
بیشتر شــاخص های مهم بورســی جهان ریزش کردند. به 
گزارش رویترز، رونــد احیای اقتصاد جهانی در ســه ماهه 
سوم سال اگرچه ســرانجام پس از ماه ها رشد منفی بسیار 
کم از سر گرفته شــد اما آمارهای رشد کمتر از چیزی بودند 
که در بسیاری از موارد انتظار می رفت و این رویه در صورت 
تداوم بدان معنا خواهد بود که رشــد اقتصادی در سه ماهه 
پایانی سال نیز کمتر از حد انتظار باشد. بازار کار و جمعیت 
باالی بیکاران یکی از اصلی تریــن دغدغه های حال حاضر 
اقتصاددانان اســت و آن ها نگران اند بــدون رونق بازار کار، 
احیای کامل مخارج مصرفی و از ســرگیری سرمایه گذاری 
ها ممکن نباشد. در صورتی که جریان سرمایه های جدید در 
سطوح پایین فعلی باقی بمانند، مشکل نقدینگی بانک های 
مرکزی را وادار خواهد ساخت تا به  تزریق سنگین خود به بازار 
ادامه دهند و این مساله دارای پیامدهایی روی حوزه تورمی 

و نرخ های بهره خواهد بود.  
با نزدیک شدن به فصل ســرما نگرانی ها از آغاز موج جدید 
تلفات کرونایی باال گرفته است. ســازمان بهداشت جهانی 
با هشدار نسبت به افزایش شــمار قربانیان کرونا به دو برابر 
گفته اســت تنها راه مقابله موثر با این بیماری، وحدت رویه 
کشورهای جهان خواهد بود. این سازمان همچنین با اشاره به 
شدت گرفتن مجدد شیوع کرونا در اروپا گفته است اوضاع در 
آمریکا و آمریکای التین نیز کماکان در شرایط بدی قرار دارد.  
تاکنون بیش از ۳۳ میلیون و ۷۵۲ هــزار و ۹۲ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۹ هزار 
و ۹۰۵ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۱۰ هزار و ۳۹۸ 

نفر، برزیل با ۱۴۲ هزار و ۲۸۰ نفر، هند با ۹۷ هزار و ۴۵۰ نفر، 
مکزیک با ۷۶ هزار و ۶۰۳ نفر و انگلیس با ۴۲ هزار و ۷۲ نفر 

بوده است.
شــیوع کرونا در بسیاری از کشــورهای جهان به حد نگران 
کننده ای رسیده اســت. در انگلیس متخصصان بهداشتی 
نسبت به بروز موج سوم هشــدار داده اند. در اسپانیا تلفات 
مجددا دورقمی شده است. شمار دیگری از کشورهای اروپایی 
از احتمال اعمال مجدد برخی از محدودیت های کرونایی خبر 
داده اند و بیم آن می رود که با وخامت اوضاع شاهد بازگشت 

قرنطینه های سراسری باشیم.  
پس از یک وقفه چند هفته ای، مقامات دولت ترامپ مجددا 
رایزنی خود را با سران دموکرات کنگره برای تصویب و اجرایی 
شدن بســته حمایتی جدید آغاز کرده اند. نانسی پلوسی- 
رئیس کنگره پس از دیدار با اســتیون منوچین- وزیر خزانه 
داری گفته است پیشرفت های بیشــتری در جریان گفت و 
گوها به دست آمده اما هنوز برخی اختالف نظرهای مهم به 

قوت خود باقی است.  
دموکرات ها خواهان آن هســتند که یک بسته حمایتی سه 
تریلیون دالری برای حمایت همه جانبه از بخش های مختلف 
اقتصاد اجرایی شود اما جمهوری خواهان تنها خواهان یک 
بسته ۳۰۰ میلیارد دالری برای حمایت مستقیم از خانوارها 
هستند. برخی از کارشناسان نگران اند تاخیر در اجرایی شدن 
بسته جدید باعث کاهش رشد اقتصادی شود. بانک گلدمن 
ساکس هشــدار داده اســت که برای رســیدن به یک رشد 
اقتصادی باال در سه ماهه چهارم ســال، آمریکا نیازمند یک 

جریان نقدینگی جدید بزرگ است.  

دنیس دایک- تحلیل گر بازار در موسسه " برایت تریدینگ ال 
ال سی" گفت: در ماهی که گذشت شاهد نوسانات باالیی در 
معامالت بودیم و این نوسانات باعث زیان قابل توجه برخی از 
سهامدارانی شد که سهام پرریسک را خریداری کرده بودند. 
این زیان باعث ترس معامله گران از تکرار چنین اتفاقی شده 
و در نتیجه آن ها با احتیاط بیشتری معامله می کنند که به 
معنای ورود جریان نقدینگی تازه کمتر به بازارهای بورسی 

خواهد بود.  

بورس آمریکا
نمایندگان دموکــرات در کنگره از کار بر روی یک بســته 
محرک جدید ۲.۴ تریلیون دالری خبر دادند. بخش بزرگی از 
اعتبار این طرح پیشنهادی مربوط به مزایای بیکاری افرادی 
خواهد بود که بر اثر کرونا شــغل خود را از دست داده اند اما 
مشخص نیست جمهوری خواهان با چنین طرح بلندپروازانه 

ای موافقت کنند.  
پیش از این بانک مرکزی آمریــکا از حمایت تمام قد از بازار 
کار این کشور خبر داده بود. به گفته جروم پاول- رئیس بانک 
مرکزی آمریکا اگرچه مخارج خانوارها و اشتغال زایی نسبت 
به چند ماه قبل در وضعیت بهتری قرار دارد اما شــرایط در 
مقایسه با قبل از بحران آشــکارا بد است و تا زمانی که مردم 
اطمینان الزم از غلبه بر همه گیری را به دست نیاورند خبری 
از احیای کامل نخواهد بــود. تا آن زمان بانــک مرکزی به 
اقدامات خود ادامه خواهد داد و تالش خواهد کرد تا آسیب 

وارد شده به اقتصاد به حداقل ممکن برسد.  
در وال استریت، همه شاخص ها نزولی بودند تا جایی که هر 

سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۲۳ 
درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۷ هزار و  ۵۲۰.۴۱ 
واحد بسته شد.شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۲۵ درصد 
ریزش تا سطح ۳۳۴۳.۱۳ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص 
مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۱۷ درصد 

عقب گرد در سطح ۱۱ هزار و ۹۸.۲۴ واحدی بسته شد.
کیتی بوســتیاجنیک- کارشــناس امور مالی در موسســه 
آکســفورد اکونومیکس گفــت: در حالی کــه روند احیای 
اقتصادی جهان ادامه دارد، ســرعت آن بــه وضوح کمتر از 
چیزی بوده است که خیلی ها انتظار داشتند. با این وضعیت، 
فاز دوم احیای اقتصادی پر پیچ و خم و طوالنی خواهد بود و 
باید از االن به این فکر باشیم که اگر همه گیری کرونا بیش از 
پیش طول بکشد چه کاری انجام دهیم به ویژه حاال که خیلی 
از ابزارهای موجــود را نیز به کار گرفته ایــم و در این زمینه 

دستمان چندان باز نیست.  

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" 
بورس لندن با ۱.۱۱ درصد کاهش نســبت به روز قبل و در 
سطح ۵۸۹۷.۵۰  واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با ریزش ۱.۵۹ درصدی و ایســتادن در 
ســطح  ۱۲ هزار و ۸۲۵.۲۲ واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۰.۲۳ درصدی در 
سطح ۴۸۳۲.۰۷ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس 

۳۵" ۱.۱۵ درصد پایین رفت و به ۶۷۱۳.۶۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد مختلفی 
داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو 
ژاپن با افزایش ۰.۱۲ درصدی تا ســطح ۲۳ هزار و ۵۳۹.۱۰ 
واحدی باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ 
۰.۸۵ درصد پایین رفت و در سطح ۲۳ هزار و ۲۷۵.۵۳ واحد 
بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" کاهش 
۰.۲۲ درصــدی را تجربه کرد و در ســطح ۴۵۹۱.۸۰ واحد 

بسته شد.
در اســترالیا شــاخص "اس اند پی اس انــد ایکس ۲۰۰" 
بورس ســیدنی با ۰.۱۴ درصد افزایش و ایستادن در سطح 
۵۹۵۲.۰۶  واحدی بــه کار خود خاتمــه داد. در بین دیگر 
 شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی 

بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بشکه نفت 
"وست تگزاس اینتر مدیت" با ۲.۰۶ درصد کاهش به ۳۹.۰۱  
دالر رســید و نفت خام برنت دریای شــمال با ریزش ۱.۹۴ 

درصدی به ازای ۴۰.۸۰ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با صعود 
۰.۷۲ درصدی نســبت به روز قبل در سطح ۱۸۹۷.۲۳ دالر 
معامله شــد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۶۸ درصدی به ازای 

۲۴.۳۷ دالر مبادله شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای 
اجرای طرح »سفرکارت« با یکی از بانک ها تفاهم کرد؛ 
طرحی که درواقع یک وام قرض الحســنه به ارزش ۲۰ 
میلیون تومان با نرخ سود چهاردرصد است و بعد از یک 

ماه تنفس باید برگردانده شود.
به گزارش ایســنا، حســین اربابیـ  مدیرعامل کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانیـ  بــه عنوان مجری این طرح 
گفت که »ســفرکارت« بــه نوعی وام قرض الحســنه 
محســوب می شــود که دارندگان آن می توانند ظرف 
۱۵۰ روز )پنج ماه( تا سقف ۲۰ میلیون تومان از مزایاِی 
سفرکارت و امکانات تأسیسات رسمی گردشگری که 
تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند، بهره مند 
شوند و با یک ماه تنفس، در ۱۸ ماه نسبت به بازپرداخت 

آن اقدام کنند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنوز 
جزئیات چگونگی تهیه سفرکارت ها را اعالم نکرده است. 
همچنین مشخص نیست چه قشری از جامعه می توانند 
از مزایای این کارت بهره مند شوند، این وزارتخانه درحال 
حاضر فقط به این نکته اشــاره کرده که سفرکارت در 
زمان خرید تور از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، اقامت 
در مراکز رسمی و تحت نظارت و مراکز رسمی فروش 

صنایع دستی، قابلیت استفاده دارد. »سفرکارت« عنوان 
تازه ای در موضوع تســهیالت ارزان قیمت سفر نیست. 
ـ رییس جمهور  حدود ۱۴ سال پیش محمود احمدی نژاد 
وقتـ  طرح مشابهی را رونمایی کرد که قرار بود با ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت، زمینه سفر حقوق بگیران دولت 
و غیردولتی هــا را فراهم کند. چهار ســال پس از آغاز 
طرح اعالم شد، نزدیک به پنج هزار نفر در وزارتخانه ها، 
سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی برای دریافت 
»سفرکارت« قرارداد بسته اند اما بیش از سه میلیون نفر 

این کارت را گرفته اند.
این طرح معایب بزرگی داشت که عمال آن را غیرکاربردی 
و ناکارآمد کرده بود، چرا که با وجود مصوبه دولت برای 
تخصیص درصدی از بودجه دستگاه های دولتی به شارژ 
این کارت، اما بسیاری از اجرای آن ســر باز می زدند و 
بودجه های رفاهی در بخش های دیگر خرج می شد یا 
رقم ناچیزی به سفر اختصاص می یافت. حتی بعدها در 
برخی محافل گردشگری از شارژ بی حساب و کتاب برخی 
سفر کارت ها، گزارش هایی داده شد. از طرفی بخش های 
خدماتی، مثل هتل ها، شرکت های هواپیمایی، قطار و 
آژانس های مسافرتی، متعهدانه درباره تخفیف ها رفتار 
نمی کردند.  ســال ۹۴ پس از یک دوره توقف، شرکت 

سرمایه گذاری ایران گردی و جهان گردی )که سهام آن 
متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین 
اجتماعی است( اعالم کرد مسائل قانونی این طرح را حل 
کرده و مالکیت »سفرکارت« را به عهده گرفته و اکنون 
صددرصد سهام »سفرکارت« متعلق به این شرکت است. 
دایره مصرف کنندگان سفرکارت در آن دوره، به تعداد 
محدودی از کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 
محدود شده بود. یک سال بعد مسعود سلطانی فر، رییس 
وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از قصد خود 
برای اصالح و دوباره به جریان افتادن این طرح در سطح 

کالن کشور خبر داد، اما بعد دیگر خبری نشد.  
حاال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
درســت در زمانی که پاندمی ویروس کرونا سفرهای 
گروهی را محدود کرده و سفرهای خانوادگی با خودرو 
شخصی را بیشتر به جریان انداخته و در شرایطی که مراکز 
اقامتی و توریستی دچار رکود و تعطیلی نسبی شده اند، بار 
دیگر طرحی را با عنوان »سفرکارت« و به انگیزه تحریک 
مردم به سفر در شــرایطی که کرونا سبب افت اقتصاد 

گردشگری و مسافرت ها شده است، رونمایی کرد.
حسین اربابی، مدیرعامل کانون جهانگردی و ایران گردی 
درباره اجرای دوباره طرحی که برخی از آن با عنوان پروژه 

شکست خورده دولت احمدی نژاد یاد می کردند، گفت 
که ایرادات و محاسن ســفرکارت های گذشته احصا و 
پس از دســته بندی، تفاهم نامه با بانک عامل امضا شد. 
در سال های گذشته بانک ها و موسسات مالی مختلف 
در حوزه اجرای سفرکارت، کارهایی انجام دادند که نرخ 
بهره باالیی داشت،  به گونه ای که این رقم بین ۱۶ تا ۱۸ 
درصد بود. این در حالی است که نرخ سود »سفرکارت 

ملت« چهار درصد است.
او هدف از این طرح را بیشتر تحریک بازار در شرایطی 
که کرونا موجب کم توانی اقتصادی و ایجاد مضیقه هایی 
شده است، دانست و بیان کرد: اجرای این طرح، محرکی 
جدید و بارقه امید برای رونق سفرهای مسؤوالنه و ایجاد 
برکت در بازار سفر و گردشگری می تواند باشد و امکان 
سفر برای مردم در شرایط کنونی و استفاده از تاسیسات 

گردشگری است.
محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک عامل سفرکارت نیز پس 
از امضای این تفاهم نامه گفت: نرخ تسهیالت سفرکارت 
چهاددرصد است که در واقع نرخ تسهیالت قرض الحسنه 
محسوب می شــود و بانک با هدف حمایت از مشاغل 
آســیب دیده در کرونا به ویژه گردشگری این طرح را به 

اجرا می گذارد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید 
کرد: با هدف تسهیل فضای کســب و کار اشخاص 
حقوقی، ترتیبی اتخاذ شده تا فعاالن اقتصادی بدون 
نیاز به شماره اقتصادی و صرفا با همان شناسه ملی 
خود، مجوزهای الزم برای شروع کسب و کار را اخذ 

کنند.
به گزارش ایســنا، محمود علیزاده با اشاره به دستور 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای منویات 
مقام معظم رهبری، مبنی بر روان ســازی و تسهیل 
فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و 
کار، عنوان کرد: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور 
و معاونت اقتصادی وزارت امــور اقتصادی و دارایی، 
زمینه سهولت شروع کسب و کار بنگاه های اقتصادی 
و تســهیل در اخذ مجوزهای الزم از جمله شــماره 

اقتصادی فراهم شد.
وی اضافه کرد: با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر اصالح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره )۳( 
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، ضمن صدور 
بخشنامه ای از سوی ســازمان امور مالیاتی کشور، 
گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند راستی 

آزمایی حذف شده است.

علیزاده خاطرنشــان کرد: در حال حاضر و با اجرای 
بخشنامه ســازمان که در همین راســتا صادر شد، 
اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب 
و کار از اصنــاف و اتحادیه ها و همچنین اشــخاص 
حقوقی و بنگاه های اقتصادی به محض ثبت در اداره 
ثبت شرکت ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور 
نیز ثبت نام شده تلقی می شوند و اطالعات هویتی 
آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به ســازمان امور 
مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی 
اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به 
عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد 

می شود.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی این 
سازمان افزود: پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند ثبت 
نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی 
و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می برد که هم 
اکنون، با حذف این گام، فعاالن اقتصادی از همان زمان 
ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور 
مالیاتی کشور، »مودی« تلقی شده و شماره اقتصادی 
آنها بدون نیاز به طی مراحل راســتی آزمایی صادر 

خواهد شد و نیاز به هیچ استعالم دیگری نیست.

بنگاه های اقتصادی برای شروع کسب و کار نیازی به شماره اقتصادی ندارندپرداخت وام قرض الحسنه ۲۰ میلیونی برای سفر
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نسخه پیچی غلط برای 
توزیع کاالهای اساسی

تغییر سبد 
سرمایه گذاری مردم

طرح کاالبرگ الکترونیک به 
دالیل مختلــف طرح خوبی 
نیست زیرا ما راه حل کوتاه که 
همان کنترل قیمت هاست 
را رها کرده ایم و خودمان را درگیر یک معضل دیگر 
به نام کاالبرگ الکترونیک می کنیم و در واقع قوزی 
باالی قوز با دست خودمان درست می کنیم. در حالی 

که با مشکل یارانه...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  ابراهیم قزل گل، کارشناس بازار سرمایه
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همسویی قیمت مسکن 
با  افزایش نرخ دالر

مرکز پژوهش های مجلس:  طرح نمایندگان تورم زاست و باید متوقف شود

هشدار موج گرانی با یارانه جدید
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خواب   میلیاردها دالر کاال   در گمرکات         
هزینه  کاالهای   مانده   در گمرک   پرداخت   شده   است

رسوب   کاال   در گمرک   بهانه   گرانی   و کمبود   کاالها   شده   است

نرخ دالر در ایران به نزدیکی ۳۰ هزار تومان رسیده 
و برخی برآوردها نیز از عبور دالر از این رقم حکایت 
دارد. در این بین بسیاری از کارشناسان از تاثیرپذیری 
دالر ۳۰ هزار تومانی بر بورس ســخن می گویند و 
هشدارهایی را نیز در این رابطه اعالم کرده اند. این 
در حالی اســت که بانک مرکزی تنهــا در یک ماه 
گذشته دو مرتبه سیاســت های ارزی را تغییر داد 
تا مانع ریزش بیشتر ریال شــود اما هیچ یک از این 
سیاست ها و برنامه های پیشین کارساز نبوده و نرخ 
دالر در معامالت به نزدیکی ۳۰ هزار تومان رسیده 
است. در پی رشد چشمگیر اخیر نرخ دالر، سوالی 
برای فعاالن بازار سرمایه مبنی بر اینکه آیا افزایش 
 نرخ دالر می تواند روند شاخص های بازار سرمایه را 

معکوس و حرکت صعودی...

یک کارشناس بازار مسکن می گوید هر چند سرعت 
رشد قیمت ها در بازار مسکن کاهش یافته است اما تا 
زمانی که رشد قیمت دالر ادامه دارد نمی توان انتظار 
کاهش قیمت در بازار را داشت. رشد قیمت دالر در 
بازار زمینه را برای افزایش قیمت ها در سایر بازارها 
خصوصا مسکن فراهم کرده اســت . گزارش های 
رسیده از بازار نشان می دهد فروشندگان به استناد 
احتمال افزایش قیمت ها دست از فروش کشیده اند . 
این وضعیت در شهرهای اطراف تهران بغرنج تر است.

بسیاری معتقدند افزایش قیمت مسکن خصوص در 
 مناطق متوسط و پایین در عین نبود معامله عجیب

 می نمایــد. معامله گــران و فعاالن بازار مســکن 
می گویند افزایش مداوم قیمت ها در این مناطق در 

نبود قدرت خرید و تقاضای...

لباس قرمز بر تن بورس های جهان



اقتصاد2
ایران وجهان

واریز یا پرداخت وجوه صرافی در 
حساب های شخصی ممنوع است 

براســاس این اطالعیه واریز و یا پرداخت وجوه 
متعلق به صرافی در حســاب های شــخصی 
همچنین هرگونه واسطه گری در معامالت غیر 

رسمی ممنوع است
در اطالعیه کانون صرافان آمده است:

»با توجه به اینکه مدیران محترم شرکت های 
صرافی همواره قوانین و بخشــنامه های بانک 
مرکزی را رعایت نموده و در بابت اجرای قوانین 
مبارزه با پولشــویی دقت داشته اند و با توجه به 
تاکید بانک مرکزی در جلســات با این کانون و 
اهمیت موضوع خواهشمند است کما فی السابق 
به رعایت و اجرای قوانین دقت نظر داشــته و 
استناد ماده ۳۴ دستورالعمل ناظر بر عملیات 
صرافی در خصوص اســتفاده از حســاب های 
شخصی به هر عنوان در امور شرکت های صرافی، 
بدین وســیله ابالغ می گردد کلیــه دریافت ها 
و پرداخت ها صرفا می بایســت در حســابی به 
نام صرافی نگهداری شــود واریز و یا پرداخت 
وجوه متعلق به صرافی در حساب های شخصی 
همچنیــن هرگونه واســطه گری در معامالت 
غیر رسمی ممنوع بوده و مدیران شرکت های 
صرافی موظف به رعایت این موضوع می باشند.«

تالش مجموعه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران قابل تقدیر است

مجموعه بانک قرض الحســنه مهــر ایران با 
تالش های جدی خود ارقامی شایســته تشکر 

را براي سهامداران به ارمغان آوردند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، مجمع عمومی ساالنه این بانک ۳۰ 
شهریور برگزار شد. در این جلسه هیئت مدیره 
بانک مهر ایران گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ را 
ارائه کردند و در ادامه اعضاي هیئت رئیســه و 
سایر نمایندگان سهامداران نظرات خود را ابراز 
کردند. سید محسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره 
بانک مسکن و ناظر مجمع گفت: از طرف بانک 
مسکن تشکر خاضعانه دارم به محضر اعضاي 
هیئت مدیره و کارکنــان عزیز بانک مهر ایران 
که با تالش هاي جدي خود ارقامي شایســته 
تشکر را براي سهامداران به ارمغان آوردند. در 
رابطه با کیفیت صورت هاي مالي و ارقام ترازنامه 
و ســود و زیان چیزي جز تشکر و امتنان ندارم 
و امیدوارم سال هاي آتي سرشار از اخبار خیر 

براي مجموعه کشور و بانک مهر ایران باشد.

مدیر امور فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
تشریح کرد:

اتصال 5 عوارضی جدید به سامانه 
پرداخت الکترونیکی بانک مسکن

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات از اتصال 
5 آزادراه کشور به سامانه پرداخت الکترونیکی 

عوارض آزادراهی بانک مسکن خبر داد.
ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطالعات و 
ارتباطات بانک مســکن در خصوص اتصال 5 
عوارضی جدید به سامانه پرداخت الکترونیکی 
بانک مســکن به خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ،گفت: در راستای تحقق اهداف 
مربوط به سهولت حمل و نقل و افزایش سرعت 
تردد در مسیرهای آزادراهی 5 عوارضی دیگر 
در نقاط مختلف کشور به ســامانه پرداخت 

الکترونیک عوارض بانک مسکن متصل شد.
وی افزود: پیش از این دو عوارضی دیگر به این 
سامانه متصل شده بود که هموطنان در هنگام 
عبور از گیت های عوارضی مستقر در دو آزادراه 
کشور، در صورت ثبت پالک خودرو در سامانه 
عوارض الکترونیک بانک مســکن، برای تردد 
از پرداخت عوارض به مســئوالن باجه دریافت 
عوارض، بی نیاز بودند و هم اکنون نیز با اتصال 
5 عوارضی دیگر به سامانه پرداخت الکترونیک 
عوارض بانک مســکن تردد در این مسیرها به 
واسطه عدم نیاز به توقف پشت گیت های دریافت 
عــوارض آزادراهی راحت تر و ســریع تر انجام 
خواهد شــد و عالوه بر کاهش زمان سفر برای 
مسافران، خطرات مربوط به توقف و همچنین 

آلودگی های ناشی از آن نیز از بین خواهد رفت.
شــیردل گفت:در این راســتا، و با توجه به عقد 
قرارداد جدید با ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای از ابتدای مهرمــاه، 5 عوارضی جدید به 
سامانه پرداخت الکترونیکی بانک مسکن پیوسته 
و ازاین پس مشتریان می توانند به صورت متمرکز 
از تمامی خدمات این ســامانه در 7 عوارضی زیر 

مجموعه بانک مسکن بهره مند شوند.

خبر

یک کارشناس بازار مسکن 
می گوید هر چند ســرعت 
رشــد قیمت هــا در بازار 
مسکن کاهش یافته است 
اما تا زمانی که رشد قیمت 
دالر ادامه دارد نمی تــوان انتظار کاهش قیمت در 

بازار را داشت.
رشــد قیمت دالر در بازار زمینه را بــرای افزایش 
قیمت ها در ســایر بازارها خصوصا مسکن فراهم 
کرده اســت . گزارش های رســیده از بازار نشان 
می دهد فروشندگان به اســتناد احتمال افزایش 
قیمت ها دســت از فروش کشیده اند . این وضعیت 
در شــهرهای اطراف تهران بغرنج تر است.بسیاری 
معتقدند افزایش قیمت مسکن خصوص در مناطق 
 متوســط و پایین در عیــن نبــود معامله عجیب

 می نماید.
معامله گران و فعاالن بازار مسکن می گویند افزایش 
مداوم قیمت ها در این مناطق در نبود قدرت خرید 

و تقاضای موثر رخ می دهد.
سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در خصوص 
افزایش قیمت ها در مناطق حاشیه ای شهر تهران 
و به خصوص مســکن مهر به خبرنگار خبرآنالین 
گفت: عده زیــادی از شــهروندان تهرانی به دلیل 
اینکه از پس اجاره خانه در شــهر تهــران بر نمی 
آیند به ســمت حاشیه شــهر تهران مهاجرت می 
کنند و در چنین وضعیتی شهروندان سایر استان 
ها نیز که محل کارشــان داخل تهران است و می 
خواهند به تهران بیایند زمانــی که ببینند از پس 
اجاره خانه در داخل شــهر تهران بــر نمی آیند به 
ســمت مناطق حاشــیه ای تهران مهاجرت می 
کننــد و این چنیــن تقاضا برای مناطق حاشــیه 
افزایش پیدا می کند و به طور کلی قیمت و تقاضا 
 مسکن در داخل تهران با مناطق حاشیه همبستگی 

شدیدی دارد.
وی در ادامه افزود: به طــور کلی می توان گفت که 

قیمت مسکن نه تنها در تهران بلکه در سطح کشور 
افزایش چشــمگیری یافته اســت و دلیل افزایش 
قیمت مســکن نیز همان دالیلی است که قیمت 
سایر کاالهای سرمایه طی این مدت افزایش یافته 
است به طور مثال قیمت شاخص ها در بورس طی 
دو سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است 
و نزدیک به ده برابر شده است، قیمت دالر چندین 
برابر شده است، قیمت طال چندین برابر شده است 
و قیمت مسکن هم طی دو سال اخیر نزدیک به ۴ تا 

5 برابر شده است.
سلطان محمدی افزایش نقدینگی، کاهش نرخ بهره 
و افزایش قابل توجه قیمت دالر را مهم ترین عوامل 
گرانی در بازار مســکن اعالم کرد و در ادامه افزود: 
افزایش نقدینگی بر روی تورم عمومی اثر می گذارد 
و همه کاالها را با افزایش قیمــت همراه می کند 
همان طور که نقدینگی طی دو سال گذشته بسیار 
رشد پیدا کرده است و بر روی قیمت مسکن نیز اثر 
گذاشته اســت با این وجود افزایش قیمت مسکن 
فراتر از تورم عمومی بوده اســت کــه کاهش قابل 

توجه نرخ بهره تا ۱۸ درصد در شرایطی که تورم ما 
۳۴ درصد اعالم شده بود یکی از عواملی بود که به 

گرانی ها در این بازار دامن زد.
وی در ادامــه افزود: کاهش نرخ بهره موجب شــد 
تا ســپرده گذاران ســپرده های خود را از بانک ها 
خارج کنند و به ســمت دارایی های امنی از جمله 
بورس، طال، سکه، ارز و مسکن حرکت کنند و این 
عامل موجب شد تا نقدینگی در بخش مسکن فعال 
تر شود و افزایش نرخ دالر نیز در وهله دوم موجب 
افزایش قیمت مصالح ســاختمانی شــد به عنوان 
مثال همه مصالح فلزی که در ساخت و ساز استفاده 
می شــوند از نرخ دالر تاثیر مــی گیرند و مجموع 
اینها باعث شــده اند تا هزینه ساخت افزایش پیدا 
کند و قیمت مســکن بــاال رود و در وهله آخر این 
افزایش قیمت مســکن متاثر بوده است از افزایش 
قیمت زمیــن و آنچه افزایش قیمت شــدیدتری 
پیدا کرده اســت افزایش قیمت زمین بوده است و 
می توان گفت قیمت زمین در شــهر تهران حدود 
۶۰ تا 7۰ درصد رشــد داشته اســت و در حاشیه 

شهر تهران نیز بیش از 5۰ درصد رشد رشد داشته 
است و همین مساله باعث شده اســت تا افزایش 
 شــدید قیمت زمین قیمت تمام شــده مسکن را

 افزایش دهد.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص آینده قیمت 
مســکن افزود: تا مادامی که نقدیگی افزایش پیدا 
کند، تورم باال رود و دالر گران تر شــود این فشار 
افزایش قیمت ها بر روی مســکن نیز خواهد بود 
ولی در صورتی که در سیاســت گــذاری ها تغییر 
ایجاد شــود و گشایشــی در روابط خارجی ایجاد 
شــود قیمت دالر نیــز تعدیل خواهد شــد و می 
توان انتظار توقف رشــد قیمت مســکن را داشت 
 و حتی مــی توان انتظــار کاهــش اندکی قیمت 

را نیز داشت.
وی در ادامه افــزود: با روندی کــه در حال حاضر 
اقتصاد کشــور در پیش گرفته است چنین چشم 
اندازی متصور نیســت و بعید به نظر می رسد که 
قیمت مســکن کاهش پیدا کند اما رشــد قیمت 
مسکن به این شدت که طی چند ماه گذشته بوده 
اســت دیگر نیست و سرعت رشــد قیمت مسکن 
کاهش پیدا خواهد کرد چراکه ۶ ماه نخست امسال 
عمال ماهیانه قیمت مســکن به طور میانگین ۱۲ 
درصد افزایش یافت ولی در شــهریور ماه این رشد 
قیمت ها به 5 درصد رسید و از شتاب افزایش قیمت 
مسکن کاسته شــد البته 5 درصد هم عدد نگران 

کننده ای است.
ســلطان محمدی در آخر افزود: قیمت مســکن 
هیچگاه در ایران به صورت کاهشی نبوده و نیست 
و در بــازه زمانی خیلی کوتاهی در تاریخ ســاخت 
و ساز بوده اســت که قیمت مســکن کاهش پیدا 
کرده اســت و از آنجا که مهم ترین مولفه افزایش 
قیمت مسکن تورم اســت خیلی بعید به نظر می 
رسد که قیمت مســکن کاهش پیدا کند و به نظر 
نمی رســد که افزایش قیمت مســکن حاال حاال 
ها دست از سر کشــور برندارد و در بهترین حالت 
 می تــوان امیدوار باشــیم که افزایــش قیمت ها 

متوقف شود.

رشد نقدینگی عامل مهم افزایش قیمت هاست

همسویی قیمت مسکن  با  افزایش نرخ دالر

روحانی:
تا زمانی که اقتصــاد و تولید در اختیار 
دولت باشد، مسائل کشور حل نمی شود

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید با دنیا 
تعامل گسترده ســازنده داشته باشیم، گفت: 
وزارت صنعت معــدن و تجارت درخط مقدم 
مبارزه در شرایط تحریم است و بار مسئولیت 
تامین کاالهای اساســی و ضــروری و بخش 

بزرگی از تولید را بر عهده دارد.
روحانی در جلسه هیات دولت گفت: از اقدام 
مجلس که با رای قاطع به وزیر پیشــنهادی 
صمت تشکر می کنم. در شــرایط فعلی یکی 
از مسئولیت های مهمی که پستش چند ماه 
خالی بود و از طریق سرپرستی اداره می شد، با 
این رای از امروز این سمت - که در مسئولیت 
ســنگینی قرار دارد - مشــخص شــده و بار 

مسئولیت را به دوش گرفته است.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه وزارت صمت 
یکی از وزارتخانه هایی است که امروز در خط 
مقدم در مبارزه در شرایط تحریم است، اظهار 
داشت: این وزارتخانه بار مســئولیت تامین 
کاالهای اساسی و ضروری و بخش بزرگی از بار 
تولید را به دوش دارد. البته وزارت کشاورزی 
و وزارتخانه های دیگر هم مسئولیت تولید در 

بخش خودشان برعهده دارند.
وی با بیان اینکه علیرغــم کرونا و تحریم در 
کاالهای اساسی دچار مشــکل نبودیم و این 
کاالها به موقع وارد بازار شــده است، افزود: 
شاید در قیمت ها اشــکاالتی وجود آمده که 
موضوع دیگری اســت تهیه کاالهای اساسی 
و ضروری که برای کشــور بسیار مهم است و 
در شرایط ســخت کرونا کاالهای بهداشتی و 
داروی مورد نیاز مردم را تامین کردیم در این 

مسیر حرکت درستی انجام دادیم.
وی بیان کرد: ما می گوییم سهام، شرکت ها و 
کارخانجات باید به مردم واگذار شود سیاست 
های اصل ۴۴ باید اجرا و پیاده شود، مدیران 
کشور را دلسرد نکنید، اگر هم در موردی در 
واگذاری اشکالی ایجاد شده باید رفع شود اما 

اصل واگذاری ها نباید زیر سوال برود.
رییس جمهــوری تصریــح کــرد: البته امر 
زیرســاختی یا کارخانه های تولیدات صنایع 
مادر و مهم را دولت باید به عهــده بگیرد، یا 
ســرمایه گذاری در مناطق محروم که مردم 
عادی نمی توانند و به صرفه نیست دولت باید 
به عهده بگیرد اما ســایر امور را باید به مردم 
واگذار کنیم، باید کارها تسهیل شود تا مردم 
برای مشارکت و سرمایه گذاری تشویق شوند.

روحانی بیان کرد: یک شرکت واگذار می شود 
اینقدر اما و اگر گفته می شــود، شرکت های 
بعدی برای واگذاری وارد نوبت نمی شــوند؛ 
تا زمانی که اقتصاد و تولیــد در اختیار دولت 
باشد، مسائل کشور حل نمی شود باید رقابت 

آزاد شود و مردم وارد صحنه شوند.

صعود ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس
شــاخص کل بورس روز گذشــته برخالف 
روزهای گذشــته روندی صعودی داشــت و 

بیش از ۱۰ هزار واحد افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بــورس در 
معامالت روز گذشته با ۱۰ هزار و ۴۶۸ واحد 
افزایش رقم یک میلیون و 5۰۳ هزار واحد را 
ثبت کرد. این در حالی اســت که روند نزولی 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز ادامه داشت و 
این شاخص با ۸۲۱ واحد کاهش به رقم ۳۹7 
هزار و 57۴ واحد رسید. معامله گران این بازار 
۹57 هزار معامله بــه ارزش ۹7 هزار و ۳۲۸ 

میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر، 
س . نفت و گاز و پتروشیمی تامین، ملی صنایع 
مس ایــران، معدنــی و صنعتــی چادرملو و 
پتروشیمی پردیس نسبت به ســایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پاالیش نفت 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
نیز صعودی بود و با ۲۲۲ واحد افزایش در رقم 

۱7 هزار و ۶75 واحد ایستاد.
معامله گران این بازار 5۱۱ معامله انجام دادند 
که ۳5 هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال ارزش داشت.

پتروشــیمی مــارون، پلیمرآریاساســول، 
پتروشــیمی زاگرس، ســرمایه  گذاری مالی 
سپهر صادرات و فوالد هرمزگان جنوب نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در 
مقابل سرمایه  گذاری صبا تامین و بانک دی 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشته اند.

اخبار
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وزیر اقتصاد از جذب ۳.۸ میلیارد دالر ســرمایه گذاری خارجی در 
قالب پروژه های مصوب هیات ســرمایه گذاری خارجی طی شش 
ماهه اول ســال خبر داد و جزئیاتــی از طرح ایــن وزارتخانه برای 
تسهیل و تسریع جلب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه 
کرد. به گزارش ایســنا، فرهاد دژپسند طی ســخنانی در دویست 
وچهل و پنجمین نشست هیات ســرمایه گذاری خارجی، بر لزوم 
تعیین ضمانت ها و مشــوق های الزم برای ســرمایه گذاران ایرانی 
 مقیم خارج از کشور و تصویب این مشوقها در قالب قوانین رسمی، 

تاکید کرد.
وی با اشاره به جلب ۳.۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در قالب 
پروژه های مصوب هیات سرمایه گذاری خارجی طی شش ماه اول 
سال ۱۳۹۹، عملکرد همکاران سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران و اعضای هیات ســرمایه گذاری خارجی در 
این خصوص را با توجه به محدودیت ها و تنگناهای موجود، بســیار 

ارزشمند و قابل تقدیر ارزیابی کرد.

جذب سرمایه خارجی بهتر از دریافت وام 
دژپسند با اشاره به اینکه جذب ســرمایه خارجی به مراتب بهتر از 
دریافت وام است، گفت: ســرمایه گذاری خارجی به معنای دریچه 
ورود فنآوری، ایجاد اشــتغال و افزایش تولید است، لذا دستگاه های 
اجرایی باید نهایت تالش خود را بکار گیرند تا "جلب" سرمایه گذاری 

خارجی را به "جذب" تبدیل کنند.
وزیر اقتصاد افــزود: یکی دیگــر از مزایای جذب ســرمایه گذاری 
خارجی این اســت که با پذیرش یک ســرمایه، عمال فرد سرمایه 
گذار تبدیل به ســفیر و حافظ منافع ما در کشور فرستنده سرمایه 
می شــود زیرا، مطالبــه او از دولت خود ایــن خواهد بــود که از 

اتخاذ تصمیماتی که ســرمایه وی در ایــران را به خطــر بیاندازد 
 خودداری کند و به این شــکل، به اســتحکام روابط دو کشــور نیز 

کمک می کند.
به گفته دژپسند یکی از راه های جذب سرمایه گذاری خارجی، رفع 

مشکالت و تسهیل رویه ها برای سرمایه گذاران داخلی است.

تسهیل و تسریع جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور
وزیر اقتصــاد در ادامه با اعالم اینکه اخیرا، طرحی از ســوی وزارت 
اقتصاد برای تسهیل و تسریع در جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از 
کشور به هیات دولت ارائه شده است، تصریح کرد: بر اساس این طرح، 
امتیازات، مشوق ها و تضامینی برای این دسته از سرمایه گذاران در 
نظر گرفته می شود که از جمله این تضامین، تصویب امتیازات مذکور 
در قالب "قانون" توسط مجلس شورای اسالمی است تا دیگر کسی 

نگران تغییر احتمالی رویه ها به واسطه تغییر مقامات دولتی نباشد.
وی ادامه داد: کشــور برای تحقــق جهش تولیــد، حداقل 7۰۰ تا 
۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ســال نیاز به ســرمایه گذاری دارد 

 و جذب ســرمایه گــذاری خارجــی نیــز میتواند در ایــن زمینه 
نقش آفرین باشد.

دژپســند در ادامه، عملکــرد ادارات کل امور اقتصــادی و دارایی 
اســتان های وزارت اقتصاد در جلب ســرمایه گذاری خارجی را از 
مالکهای مهم ارزیابی مدیران کل این ادارات عنوان کرد و اظهار کرد: 
هر استانی که رتبه باالتری را بدست آورد، مورد تشویق قرار خواهد 
گرفت و یکی از بهترین گزینه ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

در استان ها ، استفاده از ویژگی های منطقه ای است.
وزیر اقتصاد با اشاره به توسعه سامانههای الکترونیکی سرمایه گذاری 
خارجی در استان ها، خواستار همکاری بیشتر مدیران کل و مقامات 

استانی جهت جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی شد.

گزارشی از نشست هیئت سرمایه گذاری خارجی 
طبق اعالم وزارت اقتصاد، در دویست وچهل و پنجمین نشست هیات 
ســرمایه گذاری خارجی ۶۸ طرح سرمایه گذاری خارجی با ارزشی 

معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر به تصویب رسید. 
بر اســاس این گزارش، این طرح ها که از ســوی اتباع ۱5 کشــور 
جهان ارائه شــده است، شامل شــامل ۴۲ طرح ســرمایه گذاری 
خارجی جدید  و ۲۳ مــورد مرتبط با تغییرات طرح های ســرمایه 
گذاری خارجــی و انتقاالت ارزی ســرمایه گــذاران و همچنین ۳ 
مورد افزایش ســرمایه گذاری اســت که این طرح های ســرمایه 
گذاری در ۱۸ استان کشــور اجرا می شــوند. از دیگر مصوبات این 
نشســت میتوان به افزایش ســرمایه گذاری، اصالح مجوز سرمایه 
گذاری خارجی، تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی با بازپرداخت 
 اقساط تسهیالت مالی و انتقال سود سهام سرمایه گذاران خارجی 

اشاره کرد.

روند صعودی قیمت ها در بازار سکه و ارز باعث شده 
تا هیچ کس حاضر به خرید خــودرو آنهم با قیمت 

های نجومی نباشد.
به گزارش تسنیم، در بازار روز گذشته خرید و فروش 
خودرو همچنان معامالت قفل بوده و همه به نوعی 
منتظر تعیین تکلیف قیمت ها هستند. البته با روند 
صعودی قیمت هــا در بازار ســکه و ارز هیچ کس 
حاضر به خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی 
نیســت . عالوه بر این قرار بود خودروسازان با ارائه 
طرح های مختلف فروش بازار را به سمت آرامش 
هدایت کــرده و مدیریت تقاضــا را انجام دهند اما 
متأســفانه فعال یک طرح فروش فوری محصوالت 
ایران خودرو و یک طرح پیش فــروش تعدادی از 

محصوالت سایپا اجرایی شده است.
امروز قیمت انواع خودروها به صورت سلیقه ای در 
آگهی ها و توســط دالالن اعالم می شود به نحوی 
که اختالف قیمت ها برای محصــوالت وارداتی از 

یک آگهی بــه آگهی دیگر ۳۰۰ تــا ۴۰۰ میلیون 
تومان متفاوت اســت. در محصــوالت داخلی هم 
اختالف قیمت ها در آگهی ها از ۱۰ تا ۲۰ میلیون 
تومان است. در این شــرایط مصرف کننده در بازار 
ســرگردان بوده و نمی داند کدام قیمت منطقی و 

کدام قیمت صوری است.
جالب اینجاست قرار بود نظارت کافی در بازار خرید 
و فروش خودرو انجام شــده و فضا برای دالل بازی 
ها نا امن شود اما متأسفانه خواب واحد نظارتی در 
اکثر بازارها از جمله خودرو عاملی شده تا معامالت 
متوقف شده و این حقوق مصرف کنندگان است که 

مورد تضییع قرار می گیرد.
مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو نشان میدهد 
قیمت ها در انــواع خودروها غیــر منطقی بوده و 
همین امر باعث شــده تا عماًل نه کســی حاضر به 
 خرید خودرو باشد و نه کسی بخواهد خودروی خود 

را بفروشد.

رییس دفتر رییــس جمهوری گفــت: دولت دخالتی 
در بورس ندارد اما از ســرمایه مــردم صیانت می کند و 
باید مراقبت کند تا این ســرمایه حفظ شود. به گزارش 
ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران درباره اجالسیه سه جانبه شورای عالی 
راهبردی گفت: گسترش روابط با همسایگان هم از نظر 
سیاسی و اقتصادی و نیز امنیتی برای کشور مهم است. 
ما روابط با همسایگان را همیشه در اولویت داشتیم اما 
وقفه ای در روابط با ترکیه به دلیل بسته شدن مرزها به 
وجود آمد و حجم روابط ما در مدت کرونا نزدیک به هفتاد 
و پنج درصد کاهش پیدا کرد. وی افزود: تقریباً همه ابعاد 
روابط دو کشور در روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و 
هردو رییس  جمهوری تاکید بر تصمیم گذشته خود مبنی 
بر اینکه وزرا و کمیسیون مشترک اقتصادی تالش کند تا 
حجم روابط را در سال به ۳۰ میلیارد دالر افزایش دهد را 
مورد توجه مجدد قرار دادند.واعظی ادامه داد: در مجموع 
می توان گفت این جلسه بسیار مثبت بود و هر دو طرف 

اراده بر گسترش همکاری ها داشتند و تصمیم گرفتند که 
کمیسیون مشترک اقتصادی در هفته آینده تشکیل شود 
و وزرا جلسات خود را داشته باشند. رییس دفتر رییس 
جمهوری درباره وضعیت بازار بورس و برنامه دولت برای 
حمایت از این بازار، تاکید کرد: رسانه ها و صداوسیما باید 
در این زمینه کار فرهنگی کنند. در هیچ جای دنیا بورس، 
بازار کوتاه مدت نیست، اینکه بخواهیم با بورس هیجانی 
برخورد کنیم از هر دو طرف اشکال دارد چه اینکه هجوم 
ببریم به خرید یک سهم خاص تا رشد کاذب ایجاد شود 
و چه اینکه تحت تأثیر تبلیغات منفی در داخل یا خارج 
همه در صف فروش قرار گیرند، هیچکدام صحیح نیست. 
واعظی تصریح کرد: اینکه مــا از نظر اجرایی با مصوبات 
شــورای عالی بورس همراهی کنیم، اســمش دخالت 
نیست بلکه همراهی است. مردم باید امید داشته باشند 
که بورس برای حفظ سرمایه شان جای مناسبی است اما 
در هیچ جای دنیا کسی نمی تواند بگوید بازار بورسی داریم 

که همیشه مثبت است.

وزیر اقتصاد خبر داد

جذب ۳.۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 

توقف خرید و فروش خودرو در بازار

 خبری از وعده فروش های فوق العاده خودروسازان نشد
واعظی:

دولت در بورس دخالت نمی کند

گروه اقتصاد ایران وجهان
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سوخت سرمایه فعاالن اقتصادی 
حمید مقیمی، عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران

با تاخیر در فرآیند آزادسازی کاالهای مانده در گمرک متاسفانه تا به امروز سرمایه بسیار زیادی از فعاالن اقتصادی سوخت شده و این در حالی است که میلیون ها تن کاالهای بهداشتی در این رسوبات وجود دارد که در صورت عدم ترخیص 
فاسد خواهند شد. دولت می تواند با تسهیل روند ترخیص کاالها از گمرکات و کاهش قوانین و مقررات زدایی به فعاالن اقتصادی انگیزه تامین بیشتر کاال برای کشور را فراهم کند. 

در حال حاضر سرمایه بسیاری از فعاالن اقتصادی کشور در گرو این کاال های موجود در گمرک است که از بانک مرکزی و وزارت صمت درخواست داریم که در ترخیص این کاال ها تعجیل کنند و قانون را به اجرا درآورند. متاسفانه از بهمن ماه 
سال گذشته تاکنون سه بار مجوز واردات تمدید شده اما علیرغم طی کردن تمام موارد، همچنان کاال ها در گمرکات باقی مانده اند.

به وضوح در بخشنامه وزارت صمت آمده است که کاالهایی که قبل از اردیبهشت ۹۸ وارد کشور شده و قبض انبار دارند، از ممنوعیت خارج هستند و باید ترخیص شوند که متأسفانه هنوز حمایتی صورت نگرفته و با توجه به اینکه ۸ الی ۹ ماه 
با وزارت صنعت مکاتبه شد که نهایتاً پرونده به هیئت دولت ارسال و هیئت وزیران در بهمن ماه سال ۹۸ بخشنامه ای صادر کردند که ترخیص کاالها ممنوع است. در حال حاضر حدود ۴ و نیم میلیون تن کاال بر اساس آمار گمرک، کاالهایی 

هستند که در گمرکات کشور رسوب شده اند و لوازم مصرفی اساسی مردم در بین این کاالها از جمله مواد اولیه غذایی و دارویی نیز وجود دارد.

رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
مبلمان ایران از دو تا چهار برابر شدن قیمت مواد 
اولیه این صنعت خبر داد و تصریح کرد: با شــیوع 
این ویــروس، افزایش نرخ ارز و عــدم تأمین مواد 
اولیه خیلی از کارخانجات تولیدی در حال تعطیلی 
هستند. بخشی از کارگران در این صنعت بیکار شدند 
و موج تعطیلی در این صنعت به ســرعت در حال 
افزایش است.حسن احمدیان با بیان اینکه حدود ۳۰ 
درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت مبلمان از طریق 
واردات تأمین می شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
در این صنعت رویکرد صادراتی حاکم است و ۱۰۰ 
درصد نیاز داخل تاکنون تامین شده، تامین مواد 
اولیه در رقابت پذیری تولیدات کشور نقش بسزایی 
دارد. اما بی ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص ارز از بانک 
مرکزی و سیاست های متغیر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( از نظر ممنوعیت ثبت سفارش 
برخی کاالها، مجموعا باعث شــده بازار مواد اولیه 

صنعت مبلمان بی ثبات باشد، برخی از آنها نایاب و 
قیمتشان چند برابر شود.

وی افزود: در چنین شرایطی در بازار مواد اولیه تولید 
داخل هم مشکالتی ایجاد می شود و در بازار آنها هم 
شاهد تک تازی هستیم، به طوری که فروشندگان هر 
نرخی را بخواهند روی محصوالت خود می گذارند و 
سازمان حمایت هم هیچ کنترلی نمی کند. برای مثال 
اخیرا قیمت فوم و اسفنج ســه تا چهار برابر و قیمت 
ام دی اف بیش از دو برابر شده است. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، با بیان 
اینکه بخشی از افزایش قیمت به دلیل مسائل تورم زا 
در کشور است، تصریح کرد: با این وجود این این میزان 
افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل منطقی نیست. 
وقتی نیروی انسانی، آب، برق، گاز، تلفن و غیره داخلی 
است و حتی گفته می شود بخشــی از چوب ها مورد 
نیاز برای تولید ام دی اف از جنگل های داخلی تامین 

می شود، افزایش قیمت ربطی به تحریم ندارد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه ای که با 
حضور معاون اول رییس جمهور در بندرعباس داشتیم، 
مصوب شد کاالهای اساسی و ضروری مردم که در گروه 
یک ارزی قرار دارند، به شیوه اعتباری ترخیص شود.
محمدرضا کالمی اظهار کــرد: بانک مرکزی موظف 
شد بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد 
منشأ ارز اقدام کنند تا کسانی که توانایی دارند نسبت 
به ترخیص کاال به صورت اعتباری اقدام کنند، و ظرف 

سه ماه آینده ارز آنها تامین شود.
وی در خصوص مهمترین مصوبات ستاد تنظیم بازار، 
افزود: رصد و پایش آخرین وضعیت قیمت کاالهای 
اساسی و ضروری و روند تامین آنها در جلسه تنظیم 
بازار مورد بررســی قرار گرفت.به گفتــه کالمی، در 
جلسه پیشین ستاد مقرر شد جلسات ستاد تنظیم 
بازار با حضــور معاون اول رییــس جمهور به صورت 
حداقل ماهی یک بار تشکیل شود که در همین راستا 
و همزمان با حضور معاون اول رییس جمهور روز شنبه 
بازدیدی از بندر شــهید رجایــی بندرعباس انجام و 

تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با بیان اینکه ترخیص و 
تامین ارز برای کاالهایی حتــی مانند روغن خام نیز 
تسهیل خواهد شــد و فرآیندهای بازار رسانی آنها به 
راحتی انجام می شود، در خصوص تامین مواد اولیه و 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید نیز گفت: قرار شد 
تایید ارزی کاالهایی که تا قبل از پنجم مهر ۱۳۹۹ در 
بنادر موجود اســت را بانک مرکزی انجام دهد و مواد 
اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولیدی به همین 

شکل ترخیص شوند.
وی همچنین گفت: میزان ترخیص ذرت دامی در این 

مقطع زمانی حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تن است 
که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل که چهار 
میلیون تن بوده است، ۹۰۰ هزار تن باالتر است.کالمی 
در خصوص مهمترین تصمیمات  ستاد تنظیم بازار در 
خصوص نهاده های دامی افزود: بخشی از کنجاله سویا از 
محل واردات خود کنجاله و بخشی از طریق دانه وارداتی 
و بخشی دیگر از طریق خرید دانه های داخلی و ذخایر 
تامین می شود.وی گفت: حدود دو میلیون تن عرضه 
کنجاله در کشور بوده است و با توجه به تاکید مجدد 
وزارت جهاد بر لزوم توزیــع نهاده ها از طریق بازارگاه 
مقرر شد عملکرد ترخیص و توزیع کاال به تفکیک تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان برای دریافت سهمیه به 

کمیته تخصصی ارائه شود.
طبق اعالم وزارت صنعت، سرپرست معاونت بازرگانی 
داخلی این وزارتخانه در خصوص این کمیته نیز اعالم 
کرد: این کمیتــه با هدف تطبیــق مقادیر عرضه در 
سامانه و مقادیر ترخیص کنجاله، تشکیل می شود.او 
ادامه داد: در کمیته ویژه بازرسی نمایندگان سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ســایر 
دستگاه های نظارتی عضو هستند.کالمی گفت: مقرر 
شد وزارت جهاد کشــاورزی، گمرک و دستگاه های 
مربوطه عملکرد ترخیص را به تفکیک واردکننده و 
عملکرد فروش را به تفکیک تولیدکنده احصا کنند و در 
اختیار دستگاه های نظارتی و این کمیته قرار بدهند.وی 
با اعالم اینکه دستگاه های دخیل باید ظرف یک هفته 
گزارش خود را ارائه کنند، تصریح کرد: بر این اساس 
کار کنترل عملکرد در این بخش توسط کمیته مذکور 
و دســتگاه های نظارتی انجام گرفته و با تخلف های 

احتمالی برخورد قانونی صورت می گیرد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اســتان تهران اظهار کرد: از مجموع کل شکایات 
صنفی دریافت شده در شــش ماهه اول امسال ۱۵ 
هزار و ۶۶۴ مورد غیرمتخلف بوده که به نسبت مدت 
مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته و ۸۳۵۰ 
فقره نیز متخلف شناخته شــده که نسبت به نیمه 
اول سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته و حاکی از 

کاهش تخلفات صنفی است.
یداله صادقی از انجام ۳۵۴ هزار بازرســی از صنوف 
تهران در شش ماهه نخست ســال جاری خبر داد 
و گفت: بازرســی ها از صنوف توزیعی نســبت به 
نیمه اول سال گذشــته هفت درصد رشد داشته و 
منجر به تشــکیل ۳۲ هزار ۹۱۹ پرونده شده است. 
بیشترین تخلفات نیز در بخش لوازم خانگی، آرایشی 
و بعداشتی، مواد نیروزا، تنقالت و مواد دخانی بوده 
است.همچنین به گفته وی، بر اساس مصوبات ستاد 
تنظیم بازار کشــور و ابالغیه های سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کاالهای اساسی 
از جمله لوازم خانگی، الستیک، شــکر، لبنیات و 
تخم مرغ دراین بازرسی ها در اولویت بوده و ارزش 
ریالی پروندهای متشکله در این بخش در نیمه اول 
امسال بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده که مراتب 
به تعزیــرات حکومتی جهت صدور حکم ارســال 

شده است.
رئیس سازمان صمت اســتان تهران در ادامه با بیان 
اینکه یکی از برنامه های ســازمان صمت برگزاری 
گشت های مشترک بازرســی و نظارت از واحدهای 
تولیــدی، توزیعی و انبارها اســت، تصریح کرد: این 
گشت ها با حضور دستگاه های نظارتی، پلیس امنیت 
اقتصادی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف 
برگزار می شود و در همین زمان با رشد ۲۶۱ درصدی 
بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۲۰ گشــت انجام و ۴۴۲۴ برگه 
تخلف بازرسی تنظیم شده که ارزش ریالی آن بیش از 

۳۱۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان بوده است.

در حال حاضر میلیاردها دالر 
کاالهای اساسی و تولیدی در 
گمرکات وجود دارد که ۳.۵ 
تا ۴ میلیون تن آن کاالهای 
اساسی است. به نظر می رسد 
دولت در استفاده از رسوب کاال هیچ ابایی نداشته و آن را 
بهانه و توجیهی برای کمبود کاال و در نتیجه گرانی های 
ایجاد شده کرده است. از طرفی دیگر بر اساس گزارش 

های منتشر شــده ۸۰ درصد صاحبان کاال نیز مشکل 
ترخیص دارند. در ماههای اخیــر دولت، وزارتخانه ها، 
سازمانهای مســئول و متولیان امر قوانین و موانعی را 
بر ســر راه صاحبان کاال جهت ترخیص کاالهایشان از 
گمرک ایجاد کرده اند که موجب انباشت میلیاردها دالر 
کاال در گمرکات کشور شده است. این در حالی است که 
رسوب کاالها در گمرک زمانی اتفاق افتاده که گرانی ها 
در بازارهای مختلف موجب کاهش قدرت خرید و نایاب 

شدن کاالهای مورد نیاز مردم شده است.
معاون فنی گمرک ایران اما با بیان اینکه بعضی ها فکر 
می کنند دیواری کوتاه تــر از دیوار گمرک وجود ندارد، 

گفت: بنده حاضرم با هر مرجعــی که ادعا دارد گمرک 
باعث رسوب کاال می شود بحث کارشناسی داشته باشم 
و اثبات کنم که " گمرک " کوچکترین نقشی در رسوب 
کاال ندارد. مهرداد جمال ارونقی افزود: بهتر است بررسی 
دقیق تری به عمل آورید. البته معــاون گمرک به آمار 
قابل تاملی نیز اشــاره کرده و گفته که ۱۰ تا ۲۰ درصد 
صاحبان کاال هســتند که کاالی خود را در گمرک نگه 
می دارند، اما ۸۰ درصد دیگر با این که می خواهند کاالی 
خود را ترخیص کنند به دلیل مشــکالتی که از سوی 
ســازمان های مختلف پیش می آید نمی توانند در این 
رابطه اقدامی انجام دهند. فعاالن بازار بر این باورند که 

دولت با اختراع اصطالح رسوب کاال در گمرک و ممانعت 
از ترخیص کاالهای خریداری شده در حال مهندسی شبه 
کارشناسی ایجاد کمبود عادی در بازار است. همچنین 
دعوای ساختگی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی درباره اینکه کاالهای "رسوب کرده 
در گمرک" نیازمند تخصیص ارز و فشار بر بازار ارز است؛ 
مطلقا بی معنی اســت و کاالیی که به گمرک می رسد 
عمال همه هزینه آن پرداخت شــده است. یعنی بخش 
ظاهرا نگران کننده کار)پرداخت ارز( انجام شده و بخش 
مفید کار)توزیع در بازار داخــل( با نقش آفرینی دولت 

متوقف شده است.

رسوب  كاال   در گمرک  بهانه  گرانی  و كمبود  كاالها   شده   است

خواب میلیاردها دالر کاال در گمرکات         
هزینه كاالهای مانده در گمرک پرداخت شده است
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طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران، ۸۰ میلیون دالر 
جهت تخصیص ارز به برنج هایی که به صورت درصدی 
ترخیص شده اند در نظر گرفته خواهد شد.از ابتدای 
شهریور امسال واردات برنج با ممنوعیت  فصلی مواجه 
شد. این در حالی بود که طبق آمار گمرک ایران در پنج 
ماهه اول امسال واردات و ترخیص برنج نسبت به سال 
گذشته ۲۰ درصد کاهش و در زمان اعمال ممنوعیت 

حدود ۳۰۰ هزار تن در گمرک و بنادر دپو مانده بود.
از مهم ترین دالیل عدم ترخیــص برنج های وارداتی 
تأمین ارز و ماندن در صف تخصیص ارز بود که مدت ها 
در این رابطه مشکل وجود داشت، آن هم در شرایطی 
که در ابتدای سال جاری برنج از صف دریافت کنندگان 
ارز ۴۲۰۰ تومان خارج و با نرخ ارز نیمایی تأمین ارز شد 
که همین تغییر مبنای ارزی از جمله عوامل افزایش 
قیمت برنج های وارداتی شــده بود.در حالی بیش از 
یک ماه از ممنوعیت واردات برنج گذشته که مهرداد 
ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعالم 
کرده طی توافق صورت گرفته، قرار بر این اســت ارز 

الزم برای ترخیص برنج های دپو شــده تأمین شود. 
وی گفت:  طبق این توافق، قرار شده ۸۰ میلیون دالر 
جهت تخصیص ارز به برنج هایی که به صورت درصدی 
ترخیص شده اند، اختصاص داده شود.این مقام مسئول 
در گمرک ایران این را هم گفت که با رعایت شــرایط 
مصوبات ابالغی ستاد تنظیم بازار حدود ۲۳۰ هزار تن 
برنجی که اکنون در بنادر و گمرک باقی مانده اند تأمین 
ارز و در آستانه ترخیص قرار خواهد گرفت. این در حالی 
است که تمامی ثبت سفارش هایی که ارز آن تا قبل 
از ۳۱ مرداد امسال تامین و حواله شده و جزو حقوق 
مکتسبه محسوب می شــود، ترخیص آنها مشمول 
ممنوعیت فصلی نشد.از سوی دیگر صاحبان محموله 
های برنج وارداتی که مدعی ترخیص درصدی و عرضه 
به قیمت ارز ۴۲۰۰ در فروردین و اردیبهشت ۹۹ بودند، 
مشروط به ارائه تاییدیه از نهادهای حاکمیتی یا روسای 
سازمان های صمت استان ها مبنی بر تحویل و توزیع 
با نرخ مصوب درخواست آنها مجددا در دستور بررسی 

و اقدام قرار گرفت.

نرخ دالر در ایران به نزدیکی 
۳۰ هزار تومان رســیده و 
برخی برآوردها نیز از عبور 
دالر از ایــن رقــم حکایت 
دارد. در این بین بســیاری 
از کارشناسان از تاثیرپذیری دالر ۳۰ هزار تومانی بر 
بورس سخن می گویند و هشــدارهایی را نیز در این 
رابطه اعــالم کرده اند. این در حالی اســت که بانک 
مرکزی تنها در یک ماه گذشته دو مرتبه سیاست های 
ارزی را تغییر داد تا مانع ریزش بیشتر ریال شود اما 
هیچ یک از این سیاست ها و برنامه های پیشین کارساز 
نبوده و نرخ دالر در معامالت به نزدیکی ۳۰ هزار تومان 

رسیده است. 
در پی رشد چشــمگیر اخیر نرخ دالر، سوالی برای 
فعاالن بازار سرمایه مبنی بر اینکه آیا افزایش نرخ دالر 
می تواند روند شاخص های بازار سرمایه را معکوس و 
حرکت صعودی بورس را منفی کند؟ پیش آمده است. 
پیش از این کارشناسان رشد شاخص های بورس را 
بدلیل کاهش ارزش ریال و روند حرکت نرخ ارز می 
دانستند.اما حال معتقدند که افزایش تب اقتصاد و به 

خصوص رشد بیشتر نرخ دالر از این به بعد، می تواند 
زنگ خطری برای نزول شاخص بورس باشد.

به هر ترتیب فعاالن بازار سرمایه معتقدند که رابطه 
مســتقیمی میان دالر و بورس وجــود دارد چراکه 
شــرکت های فراوانی در بــورس کاالی اولیه محور 
هستند. حال اگر به بازدهی بورس در مدت اخیر نگاه 

کنیم متوجه می شویم همگرایی شدیدی در بورس و 
دالر وجود دارد در ابتدای سال بازدهی ۳۰۰ درصدی 
را در کوتاه مدت تجربه کردیم و در این مدت قیمت 
دالر از ۱۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان نیز رسید و 
همین عامل باعث شد اغلب ســهم های دالر محور 
بورس رشد خوبی را تجربه کنند. بنابراین این انتظار 

وجود دارد که بورس با رشد قیمت دالر رشد داشته 
باشد.  مســعود زمانی، تحلیلگر بازار سرمایه و مدیر 
ســرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه در این رابطه 
می گوید: با دالر ۳۰ هزار تومانی بازار ســرمایه دیگر 
به عقب نخواهد رفت و ســهامداران نباید سهم های 

خود را بفروشند.

دالر 30 هزار تومانی زنگ خطری برای نزول شاخص بورس خواهد شد

تاثیر دوگانه رشد  قیمت  دالر  بر  بورس 
دالر 30 هزار تومانی بورس را تهدید می كند 

تغییر سبد سرمایه گذاری مردم
ابراهیم قزل گل، کارشناس بازار سرمایه

درست است که در بازار سرمایه تعداد زیادی از شرکت هایی و جود دارند که با افزایش نرخ دالر با رشد ارزش سهام مواجه می شوند اما این رابطه مستقیم تا اندازه و جایی مثمرثمر خواهد بود و به اصطالح تا جای معینی 
و محدوده خاصی بازده خواهد داشت. با افزایش نرخ دالر انتظار می رود شاخص بورس صعودی شود و ارزش سهام شرکت های وابسته به دالر رشد کند.

این درست است اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که اما رشد شاخص بورس تا جایی با رشد قیمت دالر همسویی دارد که اقتصاد ایران در نتیجه افزایش قیمت ارز و طال دچار تب شدید نشود. در این 
صورت هر چه قیمت دالر افزایش یابد شاخص قیمت سهام کاهش خواهد یافت. متاسفانه سیاست های اشتباه دولت برای کنترل قیمت ارز از یک سو و افزایش تقاضای مردم برای خرید دالر از سوی دیگر موجب شد تا 
نرخ دالر تا به این اندازه افزایش پیدا کند.  در حال حاضر نگرانی از وضعیت اقتصادی در اولویت است و مردم به دلیل بی ثباتی در شرایط اقتصادی به بازاری هجوم می آورند که بازدهی بیشتری داشته باشد. این درست 
همان مرزی است که دیگر افزایش قیمت دالر تاثیری بر روی شاخص بورس نخواهد داشت وحتی موجب نزولی شدن آن خواهد شد. این بدان معناست که فعاالن بورس آینده شرکت ها را خریداری می کنند و اگر 
آینده شرکت ها با افزایش ریسک سیستماتیک مواجه شود احتمال اصالح شاخص بورس شدت می گیرد زیرا در این شرایط با افزایش افسار گسیخته نرخ دالر سرمایه گذاران دیگر سود شرکت های صادراتی را درنظر 

نمی گیرد و نگرانی از وضعیت اقتصادی در اولویت قرار می گیرد. همین اتفاقی که امروز در بازار ارز و سکه شاهد آن هستیم. 
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سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

کاالهایاساسیگروهیکارزیبهشیوهاعتباریترخیصمیشود

تخصیص ۸0 میلیون دالر برای برنج

۲۳۰هزارتنبرنجدرآستانهترخیص

موجتعطیلیدرکمینواحدهایتولیدمبل

تخلفاتصنفیکاهشیافت
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فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان می کند که التهابات 
اخیر بازار سرمایه موجب نگرانی شرکت های استارت آپِی داوطلب ورود به 
این بازار شده و آنها این دغدغه را دارند که شاید اکنون زمان مناسبی برای 
پذیرش در بورس نباشد. در نشست مرداد ماه هیات نمایندگان اتاق تهران 
که با حضور حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس برگزار شد، فرزین 
فردیس، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
بازرگانی تهران از آمادگی پنج استارت آپ بزرگ کشور برای ورود به بورس 
سخن گفت و این درخواست را خطاب به متولیان بازار سرمایه مطرح کرد که 
فرآیند پذیرش این شرکت ها را تسریع کنند. حال آنکه با وجود سپری شدن 
حدود دو ماه از طرح این درخواست، هیچ یک از این شرکت ها نتوانسته اند، 

وارد بازار سرمایه شوند.
اکنون فردیس در مورد پیشرفت فرآیند ورود این شرکت ها به بازار سرمایه 
که او آنها را پیشقراوالن اکوسیستم استارت آپی کشور  می نامد، توضیح داد: 
»برای ورود این ۵ شرکت نوآور استارت آپی به بازار سرمایه با دو بعد مساله 
مواجه بوده ایم؛ یک بعد مسائل مالی و فنی که رفع آنها با مجموعه وزارت 
اقتصاد به خوبی پیش رفته است؛ به طوری که با دستور وزیر امور اقتصاد 

و دارایی، سازمان های بورس، فرابورس و ســازمان حسابرسی در این امر 
همکاری کردند و مسائل مالی و فنی تقریباً حل شده است؛ مسایلی نظیر 
شناسایی دارایی های نامشهود و ارزشگذاری آن ها، اختالفاتی که در تفسیر 
صورت های مالی وجود داشــت و نگرانی هایی که  می توانست در کمیته 

پذیرش مطرح شود، حل شده است.«
 او گفت: »آنچه اکنون پروژه ورود این شرکت های استارت آپی به بورس را 
با ُکندی مواجه کرده، طرح برخی دغدغه ها و نگرانی ها از سوی نهادهای 
حاکمیتی و امنیتی اســت که البته این نگرانی ها نیز بجا و درست است و 
ما تالش  می کنیم با ارائه راه حل های عملیاتــی و منطقی، این نگرانی ها 
را که شــامل مواردی چون انحصار و امنیت اطالعاتی کــه در اختیار این 
شرکت هاســت، مرتفع کنیم.« او افزود: »قابل پیش بینــی نبود که این 
نگرانی ها و دغدغه های امنیتی به وجود بیاید که البته با توجه به ماهیت نوین 
شرکت ها، این مسائل برای نخستین بار است که در کشور مطرح  می شود. 
به هر روی ماهیت این شرکت ها با شرکت هایی که اکنون در بازار سرمایه 
حضور دارند، متفاوت است و اغلب آنها بر بستر پلتفرم فعالیت  می کنند که 
در اقتصاد ما جدید است. با وجود این، انتظار داشتیم که این فرآیند سریع تر 

پیش برود، اما این روند با کندی مواجه شده است.« فرزین فردیس با بیان 
اینکه التهابات اخیر بازار سرمایه نیز موجب نگرانی شرکت های استارت آپی 
داوطلب ورود به این بازار شده ادامه داد: »آن ها این دغدغه را دارند که شاید 
اکنون زمان مناسبی برای پذیرش در بورس نباشد و باید چند ماهی از این 
اقدام پرهیز کرد تا التهابات بازار سرمایه فروکش کند. به هر حال ممکن است 
این هیجانات روی ارزش گذاری شرکت ها اثر داشته باشد. البته مدیران این 
شرکت ها به گزینه های دیگری برای تأمین مالی، همزمان با بازار سرمایه نیز 
 می اندیشند؛ به طوری که تعدادی از آنها با سرمایه گذاران دیگری مذاکراتی 
داشته اند تا بتوانند بخشی از نیازشان را به تأمین مالی مرتفع کنند.« او ادامه 
داد: »البته نیاز به تأمین سرمایه برای توسعه شرکت، نمی تواند صرفاً از طریق 
سرمایه گذاران حقیقی مرتفع شود. در واقع اگر  می خواهیم شاهد رشد و 
توسعه برنامه ریزی شده این شرکت های استارت آپی باشیم، نیاز به بازار 
سرمایه و نیاز به این که منابع بیشتری جذب این شرکت ها شود احساس 
 می شود. امیدواریم که بتوانیم مسائل را حل کرده و این مجموعه شرکت ها 
را وارد بورس کنیم. البته حل این مســاله در شــرایطی رقم  می خورد که 

طرف های ذینفع به خوبی آن را درک کنند.«

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

 التهابات اخیر بازار سرمایه موجب نگرانی شرکت های استارت آپی داوطلب ورود به بورس شده است
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چه زمانی تاكسی های اینترنتی دوگانه سوز می شوند؟
مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص زمان 

طرح رایگان دوگانه سوز شدن تاکسی های اینترنتی توضیحاتی ارائه داد.
زمان دوگانه ســوز شــدن خودرو های اینترنتی چه زمانی است؟ کارت 
خودرو های دوگانه ســوز اصالح می شودمحمدحسین باقری مدیر طرح 
CNG شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی در گفت وگو با  خبرنگار 
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنــگاران جوان،درباره آخرین 
وضعیت اجرای مرحله دوم CNG تاکســی های اینترنتی گفت:در حال 

حاضر فقط خودروهای عمومی، دوگانه سوز می شوند.
او ادامه داد:برای اجرای فاز دوم مصوبه گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی 

در حال برنامه ریزی هستیم و امیدواریم این طرح به زودی اجرا شود.
مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور اضافه کرد: 
در حال حاضر تعداد و ارقام تاکسی های اینترنتی جمع آوری شده و تا به 

امروز استقبال خوبی از سوی متقاضیان صورت گرفته است.
باقری در خصوص زمان نهایی اجرایی طرح دوگانه ســوز کردن تاکسی 
های اینترنتی گفت: باید آماده ســازی و ثبت این خودرو ها انجام و  تمام 
ســازکار های الزم  مهیا شــود، در این فرآیند مالک خودرو باید ۲۰ تا ۳۰ 

درصد هزینه دوگانه سوز کردن را پرداخت کند.
او اضافه کرد: در حال حاضر ۱۸۶ کارگاه فعال در سراسر کشور برای تبدیل 
خودرو های به سی ان جی  وجود دارد و هرچه میزان درخواست برای دوگانه 
سوز کردن خودرو ها بیشتر شــود، تعدادکارگاه ها را افزایش می دهیم تا 

جوابگوی متقاضیان باشیم.
مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص آخرین 
وضعیت تولید مخازن سوخت خودرو ها در کشور گفت:مخزن سوخت، آیتم 
اصلی برای دوگانه سوز کردن خودرو ها است که خوشبختانه با حمایت های 

وزارت صمت و وزارت نفت در تولید مخازن مشکلی نداریم.
باقری ادامه داد: در حال حاضر مشکلی برای تامین لوله و تجهیزات اولیه 
مخازن نداریم و  تمام فرآیند دوگانه سوز کردن به سرعت انجام می شود 

و تا به امروز خللی در زمینه تجهیز و کمبود مخازن گزارش نشده است.
او  با اشــاره به تعداد خودرو های دوگانه ســوز در کشــور افزود:تا کنون 
 حــدود ۴ میلیــون خــودرو در کارگاه هــای وزارت نفت دوگانه ســوز 

شده است.
مدیر طرح CNG شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی تصریح کرد: 
امیدواریم با هوشمند سازی جایگاه های سوخت در سراسر کشور شرایطی 
فراهم شود تا هر خودرو CNG که وارد جایگاه سوخت می شود اطالعات 
آن ثبت شــود تا از این طریق  بتوانیــم آمار خودرو هایــی که به صورت 
کارخانه ای و یا در کارگا های وزارت نفــت فرآیند تبدیل را انجام داده اند، 

به دست آوریم.
باقری نفتی با اشاره به اینکه خودرو هایی که در معاینات فنی تایید شوند، 
در لیســت پلیس راهور وارد خواهند شــد، گفت: در واقع این اقدام برای 
هوشمندسازی جایگاه های CNG و جلوگیری از بروز حوادث انجام می 

شود

براساس گزارش نمای باز 98
رشد 9 برابری تعدادی بازیكنان آنالین ایران طی 10 سال

گزارش نمای باز ۹۸ از شاخص ترین اطالعات مصرف  بازی های دیجیتال در 
ایران منتشر شد.این پژوهش با نظارت مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال 
)دایرک( و با گردآوری اطالعات از ۹۲۰۰ خانوار و بیش از ۳۰۰۰ بازیکن 

ایرانی صورت گرفته است.
براســاس این گزارش، در ایران ۳۲ میلیون بازیکن وجود دارد که با توجه 
به جمعیــت ۸۳ میلیونی ایران در در ســال ۹۸، از هــر ۱۰۰ نفر ۳۸ نفر 
بازی می کنند. آنطور که در این گزارش اعالم شــده، ۳۸ درصد بازیکنان 
در ســال ۹۸ را زنان و ۶۲ درصد را مردان تشــکیل می دهند. همچنین 
میانگین ســنی بازیکناندر سال ۹۸ برابر با ۲۲ ســال است که ۲۵ درصد 
 آنان را کودکان، ۴۴ درصد را جوانان و ۱درصد را کهنســاالن تشــکیل 

می دهند.
این پژوهش همچنین نشان داده که از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸ جمعیت 
بازیکنان بازی های دیجیتال ایران با ۸ درصد نرخ رشد ترکیبی سالیانه از 

۱۶ میلیون به ۳۲ میلیون رسیده است.
 براســاس داده های بنیاد ملــی بازی های رایانــه ای، بازیکنان بازی های 
دیجیتال در سال ۹۸ به طور متوســط روزی ۹۳ دقیقه برای انجام بازی  
زمان صرف کرده اند. افزون بر این ۴۹ درصد از بازیکنان اعالم کرده اند که 

هر روز بازی می کنند.
آنطور که در این گزارش اعالم شده با توجه به اینکه بازیکنان عموما از چند 
پلتفرم برای بازی اســتفاده می کنند، ۹۲ درصد از بازیکنان روی پلتفرم 
موبایل و ۲۰ درصد از بازیکنان روی پلتفرم رایانه و ۲۲ درصد از بازیکنان 

روی پلتفرم کنسول بازی می کنند.
براســاس گزارش نمای باز ۹۸، در کودکان بین   ۳ تا ۱۱ ســال ۹۸ درصد 
روی پلتفرم موبایل، ۱۳ درصد روی پلتفرم رایانه و ۱۰ درصد روی پلتفرم 
کنسول بازی می کنند. این در حالی است که در گروه نوجوان که بین ۱۲ تا 
۱۷ سال سن دارند، ۸۸ درصد روی پلتفرم موبایل، ۳۴ روی پلتفرم رایانه  و 
۳۵ درصد روی پلتفرم کنسول بازی می کنند. همچنین در گروه سنی ۱۸ 
تا ۳۴ سال ۹۰ درصد روی پلتفرم موبایل، ۲۲ درصد روی پلتفرم رایانه و ۲۵ 
درصد روی پلتفرم کنسول بازی می کنند. آنطور که در این گزارش اعالم 
شده در بین کهنساالن در رده سنی باالی ۵۵ سال نزدیک به ۱۰۰ درصد 

بازیکنان از موبایل برای بازی استفاده می کنند.
همچنین در این گزارش اعالم شــده که بازی های ورزشــی، استراتژی، 
معمایی، تیراندازی و رانندگی به ترتیب پرطرفدارترین ژانرهای بازی برای 

بازیکنان ایران در سال ۹۸ بوده است.
طبق آنچه در این گزارش آمده در طول ۱۰ ســال گذشته تعداد بازیکنان 
آنالین ایران ۹ برابر شده است. نسبت بازیکنان آنالین ایران به کل بازیکنان 

از ۱۴ درصد در سال ۸۹ به ۶۵ درصد در۹۸ رسیده است.
از نکات جالب توجه در این گزارش این است که ۱۵ به تماشای بازی دیگران 
عالقه دارند. این در حالی اســت که ۳۵ درصد بازیکنان هیچ عالقه ای به 

تماشای بازی دیگران ندارند.
براســاس ایــن گــزارش در ســال ۹۸ مجمــوع هزینه کــرد بازیکنان 
ایرانی بــرای خرید بازی هــای موبایلــی ۲۹۰ میلیارد تومــان بوده که 
تنها ۸۰ میلیــارد تومان این مبلغ بــرای خرید بازی هــای بومی هزینه 
شــده اســت. با این حال ســهم بازی های بومــی از میــزان هزینه کرد 
بازیکنــان ایرانی در حزوه بازی هــای موبایلی از ۱۳ درصد در ســال ۹۴ 
به ۲۸ درصد در ســال ۹۸ رســیده اســت. همچنین میزان هزینه  کرد 
بازیکنان ایرانی بــرای بازی های کنســول و رایانه ای در ســال ۹۸ برابر 
۴ هزار میلیارد تومــان بوده که ۲۷۰۰ میلیارد تومــان از این مبلغ صرف 
 خرید ســخت افزار و ۱۳۰۰ میلیارد تومــان آن صرف خزیــد نرم افزار 

شده است.

اخبار

۵ شرکت استارتاپی خواهان ورود به بازار سرمایه هستند
یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران ضمن بیان آنکه هم اکنون ۵ شرکت استارتاپی خواهان ورود به بازار سرمایه هستند، روند اصالحی که برای بورس به وجود آمده است را زمان 

مناسبی برای عرضه اولیه استارتاپ ندانست و بیان داشت تعدادی از این شرکت ها به فکر تامین مالی از راه های دیگر افتاده اند.

ایده خام وکالی مردم در مورد 
توزیع کاالبــرگ الکترونیک 
در حالی روز سه شنبه مورد 
تایید در صحن علنی مجلس 
قرار گرفت که هشدار جدی 
مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تورم زا بودن این طرح، 
کار را به کمیسیون برنامه و بودجه کشید تا بلکه این طرح 
کمی منطقی شود. این در حالی است که رئیس مجلس 
از مدافعان جدی الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای 
اساســی به صورت کوپن الکترونیک است، ولی هشدار 
بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد این طرح ممکن 
است در عمل اجرا نشود چراکه کارشناسان بارها نسبت 

به تورم زا بودن آن هشدار داده اند.
یک حساب سرانگشتی هم نشان می دهد بازگشت به 
کوپن در ۴۰ سال پیش نیازمند منابع و ساز و کارهایی 

است که در شرایط تورمی اخیر امکان پذیر نیست. 
تعدادی از نماینــدگان با قید فوریت طرحــی را برای 
پرداخت یارانه اعتبار خرید به ۶۰ میلیون ایرانی  پیشنهاد 
کرده اند که براســاس آن ۳۰ هزار میلیــارد تومان قرار 
است به حساب سرپرســتان خانوار ریخته شود؛ شبیه 
یارانه نقدی به ارث رسیده از دولت محمود احمدی نژاد. 
درحالی کــه مبلغ ۳۰ هــزار میلیارد تومــان، به گفته 
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، محل تردید است 
به ویژه اینکه نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داده اند که 
۳۵هزار میلیارد تومان به سقف بودجه امسال کشور اضافه 
شود تا دولت بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی و 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کند که 
۱۵هزار میلیارد تومان آن صرف تامین کاالهای اساسی، 
۱۰هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام و 

۱۰هزار میلیارد تومان هم برای ترمیم حقوق بازنشستگان 
هزینه خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس چه می گوید؟
مرکز پژوهش های مجلس اما مخالف این طرح اســت؛ 
همچنان که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای 
واردات و نهاده های اساسی را ناکارآمد می خواند و نسبت 
به خطر تورم شدید هشدار می دهد. این نهاد پژوهشی 
به نمایندگان یادآوری می کنــد که اگر تصمیم دارند تا 
طرح شان را به قانون تبدیل کنند، باید ۴گام جدی بردارند؛ 
نخست کمک به تامین کاالهای اساسی اقشار کم درآمد 
براساس معیارهای استحقاق ســنجی، دوم پیشگیری 
از اقدامات مــوازی و پراکنده مراجــع تصمیم گیری و 
جلوگیری از افزایش کســری بودجه از طریق مصوبات 
مختلف، ســوم جلوگیری از رشــد پایه پولی از محل 
اســتقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی 
و در نهایت ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی. 
درحالی که نمایندگان می گویند هدف از تصمیم شان 
اجرای طرح کوپن الکترونیک تا پایان امسال است، اما 
بازوی تحقیقاتی مجلس با تأکیــد بر ضرورت مدیریت 
کسری بودجه دولت می گوید: از آنجا که ممکن است طرح 
کوپن الکترونیک به احتمال زیاد در سال های آینده هم 
اجرا شود، باید منابع مالی این طرح واقعی دیده شود و به 
کسری بودجه بیشتر دامن نزند، این منابع از جنس فروش 
دارایی نبوده و امکان استمرار این منابع در سال های بعد 
وجود داشته باشد و بار ســنگین این تامین مالی تا حد 

امکان بر دوش افراد با درآمد باالتر باشد.
توصیه مرکز پژوهش های مجلس در واقع تکرار سیاست 
شکســت خورده بازتوزیع منابع برای کم کردن فاصله 
طبقاتی به جای تکیه بر افزایش شاخص رشد اقتصادی 
و عدالت اقتصادی مبتنی بر آن اســت. ایــن روزها که 
مردم به چشم خود شاهد بی اثر شدن یارانه های نقدی 

هستند و طی سال های گذشــته دولت به دلیل کسری 
بودجه شدید امکان افزایش سقف این یارانه ها را نداشته 
است، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس می گویند: 
میزان یارانه ای که در قالب کوپن الکترونیک به حساب 
سرپرستان خانوار ریخته می شود، باید هر سال متناسب با 
نرخ تورم افزایش یابد؛ توصیه ای که به دلیل فشار سنگین 
کسری بودجه دولت در عمل شدنی نیست و معلوم نیست 
مرکز پژوهش های مجلس چرا خواستار افزایش ساالنه 
یارانه ای شده که خودش اعتراف دارد ممکن است تورم زا 
باشد و باعث استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی شود.

تهدید معیشت به بهانه حمایت
مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به پیشنهاد تسویه 
بدهی دولت به نهادهای تامین اجتماعی و یا اختصاص 
پول برای تکمیل طرح های نیمه تمام هشدار می دهد: 
این پیشنهاد با هدف اصلی طرح مغایرت دارد و تورم زا 
خواهد بود که می تواند سیاست های حمایتی مورد نظر 

نمایندگان را به ضد خود تبدیل کنــد و با دامن زدن به 
کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک 
مرکزی و افزایش تورم در سال های آینده را فراهم آورد که 
در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب پذیر را 
در پی خواهد داشت. این مرکز می گوید طرح پیشنهادی 
مجلس سفره های مردم را کوچک تر می کند اما رئیس 
مجلس معتقد است این طرح به سفره مردم کمک خواهد 
کرد. کند شدن شاخص رشد اقتصادی و جهش نرخ تورم 
باعث شده تا براساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، 
متوسط مصرف کاالهای اساسی به ویژه برای دهک های 
پایین درآمدی کاهش یابد، به نحــوی که مصرف برنج 
خارجی ۸درصد، گوشت گوســاله ۲۰درصد، گوشت 
گوســفند ۲۹درصد، روغن نباتی ۶درصد و قندوشکر 
۴درصد در ســال ۱۳۹۸نسبت به ســال ۱۳۹۵ کمتر 

شده است.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، تبعات این 

طرح را بررسی می کند. 

مركز پژوهش های مجلس:  طرح نمایندگان تورم زاست و باید متوقف شود

هشدار موج گرانی با یارانه جدید
حاجی بابایی: مجلس پیگیر ارائه سبد رایگان به 20 میلیون نفر است

نسخه پیچی غلط برای توزیع کاالهای اساسی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

طرح کاالبرگ الکترونیک به دالیل مختلف طرح خوبی نیست زیرا ما راه حل کوتاه که همان کنترل قیمت هاست را رها کرده ایم و خودمان را درگیر یک معضل دیگر به نام کاالبرگ الکترونیک می کنیم و در واقع قوزی باالی قوز با دست خودمان 
درست می کنیم. در حالی که با مشکل یارانه را دست و پنجه نرم می کنیم و به تبع تبعات آن را نیز تجربه کرده ایم و باید آن را متوقف کنیم، دوباره راهکاری موازی با آن تعریف می کنیم. ۶۰ یا ۱۲۰ هزار تومان اصال دردی را دوا نمی کند. به 
هر حال این طرح نقدینگی را باال می برد و باید منتظر تبعات آن باشیم. از طرفی موجب افزایش قیمت کاالها می شود. عمال باید به جای آن ببینیم که چرا قیمت کاالی اساسی این گونه لحظه ای باال می رود و جلوی آن را بگیریم. ما باید مانع 
افزایش قیمت کاالی اساسی شویم و اگر این کار را انجام دهیم، نیازی به بحث سهمیه بندی نیست. از طرفی چه زمانی قرار است این طرح برداشته شود. با این کار عمال با یک سیستم کوپنی درگیر می شویم. این کار بی اعتمادی هم ایجاد می 
کند. یعنی زمانی که می گوییم موقتی است نشان می دهد اعتباری به این طرح نیست و نشان می دهد ناامید شده ایم از اینکه نمی توانیم قیمت را کنترل کنیم. پس فعال یک ُمسکن مقطعی ایجاد کرده ایم و ممکن است در برهه دیگری تکرار 
نشود و این کار بی اعتمادی به وجود خواهد آورد. این نشانه این است که دولت عاجز مانده است از اینکه بتواند قیمت تخم مرغ را کنترل کند! پس چطور می تواند یک سیستم عریض و طویل این چنینی را مدیریت کند، بعد آن پولی هم که قرار 
است تامین شود طوری هزینه شود که به تبعات منفی آن نینجامد. یعنی دولت برادری خود را در کنترل قیمت تخم مرغ نتوانسته ثابت کند، چطور در چنین سیستمی که هم نیازمند واریز است، هم تامین منابع و هم یک سازمانی باید این 
کار را به عهده بگیرد درست عمل خواهد کرد؟ با این کار از آن طرف هم هیچ تالشی برای کنترل قیمت ها نخواهد شد چون دولت تمام تالش خود را روی این سیستم به کار خواهد گرفت. تصمیم گیری در این مورد بسیار عجوالنه است! مگر 

اینکه وضعیت اقتصاد به حدی رسیده باشد که مسئوالن می دانند چاره ای جز این کار ندارند.
 گفته شده است که قرار است این پول در کارتی واریز شود و تنها برای خرید کاالی اساسی قابل استفاده است. دستگاه که هوشمند نیست که تشخیص دهد کاالی خریداری شده حتما کاالی اساسی باشد. باید به کسی که این طرح را پیشنهاد 
داده جایزه خاصی بدهند! در چنین شرایطی که قیمت همه کاالها لحظه ای شده است، با پیاده سازی این سیستم هیچ تضمینی برای کاهش قیمت نیست مگر اینکه این یارانه به تولیدکننده اختصاص داده می شد تا قیمت تمام شده کاال 

پایین بیاید. اما از ترس فسادی که ممکن است در این سیستم پیش بیاید تصمیم گرفته اند که ارز  ۴۲۰۰ تومانی را به مصرف کننده بدهند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جلسه اقتصاد 
دانش بنیان و جهش تولید اســتان زنجان با بیان اینکه 
ظرفیت های فرهنگی و زیستی پایه اقتصاد دانش بنیان 
است، بر توجه استان ها به مزیت های ذاتی، دانشی، فرهنگی 
و اقتصادی تاکید کرد.  ســورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری گفت: دانشگاه ها در تحقق اقتصاد 
دانش بنیان موثر هستند. دانشگاهی که تعامل درستی با 
جامعه و محیط پیرامون خود دارد پایه اقتصاد دانش بنیان 
محسوب می شود که همان دانشگاه های نسل سوم و چهارم 
هستند. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه، 
بیان کرد: باید دانشگاه ها جایگاه خود را در جامعه پیدا کنند 
و در محیط اطراف خود اثرگذار باشند. دانشگاه های ما باید 
عدد قابل توجهی از درآمد خود را از محل فروش فناوری و 
قرارداد با صنعت کسب کنند و مرکز نوآوری و رشد داشته 
باشند.به گفته ستاری، در استان زنجان هم دانشگاه ها به 
سمت نسل ســوم و چهارم در حال حرکت هستند و این 
اتفاق خوب و خوشایند است. باید از این حرکت ها حمایت 
کنیم. رییس ستاد فرهنگســازی اقتصاد دانش بنیان در 
بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: حرکت اقتصاد 
دانش بنیان و شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری در 

استان زنجان قابل قبول است. توسعه یک امر درون زا است 
و کسی از بیرون استان نمی تواند مشکالتتان را رفع کند. 
استان زنجان پیشینه تاریخی و جوانان فوق العاده ای دارد 
که باید از این ظرفیت ها برای توسعه خود بهره ببرد. کسی 

از بیرون استان نمی تواند کاری برای شما بکند.

برای نگه داشتن جوانان تالش کنید
رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: قطعا استان  ها 
بر پایه مزیت های ذاتی خود  توسعه می یابند. زنجان به 
واسطه صنایع دستی خود می تواند اعتبار و شهرت جهانی 
بیابد. پتانسیل های فرهنگی و زیستی است که بر پایه آن 
اقتصاد دانش بنیان اتفاق می افتد. پس برای نگه داشتن 
نیروی انســانی متخصص خود تالش کنید و روی آنها 
حساس باشید.ســتاری افزود: پارک فناوری هر استان 
یک اتفاق سخت افزاری نیست بلکه اتفاقی فرهنگی است. 
به همین دلیل نباید اجازه دهیم مشکالت زیرساختی و 

ساختمانی داشته باشد. تالش کنید بچه های استان برای 
توسعه کسب وکار خود مشکل نداشته باشند. رییس ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در ادامه گفت: استان زنجان ظرفیت های 
گیاهی و صنایع دستی خوبی دارد و باید از این ظرفیت ها 
برای توسعه استان اســتفاده کنند. باید خام فروشی را 
کنار بگذاریم. این دانش و نوآوری است که به مواد اولیه 
ارزش می دهد.ستاری با اشاره به نقش اثرمند نخبگان و 
استعدادهای برتر در تحول استان، افزود: مسووالن استانی 
باید شرایط را برای بروز استعدادها و ابتکارات جوان فراهم 
کنند. باید بر مبنای مزیت های استانی برای توسعه خودتان 
حرکت کنید. پایه رشد استان، دانشگاه ها و پارک ها هستند 
پس نسبت به رفع مشکالت این دو حساس باشید. پارک 
اســتان زنجان را تقویت کنید. معــاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری ادامــه داد: راه اندازی صندوق پژوهش 
و فناوری استان هم ضروری است. شــما باید بر اساس 

نیازهای استانتان پول برای پژوهش و پروژه ها پرداخت 
کنید. پژوهش ها را به بخش خصوصی بدهید که نتیجه 

بخش باشد.

زیست بوم فناوری و نوآوری از روزهای ابتدایی 
شیوع کرونا دست به کار شد

رییس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به توانمندی زیست بوم 
فناوری و نوآوری در رفع مشکالت و محدودیت های شیوع 
کرونا، گفت: شرکت های دانش بنیان در موضوع کرونا از 
روزهای ابتدایی اتفاقات بزرگی رقم زدند. ما در کشور پیش 
از شیوع کرونا دستگاه تولید ماسک نداشتیم اما به همت 
جوانانمان در همان روزهای ابتدایی تولید ماسک در کشور 
در حد قابل قبولی شروع شد. زیست بوم فناوری و نوآوری در 
همان روزها ابتدایی شیوع کرونا به رفع مشکالت ورود کرد.
به گفته ستاری، در حوزه تولید داروهای موثر برای بیماری 
کرونا هم شرایط خوبی داریم و همه این داروها در داخل 
تولید می شود. البته هیچ داروی درمانی برای کرونا وجود 
ندارد. فقط برخی داروها در بیماری کرونا موثر هستند. هیچ 

کشوری هم هنوز دارویی در این زمینه ندارد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

اقتصاد دانش بنیان بر پایه ظرفیت های فرهنگی و زیستی محقق می شود
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