
مدیر اتاق بازرگانی عربستان سعودی در بحبوحه 
افزایش تنشهای سیاسی میان دو قدرت منطقه 

ای، خواستار بایکوت کاالهای ترکیه شد.
به گزارش ایســنا، عربستان ســعودی و ترکیه 
سالهاست بر سر سیاســت خارجی و رویکرد در 
قبال گروههای سیاسی اختالف نظر دارند. قتل 
جمال خاشــقجی، منتقد برجســته ریاض در 
کنسولگری عربستان ســعودی در استانبول که 
ســال ۲۰۱۸ به وقوع پیوســت، این تنشها را به 

شدت افزایش داد.
این دو کشور اوایل امسال برخی از وب سایتهای 

خبری یکدیگر را مسدود کردند.
عجالن العجالن، رییس اتاق بازرگانی سعودی در 
توییتی نوشــت: بایکوت هر موردی که به ترکیه 

مربوط می شود اعم از واردات، سرمایه گذاری یا 
گردشگری، مسئولیت هر بازرگان و مصرف کننده 
سعودی در واکنش به ادامه خصومت دولت ترکیه 
در قبال سران ما اســت. اتاق بازرگانی عربستان 
سعودی یک گروه غیردولتی متشکل از بازرگانان 

بخش خصوصی است.
بیش از یک سال است که برخی بازرگانان سعودی 
و ترکیه از بایکوت غیررســمی واردات ترکیه از 
سوی دولت عربستان سعودی صحبت می کنند. 
یک واردکننده سعودی که مایل نبود نامش فاش 
شود، به رویترز گفت: کانتینرهایی که وی امسال 
از ترکیه وارد کرد، سه ماه در گمرک ماندند. وی 
اظهار کرد: برخی از مقامات گمرکی به وی توصیه 
کردند دیگر مستقیما از ترکیه واردات انجام ندهد.

مهمت گوزل منصور، نماینده اپوزیسیون ترکیه 
هفته گذشته اظهار کرده بود میوه و سبزیجاتی 
که از منطقــه هاتای صادر می شــوند، به مدت 
طوالنیتر از حد معمول در مرز سعودی نگه داشته 
می شــوند. وی در اظهاراتی به مطبوعات ترکیه 
و در صفحه توییترش نســبت به تشدید بایکوت 

غیررسمی عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد.
رجب طیب اردوغان، رییــس جمهور ترکیه در 
سخنانی در پارلمان این کشور به دولتهای عربی 
تاخت و در سخنانی تند گفت: نباید فراموش شود 
کشورهای مورد بحث تا دیروز وجود نداشتند و 
شاید فردا وجود نداشته باشند. اما به خواست خدا 
پرچم ما در این پهنه جغرافیا همچنان برافراشته 

خواهد ماند.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با اشــاره به 
برقراری مجــدد پروازهای ایــران و ترکیه گفت: 
ایرانی ها به قصد تجارت و بیزنــس بلیت ترکیه را 
خریداری می کننــد و خرید بلیت بــا انگیزه های 

تفریحی به ندرت دیده می شود.
مقصود اسعدی ســامانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با اشــار به برقراری مجدد پروازهای 
ایران و ترکیه با دو پرواز در روز گفت: طبق توافقات 
انجام شده، قرار بر این است که روزانه دو پرواز بین 
ایران و ترکیه با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 
و با داشتن تســت منفی کرونا انجام شود که یکی 
از این پروازهــا را ترکیش ایرالیــن و یکی دیگر را 

شرکت های هواپیمایی ایرانی انجام دهند.
وی با بیان اینکه تقاضا سفر از ایران بیشتر از ترکیه 

اســت، ادامه داد: اغلب مســافران ایرانی با اهداف 
تجاری و بیزینس بلیت ترکیه را خریداری می کنند 
و به ندرت مســافران با انگیزه هــای تفریحی بلیت 
ترکیه و استانبول را خریداری می کنند. دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با اشــاره به قیمت بلیت به 
ترکیه اظهار داشت: قاعدتا با محدودیت در عرضه و 
رشد تقاضا، قیمت بلیت هم افزایش می یابد از سوی 
دیگر امروز نرخ دالر ۲9 هزار تومان است و نرخ ارز اثر 
مستقیم را بر روی تعیین قیمت بلیت هواپیما دارد 
و بخش عمده ای از قیمت تمام شده بلیت هواپیما 
متاثر از نرخ ارز است. قطعا اگر نرخ ارز کاهش یابد 

شاهد کاهش نرخ بلیت هواپیما هم خواهیم بود.
اسعدی سامانی ادامه داد: البته در حال حاضر قیمت 
بلیتی که ترکیش ایرالین برای این مسیر در تاریخ 

۲7 ام مهرماه به فروش گذاشــته 5میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان اســت که این رقم برای تاریخ یازدهم 
آبان ماه به 3 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا 
می کند.  وی گفت: احتماال از فرودگاه های شهرهای 

دیگر مانند تبریز هم پرواز به ترکیه داشته باشیم. 
آمار تجارت ترکیه و عربستان ســعودی با در نظر 
گرفتن تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت جهانی، 
کاهش چشمگیر غیرمعمول در تجارت دوجانبه در 
سال میالدی جاری را نشــان نمی دهد. بر اساس 
گزارش رویترز، ترکیه در ســه ماهه دوم امســال 
دوازدهمین شریک بزرگ عربستان سعودی از نظر 
ارزش واردات بود و ارزش واردات عربستان سعودی 
از ترکیه به حدود ۱۸5 میلیون دالر بالغ شــد که 

باالتر از حدود ۱۸۰ میلیون دالر در ژوئن بود.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از واریز یک 
میلیون تومان به حســاب ســه هــزار و 359 
خانوار تحت پوشــش ســازمان بهزیستی که از 
 سالمندان باالی 9۰ ســال نگهداری می کنند، 

خبر داد. 
به گــزارش ایرنا، »محمد شــریعتمداری« روز 
دوشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 

اقدام مزبور به مناســبت هفته سالمندان و برای 
قدرشناسی از خانوارهای تحت پوشش سازمان 
بهزیستی انجام می شود که با وجود محدودیت 
 مالی از ســالمند بــاالی 9۰ ســال نگهداری 

می کنند. 
بنا بر آخرین سرشــماری انجام شــده در سال 
95 از کل جمعیت کشــور هفت میلیون و ۴۰۰ 

هزار نفر ) 9.۲۸ درصد( در سطح کشور سالمند 
محسوب می شوند و پیش بینی شده که درصد 
سالمندان ایران تا ســال ۲۰5۰ به بیش از 3۰ 
درصد از کل برســد و در واقع افزایش جمعیت 
ســالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا فراتر 
 خواهد رفت و از هر ســه نفر، یک نفر سالمند به 

حساب می اید.

قیمت نفت که هفته گذشــته را تحت تاثیر مثبت 
شدن تســت کرونای ترامپ با ریزش قیمت پشت 
سرگذاشــت،  امروز و در آغاز معامالت هفتگی با 
اعالم بهبود نسبی رییس جمهوری آمریکا رشد ۱.5 

درصدی قیمت را تجربه کرد.
موج دوم کرونا در جهان در حال شکل گیری است، 
موضوعی که بیش از هــر چیز می تواند بر تقاضای 

نفت تاثیرگذار باشد و قیمت را بیش از پیش تحت 
فشار قرار دهد. موضوع مثبت شدن تست کرونای 
رییس جمهوری آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد 
دنیا باعث تضعیف بیشتر قیمت نفت شد تا آنجا که 
در روز پایانی هفته گذشته، قیمت نفت برنت بعد 
از چند هفته به کمتر از ۴۰ دالر در هر بشکه سقوط 
کرد.امروز در آغاز معامالت هفتگی و به دنبال خبر 

بهبودی نســبی ترامپ و احتمال مرخص شدنش 
از بیمارستان، بهای هربشــکه نفت با رشدی ۱.5 

درصدی همراه شد.
نفت برنت با افزایش ۱.5 درصدی در هر بشکه به 
39 دالر و ۸7 سنت رســید و نفت شاخص آمریکا 
نیز ۱.۸ درصد باال رفت و 37 دالر و 7۱ سنت در هر 

بشکه قیمت خورد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرد: بر مبنای گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول بیش 
از 3.5 میلیارد دالر سهمیه ارزی، 5 قلم کاالی اساسی تخصیص 
یافته است. به گزارش ایلنا، محمدرضا کالمی گفت: تدارک تامین 
کاال از حوزه حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار برقرار شده است. 

وی افزود: 5 قلم کاالی اساسی شامل ارز ۴۲۰۰ هستند و سهمیه 
ارزی حدود 6 میلیارد دالر برای یکسال برای این 5 قلم کاال در نظر 

گرفته شده است.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور اضافه کرد: این 5 قلم شامل روغن 

خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت می باشند.

کالمی افزود: بر مبنای گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول بیش 
از 3.5 میلیارد دالر این ســهمیه تخصیص یافته است. سرپرست 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
حدود 3 میلیارد دالر این اعتبار نیز در شــش ماهه اول سال تامین 
ارز شده است. وی ادامه داد: فرآیند تخصیص و تامین ارز این نوید 

را می دهد که با توجه به موجودی خوب ذخایر روند مناسب تامین 
کاالهای اساسی استمرار دارد. سخنگوی ستاد تنظیم بازار تصریح 
کرد: با مصوبه معاون اول رییس جمهور در بازدیدی که از گمرمات 
بندرعباس داشتند، مقرر شــد تمام کاالهایی که بندرهای کشور 
بصورت رسوب وجود دارند ترخیص گردد. کالمی تاکید کرد: این 

اقدامات فضای آرامش بازار را حفظ می کند . سخنگوی ستاد تنظیم 
بازار اعالم کرد: نباید به فضای روانی متاثر از نوسانات قیمت ارز دامن 
بزنیم. کالمی گفت: مقادیر تامین و تخصیص ارز باالی 5۰ درصد 
است عالوه بر کاالهایی که در بندر بوده و تعیین تکلیف شده است، 

مابقی کشتی های حمل بار نیز در راه هستند.

ییس مرکز ساخت داخل، ماشین ســازی و تجهیزات وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت گفــت: شــرکت های تولیدی و 
ارائه کنندگان خدمات حداکثر 6 ماه وقت دارند تا نسبت به بیان 
درصد عمق ساخت داخل محصوالت یا خدمات خود به صورت 

خوداظهاری اقدام کنند.
»ســید محمدمهدی هادوی« افزود: قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانی 
اردیبهشت ماه پارسال به تصویب رســید که مباحث مختلف 
 و تکالیــف متعددی در آن تعریف شــده و اکثــر آنها اجرایی 

شده است.
وی بیان داشت: یکی از مباحث باقی مانده از آن قانون، مربوط 
به ماده چهار آن و موضوع عمق ساخت داخل کاالهای ایرانی و 
کمک به افزایش آن بود که در بند ۲ آن، تدوین آیین نامه ای به 

همین منظور تاکید شده بود تا در مدت چهار ماه پس از ابالغ 
قانون، آماده شود.

هادوی خاطرنشــان کرد:  در این زمینه جلســات متعددی با 
انجمن ها، اتاق های بازرگانــی، همچنین وزارتخانه های نفت، 
نیرو، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان و همچنین سازمان 
برنامه و بودجه برگزار و در نهایت آیین نامه مربوطه آماده شد 

که هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید.
وی گفت: مطابــق آیین نامه، میزان عمق ســاخت داخل هر 
محصول اعم از کاال یا خدمت باید توسط همان تولیدکننده به 
صورت خوداظهاری بیان شود تا در سامانه توانمندی ها و اعالم 

نیازمندی های ایران )توانیران( به ثبت برسد.
رییس مرکز ســاخت داخل وزارت صنعت ادامــه داد:  در این 
زمینه، دستورالعمل عمق ســاخت داخل نیز تدوین شده که 

تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کاالها و خدمات بر اساس آن به 
اعالم میزان عمق ساخت داخل خواهند پرداخت.

وی گفت: براســاس این آیین نامه، عمق ساخت داخل، میزان 
مجموع ســهم ارزش عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در 
فرآیند ساخت محصوالت داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور 

ایجاد شده است.
هادوی ادامه داد: درصد عمق ساخت همه خدماتی که در قلمرو 
جغرافیایی کشور ارائه می شود نیز معادل درصد سهم نیروی 

کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.
به گفته این مقام مسوول، درصد عمق ساخت داخل هر یک از 
کاالها و خدمات در پنج بازه »۲۰ درصد و کمتر از آن«، »بیش 
از ۲۰ تا ۴۰ درصد«، »بیش از ۴۰ تا 6۰ درصد«، »بیش از 6۰ 

تا ۸۰ درصد« و »بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد« تعریف می شود.

وی بیان داشــت: مطابق آیین نامه، چنانچه خالف واقع بودن 
اظهار بنگاه اقتصادی درخصوص درصد عمق ساخت داخل کاال 
یا خدمتی برای وزارت صنعت محرز شــود، تا پنج درصد خطا 
قابل اغماض است و نسبت به اصالح درصد عمق ساخت اقدام 
می شود، اما بیش از این میزان ابتدا اخطار دریافت کرده و در 
صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه توانیران به مدت 
سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت 

دو سال اقدام می شود.
هادوی خاطرنشان کرد:  ارزیابی اظهارات بنگاه های اقتصادی 
توسط تیمی از کارشناسان متشــکل از نمایندگان تشکل ها، 

شرکت های رقیب و غیره مشخص می شود.
وی اضافه کرد: اظهار نکردن درصد عمق ساخت داخل حداکثر 
6 ماه پس از ابالغ این آیین نامه، موجب خروج بنگاه اقتصادی از 

فهرست توانمندی های مندرج در سامانه می شود. رییس مرکز 
ساخت داخل وزارت صنعت تاکیدکرد: از این پس اگر دستگاه ها 
بخواهند مشوق هایی در نظر گرفته یا امتیازاتی در مناقصه ها 
و غیره برای شرکت ها قائل شوند، بر اساس علم به میزان عمق 
ســاخت داخل کاالها و خدمات ارائه شده از سوی آنها خواهد 
بود. وی در خاتمه بیان داشــت: اکنون حــدود 77 هزار واحد 
تولیدی در کشــور داریم که اطالعات شان در سامانه توانیران 
موجود است و با افزوده شدن شرکت های دانش بنیان و دیگر 

شرکت ها، جامعه آماری مربوطه شکل می گیرد.
به گزارش ایرنا، پارســال با امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای 
مرتبط بیش از سه میلیارد دالر از برنامه داخلی سازی تولیدات 
عملیاتی شد و برای امسال نیز تحقق سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

دالر داخلی سازی کاالی وارداتی در دستور کار است.
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افت 32 هزار واحدی 
شاخص بورس

۱۰ میلیون روستایی 
مشمول تخفیف 
۱۰۰ درصدی 
برق می شوند

وزیر نیرو:

تا پایان دولت 
همه روستاهای 
کشور برق دار 

می شوند
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

آثار نااطمینانی های 
اقتصادی

نظام توزیع یارانه 
عادالنه نیست

عدم تناسب بین عرضه و 
تقاضا در بازار موبایل

قیمت را چــه در بازار و چه 
در صرافی ملی میزان توان 
عرضه ارز در داخل کشــور 
تعیین می کنــد. این توان 
است که قیمت را پایین یا باال می برد. اگر شما در 
طول روز نیاز به ۴ میلیون دالر دارید اما توان تامین 

آن را نداشته باشید...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  وحید شقاقی، اقتصاددان

  ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوتی و تصویری
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ابهامات طرح مجلس  
برای  یارانه  بنزین

روز گذشته دالر در پنجمین نرخ اعالمی صرافی ملی به 28300 و در بازار آزاد به 29390 تومان رسید

بالتکلیفی  بازارها  با  نوسان  نرخ  ارز
صفحه4
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کاهش  زیرپوستی  قیمت  موبایل
رفت  و  برگشت های  دالر  قیمت ها  در بازار تلفن  همراه  را  به  چه سمت  و  سویی  می برد؟

36 نماینده مجلس ســرانجام از طــرح خود برای 
سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. 
در این طرح دیگر خبری از واریــز بنزین به کارت 
سوخت مالکان خودروها نیست و هر خانوار بر اساس 
سهمیه خود ســرانه بنزین را دریافت خواهد کرد. 
براساس این طرح که ۱۲مهرماه در پایگاه قوانین و 
مقررات کشور منتشر شد، ماهانه 3۰ لیتر بنزین به هر 
ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر 
لیتر۱۰۰۰ تومان اختصاص خواهد یافت. پیشنهادی 
که اگر مجلس به آن رأی بدهد عمال مصوبه سران 
قوا در آبان سال 97 برای ســهمیه بندی بنزین بر 
مبنای هر خودرو وتو خواهد شد. اما به نظر می رسد 
طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مطرح شده و سر زبان ها افتاده است نیازمند تفکری 
عمیق تر و یافتن راه حلی منطقی تر برای حمایت 
از اقشار آســیب پذیر و بی بهره از یارانه بنزین است. 
تصمیمی که برای کشور و منافع ملی هزینه نداشته 
باشد. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: طرح سهیمه 
بندی بنزین سرانه خانوار در راستای اجرای عدالت 
مطرح شده تا افراد فاقد خودرو بتوانند از یارانه انرژی 
خود استفاده کنند.  جعفر قادری، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس نیز درباره طرح مذکور گفت: 
برخی خانوارها خودرویی ندارند، بنابراین اگر بنزین 
بر اساس تخصیص به اشخاص سهمیه بندی شود 
دهک های کم درآمد نیز می توانند از ســهم بنزین 
برخوردار شوند. وی افزود: تصویب این طرح می تواند 
موجب انگیزه در افراد برای کاهش  مصرف بنزین  
شود و این امر اثرات مثبت زیست محیطی را به دنبال 
خواهد داشــت، همچنین این طرح باعث افزایش 
صادرات  می شود. اما مرتضی بهروزی فر، عضو هیات 
علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی می گوید: 
اوال سوال این است که هدف از ارائه چنین طرحی 

قبل از بررسی کارشناسی... 

رییس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت مطرح کرد:

فرصت ۶ ماهه به تولیدکنندگان برای اظهار میزان ساخت داخل محصوالت



اقتصاد2
ایران وجهان

علت فروش نرفتن سهام عدالت توسط کارگزاری ها
چرا سازمان بورس پاسخگو نیست؟

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
گفت:به دلیل اینکه در بازار بلوکی خریداری 
وجود ندارد،کارگزاران نمی توانند سهام عدالت 

افراد را به فروش برسانند.
دبیرکل کانــون کارگزارانروح اهلل میرصانعی 
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکالت 
ایجاد شده برای فروش ســهام عدالت بعد از 
تغییر روش فروش از تجمیعی به بلوکی، بیان 
کرد: حدود یک ماه اســت کــه روش فروش 
سهام عدالت به روش بلوکی تغییر پیدا کرده 
اســت،در گذشــته کارگزاران می توانستند 
ســهام افــراد را در بــازار عادی بــه فروش 
 بگذارند که علــت آن را هم وجــود عرضه و 

تقاضا بود.
وی افزود: از اواخر مرداد مــاه که بازار منفی 
شد  مطابق تصمیم شورای عالی بورس  روش 
تجمیعی  به بلوکی تغییر داده شــد به گونه 
ای که  نماد های ســهام عدالت دیگر در بازار 
عادی به فروش نرفت، علت این تغییر در اصل 

جلوگیری از فشار عرضه بود.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
تاکید کرد: از آنجایی که بازار بلوکی مانند بازار 
عادی حجیم نیست، مانع فروش سریع سهام 
می شود و به طور عملی می توان گفت این امر 
سبب تفاوت سهامداران سهام عدالت با سایر 

سهامداران شده است.

واریز یک درصد از صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبيت بازار سرمایه تا پایان هفته

میر صانعــی تصریــح کــرد: از آنجایی که 
در بــازار بلوکی خریــداری وجــود ندارد 
کارگــزاران نمی توانند ســهام عدالت افراد 
را بــه فــروش برســانند و همیــن عاملی 
شده اســت تا ســهامداران از روند عملکرد 
 کارگزاری ها در فروش سهام عدالت ناراضی 

باشند.
وی گفــت:روش فروش بلوکــی باید هرچه 
سریع تر اصالح شود زیرا ســهامداران سهام 
عدالت حق دارند مانند ســایر ســهامداران 
 ســهام خــود را در بــازار اول بــه فــروش 

برسانند.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید 
هرچه سریع تر در این موضوع ورود کند زیرا 
ســهامداران حدود یک ماه است که منتظر 

فروش رفتن سهامشان هستند.
میر صانعی در پایان گفت: کانون کارگزاران 
خود را موظف می داند به هــر طریق پیگیر 

حقوق سهامداران باشد.

همراه بانک پاسارگاد، یک بانک 
همیشه بیدار و همواره در دسترس

نرم افزار همراه بانک پاســارگاد که با تالش 
نخبگان  علمی  کشور در مجموعه گروه  مالی 
 پاســارگاد تهیه شده و توســعه یافته است، 
دارای امکانــات بی نظیری اســت که تا حد 
بســیار زیادی، نیــاز به مراجعــه حضوری 
به شــعبه  ها را مرتفــع و به معنــای واقعی 
 یک بانــک همیشــه بیــدار و همــواره در 

دسترس است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، تغییر 
سبک زندگی در جوامع امروز، برخورداری از 
خدمات مطلوب مبتنی بر موبایل در هر کسب 
 و کار را از یک خدمت ارزش افزوده به ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر تبدیل کرده اســت. تا آنجا 
که تحقیقات نشــان می دهد، یکی از عوامل 
بنیادی برای انتخاب بانک توسط مشتریان، 
امکانات و سهولت استفاده از خدمات موبایلی 

بانک  ها است.
هم وطنــان می توانند فیلم های آموزشــی 
مربوط بــه ایــن ســامانه را از طریق منوی 
در  الکترونیــک  بانکــداری  آمــوزش 
صفحــه اصلی ســایت بانــک و یــا لینک 
www مشــاهده  .bpi .ir/elearning 

کنند.
در صــورت وجــود ســؤال و یــا هرگونــه 
ابهــام، مرکــز مشــاوره و اطالع رســانی 
بانک پاســارگاد به شــماره 82890 آماده 
 پاســخگویی و ارایه راهنمایی به مشــتریان

 است.

خبر

یک کارشناس بازار مسکن 
می گوید تفاوت قیمت ساخت 
و قیمت فروش مسکن ناشی 
از تورم است و ایده های مانند 
زمین رایگان نمی تواند راه حل 
مدیریت قیمت در بازار مسکن باشند. راه حل جایگزین، 
توسعه زیرساخت ها و گسترش شــهرهای اقماری در 

چارچوب طرح آمایش ملی است.
به گزارش ایرناپالس، آمارهای بانک مرکزی از متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در شهر تهران در 
پایان شــهریورماه، رقمی بیش از 2۴ میلیون تومان را 
نشان می دهد. این در حالی است که پیش از این، نایب 
رئیس انجمن انبوه سازان در گفت وگویی هزینه خام یک 
مسکن را حدود چهار میلیون تومان اعالم کرده است. 
حتی اگر هزینه زمین را که بر اســاس گزارش مسکن 
مرکز آمار در بهار امسال به طور میانگین متری حدود 
پنج میلیون و ۷00 هزار تومان اســت به هزینه ساخت 
مسکن اضافه کنیم، تا قیمت بازار مسکن، فاصله قابل 

توجهی وجود دارد.
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن، دلیل این 
تفاوت را نه در بازار مسکن، بلکه ناشی از شرایط عمومی 

اقتصاد ایران می داند.

قيمت مسکن چگونه محاسبه می شود؟
این کارشناس بازار مســکن در گفت وگو با ایرناپالس 
درباره قیمت مسکن گفت: قیمت تمام شده مسکن سه 
جزء اساسی دارد که شامل قیمت زمین، هزینه تراکم، 
عــوارض و دیگر هزینه های مربوط به شــهرداری و در 
نهایت هزینه های ساخت است. برای بررسی قیمت تمام 
شده مسکن الزم هر کدام از این سه جزء بررسی شوند. 
قیمت زمین در شــهر تهران به طور متوسط بین ۶0 تا 
۷0 درصد هزینه ســاختمان را تشکیل می دهد، یعنی 
حدود دو سوم هزینه ساخت در تهران برای آپارتمان های 
متعارف در مناطق متوسط و خوب تهران مربوط به هزینه 
زمین است. یک سوم باقیمانده نیز مربوط به هزینه های 
قانونی تراکم و همچنین هزینه های ساخت است. هزینه 
ساخت، بســتگی به کیفیت مصالح به کار گرفته شده 
دارد و می تواند از حدود چهار میلیون تومان تا حدود ۱0 

میلیون تومان به ازای هر متر مربع متغیر باشد.
وی افزود: بــا این حال مجموع ایــن هزینه ها با قیمت 
فروش مسکن در بازار، تفاوت قابل توجهی دارد. بخشی 
از این تفاوت به دلیل سود در نظر گرفته شده و همچنین 

خواب سرمایه است. ســاخت یک آپارتمان مسکونی 
متعارف در شهر تهران به طور متوسط حدود دو سال به 
طول می انجامد. سود سرمایه و همچنین پاداش ریسک 
ســازنده، مابه التفاوتی را بین هزینه تمام شده و قیمت 
فروش ایجاد می کند. این عدد سالیانه با در نظر گرفتن 
قیمت های ثابت، بین ۱۵ تا 20 درصد برآورد می شود. با 
این حال در واقعیت مشاهده می کنیم که در پایان پروژه، 
به دلیل تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، سازنده 
سودی بیش از سود انتظاری خود به دست می آورد که 

دلیلش تورم است.

زمين رایگان وجود ندارد
در این میان برخی پیشنهاد می دهند با مداخله دولت در 
بازار مسکن و در نظر گرفتن زمین رایگان برای سازندگان، 
قیمت فروش مسکن به قیمت تمام شده آن نزدیک شود 
و با این راهکار، بازار مسکن مدیریت و قیمت ها به قدرت 
خرید متقاضیان نزدیک تر شــود. این در حالی است که 
سلطان محمدی با اشاره به مســاله کمبود مسکن برای 
زمین به ویژه در شهرهای بزرگ، امکان فراهم کردن زمین 

رایگان برای ساخت واحدهای مسکونی را رد می کند.
سلطان محمدی در این رابطه توضیح داد: باید بپذیریم 
که زمین رایگان وجود ندارد. مساحت کل کشور بیش 
از یک میلیون و ۶00 هزار کیلومتر مربع است که بخش 
قابل توجه آن را مناطق کویری تشکیل می دهد. در این 
مناطق قیمت زمین بسیار پایین و در حد صفر است، اما 
قابل سکونت نیست. برای اینکه این مناطق قابل سکونت 

شوند، نیاز به زیرساخت ها و سرمایه گذاری های بسیار 
بزرگی داریم که در عمل قیمت تمام شده زمین را افزایش 
خواهد داد. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد با انجام این 
سرمایه گذاری ها و آماده کردن چنین زیرساخت هایی 
زمین را برای ساخت وســاز فراهم کند، باز هم زمین، 

رایگان نخواهد شد.
این کارشناس مســکن ادامه داد: تصور زمین رایگان از 
سال ها پیش در اقتصاد کشــور وجود داشت. در اوایل 
انقالب بخشی از زمین های مصادره ای به صورت رایگان 
در اختیار مردم قرار داده شد، اما نتوانست مساله مسکن 
را حل کند. پــس از آن به دلیل کمبــود عرضه زمین 
تعاونی های مسکن شکل گرفت که آنها نیز بعد از مدتی 
کنار گذاشته شدند. در حال حاضر ما در شهرهای بزرگ 
کشــور زمینی در اختیار نداریم تا بخواهیم به صورت 

رایگان برای ساخت به سازندگان عرضه کنیم.

زمين رایگان یعنی توزیع رانت
وی با یادآوری بخش عمده هزینه شهرداری ها در تصرف 
زمین برای انجام امور شــهری گفت: در حال حاضر به 
دلیل همیــن کمبود عرضه زمین، بخــش عمده ای از 
هزینه شــهرداری ها صرف تملک زمین برای مواردی 
مانند تعریض خیابان ها و ساخت مسیرهای ارتباطی و 
همچنین فراهم کردن زیرساخت های اصلی مانند پست 
برق، فضای سبز، آموزشگاه ها، مدارس و مواردی مانند 
این می شود. بنابراین هزینه باالی مؤسسه های عمومی 
برای تأمین زمین مورد نیاز خود در شهرهای بزرگ نشان 

می دهد در این شهرها زمین کافی برای عرضه رایگان 
وجود ندارد.

وی افزود: قیمت زمین که در حال حاضر افزایش یافته 
متأثر از عرضه و تقاضای بــازار برای این کاالی محدود 
تعیین می شود. بنابراین حتی اگر بخواهیم قیمت زمین 
را در شهری مانند تهران به کمتر از سطح کنونی برسانیم، 
با افزایش تقاضا برای آن مواجه خواهیم شد. این در حالی 
است که در حال حاضر زمین های موجود تکاپوی تقاضا 
را نمی کند و بنابراین راه حلی وجود ندارد که بخواهیم در 
قیمت های پایین تر بین عرضه و تقاضای زمین، تعادل 
برقرار کنیم. تنها راه حــل موجود، توزیع رایگان همین 
زمین های محدود، به افراد خاص و اعمال ســهمیه و 
محدودیت است که به معنای توزیع رانت بوده و راه حلی 

از پیش شکست خورده به شمار می رود.
بازار مسکن در کالن شهرهای دنیا چگونه مدیریت شد؟

این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه مسائل بازار مسکن 
به صورت درون بخشی قابل حل نیست، گفت: بیش از 
80 درصد افزایش قیمت مسکن ناشــی از تورم است. 
بنابراین کنترل نرخ تورم می تواند افزایش قیمت مسکن 
و همچنین افزایش قیمت در سایر بازارها را کنترل کند.

وی راه حل کنترل تورم را افزایش انضباط پولی و مالی 
دولت دانســت و افزود: تورم، ناشــی از سیاست های 
برنامه ریزان پولی و مالی کشور است. اگر این سیاست ها 
کنترل شوند، نه تنها قیمت مسکن بلکه قیمت خودرو و 

نیازهای مردم کاهش خواهد یافت.
سلطان محمدی ادامه داد: مساله مسکن در کالن شهرها 
به دلیل محدودیت عرضه زمین در آنها پیچیده تر است. 
بخش عمده ساخت وسازها در شهرهای بزرگ، نه روی 
زمین بلکه بر خانه های کلنگــی و پس از تخریب انجام 
می شــود. بنابراین زمینی برای ساخت ساختمان های 
جدید در این شــهرها وجود ندارد. در چنین شرایطی 
راه حل موجود، ارتقای کیفیت زیرساخت ها در شهرهای 
اقماری و گسترش شبکه های ارتباطی ریلی با مرکز است. 
این راه حل در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا از توکیو 
و ســئول گرفته تا لندن و نیویورک برای مدیریت بازار 

مسکن در پیش گرفته شده است.
با استفاده از این راه حل، فشار تقاضا در شهرهای بزرگی مانند 
تهران، مشهد و اصفهان کاهش می یابد و عالوه بر مدیریت 
بازار مسکن، مسائل محیط زیستی نیز در چنین شهرهایی بار 
دیگر مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا اکنون جمعیت ساکن در 
این شهرها از پیش بینی ها فراتر رفته و این شهرها گنجایش 
جمعیتی بیش از این را ندارند. بنابراین توســعه شهرهای 
اقماری در چارچوب یک طرح آمایش ملی می تواند راه حلی 

برای پاسخ به این مسائل باشد.

زمین رایگان، بازار مسکن را کنترل می کند؟

زمین رایگان یعنی توزیع رانت

رئيس جمهور:
تا پایان دولت همه روستاهای 

کشور برق دار می شوند
رییس جمهور اعالم کرد که تا پایان دولت دوازدهم 

تمام روستاهای کشور به شبکه برق می پیوندند.
حسن روحانی طی سخنانی در مراسم بهره برداری 
از طرح های اشــتغال زایی و عمرانی روستایی و 
عشایری با بیان اینکه تا پایان کار دولت دوازدهم 
برق رسانی تمامی روستاهای کشور پایان می یابد، 
اظهار کرد: در حال حاضر 99 درصد روســتاهای 
کشور به شبکه برق متصل هستند و تا پایان دولت 
دوازدهم تمامی روستاها به این شبکه می پیوندند 

که این برای دولت و نظام مایه افتخار است.
وی افزود: در پایــان دولت مان می توانیم به مردم 
کشور اعالم کنیم که کار گازرسانی و برق رسانی 
به روستاها در سراسر کشور پایان می یابد و االن 
در حال برداشــتن قدم های پایانی در این زمینه 
هستیم، البته در این آمار یکی دو استان از جمله 
سیستان و بلوچســتان در نظر گرفته نشده که از 

ابتدا عقب بوده اند و باید کارشان ادامه یابد.
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه همیشه باید در 
مســئله مواد غذایی و محصوالت کشاورزی روی 
پای خود بایستیم، گفت: بار اصلی در این زمینه بر 
دوش روستاییان است که در همه زمینه های تولید 
محصوالت غذایی فعال هستند. در سال های اخیر 
در زمینه گردشگری هم روستاهای ما نقش ویژه ای 
پیدا کردند. روحانی ادامه داد: کار دولت یازدهم و 
دوازدهم در زمینه روستاها قابل مقایسه با دولت های 
قبلی است که برای انجام این کارهای عظیم در این 

مدت باید از همه افراد موثر تشکر کنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه نه بدگویی کانال های 
ضدانقالب خارج از کشور، نه جنگ روانی دشمنان و 
نه سخنان ناروای برخی تزلزلی در کار ما ایجاد می کند، 
تصریح کرد: ما دستمان را به ســوی مردم خودمان 
دراز می کنیم و با کمک آنــان کارها را جلو می بریم و 
خدمت رسانی دولت به روستاها و مردم تا آخرین ساعت 

حضورمان ادامه می یابد. 

افت 32 هزار واحدی شاخص بورس
در حالی که در ســه روز اخیر ســهام نمادهای دو 
شرکت خودروسازی با اســتقبال سرمایه گذاران 
مواجه شده، اما فشــار عرضه بر صفوف خرید در 
معامالت روز گذشته چربید و افت ۳2 هزار و 800 
واحدی شــاخص را رقم زد. شاخص کل بورس در 
پایان معامالت روز گذشته دوشنبه ۱۴ مهر ماه با 
کاهش ۳2 هزار و 800 واحدی در ارتفاع ۱ میلیون 
و ۴90 هزار واحد ایستاد و پایانی با افت منفی 2.۱۶ 
درصد برای بازار سرمایه رقم زد. نمادهای مربوط 
به گروه های فلزات و معدنــی و همچنین دارویی 
ها با بیشــترین میزان کاهش ارزش سهام مواجه 
شدند ولی برای گروه های بانکی ها، پتروشیمی ها 
و خودرویی هــا به خصــوص دو نمــاد مربوط به 

خودروسازان اصلی کشور روز 
نسبتاً مطلوبی بود. خودرو توانست ۱0۴ و خساپا ۴۳ 
میلیون تومان از سهام خود را به فروش برسانند. رشد 
قیمت هر سهم از نماد خودرو ۴.88 درصد و خساپا 
۴.۶۴ درصد بود. روز گذشته ۱ میلیون و ۱22 هزار 
فقره معامله در بازار سرمایه ثبت شد و ارزش کل بازار 
در پایان معامالت روز گذشــته در رقم ۵,۶00 هزار 
میلیارد تومان قرار گرفت؛ با ایــن حال ارزش گروه 
نمادهای شیمیایی توانســت جایگاه خودرویی ها 
را کسب کرده و به با ارزشــترین گروه بازار سرمایه 
با ۱,200 هزار میلیارد تومان تبدیل شــود؛ فلزات 
اساسی با 900 و بانکی ها با ۴۳0 میلیارد تومان، در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

خودرویی ها از پس فشــار عرضه 
برنيامدند

ارزش معامالت روز گذشته بورس انرژی در بخش 
حامل های انرژی و فرآورده های نفتی نیز با ۶۶ فقره 
معامله، ۵2 میلیارد تومان بود. مهم ترین معامله روز 
گذشته بورس انرژی، فروش ۳۶00 تن متانول به 

ارزش ۱۱ میلیارد و ۳۵0 میلیون تومان بود.
فرابورس نیز روز گذشــته اگرچه با کاهش ۱8۶ 
واحدی و بازگشت به رقم ۱۷ هزار و ۶۴۷ واحدی 
روبه رو بود، اما به دلیل استقبال از خرید وسپهر، 
این نماد توانست ۱۶۵ میلیارد تومان از سهام خود 
را به فروش برســاند. ولی ارزش سهام نمادهای 
آماده فروش در بخش عرضه دو و نیم برابر ارزش 
صفوف خرید بود. با توجه به کاهش شاخص بورس 
در معامالت روز گذشته، اوراق تسهیالت مسکن 
از رشــد خوبی برخوردار و جز معدود گروه های 
بورسی سبزپوش در معامالت روز گذشته محسوب 
می شــود؛ به گونه ای که بعد از یک هفته نوسان 
قیمت در دامنه ۷0 هــزار تومانی، این برگه ها بار 
 دیگر در معامالت روز گذشــته به دامنه قیمتی 

80 هزار تومانی بازگشتند.

اخبار
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صدور مجوز و ثبت ظرفیت های باالی تولید از سوی 
وزارت صمت برای شــرکت های مختلــف، یکی از 
معضالت کنونی صنایع کشور است چراکه این شرکت 
ها مجوز دریافت مواد اولیه را از سامانه بهین یاب وزارت 
صمت اخذ می کنند و مواد اولیــه را در بازار آزاد به 
فروش می رسانند. رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره 
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص ثبت 
ظرفیت های تولید در صنایع مختلف از سوی وزارت 
صمت به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: 
در حال حاضر ظرفیت  و مجوزهایی که در زمینه تولید 
پروفیل در وزارت صمت ثبت شده باالی ۱8 میلیون 
تن است اما در بهترین شرایط تولید واقعی 2,۵ میلیون 
تن بوده اســت که به نظر می آید امسال به زیر یک 
میلیون تن برسد. وی افزود: عمده این ظرفیت ها تنها 
برای دریافت امتیازات قیمتی که از سوی وزارت صمت 
ایجاد می شود به وجود می آیند و پرسش اصلی این 
است که آیا این روند که در بسیاری از صنایع فوالدی 

و پتروشیمی دیده می شود، خیانت به کشور نیست؟

هزینه تاسيس یک کارخانه دو ماهه برمی 
گردد؟

عضو هیات مدیره عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد در 
اظهارنظری قابل تامل از امکان بازگشت هزینه تاسیس 
یک کارخانه پروفیل تنها طی دوماه پرده برمی دارد. 
شهرســتانی در این باره گفت: ساخت یک کارخانه 
۱000 تنی پروفیل بین ۱۵ تا 20 میلیارد تومان هزینه 
دارد که این نقدینگی با دریافت برخی مجوزها و قرض 
گرفتن از بانک ها مهیا می شود. حاال این شرکت از 
سامانه بهین یاب وزارت صمت سهمیه دریافت ۱000 
تن ورق فوالدی را می گیرد که به دلیل قیمت گذاری 
اشتباه وزارت صمت بر قیمت انواع محصوالت فوالدی 
از جمله ورق فوالد، یک اختالف ۱0 هزار تومانی بین 

بازار بورس و بازار آزاد وجود دارد.
این عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد 
ادامه داد: به ازای هر کیلوگرم ۱0 هزار تومان اختالف 
قیمت در بورس و بازار آزاد وجود دارد که هزار تن آن 
برابر با ۱0 میلیارد تومان خواهد شد که در عرض 2 ماه 
تمام هزینه کرد یک کارخانه را به دست می آورند و 
این خیانت به کشور و مردم است و این رویکرد وزارت 

صمت باید متوقف شود.

قيمت گذاری اشتباه منشا فساد
وی افزود: قیمت گذاری دستوری محصوالت مختلف 
از سوی وزارت صمت باعث می شود تا انگیزه فساد نیز 
افزایش یابد همان طور که متاسفانه در دادگاه های 

فساد اقتصادی چند تن از کارمندان وزارت صمت در 
ازای رشوه به خریداران سهمیه مواد اولیه اختصاص 
می دادند که همه این مــوارد از نحوه قیمت گذاری 

دستوری و تولید رانت نشات می گیرد.

ورق فوالد پرسود تر از طال!
شهرســتانی در خصوص رابطه قیمت دالر با قیمت 
فوالد گفت: با افزایش قیمت دالر، مردم احساس خطر 
کرده و سعی دارند ارزش سرمایه آنها حفظ شود. در 
این میان یکی از کاالهایی که ســریع نقد می شود و 
خیلی هم زیر ذره بین نیست، فوالد و به خصوص ورق 
فوالد است. به گفته وی، ســرمایه گذاری روی ورق 
فوالد از سوی شرکت هایی که سهمیه صوری از وزارت 
صمت گرفته اند از طال هم بازدهی بیشتری دارد، چرا 
که در بازار طال محدودیت و کنترل وجود دارد و این 
محصول به دلیل توجه مردم، زیر ذره بین است و حتی 
احتمال ســرقت نیز برای دارنده طال وجود دارد، اما 

فوالد چنین مشکالتی را ندارد.
او اظهار داشت: فوالد سرمایه ای است که به سرعت 
نقد می شود و تمایل بازار این است که حتی باالتر از 
نرخ روز دالر نیز خرید فوالد داشته باشد، برای مثال 
برخی افراد با پیش بینی نرخ روبه رشد دالر، ۱0 درصد 
افزایش نرخ فوالد را در نظر می گیرند و در بازار خرید 
می کنند. شهرستانی گفت: ضمن اینکه نرخ جهانی 
فوالد به دلیل ادامه دار بودن کرونا رو به افزایش بوده 
و این موضوع یک شــرایط برد برد برای این افراد به 

وجود می آورد.

رویکرد وزارت صمت عامل گرانی فوالد
این عضو انجمن فوالد، ارائه مجوزهای صوری در سامانه 
بهین یاب وزارت را در گرانی قیمت فوالد اثرگذار می 
داند. او گفت: به دلیل افزایش مجوزهای خرید، تقاضا 
برای گرفتن رانتی که در بازار فوالد وجود دارد افزایش 
یافته و همین امر کافی است تا با رشد شدید تقاضا در 
برابر عرضه محصوالت، قیمت ها افزایش یابد و در کل 
شاهد زیان دیدن مصرف کنندگان واقعی و قدرتمند 

شدن رانت خواران هستیم.
شهرستانی در پایان به برنامه های آتی صنعت فوالد 
اشاره کرد و گفت: در کل ۳0 میلیون تن تولید فوالد 
خواهیم داشت که ۱۱ میلیون تن آن اسلب و تختال و 
۱9 میلیون تن آن شمش است. به نظر می آید امسال 
در بخش ورق حدود 8,۵ تا 9 میلیون تن تولید ورق 
ثبت شود و باالی 2 میلیون تن ورق های سرد داشته 
باشیم.همچنین پیش بینی می شــود حدود 8 تا 9 

میلیون تن صادرات شمش فوالد رقم بخورد.

مدتی است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک 
موردی و دستگیری کالهبرداران این حوزه، به گوش 
می رســد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن 
کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است. 
به گزارش تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری 
باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه های کشور 
می گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری 
سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و 
رسانه ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. 
ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک 
است که به کالهبرداران این اجازه را می دهد تا با استفاده 
از حفره های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله 

خرید و فروش چک موردی نمایند.

 خریــد چک مــوردی، راه حــل فرار 
بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک مــوردی، این امــکان را به افراد 
بدحساب می دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند 
فقره چک امضادار را در ســریعترین زمان به دســت 
آورده و با اســتفاده از آن، برای سفارشــات خود با هر 
مبلغی، اســتفاده کنند. این فرآیند بــه این صورت 
اســت که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک ها 
و دســته چک های افراد بی بضاعت و حتی معتادان را 
خریده و سپس با شبکه سازی گسترده خود، هر فقره از 
این چک ها را با مبلغی بسیار باالتر به فروش می رسانند، 
در گام آخر نیز خریدار این چک ها با درج مبلغ دلخواه 
روی چک، محصول خــود را از فروشــنده بی خبر از 
این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در 
قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می رسند. این 
باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با 
استفاده از خالءهای موجود در بخش  های اجرا نشده 
قانون جدید صدور چک، انجــام می دهند. این افراد با 
استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک ها در کشور 
دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی بضاعت 
و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته 
چک برای این افراد می کنند. با توجه به اینکه در ابتدا 
دســته چک ۱0 برگی برای افراد صادر می شود، این 
باندها در کمترین زمان این چک هــا را صادر کرده و 
تسویه می کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک های 2۵ 
برگی و ۵0 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای 
پولشویی اقدام به خرید این دســته چک ها به همراه 
امضا تمام برگ های آن با مبلــغ بین ۵00 هزارتومان 
تا 2 میلیون تومان می کنند و ســپس هر کدام از این 
برگ های چک امضا شده را در حدود ۱ میلیون تومان 
به فروش می رســانند. افرادی هم کــه این چک ها را 

خریداری می کنند، مختار هستند هر مبلغی که الزم 
اســت در چک نوشــته و در معامالت، تحویل طرف 
مقابل دهند. با توجه به تاریــخ وصول چک، صاحب 
اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام 
 به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، 

دیگر تسویه نمی شود.

سردار مهری: شيوه کار این باندهای پولشویی 
سواستفاده از معتادان و افراد کم بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه های کشور، درباره 
دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه های 
کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کالهبرداری، 
افراد معتاد را در شهر های مختلف کشور جذب و برای 
آن ها حساب بانکی باز می کردند به طوری که در ابتدا 
دسته چک ۱0 برگی و در مرحله بعدی دسته چک ۵9 
برگی برای آن ها اخذ می گردیــد. وی افزود: این افراد 
شیاد با سوءاستفاده از ۱00 هزار قطعه برگه چک بانکی 
در استان های تهران، خراســان رضوی، یزد، کرمان، 
فارس و خوزســتان اقدام به کالهبرداری کرده اند به 
طوری که تاکنون ۳0 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 
۱2 هزار میلیارد ریال در پرونده آن ها شناسایی شده 
است. اعضای این باند کالهبرداری شبکه ای با صدور 
چک های بالمحل و ضمانت، اقدام به کالهبرداری های 

گسترده ای در سراسر کشور کرده اند.

خسارات فراوان بازاری ها، نتيجه عدم پيگيری 
بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کالهبرداری های بزرگ، 
افزایش چک های بی محل و وارد شــدن خســاراتی 
جبران ناپذیر بــرای دریافت کننــدگان این چک ها 
شده اســت به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران 
خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده اند. 
بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با 
عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد 
این تخلفات شده و خالءهای ناشی از عدم اجرای کامل 
قانون را ببندد. درصورتی که قانون جدید صدور چک به 
صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقاالت چک، به 
صورت الکترونیکی در سامانه ای متمرکز ثبت شده و در 
صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به 
عمل می آید، این امر باعث می شود در زمان معامله، همه 
موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل 
برسد. اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای 
آن ماه ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا 
سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از 
این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

شگرد جدید کالهبرداری در بازار؛ چک های بی محل زیاد شدویژه خواری تولیدکننده نماها با مجوز وزارت صمت
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قیمت سکه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۹۸ دالر و ۹۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۴۱ هزار و هفت تومان است.

بانک ها
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عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار موبایل
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه

یکی از دالیل افزایش قیمت موبایل نوسان نرخ دالر است که این موضوع قابل پیگیری و حل نیست، دلیل دیگر افزایش تقاضا نسبت به عرضه است که دولت باید با تمهیدات جدید این مشکل را بر طرف کند. در حال حاضر با تکانه هایی که 
در بازار ارز داریم انتظار بر این است که در بازار موبایل نیز این کاهش ها را شاهد باشیم.  در حال حاضر عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را یکی دیگر از مشکالت بازار موبایل است. اگرچه قیمت موبایل نسبت به هفته های گذشته کاهش یافته 

و از التهاب بازار کاسته شده است، اما همچنان حجم موبایل در بازار کمتر از تقاضای موجود است که این عامل می تواند قیمت ها را دستخوش تحول کند.
از طرفی با کاهش قدرت خرید مردم، موبایل به کاالی لوکسی تبدیل شده که اگر این وضعیت ادامه یابد امکان دارد این کاال از سبد مصرفی خانوار حذف شود؛ لذا این موضوع یک خطر جدی برای صنف موبایل است و تقاضا داریم به آن 
رسیدگی شود. راهکار بسیار موثری که می تواند بازار تلفن همراه و قیمت ها را کنترل کند، ارائه فاکتور ثبت سفارش و خرید موبایل از کشورهای مبدا توسط انجمن واردکنندگان به دولت است. بسیاری از گوشی هایی که امروز در بازار عرضه 

می شود با دالر حدود ۱۲هزار تومانی وارد کشور شده اما عرضه کنندگان آن را با نرخ روز دالر می فروشند  که این تخلف بزرگی است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از افزایش ۵ درصدی شــکایات دریافتــی مردمی در 
خصوص کاال و خدمات در شهریورماه امسال خبر داد.
عباس تابش گفت: در شهریورماه امسال ۱۹ هزار و ۵۱۴ 
فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کاال و خدمات 
از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان ها دریافت شده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: از مجموعه شکایات دریافت شده ۱۹ هزار و ۳۳۶ 
فقره معادل ۹۹ درصد قابل پیگیری و ۱۷۸ فقره معادل 
یک درصد غیر قابل پیگیری بوده است.وی تصریح کرد: 
از مجموع شکایات رسیدگی شــده ۵ هزار و ۶۸۱ فقره 
معادل ۲۹ درصد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و 
۷ هزار و ۳۳۳ فقره معادل ۳۸ درصد منجر به عدم احراز 
تخلف و ۶۵۰۰ فقره معادل ۳۳ درصد به علت انجام کار 

کارشناسی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با اعالم این کــه از این تعداد شــکایات ۱۶ هزار و ۶۰۹ 
فقره معادل ۸۵ درصد مربوط به کاال بوده است، گفت: 
۲ هزار و ۹۰۵ فقره مربوط بــه خدمات بوده که معادل 
۱۵ درصد شکایات می باشد.تابش اضافه کرد: بیشترین 
شکایت دریافت شده در بخش کاال مربوط به انواع نان، 
میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر 

خودروهای سبک و مشاورین امالک است.وی با اعالم 
اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به 
گرانفروشی و عدم درج قیمت است، گفت: در ارتباط با 
نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۲ هزار و ۷۵۰ فقره 
معادل ۶۵ درصد به صورت تلفنی، ۳ هزار و ۴۶۲ فقره 
معادل ۱۸ درصد به صورت حضوری و ۳ هزار و ۳۰۲ فقره 

معادل ۱۷ درصد بصورت کتبی بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ادامه داد: مجموع شکایات دریافتی در شهریورماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل )۱۸ هزار و ۶۴۹ فقره( 
افزایش ۵ درصدی داشته است و اســتان های تهران، 
خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد 
شکایات و استان های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، 
کرمان جنوب و خراســان جنوبی با کاهش شــکایات 
مواجه بودند.تابش بیان کرد: سهم شکایت های بررسی 
شده متخلف و غیر متخلف از کل شکایات قابل پیگیری 
در شهریور ماه امسال به میزان ۶۷ درصد بوده که نسبت 

به مرداد ماه امسال ۴ درصد کاهش داشته است.
وی اعالم کرد: بر اســاس تدابیر اتخاذ شده از مجموعه 
شکایات رسیدگی شــده که منجر به تخلف شده اند 
۶۹۳ فقر منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده 
و از تشــکیل و ارجاع پرونده به تعزیرات و دیگر محاکم 

اجتناب شده است.

 وزیر نیرو با بیان اینکه طرح برق امید از آبانماه در کشور 
اجرایی خواهد شد گفت: ۱۰ میلیون نفر از روستاییان 
مشــمول تخفیف صددرصدی این طرح خواهند شد. 
»رضا اردکانیان« در مراســم افتتاح طرح های کالن 
ملی با حضور رییس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس 
افزود: آب و برق از جمله کاالهای راهبردی و زیر ساختی 
هم برای هموطنان شهرنشین و هم برای روستاییان 
است که نقش مهمی در زندگی و توسعه و عمران دارد و 
جمهوری اسالمی ایران در این دو زمینه خدمت رسانی 

وسیعی انجام داده است.
وی ادامه داد: امروز جمعیت شــهری تحت پوشــش 
انرژی برق در جهان ۹۶ درصد اســت، در کشــورمان 
۱۰۰درصد جمعیت تحت پوشــش برق هستند و نیز 
جمعیت روستایی تحت پوشش برق درجهان ۷۹ و در 
کشورما نزدیک ۱۰۰درصد یعنی ۹۹.۷ درصد است که 
تاپایان فعالیت دولت تدبیرو امید به ۹۹.۹ خواهد رسید 
که شامل ۲۰هزار خانوار عشایر کوچنده هم خواهد بود.

اردکانیان خاطرنشــان ساخت: عشــایر کوچنده از 
سیســتم های قابل حمل خورشــیدی از نعمت برق 

برخودار خواهند شد.
وزیر نیرو به جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب در 
جهان اشاره و آن را ۸۵ درصد عنوان کرد و گفت: این رقم 

در کشورمان صددرصد است و جمعیت روستایی جهان 
تحت پوشــش از جهت آب پایدار ۵۳درصد است و در 

ایران ۸۲.۵ درصد است.
وی ادامه داد: اتفاق های خوبی در بیش از هفت ســال 
گذشته صورت گرفته به گونه ای که عالوه بر ۹۰۰ هزار 
نفری که قبل از دولت حاضر در روستاها از شبکه آب 
سالم و پایدار برخودار بودند، هشت میلیون نفر دیگر 
به این جمعیت اضافه شده و ۱.۴ میلیون نفر دیگر هم 
تاپایان دولت اضافه خواهند شد به نحوی که در هرهفته 

۳۵ روستا به این شبکه وصل شده اند.
اردکانیان افزود: امروز یازده هزار و ۹۱۸ روستا در کشور 

از نعمت آب سالم و پایدار برخودارند.
وزیر نیرو گفت: سه هزار و ۷۹ روستا دردوران این دولت 
برقدارشده است که تاپایان دولت به رکورد ۹۹.۹ درصد 
جمعیت روســتایی تحت پوشش شبکه برق خواهیم 
رسید. وی ادامه داد: امروز به مناسبت روز ملی روستا و 
عشایر ۱۵۰روستا در ۲۲ استان کشور به شبکه برق وصل 
می شوند. اردکانیان افزود: همزمان با اجرای طرح برق 
امید که با مصوبه هیات وزیران در آغاز شهریور ماه وارد 
مراحل برنامه ریزی برای اجرا شد و از آبانماه عملیاتی 
خواهد شد، حدود نیمی از هموطنان روستایی از امتیاز 

تخفیف ۱۰۰درصدی این طرح برخودار خواهندشد.

تاثیر کاهش قیمت ارز در بازار 
موبایل حاال بــه وضوح دیده 
می شود، کاهش قابل توجه 
قیمت گوشی تلفن همراه در 
سه روز اخیر بر اساس اعالم 
فعاالن این بازار به کاهش قیمــت دالر باز می گردد. در 
حالی که در هفته گذشته بسیاری از سایت های عرضه 
گوشی تلفن همراه و وســایل الکترونیکی با اعالم عدم 
موجودی تالش داشتند بر آتش افزایش قیمت ها بدمند 
و کاالی خود را در موقعیتی مناسب تر راهی بازار کنند، از 
اولین روز هفته با کاهش نرخ ارز، وضعیت بازار دستخوش 

تغییری جدی شده است. در چند روز اخیر نوسان قیمت 
دالر باعث ثابت ماندن قیمت کاالهایی مانند صوتی و 
تصویری، لوازم خانگی و موبایل شده است. اگرچه پیش 
بینی می شــد با روند صعودی دالر قیمت تلفن های 
همراه افزایش یابد، برخی ادعا کرده اند که قیمت تلفن 
های همراه به طرز چشمگیری کاهش یافته است، این 

صحت دارد؟
در همین حال عضو هیات رئیسه واردکنندگان موبایل با 
بیان اینکه قیمت موبایل همچنان ثابت باقی مانده است 
گفت: قیمت موبایل ثابت باقی مانده و چندان تغییری 
نکرده است. البته قیمت دالر نیمایی طی چند روز اخیر 
روند صعودی داشته اما قیمت موبایل گران نشده است. 
رضا قربانی اضافه کرد: جنس به وفور در بازار وجود دارد. 
موبایل با برند آیفون نیز به وفور سایر کاالها در بازار نیست 

اما هنوز دستور العملی مبنی بر ممنوعیت واردات موبایل 
آیفون به شرکت ها ابالغ نشده است. بنابراین آیفون از 

طریق مسافری همچنان وارد کشور می شود.

آخرین قیمت ها در بازار 
 بررســی قیمت ها نشــان می دهد موبایل های گروه 
سامسونگ بیشــترین کاهش قیمت را در میان سایر 
گوشی ها تجربه کرده اند. گوشی های این برند در رده ۳ 
تا ۵ میلیون خریدارانی زیادی دارند گوشی سامسونگ 
A۱۱ از ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومــان بخ ۴ یملیون و 
۲۵۰ هزار تومان رسیده است. بهای گوشی ۱۰S A از 
۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومــان به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار 

تومان کاهش یافت.  
 فعاالن بازار قیمت گوشی A۵۰S را در حالی ۸ میلیون 

و ۴۰۰هزار تومان اعالم می کنند که این گوشی تا هفته 
قبل ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رســید. 
بهای گوشی سامسونگ A۷۱ نیز از ۱۱ میلیون تومان به 
۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. گوشی هایی 
که قیمتی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دارند اما در این 
پروسه با ریزش قیمتی در محدوده ۳ تا ۴ میلیون تومان 
روبرو هستند. گوشی آیفون یازده پرومکس که در هفته 
گذشته ۴۷ میلیون تومان قیمت داشت، بین ۴۴ تا ۴۵ 
میلیون تومــان قیمت خورد. آیفــون ۱۰ ایکس نیز از 
محدوده قیمتی ۳۲ میلیون تومان به محدوده قیمتی 
۲۹ میلیون تومان ورود کرده است.  به گفته فعاالن بازار 
قیمت گوشــی های تلفن همراه در محدوده ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون تومان نیز کاهشی بین یک تا یک و نیم میلیون 

تومان را شاهد بوده است.  

رفت  و  برگشت های  دالر  قیمت ها  در بازار تلفن  همراه  را  به  چه سمت  و  سویی  می برد؟

کاهش زیرپوستی قیمت موبایل
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایی گفت: 
طبق مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا مبنی 
بر فاصله گــذاری اجتماعــی در پروازها و ابالغ 
ســازمان هواپیمایی، شــرکت های هواپیمایی 
از اول آبان ۹۹، مجاز هســتند، فقط ۶۰ درصد 
ظرفیت هواپیماهای خود را عرضه کنند.مقصود 
اسعدی سامانی اظهار داشــت: به تازگی ستاد 
مقابله با کرونا ابالغ کرده اســت که در راستای 
فاصله گذاری اجتاعی در پروازها، شــرکت های 
هواپیمایی فقط ۶۰ درصد ظرفیــت هواپیما را 

برای فروش عرضه کنند.
وی افزود: این موضوع از سوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا به سازمان هواپیمایی ابالغ شده است و 
ســازمان هواپیمایی کشوری هم به شرکت های 
هواپیمایی ابالغ کرده است که از اول آبان ماه ۹۹ 
فقط ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها فروخته شود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به 
این سوال که این ۶۰ درصد مشمول همه تایپ 
هواپیما اســت؟ گفت: در همه نوع هواپیما با هر 

نوع تایپ باید این مصوبه اجرا شود.
اسعدی سامانی ادامه داد: همزمان با این موضوع، 
شرکت های هواپیمایی به تازگی با مشکل نوسان 

شــدید ارزی و افزایــش قیمت ارز هــم مواجه 
شده اند، حدود ۶۰ درصد هزینه های شرکت های 
هواپیمایی، ارزی است. قطعات هواپیما و موتور از 
خارج کشور تهیه می شود که باید شرکت ها برای 
تأمین آن ارز پرداخت کنند.وی افزود: بنابراین 
این دو موضــوع )فروش ظرفیــت ۶۰ درصد و 
نوسانات ارزی( تأثیر مســتقیم روی هزینه های 
شــرکت های هواپیمایی دارد و شرکت ها ناگزیر 
هستند با توجه به این دو مورد، قیمت های جدید 

برای پروازها تعیین کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به 
این سوال که آیا نرخ های جدید از سقف نرخ های 
قبلی عبور می کند؟ گفت: قطعا نرخ ها نسبت به 
سقف قبلی تغییر می یابد، زیرا سقف نرخ قبلی که 
از سوی شرکت های هواپیمایی برای پروازهای 
داخلی تعیین شــده بود، بر اساس دالر ۱۱ هزار 
تومان محاسبه شده بود، در حالی که قیمت های 
دالر ۲۷ و ۲۸ هزار تومان است.اسعدی سامانی 
اظهار داشــت: بانک مرکزی هم از سال گذشته 
دالر نیمایی به شرکت های هواپیمایی نداده است 
و شــرکت های هواپیمایی برای تأمین قطعات 

هواپیما، ارز را از بازار آزاد تهیه می کند.

رئیس اتحادیه قهوه داران و ســفره خانه های سنتی 
تهران گفت: طبق دستورالعمل ســتاد کرونا، ۵ هزار 
قهوه خانه در سطح اســتان تهران تا ۱۸ مهرماه سال 
جاری تعطیل شدند. محسن نظری گفت: هم اکنون در 
سطح استان بازرسان این اتحادیه و اتاق اصناف تهران 
فعال شده اند تا همه قهوه خانه ها دستورالعمل های 

صادره ستاد کرونا را به دقت رعایت کنند.
وی گفت: در صورتی که فعاالن این صنف دستورالعمل 
ستاد کرونا را رعایت نکنند اتحادیه صنف قهوه داران و 
سفره خانه های سنتی طبق ضوابط و مقررات با آن ها 
برخورد خواهد کرد.رئیس اتحادیه صنف قهوه داران 
و سفره خانه های سنتی با اشــاره به اهمیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا افزود: همه اصناف مکلفند هر دستورالعملی که 
از ستاد ملی کرونا صادر می شود بدقت رعایت کنند تا 

این بیماری با اقدامات سختگیرانه در کشور مهار شود.
نظری گفت: به طرق مختلف دستورالعمل تعطیلی 
همه قهوه خانه ها در سطح اســتان تهران به اعضای 
اتحادیه صنف قهوه داران و سفره خانه های سنتی ابالغ 
شده است و تا ۱۸ مهرماه سال جاری همه واحدهای 
صنفی یاد شده تعطیل خواهند بود.وی به مشکالت 
تعطیلی صنف قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی 
اشــاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی های گذشته 
و فعلی این صنف، دولت با اقدامــات مورد نیاز باید از 
فعالیت این صنف در دوران پســاکرونا حمایت کند.
رئیس اتحادیه صنف قهوه داران و ســفره خانه های 
سنتی تهران کاهش و یا بخشــودگی مالیاتی و رفع 
مشــکالت بیمه فعاالن این صنــف را از مهمترین 
مشــکالت فعاالن این صنــف عنوان کــرد و افزود: 

مسئوالن باید به این خواسته های ما رسیدگی کنند.

مجلــس  نماینــده   ۳۶
سرانجام از طرح خود برای 
سهمیه بندی بنزین سرانه 
خانوار رونمایی کردند. در 
این طرح دیگــر خبری از 
واریز بنزین به کارت ســوخت مالــکان خودروها 
نیست و هر خانوار بر اساس ســهمیه خود سرانه 
بنزین را دریافت خواهد کرد. براساس این طرح که 
۱۲مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر 
شــد، ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز 
ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر۱۰۰۰ 
تومان اختصاص خواهد یافت. پیشنهادی که اگر 
مجلس به آن رأی بدهد عمال مصوبه سران قوا در 

آبان سال ۹۷ برای سهمیه بندی بنزین بر مبنای هر 
خودرو وتو خواهد شد. اما به نظر می رسد طرحی 
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح 
شده و ســر زبان ها افتاده اســت نیازمند تفکری 
عمیق تر و یافتن راه حلی منطقی تر برای حمایت 
از اقشار آسیب پذیر و بی بهره از یارانه بنزین است. 
تصمیمــی که برای کشــور و منافع ملــی هزینه 

نداشته باشد.
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی گفت: طرح سهیمه بندی 
بنزین سرانه خانوار در راستای اجرای عدالت مطرح 
شده تا افراد فاقد خودرو بتوانند از یارانه انرژی خود 

استفاده کنند. 
جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس نیــز درباره طــرح مذکور گفــت: برخی 
خانوارها خودرویی ندارنــد، بنابراین اگر بنزین بر 

اساس تخصیص به اشخاص ســهمیه بندی شود 
دهک های کم درآمد نیز می توانند از سهم بنزین 
برخــوردار شــوند. وی افزود: تصویــب این طرح 
می تواند موجب انگیزه در افراد برای کاهش  مصرف 
بنزین  شود و این امر اثرات مثبت زیست محیطی 
را به دنبال خواهد داشت، همچنین این طرح باعث 

افزایش صادرات  می شود.
اما مرتضی بهروزی فر، عضو هیات علمی موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی می گوید: اوال ســوال 
این اســت که هدف از ارائه چنیــن طرحی قبل 
از بررسی کارشناســی الزم چیســت. متاسفانه 
تجربه ارائه یارانه نقدی به همه شهروندان و تبعات 
گســترده اقتصادی و اجتماعی که در دولت دهم 
اتفاق افتاد، در مقابل ماســت و بــا وجود تکلیف 
ارائه شــده به دولت برمبنای قانون جهت اصالح 
این شرایط، به دلیل تبعات گسترده اجتماعی هر 

گونه اصالحی در این روند اشتباه، این اصالحات به 
آینده نامعلومی احاله شده است. بنابراین آزموده را 
آزمودن خطاست. اگر ارائه دهندگان این طرح به 
دنبال عدالت اجتماعی هستند، مسلما مسیر را بر 
عکس طی خواهند کرد.  به گفته این کارشناس، 
وظیفه دولت هــا در دنیای کنونــی، توزیع پول و 
درآمد نیست، بر مبنای اصول اولیه موجود، وظیفه 
دولت ایجاد زیرساخت های مناســب نرم افزاری 
و ســخت افزاری برای فراهم کردن زمینه رشد و 
توسعه اقتصادی و اجتماعی است، هر چند دولت 
وظیفه دارد که با تمامی امکانــات از برخی افراد 
جامعه، حمایت کند، ولی مسلم این است که فراهم 
ســاختن زمینه ایجاد اشــتغال برای سرپرست یا 
فرزند یک خانواده، بســیار بهتر از پرداخت ماهانه 
 مبلغی خواهد بود که قطعا گرهی از کار آن خانواده

 باز نخواهد کرد. 

طرح مجلس برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار اجرایی می شود

ابهامات طرح مجلس  برای  یارانه  بنزین

نظام توزیع یارانه عادالنه نیست
وحید شقاقی، اقتصاددان

ضعف بزرگی که در زمینه پرداخت منابــع حاصل از افزایش حامل های انرژی از جمله بنزین وجود دارد این اســت که 
اطالعات درستی از جامعه هدفی که باید این منابع به دست آن ها برسد، وجود ندارد و شاهد حیف و میل منابع در برخی 
اوقات هستیم. به طور کلی ضعف آماری یکی از نقصان های بزرگ اقتصاد ایران است که باید فکری جدی به حال آن شود.

همچنین اینکه نظام یارانه ای ما عادالنه نیست، شکی در آن وجود ندارد. یک خانواده ثروتمند ۲۰ برابر بیشتر از یک خانواده 
فقیر از یارانه ها استفاده می کند. این در حالی است که میزان تخصیص یارانه های پنهان نیز بیش از هزار هزار میلیارد تومان 
است. در حالیکه طرح فعلی مجلس می تواند عدالت اقتصادی و اجتماعی را بیشتر کند، اما یک نکته مهم تامین منابع مالی 
این طرح است، در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوار های ایرانی خودرو ندارند و طبعا یارانه بنزین نیز به آن ها تعلق 
نمی گیرد، اگر قرار باشد دولت بخواهد طرح مجلس را اجرا کند باید به ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار نیز یارانه بنزین بدهد که 
اجرای این طرح به منابع عظیمی احتیاج دارد که تامین آن از عهده دولت خارج است. تاکید می کنم که نظام توزیع یارانه 
در ایران به هیچ عنوان بر اساس عدالت انجام نمی شود. در حالیکه در کشور های دیگر فلسفه وجود پرداخت سوبسید این 
است که به اقشار ضعیف و کم درآمد کمک شود، اما متاسفانه در ایران برعکس است و هرکه درآمد و ثروتش بیشتر باشد، 
از مواهب یارانه ای نیز بهره مضاعفی خواهد برد. هرچند که طی این سال ها تالش های زیادی برای اصالح این رویه انجام 

شده، اما متاسفانه نتیجه حاصل نشده است.
این در حالی است که میزان یارانه پنهان نیز در ایران مشخص نیست. در این زمینه آمار شفاف و دقیقی وجود ندارد، اما چیزی 
که مسلم است یارانه پنهانی که در بخش انرژی توزیع می شود به هیج عنوان عادالنه نیست. این مسئله نیز ریشه در سالیان 
متمادی دارد که این یارانه ها بدون هیج حساب و کتابی توزیع شده و حال که کشور با کمبود بودجه روبرو شده، دولت بنزین را 

گران کرد، اگر از اول روی حساب و کتاب نظام یارانه ای بنا نهاد می شد، امروز این همه گرفتاری روبرو نبودیم.

پرداخت یارانه به خودرو اشتباه است
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

مدافعین طرح اختصاص بنزین به سرپرست خانوار اعالم کرده اند که این طرح در راستای اجرای 
عدالت است و به کسانی که خودرو ندارند تا به امروز ظلم شــده و باید یارانه به جای آن دریافت 

کنند. بر اساس این طرحی که ارایه شده اعالم کرده اند که ۵۰ درصد کشور فاقد خودرو هستند.
این بدان معناست که طراحی این پروژه بر مبنای تصمیم گیری های غلط اتفاق افتاده است. در 
حال حاضر تعداد خودروهای در حال حرکت ۲۶ میلیون است در حالی که در کشور ۲۸ میلیون 
خانوار داریم. یعنی ۱۴ میلیون خانوار خودرو ندارند. بعید است که ۱۴ میلیون خانوار خودرو نداشته 

باشند و این تصوری نادرست است. 
در این طرح که قصد اجرای آن گرفته شده است تبعات آن گویی در نظر گرفته نشده است. فرض 
کنید کسی که خودروی ۷ میلیاردی سوار می شــود یا برای کسی که لندکروز و پورشه دارد چه 
اهمیتی دارد یارانه را دریافت کند یا نه. مشکل برای کسانی است که خودروی ۲۰ یا ۳۰ ساله دارند 
و از این راه ارتزاق می کنند. تاکسی هم نیســتند و توانایی تبدیل به تاکسی هم ندارند تا سهمیه 
بنزین دریافت کنند. بنابراین بیشترین آسیب به اقشار آسیب پذیر وارد می شود. کسی که ماشین 
۷ میلیاردی سوار است نیازی به این بنزین فعلی و یارانه آینده آن ندارد. متاسفانه این طرح با دید 
شمال شهر نشین های تهران طراحی شده در حالی که فکری برای روستانشین ها نکرده اند. در 
روستاها اگر دقت کنید تمام تاکسی ها خودروهای شخصی هستند بنابراین تبعات این طرح بسیار 
زیاد است برخالف نظر طراحان، فشار بسیاری بر این افراد وارد خواهد شد. به طور کلی پرداخت 

یارانه به خودرو بسیار اشتباه است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت بلیت هواپیما با احتساب 2 عامل

تعطیلی ۵۰۰۰ قهوه خانه استان تهران تا ۱۸ مهر

وزیر نیرو:

۱۰ میلیون روستایی مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی برق می شوند

رئیس سازمان حمایت اعالم كرد:

افزایش ۵ درصدی شکایات دریافتی در شهریور
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در سال ۲۰۱۰ مایک الزاریدیس)Mike Lazaridis(  بنیانگذار بلک بری، 
برای اولین بار در دنیا از مفهومی صحبت کرد که بعدها »سوپر اپلیکیشن« 
نامیده شد. الزاریدیس در تعریف خود به یک اکوسیستم یکپارچه متشکل از 
تعداد زیادی اپلیکیشن اشاره کرد که مردم برای انجام کارهای روزمره به آن 
نیاز دارند و گفت: »در آینده گروه جدیدی از اپلیکیشن ها وارد بازار می شود که 
باعث می شود از خودمان بپرسیم تا قبل از این چگونه زندگی می کردیم؟!« در 
کمتر از ۵ سال پیش بینی بنیانگذار بلک بری به حقیقت پیوست اما این بار از 
شرق! برای خواندن داستان معروف ترین سوپر اپلیکیشن های دنیا با نگاهی به 

اسنپ، نمونه موفق یک سوپر اپلیکیشن ایرانی با ما همراه باشید.

سوپر اپلیکیشن ها از کجا آمدند؟
ریشــه اپلیکیشــن های تک کاربرده کــه غالبا بر رفــع یک نیاز 
 Silicon( مشخص تمرکز می کنند در حقیقت به سیلیکون ولی
Valley( برمی گردد. دره ای که خواســتگاه بسیاری از مهم ترین 
شرکت های انفورماتیک جهان است. حدود ۲۰ سال است در این دره 
 User( اپلیکیشن هایی تولید می شود که با طراحی واسط کاربری
Interface(آسان در تمام دنیا قابل استفاده هستند. اما از ۵ سال 
پیش روندی از قاره آسیا آغاز شد که به سرعت رشد کرد و به خوبی 
مورد استقبال کاربران قرار گرفت؛ سوپر اپلیکیشن ها که حاال ممکن 

است آینده اپلیکیشن ها را در تمام دنیا تغییر دهند.

معنی سوپر اپلیکیشن چیست؟
همان طور که از نامش پیداست، شــما می توانید در یک سوپر اپلیکیشن 
به خدمات بسیاری دسترسی داشته باشید. در واقع یک سوپر اپلیکیشن 
تمام نیازهای شما را برآورده می کند، بدون اینکه فضای گوشی شما توسط 
اپلیکیشن های مختلف اشغال شود. دسترسی سریع، کارکرد آسان و تجربه 
کاربری بهتر از ویژگی های مشترک در تمام سوپر اپلیکیشن های محبوب 

دنیاست.

رئیس مجمع تشــکل های دانش بنیان درباره مشــکالت شــرکت های 
دانش بنیان گفت: به صراحت عرض می کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی 
برخالف قانون عمل کرده و بســیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین 
اجتماعی و بخشنامه هایی که صادر می کند، برخالف نص صریح قانون است.
 افشین کالهی؛ رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان و رئیس کمیسیون 
کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکالت و دغدغه های 
شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: یکی از مشــکالت بزرگ در این حوزه، 
طوالنی شدن فرایند ثبت شرکت  دانش بنیان اســت؛ در این زمینه موانع 
قانونی وجود ندارد و شرکت های کارگزار که ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
را برعهده دارند، ممکن است تعدادشان کافی نبوده یا تخصص کافی در همه 
حوزه ها نداشته باشند. رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان از مالحظات 
شرکت های دانش بنیان نیز گفت و افزود: تعداد زیادی از شرکت ها از محرمانه 
بودن اطالعات فنی شرکت  یا تهدید شدن اطالعات فنی تجاری خود، نگران 
هستند البته نهادها هم حق ارزیابی شرکت ها را دارند و نمی توانند به راحتی 
یک شرکت را وارد سیاست های حمایتی خود کنند.کالهی با ارائه پیشنهادی 
در این زمینه تصریح کرد: در حوزه اصناف، اتحادیه ها هستند که مجوز صادر 
کرده و شکایات را بر عهده می گیرند و این اتفاق می تواند در حوزه شرکت های 
دانش بنیان نیز روی دهد یعنی تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها می توانند این 
روند را تسریع کنند که این پیشنهاد متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته است.

بیمه تامین اجتماعی، مالیات،  دریافت مجوز از سازمان های 
مختلف؛ چالش های شرکت های دانش بنیان

رئیس کمیسیون کســب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با مطلوب 
خواندن تعداد شرکت های دانش بنیان در ایران تصریح کرد: بیش از ۵ هزار 
شرکت دانش بنیان در ایران فعال است و حمایت نیز می شوند اما زمانیکه 
وارد بازار واقعی کار می شوند، در واقع وارد بازاری می شوند که برای کسب و 
کارهای دیگر نیز وجود دارد! رتبه ایران در فضای کسب و کار دنیا رتبه خوبی 
نیست؛ بیمه تامین اجتماعی، مالیات،  دریافت مجوز از سازمان های مختلف 
و بخشنامه های مختلف دیگری که بعضاً  با هم تداخل نیز دارند،  این روند را 

دچار چالش جدی کرده است. کالهی با فردمحور خواندن سیستم ادارات 
دولتی اظهار کرد: در سیستم فردمحور، هر سازمان، مدیرعامل را مسئول 
می داند و از آنجایی که این تیم ها کوچک،  فناور و صاحب ایده هستند،  بیشتر 
وقتشان در ادارات می گذرد در حالیکه اینها باید به آینده خود فکر کرده و به 

دنبال ایجاد ساختارهای داخلی خود و جذب سرمایه باشند.
وی با بیان اینکه بازار ما بازار رقابتی نیست، افزود:  ایجاد بازار از تولید محصول 
مهم تر است به این معنا که اگر شرکتی ایده و محصول خوبی تولید کرده 
باشد اما بازار نداشته باشد،  ناموفق خواهد بود؛ از آنطرف ما بازار رقابتی سالمی 
نداریم و بازار عمدتاً در اختیار نهادها و شرکت های خصولتی و شرکت های 
وابسته است. رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با اشاره به تاثیرگذاری 
تحریم ها  در صادرات محصوالت دانش بنیان گفت: با توجه به شرایط فعلی 
کشور و مسئله تحریم ها و موضوعات کالن حاکمیتی به نظر می رسد که 
ارتباط برقرار کردن و صادر کردن کاال و خدمات بسیار مشکل شده است اما 

معتقدم بزرگترین مشکل شرکت های دانش بنیان "بازار" است.

فضای بازار ایران رقابتی نیست!
وی با اشاره به مشکل بیمه و مالیات شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: درباره 
بیمه و مالیاِت شرکت های دانش بنیان، یک قانون حمایِت حداکثری داریم 
که در بند ششم آن آمده است که شرکت های دانش بنیان می توانند خارج 
از مناقصه محصول خود را بفروشند؛ مسئله اصلی این است که نهادهای 
بزرگ و ســازمان ها باید از بازار خارج شوند و مشــکل بزرگ این است که 
تفکیک فعال اقتصادی از ســازمان ها و نهادها غیرممکن شده است و این 
رابطه سالمی نیست؛ به عنوان نمونه بانک ها، "شرکت داری"، "ملک داری" 
و "کارخانه داری" می کنند و این نشان می دهد که فضای بازار ما، رقابتی 

نیست و این مسئله  مهم تر از وضع قوانین حمایتی است.
کالهی با اشاره به کوتاه مدت بودن سیاست گذاری ها در کشورمان تصریح 
کرد:  این سیاست گذاری های کوتاه مدت، تبعات درازمدت دارد که به آن 
توجه نمی شود؛  در موضوع دالر 4۲۰۰ تومانی، واردات تعدادی از تجهیزات 
پزشــکی و کاالهای دارویی را با ارز 4۲۰۰ تومانی تخصیص دادند که در 

ظاهر بسیار مناسب بود اما در باطن، تولیدکننده ای که قطعات اولیه اش را 
با ارز آزاد تهیه کند، قطعاً کاالی تمام شده اش گران تر از یک کاالی وارداتی 
است و می توان گفت سیاست گذاری های کوتاه مدت متاسفانه به کل بازار 

آسیب می زند.
رئیس کمیسیون کسب وکار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع 
بیمه و مالیات شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: این شرکت ها طبق قانون 
به صورت کامل از پرداخت بیمه و مالیات معاف نیستند اما در آیین نامه هایی 
که بعدها تدوین شده است، مالیات فقط منوط به محصوالت دانش بنیان 
است که باید احصا شود؛ من صراحتاً  عرض می کنم که سازمان بیمه تامین 
اجتماعی برخالف قانون عمل می کند یعنی بسیاری از اعمال و رفتارهای 
سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه هایی که صادر می کند برخالف نص 
صریح قانون است و به همین دلیل است که بخشنامه های داخلی خود را 

منتشر نمی کنند چرا که محرمانه است!
کالهی افزود: تنها هدف سازمان تامین اجتماعی این است که تا می تواند از 
طریق سازمان ها و شرکت ها، تامین اعتبار کند که شرکت های دانش بنیان 
نیز از این قصه مستثنا نیستند! تالش های بسیار زیادی برای حل این مشکل 
انجام دادیم و حتی موضوع را به صحن علنی مجلس نیز برده ایم اما تاثیر 
زیادی نداشته اســت و دولت هم در این زمینه فشاری به تامین اجتماعی 

نمی آورد چرا که در تامین منابع به مشکل خورده است.

معافیت بیمه و مالیات شرکت های دانش بنیان بسیار محدود است
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با اشاره به قانون جدید معافیت های 
مالیاتی متذکر شد: دولت به ســادگی زیر بار معافیتهای مالیاتی نمی رود 
که البته اخیراً روش اعمال معافیت های مالیاتی بر مبنای اعتبار مالیاتی و 
تحقیق و توسعه تغییر می کند که این یک قانون خوب است که البته اجرایی 
نشده است اما به صورت پایلوت انجام می شود؛ دولت و سازمان های دولتی 
در عمل زیر تعهدات بیمه و مالیات نمی روند و معافیت بیمه و مالیات برای 
شرکت های دانش بنیان بسیار محدود است و بعدها نیز به بهانه های مختلف 

به سراغ شرکت های دانش بنیان رفته و آنها را نقره داغ می کنند.

آیاآیندهازآنسوپراپهاست؟

تامیناجتماعیدرقبالدانشبنیانهاخالفنصصریحقانونعملمیکند
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معاون اول رئیس جمهور:
شــركت های دانش بنيان نقش مهمــی در تامين 

تجهيزات درمانی در ايام شيوع كرونا داشتند
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه ها می توانند کانونی برای حل 
مشکالت صنعت کشور باشند، گفت: بخش صنعت امروز با مشکالت جدی 
مواجه است و این مشکالت جز از طریق ارتباط با دانشگاه ها قابل حل نیست.
اسحاق جهانگیری صبح )دوشنبه( در جلسه هیات امنای دانشگاه صنعتی 
شریف با اشــاره به گزارش های ارائه شده توسط رییس این دانشگاه مبنی بر 
جایگاه نخست کشــوری و هفدهم جهانی دانشگاه صنعتی شریف در بخش 
ارتباط با صنعت، اظهار داشت: جایگاه هفدهم دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط 
با صنعت جایگاهی بسیار مهم است البته این دانشگاه از ظرفیت های بسیار 
بیشتری برای افزایش ارتباط با بخش صنعت برخوردار است.معاون اول رییس 
جمهور با اشاره به شرایط خاص و خطیر پیش روی کشور، افزود: امروز از یک 
سو با بیماری کرونا و از سوی دیگر با مشکالت اقتصادی، تحریم های ظالمانه 
و فشارهای متعدد روبرو هستیم و دانشگاه ها می توانند نقش تعیین کننده ای 
در این شــرایط ایفا کرده و در عبور از تنگناها و چالش های موجود به مردم و 

مسئولین کمک کنند.
وی با اشاره به جلسات متعدد دولت با تعدادی از دانشگاه های اصلی کشور از جمله 
دانشگاه صنعتی شریف طی سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: در نتیجه ارتباط دولت 
با دانشگاه ها، خوشه هایی تشکیل شد و این خوشه ها بر موضوعات و مسائل اصلی 
کشور تمرکز کردند و پیشنهاداتی را نیز در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد کالن و 

افزایش سرمایه های اجتماعی به دولت ارائه دادند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: در مواجهه با حادثه سیل نیز رییس جمهور دستور داد که 
مطالعاتی با محوریت دانشگاه تهران انجام شود و اقداماتی نیز در خصوص سد گتوند 
با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها به انجام رسید.معاون اول رییس جمهور با یادآوری 
اینکه مطالعه و طراحی برنامه احیای دریاچه ارومیه نیز با محوریت دانشگاه صنعتی 
شریف دنبال شد، افزود: خوشبختانه دانشگاه صنعتی شریف اقدامات بسیار خوبی 
در حوزه احیای دریاچه ارومیه انجام داد و امروز دیگر دغدغه هایی که در خصوص 
این دریاچه در سال ۹۲ وجود داشت از بین رفته است.وی تصریح کرد: انتظار ما این 
است که گفتگوهای دانشگاه ها هم با دولت، هم با جامعه و هم با صنعت و اقتصاد 

استمرار داشته باشد و ظرفیت های علمی دانشگاه ها در خدمت کشور قرار گیرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه امروز به دلیل شرایط کرونایی بخش زیادی از 
آموزش مدارس و دانشگاه ها از طریق مجازی انجام می شود، گفت: البته  ارتباط 
حضوری دانشجو با استاد بسیار تعیین کننده اســت و هرچه میزان این ارتباط 
حضوری کمتر شود ممکن اســت با تبعات منفی علمی همراه باشد. الزم است 
دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه نیز چاره اندیشی کرده و راهکاری ارائه دهد.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به تفویض برخی اختیــارات به هیات امنای 
دانشگاه ها، تصریح کرد: خوشبختانه هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف متشکل 
از شخصیت های علمی کشور است که این افراد می توانند پشتوانه ای مناسب برای 

پیشبرد امور مالی و اداری این دانشگاه باشند.
وی با اشاره به شرایط سخت مالی و بودجه ای دولت، گفت: تنوع بخشی به منابع 
مالی دانشگاه ها و به طور خاص دانشگاه صنعتی شریف از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است که خوشبختانه اتفاقات خوبی در دانشگاه صنعتی شریف در این حوزه رخ داده 
است. جهانگیری با اشاره به اینکه بانی ساخت برخی دانشگاه های کشور افراد خیر 
عالقمند به توسعه علم و دانش بوده اند، افزود: مجموعه ای از خیرین و افراد دارای 
توانایی مالی در کشور عالقمند هستند که منابع مالی خود را در امور علمی هزینه 
کنند که الزم است فراخوانی برای این گونه افراد تدوین شود تا بتوانیم از توانایی 

مالی آنها در توسعه دانشگاه ها بهره مند شویم.

سامانه »راه نوآوری« برای حمايت از استارتاپ های 
فناور محور افتتاح می شود

سامانه »راه نوآوری« با هدف توسعه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استارتاپ ها راه اندازی شد. در زمینه اهداف و 
کارکرد این سامانه با »مهدی محمدی« دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به گفت و گو نشسته ایم که می خوانید. چه 
عواملی باعث شد که سامانه »راه نوآوری« برای استارتاپ ها راه اندازی شود؟ واقعیت 
این است از حدود یکسال پیش به این نتیجه رسیدیم باید کاری کنیم تا هزینه های 
استارتاپ ها کاهش یابد. به عبارتی باید کاری انجام می دادیم تا نه تنها آنها  زیر بار وام 
نروند و بدهکار نشوند، بلکه آنها به پول های بالعوض هم عادت نکنند. بنابراین ایده 
راه اندازی سامانه »راه نوآوری« )APP.INNOWAY.IR(  استارتاپ ها بخصوص 

برای کسب و کارهای فناور محور را عملیاتی کردیم.

قرار است هزینه های استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال در چه 
بخش هایی کاهش یابد؟

می خواهیم هزینه های سه بخش کلیدی از یک کسب و کار استارتاپی را کاهش 
دهیم. به عبارتی می خواهیم هزینه هایی که برای توسعه محصول و خدمت، 
زیرساخت )مانند دیتاسنتر، ســرور و...( و بازاریابی نیاز است را کاهش دهیم. 
برای کاهش هزینه ها سامانه یا پلتفرم راه نوآوری را که سامانه ای B۲B )فروش 
محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر( اســت را راه اندازی کردیم تا 
کسانی که هر سه امکانات را دارند در اختیار استارتاپ ها قرار دهند. از این رو با 
شرکت هایی که استارتاپ ها در هر سه بخش کلیدی به آنها نیاز دارند، وارد تعامل 
و مذاکره شــدیم تا خدمت دهنده ها که در حوزه های مختلف فعالیت دارند و 
می توانند به توسعه بازار و زیرساخت و توسعه محصول استارتاپ ها کمک کنند، 
در این پلتفرم ثبت نام کرده و حضور پیدا کنند تا محصوالت خود را با یک قیمت 
مناسب و با تخفیف به استارتاپ ها ارائه دهند تا به این طریق هزینه ها را کمی 

برای استارتاپ ها کاهش دهیم.

آیا کاهش هزینه ها تنها هدف راه اندازی این سامانه است؟
همانطور که گفته شد پلتفرم »راه نوآوری«، پلتفرم خدمت گیرنده ها و خدمت 
دهنده هاست و با این کار می خواهیم راهی را در پیش روی فرد صاحب ایده که 
می خواهد استارتاپی راه اندازی کند، قرار دهیم. این کار باعث می شود فردی که 
به دنبال راه اندازی استارتاپ است، بداند که چه مسیری را باید طی کند. باید از 
چه خدماتی برای موفقیت استارتاپ خود بهره ببرد از سوی دیگر چون در اول 
راه قرار دارد بتواند با حداقل قیمت و هزینه خدمات مورد نیاز برای راه اندازی یک 
اســتارتاپ حوزه اقتصاد دیجیتال را دریافت کند از این رو نام این سامانه را »راه 

نوآوری« انتخاب کردیم.
در این سامانه چه خدماتی به استارتاپ ها با چه میزان تخفیف ارائه می شود. در این 
سامانه خدمت دهنده ها فعالً در ۱۰ موضوع دسته بندی شده اند، به طوری که 44 
خدمت دهنده، ۸۷ خدمت مختلف را در حوزه های بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ، 
هوش مصنوعی، خدمات نرم افزاری، خدمات اداری و منابع انســانی، خدمات 
زیرساختی، خدمات حقوقی و بیمه، خدمات شتابدهی و سرمایه گذاری، فضای کار 
اشتراکی و آموزش و مشاوره که برای راه اندازی استارتاپ های کسب و کار دیجیتالی 
نیاز است، ارائه می دهند. با مذاکراتی که با شرکت های خدمت دهنده به استارتاپ ها 
انجام دادیم، قرار است خدمات خود را به نرخ ترجیحی و همراه با تخفیف ۱۰ تا 3۰ 

درصدی و در برخی از سرویس ها تا 4۰ درصد تخفیف ارائه دهند.

اخبار

برخورد با فروشندگان اینترنتی کاالهای قاچاق
دهقانی نیا گفت: تخلفات در حوزه قاچاق در فروشگاه های برخط به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش می شوند.حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

درباره فروش کاالهای قاچاق در فروشگاه های برخط اظهار کرد:  برخورد با کسب و کارهای اینترنتی متخلف که به عرضه کاالی قاچاق در فضای مجازی می پردازند چند مرحله دارد.

قیمت دالر در حالی ابتدای 
روز را بــا کاهــش آغاز کرد 
که قیمت در صرافی ملی با 
کاهش محسوس همراه بود 
اما این صرافی از پا ننشست 
و نرخ خود را تا اواخر روز 4 بار دیگر تغییر داد و این بار 
تابلوی قیمتی خود را با افزایش به نمایش گذاشــت و 
این در حالی بود که ساعاتی نیز از دسترس خارج شد. 
این صرافی قیمت ارز را تا سقف ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان 
باال آورد. قیمت دالر در بازار آزاد نیز در کانال ۲۹ هزار 
تومان روندی صعودی داشت و در باالترین رقم به ۲۹ 

هزار و 3۹۰ تومان رسید.

به نظر می رسد بازارســاز با افزایش قیمت ارز در پی 
کاهش فاصله قیمتی با بازار است تا روند رشد قیمت 
دالر را کنترل کند. این در حالی است که کارشناسان 
معتقدند که قیمت را در ایــن صرافی و حتی بازار آزاد 

میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند. 

دالیل ریشه ای صعود نرخ ارز
عدم تامین تقاضای موجود برای ارز در بازار رســمی، 
ممنوعیت واردات، افزایش قاچاق و تشدید فشار در بازار 
آزاد و جو روانی حاصل از اتفاقات سیاسی از عمده ترین 
دالیل افزایش نرخ دالر است. اگرچه طی دو روز گذشته 
نرخ ارز اندکی کاهش یافت اما دالر همچنان گران است 

و با نرخ واقعی خود فاصله زیادی دارد. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آینده بازار 

ارز را مورد بررسی قرار می دهد. 

دالر در پنجمين نرخ اعالمی صرافی ملی به 28300 و در بازار آزاد به 29390 تومان رسيد

بالتکلیفی  بازارها  با  نوسانات  نرخ  ارز

آثار نااطمینانی های اقتصادی
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

قیمت را چه در بازار و چه در صرافی ملی میزان توان عرضه ارز در داخل کشور تعیین می کند. این توان است که قیمت را پایین یا باال می برد. اگر شما در طول روز نیاز به 4 میلیون دالر دارید اما توان تامین آن را نداشته باشید قاعدتا 
قیمت شروع به رشد می کند و برعکس اگر 4 میلیون دالر نیاز داشته باشید امروز 4.۵ میلیون دالر وارد بازار شود قیمت شروع به کاهش می کند. پس عرضه و تقاضا قیمت صرافی ملی و بازار آزاد را تعیین می کند. وقتی شما صرافی 
ملی را نگاه می کنید عمال اگر این صرافی توانایی تامین اسکناس ارز را داشته باشد قطعا سریع قیمت را پایین می آورد و تقاضای مازاد را پاسخ می دهد اما اگر نتواند پاسخ بدهد قیمت آن را باال می برد. این پیش بینی هم تنها مبتنی 
بر فعالیت روز نیست یعنی من به عنوان صرافی ملی هم امروز را می بینم. هم یک سال آینده و توان تامین توسط بانک مرکزی را می بینم چون بانک مرکزی باید این پاسخ ها را بدهد. بازار آزاد نیز عالوه بر اینکه خود را می بیند صرافی 
ملی را نیز می بیند. پس اساسا این عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می کند. هرگاه امیدواری و اطمینان نسبت به تامین ارز به صورت مطمئن و مستمر و قابل اعتماد افزایش پیدا کند قطعا نرخ ارز تثبیت می شود و هرگاه افزایش 
مقدار منابع قابل عرضه را پیش بینی کنیم نرخ ارز کاهش پیدا می کند. در حال حاضر سه سناریو داریم. یک حالت وضعیت کنونی را داریم که در حال افزایش است. نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون از ۱۵ هزار تومان به 3۰ هزار تومان 
رسیده و رشد دو برابری داشته است. پس در 6 ماه صددرصد رشد کرده است. پس قاعده این بوده که صعودی بوده است. دو اتفاق می تواند مساله را برای ما درست کند. ابتدا وضعیت تثبیت شرایط است و ما بتوانیم شرایط را تثبیت 
کنیم. این می تواند قیمت ارز را تثبیت کند. شما اگر بتوانید در بخش اسکناس در طول روز ۲ تا 3 میلیون دالر را به سیستم بازار تزریق کنید قیمت را تثبیت می کند و اگر بیشتر تامین کنید، کاهش می یابد. در کشور ما در سال 
گذشته حدود 4۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیارد دالر هم صاردات نفتی داشتیم. اگر فرض کنیم که دولت پول صادرات نفتی خود را به هر شیوه ممکن برگشت داده و صرف کاالهای اساسی کرده و برای مخارج محرمانه 
خود استفاده می کند آن را کنار بگذاریم 4۰ میلیارد دالر بخش خصوصی می ماند. با حدود 3۰ میلیارد دالر اقتصاد ما در بخش خصوصی تقریبا می چرخد. این در حالی است که در مقابل صادرات 4۰ میلیارد دالر بخش خصوصی 
در بهترین شرایط تاکنون ۲۱ میلیارد دالر را وارد کشور کرده است. یعنی درست است که صادرات داشتیم اما پول به داخل کشور برنگشته است. پس ما 3۰ میلیارد دالر تقاضا داریم در حالی که توان تامین حداکثر ۲۱ میلیارد دالر 
داریم. این کمبود عرضه نسبت به تقاضا به ما می گوید که این قیمت همچنان می تواند صعودی باشد مگر اینکه بانک مرکزی و سیستم دولت این اعتماد خاطر را به صادرکنندگان بدهند تا آنها بتوانند براساس روش صحیحی پولشان 
را به داخل کشور برگردانند یا اینکه مکانیزم های قانونی ای را به کار ببرند تا از شرکت های دولتی و مخصوصا شرکت های بزرگی مثل فوالدی ها و پتروشیمی ها و پاالیشی ها و شرکت های معدنی و فلزی که در اختیار مجموعه 
حاکمیت کشور هستند از اینها تضمین بگیرند که ارزشان را برگردانند. اگر دولت و حاکمیت بتواند این اعمال حاکمیت خود را رسمی کند و به همین دستگاه ها و شرکت های خودش اجبار کنند که دالر خود را برگردانند خودش می 
تواند بخش قابل توجهی از کمبود بازار را جبران کند و باعث شود که دالر وضعیت متعادلی به دست بیاورد. تا زمانی که نااطمینانی بر اقتصاد حاکم باشد و امید فعاالن اقتصادی برای یک آینده مطمئن تر با مشکل مواجه باشد قاعدتا 
در حوزه خریدهای خارجی شان جوری عمل می کنند که ارز بیشتر می خرند و کمتر وارد می کنند و سرمایه گذاری شان به گونه ای است که بیشتر به دنبال خروج سرمایه و فعالیت در فضاهای فیزیکی و جغفرافیایی ای باشند که 
اطمینان بخش تر برای آنها باشد. پس وظیفه دولت این است که: ۱.حاکمیت یکپارچه به نمایش بگذارد. ۲. بخش های متفاوت همدیگر را خراب نکنند و به هم صدمه نزنند. 3. این سیستم یکپارچه بتواند اطمینان و اعتماد به آینده 
را در جامعه به وجود بیاورد با اتخاذ سیاست هایی که امیدبخش باشد. سیاست های گذشته نتوانستند امیدبخش باشند پس باید تغییرات بنیادین در سیاست های گذشته صورت بگیرد تا برای مجموعه اقتصاد کشور این اطمینان 

به وجود بیاید که اینها می توانند فعالیت کنند و همین که این اطمینان به وجود بیاید قیمت ارز و تغییرات قیمتی در سایر بازارها هم به کنترل درمی آید و بهبود پیدا می کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیــس اداره آمبوالنس های خصوصی اورژانس کشــور درباره تبلیغ 
 اجاره و فروش آمبوالنس در ســایت های فروش اینترنتی توضیحاتی 

داد.
تبلیغ اجاره و فروش آمبوالنس در ســایت های فروش اینترنتی مجاز 
است؟ تبلیغ اجاره و فروش آمبوالنس در سایت های فروش اینترنتی 
تخلف است؟مجتبی لهراسبی، رئیس اداره آمبوالنس های خصوصی 

ســازمان اورژانس کشــور در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و 
درمان گروه علمی پزشــکی باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره تبلیغ 
اجاره آمبوالنس در یکی از ســایت های فــروش اینترنتی اظهار کرد: 
درمانگاه هایی که ماشین آمبوالنس ندارند می توانند از موسسات مجاز و 
مورد تایید سازمان اورژانس کشور، آمبوالنس خریداری یا اجاره کنند.

لهراسبی بیان کرد: تمام مراکز درمانی، بیمارستان ها و حتی درمانگاه ها 

می توانند از مراکز و موسسات مجاز و مورد تایید سازمان اورژانس کشور 
خدمت دریافت کنند.

او درباره تبلیغ اجاره آمبوالنس در سایت دیوار گفت: پس از مشاهده 
این تبلیغ، موضوع بررسی و مشخص شد موسسه ای که اقدام به تبلیغ 
ماشین آمبوالنس کرده دارای مجوز از سازمان اورژانس کشور بوده و 

تخلفی رخ نداده است.

ماجرایاجارهوفروشآمبوالنسدرسایتهایفروشاینترنتیچهبود؟
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