
رئیس ســازمان خصوصی ســازی از تمدید مهلت 
پذیره نویسی پاالیشــی یکم خبر داد.علیرضا صالح 
در یک برنامــه تلویزیونی اعالم کــرد: مهلت پذیره 
نویسی پاالیشی یکم تا ســاعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ 
شهریورماه تمدید شده است و متقاضیان می توانند 
از طریق بانکها یا کارگزاری ها نسبت به پذیره نویسی 
این صندوق اقدام کنند.وی با بیان اینکه پاالیشــی 
یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، 
تبریز، اصفهان و بندرعباس است، تاکید کرد: قیمت 
ســهامی که به این صندوق تعلق خواهد گرفت ۲۰ 
درصد کمتر از قیمت سهام  چهار پاالیشگاه مذکور 
در پایان روز چهارم شــهریورماه است.بر اساس این 

گــزارش، متقاضیان خرید این صنــدوق می توانند 
در بازه زمانی تعیین شــده به صــورت حضوری و 
غیرحضوری از طریق بانک ها نســبت به خرید این 
صندوق اقدام کنند. همچنین افرادی که دارای کد 
معامالتی هستند می توانند به صورت غیرحضوری از 
طریق سامانه معامالتی کارگزاری خود نسبت به ثبت 
ســفارش خرید اقدام کنند.بر این اساس، بانک های 
منتخب شامل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، 
صادرات، تجارت، توســعه تعاون، رفــاه کارگران، 
قرض الحسنه مهر ایران، پســت بانک ایران، اقتصاد 
نوین، پارســیان، پاســارگاد و کارآفرین می شوند. 
اطالعات مورد نیاز برای تکمیل اطالعات نیز شامل 

نام، نام خانوادگی، شــماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، 
کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی 
فــرد پرداخت کننــده می شــود.از ویژگی های این 
صندوق این است که پذیره نویسی برای هر شخص 
حقیقی ایرانی دارای کد ملی تا سقف ۵۰ میلیون ریال 
امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان 
وجود ندارد. البته متقاضیانی که در نخستین مرحله 
پذیره نویســی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
واسطه گری مالی یکم شــرکت کرده اند، می توانند 
در مجموع دو صندوق ســرمایه گذاری واسطه گری 
مالی یکم و سرمایه گذاری پاالیشی یکم تا سقف ۵۰ 

میلیون ریال پذیره نویسی کنند.

 مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران با بیان اینکه 
۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی تایید شده مسکن ملی 
آورده اولیه را واریز کرده اند، گفت:  مردم از افتتاح حساب 
تا ۱۵ روز فرصت واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی را دارند 
وگرنه حذف می شوند.خلیل محبت خواه در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا دربــاره آخرین وضعیت پروژه 
ساخت مسکن در منطقه تهرانسهر اظهار داشت: مدل 
ســاخت این پروژه مشارکتی اســت اما خارج از طرح 
مســکن ملی نخواهد بود.وی با بیان اینکه در تهرانسر 
۲ هزار مســکن ملی ساخته می شــود، گفت: ساخت 
9۰۰ واحد در چهار بلوک در این منطقه آغاز شده  است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره مدت زمان 

تحویل این واحدها ادامه داد: شهریور ماه سال گذشته 
ساخت این واحدها آغاز شــد. در قرارداد منعقد شده 
مدت زمــان تحویل واحدها ۳6 ماهه اســت و تاکنون 
۱۲ ماه از این قرارداد طی شده است.محبت خواه درباره 
نحوه عرضه واحد های تهرانســر گفت: هنوز ساز و کار 
تعریف شــده برای نحوه عرضه آن بــه تصویب نهایی 
نرسیده است اما دو گزینه در نظر گرفته شده اول اینکه 
عرضه از طریق ثبت نام باشــد و دوم اینکه نحوه عرضه 
در قالب فراخوان انجام شود.وی همچنین درباره آخرین 
وضعیت واریز آورده متقاضیان مســکن ملی اســتان 
تهران اظهار داشت: براســاس پاالیشی که انجام شده 
۲۰ هزار نفر احراز شرایط شده اند و برای افتتاح حساب 

تایید شده اند اما تا کنون دو هزار نفر از این عدد نسبت به 
واریز وجه خود اقدام کرده اند.مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان تهران ادامه داد: البته با اقداماتی که اخیرا در 
راستای تسهیل ثبت نام و واریز وجه و ارایه مدارک انجام 
شده، اســتقبال افراد برای واریز وجوه افزایش یافته و 
روند رو به رشد است.محبت خواه با بیان اینکه ۱8 هزار 
نفر دیگر باید هر چه سریع تر نسبت به واریز وجه اقدام 
کنند، افزود: زمین ها آماده شده اند و ساخت این واحدها 
در برخی از مناطق هم آغاز و کلنگ زنی ها انجام شده، 
بنابراین مردم هم باید نسبت به واریز آورده اولیه که ۴۰ 
میلیون تومان است،  اقدام کنند و از افتتاح حساب تا ۱۵ 

روز فرصت واریز وجه را دارند وگرنه حذف می شوند.

بانک مرکــزی در هفته جاری هیچ ســفارش فــروش اوراق بدهی دولتی از 
طرف بانک ها دریافت نکرده که نشان دهنده کفایت میزان نقدینگی در بازار 

بین بانکی است.
به گــزارش بانک مرکــزی، پیــرو اطالعیه روز دوشــنبه ۲۴ شــهریورماه 
۱۳99 در خصــوص موضــع بانــک مرکــزی در عملیــات بازار بــاز، این 

بانــک در مهلت تعییــن شــده از طریــق ســامانه بــازار بین بانکی هیچ 
 ســفارش فــروش اوراق بدهی دولتــی از طــرف بانک ها دریافــت نکرده

 است.
 عدم ارسال ســفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک ها نشان دهنده 

کفایت میزان نقدینگی در بازار بین بانکی است.

بانــک مرکــزی در چارچــوب مدیریــت نقدینگــی مــورد نیــاز بــازار 
 بین بانکــی ریالــی، عملیــات بــازار بــاز را بــه صــورت هفتگــی اجرا 

می کند. 
موضع این بانک )خریــد یا فروش اوراق بدهی دولتی( بر اســاس پیش بینی 
وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکــی و با هدف کاهش نوســانات نرخ بازار 

بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار بین بانکی 
اعالم خواهد شــد. متعاقب اطالعیه مزبــور، بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی می توانند در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، 
 نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی

 اقدام کنند.

چالش های ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی در طول ماه های گذشته همواره 
ادامه داشته و آنچه که در حال حاضر بیشترین توجه را به خود جلب کرده، پاسخ 
به یک سوال است؛ در ســال های 9۷ و 98، بخش خصوصی چند میلیارد دالر 

ارز را باز نگرداند؟
به گزارش ایســنا، به دنبال از ســرگیری تحریم های اقتصادی آمریکا در سال 
۱۳9۷، دولت تالش کرد با مدیریت منابع ارزی خود، راه را بر کاهش هزینه ها 
و انتقال ارزهای باقی مانده به کشور هموار کند. هرچند بخش خصوصی نیز با 
ایفای تعهدات ارزی موافقت کرده اما به نظر می رسد اختالف نظرهای اجرایی 

هنوز بر جای خود باقی است.
در کنار مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات به 

کشور در پایان تیر ماه امســال که با وجود مخالفت اتاق بازرگانی از سوی بانک 
مرکزی اجرایی شد، میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز یکی دیگر از محل های 
اختالف بوده اســت؛ تا جایی که بانک مرکزی در آمار ابتدایی خود اعالم کرد 
که حدود ۲۷ میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور بازنگشــته و اتاق بازرگانی از 
همان ابتدا اعالم کرد چنین عددی را قبول ندارد.آنچه که در این اختالف نظر، 
کفه ترازو را به سمت اتاق سنگین تر می کند، صحبت های اخیر رییس سازمان 
توسعه تجارت اســت. حمید زادبوم گفته که از فروردین ۱۳9۷ تا پایان ۱۳98 
، بدون احتســاب فرآورده های نفتی، گاز و بنزین، ۲۱ هزار و ۱8۴ صادرکننده، 
صادرات انجام داده اند که حدود ۱۷ میلیارد دالر تعهد ایفا نشده دارند. از سوی 
بانک مرکزی نیز اعالم شده که از این میزان، حدود ۱۰ هزار صادرکننده کارت 

بازرگانی نداشته اند که مربوط به دیگر بخش ها مانند پیله وری و مرزنشینی و ... 
می شود و برآورد می شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش 
مربوط باشد. همچنین ۲۲۰۰ صادرکننده کل تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند.

این صحبت به معنای آن است که سازمان توسعه تجارت عدد موجود در آمارهای 
خود را حدود ۱۰ میلیارد دالر کمتر از بانک مرکزی در نظر گرفته است. در کنار 
آن از این عدد ۱۷ میلیارد دالری نیز بخش خصوصی ســهم کوچکی را گردن 

می گیرد و معتقد است مابقی ارزها را باید در محل دیگری جست و جو کرد.
مسعود خوانســاری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در جدیدترین توضیحات 
خود گفته که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ۱۷ میلیارد دالر ارز بازنگشته 
به کشور وجود دارد. از حدود ۲۱ هزار صادرات انجام شده، ۱۰ هزار صادرات با 

کارت های پیله وری یا سایر شیوه هایی که به کارت بازرگانی مربوط نمی شود 
انجام شده است و از ۱۱ هزار کارت بازرگانی، بیش از ۲۰۰۰ صاحب کارت تمام 

تعهدات ارزی خود را به طور کامل اجرایی کرده اند.
وی ادامه داد: به این ترتیب حدود نیمی از صادرات از طریق کارت های پیله وری 
و سایر شیوه ها انجام شده و در میان صاحبان کارت های بازرگانی نیز رفع تعهد 
بیش از ۲۰۰۰ صادرکننده قطعی اســت. به این آمار باید عملکرد شرکت های 
عمومی و شبه دولتی بزرگ مانند برخی پتروشیمی ها یا صنایع فوالد را نیز اضافه 
کنیم که بخشی از ارز بازنگشته نیز به آنها مربوط است. به این ترتیب ما معتقدیم 
کل سهم بخش خصوصی از ارز بازنگشــته حداکثر پنج میلیارد دالر است که 

بخشی از آن نیز به واردات موقت و محدودیت های تحریم بازمی گردد.

در حالی که گزارش دوره سوم طرح »شامخ« افزایش میزان رکود خرده فروشان 
در تیر نسبت به خرداد 99 را نشــان داده بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاکی 
از بهبود وضعیت خرده فروشی در مرداد نســبت به تیر است.معاونت اقتصادی و 
برنامه ریزی اتاق اصناف ایران، گزارش دوره چهارم طرح شــاخص مدیران خرید 
)PMI( خرده فروشی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ کل )۵۱.۱9(، 
نشان دهنده بهبود وضعیت بخش خرده فروشی در مرداد ماه ۱۳99 نسبت به تیرماه 
۱۳99 )۳۷.۵۰( است.همچنین شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند 
کار )۵۵.9۵( در مرداد، بیشترین میزان شاخص ها در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ بوده 
است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۴۰.۴8( در مرداد، کمترین مقدار 
شاخص در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ بوده است. بیشترین میزان تغییر هم مربوط به 
شاخص میزان فعالیت های انجام شده است )۳6.۵۱ درصد( که نشان دهنده بهبود 

واحدهای خرده فروشی و بهتر شدن وضعیت فروش در مرداد نسبت به تیر است.

۷مشکلعمدهبخشخردهفروشی
هفت مشکل عمده بخش خرده فروشی بر پایه این گزارش، »کاهش تقاضا برای کاالهای 
بادوام به دلیل بحران کرونا«، »کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای مؤثر در بازار«، 
»عدم شــفافیت زنجیره تأمین کشــور«، »خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس«، 
»قیمت تمام شده باال به دلیل خرد بودن«، »وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در 
بازار ارز«، »تورم باال و گران شدن کاال و خدمات در کشور« است.همچنین در تحلیل 
شامخ بخش خرده فروشی در مرداد ۱۳99 می توان گفت که شرایط بازار کشور با توجه 
به نوســان قیمت ارز که تأثیرگذار بر قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی بوده 
است مردم را به سمت خرید اقالم ضروری معیشت و عدم توجه به خرید کاالهای لوکس 
و بادوام برده است که این مهم در شاخص شامخ به خوبی نمایان شده است و حرکت 
شــاخص از ۳۷.۵۰ در تیر ماه به ۵۱.۱9 در مرداد ماه این امید را به فعاالن این بخش 

می دهد که کسب و کارهای این بخش در حال خروج از رکود بحران کرونا هستند.

شامخباالی۵۰درصدمفهومرونقدارد
با توجه به این که عدد شــامخ باالی ۵۰ مفهوم رونق دارد، در مرداد ماه افزایش 
میزان فعالیت های انجام شده )تولید، ارائه خدمات و …( نشان گر رونق و تالش 

بیشتر فعاالن در این دوره است.

عدماعتمادبهثباتاقتصادی
کاهش شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده از ۵۳.۱۳ 
به عدد ۴8.8۱ بیان گر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعاالن 
نسبت به آینده اســت که تاثیرپذیر از وضعیت اقتصاد کالن کشور و وضعیت 
عدم ثبات در بورس، ارز، طال و … است. رفع این مشکل نیازمند ارائه طرح های 
علمی و مبتنی بر عقالنیت از سوی دولت برای برون رفت از این مشکالت جهت 

بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آینده ای روشن است.

افزایش۴.۴۱درصدینیروهایانسانی
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی با افزایش ۴.۴۱ درصدی 
نسبت به ماه گذشته نشان دهنده افزایش شعب فروشگاه ها )ی زنجیره ای( و به 
تبع بیشتر شدن میزان فروش کاال و محصوالت است.در شاخص های »میزان 
سفارشات جدید مشتریان«، »میزان استخدام نیروی انسانی« و »میزان فروش 
کاالها و خدمات«، افزایش نسبت به تیرماه مشــاهده می شود که همگی این 
عوامل در کنار »ســرعت انجام و تحویل ســفارش و یا فراینــد کار«، منجر به 
افزایش عدد شامخ کل شده است.بی ثباتی و نوســانات نرخ ارز موجب شده تا 
میزان صادرات کاال در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش یابد 
)۱.۵9- درصد( روند رشد فروش، فروشگاه های زنجیره ای کشور در دوره مرداد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیان گر کاهش توان خرید است زیرا با توجه 

به تورم کشور، شاهد رشد ) به جز در چند قلم کاال( متناسب با تورم نیستیم.

۹۰ درصد متقاضیان مسکن ملی آورده را واریز نکردندمهلت پذیره نویسی پاالیشی یکم باز هم تمدید شد

بانک ها این هفته هیچ اوراق بدهی خریداری نکردند
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يادداشت

  اخذ مالیات
 از سفته بازی

تشدید حباب بورس  با 
تخصیص منابع صندوق توسعه

اقتصاد ایران به دلیل نفتی 
بودن از کسب درآمدهای 
دیگر عقب مانده است و در 
این بین یکی از مهم ترین 
درآمدهایی کــه تاکنون 

نادیده گرفته شده...

وحیدشقاقی،اقتصاددان

احسانسلطانی،اقتصاددان
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 مالیات  ستانی 
از خانه و خودروی 

الکچری

 رشد 62درصدی
 قیمت   مسکن 

تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس تصویب شد

حمایت  تورم زا  ی دولتی   از بورس
صفحه۴
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 بالتکلیفی تولید  و تجارت 
»کسب و کار«    تبعات   تعلل   دولت   در معرفی  وزیر  صمت  را  بررسی  می کند

100 هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی کشور بالتکلیف اند

آئین نامه های اجرایی احکام مالیاتی قانون بودجه 
از جمله مالیات بر خانه هــا و خودروهای لوکس 
در حال نهایی شــدن اســت. با توجه به کاهش 
درآمدهای نفتی در کمیسیون تلفیق سعی شده 
منابع دولت افزایش یابــد و یکی از این منابع هم 
اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس است. 
در همین راســتا، برای دریافت مالیات از خانه و 
خودروهــای لوکس مصوباتی در حــال  در حال 
نهایی شــدن اســت. در تبصره 6 قانون بودجه 
۱۳99 اخذ مالیات از واحدهای مســکونی باالی 
۱۰ میلیارد تومان و خودروهای لوکس باالی ۵۰۰ 

میلیون تومان تصویب شده...

مرکز آمار اعالم کرد: تعداد معامالت انجام شده در 
بخش خرید و فروش مســکن در بهار 99 نسبت به 
فصل قبل از آن )زمستان( ۲۱.۴ درصد و نسبت به 
بهار سال گذشته ۱8.۷ درصد کاهش یافته بود.   مرکز 
آمار گزارش اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط 
شهری کشور در بهار 99 را منتشر کرد. این اطالعات 
از بنگاه های معامالت ملکی کشور جمع آوری شده 
است.   براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
بهار امسال نسبت به زمستان گذشته ۲۲.۱ درصد 
رشد داشته است.با وجود رشد ۲۲.۱ درصدی قیمت 

زمین در دوره مذکور تعداد معامالت...

اختالف 22 میلیارد دالری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی

بخش خصوصی چند میلیارد دالر ارز باز نگرداند؟

بهبود وضعیت خرده فروشی در مرداد 



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
صدور جواز به پتروشیمی ها و فوالدی ها 

برای عرضه ارز در صرافی های مجاز
رییــس کل بانک مرکــزی در یادداشــتی 
اینســتاگرامی بــا اشــاره به صــدور جواز 
به پتروشــیمی ها و فوالدی هــا برای عرضه 
ارز در صرافی هــای مجــاز، التهابــات اخیر 
در این بازار را ناشــی از راه اندازی ماشــین 
تبلیغاتی دولــت آمریکا با طــرح لغو تمام 
 معافیت هــای تحریمی از چنــد هفته پیش 

دانست.
عبدالناصــر همتــی، رییــس کل بانــک 
مرکــزی با اشــاره بــه راه اندازی ماشــین 
تبلیغاتی دولت آمریــکا در زمینه طرح لغو 
تمام معافیت هــای تحریمی، ایــن اقدام را 
آخرین تالش بــرای ایجاد التهــاب در بازار 
ارز دانســت و به مردم توصیه کرد تا سرمایه 
 خــود را در معــرض ایــن بازار پرریســک 

قرار ندهند.
همتــی در این یادداشــت کــه در صفحه 
اینستاگرام وی منتشر شــده است، نوشت:  
به نظر نمی رســد بــرای آمریکایی ها اقدام 
دیگری در جهــت اعمال فشــار حداکثری 
باقی مانده باشد. آمریکایی ها از این کار بیشتر 
هدف تبلیغاتــی دارند و طبیعی اســت که 
نوسان گیران و ســودجویان نیز در بازار ارز 
برای بهره گیری ازفضــای تبلیغاتی، تالش 

الزم به عمل بیاورند.
وی ضمن تاکید بــر اولویت ثبــات در بازار 
بــرای بانک مرکــزی، افزود: ایــن بانک در 
حاشــیه نرخ بازار نســبت به عرضه سنگین 
اقدام و اجازه آربیتراژ )فاصلــه قیمتی بازار 
رسمی و غیر رسمی( و نوسان گیری نخواهد 
داد. همچنین بانک مرکــزی ضمن افزایش 
عرضه در بــازار ثانویه )نیمــا(، در چارچوب 
تسهیل و تســریع تامین ارز وارد کنندگان 
در این بازار به پتروشــیمی ها ،فوالدی ها و 
معدنی هــا اعالم کرد که آنها نیــز می توانند 
ارز حاصــل از صــادرات خود را، عــالوه بر 
صرافی های بانکی، مســتقیم به صرافی های 
 مجاز برای واردات کاالهای دارای تخصیص

 ارز بفروشند. 
رییس کل بانــک مرکزی در پایــان خاطر 
نشان ساخت: نرخ های ارز در بازار، نرخ های 
اقتصادی نیســتند و دوام نخواهند داشت. 
امیدوارم مــردم دارایی خــود را در معرض 

ریسک بازار ارز قرار ندهند.

پرداخت 2083 فقره تسهیالت 
حمایتی بانک آینده به ارزش بیش 

از 329 میلیارد ریال
بانــک آینــده، از کســب وکارهایی کــه 
به دلیل شــرایط ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونا در فعالیــت اقتصادی خود، آســیب 
 دیده انــد، با اعطــای تســهیالت، از آن ها 

حمایت کرد.
بانک آینــده با هــدف کمک بــه صاحبان 
کســب وکارهای آســیب دیده ناشــی از 
همه گیری کرونــا و به منظــور حفظ رونق 
اشــتغال و جبــران بخشــی از خســارات 
عملیاتــی واحدهــای تولیــدی کشــور تا 
تاریــخ 1399/06/25، تعــداد 3704 فقره 
تســهیالت به ارزش بیــش از 708 میلیارد 
 ریال معرفی شــده به بانک را در دستور کار 

خود دارد.
گفتنــی اســت؛ از تعــداد 3704 فقــره 
تســهیالت معرفی شــده به بانــک آینده، 
تعداد بیش از 2083 فقره، تســهیالت خود 
را دریافت کردند که ارزش کل پرداختی این 
 تســهیالت، حدود مبلغ 329 میلیارد ریال

 است.
پرونــده هــای ســایر واحدهــای تولیدی 
معرفی شــده به بانــک نیز در اســرع وقت 
در حال بررســی اســت که پس از تکمیل و 
مطابقت با ضوابط بانک مرکــزی ج.ا.ایران، 
 تســهیالت حمایتــی آن ها نیــز پرداخت 

می شود.
بانک آینده بــا توجه بــه اولویت های خود، 
مبنی بر حمایت از فعاالن اقتصادی و افزایش 
تولید و اشــتغال، برنامه های هدف مندی را 
در جهــت تأمین مالی شــرکت های خرد و 
 متوســط، به اجرا درآورده است که کماکان 

ادامه دارد.

خبر

بانک ها

جلسه اخیر شورای عالی بورس 
که موضــوع ســرمایه گذاری 
بانک ها در بازار ســرمایه در آن 
بررسی شد، واکنش هایی را در 
پی داشته است. در حالی رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ورود بانک ها و مؤسسه های 
اعتباری به بازار سهام کشور را تخلف قانونی و عبور از مجلس 
دانست که دو نماینده مجلس در جلسه مربوطه به عنوان ناظر 
حضور داشته و اعضای شــورای عالی بورس از آن به عنوان 
یک اقدام حمایتی یاد کردند. به گزارش ایرناپالس، بررسی 
آیین نامه پیشــنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از 
حقوق سهام داران و ســرمایه گذاران در جلسه اخیر شورای 

عالی بورس، واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است.
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره مواد این آیین نامه پیشنهادی گفته، براساس این 
آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات الزم به ســازمان 
بورس و اوراق بهادار در جهت الزام ســهامداران عمده 
به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. 
همچنین منع مشــارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده 
16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها 

در تأسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.
با تصویب و ابالغ این آیین نامه، موضوع صیانت از بازار 
سرمایه طراحی و اجرایی شــدن ابزارهایی مانند سهام 
خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری 
صورت می گیرد. این در حالی اســت کــه حمیدرضا 
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
روز شنبه در توئیتی درباره این آیین نامه نوشت: »مصوبه 
شورای عالی بورس در رابطه با الغای مواد16 و17 قانون 
رفع موانع تولید، بــرای ورود بانک ها و مؤسســه های 
اعتباری به بازار سهام کشــور، تخلف قانونی و عبور از 
مجلس اســت. باید مراقب اعتماد و منافع عمومی بود. 
وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان بورس باید این هفته در 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو باشند.«

واکنش سه عضو شــورای عالی بورس به 
اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

اظهار نظر رئیس کمیســیون برنامه و بودجه واکنش 
اعضای شورای عالی بورس را به همراه داشت.

شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس و رئیس هیات 
مدیره شرکت بورس کاالی ایران در توئیتی نوشت: »دو 
عضو محترم از مجلس شورای اسالمی ناظر بر مصوبات 

شورای بورس هســتند. همچنین با توجه به تخصصی 
بودن مصوبات شورا، انتظار می رود قبل از انتشار اطالعات 
نادرست در خصوص تصمیم شورا در فضای رسانه ای، 
به جهت حفظ حقــوق مردم و محمــل قانونی مصوبه 

مذکور، حداقل با رئیس شورای بورس مذاکره می شد.«
ســعید اســالمی بیدگلی، دبیــرکل کانــون نهادهای 
ســرمایه گذاری و نماینده کانون های سرمایه گذاری در 
شورای عالی بورس نیز نوشت: »رئیس کل بانک مرکزی 
به عنوان عضــو و دو نماینده مجلس به عنــوان ناظر در 
جریان جلسات شورای  عالی بورس هستند. شورای  عالی 
بورس اختیارات الزم برای اخذ تصمیمات را داشته است. 
امیدواریم با همکاری هم بتوانیم به ثبات بازارهای مالی 
کشور کمک کنیم.« حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و دیگر عضو شورای عالی بورس نیز در همین 
ارتباط نوشت: »در شرایطی که همه برای بازگشت ثبات و 
آرامش به بورس تالش می کنند، رئیس محترم کمیسیون 
بودجه مجلس، ندیده و نشنیده تصمیمات شورای عالی 
بورس را تخلف محرز تشخیص داده اند! با توجه به حضور 
دو نماینده ناظر مجلس در این شورا، بهتر نبود که در مورد 

جزئیات ابتدا با همکاران خود مشورت می کردند؟«
دیروز)یکشنبه 23 شــهریور( نیز نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
و دارایی و عبدالناصر همتــی رئیس کل بانک مرکزی 
وضعیت بازار سرمایه و نوسان های قیمت ارز را پیش از 
آغاز جلسه علنی، به مدت سه ساعت و نیم بررسی کردند.

سیاست حمایتی شورای عالی بورس از بازار
یک کارشناس بازار ســرمایه در گفت وگو با ایرناپالس، 
موارد بررسی شده در جلسه اخیر شورای عالی بورس را 
اقدامی برای حمایت از بازار سرمایه دانست و به بررسی 
ابعاد آن پرداخت. فردین آقابزرگی در این رابطه گفت: 
یکی از مواردی که باید درباره شورای عالی بورس در نظر 

داشته باشیم این است که موضوع برداشت از صندوق 
توسعه ملی یا هر سازوکاری از جمله بازنگری در قانون 
منع سرمایه گذاری بانک ها، پیشنهادهایی هستند که 

باید در مراجع مربوطه تصویب و تبدیل به قانون شود.
اشاره آقابزرگی به ماده قانون بازار اوراق بهادار است که 
در آن پیشنهاد آیین نامه های الزم برای اجرای این قانون 
جهت تصویب در هیات وزیران  به عنوان یکی از وظایف 
شورا ذکر شده است. این کارشناس بازار سرمایه درباره 
سازوکار حمایتی این آیین نامه گفت: به دلیل سیاست 
حمایت از بازار و از آن جایی که بانک ها منابع نقد در اختیار 
دارند، در شورای عالی بورس مطرح شد تا منع قانونی که 
پیش از این وجود داشت، برداشته شود. در این صورت 
بانک ها می توانند از منابع نقد خود برای حمایت و صیانت 
از حقوق سهامداران و به ویژه سهامداران خرد و هنچنین 

جلوگیری از ریزش سهام و اصالح قیمت استفاده کنند.

پیامد وضع یک قانون بر روند عرضه و تقاضا
آقابزرگی با یادآوری تفاوت این پیشنهاد با سهامداری کسانی 
که از پیش به هر دلیل مالک بنگاهی یا سهامدار شرکتی 
بودند، گفت: این موارد موضوع های جداگانه ای هســتند. 
تکالیف بانک مرکزی حکم می کند بانک ها، مازاد 50 درصد 
سرمایه گذاری و نیز شــرکت های تابعه خود را در بورس 
عرضه کنند. وی ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سال جاری 
شاهد بودیم که سیاست های تشویقی و دستوری صادر شد 
و بانک ها را مکلف کرد تا دارایی های مازاد خود را  از جمله 

امالک و مستغالت شرکت های سرمایه پذیر عرضه کنند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیم های جلسه اخیر 
شورای عالی بورس نیز گفت: به نظر می رسد این موضوع 
بیشتر تالش برای اطمینان بخشی به سهامداران و اشخاصی 
است که دغدغه فروش سهام دارند تا اعالم شود می توان با 
وضع یک قانون ساده، روند عرضه و تقاضا را به نفع هر یک 
از این دو طرف تغییر داد. البته به نظر می رسد تصویب این 

پیشنهاد فرایند زمانبری است، اما به شرط ایجاد ضرورت، 
همین سیاست می تواند به سرعت به یک قانون تبدیل شود.

مگر بانک ها در بورس نبودند؟
برخی از ســهامداران خرد پس از اعالم جزئیات جلسه 
شــورای عالی بورس این پرســش را مطرح کردند که 
مگر پیش از این بانک ها در بورس نبودند؟ این پرسش 
در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد تفاوت بین 
پذیرفته شدن بانک ها در بورس و سرمایه گذرای آن ها 

در این بازار برای برخی افراد به درستی روشن نیست.
آقا بزرگی در این رابطه توضیح داد: سهام صنایع مختلفی 
از جمله مؤسسه های مالی و اعتباری و بانک ها در بورس 
پذیرفته شده و آحاد مردم و تک تک سهامداران می توانند 
تحت اراده و اختیار خود، سهام هر یک از بانک های قابل 
معامله در بورس را خریداری کنند. موضوع جلسه اخیر 
شورای عالی بورس در رابطه با تزریق نقدینگی از جانب 
بانک ها برای خریداری سهام شرکت هایی است که احتماالً 
دارای سقف فروش در بورس هســتند. بنابراین خرید و 
فروش سهام بانک ها در بورس با سرمایه گذاری بانک ها 

در این بازار، دو مقوله کامالً متفاوت از یکدیگر هستند.

آثار اقتصــادی ورود بانک هــا به عنوان 
سرمایه گذار در بورس

این کارشناس بازار ســرمایه درباره آثار اقتصادی ورود 
بانک ها به عنوان سرمایه گذار در بورس گفت: به طور کلی 
دیدگاه تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار پول که بانک ها 
متولی و عوامل اجرایی آن هستند، بر اساس تعاریف و 

ادبیات اقتصادی، در بازه زمانی یک ساله انجام می شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اختالطی بین شیوه تأمین 
مالی کوتاه مدت توسط بازار پول و بلندمدت یعنی در بازار 
سرمایه ایجاد کنیم، نابهنجاری هایی به وجود خواهد آمد 

که به مرور زمان، اقتصاد کشور را متأثر می کند.
وی افزود: بر این اساس، چگونگی تأمین مالی از یک چرخه 
یعنی بازار پول وارد چرخه دیگری یعنی بازار ســرمایه 
می شود و یک تناقض ساختاری در اقتصاد ایجاد می کند. 
این تداخل وظایف موجب نابســامانی هایی در اقتصاد 
می شود. به گونه ای که در حال حاضر نیز شاهدیم بیش 
از 80 درصد منابع الزم برای اجرای طرح های توسعه ای، 
از بازار پول تأمین می شــود.  این کارشناس بازار سرمایه 
ادامه داد: سیاســت های اقتصادی به منابع کوتاه مدت 
فقط در بازه های زمانی کوتاه اجازه می دهد در همان حوزه 
سرمایه گذاری شوند. تغییر این روش برای دستیابی به 
اهداف کوتاه مدتی مانند هدایت و ساماندهی به فضای 
موجود بازار ســرمایه، موجب ایجاد ناهنجــاری در بازه 

میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور خواهد شد.

واکنش ها به مخالفت رییس کمیسیون  برنامه وبودجه مجلس؛

بورس  بازی  بانک ها  قانونی  است؟

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد
کاالهای حمایت شــده با ارز 

دولتی نباید گران شوند
جلسه بررســی مســائل مربوط به کاالهای 
اساسی و ضروری روز گذشته به ریاست معاون 

اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اســحاق جهانگیری در این 
جلسه با اشــاره به نارضایتی مردم از افزایش 
قیمت برخی از کاالهای اساســی و مورد نیاز 
مردم مثل تخم مــرغ در روزهــای اخیر، بر 
ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت 
دقیق بر بازار کاالهای اساســی و ضروری که 
با ارز دولتــی مورد حمایت قــرار می گیرند، 

تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
حمایت از تولید کننــدگان و نیز توجه ویژه و 
حمایت از مصرف کننــدگان باید به صورت 
توأمان در تعیین قیمت ها مد نظر قرار گیرد، 
تصریح کرد: تعیین قیمت باید به گونه ای باشد 
که تولید مقرون به صرفه باشد و در عین حال 
باید به این موضوع نیز توجــه کرد که قیمت 
کاالهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار 
کم درآمد جامعه را تشکیل می دهد نباید به 
گونه ای تعیین شود که بر معیشت مردم فشار 
وارد شود. جهانگیری از وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با 
استفاده از ساز و کارهای مختلف نظیر مدیریت 
صادرات، برنامه ریزی الزم را برای ساماندهی 
تولید کاالهای مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ 
و جلوگیــری از افزایش قیمت این دســت از 

محصوالت انجام دهند.
در این جلســه کــه وزیر جهاد کشــاورزی، 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان نیز حضور داشــتند، دالیل 
گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد با 
اعمال محدودیت و تعیین عوارض بر صادرات 
تخم مرغ، قیمت این محصول در بازار کنترل 
شود و ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان نیز ماموریت یافت با هماهنگی 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ضمن تعیین قیمت تخم مرغ نسبت 

به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند.
همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با 
هماهنگی وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 
بانک مرکزی، برنامه ریزی الزم را برای واردات 

و تامین نهاده های دامی انجام دهد.

روند کنــد پرداخت وام ودیعه 
مسکن

وزیر راه و شهرســازی از دستور رئیس جمهور 
برای عرضه فوالد و قیر خارج از بورس خبر داد 
و گفت: خروجی پرداخت وام ودیعه مسکن به 
مستأجران قابل قبول نیست. به گزارش تسنیم، 
محمد اسالمی در حاشیه مراسم معارفه نماینده 
ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی با 
اشاره به اینکه روند پرداخت وام ودیعه مسکن 
کند است، اظهار کرد: البته خوشبختانه طی 3 
روز اخیر ســرعت اعطای وام افزایش یافته اما 
همچنان خروجی خیلی کم بوده اســت و آمار 
پرداخت وام قابل قبول نیست. وی ادامه داد: با 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت 
وام ودیعه مسکن ساده سازی و روان سازی شده 
اســت، از این رو انتظار می رود مردم با سرعت 

باالتری وام را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود 8 هزار 
وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده 
است از آماده تحویل بودن 5 هزار مسکن ملی 
خبر داد و افزود: 40 هزار واحد مسکن مهر نیز 
آماده افتتاح است که البته بدون برگزاری مراسم 

افتتاح تحویل آنها را آغاز کرده ایم.
اسالمی درخصوص قیمت مصالح ساختمانی 
نیز گفت: مســئوالن مربوطه بایــد برای بازار 
و جلوگیری از گرانفروشــی اقدامــات الزم را 
انجام دهند. متأســفانه قیمت همــه کاالها 
لجام گســیخته شــده اســت و در حق مردم 
اجحاف می شود. وی با تصریح به اینکه "همه 
از این وضعیت ناراضی هســتند" گفت: عضو 
ســتاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست ما باید 
بتوانیم بازار را کنترل کنیم. امروز رئیس جمهور 
دستور داد فوالد و مصالح ســاختمانی خارج 
از بورس عرضه شــود در این راستا دستورات 
الزم به وزارت صمت و ســتاد تنظیم بازار داده 

شده است.

اخبار
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رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: امیدواریم هفته آینده 
از بین سه گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
جمع بندی رسیده و یک نفر را به مجلس معرفی کنیم.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات 
دولت، درباره زمان معرفی وزیر پیشــنهادی صنعت، 
معدن و تجارت اظهار کرد: این وزارتخانه در گذشــته 
شامل 4 وزارتخانه می شــد که البته نظر ما این است 
که جنس وزارت بازرگانی با صنعتی متفاوت است. ما 
در دولت وزیری می خواهیم که ارزاق ، کاالهای مورد 
نیاز مردم و بازار را نمایندگی کند. وزیر صنعت گرفتار 
مسائل صنعت و معدن است و کمتر وقت می کند که به 
بازرگانی بپردازد. مخصوصا امسال که سال جهش تولید 
است و باید برای تحقق شعار سال تالش بیشتری کند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه وزیر پیشنهادی دولت در 
مجلس رای نیاورد و این گونه هم نیست که ما ده وزیر 
ردیف کرده باشیم که پشت سر هم آنها را معرفی کنیم. 
پس از رد شدن وزیر پیشــنهادی دولت ما بالفاصله 
مطالعات خود را شروع کردیم و 15-16 گزینه را بررسی 
کرده ایم که االن به سه گزینه رسیده ایم و امیدوارم یک 
نفر را هفته آینده به مجلس معرفی کنیم. واعظی در 
پاسخ به سوالی در مورد حذف ارز 4200 تومانی اظهار 
کرد: هیچ بحثی برای نرخ ارز 4200 تومانی نداریم ما ارز 
را با قیمت 4200 تومان تعیین کردیم تا کاالها ارزان به 
دست مردم برسد اما در شبکه توزیع اتفاقاتی می افتد یا 
واسطه گری هایی در ارز انجام می شود. رئیس جمهور 
هم دستور دادند که معاون اول پیگیر موضوع شود و وی 
اکنون بعد از جلسه دولت با وزیر کشاورزی و سرپرست 
وزارت صمت و معاونان آنها جلسه دارد تا مسلله گرانی 

بعضی کاالها و توزیع آن را ساماندهی کند.
وی در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای برخی کاالها 

گفت: حذف ایــن ارز خاص تولید کننــدگان داخل 
اســت. مثال ما ارز 4200 تومانی را برای چای در نظر 
گرفته بودیم در حالیکه بخش قابل توجهی از چای در 
داخل کشور تولید می شود و خواست تولید کنندگان 
از روز اول این بود که این ارز حذف شود. در مورد کره 
و برنج هم همینطور است. از سویی در تامین ارز هم به 
خاطر تحریم ها و کاهش فروش نفت محدودیت داریم؛ 
بنابراین باید اولویت بندی کنیم کــه ارز برای دارو و 

کاالهای اساسی روزمره مردم در نظر گرفته شود.
واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ارز برای 
کود کشاورزی حذف شده اســت، تصریح کرد: سال 
گذشــته دولت 1700 تومان را برای خرید تضمینی 
گندم در نظر گرفت. امسال این مبلغ 2000 تومان بود 
اما وزیر کشاورزی پیشنهاد داد که این قیمت به 2500 
تومان افزایش یابد و به کشاورز بگوییم با 500 تومان 
اضافه برای خرید کود اقدام کند. در واقع قیمت خرید 
تضمینی را افزایش داده تا خود کشاورز برای خرید کود 
اقدام کند. رئیس دفتر رئیــس جمهور درباره افزایش 
قیمت خودرو نیز اظهار کرد: تولید خودرو افزایش یافته 
است اما متاسفانه خودرو به جای اینکه وسیله ای برای 
مصرف باشد به وسیله ای برای سرمایه گذاری و خرید 
و فروش تبدیل شده است. به خاطر همین دستورالعمل 
هایی تهیه کردیم که خودروساز خودرو را به کسانی 
بفروشد که قبال خودرو نخریده اند. با این حال عده ای 
خودرو را تحویل می گیرند اما با قولنامه دستی آن را 
واگذار می کنند. ما باید جلوی دالل بازی را بگیریم تا 

خودرو به نیازمند واقعی برسد.
واعظی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدام آمریکا برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه خاطرنشان کرد: در این مدت 
رئیس جمهور، وزیر خارجه و سفرا این موضوع را مدام 

پیگیری کردند، چون مسئله بسیار مهم و به نوعی تیر 
آخر ترامپ است. در گذشته هیچ کدام از اقدامات ترامپ 
موفق نبود و اکنون او به مســئله ای متوسل شده که به 
لحاظ حقوقی پایه و اساس ندارد. آمریکا اکنون در شورای 
امنیت تنها مانده و هیچ کشوری با او همراهی نکرده است.
رییس دفتر رییس جمهور خاطرنشــان کرد: وزرای 
خارجی سه کشــور اروپایی و همچنین اتحادیه اروپا 
بیانیه دادند که آمریکا به هیچ وجه نمی تواند از مکانیسم 
ماشه استفاده کند. شــورای امنیت هم در این زمینه 
هیچ جلسه ای تشــکیل نداد. اما آمریکا می خواهد 
متوسل به زور شود ولی موفق نمی شود و ما روز شنبه 
منتظر پیروزی بزرگ دیگری هستیم. البته ممکن است 
ترامپ مصاحبه ای کند و رژیم صهیونیستی و یکی دو 
کشور کوچک در منطقه که موافقت های ننگین با رژیم 
صهیونیستی امضا کرده اند با او همراهی کنند اما جامعه 
جهانی، شورای امنیت، روســیه و چین و اروپا با ایران 
همراه هستند و پیروزی حقوقی، سیاسی و بین المللی 

بزرگی برای ملت ایران در راه است.
وی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق 
با ایران بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در 
آمریکا گفت: ترامپ در این سال ها حرف های بی ربط 
و خیال بافی زیاد داشته است و نمی توان به حرف های 
او اعتماد کرد. بر اساس نظرسنجی ها او در رقابت های 
انتخاباتی از بایدن عقب افتــاده، بنابراین به هر ابزاری 
متوسل می شود تا افکار عمومی را جذب کند و این بار 
به اقدامات پوپولیستی دست زده است. برای پنجمین 
بار است که دراین مدت می گوید اگر پیروز شود ظرف 

یک ماه با ایران توافق می کند.
وی با بیان اینکه نمی دانم مبنــای حرف های ترامپ 
چیست؟ افزود: تمام اقدامات ترامپ برای تحریم ایران به 

بن بست رسیده است و قرار بود حکومت ایران را در سال 
97 عوض کنند. البته برای مردم ما زحمت درست کرده 
اند ولی در دستیابی به اهدافشان ناموفق بوده اند. معنی 
حرف اصلی ترامپ هم این اســت که تحریم ها و فشار 

حداکثری جواب نداده و باید دنبال راه دیگری باشند.
وی همچنین درباره ادعای دست داشتن ایران در ترور 
سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی تصریح کرد: این ادعاها 
که در روزنامه ها و توئیت ترامپ آمده هیچ پایه و اساسی 
ندارد زیرا اگر ما خواسته باشیم اقدامی انجام دهیم آن 
را اعالم می کنیم. مانند اقدام ما در قبال ترور ســردار 
ســلیمانی. اصل این خبر درست نیست. من معتقدم 
ترامپ با توجه به شرایطش در انتخابات ممکن است 
بخواهد حادثه ای درست کند که افکار عمومی آمریکا را 
از انتخابات منحرف کند. بنابراین ما باید در داخل کشور 

مراقب باشیم و هیچ بهانه ای به دست دشمن ندهیم.
واعظی درباره آخرین اقدامات دولت برای شبکه ملی 
اطالعات خاطرنشــان کرد: جلسه بســیار خوبی در 
شورای عالی فضای مجازی داشته ایم. اخیرا رهبری هم 
برای سرعت دادن به کار حکمی داده بودند که شامل 
شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و 
وزارت ارتباطات بود. بر این اساس کارها صورت گرفته و 
هماهنگی خوبی به دست آمده است. دیروز در این زمینه 
موفق شدیم تقسیم کار انجام دهیم. همچنین معماری 
شبکه مشخص شده و معلوم است ما دنبال چه هدفی در 
چه مسیری هستیم. با زیرساخت های خوبی هم که در 
وزارت ارتباطات ایجاد شده است، شبکه ملی اطالعات 
مراحل بعدی خود را طی می کند. همزمان ما در دولت، 
دولت الکترونیک را با سرعت بیشتری پیش می بریم تا 
در شرایط وجود کرونا تا حد امکان خدمات به صورت 

غیرحضوری انجام شود.

مرکز آمار اعالم کــرد: تعداد معامالت انجام شــده در 
بخش خرید و فروش مسکن در بهار 99 نسبت به فصل 
قبل از آن )زمســتان( 21.4 درصد و نسبت به بهار سال 
گذشته 18.7 درصد کاهش یافته بود.   مرکز آمار گزارش 
اطالعات قیمت و اجاره مســکن در نقاط شهری کشور 
در بهار 99 را منتشــر کرد. این اطالعــات از بنگاه های 
معامالت ملکی کشور جمع آوری شده است.   براساس 
این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در بهار امسال نسبت به زمستان 
گذشته 22.1 درصد رشد داشته است.با وجود رشد 22.1 

درصدی قیمت زمیــن در دوره مذکور تعداد معامالت 
انجام شده نسبت به فصل گذشته نه تنها کاهش نیافت 

بلکه رشد 5.3 درصدی را نیز ثبت کرده است.  

قیمت مسکن در بهار امسال ۶۲ درصد رشد داشت
همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
با میانگین مساحت 107 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 

سال در سطح کل کشور پنج میلیون و 746 هزار تومان 
و حداکثر قیمت 9 میلیون و 23 هزار تومان بوده است.  

متوسط قیمت مسکن در بهار 99 نسبت به فصل قبل، 
18.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 62.7 
درصد افزایش داشته است. تعداد معامالت انجام شده در 
بخش خرید و فروش مسکن در بهار 99 نسبت به فصل 
قبل از آن 21.4 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 18.7 

درصد کاهش یافته بود.  

متوسط اجاره بهای هر مترمربع مسکن ۱۷ 
هزارو ۲۲۳ تومان 

براساس اعالم مرکز آمار متوســط مبلغ اجاره  ماهانه 
به عالوه ی ســه درصد ودیعه  پرداختی بــرای اجاره ی 
یــک مترمربــع زیربنای مســکونی معامله شــده از 
طریــق بنگاه هــای معامــالت ملکی در ســطح کل 
کشور با میانگین مســاحت 100 مترمربع و متوسط 
 عمر بنــای 13 ســال برابــر 17 هــزار و 223 تومان 

بوده است.  
براســاس اعالم مرکز آمار حداکثر قیمت اجاره بهای 

مسکن در این دوره 300 هزار تومان بود.  

توضیح واعظی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کاالها

مرکز آمار اعالم کرد:

رشد ۶۲ درصدی  قیمت   مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامالت بازار آزاد تهران رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان است. 

همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۶۵ دالر و ۶۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۳۲ هزار و ۹۶۹ تومان است.
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طبق اعالم معاون فنــی گمرک ایران در پایــان وقت روز 
چهارشنبه 26 شهریور، مهلت تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شده در گمرک به اتمام رســید و اظهار و ترخیص این 
کاالها ممنوع است.می توان گفت بعد از چند سال حاشیه 
خودروهایی که در گمرک و بنادر دپو شده و امکان ترخیص 
نداشتند سرانجام بعد از چند دوره تعیین مهلت برای تعیین 
تکلیف آنها بخشــی از این خودروها امکان ورود به کشور 
پیدا نکرده و باید طبق قوانین به ســازمان اموال تملیکی 

واگذار شود.
حدود ۱2 هزار و 26۰ دستگاه خودرو طی سال های گذشته 
وارد شده بود که در جریان تغییر شرایط ارزی و قوانین مربوط 
به واردات خودرو، امکان ترخیص از گمرک پیدا نکردند تا 
این که در دو سال گذشته بعد از رایزنی های صورت گرفته 
هیات دولت طــی مصوبه ای در دی ماه ســال ۱۳۹۷ دوره 
زمانی برای تعیین تکلیف این خودروها براســاس شرایط 
تعریف کرد.به هر صورت این مهلت چهار دوره تمدید شد 

و آخرین فرصت خردادماه سال جاری بود که سه ماه دیگر 
زمان در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت که همزمان با 26 

شهریورماه به پایان می رسد.
گزارش گمرک ایران در پایان مهلت قبلی در اردیبهشت ماه 
از این حکایت داشت که از ۵۱۰۸ دستگاهی که باقی مانده 
بودند حدود ۱۴۰۰دســتگاه ترخیص و نزدیک به ۳۷۰۰ 
دستگاه باقی ماند، که این تعداد حدود 2۴۷۱ دستگاه عمدتا 
دارای پرونده قضایی بوده و برای ترخیص نیاز به مهلت زمانی 
نداشتند و بعد از صدور حکم برات از سوی مرجع قضایی در 
اختیار صاحبانشان قرار می گرفت، اما برای ۱2۴۸ دستگاه 
دیگر باید زمان تمدید می شد که این زمان هم تمدید شد 
ولی ماجرا این بود که در بین آنها حدود ۱۱۰۰ دستگاه فاقد 
ثبت سفارش وجود داشت و تا زمانی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ثبت سفارش را باز نمی کرد امکان ترخیص وجود 
نداشت ولی با وجود رایزنی هایی که برای تعیین تکلیف این 

خودروها صورت گرفت وزارت صمت اقدامی انجام نداد.

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید پردیس از فروش 
اقساطی ۴۱ هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر 
داد و گفت: تاکنون ۴۵ هزار واحد نیز افتتاح شــده است.

مهدی هدایت، مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید 
پردیس روز چهارشنبه 26 شــهریورماه در جریان بازدید 
مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در امور مسکن 
مهر از این شهر جدید به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت 
پروژه های مسکن مهر پردیس پرداخت و با اشاره به آماده 
افتتاح بودن ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر گفت: تحویل 
این واحدها از هفته گذشته آغاز شده است.  تالش می کنیم 
روزانه یک تا دو بلوک ســاختمانی را به متقاضیان تحویل 
دهیم و به موازات آن نیز پیگیر تکمیل نواقص سایر واحدها 
هستیم. او با بیان اینکه خوشــبختانه برخی از مشکالت 
واحدهای مسکن مهر پردیس،  نظیر انشعابات آب، برق و 
گاز، مرتفع شده است، افزود: تعداد دو هزار و ۹۵۰ واحد از فاز 
۱۱، دو هزار و ۵۰۰ واحد از هشت، دو هزار واحد از فاز پنج و 
۱۵۰ واحد از فاز ۹ قدیم، استعداد افتتاح در آبان ماه را دارند.  
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس همچنین از 
دریافت مبلغ 2۸۰ میلیارد تومان از تسهیالت هزار میلیارد 
تومانی بانک مسکن برای تکمیل پروژه های مسکن مهر 

این شهر جدید خبر داد و گفت: مسووالن این بانک، قول 
پرداخت ۱2۰ میلیارد تومــان دیگر را در هفته آینده به ما 
داده اند.او با اشــاره به اینکه تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان از 
محل منابع داخلی شرکت عمران شــهر جدید پردیس 
برای تکمیل پروژه های مسکن مهر هزینه کرده ایم، عنوان 
کرد: تا به امروز بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی 
در پردیس انجام داده ایم که این میــزان به جز پروژه های 
مشارکتی است که در پردیس دنبال می کنیم. هدایت گفت: 
ماه گذشته برای نخســتین بار در پردیس موفق به فروش 
اقساطی دو هزار واحد شــدیم و با تدابیر انجام شده در ماه 
جاری نیز به این رکورد خواهیم رسید. در این رابطه جلسات 
مستمری را با بانک مســکن برگزار کرده ایم تا کل فرآیند 
فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر در پردیس به صورت 
سیستمی انجام شود. به این منظور تمام زیرساخت های 
الزم فراهم شده است و اگر بتوانیم آن را عملی کنیم، قطعا به 
رکورد فروش اقساطی چهار هزار واحد در طول یک ماه نیز 
دست خواهیم یافت.او با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۱ هزار 
واحد مسکن مهر در پردیس به فروش اقساطی رسیده و ۴۵ 
هزار واحد افتتاح شده است، گفت: تا پایان آبان ماه جاری نیز 

2۱ هزار واحد دیگر افتتاح می شود.

درحالیکه پرداخت ودیعه مسکن توسط بانک ها به کندی 
پیش می رود، مدیر اداره اعتبــارات بانک مرکزی ضمن 
تشــریح دلیل تاخیر در پرداخت ودیعه مسکن، گفت: 
۱۳ بانک به سامانه طراحی شده برای پرداخت وام ودیعه 
مسکن تا به امروز متصل شــده اند و پرداخت وام ودیعه 
مسکن سرعت می گیرد.تســهیالت مرابحه خرید کاال و 
خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و 
۱۵ میلیون تومان، مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا 
به تصویب رسید. سود این تســهیالت ۱۳ درصد است و 
نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، 
گیرندگان وام )مستأجران( می توانند تسهیالت را یک ساله 
دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان 
سال، اصل آن را پرداخت کنند.در روش دوم، متقاضیان 
می توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳6 ماه 
اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مســتاجران در تهران 
ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کالن شهرها ۳2۰ هزار تومان و 
سایر شهرها ۱6۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.آنچه 
در اجرای این طرح ستاد کرونا مشکل ایجاد کرد، این بود 
که باید تا پایان مرداد ماه ودیعه مسکن به حساب متقاضیان 
واریز می شد اما وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به 
عنوان متولیان این امر، پرداخت این کمک به مستاجران 
را بین خود پاسکاری می کردند و از آماده نبودن سازمان 

مقابل خود می گفتند. 
در نهایت، مقصر اصلی تاخیر در پرداخت ودیعه مسکن 
بانک ها خوانده شــدند، زیرا طبق اعالم مسئوالن وزارت 
راه، اسامی متقاضیان در اختیار بانک ها قرار گرفته است 
اما روند پرداخت ودیعه مســکن به کندی پیش می رود؛ 

به گونه ای که تا چهارم شهریورماه فقط ۹ نفر تسهیالت 
خود را در این زمینه دریافت کرده بودند که با گذشــت 
۱۰ روز این رقم به ۳۳۰ هزار نفر رســید.با ابهامات ایجاد 
شــده در پرداخت ودیعه مسکن توسط بانک ها، شهرزاد 
دانشمندی - مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی - با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: ۱۳ بانک به سامانه طراحی 
شده برای پرداخت وام ودیعه مسکن تا به امروز متصل شده 
و پرداخت وام ودیعه مسکن سرعت می گیرد. وی افزود: 
سامانه قابل ثبت نام و اتصال به بانک ها حدود دو هفته است 
که وصل شده یعنی بانک های عامل در این زمینه، حدود 
دو هفته است که امکان اتصال به این سامانه را پیدا کرده اند. 
از آنجا که راهکارهایی برای بازپرداخت اقساط دیده شده 
است که طبق آن یا سود تســهیالت یا اصل تسهیالت 
در آخر دوره گرفته می شــود؛ به همیــن خاطر، چنین 
سیســتمی در نرم افزار بانک ها تعریف نشده بود و تا این 
 نرم افزار تعریف و پیاده سازی شود، در پذیرش متقاضیان 

تاخیر ایجاد شد.
در ادامه دانشمندی اعالم کرد: متقاضیانی که مبلغ ودیعه 
ملک کمتر از مبلغ مورد درخواســت بوده است یا تاریخ 
اجاره نامه ها مربوط به سال قبل بوده یا فاقد کد رهگیری 
است. همچنین، در مواردی برای یک کد پستی چند اجاره 
نامه معرفی شده است؛ نمی توانند کمک ودیعه مسکن را 
دریافت کنند.مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، گواهی 
کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، اجاره نامه ثبت شده 
در سامانه امالک را از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت 

ودیعه مسکن دانست.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی 
از ســرمایه گذاری بیش از ۱6 هزار میلیارد تومانی بخش 
خصوصی در بنادر شمالی و جنوبی کشور خبر داد و گفت: 
برای تقویت تجارت دریایی به ویژه در بنادر شمالی کشور 
تخفیف ۸۰ درصدی برای کشتی های رورو و تخفیف 2۵ 
درصدی برای کشتی هایی که کانتینر حمل می کنند در 
نظر گرفته ایم که البته بر اســاس شرایط و ضوابطی است 
که به زودی اعالم خواهد شــد.فرهاد منتصر کوهساری 
اظهار کرد: میزان ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 
بنادر شــمالی و جنوبی کشــور به صورت سرمایه گذاری 
تجمیعی معادل ۱6۱ هزار و 2۳۵ میلیارد ریال بوده که از 
سال ۱۳۸2 تا کنون صورت گرفته است،  البته این عدد بر 
اساس محاسبه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی طی 
سالیان مختلف با نرخ های متفاوت ارز است. وی خاطرنشان 
کرد: این عدد برای بنادر در ســال گذشته بیش از ۵۵۰۰ 
میلیارد تومان بوده و از ابتدای امسال تا کنون نیز به حدود 
2۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است اما در ماه های پیش رو 
با توجه به نوسانات نرخ ارز نمی توان آینده درخشانی برای 

سرمایه گذاری در بنادرمتصور بود چرا که سرمایه گذاران با 
این نوسانات رغبتی به سرمایه گذاری نشان  نمی دهند.معاون 
امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلفی 
مانند ســیلوهای غالت، انبارهای سرپوشــیده، مخازن 
سوختی، کارخانه های آرد و... بوده است. منتصر کوهساری 
همچنین درباره جزییات تخفیف هــای تعرفه ای در نظر 
گرفته شده برای بنادر کشور به ویژه بنادر شمالی اظهار کرد: 
در راستای تسهیل  و تقویت تجارت دریایی به ویژه از طریق 
بنادر شمالی کشور تخفیف های تعرفه ای بسیار مناسبی 
در نظر گرفته ایم که به عنوان مثال می توان به تخفیف ۸۰ 
درصدی تصویب شده برای تجارت دریایی از طریق کشتی 
های رورو اشاره کرد.وی اضافه کرد: از آنجا که تجارت دریایی 
از خزر و صادرات از راه خشــکی و از طریق ترکمنستان به 
قزاقستان، تاجیکستان، ازبکســتان، قرقیزستان و دیگر 
کشورها این منطقه صورت می گیرد با اعمال تخفیف ۸۰ 
درصــدی در صددیم تا بخش قابل توجهــی از این حجم 

تجارت را به بنادر شمالی خودمان اختصاص دهیم.

آئین نامه های اجرایی احکام 
مالیاتــی قانــون بودجه از 
جمله مالیات بــر خانه ها و 
خودروهای لوکس در حال 
نهایی شــدن است. با توجه 
به کاهش درآمدهــای نفتی در کمیســیون تلفیق 
ســعی شــده منابع دولت افزایش یابد و یکی از این 
منابع هم اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس 
است. در همین راســتا، برای دریافت مالیات از خانه 
و خودروهــای لوکــس مصوباتی در حــال  در حال 
نهایی شدن اســت. در تبصره 6 قانون بودجه ۱۳۹۹ 
اخذ مالیات از واحدهای مسکونی باالی ۱۰ میلیارد 
تومان و خودروهای لوکس باالی ۵۰۰ میلیون تومان 
تصویب شده است. بعد از گذشت 6 ماه از سال، معاون 
سازمان امور مالیاتی از عدم تصویب آئین نامه های این 

قانون توسط دولت خبر داده است. 
همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، 
انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین موجود در 

کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۷۰۰ 
میلیون تومان و بیشــتر مشــمول مالیات بر دارایی 
سالیانه شدند. این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو 
با نرخ دو دهم درصد محاسبه می شود. کارشناسان 
امیدوارند با اخذ مالیات از مصــرف کاالهای لوکس 
بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت 
کسب شود که این رقم حدوداً معادل نصف و یا تمام 

کسری بودجه پیش بینی شده در سال آینده است.

بنا بر اظهارات مجلسی ها دریافت مالیات از خانه  های 
خالی نیز باید به طور جدی پیگیری شــود. دریافت 
مالیات از خانه های خالی عالوه بر درآمدزایی بر دولت 
به دلیل مقابله با سوداگری و داللی مسکن در کاهش 
قیمت مسکن نیز تاثیرگذار است. دریافت مالیات از 
ثروت و دارایی اشخاص مثل خودرو و خانه در بیشتر 
کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی پذیرفته شده 
اســت. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم. 

این در حالی اســت که دریافت مالیــات از خودرو و 
خانه های لوکس در اکثرکشورهای پیشرفته اجرایی 
شده ولی سیاست مذکور متاســفانه در کشور ایران 
پیگیری نمی شود. اخذ مالیات در ایران صرفا بر افرادی 
متمرکز است که شناسایی شده  اند مانند کارمندان، 
تولیدکننــدگان و اصناف. اما کســانی که پول  های 
هنگفتی دارند و طبیعتا برای کشــور هم هزینه  های 
زیادی ایجاد می  کنند از این گردونه خارج هســتند. 
همچنین برخی افراد که نقدینگی سرسام  آوری هم 
در اختیار دارند، مالیات نمی  پردازند و با وارد کردن این 
نقدینگی به بازار مســکن، خودرو، ارز و سکه، تعادل 

بازار را بهم زده اند. 
اگر مالیات ستانی از کاالهای لوکس به درستی اجرایی 
شود با تصویب این نوع مالیات، دیگر فشار اخذ مالیات 
بر افراد ضعیف جامعه و فعاالن اقتصادی نخواهد بود، 
بلکه به جای اخذ مالیات بیشتر از مؤدیان معافیت ها 
کشف می شوند و پایه مالیاتی گسترش می یایند تا هر 
کس طبق درآمد و میزان سرمایه خود مالیات بپردازد. 
در نتیجه از پیامد های مثبت این امر می توان به عدم 
رکود اقتصادی، کاهــش معافیت هــای و فرار های 

مالیاتی و... اشاره کرد.

با كاهش درآمدهای نفتی مالیات های جدید در راه است

مالیات ستانی از خانه و خودروی الکچری
مالیات بر خانه ها و خودروهای لوكس در حال نهایی شدن است                                                                              افزایش درآمدهای بودجه با مالیات ستانی از مصرف كننده

 اخذ مالیات  از سفته بازی
وحید شقاقی، اقتصاددان

اقتصاد ایران به دلیل نفتی بودن از کسب درآمدهای دیگر عقب مانده است و در این بین یکی از مهم ترین درآمدهایی که تاکنون نادیده گرفته شده درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته بازی و سوداگری است. این سازوکار در تمام دنیا اجرایی می شود اما در ایران یک سری مقاومت ها در اجرای 
آن وجود دارد که موجب شده این طرح برای مدت بسیار زیادی به تعویق بیفتد. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که می تواند شامل خانه ها و خودروهای لوکس باشد درآمدهای پایدار دولت را البته در صورت اجرای صحیح 

آن افزایش خواهد داد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه راه خوبی برای کاهش سفته بازی در بازارهای مختلف است، همواره در کشور ما در برابر اجرای آن مقاومت های زیادی وجود دارد. 
در تمام اقتصادهای توســعه یافته دنیا مالیات بر ثروت و دارایی به عنوان پایه های پذیرفته شده و منابع مهم درآمدی دولت ها وجود دارد، اما باید در کشــور ما به گونه ای این پایه ها وضع شود که برای مثال با وضع مالیات بر 

مسکن و خودرو، تعادل دیگر بازارها به هم نخورد و کوچ نقدینگی و ثروت به دیگر بازارها را به دنبال نداشته باشد. در همین حال باید نرخ سود متعادل در بازارهای مالی دیگر به قدری جذاب نباشد که کوچ سرمایه رخ دهد.
از دریافت مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس دولت کسب درآمد پایدار را کلید خواهد زد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می شود. همچنین این طرح می تواند عالوه بر درآمدزایی برای دولت، عدالت محوری 
و کاهش تجمل، توزیع عادالنه ثروت را در میان گروه های ضعیف درآمدی به دنبال داشته باشد.  در این میان اما اگر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون مالحظه باشد شاهد تشکیل بازار ثانویه یا معامالت غیررسمی 
خواهیم بود که فرد به عنوان مثال میلیون ها تومان از فروش خود را به صورت پنهان و نقدی دریافت می کند و مابقی را به صورت علنی ثبت می کند. خطر تشــکیل این بازار بسیار باال است. سیاست گذاران باید توجه داشته 

باشند که در صورت تشکیل بازار پنهان، مشکالت بیشتر از حال حاضر شده و تخلفات گسترش یافته و شفافیت از بین می رود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اقدام توجیه ناپذیر دولت
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

سوالی که در رابطه با تعلل دولت در معرفی وزیر صمت مطرح می شود این است که آیا واقعا بود ونبود وزیر در این وزارتخانه 
که نماینده تولید و صنعت است فرقی ندارد؟ وزارتخانه ای که حیاتی است و اقتصاد کشور به آن وابسته است. در حال حاضر 
و با اداره وزراتخانه توسط سرپرست تنها به امور روتین و روزمره پرداخته شده و برنامه ها و طرح های اصولی تر در حمایت از 
تولید و صنعت روی زمین مانده است. به عبارتی اختیاری وجود ندارد که طرح های اصولی تر اجرایی و تصمیمات حیاتی 
گرفته شود. از آنجایی که اختیارات قانونی وزیر در اجرای تصمیمات بسیار بیشتر است نمی بایست چندین ماه این وزراتخانه 
بدون وزیر اداره می شد. این حرکت دولت به معنای بی توجهی به برنامه های بلندمدتی است که برای تولید و صنعت بسیار 
حیاتی است. تنظیم روابط اقتصادی در تجارت و تولید باید با حضور وزیر اتفاق بیفتد و به طور کلی صراحت قانون حضور 
وزیر را می طلبد. وزیر صنعت می تواند در تعامل با وزارتخانه های دیگر ورود کرده و تصمیمات آنها را بررسی کند.  وزارت 
صنعت در شرایط فعلی توسط وزاتخانه های دیگر خیلی جدی گرفته نمی شود و این بزرگترنی آسیب به تولید صنعت کشور 
است. درحالیکه در شرایط خاص اقتصادی امروز، تولید و صنعت نیاز به تصمیمات مهمی دارد گویی کشور قحط الرجال 
است که برای معرفی وزیر صنعت تعلل به اندازه وجود دارد. به هر حال این تعلل و تاخیرتوجیهی نداشته و عدم معرفی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت آنهم در بازه زمانی طوالنی و این مقطع حساس، به هر دلیل که باشد، توجیه ناپذیر و حاوی پیام 
منفی و بسیار نگران کننده برای فعاالن اقتصادی است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی 
کشور بالتکلیف مانده اند و به طورحتم ادامه این روند ، حاصلی جز معطلی و افزایش مشکالت تولیدکنندگان و نابسامانی 
ها و گرانی های افسارگسیخته و بی رویه کاالهای اساسی مورد نیاز روزمره زندگی مردم و کمبود و نایابی آن و بالتکلیفی 
مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخالل در فعالیت های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت سوزی به طور مستقیم و نیز اثر 
منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی ذی ربط را در پی نخواهد داشت. در نبود وزیر 
قانونی در وزارت صمت هر روز بازار، تالطم بیشتری را شاهد خواهد بود و دست نمایندگان ملت هم برای پیگیری مشکالت 
مردم باز نخواهد بود، چنانکه طی چند روز گذشته گرانی در بازار خودرو و دیگر موارد مرتبط با وزارت صمت فشار روانی و 

مالی زیادی را به مردم تحمیل کرده است.

عقب ماندگی تولید در نبود وزیر صنعت 
علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

از آنجایی که وزارت صنعت وزارتخانه ای مربوط به فعاالن اقتصادی و کسب و کارها است باید در تسهیل 
روند تولید و حل مشکالت تولیدکننده پیشگام باشد. در سال های اخیر بخصوص از سال گذشته تا 
به امروز مشکالت بسیاری بر ســر راه تولید و صنعت کشور ایجاد شده که متاسفانه نبود وزیر صنعت 
در وزارتخانه ای که باید زبان تولیدکننده و نماینده کسب و کارها و فعاالن اقتصادی باشد نیز مزید بر 
مشکالت شده است.  به دلیل همین مشکالت اقتصادی و تحریم ها تصمیم گیری ها باید در این حوزه 
بسیار حساب شده وکارشاسی شده باشــد اما وزارتخانه ای که وزیر ندارد چطور می تواند تصمیمات 
کارشناسی بگیرد. به عبارتی وزیر که در وزارتخانه مورد نظر نیست تمام مشکالت تولید و اقتصاد بر روی 
زمین مانده و کسی به دنبال رفع آنها نیست. در حال حاضر مشکالت مواد اولیه، نقدینگی، موانع بانکی و 
مشکالت ارزی برای تولیدکننده وجود دارد. در کنار این مشکالت قوانین خلق الساعه و قوانین مصوب 
از سوی وزارتخانه ها و بانک ها گرفته شده که وزارت صمت به دلیل نداشتن وزیر نمی تواند و توان این را 
ندارد که جلوی این موانع بایستد و تصمیمات خود را اعالم کند. هر سازمانی در شرایط فعلی می تواند 
تصمیمات خود را اجرا کند و همین موضوع موجب شده تا تولید عقب بیفتد.  واقعا جای بسی تعجب است 
که دولت چرا این همه تعلل می کند و اجازه داده تا چندین ماه وزارتخانه ای به این مهمی بدون وزیر اداره 
شود. اختیاراتی که سرپرست وزارت صمت دارد اصال قابل مقایسه با اختیارات وزیر نیست و همین موضوع 
موجب شده تا زبانی برای اعالم مشکالت صنعتگران و فعاالن اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین تعلل 
در معرفی وزیر صنعت آسیب بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده داخلی وارد کرده و تمام مشکالت به 
همراه مشکالت جدیدتر موانعی در راستای تحقق شعاری است که برای سال ۹۹ انتخاب شده است. از 
طرفی دیگر مساله این است که زیرساخت های افزایش تولید هم فراهم نیست. وزیر صنعت می تواند با 
بررسی به این مشکالت و حل آنها در جهت رونق تولید پیش برود. درعین حال قوانین نیز در نبود وزیر 

صنعت اغلب به صورت احساسی و برای رفع مشکالت مقطعی تصویب می شود. 

با وجود اینکه وزارت صمت 
یک وزارتخانه بسیار مهم در 
تنظیم بازار و روندهای حاکم 
بر قیمت ها در بازار است اما 
کمترین توجهی از ســوی 
دولت برای انتخاب گزینه مناســب برای وزارت صمت  
مشاهده نمی شود. مجلس چندین ماه است دراین باره به 
دولت تذکر می دهد که بزرگترین وزارتخانه کشور دچار 
سردرگمی مدیریتی است بنابراین دولت باید یک وزیر 
الیق و توانا را بر این وزارتخانه مهم بگمارد. بعد از پایان 
کار مدرس خیابانی حاال اما حدود یکماه است که رئیس 
جمهور با استجازه رهبر انقالب جعفر سرقینی را به عنوان 
سرپرست وزارت صمت منصوب کرده است و این در حالی 
است که این وزارتخانه بدون وزیر نقش اساسی و محوری 
در کنترل بازار، اشتغال زایی، تولید و تجارت در کشور را 
بر عهده دارد ولی متأسفانه با گذشت 6 ماه از سال جهش 
تولید کماکان روی ثبات مدیریتی در سطح عالی وزارت 
را به خود ندیده و افزایش قیمت های افسارگســیخته 

طی ماه های اخیر خود گــواه بر عملکرد ناموفق وزارت 
صمت است.

در این رابطه بیژن نوباوه، نماینده مجلس می گوید که به 
نظر می رسد دست های پشت پرده یک سری مسائلی 
به وجود می آورند و یا عدم معرفی وزیر صمت از سوی 
دولت به مجلس شورای اسالمی، شاید از جایی هدایت 

شده است. وی درباره اهمیت ساماندهی مدیریتی وزارت 
صمت خاطر نشان کرد: مســلما اگر یک وزیر کارآمد و 
آشنا به حوزه مدیریتی وزارت صمت انتخاب شود افزایش 
قیمت ها کنترل می شود. اگر یک وزیر الیق  به مجلس 
معرفی شود بسیاری از مشکالت در میان مدت حل می 
شود. از ســوی دیگر رییس کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس یازدهم نیز در این رابطه گفت: از زمان شــروع 
به کار مجلس یازدهم وزارت صمــت وزیر ندارد. عزت 
اهلل اکبری تاالرپشتی، با اشاره به این که تعلل در معرفی 
وزیر صمت قابل بخشش نیست، گفت: حوزه عظیمی از 
مسئولیت ها متوجه این وزارتخانه است. باور داریم افراد 

فرهیخته و شایسته ای در بدنه وزارتخانه وجود دارد.

»كسب و كار«    تبعات   تعلل   دولت   در معرفی  وزیر  صمت  را  بررسی  می كند

 بالتکلیفی تولید  و تجارت 
100 هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی كشور بالتکلیف اند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

كار به متروكه كشید

اظهار و ترخیص خودروهای دپو شده ممنوع شد

فروش اقساطی ۴۱۰۰۰ مسکن مهر در پردیس

تخفیف  ۸0 درصدی برای كشتی های رورو در خزر

سرمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی در بنادر

پرداخت ها سرعت می گیرد

دلیل کم کاری بانک ها در پرداخت ودیعه مسکن
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پرداخت وام به رانندگان اســنپ و تپسی به كجا 
رسيد؟

در شرایطی که رانندگان اسنپ و تپســی از شرایط معیشتی خود با توجه 
به گرانی ها، کرایه های پایین و کمیسیون های باال گالیه دارند، تاکسی های 
اینترنتی از پرداخت تسهیالت به آنها می گویند. در ماه های نخست اعالم 
ورود ویروس کرونا به کشــور، هم هزینه زندگی برای بسیاری از افراد باال 
رفت و هم برخی کسب و کارها و مشاغل با چالش هایی مواجه شدند. درآمد 
رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز با توجه به خانه نشینی  بسیاری از مردم 

کاهش یافت.
از همان زمان مدیران اسنپ و تپسی وعده پرداخت وام به کاربران راننده 
و سفیران خود را در رســانه ها مطرح کردند. تجارت نیوز در دو گزارش با 
موضوعات وام تاکسی اینترنتی و پرداخت وام به تاکسی های اینترنتی، به 
آمارهای اعالم شده از سوی این شرکت ها و انتقادات رانندگانی که نتوانسته 

بودند تسهیالت را دریافت کنند، پرداخته بود.
روابط عمومی  تپســی در این مورد، گفت: از اسفند ماه سال گذشته پروژه 
اعطای وام های قرض الحسنه به سفیران تپسی آغاز شده و تاکنون مجموعا 
مبلغ ۴۷ میلیارد ریال تسهیالت در قالب وام های دو و پنج میلیون تومانی 

به سفیران اعطا شده است.
این پاسخ در ادامه می افزاید: به تازگی مرحله نخست این طرح پایان یافته، 
اما تپسی در تالش است که در روزهای آینده، اعطای تسهیالت به سفیران را 
با همکاری بنیاد علوی تمدید کند تا به تعداد بیشتری از سفیران، تسهیالت 
پرداخت شود. موضوع را از روابط عمومی اسنپ نیز پیگیری کرده است و در 
صورت پاسخگویی، آن را منتشر می کند. در پاسخی که اسنپ در مرداد ماه 
برای این رسانه ارسال کرد و با موضوع وام کرونای رانندگان اسنپ منتشر 
شد، آمده بود: یش از ۱۵۰۰ نفر از کاربران راننده وام های بدون بهره اسنپ 
را که مختص حمایت در دوران کروناست دریافت کرده اند و در نهایت این 
وام های ۲۰ میلیون ریالی و ۵۰ میلیــون ریالی به ۵هزار کاربر راننده اعطا 

می شود.

آیا پلتفرم های نيازمندی  آنالین ساز وكاری برای 
ثبت آگهی لــوازم خانگی با شناســه كاال در نظر 

گرفتند؟
ابالغ دستورالعمل »دریافت شناسه برای کاالی )لوازم خانگی( موجود در 
بازار و انبارها« در اردیبهشت ماه سال گذشته سبب شد تا عرضه کنندگان 
لوازم خانگی در فضای مجازی هم در کنار کســب وکارهای آفالین برای 
جلوگیری از قاچاق کاال، ملزم به درج کد شناســایی کاال در کنار ســایر 
مشخصات کاال شوند. در گام نخست نیز اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی با سایت های بزرگ جلساتی برگزار کرد تا این دستورالعمل اجرایی 
شود؛ اما به گفته فرشــاد وکیل زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری 
کســب وکارهای مجازی در این مدت به جز پلتفرم های آنالین نیازمندی 
یعنی دیوار و شیپور،  تمام ســایت ها تاحدودی این دستورالعمل را اجرا 

کرده اند. 
به گفته وکیل زاده: »ما سایت ها را سه دسته کردیم. اول سایت های بزرگ و 
شناخته شده، دوم سایت های بانه ای و سوم سایت های دیگر که در شهرهای 
دیگر فعالیت می کنند و بانه ای و شناخته شده نیستند. در قدم اول هم به 
سراغ کســب  وکارهای بزرگ رفتیم. در این زمینه ۷ ســایت را شناسایی 
کردیم. ســایت هایی مانند دیجی کاال و زنببل یا سایت تربچه و ایمالز که 
سایت جستجوی قیمت هستند یا دیوار و شــیپور که در حوزه نیازمندی 
آنالین فعالیــت می کنند. در ابتــدا پلتفرم هــای نیازمندی های آنالین 
مقاومت هایی داشتند که نیازمندی ها مشمول این موضوعات نمی شود.« او 
ادامه داد:  »در زنیبل و دیجی کاال و سایت های بسیاری کاالهای قاچاق را 
شناسایی و حذف کردند؛ اما در حال حاضر بیشترین عرضه کاال به صورت 

قاچاق از طریق دیوار و شیپور صورت می گیرد.«
در مقابل اظهارات فرشاد وکیل زاده، نیما اشرف زاده، مدیراجرایی شیپور 
اعالم کرد که آنها یک ماه اســت که ســازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با 
شناسه کاال معتبر را راه اندازی کرده اند. براســاس اظهارات اشرف زاده  از 
زمان راه اندازی این سیســتم ۸۰ درصد ثبت آگهی در این پلتفرم کاهش 

یافته است.
اشرف زاده با بیان اینکه اعتبار برخی از آگهی هایی که شناسه کاال ندارند، 
مربوط به سازوکار پیشین سایت است و نمی توان آنها را حذف کرد، گفت: 
»چون پیش از آن در ســایت ما فیلتر کاالی نو و دسته دوم وجود نداشت. 
این افراد آگهی های خود را ثبت کردند. وقتی آگهی منقضی شــود، کاربر 

نمی تواند دوباره با ساز وکار جدید آگهی جدید ثبت کند.«

مجلس از صندوق نوآوری و شكوفایی حمایت می كند
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف 
این کمیسیون حمایت از پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان است، تاکید 
کرد که مجلس در این راســتا از صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد تامین مالی 
اکوسیستم نوآوری کشور حمایت خواهد کرد. احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اســالمی از همکاری کامل مجلس برای 
تخصیص نیم درصد از کل بودجه عمومی کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و 
گفت: صندوق نوآوری دغدغه های مالی خود را با کمیسیون آموزش مطرح کرده است و ما 
نیز برای دستیابی صندوق به بودجه مورد نیاز اهتمام می ورزیم. با توجه به عملکرد مثبت 
صندوق نوآوری در دو سال اخیر و حمایت های مالی که از شرکت های دانش بنیان داشته 
است ما نیز پیگیر افزایش بودجه این صندوق خواهیم بود. اکوسیستم نوآوری گنجینه 

پنهانی است که باید به آن بها داده شود.
فالحی در مورد برنامه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس برای اختصاص 
منابع بیشتر به صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: از آنجایی که 
حمایت از پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف کمیسیون 
آموزش است بر این اساس تالش خواهیم کرد تا بودجه صندوق نوآوری در سال آینده 
افزایش یابد. در شرایط کنونی کشور و وجود تحریم، برای رشد اقتصادی باید حوزه دانش 

بنیان و بهره مندی از توانمندی داخلی تقویت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا دانشگاه های نسل چهارم مطرح هستند. در نسل اول، 
شروع به کار دانشگاه با آموزش است. در نسل  بعدی موضوع پژوهش مطرح می شود و 
آموزش و پژوهش در کنار هم قرار می گیرند. همچنین در نسل سوم موضوع کارآفرینی 
مطرح شده است اما هنگامی که دانشــگاه ها وارد نسل چهارم می شوند، دانشگاه دیگر 
نمی تواند یک مجموعه صرفاً علمی باشد و باید صنعت در کنار دانشگاه قرار بگیرد. بنابراین 
ما نیز تالش می کنیم تا با حمایت از اکوسیســتم نوآوری کشور، ارتباط بین صنعت و 

دانشگاه را تقویت کنیم.
سخنگوی کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در مورد عملکرد صندوق 
نوآوری و شکوفایی گفت: با توجه به گزارشی که توسط مدیران صندوق نوآوری در جلسه 
کمیسیون ارائه شد عملکرد صندوق در راستای کمک به شرکت های دانش بنیان استانی 
شفاف سازی شد. در این گزارش درصد حمایت از استان ها و تعداد شرکت های دانش بنیان 
حاضر در هر استان به تفکیک اعالم شد که نشان دهنده عملکرد مناسب صندوق نوآوری 

در راستای جهش تولید حوزه علم و فناوری بوده است.

اخبار

دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها ابالغ شد
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از ابالغ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در راستای ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تحقق الزامات شبکه ملی 

اطالعات خبر داد.سید هادی سجادی گفت: بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و شیوه های ارائه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و 
کارها، عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خالف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان نیز دارند بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ساماندهی بات 

ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام کرده است.

تخصیص یک درصد از منابع 
صندوق توســعه ملی برای 
حمایت از بــورس در حالی 
روز چهارشنبه تصویب شد 
که این تصمیم تبعاتی نه تنها 
در چارچوب بورس، که در کل جامعه خواهد داشت و 
دامن همه مردم را خواهد گرفت زیرا اگر ما برای شارژ 
و حفظ بورس از منابعی که متعلق به ثروت ملی است 
استفاده کنیم، تبعات این کار برای همه مردم است و 
منابع برای عــده ای محدود. در واقــع دود این کار به 
چشــم دهک های پایینی می رود که روز به روز تورم، 

آنها را فقیرتر از قبل می کند. 

ماجرای برداشــت از صندوق توسعه ملی 
چیست؟

براســاس جزئیات آخرین جلسه اعضای هیئت عامل 
صندوق توسعه ملی، موضوع سپرده گذاری یک  درصد 
از منابع صندوق برای حمایت از بازار ســرمایه مورد 
تأکید قرار گرفت. صندوق توســعه ملی در راســتای 
اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت 
بازار ســرمایه آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه اعالم کرد. گفتنی است 
در جلسه ای که صبح روز چهارشنبه با حضور اعضای 
هیئت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، سازوکار 

حمایت از بازار ســرمایه با اســتفاده از سپرده گذاری 
یک  درصد منابع صندوق توســعه ملــی مورد تأکید 

قرار گرفت.

هشدار نســبت به موج تورمی برداشت از 
صندوق توسعه

برای فرض این مساله بد نیســت به روند انجام این کار 
برگردیم. بانک مرکزی باید این یک درصد برداشــت از 
صندوق توســعه ملی را تبدیل به ریال کند. این آغاز راه 
پرتالطم اقتصادی است زیرا این کار پایه پولی را باال می 
برد. وقتی منابع ارزی از طریــق بانک مرکزی تبدیل به 
ریال و وارد چرخه اقتصادی می شود، در واقع کانال آن از 
مسیر پایه پولی است. این کار تبعاتی خواهد داشت.  این 
در حالی است که ما در مورد کشوری صحبت می کنیم 
که االن درگیر تورم باالست. اگر کشوری بودیم که تورم 
۴ درصدی داشت، نگران افزایش تورم به واسطه برداشت 
از صندوق توســعه نبودیم؛ اما تورم ما تورمی است که 
هرچند در کالم به 3۰ درصد امــا در واقع به ۷۰ درصد 
می رســد و شــاهد مثال آن افزایش روزانه و به عبارت 
دقیق تر افزایش لحظه ای قیمت هاست. ما در این فضا 
داریم چنین تصمیماتی می گیریم. از طرفی بد نیست به 
این موضوع بپردازیم که این کار چقدر به پایداری بورس 
کمک خواهد کرد. نکته سوم این اســت که قرار بود از 
بورس کمک بگیریم تا نقدینگی از ســطح جامعه جمع 
شود و بازارها را به هم نریزد و به سمت تولید هدایت شود 
در حالی که اکنون وبال گردنمان شده است و همه و حتی 

دولت و ... به وسط میدان آمده اند تا آن را نگه دارند. 

ُمسکن مقطعی برای حفظ بورس
اگر واقعا نگه داشــتن بورس اینقدر مهم است، اینجا 
باید تصمیم بگیریم که چقدر این ابزار در مقابل سایر 
ابزارهای دیگر می تواند کارآمد باشد. به نظر می رسد 
برداشت از صندوق توســعه یک ابزار فوری است که 

دولت می خواهد دم دست ترین ابزار را انتخاب کند. 

آشنایی با صندوق توسعه ملی 
منابع صندوق توســعه ملی ارزی اســت. این صندوق در 
زمان ریاست جمهوری آقای  احمدی نژاد صندوق ذخیره 
ارزی بود که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. هر سال در 
الیحه بودجه ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را برمی دارند و 

در این صندوق می گذارند که مصــارف آن نیز با موافقت 
رهبر معظم انقالب اســت. این در حالی است که برخی از 
کارشناسان معتقدند دولت در اندیشه حفظ بورسی است 
که عمده منابعش مال یک ســری افراد ثروتمند است و 
دولت به بهانه حمایت از تازه واردان تورمی را به همه جامعه 
تحمیل می کند که منتفعان آن تعداد انگشــت شماری 
هســتند. اکثر منافع بورس مربوط به یک ســری تعداد 
مشخصی است که به عنوان حقیقی و حقوقی های ثروتمند 
شناخته می شوند و تعدادشان انگشت شمار است؛ اما دود 
تبعات تورمی برداشــت از صندوق توسعه به چشم همه 
خواهد رفت. »کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 

تبعات این نوع حمایت از بورس را بررسی می کند. 

تخصيص یك درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس تصویب شد

حمایت  تورم زا  ی دولتی   از بورس
شاخص كل با رشدی 2.3 درصدی وارد كانال یك ميليون و 700 هزار واحدی شد

آثار زیانبار تصميم گيری لحظه ای دولت برای بورس 

تشدید حباب بورس  با تخصیص منابع صندوق توسعه
احسان سلطانی، اقتصاددان

برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس مثل ۱3۰ هزار میلیارد ریالی که دولت از این صندوق برای مقابله با کرونا برداشت، باعث افزایش پایه پولی می شود؛ یعنی بعد از آن ۷ برابر شده و به نقدینگی اضافه می شود. 
بنابراین این پول درنهایت به نقدینگی تبدیل خواهد شد. دومین مساله این است که کشور ما در حال حاضر گرفتاری های بزرگ تر از این بسیار دارد و بورس هم به حد کافی متورم است و هنوز بخش عمده ای از آن حباب است. 
پس این پول را می خواهند صرف چیزی می کنند که هیچ اولویت و لزومی ندارد و باید اجازه دهند این حباب ها در بورس تخلیه شود. مساله سوم این است که این پول را می خواهند صرف خرید یک سری سهام کنند در بازاری 

که در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان ارزش آن است. ۱۰ هزار میلیارد تومان را در این بازار می خواهند چکار کنند؟ در واقع این پول در بورس اثری نخواهد داشت. اختصاص این پول به نوعی تنها پول دور ریختن است. 
خالصه کالم اینکه این کار در نهایت راه به جایی نخواهد برد زیرا در پی آن نقدینگی تولید می شود. از طرف دیگر پولی که باید صرف گرفتاری های دیگر کشور در این وانفسای بی پولی شود، دارد خرج حفظ حباب می شود و در 

درجه سوم یک بازاری که االن ۵ هزار میلیارد تومان حباب دارد اگر شما با ۱۰ هزار میلیارد تومان حفظ کنید، ۵۰۰ برابر این حباب دارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با اشاره به یکی 
از اهداف ستاد گفت: از شرکتهای دانش بنیانی که به حوزه 

علوم شناختی وارد شوند حمایت می کنیم.
مجید نیلی احمد آبادی با اشاره به برنامه های این ستاد گفت: 
»ارتقای سرمایه شــناختی جامعه«، »توسعه فناوری های 
خواندن و نوشتن در مغز و ابزار مطالعه نوین مغز«، »توسعه 
کاربردهای علوم و فناوریهای شــناختی«، »توسعه هوش 
مصنوعی و کالن داده به توان شناختی«، »کاربرد فناوری  های 
سلول  های بنیادی درحوزه شناختی« و »به حداکثر رساندن 

توسعه خدمت جهت افزایش رفاه آحاد جامعه«  اهداف این 
ستاد به شمار می روند. وی افزود: جذب همکاری شرکت  های 
فعال و دانش  بنیان از طریق ارایه کمک  های فنی، علمی و مالی 
برای ورود به حوزه علوم شناختی از سیاست های محوری این 

ستاد محسوب می شود. 
دبیر ستاد توســعه علوم و فناوریهای شــناختی گفت: این 

شــرکت  ها می توانند با تکیه بر فعالیت های تجاری پدیده 
آمده در کشور با ورود و فعالیت در حوزه علوم و فناوری های 
شــناختی، اقتصاد دانش  بنیانی را بنا کنند و در این مسیر 
قطعا حمایت از دانشــگاه ها و موسســات علمی برتر جهت 
توسعه علوم و فناوریهای شناختی همانند سال های گذشته 
ادامه خواهد یافت. وی گفت: برای تحقق و اجرای برنامه ها 

و اهداف ســتاد، کارگروه های تخصصی ایجاد و فعال شدند 
تا نقشه راه را برای توســعه این حوزه در کشور ترسیم کنند 
و ظرفیت  ها را با اســتفاده از ابزارهایی که در اختیار ســتاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی قرار دارد برای رسیدن 
به این اهداف فعال کرده و زیســت  بوم توسعه هر یک از این 
اولویت ها را در کشور ایجاد کنند. وی افزود: امید است تغییر 
ساختار ستاد توســعه علوم و فناوری های شناختی سبب 
 اجرای بهتر برنامه های آن شــود و امکان پیشــرفت برای

 همه کارگروه ها فراهم شود.

معاون علمی و فناوری رییــس جمهوری، گفت: باید 
تالش کنیم تفکرات ما در دانشــگاه و مراکز پژوهشی 
به سمتی برود که اهمیت دادن به انسان، هدف باشد. 
انسان توانمندی که با نیروی تفکر خود منشا اثر است. 
این تحول در اقتصاد دانش بنیان با تفکر نو ایجاد شده 

است.
به گزارش سیتنا، ســورنا ســتاری در جلسه اقتصاد 
دانش بنیان و جهش تولید اســتان آذربایجان شرقی، 
بیان کرد: همه مشکالت با نیروی دانش حل می شود. 
در این میان نقش دانشــگاه ها  بســیار اهمیت دارد. 
دانشگاه باید خود را مسوول تحول بداند و بخواهد که 

تغییرات بنیادین در جامعه ایجاد کند.
رییس بنیاد ملــی نخبگان همچنین افــزود: اقتصاد 
دانش بنیان یک مفهوم درون زا اســت و این قابلیت را 
دارد که مشکالت کشور را حل کند. باور کنیم مشکالت 
با دانش حل می شود اما این دانش هم باید در بطن یک 
زیست بوم ایجاد شود. به گفته ستاری، وظیفه دانشگاه 
این است که برای رفع مشکالت تالش کند. دانشگاه ها 
باید آموزشــی ارائه کنند که دانش آموختگانشان در 

ایجاد اشتغال و تحول در جامعه اثرگذار شوند.
معاون علمــی و فناوری رییس جمهــوری ادامه داد: 
دانشگاهی که با پول دولت اداره شود تاثرگذار نیست. 
باید دانشگاه های کشــور ارتباط تنگاتنگی با جامعه 
داشته باشند و از نزدیک مشــکالت و نیازهای مردم 

را درک کنند. این کار به ارزش افزوده منجر می شــود 
و نفع آن برای جامعه و خود دانشــگاه اســت. رییس 
ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیــان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری با اشاره به فعالیت 
دانش بنیان هــا در بورس، گفت: در حــال حاضر ۴۱ 
شرکت دانش بنیان در بورس فعالیت می کنند. ارزش 
اقتصادی فعالیت دانش بنیان ها ســال گذشته عددی 

حدود ۱3۰ هزار میلیارد تومان بود.
ستاری همچنین بیان کرد: آن چه باعث شکل گیری 
اقتصاد دانش بنیان در کشور می شود، زیست بوم فناوری 
و نوآوری است که تنها بخشــی از آن را پول تشکیل 

می دهد و مهم ترین پایه آن هم تفکر انسان است.

ایجاد تحول در اقتصاد دانش بنیان
معاون علمــی و فناوری رییس جمهــوری در بخش 
دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: برای ایجاد تحول 
در اقتصاد دانش بنیان به تفکر نو نیــاز داریم. این کار 
کمک می کند که جوانان در محیطی درست به فعالیت، 
نــوآوری و کارآفرینی روی آورند. رییــس بنیاد ملی 
نخبگان در ادامه بیان کرد: نبایــد بگذاریم کمبودها 

جوانان بومی استان ها را مهاجرت به شهرهای بزرگ و 
دیگر کشورها ناچار کند. باید با درک صحیح از وضعیت 
موجود، زمینه الزم برای حفظ جوانان و صاحبان ایده 

در منطقه را فراهم کنیم.
ستاری افزود: اصلی ترین سرمایه کشور نیروی انسانی 
جوان و توانمند است که می تواند با تفکر و دانش خود 
در کشور تاثیرگذار باشــد. ما هم وظیفه داریم فضا را 
برای فعالیت آنها فراهم کنیم. معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری ادامه داد: آذربایجان شــرقی استان 
بسیار مستعدی است و باید زیست بومی ایجاد شود که 
مشکالت استان در داخل و با کمک ظرفیت های استانی 
حل شود. رییس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در استان 
آذربایجان شــرقی گفتمان خوبی در حــوزه فناوری 
جاری شده است، ادامه داد: توسعه فرهنگی مهم ترین 

نیاز برای رشد علمی و فناورانه هر منطقه است.

حمایت از تامین زیرساخت ها
ســتاری همچنین اضافه کرد: وجود بیش از پنج هزار 
عضو هیات علمی و تحصیل بیش از ۱۰۷ هزار دانشجو 

در این اســتان ، ظرفیت بســیار باالیی است که باید 
وارد اقتصاد شــود. اما متاســفانه پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی در شــان این استان نیست. معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری آمــاده حمایت از 
تامین زیرســاخت های پارک اســت. معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری افزود: پــارک علم و فناوری 
یکی از شالوده های اقتصاد دانش بنیان در استان است. 
باید مشکالت و مســائل پارک رفع و شعب پارک در 
شهرستان ها نیز تقویت شود و با تمام محدودیت هایی 
که امسال داریم بودجه مناســبی برای پارک استان 

درنظر گرفته خواهد شد.
ستاری ادامه داد: یکی از مشــکالت بزرگ آذربایجان 
شرقی نبود صندوق پژوهش و فناوری در استان است 
که باید این صندوق راه اندازی شود و از جوانان حمایت 
کند. به گفته وی، ســرمایه گذاری های زیرســاختی 
در دانشــگاه ها و پارک ها مورد حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری اســت ولی باید محیط 
حمایتی در استان ایجاد شــود و دید جدیدی نسبت 
به جوانان به وجود آید. معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری بــا بیان اینکه تصمیمات بســیار مهمی در 
بازدیدهای امروز برای استان آذربایجان شرقی گرفته 
شده است، اظهار کرد: خاصیت اقتصاد نفتی این است 
که محیط کسب وکار آماده نیســت و قوانین مزاحم 

بسیار زیاد است.

حمایت از دانش بنیان ها برای ورود به حوزه علوم شناختی

يادداشت

نگاه

   علی بابک نیا، فعال حوزه بالکچین 
پیــرو بنــد ۵ مصوبه شــماره 
3۹۲۲۸/ت ۵۷3۷3ه هیئــت 
دولت ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
مسئول تدوین آیین نامه اجرای 
مصوبه مذکور اســت. لذا ستاد 
مبارزه کمیتــه ای از نهاد های 
مربوط به این مصوبه را تشــکیل و سلسله جلساتی در 
جهت بررسی ابعاد فنی و حقوقی مصوبه را آغاز کرده است. 
طبق گزارش های واصله از جلسات با کارشناسان ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال در خصوص آخرین وضعیت آیین نامه 

مذکور باید به سمع و نظر شما برسانیم که :
کلیه مدیران و کارشناسان در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و همچنین وزارت صمت به عنــوان متولی اجرای مصوبه 
مذکور با تمرکز و جدیت در تالش هســتند که مراحل و 
مراتب تدوین آیین نامه را در اسرع وقت به اتمام رسانده  و 
شاهد اجرای مصوبه باشند . در تدوین آیین نامه چگونگی 
اجرای مصوبه سلسله جلسات حقوقی مستمر به ریاست 
ستاد مبارزه با قاچاق برگزار و پیش نویس آیین نامه تدوین 
شده اســت و در مســیر اخذ تایید از مدیران و مسئولین 
مربوطه است. الزم به ذکر است آیین نامه هایی با این وسعت 
و تعدد پرونده و اهمیت حقوقی قبل از ابالغ عمومی ملزم 

به اخذ مجوز و مصوبه اعضای اصلی ستاد شامل ۸ وزارتخانه 
و دستگاه اجرایی به ریاست رئیس جمهور محترم است. با 
توجه به نگاه مثبت و حمایت گرانه حوزه ریاست درخواست 
برگزاری جلسه اعضای اصلی داده شده و امید است طی یک 
ماه آینده این جلسه برگزار و آیین نامه به صورت عمومی 
ابالغ شــود.از مراحل اجرای مصوبه باید بــه اعالم ارزش 
تجهیزات مربوطه توسط سازمان گمرکات کشور اشاره کرد 
که کارشناسی این اقالم مسیر بسیار پیچیده فنی، اقتصادی 
و چندین جلسه کارشناســی را گذرانده و تقریبا به انجام 
رســیده و در انتظار تایید و ابالغ نهایی این سازمان است . 
همچنین در خصوص تاریخ آغاز و اتمام مهلت قانونی ثبت نام 

در سامانه خوداظهاری به صراحت در مصوبه هیئت دولت و 
البته در آیین نامه قید شده است مهلت یک ماه مورد نظر بعد 
از ابالغ رسمی آیین نامه است و لذا تاریخ پایان مهلت ثبت 
نام در طرح خود اظهاری متعاقبا تعیین می شود.در انتها به 
نهایت همکاری و مساعدت مدیران و کارشناسان این ۲ نهاد 
برای تسهیل اجرای مصوبه و نهایتا حل مشکالت فعالین این 
حوزه تاکید کردند و ابراز امید کردند که ابالغ عمومی آیین 
نامه و اجرای کامل مصوبه هیئت دولت در سال جهش تولید 
گام بزرگی در رفع موانع این صنعت نوپا برداشته خواهد شد 
که از تمامی افراد دلسوز و آگاه که موجبات این مهم را فراهم 

کردند تقدیر و تشکر می کنیم. 

آخرین وضعیت مصوبه خوداظهاری تجهیزات ماینینگ

معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری:

تحول در اقتصاد دانش بنیان با تفکری نو به راه افتاده است
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