
از میان شرکت های سرمایه گذاری اســتانی، ۲۲ شرکت نسبت به برگزاری 
مجمع افزایش سرمایه و ثبت صورتجلسات افزایش ســرمایه خود نزد اداره 
ثبت شــرکت ها و همچنین تهیه صورت های مالی حسابرســی شده اقدام 
کرده اند و تا کنون ۱۸ شــرکت در فهرســت نرخ های بازار دوم بورس اوراق 
بهادار تهران درج شده اند.به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی سهام عدالت و 
پایان مهلتی که به مشموالن این سهام داده شده بود تا روش مدیریت سهام 
خود را )روش مستقیم و غیرمستقیم( انتخاب کنند، سازمان خصوصی سازی 
موظف شد پس از تخصیص سهام افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، 
باقیمانده سهام شرکت های بورسی سرمایه پذیر را بر اساس تعداد مشمولینی 
که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده اند به هر یک از شرکت های 
سرمایه گذاری استانی از محل ســهام تجمیع شده، شرکت های سرمایه پذیر 
تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شــرکت ها به قیمت 
پایانی روز اول تیرماه ۹۹ ســرمایه آنها را تعیین کند. همچنین بر مبنای هر 
سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت های سرمایه گذاری 
استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم 
کند.  در این راستا، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
هم موظف شد، بر اساس اطالعات ارسالی سازمان خصوصی سازی نسبت به 
ثبت سرمایه و درج اطالعات تعداد سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی 

و نیز تعداد سهام تخصیص یافته به هر مشمول در هر استان که در روش غیر 
مستقیم باقی مانده اند، در پایگاه داده خود اقدام کند.از سوی دیگر شرکت های 
سرمایه گذاری استانی مکلف شــدند با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به 
منظور افزایش ســرمایه به قیمت پایانی روز اول تیر ۹۹ از محل سهام واگذار 
شده به این شرکت ها  و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان که سهامداری 
شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب کرده اند، اقدام کنند.بر این اساس و طبق 
آخرین اخبار، ۲۲ شرکت سرمایه گذاری اســتانی نسبت به برگزاری مجمع 
افزایش سرمایه و ثبت صورتجلســات افزایش ســرمایه خود نزد اداره ثبت 
شرکت ها و همچنین تهیه صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره منتهی 

به ۱۵ مرداد ۹۹ اقدام کرده اند.

لزوم ثبت نام سهامداران عدالت در سجام
با توجه به اینکه شرکت ها سرمایه گذاری استانی مکلفند حداکثر دو ماه پس 
از ثبت افزایش سرمایه خود نسبت به برگزاری مجمع جهت انتخاب مدیران 
اقدام کنند و باتوجه به اینکه مجامع ایشان مطابق آیین نامه آزادسازی سهام 
عدالت به صورت الکترونیکی خواهد بود، بنابراین الزم است تمامی سهامداران 
شرکت های سرمایه گذاری استانی )افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند( نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام کنند تا هم بتوانند نسبت به 

خرید و فروش سهام شرکت ها استانی خود و همچنین اعمال رای در مجامع 
شرکت ها سرمایه گذاری استانی مربوطه خود اقدام کنند.  

کدامَ شرکت ها در بورس تهران درج شده اند؟
تا کنون، شرکت سرمایه گذاری استان خراســان جنوبی  با نماد »وِسُخراج« 
به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری استان 
قم با نماد »وســقم« به عنوان دومین شرکت سرمایه گذاری استانی، شرکت 
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی با نماد »وسخراش« به عنوان سومین 
شرکت سرمایه گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی 
با نماد »وســرضوی« به عنوان چهارمین شرکت ســرمایه گذاری استانی، 
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان با نماد »وسکرمان« به عنوان پنجمین 
شرکت سرمایه گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری استان همدان با نماد 
»وسهمدا« به عنوان ششمین شرکت سرمایه گذاری استانی، شرکت سرمایه 
گذاری استان اصفهان با نماد »وســصفا« به عنوان هفتمین شرکت سرمایه 
گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری اســتان خوزستان  با نماد »وسخوز« 
به عنوان هشتمین شرکت سرمایه گذاری اســتانی، شرکت سرمایه گذاری 
استان کردستان با نماد »وســکرد« به عنوان نهمین شرکت سرمایه گذاری 
استانی و  شرکت ســرمایه گذاری استان ایالم  با نماد »وســیالم« به عنوان 

دهمین شرکت سرمایه گذاری اســتانی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش 
شده اند.همچنین شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با نماد »وسگلستا« 
به عنوان یازدهمین شرکت سرمایه گذاری اســتانی، شرکت سرمایه گذاری 
استان گیالن با نماد »وسگیال« به عنوان دوازدهمین شرکت سرمایه گذاری 
استانی، شرکت سرمایه گذاری اســتان زنجان با نماد »وسزنجان« به عنوان 
سیزدهمین شرکت سرمایه گذاری استانی، شــرکت سرمایه گذاری استان 
آذربایجان شرقی با نماد »وساشرقی« به عنوان چهاردهمین شرکت سرمایه 
گذاری استانی، شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی  با نماد »وسمرکز« به 
عنوان پانزدهمین شــرکت سرمایه گذاری استانی، شــرکت سرمایه گذاری 
اســتان چهارمحال و بختیاری  با نماد »وســمحال« به عنوان شانزدهمین 
شرکت سرمایه گذاری استانی، شرکت ســرمایه گذاری استان فارس با نماد 
»وسفارس« به عنوان هفدهمین شرکت ســرمایه گذاری استانی و شرکت 
سرمایه گذاری استان سیســتان و بلوچســتان با نماد »وسیستا« به عنوان 
 هیجدهمین شرکت ســرمایه گذاری اســتانی نیز در بورس تهران پذیرش

 شده اند.
بنابراین ســاکنان این اســتان ها که مشمول ســهام عدالت هستند و روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند در 

صورت سجامی بودن نسبت به معامله سهام خود اقدام کنند.

درست وقتی که به نظر می رسد اوپک ســرانجام مشکالت طوالنی مدت تخلف 
اعضا از اهداف تولید نفت را مدیریت کرده اســت، ســر و کله یک متخلف جدید 
پیدا شد.به گزارش ایسنا، امارات متحده عربی که معموال شریک وفادار عربستان 
سعودی بوده است، در ژوئیه تولید نفتش را اندکی باال برد و در اوت هم همچنان 
تولیدش را افزایش داد.اکنون بســیاری از معامله گران بازار نفت توجه خود را به  
آماری معطوف کرده اند که نشان می دهد تولید نفت این کشور حوزه خلیج فارس 
ممکن است بسیار فراتر از تصور قبلی باشد و در کاهش قیمت نفت به پایینترین حد 
دو ماه اخیر نقش داشته است.قویترین سیگنال از سوی آژانس بین المللی انرژی 
در ماه گذشته ارسال شد که برآورد کرد امارات متحده عربی در ژوئیه سه میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کرده است. طبق گزارش شرکت پترو لجستیک که آمار 
صادرات بین المللی نفت را رصد می کند، این کشور در اوت از این سطح هم تولید 

بیشتری داشته است.

شرکت تحقیقاتی کپلر هم اعالم کرده که صادرات امارات باالتر از آمار تولید رسمی 
بوده و آمار نفتکشها که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، نشان می دهد این 
کشور حدود ۲.۹ میلیون بشــکه در روز نفت در ماه میالدی گذشته صادر کرده 
است.این آمار بسیار باالتر از آمار ۲.۶۹۳ میلیون بشکه در روز تولید اوت است که از 
سوی سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی اعالم شد و بر اساس آن، 
این کشور تنها بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از سهمیه تولیدش تحت توافق 

اوپک پالس، نفت تولید کرده بود.
ســخنگوی وزارت انرژی امارات متحده عربی درباره علت تفــاوت میان ارزیابی 
شرکتهای تحقیقاتی و آمار رسمی تولید نفت حاضر نشد توضیح دهد. شرکت نفتی 
دولتی ادنوک که قول داده است برای جبران این موضوع، صادراتش را در اکتبر به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد، هم در این باره اظهارنظر نکرد.
جدا کردن میزان تولید از آمار صادرات یک کشــور علم دقیقی نیست. بسیاری از 

کشورها از جمله امارات پاالیشــگاههایی دارند که به پاالیش داخلی نفت با نرخ 
ماهانه متفاوت می پردازند. بخشی از صادرات ممکن است از مخازن نفت برداشت 
شود و صادرات نفت ممکن اســت با افزودن میعانات که جزو توافق کاهش تولید 
اوپک پالس نیست، افزایش پیدا کند. بنابراین گفتن این که کشتیها در هنگام ترک 
پایانه های بارگیری کامال پر بوده اند، دشوار است.با این همه، این باور که یکی از 
اعضای مهم اوپک سهمیه تولیدش را نقض کرده، روی قیمتها تاثیر گذاشته است.

به گفته بیل فارن پرایس، مدیر شرکت مشــاوره گروه انرژی آر اس، هنگامی که 
یکی از اعضای کلیدی اوپک در عمل به تعهداتش کوتاهی می کند، پرسشهای بازار 
را درباره پایداری کل پروژه کاهش تولید برمــی انگیزد. اوپک تاکنون در عمل به 
کاهش داوطلبانه تولید نفت کار فوق العاده ای انجام داده است اما باید به این روند 
ادامه دهد.اوپک و متحداتش با اجرای موفقیت آمیز کاهش تولید، موفق شده اند 
بازار نفت را از عمق بحران ویروس کرونا که در جریان آن قیمت نفت آمریکا به پایین 

صفر سقوط کرده بود، احیا کنند. این امر تا حدود زیادی به دلیل تمرکز این گروه 
روی پایبندی کامل تک تک اعضایش به اهداف تولید حاصل شد.از زمانی که این 
گروه در آوریل با کاهش تولید تاریخی ۹.۷ میلیون بشکه در روز موافقت کرد، عمده 
تالشها برای پایان دادن به تقلب مربوط به نیجریه و عراق بوده است. این تالش که با 
هدایت عربستان سعودی انجام گرفته، مثمرثمر بوده است و هر دو کشور پایبندی 
باالتری به توافق نسبت به دورهای قبلی کاهش تولید نشان داده اند.با این حال این 
نگرش که در ائتالف اوپک پالس شکاف ایجاد شده است، به همراه تردیدها درباره 
نیرومندی روند احیای تقاضای جهانی برای نفت همزمان با افزایش آمار جهانی 
ابتال به کووید ۱۹، باعث اضطراب بازار نفت شده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
مسئله اخیر ممکن است تنشهای جدیدی را در نشست ۱۷ سپتامبر کمیته نظارتی 
مشترک وزیران اوپک پالس ایجاد کند که محل اصلی اعمال فشار از سوی شاهزاده 

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی روی اعضای متخلف است.

روی برخی از کارت های ســوخت خودروهای صادر شده 
از ســوی شــرکت پخش فراورده های نفتی عبارت کارت 
هوشمند سوخت موتور ســیکلت ویا کامیون درج شده که 
طبق گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
این مساله مشــکلی را برای مالکان خودرو ایجاد نمی کند.

فاطمه کاهی در خصوص چرایی این مساله اظهار کرد: این 
کارتها ممکن است  تفاوتی از لحاظ رنگ و آرت ورک یعنی 
طرح روی کارت باهم داشــته باشــند ولی تفاوتی از لحاظ 
کاربردشان  در آنها نیست  ونیاز نیست که افراد بعد از دریافت 
کارت سوخت اقدامی انجام دهند.وی با بیان اینکه از تعداد 
۲۷ میلیون کارت صادرشــده تنها ممکن است برای کمتر 
از یک درصد از کارت های ســوخت این اتفاق افتاده باشد، 
تصریح کرد: مساله  مهم اطالعات درج شده به صورت لیزری 

در پشت کارت سوخت اســت که اگر با کارت خودرو تطابق 
داشته باشــه هیچ مشــکلی وجود ندارد.سخنگوی شرکت 
ملی پخش فراورده هــای نفتی علت این مســاله را بخاطر 
لجستیک کارت سوخت دانست و افزود: این موضوع مشکلی 
را برای افراد ایجاد نمی کند و نیــازی به انجام هیچ اقدامی 
نیســت و افراد به راحتی می توانند از همان کارت سوخت 
اســتفاده کنند.کاهی همچنین درباره تاخیــر پیش آمده 
برای صدور کارتهای ســوخت، اظهار کرد: در شرایط فعلی 
حداکثر زمانی که برای صدور کارت ســوخت درنظر گرفته 
شده حدود سه ماه است.وی با تاکید بر اینکه تنها در حوزه 
بنزین کارت سوخت صادر نمی شود و در بخش گازوییل نیز 
کارت سوخت صادر می کنیم، تصریح کرد: گازوییل به دلیل 
اینکه عمدتا مربوط به خودروهای همگانی اســت و طبیعتا 

در حمل و نقل نقش مهمی دارد لــذا کمترین زمان را برای 
صدور کارت این نوع خودروها اختصاص می دهیم.سخنگوی 
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: صدور کارت 
ســوخت بخش خودروهای عمومی گازوییلی زیر ۲۰ روز 
صادر و ارسال می شود و هیچ تاخیری نیز تا کنون به وجود 
نیامده، در حوزه بنزین نیز اولویــت بندی صورت گرفته به 
گونه ای که خودروهای عمومی و وانت بارها کمتر از یک ماه 
کارت سوخت  خود را دریافت کردند.کاهی با اشاره به بخش 
خودروهای شخصی و موتورسیکلتها نیز گفت: تاخیر به وجود 
آمده در این بخش بوده که علت آن نیز شیوع ویروس کرونا 
است، تعهدی که وزارت نفت برای صدور کارت سوخت دارد، 
حدود دو ماه بوده و من گمان میکنم که تا مهرماه به حالت 

عادی بازگردیم.

برای جلوگیری از حمالت فیشینگ، قبل از کلیک 
روی سایت، درخصوص صحت وجود آدرس سایت 
اطمینان حاصل کنید و مراقب شــیوه نگارش نام 

سایت مورد نظر باشید.
به گزارش ایســنا، یکی از شــگردهای جمع آوری 
اطالعات کاربران، سایت های فیشینگ است. رصد 
فضای مجازی سایت هایی جعلی را نشان می دهد که 
برای ارائه خدمات به کاربران، اطالعات حساب افراد 
را جمع آوری و از این اطالعات سوءاستفاده کرده یا 

آن را در اختیار دیگران قرار می دهند.
حتما این روزها در خصوص حمالت فیشــینگی و 
تله ســایت های جعلی با عناوین مختلف  مواردی 
شنیده اید و افراد یا اشخاصی را دیده اید که به دام 

این کالهبرداری ها افتاده باشند. پلیس فتا،  برای 
جلوگیری از به دام افتادن با این روش کالهبرداری، 
راهکارهایی ارائه کرده اســت که به کارگیری آنها 
می تواند از وقــوع این چنیــن کالهبرداری هایی 

پیشگیری کند.
از جمله این روش ها این اســت کــه قبل از کلیک 
روی سایت، حتما در خصوص صحت وجود آدرس 
سایت اطمینان حاصل کنید، اینکه اصال یک چنین 
سایتی وجود دارد یا خیر. از صحت دامنه ی ایمیلی 
که برایتان ارسال می شود نیز اطمینان حاصل کنید 

و مراقب شیوه نگارش نام سایت مورد نظر باشید.
انتظار هرگونه پیش آمد غیرمنتظره ای را داشــته 
باشید و بیشــتر از گذشــته دقت کنید. همچنین 

همیشــه در خصــوص جدیدتریــن تکنیکهای 
عملیات فیشــینگی به روز باشید و اطالعات به روز 
کسب کنید. توجه داشته باشــید که شرکت ها و 
سایت های معتبر هرگز اطالعات حساس شخص 
را از طریق ایمیل درخواست نمی کنند و همچنین 
)spam( شــما را مجبور بــه بارگیری هرزنامــه 

 نمی کنند.
همچنین الزم است بررســی کنید که پیوند متن 
با URL معتبــر مطابقت دارد یا خیــر و مراقب 
تاکتیک هــای تهدیدکننده نیز باشــید. درنهایت 
اینکه یک ابزار ضدفیشینگی نصب و از مرورگرهایی 
اســتفاده کنید که toolbar ضدفیشینگی دارد و 

وب سایت ها را چک می کند.

کدام مشموالن غیرمستقیم سهام عدالت امکان معامله دارند؟

ظهور متخلف جدید در پیمان نفتی اوپک

قبل از اینکه گرفتار فیشینگ شویم، چه کار کنیم؟چرا کارت سوخت موتورسیکلت برای خودرو صادر می شود؟
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سرمقاله

بورس، راه حل  مشکالت 
یا مشکل جدید؟

همزمــان بــا اوج گیری 
شــاخص بــورس تهران 
در ســه ماهه پایانی سال 
۱۳۹۸ و عبور بازدهی آن 
به شــکل قابل مالحظه از 

بازدهی سایر ...

  عباس علوی راد، اقتصاددان
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نوسانات لحظه ای قیمت 
خودرو

تفاهم 4 گانه ارزی 
 بخش خصوصی با

 بانک مرکزی

بورس در انتظار محدوده »حمایتی قالیباف« است

بدبینی  سهامداران  به حمایت  دستوری
صفحه4
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ناکارآمدی   وام  ودیعه 
شرایط   اخذ    تسهیالت   ودیعه   مسکن   دشوار  است

میزان وام ودیعه مسکن با شرایط اقتصادی خانوار برابری نمی کند

رئیس جمهور در دستوری که صدور آن تازگی هم 
ندارد، وزارت صمت را مکلف کرد با اعمال نظارت 
دقیق آرامش را به بازار خودرو بازگرداند. جهش 
قیمت خودرو در بازار در حالی ادامه دار است که در 
شش ماه گذشته رئیس جمهور با صدور حداقل دو 
دستور ماموریت داده تا مسئوالن قیمت خودرو در 
بازار را مدیریت کنند. نخستین دستور روحانی در 
سال جاری به اردیبهشت ماه برمی گردد که خطاب 
به سرپرست وقت وزارت صنعت گفته بود: قیمت 
گزاف خودرو برای مردم و مسئوالن قابل تحمل 
نیست. حاال درهفته های گذشته قیمت های سر به 
فلک کشیده خودرو، باز هم رئیس جمهور را دست 
به قلم کرد تا دوباره برای کنترل قیمت در این بازار 

دستور دهد. ظاهرا بازار ...

غالمحسین شــافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی 
کشــور به همراه تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق  
ایران و فعاالن بخش خصوصی در نشست مشترک با 
رئیس کل بانک مرکزی شــرکت کرد و از دغدغه های 
صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ســخن گفت.در 
این نشست رئیس اتاق ایران به همراه رئیس کل بانک 
مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی در چهار محور 
اصلی تفاهم کردند. طبق مذاکرات انجام شده مقرر شد 
ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق ایران، گمرک 
و بانک مرکزی تعدیل شــود؛ دومیــن تفاهم صورت 
گرفته بر این اساس است که جلسات هفتگی با حضور 

نماینده های بخش های مختلف...

يادداشت يک

يادداشت دو

خودرو قربانی بی پولی دولت

 ُمسکن های دولتی
 در بازار مسکن

  فرید زاوه، کارشناس خودرو

  افشین پروین پور، کارشناس مسکن
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اقتصاد2
ایران وجهان

بیش از 18هزار سهم سهام عدالت 
در بانک آینده فروش رفت

پول سهام عدالت برای سهامدارانی که از طریق بانک 
آینده اقدام به فروش سهام خود کرده اند، تاکنون رأس 
موعد پرداخت شده است.روند فروش سهام عدالت 
سهامدارانی که در بازه زمانی پانزدهم تیر تا چهارم 
شهریور امســال از طریق این بانک اقدام کرده اند، 
بیش از 18 هزار سهم، به ارزش بیش از 82میلیارد 
ریال اســت که فرآیند واریز پول سهام عدالت برای 
متقاضیان فروش آن، صورت گرفت و به حساب آن 
ها واریز شد.برای متقاضیانی که تاکنون با وجود ثبت 
نام، واریزی نداشته اند، باید برای آگاهی از وضعیت 
کارگزار ناظر خود با مرکز اطالع رسانی ذی نفعان بازار 
سرمایه و سهام عدالت به شماره 1569، تماس حاصل 
نمایند، چون ممکن است کارگزار ناظر برخی از این 

متقاضیان محترم، کارگزاری دیگری باشد.

بررســی عملکرد بزرگترین 
بانک قرض الحسنه کشور در 

یک سال اخیر
بانک قرض الحسنه مهر ایران در یک سال اخیر عالوه 
بر رشد چشمگیر در شــاخص هاي عملکردي خود 
و همچنین ارائه خدمــات غیرحضوري مختلف، در 
حوزه مسئولیت اجتماعي نیز اقدامات گسترده اي 
انجام داده که بیمه 5۰۰هزار خانه روســتایي تنها 
یکي از این موارد است.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در دوره یک ساله 
منتهي به یک شهریورماه سال 1۳99 توانست بیش 

از 2.5 فقره تسهیالت پرداخت نماید.
دیجیتالی شدن خدمات بانکی

بانک مهر ایران که یکی از پیشروترین بانک هاي کشور 
در ارائه خدمات الکترونیکــي و غیرحضوري بانکي به 
شمار مي رود، با شیوع بیماري کرونا از زمستان گذشته، 
دامنه این دسته از خدمات خود را گسترده تر کرده است. 
 تفاهم نامه حمایت از اشتغال و کارآفرینی

بانک مهر ایــران برای اجرای نقش واســطه مالی و 
حمایت خود از اقتصاد کشور اقدامات مؤثري را نجام 
داده است. تسهیالت پرداخت شــده در حوزه هاي 
معیشتي، اشــتغال و کارآفریني و حمایت از کاال و 
خدمات ایراني طبق تفاهم نامه  با سازمان ها و نهادهاي 

مختلف انجام شده است.
 بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایی و ساخت ۱۰۰ 

واحد برای سیل زدگان
در یک ســال گذشــته که شــاهد حوادث طبیعی 
متعددی در سطح کشور بودیم، بانک مهر ایران براي 
اجراي مســئولیت اجتماعي خود اقدام به ارائه بیمه 
حوادث و بالیاي طبیعي 5۰۰ هزار خانه روســتایي 
واقع شده در سه استان سیستان بلوچستان، خراسان 
جنوبي و ایالم کرده است. استان سیستان و بلوچستان 
با بیمه شدن 9285 روستا و ۳26 هزار منزل مسکوني 

بیشترین سهم در این بین داشته است.

رئیس اداره کل اعتبارات بانک توســعه 
صادرات ایران مطرح کرد:

لزوم حمایت از افسران جنگ 
اقتصادی در شرایط دشوار

سید حسین حسینیان گفت: با توجه به اعمال تحریم 
های ناعادالنه وهمچنین شرایط دشوار تولید و تجارت 
ناشی از شیوع کرونا، صادرکنندگان نباید در میدان 
جنگ اقتصادی رها شــوند.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات ایران، سید حسین حسینیان 
در ویژه برنامه اقتصادی "چشــم انداز" تحت عنوان 
"جهش تولید و حمایت مالــی از صادرکنندگان" در 
برنامه ای تلویزیونی، افزود: بانک توســعه صادرات از 
طریق شــعب خود در سراسر کشــور آماده پذیرش 
درخواست تسهیالتی و ارائه خدماتی چون صدور انواع 
ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی داخلی و مشاوره 
های صادراتی در حوزه های مختلف به صادرکنندگان 
است.وی با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط کنونی 
کشور افسران جنگ اقتصادی هستند،گفت: با توجه به 
اعمال تحریم های ناعادالنه و همچنین شرایط دشوار 
تولید و تجارت ناشی از شیوع کرونا، صادرکنندگان 

نباید در میدان جنگ اقتصادی رها شوند.

کسب تندیس زرین دومین دوره 
جایزه ملی حسابرسی داخلی

تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی 
به مدیرعامل بانک مسکن اعطا شــد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، دکتر شــایان مدیرعامل 
بانک مسکن در مراســم اعطای جایزه مذکورو کسب 
عنوان برترین بانک )+A( در زمینه بهینه سازی استقرار 
نظام حسابرسی داخلی و تثبیت جایگاه سازمانی واحد 
حسابرســی داخلی اظهار داشت:حسابرسی داخلی از 
آنجا حائز اهمیت است که ازاین طریق تمامی فعالیتهای 
مالی و غیر مالی سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اصالح 
 فرایندها و متعاقباَ ایجاد ارزش افزوده سازمانی را بدنبال

 خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به نقش کمیته های حسابرسی، 
ریسک و تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی، تاکید کرد: 
وجود یک واحد حسابرسی داخلی مستقل و بی طرف می 
تواند منجر به ارزش افزایی و بهبود عملیات شده و سازمان 
را با به کارگیری شیوه ای اصولی و نظام مند جهت ارزیابی 
و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل و 

حاکمیت، در دستیابی به اهدافش یاری کند.

بانک ها

غالمحسین شــافعی رئیس 
پارلمــان بخش خصوصــی 
کشــور به همراه تعــدادی از 
اعضای هیات رئیسه اتاق  ایران 
و فعاالن بخــش خصوصی در 
نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی شرکت کرد و 
از دغدغه های صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی سخن 
گفت.در این نشست رئیس اتاق ایران به همراه رئیس کل 
بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی در چهار محور 
اصلی تفاهم کردند. طبق مذاکرات انجام شــده مقرر شد 
ارزش پایه صادراتی براســاس توافق اتاق ایران، گمرک و 
بانک مرکزی تعدیل شود؛ دومین تفاهم صورت گرفته بر 
این اساس است که جلسات هفتگی با حضور نماینده های 
بخش های مختلف صادراتی با بانک مرکزی تشکیل شود؛ 
در سومین مورد قرار شد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بخش کشــاورزی تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود؛ 
در چهارمین مورد تفاهم مقرر شــد که برای صادرات به 
کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان که مبادله با آن ها 
با ارز دالر نیست، شرایط خاصی در نظر گرفته شود.شافعی، 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 
این نشست با بیان اینکه صادرکنندگان متعهد دلیلی برای 
عدم رفع تعهد صادراتی شان ندارند تأکید کرد: درک متقابل 
مشــکالت بانک مرکزی و صادرکنندگان توسط طرفین 
برای گذر از شرایط سخت کشور ضروری است و برگزاری 

چنین جلســاتی به افزایش این همگرایی کمک می کند.
رئیس کل بانک مرکزی هــم در این دیدار، ضمن قدردانی 
از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و فعاالن اقتصادی در بازگشت ارزهای صادراتی به بررسی 
و مرور مشکالت آنان در این مســیر پرداخت.عبدالناصر 
همتی تأکید کرد که بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان 
را در دستور کار دارد و از هرگونه همکاری با آنان در راستای 
بازگشت ارزهای صادراتی شــان دریغ نخواهد کرد.همتی 

با بیان اینکه صادرکننده ها نقشــی اساســی در مقاومت 
اقتصادی کشــور ایفا کرده و می کنند، بر ضرورت همدلی 
و تالش جمعی صادرکننده ها برای عبور از شرایط سخت 
کنونی کشور تأکید کرد.همتی با اشاره به تعدد وظایف بانک 
مرکزی، تأمین ارز کاالهای اساسی، دارو و مواد اولیه را اولویت 
اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: باید توجه داشته باشیم 
که بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست و به هرحال ناچار به 

اولویت بندی نیازهای کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به معرفی 25۰ 
نفر از صادرکنندگان متخلف بــه قوه قضائیه گفت: این ها 
تولیدکننده نبودند و با حق العمل کاری و روش های خالف 
متعدد نسبت به خروج ســرمایه و تخلف در اجرای تعهد 
صادراتی خود عمل کرده بودند و چاره ای جز برخورد قضایی 

برای بانک مرکزی باقی نگذاشتند.
همتی افزود: بانک مرکزی هیــچ گاه بنای برخورد قضایی 
با صادرکنندگان واقعی و درستکار نداشته و حتی االمکان 

تعامل با آن ها را دنبال می کند.
او تصریح کرد: بانک مرکزی مشکالت صادرکنندگان در 
شرایط کنونی را درک می کند و قصدی برای فشار مضاعف 

بر آن ها ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به روند مناسب 
تأمین ارز در سامانه نیما طی روزهای گذشته گفت: در روز 
جاری 128 میلیون دالر در سامانه نیما عرضه شده که بیش 
از ۷۰ میلیون دالر آن معامله شده است. بر همین اساس در 
این روزها متوسط عرضه ارز در نیما به صورت روزانه 1۰۰ 
میلیون دالر بوده و تداوم این روند نشان دهنده بهبود روند 
بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بر مبنای سیاست های 

اتخاذشده و استقبال صادرکنندگان است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کاهش میزان 
صادرات کشور در سه ماه نخست سال جاری به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و برخی محدودیت ها گفت: خوشــبختانه 
روند صادرات کشور پس از طی سه ماهه اول سال در حال 
احیاست و روند تأمین ارز کاالهای وارداتی سرعت خواهد 

گرفت.

در نشست هیات رئیسه اتاق ایران و فعاالن بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی

تفاهم 4 گانه ارزی بخش خصوصی با بانک مرکزی

روحانی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید 
دانشگاه ها

زمان تاب آوری مضاعف ما در 
برابر کرونا و تحریم هاست 

رییس جمهور گفت: دانشــگاه همواره فضای نقادی 
است. نقادی نســبت به حکومت، حاکمان، دولت و 
جامعه ماست. شــاید هیچ جایی مانند دانشگاه برای 
نقادی جدی تر نباشد.حســن روحانی طی سخنانی 
در آیین آغاز رســمی ســال تحصیلی دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی و فناوری کشــور کــه از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با بیان اینکه از روز اول 
مقابله با کرونا خود را موظف می دیدم در همه امور، 
برنامه ها و کارهایم پروتکل هــا را رعایت کنم، اظهار 
کرد: هرچند گاهی رعایت پروتکل ها با خواست قلبی 
انســان و عواطف و خواســته های او مطابقت ندارد 
اما تصورم بر این اســت که پروتکل شــکنی نباید در 
ذهن ما شکل گیرد و رشــد پیدا کند.روحانی با بیان 
اینکه ویروس کرونا زندگی مردم و اقتصاد جوامع را 
تحت  تاثیر قرار داده اســت، تاکید کرد: کشورهایی 
هســتند که بیش از 2۰ درصد اقتصادشــان در این 
مدت شیوع کرونا کوچک شده است و امروز همه ما 
را وادار کرده که زیســت جدیدی را در پیش گیریم 
و با ســبک جدیدی فعالیت کنیم. اما مهم این است 
که برای هر کاری بتوانیم آن فعالیت را در چارچوب 
پروتکل ها ادامــه دهیم و آن کار تعطیل نشــود.وی 
یادآور شد: اگر از ابتدا قرار بود کارها را تعطیل کنیم 
چقدر به زندگی مردم لطمه وارد می شــد و جدای از 
تامین نشدن ضروریات زندگی آنان، نشاط اجتماعی 
هم از میان می رفــت و در زمینه نیازهــای معنوی 
هم به مشــکل می خوردیم.رییس جمهــور با بیان 
اینکه دانشــگاه مرکز نوآوری است و جایگاهی است 
که مدیــران آینده ما را تربیت می کنــد، تاکید کرد: 
دانشگاه همواره فضای نقادی است. نقادی نسبت به 
حکومت، حاکمان، دولت و جامعه ماست. شاید هیچ 
جایی مانند دانشــگاه برای نقادی جدی تر نباشد و 
وقتی این نقادی با در نظر گرفتن واقعیت های جامعه 
باشد، قطعاً به نفع ماست.وی با یادآوری تحریم های 
آمریکا و شکســت آنان در زمین زدن اقتصاد ایران، 
گفت: ما باید روی پای خودمان بایســتیم و به درون 
بنگریم و از توانمندی داخلی اســتفاده کنیم اما این 
واقعیت هم هســت که بدون تعامل با جهان زندگی 

کردن بسیار سخت و گاهی ناممکن است.

اخبار
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نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله اي (
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران   

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های توسعه و احداث شهری و روستایی به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ پایه به ریالشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
)فرآیندارجاع کار( به ریال

اجرای طرح های توسعه شهری و 199/151-11
روستایی امور کالردشت

۳.5۰5.۷66.2۰5۳5۰.5۷۷.۰۰۰

اجرای طرح های توسعه شهری و 299/151-12
روستایی بخش سرخرود

5.9۷6.898.69652۳.845.۰۰۰

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
 داوطلبان می توانند از روز یکشنبه مورخ 1۳99/۰6/2۳ لغایت روز پنجشــنبه مورخ 1۳99/۰6/2۷ به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکاتی الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 مبلغ خرید اسناد مناقصه:

مبلغ  545.۰۰۰  ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر ) شماره  ۰1۰185۳۷65۰۰5( بانک  صادرات کد 2۰۰8 
نوع تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد: 

-  ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر   
-  اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16۷2۰4۰5/5۰بانک ملت شعبه مرکزي چالوس    

-  ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران    
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوي امور مالی 

  -چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ بارگزاری پاکات مناقصه:    

روز  سه شنبه )ساعت ۰8:۰۰ ( مورخ 1۳99/۰۷/۰8
 تاریخ گشایش پاکات مناقصه: 

 زمان بازگشایی ساعت 1۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ 1۳99/۰۷/۰9 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 
سایر شرایط:  

-  هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد .
- به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء  مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.

- اعتبار موضوع  مناقصه از محل منابع داخلی می باشد.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.   

-  سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرا ن

در حالی که وزیر راه و بانک مرکزی از عدم نیاز به ضامن 
برای وام های ودیعه 15 و ۳۰ میلیونی و 1 ضامن برای وام 
5۰ میلیونی خبر داده اند، معاون وزیــر راه می گوید وام 
5۰ میلیونی 2 ضامن می خواهد.به گزارش مهر، محمود 
محمودزاده پیش از ظهر امــروز در یک برنامه رادیویی از 
اتمام مهلت تکمیل ثبت نام و مدارک متقاضیان دریافت 
وام ودیعه مسکن تا پایان روز دوشنبه 24 شهریور خبر داد.

وی افزود: بیش از ۳5۰ هزار نفــر از متقاضیان وام ودیعه 
اجاره مسکن فقط تا فردا 24 شهریور مهلت دارند در سامانه 

وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام خود را تکمیل کنند.

۴۸۰۰ نفر وام ودیعه گرفته اند
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه 
داد: بیش از ۳5۰ هزار نفر تا کنون مســتندات و مدارک 
خود را وارد سامانه کرده اند قریب 85 هزار نفر به بانک ها 
معرفی شده اند و حدود 4 هزار و 8۰۰ نفر تا کنون موفق به 
دریافت تسهیالت ودیعه مسکن شده اند.وی تأکید کرد: از 
این ۳5۰ هزار نفر، کسانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه 
نسبت به تکمیل مستنداتشان در ســامانه اقدام نکنند، 
طبیعتاً حذف می شــوند و گروه های ذخیره دوم و سوم 

جایگزین خواهند شد.

معاون وزیر راه: وام ۵۰ میلیونی دو ضامن می خواهد
محمودزاده در خصوص ضمانت تسهیالت یادآور شد: آنچه در 

مصوبه آمده، برای وام های تا 15 میلیون تومان، ضمانت با چک 
یا سفته خود وام گیرنده کفایت می کند.

وی خاطرنشان کرد: برای ۳۰ میلیون تومان یک ضامن و باالی 
۳۰ میلیون تومان دو ضامن پیش بینی شده است؛ اینها جزو 
مستنداتی هستند که بانک مرکزی با بانک ها ابالغ کرده است.

بانک مرکــزی: وام ۵۰ میلیونی یک ضامن 
می خواهد

این اظهار نظر معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی در حالی اســت که بانک مرکزی 1۷ شهریور 
ماه در اطالعیه ای درباره ضمانت وام های ودیعه مســکن 

اعالم کرد:
وثایق مربوط به تسهیالت ودیعه مسکن متناسب با مبلغ 
تسهیالت و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر 

یا ترکیبی از آنهاست
الف -گواهی کسر از حقوق

ب - گواهی کسر از مســتمری خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی

ج - سهام عدالت
د- در تسهیالت 15۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد 

متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه - در تســهیالت بیش از 15۰ میلیون ریالی اخذ سفته 
یا چک فرد متقاضی به تشــخیص بانک عامل به همراه 

یک ضامن

محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه 14۰۰ 
که با حضور کارشناسان و مدیران این سازمان برگزار 
شد افزود: با توجه به شــرایط خاص اقتصادی کشور، 
بودجه سیاست های مالی کشور در سال آینده به صورت 
انبساطی تدوین خواهد شد، اما تالش می کنیم برای 
نظم بخشی بیشتر به سیاست های اقتصادی بخش پولی 
کشور، الیحه بودجه این بخش انقباضی باشد تا جلوی 
افزایش تورم گرفته شود.وی افزود: ستاد بودجه سال 
14۰۰ کشــور از 15 تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم 
الیحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت های 
دولتی باید 15 آبان و بودجه عمومی کشور 15 آذر در 
قالب الیحه بودجه کل کشــور تقدیم مجلس شود به 
همین دلیل پس از دو جلسه با مسئوالن کارگروه های 
مختلف ستاد بودجه ســال 14۰۰، بخشنامه بودجه 

سال آینده خطاب به همه دســتگاه های برخوردار از 
این بودجه تهیه شد که در جلسه امروز نیز ویژگی های 
آن مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب این 
بخشنامه در شــورای اقتصاد در جلســه روز دوشنبه 
این شورا، بتوانیم بخشــنامه بودجه را در موعد مقرر 
به دستگاه های دارای ردیف بودجه ابالغ کنیم.معاون 
رئیس جمهور با بیان اینکه مســئولیت مالی و مخارج 
دولت و دستگاه های دولتی در هر سال در الیحه بودجه 
منعکس می شود افزود: با تحلیل شرایط موجود کشور 
که رکود تورمی است متوجه می شویم که سیاست های 
اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که در مقابل رکود 
فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر 
جلوی تورم را بگیرد بنابراین سیاست های مالی اقتصاد 
کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج 
از جمله افزایش پرداخت ها بــه کارکنان و طرح های 

عمرانی بتوانیم حوزه هایــی را که مصرف مردم پایین 
آمده است باال ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین 
آالت بیکار اشــتغال و نیاز های جامعه و قدرت خرید 
مردم را زیاد کنیم.وی افزود: از سوی دیگر برای محدود 
کردن تورم باید سیاســت های پولی انقباضی در نظر 
گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست ها 
بانک مرکزی است.نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن 
را یکی از محوری ترین اصول اصالح ســاختار بودجه 
دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات 
آتی دولت منجر نشود روی سیاست های مالی متمرکز 
شــدیم و در بودجه ســال آینده، تعرفه های مالیاتی 
بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت و مالیات 
بر تولید کننده کمتر می شود و از سوی دیگر، مالیات 
بر مصرف افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به نرسیدن 
اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به توافق و 

اجماع برای اصالح ســاختار بودجه که بر اساس نظر 
مقام معظم رهبری پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه 
برای تصویب به این شورا ســپرده شده بود افزود: قرار 
شد با هماهنگی مجلس شورای اسالمی بخش هایی از 
این اصالح ساختار که در الیحه بودجه قابل عملیاتی 
شدن است در الیحه بودجه 14۰۰ کل کشور در نظر 

گرفته و لحاظ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصالح ساختار بودجه 
ریزی کشور، شــفافیت مالی بر اساس عملیاتی کردن 
سامانه های مختلف که قدرت نظارت جامعه، مسئوالن 
و دستگاه های نظارتی بر عملکرد دستگاه های برخوردار 
از بودجه جاری کشــور را افزایش می دهد و همچنین 
کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر مصرف 
را از ویژگی های مهم بخشنامه بودجه 14۰۰ سازمان 

برنامه و بودجه اعالم کرد.

بهای دالر و یورو روزگذشته همچنان با افزایش قیمت مواجه 
بود و قیمت دالر در صرافی های بانکی به کانال 2۳ هزار تومانی 
وارد شد.به گزارش ایرنا، با وجود اختالف قیمت قابل توجه میان 
نرخ ارز در صرافی های بانکی و بازار غیررسمی، اما همچنان روند 
افزایش قیمت ارز )2۳ شهریور( نیز ادامه یافت.براین اساس، 
 قیمت دالر در صرافی های بانکی در ســاعت 1۳ و 45 دقیقه 
روزگذشته با افزایش ۳2۰ تومانی نسبت به روز گذشته وارد 
کانال 2۳ هزار تومانی شد و به بهای 2۳ هزار و 2۰۰ تومان برای 
خرید و 2۳ هزار و ۳۰۰ تومان برای فروش عرضه شد.همچنین 
تابلوی صرافی های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز شاهد 
افزایش قیمت ۳2۰ تومانی بود. این صرافی ها هر یورو را با بهای 
2۷ هزار و 4۰۰ تومان خریــداری و 2۷ هزار و 5۰۰ تومان به 

فروش می رسانند.اما مشاهدات از بازار غیر رسمی ارز نیز نشان 
از ادامه شیب صعودی قیمت دالر دارد.  این بازار در حالی که 
دیشب در معامالت شبانه سفته بازان تا حدود 26 هزار و 4۰۰ 
تومان افزایش قیمت داشت، صبح روزگذشته با مقاومت بازار 
و کاهش محدود قیمت مواجه شد. اما از حدود ساعت 12 ظهر 
مجددا بازار درگیر شیب صعودی در قیمت ها شد و در حال 
حاضر خرید و فروش نقدی دالر در محدوده قیمت 26 هزار و 
55۰ تومان انجام می شود.عالوه بر این در سامانه سنا روز کاری 
گذشته )22 شهریورماه( بدون تغییر قابل توجه نسبت به روز 
قبل، برای فروش هر یورو مبلغ میانگین 2۷ هزار و 299 تومان 
و برای فروش دالر نیز رقم میانگیــن 22 هزار و ۳۷9 تومان 

ثبت شده است.

ضمانت وام ودیعه مسکن باز هم تغییر کرد

 وام ۵۰ میلیونی با ۲ ضامن

نوبخت: 

 قدرت خرید مردم را افزایش می دهیم

ورود دالر صرافی های بانکی به کانال ۲۳ هزار تومان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٢٣ شهریور ١٣٩٩ به ١٢ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ٢٣ شهریور ١٣٩٩ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١١ 

میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سکه یک گرمی یک میلیون و ٩۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ١٩۴١ دالر و هر گرم طالی ١۸ عیار یک میلیون و ١٩٧ هزار و ۶۴٩ تومان است.
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حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از این ماه در 
دستمزد شــاغالن مشــمول قانون کار اعمال و 
عالوه  بر آن، ۴۰۰ هزار تومان معوقه تیر و مرداد 
نیز پرداخت شود. پس از گذشــت ۶ ماه از سال 
باالخره افزایش حق مســکن کارگران از ۱۰۰ 
هزار به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید.

مطابق با مصوبه دولت، حق مســکن ۳۰۰ هزار 
تومانی از تیر ماه قابل اعمال بــوده و در همین 
راســتا، کارفرماها باید معوقه ۴۰۰ هزار تومانی 
را بابت مابه التفاوت حق مسکن دو ماه یعنی تیر 
و مرداد پرداخت کنند.از سویی دیگر نیز، مولفه 
حق مسکن در فیش حقوقی شــهریور ماه باید 

۳۰۰ هزار تومان اعمال شود.
با اعمال افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان، 
سرجمع افزایش دستمزد شاغالن قانون کار در 
سال جاری به ۱۰ درصد رسیده است.در این بین، 
با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان از پرداخت 
مولفه های مزدی همچون حق مســکن، بن و ... 
سر باز می زنند و نقض قانون می کنند، این نگرانی 
وجود دارد که افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار 

تومان نیز به سرنوشــت بن و... دچار شود که در 
این رابطه یک کارشناس روابط کار می گوید: حق 
مســکن و بن از مزایای ضمن کار بوده و کارفرما 
موظف به پرداخت آنها همراه با حقوق پایه است.

به گفته وی، در صورت عــدم پرداخت هر یک 
از این مولفه های مزدی از جانــب کارفرمایان، 
کارگــران می تواننــد در مراجع حــل اختالف 
اقدام بــه طرح دعــوی کنند. بــا مصوبه دولت 
برای افزایش حق مســکن به ۳۰۰ هزار تومان، 
جمع حقوق و مزایای یک مشــمول قانون کار 
 حداقلی بگیر طی ۷ ماه پیش رو به شرح جدول

 زیر است.
به گزارش مهر، طبق جدول باال، جمع حقوق و 
دستمزد یک کارگر بدون سابقه کار این ماه باید 
۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۴۲۷ تومــان، کارگر با 
یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۲۷ 
تومان و کارگر با یک فرزند ۲ میلیون و ۸۰۱ هزار 

و ۴۶۹ تومان است.
البته ایــن اعداد بدون احتســاب اضافــه کار و 

کسوراتی همچون حق بیمه و مالیات است.

در حالی چهار روز دیگر مهلت ترخیص کاالهای گروه چهار 
از گمرک به پایان می رسد که عمال تمدید زمان تاثیری در 
تعیین تکلیف این کاالها نداشت و فقط امکان ترخیص 
بخش محدودی که اظهار شده بودند را فراهم کرد، بعد از 
این زمان احتمال این که گمرک براساس قانون تمامی این 
کاالها را متروکه اعالم کند و به نفع دولت ضبط شود وجود 
دارد.کاالهای گروه چهار عمدتــا مصرفی و غیر ضروری 
هستند که مجموعه ای با ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو از 
آنها طی سال های گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به 
دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت 
و متوقف شد.   در بین این گروه  از کاالهای دپو شده انواع 
مختلف پوشاک، آالت موسیقی، ژل های تزریقی و حتی 
قطعات و کاالهای اولیه کارخانجات صنعتی وجود دارد.با 
وجود نقدهایی که نسبت به واردات این قبیل کاالها در 
شرایط ارزی موجود وجود داشــت ارونقی- معاون فنی 
گمرک ایران- گفته بود که تمام این اقالم قبل از ممنوعیت 
واردات، وارد بنادر و گمرکات شده و صاحبان آنها علیرغم 
حقوق مکتسبه بوجود آمده نتوانسته اند در مهلت قانونی 
نسبت به ترخیص این کاالها اقدام کند.اما به هر صورت 
در بهمن ماه سال گذشته بود که طی پیشنهاد گمرک و 
مصوبه  دولت قرار شد تا صاحبان این کاالها امکان اظهار 

داشته و در ادامه ترخیص صورت گیرد. طبق مفاد مصوبه 
۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، ویرایش یا تمدید ثبت ســفارش 
تا پایان ســال )قبل( برای »اظهار« کاالهای گروه چهار 
به اســتثنای خودرو که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشــت 
۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و یا قبض 
انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی بودند به صورت بــدون انتقال ارز و از محل بند 
)۹(ماده )۳۸(آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات و ارز متقاضی با تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی 
بالمانع اعالم شد.باید توجه داشت آن چه در متن مصوبه 
لحاظ شده بود مهلت »اظهار« این کاالها بوده و مهلتی 
برای ترخیص این اقالم در صورتی که اظهار آنها تا پایان 
سال گذشته انجام می شد در نظر گرفته نشد و محدودیت 
زمانی برای ترخیص کاالی اظهار شده نبود.با این وجود 
بعد پایان زمان اظهار همچنان بخش عمده ای از این کاال 
ها به دالیلی از جمله شرایط کرونا و محدودیت هایی که 
وجود داشت همچنان اظهار نشده بود و در حالی رایزنی ها 
برای تمدید زمان ادامه داشت که وزارت صمت در هفتم 
خرداد ماه سال جاری با ارســال پیش نویس درخواست 
تمدید مهلت »ترخیص« بخشی از کاالهای گروه چهار در 

گمرکات اجرایی را ارائه  داد.

 صادرات محصوالت شوینده، صابون و آب ژاول تا پایان 
آذر ماه امسال بالمانع است.

مهدی صادقــی نیارکی- معاون امــور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت- در نامه ای به مدیر کل دفتر 
مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه اعالم کرده که 
بر اساس مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد مقابله 
با ویروس کرونا و با توجه بــه نامه معاون وزیر و رئیس 
سازمان غذا و دارو صادرات محصوالت شوینده، صابون و 
آب ژاول تا پایان آذر ماه امسال از نظر این معاونت بالمانع 
است. این موضوع به اطالع کلیه گمرکات اجرایی نیز 

رسیده است.البته براســاس این نامه انجمن صنایع 
شوینده بهداشتی و آرایشی ایران مکلف به تنظیم بازار به 
منظور جلوگیری از کمبود محصوالت یاد شده در شرایط 
کنونی کشور هستند.در پی شیوع ویروس کرونا، در نیمه 
دوم اسفند گمرک اعالم کرد که برای مقابله با ویروس 
کرونا در کشور صادرات برخی اقالم بهداشتی، نساجی 
و ســلولزی تا اطالع ثانوی ممنوع اســت که صادرات 
محصوالت بهداشــتی و ضدعفونی کننده نیز از قبیل 
آب ژاول، ضد عفونی کننده ها، صابون و کلیه تعرفه های 

ذیربط آن ممنوع شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعاون 
از امکان ثبت نام متقاضیان دریافت ضمانت نامه به شکل 
الکترونیکی خبر داد و گفت: از اول شهریور ماه سقف صدور 
ضمانت نامه برای هر شرکت ۲۱ میلیارد تومان شده خواهد 
بود.مهدی حسین نژاد اظهار کرد: برنامه امسال ما با توجه به 
افزایش سرمایه ای که داشتیم صدور ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
ضمانت نامه برای تعاونی ها بود. تعاونی ها اول باید به دنبال 
منابع مالی خود بروند و در جایی که ضمانت نامه می خواهند 
به ما مراجعه کنند.به گفته وی تعاونی ها می توانند از محل 
اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه، اعتبارات روستایی و خط 
ویژه ای که معاونت تعاون به این امر اختصاص داده استفاده 
کنند.مدیرعامل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش 

تعاون خاطرنشان کرد:تمام سیستم های ما الکترونیکی است 
و افراد نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق بارگذاری 
مدارکشان می توانند درخواست خود را ثبت و ضمانت نامه 
اینترنتی دریافت کنند.حسین نژاد در ادامه از افزایش سقف 
صدور ضمانت نامه های صندوق به ۲۱ میلیارد تومان خبر 
داد و گفت: از اول شهریور ماه ســقف صدور ضمانت نامه 
صندوق از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۱ میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده و هر شرکت می تواند تا سقف ۲۱ میلیارد تومان 
ضمانت نامه بگیرد. وی با اشاره به تحقق رشد ۳۰ درصدی در 
صدور ضمانت نامه گفت: از پنج سال گذشته هر سال رشد 
۳۰ درصدی را پیش بینی کردیم که امسال نیز این میزان 

رشد محقق شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه مجموع تعهدات شرکت های بزرگ خودروسازی 
کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش را نشان 
می دهد، تعهدات معوق دو خودروساز اصلی را ۷۵ درصد 

کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعالم کرد.
مهدی صادقی نیارکی ضمن اشــاره به اینکه مجموع 
تعهدات شــرکت های بزرگ خودروســازی ایران در 
سال جاری نســبت به مدت مشابه ســال ۹۸ کاهش 
هشــت درصدی داشــته اســت، گفــت: همچنین 
 تعهدات معوق شــرکت های ایــران خودرو و ســایپا 
در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد 
کاهش داشــته اســت. مجموع تعهدات معوق این دو 
شرکت در حال حاضر ۱۰۸ هزار دستگاه است؛ در  همین 
زمان در سال گذشته ۴۴۷ هزار دستگاه خودرو معوق 

وجود داشت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید 

کرد: این آمار نشــان دهنده آن است که در سال جاری 
موضوع تحویل به موقع خودروهای معوق، مدیریت شده 
است. دو شرکت ایران خودرو و سایپا مکلف هستند که ۶۰ 
درصد تولیدات روزانه خود را به تعهدات معوق اختصاص 
داده و ۴۰ درصد باقیمانده را تا پایان سال در قالب فروش 
فوق العاده به بازار عرضه و در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی افزود: تا پایان سال به طور متوسط ماهیانه ۲۵ هزار 
دستگاه خودرو به طور منظم توسط این دو شرکت در 
قالب فروش فوق العاده با موعد تحویل یک تا ســه ماه 
انجام خواهد شد.صادقی نیارکی تصریح کرد: با احتساب 
۳۴۲ هزار دستگاه خودرویی که از ابتدای امسال تحویل 
متقاضیان شــده اســت و بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه 
خودرویی که در قالب فروش فوق العاده عرضه می شود 
و همچنین برنامه ۶۰ درصد تحویل تعهدات معوق، قطعاً 
برنامه تولید و عرضه یک میلیون دستگاه خودرو در سال 

۹۹ محقق می شود.

رئیس جمهور در دستوری 
کــه صــدور آن تازگی هم 
ندارد، وزارت صمت را مکلف 
کرد با اعمال نظارت دقیق 
آرامش را به بــازار خودرو 
بازگرداند. جهــش قیمت خودرو در بــازار در حالی 
ادامه دار است که در شش ماه گذشته رئیس جمهور 
با صدور حداقل دو دستور ماموریت داده تا مسئوالن 

قیمت خودرو در بازار را مدیریت کنند. 
نخستین دستور روحانی در سال جاری به اردیبهشت 
ماه برمی گردد که خطاب به سرپرســت وقت وزارت 
صنعت گفته بود: قیمت گزاف خــودرو برای مردم و 
مسئوالن قابل تحمل نیست. حاال درهفته های گذشته 
قیمت های سر به فلک کشیده خودرو، باز هم رئیس 
جمهور را دست به قلم کرد تا دوباره برای کنترل قیمت 

در این بازار دستور دهد. ظاهرا بازار هیچ اعتنایی به 
این دستورات ندارد. این روزهای قیمت یک محصول 

تولید داخل حتی به نیم میلیارد هم رسیده است.

رغم رکود معامالتی بازار،  قیمت ها در بازار غیر رسمی 
خودرو همچنان داغ اســت و بعضاً رویدادهای قابل 
تامل و جدیدتری از آن مخابره می شود. در این حال، 

دستگاه های نظارتی، هر یک با شواهد و دالیلی، طوق 
تقصیر را از گردن خود باز می کنند که البته بعضاً بیراه 
هم نیست و نشان دهنده ضعف مدیریت کالن فضای 
تولید خودرو و بازارهای کشور است. با این حال، رئیس 
جمهور، در دستوری تکراری، وزارت صمت را مامور به 

ساماندهی بازار خودرو کرد.
اما سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این 
که ســقف قیمت خودروها در بازار و ســطح خرده 
فروشی و عرضه مشــخص نیست، گفته است: دست 
این سازمان برای برخورد با گران فروشی بسته است. 
سید یاسر رایگانی گفت: زمانی گران فروشی مصداق 
پیدا می کند که سقف قیمت کاال و خدمات، مشخص 
باشد.رایگانی گفت: اختالف قیمت بازار و خودروساز 
نشان می دهد نه خودروســاز از این قیمت ها راضی 
است و نه مردم، اما در این میان عده ای به عنوان دالل 
و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به 

جیب آن ها می رود.

بازار خودرو به دستورات تکراری روحانی همچنان بی توجه است

نوسانات لحظه ای قیمت خودرو
دنای دو میلیارد تومانی دور از انتظار نیست

خودرو قربانی بی پولی دولت
فرید زاوه، کارشناس خودرو

کنترل دستوری در هیچ بازاری جواب نداده و این موضوع برای همه روشن شده است. اگر قرار بود بازارها بویژه بازار خودرو با دستور ساماندهی شود در دولت قبلی دستورات بیشتری داده شده بود. دولت قبلی حتی به صورت 
جدی تر برخورد دستوری داشته و هیچ نتیجه ای نیز از این اقدام نگرفتند. واقیعت این است که در شرایط فعلی ضعف مدیریت در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موجب بهم ریختگی بازارها شده است. 
بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها با نوسانات لحظه ای روبروست. کشور با کسری بودجه بسیاری مواجه است و تراز تجاری بسیار نامناسب شده بنابراین شاهد گرانی بیش از اندازه در بازارها هستیم. دولت ناگزیر است که قیمت 
خودرو را افزایش دهد. همگان می گویند که چرا خودرو گران است و به این قیمت هایی که االن است، به هیچ عنوان نمی ارزد، ولی کمتر کسی به صورت ریشه ای به این مسئله می پردازد تمام ریشه گرانی ها در بازار ها و کاال های 

مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاست های ناکارآمدی است که به کارگرفته می شود.
این در حالی است که نوسانات لحظه ای در بازار خودرو به دلیل منفی شدن ناگهانی بورس نیز بوده است. سرمایه گذاری بیش از حد دولت در بورس و تالش برای کنترل بی انضباطی بازار سرمایه موجب حرکت سرمایه ها به سمت 
بازار خودرو شد. با این شرایط پیش بینی می شود که در نیمه دوم سال وضعیت بازار خودرو وخیم تر شود. با ادامه این روند خودروی دنا که امروز ۶۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شده به دو میلیارد تومان هم خواهد رسید. 
دولت باید در سیاست های پولی خود تجدیدنظر کند و به این دلیل که این حرکت بسیار سخت و غیرممکن است تدوام این وضعیت در شکل وخیم تر آن پیش بینی می شود. با توجه به کسری بودجه دولت، آسان ترین راه استقراض 
از بانک مرکزی و چاپ پول است که این موضوع اثرات تورمی بسیار وحشتناکی دارد، که یکی از آن ها افزایش مداوم کاال هایی نظیر خودرو است، از سال ۹۶ به بعد که تحریم ها بازگشت و دولت دیگر نتوانست نفت بفروشد، قیمت 

خودرو بیش از چهار برابر شده است. این در حالی است که در مورد دالر، طال، سکه، مسکن و... نیز همین اتفاق رخ داده، بنابراین معلوم است که در این سه سال گذشته فشار مضاعفی وجود داشته است.
در حال حاضر هیچ خودروی اتوماتی در بازار وارد نمی شود و اجازه ورود ندارد بنابراین همین خودروهای داخلی که نمونه آن دنا است باید با قیمت های نجومی خرید و فروش شود. بنابراین شنیدن قیمت دو میلیاردی برای 
خودروی دنا دور از انتظار نخواهد بود. امروز بازار خودرو قربانی بی پولی دولت شده است و برای جلوگیری از ادامه این وضعیت در تمام بازارها باید تجدید نظر در برنامه های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد شد. این دو سازمان باید 
زیر و رو شوند تا بازار به وضعیت آرامش بازگردد. سیاست های تورمی که دولت آن ها را به کار می گیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن می زند و این امر در نهایت باعث می شود که بازار های مختلف دچار التهاب شود، چرا که همه 

می خواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و با دوام تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمت ها را در بازار با افزایش روبرو کرده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ُمسکن های دولتی در بازار مسکن
افشین پروین پور، کارشناس مسکن

پرداخت وام به مستاجرین سیاست غلطی است چون صورت مسئله را پاک می کند. اگر قیمت اجاره بها باالست و دولت دنبال حل آن است نباید با اعطای وام ناچیز به مستاجرین به بازار مسکن مسکنی تزریق کرده و وضعیت را بدتر 
کند. وقتی قیمت اجاره بها غیر منطقی باالست باید دنبال راه حل های اساسی باشیم. با این حال دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می خواهد به مستاجرین وام بدهد این در حالی است که این تسهیالت 

سبب تحریک تقاضا می شود و ممکن است وضعیت روانی بازار را بدتر کند و باعث شود که افزایش قیمتی در این زمینه هم ایجاد شود.
البته دالیل این امر همه قابل حل بوده با این حال دولت هیچ کنترل، مدیریت و نظارتی روی بازار مسکن ندارد چون قیمت مسکن حدود ۱۰۰ درصد افزایش و بالتبع آن قیمت اجاره نیز افزایش یافته است بنابراین افراد زیادی در بازار 
ملک نتوانستند نقشی ایفا و در این بازار حضور پیدا کنند. بنابراین این افراد به بازار اجاره می روند. به همین دلیل فشار بیش از حدی به این بازار آمده و قیمت ها باال رفته، این در حالی است که از طرف دیگر نظارت و کنترلی نیز بر این 
بازار وجود نداشته و همه این امور سبب افزایش نامتعارف قیمت ها می شود. اگر در سالیان گذشته دولت بازار را رصد و مدیریت، سامانه اطالعاتی تشکیل و مالیات های مقابله با سوداگری را اعمال می کرد، جهش قیمت اتفاق نمی افتاد 

چون این حجم نقدینگی را که به بازار مسکن سرازیر می شد کارشناسان سالهای پیش به دولت تذکر داده بودند اما با این حال جلوی آن گرفته نشد و به این وضع دچار شدیم.

در حالــی وزرات راه و 
شهرسازی مبالغ وام ودیعه 
مسکن را به تفکیک کالن 
شهرها، استان ها و شهرهای 
کوچک اختصاص داده که 
بازار اجاره بها شاهد افزایش نجومی قیمت هاست و 
هیچ نوع هماهنگی میان میزان وام ودیعه با اجاره بهای 
نجومی وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به اثرگذاری 
بازار مسکن تهران و دیگر کالنشــهرها بر شهرهای 
پیرامونی، در نظر گرفتن وام ودیعه ۱۵ میلیونی برای 
این شهرها، مستأجران را مستأصل کرده است. افزایش 
قیمت مسکن و اجاره بها در کالنشهرها به دنبال افزایش 
قیمت ها در بازارهای مالی موازی سرسام آور بوده و 

تاثیر این اتفاق بر دیگر نقاط کشور بخصوص حاشیه 
شهر کالنشهر تهران غیرقابل انکار است. 

این در حالی اســت کــه در تهــران، در هیچ یک از 
مناطق چندگانه، اجاره خانه یــک واحد ۷۵ متری 
در تــوان کارگــران حداقل بگیــر نیســت؛ فرض 
 کنید اجاره یک واحد ۷۵ متری در ســال گذشــته

 ۵۰ میلیون ودیعه و ماهی ۲ میلیــون تومان اجاره 
ماهانه بوده است؛ در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش، 
۲ میلیون تومان اجاره ماهانه به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان می رســد؛ این در حالیست که حداقل حقوق 
کارگران با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی فقط 

۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است.
یعنی یک کارگر اگر بخواهد یک آپارتمان معقول و 
آبرومند در تهران برای خانــواده اش فراهم کند باید 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از دستمزد ۲ میلیون و 
۶۱۱ هزار تومانی خود را پای اجاره بپردازد و با ۱۰۰ 

هزار تومان باقیمانده، تمام ماه هزینه های خوراک و 
حمل و نقل و بهداشت و آموزش خانوار را تامین کند؛ 
آیا چنین چیزی ممکن اســت؛ آیا چنین کارگری با 
چنین سطحی از درآمد قادر به پرداخت سود وام ودیعه 

مسکن عالوه بر اجاره ماهیانه هست.
از طرفی دیگر از مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا، 
اعطای تسهیالت به مستأجران بود که به دلیل طوالنی 
شدن فرآیند ثبت نام و غربالگری متقاضیان دریافت 
این تســهیالت از یک ســو که بر عهده وزارت راه و 
شهرسازی بود و ســنگ اندازی های شبکه بانکی در 
اعطای این تسهیالت از ســوی دیگر، پروسه اعطای 
آن با کندی پیش می رود. بر اســاس مصوبه ســتاد 
 ملی مبارزه با کرونا، مقرر شــد در تهران تسهیالت

 ۵۰، هفت کالنشهر ۳۰ و ســایر شهرها ۱۵ میلیون 
تومان به متقاضیان و مشموالن دریافت این تسهیالت، 

وام ودیعه مسکن پرداخت شود.

با این حال ســاکنان منطقه ۲۰ تهران )شــهرری( 
می گوینــد به دلیــل آنکه شــبکه بانکی کشــور، 
ایــن منطقــه از تهــران را شهرســتان مســتقل 
می دانــد، تســهیالت ۱۵ میلیــون تومانــی بــه 
متقاضیــان وام ودیعه پرداخت می کنــد؛ حال آنکه 
 شــهرداری تهران این منطقه را به عنــوان منطقه 
۲۰ پایتخت می شناسد و در آمار بازار مسکن تهران 
نیز که هر ماهه از ســوی بانک مرکزی و وزارت راه و 
شهرسازی اعالم می شود، منطقه ۲۰ نیز به عنوان یکی 
از مناطق پایتخت در نظر گرفته می شود. با این حساب 
مشخص نیست آیا شهرری از سوی بانک مرکزی به 
عنوان بخشی از تهران است یا به عنوان یک شهرستان 
مســتقل؟ به خصوص که قیمت هــا در این منطقه 
)منطقه ۲۰ تهران( با سایر مناطق شهری برابر بوده و 
حتی از برخی مناطق جنوبی پایتخت مانند مناطق ۱۸ 

یا ۱۹ گران تر است.

شرایط اخذ تسهیالت ودیعه مسکن دشوار است

ناکارآمدی  وام   ودیعه 
میزان وام ودیعه مسکن با شرایط اقتصادی خانوار برابری نمی كند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معوقه واریزشود

کارفرما موظف به پرداخت حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی است

کاهش ۷۵ درصدی تعهدات معوق دو خودروسازی اصلی

تبعات تناقض در یک مصوبه

احتمال متروکه و ضبط شدن میلیون ها دالر کاال

رفع ممنوعیت صادرات محصوالت شوینده

صدور ضمانت نامه اینترنتی برای تعاونی ها ممکن شد
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 برنامــه ویژه مجلس بــرای ورود شــركت های 
دانش بنيان به بازار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرح جهش تولید دانش 
بنیان خبر داد و گفت: این طرح در کمیتــه صنایع هوافضا، دانش بنیان و 
فناوری های نوین در حال تدوین اســت و تا دو هفته دیگر به صحن علنی 
مجلس ارائه خواهد شد. لطف اله سیاهکلی، رییس کمیته صنایع هوافضا، 
دانش بنیان و فناوری های نوین مجلس با اعالم این خبر، به جزئیات طرح 
جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این طرح به کسانی که برای 
اولین بار یک صنعت را ایجاد می کنند خدمات ویژه ای ارائه می شود، زیرا 
کسی که برای اولین بار محصولی را منطبق با دانش تولید می کند نمی تواند 
با دیگر رقبای خارجی و داخلی خود در بازار رقابت کند و همیشه در فروش 

دچار مشکل است، بر این اساس نیازمند کمک و حمایت است.
وی افزود: شرکت های دانش بنیان در شــروع کار با سختی های فراوانی 
مواجه هســتند تا محصول اولیه را تولید کنند. ضمن اینکه بعد از تولید 
محصول، در مرحله تجاری ســازی و ورود به بازار نیز نمی توانند در عرصه 
رقابت، توانمندی خود را به خوبی عرضه کنند، بر این اساس مجلس برای 
حمایت از این شرکت ها برای ورود به بازار برنامه ریزی کرده است. نماینده 
مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: قوانین طرح جهش تولید دانش بنیان، 
متشکل از اقدامات حمایتی، تسهیالت کم بهره، بهره مندی از صندوق های 
ویژه و حمایت های مادی و معنوی به صورت ویژه اســت تا به واسطه آن 
شــرکت های دانش بنیان به توانایی رســیده و در کنار صنایع دیگر قرار 
بگیرند، در غیر این صورت در البالی چرخ دنده های بازار، توانمندی آنها 

از بین می رود.
ســیاهکلی با اشــاره به اینکه اندیشــه علمی، تولید ثروت از طریق علم، 
بهینه ســازی تکنولوژی و بهره مند کردن مردم از دستاوردهای علمی از 
مواهب الهی است، تاکید کرد: هر چقدر این علم متناسب با تکنولوژی نوین 
و موقعیت عصری خود باشــد در افزایش بهره وری تاثیرگذار بوده و ثروت 
را تکثیر می کند، بنابراین امور دانش بنیان می تواند به ارتقای ظرفیت های 

کشور در رقابت های بین المللی و افزایش بهره برداری ها کمک کند.

حمایت مدیریت شهری از استارتاپ ها
شــهردار منطقه ۲ گفت: با تدوین و تصویب طرح تفصیلی ناحیه نوآوری 
شــریف بخش عمده ای از برنامه های پیش بینی شــده درتوسعه ناحیه 

نوآوری محقق می شود.
به گزارش ایسنا، رسول کشت پور با اشــاره به اینکه ناحیه نوآوری شریف 
اقدامی ارزشمند و بســتری برای توســعه اقتصاد ملی  است، گفت: پس 
از انعقاد تفاهم نامه ســه جانبه بین معاونت فناوری ریاســت جمهوری، 
شهرداری تهران و دانشگاه شریف مبنی بر احداث نخستین ناحیه فناوری 
کشور در فضایی به مســاحت ۲۵۰ هکتاری  در محدوده دانشگاه شریف ، 
طرح مطالعاتی و تطبیقی آن توسط مشاور آغاز شده است. شهردار منطقه 
۲ با اشاره به اینکه در طرح مطالعاتی و تطبیقی الگویی از ناحیه نوآوری های 
موفق دنیا نیز بهره گرفته می شود، گفت: با توجه به افزایش متقاضیان برای 
تبدیل پالک های ریزدانه و تجمیع آنها بــه مرکز فناورانه ، طرح تفصیلی  
ناحیه نوآوری شریف پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی 

شهرسازی ،به عنوان سند نهایی توسعه ناحیه نوآوری اجرا می شود.
کشت پور افزود: ناحیه نوآوری فرصتی ارزشــمند برای هدایت ایده های 
خالق و فعاالن درحوزه فناوری و نواوری جهت ایجاد کسب و کارهای نوین 
و توسعه اقتصاد ملی است. وی با اشاره به بهره برداری برج فناوری بنتک 
در ناحیه نوآوری شــریف گفت: در حال حاضر ۶۰۰ شرکت دانش بنیان و 
نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از نخبگان دانشگاه شریف و دانشگاه های دیگر و 
اساتید فعال در حوزه اقتصاد دانش بنیان از تمام دانشگاه های کشور در این 
برج مستقر بوده و فعالیت دارند که  با سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق 
افتاده اســت. بنابراعالم روابط عمومی شهرداری منطقه۲، وی از آمادگی 
مدیریت شهری برای حمایت از استارتاپ ها و فناوری های نوین گفت: ما 
معتقد هستیم که برای  توسعه شهرنیازمند بهره مندی از فناوری نوین و 

ایده های استارتاپی در حوزه شهری هستیم.

معاون نظارت و توسعه شاپرک:
زمان مهاجرت پرداخت یارها رسيده است

دو هفته دیگر فرصت مهاجــرت پرداخت یارها به مــدل پرداخت یاری به اتمام 
می رسد. طبق اعالم شاپرک تمامی ۱۲۰ شرکتی که موفق به امضای تفاهم نامه 
پرداخت یاری شده اند باید تا ۵ مهرماه به صورت کامل به مدل کامل پرداخت یاری 
مهاجرت کنند. هر چند که ۲ سال از اعالم چارچوب ها به شرکت های پرداخت یاری 
می گذرد؛ اما به نظر می رسد که هنوز بسیاری از پرداخت یارها آمادگی الزم برای 
اجرای مدل کامل پرداخت یاری و مهاجرت به آن ســمت را ندارند. با تمام اینها 
رگوالتور این بار اعالم کرده است که دیگر زمان مهاجرت رسیده است.  تعدادی 
از پرداخت یارها معتقدند که مدل فعلی پرداخت یاری، مدل های مختلف کسب 
وکاری را پوشش نمی دهد و فقط جوابگوی تعداد محدودی از مدل های کسب 
و کاری است. همین محدودیت ها و الزام به مهاجرت احتمال تعطیلی تعدادی 
از پرداخت یارهــا را به دنبال خواهد داشــت؛ چراکه طبق گفتــه رگوالتور اگر 
پرداخت یارها نتوانند مهاجرت کنند احتمــال تعطیلی ترمینال های آنها وجود 
خواهد داشت. مهدی عبادی، مدیرعامل وندار در این خصوص می گوید: » برای ما 
در شرایط فعلی، بود و نبود کسب و کارمان مطرح است. طبیعی است که ما تمام 
تالشمان را خواهیم کرد تا کسب و کارمان از بین نرود و بتوانیم آن را حفظ کنیم و 

با رگوالتور نیز برای رفع دغدغه هایش همکاری کنیم.«
به عقیده او در شرایط فعلی موضوع یک انتخاب است. او توضیح می دهد: »یا باید به 
پرداخت یاری مهاجرت کنیم و با مشتریانی که تا امروز به دست آوردیم خداحافظ 
کنیم که این یعنی مرگ کســب و کار ما یا مهاجرت نکنیم و بگذاریم شاپرک 

ترمینال های ما را ببندد که این هم مرگ کسب وکار ماست.«
برای ما در شرایط فعلی و با مهاجرت به سمت پرداخت یاری بود و نبود کسب و 
کارمان مطرح است یا باید مهاجرت کنیم و مشتریانی را که به دست آوردیم از دست 

بدهیم یا مهاجرت نکنیم و بگذاریم شاپرک ترمینال های مارا ببندد
او اینگونه ادامه می دهد که: »در این خصوص هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم؛ اما 
تمامی پذیرندگان ما که نیاز به سرویس های خاص را ندارند به مدل پرداخت یاری 
منتقل خواهیم کــرد و در مورد پذیرندگانی که در مــدل کنونی پرداخت یاری 
نمی گنجند در شرایط فعلی هیچ تصمیمی نداریم.« عبادی اظهار امیدواری می کند 
که تا زمان نهایی مهاجرت به پرداخت یاری شرایطی مهیا شود که امکان مهاجرت 

تمامی پذیرندگانشان فراهم شده باشد.
از ســویی تعداد محدودی از پرداخت یارها نیز که پیــش از همه به مدل کامل 
پرداخت یاری مهاجرت کرده اند انتظار دارند سایرپرداخت یارها نیز به مدل کامل 
پرداخت یاری مهاجرت کنند در این صورت است که می توانند برای توسعه بازار با 

رگوالتور به گفت وگو بنشینند.
مدل پرداخت یاری جوابگوی همه مدل های کســب و کاری نیست اما با اجرایی 
کردن آن می توانیم روی توسعه آن و تکمیل فرایند آن با رگوالتور و نهاد ناظر وارد 

گفت وگو شویم.

اخبار

اینترنتدانشجویانبهزودیتامینمیشود
منصورغالمی،وزیرعلومگفت:وزیرارتباطاتقولتامیناینترنتارزانقیمترادادهاست،امادرخواستوزارتعلوماینترنترایگانبودهاست.دانشجویانجدیدالورودحتمادر

دانشگاهحضورپیداکنندوبایدتمهیداتالزمبرایحضورآنهااندیشدهشود.

سایه بی اعتمادی این روزها 
بر سر تاالر شیشه ای به گونه 
ای سایه افکنده که گویا این 
بــی اعتمــادی را تمامی 
نیست؛ تا جایی که هرچند 
با وعده بازارگردانی شرکت های دولتی، بورس بعد 
از مدت ها روز شنبه را در دمای مثبت به پایان برد و 
در آغاز معامالت یکشنبه نیز شاخص کل بازار ابتدا 
حدود نیم درصد رشد کرد؛ اما با ادامه روند معامالت 
شاخص کل ۵۵۰۰ واحد ریزش کرد و به یک میلیون 
و ۵۷۸ هزار واحد رسید. در ابتدا گرچه شایعاتی مبنی 
بر بازگشــایی نمادها پاالیشی تاثیر منفی روی بازار 
گذاشت و این نشان از جو هیجانی و بی اعتمادی به 

بازار در این روزهاست.

سیگنال مجلس به بازار سرمایه
گرچه دولــت از راه های مختلف ســعی کرد تا جو 
متشــنج بورس را آرام کند و با الزام حقوقی ها برای 
حمایت از بورس، اســتفاده از منابع صندوق توسعه 

ملی و بازارگردانی شــرکت های دولتی تالش کرد 
آب رفته را به جوی بازگرداند؛ اما بازار سهام هنوز سر 
ناسازگاری دارد؛ تا جایی که روز یکشنبه بهارستان 
نشــین ها نیز به این موضــوع ورود کردند و رئیس 
مجلس یازدهم گفت: »با بررســی ها و اقداماتی که 
داشتیم ان شاءاهلل در این هفته شاهد تحول در حوزه 
بورس خواهیم بود.«در واقع مجلس تالش می کند 
تا با تاکید بر بحث بازارگردانی در بورس، از نوسانات 
بازار سرمایه جلوگیری کند.  قالیباف در ادامه صحبت 
های خود گفت: »در موضــوع بازارگردانی موضوع 
جدی و اساســی که تصمیم گیری شــد و حتما از 
همین امروز در بورس باید دنبال شــود و ان شاءاهلل 
اجرایی خواهد شد آن است که بخشی از شرکت های 
موجود در بورس که اکثراً حقوقی و دولتی هستند 
در زمان اوج بازار درآمدهایی را داشــتند که بخشی 
از این درآمدها بــه هر دلیلی از بــازار بورس خارج 
شــد و از ظرفیت بورس کم شــد.« رئیس مجلس 
خاطرنشان کرد:  »ما در مجلس مصمم هستیم که 
آن شــرکت هایی که این اتفاق رخ داده و همه آنها 
شرکت هایی هستند که دولتی بوده و مدیریت دولتی 
دارند مکلف هســتند که این وجوه را به بازار بورس 
بازگردانند و این بــازار را تقویت کرده و بازارگردانی 

در بورس به درســتی پیش رود و کســی در بورس 
خارج از این موضوع لیدری بــورس را انجام ندهد 
که همین موضوع امروز در مجلس جمع بندی شد 
و به صورت جدی آن را پیــش خواهیم برد.«گرچه 
 دولت نیــز از پــا ننشســته و نوبخــت در آخرین

 اظهارنظر خود می گوید: »با واگذاری سرمایه های 
مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، می 

توانیم خــون جدیدی را در بــورس تزریق کنیم.« 
با تمام این اقدامات باید دید آیا الزام شــرکت های 
دولتی به بازارگردانی و ســایر حمایت های دولتی 
از بورس راهی از پیش خواهد برد و سیل نقدینگی 
خروشان را در بورس مهار خواهد کرد. »کسب و کار« 
 در گفتگو با یک کارشــناس، این موضوع را بررسی

 می کند. 

بورس در انتظار محدوده »حمایتی قاليباف« است

بدبینی  سهامداران  به حمایت  دستوری
شاخص كل با ریزشی ۵۵00 واحدی در ارتفاع یك ميليون و ۵78 هزار واحد قرار گرفت          

               نوبخت: با سهام دولت خون جدید به بورس تزریق می كنيم
خروج پول از بورس به 20 هزار ميليارد رسيد                                جو هيجانی و بی اعتمادی به بازار سرمایه همچنان ادامه دارد

بورس، راه حل  مشکالت یا مشکل جدید؟
عباس علوی راد، اقتصاددان

همزمان با اوج گیری شاخص بورس تهران در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ و عبور بازدهی آن به شکل قابل مالحظه از بازدهی سایر بازارهای مالی دولت به سرعت سوار موج بورس شد . دولت در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ عالوه بر 
فروش سهام شرکت های دولتی به قیمت مناسب، صاحب درآمدهای مالیاتی خیره کننده ناشی از نقل و انتقال سهام در بورس نیز شد.عالوه بر این دولت از ابتدای سال ۱۳۹۹ بارها بر نقش مهم بازار سرمایه در کنترل و انتقال آن 
بخش از حجم نقدینگی کشور که قابلیت بازارنوردی و بی ثباتی در سایر بازارها )ارز، طال، مسکن و خودرو( را دارد به بورس تاکید کرده است .در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ بر خالف سال های ۱۳۹۷ و حتی ۱۳۹۸ این بورس بود 
که به لحاظ میزان بازدهی از سایر بازارهای مالی به شکل قابل مالحظه و به سرعت جلو افتاد. طوری که حتی با ریزش های اواخر مرداد و شهریور ۱۳۹۹ هنوز شاخص کل نسبت به اسفند ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰۰ درصد رشد نشان می 
دهد. در واقع بازدهی بورس نمی توانست با توجه به وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران روند افزایشی را همچون چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ ادامه دهد. در شرایط فعلی روشن است که تازه واردها به بورس به ویژه آنهایی که وقتی 
شاخص بورس از کرانه یک میلیون و ۶۰۰ فراتر بوده وارد شدند احتماال دچار زیان شده اند. صرف نظر از اینکه تازه واردها چه تعداد هستند و چه میزان نقدینگی به بورس آورده اند، مشخص است که انتقادهای آنها پس از ریزش 
های اخیر بورس در محافل مختلف به گوش می رسد.اکنون دولت با توجه به تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس در میان ارکان نظام در صف اول پاسخگویی به زیان های تازه واردهای بورس است. هرچند مجلس یازدهم نیز 
با توجه به رویکرد اعالمی خود مبنی بر حل مشکالت اقتصادی کشور در تالش است بورس را به نوعی حفظ کند. جلسه پنج شنبه گذشته شورای عالی بورس و نشست غیرعلنی مجلس )۲۳ شهریور ۹۹( در مورد مشکالت بازار 
سرمایه و مشخصا پایداری بورس با حضور رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد بازار سرمایه که قرار بود بخشی از راه حل کنترل حجم نقدینگی با قابلیت بازارنوردی باشد خود اکنون به یک مشکل 
جدید در اقتصاد ایران تبدیل شده است.در این میان رویداد جالب این بود که پس از جلسه پنج شنبه گذشته شورای عالی بورس درست در روزی که مجلس نیز جلسه غیر علنی برای بررسی مشکالت بازار سرمایه برگزار کرد 
)یکشنبه ۲۳ شهریور( بورس تهران قرمزپوش شد.به نظر می رسد حداقل بخشی از سرمایه گذاران در بورس روی حرکت های مقطعی و کوتاه مدت دولت برای پایداری بورس خوش بین نیستند. اینجاست که پای قدرت شگفت 

انگیز انتظارات تورمی به میان می آید. عنصری که دولت مایل نیست به چرایی افزایش آن نزد کارگزاران اقتصادی به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد بپردازد.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ستاری گفت: دستگاه های دولتی و شهرداری نباید مانع کسب 
و کارهای دانش بنیان شوند.به گزارش کسب و کار نیوز، سورنا 
ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در اولین 
نشست مجمع فناوری و نوآوری استان تهران اظهار کرد: یک 
شهرداری می تواند بازار عظیمی در حوزه کسب و کارهای نو 
داشته باشد و درآمدی از آن کسب کند.ستاری با اشاره به اینکه 
شهرداری می تواند در ایجاد بسیاری از کسب و کارها درآمد و 
سهمی داشته باشد، تصریح کرد: ما شهری را نوآور می دانیم 

که شهرداری آن شتاب دهنده کســب و کار باشد، زیرا یک 
شــهرداری می تواند بازار عظیمی در حوزه کسب و کارهای 
نو داشته باشد و درآمدی از آن کسب کند. او با بیان اینکه در 
ایجاد شبکه نوآوری برای تهران موفق بودیم، گفت: این شبکه 
را به صورت مجازی در استان های کشور توسعه دادیم اما با 
صراحت می توانم بگویم که در توسعه شبکه مجازی استان ها 
موفق عمل نکردیم.ستاری افزود: باید در حوزه های مختلف 
به استارتاپ ها کمک کنیم تا ایده های خوب را پیش ببرند و 

نتایج آنها را در ارائه خدمات ببینیم. او ادامه داد: شــهرداری 
باید خودش را موظف بداند که تمام سرویس های شهری را با 
استفاده از نوآوری حاصل از فکر جوانان کشور ارائه دهد و یک 

نقش نظارتی و حاکمیتی در این سرویس دهی داشته باشد.

بزرگ ترین شرکت های دانش بنیان حوزه هوش 
مصنوعی را در منطقه داریم

ســتاری با بیان اینکه ما در ایران بزرگترین شــرکت های 

دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم، گفت: 
در حال حاضر شــرکتی وجود دارد کــه در آن ۵۰۰ نفر در 
حوزه برنامه نویسی هوش مصنوعی فعالیت می کنند و این 
یک افتخار برای کشور محسوب می شــود. معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی و 
شهرداری مانع کسب و کارهای دانش بنیان نشوند، گفت: اگر 
شهرداری وقت پروژه "تاکسی هوشمند" را جدی می گرفت، 

می توانست از آن کسب درآمد کند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: ارز 
مورد نیاز واردات خودرو را از طریق ارز دیجیتال 
تولید شده در مناطق آزاد که منشــاً و میزان آن 

مشخص اســت تأمین خواهیم کرد.غالمحسین 
مظفری امیدواریم برای هفته آینده جلســه ما با 
ریاست بانک مرکزی هماهنگ شود و این موضوع 

را پیگیری کنیم و درخواست های بخش خصوصی 
برای راه اندازی صرافی ارز دیجیتــال را نیز ارائه 
کنیم.وی خاطرنشــان کرد: اگر بانک مرکزی این 

اجازه را بدهد، امکان واردات خودور با ارز دیجیتال 
برای مناطق آزاد وجود دارد و مشکل خودرو قابل 

حل است.

»اقتصاد کشور در شــرایطی گرفتار معضل کرونا 
شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش ها 
و نااطمینانی ها مواجه است و هم به واسطه شرایط 
تحریمی، در فضای بین الملل بــا محدودیت های 
متعــددی مواجــه اســت.« همچنیــن »برخی 
کارشناسان اعتقاد دارند شــیوع کرونا و روند رو به 
گسترش این بیماری در سطح جهان، ضمن بر هم 
زدن بسیاری از معادالت و پیش بینی ها، از تحمیل 
شرایط سخت تر بر اقتصاد کشــور حکایت دارد.«؛ 
این ها بخش هایی از گزارشی است که خبرآنالین 
روزهای ابتدایی فروردین ماه سال جاری با عنوان 

»اقتصاد ایران به کدام سمت می رود« منتشر کرد.
حــاال چیزی حدود شــش مــاه از زمان انتشــار 
این مطلب می گــذرد و وضعیــت اقتصادی طبق 
پیش بینی هــا روند رکودی شــدیدی را از ســر 
می گذرانــد. اوضاع در بورس بهم ریخته، نوســان 
قیمت نفت، بی ثباتی شدیدی در بازار ایجاد کرده، 
بسته شدن مرزها و بهم ریختگی صادرات و واردات 
تبعات ســنگینی برای بسیاری کســب وکارها به 
همراه داشته و گرانی هم که سر خط خبرها بیداد 
می کند. شــبکه های اجتماعی پُر از واکنش های 
کاربران به گرانی مواد غذایی است و تامین مایحتاج 
روزانه به معنای واقعی کلمه، حتی برای بســیاری 

از اقشار متوسط جامعه ســخت و در موارد زیادی 
ناممکن شده است. این یعنی کشور بر مدار اوضاع 
بد اقتصادی می گــذرد و در این میــان، گرانی در 
تک تک محصوالت موجود در سبد خرید خانواده 

به چشم می آید.
در میان این گرانی ها و گالیه هــا، یکی از مواردی 
هم که هر از گاهی مطرح می شود نرخ تاکسی های 
اینترنتی است که به اعتقاد مســافران مثل سابق 
مقرون به صرفه نیســت. آن طــرف راننده ها هم 
معتقدند که با این وضعیت گرانی بنزین و افزایش 
قیمت لــوازم جانبی خــودرو، قبول درخواســت 
مســافران با نرخ پایین اصال نمی ارزد. این جاست 
که اگر یک حساب سرانگشتی ساده کنیم و قیمت 
متوسط هر سفر  با تاکســی های اینترنتی را با نرخ 
تورم جاری در هزینه های زندگی مقایســه کنیم، 
می بینیم که اوضاع آنقدر هم تیره و تار نیست. طبعا 
هر کاربری در نقش مســافر تمایل دارد با کمترین 
هزینه ممکن سفرش را به انجام برساند و آن طرف 
هر راننده ای هم بین مبدا و مقصد جابه جا می شود 

تا درآمدزایی کند.
سیستم قیمت گذاری در اســنپ اما فارغ از سلیقه 
راننده و مسافر، پویاست. همان طور که چندی پیش 
علیرضا قنادان، مدیرعامل ســازمان تاکسی رانی 

تهران اعــالم کــرد:» تاکســی های اینترنتی در 
نرخ گــذاری و تعیین کرایه می تواننــد از نرخ پویا 
استفاده کنند به طوری که در زمان های خاص که 
ترافیک بیشــتر یا وضعیت جوی نامناسب است، 
کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنند«؛ این یعنی 
قیمت هر سفر بر اساس یک سری فاکتورهای کلی 
ارزیابی می شود و این طور نیست که تمایل راننده یا 

مسافر دخلی در آن داشته باشد.
فرید شــهابی، مدیر تجاری اسنپ، درباره سیستم 
قیمت گذاری پویا این طور توضیح می دهد:»سیستم 
قیمت گذاری اسنپ پویاست و قیمت در هر سفر بر 
اســاس ۴ فاکتور قیمت پایه، مسافت سفر، مدت 
زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین می شود. 
از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم های 
تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه 
پیشی بگیرد قیمت ها افزایش پیدا می کند و افزایش 
قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده اســت.« 
او همچنین درباره دلیــل افزایش کرایه ها توضیح 
می دهد که »افزایش قیمت ها به طور مستقیم متاثر 
از افزایش قیمت بنزین نبوده اســت. در یک سال 
اخیر با افزایش چشمگیر قیمت خودرو، لوازم یدکی 
و در مجموع استهالک خودرو مواجه بودیم و دور از 
ذهن نیست که فعالیت در تاکسی های اینترنتی با 

کرایه های قبلی برای کاربران راننده صرف اقتصادی 
نداشته باشد.«

طبعا اما همیشــه هر عددی به عنوان قیمت روی 
صفحه راننده و مسافر ظاهر می شود، مورد رضایت 
یکی و مخالفت دیگری است. قیمت اگر پایین باشد، 
برای راننده نمی ارزد و اگر گران باشد برای مسافر. 
شاید راه بهتر و مقایســه درست تر این باشد که هر 
کدام از طرفیــن ماجرا وقتــی می خواهند درباره 
قیمت اظهارنظر کنند، خودشــان را جای دیگری 
بگذراند. مسافر با دیدن قیمت این را در نظر بگیرد 
که هزینه سفر در مقایســه با دیگر هزینه هایی که 
هر روز در خرید مایحتاج روزانه  می پردازد، چقدر 
افزایش داشــته. آیا همین حاال در مقایسه با چند 
ماه گذشته، هزینه یک خرید ساده از سوپرمارکت 
محل ثابت مانده اســت؟ قیمت خانه و ماشــین 
چطور؟ اجاره ها تغییر نکرده؟ اگر خودش هم جای 
راننده بود، برایش می صرفید که بــا هزینه کمتر 
درخواست های سفر را قبول کند؟ آن طرف راننده 
هم وقتی پیام درخواست مسافر را می بیند، خودش 
را جای او بگذارد که در این عالم گرانی و نگرانی از 
وضعیت ناامیدکننده اقتصادی پیش رو، هر مسافری 
چقدر توان مالی دارد که بخواهد هزینه  بیشــتری 

برای رفتن از مبدا به مقصدش بپردازد؟

سرمقاله

معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری:

دستگاه های دولتی مانع کسب و کارهای دانش بنیان نشوند

واردات خودرو با ارز دیجیتال در مناطق آزاد

هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی واقعا گران است؟
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