
امکان خرید پاالیشی یکم که باقی مانده سهام دولت 
در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس 
اســت تا یک هفته دیگر فراهم اســت و متقاضیان 
می توانند از طریق بانک یا کارگزاری نسبت به خرید 

واحدهای این صندوق اقدام کنند.
به گزارش ایسنا،  پذیره نویسی پاالیشی یکم به عنوان 
دومین ETF دولت از پنجم شهریور آغاز شده و مهلت 
پذیره نویسی تا چهارشنبه هفته آینده)۲۶شهریور(  

ادامه دارد.
پاالیشــی یکم از سهام شــرکت های پاالیشگاهی، 
پاالیش نفت تهران )شــتران(، پاالیش نفت تبریز 
)شــبریز(، پاالیش نفت اصفهان)شــپنا( و پاالیش 
نفت بندرعباس)شبندر(  تشکیل شده است و عموم 
مردم با اســتفاده از کد ملی یا کد بورسی می توانند 

نسبت به خرید یا پذیره نویســی این صندوق اقدام 
کنند. متقاضیان خرید این صندوق می توانند در بازه 
زمانی تعیین شده به صورت حضوری و غیرحضوری از 
طریق بانک ها نسبت به خرید این صندوق اقدام کنند.  
همچنین افرادی که دارای کد معامالتی هســتند 
می توانند به صورت غیرحضوری از طریق ســامانه 
معامالتی کارگزاری خود نســبت به ثبت سفارش 
خرید اقدام کنند.بر این اســاس بانک های منتخب 
شامل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، صادرات، 
تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه 
مهر ایران، پست بانک ایران،  اقتصاد نوین، پارسیان، 
پاسارگاد و کارآفرین می شوند. اطالعات موردنیاز برای 
تکمیل اطالعات نیز شامل نام، نام خانوادگی، شماره 
ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی،  شماره تلفن همراه 

و شماره شبای بانکی فرد پرداخت کننده می شود. از 
ویژگی های این صندوق این است که پذیره نویسی 
برای هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی تا سقف 
۵۰ میلیون ریال امکان پذیر است و محدودیت سنی 
برای متقاضیان وجود ندارد. البته متقاضیانی که در 
نخستین مرحله پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق واســطه گری مالی یکم شــرکت کرده اند، 
می تواننــد در مجموع دو صندوق ســرمایه گذاری 
واسطه گری مالی یکم و سرمایه گذاری پاالیشی یکم 
تا سقف ۵۰ میلیون ریال پذیره نویسی کنند. بر این 
اساس، افرادی که به میزان دو میلیون تومان صندوق 
ETF دارای یکم را خریداری کــرده بودند، در این 
مرحله می توانند تنها سه میلیون تومان از واحدهای 

این صندوق را با تخفیف ۲۰ درصد خریداری کنند.

عراق سرگرم مذاکره با شرکت ایتالیایی انی برای 
ساخت پاالیشگاهی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در 
روز با هزینه چهار میلیارد دالر در نزدیکی میدان 

نفتی زبیر در جنوب این کشور است.
به گزارش ایسنا، احســان عبدالجبار اسماعیل، 
وزیر نفت عراق در وب کســتی با شورای تجاری 
عراقی مســتقر در اردن با اعالم این خبر، افزود: 
فاز اول این پــروژه ایجاد ۱۵۰ هزار بشــکه در 
 روز ظرفیت پاالیش نفت تا ســال ۲۰۲۵ خواهد 

بود.
شرکت انی در حال حاضر میدان نفتی زبیر را که 
در آن ۴۱.۵ درصد سهم دارد، اداره می کند. سایر 
شرکا شــامل کوگاز کره جنوبی با ۲۳.۷۵ درصد 
سهم و شرکت دولتی نفت بصره با ۲۹.۶۹ درصد 

سهم و یک شریک دولتی دیگر با پنج درصد سهم 
هستند.

به گفته وزیر نفت عراق، تولید میدان نفتی زبیر تا 
سال ۲۰۲۷ به ۷۰۰ هزار بشکه در روز می رسد.

وزارت نفت عراق به دنبال جذب بخش خصوصی 
عراق برای ۲۰ درصد از این پروژه است زیرا دولت 
نمی خواهد فاینانس این پروژه را به کلی برعهده 

بگیرد.
عراق توافقهــای پیش خرید خواهد داشــت تا 
فروش محصوالت شــامل بنزین، نفــت کوره و 
روغنها را که به مصرف داخلی می رسند، تضمین 
کند. باقی مانده تولید پاالیشگاه هم احتماال صادر 

می شود.
این کشور که دومین تولیدکننده بزرگ نفت عضو 

اوپک است، برای تامین نیازهای داخلی بنزین و 
دیزل وارد می کند و بســیاری ا زپاالیشگاههای 
این کشور یا قدیمی هســتند یا در جریان حمله 
 داعش در فاصله ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ آسیب 

دیده اند.
حامد یونــس، معاون وزیر نفت عــراق در بیانیه 
ای در ششــم ســپتامبر اعــالم کرد شــرکت 
پاالیشگاههای شمال در حال برنامه ریزی برای 
افزایش تولید از ۷۵ هزار بشــکه در روز فعلی به 

۱۲۰ هزار بشکه در روز است.
بر اســاس گزارش پالتس، پیش از این وزیر نفت 
عراق گفته بود وزارت نفت قصــد دارد ظرفیت 
پاالیشگاه سومود در بیجی واقع در شمال بغداد را 

به ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

شاخص های مهم بورسی آسیا، نزولی باقی ماندند. به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، 
به نظر می رسد که شرکت های بزرگ آمریکایی بر خالف رئیس جمهور این کشور، 
تمایلی به خروج از بازار چین ندارند. نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط اتاق 
بازرگانی آمریکا نشان می دهد که ۹۲.۱ درصد شرکت های آمریکایی برنامه ای برای 
خروج از بازار چین ندارند و تنها ۵.۱ درصد شرکت هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دالر 
در سال درآمد دارند گفته اند احتمال خروج از بازار چین را زیر نظر دارند. هم چنین تنها 
۴.۳ درصد این شرکت ها گفته اند که خط تولید خود در چین را به جای دیگری منتقل 
خواهند کرد. مناقشات تجاری بین چین و آمریکا بار دیگر شدت گرفته است تا جایی که 
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از احتمال قطع مناسبات تجاری با چین خبر داده است. 
مایک پمپئو- وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی تحریک آمیز مرکز فرهنگی چین 
موسوم به " کنفسیوس" را ترویج گری ایدئولوژی کمونیستی حکومت چین خوانده 
است. پیش از این وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته بود حضور شهروندان این کشور 
در رویدادهای فرهنگی و علمی که توسط سفارت چین و یا کنسولگری ها در این کشور 
برگزار می شوند را محدود کند. هم چنین برخی از منابع خبری از احتمال تحریم بزرگ 
ترین سازنده تراشه چین توسط آمریکا خبر داده اند. از سوی دیگر چین پس از سفر 
اخیر وزیر بهداشت آمریکا به تایوان تصمیم گرفته است مقامات آمریکایی را که به تایوان 
سفر کنند، وارد فهرست تحریمی خود کند. نشریه چینی " گلوبال تایمز" هم چنین از 
احتمال تحریم شرکت های آمریکایی خبر داده که با تایوان مراوده دارند. رئیس جمهور 

تایوان در واکنش به این اخبار از جهان خواسته است تا علیه چین متحد شود.
خروج تدریجی اقتصادهای بزرگ از رکود عمیق ناشــی از کرونا باعث رونق مجدد 
بازارهای کار شده است. نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه آگوست باز 
هم کاهشی شد و رقم ۸.۴ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۱.۸ درصد کمتر از ماه 

قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در آمریکا در طول چهار ماه اخیر است. طی 
این مدت شمار جمعیت بیکاران با کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به ۱۳ میلیون 

و ۶۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد که دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کمتر از ماه قبل است.
خبر بد برای اقتصاد آمریکا این است که شاخص خوش بینی به اقتصاد در ماه سپتامبر 
به ۴۵ واحد رسیده که این رقم ۱.۸ واحد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل بوده است. 
این برای ششمین ماه متوالی است که این شاخص در روند نزولی حرکت می کند و به 
نپر می رسد که با توجه به تداوم شرایط کرونایی، بسیاری از فعاالن اقتصادی خوش بینی 
خود را نسبت به ماه های آینده از دست داده اند به ویژه اینکه آمریکا اصلی ترین کانون 
درگیر با کرونا در جهان محسوب می شود. انتظار می رود در صورتی که کماکان در 
دستیابی به واکسن کرونا موفقیتی حاصل نشود، سرمایه های بیشتری روانه دارایی های 
امن نظیر طال شود و قیمت این دارایی ها را بیش از پیش افزایش دهد. اکنون قیمت 
مسکن نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به رکوردهای جدیدی دست یافته 
است. تاکنون بیش از ۲۷ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۵۱۴ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
است که در این بین ۹۰۵ هزار و ۳۴۰ نفر جان خود را از دست داده اند.  در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۹۴ هزار و ۶۲۴ نفر، برزیل با ۱۲۸ هزار و 
۱۱۹ نفر، هند با ۷۵ هزار و ۹۱ نفر، مکزیک با ۶۸ هزار و ۴۸۴ نفر و انگلیس با ۴۱ هزار و 
۵۹۴ نفر بوده است. دیوید کاستین- تحلیل گر بازار بانک گلدمن ساکس گفت: تحلیل 
تکنیکال نمادهای اصلی بازار نشان می دهد وضعیت امیدوارکننده است و در روزهای 
اخیر شاهد بهبود محیط کالن اقتصادی نیز بوده ایم. اگر در زمینه واکسن مقابله با کرونا 
به دستاوردهای قابل اتکای جدیدی برسیم آن وقت شاهد یک دوره طوالنی و باثبات 
در صعود شاخص ها خواهیم بود اما حتی بدون آن هم انتظار داریم شاخص ها در سطح 

باالتری از جایی که ماه قبل در  آن قرار داشتند، بایستند.

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی 
در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با 
۲.۳۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و  ۱۵۸.۲۹ واحد بسته شد.

شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۲.۵ درصد صعود تا سطح ۳۴۱۴.۳۷ واحدی باال رفت و 
دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۲.۹۴ درصد افزایش در 

سطح ۱۱ هزار و ۱۷۶.۳۷ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
از سوی دیگر مذاکرات اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر رسیدن به توافق بر سر آینده روابط 
به بن بست خورده است. منابع خبری انگلیسی گزارش داده اند نخست وزیر این کشور 
که تا پیش از این مدعی اشتیاق کشورش برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا شده بود 
در اقدامی عجیب به دنبال تعیین ضرب العجل برای دستیابی به توافق بر سر آینده روابط 
با اتحادیه اروپا است. طبق اعالم فایننشیال تایمز، دولت انگلیس در نظر دارد در صورت 
نرسیدن به توافق تا ماه اکتبر، خاتمه مذاکرات را اعالم کند که این به معنای حاکم شدن 
مقررات سازمان تجارت جهانی در روابط طرفین خواهد بود. میشل بارنیه- مذاکره کننده 
ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت با نگران کننده خواندن این گزارشات گفته است شرایط 
دشواری پیش روی آینده مذاکرات قرار دارد چرا که بریتانیایی ها هم می خواهند بیشترین 
امتیاز را بگیرند و هم کمترین امتیاز را بدهند. پیش از وی نیز وزرای خارجه آلمان و فرانسه 
از انگلیس به دلیل مواضع خود در مذاکرات انتقاد کرده بودند.   در معامالت بازارهای بورس 
در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۱.۳۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل و 
در سطح ۶۰۱۲.۸۴  واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 

صعود ۲.۰۷ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار و ۲۳۷.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد 
و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با جهش ۱.۴ درصدی در سطح ۵۰۴۲.۹۸ واحد بسته 

شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۹۵ درصد باال رفت و به ۷۰۲۰.۹۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص 
"نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۱.۰۴ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۳۲.۵۴ 
واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۶۳ درصد پایین رفت 
و در سطح ۲۴ هزار و ۴۶۸.۹۳ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" 

ریزش ۲.۳۴ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۵۸۴.۵۹ واحد بسته شد.
در استرالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۲.۱۵ درصد 
کاهش و ایستادن در ســطح ۵۸۷۸.۶۳  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر 

شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود.

نفت
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر 
مدیت" با ۳.۲۴ درصد ریزش به ۳۸.۰۶ دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با 

افزایش ۲.۵۶ درصدی به ازای ۴۰.۸۰ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با صعود ۰.۷۴ درصدی نسبت به روز قبل در سطح 

۱۹۴۷.۱۰ دالر معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۳۸ درصدی به ازای ۲۷.۱۵ دالر مبادله شد.

قیمت طال پس از این که روز گذشــته به باالترین حد در یک 
هفته اخیر صعود کرد، در معامالت روز پنج شنبه با ثابت ماندن 

ارزش دالر، تغییری نداشت.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ثابت 
بود و در ۱۹۴۶ دالر و ۲۵ سنت ایســتاد. بهای معامالت این 
بازار روز گذشــته تا مرز ۱۹۵۰ دالر و ۵۱ سنت پیش رفت که 

باالترین قیمت از سوم سپتامبر بود.

در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت بود و در ۱۹۵۴ 
دالر و ۹۰ سنت ایستاد. بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه 
۱۱ دالر و ۷۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و در ۱۹۵۴ 

دالر و ۹۰ سنت بسته شد.
به گفته ایلیا اســپیواک، استراتژیســت ارزی دیلی فارکس، 
دالر آمریکا اندکی کاهش پیدا کرده و بازارهای ســهام اندکی 
 بهبود پیدا کــرده اند و این مســئله انعــکاس خوبی در طال 

داشته است. بازارهای سهام آســیا پس از بهبود وال استریت، 
طوالنیترین روند نزولی که از فوریه داشتند را متوقف کردند. 
شاخص دالر از باالترین رکورد چهار هفته اخیر عقب نشست 

و طال را برای خریداران غیرآمریکایی اندکی ارزانتر ساخت.
به گفته اسپیواک، سرمایه گذاران در بازار طال احتماال منتظر 
آمار شاخص قیمت مصرفی آمریکا و نشســت دو روزه هفته 
آینده بانک مرکزی آمریکا و همچنین تصمیم سیاست پولی 

بانک مرکزی اروپا هستند. بر اساس گزارش رویترز، انتظار نمی 
رود تغییر عمده ای در سیاست پولی بانک مرکزی اروپا صورت 
بگیرد زیرا این بانک مرکزی با شدت به اقدامات محرک مالی 
برای تقویت اقتصاد آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخته 
است اما سرمایه گذاران منتظر پیش بینیهای تورمی مقامات 

بانکی اروپا هستند.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز با اشاره به نمودارهای فنی پیش 

بینی کرد هر اونس طال برای تحویل فوری ممکن است تا مرز 
۱۹۶۵ دالر صعود کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 
ثابت بود و در ۲۷ دالر و دو سنت ایستاد. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری تغییر چندانی نداشــت و ۹۱۶ دالر و ۱۸ سنت 
معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با یک درصد 

افزایش، به ۲۲۹۴ دالر و ۴۲ سنت رسید.

مذاکرات عراق برای ساخت پاالیشگاه چهار میلیارد دالرییک هفته فرصت برای خرید پاالیشی یکم

پرش بورس ها در آمریکا و اروپا

خیز طالی جهانی برای ازسرگیری صعود
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کاهش  مصرف  اقالم خوراکی خانوارها
مصرف  گوشت   قرمز  ۴۵  درصد  کاهش   یافت

سفره    هر  ایرانی   در ۱۴ سال   گذشته   ۳۰  درصد  آب   رفت

امسال بوی ماه مدرسه برخالف سال های گذشته 
نمی آید؛ چراکه هنوز نیم میلیــون دانش آموزی 
که ۲۲۰ هزار نفرشــان در دوره ابتدایی، ۱۵۹ هزار 
نفرشان در دوره متوســطه، ۱۵۲ هزار نفرشان در 
متوسطه نظری و ۸۲ هزار نفرشان در هنرستان ها 
باید شــروع به تحصیل کنند، ثبت نام کتب درسی 
را انجام ندادند و ایــن زنگ خطری برای نه تنها امر 
آموزش، که آینده کشور ماست؛ هرچند این زنگ 
خطر سال هاست به دلیل نابرابری آموزشی به گوش 
می رسد؛ اما امســال با افزایش دانش آموزانی که 
 معلوم نیســت تحصیل را آغاز کنند آزاردهنده تر 
شده است.  در همین زمینه معاون پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز حدود ۵۰۰ هزار 

دانش آموز برای ثبت سفارش... 

در حالی محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی از 
تعویق چندباره افتتاح و تحویل پروژه های مسکن 
ملی سخن گفته است که علی نیکزاد، نایب رئیس 
مجلس در این رابطه گفته است: »اقدام ملی مسکن« 
طرح نیست بلکه نام مسکن مهر را گذاشته اند اقدام 
ملی. وزیر راه و شهرسازی برای بار ششم افتتاحیه و 
واگذاری واحدهای مسکن ملی را به تعویق انداخته 
و این در حالی است که می بایست با آغاز سال ۹۹ 
در فروردین ماه این خانه ها به صاحبان آنها تحویل 
داده می شد.  در همین رابطه قبال عباسی، استاندار 
چهارمحال و بختیاری بختیاری با انتقاد از تاخیر در 
آغاز عملیات اجرایی در طرح اقدام ملی در استان، 

گفت: نباید به هیچ عنوان...



اقتصاد2
ایران وجهان

صادرات ۷ میلیارد دالری مصالح 
ساختمانی در سال گذشته

سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
اعالم کرد میــزان تولید در اقالم مهم صنعت 
 ســاختمان بیــش از دو برابــر نیاز کشــور 

است.
به گــزارش وزارت صمت، جعفر ســرقینی 
در آییــن افتتــاح بیســتمین نمایشــگاه 
بیــن المللی صنعــت ســاختمان و نهمین 
نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقی، 
باالبرها، نقاله ها، قطعــات و تجهیزات گفت: 
این نمایشــگاه با دریافــت مجوزهای الزم و 
 رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی برگزار 

شده است.
وی با بیان اینکه امروز خوشــبختانه صنعت 
ســاختمان به صورت صد در صــد با تامین 
مواد اولیه از داخل کشــور کار می کند، ادامه 
داد: در ایــن حوزه نــه تنها نگرانــی از بابت 
تامین مــواد اولیــه نداریم؛ بلکــه در اقالم 
مهم ایــن صنعت نظیــر فوالد، ســیمان و 
 کاشی ســرامیک تقریبا بیش از دو برابر نیاز 

تولید داریم.

صادرات ۷ میلیارد دالری مصالح 
ساختمانی در سال گذشته

سرپرســت وزارت صمت افزود: از ده میلیارد 
دالر صادرات بخش معــدن و صنایع معدنی 
در ســال گذشــته، نزدیک به هفت میلیارد 
 دالر مربــوط به مصالــح ســاختمانی بوده 

است.

از صادرکنندگان برتر سیمان در دنیا 
هستیم

سرقینی گفت: امروز کشــور ما یکی از عمده 
صادرکننــدگان فــوالد منطقــه و یکی از 
 عمده صادرکنندگان ســیمان دنیا به شمار 

می رود.
وی اضافه کرد: در صادرات شیشــه و کاشی 
و ســرامیک نیز صادرکننده مهمی به شمار 

می رویم.
سرپرســت وزارت صمت در بخش دیگری از 
سخنان خود، تصریح کرد: مصالح ساختمانی 
زیادی را در ســاخت و ســازها در قالب هدر 
رفت از دســت می دهیم که بخشی از آن به 
نحوه ســاخت و ســازها بازمیگردد و بخشی 
 دیگــر را بــا مدیریــت میتوان بــه حداقل 

رساند.

انجام کار جدی روی سبک سازی در 
صنعت ســاختمان برای مصرف بهینه 

مصالح
ســرقینی با اشــاره بــه تولید مناســب و 
فزاینده مصالح ســاختمانی گفــت: رعایت 
مصرف بهینه ضــرورت دارد و باید در حوزه 
 ساختمان کار جدی روی سبک سازی انجام 

شود.
وی با توجه بــه زلزله خیز بودن کشــورمان 
تصریح کــرد: نــوآوری و ســبک ســازی 
در تهیــه مصالــح ســاختمانی بــرای 
ســاخت و ســاز ســاختمان هایی سبک و 
 مقــاوم در برابــر زلزلــه باید تداوم داشــته 

باشد.
سرپرســت وزارت صمت همچنین با اشاره 
به وجود معادن غنــی مرتبط با تولید مصالح 
ساختمانی در کشور گفت: هیچ گونه مشکلی 
در تامین مواد اولیه و محصــوالت مرتبط با 
ساختمان که مورد نیاز کشــور است، وجود 

ندارد.

خبر

فعاالن بازار خودرو معتقدند در 
ماه های گذشته که قیمت ها در 
سایت های خودرویی برداشته 
شــد، برخی افراد با تشکیل 
گروه هایی در فضای مجازی و 
کانال های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت سازی 

برای خودروها می پردازند.
به گزارش خبرآنالین، شوک جدیدی که در هفته جاری 
به بازار خودرو وارد شد، بسیاری از خریداران و حتی فعاالن 
بازار را غافلگیر کرد. آنچه مشخص است، این که با مشاهده 
قیمت ها در بازار، روزبه رو از تعداد خریداران بازار خودرو و 
از تعداد فروش نمایشگاه داران کاسته می شود؛ تا جایی که 
به باور فعاالن بازار، میزان خرید و فروش خودرو تقریبا به 

نزدیک صفر رسیده است.
یکی از فعاالن بازار خودرو گفت: در بازار کسی برای خرید 
خودرو صف نکشــیده و تنها عده ای با شیطنت به دنبال 

قیمت سازی هستند.
یکی دیگر از فعاالن بازار خودرو عنوان کرد: تازه چند روزی 
است تحویل خودروی دناپالس اتوماتیک آغاز شده و هنوز 
تحویل آنها به تعداد انگشتان دو دســت نرسیده، اما در 
عرض چند ساعت بیش از ۳۰ آگهی فروش از این خودرو 
در سایت ها به چشم می خورد. همین مساله ثابت می کند 
قیمت گذاری ها صوری است و عده ای با هماهنگی یکدیگر 

قیمتی خاص و باال برای یک خودرو در نظر می گیرند.

چرا خودرو ترمز برید؟
اما این که چرا قیمت خودرو ترمز بریده است را کارشناسان 
بی ربط به روند اخیر بورس نمی دانند. ســقوط های پی 
در پی و گزارش هایی که هر روز از درون بورس از سقوط 
شاخص کل شنیده می شــود، باعث شــه که بخشی از 
سرمایه های حاضر در بورس از تاالر شیشه ای خارج شود. 
در کل بررســی روند فضای اقتصادی کشور در بازارهای 
موازی چون خودرو، ارز، طال و ســکه نشان می دهد که 
همزمان با افت شــاخص بورس، دارندگان سرمایه های 
سرگردان نسبت به خروج سرمایه خود از بورس اقدام کرده 

و به صف خرید در بازارهای دیگر پیوسته اند.
از سوی دیگر، برخی گزارش ها حاکی از آن است که مردم 
برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار خودرو شده و جالب 
این که به جای پول نقد، سرمایه های طال و دالر خود را به 
فروشندگان در ازای خرید خودرو پرداخت می کنند. این 
موضوع نگرانی زیادی را در خصوص به هم ریختگی بیشتر 

بازار خودرو به وجود آورده است.
در این میان، برخی از کارشناسان بازار خودرو، گرانی در این 
بازار را در نتیجه کمبود عرضه در بازار خودرو می دانند؛ در 
حالی که تولید انواع خودرو طی سه ماه اول امسال با رشد 
۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده 
است و در این مدت تولید ایران خودرو ۲۲.۶ درصد افزایش 
یافته و تولید سایپا با افت ۴.۳ درصدی همراه شده است اما 
مدیرکل وزارت صمت عرضه خودرو در بازار را مربوط به 
تعهدات قبلی خودروسازان می داند که در زمان خود قادر 
به تحویل آن نبوده اند و به گفته این مقام مسوول، تقاضا 

واقعی در بازار خودرو روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ خودرو است.
معمارباشــی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
در خصوص تاثیر شرایط عرضه در افزایش قیمت خودرو 
گفت: اتفاقاتی که در بازار خودرو می افتد، تنها  تابع شرایط 
عرضه محصول نیست و به وضعیت اقتصاد کالن کشور هم 

مربوط می شود.

از بازار چه خبر؟
بررسی روند قیمتی بازار نشان می دهد که قیمت خودرو 
طی یک هفته گذشــته افزایش عجیب و غریبی به خود 
دیده است؛ تا جایی که برای مثال قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ ساده 
از ۱۵۹ میلیون تومان در ۱۵ شهریورماه امسال، به قیمت 
۱۷۵ میلیون تومان در ۱۸ شــهریورماه رسیده است و یا 
مدل فول این خودرو نیز که ۱۵ شهریور ماه ۱۶۳ میلیون 
تومان قیمت داشته، به قیمت ۱۷۸ میلیون تومان افزایش 
یافت است. قیمت ها در بازار خودرو در تمام انواع خودرو 
طی چند روز گذشته افزایش داشته است؛ به گونه ای که 
خودروهای پژو ۲۰۶ اس دی، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس، پژو 
۴۰۵ اس ال ایکس و پژوپارس ساده که در ۱۵ شهریور ماه 
به ترتیب با قیمت ۱۹۳، ۱۴۱، ۱۶۰ و ۱۷۵ میلیون تومان 
به فروش می رفتند، به قیمت ۲۱۵، ۱۶۰، ۱۷۷.۵ و ۱۹۰ 

میلیون تومان رسیدند.
خودروهای گروه تیبا نیز کــه طی چند هفته اخیر ثبات 
قیمت داشته اند نیز افزایش قیمت چشمگیری را تجربه 
کرده اند؛ به گونه ای که قیمت تیباهاچ بک از ۱۰۸ میلیون 
تومان به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و 
خودرو تیباهاچ بک پالس نیز از قیمت ۱۱۷ میلیون تومان 
به ۱۲۹ میلیون تومان رسیده اســت و خودروهای تیبا 
صندوقدار اس ایکس بنزینی و تیبا صندوقدار پالس که 
به ترتیب ۹۶ و ۱۰۷ میلیون تومان قیمت داشته اند، امروز 

۱۰۹ و ۱۲۱.۵ میلیون تومان قیمت دارند.
در این میان، متقاضیان پراید ۱۱۱ می توانند با پرداخت 
۱۱۰ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند. اعالم 
قیمت ۱۱۰ میلیون تومانی از سوی فروشندگان برای پراید 
۱۱۱ نشان می دهد که این خودرو طی یک هفته ۱۰ درصد 
رشد قیمت را تجربه کرده است. مدل ۱۳۱ پراید نیز طی 
یک هفته رشد قیمتی حدود ۱۴ درصدی را تجربه کرده 
اســت. این خودرو طی هفته جاری با قیمت ۹۸ میلیون 

تومان در بازار موجود بــود. البته برخی گزارش ها حاکی 
از آن است که هر دستگاه پراید ۱۱۱ که در ابتدای هفته 
۱۰۴ میلیون تومان قیمت خورده بود، به ۹۸ تا ۹۹ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ به ۹۳ میلیــون تومان، همچنین تیبا 
صندوق دار و ساینا از ۱۱۳ به کمتر از ۱۱۰ میلیون تومان 

نزول کرده است.

قیمت ها غیرواقعی است؟
در این شــرایط، مقامات وزارت صنعت معتقدند که این 
قیمت ها کاذب است. به گفته سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، قیمت های بــازاری خودروها غیرواقعی 
است و تفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها نباید 
این قدر زیاد باشد. جعفر سرقینی دیروز  در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: گرانی خودرو 
در بازار، بیشــتر یک امر روانی است و مردم دوست دارند 

پول های در دست خود را تبدیل به کاال کنند.
به گفته او، تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور سه هزار 
و ۶۰۰ دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 
۲۵ درصدی دارد. سرقینی با بیان این که همچون گذشته 
خودروســازان تعهدات معوق نگران کننده ندارند و آمار 
تعهدات کاهش چشمگیری یافته است، متذکر شد: برای 
رسیدن مردم به خودروی مورد نیازشان نیز دستور داده 
شده تا برنامه ثبت نام خودرو به طور مداوم  و با برنامه های 
بیشــتر ادامه یابد. به باور وی،  در صورت تداوم و افزایش 
ثبت نام ها، قیمت خودروها بیش از پیش افت خواهد کرد 

و شانس افراد برای خودرودار شدن بیشتر خواهد شد.

چه کسانی قیمت سازی می کنند؟
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخت نیز 
معتقد اســت: وقتی قیمت ها باال اعالم می شود، در عمل 
خریداری وجود نخواهد داشت. ســعید موتمنی، نوک 
پیکان قیمت سازی ها را به ســمت افرادی که خودرو از 
خودروسازان تحویل گرفته اند، نشانه رفت و گفت: این افراد 
با سوء استفاده از شرایط بازار و همچنین التهابات در سایر 
بازارهای موازی، به ارائه قیمت های دلخواه خود می پردازند 

تا سود بیشتری از این آشفته بازار به جیب بزنند.
وی تاکید کــرد: افزایش فروش فوری خودروســازان در 
این شرایط می تواند به تعادل هر چه بیشتر بازار و کاهش 

قیمت ها کمک کند. موتمنی در عین حال گفت: در ماه های 
گذشته که قیمت ها در ســایت های خودرویی برداشته 
شد، برخی افراد با تشکیل گروه هایی در فضای مجازی و 
کانال های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت سازی 

برای خودروها می پردازند.
وی افزود: شرایط به گونه ای است که گاهی اوقات چندین 
نفر به صورت هماهنگ با یکدیگــر در یکی از گروه های 
یادشده به قیمت سازی برای خودرویی خاص می پردازند 
و همان نیز به سرعت در کانال ها و گروه ها دست به دست 
شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می شود؛ این 

مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.
به گفته این مقام صنفی، وقتی سقف قیمتی برای خودروها 
نبوده و بازار به حال خود رها شده باشد، با کوچکترین نوسان 
ارزی شــاهدیم افراد از فروش خودرو دست بر می دارند. 
وی تاکید کرد: در هفت ماهه اخیر به طور متوسط قیمت 
خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی بیش از ۸۰ درصد 
رشد کرده است. موتمنی ادامه داد: عمده قیمت گذاری ها 
از سوی افرادی که خودرو ثبت نام کرده و تحویل گرفته اند، 
انجام می شود و نمایشگاه داران که هیچ سهمیه خودرویی 

ندارند، نقشی در قیمت ها بازی نمی کنند.

بازار خودرو به کدام سمت می رود؟
در این میان، یک کارشناس اقتصادی ضمن تحلیل چرایی 
افزایش قیمت خودرو طی دو هفته اخیر در شــهریورماه 
گفت: با توجه به رشد باالی نقدینگی و عدم کنترل کامل 
آن، انتظار این نیســت که تقاضا در بازار خودرو کاهش 
پیدا کند، اما احتماال پس از فروکــش کردن موج اخیر 
افزایش قیمت، رشــد قیمت خودرو در مــاه حدود دو تا 
سه درصد  خواهد شد. سهراب دل انگیزان در یک برنامه 
زنده اینســتاگرامی درباره چرایی افزایش قیمت خودرو 
در هفته اول و دوم شهریورماه، گفت: در یک ماه گذشته، 
سازمان بورس تحت تاثیر نوسانات کاهشی شاخص بوده 
و اصالحات جدی داشته اســت؛ به گونه ای که حدود ۲۵ 
درصد قیمت سهام  با کاهش مواجه شد. همچنین به دلیل 
حضور افراد تازه وارد و ناآشنا به بازار سرمایه انتظار این بود 
که پول های وارد شده توســط آن ها به بورس، به صورت 

هیجانی هم خارج شود.
وی افزود: از آنجا که پول های خارج شده از بورس نمی تواند 
به سمت بازار مسکن حرکت کند، به سمت بازار طال و ارز 
هدایت می شود که تقاضا را برای آن ها افزایش می دهد. 
خروج پول از بورس به شــدت می تواند بــازار خودرو را 
تحت تاثیر قرار دهد، زیرا خرید باالی ۱۵ میلیون در حوزه 
مسکن، طال و ارز مشمول ثبت شماره ملی افراد می شود و 
مستندسازی برای مالیات صورت می گیرد، ولی در بازار 
خودرو ایــن اتفاقات رخ نمی دهــد و طبیعتا تقاضا برای 
خودرو باال می رود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
افزایش قیمت خودرو به شدت تقاضا را هم افزایش می دهد، 
ادامه داد: از آنجا که ساالنه معادل یک میلیون تقاضا برای 
خودروهای داخلی وجود دارد اما قدرت خودروســازان 
داخلی حدود ۶۰۰ هزار دستگاه اســت؛ این امر موجب 
می شود که ۴۰۰ هزار متقاضی باقی مانده پاسخ تقاضای 
خــود را دریافت نکنند و به همین دلیــل قیمت خودرو 

باال برود.

پیش بینی مسیر بازار خودرو در ماه های آینده

شوک جدید در بازار خودرو

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از طرح های ملی؛
۱۳۴میلیارد دالر کاال در ۶سال 

اخیر از مناطق آزاد صادر شد
رییس جمهوری گفت: از ســال ۹۲ تا ۹۸ - یعنی 
در طول ۶ سال اخیر- ۱۳۴ میلیارد دالر صادرات 
از مناطق آزاد انجام شده است که بخش اعظم این 
صادرات به خارج بوده اســت. حسن روحانی روز 
پنج شنبه در بهره برداری از طرح های ملی سرمایه 
گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بسیار 
خوشحالم که در ۲۳ جلسه در طول سال ۹۹ شاهد 
افتتاح طرح های مهم در سراسر کشور هستیم. امروز 
نوبت افتتاح طرح های مهم در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشورمان بود. وی با بیان این که مناطق 
آزاد برای ما اهمیت ویژه هــم از لحاظ خدماتی، 
گردشــگری،  تجارت و صنایع دارد، اظهار داشت: 
در افتتاح های اخیر در زمینه گلخانه و کشاورزی 
و شرکت های دانش بنیان شاهد یک مرکز نوآوری 
در کیش بودیم. مناطق آزاد و ویژه ما در سراســر 
کشــور چهره دیگری به خود گرفته است. رییس 
جمهوری اضافه کرد: از آغاز دولت تدبیر و امید و 
نخستین جلسه با مدیران مناطق آزاد تاکیدمان این 
بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده به مناطق 
صادرکننده و جذب گردشــگر داخلی و خارجی 
تبدیل شود. این مناطق در شرایط تحریم اقتصادی 
می توانند نقش بسیار خوبی را برای حل مشکالت 

در زمینه بانکداری بیمه انباردایی ایفا کنند.
روحانی ادامه داد: امروز شاهد بودیم در قشم یک 
منطقه مهم صادرات فراورده نفتی افتتاح شد که 
کشتی ها در این منطقه برای این که سوخت خود 
را بگیرند پهلوگیری کنند و برای صادرات فراوری 
نفتی است بسیار مهم است. وی یادآور شد: در این 
مناطق آزاد، گلخانه های مهمی را در دست افتتاح 
داریم امروز یک گلخانه ۸۰ هکتاری را در منطقه 
آزاد ارس شــاهد بودیم با سیستم هیدروپونیک 
افتتاح شد که  یکی از بزرگترین طرح گلخانه ای در 
منطقه خاورمیانه است این طرح می تواند اشتغال 
خود صادرات نقش داشته باشد این گلخانه اکثر 
محصوالتش صادراتی خواهد بود و به گونه ای است 
که می تواند در طول ســال برای مصرف داخلی و 
صادرات محصول داشــته باشد رییس جمهوری 
تاکید کرد: مناطق آزاد ما تحرک جدیدی به خود 
گرفته است، در گذشته از مناطق آزاد صرفا به عنوان 
گردش محور دیده می شــود ولی امروز این همه 
کارخانه هایی که افتتاح می شود مراکز تولیدکننده 
هست می تواند تولیدش به خارج و داخل صادر شود. 
روحانی تصریح کرد: در مناطق آزاد و ویژه از سال 
۹۲ تا ۹۸ یعنی در طول شش سال، ۱۳۴ میلیارد 
دالر صادرات انجام شده که شامل صادرات خارجی 
و داخلی بوده است. البته صادرات داخلی مجموعا 

زیاد نیست حدود سی و چند میلیارد است.  

 مدیران مناطق آزاد تســهیالت الزم 
برای سرمایه گذاری را فراهم کنند

رییس دولت تدبیر و امید گفت: مناطق آزاد ما با 
توجه به شرایط خاص آنها از برخی مقررات معاف 
هستند، مناطق بسیار ارزشمندی برای سرمایه 
گذاران اســت و من به مدیران مناطق آزاد تاکید 
می کنم که تسهیالت الزم را برای سرمایه گذاری 
فراهم کنند. وی یادآورشد: گاهی اوقات سرمایه 
گذاران در این زمینه گالیه مند هســتند ما باید 
همه امکانات الزم را در اختیار سرمایه گذار بگذاریم 
و موانع تولید را مخصوصا در ســال جهش تولید 
برداریم و مقام معظم رهبــری در هفته دولت بار 
دیگر تاکید کردند که سه قوه باید برای رفع موانع 

تولید دقت و تسهیالت الزم را فراهم کنند.
روحانی با بیان اینکه ما در شرایط تحریم امروز راهی 
جز فعال شدن سرمایه های اقتصادی کشور نداریم، 
اظهارداشت: کشور ما کشــوری بزرگ و پهناور 
و دارای منابع بســیار و آب و هوای متنوع است و 
امکان سرمایه گذاری در کشور ما وجود دارد؛ همه 
استانداران ما همه مدیران مناطق آزاد و مناطق ویژه 

آمادگی دارند که سرمایه را جذب کنند.
رییس جمهوری اضافه کرد: ســرمایه داخلی در 
اولویت اول است و سرمایه خارجی نیز اینگونه است 
و تفاوتی ندارد. این سرمایه ها باید جذب و به کاال یا 
خدمات تبدیل شود. وی ادامه داد: امروز اعالم شد 
که با افتتاح هتل در منطقه کیش، ۱۷ هزار تخت 
برای گردشگران و مسافران آماده شده که رقم قابل 
مالحظه ای است؛ البته از شرایط کرونا که ما عبور 
کنیم در این مناطق استعداد و ظرفیتهای بیشتری 
برای جذب گردشگر دارد و می توانیم شاهد یک 
تحول بزرگ در کشور باشیم. وی گفت: استاندار 
هرمزگان گزارش داد که در این استان هم مراسم 
محرم و عزاداری را با حفــظ پروتکل ها به خوبی 
انجام دادند، مدارس هم بازگشایی شده و با حفظ 
پروتکل ها فرزندان آنان به مدرسه می روند در عین 
حال بیماری کرونا هم  روند کاهشــی دارد و این 

موجب افتخار ما است.

خبر
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در جلسه روز پنج شنبه شــورای عالی بورس، آیین 
نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار ســرمایه و صیانت 
از حقوق ســهام داران و ســرمایه گذاران مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت. حســن قالیباف اصل رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مواد این آیین نامه بر 
 ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معامالت سهام 

تاکید می کند.
حسن قالیباف اصل ادامه داد: به موجب مفاد این آیین 
نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات الزم به سازمان بورس 
و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام 
عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین 
منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور،  استثنا شــد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک 
ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با تصویب 
و ابالغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار ســرمایه 
طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و 
اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت 

می گیرد. قالیباف، تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع 
حاصل از یک درصد صندوق توســعه ملی به سازمان 
بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد 
و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از 
منابع ساالنه خود را )از سال ۱۳۹۴ به بعد( به ازای هر 
سال ، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به 
صورت بلندمدت )حداقل ۲۰ ساله( سپرده گذاری کند.

سخنگوی سازمان بورس در پایان تاکید کرد: مصوبات 
امروز شــورای عالی بورس، یک گام بزرگ در جهت 
تقویت، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، کاهش ریسک 
، افزایش نقدشــوندگی، اطمینان بخشــی و تکمیل 

ابزارهای  بازارسرمایه  به شمار می رود.

تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی 
برای کسری بودجه

مقام ارشد وزارت اقتصاد از تسعیر دارایی های خارجی 

بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خبر داد و گفت: 
در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی های 

دولت استفاده شود، اثر تورمی ندارد.

تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی 
برای کسری بودجه/ مابه التفاوت ارز 4200 و 8500 

محاسبه می شود
یک مقــام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت وگو با فارس 
دربــاره تســعیر دارایی های خارجــی بانک مرکزی 
به مبلغ ۱۵۰ هــزار میلیارد تومان بــه منظور تامین 
کسری بودجه سال ۹۹، اظهار داشــت: این موضوع 
مربوط بــه مصوبه مجمع بانک مرکزی در ســال ۹۸ 
و ۹۷ اســت که در این رابطه کمیته ای متشــکل از 
 سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 

تشکیل شد.
وی ادامــه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلســه را به 

 رئیس جمهور منعکس کرده و بــرای اجرا باید به 
تایید برسد.

این مقام مســئول با تاکید بر اینکــه وزارت اقتصاد 
تاکنــون بیش از آنچــه باید اوراق مــی فروخته در 
این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته اســت، تصریح کرد: 
 هفته گذشــته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 

فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی ها پیشنهاد وزارت 
اقتصاد نیست، بیان داشــت: کمیته مورد نظر در این 
رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه التفاوت آن 

در نظر گرفته شود.
این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر 
نرخ ارز دارایی های خارجی بانــک مرکزی گفت: در 
صورتی که این منابع به منظــور پرداخت بدهی های 
دولت اســتفاده شــود اثر تورمی نــدارد و تاثیر روی 
متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت. وی تاکید 
کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه 
مجمع بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز 

این مصوبه را قبول دارد.

»کوتاه ترین شــکل اصالح زمانی صــورت می گیرد که بــازار به صورت 
خودانتظام جایگاهش را بشناسد.« این سخن یکی از تحلیلگران بازار سرمایه 
است که بر آزاد گذاشتن بازار سرمایه به حال خود تاکید دارد و می گوید در 

این صورت بازار سریع تر راه خود را پیدا می کند.
این روزها فعاالن بازار سهام می پرسند اصالح بازار سرمایه به پایان رسیده و 
روند بازار برگشته؟ آیا دو روز مثبت شدن کم رمق شاخص کل نشان پایان 

یافتن اصالح بازار است؟
در حالی معامله گران بازار سرمایه به استقبال سومین روز کاری این هفته 
می روند که شاخص کل در ۲ روز گذشته مثبت بود و در مجموع ۱۵ هزار و 
۸۴۰ واحد افزایش را تجربه کرد و روی عدد یک میلیون و ۶۴۷ هزار و ۷۸۱ 
واحد آرام گرفت اما شاخص کل هم وزن در این ۲ روز منفی بود و با کاهش 
۷ هزار و ۵۸۸ واحدی به ۴۴۱ هزار و ۷۹۲ واحد رســید. برخی تحلیلگران 
معتقدند این روند به معنای حمایت از سهم های شاخص ساز است و در حالی 
که اغلب سهم ها منفی هستند، مثبت شدن برخی سهم های شاخص ساز 
باعث شده که شــاخص کل مثبت باشــد. به گزارش ایرنا پالس، فردین 
آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: باوجود اینکه اغلب 
فعاالن بازار ســرمایه تمایل زیادی دارند حال و روز بازار به فضای چند ماه 

گذشته بازگردد اما این گونه نشده و البته به صالح هم نیست که چنین شود. 
اگر به سرعت به روند افزایشی سریع و بازدهی های باال بازگردیم، نقدینگی 
از بازار سرمایه خارج می شــود. بهترین و طبیعی ترین شکل ممکن ایجاد 

سینوس های نوسانی مثبت و منفی در بازار است.

اشتیاق برای فروش سهام
آقابزرگی می گوید: اغلب افرادی که در چند ماه گذشته وارد بورس شدند، 
فاقد تجربه و دانش الزم برای سرمایه گذاری بوده اند. این افراد تجربه فضای 
رکودی و نزول شاخص بازار و قیمت سهام را نداشته اند. اکنون فضا به گونه ای 
مدیریت می شود که اغلب حقوقی ها بازار را به گونه ای جمع می کنند و از 
ریزش ها و کاهش های مستمر و پیاپی جلوگیری می کنند. این نشان دهنده 
اشتیاق فعاالن بازار برای فروش سهام خود است. وی ادامه می دهد: روز 
شنبه نیز اگر چند ســهامدار حقوقی بزرگ حمایت نمی کردند، شاید با 
اصالح شدیدتری مواجه بودیم. فعالیت در بازار سرمایه برای کسانی که 
تحمل گذراندن چنین روزهایی را ندارند، مناسب نیست. اما با توجه به رشد 

قیمت بسیاری از سهام در چند ماه گذشته، اغلب افرادی که اکنون سهام 
خود را حتی در صف فروش، به فروش می رسانند، سودهایی کسب کرده اند.

ادامه روند قبلی بورس به صالح اقتصاد کشور نیست
آقابزرگی می افزاید: تنها در یک نمونه، اقتصاد انگلستان رشد اقتصاد منفی 
۲۰ درصد داشته  است و چنین وضعیتی برای برخی کشورهای اروپایی 
دیگر نیز صدق می کند. دلیل آن حوادثی بوده که در سال ۲۰۲۰ رخ داده 
از جمله شیوع بیماری کرونا، جنگ اقتصادی آمریکا و چین، فراز و نشیب 

قیمت کامودیتی ها و... .
اقتصاد ایران نیز بنا به گفته مرکز آمار ۳.۵ درصد رشد منفی را تجربه کرده 
است. در چنین فضایی آن هم با شرایطی که متوسط p/e بورس ما ۲۹ است، 
نباید انتظار داشته باشیم روند صعودی قبلی ادامه یابد و البته ادامه آن روند 
به صالح اقتصاد نیســت. باید چنین اصالحاتی انجام شود. خوشبختانه 
به تدریج به پایان دوره اصالح قیمت ها در بازار سهام نزدیک می شویم. این 
کارشناس بازار سرمایه پیش بینی خود از میزان اصالح بازار را این گونه بیان 

می کند: به شرط عدم مدیریت یا حمایت و صرف نقدینگی حجیم، تصور 
می کنم شاخص کل بین یک میلیون ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد اصالح شود. اگر حمایت های مختلف انجام شود، کاهش به صورت 
مقطعی مالحظه نمی شود، اما به طور پلکانی و در عین حال شدید صورت 
می گیرد. یعنی اصالحی که باید انجام شود به تعویق می افتد، مانند فنری 
که فشرده شده و به یکباره رها می شود. بهترین و منطقی ترین حالت این 

است که ذات بازار خود را کنترل کند.

با حمایت نابجا، فرصت های خرید را می سوزانیم
وی درباره منفی شدن شاخص هم وزن و مثبت شدن شاخص کل می گوید: 
هنگامی که شاخص هم وزن منفی می شود، یعنی بیشتر شرکت ها منفی 
بوده اند. روز شنبه بیشتر شرکت های شاخص ساز مورد حمایت قرار گرفتند. 
برخی کارشناسان معتقدند چنین حرکتی ناگزیر است، اما معتقدم با این 
کار امکان خریدهای بالقوه از افرادی گرفته می شود که مترصد فرصتی 
هستند تا سرمایه خود را به بورس بیاورند. سهمی که با حمایت باال نگاه 
داشته شود، جذابیت خرید را برای کسی که منتظر کاهش قیمت آن است، 

از دست می دهد.

بیم و امید این روزهای بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه 2۰ شهریور ۹۹ به 12 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )پنجشنبه 2۰ شهریور ۹۹( در بازار آزاد تهران به 11 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم 11 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ٨۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٨۳۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز 1۹۴۳ دالر و ۹1 سنت و هر گرم طالی 1٨ عیار یک میلیون و 1۴٨ هزار و 2۴۰ تومان است.

سهامداران و نهادهای مالی بزرگ ملزم به بازارگردانی سهام شدند

نجات  بورس  با  کمک سهامداران  بزرگ
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معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری از ادامه داشتن مذاکرات برای افزایش پروازهای 
خارجی از نظر مقاصد و تعداد آن هــا خبر داد و گفت: 
چندین الین خارجی مسافران ایرانی را جابه جا کرده و 
در آسمان ایران به مقصد کشورشان و دیگر کشورهای 

خارجی به عنوان پروازهای ترانزیتی پرواز می کنند.
مرتضی دهقان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و ادامه داشتن این اپیدمی در 
بسیاری از کشــورهای جهان، آخرین وضعیت و آینده 
پروازهای مســافری را چگونه توصیف می کنید و آیا 
مذاکراتی برای توسعه وگسترش این پروازها داشته اید یا 
خیر؟ اظهار کرد: حمل و نقل هوایی در سطح دنیا متاثر از 
شیوع ویروس کرونا با مشکالت زیادی مواجه شده است. 
به گونه ای که پس از شیوع این بیماری مرزهای هوایی 
بر روی پروازهای برنامه ای در بسیاری از کشورها بسته 
شد و فعالیت ایرالین ها بیشتر به بازگرداندن اتباع خود و 

یا کمک های امدادی محدود شد.
وی افزود: به تدریج و با انجام اقدامات مقابله ای که دولت 
ها در کنترل این بیماری انجام دادند همچنین با تدوین 
و ابالغ مقررات بهداشتی و قرنطینه ای سختگیرانه اجازه 
انجام پروازها با شرایط خاص و بصورت محدود داده شد 
و با کنترل بیشتر این بیماری وضعیت پروازها به تدریج 
و با شیب مالیم در حال افزایش اســت. البته برخی از 
کشورها همچنان در شــرایط قبل قرار داشته و نسبت 
به جابه جایی مسافر اقدام نمی کنند.معاون هوانوردی و 
امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: از 
آنجا که رفتار ویروس کرونا چندان شناخته شده نبوده 
و مسئولین مربوطه هنوز نتوانسته اند زمان مشخصی 
برای کنترل این بیماری ارائه دهند لذا نمی توان تحلیل 
دقیقی از وضعیت آینده صنعت حمل و نقل هوایی ارائه 
داد و سازمان های بین المللی از جمله ایکائو، یاتا  و... نیز 
پیش بینی های متفاوتی ارائه داده اند. اما تخمین هایی 
که در ابتدای شــیوع این بیماری برای صنعت هوایی 

صورت گرفته بود اکنون تغییر یافته است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی 
در شرایط ویروس کرونا و تغییر و تحوالت صورت گرفته 
در آن نسبت به ماه گذشته، ادامه داد: از زمان شروع این 
بحران در دنیا، سازمان هواپیمایی کشوری نیز بصورت 
مستمر پیگیر بازگرداندن اتباع کشورمان و همچنین 
انجام پروازهای باری و پشتیبانی بود و ارتباطات موثری 

با کشــورهایی که ضرورت برقراری پرواز وجود داشت 
صورت گرفت. بطوری که هم پرواز به برخی از کشورهای 
اروپائی و هم آسیایی توسط شرکت های داخلی و برخی 
از شرکت های خارجی حفظ شد. در حوزه کشورهای 
همسایه نیز بنا به تقاضای ســفر و نیاز کشور، پروازها 
به صورت محدود شروع و اســتمرار دارد. البته برخی 
از کشــورها محدودیت هایی برای پذیرش اتباع سایر 
کشورها در شرایط شیوع کرونا وضع کرده اند که تاثیر 

مستقیمی روی برقراری پرواز ها دارد.
دهقان همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین 
وضعیت پروازهای ترکیه با توجه به تغییرات و لغو مکرر 
آنها از سوی مقامات ترک چگونه است و چرا هواپیمای 
قطری روزانه بسیاری از مسافران ایرانی را به این کشور 
می برد؟ گفت: بعد از شــیوع ویروس کرونا پروازهای 
برنامه ای مستقیم شرکت های هواپیمایی ایرانی و ترکیه 
ای با وقفه مواجه شد. با ارزیابی مجدد وضعیت و تدوین 
مقررات قرنطینه و بهداشتی، اجازه برقراری پروازها با 
شرایط خاص از سوی طرفین صادر شد که تعداد زیادی 
از پروازها نیز توســط شــرکت های هواپیمایی ایرانی 
در مسیر ترکیه برقرار و مطابق با مقررات آن کشور در 
خصوص پذیرش اتباع ایران و کسانی که مجوز ورود به 

ترکیه داشتند نسبت به جابه جایی مسافر اقدام کردند.
وی افزود: در چند ماه گذشــته مذاکراتی بین سازمان 
هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه در خصوص بازگشایی 
پروازهای برنامه ای صورت گرفت که در نهایت ترکیه 
برقراری پروازهای برنامــه ای را منوط به نظر مقامات 
بهداشتی آن کشور دانست. ضمنا در حال حاضر شرکت 
های طرفین مجاز بــه برقراری پروازهــای ویژه برای 
بازگردانــدن اتباع خود و همچنیــن پروازهای باری و 
اختصاصی هستند. موضوع برقراری پروازهای برنامه ای 
مسافری مستقیم بین ایران و ترکیه در دستور کار این 

سازمان بوده و در حال پیگیری است.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری اظهار کرد: همزمان با انجام پروازهای تعدادی 
از شــرکت های ایرانی به مقاصد بین المللی، برخی  از 
شــرکت های هواپیمایی خارجی از قبیل قطر ایرویز؛ 
امارات ایرالین، آرمنیا ایرویز و ... پروازهای مستقیم از 
کشور خود به ایران و بالعکس شروع کرده اند که با توجه 
به مقررات سایر کشورها در پذیرش اتباع ایران نسبت به 

جابجایی مسافران بصورت ترانزیت نیز اقدام می کنند.

بررسی طرح فعالسازی معادن کوچک مقیاس گویای 
آن اســت که ۹۸.۳ درصد کل معادن کشور مشخصه 
کوچک مقیاس دارند که ۶۵ درصد از سهم تولیدات 
معدنی را به خود اختصاص داده اند.گزارش ها حاکی 
است، طرح فعال سازی معادن کوچک مقیاس در نقاط 
مختلف کشور با هدف فعالسازی معادن بخش خصوصی 
که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا 
تعطیل شده اند،  از آغاز سال ۱۳۹۷ تعریف و در سال 
۱۳۹۸ عملیاتی شد.داده های آماری وزارت صنعت، 
معدن وتجارت نشان می دهد که در کشور حدود ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ معدن پروانه بهره برداری دارند که بالغ بر 
۶ هزار و ۱۰۰ معدن فعال و بقیه در مراحل تجهیز و یا 
غیرفعال محسوب می شوند.عالوه بر این معادن سنگ 
الشه سهم ۳۰ درصدی از معادن فعال و ۲۵ درصدی از 
کل معادن را به خود اختصاص داده اند.معادن کوچک 
مقیاس سهم ۸۵ درصدی از کل اشتغال این عرصه را به 

خود اختصاص داده اند.
مرکز آمار ایران در ســال ۹۵ در آمارگیری از معادن 
گزارش داده بود، تعداد چهار هــزار و ۹۱۳ معدن در 
حال بهره برداری بودند که از این رقم یک هزار و ۱۴۱ 
معدن با سهم ۲۳.۲ درصدی متعلق به شن و ماسه بود، 
سنگ آهک با ۹۰۲ معدن )۱۸.۴ درصد(، سنگ الشه 
هم با ۷۳۹ معدن )۱۵ درصد( بیشترین تعداد را به خود 

اختصاص دادند. جدول آماری خانه معدن هم نشان 
داد که در بین ۲۴ ماده معدنی، سنگ الشه با یک هزار 
و ۲۷۱ معدن، ســنگ آهک با ۵۵۱ و مرمریت با ۴۶۵ 
معدن باالترین آمار معادن فعال را به خود اختصاص 
دادند.برپایه اطالعات ســازمان ایمیدرو، تاپایان سال 
۱۳۹۸ با اجرای طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک 
مقیاس تعداد ۱۴۶ معدن در مناطق کمتر توسعه یافته 

احیا شد.
همچنین برای امسال احیای ۲۰۰ معدن و احداث ۲۵ 
واحد فرآوری هدف گذاری شــده، این درحالی است 
که پیشتر وزارت صنعت )معاونت امور معادن وصنایع 
معدنی( از برنامه فعالسازی یک هزار و ۲۰ معدن در سال 
۹۹ خبر داده بود.برپایه اطالعات ایمیدرو تا پایان خرداد 
ماه امسال ۹ معدن احیا شد و شناسایی و اولویت بندی 
۴۹۰ معدن به مورد اجرا درآمد و اقدام کلینکی بر روی 
۳۳ معدن نیز انجام شد.عالوه براین احیا و فعالسازی 
معدن مس »میلوئیه« واقع در سیرجان استان کرمان 
با جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار گرفت، ضمن 
اینکه احیا و فعالسازی هشت معدن در کارگروه استانی 
قرار دارد.پارسال میزان مواد معدنی استخراجی بنابر 
آمار اعالمی معاونت معدنی وزارت صنعت به رقم ۴۱۰ 
میلیون تن رسید و پیش بینی شده امسال حداقل ۲۵ 

درصد به این میزان افزوده شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با بیان اینکه افت 
تولید دلیل گرانی تخم مرغ است،گفت:در صورت ادامه این 
روند طی ماه های آینده با افزایش مجدد قیمت ها مواجه 
خواهیم بود.ناصر نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم 
مرغ گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری بین ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان تــا ۱۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان است.  وی با بیان اینکه تولیدکنندگان نرخ مصوب 
دولت برای تخم مرغ را قبول ندارند، افزود: امروز چهارشنبه 
نیز ما جلسه ای با مسئوالن سازمان حمایت برای بررسی 
قیمت تمام شده تولید داریم.  به گفته وی، در حال حاضر 
قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ بیش از ۱۴ 
هزار تومان است.این فعال بخش خصوصی دلیل افزایش 
قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر را کمبود نهاده ها و افت 
تولید اعالم کرد و افزود: ۸۵ درصد جیره غذایی مرغ تخم 
گذار ذرت و سویا است و وقتی جیره کاهش می یابد یا تغییر 
می کند مرغ تخم نمی گذارد و وقتی پروتئین جیره غذایی 

کاهش می یابد، سایز تخم مرغ ریز می شود.
نبی پور تصریح کرد: هم اکنون قیمت کنجاله سویا به حدود 
۱۵ هزار تومان رسیده و نرخ ذرت نیز بین ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ 
تومان است، قیمت ریز مغذی ها نیز ۴۰۰ درصد افزایش 
یافته و با چنین شرایطی هم به زحمت می توان نهاده ها را 
پیدا کرد و خرید. همچنین قیمت پودر گوشت که ارزش 
غذایی هم ندارد و قبالً مرغداران حاضر نبودند آن را ۱۲۰۰ 
هم بخرند، االن به کیلویی ۵۲۰۰ تومان رســیده است.

وی اضافه کرد: بعنوان مثال ما ۶ شهریور جاری حواله ای 
دریافت کرده ایم که واردکننده به ما اعالم کرده ۲۵ روز بعد 
از بارگذاری، این نهاده را تحویل خواهد داد بنابراین در ماه 
مهر می توانیم نهاده را تحویل بگیریم.نبی پور با بیان اینکه 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده های مورد نیاز تولید با نرخ مصوب 
به دست تولیدکنندگان رسیده است، افزود: بخاطرکمبود 
عرضه و گرانی بیش از اندازه نهاده های دامی جوجه ریزی 
کاهش یافته و هم اکنون جوجه گوشتی را به قیمت ۵۰۰ 
تومان نمی خرند در حالی که قیمت مصوب جوجه یکروزه 

۲۹۵۰ تومان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به مباحث 
مطرح شــده از ســوی برخی مســئوالن مبنی بر اینکه 
تولیدکنندگان باید اسامی کسانی را که نهاده را خارج از 
سامانه بازارگاه و به قیمت های گزاف تحویل می دهند، به 
سازمان های نظارتی اعالم کنند، افزود: اوالً که واسطه ها به 
تولیدکننده فاکتور و مدرک نمی دهند که بتواند ارائه کند 
ضمن اینکه اگر تولیدکننــده چنین کاری کند به نحوی 
در افتادن با این افراد است و بعد از آن تولیدکننده قادر به 
تأمین نهاده مورد نیاز خود از طریق آنها نخواهد بود بنابراین 
تولیدکننده ترجیح می دهد که کاال را گران بخرد تا اینکه 
اصالً نتواند تأمین کند.نبی پور تصریح کرد: در صورت ادامه 
این روند قیمت تخم مرغ در پاییز که مصرف افزایش می یابد 
به کیلویی ۲۰ هزار تومان و شانه ای۵۰ هزار تومان می رسد 

و قیمت مرغ نیز به بیش از ۳۰ هزار تومان خواهد رسید.

در حالی محمد اســالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی از 
تعویق چندبــاره افتتاح و 
تحویل پروژه های مســکن 
ملی ســخن گفته است که 
علی نیکزاد، نایب رئیــس مجلس در این رابطه گفته 
است: »اقدام ملی مسکن« طرح نیست بلکه نام مسکن 
مهر را گذاشته اند اقدام ملی. وزیر راه و شهرسازی برای 
بار ششم افتتاحیه و واگذاری واحدهای مسکن ملی را 
به تعویق انداخته و این در حالی است که می بایست با 
آغاز سال ۹۹ در فروردین ماه این خانه ها به صاحبان 

آنها تحویل داده می شد. 
در همین رابطه قبال عباسی، استاندار چهارمحال و 
بختیاری بختیاری با انتقاد از تاخیر در آغاز عملیات 
اجرایی در طرح اقدام ملی در اســتان، گفت: نباید به 
هیچ عنــوان کلنگ احداث مســکن در این طرح در 

صورت آماده نبودن شرایط بر زمین زده می شد.

طرح ملی مسکن همان طرح مسکن مهر 
دولت دهم است

در رابطه با این موضــوع اظهارنظرهای متفاوتی وجود 

دارد. عضو پیشین کمیســیون عمران مجلس با بیان 
این که طرح ملی مسکن همان مسکن مهر است، گفت: 
طرح های دولت یازدهم برای بخش مسکن به سرانجام 
نرسید. حسین هاشــمی تختی نژاد با بیان این که روند 
ثبت نام متقاضیان و اجرای طرح مقداری طوالنی شده 
است، اظهار کرد: بر اساس گفته های مسئوالن و مجریان 
طرح، ظرفیت ثبت نام در استانی مانند هرمزگان در مدت 
حدود یک ساعت پر شده که این نشان دهنده تقاضای 
باال و کمبود سهمیه های در نظر گرفته شده است.  وی با 
اشاره به این که طرح ملی مسکن همان طرح مسکن مهر 
دولت دهم است، ادامه داد: در دولت یازدهم برنامه ریزی 
هایی برای تولید مسکن از جمله طرح مسکن اجتماعی 
صورت گرفت، اما متأســفانه این طرح ها به سرانجام 

درستی نرسید، حال در شرایط کنونی طرح ملی مسکن 
طراحی و عملیاتی شده است.

اصرار دولت بر متفاوت بودن مسکن ملی با 
مسکن مهر

از ابتدای دولت تدبیر و امید، این دولت با نقدهایی که 
به مســکن مهر دولت قبل از خود وارد کرد به دنبال 
جایگزینی طرحی برای خانــه دار کردن مردم بود و 
هم اکنون گفته می شود، طرح مسکن ملی جایگزینی 
برای طرح مســکن مهر است. اما مســئوالن دولتی 
مهم ترین تفاوت طرح اقدام ملی با طرح مسکن مهر 
را تمرکز بر تقاضای واقعی و ایجاد خدمات زیربنایی و 
روبنایی، عنوان می کنند. قراردادهای طرح اقدام ملی 

بین دولت و سازندگان منعقد می شود و بعد از پایان 
پروژه هریک از طرفین سهم خود را برمی دارند. طبیعی 
است، در این فرآیند، انبوه سازان پیش از کلنگ زنی، 
نیاز بازار را در نظر می گیرند. حال آن که در مســکن 
مهر، سازندگان بر اساس دستور دولت صرفا واحدها را 

احداث می کردند و فرآیند فروش بر عهده دولت بود.
در مسکن مهر، برای ساخت مسکن از اراضی و خارج از 
شهرها استفاده شد که امکانات و تأسیسات زیرساختی 
نداشت و گفته می شود در طرح اقدام ملی مکان یابی 
درون شهرهاست. تفاوت ظاهری مسکن مهر و مسکن 
ملی در این اســت که در طرح مســکن ملی، دیگر 
ســاختمان ها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه نخواهند 
 بــود و تعداد طبقات ایــن طرح در نهایــت ۷ طبقه 

خواهد بود.
مدیرکل راه وشهرســازی اســتان تهران نیز معتقد 
است که هدف از توضیح ســرفصل های اصلی طرح 
اقدام ملی مسکن این اســت که مخاطب بداند طرح 
ملی مسکن، اقدام ملی »تولید مسکن« است. یعنی 
محــرک، ابزار های مختلفــی از جملــه وام، فروش 
اقساطی زمین، اجاره ۹۹ ساله زمین، تعیین تکلیف 
پروژه های نیمه تمام، قرارداد های مشــارکتی روی 
زمین های با ارزش کارشناســی و قیمت باالست که 
 به تحریک تولید مسکن در کشــور و افزایش عرضه 

کمک می کند.

كلید مسکن ملی تا سال 1۴00 به دست متقاضیان می رسد؟

معطلی  متقاضیان  مسکن ملی
افتتاح مسکن ملی برای چندمین بار به تعویق افتاد

دردسرهای مسکن ملی برای مردم
هادی بهادری، کارشناس مسکن

با توجه به اینکه بازار مسکن درگیر مشکالت سیاری است می توان از این نمونه طرح ها برای تاثیر مثبتی که می توانند داشته باشند استقبال کرد. اما نمونه های این طرح ها بسیار بوده که به سرانجام نیز نرسیده است. اصل طرح مشکلی ندارد 
اما نحوه اجرا و واگذاری آنها و تاخیرهای چندباره می تواند بار مشکالت بازار مسکن را سنگین تر کند. این طرح و نمونه هایی که قبل از آن برای اجرای شدن اعالم شدند نمی تواند تمام نیاز بازار مسکن را پوشش دهد و بسیاری از کسانی که 
واجد شرایط هستند به دالیل مختلف از جمله نبود بانک شناسایی جامع اطالعات مردم و همچنین اقساط این طرح ها حذف خواهند شد. اقساط باال که برای تسهیالت این طرح در نظر گرفته شده از سوی اقشار ضعیف جامعه قابل پرداخت 
نیست و همین موضوع باعث می شود که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه از ثبت نام در این طرح انصراف دهند. شرایطی که برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده با بسیاری از شرایط متقاضیان همخوانی ندارد. اقساط این 
طرح باید کاهش یابد تا متقاضیان و سازندگان مسکن هم بتوانند با انگیزه بیشتری وارد این طرح شوند. با توجه به این موضوع می توانیم به این نکته اشاره کنیم که دولت تنها برای مدت محدودی می خواهد بار بازار مسکن را سبک تر کند و 
برای بلند مدت برنامه ای ندارد. در طول این سالهایی که از عمر دولت می گذرد در این مدت طرح هایی را در بخش مسکن و در راستای خانه دار کردن مردم اجرا کرده شده است. اما این طرح ها نتوانسته آن گونه که باید، تأثیری بر وضعیت 
بخش مسکن و خانه دار شدن مردم بگذارند. از جمله این طرح ها می توان به صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن، فروش اقساطی مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، مسکن قسطی کارمندان و طرح مسکن ملی اشاره کرد. 

دولت باید تمرکز خود را بیشتر در بافت های فرسوده و بافت های قدیمی شهر افزایش دهد تا اقشار بیشتری از جامعه را در حوزه مسکن بتواند پوشش دهد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ضرورت واقعی کردن قیمت ها 
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و این موضوع نگران کننده است.همچنین از طرفی دیگر برخی رفتارهای اقتصادی دولت  که در نهایت منجر به ایجاد هیجان بازار، گسترده شدن فقر و نابرابری در جامعه می شود هم نگران 
کننده است. دولت باید در حوزه اقالم ضروری سبد مصرفی خانوار ها هم به صورت اساسی و هم میان مدت و هم به صورت کوتاه مدت تالش کند. اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و در این مجموعه اگر قرار است اصالحي 
صورت بگیرد، باید به شکل ساختاري در همه بازارها اتفاق بیفتد.  دولت همچنین باید به سمت افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ تورم برود. در این میان کاهش تورم در کنار رشد اشتغال به اقتصاد ایران کمک شایانی می کند که نباید 

از آن غفلت کرد. در حال حاضر مشکالت اقتصادی داخلی موجب شده تا کاهش قدرت خرید مردم رقم بخورد که نمونه آن افزایش بیکاری و رشد نرخ تورم است. 
اولویت اصلی دولت در این روزها باید حمایت از افراد بدون درآمد باشد. حدود ۷۰ درصد جامعه کارگری در ایران حداقل حقوق را دریافت می کند و زیر خط فقر هستند. قبول داریم که کرونا شرایط زندگی را برای آنها حسابی سخت 
کرده است. اما مشکل اصلی کارگران روز مزد و دست فروشان و کسب کارهایی از این دست هستند که امروز هیچ درآمدی ندارند. باید بسته های حمایتی به گونه ای باشد که صاحبان فعال در این بخش ها بتوانند بی هیچ نگرانی قید 
کارکردن را بزنند. درغیر این صورت ویروس کرونا بیش از سایر کشورها بالی اقتصاد ایران خواهد بود. دولت همچنین در شرایط فعلی باید به دنبال راه هایی برای جبران کاهش درآمدهای خود باشد که جلوگیری از فرارهای مالیاتی 
یکی از آنهاست. به هر حال صورت مساله مشخص است راه حل هم روشن، اما اجرای این راه حل ها سخت است. راهکار آن است که قیمت کاالها باید در بازار تعیین شود. وقتی دولت به هر دلیل تالش می کند قیمت را دستوری تعیین 
کند نتیجه این می شود برای اصالح آن قیمت های غیرواقعی باید هزینه گزافی بپردازد. نمي توان دستمزد کارگران را تعیین کرد ولي تعیین قیمت کاالها را به دست بازار سپرد. البته یکی از چالش اصلی اقتصاد کشور تولید هم است 

و اگر با جذب سرمایه موتور آن روشن شود دیگر مشکالت اقتصادی نظیر رشد پایین، تورم باال، نرخ بیکاری رو به افزایش و... نیز برطرف خواهند شد.

مشــکالت اقتصادی که هر 
ســال بار خــود را بر دوش 
خانوارهای ایرانی ســنگین 
تر می کنند موجب کوچک 
شدن سفره ها شــده و در 
نتیجه بسیاری از اقالم اساسی در سفره ها کمرنگ تر 
شده اند. اقتصاد ایران در سال های ۹۰ و ۹۱ حدوداً ۱۰ 
درصد و در سال های ۹۷ و ۹۸ بیش از ۱۵ درصد کوچک 
شده است. بر اساس اطالعات نمودار باال می توان گفت 
سفره  هر ایرانی در ۱۴ ســال اخیر حدوداً ۳۰ درصد 

کوچک شده است. همچنین برنج ۴۰ درصد، نان ۱۰ 
درصد، گوشــت دام ۴۵ درصد، فرآورده های شیر۳۰ 
درصد، انواع میوه ۳۰ درصد، ســبزیجات ۴۰درصد و 
صیفی جات ۲۰ درصد کاهــش را تجربه کردند. تنها 
کاالیی که مصرف آن تغییر قابل مالحظه ای نداشته 
)حتی افزایش پیدا کرده(، گوشت مرغ و ماهی هستند. 
دلیل آن این اســت که با توجه به گران شدن نسبی 
گوشــت قرمز، مصرف آن کاهش یافته و با گوشــت 
سفید جانشین شده است. همچنین در چند دهه  اخیر 
گسترش صنعت تولید گوشت مرغ و ماهی در کشور 
عالوه بر کاهش قیمت نسبی آن، تغییر ذائقه  مردم را 

نیز در پی داشته است.
افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک شدن 

سفره ها و در مضیقه قرار گرفتن مردم از نظر اقتصادی 
و مالی دیگر مســئله تازه ای در اقتصاد کشور نبوده و 
مدت هاست که کشور با چالش های بی شماری دست و 
پنجه نرم می-کند و این که درنهایت چه بر سر اقتصاد 
خواهد آمد پرسشی اســت بی پاسخ. اینکه معضالت 
اقتصادی، یکــی از مهمترین دالیل بروز مشــکالت 
خانوادگی است بر کسی پوشیده نیست اما اینکه ریشه 
این گره های اقتصادی در کجاســت و چگونه باید باز 
شود سوالی است که همواره در سطح جامعه و در بین 

کارشناسان مطرح است.
به نظر می رســد طی دو سه ســال اخیر و همزمان 
 با افزایــش تصاعدی و روز به روز تورم؛ ســبد اقتصاد 
خانواده ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده و امروز به جایی 

رسیده که این سبد در مورد بخشی از خانواده ها واقعا 
خالی است. به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد خانواده 
مطالعه و فعالیت می کند فکر مــی کنید چرا دولت 
نتوانسته توازنی بین درآمدها ، تورم و تامین نیازهای 

خانواده ها بردارد؟
نگاهی به موضوع گران شدن کاالهای اساسی مردم 
مثل رب گوجه، روغن، شکر و ســیب زمینی بیانگر 
آن است که تمرکز مدیریتی دولت بیشتر معطوف به 
گفتار درمانی و تقاضای نخریدن کاال از مردم اســت 
در حالی که ادامه این روند بدون شــک در اشــتغال 
و تولید آثــار منفی به جای خواهد گذاشــت و نباید 
 دولت این کاهــش تورم فعلی را نتیجــه تدبیر خود 

تلقی کنند.

سفره  هر ایرانی در 1۴سال گذشته 30 درصد آب رفت

کاهش مصرف اقالم خوراکی خانوارها
مصرف گوشت قرمز ۴۵ درصد كاهش یافت                                                                                              تقاضای نخریدن كاال راهکار دولت در برابر گرانی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

كدام ایرالین ها در آسمان ایران پرواز می كنند؟

ادامه مذاکرات برای افزایش پروازهای خارجی

سهم ۶۵ درصدی معادن کوچک از تولید بخش معدن

مرغداران نهاده پیدا نمی كنند

افت تولید دلیل گرانی تخم مرغ است
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سرمقاله

  سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید چمران اهواز

بسترهای رشد اقتصادی نیازمند پیش نیازهایی است ازجمله ثبات 
در ابعاد مختلف به خصوص برای کشورهایی که مکانیزم بازار آزاد را 
انتخاب کرده اند؛ یعنی در این کشــورها دولت تنها نقش ارشادی و 
هدایتی دارد؛ ولی می خواهد فعالیت های اقتصادی را به عهده بخش 
خصوصی بگذارد که البته ایران نیــز چنین ادعایی دارد. برای ایجاد 
این بستر، اولین شرط و پیش نیاز اولیه این است که سرمایه گذاران 
یا همان بخش خصوصی که می خواهند وارد فعالیت های اقتصادی 
شوند نسبت به آینده خوشبین باشــند و الزمه این خوشبینی این 
است که نسبت به ثبات در ابعاد مختلف اعتماد داشته باشند. بنابراین 
اگر ثبات سیاسی -چه در داخل و چه در خارج- وجود نداشته باشد، 
این مساله یک نکته منفی برای سرمایه گذار و به تبع برای سرمایه 
گذاری اش است. به طور مثال سرمایه گذاران تصور کنند که با تغییر 
رئیس جمهور ممکن است بسیاری از سیاست ها و قوانین عوض شود 

و اگر احتمال بدهند که تنش سیاسی در آینده بین ایران و کشورهای 
دیگر به خصوص کشورهای به لحاظ اقتصادی، قدرتمند ایجاد می 
شود باز هم سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در بخش تولید 
نخواهند داشت و وارد سرمایه گذاری در بخش تولید نخواهند شد. 
این را با شرایط حال حاضر ایران مقایســه کنید. ما در ایران نه تنها 
نســبت به آینده بدبین هســتیم، بلکه االن در بطن آن تنش قرار 
داریم. بنابراین در حال حاضر بستر فراهم است که بخش خصوصی 
اعتماد نکند و ســرمایه هایش را وارد تولید نکند. به این تنش، بی 
ثباتی های دیگر را هم اضافه کنید. در کشــور مــا قوانین مرتبط با 
تولید مکرر در حال تغییر هســتند زیرا خیلی برنامه پذیر نیستیم 
و نمایندگان مجلس و مسئوالن اجرایی خود را مقید به برنامه های 
موجود نمی بینند. همچنین هر مسئولی که روی کار می آید آنچه 
خودش فکر می کند مناسب اســت را اعمال می کند و در عمل این 
بی ثبات کردن سیاست هاست. بنابراین مجموعه ای از بی ثباتی ها 
اعم از سیاسی، سیاسی داخلی، سیاسی خارجی، مدیریتی و قوانین 

در کشور حاکم اســت. این مجموعه یعنی اینکه بستر برای سرمایه 
گذاری در بخش مولد وجود ندارد. این یکی از دالیل اصلی اســت 
که بخشی از نابســامانی های موجود در بازارهای مختلف را توضیح 
می دهد. حاال در کنار این موارد فروش نفت کشور تقریبا قطع شده 
و درآمدهای دولت به حداقل رســیده است و بنابراین مجموعه این 
عوامل یعنی سرمایه گذارانی که نقدینگی انبوه دارند و به اندازه یک 
دولت می توانند در بازارها تاثیرگذار باشند. از طرف دیگر دولت هم 
به اندازه کافی درآمــد ندارد که بتواند با اقدامات ابرســرمایه داران 
و ابرثروتمندان مقابله کند؛ نتیجه این شــده که نقدینگی موجود 
نه تنها به بخش مولد وارد نشده بلکه به وســیله این ابرثروتمندان 
هرازگاهی یکــی از بازارها را متالطم می کند و ایــن تالطم بازارها 
موجب اضطراب و نگرانی مصرف کنندگان شده به جز اینکه تبعات 
دیگری همچون فقر، نابرابری و ادامه مشــکالت ناشــی از بیکاری 
 و توزیع نابرابر و منفی شــدن بســیاری از متغیرهــای اقتصادی را 

در پی داشته است. 

عامل تالطم بازارها
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تمدید دو چالش فناوری و نوآوری در حوزه تایر 
مهلت ثبت نام در دو چالش  نوآوری در حوزه تایر خودروها تا ۱۲مهرماه تمدید شد.
به گزارش ایسنا، به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای تکمیل و ارسال طرح ها 
از سوی فناوران و پژوهشگران، مهلت ثبت نام در چالش های نوآوری »دستیابی به 
مقاومت غلتشی رده A توام با چنگ زنی خیس رده A و حفظ حداکثری مقاومت 
سایشی رویه تایر TBR با استفاده از نانومواد« و »کاهش جدایش سیم فلزی از 
آمیزه الستیکی و افزایش چسبندگی آن در محل بلِت تایر TBR با استفاده از 
نانومواد« تا ۱۲مهرماه تمدید شد. پژوهشگران، فناوران و شرکت  های دانش  بنیان 
عالقه مند به شرکت در چالش های نوآوری تا مهلت مقرر فرصت دارند با مراجعه 
به پایگاه اینترنتی چالش »Ichallenge.ir« فرم پیش نویس طرح را دریافت و 

نسبت به ثبت طرح پیشنهادی خود اقدام کنند.
این چالش های نوآوری با همکاری یکی از شــرکت های تولید کننده الستیک 
خودرو، ستاد ویژه توســعه فناوری نانو و برنامه آی چلنج طی دو مرحله برگزار 
خواهند شد. با پایان یافتن مهلت ثبت نام در روز ۱۲مهرماه، طرح های دریافتی 
توسط کمیته داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت کنندگان برگزیده )اعم از 
فرد یا گروه( به مرحله دوم راه خواهند یافت. بر اساس اعالم دبیرخانه چالش های 
فناوری و نوآوری ایران، برگزیدگان مرحله نخست، حدود ۳ ماه فرصت خواهند 
داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی، نمونه ای آزمایشگاهی از طرح 
خود را مطابق با مالحظات فنی چالش بسازند. در این مرحله شرکت کنندگان 
به صورت گام به گام، پیشــرفت طرح خود را گزارش می دهند و بر اساس آن، از 
حمایت های نقدی و غیرنقدی تا سقف ۷۰ میلیون ریال بهره مند می شوند. برنده 
نهایی چالش عالوه بر جایزه نقدی ۳۰ میلیون تومانی، به منظور توسعه فناوری و 
تجاری سازی طرح و نمونه های اولیه خود تا مرحله تولید انبوه فرصت همکاری با 

یکی از شرکتهای تایرسازی کشور را خواهد داشت.

گزارش سال 98 اتحادیه كسب وكارهای مجازی 
منتشر شد

گزارش سال ۹۸ اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی منتشر شد. اتحادیه در این 
گزارش به آمار و ارقامی در زمینه های رسیدگی به شکایات، بازرسی ها، آمار مکاتبات 
استارتاپ ها و کسب و کارها با اتحادیه و پروانه های صادر شده توسط این سازمان 
پرداخته است. در این گزارش آمده است که در سال گذشته ۴۱۸ پروانه کسب صادر 
شده است که از این تعداد ۲۳۲ پروانه متعلق به افراد حقوقی، ۱۸۶ پروانه کسب وکار 
برای افراد حقیقی،۱۰ پروانه متعلق به شــرکت های دانش بنیــان و ۲۱۵ برای 
شرکت های عادی است. طبق آمارهای صادر شده از سوی اتحادیه، تهران با ۲۰۶ 
پروانه صادر شده در رتبه اول و کمترین پروانه های صادر شده متعلق به شهرهای 
همدان ،لرستان، کرمانشاه، خراسان جنویی و بوشهر است. همچنین بر اساس این 
گزارش در سال ۹۸ برای ۸۹ درصد مردها و ۴۶ درصد زنان پروانه کسب وکار صادر 
شده است. در سال گذشته با پیگیری های اتحادیه ۳ هزار و ۱۶۸ شکایت ثبت شده 
در پنل اتحادیه، نماد اعتماد الکترونیکی، وزارت ارشاد و اتاق اصناف مختومه شده 
است و در سال ۹۸، ۲۰۰ کسب وکار توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه مورد بازرسی 
حضوری و آنالین قرار گرفتند. اتحادیه در گزارش خود تاکید کرده اســت که در 
طول فعالیتش برای مشکالت کسب و کارهای آنالین و استارتاپ ها با سازمان های 
مختلف رایزنی کرده است که در نهایت فقط در سال ۹۸ هزار و ۳۳۵ نامه از سوی 
کسب وکارهای آنالین به اتحادیه ارسال شده و اتحادیه۲ هزار و ۹۹۹ نامه برای حل 
مشکالت کسب  وکارها و استارتاپ ها را به دستگاه های مرتبط ارسال کرده است. 
همچنین اتحادیه در گزارش عملکرد سال ۹۸ خود اعالم کرده است که در سال 
گذشته هزار و ۱۶۲ پرونده شکایت از کسب وکارهای عضو اتحادیه مورد پیگیری و 
مختومه شده است. ۴۶ پرونده هم پس از بررسی  های الزم به مراجع قضایی ارجاع 
داده شده اند. در مورد کسب وکارهای غیرعضو هم ۵۵۹ پرونده مختومه شدند و ۵۸ 

پرونده به مراجع قضایی برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است.

گزارش کمیسیون های فعال در اتحادیه
اتحادیه در بخش دیگری از گزارش سالیانه خود به کمیسیون های فعال اشاره کرد 
و اعالم کرد که در حال حاضر پنج کمیسیون فنی، بازرسی، آموزش، حل اختالف 
و شکایت زیر مجموعه اتحادیه هســتند. در این گزارش شرح کوتاهی از هر کدام 
به چشم می  خورد. بر اســاس گزارش ارائه شده در ســال ۹۸ کمیسیون فنی ۱۰ 
جلسه رسمی و ۵ جلســه مجازی برگزار کرد که در نهایت منجر به مصوبه  هایی 
چون »هماهنگی برای برگزاری آزمون صالحیت فنی از متقاضیان پروانه کسب«، 
»ارسال نامه پیشنهادهای کمیسیون فنی به هیات مدیره اتحادیه« و »پیشنهاد 
تشکیل کارگروه تخصصی جهت گرفتن تصمیمات کارشناسی در حوزه بازاریابی 
شبکه ای« شد. ۲۰۰ کسب وکار در سال گذشته توسط کمیسیون بازرسی به صورت 
حضوری و آنالین مورد بازرسی قرارگرفته است. رسیدگی به سایت های مشکوک به 
بازاریابی شبکه ای و کسب وکارهای فعال در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و مساله 
وب سایت هایی که اقدام به خرید کاال از خارج کرده بودند، نیز از دیگر اقدامات این 
کمیسیون بود. کمیسیون آموزش هم جلساتی با دستگاه های دولتی برای افزایش 
ظرفیت آموزش برگزار کرده و حمایت های مادی و معنوی هم از نمایشــگاه ها و 
کنفرانس ها کرده است. در خصوص تهیه محتوای آموزشی با توجه به شرایط شیوع 
کرونا و تامین نیازمندی های آموزشی کسب  وکارهای اینترنتی به صورت مجازی 
برنامه ریزی هایی انجام داده اند. کمیســیون حل اختالف هم جلساتی برای حل 
اختالف میان کسب وکارها برگزار کرده و نتیجه را به مراجع مرتبط اعالم  کرده است.

کارگروه های شکل گرفته در اتحادیه کسب و کارهای مجازی
کارگروه تاکسی های آنالین

اتحادیه در بخشی از گزارش خود شرحی اجمالی از کارگروه های این مجموعه 
داده است. بر اساس این گزارش اولین کارگروه شــکل گرفته در این مجموعه، 
کارگروه تاکسی های اینترنتی است. مهم ترین چالش های تاکسی های اینترنتی 
از ابتدا تاکنون، بیمه کاربران راننده، مشــکالت قانونی و برخوردهای سلیقه ای 
شهرداری های کشور و مشکالت مروبط به سهمیه بندی سوخت است. ازجمله 
مواردی که در این کارگروه تاکنون بررسی شــده است دستورالعمل نظارت بر 

مسافربرهای اینترنتی و پیگیری سهمیه سوخت تاکسی ها بوده است.

کارگروه طال و جواهر
این کارگروه با حضور اعضای هیات مدیره، مشاوران حقوقی، هیات میره اتحادیه 
طال و جواهر تهران و مدیران عامل کسب و کارهای فعال در این حوزه راه اندازی 
شده است. پس از انجام تخلفات صورت گرفته از سوی وب سایت سکه ثامن، به 
دستور دادستانی کل کشور صدور مجوز جدید برای کسب وکارهای حوزه طال و 
جواهر تا زمان تدوین و تصویب ضوابط جدید متوقف شد که منجر به شکل گیری 
کارگروه طال و جواهر با حضور فعالین و کارشناسان این حوزه در اتحادیه تشکیل و 

دستورالعمل و ضوابط هم تدوین شد.

کارگروه نیازمندی های آنالین
اتحادیه اعالم می کند که بخاطر حساسیت هایی که کسب وکارهای حوزه نیازمندی 
آنالین به دلیل تعداد باالی کاربران دارند، به هدف از جلوگیری از فعالیت دالالن 
در فضای مجازی با ثبت آگهی و کنترل قیمت گذاری ها در بستر وب سایت های 

نیازمندی راه اندازی شده است.

اخبار

  ضرورت به کارگیری استارتاپ ها برای حل مسائل اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا امروز استارتاپ ها بیشتر در حوزه های فنی و سایر علوم، فعالیت خوبی داشتند که باید در مسائل اجتماعی حضورشان پررنگ تر شود؛ البته در این 
خصوص به تازگی در صندوق بازنشستگی کشوری اقداماتی انجام شده است. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پس از شنیدن نتایج پژوهش های ارائه شده توسط محققان و پژوهشگران 

حاضر در نشست، با تاکید بر لزوم توجه به فعالیت استارتاپ ها گفت: تا امروز استارتاپ ها بیشتر در حوزه های فنی و سایر علوم، فعالیت خوبی داشتند که باید در مسائل اجتماعی حضورشان 
پررنگ تر شود؛ البته در این خصوص به تازگی در صندوق بازنشستگی کشوری اقداماتی انجام شده و از این استارتاپ ها دعوت به عمل آمده تا از فکر خالق گونه آنها استفاده شود.

امســال بوی ماه مدرســه 
برخالف ســال های گذشته 
نمی آید؛ چراکــه هنوز نیم 
میلیون دانش آمــوزی که 
۲۲۰ هزار نفرشــان در دوره 
ابتدایی، ۱۵۹ هزار نفرشــان در دوره متوسطه، ۱۵۲ 
هزار نفرشان در متوســطه نظری و ۸۲ هزار نفرشان 
در هنرستان ها باید شــروع به تحصیل کنند، ثبت نام 
کتب درســی را انجام ندادند و این زنگ خطری برای 
نه تنها امر آموزش، که آینده کشــور ماست؛ هرچند 
این زنگ خطر سال هاست به دلیل نابرابری آموزشی 
به گوش می رسد؛ اما امسال با افزایش دانش آموزانی 
 که معلوم نیســت تحصیل را آغاز کنند آزاردهنده تر 

شده است. 
در همیــن زمینه معاون پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه هنوز حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز 

برای ثبت سفارش کتب درســی اقدام نکردند، گفت: 
»۲۲۰ هزار نفر در دوره ابتدایی، ۱۵۹ هزار نفر در دوره 
متوسطه، ۱۵۲ هزار نفر در متوسطه نظری و ۸۲ هزار 
نفر در هنرستان ها هنوز ثبت نام کتب درسی را انجام 

ندادند.«
اسداهلل مرتضایی با بیان اینکه ســامانه ثبت نام کتب 
درسی باز است، گفت: »به جز هزینه ثبت کتب، هزینه 

دیگر را نباید خانواده ها پرداخت کنند.«

رمزگشایی از آمار ثبت نام نشدگان
رمزگشــایی از آمار رســمی وزارت آموزش و پرورش 
از ثبت نام نشــدگان در حالی امکان پذیر است که به 
اصلی ترین بحران کنونی کشــور بازگردیم. کرونا نه 
تنها دستاوردی جز بیکاری نداشته، بلکه فقر را در سبد 
معیشت ایرانیان قرار داده است. خیلی از سرپرستان 
خانوار بیکار شده اند و مانند گذشــته درآمدی برای 
هزینه های آموزش فرزندان خود ندارند. در این میان 
 هرچند وعده آمــوزش رایگان از ســوی دولت داده 
می شــود اما در عمل نــه تنها مــدارس هزینه های 

خود را از خانــواده ها دریافت می کننــد بلکه هزینه 
های دیگر همچون هزینه اقالم بهداشــتی که امروز 
ازســوی مدارس اجبار شده اســت نیز مزید بر علت 
شــده تا این خانواده هــا عطای آمــوزش و تحصیل 

فرزنــدان خــود را به لقای آن ببخشــند.  »کســب 
و کار« در گفتگــو بــا یک کارشــناس، ریشــه های 
 محروم ماندن دانــش آموزان از تحصیل را بررســی 

می کند. 

هنوز ۵00 هزار دانش آموز برای ثبت سفارش كتب درسی اقدام نكرده اند

صف جاماندگان از تحصیل  با  تشدید  فقر 

عدالت آموزشی حلقه گمشده کشور
علی اصغر سعیدی، جامعه شناس 

در همه کشورهایی که نابرابری تحصیلی و آموزشی وجود دارد که این نابرابری ناشی از نابرابری های اجتماعی است، در هر مقطعی به ویژه در مقطع کرونا که احتیاج به زیرساخت هایی برای استفاده از امکانات آموزشی )امکانات اینترنتی( است، 
طبقاتی بیشتر صدمه می بینند که این طبقات دسترسی کمتری به امکانات آموزشی دارند. در گذشته این دسترسی ها و زیرساخت ها معموال از طریق جاده و معلم بود چون در گذشته محل جغرافیایی مانع دسترسی به امکانات آموزشی 
می شد. به همین دلیل همیشه می گفتند مهم نابرابری های جغرافیایی را باید برطرف کنید تا معلمان بتوانند از طریق جاده به مدارس برسند؛ ولی پس از اینکه اینترنت آمد این مساله در بسیاری از کشورها حل شد؛ تا جایی که در چند سال 
گذشته سازمان ملل طرح »هر بچه، یک لپ تاپ« را پیش برد تا بسیاری از مناطق حتی آفریقایی که صعب العبور بودند از طریق همین لپ تاپ و اینترنت به آموزش دسترسی پیدا کنند. این برنامه نه تنها نابرابری آموزشی را کاهش داد، بلکه 
نابرابری های درآمدی را نیز کاهش داد. شاهد این امر زمانی بود که بچه ها لپ تاپ را به خانه بردند و این مساله باعث شد که خانواده ها اطالعات بیشتری پیدا کنند. االن همان مساله است و ما به امکانات زیرساختی احتیاج داریم و این امکانات 
زیرساختی طبق محاسبه ای که شده در حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته که اگر این افراد و کسانی که در مناطق محروم هستند دسترسی یه این امکانات داشته باشند طبق تحلیل محققان و اقتصاددانان امکان دسترسی به این امکانات 
وجود دارد؛ ولی اولویت بندی دولت در بودجه اولویت بندی درستی نیست و نتوانسته این امکان را فراهم کند. تا این تامین هم انجام نشود، این نابرابری وجود دارد و مشکل این است که این نابرابری عمیق تر هم می شود. به طور مثال در بسیاری 
از کشورها کسانی را می گویند به مدرسه بیایند که دسترسی به این امکانات ندارند؛ ولی در کشور ما متاسفانه خانواده ها هم فرزندان خود را به دلیل نگرانی از بابت امن بودن محیط نمی فرستند و هم توان دسترسی به این امکانات را ندارند. این 
مساله در دانشگاه ها نیز دیده می شود. خیلی از دانشجویان اذعان دارند که در شهرهای خود دسترسی به اینترنت ندارند و این مساله نابرابری های محیطی یا جغرافیایی را تشدید می کند و بایستی حداقل بعد از کرونا ببینیم که می توان این 
افراد را آموزش های فوق العاده داد که این عقب افتادگی را جبران کنند که البته بعید به نظر می رسد و همچنین زمان را از دست می دهند. این در حالی است که به راحتی می توانند کتاب ها را دیجیتالی کنند و در دسترس همه قرار دهند. 
خود دیجیتال کردن و دسترسی به فضای مجازی از دو دهه پیش که انقالب اینترنتی شروع شد یکی از محورهایی بود که هر کشور دارنده اش می توانست میان بر به توسعه بزند بدون اینکه امکانات راه و مدرسه درست شود همان امکاناتی را 
داشته باشند که در شهرها دارند. در حال حاضر بسیاری از شهرهای بزرگ کارمندان خود را دورکار کرده اند. بنابرایت این مساله نشان می دهد این افراد به امکانات دسترسی داشته اند و چون این امکانات را در مناطق روستایی نیز دارند ترجیح 
داده اند که مناطق زندگی خودشان را از شهرها به روستاها منتقل کنند. تعداد زیادی در اروپا روستانشین شده اند ولی هیچ فرقی نمی کند برای فرد که در روستا زندگی کند تا شهر. این امکانات می تواند در روستاها سطح هزینه ها را برای آن 

مناطق پایین هم بیاورد. ولی متاسفانه ما در این زمینه تالش چندانی نکردیم و خیلی از مسئوالن دنبال این هستند که دسترسی به اینترنت را محدودتر هم کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیــان برای جلب 
اعتماد مشــتریان از خدمات آنالین باید فرهنگ 
آگاه ســازی در بین مردم صورت گیرد، گفت: در 
حال حاضر معضلی که در ایــن زمینه وجود دارد، 
بحث سایت های فیک و جعلی است که مردم دانش 

تشخیص در این زمینه را ندارند.
حمید محمــدزاده  اصفهانی نــژاد مدیرعامل یک 
شرکت دانش بنیان در رابطه با فعالیت این شرکت، 
اظهار کرد: این شرکت دانش بنیان با هدف عرضه 
و تولید محصــوالت نرم افــرازی و ارائه خدمات 
بسترســازی، جهــت تعریف پروژه هــای مربوط 
به زیرســاخت های گردشــگری فعالیت می کند. 
همچنین محــور اصلی به صــورت تخصصی در 
زمینه طراحی و اجرای زیرساخت های ایرالین ها و 
پلتفرم های آژانس های ICT حوزه مسافرتی و نرم 

افزارهای هتلداری است.
وی با اشاره به اینکه این شــرکت دارای دو شعبه 

در کشورهای مالزی و گرجستان جهت تعامالت 
بین اللملی دارد، اظهار کــرد: طراحی و تولید نرم 
افزارهای تحت وب و اپلیکیشن های موبایل، فعالیت 
در زمینه دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی، 
فراهم آوردن بستری مناســب جهت فعالیت تیم 
ذکرشده با اســتفاده از آخرین تکنولوژی های روز 
دنیا و همکاری و تبادل اطالعات با دانشــگاه های 
داخل و خــارج از ایران و همچنین شــرکت های 
بین اللملی در زمینه ICT و گردشــگری از عمده 

فعالیت های این شرکت است.
محمدزاده ادامه داد: پلتفرم رزرواســیون آنالین 
هتل و ایرالین ها در راســتای توسعه گردشگری 
توسط این شرکت طراحی و پیاده سازی شده است 

تا جاییکه هم اکنون کلیه ایرالین ها و ۹۰۰ هتل به 
این پلتفرم متصل هستند.

وی با بیــان اینکه امــروزه ۹۰ درصــد خدمات 
گردشگری به صورت آنالین انجام می شود، گفت: 
ما در حوزه گردشــگری روزانه بیــن ۵۰ تا ۱۰۰ 
رزرواسیون آنالین داریم که از خدمات ما استفاده 

می کنند.
مدیرعامل این شــرکت دانش بنیــان تأکید کرد: 
برای جلب اعتمــاد مشــتریان از خدمات آنالین 
بایــد فرهنگ آگاه ســازی در بین مــردم صورت 
گیرد. بــه عبارتی یکــی از عوامل مهم توســعه 
تجارت الکترونیکــی، ایجاد اعتمــاد و اطمینان 
در میان کاربران خدمات الکترونیکی اســت. در 

ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت 
ایجاد زیــر ســاخت های امنیت و اعطــای نماد 
اعتماد الکترونیکی به کســب و کارهای اینترنتی 
را برعهده دارد. ســاماندهی ســایت های تجاری 
در کشــور موثرتریــن گام بــرای ایجــاد فضای 
تجــارت الکترونیکی به خصوص خواهــد بود. به 
نحوی که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت 
با اطمینان از این که ســایت ها بــه تعهدات خود 
در قبال آنان عمل خواهند کــرد و حقوق مصرف 
 کنندگان را به رســمیت می شناســند،  اقدام به 

خرید می کنند.
وی گفت: اینکه چه ســایتی معتبر است یا تلقبی 
و جعلــی؛ به طــور یقین بایــد اطالع رســانی و 
آگاه ســازی صورت گیرد. در حال حاضر معضلی 
که در این زمینــه وجود دارد، بحث ســایت های 
 فیک است که مردم دانش تشخیص در این زمینه 

را ندارند.

رئیس دانشکده رســانه خبرگزاری فارس گفت: 
مهم ترین کارکرد موسسات و مراکز علمی نوین در 
دنیا مهارت افزایی دانشجویان در جهت کارآفرینی 
اســت، به نحوی کــه بعــد از فــارغ التحصیلی 
 بتوانند بدون دغدغــه وارد فضای کســب و کار 

شوند.
به گزارش ایســنا، حســن پور با بیان این مطلب 
افزود: یکی از دانشگاه هایی که در همین راستا گام 
برداشته است، دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده 
که با شعار »علمی شــو، کاربردی شو« قدم های 
مفیدی را در مهارت محور کــردن آموزش عالی 
برداشته است. در این میان دانشکده رسانه فارس 

از مراکز علمی است که با ترسیم چشم انداز کوتاه 
مدت و بلند مدت در راستای تحقق کارآفرینی و 
مهارت افزایی دانشــجویان کشور در حوزه رسانه 

گام های مهمی برداشته است.
وی در تشــریح ویژگی هــای منحصــر به فرد 
آموزش های مهارتی دانشکده رسانه فارس گفت: 
برخورداری از کارگاه های تخصصی هر رشــته از 
جمله دوبالژ، کارگاه عکاســی، استودیوی مجهز، 
اتاق خبر و... یکی از مهمتریــن ویژگی های این 

مرکز است. 
حسن پور تصریح کرد: دانشجویان دانشکده رسانه 
فارس در این کارگاه ها  با کمک استادان هر رشته  

در انجام پروژه های واقعی مشــارکت می کنند و 
ضمن کسب تجربه، با فضای کسب و کار هر مهارتی 
آشنا می شوند که به اشتغال این دانشجویان کمک 
شایانی می کند. رشته های این دانشکده عبارتند 
ازمقطــع کاردانی در رشــته های »خبرنگاری« ، 
»روابط عمومی« ، »عکاســی خبری« ، »عکاسی 
هنرهای تجسمی« با کد ، »مترجمی انگلیسی«، 
»سینما-تدوین فیلم« و در مقطع کارشناسی در 
رشــته های »خبرنگاری سیاســی و اقتصادی«، 
»روابط عمومــی« ، »مدیریت امــور فرهنگی«، 
»عکاســی خبری« و »گویندگــی ودوبله« ثبت 

نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان ثبت نام می توانند 
به صورت غیــر حضوری، مدارک خود را شــامل 
تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر مدرک 
دیپلم برای متقاضیان مقطــع کاردانی و تصویر 
مدرک کاردانی یا کارشناســی بــرای متقاضیان 
مقطع کارشناســی،  فرم تأییدیــه معدل جهت 
فارغ التحصیالنــی که تاکنــون گواهینامه پایان 
تحصیالت برای آنان صادر نشــده است و  کارت 
پایان خدمت یا معافیت )دانشــجویان دانشکده 
از معافیت تحصیلــی بهره مند می شــود( را به 
 شماره ۰۹۰۳۱۳۱۷۲۳۴ در واتساپ و یا به آیدی 

@Fars_admin۱ در تلگرام ارسال کنند.

اتصال 900 هتل و تمامی ایرالین ها به خدمات آنالین

مردم دانش تشخیص سایت جعلی ندارند

مهم ترین کارکرد مراکز علمی نوین مهارت افزایی دانشجویان در جهت کارآفرینی است
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