
با باز شدن مدارس، کالهبرداران با موضوع فروش لوازم التحریر 
ارزان قیمت، اقدام به ارسال لینک های جعلی و هدایت کاربران 
به درگاه های فیشینگ بانکی برای ســرقت اطالعات بانکی 

شهروندان و خالی کردن حساب آن ها می کنند.
به گزارش ایســنا، یکی از شــگردهای جمع آوری اطالعات 
کاربران، ســایت های فیشینگ اســت. رصد فضای مجازی 
سایت هایی جعلی را نشــان می دهد که برای ارائه خدمات به 
کاربران، اطالعات حساب افراد را جمع آوری و از این اطالعات 

سوءاســتفاده کرده یا آن را در اختیار دیگران قرار می دهند. 
از طرفی،   شــروع فعالیت مدارس بعد از یــک دوره  تعطیلی 
طوالنی، جذابیت خاص خود را برای دانش آموزان به خصوص 
دوره ابتدایــی دارد و اگرچه وزارت آمــوزش و پرورش اعالم 
کرده نیازی به خرید لباس فرم جدید نیســت، ولی شــوق و 
 ذوق دانش آموزان در تهیــه لوازم التحریــر و کیف و کفش 

وصف ناشدنی است.
از سوی دیگر به دلیل شــیوع ویروس کرونا، تمایل خانواده ها 

به خرید اینترنتی بیشتر شد است و تبلیغات با موضوع فروش 
لوازم التحریر ارزان قیمت هم در فضای مجازی کم نیســت. 
این موضوع بهانه خوبی اســت برای مجرمیــن اینترنتی که 
کاربران را به  ســوی درگاه های جعلی هدایــت کنند. زیرا به 
گفته مســووالن مرتبط با امنیت کاربران در فضای مجازی، 
بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های 
اجتماعی است. به همین دلیل پلیس فتا در این زمینه هشدار 
داده است که برای خرید این اقالم حتماً به سایت های معتبر 

دارای ای نماد مراجعه کنید. مهم ترین عنصر در ارزیابی اعتبار 
هر فروشگاه اینترنتی داشــتن نماد اعتماد الکترونیک است. 
نماد الکترونیک فقط به فروشگاه های حقیقی یا حقوقی اعطاء 
می شود که توسط سیستم های دولتی ازجمله مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک، کسب وکار آن ها تائید شده باشد. معموالً 
فروشگاه هایی که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگوی نماد را 
در صفحه اصلی قرار می دهند تا همه بتوانند آن ها را بررسی 
کنند. با توجه به اینکه کالهبرداران، اقدام به ارسال لینک های 

جعلی تحت عنــوان خرید آنالیــن لوازم التحریــر با قیمت 
باورنکردنی در شبکه های اجتماعی می کنند، الزم است فریب 
پیام ها و آگهی های تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی در 
کانال ها و گروه ها را نخورید و اگر قصد خرید آنالین را دارید، 
حتماً از فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک 
خرید کنید، زیرا این فروشــگاه های اینترنتی در عین مجاز و 
معتبر بودن، ملزم به رعایت قوانین نیز هستند و از خرید کاال 
و خدمات تبلیغ شده در شبکه های اجتماعی خودداری کنید.

مدیــر مطالعــات اقتصادی و ســنجش 
ریســک بورس کاالی ایران گفت: بورس 
کاال دو ایــده پیش فــروش اوراق متری 
مسکن و حراج الکترونیک امالک به جای 

مزایده های دولتی را در نظر دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس 
کاال، جواد فــالح در مــورد روش پیش 
فروش اوراق مسکن در بورس توضیحاتی 
داد و با بیان اینکه پیش فروش مســکن 
موجب گرانی قیمت ها در بازار نمی شود، 
گفت: بــورس کاال نمی خواهد مســکن 
آماده برای فروش عرضه کند؛ بلکه طرح 
مذکور پیش فروش مســکن در این بازار 
شفاف اســت. چراکه در هر منطقه وقتی 
ملک ساخته شــده ای با قیمت مشخصی 
مورد معامله قــرار می گیرد، قیمت پیش 
فروش واحدهای جدید نیز بر اســاس آن 
و زیــر قیمت ملک معامله شــده، تعیین 
می شــود و به همین دلیل پیش فروش 
ملک به شــیوه اوراق متــری در بورس 

 کاال ارتباطی بــا گرانی قیمت مســکن
 نخواهد داشت.

وی خصــوص حــراج امــالک دولتی و 
شــبکه بانکی در بورس گفت: بورس کاال 
با همــکاری با وزارت راه و شهرســازی و 
تاکید وزیر راه برای عرضه امالک دولتی 
و ارگان ها در بازار سرمایه، درصدد برآمده 
تا این امالک را در قالب حراج الکترونیک 
عرضه کند کــه در این زمینــه ایده ها و 
طرح های بورس کاال برای عرضه امالک 
در بستر بورس در حال پیاده سازی است.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک 
بــورس کاالی ایران در خصــوص امکان 
جلوگیری از افزایش قیمت مســکن در 
بورس گفت: یکــی از دالیل اصلی گرانی 
مســکن کمبود عرضه اســت که در این 
زمینه می توان بــا اســتفاده از ابزارهای 
بورسی، جذب ســرمایه و متعهد کردن 
سازندگان به عرضه این عارضه را درمان 

کرد.

معاون سازمان خصوصی سازی از احتمال تمدید زمان پذیره نویسی 
صندوق ETF دولتی )دارا دوم( به مدت یک هفته خبر داد.

»حسن عالیی« )دوشنبه( در گفت و گو با ایرنا با اشاره به احتمال 
تمدید زمان پذیره نویسی صندوق ETF دولتی )دارا دوم( افزود: 
در نخستین ابالغیه منتشر شده برای پذیره نویسی دومین مرحله 
از عرضه صندوق ETF تا ۱۹ شهریور ماه به فعاالن بازار فرصت 
داده شد تا در پذیره نویسی این صندوق مشارکت کنند اما اکنون 
براساس مذاکرات صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا زمان اعالم 

شده جهت مشارکت بیشتر مردم تمدید شود.
وی اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شــده و برنامه های 
صورت گرفته ممکن است به مدت یک هفته، زمان پذیره نویسی 

صندوق ETF دولتی )دارا دوم( تمدید شود.
عالیی درباره میزان مشارکت مردم در پذیره نویسی این مرحله 
از صندوق های ETF گفت: شرایط بازار سرمایه در پذیره نویسی 
صندوق دارا یکم با شرایطی که اکنون برای صندوق دارا دوم وجود 
دارد بسیار متفاوت است، به همین دلیل در وضعیت فعلی نمی توان 
آمار درستی را از میزان مشارکت افراد در پذیره نویسی صندوق دارا 
دوم  اعالم کرد و این امر بعد از اتمام زمان پذیره نویسی امکان پذیر 
است. معاون سازمان خصوصی با اشاره به عرضه سومین مرحله از 
عرضه صندوق ETF بازار گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران 

 ETF و برنامه ریزی انجام شده عرضه سومین مرحله از صندوق
دولتی که شــامل صنایع فلزی و خودرویی است پابرجا است و تا 

پایان آذر ماه انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پذیره نویسی نخستین مرحله واگذاری سهام دولتی 
در قالب صندوق های قابل معامله بورسی که شامل سهام سه بانک 
ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی بود از روز یکشنبه 
)۱۴ اردیبهشت( آغاز و تا ۳۱ اردیبهشت ماه به عنوان آخرین مهلت 

ثبت نام برای مشارکت در این صندوق ها در نظر گرفته شد.
بعد از گذشــت حدود ســه ماه و نیم از عرضه ســهام بانکی ها و 
بیمه ای ها از طریق صندوق های ETF در بورس، پذیره نویســی 
دومین مرحله از عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به نام 
دارا دوم از پنجم شهریور در چهارمین روز از هفته دولت، طبق وعده 
داده شده از ســوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد و تا پایان 
روز ۱۹ شــهریور یعنی به مدت دو هفته به متقاضیان خرید این 
صندوق فرصت داده شد تا نسبت به مشارکت در پذیره نویسی این 
صندوق اقدام کنند. دارا دوم شامل سهام شرکت های پاالیشگاهی، 
پاالیش نفت تهران )شتران(، پاالیش نفت تبریز )شبریز(، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( و پاالیش نفت بندر عباس )شبندر( است که 
شیوه عرضه این صندوق مانند نخستین مرحله از عرضه صندوق 

سرمایه گذاری دولتی در نظر گرفته شد. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن 
اعالم راه اندازی یک تا چند نئوبانک در کشور 
تا سال ۱۴۰۰ از تهیه اطلس توانمندی های 
هوش مصنوعی در حوزه بانکداری خبر داد و 
گفت: در زمینه احراز هویت قوی نیز در حال 
حاضر سند ایرانی این حوزه درحال تدوین ا 

ست و بعد ازانجام، تصویب و ابالغ خواهد شد.
به گزارش ایســنا، مهران محرمیان امروز در 
رویداد دو روزه مجازی ارائه نیازهای فناورانه 
حوزه امنیت فناوری اطالعــات )افتا( که در 
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، افزود: 
فعاالن این حوزه شــرکت ها و اســتارتاپ ها 
هستند که می توانند از سرویس های بانکداری 
و ترکیب آن با حوزه هــای دیگر، حوزه های 
جدید برای ارائه خدمات به مشــتریان ارائه 
کنند. وی با بیان اینکه بانکــداری باز، کلید 
به وجود آمدن ســرویس های جــذاب برای 
مشتریان است، اظهار کرد: اصلی ترین وظیفه 
بانک های مرکزی در حوزه پرداخت و تسویه، 
نظارت، سیاست پولی و بانکداری دولت است 

و یکی از فناوری های اصلی که ما در صنعت 
بانکی نیاز داریم و در حال حاضر در دنیا از آن 
استفاده می شود، هوش مصنوعی است. هر جا 
هوشمندی وارد  شود، ما شاهد افزایش سرعت، 
کیفیت سرویس، شناسایی موارد متقلبانه و 
تخلف و کاهش مداخالت انسانی و به دنبال آن 

کاهش فساد هستیم.
محرمیان خاطر نشان کرد: براین اساس در حال 
حاضر با کمک تیمی از خبرگان دانشگاه ها و 
بخش های صنعتی، با وضعیت سنجی از کشور 
در حال تهیه اطلــس توانمندی های هوش 
مصنوعی در حوزه بانکداری هستیم تا بتوانیم 
بخشی از قابلیت های آن را در یک افق ۵ ساله 

محقق کنیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان 
اینکه بخشی از حمایت های در نظرگرفته برای 
این بخش در الیه بسترسازی و توانمندسازی 
است، یادآور شد: اتوماسیون رباتیک فرآیندها و 
نئوبانک ها از حوزه های جدید فناوری اطالعات 

در حوزه بانکداری است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره 
چرایی کاهش عرضه کره در بازار و افزایش قیمت 

این محصول توضیح داد.
علی شــریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با 
توجه به اینکه بخش قابل توجهی از گاوهای شیرده 
ایران از نژادهایی هســتند که شیر کم چرب تولید 
می کنند، چربی موجود در این شیرها بیشتر برای 
ماست ها، شیرها و دوغ های پرچرب موجود در بازار 
استفاده می شود و عمال نژاد این گاوها طوری نیست 
که بتواند نیاز کشور در حوزه هایی مانند کره یا خامه 
را برطرف کند. به گفته وی، با توجه به این شرایط، 
در تمام سال های گذشته، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از 
نیاز کره کشور به شکل وارداتی برطرف شده و این 

روال مربوط به کوتاه مدت نیست.
عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه برای مطرح 

کردن شــعارهایی چون خودکفایی در تولید کره 
باید با توجه به واقعیت های اقتصادی سخن گفت، 
توضیح داد: اینکه ما بخواهیم نژادی از گاو را در ایران 
فعال کنیم که شیر پرچرب مناسب برای تولید کره 
را در اختیار ما بگذارد، موضوعی پیچیده، طوالنی 
مدت و نیازمند منابع اعتباری گسترده خواهد بود، 
از این رو الاقل در شــرایط فعلی، واردات بخشی از 

نیاز، گزینه های غیرقابل انکار است.
شریعتی در پاسخ به این ســوال که چه عاملی در 
فرایند واردات کره تغییر کرده که موجب کم یاب 
شــدن یا گران شــدن این محصول در بازار شده، 
تصریح کرد: کره در ماه های ابتدایی سیاست ارزی 
جدید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد و پس از آن 
نیز برای مدتی ارز حمایتی گرفت اما در حال حاضر 
این ارزها دیگر تخصیص پیدا نمی کند. احتماال علت 

اصلی اتفاقات روزهای اخیر در بازار، افزایش هزینه 
ارزی در واردات این محصول است.

وی با بیان اینکه برای برطرف کردن مشکالت این 
حوزه باید نحوه مدیریت ارزی این بازار در ماه های 
گذشته به شکل جزئی بررسی شــود، اظهار کرد: 
وقتی ارز چند نرخی می شود امکان سواستفاده نیز 
به وجود می آید. اینکه در ماه های گذشته چه افراد 
یا شرکت هایی برای کره ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، 
چه مقدار از این محصول را وارد کشور کردند و در 
کجا توزیع شد، سواالتی است که باید به آنها پاسخ 
داده شــود. ما در مقام تهمت زدن بــه فردی قرار 
نداریم اما وقتی ارز چند نرخی است، احتمال رانت و 
سواستفاده نیز وجود دارد و اگر به طور دقیق ارزیابی 
نکنیم، شاید در آینده با پدیده ای مثل سلطان کره 

نیز مواجه شویم.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه 
تاکنون یک میلیون و ۳۳هزار مقرری بیمه بیکاری 
کرونا پرداخت شده است، گفت: افرادی که بیکاری 
آنها تــا خرداد ماه ادامه دار شــده اســت به دفاتر 

پیشخوان مراجعه کنند.
مســعود بابایی،مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار 
در گفت وگو با تسنیم ، درباره جزئیات جاماندگان 
بیمه بیکاری گفت:در اســفند ماه که سامانه ثبت 
درخواست بیمه بیکاری به صورت آنالین طراحی 
شــد, متقاضیان با مراجعه به سامانه می توانستند 

درخواست خود را ثبت کنند.
 وی با اشــاره به  اینکه هر ســاله حدود ۱۲هزار و 
۵۰۰نفر به جمعیت مقرری بگیر بیکاری اضافه می 
شوند ادامه داد: در اســفند ماه با جمعیت انبوهی 
مواجه شــدیم, که چاره ای نداشــتیم تا ثبت نام 

را سیســتمی کنیم.چون معذوریت زیادی مانند 
تعطیالت نوروزی, تعطیالت کارمندان و تعطیلی 
کاریابی ها را داشــتیم, بحث محدودیت هایی که 
برای ورودبه ادارات گذاشــته شد,همین باعث شد 
تا سامانه ای طراحی شود, در طراحی با مشکالتی 
روبرو بودیم. حدود 8۵۰هزار نفر در ســامانه بیمه 
بیکاری ثبت نــام کردند که حــدود ۷۳۰هزار نفر 
مشــمول پرداخت مقرری بیمه بیکاری شدند.  در 
اســفند ماه ۴مرحله پرداخت شــده است که  سه 
مرحله آن مربوط به افرادی بودکه تاریخ بیکاری آنها 
فروردین ماه بوده است  که برایشان پرداخت شد و از 

اردیبهشت تا کنون, ۲مرحله پرداخت شده است.
وی بیان کرد:شماره شــبای افرادی که مجددا ً در 
قالب یک فایل در ۲۱مرداد ماه به خزانه داری ارسال 
شده اســت, در مجموع وزارت کار برای افرادی که 

جامانده بودند اقدامی نیست که انجام نداده باشد. 
تالش کردیم که این واریزی ها به زودی انجام شود. 
 بابایی بیان کرد:عالوه بر دو لیســت قبلی, حدود  
۱۵هزار نفر هم بودند که شماره حساب آنها  درست 
نبوده است. به همین دلیل لیست آنها عودت داده 
شده اســت.  گاهی تعداد ثبتی آنها کم بوده است, 
گاهی شماره حســاب آنها  کم بوده است, یا به نام 
فرد دیگری بود, همخوانی بین کد ملی , تلفن همراه 
و شماره شبا نبوده است. ارســال پیامک برای این  
لیســت ۱۵هزار نفری از چهارشنبه قبل آغاز شده 
است. چون به تعطیالت برخورد کردیم حدود ۲۴ 
ســاعت زمان در نظر گرفته ایم, زمانی که شماره 
ها ارسال شــود, به تأمین اجتماعی ارسال, بعد از 
بررســی در تأمین اجتماعی به خزانه داری ارسال 

می شود و سپس واریزی صورت می گیرد.

فیشینگ اطالعات با تله لوازم التحریر ارزان

راه اندازی نئوبانک ها در ایران تا سال ۱۴۰۰احتمال تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق ETF پاالیشیمسکن آماده در بورس کاال بصورت متری عرضه نمی شود

جاماندگان بیمه بیکاری به دفاتر پیشخوان مراجعه کنندپای  سلطان کره  در میان است؟
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 گرانی دالر  با  افزایش 
انتظارات تورمی 

نقش حقیقی های درشت 
در ریزش بورس

افزایش تورم 
بازار  اجاره

افزایش نرخ ارز که از اواسط 
هفته گذشــته به صورت 
ناگهانی آغاز شــد، با وجود 
عرضه سنگین ارز در بازار 
افزایش خواهــد یافت زیرا 

کمبود ارز نیست که...

   حمید دیهیم، رئیس انجمن 
اقتصاددانان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
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افزایش اجاره بها
 با  وام  ودیعه  مسکن

ثبت رکوردهای جدید 
در بازار خودرو

شاخص کل در بورِس یکدست منفی روز دوشنبه 40 هزار واحد ریزش کرد 

هجوم  سهامداران خرد  به صف های فروش
صفحه۴
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اجاره  کارت  ملی  و تقسیم  سود   دالر  سهمیه ای
دالالن   مهم ترین  خریدار دالر  سهمیه ای  هستند
داللی  مردم  عادی  در  بازار ارز

مردم   برای   خرید   دالر  سهمیه ای  و   سود  4   میلیونی   به   بازار  ارز   هجوم  آورده اند

با گذشت دوماه از تصویب اعطای وام ودیعه اجاره 
به مســتاجران تنها ۳۰۰ نفر از متقاضیان موفق به 
دریافت این تسهیالت شده اند. کندی و تاخیر در 
پرداخت این وام مستاجران را با مشکالت بسیاری 
روبرو ساخته و از آنجاییکه فصل تابستان زمان اوج 
جابجایی هاست تعداد اندکی از متقاضیان مشمول 
دریافت این تسهیالت شــدند.  همچنین در نظر 
نگرفتن ســازوکار اعتراض متقاضیانی که شرایط 
اخذ تسهیالت را احراز نکرده اند و همچنین ارتباط 
ضعیف بین مستاجران و وزارت راه و شهرسازی از 
نقاط ضعف طرح تسهیالت ودیعه مسکن به حساب 
می آید که ابهامات فراوانی را بــرای مردم به وجود 
 آورده اســت. با وجود وعده مســئوالن وزارت راه و 

شهرسازی در ارتباط...

بازار امروز خریدو فروش خودرو رکورد جدیدی را 
ثبت و افزایش قیمتهــا در آن به ۳۰میلیون تومان 
در انواع خودروهای داخلی و مونتاژ رســیده است. 
این درحالیست که وزارت صنعت همچنان سکوت 
کرده و نظاره گر بازار است. بازار خرید و فروش خودرو 
امروز نسبت به روز گذشــته با رشد بیشتر قیمت 
ها روبرو شده اســت. به نحوی که قیمت خودرو به 
صورت ساعتی در حال تغییر است و هیچ مسئول و یا 
واحد نظارتی پاسخگوی به هم ریختگی بازار خودرو 
نیست. در روز گذشته رشــد قیمتها تا ۲۵ میلیون 
تومان در انواع خودروهای داخلی رسیده بود اما امروز 
قیمت ها رکورد ۳۰ میلیون تومانی را زده است. شک 
افزایش قیمتها برای فروشندگان خودرو نیز عالمت 

سوال بسیاری دارد که هنوز...



اقتصاد2
ایران وجهان

۴هزار نفر وام ودیعه مســکن 
دریافت کردند

 وزیر راه و شهرســازی گفت: تا شب گذشته 
حدود ۴ هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت 
کردند و روند تکمیل پرونده باقی متقاضیان 

نزد بانک ها ادامه دارد.
»محمد اسالمی« روز دوشــنبه در حاشیه 
مراسم پنجمین مرحله بهره برداری از ناوگان 
ریلی، در خصوص آخرین وضعیت اعطای وام 
ودیعه مسکن به مســتاجران گفت: اعطای 
وام ودیعه مسکن ســرعت گرفته است و تا 
شب گذشته حدود ۴ هزار نفر وام را دریافت 

کردند.
وی ادامه داد: اکنــون ۱۵۰۰نفر نیز پرونده 
خود را تشــکیل داده اند و در صــف انتظار 
دریافت وام هســتند. ســامانه شناســایی 
متقاضیــان هیــچ مشــکلی نــدارد و روند 

پرداختی ها با سرعت در حال انجام است.
وزیر راه در پاسخ به ســوال ایرنا در خصوص 
آخرین وضعیت شناســایی خانه های خالی 
گفت: برای همه افرادی کــه مالک بیش از 
یک خانه خالی هستند پیامک ارسال شده و 
اکنون وزارت راه و شهرسازی در حال راستی 
آزمایی است. به محض نهایی شدن وضعیت 
خانه های خالی لیست در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار می گیرد تا روند صدور قبض های 

مالیاتی آغاز شود.
وی تاکید کرد : نرخ های اصالح شده مالیات 
که از سوی کمیسیون عمران مجلس تعیین 
شده بازدارندگی کافی را دارد و اخذ مالیات با 

نرخ های جدید انجام می شود.

همزمان با هفته تعاون از سوی مدیرعامل 
مطرح شد؛

تشریح اقدامات اثربخش بانک 
توسعه تعاون در اقتصاد ملی

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون در گفتگویی به مناســبت هفته تعاون 
با روابط عمومی ضمن اشــاره به اینکه بانک 
توســعه تعاون از ابتدای تاســیس تاکنون 
عالوه بــر ایفای نقش موثر در حــوزه پولی و 
بانکی کشــور تالش کرده تا با فعالیت موثر 
در رونق بخشــی حوزه تعاون نیز اثرگذاری 
بی بدیل خود را به اثبات رساند، گفت: عملکرد 
و فعالیت بانک توسعه تعاون در خالل مدت 
۱۱ سال متوجه توسعه و رونق کمی و کیفی 

بخش تعاون و تعاونگران بوده است.
مهدیان افــزود: این بانک جوان توســعه ای 
در حال حاضر با ۴۰2 شــعبه و ۴8 باجه در 
سراسر کشور در حال خدمت رسانی به عموم 
هموطنان اســت و وجود تنها 8.7 درصد از 
شعب بانک در استان تهران و مابقی در سراسر 
کشور نشان از توجه و اهتمام بانک به توزیع 

شعب جهت دسترسی بهتر تعاونی ها دارد.
وی تصریح کرد: همچنین برابر اساســنامه 
مصوب، بانک موظــف اســت 7۰ درصد از 
تســهیالت پرداختی را در چرخــه فعالیت 
اقتصادی بخش تعاون قرار دهد و 3۰ درصد 
مابقی تسهیالت اعتباری تخصیصی به بخش 
خصوصــی تعلق گیرد که عمال آمــار و ارقام 
عملکردی این بانک حاکی از تحقق این مهم 

می باشد.
مهدیان با تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون 
با هدف گذاری و اولویت قــرار دادن موضوع 
جهش تولید از ابتدای ســال 99 تاکنون در 
بخش های مختلفی ایفای نقــش نموده، به 
پرداخت تسهیالت مربوط به رفع موانع تولید 
و رونــق در تعاونی هــا و بنگاه های کوچک و 
متوسط، اســتمرار اجرای طرح ملی اعطای 
تســهیالت ارزان قیمت به منظور توســعه و 
ایجاد اشتغال پایدار روســتایی و عشایری و 
عاملیت بند الف تبصــره ۱8، کمک به حفظ 
حیات بنگاه های اقتصــادی از طریق امهال و 
تمدید هدفمند تسهیالت پرداختی، اعطای 
وام قرض الحسنه به مدد جویان کمیته امداد 
و بهزیســتی، ازدواج و مشــاغل خانگی در 
چارچوب برنامه ابالغی بانــک مرکزی ج.ا.ا 
طراحی و ارایه محصول ویژه در جهت استقرار 
مدل تأمین مالی بر مبنای زنجیره های تولید 
خصوصا در بخش تعاون اشاره کرده و تصریح 
کرد: همه عناوین این برنامه عملیاتی حاکی 
از باور و سیاســت گذاری و برنامه ریزی بانک 
در جهت کمک به جهش تولید و رونق بخش 

تعاون می باشد.

خبر

مدارس در حالی بازگشایی 
شــده اند که تحــت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا فروش 
نوشــت افزار تــا 7۰ درصد 
کاهــش داشــته و خطــر 
ورشکستگی بر این صنعت سایه انداخته است؛ رییس 
اتحادیه لوازم التحریر در این باره می گوید: معادل 3۰ 
درصد سال گذشته نیز فروش نداشته ایم و در تابستان 
نیز با رکود قابل توجهی در فروش نوشت افزار مواجه 

بودیم.
به گزارش ایرنا، در سال های گذشته که سایه ویروس 
کویید ۱9 یا همان کرونا که این روزها عموم مردم در 
سراسر جهان آن را می شناسند بر زندگی روزمره وجود 
نداشت با نزدیک شدن به ماه مهر که به عنوان زمان آغاز 
سال تحصیلی در میان ایرانیان شناخته می شود شهرها 

حال و حوای دیگری می گرفت.
دانش آموزانی کــه خود را برای آغازی نو در ســطح 
آموزشی جدید آماده می کردند به سراغ خرید دفتر 
و کتاب می رفتند و لوازم التحریــر خود را خریداری 

می کردند
امسال، اما آغاز ســال تحصیلی شکل دیگری داشت 
کرونا دانش آموزان را مجبور به رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی برای حفاظت از جان خود و خانواده 
ها کرده است و بر همین اساس اولویت خرید ماسک 
و دستکش را بیشتر از نوشــت افزار کرد این در حالی 
است که ماه های پایانی سال گذشته نیز تحت تاثیر 
این شرایط تحصیل را تبدیل به مدارس آنالین کرد و 
کالس ها به صورت مجازی در فضای نرم افزاری با نام 

شاد برگزار می شد.
البته زنگ مدارس نیز در نیمه شهریورماه و دو هفته 
پیش از شروع پاییز با حواشــی بسیار به صدا در آمده 
است. همه این شرایط موجب شــده تا میزان خرید 

نوشت افزار به طور چشمگیری کاهش یابد.
»موسی فرزانیان« رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم 
مهندســی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 

فروش نوشــت افزار فعالیتی فصلی است که از تیر تا 
پایان مهرماه مورد توجه قرار می گیرد،  اظهار داشت: 
در سال جاری معادل 3۰ درصد سال گذشته نیز فروش 
نداشته ایم و در تابســتان نیز با رکود قابل توجهی در 

فروش نوشت افزار مواجه بودیم.
وی افزود: با بازگشایی رســمی مدارس در آغاز هفته 
جاری و با توجه به نیاز دانش آموزان به نوشــت افزار 
امیدواریم شاهد افزایش فروش باشیم زیرا دانش آموزان 
برای حضور در مدرسه به لوازم التحریر جدید عالقه 

بیشتری نشان می دهند.
رییس اتحادیه لــوازم التحریر و لوازم مهندســی در 
خصوص امکان برگزاری مجازی کالس ها و تاثیر آن 
بر بازار لوازم التحریر گفت: در این صورت خانواده ها 
و دانش آموزان رغبتی به خرید نخواهند داشــت و با 
وسایلی که از سال های گذشته در منازل باقی مانده 
سال جدید تحصیلی را پشت سر خواهند گذاشت که 

این شرایط به بازار نوشت افزار آسیب می رساند.
فرزانیان با بیان اینکه در صورت تداوم شــرایط فعلی 
بعد از گذشت پاییز تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 

لوازم التحریر با مشکالت فراوانی مواجه خواهند شد، 
اظهار امیدواری کرد که شرایط با بازگشایی مدارس 

تغییر کند.
رییس اتحادیه لوازم التحریر و لوازم مهندسی با اشاره به 
مشکالت ایجاد شده در آغاز سال جاری به دلیل شیوع 
ویروس کرونا تصریح کرد: مواد اولیه نوشت افزار دیر 
به دست تولیدکنندگان رسید که موجب توقف هایی 
در تولید شد، اما اکنون مشکلی وجود ندارد و عرضه به 

میزان کافی انجام می شود.
وی با اشاره به تاثیر کاهش تقاضای خرید در نقدینگی 
تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همپوشانی کاهش 
تولید همزمان با کاهش تقاضای خرید موجب شده تا 
بازار در مسیر مناسب با شرایط پیش برود و در عرضه 

نیز کمبودی وجود نداشته باشد.

تولید نوشت افزار در کشور چگونه است؟
بر اســاس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 
تولید خودکار، هشت واحد تولیدی عضو انجمن صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور هستند که 

با ظرفیت اسمی ۶۵۶ میلیون عدد فعالیت می کنند. در 
حالی که سرانه مصرف سالیانه خودکار در کشور بین 
3۰۰ تا 3۵۰ میلیون عدد خودکار است و حجم واردات 
این کاال در ســال ۱397 حدود 82 میلیون و در سال 

۱398 حدود ۵7 میلیون عدد بود.
همچنین در تولید ماژیک چهار واحد تولیدی با ظرفیت 
اسمی 2۴8 میلیون و ۵۰۰ هزار عدد در انجمن عضویت 
دارند که توان تولیدی آن ها ۱۶۰ میلیون عدد می شود. 
سرانه مصرف ســالیانه ماژیک در کشور ۱۴۵ تا ۱۵۰ 
میلیون عدد است و حجم واردات این محصول در سال 
۱397 حدود 873 تن معادل ۵۵ میلیون عدد و در سال 
۱398 حدود یک هزار تن و معادل 8۰ میلیون عدد بود.

در تولید مداد پنج واحد تولیدی با ظرفیت اسمی چهار 
میلیون و 32۱ هزار و ۶۶۰ قراص مداد فعالیت دارند. 
مصرف سرانه سالیانه این کاال دو میلیون و ۵۰۰ هزار 
قراص است و حجم واردات آن در سال ۱397 حدود 
۵۶8 تن معــادل ۶7۰ هزار قراص و در ســال ۱398 

حدود 3۴ تن و معادل 37 هزار قراص بود.
پنج واحد تولیدی در زمینه دفتر با ظرفیت اسمی 2 
هزار و ۵۴۶ تن با توان تولیدی ۱۰۰ میلیون جلد دفتر 
فعالیت می کنند و سرانه مصرف سالیانه این کاال ۱۵۰ 
تا ۱۶۰ میلیون جلد و حجم واردات آن در سال ۱397 
معادل 9۶ تن و در سال ۱398 معادل دو تن بوده است.

در تولید پاک کن نیز چهــار واحد تولیدی با ظرفیت 
اسمی 2 هزار و 2۱8 تن و همین توان تولیدی در حال 
فعالیت است. سرانه مصرف سالیانه این محصول دو 
هزار و 3۰۰ تن است که حجم واردات آن در سال 98 

حدود 3۵۰ تن را نشان می دهد.
همچنین در ابزارهای اندازه گیری نیز هشــت واحد 
تولیدی با ظرفیت اسمی چهار هزار و 339 تن و توان 
تولیدی یک هزار و 2۰۰ تن در حال فعالیت اســت و 
سرانه مصرف ســالیانه ابزارهای اندازه گیری نیز یک 

هزار و ۵۰۰ تن است.
در مجموع در زمینه تولید نوشت افزار 3۴ واحد تولیدی 
در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار 
کشور فعالیت دارند که زمینه اشتغال را برای بیش از 

پنج هزار نفر را فراهم آورده اند.

خطر ورشکستگی صنعت لوازم التحریر را  در سایه کرونا  تهدید  می کند

کاهش۷۰ درصدی فروش  لوازم  التحریر

مسعود نیلی در چهارمین نشست کمیته 
تدوین استراتژی توسعه صنعتی

بخش خصوصی استراتژی خروج 
از وضعیت فعلی را تدوین کند

مسعود نیلی اقتصاددان می گوید: شرایط امروزی 
که در آن قرار داریم با دهه 8۰ و 9۰ متفاوت است 
و در این شــرایطی که کشــور قرار گرفته است، 
شاید تدوین استراتژی توســعه صنعتی چندان 
همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی می طلبد 
تا استراتژی برای خروج از وضعیت فعلی توسط 
بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذینفع، 

تدوین شود.
نیلی با اشــاره به تجربه خود در تدوین نخستین 
سند استراتژی توسعه صنعتی اظهار کرد: در سال 
۱38۰ که به سفارش وزارت صنعت و معدن وقت، 
استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت 
مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد 
که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از 
سوی انتشارات دانشگاه شــریف، پس از مدتی با 
واکنش هایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار 
این کتاب شد. در دولت نهم نیز مجدد ماموریت 
داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود 
که از آن زمان تا کنون گفتمان این استراتژی وجود 
داشته است اما هنوز به نتیجه نرسیده و بی نتیجه 

مانده است.
این اقتصاددان، »انتظارات ناهمخوان« را یکی از 
مهم ترین موانع تحقق تدوین اســتراتژی توسعه 
صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: در تدوین سند 
استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص 
کنیم که این سند قرار است شامل چه موضوعاتی 
باشد و دقیقا هدفمان از تدوین این سند چیست تا 
تکلیف خیلی چیزها در آن مشخص شود. باید در 
گام اول تدوین استراتژی توسعه صنعتی در همین 
اتاق ایران به وفاق برسیم چرا که سند استراتژی 
توسعه صنعتی در کشورهای مختلف وجود داشته 
و نباید چیزی بنویسیم که متفاوت از تجربه جهانی 
باشد. نیلی در ادامه افزود: تاکید بر وفاق از آن جهت 
است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد 
و باید منظورمان را دقیقا مشــخص کنیم که از 
استراژی چه می خواهیم. متاسفانه در همان زمانی 
که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، 
در وزارت صنعت، معدن وقت این ســند با عنوان 
»برنامه راهبردی« معرفی شد، بدون توجه به این 
نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامه ریزی 
صنعتی هم نیست؛ بلکه استراتژی توسعه صنعتی 
یک سند باالدستی است که خروجی آن می تواند 
صنعت و معدن باشد. این اقتصاددان خاطرنشان 
کرد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، باید 
همه بخش ها از جمله سیاست خارجی همگام با 
هم باشند و بین مولفه هایی که حول محور صنعتی 

شدن قرار دارند، هماهنگی به وجود آید.

خبر
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در میــان بخش های مختلف صنعتــی، کم  رین 
تورم فصلی مربوط به رشــته فعالیت های صنایع 
زغال سنگ و پاالیشگاه های نفت )۱.8- درصد( 
و صنایع محصــوالت شــیمیایی )2.8 درصد( و 
بیش ترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشــین 
آالت اداری و محاســباتی )38.۰ درصد(، تولید 
سایر وســایل حمل و نقل )3۴.۰ درصد( و تولید 
 کاغــذ و محصــوالت کاغــذی )23.۰ درصد( 

می باشد.
به گزارش مرکــز آمار ایران، تغییرات شــاخص 
قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل 
قبل )تــورم فصلی( در فصل بهــار۱399 به 8.۱ 
درصد رســید که در مقایســه با همین اطالع در 
فصل قبل، ۶.3 واحــد درصد افزایــش دارد. در 

میــان بخش  هــای مختلف صنعتــی، کم ترین 
تورم فصلی مربوط به رشــته فعالیت  های صنایع 
زغال سنگ و پاالیشــگاه  های نفت )۱.8- درصد 
( و صنایع محصوالت شــیمیایی )2.8 درصد( و 
بیش ــترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین 
 آالت اداری و محاســباتی )38.۰ درصد(، تولید 
سایر وســایل حمل و نقل )3۴.۰ درصد( و تولید 
 کاغــذ و محصــوالت کاغــذی )23.۰ درصد( 

می  باشد.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 
نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( در فصل بهار۱399 به 7.8 درصد رســید 

که در مقایســه با همین اطالع در در فصل قبل، 
۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، 
میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان 
محصوالت صنعتی بــه ازای تولید کاالهای خود 
در داخل کشــور، در فصل بهار۱399 نسبت به 
فصل بهــار۱397، 7.8 درصد افزایــش دارد. در 
بخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به 
نقطه مربوط به تولید زغال سنگ و پاالیشگاه  های 
نفت )2۱.8- درصد( و بیش ترین آن مربوط تولید 
 ماشین  آالت اداری و محاســباتی )89.7 درصد( 

می  باشد.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شــاخص قیمت تولیدکننده 

محصوالت صنعتــی در داخل کشــور در چهار 
فصل منتهــی به فصــل بهار۱399 نســبت به 
مدت مشابه در ســال قبل به 23.8 درصد رسید 
که نســبت به همین اطالع در فصــل قبل ۱8.۰ 
واحد درصــد کاهش نشــان می دهــد. در فصل 
مورد بررســی، در میــان بخش  هــای مختلف 
صنعتی در کشــور، کمترین تورم ساالنه مربوط 
به تولیــد زغال ســنگ و پاالیشــگاه  های نفت 
)۴.2 درصد( و بیش ــترین آن بــه ترتیب مربوط 
بــه تولیــد ماشــین  آالت اداری و محاســباتی 
)۱۱2.۱ درصد(، انتشــار، چاپ و تکثیر رســانه  
های ضبط شــده )۶9.2 درصد( و تولید وسایل 
 نقلیه موتوری، تریلر و نیــم  تریلر ) ۶2.۴ درصد( 

می  باشد.

بازار امروز خریدو فروش خودرو رکورد جدیدی را 
ثبت و افزایش قیمتها در آن به 3۰میلیون تومان در 
انواع خودروهای داخلی و مونتاژ رسیده است. این 
درحالیست که وزارت صنعت همچنان سکوت کرده 

و نظاره گر بازار است.
به گزارش تســنیم، بازار خرید و فــروش خودرو 
امروز نسبت به روز گذشــته با رشد بیشتر قیمت 
ها روبرو شده اســت. به نحوی که قیمت خودرو به 
صورت ساعتی در حال تغییر است و هیچ مسئول 
و یا واحد نظارتی پاســخگوی به هم ریختگی بازار 

خودرو نیست.
در روز گذشته رشد قیمتها تا 2۵ میلیون تومان در 
انواع خودروهای داخلی رسیده بود اما امروز قیمت 

ها رکورد 3۰ میلیون تومانی را زده است.
شک افزایش قیمتها برای فروشندگان خودرو نیز 
عالمت سوال بسیاری دارد که هنوز هیچ مسئولی 
پاســخی برای آن نــدارد جالب اینجاســت هیچ 
معامالتی در بازار صورت نمی گیرد اما روند افزایش 

قیمتها همچنان ادامه دارد.
افرادی که خواستار فروش خودروهای خود بودند 
به تاسی از آگهی های اغوا کننده فضای مجازی رقم 
های نجومی را برای خودروهای خود اعالم می کنند 
این درحالی است که خریداری در بازار نیست و فقط 
فروشندگان با افزایش قیمتها بازار را به هم ریخته تر 

از روز گذشته می کنند.
نکته قابل توجه ســکوت وزارت صنعت در جوالن 
افزایش قیمتهــا در بازار خودرو اســت هنوز هیچ 
مرجعــی از وزارت صنعت دالیــل افزایش قیمت 
خودرو را در بازار اعالم نکرده اســت و این موضوع 
عاملی شده تا دالالن و واســطه گران به اقدامات 
خود ادامه داده و همچنــان قیمتهای مختلفی را 

برای انواع خودروها اعالم می کنند. در بازار امروز 
ســمند ال ایکس با افزایش ســه میلیون تومانی 
با قیمت ۱73 میلیون تومان، ســمند ســورن با 
افزایش ۴ میلیون تومانی بــا قیمت 2۱۶ میلیون 
تومان، پــژوه ۴۰۵ با فزایش 9 میلیــون تومانی با 
قیمت ۱7۴ میلیــون تومان، پــژو 2۰۶ تیپ 2 با 
افزایش ۵ میلیون تومانی بــا قیمت ۱88 میلیون 
تومان، پژو 2۰۶ تیــپ ۵ با افزایــش ۱3 میلیون 
تومانی با قیمت 233 میلیون تومان، پژو 2۰۶v8 با 
افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت 23۰ میلیون 
تومان، رانــا با افزایش 8 میلیــون تومانی با قیمت 
۱92 میلیون تومان و هایما با افزایش 3۰ میلیون 
 تومانی با قیمت ۶۶۰ میلیون تومان در بازار به ثبت 

رسید است.
همچنین پژو i 2۰7 دســتی با افزایش 9 میلیون 
 2۰7i تومانی با قیمت 27۵ میلیون تومــان، پژو
اتوماتیک با افزایش ۱۵ میلیــون تومانی با قیمت 
39۰ میلیون تومان، دنا بــا افزایش 9۱3 میلیون 
تومانی با قیمت 2۶۰ میلیــون تومان، دنا پالس با 
افزایش ۵ میلیون تومانی بــا قیمت 289 میلیون 
تومان، پراید ۱۱۱ با افزایــش ۶ میلیون تومانی با 
قیمت ۱۱۰ میلیون تومــان، پراید ۱3۱ با افزایش 
۴ میلیون تومانی بــا قیمت 9۵ میلیــون تومان، 
پراید ۱32 با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 99 
میلیون تومان، تیبا2 بــا افزایش 8 میلیون تومانی 
با قیمــت ۱32 میلیون تومان، تیبــا صندوقدار با 
افزایش ۵ میلیون تومانی بــا قیمت ۱۱8 میلیون 
تومان، ساینا با افزایش 8۱میلیون تومانی با قیمت 
۱33 میلیون تومان، ســراتو با افزایش 3۵ میلیون 
 تومانی با قیمــت 7۰۰ میلیون تومــان به فروش 

می رسد.

تورم تولیدکننده بخش صنعت به ٢٣,٨ درصد رسید

مسئوالن وزارت صنعت روزه سکوت گرفته اند

ثبت رکوردهای جدید در بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١٧ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ١٧ 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 ١٠ میلیون و ٩٥٠ هزار تومان، نیم سکه ٥ میلیون و ٦٥٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٧٢٠ هزار تومان 

است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٩٣١ دالر و ٦٢ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ١٠١ هزار و ٦١٥ تومان است.

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري اســتان مازندران - نوشهر در نظر دارد اجرای عملیات گشت و 
مراقبت از عرصه های منابع طبیعی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط مندرج در آگهی 
و اسناد به صورت حجمی به شرکت های واجد صالحیت حفاظتی ، انتظامی و شرکتهای خدماتی دارای 

تائیدیه صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید.

حوزه اداره منابع ردیف
مبلغ تضمین شرکت در برآورد کارشناسیمدت اجرامحل اجرای طرحطبیعی شهرستان

سطح  به هکتارفرآیند ارجاع کار

چالــوس ،عباس ۱
آباد، کالردشت

سرچشــمه ، جیســا، تیله 
837،۴۶8،۰89،۱7۴۱،9۰۰،۰۰۰،۰۰۰۵2899 ماهکنار، پلت چشمه ، بازیاب

2
ویســر و اللیــس و دلدره ، نوشهر ، کجور

82۴،۰۱۶،۴۰۰،8۵۴۰۰۰،۰۰۰،2۰۱،۱7۱938 ماهنیرنگ و خانیکان و ماشلک

823،3۶2،788،9۶3۱،۱7۰،۰۰۰،۰۰۰۵۵۴97 ماهتیروم رود و لیره سرتنکابن3
۴

صفارود، بنشکی، چالکرود رامسر
82۰،7۱۶،۴۴۱،۴۶9۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰3۰882 ماهغربی و شرقی

1- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت روز دوشنبه مورخ 99/6/24 ساعت 17 می باشد. ضمنًا آگهي نوبت 
اول روز سه شنبه مورخ 99/6/18 و آگهي نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 خواهد بود .

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/7/6 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/7/7  می باشد.

3- بر آورد مبلغ اولیه کارشناسی بر مبنای جدول فوق می باشد .  
 4- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها می باشد.

5- محل دریافت اسناد، ارسال و گشایش پیشنهادها، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ ستاد” به آدرس اینترنتی 
)www.setadiran.ir( می باشد.

اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان  مازندران – نوشهر                                                                              

بانک ها



3 اقتصاد
ایران
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در حالی قیمــت تخم مرغ حدود ۴۸ درصد نســبت به 
پارســال افزایش داشــته و از دالیل آن صادرات عنوان 
می شود که طبق گزارش گمرک طی پنج ماهه اول امسال 
بیش از ۲۸ میلیون دالر صــادرات تخم مرغ و انواع تخم 
خوراکی انجام شده است.طی مدت اخیر بازار تخم مرغ با 
افزایش قیمت مواجه شد و هر شانه تا ۲۵ هزار تومان هم 
فروش رفت. دالیل مختلفی برای این افزایش قیمت مطرح 
بود که فعاالن بازار از جمله آن  را صادرات و افزایش مصرف 
تخم مرغ اعالم کردند. اما بررسی آمار مرکز آمار از وضعیت 
تورم تخم مرغ نشان می دهد که در مردادماه سال جاری 
هر کیلوگرم از این محصول به طور متوسط ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان فروش رفته که در مقایسه با مرداد سال گذشته که 
هر کیلو گرم ۹۲۰۰ تومان ۴۸ درصد افزایش قیمت دارد.

قیمت هر کیلو تخم مرغ نسبت به تیرماه کاهش دارد و  
به طور متوسط ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان فروش رفته که در 

مرداد ماه ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
اما با توجه به اشاره ای که به وضعیت صادرات تخم مرغ از 
سوی فعاالن بازار و اثرگذاری آن بر قیمت تخم مرغ شده 

است، پیگیری وضعیت صادرات این محصول از گمرک 
ایران با توضیحاتی از سوی سیدروح اهلل لطیفی - سخنگوی 
گمرک همراه بود.بر این اساس اعالم شد که در پنج ماهه 
اول امســال ۲۸ میلیون و ۸۳۵ هــزار و ۲۲۰ دالر تخم 
مرغ و انواع تخم خوراکی صادرات شــده که وزنی حدود 
۴۸ هزار و ۱۱۹ تن داشته است.این در حالی است که تا 
پایان تیرماه ۲۳ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۵۸۱ دالر انواع تخم 
خوراکی صادر شده بود که نشان دهنده افزایش حدود پنج 
میلیون دالری در ماه گذشته است. صادرات انجام شده به 
کشــورهای مختلف این گونه بوده است که ۲۱ میلیون 
و ۸۸۱ هزار دالر به عراق، پنج میلیــون و ۵۷۹ هزار دالر 
به افغانستان، ۷۲۰ هزار دالر به عمان، ۵۹۰ هزار دالر به 
قطر، ۱۷ هزار دالر به پاکستان، ۱۳ هزار دالر به امارات، ۳۴ 
هزار و ۶۶۰ دالر به بحرین صادر شده است.به گفته رئیس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، صادرات تخم مرغ با 
وجود عوارض هنوز برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی 
دارد؛ هر چند که ما بیشتر از مصرف داخلی، تخم مرغ تولید 

می کنیم و ناچاریم صادرات داشته باشیم.

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت طالی 
سرخ در ماه های اخیر به ثبات نسبی رسیده است،گفت: 
افت صادرات در دوران کرونا امری طبیعی است اما ما نیز 
نتوانستیم شرایط را به درستی مدیریت کنیم. سیدعلی 
حسینی با اشاره به اینکه قیمت زعفران طی ماه های اخیر 
به ثبات نسبی رسیده است، گفت: هم اکنون حداقل 
قیمت هر کیلوگرم زعفران ۶ میلیون تومان و حداکثر 
قیمت آن ۱۱ میلیون تومان است و طی ماه های اخیر 

تغییر خاصی در این حوزه مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکــه قیمت های مذکور مــورد رضایت 
تولیدکنندگان نیست، افزود: طی یکسال گذشته تمام 
هزینه ها و نرخ خدمات برای کشاورزان افزایش یافته در 
حالی که قیمت محصول تولیدی آنان تقریباً افزایشی 
نداشــته اســت.این فعال بخش خصوصی با اشاره به 
مناسب نبودن وضعیت بازارهای صادراتی نیز گفت: به 
دلیل شیوع بیماری کرونا اختالالتی در بازارهای جهانی 

و در نهایت در صادرات زعفران ایجاد شد و ما همچنان 
منتظر هستیم گشایشی در این حوزه رخ دهد و بتوانیم 

عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
حســینی با بیان اینکه افت صادرات در دوران شیوع 
کرونا امــری طبیعی بود، تصریح کــرد: افت صادرات 
تنها مربوط به کشور ما نیست و کشورهای زیادی با آن 
مواجه هستند و با توجه به شرایط جهان هنوز مشکالت 
بر ســر راه صادرات وجــود دارد..محدودیت پروازها و 
سنگینی هزینه های حمل و نقل و بازارهای نیمه باز همه 
مشکالتی است که باعث اختالل در صادرات زعفران 
شده و البته می توان گفت که ما نیز به درستی نتوانستیم 
شــرایط را مدیریت کنیم.عضو شــورای ملی زعفران 
ادامه داد: در حال حاضر نیز صادرات انجام می شود اما 
شتاب الزم را ندارد و هم اکنون کمبود زعفران ایرانی در 
بازارهای مقصد نیز به خوبی محسوس شده و نیاز به آن 

کامالً احساس می شود.

معاون وزیر کار گفت: ما اکنون حدود ۷۲۰ هزار نیروی کار 
بیکار شده ناشی از کرونا را تحت حمایت های بیمه بیکاری 
قرار دادیم.حاتم شاکرمی در گفت و گویی در مورد اینکه 
با شیوع کرونا چه تغییراتی در پروتکل های مراقبتی و 
تجهیزات ایمنی کارگاه ها ایجاد شد، اظهار داشت: اولین 
کاری که با شــیوع ویروس کرونا در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و در ادارات کل کار در سراسر کشور انجام 
شد، تشکیل کمیته های بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی 
بود. یک کمیته مرکزی را با حضور نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان و دستگاه های ذیربط اعم از وزارت بهداشت و 
درمان، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صمت و شرکای 
اجتماعی ما، نمایندگان دســتگاه های ذیربط تشکیل 
دادیم و در ۳۱ اســتان چنین جلسات و کمیته هایی را 
شکل دادیم که کارها را پیگیری می کردند. معاون روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اموری مانند 
رعایت پروتکل هایی بهداشتی در محیط کارگری تأمین 
وسایل حفاظت فردی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا 

اولویت کار بازرسان ما قرار گرفت و در این زمینه تقسیم 
کار صورت گرفت که براســاس قوانین تأمین وســایل 
حفاظت فردی در شرایط عادی و کرونایی به عهده کارفرما 
است که نسبت به تأمین وسایل حفاظت فردی و لباس 
کار کارگر متناسب با شرایط کارگاه آموزش و نظارت بر 
استفاده از وســایل حفاظت فردی و رعایت فاصله های 
اجتماعی اقدام کنند یا بعضی از کارگاه های با نیروی زیاد 
کار برای مدتی به خاطر رعایت فاصله اجتماعی، نیروهای 
خود را به جای دو شیفت در سه شیفت کاری قرار دادند. 
البته هزینه های کارگاه همچون برق و… را افزایش داده 
است اما در بعضی موارد افزایش تولیدهم ایجاد کرده است. 
وی در پاسخ به این سوال که اگر کارگری به کرونا مبتال 
شود طبق قانون هزینه درمان آن بر عهده کارفرما است؟ 
گفت: وظیفه کارفرما تأمین وسایل حفاظت فردی، رعایت 
پروتکل های بهداشتی از نظر ایجاد فاصله های اجتماعی، 
آموزش دادن و نظارت بر اســتفاده از وسایل است مگر 

کارفرمایی که این موارد را رعایت نکند.

پس از آنکه گروهی از ناشــران با فروش نسخه قاچاق 
کتب شان با ۵۰ درصد در نمایشگاه های خیابانی مواجه 
شدند، درصدد برآمدند تا با افزایش قیمت پشت جلد و 
سپس ارائه تخفیف هایی هم سطح قاچاقچیان، قاچاق و 
عرضه نسخه افت کتاب هایشان را فاقد صرفه اقتصادی 
نمایند؛ رویکردی عجیب که مشــخص نیست تا چه 
میزان می تواند موثر واقع شود و به حمایت از خرید نسخه 
اصلی کتب بینجامد. در این شرایط که امکان برپایی 
نمایشگاه کتاب تهران به عنوان مهم ترین دوره فروش 
ناشران در ایران نیز فراهم نشد و به واسطه مالحظات 
بهداشتی، برپایی این نمایشگاه در سال جاری منتفی 
شود، رشــد قابل توجه قیمت کاغذ متاثر از قیمت ارز 
در کنار رشد طبیعی حق تالیف و نشر، منجر به افزایش 
قیمت شدید پشت جلد کتب شده است. همین امر در 
دورانی که به واسطه فشارهای اقتصادی، کتاب بیش از 
پیش به حاشیه اولویت های خرید عموم سوق یافته، نشر 
کتاب را بسیار دشوار کرده و فعالیت در این حوزه را با 

مصائبی بیش از پیش همراه کرده است.
یکی از مهم تریــن مصائب که از گذشــته نیز مطرح 
بوده و اکنون با کاهش شــدید فروش و درآمد ناشران، 
پررنگ تر شده، چاپ نسخه های افست کتب پرفروش 
ناشران یا همان نسخه های قاچاق و غیرقانونی است. 
هر ناشــر از میان آثار چند عنوان کتاب پرفروش دارد 
که هزینه هایش را پوشش می دهد و قاچاقچیان کتاب 
ســراغ همین عناوین می روند و بدون پرداخت هزینه 
تالیف و آماده سازی، کتاب ها را به صورت افست چاپ 
و در بساط های خیابانی یا در نمایشگاه های فصلـ  که 
در برخی اماکن عمومی برپا می شــودـ  با تخفیف ۴۰ 

تا ۵۰ درصدی نســبت به قیمت پشت جلد به فروش 
می رسانند.

در واقع، هرچند در گذشــته دست فروشــان، اقدام به 
فروش کتب فاقد مجوز چاپ مرســوم بــه کتب جلد 
سفید می کردند، اکنون با برانداز کردن کتاب هایشان، 
می توان دریافت در کنار این کتاب های زیرزمینی، نسخه 
افست شمار قابل توجهی از کتاب هایی که قانونی منتشر 
شده اند را نیز در بساط دارند که معموالً با قیمتی پایین تر 
از پشت جلد به فروش می رسانند. نکته قابل توجه اینکه 
نسخه های افست بعضاً باکیفیتی به چاپ می رسند که 
تفکیک شان از نســخه های قانونی برای عموم ناممکن 
است و به همین دلیل، حتی اگر خریداران کتاب قصد 
تشخیص و خرید نســخه های قانونی را داشته باشند، 
موفق به تشخیص نمی شوند تا این مساله را در مورد خرید 
رعایت کنند. از سوی دیگر، با توجه به هزینه تمام شده 
هر کتاب، ناشران توان تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی را روی 
کتب خود ندارند و به همین دلیل، توان دامپینگ و حذف 
قاچاقچیان را تا بدین جا نداشته اند. این وضعیت باعث 
شده برخی ناشران روشی عجیب برای مقابله با قاچاقچیان 
کتاب در پیش بگیرند. آن ها قیمت پشت جلد را به قدری 
باال می برند که بتوانند تا ۵۰ درصد به مشتری تخفیف 
دهند و بدین ترتیب بکوشند بازار قاچاقچیان را کسب 
نمایند. مشخص نیست این روش نتیجه بخش خواهد 
بود، ولی بی شک دسترسی بسیاری را به کتاب دشوارتر 
خواهد نمود، چون قیمت کتاب برای گروهی که موفق به 
استفاده از این تخفیف ها نشوند، بسیار باال خواهد بود و 
از این منظر، گروه بزرگی احتماالً قید خواندن کتاب را 

دست کم به شکل کاغذی خواهند زد.

با گذشــت دوماه از تصویب 
اعطای وام ودیعــه اجاره به 
مستاجران تنها ۳۰۰ نفر از 
متقاضیان موفق به دریافت 
این تســهیالت شــده اند. 
کندی و تاخیــر در پرداخت این وام مســتجران را با 
مشکالت بسیاری روبرو ســاخته و از آنجاییکه فصل 
تابستان زمان اوج جابجایی هاســت تعداد اندکی از 

متقاضیان مشمول دریافت این تسهیالت شدند. 
همچنین در نظر نگرفتن سازوکار اعتراض متقاضیانی 
که شرایط اخذ تسهیالت را احراز نکرده اند و همچنین 
ارتباط ضعیف بین مستاجران و وزارت راه و شهرسازی 
از نقاط ضعف طرح تسهیالت ودیعه مسکن به حساب 
می آید که ابهامات فراوانی را برای مردم به وجود آورده 
است. با وجود وعده مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
در ارتباط بــا در نظر گرفتن ســازوکار اعتراض برای 
متقاضیانی که از در تایید اولیه وزارت راه و شهرسازی 
رد شده اند، اثری از سازوکار اعتراض در تارنمای معرفی 
شده دیده نمی شــود و باید منتظر ماند و دید آیا این 

امکان برای متقاضیان فراهم می شود یا خیر.
درحالیکه قرار بود کمک ودیعه مسکن تا پایان مردادماه 
به حساب متقاضیان واریز شود اما وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر پرداخت این 

کمک به مستاجران را بین خود پاسکاری می کنند و از 
آماده نبودن سازمان مقابل خود می گویند.

اظهارات ضد و نقیض درباره آمار دریافت کنندگان 
وام ودیعه 

اسالمی، وزیر راه و شهرســازی درباره اختصاص وام 
ودیعه گفــت: تاکنون ۶۷۸ مســتاجر )۰.۲ درصد از 
مشموالن( تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کرده اند.
اما محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از 
ارسال پرونده ۵۴ هزار مستأجر به بانک ها برای پرداخت 
وام ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: تاکنون ۳۰۰ 
فقره وام به مستأجران پرداخت شده است. محمودزاده 
از درخواست ۴۴۰ هزار مستأجر برای دریافت وام ودیعه 
مسکن خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد ۳۳۰ هزارنفر 
واجدشرایط شــناخته شــده اند که از میان واجدان 

شرایط، ۵۴ هزار نفر به بانک ها معرفی شدند. وی ادامه 
داد: بر اســاس آخرین آمار ۱۳۰۰ پرونده در بانک ها 
تشکیل شده و ۳۰۰ واحد وام نیز به متقاضیان واجد 
شرایط پرداخت شده است. وی با بیان اینکه تا پایان 
شــهریور تمامی متقاضیان جهت دریافت وام ودیعه 
مسکن به بانک ها معرفی می شوند، افزود: یکی از شروط 
اصلی سرعت دادن به پرداخت ودیعه اجاره مسکن این 
است که متقاضیان هرچه زودتر مدارک مورد نیاز را 
در ســامانه tem.mrud.ir بارگذاری کنند تا امکان 

پاالیش و معرفی آنها فراهم شود.
شــاکری، نماینده مجلس در اینباره اظهار داشــت: 
نمی توانیم با حقوق مردم بــاری به هر جهت برخورد 
کنیم. تازه این کار خیلی بزرگی نبــوده قرار بوده ۵۰ 
میلیون در کالن شهرها،  ۳۰ میلیون در شهرهای بزرگ 
و ۱۵ میلیون در شهرهای کوچک وام ودیعه پرداخت 

شود و این مشکل اجاره مسکن مردم را به طور کامل 
حل نمی کند. در این شرایط بانک ها هم در پرداخت وام 

مقاومت کرده و کار مردم را انجام ندهند.

تجربیات متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن
• برای پرســیدن این نکته که چگونه می توانم بانک 
خود را تغییر بدهم بیش از ۲۰۰ بار با شماره های واقع 
شده در قسمت "تماس با ما" در تارنما تماس گرفتم و 

متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبود.
• من رفتــم و تمام مدارک را آماده کردم. به دســتور 
مدیر شعبه پاسارگاد دو روز بعد برای پیگیری گفتند 
ما ضامن شــما را نمی توانیم قبول کنیم .گفتم چرا؟ 
گفتند بازنشسته با کسر از حقوق مورد قبول ما نیست. 
حتما باید کسی باشد که مشغول به کار باشد. گفتم چه 
فرقی دارد خب این فرد هم کسر از حقوق داردکه پاسخ 
دادند بخشنامه از بانک داریم. اگر زودتر اطالع رسانی 
کرده بودند حداقل ۶۰ هزار تومان ســفته خریداری 

نکرده بودم.
• درشهرستان با اداره راه و شهرسازی جهت سئواالتی 
درخصوص ودیعه مسکن و مســکن ملی و... سئوال 
کردم. اکثر پرســنل اظهار بی اطالعی کردند که مگر 
متولی ما هستیم. حال وزارتخانه ای با آن وزیر و معاون 
قدرتمندش چطور به این مسائل فکر نکرده اند. با این 
شــرایط انتظاری بیش از این نمی توان داشت که به 
اصطالح طرح به این مهمی فقط ۳۰۰ نفر تسهیالت 

درسطح کشور دریافت کرده باشند.

ارتباط ضعیف بین مستاجران متقاضی وام ودیعه و وزارت راه و شهرسازی

افزایش اجاره بها با  وام  ودیعه مسکن
معرفی یک هفتم متقاضیان ودیعه مسکن به بانک ها

افزایش تورم  بازار  اجاره
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

از آنجاییکه که وام دیعه مسکن نمی تواند نیاز تمام مستجران را در کشور جوابگو باشد این طرح دردی از مشکالت بازار مسکن و اجاره بها دوا نخواهد کرد. این هشدارها بارها داده شده و امروز با گذشت دو ماه شاهد هستیم که روند اعطای 
وام نیز به کندی صورت می گیرد که موجب شده تورم بیشتری برای فضای بازار اجاره بها حاکم شود. سازوکار درستی برای اختصاص این وام به متقاضیان وجود ندارد و عدم شفاف سازی وزارت راه و شهرسازی بر تمام این مشکالت افزوده 
است. سرگردانی مردم برای ثبت نام و پس از در صف انتظار قرار گرفتن پروسه ای طوالنی شده و تنها رهارود این طرح رشد اجراه بها به دلیل تاثیرگذاری این بسته حمایتی در بازار مسکن بوده است.  طرح وام ودیعه مسکن نشان دهنده 
عقب نشینی دولت در مواجهه با نرخ تورم فزاینده غیرقابل مهار است. ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و نرخ اختصاص یافته به این طرح شامل همه آنها نمی شود. بنابراین این طرح انحرافاتی خواهد داشت، این سیاست صرفاً 
ُمسکن است و بازدارنده نخواهد بود. اتفاقاً سیاست تکمیلی است برای تورم بیشتر در حوزه مسکن و همیشه مستاجرین باید هزینه این امر را بدهند. مسئله مسکن تنها با عرضه بیشتر آن حل شدنی خواهد بود ولی دولت به هیچ عنوان در این 

امر سرمایه گذاری انجام نداد به دلیل این سیاست ها با افزایش قیمت در بخش مسکن روبرو خواهیم بود.
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مدیریت نرخ ارز با قدرت خرید 
مجید شاکری، کارشناس بازار ارز

همواره نزدیک بودن نرخ ارز در صرافی های دولتی و بازار آزاد مورد تاکید بوده است. دلیل این اختالفات قیمتی حضور دالالن و البته عدم نظارت دقیق دبانک مرکزی بر وضعیت بازار ارز است. اتفاقاتی که در چند روز اخیر در بازار ارز شاهد آن 
بوده ایم مجددا نشان می دهد که چقدر داشتن یک نرخ رسمی نزدیک به بازار )نرخ صرافی بانکی( در جهت دهی به انتظارات بازار و کنترل نرخ مهم است. اگر نظارت بر بازار وجود داشته باشد کسی برای درآمدزایی از شکاف قیمتی نرخ ارز صف 
نمی بندد.  روش محاسبه نرخ ارز و ساختار بازار ارز باید اصالح شود که این کار با تاسیس بازار متشکل ارزی محقق می شود و توان حکمرانی بانک مرکزی برای مدیریت بازار را به شدت افزایش خواهد داد. با توجه به تراز ارزی و محدودیت هایی 

که در شرایط تحریمی ایجاد شده است از ابتدا باید به سمت بازار متشکله ارز می رفتیم و از سیستم های بازار باز استفاده می کردیم. در این بازار این امکان فراهم می شود تا نرخ ارز را با توجه به میزان قدرت خرید مردم مدیریت کرد.

ایــن روزهــا اگــر از جلوی 
صرافی ها عبور کرده باشید، 
احتماال شاهد حضور پرتعداد 
خریدارانــی در مقابل برخی 
صرافی ها بوده اید که با هدف 
خرید سهمیه دو هزار دالر، به صرافی ها مراجعه کرده اند. 
برخی از آنها هیچ اطالعی از نرخ روز دالر و یورو نداشته و 
حتی پیش بینی هم درباره افزایــش یا کاهش نرخ ارز در 
روزهای آتی ندارند. آنها فقط آمده اند سهمیه ارزی ساالنه 

خود را به ازای هر کارت ملی که ۲۲۰۰ دالر است، بگیرند.
اختالف ۲ هزار تومانی صرافی دولتی و بازار تهران باعث 

شکل گرفتن صف های خرید طوالنی در مقابل صرافی ها 
شده است. در این شرایط نتیجه خرید از صرافی و فروش 
به بازار برای هر کد ملی ۶ میلیون تومان سود خواهد بود. 
دوسه روزی اســت که اختالف قیمتی مردم را به بازار ارز 
کشــیده، مردم با کارت ملی خودشــان و گاه خانواده و 
اقوامشان برای دریافت ارز می آیند. اختالف قیمت دالر 
صرافی و دالر بازار آزاد سبب می شود افراد با خرید ۲۲۰۰ 

دالر سهمیه ای، بالغ بر حدود ۶ میلیون تومان سود کنند.
کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که چنین اختالف 
بزرگی وجود داشته باشد این وضعیت هم ادامه دارد. البته 
این موضوع بر قیمت  ارز تاثیری نخواهد داشت چراکه اصال 
مگر تعدادشان چند نفر است که به بازار فشاری وارد کنند. 
نهایتا بتواند مقدار کمی در یک روز قیمت را جابه جا کند 
اما مقطعی است. البته جز مردم عادی، دالالن مهم ترین 

خریدار دالر سهمیه ای هستند. در چند روز اخیر دالر در 
بازار تهران با قیمت های باالی ۲۴۵۰۰ معامله می شــود 
و در سوی دیگر، صرافی های بانکی، اقدام به عرضه ارز با 
نرخ ۲۲۶۰۰ تومان کرده اند. همین امر مردم را برای خرید 
دالر سهمیه ای و فروش آن  ترغیب کرده است. در این بین 
اجاره کارت های ملی و تقسیم سود در میان افراد نیز رونق 

گرفته است. 
با در نظر گرفتن این فاصله قیمت ۲ هزار تومانی، یک فرد 
می تواند در ازای خرید ۲ هزار و ۲۰۰ دالر، کمی بیش از ۴ 
میلیون در یک روز سود کند. هر فرد طی یک سال مجاز 
است که ۲ هزار و ۲۰۰ دالر از صرافی ها، ارز خریداری کند؛ 
درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی رسد، 
ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی ها و بازار 
آزاد به حدود ۱۰ درصد رسیده است که موجب می شود 

افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دالر 
ندارند هم وارد بازار ارز شوند.

لزوم مهار تقاضای کاذب ارز
در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی 
به دشواری امکان پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه 
اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کاالها و نیازهای 
اساسی کشور شــود. بر این اساس، شکل گیری تقاضاهای 
کاذب توسط دالالن و سوداگران در بازار ارز می تواند موجب 
اخالل در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به 
هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل 
توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، 
دالالن و سوداگران می توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق 

شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متالطم کنند.

مردم برای خرید دالر سهمیه ای و سود 4 میلیونی به بازار ارز هجوم آورده اند

اجاره کارت ملی و تقسیم سود دالر سهمیه ای
داللی  مردم  عادی  در  بازار ارز                                                                                                                                             دالالن مهم ترین خریدار دالر سهمیه ای هستند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

صادرات از 28 میلیون دالر گذشت

افزایش ۴۸ درصدی قیمت تخم مرغ

گران فروشی کتاب برای عبور از بحران قاچاق

در دوران كرونا نتوانستیم صادرات را مدیریت كنیم

ثبات قیمت زعفران

معاون وزیر كار اعالم كرد

حمایت از ۷۲۰ هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا
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  حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان
افزایش نرخ ارز که از اواسط هفته گذشته به صورت ناگهانی آغاز شد، با وجود 
عرضه سنگین ارز در بازار افزایش خواهد یافت زیرا کمبود ارز نیست که در 
حال حاضر تعیین کننده نرخ این متغیر کلیدی است، بلکه انتظارات تورمی 
است که قیمت ارز را باال می برد. در مقطعی به سر می بریم که با یک خبر 
خوب سیاسی یا اقتصادی قیمت ارز به یک باره یک کانال کاهش می یابد و 

با یک خبر سیاسی یا اقتصادی بد نرخ ارز به صورت ناگهانی جهش می یابد. 
البته انتظارات تورمی و انتظارات احساسی همیشه در تمام جهان در قیمت 
ارزها و سهام و بورس تاثیر دارد و این تنها در مورد ایران نیست. انتظاری که 
مردم از یک خبر می شنوند بستگی به این دارد که اخبار چه خواهد شد. پس  
این اخبار، انتظارات مردم را تغییر می دهد. بنابراین نوسانات وجود دارد و تا 
زمانی که مشکل اساسی حل نشود این انتظارات مردم از قیمت ارز، سهام و 

سایر حوزه ها تاثیر عمده ای خواهد داشت. این اخبار انتظارات مردم را تغییر 
می دهد و انتظارات مردم هم قیمت ارز را تغییر می دهد. بنابراین بستگی 
به این دارد که مردم چه خبرهایی را بشنوند. به هر حال پیش بینی من این 
است که بازار ارز تا پایان سال همچنان نوسان دارد. هرچند این نوسان به 
ســمت باال حرکت خواهد کرد ولی در برهه هایی کاهش یافته و به طور 
نسبی باال خواهد رفت. پس نباید منتظر کاهش شدید قیمت دالر باشیم.  

کارتخوان فروشــگاهی با ســهم ۵۴. ۸۹ درصدی، در 
مردادماه بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای 
پذیرش داشــته و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش 
اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. 
براساس آمار رسمی اعالم شده از سوی شرکت شاپرک 
از عملکرد این شرکت در مردادماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۸۹۸. 
۲ میلیون تراکنش با ارزش ۷۶۹. ۴ هزار میلیارد ریال 
در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که 
نسبت به تیر ماه رشد ۹۵. ۰ درصدی در تعداد و ۲۸. ۸ - 
درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جدول زیر آمار 
تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مرداد ماه ۱۳۹۹ و 
درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته درج شده است.

ارزش اســمی تراکنش هــای مرداد ۱۳۹۹ نســبت 
به ماه گذشــته با رشــد ۲۸. ۸ - درصدی همراه بوده 
و این در حالی اســت که ارزش حقیقــی تراکنش ها 
در مرداد ۱۳۹۹ رشــد ۳۹. ۱۱- درصــدی را تجربه 
کرده اســت. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش 
تراکنش های شــاپرکی بدون در نظــر گرفتن اثرات 

تورم اســت. به عبــارت دیگــر ارزش تراکنش های 
شــاپرکی که نســبت به نرخ تورم خالص سازی شده 
 است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل 
می دهد.  همچنین رشد ۲۵. ۸۲ درصدی در ارزش اسمی 
تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می توان آن 
را شاهدی برای افزایش اســتقبال عمومی از پرداخت 
الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین مالحظه می شود که 
رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات 

تورم محاسبه شده است ۶۸. ۳۹ درصد است. 
تعداد ابزارهای شــاپرکی در مجموع نســبت به تیر 
ماه رشــد ۰۷. ۰ درصدی را تجربه کــرده که به نظر 
می رسد سبب این تغییر، کاهش ۹۷. ۰ - درصدی تعداد 
ابزار کارتخوان فروشــگاهی اســت. ابزارهای پذیرش 
اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به تیر ماه رشد ۷۸. ۵ 

درصدی را تجربه کرده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی 
 نیز در مدت مشــابه با افزایش ۴۲. ۱ درصدی همراه 
بوده است.  بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی 
در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی 
است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش 
بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد باالی ابزار کارتخوان 
فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به 
تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و 
عواملی از این دست را می توان از جمله عوامل تاثیر گذار 
بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی 
دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار 
پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از 
ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه 
نیاز است که ممکن اســت هنگام خرید در دسترس 

همگان قرار نداشــته باشــد.   همانطور که مشخص 
است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۵۴. ۸۹ درصدی، 
بیشــترین تعداد تراکنش را در بین ســایر ابزارهای 
پذیرش داشــته اســت و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار 
پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار 
گرفته اند. متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در 
مرداد ۱۳۹۹، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت 
به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۳. ۲ واحدی، 
)۸۸. ۰ درصدی( را تجربه کرده است. بیشترین افزایش 
متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی 
است. در مرداد ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی 
با کاهش ۰۰. ۰ درصــدی از ۱۳۷ تراکنش در تیر ماه 
۱۳۹۸ به ۱۳۷ تراکنش رســیده است.متوسط تعداد 
تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که 
این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۸۱. ۲ واحدی 
همراه بوده اســت. متوســط تعداد تراکنش هر ابزار 
کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۶. ۴ واحد افزایش نسبت 

به تیر ۱۳۹۹به ۳۰۰ عدد در مرداد ماه رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشســتی چهار ســاعته بــا مدیران و 
پژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در جریان نتایج آخرین 

یافته ها و مطالعات انجام شده در این موسسه قرار گرفت.
برای اولین بار نشست گفت و شنود چهار ساعته مدیران و پژوهشگران موسسه 
عالی پژوهش با " محمدشریعتمداری" وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار و 

نتایج بیش از ۳۰ تحقیق در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بررسی شد.
 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پس از استماع نتایج ارائه شده توسط محققان و 
پژوهشگران موسسه عالی پژوهش گفت: موسسه عالی همچون گذشته، باید 
آن دسته از مطالعات کاربردی را که مسئله مهم و روز وزارتخانه و سازمان تامین 
اجتماعی است، اجرا نماید و سپس حاصل این پژوهش مورد نیاز در فرآیند 
سیاستگذاری مورد استفاده قرار می گیرد. وی ادامه داد: مردم اکنون نیاز دارند 
که به چالشها، نیازها و سوال هایشان پاسخ داده شود و بدون تردید با وجود 
پژوهشگران به ویژه جوانان، بن بستی برای پاسخگویی وجود ندارد و با تالش 

و تمرکز بیشتر می توان مشکالت مردم را چاره کرد.
 وزیرتعاون،کارورفــاه اجتماعــی بــا تاکید بر لــزوم توجه بــه فعالیت 
استارت اپ ها گفت: تابه امروز مجموعه استارت آپ ها بیشتر در حوزه های 

فنی و سایر علوم، فعالیت خوبی از خود بروز داده  که باید در مسائل اجتماعی 
حضورشان پررنگ تر شود؛ که البته در این خصوص به تازگی در صندوق 
بازنشستگی کشوری تولیداتی انجام و از این استارتاپ ها دعوت به عمل 
آمده تا از فکر خالق گونه آنها استفاده شود، بنابراین انتظار می رود این نگاه 
در موسسه نیز به شکلی به کار گرفته شود که استارتاپ ها و شرکت های 

دانشگاهی بتوانند قدم های متفاوتی را بردارند.
 شریعتمداری برخی اولویت های پژوهشــی در وزارت رفاه را برشمرد و 
گفت: موضوعاتی مانند تامین امنیت شغلی کارگران و صیانت از حقوق 
آنها، بیمه بیکاری، وضعیت صندوق ها و پایداری آنها، یافتن راهی برای 
حل مشکالت اساسی در سازمان تامین اجتماعی )ایجاد گفتمان غالب و 
اصالحات ساختاری(، تامین امنیت شغلی خبرنگاران و هنرمندان، بررسی 
وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و نظام چندالیه رفاه، از جمله مسائلی 
است که باید به آن پرداخته شــود. وی خطاب به پژوهشگران حاضر در 
جلسه گفت: آنچه باعث بصیرت در مسیر می شود علم و دانش، پژوهش و 
 تحقیق است و موسسه عالی پژوهش می تواند در این مسیر کمک کننده 

باشد.

برای حل مسائل و دغدغه ها از پژوهش استفاده می شود
 در ادامه نشست، روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
به مجموعه اقدامات و فعالیت های موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اشاره 
کرد و گفت : ما پژوهش را برای پژوهش نمی خواهیم، بلکه از آن برای حل 

مسایل و دغدغه ها استفاده می کنیم.
وی با بیان این که در این نشســت بیش از ۳۰ موضوع در حوزه رفاه و تامین 
اجتماعی به همراه نتایج آن از ســوی پژوهشــگران ارایه خواهد شد افزود: 
تالش شده مجموعه پژوهش های انجام شده در موسسه در راستای کمک 
به سیاستگذار برای حل مسایل مردم باشد. عالوه بر این تالش شده رویکرد 
شفافیت برفرایندهای پژوهشی حاکم باشد. وی تاکید کرد: باید سازوکاری 

طراحی شود تا مدیران میانی نیز در جریان خروجی این نشست باشند.
حسین مشیری تبریزی، مدیرکل دفتر امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی 
در این نشست مطالبی را در خصوص پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی 
و قوانین تاثیر گذار برآن بیان کرد و گفت: دو کار را با همکاری موسسه عالی 
پژوهش را به صورت مشترک با همکاری ILO )سازمان بین اللملی کار( و 

ابتکار مدیرعامل وقت سازمان انجام دادیم .

گرانی دالر با افزایش انتظارات تورمی 

در مردادماه 99 صورت گرفت

کارتخوان های فروشگاهی، صدرنشین تراکنش های شاپرکی

شریعتمداری تاكید كرد:

ضرورت به کارگیری استارتاپ ها برای حل مسائل اجتماعی
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 کسب و کار

هشدار برای خرید از دیوار و شیپور
دو پلتفرم ثبت آگهی دیوار و شیپور در روزهای اخیر با صدور اطالعیه های جداگانه ای 
به کاربران خود در مورد سوءاستفاده  کالهبرداران و فیشینگ هشدار داده اند؛ عادل 
طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معتقد است در این زمینه کوتاهی 
از مراجع قضایی و نظارتی است. ســایت های دیوار و شیپور در روزهای گذشته در 
اطالعیه هایی که در سایت ها و شبکه های اجتماعی خود منتشر کردند به کاربران 
هشدار دادند که مراقب سودجویی برخی افراد باشــند. بر اساس این اطالعیه ها، 
برخی افراد پس از ثبت آگهی در این پلتفرم ها، پیامک هایی را حاوی درخواستی 
برای پرداخت وجه دریافت می کنند. کلیک روی لینک مندرج در پیامک، آنها را به 
صفحه ای جعلی هدایت می کند و کالهبرداران فرصت می یابند که با دریافت اطالعات 
حساب بانکی افراد، آنها را خالی کنند. البته مشکل فیشینگ از طریق سایت های 
انتشار آگهی، جدید نیست و در ماه های گذشته نیز پلیس فتا در پایگاه اطالع رسانی 
خود، هشدارهایی را در مورد آن منتشر کرده بود. با وجود این، گزارش موارد مختلف 
فیشینگ از طریق دیوار و شیپور در روزهای اخیر، این دو پلتفرم انتشار آگهی را ناچار 
کرد که با صدور اطالعیه هایی به کاربران خود هشدار دهند؛ آنها تاکید کرده اند که 

هیچگونه پیامکی را برای دریافت وجه به شماره افراد، ارسال نمی کنند.

دیوار و شیپور مقصر هستند؟
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معتقد است که اینگونه 
کالهبرداری ها به خود پلتفرم های انتشار آگهی مربوط نیست و مراجع قضایی و 
نظارتی باید در برخورد با جرایم فیشینگ، جدیت بیشتری داشته باشند. وی با 
اشاره به کاهش فیشینگ از طریق درگاه های بانکی با طرح رمز دوم پویا، افزود: 
در مورد پلتفرم ها هر شخصی می تواند شماره های افراد را از روی سایت ها بردارد 
و پیامک های مجرمانه را ارسال کند، در نتیجه آنها نمی توانند جلوی سوءاستفاده 
برخی را بگیرند.طالبی تاکید کرد: تنها اقدامی که پلتفرم های ثبت آگهی می توانند 
انجام دهند اطالع رسانی به کاربران برای هشیاری در برابر کالهبرداران است که 
دیوار و شیپور این مورد را آغاز کرده اند.به گفته این مقام صنفی، حتی در گذشته 
که رسانه ثبت آگهی روزنامه همشهری بود نیز سوءاستفاده ها و کالهبرداری هایی 

انجام می شد و حاال با توجه به پیشرفت فناوری، روش ها نیز به روز شده است.

تعلل در برخورد با فیشینگ، متخلفان را تشویق می کند
طالبی، مسئولیت اصلی در زمینه برخورد با فیشینگ را بر عهده نهادهای قضایی و 
نظارتی دانست و افزود: آنها باید به سرعت با کالهبرداران برخورد کنند. اگر در این 
زمینه تعلل و کندی صورت گیرد، افراد بیشتری ترغیب به انجام اقدامات مجرمانه 
می شوند. وی تاکید کرد: پلیس فتا و قوه قضائیه باید برخورد قاطعی با خالفکاران 
این حوزه داشته باشــند و آنها را به عموم مردم معرفی کنند؛ به گونه ای که افراد 
مستعد بدانند کسی در این زمینه با آنها شوخی ندارد.طالبی گفت: نهادهای صنفی 
نمی توانند به این موضوع ورود کنند؛ چرا که نوع مشکل ربطی به خود پلتفرم ها 
ندارد و تخلفی در ساختار درونی کســب و کارها رخ نداده است؛ در واقع چالش 
موجود به حوزه عمومی بازمی گردد؛ در نتیجه نهادهای نظارتی و قضایی باید با 

سرعت بیشتری با تخلفات برخورد کنند.

پلتفرم های آگهی آنالیــن موظف به احراز هویت 
كاربران خود شدند

کســب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه ی نیازمندی خودرو و مسکن، با حکم 
دادســتانی موظف شــده اند تا از اول مهر کاربران خود را ازطریق ســامانه امتا 
احراز هویت کنند.طی نامه  ای که از ســوی دادســتانی برای اتحادیه ی کسب و 
کارهای مجازی کشوری به کســب وکارهای عضو این اتحادیه ابالغ شده است، 
کسب وکارهای فعال در فضای مجازی باید از ابتدای مهر برای احراز هویت کاربران 
خود اقدام کنند. طبق این دســتور در مرحله ی اول، اولویت با کســب و کارها و 

پلتفرم هایی است که در حوزه ی فروش خودرو و امالک فعالیت می کنند.
سامانه ی احراز مشــتریان تجارت الکترونیکی )اِمتا(، سامانه ی احراز مشتریان 
تجارت الکترونیکی، با هدف تســهیل فرایند تعامل مشتریان با کسب وکارها و 
رفع نیاز کسب وکارهای الکترونیکی در خصوص شناسایی و احراز مشتریان خود 
)KYC(، در بستری امن طراحی و پیاده سازی شده است. امتا ازطریق پایگاه های 
اطالعاتی حاکمیتی به صورت آنالین، با درخواست کاربران و احراز اطالعات هویتی، 
مکانی، تماسی، اعتباری و... حساب کاربری یکتا را به آن ها اختصاص می دهد. امتا 
که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده، 
امکان ورود کاربران به وب سایت  کسب وکارها را ازطریق افزونه سامانه ی خود فراهم 
آورده است.فروشگاه  ها و پلتفرم های اینترنتی ازجمله سایت های درج آگهی نیز، 
طبق دستورالعملی که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب وکارهای 
اینترنتی ابالغ شده است موظفند تا با انجام کنترل های الزم از درج قیمت های 
غیرقانونی و نامتعارف برای کاالها و خدمات خودداری کنند و براساس نوع و میزان 
فعالیتشان نسبت به احراز هویت تأمین کنندگان کاال و آگهی دهندگان ازطریق 
سامانه امتا، اقدامات الزم را انجام دهند. سایت های درج آگهی موظف شده اند تا 
مجوز قانونی مانند پروانه ی کسب واحد صنفی اشخاصی را که بیش از سه آگهی در 
ماه منتشر می کنند، کنترل کنند. طبق دستورالعمل مرکزی، برنامه ی زمان بندی 
اشخاص براساس نوع و میزان فعالیت آن ها ابالغ خواهد شد و کنترل مجوز آن ها 
ازطریق سامانه ی امتا قابل پیگیری است. همچنین براساس نامه ی دادستانی، این 
برنامه ی زمان بندی برای کسب کارهای آنالین طراحی شده است و سایت های 

خودرو و مسکن در مرحله ی اول اجرای این طرح قرار دارند.
احراز هویت کاربران و امنیت در خرید وفروش های اینترنتی آنالین و آفالین همواره 
موضوع چالش برانگیزی بوده اســت؛ برای مثال تا قبل از راه اندازی پلتفرم های 
آنالین، بســیاری از افراد ازطریق پلتفرم های آفالین نظیر روزنامه ی همشهری 
نیز اقدام به کاله برداری و سوءاستفاده می کردند. پس از راه اندازی سامانه ی امتا 
و رونمایی اولیه از آن در سال گذشــته، سرپرست وقت معاونت تسهیل تجاری 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد که استفاده از سامانه ی »امتا« برای 
کسب وکارها به منظور احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی اجباری نیست. 
بااین حال درحال حاضر و بعد از گذشت یک ســال این گونه به نظر می رسد که 

استفاده از سامانه ی امتا برای کسب وکارها به شکل الزام درآمده است.
عادل طالبی، دبیر انجمن کسب وکار اینترنتی الزام احراز هویت توسط دادستانی 
را که در پاسخ به نیازی جدی مطرح شده است، تصمیمی عاقالنه خطاب کرد ولی 
نوع این الزام را دارای ایراداتی دانست. به گفته ی طالبی استفاده از سامانه ی امتا 
تصمیمی درست است اما به طور مکرر ثابت شده است که الزام کاربران و اجبار آن ها 
برای استفاده از یک سامانه، به نتیجه ی قابل قبولی منجر نخواهد شد.دبیر انجمن 
کسب وکار اینترنتی پیشنهاداتی درباره ی اختیاری بودن استفاده از سامانه ی امتا 
مطرح کرد. به گفته ی طالبی می توان احراز هویت ازطریق سامانه ی امتا را اختیاری 
کرد ولی برای کاربرانی که از این طریق احراز هویت می کنند، مزیت هایی مانند 
ستاره دار شدن قائل شد تا این اقدام به تشــویق افراد بیشتری برای احراز هویت 
ازطریق امتا منجر شود. وی در همین راستا به سایت های فروش اینترنتی اشاره کرد 
که داشتن ای نماد برای آن ها اجباری نیست، اما داشتن آن به اعتبار و ارزش فروشگاه 
می افزاید و درنتیجه فروشندگان به صورت داوطلبانه در تالش برای گرفتن این مجوز 
برای فروشگاه های اینترنتی خود هستند. ای نماد نوعی جواز و تأییدیه است که مرکز 
توسعه ی تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن برای فروشگاه های اینترنتی که 

محصوالت و خدماتشان را آنالین ارائه می کنند، در نظر گرفته است.

اخبار

تقدیر دانش بنیان ها از ستاری
در هجدهمین اجالس سالیانه پارک پردیس دانش بنیان ها از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تقدیر کردند .دانش بنیان به پاس حمایت های معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از وی تقدیر کردند 

و ستاری را پدر معنوی خود خواندند.در این مراسم مهندس کمپانی، از مدیران عامل پیشکسوت پارک گفت :در زمان شیوع کرونا، یکی از سازمان هایی که بیشترین حمایت را از ما کرد، معاونت علمی 
فناوری به ریاست دکتر ستاری بود.سحر بهمنی، مدیر عامل شرکت زیست تخمیر عنوان کرد :گاهی اوقات کارآفرینان به هیچ حمایتی به غیر از حمایت معنوی نیاز ندارند و این کاری است که دکتر ستاری 

انجام می دهد.آقای فری پور مدیر عامل شرکت فن آموز گفت:دکتر ستاری یکی از مسئوالنی است که ما از او نمی ترسیم و در کنارش احساس امنیت می کنیم و نقدهای خود را هم می گوییم.

شاخص کل بورس در جریان 
معامالت روز دوشــنبه در 
حالی با ریــزش ۴۰ هزار و 
۵۷۰ واحدی بــه مرز کانال 
۱.۵ میلیــون واحد نزدیک 
شد که ارزش معامالت بازار سهام هم به ۶۳۶۸ میلیارد 
تومان رســید؛ اما  این روند در حالی از صبح آغاز شد 
که ســهامداران این بازار در حالت آماده باش بودند و 
به محض اســتارت معامالت در روز دوشنبه به صفوف 
فروش هجوم آوردند. در یک ساعت ابتدایی معامالت 
روز دوشنبه ۳۲ هزار واحدی  ریزش را تجربه کرد و در 
ادامه درگیری حقیقی هــا و حقوقی ها  ۴۰ هزار واحد 
زخمی به جا گذاشت. بدین ترتیب  شاخص کل بورس 

به یک  میلیون و ۶۰۷ هزار واحد رسید.
در میان دلهره و نگرانی سهامداران مبنی بر ریزش بورس، 
رئیس سازمان بورس درباره حمایت دولت از بازار سرمایه 
ســخن گفت تا شــاید با کمی تزریق امید به این بازار، 
سهامداران را دلگرم کند. حسن قالیباف اصل گفت: »یک 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از 

بورس به صندوق تثبیت بازار منتقل می شود.« 

رئیس بورس به کمیسیون اقتصادی می رود
در این رابطه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به روند نزولی شــاخص های بورس از حضور 
رئیس ســازمان بورس در نشست این کمیسیون خبر 
داد. حجت االسالم سیدکاظم اظهار داشت: » به دلیل 
روند کاهشــی بورس و افت شــاخص های آن حسن 
قالیباف اصل رئیس سازمان بورس را احضار کردیم که 
به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید.« وی با ابراز تاسف 
از افت شاخص های بورس و از بین رفتن سرمایه های 
مردم افزود: »ای کاش ما شاهد این کاهش ها نبودیم و 
رئیس سازمان بورس باید فردا در کمیسیون اقتصادی 
مجلس حاضر شــده و برای بیان برخــی توضیحات 
به این کمیســیون بیاید.« نایب رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس گفت: » رئیس ســازمان بورس باید 
پاســخ اقناعی به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
بابت افت شاخص های بورس بدهد تا تصمیمات الزم 

گرفته شود.«

»دارا دوم« قربانی اصالح شاخص می شود؟
در این میان در حالی »دارا دوم« در حال فروش است 
که در استقبال از آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. هر 
چند که »دارا یکم« با اســتقبال زیاد رو به رو نشد اما 
سود خوب آن در شروع یک انگیزه خوب برای خرید 

»دارا دوم« یا همان پاالیشی اول به حساب می آمد؛ 
البته ســخن های متناقض دولتی ها باعث شــد این 
انگیزه خدشه بردارد و با اما و اگر رو به رو شود و بازهم 
میزان استقبال از این صندوق نیز عالمت سوال بزرگ 
باشد. در این میان کارشناسان در دو جبهه متضاد در 
مورد این ســهام قرار دارند. برخی معتقدند صندوق 
پاالیشی دولت هم با شکست کامل رو به رو می شود 
چرا که حتی کوچک تریــن توجیه اقتصادی نخواهد 

داشت و به نظر استقبالی برای ثبت نام از آن نخواهد 
شد و شاید این اتفاق یک شکست تلخ برای سال پایانی 
دولت باشد. اما در مقابل عده ای ارزندگی این بسته را 
متذکر می شوند و توصیه به خرید آن می کنند. حال 
باید تا ۱۹ شــهریور منتظر ماند و دید که در این بازار 

چه رقم می خورد.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

آتی تاالر شیشه ای را بررسی می کند.

شاخص كل در بورِس یكدست منفی روز دوشنبه 40 هزار واحد ریزش كرد 

هجوم  سهامداران خرد  به صف های فروش
حمایت از بورس با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

نقش حقیقی های درشت در ریزش بورس
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اصالح یا ریزش بورس که در هفته های اخیر شاهد هستیم، طبیعی نیست. اصالح و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی طبیعی است؛ اما این مقدار ریزش؛ آن هم در زمانی که دولت هم زمان طرح گشایش اقتصادی و بحث سبد پاالیشی را 
معرفی می کند، کامال غیرطبیعی است. در زمانی که مسکن رشد بسیار زیادی کرده و افزایش قیمت خودرو لحظه ای شده است، چرا باید بورس ریزش کند؟ آن هم ریزشی که دائما رو به پایین است. واقعیت دوم این است که خریدار 
در این بازار وجود دارد. درست است که صف فروش هست؛ ولی اگر توجه کنید به اینکه چه گروه هایی صف فروش درست کرده اند و خریداران که هستند، کامال مشخص است که این مربوط به تازه واردان نیست. کسانی که در اتاق 
معامالت بورس هستند به راحتی می توانند رصد کنند که چند درصد فروشندگان، تازه وارد بودند یعنی از ابتدای سال تاکنون وارد بازار شده اند و چند درصد از خریداران تازه وارد بودند. بنابراین تا این موضوع اعالم نشود، نمی 
توانیم قضاوت کنیم که خروج پول به دلیل خروج و ترس تازه واردان بوده باشد. بعید است که تازه واردی اینقدر ترسو باشد که ابتدای سال سود برده و در حال حاضر خارج می شود مگر اینکه ظرف این یک ماه اخیر وارد شده باشد. 
بنابراین دست هایی پشت پرده این ریزش وجود دارد. زمانی که وزیر نفت با عرضه صندوق پاالیشی مخالفت می کرد، جز اینکه می خواست حامی قشری باشد که آن درصد شناوری که در بازار هستند را مالک شوند و بعدا هم خود 
آن را مدیریت کند؟ نمی خواهم کسی را متهم کنم؛ ولی این مخالفت باعث شد بورس ریزش کند. وقتی راضی نبود سهم دولت به صورت سبد عرضه شود و حقوقی ها می آیند، صف درست می کنند اینها همه دست به دست هم می 
دهد تا ریزش صورت بگیرد و این ریزش تنها برای جمع کردن سهام ارزان است. بنابراین پولی از این بازار خارج نشده است. آیا کسی می داند چقدر در حال حاضر پول در صندوق ها آماده برای خرید سهام ارزان است؟ این در حالی 
است که همه راجع به تازه واردان و حقوقی ها سخن می گویند؛ اما کسی درباره حقیقی های درشت صحبت نمی کند. اگر شما به تعداد فروشندگان با حجمی که برای فروش گذاشته شده، نگاه کنید سرانه اش باالست. این حجم از 
فروش نمی تواند مربوط به حقیقی های خرد باشد یا تازه واردانی که تازه وارد شده اند. تا زمانی که دولت بسته پاالیشی خود را عرضه نکند و زودتر از آن برای خودرو اقدام نکند ما باید شاهد تداوم اصالح شاخص باشیم. اگر قرار بود 
این پاالیشی قبل از ریزش عرضه شود قیمت آن ۳۵ تا ۴۰ درصد باالتر از االن بود. بنابراین دولت هرچقدر عرضه کند ۳۵ درصد ارزان تر است و ۲۰ درصد هم خود تخفیف می دهد. به نظر می رسد استقبال خوبی از این بسته خواهد 
شد مخصوصا آن زمان که گفتند کسانی که »دارا یکم« را خریدند تنها تا سقف ۳ میلیون تومان می توانند »دارا دوم« را بخرند؛ اما بنده به این موضوع و نامساوی بودن مردم معترضم. احتماال بورس ظرف اوایل هفته آینده مجددا به 

مسیر قبل برگردد و بازار سبزی را شاهد خواهیم بود زیرا رقمی که امروز در بورس معامله شده نشان می دهد که در حداقل صف های فروش قیمت ها نزول کرده است. توصیه من به خرید »دارا دوم« است. 
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