دژپسندخبرداد

همتی:

تحریمهای
جدیدآمریکابیشتر
اثرتبلیغاتیو
سیاسی دارد

برنامه دولت
برای عرضه بنگاههای
بزرگ و صندوق
دارا سوم به بورس

kasbokarnews paper

صفحه 2

صفحه2

kasbokarnews

سال هشتم | شماره  |2032شنبه  19مهرماه  22 | 1399صفر  10 | 1442اکتبر  4 | 2020صفحه

پیامک30004800 :

www.kasbokarnews.ir

منبععکس:ایسنا

سرمقاله

 1000تومان

وداع با خسرو آواز ایران

دالیل دلسردی مردم
از مسکن ملی
منصور غیبی ،کارشــناس
مسکن

پروژه مسکن ملی ذاتا پروژه
بدی نیست .این پروژه دارای
تعریف خوب و الزام به تعهد
و اجرای متناسب و بهتری
از مسکن مهر است .در انتخاب زمین ها وسواس
بیشتری به خرج داده شده و مطالعات ضمنی و در
حد معقول در ارتباط...
صفحه4

يادداشت يک

مسکنملی بدون
خریدارماند

صفحه3

خودروسازان در
تکاپوی افزایش
قیمت ماهانه خودرو
صفحه3

آمریکا18بانک
ایرانی را تحریمکرد

صفحه4

صفحه 2

ضرب االجل یک ماهه برای قطع خدمت ۲.۵میلیون دستگاه
هماکنون  7میلیون دستگاه کارتخوان میان فعاالن
اقتصادی و توســط بانکها توزیع شده است که باید
نوع کاربرد و اســتفادهکننده از این دستگاهها برای
سازمان مالیاتی مشخص شود .در همین راستا سید
احسان خاندوزی اعالم کرد ،ســی روز تا آغاز حکم
قانونی کاهش فرار مالیــات از طریق قطع خدمت به
 2.5میلیون دســتگاه  posثبت نشــده و شفافیت
تراکنشهای بانکی باقی مانده است.
"طی جلساتی در این هفته تالش کردیم اختالف بین
بانک مرکزی ،سازمان مالیاتی و غیره حل و فصل شود.
جنگ اقتصادی پیشکش ،اتاق هماهنگی کجاست؟"
براساس آمار رسمی دســتگاههای کارتخوان (پوز) و
تراکنشهای کارتی سهم باالیی در اقتصاد ملی ایران
دارد بهطوری که در ارزش تراکنشهای کارتی (شامل

ابزار سه گانه دستگاه کارتخوان ،اینترنت و موبایل) در
سال گذشته به  2هزار و  588هزار میلیارد تومان و در
خرداد ماه امسال به  239هزار میلیارد تومان میرسد.
هادی خانی مدیر کل دفتر بازرســی ویژه ،مبارزه با
پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در همین
خصوص گفت :بررســیهای اولیه نشان میدهد که
برخیازاشخاصمانندمؤسساتخیریهیاصندوقهای
قرضالحسنهکهدارایمعافیتمالیاتیهستنددستگاه
کارتخوان دریافت کرده و آن را بهصــورت اجاره در
اختیار ســایر افراد قرار دادهاند که دراین زمینه فرار
مالیاتی یا پولشویی مطرح میشود.
براساس آییننامه اجرایی مالیاتهای غیرمستقیم که
در اسفند ماه سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب
رسیده اســت ،بانک مرکزی مکلف است با همکاری

وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح نشســتن یک درمیان مسافران در هواپیما از
ابتدای آبان ماه خبر داد و گفت :بر اثر اجرای این طرح قیمت بلیت هواپیما به اجبار
افزایش خواهد یافت.
«محمد اسالمی» روز چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری مدیران سازمان بنادر و
دریانوردی که به شکل ویدئوکنفرانسی انجام گرفت در جمع خبرنگاران ،در پاسخ به
سوالی درخصوص اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی که از ابتدای آبان ماه امسال
قرار است در پروازها اجرا شود ،گفت :در خصوص این طرح تعدادی از شرکتها از
 ۱۰روز پیش شروع به پذیرش مسافر در هواپیماها به صورت یک در میان کردهاند
تا در ادامه هرچه به اول آبانماه نزدیکتر میشــویم باقی شرکتها نیز این فاصله
گذاری را رعایت کنند.
وی ادامه داد :در تفاهمی که از لحاظ پروتکلی با وزارت بهداشت و کمیته بهداشتی

مردم برای سرمایهگذاری طالی
آبشده خریداری نکنند

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به
امکان تقلب در طالی آبشده تاکید
کرد :طالی آبشــده به هیچ وجه
مورد تایید ســازمان ملی استاندارد
ایران نیست.
به گزارش ایسنا ،محمودرضا طاهری
گفت :با توجه بــه افزایش ناگهانی
نرخ طال و اســتقبال گسترده مردم
برای ســرمایهگذاری در این حوزه،
خرید و فروش طالی آبشــده در
بین عوام مرسومشــده و از آنجا که
تنهــا مصنوعات طــای دارای کد
شناسایی از سوی این ادارهکل معتبر
و قانونی اســت ،ضرر و زیان ناشی
از معامالت طالی آبشــده متوجه
خود خریدار است و از لحاظ قانونی

مدتی است واردات کاالهای اساسی در
انتظار تخصیص ارز معطل مانده و این
در حالی است که به دلیل کمبود کاال در
بازار موج جدیدی از گرانی در این بازارها
دیده می شــود .گرانی ارز و مشکالت
اقتصادی که امروز ساختار اقتصاد کشور
را درگیر کرده موجــب کاهش قدرت
خرید مردم شده اســت .از طرفی دیگر
کاالهای اساسی که نیاز روزانه مردم است
هم معطل دریافت ارز است .با این تفاسیر
ســفره مردم روز به روز خالی تر شده و
در انتظار تامین ارز مانده اســت .دبیر
ستاد تنظیم بازار در این رابطه می گوید:
هنوز یک ...
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شفاف سازی روند
اختصاص ارز
وحید شقاقی ،اقتصاددان

سفرهمردم
درانتظارتامینارز

امکان پیگیری و جبــران زیان آن
وجود ندارد.
مدیرکل استاندارد تهران ادامه داد:
بر اساس بررســیهای بعملآمده،
معمــوال عیــار طــایآبشــده
کــه در آزمایشــگاههایی غیــر از
آزمایشــگاههای همکار استاندارد
عیارسنجی میشوند ،دارای مغایرت
بوده و مردم عادی تنها حین فروش
آن و با آزمون مجدد توسط خریدار،
متوجه این تقلب و ضرر میشوند.
طاهــری در پایان ضمــن تاکید بر
اجباری بودن درج کد اســتاندارد بر
روی مصنوعات طال ،از شــهروندان
خواست حتما مصنوعات دارای کد
شناسایی استاندارد خریداری کنند.

مایکروســافت یکی از شــرکت هــای فناوری
بوده که از دورکاری کارکنانش به دلیل شــیوع
ویروس کرونا ســود بــرده امــا مدیرعامل این
شــرکت معتقد اســت دورکاری مثل خوابیدن
در سرکار است.
به گــزارش ایســنا ،ســاتیا نــادال ،مدیرعامل
مایکروسافت در نشست  CEO Councilوال
استریت ژورنال گفت :دیدارهای آنالین می تواند
کارمندان را خسته کند و تغییر از ذهن کاری به
زندگی خصوصی را دشوار سازد .هنگامی که شما
از خانه کار می کنید ،گاهی مثل این است که در
محل کار می خوابید.
وی با اشاره به مطالعاتی که روی مغز انجام گرفته،
گفت :دیدارهای ویدیویی می تواند بسیار خسته

کننده باشد ۳۰ .دقیقه دیدار ویدیویی در صبح
به دلیل تمرکزی که باید در ویدیو داشته باشید،
شما را خسته می کند.
مدیرعامل مایکروسافت گفت :دورکاری برخی
از مزایای کار در محیط اداری را ندارد .دیدارهای
ویدیویی بیشتر معامالتی هستند و کار پیش از
این دیدارها و پس از دیدارها انجام می شود.
مایکروســافت محصول جدیــدی دارد که روی
این موضوع متمرکز شــده اســت .این محصول
به نام  Together Modeافراد شرکت کننده
در تماسهای ویدیویی را در فضای مجازی مانند
سالن اجتماعات ،اتاق کنفرانس یا کافی شاپ قرار
داده و اجازه می دهد فضایی مانند محیط کار را
بازسازی کنند.

وزیر راه :قیمت بلیت هواپیما به اجبار گران میشود

انجام گرفت ،چون هر سه دقیقه یکبار هوای داخل هواپیما تخلیه میشود نگرانی
از بابت ماندگاری هوای آلوده وجود ندارد.
اسالمی ادامه داد :حتی ایکائو(سازمان جهانی هوانوردی) هم در سندی که منتشر
کرد این مســاله را الزام نکرد اما تصمیم رعایت فاصله در سفرهای هوایی به لحاظ
روانی و به خاطر اینکه یک مطالبه اجتماعی بود اجرا و با هماهنگی وزارت بهداشت
نشستن مسافران به صورت یک در میان در هواپیماها الزامی شود.
وی گفت :طبیعی است که این مساله روی هزینه بلیت تاثیر خواهد گذاشت که این
اجباری است و راهی غیر از این نداریم.
این مقام مســئول گفت :به همین خاطر برخی از شرکتها شــروع به اجرای این
تصمیم گیری کردند و در ادامه به بقیه هم تسری داده میشود.
وزیر راه و شهرســازی گفت :دلیل تاخیر هم این است که یکسری شرکتها بلیت

پیشفروش کرده بودند که قرار شد به تدریج و حداکثر اول آبان این فاصلهگذاری
رعایت شود و بعد از زمان اعالم شده هیچ شــرکتی مجاز نیست بیش از  ۵۰تا ۶۰
درصد ظرفیت هواپیماهای خود مسافر پذیرش کند.
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف افرادی
که هنوز در طرح اقدام ملی مســکن آوردهای نداشتهاند ،چطور خواهد بود و آیا در
لیست ذخیره یا حذف قرار خواهند گرفت ،گفت :الزم است کسانی که اقدام به واریز
وجه نکردهاند و قصد دارند خانهدار شوند ،هرچه سریعتر این کار را بکنند.
وی افزود :برای پول واریزی زمانبندی الزم برای اقســاط انجام گرفته و به همین
خاطر تا اول آبان این مساله تمدید و حداکثر یک بار خواهد بود .خوشبختانه روند
واریز وجه افزایشی بوده و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کرده تا سریعا تعیین و
تکلیف شود.

واکنش گمرک به ادعای وزارت صمت :سند ارائه کنید
همراه شــد .گمرک از وزارت صمت خواسته بود تا
با توجه به ابالغیه فروردین ســال گذشته ریاست
جمهوری در مورد ترخیص اقالم اظهار شده بدون نیاز
به اصالح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی
به گمرک مشروط به ثابت بودن شرح کاال اقدام شود
تا ترخیص کاالهای دپو شده به ویژه کاالس اساسی
و مواد اولیه تولید را تســریع کند .اما دفتر مقررات
واردات و صادرات وزارت صمت در پاسخ به گمرک
طی نامه ای اعالم کرده بود که پیشنهاد تغییر تعرفه

درون خود گروههای کاالیی را قابل اجرا نیست .بعد
از ابالغ مخالفت وزارت صمت به گمرک ،این موضوع
با واکنش گمرک همراه شد ولی در نهایت تاکید کرد
که ضوابط ابالغی را در چارچوب قانون اجرایی خواهد
کرد ،بر این اساس در دو روز گذشته به کلیه گمرکات
اجرایی و حوزههای نظارت ابالغ شــده بود که ثبت
سفارش جهت کاالهایی که حین تشریفات گمرکی و
بر اساس بررسیهای تعرفهای ،ردیف تعرفه آنها تغییر
مییابند باید اصالح شود.

بانک ها باز هم سفارشی برای فروش اوراق بدهی نداشتند
بانک مرکزی اعالم کرد :هیچ یک از بانکها در مهلت
تعیینشده ،سفارش فروش اوراق بدهی دولتی نداشته
و این امر را نشان از کفایت میزان نقدینگی در بازار بین
بانکی دانسته اســت .به گزارش بانک مرکزی ،پیرو
اطالعیه روز دوشنبه  ۱۴مهرماه  ۱۳۹۹در خصوص
موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز ،این بانک در
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نظر عجیب مدیرعامل مایکروسافت درباره دورکاری

سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال پایانههای کارتخوان
و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند.
بدین ترتیب تمام دســتگاههای کارتخوان در کشور
باید یک شناســه یکتا دریافت کنند و هر دستگاه یا
ابزار اینترنتی که این کد اقتصــادی را دریافت نکند
طبق قانون تا پایان ســالجاری از مدار ارائه خدمت
خارج خواهد شــد .به گفته خانی ،این درحالی است
که براســاس بررســیهای اولیه برای مثال دستگاه
کارتخوانی که در مناطق آزاد (که دارای معافیت مالیاتی
است) ثبت شده هماکنون در یک رستوران در شمال
تهران فعال است که به طور قطع برای فرار مالیاتی این
جابهجایی رخ داده اســت .وی تأکید کرد :بنابراین با
اجرای این مصوبه تا پایان ســال میتوان بساط سوء
استفاده و کارتخوانهای اجارهای را جمع کنیم.

بعد از اعالم وزارت صمت مبنی بر عدم صدور هیچ
بخشنامه ای در رابطه با لزوم ویرایش ثبت سفارش
متعاقب تغییر تعرفه ،معاون فنی گمرک ایران ضمن
ارائه توضیحاتی در این رابطه گفت اگر وزارت صمت
حتی در یک مکاتبه اعالم کرده که نیازی به ویرایش
ثبت سفارش نیست ان را ارائه کند .به گزارش ایسنا،
مذاکرات و در خواســت های مکرر گمرک از وزارت
صمت در مدت اخیر برای عمل به دســتور رئیس
جمهور با امتناع وزارت صمت و در نهایت حواشــی

طرح مســکن ملی در حالی از ســوی
کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار
گرفته که آنها معتقدند این طرح موجب
تورم زایی در کشور خواهد شد و حتی
ممکن است به افزایش قیمت مسکن در
کشور منتج شود .این در حالی است که
این طرح هنوز در پیچ و خم جذب آورده
های متقاضیان است .پس از آنکه وزارت
راه و شهرسازی برای مرتبه سوم مهلت
واریز وجه برای متقاضیان واجد شرایط
طرح اقدام ملی مسکن را تمدید و این
زمان را  ۳۰مهرماه اعــام کرد ،تعداد
کسانی که افتتاح حساب انجام دادند۱.۷
برابر شد؛ مسئوالن...

مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی هیچ
سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانکها
دریافت نکرده است .عدم ارسال سفارش فروش اوراق
بدهی دولتی توسط بانکها نشاندهنده کفایت میزان
نقدینگی در بازار بینبانکی است .شایان ذکر است در
چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی

ریالی ،بانک مرکزی عملیات بازار بــاز را به صورت
هفتگی اجرا میکند.موضع این بانک (خرید یا فروش
اوراق بدهی دولتی) بر اســاس پیشبینی وضعیت
نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات
نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق انتشار
اطالعیه در سامانه بازار بینبانکی اعالم خواهد شد.

ارزش سهام مایکروســافت امسال که مشتریان
سازمانی به دلیل دورکاری کارمندانشان ،تقاضای
بیشتری برای خدمات ابری و اشتراکهای نرم افزار
مبتنی بر اینترنت این شرکت داشته اند ،بیش از
 ۳۰درصد صعود کرده است.
نادال همچنین اظهار کرد :پاندمی به وی درباره
ارزش تغییر بین کار و فعالیتهای شخصی آموخته
و وی توجه بیشتری به برنامه اش داشته است.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،مدیرعامل
مایکروسافت از کارمندانی که در زمان دورکاری
به این شــرکت پیوســته اند ،ابراز حمایت کرد
و گفت :این کارمنــدان باید با ما همراه شــوند.
یادگیری ،مهارت آموزی مجدد و ارتقای مهارت
موضوع مهمی خواهد بود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره آمار خانههای خالی که وزارت اقتصاد و دارایی
اعالم کرده آن را قبول ندارد ،اظهار داشــت :در بخش خانههای خالی وزارت راه و
شهرسازی براساس قانون عمل کرد .یعنی واحدهای خالی شناسایی،اعتبار سنجی
و در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قــرار گرفت که حاال آنها هرطور که عالقهمند
هستند ،با این مساله برخورد خواهند کرد.
وی افزود :وظیفه ما انجام و هیچکس به وزارت راه و شهرســازی اعالم نکرده است
که سامانه مشکل داشته است .در این خصوص مشکل تنها اعتراض صاحبخانهها
میتواند باشد که بگویند خانه ما خالی نیست .به همین خاطر در لیست  ۹۲هزارتایی
که اعالم شد هیچکدام از صاحبخانهها اعتراضی نداشتند و این مساله تایید عملکرد
درست سامانه ما بوده است .این کاری بود که به موجب قانون انجام دادیم و از این به
بعد اخذ مالیات ،نحوه محاسبه و دریافت آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

اپل رویداد آنالین بعدی خود را
 ۲۲مهرماه برگزار میکند

اپل برای رویداد آنالین بعدی خود،
که روز سه شــنبه ۱۳ ،اکتبر بربر
با  ۲۲مهرماه در ســاعت  ۱۰:۰۰به
وقت محلی برگزار میشود ،دعوت
نامههایی ارســال کرده است .این
رویداد درست مثل دو رویداد قبلی
در اپل بارک برگزار خواهد شد و به
صورت آنالین پخش خواهد شد.
به گزارش انتخــاب ،طبق معمول،
این دعوت شــامل دعوت تصویری
با تصاویری مبهم با نماد اپل است.
کلمات برجســته این تبلیغ شامل
«سالم ،سرعت» است .بسیاری از
افراد در طول سالها به دنبال یافتن
معنای عمیقتر در پشت این تصاویر
تبلیغاتی اپل بوده اند ،اما به ندرت

منجر به یافته جدیدی میشوند.
در حال حاضر ،ما واقعاً نمیتوانیم از
چیزی مطمئن باشیم ،زیرا دعوت
هیچ جزئیاتی ندارد .با این حال ،با
توجه به زمان برگزاری این رویداد،
باعث تعجب خواهد بــود اگر این
رویداد به نســل بعــدی مدلهای
آیفون اختصاص نداشته باشد.
با این حال ،مــورد مهم دیگری که
امسال از اپل انتظار میرود ،معرفی
اولین مک مبتنی بر سیلیکون اپل
ال شایعهای را شنیده ایم
است .ما قب ً
که میگوید حداقل یک مورد قبل از
پایان سال جاری راه اندازی میشود
و در نتیجه این رویــداد در زمانی
مناسب برگزار میشود.
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اقتصاد
ایرانوجهان

اخبار

قیمت سکه ۱۶مهرماه ۱۳۹۹به ۱۴میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،چهارشنبه ۱۶مهرماه در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۴میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح قدیم ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان ،نیم سکه ۸میلیون تومان ،ربع سکه ۵میلیون و ۱۵۰هزار تومان و ربع سکه ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان است .هر اونس طال در بازارهای جهانی
 ۱۸۸۸دالر و  ۳۷سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۱میلیون و  ۳۴۷هزار تومان است.

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی تشریح کرد

تامین ۵.۳میلیارددالربرایدارووکاالهایاساسی
گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آمریــکا 18بانــک ایرانی را
تحریمکرد

وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده
آمریــکا در اقدامــی خصمانــه  ۱۸بانــک
ایرانــی را تحت تحریــم های جدیــد قرار
داد.
به گزارش مهر به نقل از روســیا الیوم ،وزارت
خزانه داری ایاالت متحده آمریکا در اقدامی
خصمانه  ۱۸بانک ایرانی را تحت تحریمهای
جدید قرار داد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است
که این وزارتخانه پس از رایزنی با وزارت خارجه
این کشــور نهادهای مالی ایران را برای قرار
دادن در لیســت تحریمها شناســایی کرده
است.
طبــق اعــام وزارت خزانــه داری آمریکا
بانک های ســامان ،ســرمایه ،توسعه تعاون
و گردشــگری تحت تحریم های ثانویه قرار
گرفتند .این وزارتخانه همچنین اعالم کرده
اســت که بانک های کارآفرین ،پاســارگاد و
ایران زمین نیز تحت تحریم های ثانویه قرار
گرفتهاند.
در همین حــال ،بانک های حکمــت ،ایران
زمین و قرضالحســنه مهر ایــران با تحریم
های ثانویه مواجه شــدند .کما اینکه تمامی
شعبههای بانک اسالمی همکاری منطقهای
در ایران و عــراق تحت تحریم هــای ثانویه
قرار گرفتنــد .این درحالی اســت که تمامی
شعبه های بانک خاورمیانه در سراسر جهان
تحریم شدند.
افزون براین ،بانک های شــهر ،اقتصاد نوین
و تأمین ســرمایه امین با تحریم های ثانویه
مواجه شدند.
در همین حــال ،وزارت خزانــه داری آمریکا
اعالم کرد کــه تمامی شــعبه هــای بانک
های کشــاورزی ،مســکن ،رفــاه کارگران
و قــرض الحســنه رســالت در سراســر
جهان تحــت تحریــم هــای ثانویــه قرار
گرفتند.
به گفته این مقامات آگاه ،تحریمهای جدید
آن دســته از بانکهای ایرانــی را هدف قرار
داده اند که تاکنون مشمول تحریمهای ثانویه
نبودهاند.
طبق تحلیل کارشناســان ،هــدف از تحریم
های جدیــد آمریــکا علیه ایران این اســت
که کانال های مورد اســتفاده تهــران برای
واردات اقالم بشردوســتانه مانند غذا و دارو
مسدود شوند.
رئیسکلبانکمرکزی:

تحریمهایجدیدآمریکابیشتر
اثرتبلیغاتیوسیاسیدارد

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به تحریم
ثانویه بانکهــای ایرانی گفــت :از این پس
در کنــار بخشخصوصی،تمــام تالش خود
را بــرای تامیــن دارو و کاالهــای اساســی
مورد نیــاز مــردم از روشهــای مختلف به
کار میبندیم.
عبدالناصــر همتــی در واکنش به تســری
تحریمهــای ثانویه به باقیمانــده بانکهای
ایرانی گفت :تعدادی از ایــن بانکها وظیفه
انتقال منابع برای خریــد دارو و موادغذایی
را بــه عهــده دارنــد و بانکهــای خارجی
که بــا ایــن بانکهــا مبادالتی داشــتند،
ال معافیتهــا و مجوزهــای الزم را برای
عم ً
تأمیــن مالــی مبــادالت دارو و محصوالت
غذایی دریافت کردهاند.
رئیس کل بانک مرکزی افــزود :هر چند در
ماههای گذشــته برای تأمیــن دارو و غذای
مردم به خاطر فشــار حداکثری ،به شــدت
در مضیقه بودیم ،ولی تاکنون از مســیرها و
روشهایی اجازه ندادیم هیچگونه کمبودی
در کشور ایجاد شــود و از این پس نیز بانک
مرکزی در کنار بخش خصوصی ،تمام تالش
خود برای تأمیــن دارو و کاالهای اساســی
مــورد نیــاز مــردم از روشهــای مختلف
به کار خواهد بســت و اجــازه نخواهد داد از
این ناحیه فشــار بیشــتری بر مــردم وارد
شود.
وی تأکید کرد :این اقدام آمریکا بیش از آنکه
اثر اقتصادی داشته باشد ،برای اهداف تبلیغاتی
و سیاسی داخلی آن کشور انجام شده است و
نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر
و انساندوستی سران این کشور است و قطعاً
چنین اقداماتی در حافظه ملــت ایران ثبت
خواهد شد.

استان ها

مدیــرکل عملیــات و
تعهدات ارزی بانک مرکزی
آخرین اقدامــات این بانک
درخصوص تأمین نزدیک به
 ۵.۳میلیارد دالر ار ِز کاالهای
اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی در شش ماهه ابتدایی
سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،شیوا راوشی ضمن اشاره به تصمیمات
ســتاد اقتصادی دولت در این زمینه گفــت :تامین
ارزی که تاکنون توســط بانک مرکــزی برای واردات
کاالهای اساسی انجام شده است ،عملکردی از برنامه
بودجه بندی و صرفه جویی ارزی است که در ابتدای
سال جاری توسط ســتاد اقتصادی دولت تعیین و به
منظور اجرا بــه وزارتخانههای متولی واردات کشــور
(وزارتخانههای صمت ،جهاد کشاورزی و بهداشت) و
بانک مرکزی ابالغ شده است.
وی سقف در نظر گرفته شــده برای واردات کاالهای
اساسی و ضروری طی ســال  ۱۳۹۹را هشت میلیارد
دالر عنوان کرد و گفت :از این میزان  ۵.۵میلیارد دالر
برای واردات اقالم مشــمول زیر نظر وزارتخانههای
صمت و جهاد کشاورزی و  ۲.۵میلیارد دالر برای دارو و
تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد .همچنین مقرر شد
که در شش ماه اول سال پنج میلیارد دالر از کل هشت
میلیارد دالر تأمین ارز شود .خوشبختانه بانک مرکزی

این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام
معین و نزدیک به  ۵.۳میلیارد دالر تا این تاریخ تأمین
ارز انجام دهد.
این مقام مســئول بانک مرکزی که در یــک برنامه
تلویزیونی ســخن می گفت ،یادآور شد :حتی باتوجه
به شــیوع ویروس کرونا و الزاماتی که بــرای واردات
برخی اقــام از ســوی «وزارت بهداشــت درمان و
آموزش پزشکی» تعیین شــد ،از میزان یک میلیارد

دالر تعیین شــده اولیه تأمین ارز بیشتری انجام شده
است .مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی ،انتخاب اقالم
را در تخصص و اختیار وزارت صمت یا وزارتخانههای
ذی ربط دانســت و تصریح کرد :این موارد به الزامات
صنعت ،اســتانهای مختلف و ظرفیت تولید مرتبط
اســت .این موارد از ســمت وزارتخانه های «صنعت،
معدن وتجارت»« ،وزارت بهداشــت درمان و آموزش
پزشکی» و « جهاد کشاورزی» به بانک مرکزی اعالم

نرخ بیکاری کاهش یافت
مرکز آمار ضمن اعالم کرد که نرخ بیماری تابستان
با کاهش یک درصدی به  ۹.۵درصد رسیده است.
به گزارش ایســنا ،تازه ترین اعالم مرکز آمار از این
حکایت دارد که در تابستان ســال جاری جمعیت
غیرفعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور
(جمعیت فعال) نســبت به فصل مشابه سال قبل با
کاهش مواجه شده است که این کاهش در مقایسه با
فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل،
از شدت کمتری برخوردار بوده است .به عبارت دیگر
اثر منفی ویروس کرونا بر شــاخص های نیروی کار
کشور در فصل تابستان در قیاس با فصل بهار تا حدی
تعدیل شده است.
بررسی نرخ بیکاری افراد  ١٥ســاله و بیشتر نشان
میدهد که  ٩,٥درصد از جمعیت فعال (شــاغل و
بیکار) ،بیکار بودهاند .بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری
حاکی از آن است که این شــاخص ،نسبت به فصل
مشابه در سال  ١.٠ ،١٣٩٨درصد کاهش یافته است.
در تابستان  ،١٣٩٩به میزان  ٤١,٨درصد از جمعیت
 ١٥ســاله و بیشتر از نظر اقتصادی فعــال بودهاند،
یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران قــرار گرفتهاند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن
است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل
(تابستان ٣.١ )١٣٩٨درصد کاهش یافته است.
جمعیت شــاغلین  ١٥ساله و بیشــتر در این فصل
 ٢٣میلیون و  ٥٤٢هزار نفر بوده که نسبت به فصل
مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و  210هزار نفر

می شود .براین اساس تاکنون برای ذرت درحدود یک
میلیارد و  ۴۴۰میلیون دالر ،کنجاله  ۵۰۹میلیون دالر
و برای دانه های روغنــی  ۷۱۴میلیون دالر تامین ارز
شده است.
راوشــی با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه با
محدودیت های ارزی مواجهیــم ،گفت :در عین حال
درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کرده و سرعت انتقال
نیز به حساب هایی که از آنها خرید می کنیم و باید به
کشــورها واریز کنیم نیز کند شده است .اما آماری که
ما در بانک مرکزی اعالم می کنیم ،آمار محقق شده و
مربوط به «تأمین ارز» است.
وی افزود :تأکید می کنم «تأمین ارز» به معنای عددی
است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و
در مقابل ،ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است.
براین اساس درصدی از این تأمینها همیشه به واسطه
کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور پرداخت وجه
تا حســاب ذی نفع خارجی به دلیل زمانبر بودن رخ
میدهد ،ممکن است مختصری کم باشد.
راوشی هدف دولت از اجرای سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی
را کمک به معیشت مردم دانست و گفت :معتقدیم تمام
افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل وزارتخانه
های ذی ربط ،واسطهها ،تولیدکنندگان و واردکنندگان
باید نسبت به هر یک دالر از این ارز حساس باشند و آن
را امانت مردم نزد خود تلقی کنند .البته هدف غایی این
سیاست این است که کاالها ســریع و ارزان در اختیار
مردم قرار گیرد.

تعداد و مبلغ چکهای برگشتی کم شد

کاهش داشته است .بررســی اشتغال در بخشهای
عمده اقتصادی نشان میدهد که در تابستان ،١٣٩٩
بخش خدمات با ٤٨,١درصد بیشترین سهم اشتغال
را به خود اختصاص داده اســت .در رتب ه های بعدی
بخشهای صنعت با  ٣٣,٤درصد و کشاورزی با ١٨.٥
درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ساله حاکی از آن است
که  ٢٣,١درصد از فعاالن این گروه سنی در تابستان
 ١٣٩٩بیکار بودهاند .بررســی تغییرات فصلی نرخ
بیکاری این افراد نشــان میدهد ،این نرخ نسبت به
فصل مشابه در سال قبل (تابستان  ٣.٠ )١٣٩٨درصد
کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨تا ٣٥ساله نیز نشان
میدهد که در تابستان ١٦,٩،١٣٩٩درصد از جمعیت
فعال این گروه سنی بیکار بودهاند .این در حالی است
که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد
این نرخ نسبت به تابستان ،١٣٩٨به میزان ١.٠درصد
کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ساله و بیشتر
نشان میدهد که در تابســتان  ٩,٣ ،١٣٩٩درصد
جمعیت شاغل ،به دالیل اقتصادی (فصل غیرکاری،
رکود کاری ،پیدا نکردن کار با ســاعت بیشتر و…)
کمتر از ٤٤ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام
کار اضافی بودهاند .این در حالی است که  ٣٦.٠درصد
از شاغلین  ١٥ساله و بیشتر ٤٩ ،ساعت و بیشتر در
هفته کار کردهاند.

بررســی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره
چکهای برگشتی نشان میدهد که در مرداد
ســال جاری بیش از  ۷۹۴هزار فقــره چک به
ارزشــی حدود  ١٩هزار میلیارد تومان برگشت
داده شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر
تعداد و مبلــغ  ۹.۲و  ۲.۶درصــد کاهش یافته
است.
به گزارش ایســنا ،تازهترین آمــاری که بانک
مرکزی از جریان مبادالت چک منتشــر کرده،
نشــان میدهد که در مرداد مــاه بیش از ۸.۵
میلیون فقره چک به ارزشی حدود  ۱۹۳هزار و
 ۹۰۰میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر
تعداد  .۶۶درصد و مبلغ تا  ۵.۶درصد نسبت به
تیرماه کاهش دارد.
از ســوی دیگر ،بیــش از  ۷.۷میلیــون فقره با
ارزشــی بالغ بر ۱۷۴هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
از چکهای مبادلهای وصول شــده اســت که
از نظر تعــداد  ۶.۳درصد و مبلــغ  ۵.۹درصد
کاهش دارد .در کنار چکهــای وصولی بیش
از  ۷۹۴هزار فقره چک برگشت خورده که این
تعداد  ۹.۲درصد نســبت به تیرماه کاهش دارد
و ارزش چکهای برگشتی به  ۱۹هزار میلیارد
تومان میرسد که ریزشی معادل  ۲.۶درصدی
داشته است.
همچنین در این مدت ،در اســتان تهران بیش
از  ۲.۶میلیون فقره چک با ارزشــی حدود ۹۷

هــزار و  ۸۰۰میلیارد تومان مبادله شــده که
بیانگر صدرنشــینی اســتان تهران در مبادله
چک در سطح کشور اســت .چکهای وصول
شــده در تهران  ۲.۴میلیون فقره به ارزشــی
بالــغ بــر  ۸۹هــزار و  ۶۰۰میلیــارد تومان و
چکهــای برگشــتی تــا  ۲۱۸هزار فقــره به
ارزش  ۸هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومان گزارش
شده است.

ایرادهــای موجــود در اعطای تســهیالت کمک ودیعه مســکن با
پیگیریهای الزم توسط بانک مرکزی رفع و سرعت پرداخت تسهیالت
افزایش پیدا کرده است ،به نحوی که در حال حاضر تعداد  ۵۵هزار و
 ۵۵۲پرونده در بانکها و موسســات عامل تشکیل شده و برای تعداد
 ۴۳هزار و  ۲۴۱نفر جمعاً حدود  ۹۱۰میلیارد تومان تسهیالت پرداخت
شده است.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی اعالم کرد :در راستای اجرای مصوبه
ســتاد اقتصادی دولت و مصوبه یازدهم مردادماه ســال جاری ستاد
ملی مقابله با کرونا ،بانک مرکزی هر گونه همکاری و هماهنگی الزم
به منظور تسریع در اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن را با وزارت

با آن سامانه و همچنین نحوه معرفی متقاضیان به شعب بانکها بوده
پیگیریهای الزم توســط این بانک منجر به رفــع ایرادهای موجود
و ساماندهی موضوع شد و سرعت پرداخت تســهیالت افزایش پیدا
کرده به نحوی که در حــال حاضر تعداد  ۵۵هــزار و  ۵۵۲پرونده در
بانکها و موسســات عامل تشــکیل شــده و برای تعداد  ۴۳هزار و
 ۲۴۱نفر جمعاً به میزان ۹۱۰.۱میلیارد تومان تســهیالت پرداخت
شده است.
طبق اعالم این بانک ،در حال حاضر نیز بانکهای عامل آمادگی دارند
در صورت تکمیل و ارائه مدارک ازســوی متقاضیان با ســرعت الزم
نسبت به پرداخت تسهیالت موصوف اقدام کنند.

دژپسند اعالم کرد:

برنامه دولت برای عرضه بنگاههای بزرگ و صندوق دارا سوم به بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حمایتهای
بنیادی دولت از بازار ســرمایه از ورود بنگاههای
بزرگ مقیاس همچون ســتاره خلیــج فارس و
همچنیــن عرضه باقیمانــده ســهام دولت در
بانکهای ملت ،تجارت و صادرات به بازار سرمایه
خبر داد.
«فرهاد دژپســند» در حاشــیه جلســه هیات
دولت ،اضافه کرد :حمایت دولت از بازار سرمایه،
حمایتهــای بنیادی مانند مدرنســازی بازار و
افزایــش عمق آن اســت تــا ســهامدار در بازار
ســرمایه با گزینههــای متعدد و متنــوع مواجه
باشد.
دژپســند افزود :به عنوان مثال یکــی از اقدامات
دولت ،مورد توجه قرار دادن بازارگردانی توســط
بنگاهها اســت که تا پیش از مغفــول مانده بود.
براین اســاس طی مصوبه شــورای عالی بورس
مقرر شد تا تمامی بنگاهها ،راسا امر بازاگردانی را

انجام داده یــا بازارگردانهای حرفهای در اختیار
داشته باشند.
رئیس شــورای عالی بورس حمایت دیگر دولت
از بازار ســرمایه را به موضوع فــروش اختیاری
اوراق تبعی مربوط دانســت و خاطر نشــان کرد:
فروش اختیاری اوراق تبعی کــه در حال حاضر
توسط تعداد زیادی از شرکتها با استقبال مواجه
شده اســت ،این امکان را به ســهامدار میدهد
که بداند بنگاهی که ســهامش را خریداری کرده
اســت ،تصمیم دارد ســهام خود را ظرف مدت
مشــخصی از زمان پیش رو ،با چه نرخی تنظیم
کند.
همچنین حمایت دیگر دولت به بحث سهام خزانه
مربوط است .البته این حمایت دو جنبه متفاوت
دارد .در نگاه اول برای ســهامداران حاشیه امن
ایجاد میکند و در نگاه دوم باعث میشود مدیران
بنگاههایی که سهامداری میکنند ،نسبت به سهام

بنگاههایشان مســئوالنهتر اقدام کنند .دژپسند
ترغیب و تامیــن بازار از طریق عرضــه اولیهها و
ســهام شــناور را مصداق دیگری از حمایتهای
بنیادی دولت از بازار ســرمایه دانست و افزود :بر
این اساس دولت زمینه ورود بنگاههایی که دارای
شاخصهای مناسب هســتند ،به بازار سرمایه را
فراهم میآورد.
همانگونــه کــه در حــال حاضر بحــث حضور
بنگاههــای بــزرگ مقیاســی ماننــد ســتاره
خلیــج فــارس به بــازار ســهام مطرح اســت.
همچنیــن عرضــه باقیمانــده ســهام دولت
در بانکهای ملــت و تجارت و صــادرات نیز در
دســت انجام اســت که در قالب دارا سوم عرضه
خواهد شد.
وی درباره پیش بینــی آینده بازار ســرمایه نیز
تصریح کرد :در روزهای اخیر شاخص بازار مثبت
اســت ،اما میخواهم تاکید کنم که وضعیت بازار

ســرمایه را نباید فقط بر اساس شاخص سنجید.
شاخص برآیند خیلی از موارد است ،اما همه نکات
بازار را نشان نمیدهد .به عنوان مثال تحلیلگران
مالی و بازار سرمایه ممکن است تحلیل کنند در
دورهای مشــخص یک سهام را نداشــته باشند و
ســهام دیگری را خریداری کنند .این تصمیمات
ممکن است بر شــاخص اثر منفی بگذارد ،اما از
ســوی دیگر اینکه تحلیلگران همواره در حال
آنالیز و انتخاب هستند ،نشاندهنده حیات بازار
سرمایه است.
دژپسند در پایان خاطرنشــان کرد :خواهش من
از افرادی که به بازار ســرمایه ورود می کنند این
است که عقل محاسبهگریشان همواره فعال باشد
درباره خرید سهام ،نگهداشتن یا فروش سهام به
صورت مداوم محاسبات الزم را انجام دهند .جنس
بازار ســرمایه جنس عقالنیت ،محاســبهگری و
پویایی است.

رییس کمیته بومی سازی شرکت معدنی و صنعتی
چادر ملو با بیان اين خبر افزود  :بهره وري جز الينفک
بخش توليد وکار در هر واحــد تولیدی و صنعتی
است  .یکی از شاخص های بهره وری برخورداری
از توان و تخصــص و نوآوری های کارشناســان و
متخصصان داخلی برای طراحی و ساخت تجهیزات
و قطعات مورد نیاز است .از این رو شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو با برقــراری ارتباط تنگاتنگ با
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها  ،صنعتگران،
مبتکران و مخترعان کشــور و حمایت از ایده ها،
نوآوران و اتکا به دانش بومی همواره در پی استفاده
از ظرفیت های داخلی بوده و تاکنون نیز بالغ بر 50
پروژه تحقیقاتی و پژوهشی را اجرا و به اتمام رسانده
است  .حســین علیزاده همچنین گفت :از ابتدای
فعالیت شرکت چادرملو تا کنون بالغ بر  ۲۹هزار و
 ۳۰۰قلمتجهیزاتصنعتیدرمجتمعهایمعدنیو
صنعتی چادرملو بومی سازی شده است .وی افزود
 :چادرملو تالش کرده است تا عالوه بر بومی سازی
قطعات ،به علوم روز و فناوریهای نوین جهانی در
بخش های معدن و صنایع فوالد نیز دسترسی پیدا
کند و در همین راســتا توانستهاست بخش اعظم
پروژههای خود را با توانمندیهای داخلی راهاندازی
وعالوه بر میلیــون ها دالرصرفه جویــی ارزی به
اشتغال مولد نیز کمک شایانی نماید.

صعود ۲۶هزارواحدیشاخصبورس

طبق اعالم بانک مرکزی

راه و شهرســازی و بانکهای عامل برای اعطای تسهیالت اشاره شده
در دستور کار خود قرار داد و نســبت به انجام امور محوله به این بانک
از جمله ابالغ توزیع بانکی تسهیالت مزبور به بانکهای عامل ،تهیه و
توزیع بانکی_استانی و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی برای انجام
سایر امور مربوطه ،برگزاری جلسات متعدد به منظور تهیه دستورالعمل
بانکی مربوطه و ابالغ آن به بانکهــای عامل اقدام مقتضی را به عمل
آورده است.
با عنایت به روند کند اعطای تســهیالت در ابتــدای طرح که بخش
عمدهای از آن به دلیل مشــکالت مربوط به ســامانه طرح اقدام ملی
مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و نحوه اتصال کاربران بانکهای عامل

ســاخت  ۲۹هزار و  ۳۰۰قلم
انواعقطعاتصنعتی

خبر

چکهای برگشتی به تفکیک علل
عالوه برایــن ،در مــرداد ماه امســال در کل
کشور بـــالغ بـــر  ٧٦٨هـزارفقـــره چـــک
بـــه ارزشـــی بـــیش از ١٨هـــزار و ۱۰۰
میلیـــارد تومان به دالیل کسری یـــا فقـدان
موجـــودی برگشـــت خورده اســت که در
واقـع از نظـــر تعـداد  ۹۶.۷درصـــد و از نظر
ارزش  ۹۵.۵درصد از کل چکهایبرگشــتی
بــه دالیــل کســری یــا فقــدان موجودی
بوده است.
از سوی دیگر ،در استان تهران حدود  ٢٠٨هزار
فقره چک به ارزشی حدود  ٧هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان به دالیل کســری یا فقــدان موجودی
برگشت داده شده که در اســتان تهران از نظر
تعداد  ۹۵.۵درصد و از نظر مبلغ  ۹۴.۷درصد از
کل چکهای برگشتی به دالیل کسری یا فقدان
موجودی بوده است.

تاکنون ۹۱۰میلیارد تومان ودیعه مسکن پرداخت شد

صرفهجویی12هزارمیلیاردریالیبابومیسازی
تجهیزاتمعدنیوصنعتیدرچادرملو

شــاخص بورس روز چهارشــنبه هم مانند روز
گذشــته صعودی بود و بیش از  ۲۶هــزار واحد
افزایش یافت .به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس
در معامالت روز چهارشنبه با  ۲۶هزار و  ۲۷واحد
صعود رقم یک میلیون و  ۵۴۰هزار واحد را ثبت
کرد .شاخص کل با معیار هموزن نیز صعودی بود
و با  ۵۰۷۲واحد افزایش به رقم  ۴۰۷هزار و ۱۹۷
واحد رســید .در این بازار یک میلیون معامله به
ارزش  ۹۳هزار و  ۴۱میلیارد ریال انجام شد.
گروه مپنا ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،بانک
ملت ،پاالیش نفت بندرعبــاس ،مخابرات ایران،
ایران خودرو و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند
و ایران خودرو ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع
مس ایران ،گروه پتروشــیمی س .ایرانیان ،بانک
ملت ،بانک تجارت و سایپا نیز نمادهای پربیننده
این بازار بودند .در آن ســوی بازار سرمایه شاخص
کل فرابورس نیــز با  ۲۶۸واحــد افزایش رقم ۱۸
هزار و  ۱۵۴واحد را ثبت کرد .پلیمر آریاساسول،
سرمای ه گذاری مالی سپهر صادرات ،سرمای ه گذاری
صبا تامین ،هلدینگ صنایــع معدنی خاورمیانه،
ســهامی ذوبآهن اصفهان و بانک دی نسبت به
ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل
ســنگ آهن گوهرزمین نسبت به ســایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده این بازار از بانک دی ،ســهامی
ذوبآهن اصفهان ،ســرمایه گذاری صبا تامین،
پتروشــیمی تندگویــان ،پلیمر آریاساســول،
س .توســعه و عمــران اســتان کرمــان و گروه
سرمای ه گذاری میراث فرهنگی تشکیل شده است.

بانک ها

پرداخت الکترونیک ســامان،
شانزدهمین PSPبرتردنیا

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در میان۱۵۰
 PSPبرتر جهــان در ســال  ،۲۰۱۹در رتبه ۱۶
برترینهای دنیا قرار گرفته است.
به گزارش سامان رسانه ،نشریه نیلسون ریپورت
( )Nilson Reportبهعنوان نشریه تخصصی
بینالمللی پرداخت الکترونیک ،در آخرین شماره
خود با بررســی جایگاه و عملکــرد بیش از ۱۵۰
شــرکت پرداخت الکترونیک جهــان با معرفی
شرکتهای ایرانی ،سپ را بهعنوان یکی از بیست
شرکت برتر دنیا معرفی کرده و با سه پله رشد نام
آن را در ردیف شانزدهم فهرستPSPهای برتر
دنیا نشانده است .در این فهرست  ۷شرکت PSP
ایرانی دیگر هم مورد بررســی قرار گرفتهاند که
سپ با بیشترین رشد در میان شرکتها به عنوان
مطرحترین شرکت صاحبنام ایرانی در این حوزه
معرفی شده است .شــرکت پرداخت الکترونیک
سامان در آخرین گزارش سال گذشته این نشریه
در رتبه  ۱۹فهرست برترین شرکتهای پرداخت
جهان معرفی شده بود.
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خودروسازان از افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه ناراضی اند

خودروسازان در تکاپوی افزایش قیمت ماهانه خودرو
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی بــازار خودرو
در التهاب به ســر می برد
و شــاهد افزایــش قیمت
روزانــه آن هســتیم که
بــه گفته شــورای رقابت
خودروســازان تمایل دارند افزایش قیمت خودرو
ماهانه صورت بگیرد .همچنین بازار خودرو درگیر
مشــکالت حضــور دالالن ،ســوداگرن و افرادی
اســت که با قیمت ســازی ســعی دارند شرایط
بازار را به نفع خــود و درآمدزایی هر چه بیشــتر
تغییر دهند.
درخواست افزایش ماهانه قیمت خودرو در حالی
مطرح می شود که متاسفانه دالالن در بازار خودرو
آزادند و هر کاری دلشــان میخواهــد می کنند.
در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شــود،
همانطور که زمانی به جمــعآوری دالالن بازار ارز
ورود شــد و تا حد زیادی به ســاماندهی این بازار
کمک کرد .اما نکته جالبی که نظر مردم را به خود
جلب میکند جهش قیمت هــا در کارخانههای
خودروسازی است و همواره جای این سوال باقی
است که آیا این رقمهای اعالمی از سوی خودروساز
واقعی است .در همین رابطه رئیس شورای رقابت
در مورد اینکه چرا برای افزایش قیمت بازه زمانی

از یکسال به ســه ماهه کاهش یافته است ،گفت:
با توجه به وضعیت ناپایــدار اقتصادی و بی ثباتی
نرخ ارز و تورم که رو به افزایش اســت ضروری بود
تا طوری برخورد کنیم کــه تولید کننده نیز زیان
نبینــد .برخی خودروها  ۳۰تــا  ۴۰درصد و حتی
در برخی بیش از این برای تولیــد ارز بری دارند،
شرایط به گونه ای است که اظهار می کنند برخی
مواد اولیه به صورت روزانه افزایش قیمت داشــته

و برای خودروساز به صرفه نیســت .شیوا با اعالم
اینکه خودروسازها می خواســتند هر ماه افزایش
قیمت داشته باشند گفت :اما شورای رقابت با این
موضوع موافقت نکرد و قرار شــد حداقل هر ســه
ماه یکبــار این افزایش قیمت اعمال شــود ،به هر
صورت با توجه به تورم موجــود هر چقدر که این
تغییر قیمت با فاصله مثال  ۶یا ۹ماه یا یکسال رخ
دهد موجب افزایش زیان انباشــته خودروسازان

و نارضایتی بیشــتر آنها خواهد شد ،بنابراین هیچ
چاره ای نداشــتیم و باید از تولید کننده هم دفاع
می شد از این رو حداقل ســود را برای آن تعیین
کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه
یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش
قیمت اقدام کرد .وی افزود :من مطمئن هستم که
این روند افزایش قیمت خودرو در بازه ســه ماهه
بلندمدت نیست.

خودروساز در تولید ضرر نمی کند

فرید زاوه ،کارشناس خودرو

هر صنعتی برای تولید نیاز به تامین مالی دارد اما این بدان معنا نیست که خودروسازان در کشور منابع تولید ندارند و با ضرر و زیان در حال تولید خودرو هستند .خودروسازان به هیچ وجه خودرو تولید شده را با ضرر
به دست مصرف کننده نمی رسانند .مواد اولیه و مواد پتروشیمی و آهن و فوالد در حال تغییرات لحظه ای قیمتی هستند .اما باز هم نمی توان قبول کرد که خودروساز در حال ضرردهی است .به طور کلی شورای
رقابت نیز در حال اجرای تصمیمات اشتباه اســت و قبول هم ندارد که باید به موضوع تولید خودرو و رفع موانع پیش روی آن بیشتر توجه شود .این در حالی است که در مورد تولید تمامی محصوالت خودروسازان
داخلی کم و بیش این موضوع مطرح است .یعنی تقریباً محصولی وجود ندارد که شرکت قیمت فروش آن را زیر بهای مواد اولیه مصرفی تعیین کند .در واقع به صورت خالصه این است که حتما قیمت فروش باالتر
از مواد تولید خودرو است .البته به دلیل وجود انحصار در صنعت خودروسازی نمی توانیم به افزایش تولید و رشد کیفیت خودروها خوش بین باشیم .انحصار در خودروسازی مادر تمام مشکالت در این صنعت است.
ضربه ای که از انحصار به صنعت خودرو وارد شده و ادامه دارد قابل تصور نیست .بنابراین در شرایط فعلی و تا زمان وجود انحصار در این صنعت نباید انتظار افزایش تیراژ یا بهبود کیفیت خودرو را داشته باشیم .شرایط
آشفتهبازار خودرو و اقتصاد کشور به علت سیاستهای ناکارآمدی است که مدام تکرار میشود و تا این وضعیت تغییر نکند ،صنعت خودرو حرکتی نزولی خواهد داشت.

برخورداری 21روستای فریدن از آب شرب سالم و پایدار

در حال حاضر  21روستا تحت پوشش آبفای فریدن،
از آب شرب ســالم و بهداشــتی برخوردار هستند،
این در حالیســت که مقررگردیده با ایجاد مجتمع
 28روستایی ،همه روســتاهای این منطقه با بهره
مندی از چشمه لنگان ،از آب شــرب سالم و پایدار
برخودار شوند.
مدیر آبفا فریدن با بیان اینکه از  28روســتا در این
منطقه 27 ،روستا تحت پوشش آبفا می باشد اعالم
کرد :هم اکنــون جمعیت این منطقــه  52هزار و
 680نفر است ،که از این رقم حدود  50درصد آن را
جمعیت روستایی تشکیل می دهد.
مسعود مقدســی با اشــاره به جمعیت قابل توجه
روســتاها در منطقه فریدن عنوان کرد :آب شرب
روســتاییان از طریق  38فقره چاه تامین می گردد
و این منابع از لحاظ کمی و کیفی مورد تایید مراکز
ذیصالح می باشند.
وی هم اکنون آبدهی این  38حلقه چاه را  110لیتر
در ثانیه اعالم کرد و خاطر نشان ساخت :در سال های
گذشته آبدهی این منابع به بیش از  180لیتر در ثانیه
می رسید اما به دلیل خشکسالی های پیاپی آبدهی
چاه ها کاهش یافته است و به همین دلیل تجهیز و

نوسازی چاه ها در دستور کار قرار دارد .مقدسی افزود:
برای تامین پایدار آب شرب روستاییان  30مخزن با
ظرفیت بیش از  6هزار و  100متر مکعب احداث و در
مدار بهره برداری قرا گرفته است.
مدیر آبفا فریــدن گفت :در حال حاضــر  10هزار
مشترک آب در روستاها داریم و در سال های اخیر
با تعویض کنتورهای فرسوده و اصالح شیکه توزیع
موفق به کاهش هدر رفت آب در روستاها شده ایم.
مقدسی هدر رفت آب را در برخی از روستاها بیش از
متوسط استان اعالم کرد و تصریح نمود :در  6ماهه
اول سال جاری بیش از  8کیلومتر از شبکه فرسوده
آب در روســتاها اصالح شــد ،این در حالیست که
در چهار سال اخیر با مشارکت دهیاران ،حدود 60
کیلومتر از شبکه توزیع فرسوده در روستاها اصالح
و باز سازی گردید .وی ادامه داد :در سال های اخیر
بیش از  2هزار انشــعاب فرســوده آب در روستاها
تعویض شــد که این اقدامات منجر به کاهش قابل
توجه هدرفت آب گردید.
مدیرآبفا فریدن افزود :طول شبکه توزیع آب روستاها
حدود  250کیلومتر است که از ابتدای سال جاری
تا کنون بــا پیمایش بیــش از  100کیلومتر از این
شبکه ها ،قسمت های اولویت دار که نیاز به اصالح و
بازسازی دارند تعیین گردیده است.
وی با اشــاره به مجتمع های روســتایی در منطقه
فریدن اظهار داشــت :در حال حاضــر این منطقه
دارای  5مجتمع روستایی می باشد اما هدف نهایی
تشکیل یک مجتمع  28روســتایی است که بتوان
از این طریق خدمات بهتر وبیشتری به روستاییان
ارائه نمود.
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احتمال افزایش سقف وام مسکن ،تسه را باز هم ۹۰هزار تومانی کرد
اگرچه وزیر راه و شهرسازی صرفا از ارائه پیشنهاد برای
افزایش وام مســکن خبر داده و هنوز سرنوشــت این
پیشنهاد در شــورای پول و اعتبار مشخص نیست اما
همین خبر قیمت اوراق تسه را افزایش داده است.
اگرچه وزیر راه و شهرســازی صرفاً از ارائه پیشــنهاد
برای افزایش وام مســکن خبر داده و هنوز سرنوشت
این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مشخص نیست
اما همین خبر قیمت اوراق تســه را افزایش داده است
و برخی نوسان گیران در حال فروش اوراق تسهیالت
مسکن در دامنه قیمتی  ۹۰هزار تومانی هستند.وزیر
راه و شهرسازی از یک سو اعالم آمار ماهانه بازار مسکن و
متوسط قیمت این کاال را موجب افزایش قیمت میداند
و از اعالم وضعیت این بازار در ماههای مرداد و شهریور به
بهانه تأثیرگذاری اعالم متوسط قیمت مسکن در تهران
در سایر شهرها ،از تشریح وضعیت این بازار خودداری
میکند ،از سوی دیگر ،با اعالم خبری که قطعی نیست،
به رشد قیمتها دامن میزند.
اگرچه وزیر راه و شهرسازی عضو شورای پول و اعتبار
اســت ،اما تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف
تسهیالت مســکن مراحل ســنگینی دارد که از ارائه
پیشنهاد از سوی بانک عامل بخش مسکن و تصویب
جزئیات الگوریتم تأمین مالی آن در هیئت مدیره بانک
مذکور تا طی مراحل بررسی کارشناســی در ادارات
مختلف بانک مرکزی و ســپس ورود این پیشنهاد به
شورای پول و اعتبار ،این پیشنهاد طول میکشد.به نظر
میرسد اعالم زودهنگام اینخبر (احتمالافزایش سقف
وام مسکن) هم در قیمت مسکن و هم در قیمت اوراق

حق تقدم تسهیالت مسکن در بازار سرمایه ،میتواند
تأثیرگذار باشد .این در حالی است که علی رغم گذشت
یک هفته از اعالم این خبر ،بانک مرکزی و شورای پول
و اعتبار واکنشــی در خصوص پیشــنهاد وزارت راه و
شهرسازی نشان ندادهاند.با توجه به اینکه محدودیت
خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن ۴ ،ماهه است،
برخی سودجویان با احتساب احتمال تصویب افزایش
سقف تسهیالت مسکن در ماههای آینده ،اقدام به خرید
این اوراق کردهاند که هم نوسان گیری این اوراق و هم
افزایش میزان تقاضا ،باعــث افزایش قیمت هر برگه و
ورود آن به کانال  ۹۰هزار تومانی شده است.
اوراق تسهیالت مسکن صادره در مرداد امسال (تسه
 )۹۹۰۵در گرانترین معامله تا  ۹۱هزار و  ۴۲۰تومان
معامله شد اما میانگین قیمت این نماد  ۸۹هزار و ۵۶۰
تومان بود تا کنون  ۲۸۰۰برگه نیز از این نماد معامالتی
به فروش رفته است.تسه( ۹۹۰۶اوراق تسهیالت مسکن
صادره در شهریور )۹۹نیز در یکی از گرانترین معامالت
تا  ۹۱هزار و  ۵۷۰تومان به فروش رســید اما متوسط
قیمت این نماد در معامالت امروز  ۸۹هزار و  ۸۰۰تومان
بود و  ۹هزار برگه هم تا کنون دست به دست شده است.
تملی (اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی) نیز به دلیل
سختتر بودن مراحل دریافت تسهیالت خرید مسکن
از این بانک ،در  ۳سال گذشته معموالً ارزانتر از اوراق
تسهیالت مسکن بانک تخصصی این بخش است؛ با این
حال در معامالت امروز ۷ ،برگه از نماد تملی ( ۷۰۱اوراق
تسهیالت مسکن بانک ملی صادره در فروردین  )۹۷به
قیمت  ۹۴هزار و  ۱۷۵تومان به فروش رسید.

کمبود نهادههای دامی ادامه دارد
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره
به اینکه دخالت دستی در سامانه بازارگاه ادامه دارد ،گفت:
تا زمانی که عرضه نهاده به اندازه کافی نباشد مشکالت
کماکان باقی است.عباس حاجی زاده درباره مشکل بازار
نهادههای دامی و نقش توزیع ،در بروز این مشکالت ،در
پاسخ به این سوال که آیا ایرادات سامانه بازارگاه برطرف
شده است ،گفت :فرایند این سامانه برای واحدهای مرغ
مادر ،اجداد و زنجیرهها به صورت سیستماتیک درآمده
اما در سطح خرد و حوزه مرغداران گوشتی هنوز عمده
تخصیص به صورت دستی است .وی اضافه کرد :تا زمانی

که تأمین کاال و عرضه آن در بازارگاه به اندازه کافی نباشد
مشکالت موجود کماکان باقی است وقتی کمبود داریم
و بخشی از سیستم هنوز دستی است مشکالت نمایان
میشــود.حاجی زاده همچنین درباره اینکه آیا موافق
سیاست دولت مبنی بر عدم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از
واردات نهادههای دامی تا پایان سال است یا خیر ،گفت :ما
تابع تصمیمات دولت هستیم و برنامه دولت نیز این است
که ارز دولتی تا پایان سال از نهادهها حذف نشود با این
حال آرزو داریم هر چه زودتر بساط این ارز جمع شود تا
بتوان رقابتی اقتصادی و بدون رانت را تجربه کرد.

هنوز یک سوم ارز مصوب برای واردات کاالهای اساسی دریافت نشده است

سفره مردم در انتظار تامین ارز
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدتــی اســت واردات
کاالهای اساسی در انتظار
تخصیص ارز معطل مانده
و این در حالی است که به
دلیل کمبود کاال در بازار
موج جدیدی از گرانی در این بازارها دیده می شود.
گرانی ارز و مشــکالت اقتصادی که امروز ساختار
اقتصاد کشور را درگیر کرده موجب کاهش قدرت
خرید مردم شده اســت .از طرفی دیگر کاالهای
اساسی که نیاز روزانه مردم است هم معطل دریافت
ارز است .با این تفاسیر سفره مردم روز به روز خالی

تر شده و در انتظار تامین ارز مانده است .دبیر ستاد
تنظیم بازار در این رابطه می گوید :هنوز یک سوم
ارز مصوب برای واردات کاالهای اساسی را دریافت
نکرده ایم .محمدرضــا کالمی :برای واردات روغن
خام و  ۴نهاده دامی باید در  ۶ماهه نخســت سال
 ۴.۴میلیارد دالر دریافت مــی کردیم اما تاکنون
سه و نیم میلیارد دالر اختصاص یافته و از این مبلغ
 ۳میلیارد دالر تأمین شده است .به گفته وی ،بقیه
برای واردات گندم و چند قلم کاالی اساسی که در
فروردین و اردیبهشت وارد شــد اختصاص یافته
اســت و برای روغن خام و نهاده های دامی حدود
 ۸۰درصد کد تخصیص دریافت شده و از این مبلغ
حدود  ۶۰درصد کد تأمین گرفته اســت .روند پر
نوســان تأمین ارز ممکن اســت برنامه ها را دچار

مشکل کند و  ۸۰درصد مبلغ تخصیص یافته یک
ماه زمان می خواهد که تبدیل به ریال شود.
این در حالی است که طی روزهای گذشته مدیرکل
عملیــات و تعهدات ارزی بانــک مرکزی ،آخرین
اقدامات این بانک درخصوص تأمین نزدیک به 5.3
میلیارد دالر ار ِز کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات
پزشکی در شش ماهه ابتدایی سال جاری را تشریح
کرد .شیوا راوشی ضمن اشاره به تصمیمات ستاد
اقتصادی دولت در این زمینه گفت :تامین ارزی که
تاکنون توسط بانک مرکزی برای واردات کاالهای
اساسی انجام شده است ،عملکردی از برنامه بودجه
بندی و صرفه جویی ارزی است که در ابتدای سال
جاری توســط ســتاد اقتصادی دولت تعیین و به
منظور اجرا به وزارتخانههای متولی واردات کشور

(وزارتخانههای صمت ،جهاد کشاورزی و بهداشت)
و بانک مرکزی ابالغ شده است.
وی سقف در نظر گرفته شده برای واردات کاالهای
اساسی و ضروری طی ســال  1399را  8میلیارد
دالر عنوان کرد و گفــت :از این میــزان 5 ،و نیم
میلیارد دالر برای واردات اقالم مشــمول زیر نظر
وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و  2و نیم
میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر
گرفته شد .همچنین مقرر شد که در شش ماه اول
ســال  5میلیارد دالر از کل  8میلیارد دالر تأمین
ارز شود .خوشــبختانه بانک مرکزی این توفیق را
داشته است که در نیمه ســال بیش از الزام معین
و نزدیک به  5.3میلیــارد دالر تا این تاریخ تأمین
ارز انجام دهد.

شفاف سازی روند اختصاص ارز

وحید شقاقی ،اقتصاددان

روند اختصاص ارز برای واردات کاال مسیر درستی را طی نمی کند .در اختصاص ارز باید اولویت ها را در نظر گرفت .همچنین در اختصاص ارز به هر گروه کاالیی باید شفاف سازی صورت بگیرد تا بدین صورت این روند زیر سوال نرود.
اقتصاد نیازمند سیستم نظارتی کارآمد است و این عامل تنها راه نجات بازارها از گرانی های بوجود آمده است .با نظارت بر روند تخصیص ارز دیگر دغدغه ای برای معطلی چندماهه کاالها در گمرک اتفاق نخواهد افتاد و صاحبان
مشاغل نیز بهانه ای برای کمبود کاال و گرانفروشی نخواهند داشت .از طرفی دیگر دلیل دیگری نیز برای افزایش قیمت ها این است که ما یک نظام واردات و توزیع بهموقع نداریم .به عبارتی دیگر ما یک نقشه راه مشخص برای اینکه
چه میزان کاال را وارد کرده و یا چه زمانی آن را توزیع کنیم در دستمان نیست .از طرفی دیگر نظام توزیع کارآمدی هم در میان نیست و نمیتواند برآورد درستی از نیازهای بازار را نشان دهد .بهعنوان مثال در بحث گوشت ،دولت اقدام
به وارد کردن گوشتهای منجمد با ارز دولتی کرده است.
ولی در این میان ،نظام توزیع ما ضعف دارد و نمیتواند بهخوبی فعالیت کند و تمام این مسائل باعث آشفتگی در بازار میشود .با بررسی تمام این مسائل نتیجه میگیریم که دولت در کنترل قیمت کاالهای اساسی موفق نشد و حتی
باعث توزیع یک رانت گسترده ارزی هم شد .تصمیم بر آن بوده که 14میلیارد دالر ارز 4200تومانی برای کاالهای اساسی در نظر گرفته شود و طبیعتا آنهم به سرنوشت ارزهای دولتی رفتار شده است ذ .عدهای میآیند و این دالرها
را دریافت میکنند ،بعد از دریافت یا کاالیی وارد نمیکنند و یا کاالهای خریداری شده را احتکار میکنند تا در بازار آزاد با قیمت باالتری به فروش برسانند.

پس از گذشت  ۸ماه از شیوع کرونا

راه کامیون داران ایرانی به اروپا باز شد
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای از برداشته شدن محدودیتهای ایجاد شده
برای تردد کامیونداران ایرانی در مســیر کشورهای
اروپایی به ویژه آلمان و ایتالیا خبر داد.جواد هدایتی
اظهار کرد :پس از شــیوع ویروس کرونا کامیونداران
ایرانی دیگر نمیتوانســتند ویزای شــینگن خود را
برای جابجایی بار صادراتی یــا وارداتی از و به مقاصد
اروپایی تمدیــد کنند و این کشــورها برای کنترل
شیوع این بیماری حتی به اعضای اتحادیه اروپا هم
ویزا نمیدادند.
وی افزود :در قدم اول آنها برای اعضای اتحادیه اروپا
این محدودیت ها را برداشتند و نهایتاً در اطالعیه اخیر
صادر شــده اعالم کردند که کامیونداران ایرانی هم
میتوانند ویزای خود را تمدید کنند و این محدودیت
تردد برای آنها نیز برداشته شده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت ســازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ای ادامه داد :قبل از برداشــته شــدن این

محدودیت تنها رانندگانی میتوانستند بارهای خود را
به مقاصد اروپایی ببرند که ویزای آنها تاریخ داشت و
بقیه رانندگان با توجه به شش ماهه بودن تاریخ ویزای
شان نمی توانستند باری به اروپا ارسال کنند یا از آنجا
به ایران بیاورند اگر این اتفاق ادامه پیدا میکرد نگرانی
برای رانندگان در این زمینه داشتیم.
هدایتی گفت :در حال حاضر و با صدور این اطالعیه،
رانندگان میتوانند ویزای خود را برای ســفر به اروپا
و جابجایی بار و ترانزیت تمدید کنند و بر اساس این
اطالعیه این محدودیت برای همه شقوق حمل و نقل
از جمله زمینی ،دریایی و هوایی برداشته شده است.
ویاظهارکرد :مسلماًکشورهایاروپاییکهالبتهعمده
مقاصد کامیونداران ایرانی ایتالیا و آلمان است ،هر یک
پروتکل های بهداشتی خاص خودشان را دارند اما دائما
رصد و کنترل از سوی اروپاییها صورت خواهد گرفت
و کامیونداران ایرانی هم باید پروتکل های بهداشتی
را رعایت کنند.
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از 470هزار متقاضی مسکن ملی تنها 115هزار نفر افتتاح حساب کردند

اخبار

مسکنملی بدونخریدارماند

وداع با خسرو آواز ایران

طــرح مســکن ملــی در
حالی از سوی کارشناسان
اقتصادی مورد انتقاد قرار
گرفته که آنها معتقدند این
طرح موجب تورم زایی در
کشور خواهد شــد و حتی ممکن است به افزایش
قیمت مسکن در کشور منتج شــود .این در حالی
است که این طرح هنوز در پیچ و خم جذب آورده
های متقاضیان است.
پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی برای مرتبه سوم
مهلت واریز وجه برای متقاضیان واجد شرایط طرح
اقدام ملی مسکن را تمدید و این زمان را  ۳۰مهرماه
اعالم کرد ،تعداد کســانی که افتتاح حساب انجام
دادند  ۱.۷برابر شد؛ مســئوالن وزارتخانه هشدار
داده اند که در صورت عــدم واریز وجه ،متقاضیان
اولیه به لیســت جایگزین منتقل می شوند .پس از
تمدید مهلت واریز وجه طرح اقدام ملی مسکن از
 ۳۰شهریورماه به  ۳۰مهرماه ،حدود  ۱۱۵هزار نفر
از متقاضیان افتتاح حساب کردند؛ این تعداد تا ۱۷

شــهریورماه  ۶۵هزار نفر بود .بدین ترتیب از ۴۷۰
هزار متقاضی واجد شرایط تاکنون فقط  ۱۱۵هزار
نفر افتتاح حساب داشته اند .وزارت راه و شهرسازی
که پایان مهرماه را آخرین فرصت واریز وجه اعالم
کرده هشدار داده است که متقاضیان واجد شرایط
چنانچه به هر دلیلی منابع مدنظر را تامین نکنند از
پروژه خارج و در لیست ذخیره آتی قرار می گیرند
تا بتوان پروژههایی را که آغاز شده و در حال انجام
است با متقاضیان موثر ادامه داد.
محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرســازی
گفته است :به نام هریک از متقاضیان واجد شرایط
حسابی به نام خود آنها باز شده که این متقاضیان،
وجوه اولیه طرح اقدام ملی را به حساب خود واریز
میکنند .همچنین با توجه به پیشــرفت پروژه از
حساب متقاضی به حساب سازنده واریز میشود.
بر اســاس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی ،بالغ
بر  ۲۶۰۰میلیارد تومان آورده ای است که تاکنون
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن به حساب خود
واریــز کردهاند .گفته مــی شــود آورده اولیه هر
متقاضی در بیشتر مناطق کشور حدود  ۴۰میلیون
تومان است.
قیمت هر متر مربع مسکن ملی بر اساس موقعیت،

متراژ و امکانات در مناطق مختلف کشور بین ۲.۵
تا  ۳.۵میلیون تومان اعالم شــده و هنوز با وجود
نوسانات نرخ مصالح ساختمانی ،قیمت تغییر نکرده
است .بجز آورده متقاضیان  ۱۰۰میلیون تومان وام
هم با نرخ ســود  ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۱۰
ساله به هر واحد تعلق می گیرد.
مبلغ ماهانه هر قســط در روش ساده یک میلیون

و  ۸۰۱هزار تومان و ســود آن  ۱۱۶میلیون تومان
اســت .در روش بازپرداخت پلکانی مبلغ قسط در
سال اول ماهانه یک میلیون و  ۶۴۰هزار تومان است
که در ســال دهم به ماهانه  ۲میلیون و  ۱۴۰هزار
تومان افزایش مییابد .میزان ســود تسهیالت در
این روش پرداخت حدود  ۱۲۵میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان خواهد بود.

دالیل دلسردی مردم از مسکن ملی

منصور غیبی ،کارشناس مسکن

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

خود جای سوال دارد .هنوز در مسیر قانونی کردن این
صنعت و فعالیت در آن موانع بســیاری وجود دارد که
الزم است در روزهایی که در کشور در تنگنای ارزی و
دالری به سر می برد و موانع نقل و انتقال پول در کشور
وجود دارد؛ از فرصت این صنعت بهره برد.
ایران قطب ماینینگ می شود
شدت گرفتن تحریمهای آمریکا و مشکالت در نقل و

آغاز به کار تاکسی اینترنتی اتول موتول

توسعه کسب و کارهای اینترنتی ،رونق بخش اشتغال در عصر کروناست

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

اگر از دید یک کارآفرین ،چالش کرونا را ببینیم عالوه
بر آسیبهایی که وارد کرده باعث ایجاد فرصتی بزرگی
شده است و از این پتانسیل میتوان برای ایجاد اشتغال
و ارتقای توان کشور حداکثر استفاده را برد.
به گزارش شــبکه اطالع رســانی راه دانــا؛ به نقل از
عصرهامون؛ در این روزها که کسب و کارهای زیادی
ب فراوان شدند و تبعات مختلف اقتصادی
دچار آسی 
و اجتماعی را به دنبال داشت ،علم کارآفرینی میتواند
ب دیدگان بشتابد ،بنابراین باید با برنامه
به کمک آسی 
ریزی دقیق ،بســتر الزم را در جامعــه به عنوان یک
فرهنگ مهیا ساخت تا نوآوری و خالقیت نهادینه شود.
همواره نقش حیاتی کارآفرینی و قدرت آن در ایجاد
تحوالت اقتصادی ساختار جامعه ،موضوعی بوده که
مورد توجه متخصصان و صاحبنظران به منظور ارائه
راه کارهایی برای حل مشکالت قرار داشته است و امروز
نیز یکی از این فرصتها محسوب میشود که نباید به
راحتی از آن گذشت.
به طور مثــال بهرهگیری از فــروش آنالین ،برقراری
ارتباط مستمر با مشتریان از طریق کانالهای مختلف

اجتماعی در راستای تقویت شبکه توزیع محصوالت
و کاالها ،سواســتفاده نکردن از بحران برای کســب
سودهای کوتاه مدت در راستای بازاریابی اجتماعی ،از
جمله راه کارهایی هستند که طی شرایط فعلی میتوان
برای ارتقای توانمندی بازاریابی خود به کار برد.
همچنین در راســتای کارآفرینی ،چشــماندازهای
جدیدی برای واحد تولیدی خود باید ترسیم و بر اساس
مزیتهای فعلی برنامههای تازهای تدوین کرد چرا که
سبک رهبری این شرایط با اوضاع عادی متفاوت خواهد
بود و ارائه ارزش پیشــنهادی مدل کسب و کار نیاز به
بررسی دقیق و همت بیشتری دارد.
حبیب اله ساالرزهی ،رئیس دانشــگاه جامع علمی
کاربری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار
ما ،گفت :در حقیقت اکنــون یکی از فرصت هایی که
کرونا ایجاد کرده بستر آموزش های مجازی بوده و با
توجه به این که امسال با نام سال جهش تولید نامگذاری
شده است؛ ما می توانیم در راستا ایجاد اشتغال در این
فضا به سمت و سو کسب و کارها و بازاریابی الکترونیکی
پیش برویم.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

اتول موتول ،تاکسی آنالین فعال در شهرهای قم ،اراک،
خمین ،محالت ،دلیجان ،کاشــان و ساوه است که به
تازگی آغاز به کار کرده است.
اتول موتول سامانه هوشمند حملونقل ،پل ارتباطی
میان کاربر مسافر و کاربر راننده است و راهکاری سریع
و ســاده برای درخواســت خودرو و موتورسیکلت به
شمار میرود .با درخواست خودرو یا موتورسیکلت در
این اپلیکیشن ،پس از مشخص کردن مبدا و مقصد،
نزدیکترین اتول موتول به نشانی کاربر میآید.
به طور کلی ویژگیهای این تاکسی اینترنتی به شرح
زیر است:
 -۱حقوق ثابت ماهیانه برای رانندهها حداقل  ۳ملیون
و  ۲۰۰هزارتومان
 -۲وجود تعداد زیادی راننده خانم برای مسافران خانم
 -۳قیمت مناسب سفرها بدلیل دادن حقوق ماهیانه
به رانندگان
 -۴با هر سفر که میروید کمکی به کودکان بدسرپرست
می شود
 -۵امکان کســب درآمد از اتول موتــول با معرفی به

دیگران و دریافت مبلغی از هر سفر آنها بصورت مادام
العمر
تاکســی آنالین ســفیران نیک آرمان ( اتول موتول )
سیستم حمل و نقل بر اساس مدیریت زمان است .از این
رو در اکثر موارد هزینه سفر برای مسافران نسبت به سایر
تاکسی ها مقرون به صرفه تر خواهد بود .اپلیکیشن اتول
موتول به دلیل رابطه استخدامی با راننده ها و استخدام
مجربترین و با کیفیت ترین راننده ها سعی بر آن دارد
امن ترین سیستم حمل و نقل را داشته باشد .تاکسی
تاکسیاینترنتیاتولموتولیکتاکسیآنالینمتفاوت
است ک ه برای تضمین امنیت شغلی و درآمد رانندگان
خود گامی متفاوت در این عرصه برداشته است .حقوق
ثابت ماهیانهوبیمه تامیناجتماعیازجملهبرنامههایی
است که تاکسی اتول موتول برای رانندگان خود در نظر
گرفته است .اگر شخص راننده بیش از ساعتی که توسط
اتول موتول تعیین شده در هرروز ماه آنالین باشد عالوه
بر حقوق ثابت اضافه کار دریافت خواهد کرد و درصورت
کمتر کار کردن به میزانی که فعالیت داشــته حقوق
دریافت خواهد کرد.

انتقال پول به کشور باعث شــده تا استخراج رمزارزها
به عنوان فرصتی بی بدیل مورد اســتفاده قرار بگیرد.
در همین رابطه نشریه فرانسوی کوینتریبیون اخیرا
در این رابطه اعالم کرده بهاحتمال زیاد ایران بهزودی
تبدیل به یکــی از قطبهای مهــم ماینینگ جهان
میشود.
در گزارش کوینتریبیون به صحبتهای اخیر محسن
طرزطلب ،مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

پس از کــش و قوس فعاالن
صنعت رمزارزها با مسئوالن
دولتی در کشــور هرچند با
مصوبه هیات وزیــران این
صنعت رنگ و بوی رســمی
یافت و توانست ریشــه ای در قوانین کشور بدواند؛ اما
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک سال
هنوز این مصوبه خاک می خورد.
به گزارش کســب و کار نیوز ،فعاالن حوزه رمزارزها و
در نقطه کانونی آن انجمــن بالکچین هرچند تالش
کردند به فعاالن این صنعت نام شایســته «صنعتگر»
داده شود اما در عمل گرفتار برورکراسی هایی شدند
که در سال جهش تولید ،مانع تولید شده است .هرچند
طبق مصوبه دولت این صنعت رنگ و بوی قانونی گرفت
و نام «قاچاقچی» می بایست از سر این صنعت کوتاه می
شد ،اما این در حالی است که هر دستگاه خود را متولی
این صنعت می داند و برخوردهای سلیقه ای می کند.
از این جمله سازمان تعزیرات همچنان بگیر و ببندها را
ادامه داده و ساز خود را می زند .حال اینکه صنعتگران
این صنعت باید به ســاز کدام سازمان یا نهاد برقصند،

ایران اشاره شده اســت که اعالم کرده بود برق حاصل
از تولید توربینهــای انبســاطی نیروگاههای رامین
اهواز ،نکا و شــهید منتظری برای استخراج رمزارزها
به فروش میرســد .بر این اســاس تخمین زده شده
است که در خیزی جدید بهزودی  ۶هزار مگاوات برق
ایــن نیروگاهها بهصورت اختصاصی برای اســتخراج
بیتکوین اختصاص مییابد.
درخواست فعاالن ارز دیجیتال از رزم حسینی
در ایــن رابطه محمدرضا شــرفی ،رئیــس کارگروه
ماینینگ انجمن بالکچین به «کســب و کار» گفت:
«با توجه به یک سال و اندی که از مصوبه هیات وزیران
می گذرد اما موانع قانونی زیادی بر سر راه صنعتگران
قرار دارد .در همین راستا بر آن شدیم تا مشکالت این
صنعت را به گوش وزیر محترم صمت برسانیم».
شــرفی ادامه می دهد« :این در حالی است که هیئت
دولت مصوبه ارزهای دیجیتال را تصویب کرده اما زیر
مجموعه ها آن را اجرا نمی کنند و دلیل آن این است که
بعضی مدیران برای افزايش عملکرد سازمان متبوعشان
روا می دارند که از سفره مردم برداشت کنند؛ سفره ای
که هر روز کوچک تر شده است».
امید مــی رود ســکاندار جدیــد وزارت صمت برای
برداشتن سنگی از جلوی پای فعاالن این حوزه پاسخ
درخوری داشته باشند.

فاکس88260447 :

فرصت سوزی در ارزآوری رمزارزها
ایران بهزودی یکی از قطبهای مهم ماینینگ جهان میشود

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

جزئیات نامه سرگشاده انجمن بالکچین به وزیر صنعت
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پروژه مسکن ملی ذاتا پروژه بدی نیست .این پروژه دارای تعریف خوب و الزام به تعهد و اجرای متناسب و بهتری از مسکن مهر است .در انتخاب زمین ها وسواس بیشتری به خرج داده شده و مطالعات ضمنی و در حد
معقول در ارتباط با مسکن مهر در این پروژه اعمال شده؛ ولی نکته ای که در این میان وجود دارد ،باورپذیری مردم نسبت به اجرای تعهدات شبیه این پروژه ها در گذشته است .نمونه این تعهدات را در طرح مسکن
مهر می بینیم که باعث شده مردم به واسطه تجربه خود بترسند و نگران باشند که بعد از سال ها ســرمایه گذاری و امید برای دسترسی به یک آپارتمان متناسب ،این تعهدات اجرا نشود .از طرفی این طرح در سال
آخر عمر دولت دوازدهم کلید خورده و مردم نگرانند که همان طور که این دولت میراث دار خوبی برای مسکن مهر نبود و با یک سری تخریب ها و انتقاداتی طرح مسکن مهر پیش رفت ،این پروژه نیز به سرنوشتی
مشابه گرفتار و این نوع نگرش از سوی دولت بعدی بر این پروژه حاکم و بی صاحب رها شود .تمامی این موارد باعث شده مردم از این پروژه کنار بکشند و با وسواس به موضوع نگاه کنند .نکته مهم تر بحث ارزش ریالی
این سرمایه گذاری است .در روزهایی که با  100میلیون می توان خودرویی خرید که در عرض چند ماه دو برابر می شود یا اگر با همین مبلغ سکه خریداری کرد و به سود قابل توجهی رسید ،کسی تمایلی ندارد که
وارد یک ریسک نامشخص و نامعلوم و مسبوق به سابقه غیرتعهدی و غیراجرایی مثل مسکن مهر شود و خودش را به مشکل بیندازد .این مشکالت عبارتند از .1 :این پروژه مربوط به سابقه گذشته شبیه مسکن مهر
است که در واقع یک خروج موفق در موعد مقرر و باکیفیت نداشتیم .2 .سال آخر عمر دولت برای اجرای چنین پروژه ای است و مردم نگرانند در سال های بعدی این پروژه جدی گرفته نشود .3 .التهابات اقتصادی
و ارزش ریالی در کشور موجب شده مردم نگران باشند که آنچه اینجا اندوخته می کنند معادل آن را با ارزش گذاری های اقتصادی دیگری که سرمایه گذاری کنند ،نبینند و این فضا به حاشیه برود ولی اگر وضعیت
اقتصادی کشور در شرایط عادی بود می توانست پروژه خوبی باشد.

روزنامه کسب و کار 88261037 :

استرالیا؛هفتمینزیستبوماستارتاپیبرترجهان

بر اساس آخرین رتبهبندی موسسه  ،StartupBlinkاسترالیا به عنوان پیشگام
کشــورهای منطقه آسیا–پاســفیک در حوزه نوآوری ،در رتبــه هفتم برترین
زیستبومهای استارتاپی جهان قرار گرفت .در همین رابطه ،سیدنی با سقوط ۱۲
پلهای نسبت به سال گذشته ،از جمع بیست شهر استارتاپی برتر جهان خارج شد.
بر اساس رتبهبندی موسسه  StartupBlinkدر سال  ،2020استرالیا در رتبه
هفتم برترین زیستبومهای استارتاپی جهان قرار دارد .در این فهرست که بر اساس
سه مولفه تعداد استارتاپها ،عملکرد استارتاپها و محیط کسبوکار شرکتهای
استارتاپی تنظیم شده است ،استرالیا از حیث تعداد شرکتها و میزان موفقیت
آنها به ترتیب در رتبههای چهارم و چهاردهم جهان قرار گرفته است .جایگاه هفتم
استرالیا در این فهرست در حالی است که استرالیاییها در سال گذشته میالدی
پس از کشورهای آمریکا ،بریتانیا ،اسرائیل و کانادا موفق به کسب جایگاه پنجمین
زیستبوم استارتاپی برتر شــده بودند .در همین رابطه ،در ادامه به بیان برخی از
تغییرات رخ داده در وضعیت شهرهای استرالیایی در این رتبهبندی نسبت به سال
گذشته میالدی خواهیم پرداخت.در همین رابطه ،نقش بی بدیل حمایتهای دولت
استرالیا و همچنین توجه ویژه دانشگاهها و مراکز علمی این کشور به فعالیتهای
دانشبنیان در تحقق این دستاورد ،غیر قابل انکار است .اقداماتی که منجر به تربیت
تعداد زیادی از نیروی کار ماهر و متخصص ،ایجاد زیرساختهای اقتصادی و ارتباطی
پیشرفته و برقراری نظام تامین مالی کارآمد در این کشور شده است .با این حال ،یکی
از چالشهای عمده پیش روی فعاالن حوزه نوآوری و استارتاپ در استرالیا ،اختالف
زمانی قابل توجه این کشــور با آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته جهان است.
مسالهای که فرایند فروش و بازاریابی و همچنین همکاری شرکتهای استرالیایی با
همتایان بینالمللی خود را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .بسیاری از کارشناسان،
بهترین راه مواجهه با این چالش را تالش دولتمردان و شرکتهای استرالیایی در
جهت افزایش محبوبیت و برندسازی محصوالت این کشــور در بازارهای جهانی
میدانند .در همین رابطه ،شــواهد موجود نیز حاکی از تبدیل برخی شرکتهای
استرالیایی به برندهای جهانی است که از آن جمله میتوان به شرکتهایCanva
و  Atlassianاشاره کرد.

بار تورمی طرح اقدام ملی مسکن
میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سه چهارم متقاضیان مسکن ملی تماشاچی اند

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

محمدرضا شجریان پنجشنبه ۷۱ ،مهر ماه پس از یک دوره طوالنی مبارزه با
بیماری ،در سن  ۰۸سالگی دار فانی را وداع گفت.
محمدرضاشجریانـموسیقیدانوخوانندهموسیقیاصیلایرانیـیکممهرماه
سال  ۹۱۳۱به دنیا آمد .او مدتی رئیس کنونی شورای عالی خانه موسیقی ایران
بود .بنیانگذاری گروه شهناز و ابداع چند ساز موسیقی از دیگر اقدامات شجریان
درحوزهموسیقیمحسوبمیشود.
قرآنی اوست.
او در قرائت قرآن نیز فعالیت داشته و دعای ربنا ،معروفترین تالوت ِ
این اثر را سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان اثر ملی
ثبت کرده است.
شــجریان در دنیا هنرمندی شــناخته شــده بود؛ چنانچه ســایت انجمن
آسیا محمدرضا شــجریان را پرآوازهترین هنرمند موســیقی اصیل ایرانی،
روزنامهونکوورسان او را یکی از مهمترین هنرمندان موسیقی جهان و همچنین
رادیوی عمومی ملی ( )RPNدر سال  ۰۱۰۲وی را یکی از  ۰۵صدای برتر جهان
معرفی کرده است .استاد شجریان نامزد  ۲جایزه گرمی نیز بوده است.
درروزهایپایانیشهریور،۴۹براینخستینبارمطلبیمنتشرشدکهازبستری
شدنمحمدرضاشجریاندربیمارستانولغوکنسرتهایشاندرخارجازکشور
خبر می داد.
ششم اسفند ماه  ۴۹بود که خود هنرمند با انتشار نامهای از لغو کنسرت ایروان در
تاریخ  ۲۱فروردین خبر داد!
و سرانجام ســال  ۵۹در ثانیههای آغازین ســال یک ویدیوی چند ثانیهای از
محمدرضاشجریانمنتشرشد.ویدئوییکوتاهکهرازی۵۱سالهرافاشمیکرد.
استادشجریانهمزمانباشروعسالنو۵۹درصفحهشخصیاشهمانندهرسال
پیامنوروزیدادوسالنورابههموطنانوفارسیزبانانسایرکشورهاتبریکگفت
و از همراه و دوستی صحبت کرد که  ۵۱سال بود با او زندگی میکرد .اما چهره
ظاهریاوباسرتراشیدهدراینویدئوباعثتعجبمخاطبانشد.
خالصه صحبتهای استاد شجریان در این ویدیو به این صورت است:
«خودمنهمبایکمهمان۵۱سالهایسالهاستکهآشناهستمودوستشدیم
با همدیگر و االن هم من به خاطر همان اینجا ایستادهام و طبق دستور ایشان
موهای سرم را هم کوتاه کردم و بچه حرفگوشکنی شدم و چند وقت دیگر هم
در اینجا هستم چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحتم اینجا برای اینکه با این
میهمان بتوانیم به تفاهم بایستیم ،انشاءاهلل .به تفاهم که رسیدیم راه میافتم
میآیم به سراغ شما هممیهنان عزیزم و کارهای هنریام را دنبال خواهم کرد».
ازآنزمانتاکنونمحمدرضاشجریانبارهاوبارهابرایدرماندربیمارستانهای
داخلوخارجازکشوربستریشد.درسالهایپایانیعمر،بیماریتوانحضوردر
صحنهراازاوگرفتهبودویکسالآخرهمبهکرراتدربیمارستانجمبستریشد
و تحت درمان و مراقبت تیم پزشکی خود قرار گرفت.مراسم تطهیر و اقامه نماز
بر پیکر استاد محمدرضا شجریان ،صبح جمعه ۱۸مهرماه در بهشت زهرا
تهران (س) انجام شد تا طبق برنامه ریزی انجام شده ،پیکر این هنرمند از
آنجا به فرودگاه مهرآباد و سپس جهت خاکسپاری در شهر توس ،به مشهد
منتقل شود.در مراســم صبح جمعه در بهشت زهرا (س) عالوه بر خانواده
مرحوم شجریان ،جمعی چند صدنفری از عالقمندان به استاد آواز ایران،
مسووالن فرهنگی چون سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی)،
ســیدمجتبی حســینی (معاون هنری) ،محمد الهیاری (مدیر کل مرکز
موسیقی) ،علی مرادخانی (مدیرعامل موزه موسیقی) ،حمیدرضا نوربخش
(مدیرعامل خانه موسیقی) و همچنین هنرمندانی از جمله حسین علیزاده،
داریوش پیرنیاکان ،داوود گنجه ای ،فردین خلعتبری ،تهمورس پورناظری،
وحید تاج ،شهرام صارمی ،علی سرابی ،زیداهلل طلوعی و  ...حضور داشتند.
بر اساس این گزارش ،حسین علیزاده ،داریوش پیرنیاکان و داوود گنجه ای
از سخنران های این مراسم بودند که هر کدام در جمالتی کوتاه به توصیف
استاد شجریان پرداختند.این مراسم کوتاه ،با انتقال پیکر استاد آواز ایران
به سالن قرائت نماز میت ،با اجرای عباس سجادی حدود ساعت  ۶آغاز شد.
در جریان سخنرانی های هنرمندان ،حسین علیزاده در سخنانی کوتاه در
این مراسم تأکید کرد استاد شجریان نشان داد برای همیشه زنده خواهد
ماند و فراموش نمیشــود.داریوش پیرنیاکان که توان صحبت نداشت از
آرزویش گفت و اینکه دوست داشته وقتی میمیرد ،محمدرضا شجریان
برایــش آواز بخواند.این هنرمند در بخش دیگــری از صحبتهایش هم از
محمدرضا شــجریان با عباراتی چون «دماوند» و «تخت جمشید» ایران
یاد کرد.داود گنجهای هم نسبت به تقارن درگذشت محمدرضا شجریان
با روز اربعین ابراز خوشحالی کرد .پس از اقامه نماز میت ،پیکر محمدرضا
شجریان با انجام پروتکل های بهداشتی در ایام کرونا ،برای خاکسپاری به
شهر توس مشــهد منتقل و در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاک
سپرده شد.خاکسپاری در شــهر توس و در کنار مقبره فردوسی و آرامگاه
اخوان ثالث ،خواست و وصیت این هنرمند بوده است .محمدرضا شجریان
روز پنجشنبه ـ  ۱۷مهـر ماه ـ پس از چند سال مبارزه با بیماری ،در سن ۸۰
سالگی دار فانی را وداع گفت.
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