
رییــس اتحادیه گوشــت گوســفندی گفت: از 
ابتدای هفته گوشــت گاوی ۴ تــا ۵ هزارتومان 
و گوشــت گوســفندی نیــز در روزهــای 
 گذشــته حــدود ۲هزارتومان افزایــش قیمت 

داشته است.
علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به 
این سوال که آیا قیمت گوشت قرمز در روزهای 
اخیر افزایش یافته است، گفت: گوشت گاوی از 
ابتدای هفته و گوشت گوسفندی نیز از روز گذشته 

با افزایش قیمت همراه شده است که این افزایش 
قیمت در گوشت گوساله چهار تا پنج هزارتومان 
و در گوشت گوسفندی نیز حدود دو هزارتومان 

بوده است.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: در 
شش ماهه دوم سال هســتیم و نهاده های دامی 
و علوفه گران شــده اســت و دامداران مجبور به 

افزایش قیمت دام هایشان هستند.
وی تصریح کرد: تقاضا برای خرید گوشت افزایش 

نیافته است و قیمت گوشت در آینده به عرضه و 
تقاضا بستگی دارد.

به گزارش ایسنا براساس مشــاهدات میدانی از 
خرده فروشــی های سطح شــهر تهران در روز 
دوشــنبه )۲۱ مهرمــاه( قیمت هر کیلو شــقه 
گوســفندی تا ۱۰۷ هزارتومان و قیمت هر کیلو 
گوشــت گوســاله نیز با قیمت ۱۱۰ هزارتومان 
در خرده فروشی های ســطح شهر تهران عرضه 

می شود.

کمیته سیاســت گذاری خودرو در جلسه اخیر خود 
تصویب کرد قیمت گــذاری خودرو، تــا زمانی که 
طرح مجلس بــرای عرضه خــودرو در بورس نهایی 
شود، از شــورای رقابت به ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان منتقل شود. به گزارش خبرنگار مهر، کمیته 
سیاست گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد 
قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای 
عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به 

سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود.

در آخرین جلسه کمیته سیاست گذاری خودرو که 
توســط وزارت صمت و با حضور برخی نمایندگان 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراحان طرح 
»عرضه خودرو در بورس« برگزار شد، خودروسازان 
تاکید داشــتند با توجه به اینکه زیان آنها روزانه در 
حال افزایش است و طرح مجلس برای عرضه خودرو 
در بورس مدتــی زمان می برد تا نهایی شــود، فعاًل 
تصمیمی عاجل برای کاستن از زیان خودروسازان 
و بهبود شرایط تولید اتخاذ شود. بر این اساس، آنها 

درخواست داشتند که قیمت حاشــیه بازار مبنای 
فروش خودروسازان قرار بگیرد که این درخواست با 

مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
اما کمیته سیاست گذاری خودرو تصویب کرد تا زمانی 
که طرح مجلس نهایی شود، قیمت گذاری خودرو از 
شورای رقابت به »هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها« در 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
منتقل شود. قرار است این مصوبه برای تأیید به شورای 

هماهنگی سران قوا ارائه شود.

اتحادیه اروپا مشغول تهیه فهرستی از شرکت های 
بزرگ است تا قوانین سختگیرانه تری بر آنها اعمال 
کند. به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از انگجت، 
اتحادیه اروپا از مدت ها قبل تصمیم داشت اقداماتی 
برای کنترل بیشــتر شــرکت های بزرگ فناوری 
انجام دهد. در همین راستا یک منبع آگاه به روزنامه 
فایننشــال تایمز اعالم کرده اتحادیه اروپا مشغول 
تهیه فهرستی از ۲۰ شرکت بزرگ فناوری است که 
در مقایسه با رقبای کوچکتر خود با قوانین سختگیرانه 
تری مانند اشتراک گذاری اجباری اطالعات و شفافیت 
بیشتر، روبرو می شوند.  شــرکت های حاضر در این 
فهرست براساس سهم از بازار، تعداد کاربران و وابستگی 
شرکت های دیگر به پلتفرم هایشان انتخاب می شوند. 
هرچند هنوز مشخص نیست نام چه شرکت هایی در 

این فهرست ذکر شده، اما کارشناسان معتقدند پلتفرم 
های آمریکایی بخش اعظم آن را تشکیل می دهند و 
احتماال شرکت هایی بزرگی مانند آمازون، اپل، فیس 
بوک و گوگل در آن وجود خواهندداشــت. این روند 
به تنش موجود میان شرکت های آمریکایی و دولت 
آمریکا دامن می زند و در حقیقت در راستای تحقیقات 
کمیته های مجلس آمریکا است که این پلتفرم ها را به 
انحصار طلبی در بازار متهم می کنند. از سوی دیگر 
هرچند زمان ارائه این فهرست اعالم نشده، اما هدف 
تهیه آن همچنان یکسان است. اتحادیه اروپا قصد دارد 
اقدامی فراتر از جریمه شرکت های بزرگ انجام دهد و 
راهی برای تغییر عملکرد این شرکت ها در اسرع وقت 
بیابد حال خواه این راه هموار کردن مسیر رقابت باشد 

یا اجبار شرکت ها به تجزیه.

شــرکت شــیوآمی از تولید یک ابزار جی پی اس 
هوشمند خانگی خبر داده که با استفاده از آن می توان 
لوازم برقی هوشمند را با تلفن همراه کنترل و مدیریت 
کرد.به گزارش خبرگز اســلش گیــر، کنترل لوازم 
خانگی با استفاده از ابزار قابل اتصال به شبکه اینترنت 
و وای – فای پدیده جدیدی نیست، اما این کار معموالً 
با برخی نقص ها و تاخیرها همراه است. شیوآمی برای 
حل این مشکل با اســتفاده از یک فناوری پهن باند 

مبتنی بر جی پی اس، گوشی های هوشمند سنتی را 
در قالب ابزار کنترل از راه دور به کار گرفته است. این 
فناوری جایگزین استفاده از اشعه مادون قرمز می شود 
که در بسیاری از ابزار هوشمند کنترل لوازم خانگی به 
کار می رود. فناوری پهن باند مذکور که به یودبلیو بی 
نیز شهرت دارد، از امواج رادیویی کم مصرف، برد کوتاه 
و دارای پهنای باند باال برای انتقال داده ها اســتفاده 
می کند و پهنای باند آن از ۵۰۰ مگاهرتز آغاز می شود.

بات نت جدید HEH که به تازگی کشف شده است، 
می تواند تمام داده های سیســتم های آلوده مانند 
 )IoT( روترها، سرورها و دستگاه های اینترنت اشیا
 )Botnet( را پاک کند. به گزارش ایســنا،   بات نت
شبکه ای از چندین کامپیوتر اســت که مخفیانه و 
 Bot( بدون اطالع صاحبانشان، توسط یک بات مستر
Master( برای انجام فعالیت های مخرب یا ارسال 
ایمیل های هرزنامه تحت کنترل گرفته شده است. 
این بات نت ها یا دســتگاه های اجیرشده می توانند 

بسیار مشکل ساز باشند.
حمله بات ها مانند باج افزارها که سایت ها را به طور 
کامل قفل می کنند، به تازگی بیشتر مطرح شده و 
منجر به نارضایتی شده  است. حمله بات ها نامحسوس 
است، به همان اندازه هم برای یک تجارت ویران کننده 
است،  زیرا حساب های اعتباری به سرقت می رود و به 
فروش می رســد، اطالعات کارت ها ناقص می شوند 
و تصمیمات بدی بر اســاس داده های ناقص گرفته 
می شــود. اطمینان بیش از حد به امنیت سایبری، 

مشاغل را قربانی حمله بات ها می کند.
در این راســتا و به نقل از مدیریــت راهبردی افتای 
ریاست جمهوری، بات نتی شناسایی شده که با حمله 
به هر سیستم متصل به اینترنت که درگاه های )۲۳ و 
Telnet )۲۳۲۳ خود را به صورت آنالین در معرض 
 ،HEH قرار می دهند، گسترش پیدا می کند. بات نت
با به دام انداختن دســتگاه های آلوده، آنها را به انجام 
حمالت Telnet در اینترنت مجبور می کند تا باعث 

تقویت بات نت شوند؛ این ویژگی بات نت به مهاجمان 
اجازه می دهد تا ضمن اجرای دستورات Shell روی 
دستگاه آلوده، همچنین لیستی از عملیات shell از 
پیش تعریف شده، را اجرا کنند تا تمام پارتیشن های 
دستگاه پاک شود. بدافزار HEH، در عین حال فاقد 
هرگونه ویژگی های تهاجمی از قبیل توانایی راه اندازی 
 Crypto-miners امکان نصب ،DDoS حمالت
یا کدی بــرای اجرای پروکســی ها و پخش ترافیک 
 zdnet برای عامالن مخرب اســت. پایگاه اینترنتی
نیز نوشته است: از آنجا که این بات نت، نسبتاً جدید 
است، محققان نمی توانند تشخیص دهند که آیا عمل 
پاک سازی دستگاه از روی عمد انجام می شود یا فقط 
یک روال خود تخریبی با کدگذاری ضعیف است. اما 
صرف نظر از هدف، اگر این ویژگی بات نت راه اندازی 
شــود، می تواند به غیرفعال شــدن صدها یا هزاران 
دستگاه منجر شود. این مسئله می تواند شامل روترهای 
خانگی، دستگاه های هوشمند اینترنت اشیا )IoT( و 
حتی سرورهای لینوکس باشــد. بات نت می تواند با 
پورت های Telnet هرچیزی با امنیت ضعیف، حتی 
 HEH سیستم های ویندوز را آلوده کند، اما بدافزار
فقط در سیستم عامل )* NIX( کار می کند. از آنجا 
که پاک کردن همه پارتیشــن ها، سیستم عامل یا 
firmware دستگاه را نیز پاک می کند، این عملیات 
  brick قابلیت این را دارد که به طور موقت دستگاه ها را
کند )از کار بیندازد( - تا زمانــی که firmware یا 

سیستم عامل آنها دوباره نصب شود.

سنگ کلیه یک مشکل پزشــکی دردناک است که 
درمان آن نیز هزینه بر است و افرادی که یک بار این 
بیماری را تجربه کرده اند احتمال دارد بار دیگر نیز 
سنگ کلیه به سراغ شان بیاید. در صورتی که بیماران 
مقدار آبی که در طول روز می نوشند را افزایش دهند 
و تعداد مرتبه های بیشتری دفع ادرار داشته باشند، 
اغلب می توان از عود این بیمــاری جلوگیری کرد. 
اگرچه این کار آسان به نظر می رسد، اما تنها کمتر از 
۵۰ درصد از افرادی که از سنگ کلیه رنج می برند قادر 

به نوشیدن مقدار توصیه شده مایعات هستند.
به گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت دانشگاه ایالتی 
پنســیلوانیا، گروهی از محققان دانشــگاه ایالتی 
پنسیلوانیا فقط برای پرداختن و بررسی این مشکل 
کمک هزینه ای به مبلغ ۲.۹۷ میلیون دالر برای مدت 
پنج سال از موسسه ملی دیابت و بیماری های گوارشی 
 David("و کلیوی دریافت کردند. "دیوید کانروی
Conroy( اســتاد حرکت شناسی و رشد انسانی و 
 Necole("مطالعات خانوادگی، "نکول اســتریپر
Streeper( ، استادیار جراحی کالج پزشکی دانشگاه 
ایالتی پنســیلوانیا و همکاران آنها در حال توســعه 
فناوری" sipIT "هستند که "sipIT " یک برنامه 
مبتنی بر فناوری برای تشــویق بیماران به مصرف 
مایعات و در نتیجه افزایش میزان تولید ادرار و کاهش 

خطر سنگ کلیه هستند.
اســتریپر گفت: یکــی از بهتریــن راهکارها برای 
جلوگیری از سنگ کلیه، افزایش مصرف مایعات است. 

دستورالعمل های بالینی نوشیدن مایعات زیاد برای 
تولید حداقل ۲.۵ لیتر ادرار در روز را توصیه می کند. با 
این حال معموالً زیر ۵۰ درصد از افراد این کار را انجام 
می دهند زیرا افراد اغلب وقتی تشنه نیستند، نوشیدن 
را فراموش می کنند. برنامهsipIT به افراد نوشیدن 
مایعات را یادآوری می کند و یک روش نیمه خودکار 

برای ردیابی مصرف مایعات است.
SipIT ترکیبی از موبایل و فناوری پوشیدنی و یک 
دستگاه متصل است که می تواند میزان مصرف مایعات 
را ردیابی کند. شرکت کنندگان برای ردیابی میزان 
مصرف مایعات خود از یک برنامه تلفن هوشــمند، 
ساعت هوشمند و بطری آب متصل استفاده خواهند 
کرد. محققان همچنین الگوریتمــی جدید ایجاد 
کرده اند که ساعت های هوشمند را قادر می سازد زمان 
نوشیدن را تشخیص دهند. SipIT برای ارتقا و شکل 
گیری عادت در افراد طراحی شده است به گونه ای که 
افراد پس از مدتی اســتفاده از sipIT ، حتی بدون 
استفاده از ابزار sipIT به مصرف مایعات ادامه دهند.

محققان این مطالعه برای ایجاد الگوریتم های مورد 
 ) Fitabase("نیاز پروژه با دو شــرکت "فیتابیس
و"وســت آرت" )West Arete( همکاری کردند. 
محققان همچنین افرادی با ســابقه سنگ کلیه را 
برای شرکت در گروه های متمرکز مورد بررسی قرار 
دادند. شرکت کنندگان این مطالعه اطالعات مفیدی 
در اختیار دانشمندان قرار دادند که به آنها در توسعه 

ابزارهای کاربردی کمک خواهد کرد.

دو استاد آمریکایی دانشگاه استنفورد با ارایه نظریه جدید در 
خصوص مکانیسم حراج برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند.

به گزارش ایســنا به نقل از نیویورک تایمز، امسال جایزه نوبل 
اقتصاد به دو فرد آمریکایی به نام هــای پاول میلگرام و رابرت 
ویلسون برای مطالعات آن ها بر روی نظریه حراج و ابداع قالب 
های جدیدی که عملکرداین مکانیسم را بهبود می بخشد، تعلق 
گرفت. این دو نفر استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورد هستند.  

طبق اعالم آکادمی نوبــل، این دو نفر با نــوآوری های خود، 
کاربردهای بسیار مفیدی را در زمان محدودیت منابع معرفی 

کرده اند. مکانیسم حراج می تواند برای کمک به فروش طف 
وســیعی از کاالها و خدمات نظیر مواد معدنــی به کار گرفته 
شود.   ویلسون نخستین فردی بوده که به ایجاد چارچوبی برای 
حراج اقالم با ارزش مشترک اقدام کرده است. میلگرام نیز در 
تحقیقات خود روی ترکیبی از ارزش های مشترک و شخصی 
تمرکز کرده است. وی هم چنین دو مدل حراج انگلیسی )شروع 
قیمت پایه از کمترین میزان اعالم شده توسط خریدار و افزایش 
گام به گام قیمت تا رسیدن به نقطه تعادلی( و هلندی)شروع 
قیمت پایه از باالترین پیشنهاد مد نظر فروشنده و کاهش گام به 

گام تا رسیدن به نقطه تعادلی( را با یکدیگر مقایسه کرده است.  
رابرت ویلسون متولد سال ۱۹۳۷ در شهر ژنو است و لیسانس 
خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. پلول 
میلگرام نیز در ســال ۱۹۴۸ در شــهر دیترویت به دنیا آمد و 
دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اســتنفورد در سال ۱۹۷۹ 

گرفت.  
الزم به ذکر  است که همه ساله آکادمی سلطنتی علوم سوئد 
جایزه نوبل را اهدا می کند و این جایزه در شش شاخه: اقتصاد، 
صلح، ادبیات، پزشکی، فیزیک و شیمی اهدا می شود و تاکنون 

۸۶ نفر موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شده اند که در بین 
آن ها نام افراد مشــهوری چون جوزف اشــتیگلیتز و میلتون 

فریدمن دیده می شود.
خانم دوفلو فرانسوی با ۴۶ سال ســن، جوان ترین برنده این 
جایزه بوده اســت و تاکنون تنها دو زن موفق به دریافت نوبل 

اقتصاد شده اند.  
 جایزه نوبل اقتصاد شامل یک دیپلم افتخاری، مدال طال و ۹ 
میلیون کرون سوئد است.  انتخاب برنده جایزه نوبل پروسه ای 
بسیار طوالنی و زمان بر است و ابتدا ۳۰۰۰ نفر در نظر گرفته 

شــده و ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر از بین آن ها به مرحله نهایی داوری 
می رسند.  

تاکنون افرادی از ۲۰ کشور مختلف جایزه نوبل را گرفته اند اما 
بیشترین برندگان جایزه نوبل دارای تابعیت آمریکایی بوده اند. 
پس از این کشــور نیز اتباع انگلیسی و آلمانی بیشترین تعداد 

جایزه نوبل را برده اند.  
 به جز ســال ۲۰۱۴، در تمامی ســال های قرن بیست و یکم 
آمریکا یک نماینده در بین برندگان جایزه نوبل اقتصاد داشته 

است.

قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می شود؟گوشت قرمز گران شد

شرکت های فناوری آمریکایی هدف مجازات های بیشتر اتحادیه اروپا

جی پی اس خانگی برای کنترل هوشمند لوازم برقی با گوشی

استفاده از فناوری پوشیدنی برای جلوگیری از سنگ کلیهبالی جدید دستگاه های اینترنت اشیا

نوبل اقتصاد به استنفوردی ها رسید
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سرمقاله

راه حل کاهش 
التهابات ارزی

ذخایر ارزی کشور طی سه سال اخیر که تحریم ها تشدید 
شده کاهش یافته و از طرف دیگر فشار تحریم روز به روز 

بیشتر شده است.

  سید مرتضی افقه، اقتصاددان
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٨۵ میلیون دالر در  بازار 
متشکل  عرضه  شد

مردم از جیب خرج  می کنند

پس اندازها  صفر  شد

سنگ اندازی بانک ها در  پرداخت وام ودیعه مسکن  ادامه دارد

سرگردانی متقاضیان  وام  ودیعه
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سهم ۴۰ درصدی  فارغ التحصیالن  از  بیکاران
بیکاری   در  میان   زنان   و  در  مناطق   شهری   بیشتر   است

طبق اعالم بانک مرکزی حجم عرضه ارز به صورت 
حواله و اسکناس در روز جاری افزایش یافت. بر اساس 
اطالعات دریافتی از معامالت ارزی در بازار دوم، حجم 
عرضه ارز به صورت حواله )در بســتر سامانه نیما( 
نســبت به روز کاری قبل حدود ۲۷ درصد افزایش 
یافت و بالغ بر ۱۶۸ میلیون یورو شد.  عالوه بر این در 
بازار متشکل معامالت ارزی نیز بیش از ۸۵ میلیون 
دالر به صورت اسکناس عرضه شد.  بر این اساس و 
با اهتمام جدی بانک مرکزی در تداوم عرضه ارز به 
صورت اســکناس و حواله در بازار دوم، پیش بینی 
می شود بازار ارز کشــور از ثبات بیشتری برخوردار 
شــوآغاز عرضه ۵۰  میلیون دالر به بازار اسکناس 
 ارز طبق اعالم بانــک مرکزی، از امــروز این بانک 

۵۰ میلیون دالر به بازار اسکناس...

افزایش عجیب و افسارگسیخته قیمت ها در سالهای 
اخیر بخصوص در سال جاری موجب شده تا مردم 
تنها به فکر تامین نیازهای روزانه خود باشند و کمتر 
کسی می تواند به سمت پس انداز کردن پول خود 
برود. در شــرایطی قرار گرفته ایم که نه درآمدها و 
دستمزدها کفایت می کند، نه رشد قیمت ها متوقف 
می شود و همین اتفاقات موجب شــده تا مردم به 
ســختی از پس هزینه های خود برآیند و شــکاف 
طبقاتی روز به روز بیشتر شود. در این شرایط دیگر نه 
قدرت پس انداز وجود دارد و نه امیدی به آینده. این 
بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم 
و هزینه های زندگی باعث شده ایرانی ها دیگر قدرت 
پس انداز را نداشته باشند و به عبارت دیگر هر چه در 

می آورند خرج زندگی...
صفحه 2
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فوالد به زودی در بازار 
بورس عرضه می شود

کاهش بیش از ۱۷ هزار 
واحدی شاخص بورس

يادداشت دو

يادداشت يک

دست خالی مردم 
از رشد نقدینگی

هزارتوی پرداخت وام 
کمک ودیعه مسکن

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی

  منصور غیبی، کارشناس مسکن
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رزم حسینی مطرح کرد



اقتصاد2
ایران وجهان

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات 
جهت کمک به صادرکنندگان

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از آمادگی 
این بانک جهت کمک به صادر کنندگان کشــور 
در ایفای تعهدات ارزی خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح 
آبادی در دیدار با محمــد باقری نماینده بناب در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از صادرکنندگان 
این شهرستان، گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور 
اگر مشتری این بانک به هر دلیلی نتوانست کاالی 
خود را صادرکند، مشــمول جریمه عدم صدور 
نخواهد شــد. در مورد جریمه صادرکنندگان به 
بهانه جابه جایی کاالی صادراتی نیز اظهار داشت: 
به هیچ عنوان صادرکنندگان نباید به بهانه تغییر 

کاالی صادراتی مشمول جریمه شوند.

باحمایتازجشنوارهمجازیدانشآموزی؛
بانــک صادرات ایــران زنگ 

هشدار کرونا را زد
»جشنواره مجازی زنگ هشدار کرونا« با حمایت 
بانک صادرات ایران در راســتای آگاهی بخشی و 
توانمندسازی دانش آموزان هفت تا ١٨ سال برای 
مقابله با ویروس کرونا در سطح استان تهران در 
حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، این جشنواره از تیرماه سال جاری 
با هدف آگاهی بخشی و ارتقای سطح هوشیاری 
دانش آموزان در مواجهه با شــیوع بیماری کرونا 
آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد یافت، در 
دو بخش کودک و نوجوان و بزرگساالن محورهای 

مختلفی را مورد توجه قرار داده است.

بانک ملت در طرح های توسعه 
چادرملو مشارکت می کند        

  مدیر عامل بانک ملت به همراه مدیران و کارشناسان 
این بانک پس از بازدید از واحدهای فوالدی در مجتمع 
صنعتی چادرملو در نشست با مدیرعامل چادرملو و 
آگاهی یافتن از طرح های توسعه این شرکت، امادگی 
کامل بانک ملت برای مشارکت و سرمایه گذاری در 
پروژه های توسعه بخش چادرملو را اعالم کرد .    مدیر 
عامل بانک ملت با اظهار خرسندی از وجود چنین 
شرکتهای موفق در امر تولید و توسعه کشور گفت: 
رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی، همت 
و سرمایه گذاری شجاعانه است که خوشبختانه در 
مدیریت چادرملو بطور چشمگیری مشاهده می شود، 
به همین دلیل بانک ملت نیز با تمام توان تمایل خود 
را برای مشارکت در سرمایه گذاری در طرح های آتی 

چادرملو اعالم میکند . 

رتبه ویژه بانک مسکن در حوزه 
»پایداری« خدمات

بانک مسکن به عنوان یکی از سه بانک برتر کشور 
در حوزه پایداری در سرویس دهی خدمات مبتنی 
بر کارت به مشتریان خود معرفی شد. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، بر اساس آخرین 
گزارش رســمی اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک مسکن در 
حالت »صادر کنندگی« طی سه ماهه اول سال 
جاری با پردازش بیــش از 3١6 میلیون تراکنش 
مالی موفق، در بین بانک های متوسط و بزرگ، به 
عنوان یکی از سه بانکی که پایدارترین خدمات را در 

این بخش ارائه داده اند، معرفی شده است.

عملیات بانکی در شعب بانک 
توسعه تعاون بر مبنای بانکداری 

توسعه ای انجام می شود
مدیرعامل بانک توســعه تعاون فعالیت و عملیات 
بانکی همکاران شعب این بانک را بر مبنای بانکداری 
توسعه ای قلمداد نمود. حجت اله مهدیان مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون طی تماس های تلفنی با برخی 
روسای شــعب این بانک اظهار داشــت: آنچه در 
عملیات بانکی شــعب بانک رخ می دهد الگویی از 
بانکداری توسعه ای است و تسهیالت پرداختی بانک 
با رویکرد اجتماعی، ایجاد اشتغال، کاهش محرومیت 
و رونق تولید صورت پذیرفته است. وی همچنین 
افزود: تجربه تکمیل و بررسی پرونده های مربوط 
به تسهیالت طرح های ملی و اشتغال زایی موجب 
گردیده دانش سازمانی مرتبط با بررسی پرونده های 

کالن و متوسط در ارکان اعتباری بانک ارتقا یابد.

مدیرعاملبانکپاسارگادمطرحکرد؛
دانش گران، دارایی  هر سازمانی هستند

ســومین کنفرانس بین المللی مدیریت  دانشی 
با رویکــرد رهبری دانشــگران و ســومین دوره 
جایزه بین المللــی مدیریت  دانشــی، به همت 
»انجمن مدیریت ایران« و بــا همکاری »انجمن 
مدیریت دانــش اتریش« و »دانشــگاه خاتم« در 
تاریخ ٨ مهر سال ١399، در محل دانشگاه خاتم 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در این کنفرانس، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاسارگاد و رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت 
ایران به بیان اهمیت رویکرد رهبری دانش گرانه 
پرداخت و مطالب خود را با اشاره به تاریخچه شروع 

بحث مدیریت دانشی در جهان آغاز کرد.

بانک ها

طبق اعالم بانک مرکزی حجم 
عرضه ارز به صــورت حواله و 
اسکناس در روز جاری افزایش 
یافت. بــر اســاس اطالعات 
دریافتی از معامالت ارزی در 
بازار دوم، حجم عرضه ارز به صورت حواله )در بستر سامانه 
نیما( نسبت به روز کاری قبل حدود ٢٧ درصد افزایش 

یافت و بالغ بر ١6٨ میلیون یورو شد. 
عالوه بر این در بازار متشکل معامالت ارزی نیز بیش از ٨۵ 

میلیون دالر به صورت اسکناس عرضه شد. 
بر این اساس و با اهتمام جدی بانک مرکزی در تداوم عرضه 
ارز به صورت اســکناس و حواله در بازار دوم، پیش بینی 
می شود بازار ارز کشور از ثبات بیشتری برخوردار شوآغاز 
عرضه ۵۰  میلیون دالر به بازار اســکناس ارز طبق اعالم 
بانک مرکزی، از امروز این بانک ۵۰ میلیون دالر به بازار 

اسکناس ارز تزریق خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، این روزها که بازار ارز قیمت های باالیی 
را تجربه می کند، بانک مرکزی نیز به منظور مدیریت این 
بازار یکســری اقدامات نظارتی در نظر گرفته است که 
جدیدترین آن ها افزایش ســقف خرید در بازار متشکل 

ارزی و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار اســکناس 
ارز است.

درباره چرایی افزایش قیمت ها در بازار ارز رئیس کل بانک 
مرکزی در آخرین اظهارات خود در این زمینه تالش های 
دولت آمریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز را با طرح لغو 
تمام معافیت های تحریمی و راه اندازی ماشین تبلیغاتی 
خود توسط رسانه های وابســته، عامل موثر بر وضعیت 

کنونی بازار دانسته است. همچنین، طبق گفته همتی بعد 
از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط 
نظام مالی ایران مطرح می شود که فارغ از قابلیت عملیاتی 
داشتن و میزان تأثیر عملی آن، تأثیر روانی آن در بازار ارز 

سایه افکنده است.
طبق این گزارش، از امروز بانک مرکزی در راستای افزایش 
عرضه برای تامین نیازهای متقاضیان قصد دارد تا روزانه 

۵۰ میلیون دالر به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی 
عرضه کند تا با این اقدام بتواند نرخ ها را در این بازار بشکند. 
عالوه براین، این بانک افزایش سقف خرید کارگزاران در 
بازار متشکل ارزی را مدنظر قرار داده است که بر این اساس 
سقف خرید بانک ها و صرافی ها از امروز در حالی به ۵۰۰ 
هزار دالر افزایش یافته است که تا پیش از این ۵۰ هزار یورو 

و یا معادل آن به سایر ارزها بوده است.
از آنجا که پیش از این بانک مرکــزی افزایش عرضه در 
بازار ثانویــه ارز )نیما( را هدف قــرار داده بود؛ به گونه ای 
برای تسهیل و تســریع تامین ارز واردکنندگان در این 
بازار به پتروشــیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد 
که آنها نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را عالوه 
بر صرافی های بانکی، مستقیم به صرافی های مجاز جهت 
واردات کاالهــای دارای تخصیص ارز بفروشــند. با این 
حساب، طبق اعالم بانک مرکزی با این اقدامات روند عرضه 
و معامالت حواله های ارزی در بازار دوم به خصوص در سه 

ماهه اخیر، بهتر از قبل شده است.
حال این بانــک می خواهد بــا افزایش عرضــه در بازار 
اســکناس ارز جواب تقاضاها در این زمینــه را بدهد تا 
بتوانــد بــه آرامــش بــازار ارز کمــک کند کــه باید 
 منتظر ماند و دید ایــن اقدامات چه میــزان در این امر 

تاثیر گذار هستند.

حجم عرضه در سامانه نیما ٢٧درصد افزایش یافت

٨۵میلیون دالر در بازار متشکل عرضه شد

رزمحسینیمطرحکرد
فوالد بــه زودی در بازار بورس 

عرضه می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس 
قانون و در راستای اجماع تشکل های بخش 
خصوصــی، دولــت و مجلس مقرر شــده تا 
بعد از ابــالغ دولت هرچه ســریعتر فوالد در 
بــازار بــورس عرضه شــود و ایــن موضوع 
 به تدریج بــر قیمت فــوالد در بــازار تاثیر 

خواهد گذاشت.
به گــزارش خانه ملت، رزم حســینی - وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در نشســت امروز با 
نیکزاد - نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
برای بررســی قیمت فوالد، با اشاره به اینکه 
براساس قانون باید فوالد در بازار بورس عرضه 
شود، گفت: در راســتای اجماع تشکل های 
بخش خصوصی، دولت و مجلس مقرر شــد، 
بعد از ابالغ دولت هرچه سریعتر فوالد در بازار 

بورس عرضه و این قانون اجرا شود.
وی ادامه داد: عرضه فــوالد در بازار بورس به 
تدریج بر قیمت فوالد در بــازار تاثیر خواهد 

گذاشت.
رزم حسینی تصریح کرد: حداقل خرید فوالد 
در بازار بورس ٢۰ تُن اســت و هر شــخص 
می تواند با این ظرفیــت خرید کند، تجربه 6 
ماه گذشــته در بحث بازار بورس خوب بوده 
و مسلما در بحث فوالد هم بخوبی ادامه پیدا 

خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید 
کرد: با افرادی که خالف قانــون در بیرون از 
بازار بورس اقدام به عرضه فوالد کنند از طریق 
تعزیرات برخورد خواهد شد، همانطور که طی 
چند ماه گذشــته از همین طریق با متخلفان 

برخورد و سخت گیری شده است.

کاهش بیش از ۱٧ هزار واحدی 
شاخص بورس

شاخص بورس روز گذشته برخالف روزهای 
گذشته روندی نزولی داشت و بیش از ١٧ هزار 

واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه شاخص کل بورس با ١٧ هزار و ۵۵٨ 
واحد کاهش رقم یک میلیون و ۵٧9 هزار واحد 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
٢۵3٨ واحد کاهش یافت و در رقم ۴١6 هزار 
و ۴۴٧ واحد ایستاد. در این بازار یک میلیون 
معامله به ارزش ١6۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال 

انجام شد.
پاالیش نفت اصفهان و ایران خودرو نســبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در 
مقابل فــوالد مبارکه اصفهــان، ملی صنایع 
مس ایران، ســرمایه  گــذاری نفــت و گاز و 
پتروشــیمی تامین، معدنی و صنعتی گلگهر 
و معدنــی و صنعتــی چادرملو نســبت به 
 ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده این بازار از بانک ملت، ایران 
خودرو، فوالد مبارکه اصفهــان، ملی صنایع 
مس ایران، گروه پتروشیمی سرمایه  گذاری 
ایرانیان، بانک تجــارت و بانک صادرات ایران 

تشکیل شده است.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
نیز ١96 واحد کاهش یافت و رقم ١٨ هزار و 
٢٧9 واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار 
یک میلیون معامله به ارزش ۵۴ هزار و 6١٧ 

میلیارد ریال انجام دادند.
سنگ آهن گوهرزمین، ســرمایه  گذاری مالی 
ســپهر صادرات، ســرمایه  گذاری صبا تامین، 
پتروشیمی زاگرس و سهامی ذوب آهن اصفهان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و بانک 
دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی فرابورس گذاشتند.
ســرمایه  گذاری پویــا، بانک دی، ســهامی 
ذوب آهن اصفهان، پتروشــیمی تندگویان، 
سرمایه  گذاری صبا تامین، پلیمر آریاساسول و 
سرمایه  گذاری توسعه و عمران استان کرمان 

نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

اخبار
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فرمانده معظم کل قوا بیان کردند: مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم، به شرط »تالش شبانه روزی مسئوالن« 
و »مدیریت قوی، جامع و خسته نشو« و »تمرکز بر تولید 
داخلی و چشم امید نداشتن به خارج« قابل حل هستند 
و سر و صداهای اراذل مسلط بر ملت امریکا هم نباید ذهن 

کسی را مشغول کند.
به گزارش ایســنا، حضرت آیت ّاهلل خامنه ای فرمانده 
معظم کل قوا صبح  )دوشــنبه( در ارتباط تصویری با 
مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاههای افسری 
نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السالم، 
اجرای مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاههای 
نیروهای مسلح را فرصتی برای استفاده از تجارب یکدیگر 
و هم افزایی بیشــتر خواندند و افزودند: جوانانی که در 
دانشگاههای نیروهای مسلح تحصیل می کنند در واقع 
تأمین کنندگان و حافظان امنیت به عنوان یک ارزش 

بسیار واال و یک عنصر حیاتی برای کشور هستند.
فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه خدمات مختلف نیروهای 
مسلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک در حوادث 
طبیعی همچون سیل گلستان و زلزله سرپل ذهاب و 
عرصه های بهداشــت و درمان بویژه در شرایط کنونی 
بیماری کرونا و همچنین نقش آفرینــی در رزمایش 
همدلی و کمکهای مؤمنانه خاطرنشان کردند: نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتاً نیروهایی آبرومند 

و شرافتمند هستند.
رهبر انقالب اســالمی »قدرت دفاعی«، »استحکام و 
ثبات اقتصادی«، و »توانایی و قوام فرهنگی« را ارکان 
اقتدار ملی برشمردند و گفتند: مبنای اقتدار در جمهوری 
اسالمی یک مبنای عقالنی و براساس محاسبات صحیح 
و منطقی درخصوص اندازه قــدرت دفاعی، چگونگی 
تقسیم کار بین نیروهای مسلح و تعیین انواع ابزارهای 

دفاعی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برای تأمین منافع ملی 
و حفظ موجودیت و هویت ملی باید محاسبات دقیق و 
منطقی از حد و اندازه واقعی تهدیدها و همچنین ظرفیت 

ها و استعدادهای واقعی کشور وجود داشته باشد.
ایشــان تأکید کردند: قدرت دفاعــی برآمده از چنین 
محاسبات عقالنی، موجب می شود که مسئوالن و مردم 

با طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی شوند.
رهبر انقالب اســالمی عقالنیت را به معنای محاسبه 
صحیح دانستند و گفتند: بعضی ها اسم عقالنیت و عقل 
را می آورند اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل 
دشمن است در حالی که فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت 
نیست. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ترسوها 
حق ندارند اســم عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت به 

معنای محاسبه درست است. البته دشمن تالش دارد تا 
معنای غلط عقالنیت را تلقین کند و برخی هم نادانسته، 

در داخل همان حرف دشمن را تکرار می کنند.
ایشان علت هیاهوی اراذل یاوه گو در امریکا درباره توانایی 
های دفاعی و موشــکی و منطقه ای ایران را، محاسبات 
دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی برای رسیدن به این 
توانایی ها دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشی از ترس 
آنها و همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه است اما 
باید بدون توجه به این فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی 
عقالنی را حفظ کرد و به لطف خداوند، جمهوری اسالمی 
در همه این عرصه ها باز هم پیــش خواهد رفت. رهبر 
انقالب اسالمی، عقالنیت را الزمه همه امور دانستند و 
خاطرنشان کردند: باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی و 
مبارزات اجتماعی نیز براساس عقالنیت باشد و گرفتار 

حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص مسائل فرهنگی 
به عنــوان یکی دیگــر از ارکان اقتدار ملــی، افزودند: 
زمانی که موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح شد 
دشمن، سراسیمه تبلیغات خود را به سمت مقابله با این 
موضوع سوق داد زیرا از بیداری مردم و مقابله با تهاجم 
فرهنگی هراس دارد. ایشان با اشاره به »استحکام و ثبات 
اقتصادی« به عنوان ســومین رکن اقتدار ملی گفتند: 
اقتصاد کشور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت دچار 

مشکالت هستند اما همه این مشکالت قابل حل است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: من عقیــده ندارم که 
مسئوالن در زمینه مسائل اقتصادی تالش نمی کنند. 
تالش های زیاد و خوبی در برخی بخش ها انجام شــده 
اگرچه در بعضی بخش های اقتصــادی توان مدیریتی 
ضعیف است. ضمن اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد 

که باید پیگیری شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه حفظ اقتدار ملی را نگاه 
جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی و 
حضور مدیران قوی، فعال و خسته نشو دانستند و تأکید 
کردند: در هر عرصه ای که مدیریت های خستگی ناپذیر، 

فعال و پرنشاط را داشتیم، کارها پیشرفت کرده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: مکرراً گفته شده که عالج 
مشــکالت اقتصادی در گرو تمرکز بر مســئله تولید، 
جلوگیری از سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن 

رخنه هایی همچون قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای 
مالی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور 
مدیران خوب و لزوم تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر 
افزودند: البته در مشکالت اقتصادی، ما نقش خباثت آمیز 
آمریکایی ها و تحریم های آنها را کــه حقیقتاً جنایت 
است، نادیده نمی گیریم و به ایستادگی و مقاومت ادامه 
خواهیم داد تا به لطف خداوند فشار حداکثری آمریکا را 
به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم.
ایشان با اشاره به ابراز خوشحالی رئیس جمهور آمریکا 
از اختالل در اقتصاد کشــور و جنایت علیه ملت ایران، 
گفتند: افتخار به چنین جنایتی فقط از آدمهای رذلی 

مثل شما برمی آید.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته وضع روز گذشته 
آمریکا با هــزاران میلیارد دالر کســری بودجه و دهها 
میلیون گرسنه و انســان زیر خط فقر بسیار بد است و 
ملت ایران به توفیق الهی با قــدرت ایمان و عزم ملی و 
به کوری چشم مسئولین رذل، خائن و جنایتکار آمریکا 
بر مشــکالت فائق خواهد آمد و از تحریم نیز به عنوان 
وسیله ای برای مقاوم سازی واقعی اقتصاد کشور استفاده 

خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر این موضوع 
که عالج مشکالت کشور در داخل است،  گفتند: اگرچه 
بسیاری از مشکالت ما مربوط به خارج از کشور است اما 
عالج آنها در داخل و با تکیه بر محاســبه درست و نگاه 
صحیح به مسائل کشور و منطقه و با بکارگیری تدبیر، 
تالش، خرد و عزم راسخ است، بنابراین نباید عالج را در 
خارج از کشور جستجو کرد چرا که ما هیچ خیر و بهره ای 
از خارج نمی بینیم و سر و صدای اراذل مسلط بر ملت 

آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.
بخش دیگری از ســخنان فرمانده کل قوا در مراســم 
مشــترک دانش آموختگی نیروهای مســلح به بیان 
چند توصیه به دانشجویان و مسئوالن این دانشگاهها 

اختصاص داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحول در تهدیدها، 
مقابله با آنها را نیز نیازمند برنامه های جدید دانستند و 
تأکید کردند: در پژوهش های دانشــگاههای نیروهای 
مســلح باید پیش بینی تهدیدهای جدید و شــناخت 

راههای مقابله با آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد.

ایشان تجربیات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس 
را سرمایه ای ارزشمند خواندند و با تأکید بر لزوم تبدیل 
آن تجربیات برجسته به نظریات دفاعی و بسط و تکمیل 
آنها، بر توجه ویژه به تربیت اخالقی در دانشــگاههای 
نظامی توصیه کردند و گفتنــد: البته این توصیه برای 
همه جوانان کشور بویژه نیروهای انقالبی است که باید 
اخالص و مجاهدت را سرلوحه عمل خود قرار دهند  و در 
مسئولیتها چشم به مقام باالتر یا مال دنیا نداشته باشند.

رهبر انقالب اســالمی در بخش پایانی سخنانشان بار 
دیگر با تشکر از مسئوالن بخش بهداشــت و درمان و 
پزشکان و پرستاران فداکار، ابتالئات و تلفات موج سوم 
کرونا را بسیار دردآور خواندند و افزودند: همچنانکه از 
مدتها قبل به رئیس جمهور و مسئوالن محترم گفته ام، 
ضابطه گذاری ها برای مقابله با بیمــاری باید از جایگاه 

حاکمیتی و الزام آور باشد.
ایشان گفتند: همچنانکه در موضوع سفر اربعین، مردم 
متدین به مرزها نرفتنــد و در عزاداری های محرم نیز 
ضوابط ستاد ملی را دقیقاً رعایت کردند، عموم مردم باید 
در مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت شیوه نامه ها، 
مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خالص شــویم. 
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از 
توانمندی ها و فعالیت های نیروهای مسلح و دانشگاههای 
افسری در سال گذشته بیان کرد و گفت: ناکامی های 
اخیر آمریکا تنها بخشی از شکست های دشمن محسوب 
می شود و عصبانیت شیطان بزرگ و تالش ها و تحرکات 
نظامی پرطمطراق اما توخالی دشمنان و عادی سازی 
روابط خیانت بار برخی از کشــورهای عربــی با رژیم 
صهیونیســتی، تردیدی در برتری جبهــه حق ایجاد 

نخواهد کرد.
در این مراسم که همزمان در همه دانشگاههای افسری 
نیروهای مسلح از طریق ارتباط تصویری دریافت می شد، 
امیر سرتیپ دوم اوجاقی فرمانده دانشگاه امام علی)ع(، 
سردار ســرتیپ پاســدار غالمی فرمانده دانشگاه امام 
حسین)ع( و ســردار ســرتیپ دوم بختیاری فرمانده 
دانشــگاه علوم انتظامی امین گزارشــی از فعالیت ها، 
اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند.

قرائت ســوگندنامه، اعطای پرچم توسط دانشجویان 
قدیم به جدید، اجرای سرود مشترک توسط دانشجویان 
مســتقر در میدان از دیگر برنامه های مراسم مشترک 

دانش آموختگی نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کسب اجازه 
از فرمانده کل قوا به تعدادی از برگزیدگان دانشگاههای 

افسری جایزه، درجه و سردوشی داد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اعالم کرد: در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار تصویب شد زمان مورد نیاز برای 
ورود کاال به بنادر کشور و ترخیص آن مثل گذشته نیازمند شش ماه و یا یکسال 
وقت نیست و از زمان تامین ارز حداکثر ظرف سه ماه کاال باید وارد کشور و 
ترخیص شود. به گزارش ایســنا، محمدرضا کالمی اظهار کرد: این تصمیم 
مشمول ثبت سفارش هایی است که از امروز به صف بانک مرکزی برای تامین 
ارز مراجعه می کنند. در خصوص مواردی که در گذشته انجام شده و مهلت 
آن ها شش ماه بوده، مقرر شد اگر تاخیر زمانی بین تاریخ تامین ارز و تاریخ 
ترخیص کاال ناشی از قصور واردکننده نباشد، باید افراد مربوطه موارد را به 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت منعکس کنند تا پیگیری های الزم در 
این خصوص انجام شود.  اما اگر ارز تامین شده سوئیفت صادرو ارز منتقل شده 
باشد، ولی واردکننده مربوطه رفع تعهد نکرده باشد مفهوم آن صرف ارز در 
مواردی خارج از تعهد مورد نظر است؛ در همین راستا و برای آنکه منابع ارزی 
کشور زودتر تبدیل به کاالی اساسی مورد نیاز مردم  شود، امروز مصوب شد 
بانک مرکزی موارد را بررسی و فهرست افراد را در اختیار وزارتخانه های صنعت، 

معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان قرار دهد.
کالمی با تاکید بر اینکه در صورت اثبات قصور از سوی واردکننده، بر اساس 
ضوابط و با استفاده از ابزارهای قانونی تعریف شده با آنها حتماً برخورد خواهد 
شد،  خاطرنشان کرد: از پنج قلم کاالی اساسی شامل روغن نباتی، دانه های 
روغنی، کنجاله، جو و ذرت که ارز ۴٢۰۰ تومانی دریافت می کنند، امسال و 
تاکنون بیش از 3 میلیارد و 6٨۰ میلیون دالر تخصیص ارز داشتیم و از این 

میزان 3 میلیارد و ١3۵ میلیون دالر نیز تامین ارز شده است.

ممنوعیتخروجدامازاستانهایمرکزیبهسویاستانهای
مرزیبدونمجوز

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 
با اشــاره به دریافت گزارشــاتی مبنی بر خروج دام زنده از کشور به صورت 
قاچاق، اعالم کرد که امروز مصوب شد خروج دام از استان ها مرکزی به سوی 
استان های مرزی بدون مجوز سازمان دامپزشــکی و سازمان های قانونی 
مربوطه ممنوع خواهد بود. کالمی ادامه داد: در این راستا مقرر شد در استان 
های مرزی، نیروی انتظامی و مرزبانان به شدت با پدیده قاچاق و خروج برخورد 
کنند و جلوی خروج دام گرفته شــود تا مانع از التهاب بازار گوشت قرمز در 

کشور شود.

قیمتمصوبمرغقطعاًازقیمتموجوددربازارپایینترخواهدبود
سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشوردر ادامه درباره وضعیت بازار مرغ گفت: با 
توجه به اینکه مدتی است تولیدکنندگان مرغ با توجه به تغییر نرخ ارز مربوط 
به واکسن مصرفی خود درخواست اصالح قیمت مصوب مرغ دارند، آنالیزهای 
مرتبط در این خصوص از سوی تولیدکنندگان مرغ ارائه شده و در جلسات 
متعدد موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد گزارش جلسه امروز ستاد 
تنظیم بازار کشور در خصوص شیوه اصالح قیمت مصوب در درب مرغداری ها 
و قیمت مصرف کننده که قطعاً از قیمت فعلی موجود در بازار پایین تر خواهد 
بود در اختیار وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تصمیم 
نهایی قرار گیرد. وی افزود: مصوبه امروز انگیزه های الزم برای افزایش تولید و 

استمرار تولید مرغ در سطح کشور را ایجاد می کند و با افزایش عرضه شرایط 
تعدیل قیمتی این کاال در سطح بازار فراهم می آید، همچنین وابستگی به 

واردات مرغ برای کشور ایجاد نمی شود.

قیمت۱۰محصوللبنیاتمشمولنرخگذاریمصوباست
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
حوزه لبنیات این سیاست انتخاب شــده که با توجه به طیف گسترده ای از 
محصوالت تولیدی در بخش لبنیات به جز ١۰ قلم کاالی ضروری مصرف سبد 
خانوار که دارای قیمت مصوب هستند، سایر اقالم تولیدی بخش لبنیات که 
در زمره کاالهای لوکس و مورد مصرف دهک های باالی کشور است تعیین 

قیمت به صورت رقابتی می باشد.
کالمی ادامه داد: در خصوص تغییر قیمت ظروف بسته بندی لبنیات نیز با 
توجه به اینکه نرخ پایه عرضه مواد پتروشیمی در بورس تعیین می شود که 
بر اساس فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز نیمایی است و با توجه به تغییر 
هر یک از این متغیرها به ویژه در تغییر قیمت ارز برای جلوگیری از تغییرات 
مکرر در تعیین نرخ مصوب مصرفی اقالم دهگانه ای از لبنیات به صورت ثابت 
قیمت گذاری می شوند و سایر اقالم تابع قیمت های رقابتی است و هیچ کدام از 
واحدهای صنعتی لبنیاتی نیز تا زمان اعالم نرخ های مصوب جدید حق تغییر 

قیمت در اقالم تعریف شده ندارند.
به گفته وی اقالم دارای نرخ مصوب لبنیات چهار قلم کاال با ١۰ نوع محصول 
است که شامل شــیر، پنیر uf، ماست پرچرب و ماســت کم چرب در انواع 

تولیدات آنهاست.

رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری:

مشکالت  اقتصادی و  معیشتی  مردم  قابل حل  هستند
ترسیدن و خالی کردن میدان عقالنیت نیست

تصویب حداکثر مهلت ۳ ماه برای ورود کاال به کشور بعد از زمان تامین ارز

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۹۳۱ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۱۲۵ تومان است.
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دست خالی مردم از رشد نقدینگی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

تورم دلیل اصلی کاهش پس انداز در سالهای اخیر است. در سالهای اخیر بخصوص در یک سال گذشته تا به امروز تورم فشار بسیاری را بر مردم وارد کرد و رشد قیمت ها موجب شد تا خانوارها به دنبال تامین نیازهای 
روزمره خود باشند و به همان کفایت کنند. البته عوامل متعددی روی تورم تاثیرگذار است. بخشی به خاطر شوک عرضه به خاطر تحریم هاست و مشکالتی که در خصوص ارز به وجود آمده است. ما مشکالت زیادی 
در اقتصاد داریم و وابستگی اقتصاد به نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین آنهاست.  نرخ ارز بر تمام بازارها تاثیرگذار است و می تواند به آشفتگی آنها دامن بزند. این تورم، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است و 

می دهد به همین علت دستمزدهای بسیار پایین، متناسب با تورم باال رشد نکرده است و خانوارها از رشد نقدینگی بهره مند نمی شوند و رشد نقدینگی نفعی برای آن ها ندارد. 
بخشی از تورم به خاطر افزایش هزینه های تولید است که به دلیل تحریم ها و مشــکالتی که از این ناحیه برای تولیدکننده به وجود آمده رخ داده است. تحریم ها هزینه تولید را باال برده است و در نهایت متهم اصلی 
در کاهش قدرت خرید و صفر شدن پس اندازها نام گرفته است. این در حالی است که همزمان رشد نقدینگی بسیار باالست . اگر نتوانیم انتظار تورمی را مهار کنیم و به جایی برسیم که هر کس ریال را بخواهد تبدیل 
 به دارایی بکند باید منتظر تورم باال باشیم. افرادی که حقوق ثابت دریافت می کنند افزایش شدید نرخ تورم باعث می شــود که این افراد رفاه آنها کاهش یابد. تمام این مسائل دست به دست هم می دهد تا در نهایت، 

پس انداز خانوارها کاهش یابد و عالوه بر کاهش پس انداز، سطح رفاه خانوارها نیز به دلیل کاهش درآمدها و تورم، با کاهش چشمگیری روبرو شود.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای در راستای مصوبات 
اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، از تشدید بازرسی ها از 
سوی اتاق های اصناف و اتحادیه ها خبر داد و جریمه 
اصناف متخلف را تشریح کرد.در این اطالعیه خطاب 
به اصناف کشــور به تداوم شرایط ســخت بیماری 
کوویــد ۱۹ و افزایش آمار ابتالء ناشــی از وقوع موج 
جدید انتشار بیماری اشاره و اعالم شده که در راستای 
اجرای مصوبات اخیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، 
از اصناف کل کشــور انتظار می رود همچون هشت 
ماه گذشته، با رعایت بیشــتر و کامل تر پروتکل های 
بهداشتی علی الخصوص استفاده از ماسک، تذکر به 
رعایت فاصله اجتماعی، ضدعفونی مســتمر محیط 
و همچنین عدم پذیرش و ارائــه خدمات به مراجعه 
کنندگان فاقد ماســک در واحدهای صنفی خود در 
جهت همراهی بیشتر با کادر بهداشت و درمان کشور 

گام بردارند.
همچنین بر اساس این اطالعیه تمامی اتاق های اصناف 
سراسر کشور در راســتای مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، ضمن تشدید بازرسی از سوی اتاق های اصناف 
و اتحادیه ها در هماهنگی با بازرسان سایر دستگاه های 
مســئول- از جمله وزارت بهداشــت، وزارت صمت، 
اداره اماکن و ســازمان تعزیرات حکومتی- با اصنافی 
که دستورالعمل های مذکور را رعایت نکنند برخورد 

خواهند کرد بدین صورت که در مرحله نخست تذکر 
دریافت کرده،  در مرحلــه دوم ۳۰۰ هزار تومان و در 
مرحله ســوم یک میلیون تومان جریمه خواهند شد 
و در صــورت تکرار مجدد، کســب و کار آن ها پلمب 

خواهد شد.
الزم به یادآوری اســت که بر اساس تصمیمات ستاد 
ملی کرونا، از روز شنبه اســتفاده از ماسک در تهران 
اجباری شد و جریمه متخلفان ۵۰ هزار تومان است. 
همچنین کسانی که مبتال به کرونا شده و در اجتماع 
حاضر شــوند ۲۰۰ هزار تومان جریمه می شوند و در 
واحدهایی ارائه خدمات عمومی از جمله تاکســی و 
اتوبوس جریمــه رانندگان بدون ماســک ۱۰۰ هزار 
تومان و اگر مسافران پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند هم راننده به ازای هر مســافر ۲۰ هزار تومان 
جریمه خواهد شد.همچنین بر اساس ابالغیه ستاد 
ملی مدیریت بیمــاری کرونا دانشــگاه ها، مدارس، 
مدارس شــبانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه 
های فنی و حرفه ای، زبان ســراها و سایر آموزشگاه 
ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، تئاتر و 
مراکز مشــابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی از ۱۲ مهر ماه 
 تعطیل شدند و این تعطیلی فعال تا آخر هفته جاری 

ادامه دارد.

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
اشاره به مثبت بودن رایزنی هایش با مقامات عراقی 
گفت: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر ســر 
آزاد کردن منابع مالی کشــورمان به توافق رسیده 
است. »عبدالناصر همتی« در باره نتائج مذاکراتش 
با مقامات عراقی افزود که جلسه مشترک سه جانبه 
با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق منجر به 
توافق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران با هدف خرید 
کاالهای اساسی برای کشور شده است. وی جلسه 
مشترک خود را با »مصطفی غالب مخیف« رییس 
بانک مرکزی و »سالم جواد عبدالهادی چلبی« رییس 
بانک تجارت عراق را در این راستا مهم ارزیابی کرد و 
گفت: در این جلســه در باره تبادالت تجاری گفت 

وگوی مفصلی صورت گرفت.
همتی خاطر نشان ســاخت که جمهوری اسالمی 
ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالی 

چشمگیری در بانک های عراق دارد.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
تاکید کرد که نخست وزیر عراق از حصول این توافق 

ابراز خرسندی و استقبال کرده است.
وی افزود که در دیداری که متعاقب جلسه سه جانبه، 
با »مصطفی الکاظمی« داشته نخست وزیر عراق، قول 
داده است که به طور هفتگی روند انجام این توافق را 

میان دو کشور پیگری کند. همتی ابراز امیدواری کرد 
که با توافق های انجام شده گام های مثبتی در توسعه 
روابط اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق 

برداشته شود.
به گفته وی، جمهوری اسالمی ایران در چارچوب این 
توافق، بنا دارد بر اســاس نیازهای خود، از این منابع 
مالی مالی برداشت کند. وی با اشاره به اینکه این منابع 
متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است 
افزود که بانک مرکزی مهمترین تامین کننده نیازهای 
اساسی کشور در بخش های مختلف صنعت و معدن، 
کشاورزی و بهداشت است. همتی خاطر نشان ساخت 
که این کاالها به دلیل اینکه جزو نیازهای اساســی 
کشور است معاف از تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
آمریکا هستند. وی مانع اساســی در برداشت از این 
منابع مالی را در حوزه اجرایی دانست و گفت که بانک 
تجارت عراق و معذوریت هایی که بانک مرکزی عراق 

قبال داشت با توافق امروز برطرف شدند.
عبدالناصر همتــی امروز دوشــنبه در راس هیاتی 
به بغداد ســفر یک روزه ای انجــام داده و طی آن با 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر، »علی عبداالمیر 
عالوی« وزیرداریی، مصطفی غالف مخیف روسای 
بانک مرکزی و سالم جواد عبدالهادی چلبی رییس 

بانک تجارت عراق دیدار و رایزنی کرد.

و  عجیــب  افزایــش 
افسارگســیخته قیمت ها 
در سالهای اخیر بخصوص 
در سال جاری موجب شده 
تا مردم تنها به فکر تامین 
نیازهای روزانه خود باشند و کمتر کسی می تواند 
به سمت پس انداز کردن پول خود برود. در شرایطی 
قرار گرفته ایم که نه درآمدها و دستمزدها کفایت 
می کند، نه رشد قیمت ها متوقف می شود و همین 
اتفاقات موجب شده تا مردم به سختی از پس هزینه 
های خود برآیند و شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر 

شود.
در این شــرایط دیگر نه قدرت پس انداز وجود دارد 
و نه امیدی به آینده. این بدان معناست که کاهش 
ارزش پول ملی و رشــد تورم و هزینه های زندگی 
باعث شده ایرانی ها دیگر قدرت پس انداز را نداشته 
باشــند و به عبارت دیگر هر چه در می آورند خرج 
زندگی می کنند ودیگر پولی برای پس اندازشــان 

باقی نمی ماند.
امروز جامعه دستمزدبگیر زیر شدیدترین فشارهاي 
اقتصادي قرار دارنــد و در این میــان هیچ کدام از 
نهادهاي مسئول در حوزه اقتصادي اقدام عملیاتي اي 
براي بهبود وضعیت موجود یــا حداقل ایجاد ثبات 
در کشــور نکرده اند. ادامه این روند باعث شــده تا 
این خانواده ها روزبه روز دچار آســیب هاي ناشــي 

از گراني هــاي سرســام آور شــوند. از آنجایي که 
دستمزدهاي این جامعه تطبیقي با میزان هزینه هاي 
امروز ندارند اثرات این فشارها در زندگي آنها بیش از 

قبل احساس مي شود.
کاهش چشمگیر پس انداز خانوارها و نزدیک شدن 
میزان آن به صفر طی سالیان اخیر نشانگر این واقعه 
تلخ است که خط فقری جدید در حال شکل گیری 
است که متاسفانه شیب آن روز به روز بیشتر می شود. 
باید این واقعیت را بپذیریم که در طول یک دهه اخیر 
نه تنها چیزی بر توان خرید مردم افزوده نشده، بلکه 
افت قدرت خرید هر لحظه در حال نزول اســت که 
متاسفانه این روند همچنان هم ادامه دارد. افزایش 
صد در صدی قیمت زمین و مسکن، رکود بازار سهام، 
نادرست بودن سیاست دولت در تعامل با کشور های 

بزرگ صنعتی و دخالت شدید در بازار پول و سرمایه 
از جمله دالیل رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید 

مردم عنوان شده است.
از طرفی دیگر در حالــی در بازارهای مختلف مالی 
شاهد سرمایه گذاری مردن برای حفظ ارزش پول 
و سوددهی هستیم که بر اســاس آمار منتشر شده 
۳۹ درصد از مردم هیچ گونه پس اندازی ندارند و از 
درآمد خود برای گذران روزانه معیشت استفاده می 
کنند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
در نظرسنجی ای از افراد پرسیده پس انداز خود را در 
کدام بازارها سرمایه گذاری می کنند.۳۹٫۱ درصد 
مردم اعالم کرده اند هیچ پس انــدازی ندارند. این 
رقم در حالی است که این میزان نیز نسبت به سال 

گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

مردم از جیب خرج می كنند

پس اندازها  صفر  شد
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: کاال از زمــان تامین ارز 
حداکثر ظرف ۳ ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این 
صورت از ابزارهای قانونی برای تبدیل ارز به کاال استفاده 
خواهیم کرد.محمدرضا کالمی در حاشیه جلسه ستاد 
تنظیم بازار اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون به پنج 
قلم کاالی اساسی شــامل روغن خام، دانه های روغنی، 
کنجاله جو و ذرت به میزان ۳ میلیــارد و ۶۸۰ میلیون 
دالر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است 
و همچنین به میزان ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر نیز 
ارز مورد نیاز واردات این اقالم تأمین شــده است. دبیر 
ستاد تنظیم بازار افزود: تأمین ارز به معنای آن است که 
واردکننده ارز خود را دریافت و به ازای آن ریال پرداخت 
کرده است.وی با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه ستاد 
تنظیم بازار در مورد کاهش مهلت واردات کاال گفت: در 
این جلسه فرصت سه ماهه برای واردات کاال مصوب شد. 
بر این اساس که از زمان تأمین ارز واردکنندگان حداکثر 
ظرف ســه ماه باید کاال را به کشــور وارد و از گمرکات 
ترخیص کنند و این مصوبه مشمول ثبت سفارش هایی 

است که از امروز به بعد انجام می شود.
کالمی اظهار داشت: بنابراین واردکنندگان که از امروز 
ثبت ســفارش واردات کاال را انجام می دهند، دیگر از 

فرصت ۶ ماهه یا یک ساله برای واردات کاال برخوردار 
نیســتند و حداکثر مهلت آنها از زمان تأمین ارز ســه 
ماه است.دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: در مورد ثبت 
سفارش هایی که در گذشته انجام شده و مهلت واردات 
آنها ۶ ماه بوده است مقرر شد که اگر تأخیر زمانی بین 
تاریخ تأمین ارز و تاریخ ترخیص کاال ناشــی از قصور 
واردکننده نباشــد، واردکننده یا بازرگان این موضوع 
را باید به ما منعکس کند تا پیگیــری الزم در مورد آن 
انجام شود و مشکالت در فرایند انتقال و صدور سوئیفت 
بررسی شود. وی افزود: اما اگر ارز تأمین و سوئیفت صادر 
شده باشد، و واردکننده رفع تعهد ارزی انجام نداده باشد 
به این مفهوم است که ارز دریافتی در جای دیگر و صرف 
کار دیگر شده اســت، بنابراین از آنجا که باید منابع ارز 
کشــور تبدیل به کاالهای موردنیاز مردم شود، امروز 
مصوب شد که بررسی را بانک مرکزی انجام و در صورتی 
که تأخیری در واردات کاال انجام شده باشد، فهرست را 
در اختیار وزارت جهاد یا وزارت بهداشت قرار دهد و لذا 
اگر تشخیص داده شود که قصور در واردات کاال از سوی 
واردکننده بوده است و ارز منتقل شده اما کاال وارد نشده، 
از ابزارهای در اختیار برای اعمال قانون و تبدیل ارز به کاال 

استفاده خواهیم کرد.

بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاهها در شهریور ۹۹ 
جابجایی مسافر نسبت به شهریور ۹۸ بالغ بر ۲۹ درصد 
کاهش و پروازهای عبوری از آسمان ایران ۲۳ درصد 
رشد داشته است. بر اســاس جدیدترین آمار منتشر 
شده شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی 
شهریور ماه امسال در ۴۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت 
فرودگاهها نشست و برخاست هواپیما، جابجایی مسافر 
و بار به ترتیب در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۸ 
درصد، ۲۹ و ۳۵ درصد کاهش یافته است. آمار فرودگاه 
امام خمینی )ره( هم مانند ماههای تیر و مرداد به دلیل 
آنچه "عدم ثبت و مغایرت گیری در ســامانه" در آمار 
شرکت فرودگاهها درج نشده است.فرودگاه مهرآباد 
که مردادماه در بخش جابجایی بار، مسافر و نشیت و 
برخاست به ترتیب ۳۰ درصد، ۲۵ درصد و ۱۳ درصد 
نسبت به مرداد ۹۸ کاهش عملکرد داشت در شهریور 

ماه امســال بهبود عملکرد داشته و نسبت به شهریور 
سال گذشته در نشست و برخاست ۶ درصد رشد منفی، 
جابجایی مسافر و بار نیز به ترتیب ۱۵ و ۱7 درصد رشد 

منفی داشته است.
فرودگاه مشهد نیز در نشســت و برخاست، جابجایی 
بار و مسافر به ترتیب نســبت به آخرین ماه تابستان 
سال گذشــته ۵۵ درصد، ۵۹ و ۶۵ درصد رشد منفی 
را ثبت کرده است.در بین فرودگاه های اختصاصی نیز 
به جز فرودگاه کیش، عملکرد ۵ فرودگاه دیگر در همه 
شاخص ها طی شهریور ۹۹ منفی بوده است. همچنین 
در بخش پروازهای عبوری نیز میزان کاهش پروازها 
نسبت به شهریور سال گذشته رشد منفی ۵۶ درصدی 
را ثبت کرده است. تعداد این پروازها در ماه گذشته ۱۰ 
هزار و ۳7۶ پرواز بود که نســبت به مردادماه امسال با 

۸۴۳۱ پرواز بالغ بر ۲۳.۰7 درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد، در تابستان ۹۹ سهم 
جمعیت فــارغ التحصیالن 
آموزش عالی از کل بیکاران 
۴۰.7 درصد بوده است. این 
سهم در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. در شرایطی 
که بیکاری این روزها به بحرانی ملی در کشــور تبدیل 
شــده و بخش عظیمی از این بیکاران فارغ التحصیالن 
دانشگاهی هستند، همواره این سوال مطرح است علت 
 روند رو به رشــد بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 

چیست؟

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از چکیده نتایج نیروی 
کار تابستان ۹۹، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله 
و بیشتر فارغ التحصیالن آموزش عالی، نشان می دهد 
۱۴.۹ درصد از جمعیت فعــال فارغ التحصیل آموزش 
عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان 
و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش تر بوده 
است. بررســی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 
۲.۳ درصدی در تابستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال 

قبل است.
در تابستان ۹۹ ســهم جمعیت بیکار فارغ التحصیالن 
آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.7 درصد بوده است. این 
سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این 
شاخص نشان می دهد که سهم جمعیت مذکور نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کاهش داشته است. در 

تابستان ۹۹ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش 
عالی از کل شاغالن ۲۴.۴ درصد بوده است. این سهم در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 

روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص 
نشان می دهد که ســهم این جمعیت نسبت به فصل 

مشابه سال قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

بیکاری  در میان  زنان  و در مناطق  شهری  بیشتر  است

سهم ۴۰ درصدی فارغ التحصیالن از بیکاران

تحصیل تشریفاتی در آموزش عالی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

سیستم آموزشی در ایران پویا، به روز و مورد نیاز کشور نیست. سیستم آموزشی صرفا دانش پایه و با حداقل رویکرد کاربردی و عملیاتی است. هیچ زمینه ای در توانمندی دانش آموختکان در جهت ایجاد کسب وکار و فعالیت در بخش 
خصوصی ایجاد نشده است. دانش آموختگان صرفا به عنوان یک حافظه رم کوتاه مدت تربیت می شوند و شاید بتوان گفت گاه کل آموخته ها به اندازه یک رم ۱۶ گیگا بایتی ارزش دارد. حفظ کردن برخی مطالب بدون داشتن تحلیل در علوم 
مختلف به همراه عدم توانایی در کاربردی کردن علوم نظری، فارغ التحصیالن را به یک حافظه سیار تبدیل کرده که روز به روز حافظه آن پاک می شود. عمق فاجعه آنجاست که ما می بینیم دانشگاههای ما توان خودگردانی را نداشته و در 
تبدیل علم به ثروت در حد صفر هستند. این در حالی است که بسیاری از دانشگاههای دنیا در ارتباط نزدیک با صنعت و بخش خدمات هستند و از طریق کارکرد علمی عملیاتی به منابع مالی می رسند و به این ترتیب پژوهش محور بوده و 

پژوهش های آنها کامال جنبه عملیاتی دارد. 
همچنین به دلیل کوچک بودن حجم دولت در کشورهای دیگر استخدام دولتی آنچنان که در ایران وجود دارد مشاهده نمی شود. بنابراین اگر دانشگاه رویکرد عملیاتی و کاربردی نداشته باشد و در همکاری کامل و پیشدستانه با بخش صنعت 
حرکت نماید به منابع مالی نمی رسد. از سوی دیگر دانش آموخته و دانشگاهیان نیز در چنین دانشگاههایی اگرقدرت تحلیل وعملیات در حد مورد درخواست بخش خصوصی را نداشته باشند بدون شغل می مانند و تحصیل تشریفاتی شاید 

در چنین جوامعی اصال معنا ندارد. اقتصادهای موفق دنیا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنند، بنابراین کشور ما نیز باید خواسته یا ناخواسته در مسیر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی گام بردارد. 
 ما در شناسایی و هدایت افراد به رشته های مورد عالقه که توانمندی در آن زمینه را نیز داشته باشند نداریم و صرفا انتخاب رشته و تحصیل بدون شناخت توانمندی هاست. از سوی دیکر نظام رتبه بندی اساتید در دانشگاهها بر اساس مقاالت 
بین المللی و فعالیت های پژوهشی صرف ماست که این رویکرد باید تغییر پیدا کند. به این معنی که اگر یک استاد به همراه دانشجوبان خود یک استارت آپ تشکیل دهد و یک کسب و کار عملیاتی را ساماندهی نماید و تولیدات دانش بنیان 

خود را در معرض فروش داخلی و خارجی قرار دهد بتواند به اندازه ۳۰ یا ۴۰ مقاله امتیاز دریافت کند. برای ایجاد یک دانشگاه کارآفرین رویکرد فعالیت اساتید باید پژوهاش های عملیاتی و تولید خروجی دانش بنیان باشد. 
به این ترتیب که یک دانشگاه کارآفرین که بتواند ضمن شناخت توانمندی دانشجویان و تقویت ویژگی های کارآفرینانه آنان یک اکوسیستم کارآفرینانه در دانشگاه پیاده کنند ایجاد شود. قطعا با توجه به ظرفیت های کشور و وجود منابع 
عظیم تبدیل رویکرد از خام فروشی به کاالفروشی زمینه ایجاد اشتغال از طریق ایجاد کسب و کار و افزایش ارزش افزوده ایجاد خواهد شد.  صادرات غیرنفتی ما در محدوده ۴۰ میلیارد دالر قرار دارد که با صنایع تبدیلی برابری کرده و با ایجاد 
تکنولوژی می توان به جای مواد خام انواع محصوالت ایرانی را تولید و صادر کرد و به ارزش افزوده چندبرابری رسید. در این حالت کل نیاز ارزی کشور بر پایه سال ۹۶ که کمتر از ۹۰ میلیارد دالر بود می تواند از صادرات غیرنفتی کسر شود. 
بدون تردید تمام این فعالیت ها یعنی ایجاد اشتغال از طریق فارغ التحصیالن دانشگاهی و کم شدن از بار بیکاری کشور. در این راستا بایستی تسهیل گری در فرآیند ایجاد کسب و کار و سیاسیت های حماتی از سوی دولت با استفاده از ظرفیت 
دانشگاه و صنعت تدوین و اجرایی گردد. مهم تر اینکه به جای آموزش صرف، پرورش نیز در دانشگاهها رونق گیرد و از ابتدا ذهن دانشجویان در جهت عملیاتی نمودن آموخته های نظری و ایجاد یک کسب و کار و تولید دانش بنیان آماده شود. 
دولت ها در دسترسی سریع به اطالعات و افزایش درجه شفافیت می توانند به بازار کار کمک کنند. کشور در شفافیت و فضای کسب و کار رتبه خوبی ندارد که این امر به دلیل مشکالت ساختاری و بروکراسی های پیچیده اداری می باشد. 

مراکزی که بتواند در بسته مناسب و قابل قبول فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی را به افراد عالقمند معرفی کند و یا اینکه کلینک های کسب و کاری که بتواند این کسب و کارها را هدایت کند در کشور ما وجود ندارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تشدید بازرسی از اصناف برای اجرای جریمه های کرونا

رئیس كل بانک مركزی:

با عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشورمان به توافق رسیدیم

دبیر ستاد تنظیم بازار:

مهلت واردات کاال پس از تامین ارز نصف شد

رشد ۲۳ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران
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   سید مرتضی افقه، اقتصاددان
ذخایر ارزی کشور طی سه سال اخیر که تحریم ها تشدید شده کاهش 
یافته و از طرف دیگر فشار تحریم روز به روز بیشتر شده است. مسیرها 
و امکاناتی نیز که برای دور زدن تحریــم ها یا برای برگرداندن ارزهای 

صادراتی بود توسط آمریکا رصد و شناسایی شده است.
بنابراین قابل پیش بینی بود که تنگنای ارزی ما را در مســیر افزایشی 
قیمت دالر قرار دهد. تا زمانی که تحریم برداشته نشود، روند صعودی 
نرخ ارز ادامه دارد و حتی شدت بیشتری نیز می گیرد چون ذخایر ارزی 
کمتر و فشار تحریم بیشتر می شود. اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز 
تنها حکم ُمسکنی اســت که ویروس تحریم به راحتی اثر آن را خنثی 

کرده اســت؛ همان طور که می بینیم بازارها پس از این اقدامات تنها 
مکث کوچکی کرد و سپس روند افزایشی قیمت ها مجددا آغاز شد. از 
یک طرف متاسفانه بانک مرکزی به اندازه کافی ارز ندارد که بتواند بازار 
را کنترل کند و از طرف دیگر فشارها یا حتی مسائل سیاسی که هر روز 
مطرح می شود، بدبینی مردم را بیشتر می کند که باعث افزایش تقاضا 
و گرایش به تبدیل نقدینگی به دارایی های دیگر می شود. در این میان 
دیگر سیاست گذاری های اقتصادی خنثی شده اند؛ یعنی عمال دیگر 
از دست اقتصاد و اقتصاددان خارج شده است و راه حل کامال سیاسی 
است. به این معنی که باید تحریم برداشته شود حال از طریق مذاکره 
یا مصالحه. راهی که ایران پیدا کرده، متوســل شدن به شرق است که 

نمود آن را در توافق 25 ساله با چین می بینیم. این در حالی است که 
واکنش های چین و روسیه به تغییر استراتژی ایران در تمایل به شرق 
در این مدت نشان داده که این طرف ها مساله ارتباط با ایران را جدی 
نگرفته اند و طبیعی است که آنها به دلیل منافع اقتصادی مختصری که 
ایران برای آنها دارد منافع خود را با آمریکا به خطر نمی اندازند یا حداقل 
نمی توانند خود را در حالت جدل با آمریکا قرار بدهند. اگر این طور می 
بود، قاعدتا باید ســفر ظریف به چین مقداری تاثیر مثبت روی بازارها 
می گذاشت اما بی توجهی بازار ارز به این سفر نشان می دهد که بازار 
هنوز مساله مشارکت یا ورود شرق به اقتصاد کشور را جدی نگرفته و 
شواهد هم نشان می دهد که گرایش به شرق خیلی موفق نبوده است. 

با توجه به توافق معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ســازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، از این پس، زمان و برنامه های بیشتری 
به ترویج فعالیت های زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان، تخصیص می یابد. 
شرکت های دانش بنیان برای معرفی خود در صداوسیما، می توانند مستقیماً 
درخواست خود را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

در راستای گسترش همکاری های پیشین، میان دو نهاد معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، 
کمیته ای ویژه تشکیل شده است تا سیاستگذاری های الزم در حوزه ترویج 
و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان انجام شــود.در حال حاضر با توجه به 
تسهیالت در نظر گرفته شده، شرکت های دانش بنیان، می توانند، مستقیماً 
درخواست خود را برای حضور و معرفی در برنامه های مختلف سازمان صداو 

سیما، ارائه کنند.بر اساس این تسهیالت، فعالیت های برتر دانش بنیان، در 
قالب های متنوع رسانه ای مانند خبر، گزارش خبری، برنامه های ترویجی و 

دیگر برنامه های رادیویی و تلویزیونی، معرفی می شود.
با توجه به تعدد درخواســت ها، برای حضور شــرکت های دانش بنیان و 
معرفی محصوالت دانش بنیان و فناور، معیارهای در نظر گرفته شده است.

شرکت هایی می توانند از این تسهیالت رسانه ای استفاده کنندکه به کاهش 
وابستگی کشور به واردات در حوزه محصوالت و فناوری های دانش بنیان، به 

شکل مشخص، کمک کرده باشند.
و یا آنکه در راستای تولید با کیفیت و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای 

جوانان تحصیل کرده و نخبگان علمی، کوشش کرده باشند.
»صادرات محصوالت دانش بنیان«، یکی دیگر از شــاخصه های است که 

شرکت های دانش بنیان در صورت برخورداری از آن، می توانند، برای معرفی 
موفقیت های صادراتی خود در این برنامه ها، حضور یابند.همچنین بر اساس 
توافق دوطرف، برنامه های ویژه برای رفع چالش ها و مشــکالت صنایع و 
فعالیت های تولیدی کشور، با کمک شــرکت های دانش بنیان و فناور در 
صداوسیما، تولید و پخش خواهد شد.ایجاد ارزش افزوده باال مبتنی بر فناوری 
و نوآوری و جلوگیری از خام فروشی، نیز یکی دیگر از معیارهای حضور در 

برنامه های صداو سیما، برای فعاالن فناور و دانش بنیان است.
شــرکت های دانش بنیانی که متقاضی استفاده از این تسهیالت هستند، 
با ارسال نامه و نیز ارســال مســتندات الزم نظیر کاتالوگ محصوالت و 
رزومه شرکت، می توانند درخواســت خود را به معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری ارسال کنند.

راه حل کاهش التهابات ارزی

دانش بنیان ها برای حضور در صداو سیما مستقیماً درخواست دهند
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مركز توسعه تجارت الكترونيكی در حوزه استخراج 
رمز ارزها مجوز صادر نمی كند

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این حوزه هیچ  گونه مجوزی صادر نمی 
 نماید. پیرو اطالع از جعل نوعی مجوز فعالیت صادره از مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی در حوزه دستگاه  های اســتخراج رمزارز، به اطالع کلیه کسب  و 
کارهای فعال در این حوزه و مردم شریف ایران می  رساند طبق بند 2 تصویب 
 نامه شماره 5۸۱۴۴/ت55۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۰5/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، 
فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها فقط با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت امکان پذیر است که سازوکار اجرایی آن به استناد «دستورالعمل صدور 
جواز تأســیس و پروانه بهره برداری برای فعالیت استخراج رمزارز« به شماره 

5۰۰۷ مصوب ۹۸/۸/22 ابالغ شده است.
بر این اساس صدور این مجوز صرفاً از طریق سامانه بهین  یاب و توسط سازمان 
 های صنعت، معدن و تجارت در هر استان انجام می  شود و مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی در این حوزه هیچ  گونه مجوزی صادر نمی  نماید. بدیهی اســت 
حق پیگرد قانونی نســبت به هرگونه جعل مجوز به نام مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی، برای این مرکز محفوظ است.

اختتامیه مسابقه ی ابربازی
8 استارتاپ ابری جديد وارد بازار فناوری ايران شد

در پایان یک داوری سخت، تالش شش ماهه ی ۱۴ تیم ابربازی به مرحله ی 
آزمون رسید. انتخاب ۴ تیم برای رتبه های اول تا سوم، افزایش جایزه ی نقدی 
به 55۰میلیون تومان از سوی بانک پاســارگاد و هلدینگ فناپ و هم چنین 
سرمایه گذاری ۱.5میلیارد تومانی مجموعه ی شناسا و شتابدهنده ی تریگ آپ 
روی ۸ تیم، از دستاوردهای نخستین مسابقه ی تولید محصوالت ابری کشور بود. 
 )Cloud Native( به عالوه، محصوالت این تیم ها که همگی با ویژگی ابرزی
تولید شده اند، پس از تکمیل و آمادگی ورود به بازار، در بازارچه ی ابری آروان 

عرضه خواهند شد.

فروش محصوالت شركت های دانش بنيان به صورت ليزينگ
مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و مجلس صندوق نوآوری و شــکوفایی در 
بازدید از پارک علم و فناوری نیشــابور گفت: از این به بعد شرکت های فناور 
می توانند سرباز جذب  نمایند و این بعد از صدساله سربازی اجباری برای اولین 
بار اتفاق افتاده است و کار بزرگی بود. وی ادامه داد: طی دو سال قبل 5۰ هزار 
و ۷۹۰ میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان با بهره ارزان قیمت 
داده ایم و اعتقاد داریم نباید منابع در تهران متمرکز شود و با ایجاد صندوق هایی 

در استان ها، خدمات را به صورت ریز توزیع کرده و خواهیم کرد.
خالقی تأکید کرد: پنج هزار و میلیارد و ۸۸۰ میلیارد ریال طی دو سال اخیر به 
صندوق های پژوهش و فناور خراسان رضوی داده ایم تا این صندوق این مبالغ 
را به اعضا کمک کنند.مدیر امور ذینفعان و مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی 
گفت: تفاهم نامه با ۱2 بانک بسته شده است تا با اهرم سه برابر اعتبار ما، به اعضا 

وام بدهند و این می تواند کمک حالی برای افراد فعال در این حوزه باشد.
وی تصریح کرد: کل نیاز مالی شرکت ها در بســته ما دیده شده است و برای  
مثال خریداران تولیدات دانش بنیان می توانند به صورت لیزینگ و با ۹ درصد 
سود خریدهای خود را انجام دهند، وزارت نفت یکی از خریداران ما است و این 
لیزینگ می تواند توسعه بازار برای بخش های دانش بنیان ایجاد کنند.خالقی 
بیان داشت: تسهیالت چهار درصد برای ترهین دفتر داده می شود تا شرکت 
بتواند طی این مدت رشد نمایند و با توجه به افزایش هزینه های اجاره بها، نگرانی 

نداشته باشند.
وی در پایان اظهار داشت: درخواست داریم که به عنوان تنها نهاد مالی مصوب 
شده برای حمایت از شرکت های دانش بنیان باشیم و از موازی کاری جلوگیری 
به عمل آید.حمیده رضوی، رئیس هیئت مدیــره صندوق پژوهش و فناوری 
خراسان رضوی گفت: نباید منابع در مرکز استان تجمیع شود و شهرستان هایی 
مثل نیشابور نیز باید از این صندوق استفاده کنند و هدف ما نیز همین بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ میلیارد ریال دارایی های صندوق است و بیش از هزار 
میلیارد ریال تســهیالت به اعضا داده ایم ولی این میزان برای استان خراسان 

رضوی حقیقتاً کافی نیست.
رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری خراســان رضوی تأکید کرد: 
مهم ترین خط تمایز ما در صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با 
بانک ها و پارک های علم و فناوری این است که به غیر از شرکت های دانش بنیان 

هم تسهیالت داده می شود و لذا می تواند در ابتدای کار کمک کننده باشد.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معافيت گمركی به 500 شركت دانش بنيان تعلق گرفت

یکی از برنامه های مهم معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری تعامل با 
سازمان گمرک جمهوری اســالمی ایران اســت تا واردات و صادرات، برای 
شرکت های دانش بنیان و فناور تسهیل شود. در این راستا تا کنون 5۰۰ شرکت 
دانش بنیان توانسته اند از بسته تسهیالت گمرکی برخوردار شوند. بر اساس 
توافق صورت گرفته میان دو طرف و تدوین بسته حمایتی گمرکی، شرکت های 
دانش بنیان از امتیازات و معافیت های گمرکی قابل توجه ای برخوردار هستند. 
معافیت در پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و همچنین معافیت 
در پرداخت سود بازرگانی و عوارض صادراتی از جمله حمایت های تخصیص 

یافته در این حوزه است.
شــرکت های دانش بنیان می توانند برای واردات کاالهــای غیرتجاری خود 
در راســتای فعالیت های دانش بنیان از این معافیت ها استفاده کنند.کاالی 
دانش بنیان برای مهندســی معکوس، کاال و قطعات برای ســاخت کاالی 
دانش بنیان تا حد ســاخت نمونه اولیه، تجهیزات آزمایشــگاهی، تســت و 
کنترل کیفیت و ماشین آالت خط تولید، از جمله مواردی هستند که شامل 
معافیت های گمرکی می شوند.در سال ۱۳۹۸ تعداد ۹5 شرکت دانش بنیان از 
معافیت های گمرکی بهره مند شده اند. در مجموع نیز 5۰۰ شرکت دانش بنیان 

توانسته اند از معافیت های گمرکی در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.
برای واردات ماشین آالت خط تولید، ثبت سفارش الزامی است. در سایر موارد 
نیز چنانچه به تشخیص گمرک، ارزش کاالی وارداتی باال باشد بهتر است ثبت 
سفارش انجام شود.اگر کاالی وارداتی ماشین آالت خط تولید باشد و شرکت 
دانش بنیان دارای جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی 
فعالیت صنعتی و پروانه اکتشاف یا ســایر مجوزهای وزارت صنعت، معدن و 

تجارت باشد برای استفاده از معافیت ها باید به سامانه بهین یاب مراجعه کند.
این شرکت ها با مراجعه به این ســامانه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیز 
برخوردار خواهند شد.گاهی نیز شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از 
معافیت های گمرکی، مدعی می شوند که کاالی که قصد وارد کردن آن را دارند، 
فاقد نمونه مشابه داخلی است. دبیرخانه کارگروه مستقر در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، این ادعا را بررســی و نتیجه را از نهادهای مربوطه 

استعالم می کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایجاد بسته حمایت گمرکی قصد 
دارد تا دسترسی شرکت های دانشبنیان را به کاال، تجهیزات آزمایشگاهی و 

ماشین آالت مورد نظرشان را تسهیل کند.

اخبار

ساختاقالمموردنیازصنعتریلیبااستفادهازظرفیتشرکتهایدانشبنیان
»محمداسالمی«وزیرراهوشهرسازیبااشارهبهبرپایینمایشگاهدائمیدستاوردهایصنعتریلیگفت:درنمایشگاهیکهامروزافتتاحکردیم،تمامقطعاتساختداخلحوزهریلیاعماز
زیرساختوناوگانوتمامقطعاتیکهتاکنونازخارجخریداریشده،درمعرضنمایشقرارگرفتهاست؛اینجاتبدیلبهمحلیشدهتاشرکتهایدانشبنیانمراجعهکنندوساختاقالم
موردنیازرادردستورکارخودقراردهند،تاهموابستگیبهخارجنداشتهباشیموهمچنینزنجیرهتأمینوتدارکاتزیرساختحملونقلوصنعتریلیشکلبگیردتابتوانیمدرحوزه

صادراتسهمیبرایصنعتریلیدراختیاربگیریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
وام ودیعــه مســکن مانع 
دریافت سایر وام ها نمی شود
رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس در حالی تمام 
کاســه کوزه اوضاع بد مسکن را در کشــور سر دولت 
شکست که گویی مجلس در این میانه بی تقصیر است. 
این در حالی اســت که روحانی می گوید طی ۷ سال، 
مجموعاً ۴.5 میلیون  مسکن توسط دولت ساخته شده 
است. آنچه به بحران اجاره نشــینی دامن زده تورمی 

است که حاال گریبانگیر تمام بازارهای مالی است.  
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس با بیان این که ۷.۷ میلیون خانوار ایرانی 
اجاره نشین هســتند، گفت: »دولت مبالغ زیادی را 
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و آثار آن اختصاص 
داد و اکنون 2۰ هزار میلیــارد تومان برای وام ودیعه 
مسکن در نظر گرفته شده اســت. اگر قرار باشد این 
مبلغ را با همین روند پرداخت کنند، به ۷۰۰ هزار نفر 

وام پرداخت می شود در حالیکه در کشور ۷ میلیون 
و ۷۰۰ هزار مستاجر داریم که 2 میلیون نفر از آنها در 

اولویت هستند.«
وی با بیان اینکه وام مسکن قطعا برای خانه دار شدن 
کافی نیست، افزود: دولت مبالغ زیادی را برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا و آثار آن اختصاص داد و اکنون 
2۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن در نظر 

گرفته شده است.
وی ادامــه داد: اگر قرار باشــد این مبلــغ را با همین 
روند پرداخــت کنند، به ۷۰۰ هزار نفــر وام پرداخت 
می شود در حالیکه در کشــور  ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار 
 مســتاجر داریم که 2 میلیون نفر از آنهــا در اولویت 

هستند.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که برای پرداخت وام ودیعه مسکن 
به این 2 میلیون نفر ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز 
است، تصریح کرد: اگر رقم وام ها دو برابر شود دولت 
به ۱2۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای این 2 میلیون 

نفر نیاز دارد که رقم بسیار باالیی است.
حاجی بابایی گفت: بانک باید برای پرداخت وام اراده 
داشته باشد و وقتی مسئولیتی بر عهده کسی گذاشته 

می شود باید منابع آن نیز تامین شود. وی با بیان "اگر 
بتوانیم ساالنه یک میلیون مسکن بسازیم بسیاری از 
مشکالت حل می شــود"، افزود: اگر طی ۷ سال اخیر 
ه رســال یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته 
و تحویل می شــد، امروز گرانی، تــورم، کاهش ارزش 
پول ملی، افزایش قیمت ارز و... را نداشتیم. وی تاکید 

کرد: حرف هایی که می زنم هیچ شائبه سیاسی ندارد و 
مباحث کارشناسی اســت. ما هیچ چاره ای نداریم جز 
این که بخش تولید مسکن را فعال کنیم. این خواسته 

مردم ایران است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، تنگنای مالی 

دولت در پرئداخت وام ودیعه را بررسی می کند. 

سنگ اندازی بانك ها در  پرداخت وام وديعه مسكن ادامه دارد

سرگردانی متقاضیان  وام  ودیعه
وام وديعه مسكن به كارگران هم نرسيد

هزارتوی پرداخت وام کمک ودیعه مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

اگر کشور در شرایط ایده آلی به سر می برد، طبق گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت می توانست ساالنه یک میلیون واحد مسکونی احداث و تولید کند؛ اما انتقاد ایشان به دولت بی اساس است. آیا ایشان از جزیره 
دیگری به این کشور آمده که نمی داند مسائل تحریم و جنگ اقتصادی چه به سر اقتصاد کشور ما آورده است؟ 

ما در حال حاضر توان تولید یک میلیون مسکن را با این شرایط اقتصادی در کشور نداریم. طبق گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اگر در ۸ سال گذشته ۸ میلیون واحد ایجاد می کردیم نه به تورم االن می رسیدیم و 
نه به رقم ارز این چنینی. این سخنان در اصل حکم سمپاشی در اقتصاد کنونی است و علمی و منطقی نیست. با یک حساب سرانگشتی این مطلب را پی می گیریم. طی ۸ سال دولت آقای روحانی اگر سالی یک میلیون واحد تولید 
می شد در حال حاضر باید ۸ میلیون واحد تولید شده بود. اگر هر واحد شما ۷5 متر باشد تاکنون باید ۶۰۰ میلیون مترمربع آپارتمان سازی می کردیم. از کجا و براساس کدام پول؟ آیا ایشان می داند که کجا پول داریم که به مردم 
اعالم نمی کند؟ اگر ۶۰۰ میلیون مترمربع آپارتمان سازی می کردید و این رقم برای دولت هر مترمربع ۴ میلیون تومان هزینه دربرمی داشت برای دولت 2۴۰۰ میلیارد تومان هزینه داشت. دولت االن با ۴5۰ هزار میلیارد تومان 
کشور را با بودجه تصویبی مجلس بسته است. یعنی ۱۰ سال کشورداری را با این محدودیت ها و تحریم های اقتصادی کنار بگذاریم و به گفته ایشان، ۸ میلیون واحد آپارتمان بسازیم. آیا ایشان با این صحبت ها جز اینکه بخواهد 

موج بدبینی به دولت ایجاد کند قصد دیگری دارد؟ 
این در حالی است که بزرگ ترین مشکل در اعطای وام ودیعه برای مستاجران سنگ اندازی نظام بانکی است. دولت به ســرعت تصویب و بخشنامه کرده و مردم را هیجان زده می کند؛ اما وقتی عوامل اجرایی ازجمله بانک ها می 
خواهند این طرح را پیاده سازی کنند، رفتار خودخواهانه و واتیکانی نسبت به این قضیه دارند. مثل این است که این عوامل برای خودشان قوانینی دارند که این همه فشار و عجله و توجه را کم رنگ جلوه می دهند و اعتراض مردم را 
در پی دارند. این در حالی است که اگر وام ودیعه درست و به موقع توزیع می شد می توانست تا حدودی باری از دوش مستاجران باشد اما در شرایط کنونی مستاجر دو ماه صبر کرده، ۴ فرم پر می کند و ممیزی می شود. آنگاه تایید 
و تصویب می شود که به این فرد ۳۰ میلیون تومان وام ودیعه بدهند. اگر این فرد دو ماه پیش خانه را با پس انداز خود اجاره می کرد ۳۰ میلیون تومان همان واحد را ارزان تر می گرفت. این در حالی است که او دو ماه برای وام صبر 
کرده و به دلیل تورم موجود اجاره بها باال رفته و ایشان ۳۰ میلیون دریافتی وام ودیعه را یکی دو سال بیهوده به بانک ها قسط پرداخت می کند. اما زمانی که این وام به موقع داده نشده و هم موازی با تشکیل پرونده، قیمت اجاره باال 

رفته ماهیت تسهیالت و سبد حمایتی دولت از مردم تحت عنوان ودیعه مسکن ماهیت خود را از دست می دهد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله

شاپرک شصت و سومین گزارش ماهانه خود مربوط به شهریورماه سال ۱۳۹۹ 
را منتشر کرد. گزارشی که به آمار مجموعه تراکنش های شبکه پرداخت کشور 
اشاره دارد. در این گزارش مجموع تراکنش های شاپرک به 2۹22۰5۱۳۳۱ 
عدد رسیده و ارزش تراکنش ها نیز مبلغ ۴۸۷5۱2۷۰۰ میلیون ریال برآورد 
شده است. رشد اسمی ارزش تراکنش ها در شبکه شاپرک نسبت به ماه مرداد 
حدود 2.2۳ درصد افزایش پیداکرده است اما در طرف مقابل رشد حقیقی 
ارزش تراکنش های شاپرک ۱.2۹- درصد به نسبت ماه مرداد کاهش داشته 
است.در سوی دیگر در بین ابزارهای تراکنش دستگاه کارت خوان فروشگاهی 
کماکان با ۸۹.۸۷ درصد از سهم بازار پیشگام است و ابزارهای پذیرش اینترنتی 

و موبایلی به ترتیب ۶.۱۶ درصد و ۳.۹۷ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.
سهم مبلغی هر یک از خدمات شاپرک ارائه می دهند در بخش خرید کاال و 
خدمات ۹۷.55 درصد اســت و در بخش پرداخت قبض و شارژ تلفن همراه 

2.۴5 درصد است.

روند معکوس رشد نقدینگی و ارزش تراکنش های شاپرک
در بخشی از گزارش شــاپرک به ارزش تراکنش های شاپرک و اسکناس و 
مسکوک در دست اشخاص به نسبت نقدینگی اشاره شده است که درنتیجه 
آن می توان تغییر رفتار افراد جامعه در تمایل به پرداخت الکترونیکی را در طول 

زمان مشاهده کرد. در خرداد ۱۳۹۹ ارزش تراکنش های شاپرک ۱۴.۶۳ درصد 
از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه اردیبهشت ۹۹ کاهش 
۰.۷۰ درصدی را نشــان می دهد؛ اما در خرداد ۱۳۹۹ ارزش تراکنش های 
شاپرک کاهش 2.2۹ درصدی داشته است که در قیاس با رشد 2.۴۰ درصدی 
نقدینگی نسبت به ماه گذشته آن افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش های 

شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت ۹۹ را در پی داشته است.
در خرداد ۱۳۹۹ حدود 2.۱۸ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اســکناس و 
مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت 
۹۹ کاهش ۰.۰۸- درصدی را تجربه کرده اســت. در خرداد ۹۹ نیز میزان 
نقدینگی با افزایش 2.۴۰ درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک 
در دست اشــخاص نیز با کاهش ۱.۱۶- درصدی همراه بوده است. الزم به 
ذکر است که آمار نقدینگی در گزارش شهریورماه شاپرک تا خردادماه ۹۹ 

به روزرسانی شده است.
نکته جالب توجه اینکه روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 
در طول مدت موردبررسی )از ابتدای ســال ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹( در این 
گزارش دارای برآیند صعودی بوده است همچنین نسبت ارزش تراکنش های 
 شــاپرک نســبت به تولید ناخالص داخلــی درمجموع رونــدی صعودی 

داشته است.

کاهش تراکنش های ابزارهای پذیرش اینترنتی
متوسط تراکنش هر ابزار شاپرکی در شهریور ۱۳۹۹، 25۴ تراکنش است که 
این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۰.۱۴ واحدی را تجربه 
کرده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش 
اینترنتی است. در شهریورماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 
۸۹.۴ درصدی از ۱۳۷ تراکنش در مردادماه ۱۳۹۸ به ۱۳2 تراکنش رسیده 
است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی نیز ۸۳ تراکنش است 
که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش ۳.۰۱ واحدی همراه بوده است. 
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت خوان فروشــگاهی نیز با ۱.2۸ واحد 
افزایش نســبت به مرداد ۱۳۹۹ به ۳۰۱ عدد در شــهریورماه رسیده است. 
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور ۱۳۹۹ با کاهش 
 ۱5۶.۰۳ میلیون ریالی نســبت به ماه گذشــته به 5۶۳.۰۱ میلیون ریال 

رسیده است.
همچنین شبکه پرداخت الکترونیک کارتی سه خدمت خرید کاال و خدمات، 
پرداخت قبض و خرید شارژ و مانده گیری را به جامعه ارائه می کند. در شهریور 
۱۳۹۹ نزدیک به ۸۶.۹۹ درصد خدمات ارائه شــده توسط شبکه شاپرک از 
 نوع خرید کاال و خدمات بوده که نســبت به ماه گذشته ۰.۱۰ درصد داشته 

است.

گزارش شهريورماه شاپرک منتشر شد
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