما اســت، برای تجهیزات 
مخابراتی بوده و دلیلی که ما آنجا را انتخاب کردیم  
این بود که این مکان ظرفیت الزم برای راه اندازی 
این سرویس در این وسعت را داشت و همین مساله 
باعث شد تا در عرض ۶ ماه این پروژه به بهره برداری 
برسد، درصورتی که اگر می خواستیم از صفر این 
پروژه را استارت بزنیم شاید چندسال این کار طول 
می کشــید. اکنون نیز بســیاری از سرویس های 
مهم داخل کشــور از این دیتاسنتر و دیتاسنتری 
که در نزدیکی شرکت زیرساخت داریم، استفاده 

می کنند.«

»احمد عسگری«، مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی 
فناوری پارک فناوری پردیس از رونمایی 3 محصول تولید 
شده توسط شرکت های عضو این مجموعه در همجدهمین 
اجالس ســالیانه پارک فناوری پردیس، خبر داد.چندی 
پیش فراخوان شناســایی محصوالت برتــر پارک جهت 
رونمایی در هجدهمین اجالس سالیانه پارک منتشر شد. 
»احمد عسگری«، مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی 
فناوری ضمن اشــاره به این نکته گفت: فراخوان رونمایی 
از 7 تیرماه در سایت پارک و ســایر ابزارهای اطالع رسانی 
منتشر شد و شــرکت های عضو تا تاریخ ۲8 تیر ماه برای 
ارسال اطالعات محصوالت خود فرصت داشتند.عسگری 
بیان کرد: تمامی شرکت های عضو پارک اعم از مستقر و غیر 
مستقر و همچنین اعضای شعب پارک ازجمله کارخانه های 
نوآوری، امکان حضور در این فراخوان را داشتند.مدیر کل 
سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک فناوری پردیس 
در مورد فرآیند ارزیابی محصوالت ارائه شده برای رونمایی 
در اجالس سالیانه، توضیح داد: ارزیابی متقاضیان رونمایی از 

محصوالت برتر در چارچوب شاخص های ارزیابِی رونمایی 
و همچنین خوداظهاری و مستندات ارسالی شرکت ها، آغاز 
شد. پس از آن کمیته اولیه ارزیابی با حضور معاونان و مدیران 
پارک تشکیل و چند محصول برای راهیابی به ارزیابی ثانویه، 
انتخاب شدند.وی ادامه داد: مرحله بعدی ارزیابی محصول 
توسط کارشناسان و مشاوران فنی و تخصصی پارک بود. در 
این مرحله سطح فناوری و همچین صحت  خوداظهاری و 
مستندات دریافت شده توسط شرکت ها سنجیده و در نهایت 
محصوالت برتر برای رونمایی در هجدهمین اجالس سالیانه 
پارک فناوری پردیس برگزیده شدند.عسگری اظهار داشت: 
باتوجه به ارزیابی های صورت گرفته براساس شاخص های 
رونمایی، بررسی های فنی و بازدیدهای میدانی، 3 محصول  
تولید شــده در حوزه های مکاترونیک، پلیمر، مکانیک و 
اتوماسیون برای رونمایی در اجالس سالیانه پارک انتخاب 
شدند.مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک 
فناوری پردیس در مورد شاخص های ارزیابی محصوالت 
گفت: برای انتخــاب محصوالت برتر جهــت رونمایی در 

اجالس سالیانه، تعدادی شاخص های ارزیابی وجود دارد. 
محصول متقاضی یا نوع ارتقا یافتــه آن نباید در دوره های 
قبلی اجالس سالیانه پارک، جشنواره ها و رسانه های داخلی 
و خارجی، معرفی یا رونمایی شده باشد. همچنین محصول 
باید فرآیند تجاری ســازی را کامل طی کــرده و حداکثر 
۲ سال سابقه فروش متناسب با ظرفیت بازار محصول را، 
داشته باشد.وی ادامه داد: محصوالت برتر نباید نمونه مشابه 
داخلی در کشور داشته باشد و همچنین شرکت متقاضی 
برای رونمایی محصوالت خود در اجالس سالیانه پارک باید 
مجوز و تأییدیه فنی مورد نیاز را از مراجع ذی صالح گرفته 
باشد. عالوه بر این محصول باید در رفع نیازهای حیاتی و 
استراتژیک کشور و کاهش یا قطع وابستگی به کشورهای 
خارجی، تاثیر گذار باشد.عسگری در مورد مزایای رونمایی 
محصوالت در هجدهمین اجالس ســالیانه پارک فناوری 
پردیس، بیان کرد: محصوالتی که در اجالس سالیانه رونمایی 
می شوند از مزایای ذاتی رونمایی برخوردار خواهند شد. اما 
عالوه بر آن از مزایایی مانند برگزاری رویداد معرفی محصول 

و شرکت فناور با حضور تمامی مشتریان برای محصوالت 
برتر، بهره مندی از لیزینگ محصول رونمایی شده تا سقف 
5 میلیارد ریال و تسهیل فرآیند جذب سرمایه جهت توسعه 
محصول رونمایی شده، بهره مند می شوند.وی افزود: ارائه 
کمک هزینه جهت بهبود فرآیند طراحی صنعتی محصول، 
ارائه کمک هزینه ساخت کلیپ تبلیغاتی از محصول برتر یا 
شرکت و حمایت از ثبت اختراع بین المللی از طریق کانون 
پتنت ایران، از دیگر مزایــای رونمایی محصول در اجالس 
سالیانه پارک است.مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی 
فناوری پارک فناوری پردیس در مورد دیگر مزایای رونمایی 
گفت: رونمایی از محصول در اجالس سالیانه مزایای دیگری 
نیز از جمله معرفی محصول در فضای مجازی، قرارگیری 
محصول برتر در سایت پارک و سامانه فن بازار ملی ایران، 
پوشش خبری و تبلیغاتی از طریق ساخت مستند، انجام 
مصاحبه و هماهنگی پخش در رسانه های مختلف، هماهنگی 
درج تبلیغات در نشریات تخصصی و معرفی جهت حضور 

در برنامه های تخصصی صدا وسیما، در پی خواهد داشت.

مسيریاب بلد اعالم كرد

افزایش ۵۰ درصدی تردد از خروجی های تهران در تعطیالت گذشته

ورود آسیاتک به بورس تا پایان پاییز ۹۹

رونمایی از 3 محصول جدید در هجدهمین اجالس سالیانه پارک فناوری پردیس

يادداشت


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



