
 مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: 
وراث سهام عدالت اموات عمال سهام داران شرکت های 
سرمایه گذاری استانی خواهند بود و مشمول روش غیر 
مستقیم هستند چراکه کســی روش مدیریت سهام را 
برای آنها انتخاب نکرده است.محمد جواد فرهانیان در 
گفت وگو با  ایلنا درباره آخرین اقدامات واگذاری سهام 
عدالت اموات اظهار داشت: بخشی از اقدامات فراهم شدن 
زیرساخت ها برای واگذاری الکترونیک این سهام به وراث 
است و بخشی دیگر پیوســتن و لینک شدن دو ارگان و 
دستگاه قوه قضاییه و شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
اســت.وی ادامه داد: البته عمده اقدامات زیرســاختی 
انجام شده اما لینک دو دستگاه به یکدیگر زمان بر است. 

نمی خواهیم مردم را در وضعیــت اضطرار قرار دهیم و 
پیشنهاد ما به همه مردم این اســت که تا فراهم شدن 
زیرساخت ها اقدامات مربوط به انحصار وراثت را انجام 
دهند.مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری گفت: طبق 
مصوبات،  مالیات سهام عدالت وراث هم بخشیده شده 
است.فرهانیان درباره زمان انتقال سهام عدالت اموات به 
وراث اظهار داشت: این موضوع بستگی به آماده بودن دو 
دستگاه دارد البته شرکت سپرده گذاری مرکزی قسمت 
عمده راه را رفته  اســت. عملیات انتقال ســهام عدالت 
متوفیان در ماه های آینده قابل انجام خواهد بود و مردم 
نگران این موضوع نباشند.  وی در پاسخ به این سوال که 
عده ای از وراث نگران کاهش قیمت سهام عدالت هستند 

و در صورت تاخیر احتمال ریزش بیشتر این سهام آنها 
را متضرر می کند، گفت:  وراث سهام عدالت اموات عمال 
سهام داران شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند 
بود و مشمول روش غیر مستقیم هستند چراکه کسی 
روش مدیریت ســهام را برای انها انتخاب نکرده است. 
بنابراین کسی بازنده نیست.   مدیر برنامه ریزی شرکت 
ســپرده گذاری تاکید کرد: نمی توانیم قولی بدهیم اما 
شاید برای این دســته از افراد، روش جدیدی انتخاب 
شود تا بتوانند سهام به ارث رســیده را مدیریت کنند 
اما در حال حاضر برداشت اما این است که تمام کسانی 
که میــراث دار ســهام عدالت متوفیان هســتند روش 

غیرمستقیم را انتخاب کردند.   

بانک مرکزی روســیه طی گزارشی درباره ارزیابی 
مخاطرات موجود برای اقتصاد این کشــور نسبت 
به شــکل گیری یک موج جدید ابتال بــه کرونا و 
متعاقبا کاهش قیمت نفت و افت بیشــتر اقتصاد 
روسیه هشــدار داد.به گزارش راشــاتودی، بانک 
مرکزی روســیه در گزارش خود نسبت به ارزیابی 
مخاطرات موجود برای اقتصاد این کشــور نسبت 
به شــکل گیری موج دوم شــیوع کرونا و متعاقبا 
کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و افت بیشــتر 
اقتصاد روســیه هشــدار داد.این بانک در بدترین 
ســناریوی پیش رو در اقتصاد روسیه اعالم کرده 
است که ممکن است رشــد اقتصادی این کشور 

به 5.5 درصد در ســال جاری کاهش یافته و برای 
ســال 2021 بهبود کندی را در پیش گیرد.البته 
این سناریو مشروط به شدت گرفتن شیوع کرونا از 
یک سو و وارد شدن شوک های جدیدتر به اقتصاد 
جهانی نظیر باال گرفتن تنش های تجاری و سیاسی 
در جهان و بحران باال رفتن بدهی است.در صورتی 
که این اتفــاق بیفتد تالش هــای تولید کنندگان 
بزرگ نفتی در قالب گروه اوپــک پالس برای باال 
بردن قیمت نفت ممکن اســت بی نتیجه باشــد.

بانک مرکزی روسیه بر این باور است در سایه این 
اتفاقات ممکن است قیمت نفت این کشور در سال 
آینده به 25 دالر در هر بشکه کاهش یافته و رشد 

آن  به 35 دالر تا 2023 طول بکشد.در سناریوهای 
پیش بینی شده دیگر اما قیمت نفت اینقدر کاهش 
نخواهد یافت و حداقل در 35 دالر در هر بشــکه 
معامله خواهد شد.بانک مرکزی روسیه بر این باور 
است که در صورتی که شیوع ویروس کرونا کنترل 
شود و محدودیت های کرونایی در سراسر جهان لغو 
شــود اقتصاد جهانی روند بهبود کندی را تا پایان 
سال جاری و احتماال در سال آینده در پیش خواهد 
گرفت و قیمت نفت تا پایان سال 2022 به 50 دالر 

در هر بشکه خواهد رسید.
این بانک بر این باور است که اقتصاد روسیه در مدت 

دو سال افت خود را جبران خواهد کرد.

نتایج تازه ترین نظرسنجی ایسپا در طرح ســنجش نگرش مردم ایران پیرامون وضعیت 
اقتصادی کشور نشان می دهد رفتار زنان و مردان در مدیریت پس انداز تفاوت معناداری 
با یک دیگر دارد. ۴2.2 درصد زنان و 3۶.2 درصد مردان گفته اند پس انداز ندارند. مردان 
)11.3 درصد( بیش از زنان )۷ درصد( به سرمایه گذاری در بورس می پردازند. در مقابل زنان 
)۸.1 درصد( بیش از مردان )3.۶ درصد( طال و سکه خریداری می کنند.به گزارش ایسنا، 
در طرح سنجش نگرش مردم ایران پیرامون وضعیت اقتصادی کشور با جامعه ی آماری 
شهروندان باالی 1۸ سال کل کشور و تعداد نمونه ی 15۹0 که به شیوه ی مصاحبه تلفنی 
اجرا شد، )2۹ تیر تا 5 مرداد 13۹۹( در سوالی از مردم پرسیده شده است: »هر خانواده ای 
ممکن است در زندگی بتواند پس انداز کند. شما ترجیح می دهید پس انداز خود را چگونه 
مدیریت کنید؟«؛ 3۹.1 درصد پاسخ گویان گفته اند پس اندازی ندارند؛ 1۷ درصد گفته اند 
در بازار زمین و مسکن و 1۶.5 درصد در زمینه ی اشتغال زایی و کارآفرینی سرمایه گذاری 
می کنند.هم چنین در مراتب بعدی به ترتیب ۹.2 درصد پاسخ گویان گفته اند در بورس 
سرمایه گذاری می کنند و ۸.1 درصد پس انداز خود را در بانک می گذارند؛ 5.۸ درصد گفته اند 

طال و سکه و 1.۶ درصد نیز دالر و ارز خریداری می کنند.نکته ی قابل توجه در مقایسه ی 
مدیریت پس انداز کل جمعیت در مرداد 13۹۹ با خرداد 13۹۸، کاهش قابل توجه میزان 
تمایل به پس انداز در بانک و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در بازار بورس است. در خرداد 
۹۸، 2۴.۸ درصد مردم گفته اند ترجیح می دهند پس اندازشان را در بانک ها سپرده گذاری 
کنند. این میزان در مرداد 13۹۹ با حجم قابل توجه کاهش به ۸.1 درصد رسیده است. در 
مقابل سرمایه گذاری مردم در بورس رشد داشته و از 1.5 درصد در خرداد ۹۸ به ۹.2 درصد 
در مرداد ۹۹ رسیده است. اشتغال زایی و کارآفرینی نیز با رشد 5.۹ درصدی نسبت به خرداد 
۹۸ مواجه بوده است. تمایل به سرمایه گذاری در طال و سکه نیز در مقایسه با سال گذشته 
حدود ۴ درصد کاهش داشته است.3۹.1 درصد مردم اعالم کرده اند هیچ پس اندازی ندارند 
که این میزان نیز نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته است. اگر کسانی که گفته اند 
هیچ پس اندازی ندارند را از تحلیل کنار بگذاریــم، 2۷.۹ درصد ترجیح می دهند در بازار 
زمین و مسکن، 2۷.1 درصد در زمینه ی اشتغال زایی و کارآفرینی و 15.1 درصد در بورس 
سرمایه گذاری کنند. تمایل به پس انداز در بانک در میان این افراد نسبت به سال گذشته 

2۴.5 درصد کاهش یافته است، اما گرایش به سرمایه گذاری در بورس در میان این افراد 
12.۸ درصد و اشتغال زایی و کارآفرینی 10.۹ درصد نسبت به سال 13۹۸ بیشتر شده است. 
طبق نتایج آزمون های آماری، رفتار زنان و مردان در مدیریت پس انداز تفاوت معناداری با 
یک دیگر دارد. ۴2.2 درصد زنان و 3۶.2 درصد مردان گفته اند پس انداز ندارند. در حوزه ی 
مدیریت پس انداز، مردان )21.3 درصد( بیش از زنان )11.۶ درصد( پس اندازشان را صرف 
اشتغال زایی و کارآفرینی می کنند. هم چنین مردان )11.3 درصد( بیش از زنان )۷ درصد( به 
سرمایه گذاری در بورس می پردازند. در مقابل زنان )۸.1 درصد( بیش از مردان )3.۶ درصد( 
طال و سکه خریداری می کنند. در خصوص پس انداز در بانک نیز زنان )10.5 درصد( بیش از 
مردان )5.۹ درصد( پس اندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند.نحوه  مدیریت پس انداز 
بین گروه های مختلف سنی نیز تفاوت معناداری دارد. افراد باالی 50 سال )12 درصد( 
بیش از سایر گروه های سنی پس اندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند. جوانان 1۸ 
تا 2۹ سال )21.2 درصد( بیش از سایر گروه های سنی تمایل به اشتغال زایی و کارآفرینی 
دارند. هم چنین میزان تمایل به سرمایه گذاری در بورس بین جوانان )12.۹ درصد( بیش از 

سایر گروه های سنی است.الزم به ذکر است 5۴.5 درصد افراد باالی 50 سال، 3۸.5 درصد 
افراد 30 تا ۴۹ ســال و 25.1 درصد جوانان 1۸ تا 2۹ سال در پاسخ به این سوال گفته اند 
پس اندازی ندارند.نتایج آزمون های آماری نشان می دهد، با توجه به سطح تحصیالت افراد، 
نوع مدیریت پس انداز تفاوت معناداری دارد. تمایل به سرمایه گذاری در بورس با باال رفتن 
سطح تحصیالت افزایش پیدا می کند. 22.1 درصد افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و 
دکتری و همچنین 1۴.۶ درصد افراد با تحصیالت کاردانی و کارشناسی سرمایه گذاری 
در بورس را به سایر شیوه های مدیریت پس انداز ترجیح می دهند، درحالی که این میزان 
بین افراد با تحصیالت دیپلم ۹ درصد و افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم 1.۹ درصد است.

همچنین با افزایش سطح تحصیالت میزان تمایل به سرمایه گذاری در اشتغال و کارآفرینی 
افزایش پیدا می کند. در مقابل میزان تمایل به پس انداز در بانک با افزایش سطح تحصیالت 
کاهش پیدا می کند. ۹.3 درصد افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم، ۹ درصد افراد با تحصیالت 
دیپلم، ۷.3 درصد افراد با تحصیالت کاردانی و کارشناسی و 2.۷ درصد افراد با تحصیالت 

کارشناسی ارشد و دکتری گفته اند پساندازشان را در بانک سپرده گذاری می کنند.

طرح مالیات بر خانه های خالی مصوب مجلس شــورای 
اســالمی که شــورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته بود 
هفته گذشــته پس از رفع ایرادات مجدداً به شورا ارسال 
شده است.به گزارش ایسنا، 15 مردادماه امسال، مجلس 
شورای اســالمی، اصالحیه ماده 5۴ مکرر قانون مالیات 
های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه های خالی 
را در حالی به تصویب رساند که برای واحدهای خالی از 
سکنه، ضرایب مالیاتی ۶ برابر 12 برابر و 1۸ برابر مالیات 
متعلقه بر اجاره ســالیانه وضع کرد؛ طرحــی که البته 

شورای نگهبان 1۶ ایراد به آن گرفت.علی نیکزاد، نایب 
رئیس دوم مجلس خبر داده که طرح مالیات بر خانه های 
خالی هفته گذشــته بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان 
بار دیگر به شورا ارسال شده است.روز 2۸ مرداد 13۹۹ 
سامانه امالک و اسکان که اطالعات واحدهای مسکونی 
کل کشور در آن ثبت خواهد شــد به مرحله اجرا رسید.

قرار است این اطالعات با همکاری ســایر دستگاه های 
مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار گیرد.طبق مــاده 5۴ قانون 

مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال 
اول مشــمول شــش برابر مالیات متعلقه خواهند شد 
که البته شــورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته اســت.

وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین 
اطالعات واحدهای مســکونی را در اختیار سازمان امور 
مالیاتی بگذارد. تا روز  2۸ مرداد 13 میلیون و ۴00 هزار 
واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه دار شده است که 
 ۴0 تا ۴5 درصد از واحدهای مســکونی کشور را شامل 

می شود. 

ترس از عدم ایجاد توافق بین اروپا و بریتانیا بر ســر 
Brexit دوبــاره بازارهای مالــی انگلیس را ملتهب 
کرده اســت.به گزارش بلومبرگ، با رســیدن روابط 
اتحادیه اروپا و انگلیس به سطح جدیدی از اختالف، 
ارز انگلیس  با چنان کاهش هایی مواجه شده است که 
از اوج شــیوع ویروس کرونا در ماه مارس دیده نشده 
بود.ســرمایه گذاران مطمئن اند کــه بانک انگلیس 
برای اولین بار در تاریخ 32۶ ســاله خــود نرخ های 
بهره را به زیر صفر کاهش می دهد. احتماال اواســط 

مارس ، هفته به عنوان بدترین فروش اســترلینگ از 
سال 201۶ ثبت خواهد شــد.ند رومپلتین ، رئیس 
بخش اســتراتژی ارزی در تورنتو-دومینیون بانک 
 در لندن، گفــت: "برگزیت مانند یــک بیماری بد

 بازگشته اســت."و این تنها ســرمایه گذاران نگران 
کننده برای نیست. ویروس کرونا بار دیگر در انگلیس 
به سرعت در حال گسترش است و این نگرانی وجود 
دارد که اگر برنامه حمایت از دستمزد دولت در پایان 
 ماه آینده به پایان برسد ، شــرکت ها استخدام خود

را کاهش دهند.اســترلینگ در هفته 3.۷٪ کاهش 
یافت و به 1.2۸ دالر رســید ، کــه کمترین میزان 
از 23 ژوئیه اســت. ایــن ضعف حتــی در برابر یورو 
شدیدتر است ، و نســبت اش به ۹2.5۸ در برابر یورو 
 رسیده است که باالترین سطح در پنج سال گذشته 

است.
در این میان خطر بزرگ این است که فرصت ها برای 
ایجاد یک توافق جامع بین اتحادیه اروپا و بریتانیا از 

بین برود.

موسسه رتبه بندی مودیز با اشاره به ریسک ارزی و بدهی ترکیه، رتبه اعتباری 
این کشور را کاهش داد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، موسسه 
رتبه بندی مودیز در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی ترکیه، رتبه اعتباری 
این کشور را به " B2" و چشم انداز اقتصادی آن را از باثبات به منفی کاهش داد. 
موسسه رتبه بندی مودیز با اشاره به کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه گفته است 
تا چهارم سپتامبر این کشور حدود ۴5 میلیارد دالر ذخایر ارزی در اختیار داشته 

که نسبت به رقم ابتدای سال حدود ۴0 درصد کاهش یافته است. به گفته موسسه 
مودیز، کاهش ذخایر ارزی آن هم در شرایطی که به دلیل تنش های ژئوپلتیکی 
بازارهای مالی دچار نوسان شــده اند، به میزان زیادی توانایی بانک مرکزی در 
مدیریت نرخ ارز را کاهش می دهد.عالوه بر مودیز، دیگر موسسه های رتبه بندی 
مطرح جهانی نظیر " اس اند پی" و "فیچ" نیز رتبه اعتباری ترکیه را در گزارش 
های جدید خود کاهش داده اند.طبق گفته فعاالن ارزی، بانک مرکزی از ابتدای 

سال تاکنون حدود 32 میلیارد دالر ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق 
کرده است. رشد اقتصادی ترکیه اکنون به کمترین سطح یک سال اخیر رسیده 
و تولید نیز در بدترین وضعیت خود در طول ۹ سال اخیر قرار دارد.در سه ماهه 
دوم امسال اقتصاد ترکیه ۹.۹ درصد کوچکتر شده که این رشد در مقایسه با مدت 
مشابه دوره قبل 5.5 درصد کمتر شده است اما 1.۹ درصد از نرخ پیش بینی شده 
توسط اقتصاددانان بیشتر بود. این رشد اقتصادی، ضعیف ترین رشد فصلی ثبت 

شده ترکیه از سه ماهه نخست سال 201۹ تاکنون محسوب می شود.پیش از 
شیوع کرونا، دولت ترکیه دستیابی به رشد پنج درصدی را تا پایان سال جاری 
پیش بینی کرده بود. آخرین بار در سال 200۹ اقتصاد ترکیه بر مبنای ساالنه 
رشد منفی را تجربه کرده و به میزان ۴.۷ درصد کوچک شده بود. با این حال در 
سال 201۸ بحران ارزی ترکیه مسیر این رشد را متوقف کرد و شیوع کرونا نیز 

بر مشکالت اقتصادی افزود.

احتمال شکل گیری موج دوم کرونا و سقوط دوباره قیمت نفت به 25 دالروراث سهام عدالت سهام داران شرکت های استانی هستند

مردان بیشتر از زنان در بورس سرمایه گذاری می کنند

 اوضاع نابسامان ارزی در انگلیس و بحران برگزیتطرح مالیات خانه های خالی دوباره به شورای نگهبان رفت

کاهش رتبه اعتباری ترکیه
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صفحه 2

 ماجرای غیر مستاجرانی که
 تسهیالت ودیعه مسکن گرفتند

 دور زدن 
وزارت راه 

با صدور کد رهگیری 
صوری

اولویت های
 وزیر اقتصاد 
برای تحقق
 شعار جهش تولید

در کمیسیون ویژه جهش تولید تشریح شد:

 طرح فروش
 اوراق سلف نفتی 

از دستور کار 
خارج شد
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جهانگیری:

سرمقاله

 آسیب
 سیاست زدگی اقتصاد

تقریبا تمام کشــورهای 
جهــان یــک سیســتم 
اقتصادی دارند که دارای 
اصول و کارکرد مشخصی 
است و تمام هم و غم نظام 
سیاسی آن کشور، پیشــبرد اهداف اقتصادی 
است. تنها کشوری که در این مورد استثناست، 

کشور ماست...

    لطفعلی بخشی، اقتصاددان
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 40درصد مردم توان 
پس انداز  ندارند

سکوت کارگران در برابر 
حذف مزایای شغلی

محدودیت  خرید و فروش ارز در صرافی ها برداشته شد

سه تصمیم بازارساز  برای مهار دالر
صفحه2

صفحه4

افزایش  احتکار  کاال  
با  رشد  لحظه ای  قیمت ها

 طبق اطالعات اتاق اصناف ایران، 
احتکار افزایشی 4 درصدی   در 5 ماهه نخست امسال داشت

 در حالــی در بازارهــای مختلف مالی شــاهد 
ســرمایه گذاری مردم برای حفــظ ارزش پول 
و سوددهی هســتیم که بر اســاس آمار منتشر 
شــده 3۹ درصد از مردم هیچ گونه پس اندازی 
ندارند و از درآمد خود برای گذران روزانه معیشت 
استفاده می کنند. مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایسپا( در نظرســنجی ای از افراد پرسیده 
پس انداز خود را در کدام بازارها ســرمایه گذاری 
می کنند.3۹٫1 درصد مردم اعالم کرده اند هیچ 
پس اندازی ندارند. این رقم در حالی است که این 
میزان نیز نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش 
داشته است.با نوسانات اقتصادی امروز ایران پس 
انداز مالی از سبد اقتصادی بسیاری از خانواده ها 

حذف شده است. بدون ...

در حالی آمارهای منتشر شــده از افزایش 1300 
درصدی شکایت های کارگری در رابطه با پرداخت 
معوقات خبر می دهد که فعــاالن کارگری اعالم 
کرده اند بسیاری از کارگران به دلیل ترس از بیکاری 
و خانه نشین شدن چشم خود را بر روی اجحاف در 
حق و حقوق و مزایای خود بســته اند. آمار وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی نشــان می دهد میزان 
شــکایت های کارگری در ارتباط با عدم پرداخت 
معوقات در دولت دوم ریاست جمهوری روحانی 
بیش از 1300 درصد رشــد کرده است. بر اساس 
آمار این وزارت خانه، شمار شکایت های کارگری 
گزارش شده در سال 13۹۶ حدود 10 هزار و ۸۸۹ 

مورد بوده که در سال ...

يادداشت

افزایش  سودجویی با رشد 
لحظه ای قیمت ها

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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اقتصاد2
ایران وجهان

400 فرصت شغلی طی یکسال 
دراصفهان ایجاد شد

تسهیالت اعطایی در پنج ماهه اول سال جاری 
در شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران 
به مشتریان صادرات محور، نزدیک به 4هزار 
میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشابه 
در سال قبل 232 درصد رشد را تجربه کرده 
که زمینه اشتغالزایی برای 400 نفر در استان 
اصفهان را فراهم کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایــران، نیما 
بزرگمهررئیس شــعبه اصفهان بانک توسعه 
صادرات ایران گفت: شعبه اصفهان این بانک 
از ســال 1392 تا کنون بیــش از 20 هزار و 
147 میلیارد ریال تسهیالت ریالی در قالب 
تسهیالت سرمایه در گردش به صادرکنندگان 
پرداخت کــرده که عمدتــا در حوزه صنعت 
فعالیت داشته اند.بزرگمهر در ادامه مهمترین 
پروژه های تامین مالی شده در شعبه اصفهان 
را معرفی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات با 
تمرکز ویژه بر بخش صنعت در استان اصفهان، 
تامین مالی ســرمایه در گردش شرکت های 
فوالد مبارکه اصفهــان،ذوب آهن اصفهان، 
صنایع فرش ماشینی، پروژه تولید لوله های 
مسی شرکت صنایع مس قائم و نیز شرکتهای 

دانش بنیان را بر عهده داشته است.

مدیر عامل بانک مسکن خبرداد
انعقاد قرارداد ساخت پروژه های اقدام 

ملی با موسسه دارالقرآن اردبیل
اولین قرارداد پروژه های اقدام ملی توســط 
بانک مسکن در استان اردبیل منعقد شد.مدیر 
عامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد اولین پروژه 
های اقدام ملی در استان اردبیل خبرداد.وی 
افزود: ایــن قرارداد فی مابین بانک مســکن 
و موسســه دارالقرآن اردبیل با معرفی ستاد 
اجرایی فرمان امام و با تسهیالت به میزان540 
میلیارد ریال جهت احداث چهار پروژه طرح 
اقدام ملی منعقد شــده اســت.دکتر شایان 
گفت:ایــن پروژه هــا بصورت چهــار پروژه 
جداگانه به ترتیب پروژه اول 110 واحد،پروژه 
دوم 150 واحد،پروژه سوم 210 واحد و پروژه 
چهارم 70 واحد کــه در مجموع 540 واحد 
مسکونی می باشــد.مدیر عامل بانک مسکن 
گفت: حداکثر مــدت زمان تحویل این پروژه 
ها به متقاضیان 2ســال در نظر گرفته شده 
اســت .وی افزود:متقاضیان واجد شرایط در 
طرح اقدام ملی مســکن بعد از ثبت نام اولیه 
و بررسی شــرایط و تایید صالحیت آنها، می 
بایددر بانک مسکن حســاب مخصوص این 
طرح را افتتاح و نســبت به واریز آورده نقدی 
 برای خانه دارشــدن در این طرح اقدام الزم 

را انجام دهند.

 مهلت ارسال آثار به جشنواره 
فیلم کوتاه پاسارگاد تمدید شد

با توجه به اســتقبال عالقه منــدان و ایجاد 
فرصت جهــت ارایه آثــار از ســوی ثبت نام 
کنندگان، مهلت ارســال فیلم به جشــنواره 
فیلم کوتاه پاسارگاد، تا پایان مهرماه تمدید 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
طبق اعالم دبیرخانه ی جشنواره فیلم کوتاه 
پاسارگاد، با توجه به اســتقبال بسیار خوب 
عالقه مندان و تداوم ارسال آثار، مهلت ارسال 
 فیلم های کوتــاه تا پایان مهر ســال 1399 

تمدید شد.
 به این ترتیب، افرادی که جهت ارسال آثار در 
سایت جشنواره ثبت نام کرده اند و همچنین 
ســایر عالقه مندان پس از ثبت نام، می توانند 
آثار خــود را با موضــوع »حمایــت از تولید 
و رشــد اقتصاد ملی«، به دبیرخانه ارســال 
 کنند.این جشــنواره در دو بخش فیلم سازان

 حرفه ای و بــا تجربه و همچنیــن جوانان و 
عالقه مندان غیرحرفه ای برگزار خواهد شد. 
مدت زمان نمایــش آثار ارســالی به همراه 
تیتراژ باید بین 1۸0 ثانیه تا 10 دقیقه باشد. 
آثــار در ابعاد اســتاندارد )حداقــل 720( و 
در دو کیفیت مناســب بازبینی و اکران، در 
فرمت های MP4 و HD یــا FHD تهیه و 
برای دبیرخانه جشــنواره ارسال شود.جوایز 
جشنواره در بخش فیلم ســازان حرفه ای و با 
تجربه از نفرات اول تا سوم به ترتیب عبارتند 
از جام زرین پاســارگاد و مبلغ 500 میلیون 
ریال، جام ســیمین پاســارگاد و مبلغ 350 
میلیون ریال و جام بلورین پاســارگاد و مبلغ 
200 میلیون ریال. همچنین جوایز جشنواره 
در بخش استعدادهای جوان از نفرات اول تا 
سوم به ترتیب جام زرین پاســارگاد و مبلغ 
200 میلیون  ریال، جام ســیمین پاسارگاد 
و مبلغ 150 میلیــون  ریال و جــام بلورین 
پاســارگاد و مبلغ 100 میلیون ریال اســت.

گفتنی اســت عالقه مندان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام و دریافت 
کد رهگیری به ســایت جشــنواره به نشانی 
 www.pasargadfilmfest.ir مراجعه

 کنند.

بانک ها

با ورود جدی بازارساز به بازار 
و اعمال برخی سیاست های 
ارزی روند صعودی قیمت ارز 
متوقف و سیر نزولی قیمت 

دالر و سکه آغاز شد.
به گزارش تسنیم، قیمت دالر و سکه که تا ساعتی قبل 
درحال ثبت رکوردهای جدید در بازار بودند تغییر مسیر 

داده و وارد مدار نزولی شده اند.
کاهش قیمت ارز و طال درحالی در بازار آغاز شــده که 
قیمت دالر در بازار آزاد تا 27 هزار و 100 تومان و سکه 
طرح جدید نیز تا 13 میلیون و 200 هزار تومان افزایش 
یافته بود. اما با ورود جدی بازارساز به بازار و اعمال برخی 
سیاست های ارزی کاهش قیمت ها در بازار آغاز شده 

است.
هم اکنون دالر از 27 هزار و 100 تومان به 26 هزار و 600 
تومان و قیمت سکه نیز از 13 میلیون و 200 هزار تومان 

به 12 میلیون و ۸00 هزار تومان کاهش یافته است.
صرافی ها می گویند: بانــک مرکزی اختالف قیمت ها 
در بازار آزاد و رســمی را کاهش داد و با افزایش عرضه 
مانع رشد بیشتر قیمت ارز شد؛ برخی از بازاری ها البته 
معتقدند هرچند بانک مرکــزی باید مدیریت عرضه و 
تقاضا را داشته باشــد ولی اگر دخالت دستوری در بازار 

انجام نشود قطعاً بازار راهش را پیدا می کند.
به گفته فعاالن بازار، بانک مرکزی همچنین امروز سقف 
قیمت در نیما و بازار متشکل را برداشت و همین امر باعث 
شد تا فضای بازار ارز آرام شود ضمن اینکه با این سیاست 

عرضه و تقاضاست که قیمت ها را تعیین خواهد کرد.
افزایش اختالف قمیت دالر در بازار آزاد و صرافی های 
بانکی باعث تشکیل صف های طوالنی برای خرید ارز از 

صرافی ها و فروش در بازار   آزاد شده بود و درنهایت واکنش 
بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب توقف فروش ارز 

سهمیه ای به هر کارت ملی شد.
امروز بانک مرکزی توقف موقتی عرضه ارز سهمیه ای 
را لغو کرد؛ بنابراین با تصمیم بانک مرکزی ممنوعیت 
عرضه 2200 دالر به هر کارت ملی برای یک بار در سال را 
برداشته شد.همچنین بانک مرکزی برای کاهش اختالف 
دالر آزاد و رسمی، قیمت ها در صرافی ها و بازار متشکل 
ارزی را به بازار آزاد نزدیک کرد و همین امر باعث عقب 

نشینی قیمت ارز شد.
بنابرایــن بانک مرکزی بــا لغو ممنوعیــت عرضه ارز 
سهمیه ای، حذف ســقف قیمت در بازار نیما و نزدیک 
کردن قیمــت ارز در صرافی ها و بازار متشــکل ارزی 

مقدمات کاهش قیمت ارز را فراهم کرد.
قیمت دالر در روزهای اخیر به دنبال رکوردشکنی های 
پیاپی بود. این در حالی بود که بازار ارز از مشتری واقعی 
تقریبا خالی شده و بیشــتر افرادی نیز که به این بازار 
مراجعه می کردند به قصد فروش به چهارراه استانبول 

می رفتند.
با این حال تحرکات ســفته بــازارن در این بــازار و در 
کانال های خود در فضای مجازی،  قیمت سازی را افزایش 
داده بود. به طوری که در ساعات پایانی شب نیز قیمت 
دالر در این کانال ها باال و پایین می شــد و بازار ارز نیز 
صبح خود را با قیمت های شب گذشته این کانال ها آغاز 
می کرد.در این میان بانک مرکزی نیز اقدامات متنوعی 
انجام داد و در آخرین گام نیز از صبح امروز 3 اقدام مهم در 

دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا این اقدامات باعث شده تا رشد قیمت دالر 

در بازار متوقف شود و روند قیمت نیز نزولی باشد.
این 3 تصمیم بانک مرکزی که ترمز رشد قیمت دالر را 
کشید،  شامل از سرگیری فروش ارز سهمیه ای، برداشتن 
سقف قیمت دالر در سامانه نیما و همچنین صرافی های 

بانکی بود.
بانک مرکزی از ابتدای روز با برداشتن سقف قیمت در نیما 
و صرافی های بانکی به نرخ دالر در بازار حمله کرد. پس 
از این حمله قیمت در بازار و معامالت پشت خطی دچار 
شوک شد. طوری که قیمت دالر بازار از کانال 27 به کانال 
26 عقب نشینی کرد و در ساعت 1۸ امروز به 26 هزار و 

500 تومان نیز در بازار آزاد رسید.
با این اقدام بانک مرکزی،  فاصله قیمــت بین بازار آزاد 
و صرافی هــا کاهش پیدا کــرد و تالش شــد تا امکان 

نوسان گیری دالالن از این بازار به حداقل برسد.
در واقع بانک مرکزی ابتدا ممنوعیت عرضه 2200 دالر 
به هر کارت ملی برای یک بار در سال را برداشت، سپس 
سقف قیمت در بازار نیما را حذف کرد تا قیمت از مالقات 
عرضه و تقاضا به دست آید و دست آخر قیمت صرافی 
ملی که نماد بازار متشکل است را با بیش از سه هزار تومان 

افزایش به قیمت بازار نزدیک کرد.
بانک مرکزی در ابتدای روز عرضــه را افزایش داد تا در 
کنار برداشتن سقف قیمتی،  بازار آزاد بتواند به قیمت 

تعادلی برسد.
مشاهدات ایرنا نشان می دهد که روند کاهشی قیمت دالر 
در بازار ادامه دارد و قیمت دالر فردایی نیز با کاهش همراه 
شده استمشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از خیابان 
فردوسی بیانگر آن است که فروشنده های طال و ارز در 
بازار زیاد شده اند ضمن اینکه ریزش قیمت ها با سرعت 

در تابلوی صرافی ها و سکه فروش ها محسوس است.

محدودیت  خرید و فروش ارز در صرافی ها برداشته شد

سه تصمیم بازارساز  برای مهار دالر

صعود ۲۹ هزار واحدی شاخص 
بورس

بازار ســرمایه در حالی به کار خود پایان داد 
که شــاخص کل این بازار با بیش از 29 هزار 
واحد صعود، بــه کانال یک میلیــون و 600 
هزار واحد بازگشــت.به گزارش ایســنا، در 
معامالت روز گذشــته بازار سرمایه شاخص 
کل با 29 هزار و 299 واحــد صعود رقم یک 
میلیون و 607 هــزار واحد را ثبــت کرد اما 
شــاخص کل با معیار هم وزن بــا 260 واحد 
کاهش، در رقم 422 هزار و ۸۸7 واحد ایستاد.

معامله گران این بازار یــک میلیون معامله به 
ارزش 97 هــزار و 46۸ میلیــارد ریال انجام 
دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهــان، ملی صنایع مــس ایران، 
معدنی و صنعتی گلگهر و گسترش نفت و گاز 
پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل بانک پارسیان و کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شرکت ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، بانک ملت، بانک صادرات ایران، بانک 
تجارت، سرمایه  گذاری غدیر و سرمایه  گذاری 
 ســیمان تامین نیز نمادهــای پربیننده این

 بازار بودند.

ورود مجدد فرابورس به کانال ۱۷ هزار 
واحد

شاخص کل فرابورس نیز با 230 واحد صعود 
رقم 17 هزار و 13 واحــد را ثبت کرد.در این 
بازار 516 هزار معامله به ارزش 3۸ هزار و 503 
میلیارد ریال انجام شد.پتروشــیمی مارون، 
پلیمر آریاساسول، ســنگ آهن گوهرزمین، 
فوالد هرمزگان جنوب، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
و پتروشــیمی تندگویان نســبت به ســایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 
گذاشتند.لیست نمادهای پربیننده این بازار 
از بانک دی، ســهامی ذوب آهــن اصفهان، 
پلیمر آریاساسول، پتروشــیمی تندگویان، 
پتروشــیمی زاگرس، گروه ســرمایه  گذاری 
میراث فرهنگی و صنایع ماشــین های اداری 

ایران تشکیل شده است.

در کمیسیون ویژه جهش تولید تشریح شد:
اهداف و اولویت های وزیر اقتصاد 

برای تحقق شعار جهش تولید
سخنگوی کمیســیون ویژه جهش تولید در 
تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون 
متبوع خود گفت: در این جلســه وزیر اهداف 
وزارتخانه خود را تشــریح کــرد که هدفمند 
 کــردن فراینــد صــدور مجوزهــا از جمله

 آن است.
رحیم زارع در گفت و گو با ایسنا در خصوص 
جلسه امروز کمیســیون ویژه جهش تولید 
با بیان اینکــه این جلســه با حضــور وزیر 
اقتصاد برگزار شــد گفت: در این جلسه وزیر 
مسائلی همچون هدفمند کردن واگذاری ها، 
ساماندهی شــرکت های کارگری، نظارت بر 
مدیریت شــرکت های خصوصی تسهیل در 
پرداخت مالیات و آســان ســازی در فرآیند 
واگذاری زمین و تغییــر کاربری اراضی مورد 

طرح قرار داد.
وی افــزود: وزیــر اقتصــاد در این جلســه 
اهــداف وزارتخانــه خــود را تشــریح کرد 
که هدفمنــد کردن فرایند صــدور مجوزها، 
حذف مقررات دســت و پا گیــر، ارتقاء رتبه 
 و بهبود فضای کســب و کار کشــور از جمله

 این مباحــث بود که بــر همین اســاس از 
راهکارهای پیش رو به منظور تسریع و تعمیق 
در روند مقررات زدایــی، افزایش اراده تمامی 
بخش های کشــور در جهت بهبود شــرایط 
کســب و کار ضمن برقــراری رابطه مطلوب 
میان فعــاالن اقتصادی بخــش خصوصی و 
نهادهای حاکمیتی برای تفهیم بهتر اهمیت 
مقررات زدایی به دســتگاه های اجرایی مورد 

اشاره قرار گرفت.

اخبار
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معاون اول رییس جمهور با اشــاره به پیشنهاد و طرح 
فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که 
گفته می شد می تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد 
برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از 
دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح 
ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد الزم را برای دولت 
ایجاد معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم 
از نظر اقتصادی و معیشتی در شــرایط دشواری قرار 
دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت 
معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک 
میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده 
نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های 
معیشتی به مردم باشیم.وی از کاهش سرمایه گذاری به 
عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد 

و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای 
اجرایی و عملی باشــیم، تصریح کرد: باید برنامه های 
حمایتی نظیر ارائه تسهیالت بانکی با حداقل نرخ سود 
مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش 
خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت 
های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع 
نیز باید در تنظیم الیحه بودجه سال آینده لحاظ شود، 
از استعالم های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای 
صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها 
انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواســت با تمرکز 
بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعالم 

های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها 
در کشور را تسهیل نماید.معاون اول رییس جمهور با 
اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا 
به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن 
فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تالش 
خواهد شــد تصمیمات الزم برای حمایت از سرمایه 
گذاری و بهبود کســب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.

وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه 
بودجه سال 1400 را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: 
در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی 
پراهمیت است که البته الزم است به مدیریت تراز تجارت 
خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.معاون اول رییس 
جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق 
سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد 

می تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت 
ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار 
خارج شــد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده 
های مشابهی که بتواند درآمد الزم را برای دولت ایجاد 
کند، تدوین شود.وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع 
خصوصی ســازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری 
های بودجه سال 1400 خاطر نشــان کرد: متاسفانه 
برخی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه 
خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به 
طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی 
در کشور با مشکالت زیادی مواجه شده است. باید در 
جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر 
موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه 

خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

در شرایطی که برخی مســتاجران در اخذ تسهیالت 
ودیعه مسکن ناکام بودند برخی افرادی غیر مستاجر 
با اســتفاده از کد رهگیری صوری، موفق به اخذ این 

وام شده اند.

ماجرای غیر مســتاجرانی که تسهیالت 
ودیعه مســکن گرفتند/ دور زدن وزارت راه با 

صدور کد رهگیری صوری
به گزارش فارس، اســتفاده کردن از وسایل حمل و 
نقل عمومی عــالوه بر اثرات مثبت بســیاری که در 
کنترل ترافیک دارد، می تواند شما را نسبت به مسائل 
و سوژه های اطراف آگاه ســازد. امروز که برای رفتن 
به محل کار از اتوبوس تندرو اســتفاده کردم، به طور 
ناخود آگاه متوجه گفتگوی دو نفر شدم که با صدای 
بلند در اتوبوس شلوغ به بحث نشسته بودند. در میان 
سخنان آن ها یک کلمه توجه مرا به خود جلب  کرد. 
آن کلمه "کد رهگیری صوری" بود. پس از رســیدن 
به محل کار، شــروع به پیگیری ایــن موضوع کردم.

به منظور شــروع بررســی ها در ابتدا باید نسبت به 
معرفی کارکــرد کد رهگیری اقدام کــرد. در همین 
راستا مطابق جزئیات ارائه شــده در تارنمای سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، کد رهگیری 
شمارۀ مخصوصی اســت که نماینده معامله خرید، 
فروش، اجاره و سایر فعالیت هایی معامالتی در سامانه 
ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشور به حساب 

می آید و برای هر معامله یکتا است.

کــد رهگیری 
صوری می خواهید، 
به تارنماهای خرید و 
اینترنتی  فــروش 

مراجعه کنید
پس از آشــنایی با کد 
رهگیری و بــه منظور 
پیگیری ماجــرای کد 
رهگیری صــوری، به 

ســایت های فروش اینترنتی ســری زدم تا ببینم آیا 
آگهی مبتنی بر صدور کد رهگیری وجود دارد یا خیر. 
در کمال تعجب متوجه این نکته شــدم که اخذ کد 
رهگیری صوری یک فعالیت مرسوم اقتصادی است 
که عمدتا توسط بنگاه های معامالت امالک انجام شده 
و آگهی های بسیاری هم در ارتباط با این موضوع وجود 
دارد.به صورت اتفاقی با بعضی از افرادی که این آگهی 
ها را ثبت کرده بودند، تماس گرفتم. پس از شــروع 
تماس، بدون واسطه این سوال را مطرح کردم که آیا 
ممکن است نسبت به صدور کد رهگیری صوری اقدام 
کرد، پاسخ افرادی که عمدتا نیز در بنگاه های مشاور 
امالک و دفاتــر حقوقی کار می کردند به این ســوال 
شوکه کننده بود که در ادامه گزارش به مطرح کردن 
آن ها می پردازیم.در تماس اول، فرد پاســخگو پس 
از مطرح کردن ســوال مذکور، عنوان کرد:»ما اینجا 
واحدهای مســکونی داریم که با استفاده از کدپستی 
آن ها می توان نســبت به اخذ کد رهگیری برای شما 

اقدام کرد و نیازی هم به انجام معامله  نیست.«
این فرد شــاغل در بنگاهی در منطقــه بهجت آباد، 
بــرای جلــب اطمینــان، ادامــه داد: »تاکنون کد 
رهگیری صوری بســیاری را صــادر کرده ایم و این 
 فعالیت بدون مشــکل برای شــما نیز انجام خواهد

 شد.«پاسخ سایر افرادی که شمارۀ آن ها در آگهی ها 
موجود بود، مشابه اظهارات ذکر شده بود و این افراد 
طوری القا می کردند که این کار قانونی است و بدون 
هیچ مســئله ای وبه راحتی آب خوردن امکان پذیر 

است.

فســخ معامله، کلید صادر شــدن کد 
رهگیری صوری است

پس از اطمینان از صحت ماجرای کد رهگیری صوری 
به ســراغ حمید احمدی کارشــناس حوزه مسکن 
رفتم تا علت شــکل گیری ماجرا را متوجه بشوم. این 
کارشناس مسکن با اشاره به روند شکل گیری ماجرای 
صدور کد رهگیری صوری گفت: »صدور کد رهگیری 
نیازمند اطالعات فرد فروشنده و خریدار و همچنین 

اطالعات ملک نظیر موقعیت مکانی و کد پستی است. 
در همین راستا وقتی شــما برای صدور کد رهگیری 
صوری اقدام کنید، اطالعات خریدار از شما و اطالعات 
ملک و فروشنده نیز از ســوی فردی که کد رهگیری 
صوری را برای شــما صادر می کند مهیا شــده و کد 

آماده می شود.«
احمدی، ضمن بیان این نکته که کدپستی ملک مورد  
نظر در این فرآیند دخیل اســت و تنهــا یک معامله 
مشابه هم زمان برای هر کد پستی امکان پذیر است، 
گفت: »وجود چنین شرطی شاید صدور کد رهگیری 
صوری را دشوار سازد اما وجود گزینه ای به نام فسخ 
قرارداد می توانــد این فرآیند غیرقانونی را تســهیل 
کند. در حقیقت پــس از صادر شــدن کد رهگیری 
صوری و انجام فعالیت مرتبط با این کد، فسخ معامله 
انجام شــده و کد پســتی ملک از کد رهگیری جدا 
 می شود. به این ترتیب امکان معامله مجدد ملک مهیا

 خواهد شد.«

اخذ کد رهگیری صوری با انگیزه استفاده 
از تسهیالت ودیعه مسکن

نکته مهم در این ماجرا، انگیزه افراد برای اســتفاده 
از کد رهگیری صوری اســت. یافتن ایــن انگیزه اما 
چندان دشوار نیست. یکی از تصمیمات وزارت راه و 
شهرسازی در ماه های اخیر، اقدام به اعطای تسهیالت 
ودیعه مسکن به مستاجران بود که اخذ این تسهیالت 
نیازمند ارائه کد رهگیری اجاره نامه است. حال فرض 
کنید شــما به عنوان فردی که مستاجر نیستید، می 
خواهید نسبت به اخذ این وام اقدام کنید. در چنین 
شــرایطی با تالش برای ثبت اجاره صوری و ارائه کد 
رهگیری شــرایط اولیه اســتفاده از این تسهیالت را 
پیدا خواهید کرد.بررســی های فارس مشخص کرد، 
صدور کــد رهگیری برای اجاره نامــه صوری پس از 
مطرح شــدن بحث تســهیالت ودیعه مسکن شدت 
گرفته و به گفته ارائه دهندگان کد رهگیری صوری، 
تعدادی از افرادی که نسبت به این کار اقدام کرده اند، 
موفق به دریافت تسهیالت ودیعه مسکن شده و مبلغ 

این تسهیالت را در بازارهای سرمایه نظیر طال، ارز  و 
بورس برای یکسال سرمایه گذاری کرده اند.

وزارت راه و شهرسازی زمینه برخورد با 
قانون شکنان را مهیا کند

در شرایطی که بســیاری از مســتاجران ذی صالح 
دریافت تســهیالت ودیعه مســکن از اخــذ این وام 
باز مانده اند امــا تعدادی از این تســهیالت از طریق 
صدور کد رهگیری صــوری به افراد غیر مســتاجر 
 رسیده اســت. حال این ســوال مطرح می شود که 
آیا راهکاری برای شناســایی این افراد و سلب امتیاز 
تســهیالت از آن ها وجود دارد یا خیر؟ برای پاســخ 
به این سوال، به ســراغ محمد حمیدزاده کارشناس 
اقتصادی رفتیم و وی گفت: »با توجه به اینکه کدهای 
رهگیری صوری پس از مدتی با فســخ معامله باطل 
می شــوند، وزارت راه و شهرســازی بایــد از همین 
اتفاق اســتفاده کرده و تســهیالت ودیعه را از افراد 
غیر مستاجر ســلب کند.«این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: »وزارت راه وشهرسازی باید سازوکاری را 
فراهم کند تا افرادی که نسبت به دریافت تسهیالت 
ودیعه مســکن با کد رهگیری صوری اقدام کرده اند 
شناسایی شده و جریمه شوند.«حمیدزاده در تشریح 
نحوه بازپس گیری تسهیالت ودیعه مسکن از افرادی 
غیر ذی صــالح، گفت: »بــا توجه به فســخ قرارداد 
معامالت با کد رهگیری صوری، می توان از این امکان 
برای شناســایی افراد مذکور اســتفاده و اعالم کرد، 
متقاضیانی که معامالت آن ها در مدت زمان قید شده 
فسخ می شود، باید ظرف مدت کوتاهی کد رهگیری 
جدید را ثبت کننــد و در غیر اینصورت نســبت به 
 بازپرداخت تسهیالت ودیعه مسکن با نرخ سود باالتر

 اقدام کنند.«انتظار می رود وزارت راه و شهرســازی  
به منظــور احقاق حــق افــراد واجد شــرایط وام 
ودیعه مســکن، زمینه شناســایی و تنبیــه افرادی 
که به صــورت غیرقانونــی و با اســتفاده از کدهای 
 رهگیــری صــوری ایــن وام را دریافت کــرده اند،

 را مهیا سازد.

جهانگیری:

طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد

ماجرای غیر مستاجرانی که تسهیالت ودیعه مسکن گرفتند

دور زدن وزارت راه با صدور کد رهگیری صوری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.قیمت هر 

اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۹۴۶ دالر و ۱۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۷۱ تومان است.
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ایجاد بازارهای صادراتی برای محصوالت دانش بنيان 
ایرانی در حوزه كشورهای عضو اكو

نشست مشترک اعضای فراکسیون توسعه روابط با کشورهای عضو اکو با 
رییس و معاونان صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار شد؛ در این نشست 
بر ایجاد بازارهای صادراتی برای محصــوالت دانش بنیان ایرانی در حوزه 

کشورهای عضو اکو تأکید شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تســنیم؛ در دیدار ولی اسماعیلی، 
نماینده مردم گرمی و دشــت مغان در مجلس شــورای اسالمی و رییس 
فراکسیون توسعه روابط با کشورهای عضو اکو و همچنین سید علی موسوی 
نماینده مردم ملکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دکتر علی 
وحدت رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی و معاونان صندوق، عملکرد 
صندوق نوآوری تشریح شد و رییس فراکســیون نیز بر افزایش معرفی و 
عرضه محصوالت دانش بنیان در بین کشورهای عضو اکو و ایجاد بازارهای 

صادراتی برای این محصوالت تاکید کرد.
همچنین در این جلسه پیشنهاد احصای نیازمندی های صنعت و همچنین 
استفاده از ظرفیت های کشــورهای عضو اکو و پتانسیل های موجود این 
حوزه برای صادرات محصوالت دانش بنیان ارائه شــد.در این جلسه سید 
علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از همکاری های قوه 
مقننه با صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برای توسعه اقتصاد دانش 
بنیان ابراز امیدواری کرد و گفت: در جلساتی که با صنعتگران داشتیم یکی 
از مهمترین بحث ها، موضوع وابســتگی صنایع به واردات بود. در شرایط 
کنونی تحریم جا دارد که صندوق نوآوری به کاهش وابســتگی صنایع به 
واردات کمک کند و این امر با احصا و شناسایی نیاز صنایع و سرمایه گذاری 
در این حوزه قابل تحقق است. ما استعدادها و نخبگان بسیار خوبی داریم 

که می توانند در این زمینه به کشور کمک کنند.
در ادامه جلسه ولی اسماعیلی، رییس فراکسیون توسعه روابط با کشورهای 
عضو اکو نیز بر تقویت دیپلماســی اقتصادی برای صادرات به کشورهای 
همجوار تاکیــد کرد و گفت: امــروز پایگاه های صادراتی ایــران در باکو، 
قرقیزستان و ترکیه که عضو اکو هستند، ایجاد شده است اما می توانیم این 
فرصت را برای کشــورهای دیگر عضو اکو نیز فراهم کرده و بحث صادرات 
محصوالت دانش بنیان به این کشورها را تقویت کنیم. جمعیت کشورهای 
عضو اکو 650 میلیون نفر اســت که از نظر دینی، فرهنگی و تاریخی با ما 

ارتباط دارند و می توانیم از این بازار به نحو احسن استفاده کنیم.

پس از كرونا استقبال مردم از طاقچه پنج برابر شد
 مدیر فروشگاه اینترنتی کتاب های الکترونیک »طالقچه« می گوید: خانه 
نشینی مردم در زمان شروع بیماری کرونا باعث شد تا میزان مراجعه مردم 
به طاقچه حدود 5 برابر رشــد داشته باشــد. با برآوردهایی که داشتیم از 

ابتدای اسفند مردم حدود ۴0 میلیون دقیقه در طاقچه مطالعه داشتند.
نرم افزار طاقچه از جمله بسترهای ارائه کتاب های صوتی و الکترونیکی است 
که در ماه های اخیر با شیوع بیماری کرونا و خانه نشینی مردم، مخاطبان 
بسیاری به خود جذب کرده اســت. این نرم افزار ارائه کتاب که از سال ۹۳ 
به طور رسمی آغاز به کار کرده است حدود پنجاه و پنج هزار کتاب صوتی 
و الکترونیک در صف فروش دارد. در چند ماه اخیر با اقبال گسترده مردم 
به کتاب های صوتی و الکترونیکی شــاهد اوج گیری کار این پلتفرم های 
اینترنتی بودیم. با محمد صدوقی مدیر ایــن پلتفرم گفت وگوی کوتاهی 

داشتیم که در ادامه می خوانید:

عواملی که باعث رجوع بیشتر به طاقچه شد
صدوقی درخصوص استقبال مردم از کتاب های صوتی و الکترونیک در زمان 
شیوع بیماری کرونا گفت: اگر از روزهای اول کرونا بخواهیم صحبت کنیم 
از پانزدهم اسفند کمپینی در طاقچه راه اندازی کردیم که این کمپین راه 
همیشه در زمان نوروز و اوایل عید برگزار می کردیم، اما به خاطر کرونا ۱5 
روز این کمپین را زودتر برگزار کردیم. از طرف دیگر هم حدود یک هفته 
الی ۱0 روز دیرتر تمام کردیم. به عبارتی از پانزدهم اســفندماه تا بیستم 
فروردین این کمپین برگزار شد. در این مدت چند اتفاق همزمان رخ داد 
که یکی از آن ها در داخل مجموعه اتفاق افتاد. ما یک نســخه جدید و به 
روز که بیش از هفت هشت ماه روی آن کار کرده بودیم را منتشر کردیم. 
این موضوع اقبالی بود که باعث شد کاربران بیشتری به ما مراجعه کنند. 
موضوع بعدی همکاری هایی بود که با وزارت ارشاد و شهرداری تهران به طور 

همزمان داشتیم.
وی گفت: با شهرداری تهران در سه مقطع در خصوص کتاب های کودک و 
نوجوان کار کردیم. در این طرح هر کاربر می توانست یک کتاب را به انتخاب 
خودش به طور رایــگان از بخش کودک و نوجوان طاقچــه انتخاب کند. 
مورد بعدی دیگر طرحی بود که در عید ارائه شد که در این طرح هر کاربر 
می توانست هر کتابی را که می خواهد به انتخاب خودش با ۷0% تخفیف 
دریافت کند. ما همکاری دیگری با کانون پرورشی و فکری کودک و نوجوان 
داشــتیم که از طریق آن حدود یک هفته کلیه کتاب های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را رایگان عرضه کردیم. این موضوع از موارد قابل 

مالحظه ای بود که باعث مراجعه بیشتر مردم به طاقچه شد.

40 میلیون دقیقه مطالعه الکترونیکی
او افزود: اقدام دیگری که در راســتای جذب مخاطب در طاقچه انجام دادیم 
گردونه جوایزی بود که در این مدت راه اندازی کردیم. در این گردونه هر هفته 
آخر هفته ها یک کتاب پرمخاطب و خوب را با هماهنگی ناشران به طور رایگان 
عرضه می کنیم. از دیگر اقدامات ما در جهت جذب مخاطب این بود که در لحظه 
سال تحویل کیف پول تمامی مخاطبان خود را ۲ هزار تومان شارژ کردیم. این 
چند اقدام و خانه نشینی مردم در زمان شروع بیماری کرونا باعث شد تا میزان 
مراجعه مردم به طاقچه حدود 5 برابر رشد داشته باشد. با برآوردهایی که داشتیم 

از ابتدای اسفند مردم حدود ۴0 میلیون دقیقه در طاقچه مطالعه داشتند.
مدیر اپلیکشن طاقچه با اشاره به دنباله دار نبودن گرایش مردم به کتاب های 
صوتی و الکترونیکی گفت: ما پس از مدتی شاهد بودیم که اقبال مردم ادامه دار 
نخواهد بود. اول اینکه همکاری  با نهادها و سازمان ها نمی تواند ادامه دار باشد و 
مقطعی بود. از طرف دیگر نیز کمپین ها در بازه زمانی کوتاه مدت تأثیرگذار 
بودند. نکته مهم دیگر اینکه با پایان قرنطینه و افزایش حضور مردم در جامعه، به 
کارهای روزمره و گذشته خود روی آوردند و دیگر مانند گذشته به دنبال مطالعه 

نبودند. به هرحال زمان های ماندن آن ها در خانه کاهش یافته بود.

فروش 5 برابری در روزهای کرونا
صدوقی تصریح کرد: ما در مجموع نسبت به زمان قبل از کرونا یک پله باالتر 
ایستادیم. به عنوان مثال اگر قبل از کرونا ایکس تومان فروش داشتیم بعد 
از کرونا به پنج ایکس رســید و بعد از اتمام قرنطینه بر روی عدد دو ایکس 
ثابت ماند. برای رســیدن به دوران اوج باید کمپین های مختلف تشکیل 
دهیم و کتاب های متفاوت و جدید عرضه کنیم تا مردم دوباره به ســمت 

ما رجوع کنند.

اخبار

هزینه سفر به دغدغه اصلی گردشگران تبدیل شده است
با گذشت ۷ ماه از شیوع کرونا در ایران، حاال دیگر بسیاری از مردم می دانند که برای انجام کارهای ضروری  چطور باید از خودشان محافظت کنند و رعایت پروتکل های بهداشتی تا چه حد 
در عدم ابتال به ویروس کرونا موثر است. با این حال همچنان به نظر می رسد که شاهد تغییراتی در رویکرد مردم نسبت به انجام سفر هستیم، طبق تازه ترین بررسی های تیم بازاریابی 

اسنپ تریپ، بیشترین دغدغه افراد برای انجام سفر در دوران کرونا مشکالت اقتصادی بوده است و نگرانی از رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی پس از دغدغه اقتصادی در جایگاه  بعدی 
قرار دارد.

روزی درد اقتصــاد ما گران 
فروشی بود اما امروز احتکار؛ 
چراکه طبــق اعــالم اتاق 
اصناف، در پنج ماهه ابتدایی 
امســال احتکار چهار درصد 
افزایش یافته اســت. این در حالی است که احتکار در 
اقالمی نظیر الستیک، روغن، برنج و شکر بیش از سایر 
اقالم به چشم می خورد. گشتی ساده در میان بازارها 
گویای آن اســت که مصداق احتــکار در همه بازارها 
وجود دارد؛ از کاالهای اساســی که بیشــترین مورد 
مصرفی آن است تا لوازم خانگی و خودرو و حتی کره! 
با زمزمه افزایش قیمت کره محتکران از پا ننشستند و 
این کاالی خوراکی را با تجهیزات تمام احتکار کردند! 
انگار احتکار صورت پیشرفته ای به خود گرفته و دیگر 
در حد یک باند به فعالیت خود ادامه می دهد. براساس 

اطالعات منتشرشده از سوی اتاق اصناف ایران در پنج 
ماهه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 
تخلفات گران فروشی ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ 
درصد، صادر نکردن صورت حساب ۲۲ درصد و تقلب 
۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته 
است. در این میان در پنج ماهه ابتدایی امسال بیش از 
6۱ هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف 

دریافت شده است. 

زمانی که بازارها خالی و انبارها پر می شوند
در این میان در بازار لوازم خانگی ســخنگوی انجمن 
لوازم خانگی می گوید: »تولیدکنندگانی هســتند که 
لوازم خانگی را تولید می کنند ولی وارد بازار نمی کنند 
و باعث افزایش قیمت می شوند.« جای دوری نرویم! 
همین چند روز پیش بود که قیمت کره هم افزایشــی 
شد و به دنبال زمزمه گرانی، محتکران از پا ننشستند 
و انبارها را مملو از کره کردند تا امروز که قیمت رسمی 

کره دو برابر شــده آن را به بازار عرضه و ســود کنند. 
هرچند تجربه نشــان می دهد در اقتصادی که قیمت 
ها لحظه ای باال می رود بستر برای سودجویی فراهم 

خواهد شد؛ اما بر نهادهای نظارتی است که مردم را از 
گزند احتکار برهانند. »کسب و کار« در گفتگو با یک 

کارشناس، این مساله را بررسی می کند. 

طبق اطالعات اتاق اصناف ایران، احتكار افزایشی 4 درصدی در 5 ماهه نخست امسال داشت

افزایش  احتکار  کاال  با  رشد  لحظه ای  قیمت ها

افزایش  سودجویی با رشد لحظه ای قیمت ها
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

زمانی که قیمت ها لحظه ای شود، مسلما آنهایی که دارنده، توزیع کننده یا تولیدکننده کاالیی هستند یا حتی مصرف کنندگان ممکن است از آن کاال تعدادی داشته باشند. فروشندگان یا توزیع کنندگان ترجیح می دهد آن کاال 
را دیرتر بفروشد. به خصوص کسانی که هدفشان سودجویی است، عجله ای برای فروش ندارند و آن کاال را نگه می دارند؛ این یعنی احتکار. احتکار به معنی نفروختن به نیت سود بیشتر است. به این ترتیب خودروسازی که می داند 
که خودروی تولیدی او یک هفته دیگر در بازار آزاد افزایش قیمت خواهد داشت و مصوبه شورای رقابت را دریافت کند که اجازه بدهد قیمت را افزایش بدهد چرا باید اکنون خودرو را به قیمت روز بفروشد؟ خودروساز یا کسی که 
خودرو را خریده آن را نگه می دارد تا با تشنه نگه داشتن بازار بتواند قیمت را باالتر ببرد. یعنی باید به شعور اقتصادی محتکران و سودجویان و رانت طلبان شک کرد که این فکر را نکنند و کاالها را انبار نکنند. فردی هم که به پول آن 
کاال نیاز دارد آن را نگه می دارد که فردا گران تر بفروشد. بنابراین این یک چیز طبیعی است که در شرایطی که قیمت ها لحظه ای می شود مردم سعی کنند که در حد نیاز بفروشند. حتی در بخش مسکن احتکار بسیار زیاد است. 
احتکار مسکن به معنای آن است که خانه را نمی فروشد. قبال ضربدر روی شیشه مغازه یا خانه می کشیدند. حاال به دلیل برخورد با خانه های خالی پرده می کشند و یک نفر را هم در ظاهر می گذارند که مستاجر است. این نشان 
می دهد این فرد عجله ای برای فروش ندارد. در حدی می فروشد که اگر قسطی دارد پرداخت کند یا مورد بهتری برای جایگزینی بیابد. بنابراین احتکار یک چیز قابل پیش بینی و قابل انتظار است که در این شرایط شاهد هستیم. 
سازمان های نظارتی و بازرسی و ساماندهی بازار باید به انبارها سرکشی کنند. مردم ممکن است که کاالیی را نگه دارند؛ اما این مصداق احتکار نیست. در واقع باید به احتکاری که به تغییر قیمت و کنترل بازار منتهی شود رسیدگی 
شود. بنابراین من و شمایی که ۲0 کیلو برنج در خانه گذاشته ایم مصداق احتکار نیست زیرا تغییری در بازار ایجاد نکرده ایم. محتکر است که ایجاد خط و جریان می کند و باید محاکمه شود و به سزای عملش برسد. شک نکنید 
که با روند افزایشی قیمت ها احتکار نیز بیشتر خواهد شد. وقتی شما به کارخانه خودروسازی نگاه کنید که خودروها چیده شده و به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می شود مصداق احتکار است. چطور خودروسازان  بهانه می 
آورند که خودروها را به دلیل نداشتن سپر و یا قطعه دیگری به بازار عرضه نمی کنند در حالی که این قطعات در بازار وجود دارد؟ این نشان می دهد مشکل ما از کارخانه شروع می شود تا به شرکت های توزیع کننده و پخش کننده 
ها و.. برسد. برای برخورد با احتکار قانون داریم. یعنی افرادی که متوجه می شوند احتکاری صورت گرفته باید گزارش دهند و نهادهایی باید دخالت و انبارها را سرکشی کنند. به طور نمونه کارخانه سیمان طوری عرضه را تنظیم 

می کند که منجر به رهبری قیمت در بازار می شود. این نماد احتکار است وگرنه با خرید های جزئی نمی شود چنین تغییراتی را ایجاد کرد مگر اینکه حجم آن آنقدر باال باشد که اسمش می شود احتکار. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

نخستین رویداد ملی ایده  بازار ســالمت دیجیتال با 
شعار “فناوری ســالمت، اقتصاد دانش  بنیان و توسعه 
سالمت ملی” در دی  ماه ۹۹ برگزار می شود. این رویداد 
با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و بخش خصوصی برپا می 
شود.هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی و همسو 
کردن ظرفیت های ناشــناخته در جهت حل مسایل 

موجود در حوزه سالمت و اقتصاد کشور است. ایده  بازار 
سالمت دیجیتال دانشگاه امیرکبیر در تالش است با 
شناسایی فناوری ها و طرح های برتر این حوزه و هدایت 
آن ها به سمت جامعه سرمایه گذاران کشور، با حمایت 
مادی و معنوی طرح ها و در راســتای تجاری ســازی 
آن¬ ها، گامی مؤثر در مســیر رفع چالش های حوزه 
فناوری ســالمت کشــور بردارد.فناوران می توانند با 
digitalhealth. مراجعه به تارنمای رویداد به نشانی

ideasbazaar.ir، حداکثــر تــا ۱5 آبان ماه ۱۳۹۹ 
نسبت به ارســال طرح های خود اقدام کنند. ایده بازار 
سالمت دیجیتال دانشگاه امیرکبیر به عنوان کارگزار 
رسمی دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
مســوولیت شناســایی و راهنمایی طرح ها به کمیته 
فناوری اطالعات و رباتیک پزشکی این دفتر را برعهده 

دارد.
وزارت علوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی، مدیریت 
فناوری و توسعه نوآوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی – درمانی 
شهید بهشــتی، مرکز رشد دانشــگاه علوم پزشکی 
 ایــران و شــتاب دهنده هلثینو از دیگــر حامیان این

 رویداد ملی هستند.

»حمایت از ساخت محصوالت دانش بنیان جدید دارای 
بهره بردار« در دســتور کار قرار گرفت. معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفائی 
در راستای کمک به جهش تولید محصوالت و خدمات 

دانش بنیان از این برنامه مشترک حمایت می کنند.
چنانچه یک شرکت دانش بنیان قراردادی با یک بهره بردار 
)کارفرمــا( برای ســاخت »محصول فناورانــه با قابلیت 
دانش بنیان شدن« منعقد کند، این محصول جدید توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نظر فنی ارزیابی 
می شود و در صورت تأیید این معاونت، صندوق نوآوری و 
شکوفائی نیز این قرارداد را از نظر مالی تامین می کند. فرایند 
اعطای تسهیالت در این برنامه، دو مرحله ای است. در مرحله 
اول، ارزیابی دانش بنیانی محصول جدید توسط معاونت 

علمی و فناوری ریاســت جمهوری صورت می گیرد و در 
مرحله دوم ارزیابی تسهیالت و تامین مالی توسط صندوق 
نوآوری و شکوفایی انجام می شود.باید توجه داشت که شرکت 
متقاضی باید در زمان ارائه تقاضا، دانش بنیان باشد. همچنین 
محصول جدید باید به لحاظ فناوری، با یکی از محصوالت 
تاییدشده قبلی شرکت مشابهت داشته یا ارتقاء یافته آن 
محصول دانش بنیان قبلی باشد. این مسأله از سوی مرکز 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ارزیابی می شود.تسهیالت این برنامه در 
قالب تسهیالت سفارش ســاخت ویژه صندوق نوآوری و 
شکوفایی پرداخت می شود که تا سقف ۸0% مبلغ قرارداد به 

شرکت دانش بنیان )مجری( اختصاص می یابد و باقیمانده 
مبلغ باید توســط بهره بردار )کارفرما( تامین شود.  نکته 
مهم این است که تسهیالت به شرکت دانش بنیان مجری 
پرداخت می شود و تعهدات بازپرداخت بر عهده بهره بردار 
)کارفرما( است.در صورتی که امکان استفاده از تسهیالت 
سفارش ساخت وجود نداشته باشد،  ممکن است تامین 
مالی قرارداد با استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی صندوق 
نوآوری و شکوفایی، مانند تسهیالت سرمایه در گردش انجام 
گیرد.شرکت متقاضی باید با ورود به سامانه غزال صندوق 
نوآوری و شکوفایی درخواست خود را در بخش »حمایت 
از ســاخت محصوالت دانش بنیان جدید« تکمیل کند و 

اطالعات محصول جدید و محصوالت تاییدشده قبلی که 
به لحاظ فناوری با این محصول مشابهت دارند را ارائه کند. 
همچنین اطالعاتی مانند، اطالعات قرارداد یا پیش قرارداد 
با بهره بردار )کارفرما( برای ساخت بار اول محصول با قابلیت 
دانش بنیانی نیز، در زمان درخواست باید ارائه شود. مرکز 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پیشنهاد ساخت محصول جدید را ارزیابی 
و نتیجه را به اطالع متقاضی می رساند. پس از دریافت تائیدیه 
از مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، متقاضی برای تامین مالی قرارداد 
مربوطه، خدمت مورد نظر را با راهنمایی و مشاوره کارشناس 
صندوق نوآوری و شکوفایی، انتخاب و فرایند ارزیابی ارائه 
تسهیالت توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می شود.

درصورت تصویب بخشنامه جدید و شروطی که سازمان تامین 
اجتماعی برای معافیت از پرداخت حق بیمه شــرکت های 
دانش بنیان تعیین کرده است،  عمال تولید کاالی دانش بنیان 
در دست اندازهای بیمه ای گرفتار می شود.حرکت به سمت 
اقتصاد دانش بنیان ملزوماتی دارد که زمینه را برای رشــد و 
ارتقای زیست بوم فناوری فراهم می کند و فعاالن این حوزه را 
به سمت ثروت افزایی و بالندگی کشور سوق می دهد. در سال 
۸۷ و در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران، قانون 
حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و 
نوآوری ها و اختراعات در الیحه ای با همین عنوان به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شد و پس از بررسی های مکرر، در آبان ماه 
سال ۸۹ ازسوی مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان 
رسید. به موجب این قانون، حمایت ها و تسهیالت قابل اعطا 

به شرکت ها و موسسات دانش بنیان تشریح و تمامی ارگان ها 
و نهادهای مرتبط با فعالیت شرکت های دانش بنیان،  مکلف 
به اجرای این قانون شــدند. معافیــت از پرداخت مالیات، 
عوارض، حقوق گمرکی، ســود بازرگانی و عوارض صادراتی 
به مدت ۱5 سال، تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه 
یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیالت کم بهره یا 
بدون بهره بلندمدت و کوتاه مدت طبق عقود شرعی ازجمله 
حمایت هایی است که در ذیل قانون حمایت از شرکت  های 
دانش بنیان عنوان شده است. در بند )ه( ماده ۳ این قانون ایجاد 
پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصوالت 
و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، 

عرضه و به کارگیری ذکر شده است.با وجود تاکید قانون بر 
حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان برای تولید و 
عرضه نوآوری و فناوری، اما اکنون شرکت های دانش بنیان با 
چالشی درخصوص بیمه قراردادها روبه رو شده  اند که به گفته 
فعاالن این حوزه، عمال تیشــه محکمی به ریشه زیست بوم 
فناوری و شرکت های دانش بنیان می زند و دستیابی به اقتصاد 
دانش  بنیان را دشوار می کند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
متولی حوزه بیمه در کشــور، به تازگی بخشنامه ای را بدون 
اطالع رسانی قبلی ابالغ کرده و در دست تدوین دارد که نه تنها 
مغایر با مفهوم حمایت از دانش بنیان هاست بلکه دست و پای 

فعاالن زیست بوم فناوری را برای ادامه فعالیت بسته است.

  قانون بیمه دانش بنیان ها چه می گوید؟
براســاس مــاده ۳۸ قانون تامیــن اجتماعی، شــرکت ها 
و کارفرمایــان عضــو ســازمان تامیــن اجتماعــی 
عالوه بــر پرداخــت حــق بیمــه کارکنــان، موظف به 
 پرداخــت مبالغــی تحت عنــوان حــق بیمــه قراردادها 

هستند.
 در حال حاضر هیچ معافیتی برای شرکت های دانش بنیان 
درخصوص پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما وجود ندارد. 
این درحالی است که طبق بخشنامه ۱۴.۱۲ درآمد سازمان 
تامین اجتماعی تمامی قراردادهای یک شرکت دانش بنیان 
درصورت وجود شــرایط بخشــنامه از پرداخت حق بیمه 
قراردادها )موضوع مــاده ۳۸ قانون تامین اجتماعی( معاف 

خواهند بود.

نخستین رویداد ملی ایده  بازار سالمت دیجیتال برگزار می شود

دانشبنیانهابرایساختمحصوالتجدیدحمایتمیشوند

سردرگمیدانشبنیانهاباقوانینپیچیدهبیمهای

يادداشت

سرمقاله

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان
تقریبا تمام کشورهای جهان یک سیستم اقتصادی دارند 
که دارای اصول و کارکرد مشخصی است و تمام هم و غم 
نظام سیاسی آن کشور، پیشبرد اهداف اقتصادی است. 
تنها کشوری که در این مورد استثناست، کشور ماست. ما 
در کشورمان یک نظام سیاسی داریم که این نظام سیاسی 
تقریبا به هیچ سیســتم اقتصادی معتقد نیست و طبق 
سلیقه خود عمل می کند؛ یعنی نه علم اقتصاد را قبول دارد 
و نه مکانیزم های اقتصادی را. این نظام سیاسی تمام اقتصاد 
کشور را هم در راه اهداف سیاسی خود به کار گرفته است. 
حتی روابط بین المللی نیز برای اهداف سیاسی است. اگر 
روابط بین المللی اقتصادی هم داریم برای اهداف سیاسی 

است. یعنی به عبارت دیگر اقتصاد ما برمبنای نظر سیاست 
می گردد این در حالی است که در همه جای دنیا سیاست 
برمبنای نظر اقتصاد می گردد. در واقع برای این سیستم 
رشد اقتصادی منفی، تورم باال، کاهش درآمد ملی و کاهش 
قدرت خرید مردم اهمیت ندارد. تمام کشورهای دنیا در 
تالش اند که متغیرهای اقتصاد کالن خود را بهبود ببخشند 
و وضع زندگی مردم خود را بهتر کنند. این در حالی است 
که در کشور ما هرچند شــعار بهبود این متغیرها و وضع 
زندگی مردم زیاد داده می شود؛ اما در عمل اهمیتی ندارند. 
آنچه برای نظام سیاسی ما اهمیت دارد اهداف سیاسی در 
صحنه بین الملل و در صحنه داخل اســت. پس در واقع 
ترکیب این مساله که این اقتصاد کشور در خدمت سیاست 

است و بعد برای اقتصاد هم به هیچ مکتب خاصی اعتقاد 
ندارند به این معناست که هرچه پیش آمد، خوش آمد! به 
عنوان مثال ما ۴0 سال است که تالش می کنیم که قیمت 
ها را کنترل کنیم. تمام ۴0 ســال هم در این کار موفق 
نیستیم؛ اما باز به این کار مداومت می ورزیم. همچنین 
نزدیک به ۳0 سال است که کسری بودجه مداوم داریم؛ 
اما هیچ اقدامی برای کاهش کســری بودجه انجام نمی 
دهیم زیرا کارهای دیگر باید انجام شود و کسری بودجه 
باید باشد مهم نیست. به عنوان مثال معتقدیم باید قیمت 
ها را کنترل کرد؛ یعنی مثال بنگاهی که در حال تولید است، 
باید کاالی خود را به قیمتی که دولت می گوید، بفروشد 
نه به قیمت تمام شده و ســود و زیان بازار. هر چه این راه 

را رفتیم به جایی نرســیدیم ولی به هر حال دولت از این 
مسیر دست بردار نیست. نه به تجربیات خود بها می دهد 
و نه به تجربیات جهان و نه به اصول علمی. نتیجه این کار 
آش درهم جوشی است که شاهد هستیم. مثال تصمیم به 
قرعه کشی خودرو می گیرند، بعد برق را مجانی می کنند. 
همه اینها یک سری اهداف سیاسی دارد و طبق اهداف 
سیاسی عمل می کنند. در عمل می بینیم که رایانه و رایانه 
معیشتی پرداخت می شود اما در مقابل می بینیم به طرح 
های عمرانی کشور بها داده نمی شود، کارها پیش نمی 
رود، جاده ها ساخته نمی شود و یک طرح عمرانی که باید 
دو ساله تمام شود ۱۲ سال است که هنوز تمام نشده است. 

این راه مقصدی نخواهد داشت. 

آسیبسیاستزدگیاقتصاد
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دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران از چهار برابر 
شدن قیمت الستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن 
ارز دولتی آن انتقاد کرد و گفت: چرا باید قیمت یک حلقه 
الســتیک از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر شــود 
و نظارت دقیق و درســتی روی تولید و واردات آن وجود 
نداشته باشــد؟احمد کریمی اظهار کرد: از اوایل تابستان 
سال ۱۳۹۷ مساله کمبود الستیک در بازار مطرح شد، چرا 
که الستیکی برای عرضه وجود نداشت و همین مساله سبب 
افزایش قیمت آن شد. در نهایت از سوی کمیسیون عمران 
در همان سال اعالم شد که اگر وارد کننده ای می تواند به 
این عرصه وارد شــود به او مجوز می دهیم تا بتواند کمک 
کند؛ اما در آن زمان هیچ اطالعات و آمار دقیقی از میزان 
تولید، واردات و نیاز کشور به الستیک در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت وجود نداشــت.دبیر کانون انجمن های 
صنفی کامیون داران ادامه داد: آمارهای منتشر شده نشان 
می داد نیاز خودروهای سنگین در بخش های مختلف حمل 
و نقل عمومی ساالنه پنج میلیون حلقه الستیک است که 
یک میلیون حلقه در داخل تولید شده و ۵۰۰ هزار حلقه 
به صورت رسمی وارد می شود؛ یعنی بیش از ۳.۵ میلیون 
حلقه الستیک به صورت غیررسمی و قاچاق به کشور وارد 
می شد. در نهایت سامانه ای در سازمان راهداری طراحی 

شد که قرار بود براساس کارکرد به صاحبان وسائل حمل 
و نقل عمومی سنگین الستیک تحویل شود که سبب شد 
الستیک موجود در کشور عادالنه و براساس کارکرد بین 
رانندگان توزیع شود.وی به برخی مشکالت توزیع الستیک 
در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخی 
از سایزهای الستیک وسایل حمل و نقل عمومی سنگین که 
مورد نیاز کامیونت و کامیون های قدیمی است کمتر ثبت 
سفارش و وارد می شد و بیشترین مشکل هم در این بخش 
وجود داشت؛ در حالی که برخی از الستیک ها آنقدر زیاد 
بود که مشتری برای آن وجود نداشت و در انبارها نگه داشته 
می شد.کریمی درباره ی قیمت الستیک اظهار کرد: تصمیم 
درستی که دولت در سال های گذشته گرفت این بود که ارز 
دولتی به تولید و واردات الستیک اختصاص داد و این مساله 
سبب شد که قیمت الستیک تا حد زیادی کنترل شود، 
اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز الستیک از دولتی 
به نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد که قیمت 
الستیک چهار برابر شود.دبیر کانون انجمن های صنفی 
کامیون داران اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت یک حلقه 
الستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود چهار 
 میلیون تومان بود، با ارز نیمایی به بیش از ۱۶ میلیون تومان

 در بازار رسید.

رئیس هیات مدیــره انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران اعالم کرد که سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هنوز 
با افزایش قیمت محصوالت شوینده و بهداشتی 
موافقت نکرده و میزان افزایش قیمت در آینده 
هم بســتگی به توافق تولیدکنندگان با سازمان 
حمایــت دارد.در روزهای اخیر گزارشــاتی از 
افزایش قیمت محصوالت شــوینده منتشر شد، 
اما بختیار علم بیگی،  رئیس هیات مدیره انجمن 
صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشی ایران در 
گفت وگو با ایســنا،  اظهار کرد: تولیدکنندگان 
برای افزایــش قیمت محصوالت بهداشــتی و 
شوینده به ســازمان حمایت درخواست دادند، 
اما هنوز با این درخواســت موافقت نشده است. 
تا این تاریخ یک بار درخواســت افزایش قیمت 
رد شــده و دوباره مذاکراتی انجام شده که هنوز 
نتیجه آن ها مشخص نشده اســت.  وی با بیان 
اینکه فعال قیمت این محصــوالت افزایش پیدا 
نمی کند، در پاســخ به اینکــه در صورت قبول 

درخواست تولیدکنندگان قیمت ها چقدر افزایش 
می یابد؟  اظهار کرد: میزان افزایش قیمت بستگی 
به توافق تولیدکننــدگان با ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد.علم بیگی 
با اشاره به صادر شدن مجوز صادرات برای مواد 
شوینده گفت: مجوز صادرات مشروط به تامین 
بازار داخلی است و اگر در بازار کمبود ایجاد شود 

بالفاصله صادرات قطع خواهد شد.
وی وضعیت تولید کشــور در زمینه محصوالت 
شوینده و  بهداشتی را خوب توصیف کرد و گفت: 
در برخی اقالم این بخش دو تا ســه برابر مصرف 
داخل تولید داریم، بنابراین تا زمانی که در بازار 
داخل مشکلی ایجاد نشود صادرات ایرادی ندارد. 
البته وضعیت صادرات بــه چگونگی تامین مواد 
اولیه هم مرتبط است و تا زمانی که در تامین مواد 
اولیه مشکلی نباشد صادرات محصوالت شوینده 
ادامه خواهد داشت. صادرات محصوالت شوینده، 
صابون و آب ژاول تا پایان آذر ماه امسال بالمانع 

اعالم شده بود.

رئیس مرکز فنــاوری اطالعات و توســعه اقتصاد 
هوشــمند ضمن اشــاره به اجرای طرح ســفته 
الکترونیکی برای اعطای تســهیالت کرونا، اعالم 
کرد: طبق آخرین اطالعات، حــدود ۲۰ هزار فقره 
تسهیالت کرونایی از این طریق پرداخت شده است 
که با این اقدام مراجعات حضوری، حداقل معادل ۲۰ 

هزار مورد کاهش یافته است.
علی عبدالهی درباره ۳۳ طرح در راســتای راهبرد 
طرح اقتصاد هوشــمند، اظهار کــرد: این طرح ها 
تنها مربوط به اقتصاد هوشمند نبوده بلکه در کنار 
آن، دولت الکترونیــک و پروژه های وزارت اقتصاد و 
زیرمجموعه های آن هم مدنظر بود که یکســری از 
آن ها به پیاده سازی رسید که الکترونیکی شدن تمام 
فرآیندهای بیمه شخص ثالث، نمونه ای از این موارد 
است.   وی افزود: همچنین، طرح سفته الکترونیکی 
برای اعطای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده 
از کرونا نیز در بانک ملی به بهره برداری رسید و تنها 
محدود به این بانک نیست که طبق آخرین اطالعات، 
حدود ۲۰ هزار فقره تسهیالت کرونایی از این طریق 
پرداخت شده است و با این اقدام مراجعات حضوری، 

حداقل معادل ۲۰ هزار تا کاهش یافته است.  
 رئیس مرکز مدیریت فناوری اطالعات و توســعه 
اقتصاد هوشمند ادامه داد: خرانه داری الکترونیک 
به زودی در کل کشــور عملیاتی می شــود و پروژه 
دیگر نیز در راســتای الکترونیک ســازی مرتبط با 
سامانه تسویه و تهاتر است. عالوه براین، برای تعامل با 
نمایندگان مجلس در راستای حکمرانی الکترونیک، 

سامانه ای رونمایی می شــود که طبق آن، ارتباط 
وزارت اقتصاد با مجلس کامال الکترونیکی می شود 
و در این ســامانه، کمیسیون های مختلف مجلس، 
پروفایلــی از نمایندگان و موضوعــات و بحث های 
مطرح شدهف در آن شکل می گیرد که این سامانه 
را به زیرمجموعه های وزارت اقتصاد از جمله بورس و 

مالیات هم دسترسی داده ایم.  
 وی با اعالم اینکه با اجرای یک پــروژه در معاونت 
حقوقی وزارت اقتصــاد، همه فرآیندهای حقوقی و 
رسیدگی ها مکانیزه می شود، گفت: اولین گام ما در 
راستای دولت الکترونیک این است که ابتدا وزارت 
اقتصاد به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند و کلیه 
فرآیندهای این وزارتخانه به صورت مکانیزه، اتوماتیک 

باشد و کاغذ از آن ها حذف شود.  
وی در پایان سخنانش اعالم کرد: در حوزه گمرک 
دو تا رشته بیمه ای آتش ســوزی و حمل ونقل کد 
یکتا دریافت کرده اند که در پی این امر، نظارت این 
دو نوع بیمه کامال یکپارچه شده اســت. البته، در  
آینده این دو نوع بیمه همانند بیمه شخص ثالث به 
سمت حذف کاغذ از فرآیندهایشان حرکت می کنند.

پیش از این وزارت اقتصاد در راستای تقویت اقتصاد 
هوشمند، از نسخه الکترونیکی سفته و تسهیالت و 
اعتبارات دیجیتال رونمایی کرد که در ابتدا این طرح 
تنها در بانک ملی و برای تسهیالت و اعتبارات کرونا 
اختصاص یافته بود اما در حال حاضر تمام بانک ها 
می تواننــد از این فرصت برای اعطای تســهیالت 

استفاده کنند.  

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران 
در پنج ماهه نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط 
به الستیک، روغن، برنج و شــکر بوده و نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل تخلفات گران فروشی ۱۹ درصد، درج 
نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت حســاب 
۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد 
افزایش یافته اســت.این اطالعات نشان می دهد تعداد 
کل بازرسی ها از صنوف تهران در پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری یک میلیون و ۲۳۹ هــزار و ۳۰۷ فقره بود که ۵۹ 
هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به 
ارزش بیش از ۸۷۸میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال تشکیل 
شده است.همچنین تعداد بازرســی های انجام شده در 
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته ۱۶ درصد افزایش 
یافته و تعداد پرونده های متشــکله هفت درصد کاهش 

داشته است.بر این اســاس، در پنج ماهه ابتدایی امسال 
بیش از ۶۱ هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی 
اصناف دریافت شده و آمارها نشــان می دهد که در این 
مدت، تخلف گران فروشی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر 
نکردن صورت حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش 
و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.در این میان بعد از 
ایجاد شورای تشدید بازرسی و نظارت در راستای نظارت 
بر انبارها و  مراکز نگهداری عمده کاال، بازرسان اصناف ۱۱ 
هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، 
سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی 
انجام داده اند که در نتیجه این بازرسی، ۳۳ مورد گزارش 
احتکار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ثبت شده و بیشترین میزان 

احتکار مربوط به الستیک، روغن، برنج و شکر بوده اند.

در حالــی در بازارهــای 
مختلف مالی شاهد سرمایه 
گذاری مردن بــرای حفظ 
ارزش پــول و ســوددهی 
هســتیم که بر اساس آمار 
منتشر شده ۳۹ درصد از مردم هیچ گونه پس اندازی 
ندارند و از درآمد خود برای گذران روزانه معیشــت 
استفاده می کنند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( در نظرســنجی ای از افراد پرسیده پس انداز 
خود را در کدام بازارها سرمایه گذاری می کنند.۳۹٫۱ 
درصد مردم اعالم کرده اند هیــچ پس اندازی ندارند. 
این رقم در حالی است که این میزان نیز نسبت به سال 

گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.
با نوسانات اقتصادی امروز ایران پس انداز مالی از سبد 
اقتصادی بسیاری از خانواده ها حذف شده است. بدون 

پس انداز مالی امکان خرید خانه، خودرو و بسیاری از 
مخارج پرهزینه از خانواده ها سلب می شود. از طرفی 
نبود پس انداز تبعات اجتماعی بســیاری را به همراه 

خواهد داشت. این در حالی است که فقدان پس انداز 
همچنین لطمات بســیاری به طبقه متوسط خواهد 
زد. طبقه متوسط با نبود پس انداز دچار نزول طبقاتی 

خواهد شد. فقط طبقه سوم نیست که با مشکل فقر 
مواجه اســت؛ در شــرایط کنونی طبقه متوسط هم 

مسائل و مشکالت مالی بسیاری دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی در هیچ بخشی از ادبیات 
اقتصادی نوشته نشده که پس انداز باید صورت گیرد. 
پس انداز یعنی مصرف منهای درآمد. به این معنا که 
شخص نیازهای خود را تماما رفع کرده است و مازاد 
مصرف خود را پس انداز می کند. در کشورهای در حال 
توسعه درآمدها باال نیســت و پس انداز باید از سمت 
دولت صورت گیرد. این پس انداز به شــکل وام دادن 
به اقشار کم درآمد صورت می گیرد. الزم به ذکر است 
که پس انداز با خود رکود به همراه دارد. در کشورهای 
توسعه یافته پس اندازی وجود ندارد و خرید وسایل 
گرانقیمت مثل خودرو یا مســکن بر اساس درآمد و 
اقساطی که می توانند پرداخت کنند صورت می گیرند. 
نرخ سودهای بانکی در کشور ما مشوق پس انداز است 
اما ما هیچ کجای دنیا نمی بینیم که بانک ها مردم را به 

سپردن وجوه تشویق کنند.

طبقه متوسط به سمت شغل های دوم و سوم رفته اند

40درصد مردم توان  پس انداز  ندارند
39 درصد مردم هیچ گونه پس اندازی ندارند

مردمازجیبخرجمیکنند
آلبرتبغزیان،اقتصاددان

پس انداز درآمد منهای مصرف است و مازاد مصرف است. در کشور ما برای پس انداز کردن مردم را تشویق می کنند اما این در حالی است که خانواده ای که ندارند چگونه می تواند پس انداز کند. در شرایطی تورمی، توزیع ناعادالنه 
درآمد و رشد اقتصادی منفی در حالی که رشد قیمت ها بسیار فراتر از درآمد افراد است اینکه دست درصد بسیاری از مردم برای پس انداز خالی بماند قابل پیش بینی بوده است. این تورم، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش 
داده است و می دهد به همین علت دستمزدهای بسیار پایین، متناسب با تورم باال رشد نکرده است و خانوارها از رشد نقدینگی بهره مند نمی شوند و رشد نقدینگی نفعی برای آن ها ندارد. در حال حاضر شرایطی در اقتصاد کشور 
ایجاد شده است که عده بسیاری از پس اندازی که در سالهای گذشته اندوخته اند خرج می کنند و به اصالح از جیب می خورند چه برسد به عده ای بسیار دیگری که پس اندازی هم ندارند. به هر ترتیب این موضوع اتفاقی قابل 

انتظار بوده و در شراط فعلی سفره مردم کوچک تر شده است. 
تمام این اتفاقات تبعات شرایط اقتصادی فعلی است. بنابراین متغیر پس انداز تابع درآمد است. بخشی از درآمد صرف مخارج زندگی می شود و آنچه که باقی می ماند پس انداز است. فقدان پس انداز در خانواده های ایرانی به دلیل 
افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم است. تا قبل از این افراد با مبلغ کمی می توانستند صاحب خودرو شوند اما حاال نبود پس انداز باعث رکود در بازار خودرو هم خواهد شد. در این شرایط گرچه با قیمت باالی 

خانه، باید حتما از وام های مسکن برای خرید خانه استفاده کرد اما فقدان پس انداز مردم رکورد باالیی را متوجه بازار مسکن می کند.
وقتی مــردم از جیب خــرج می کنند پس اندازی بــه وجود نخواهد آمد. با رشــد قیمت هایی که داشــته ایم و کاهش قدرت خرید، قشــر متوســط کشــور پس انداز خود را از دســت داده اســت. دهک های بــاال از این 
 تورم حتی ســودجویی هم می کنند اما قشــر کارمنــدان و حقوق ثابت بگیــران بر اثر تــورم قدرت خرید و بــه تبع آن پس انداز خود را از دســت داده اند. طبقه متوســط به همین دلیل به ســمت شــغل دوم و ســوم

 می رود. 
البته رابطه مستقیمی بین تورم و بیکاری و بزه کاری و مفاسد اجتماعی وجود دارد. بداخالقی و از بین رفتن احترام به موازین نیز دیگر نتیجه  نبود پس انداز در سبد اقتصادی خانواده هاست. قشر کم درآمد از دهک های اول تا سوم 
هیچ وقت توانایی پس انداز مالی نداشتند. از طرفی دهک های هشتم تا دهم نیز همیشه پس انداز باالیی داشته اند. بانک های کشور بر پایه پس انداز دهک های باال درآمدی تا االن دوام آورده اند؛ اقشاری که مازاد مصرف دارند و 

پول های خود را در بانک ها پس انداز می کنند.

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

شکافدستمزدوهزینه
علیرضاحیدری،کارشناسروابطکار

قانون کار همواره بر لزوم توجه به حداقل های زندگی کارگران تاکید کرده است. به دلیل سخت شدن شرایط پیدا کردن شغل کارگرانی که موفق به استخدام و یافتن کار می شوند به سختی حاضر خواهند شد به دالیل مختلف از 
کارخارج شوند. همچنین میزان حقوق و مزایایی که برای بسیاری از کارگران در نظر گرفته می شود آنقدر ناچیز است که صرفه پیگیری ندارد و بسیاری از این افراد با تمام شرایط سختی که انتظارشان را می کشد به کار مشغول می 
شوند. به عبارت دیگر در شرایط فعلی کار کم است و مدت زمان پیدا کردن شغل طوالنی است، یعنی اینکه فرد مدت زیادی بیکار می ماند، حال آنکه زمان بیکاری هم از خدمات مناسبی بهره مند نمی شود. نتیجه اینکه فرد وقتی 
شغلی پیدا می کند سعی می کند آن را حفظ کند و قراردادهای موقت کار دست او را برای پیگیری حقوقش می بندد. همچنین ترس از بیکاری موجب می شود که بسیاری از این افراد از حقوق ومزایایی که واقعا حقشان است چشم 

چوشی و به درآمدهای ناچیز بسنده کنند. 
ترکیب مجموع هزینه های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می کنیم را پوشش می دهد و در این سبد، اقالم کاالیی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل های یک زندگی است یعنی نمی توانیم کمتر از آن را ببینیم. 
این حداقل ها خودشان را با عدد نشان می دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت هایی است که در بازار وجود دارد. بنابراین توجه به حقوق و دستمزد کارگران بسیار ارزشمند است. به هر ترتیب وقتی صحبت از شغل می کنیم، درو اقع 
صحبت از شغل آزادانه بدون اینکه فرد وادار به انجام آن باشد، است. کارگر باید آزادانه بتواند شغلش را انتخاب کند، در واقع باید حق انتخاب داشته باشد. شرایط فعلی کاری ما چنین چیزی را برای کارگران تامین نمی کند. امنیت 

شغلی در بازار کار ما فراهم نیست. وقتی این اتفاق را آسیب شناسی می کنیم، می رسیم به اینکه میزان بیکاری بیش از حد متعارف است و برای یک شغل داوطلب زیادی وجود دارد.

در حالی آمارهای منتشــر 
شــده از افزایــش ۱۳۰۰ 
درصــدی شــکایت های 
کارگری در رابطه با پرداخت 
معوقات خبر مــی دهد که 
فعاالن کارگری اعالم کرده اند بسیاری از کارگران به 
دلیل ترس از بیکاری و خانه نشین شدن چشم خود را 
بر روی اجحاف در حق و حقوق و مزایای خود بسته اند. 
آمار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشــان می دهد 
میزان شکایت های کارگری در ارتباط با عدم پرداخت 
معوقات در دولت دوم ریاست جمهوری روحانی بیش 

از ۱۳۰۰ درصد رشد کرده اســت. بر اساس آمار این 
وزارت خانه، شمار شکایت های کارگری گزارش شده 
در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ هزار و ۸۸۹ مورد بوده که در 
سال ۱۳۹۷ به ۱۴۵ هزار فقره رسیده است. این آمار 

برای سال ۱۳۹۸ نیز ۱۴۳ هزار مورد اعالم شده است.
به این ترتیب،  میزان شکایت های گزارش شده کارگری 
درباره عدم پرداخت حقوق معوق طی دو سال ابتدایی 
دوره دوم دولت بیش از ۱۳۰۰ درصد رشد نشان داده 
است. این در شرایطی است که در ماه های گذشته نیز 
اعتصاب های کارگری در سازمان ها و صنایع دولتی و 
پتروشیمی برای اعتراض به حقوق و مطالبات معوق 
افزایش و گسترش یافته است. اخیرا حسین ذوالفقاری،  
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز  اعالم کرده 
بود شمار فراخوان های عمومی برای اعتراض در ایران 

نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته 
است.

عدم پرداخت مرتب حقوق کارگران، شــرایط سخت 
کاری و همچین عدم رســیدگی به شکایات این قشر 
جامعه، هر روز باعث بیشتر شدن فشار بر زندگی آنان 
می شود. یکی از آثار بحران های اقتصادی در زندگی 
افراد از دست رفتن امنیت شــغلی آن ها بود. روزانه با 
خبرهای متعددی در خصوص عدم پرداخت حقوق 
به کارگران و کارمندان مواجه می شویم. اخباری که 
ممکن است بعد از چند ســال عادی به نظر آید. خبر 
ورشکستگی کارخانه یا تعدیل نیروی یک شرکت، اما 
واقعیت این اتفاقات، بیش از یک آمار و خبر معمولی 
اســت. این تغییرات به معنی صدمــه بزرگی بر بدنه 

خانواده و زندگی کودکان آن خانواده خواهد بود.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورای 
اسالمی کار با اشــاره به اینکه ۹۶ درصد قراردادهای 
کار موقت اســت گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد 
از ۹۶ درصــد قراردادهای موقت، از مزایای شــغلی 
بهره مند نیستند. توفیقی بیان کرد: دولتمردان می 
گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت  نمی کند، به 
ادارات کار شــکایت کند. اما به راســتی کدام کارگر 
شــکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد 
شــکایت کند؟ کارگری که طبق مــاده ۷ قانون کار 
قراردادش لحاظ نمی شــود و حتی یک نســخه از 
قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری 
که از ترس بیکاری و نداشــتن امنیت شغلی کار می 
 کند شــکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، 

شکایت کند؟

شکایت های كارگری برای پرداخت معوقات بیش از 1300 درصد رشد كرد

سکوت کارگران در برابر حذف مزایای شغلی
رنج كارگران از ناامنی شغلی

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

دبیر كانون كامیون داران مطرح كرد

افزایش ۴ برابری قیمت الستیک

طبق اعالم اتاق اصناف:

گران فروشی کمتر شده، احتکار بیشتر

پرداخت۲۰هزارتسهیالتکروناییباسفتهالکترونیک

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده اعالم كرد

هنوز با افزایش قیمت شوینده ها موافقت نشده است
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