
بر اساس آخرین آمارها تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار بنگاه آسیب 
دیده از کرونا موفق به دریافت تســهیالت حمایتی کرونا شده 
اند و با توجه به عدم تمدید مهلت زمــان ثبت نام، متقاضیان 
دریافت وام کرونا تنها ۱۰ روز دیگر برای ثبت نام در ســامانه 

کارا فرصت دارند.
به گزارش ایسنا، در حالی که تا پایان مهرماه و موعد اتمام مهلت 
ثبت نام دریافت تسهیالت حمایتی کرونا ۱۰ روز بیشتر باقی 
نمانده کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در بیست و 
هشتمین جلسه خود اعالم کرد که زمان ثبت نام دیگر تمدید 

نخواهد شد. گزارشها حاکی از آن است که طی هفته های اخیر 
به طور متوســط روزانه بیش از ۲۵۰۰ نفر از شاغالن کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیالت کرونا در 
سامانه کارا ثبت نام کرده اند؛ بر همین اساس کارگروه مقابله 
با پیامدهای اقتصــادی کرونا از بانکهای عامل خواســته تا با 
جدیت بیشتری نسبت به پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا به 

متقاضیان تا پایان مهرماه اقدام کنند.
بنابر اعالم معاونت توسعه اشــتغال وزارت کار،  تاکنون ۲۹۲ 
هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا موفق به دریافت وام کرونا شده 

و از مجموع ۷۰۴ هزار پرونده بررسی شده در جریان پرداخت 
تسهیالت کرونایی، ۵۴۴ هزار پرونده جهت پرداخت به بانکها 
معرفی شده و ارزش تســهیالت پرداختی به ۲۹۲ هزار بنگاه 

آسیب دیده بیش از ۵۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تاکنون بیش از ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تسهیالت کرونا 
ثبت نام کرده و طی یک ماه گذشته پرداخت تسهیالت حمایتی 
دولت به کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ 
درصد رشد داشته است.پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاستهای وزارت کار 

در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار بوده 
و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از 
شیوع ویروس کرونا را متحمل شــده و دارای لیست بیمه در 
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، به منظور استفاده از 
تسهیالت مذکور با مراجعه به سامانه کارا مراحل ثبت نام خود 

را دنبال کردند.
تاکنون بیش از ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تسهیالت کرونا 
ثبت نام کرده و در یک ماه گذشته پرداخت تسهیالت حمایتی 
دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ درصد 

رشد داشــته اســت. پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مهلت ثبت نام وام کرونا را تا پایان 
شهریور ماه تمدید کرده بود اما بر اســاس تصمیم جدید این 
کارگروه، مقرر شد تا یک ماه دیگر برای ثبت نام به متقاضیان 
دریافت تسهیالت حمایتی کرونا مهلت داده شود؛ بر این اساس 
با توجه به آنکه کارگروه مقابله با پیامدهــای اقتصادی کرونا 
اعالم کرده که زمان مذکور دیگر تمدید نخواهد شد، متقاضیان 
دریافت وام کرونا ۱۰ روز فرصت دارند تا درخواست خود را در 

سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir  به ثبت برسانند.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۱۳۰ 
درصدی مولفه های تولید نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار در سال 
۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده 
می کنند مشمول قیمت گذاری هســتند؛ بنابراین 
تولیدکنندگان معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده اند 

باید افزایش قیمت داشته باشند.
عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور 
متوســط آلومینیوم ۱۵۴، درصد فوالد ۲۱۲ درصد، 
برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد نســبت به سال 
گذشته افزایش قیمت داشته و این در حالی است که 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد ماه امسال مجاز 
شــدند قیمت های خود را حدود ۲۵ درصد افزایش 
دهند. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز 
در این صنعت در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته 

۱۶۳ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: برای مثال در بخش آبگرمکن و پکیج اگر 
براســاس افزایش قیمت مواد اولیــه قیمت گذاری 
می کردیم باید در مهر ماه امســال در آبگرمکن ۱۳۴ 
درصد و در پکیج ۱۵۸ افزایش قیمت می داشــتیم؛ 
یعنی نرخ برخی از کاالها پنج تا شش برابر قیمتی است 

که سازمان حمایت تعیین کرده است.

او خاطرنشــان کرد: با در نظر گرفتن این شرایط 
قیمت گــذاری بــرای محصوالت لــوازم خانگی 
امکان پذیر نیست و ورود ســازمان حمایت و ستاد 
تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی بالموضوع اســت. 
با  استناد به مستندات حقوقی و قانونی که به وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( ارائــه کردیم، 
می توانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان 
حمایت به قیمت گذاری لوازم خانگی موضوعیت 
ندارد و اگر هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، 
باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت نهاده های 
تولید خوداظهاری کننــد و در صورت بروز تخلف 
سازمان حمایت ورود کند؛ اما اعالم تکلیف قیمت ها 
از این سازمان حمایت در بازار لوازم خانگی راه حل 
نیســت و امکان ادامه تولید لــوازم خانگی در این 

شرایط وجود ندارد.
هاشمی از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت، 
ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
خبر داد و گفت: درخواست ما این است که تصمیمات 
اتخاذ شده در حوزه فوالد و خودرو به صورت منطقی به 
صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند؛ چرا که طبق 
مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲۵ قلم 
محصولی که از ارز دولتی استفاده می کنند مشمول 

قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند 
طبق مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه داده اند 

باید افزایش قیمت داشته باشد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران با بیان اینکه 
تداوم این وضعیت موجب ضرر تولیدکنندگان می شود، 
گفت: باید هرچه زودتر درباره این بازار تعیین تکلیف 
نهایی صورت گیــرد. در در حال حاضر اگــر در بازار 
افزایش قیمت های نامتعارف مشاهده می شود ربطی 
به تولیدکنندگان ندارد. به عبارت دیگر در اثر اشتباهات 
استراتژیک ســازمان حمایت و ســتاد تنظیم بازار، 
تولیدکننده و مصرف کننده ضرر می کنند و به صورت 

پنهانی افرادی به صورت غیرقانونی سود می برند.
به گزارش ایسنا، خرداد ماه امســال افزایش قیمت 
لوازم خانگی خبرساز شده و در نهایت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان اعالم کرد که در 
قیمت های لوازم خانگی بازنگری شــده، تلویزیون 
حداکثر ۲۰ درصد و ســایر لــوازم خانگی حداکثر 
۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نســبت به بهمن 
سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و عرضه 
کنندگان لوازم خانگی ملزم شــدند قیمت های خود 
را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش نرخ 
ارز در هفته های گذشته دوباره گزارش هایی از افزایش 

قیمت در این بازار شنیده شده است.

فائو درباره تأثیرات مخرب بیماری ویروس کرونا 
بر آسیب پذیرترین اقشار جوامع هشدار داد.

به گزارش دفتر نمایندگی فائــو در تهران، این 
سازمان اعالم کرد: روز جهانی غذا در سال ۱۳۹۹ 
که برابر با ۷۵ مین سالگرد تأسیس فائو است در 
شرایطی استثنایی فرا می رســد که کشورهای 
سراســر جهان با تأثیرات گســترده همه گیری 
جهانی بیماری ویروس کرونا دست و پنجه نرم 
می کنند. اکنون زمان اندیشیدن درباره آینده ای 
است که قرار است شانه به شــانه یکدیگر آن را 

بسازیم.
در این خصوص، فائو از تمامی دست اندرکاران در 
سراسر جهان می خواهد تا به مناسب روز جهانی 
غذا، دست در دست هم دهند تا به صورت فوری 
به شــکاف ها و نقصان های تغذیه ای و معیشتی 
که در میانه همه گیری بیمــاری ویروس کرونا 
آسیب پذیرترین اقشــار جامعه را گرفتار کرده 

است، رسیدگی کنند.
برآوردهای اخیر منتشــر شــده از ســوی فائو 
نشــان می دهند که همه گیری بیماری ویروس 
کرونــا و پیامدهای اقتصــادی آن می تواند ۸۳ 
تــا ۱۳۲ میلیون نفــر دیگر را در ســال جاری 
میالدی به جمعیــت دچار کمبــود تغذیه در 

جهان اضافــه کند؛ همچنیــن، وضعیت تغذیه 
اکثر گروه هــا و جمعیت های آســیب پذیر به 
علت تأثیرات بهداشــتی و اقتصادی-اجتماعی 
 بیمــاری ویــروس کرونــا، احتمــاالً وخیم تر 

خواهد شد.
با توجه به این شــرایط، فائــو از تمامی مقامات 
و نهادهای مســئول در سراســر کــره خاکی 
می خواهــد تــا از طریــق گســترش و بهبود 
برنامه هــای ارائه کمک های غذایــی و حمایت 
اجتماعی، شــامل کمک های نقدی و همچنین 
ایجاد شــرایط ایمــن و درآمــد پایــدار برای 
حمایت از معیشــت کشــاورزان خرده مالک و 
کارگران زنجیره ارزش غذا، نیازهای فقیرترین 
 و آســیب پذیرترین خانواده هــا را در اولویــت 

قرار دهند.
پاسخ کشورها به بیماری ویروس کرونا فرصتی 
است تا از طریق تاب آورتر کردن نظام های غذایی 
در برابر شــوک ها و همچنین افزایش پایداری 
آن ها از طریق ترویج شیوه های کشاورزی سازگار 
با طبیعت، شــرایط را به گونه ای بهتر از گذشته 

بازسازی و احیا کنند.
ترویج شیوه های کشــاورزی دوستدار طبیعت 
و هوشــمند به اقلیم، همچــون اگرواکولوژی، 

کــه موجــب حفــظ منابــع طبیعــی زمین، 
ســالمت ما و اقلیم می شــود، می تواند فرآیند 
تخریــب زیســت گاه ها را – کــه در شــیوع 
 بیماری هــا نقش آفریــن اســت – را کندتر و 

آهسته کند.
فائــو، همچنیــن بــه نهادهــای تنظیم گر و 
سیاست گذار توصیه می کند تا در هنگام تالش 
جهت غلبه بر بحران های ســالمتی و اقتصادی، 
اقداماتی را اتخاذ کننــد که از بی ثباتی قیمت ها 
جلوگیری کنند. عــالوه بر آن، ضــرورت دارد 
تا از طریق تقویــت همکاری هــا و تأمین مالی 
بین المللی، از تأثیرات مخــرب این بحران ها بر 
کشــاورزان خرده مالک در کشورهایی که منابع 

محدودی دارند، جلوگیری شود.
فائو به عنوان نهاد پیشــروی سازمان ملل متحد 
در ترویج و ارتقــای امنیت و ایمنــی غذایی و 
تغذیه، با ارائه توان تخصصی خود به کشورهای 
عضو، از تالش های آن ها برای اتخاذ سیاست ها 
و اقداماتی که تضمین کننــده برقراری زنجیره 
تأمین غذا و دسترســی همگان به غذا اســت، 
حمایت می کند. به یاد داشــته باشیم که همه 
 ما در تحقق دنیایی بدون گرسنگی و سو تغدیه 

نقش آفرین هستیم.

با توجــه به این که دولت تا پایان ســال باید ســه 
صندوق سرمایه  گذاری خود را در بازار سرمایه در 
قالب ETF عرضه کند و با توجه به این که تاکنون 
دارا یکم و پاالیش  یکم عرضه شده است باید در چند 

ماه پیش رو منتظر عرضه سومین صندوق باشیم.
به گزارش ایســنا، طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 
صندوق های سرمایه  گذاری قابل معامله در بورس 
که باقیمانده سهام دولت در برخی بانک ها، بیمه ها، 
پاالیشگاه ها، صنایع خودرو و فلزی است باید امسال 

در بورس عرضه شود.
براین اساس نخستین صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله بانک و بیمه شامل باقی مانده سهام دولت در 

بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه 
البرز و اتکای امین و دومین صندوق سرمایه  گذاری 
قابل معامله پاالیشی شامل باقی مانده سهام دولت 
در پاالیشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز 

در بازار سرمایه عرضه شدند.
پیش از این اعالم شده بود سومین صندوق سرمایه  
گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی 
)باقی مانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، 
ســایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مــس ایران( 

خواهد بود.
با ایــن حال به نظر می رســد دولــت در نظر دارد 
باقی مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و 

صادرات را در قالب داراسوم در بازار عرضه کند، زیرا 
طبق آمار ۳۰ درصد دارایکم به فروش رفت و دولت 
می خواهد باقی مانده ســهام خود را در بانک های 
ملت، تجارت و صــادرات را در قالب ETF عرضه 
کند. البته بــرای این منظور بایــد صندوق جدید 
تشکیل شود و احتماال قیمت آن با دارا یکم متفاوت 

خواهد بود.
این در حالی اســت که هنوز زمان عرضه سومین 
صندوق دولتی که شــامل خودرویی ها و فلزی ها 
می شود مشــخص نشده اســت اما همان طور که 
ذکر شد همه صندوق های ETF باید تا پایان سال 

جاری در بورس عرضه شود.

قیمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانی در 
پی بهبود اندک ارزش دالر کاهش پیدا کرد. به گزارش 
ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد 
کاهش، به ۱۹۱۰ دالر و ۷۶ سنت رسید. در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۹۲۳ 
دالر رسید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه با دو دالر 
و ۷۰ ســنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۹۲۸ دالر 
و ۹۰ سنت بسته شده بود. هووی لی، اقتصاددان بانک 
OCBC درباره روند بازار گفت: شــاخص دالر بهبود 
پیدا کرده و با عدم کاهش بیشــتر ارزش دالر، بازار طال 
در حال حاضر دچار تالطم شــده اســت. شاخص دالر 
در برابر ســبدی از ارزهای رقیب ۰.۱ درصد رشد کرد. 

بازارهای سهام آسیایی عقب نشینی کردند. الیحه کمک 
مالی کرونایی موضوعی اســت که در حال حاضر مورد 
توجه سرمایه گذاران قرار دارد. سخنگوی کاخ سفید روز 
دوشنبه گفت: سنا با آنچه پرزیدنت ترامپ می خواهد، 
همراهی می کند. پس از این که مذاکرات درباره بسته 
کمک مالی گســترده با موانعی روبرو شــد، ترامپ روز 
یکشنبه از کنگره خواسته بود نسخه اولیه الیحه کمک 
مالی را تصویب کنند. بسته کمک مالی جدید از قیمت 
طال پشــتیبانی کرده و این فلز را به عنوان پناهگاه امن 
دارایی در برابر تورم، با افزایش تقاضا روبرو خواهد کرد. 
بهای این فلز ارزشمند تحت تاثیر اقدامات محرک مالی 
کم سابقه بانکهای مرکزی و دولتهای جهان برای مقابله با 

تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
تاکنون حدود ۲۶ درصد رشد کرده است. بر اساس گزارش 
رویترز، در این بین عاملی که به ابهامات اقتصادی افزوده 
است، افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در اقتصادهای 
بزرگ دنیا شــامل آمریکا و انگلیس بوده اســت. شمار 
مبتالیان جهانی از مــرز ۳۷.۶۸ میلیون نفر عبور کرده 
است. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ۱.۵ درصد سقوط کرد و به ۲۴ دالر و ۷۳ 
سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری 
با ۰.۴ درصد کاهش، ۸۶۹ دالر و ۶۳ سنت معامله شد. 
بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۱۳ درصد 

کاهش، در ۲۳۹۸ دالر و ۵۴ سنت ایستاد.

متقاضیان وام کرونا فقط ۱۰ روز مهلت دارند

فائو درباره تاثیر مخرب کرونا بر اقشار آسیب پذیر هشدار داددرخواست افزایش قیمت مجدد لوازم خانگی
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

هشدار درباره شوک 
جدید ارزی

ناکارآمدی ابزارهای 
مالیات ستانی

نگاه بلندمدت 
به بورس

بانک مرکزی راهی را برای 
کنترل سرکشــی دالر در 
پیش گرفته کــه پیش از 
این پیموده شــده ولی جز 
شکست، نتیجه ای برای ما در بر نداشته است. پیش 
از این ما تجربه تزریق ارز ازسوی بانک مرکزی به 
بازار ارز را داشتیم که در آن زمان ۱۶۰ میلیارد دالر 

یا حتی بیشتر وارد...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

  محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه
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تعلل در مالیات ستانی 
از ثروتمندان

طرح  مسکن استیجاری 
روی میز شهرداری و دولت

سهامداران برای ماندن یا خروج از بورس تردید دارند

شاخص  بورس  بر سر دو راهی
صفحه3

صفحه۴

جدال  برای  مهار سرکشی  دالر
دالر در صرافی   ملی 31200   و  در   بازار آزاد 31750   تومان   قیمت   خورد

ربیعی:   قیمت   دالر   واقعی   نیست     

آزادسازی   منابع   بلوکه  شده   بازار   ارز   را    به   چه   سمتی    می برد؟

۷ ماه از قانون یک ســاله بودجه سال ۹۹ می گذرد 
و امــا تصویب آییــن نامه اخــذ مالیــات از خانه 
و خودروهــای لوکس معطل هیات دولت اســت. 
در حالی هفــت ماه از زمان اجرایی شــدن مالیات 
ســتانی از خانه های خالــی و خودروهای لوکس 
می گذرد که گویی دولت همچنــان تمایلی برای 
اجرای آن ندارد. مالیات ســتانی از خانه های خالی 
و خودروهای لوکس می تواند درآمدهای دولت را 
افزایش دهد و به نوعی جایگزینی برای درآمدهای 
نفتی باشد. در طول این هفت ماه چندین بار توسط 
مســئوالن بر ضرروت اجرای این طرح تاکید شد 
 ولی تا به امروز این طــرح وارد فاز عملیاتی جدی 
نشده است.  دریافت مالیات از ثروت و دارایی اشخاص 

مثل خودرو و خانه در اکثر...

چراغ سبز امروز حناچی و اسالمی، مسکن استیجاری 
را که سالهاست بر ســر زبانها افتاده به اجرا نزدیک 
کرد؛ هرچند هنــوز توافقنامه یا قــراردادی در این 
زمینه به امضا دولت و شــهرداری نرســیده است.
به گزارش ایســنا، احداث مسکن اســتیجاری به 
منظور کنترل و ســاماندهی بازار مســکن از زمان 
مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی 
مطرح شــد. با این حال به دلیل وجود مخالفتها با 
احداث خانه های کوچک متــراژ که عمدتا از طرف 
 برخی کارشناســان و نماینــدگان مجلس عنوان 
می شد، طرح مجال اجرا به خود نگرفت. با استعفای 
عباس آخوندی و آمدن محمد اســالمی از ســال 
 گذشــته رایزنی دولت و شــهرداری برای ساخت 

خانه های استیجاری آغاز شد....



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

عرضه سهام شرکت  های دولتی 
بدون تردید ادامه می یابد

در جلســه روز ســه شنبه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، رئیــس کل بانک مرکزی از 
تالش های انجام شده برای استفاده از منابع 
ارزی در خارج از کشــور، گزارشی ارائه کرد و 
با تشــریح توافقات خود با مسئولین عراق در 
سفر به این کشــور، از تالش های گسترده تر 
برای استفاده از منابع ارزی در سایر کشورها 
و گشــایش های مفیدی که در این خصوص 

صورت گرفته، خبر داد.
حسن روحانی پس از گزارش رئیس کل بانک 
مرکزی، با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای 
دسترسی و اســتفاده از منابع ارزی مسدود 
شده کشــورمان در خارج از کشور گفت: هر 
چند تحریم های آمریکا شرایط سختی برای 
تعامالت اقتصادی کشور ایجاد کرده است، اما 
با تالش های انجام شده، استفاده از این منابع 
در حال افزایش اســت و تخصیــص منابع به 
مصارف کاالهای اساســی و نیازهای تولیدی 

کشور استمرار خواهد یافت.
در این جلســه همچنین دکتــر محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه از سفر خود به چین و 
دیدار و توافقات با مقامات این کشور در حوزه 
تبادالت مالــی و پولی و روابط دو کشــور در 

حوزه حمل و نقل دریایی گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور پــس از این گــزارش، با بیان 
اینکه توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت 
ملموس با دیپلماســی اقتصادی گره خورده 
است، تصریح کرد: باید در این مقطع با تقویت 
اولویت های ارتباطی خود، با چین، کشورهای 
منطقه اوراسیا و همســایگان، در حوزه های 
مختلف از انرژی تا فناوری، برای توسعه روابط 

اقتصادی برنامه ریزی ویژه ای انجام دهیم.
روحانی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تسریع 
در پیگیری اجرای توافقات با کشورهای منطقه 
است، خاطرنشــان کرد: در این زمینه فعال 
شدن کمیسیون های مشــترک اقتصادی با 
کشورهای هدف ضروری اســت و در اهداف 
اقتصادی تجارت با شرق و همسایگان، توجه 
به سیاست صادرات محور بودن باید در اولویت 

قرار گیرد.
رئیس جمهور همچنین گســترش همکاری 
با اتحادیه اوراســیا را از نظــر اقتصادی قدم 
بسیار مهمی دانســت و گفت: ایران عالوه بر 
ظرفیت تولید و تامیــن واردات برخی از این 
کشــورها، با توجه به قرار گرفتن در بهترین 
موقعیت ترانزیتی، می تواند مسیری مناسب 
برای ترانزیت کاالهای کشــورهای عضو این 

اتحادیه باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود تاکید بر واگذاری ســهام دســتگاه های 
دولتی را نشان از عزم راسخ دولت برای بهینه  
سازی روند خصوصی  سازی در کشور برشمرد 
و اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت  
های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه 

خواهد یافت.
روحانی اظهارداشــت: برنامه عرضه ســهام 
شرکت های دولتی در بازار سرمایه در راستای 
چابک سازی، اجرای سیاست های کلی اصل 
44 و حمایت از بازار ســرمایه به ویژه هدایت 
نقدینگی به سوی اشتغال  مولد و در مجموع 
مردم محــور کــردن اقتصاد، شفاف  ســازی 
فعالیت های اقتصادی و زدودن فســاد از بدنة 

اقتصاد  انجام می گیرد.
رئیس جمهــور در عین حــال تاکید کرد که 
رونق، پویایی و فســادزدایی جدی از اقتصاد 
کشور و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم از 
طریق تداوم عرضة ســهام بنگاه های بزرگ و 
متوسط باید با یک طرح دقیق انجام گیرد که 
دولت چنین طرحی را تهیه کرده و با دقت و 

جدیت در حال اجرای آن است.
روحانــی از مصادیق عینــی ایــن برنامه را 
عرضة سهام شــرکت های بزرگ پتروشیمی، 
پاالیشــی، فلزی، بانکی، بیمه ای، خودرویی 
و زیرمجموعه های آنها برشــمرد که از طریق 
عرضة مســتقیم و صندوق هــای مالی قابل 
معامله )ای تی اف( و سایر روش ها تحقق پیدا 

کرده و این روند ادامه دارد.
پس از گزارش وزیر راه و شهرسازی از پرداخت 
تسهیالت کرونایی به شــرکت های حمل و 
نقل هوایی و ریلی، رئیــس جمهور برای رفع 
موانع و تسریع و تســهیل در پرداخت مالی و 
تســهیالت در نظر گرفته و مصوب ستاد ملی 

کرونا دستورات الزم را صادر کرد.

خبر

بانک مرکزی بــا اعالم عرضه 
روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار 
ارز و همچنین تعیین ســقف 
خرید ۵۰۰ هــزار دالری برای 
بانک ها و صرافی ها، خبر از ورود 
جدی بازارساز برای جدال با عوامل برهم زننده آرامش بازار 
ارز داشت؛ اقدامی که نشانگر آغاز فصل جدیدی از رقابت 
بازارساز با دالالن برای ایجاد ثبات در بازار است.از یکشنبه 
هفته جاری، جدال بازارساز و نوســان گیران بازار ارز وارد 
مرحله جدیدی شد. گذر قیمت دالر در بازار آزاد از مرز ۳۰ 
هزار تومان باعث شد تا بازارساز به نقش آفرینی فعاالنه تری 
روی بیاورد و در مهمترین اقدام صورت گرفته،  بانک مرکزی 
با اعالم این خبر که ســقف خرید بانک هــا و صرافی ها در 
بازار متشــکل ارزی به ۵۰۰ هــزار دالر افزایش می یابد و 
بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار مزبور به صورت 
اسکناس عرضه خواهد کرد؛ مهم ترین سیگنال تقویت عرضه 
ارز را به نوسان گیران و سفته بازان این بازار، منتقل کرد. البته 
این تنها اقدام بازارساز در این روز نبود و صرافی های بانکی 
روز یکشنبه در حالی کار خود را آغاز کردند که فاصله معنادار 
هزار تومانی میان قیمت خرید و فروش ارزهای خود قائل 
شدند. این در حالی بود که طی هفته های اخیر، قیمت خرید 
ارز تنها ۱۰۰ تومان از قیمت فروش آن در صرافی های عامل 

سیاست های بازارساز تفاوت داشت.

ورود فعاالنه و شفاف بازارساز به جدال
این اقدامات بانک مرکزی از آنجا اهمیت دارد که نشان 
دهنده عزم جدی بازار ساز برای اصالح قیمت ارز در قله 
قیمتی آن و مدیریت نوسان این بازار است. اعالم شفاف 
حجم مداخله روزانه بازارساز در بازار ارز اقدام بی سابقه ای 
بود که روز یکشــنبه اتفاق افتاد.  بازارساز با اعالم میزان 
ســطح عرضه ارز و تاریخ ورود به بازار، شفافیت را به این 
عرصه وارد کرد و به فعاالن بــازار، پیام تطبیق معامالت 

خود با این سیاست جدید را داد.
البته پیش از این بانک مرکزی در چندین مرحله سقف 
خرید و فروش نقدی ارز را در بازار متشــکل ارز افزایش 
داده بود، از جمله اینکه سقف خرید و فروش کارگزاران 
در بانک ها و صرافی ها از ۱۰ هــزار دالر به ۵۰ هزار یورو 
یا معادل آن افزایش یافته بود. اما طی تصمیم اخیر بانک 
مرکزی این مبلغ رشد چشمگیری یافت و به مبلغ ۵۰۰ 

هزار دالر رسید.  
انتشــار خبر عرضه هفتگی ۳۰۰ میلیون دالر در بازار، 
توانست جدال روز یکشنبه را به نفع بازارساز ساز خاتمه 
دهد و با وجود آن که مسیر معامالت در ادامه روند هفته 
گذشته، سیری صعودی داشت، اما با اعالم این خبر قیمت 
دالر بازار آزاد در قله ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومانی متوقف شد و در 
ساعات پایانی معامالت شبانه کانال های مجازی به قیمت 
۳۰ هزار ۷۰۰ تومان رسید. به اعتقاد فعاالن بازار، عرضه 

حجم ســنگین روزانه ۵۰ میلیون دالر در بازار بر تعداد 
فروشندگان ارز می افزاید و خریداران را نسبت به خرید ارز 
در قیمت های نجومی مردد می سازد. امری که به ریزش 
قیمت ها منتهی خواهد شد. از سوی دیگر حرکت بازارساز 
به ســمت تقویت عرضه می تواند تاثیرگذاری دالالن را 

کاهش دهد و از جو هیجانی بازار بکاهد.
به اعتقاد این گروه از فعاالن بــازار، افزایش قیمت ارز در 
هفته های اخیر تنها به انتظــارات تورمی که در جامعه 
ایجاد شــده، مربوط است. مســئله ای که دولت دونالد 
ترامپ در آمریکا به طور مداوم و با استفاده از تمام ابزارهای 
سیاســی، اقتصادی و خصوصا تبلیغاتی خود، در جهت 
تقویت و تحریک آن تالش می کند. در این شرایط دالالن 
و نوسان گیران بازار ارز نیز دلخوش به پیروزی ترامپ در 
انتخابات پیش روی آمریکا، تمام تالش خود را برای حفظ 
روند صعودی قیمت ارز به کار بسته اند. آن ها با تقویت باور 
پیروزی حتمی ترامپ در انتخابات پیش رو و سوار شدن بر 
موج های تبلیغاتی دولت آمریکا، مانند اعمال تحریم های 
ثانویه بر ۱۸ بانک ایرانی، توانسته اند این انتظارات تورمی 
را در بستر جامعه تقویت کرده و روند صعودی قیمت ارز را 
استمرار بخشند. این در حالی است که تحریم اعمال شده، 
تکرار تحریم های پیشین بوده و تبعات اقتصادی جدیدی 
نخواهد داشت و از سوی دیگر حتی در صورت نو و بدیع 
بودن این تحریم، زمان اجرای آن 4۵ روز بعد اعالم شده 
است و منطقا باید تاثیر آن بر بازارهای داخلی خیلی پس 

از این تاریخ رخ می داد.
از دیگر تالش های این گروه در بــازار را که می توان آن 
را اولین واکنش به اقدامات روز یکشــنبه بانک مرکزی 
نیز توصیف کرد، انتشــار شایعه اســتعفای عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی، در عصر همان روز است. 
شایعه ای که فورا تکذیب شد و نتوانست موفقیتی را برای 
شایعه سازان به همراه آورد. به هر روی در شرایط فعلی بازار، 

فرصت طلبان به ماهی گیری از آب گل آلود روی آورده اند 
و طی معامالت شــبانه در کانال های تلگرامی و حتی در 
روزهای تعطیلی مانند اربعین، آن ها با انجام سفته بازی ها، 
مصرانه بر تقویت انتظارات تورمی و خنثی سازی اقدامات 

بانک مرکزی ادامه می دهند.

چالش های پیش رو برای موفقیت در جدال
اقدامات و اتفاقات روز یکشــنبه به معنای پایان جدال 
بازارساز با نوسان گیران بازار ارز نیست. بلکه نشان شروع 
رقابتی سخت و پرچالش اســت. در این رقابت بازارساز 
توانست روز یکشنبه از رقیب خود پیشی بگیرد. قیمت 
دالر در بازار آزاد هزار تومان کاهش یافت و روز دوشنبه نیز 
معامالت این بازار از محدوده قیمتی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان 
آغاز شــد. در صرافی های بانکی نیز در حالی که قیمت 
فروش دالر در روز یکشــنبه ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان بود، 

روز دوشنبه با قیمت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد.
ولی از میانه های روز دوشــنبه، مجددا این نوسان گیران 
و سفته بازان بازار ارز بودند که توانســتند در این جدال 
موفق تر عمل کنند و روند افزایشی قیمت ها را به بازار ارز 
بازگردانند. در نتیجه در عصر روز دوشنبه بازار به تدریج 

شاهد افزایش قیمت خرید و فروش دالر بودیم.
برای درک علل پایایی توان رقبای بازارساز در این جدال،  
باید توجه داشت که بازارســاز در این رقابت سنگین، با 
مشکالت فراوانی مواجه بوده است. به اعتقاد کارشناسان 
مالی و بانکی، تحریم های سنگین و بی سابقه آمریکا که با 
بحران کرونا نیز همراه شده است، توان بازار ساز را محدود 
کرده، اما با وجود این محدودیت ها، بازار ســاز تاکنون 
توانسته با استفاده از ابزارهای مختلف به مقابله با دالالن 
برود.  تحریم هایی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی با 
هدف به زانو درآوردن اقتصاد ایران طراحی شده بودند. این 
تحریم ها هرچند بعد از دو سال و نیم هنوز به هدف خود 

نرسیده است، اما همچنان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار 
داده است. با توجه به اینکه اعمال نرخ های دستوری برای 
ارز از ســوی بانک مرکزی، به گفته کارشناسان تدبیری 
شکست خورده اســت که تنها به افزایش شلوغی صف 
مقابل صرافی ها و گرم شــدن بازار سیاه کمک می کند، 
بانک مرکزی تاکنون از نرخ گذاری خودداری کرده و سعی 
کرده به صورت غیر مستقیم، بازار را کنترل کند. فشار به 
صادرکنندگانی که ارزهای حاصل از صادرات خود را به 
کشور بازنگردانده اند نیز همچنان با پیگیری از نهادهای 
نظارتی و قضایی ادامه دارد. اما تمهید دیگر بانک مرکزی 
برای کنترل این شــرایط، یافتن راهی برای بازگرداندن 
ارزهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است. به اعتقاد 
کارشناسان منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهایی 
مانند کره جنوبی، چین و عراق در صورت آزادسازی می 
تواند شرایط بازار ارز را به کلی متحول کرده و این جدال 

سنگین را به نفع بازارساز تغییر دهد.
اما در این میان اخبار خوبی هم منتشــر شده است که 
در صورت موفقیت می تواند در رقابت میان بازارســاز و 
نوسان گیران طی روزهای آتی تاثیرگذار باشد. سفر روز 
دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی به کشور عراق و دیدار 
و گفت وگو با همتای عراقی خود، از دیگر نشانه های مهم 
بازارساز است که به فعاالن بازار ارز منتقل شده است. کشور 
ایران مراودات تجاری و بازرگانی فراوانی با کشور عراق دارد 
و تنها در بخش دولتی، ارزش صادرات گاز و برق ایران به 
عراق ساالنه مشتمل بر چندین میلیارد دالر است. به گفته 
عبدالناصر همتی عالوه بر این،  میلیاردها دالر از منابع بانک 
مرکزی نیز در کشور عراق است که تحریم های یکجانبه 
آمریکا مانع از عمل دولت عراق به تعهدات پیشین خود و 

بلوکه شدن این منابع در این کشور شده است.
عالوه بر این اقدام بانک مرکزی،  همچنین خبرهای منتشر 
شده حاکی از سرعت گرفتن تامین حواله ارزی در روزهای 
آتی است که این موضوع می تواند نوسان قیمت ها در بازار 

را تا حد زیادی کنترل کند.
از سوی دیگر طبق گزارش بانک مرکزی در روز دوشنبه، 
یعنی اولین روز اجرای سیاست جدید بازارساز در تقویت 
عرضه ارز، عرضه اسکناسی انجام شــده در بازار ارز ۸۵ 
میلیون دالر بوده است. این رقم ۳۵ میلیون دالر از برنامه 
اعالم شده بانک مرکزی برای تزریق روزانه ۵۰ میلیون دالر 
ارز به بازار بیشتر است. همچنین در این روز حجم عرضه 
ارز به صورت حواله در بستر سامانه نیما نیز نسبت به روز 
کاری قبل حدود ۲۷ درصد افزایش یافت و بالغ بر ۱۶۸ 
میلیون یورو شد. به گفته کارشناسان این اخبار گویای 
عزم راسخ بازارساز در تداوم عرضه ارز به صورت اسکناس 
و حواله در بازار دوم، است که پیش بینی می شود در پی آن 

بازار ارز کشور از ثبات بیشتری برخوردار شود.
به هر ترتیب بازار ارز در روزهای پیش رو شــاهد جدال 
جذاب و پر چالشی میان بازارساز و نوسان گیران خواهد بود 
و باید دید این تمهیدات جدید بازارساز تا چه حد آرامش و 

ثبات را در بازار ارز ایجاد می کند.

بازار ارز به چه سمت و سویی می رود

دوئل  بازارساز  با  دالالن امکان انجام انتقال وجه پایا از پایانه های 
غیر نقد بانک سامان

بانک ســامان با راه انــدازی سرویســی تازه 
امکان ثبــت انتقال وجــه پایــا از پایانه های 
 غیــر نقــد )CASHLESS( را فراهــم 
کرد. به گزارش ســامان رســانه، با راه اندازی 
این ســرویس تمام مشــتریان بانک سامان 
می توانند از طریق احــراز هویت با کارت ملی 
هوشمند، اقدام به ثبت انتقال وجه پایا تا مبلغ 
۵۰۰ میلیون ریال از طریق پایانه های غیر نقد 
)CASHLESS( مســتقر در شعب بانک 
سامان کنند. همچنین مشــتریان می توانند 
این سرویس را به عنوان سرویس پیش فرض 
کارت فعال تا در مراجعــات بعدی بدون نیاز 
به کارت ملی هوشــمند اقدام به ثبت انتقال 
وجه  پایــا کنند. برای فعال کردن ســرویس 
انتقال وجه پایا از طریــق پایانه های غیر نقد 
)CASHLESS(، مشــتریان دارای کارت 
ملی هوشــمند می تواننــد از طریق منوهای 
طراحی شده در این پایانه ها اقدام به فعال سازی 
ســرویس کنند. همچنین مشتریانی که فاقد 
کارت ملی هوشمند هســتند نیز می توانند با 
یک بار مراجعه به شعب و احراز هویت توسط 
کارکنان بانک ســامان، بدون نیــاز به کارت 
ملی هوشمند اقدام به ثبت انتقال پایا تا مبلغ 
۵۰۰ میلیون از طریق ایــن پایانه ها کنند. از 
ویژگی های مهم این ســرویس، سرعت باالی 
ارائه خدمت و حذف صف انتظار مشتریان در 
شعب و همچنین حذف فرمهای کاغذی انتقال 
وجه پایا است. مشتریان برای دریافت اطالعات 
بیشــتر در خصوص این ســرویس می توانند 
با مرکز ســامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶4۲۲ 

تماس بگیرند.

ایران و عراق توافق کردند
آغاز تردد تانکرهای سوخت

بعد از رایزنی های صــورت گرفته در رابطه با حل 
و فصل مشــکل پیش آمده در مرز ایران با اقلیم 
کردستان و توقف تانکرهای ســوخت ایرانی، دو 
طرف به توافق رســیدند و تردد نزدیک به ۲۷۰۰ 

تانکر متوقف شده آغاز شده است.
به گزارش ایســنا، طی روزهای اخیــر به دلیل 
اختالف نظرهایی کــه در رابطه با تردد تانکرهای 
ایرانی حاوی سوخت از مرز اقلیم کردستان وجود 
داشت، حدود ۱۷۰۰ تانکر در مرز باشماق و ۱۰۰۰ 
تانکر در مرز پرویزخان متوقف شدند و براین اساس 
رایزنی ها از سوی سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران آغاز شــد و در این فاصله گمرک نیز اعالم 
کرد که تا زمان تعیین تکلیــف امکان پذیرش و 
تردد در این مرزها وجود ندارد. اما تازه ترین اعالم 
لطیفی – سخنگوی گمرک ایران – به ایسنا از انجام 
توافق بین طرفین و حل موضوع حکایت دارد. طبق 
توضیح وی، قرار بر این شده که در مرحله ی اول 
۱۷۰۰ تانکر حاوی سوخت که متوقف شده در مرز 
باشماق و ۱۰۰۰ تانکر مرز پرویزخان تردد کنند 
که ۵۰ درصد آن به صورت حمل یکسره وارد عراق 
شده و ۵۰ درصد دیگر ترانشیبمنت خواهد بود؛ به 
طوری که سوخت را در مخزن های تعبیه شده در 
مرز تخلیه و از آنجا کامیون های عراقی کاال را حمل 

خواهند کرد.
سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: اما بعد از اتمام 
کامیون های متوقف شده شرایط به گونه ای خواهد 
بود که تمامی تانکرها به صورت حمل یکسره وارد 
عراق می شــوند ،با این تفاوت کــه کامیون های 
عراقی هم می توانند ســوخت را از مبدا به مقصد 
منتقل کنند. براین اساس دیگر انتقال به صورت 

ترانشیپمنت نخواهد بود.

بانک ها
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در شــرایطی که ماه های اخیر شــاهد رالی قیمت 
مسکن، خودرو، طال و سایر اقالم همسو با جهس نرخ 
دالر هستیم، محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد که برای تعیین یک مبنای قیمتی صحیح 

برای عرضه امالک در بورس کاال برنامه داریم.
وزیر راه و شهرســازی در این بــاره گفت: در تالش 
هســتیم که برای حل چالش های حوزه مسکن از 
ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنیم که در این 
حوزه ابزارهای مختلفی بــرای تأمین مالی بخش 
مســکن از طریق بازار ســرمایه، در مرحله بررسی 
هســتند که ازجمله این ابزارها در بورس کاال می 
توان از اوراق سلف موازی اســتاندارد، انتشار اوراق 
خرید دین مصالح ساختمانی، صندوق های امالک 
و مستغالت و بازار تهاتری ملک و راه اندازی تابلوی 

مصالح، نام برد که اســتفاده از این ابزارها در حال 
بررسی اســت و در آینده ای نزدیک، به ویژه، اوراق 
سلف موازی استاندارد مسکن، عملیاتی خواهد شد.

به گفته اسالمی، با رونق معامالت امالک در بورس 
یک دامنه قیمتی مناســب برای امالک شکل می 
گیــرد و کلیه امــور در خصوص بررســی اصالت و 
مقبولیت ملک نیز حاصل می شود؛ این اتفاق باعث 
خروج از شرایط لجام گســیخته فعلی خواهد شد 
و مردم بــه زودی نتیجه ورود امــالک به بورس را 
خواهند دید. وی در خصوص طــرح فروش متری 

مســکن در بورس کاال گفت: اوراق ســلف موازی 
استاندارد مسکن دارای مزایا و کارکردهای متعددی 
اســت که ازجمله آن ها، امکان تأمیــن مالی برای 
فعاالن ساخت وســاز و اطمینان از فــروش، امکان 
خرید مسکن پیش از ســاخت در یک بازار رسمی 
برای خانوارها، دسترسی به انجام معامالت از سراسر 
کشــور، امکان ســرمایه گذاری به صورت متری در 
مسکن و تضمین اجرای تعهدات سازندگان توسط 
شرکت بورس کاال بوده است که خرید مسکن پیش 
از ساخت در بازار رســمی و امکان خرید متراژهای 

متفاوت از واحدهای مســکونی، ریســک افزایش 
قیمت مســکن برای افرادی که تــوان خرید واحد 

مسکونی کامل را ندارند، پوشش خواهد داد.
وی افزود: انتشــار این اوراق هم بــرای خریداران 
)خانوارها( و هم برای ســازندگان مزایای متعددی 
به همــراه دارد. ازجمله این مزایا برای ســازندگان 
تأمین مالی پروژه ها و همچنین اطمینان از فروش 
واحدهای در دست تولید آن هاست و به نظر می رسد 
جذابیت کافی برای ورود سازندگان به این بازار وجود 
دارد. وی در پایان گفت: مهم آن است که برای اندازه 
گیری هر کاری یک خط کش و متری وجود داشته 
باشد که ورود امالک به بورس کاال می تواند به یک 
مبنای قیمتی مناسب و مورد اســتناد برای مردم 

تبدیل شود.

چراغ سبز امروز حناچی و اسالمی، مسکن استیجاری 
را که سالهاست بر سر زبانها افتاده به اجرا نزدیک کرد؛ 
هرچند هنوز توافقنامه یا قراردادی در این زمینه به امضا 
دولت و شهرداری نرسیده است.به گزارش ایسنا، احداث 
مسکن استیجاری به منظور کنترل و ساماندهی بازار 
مسکن از زمان مســئولیت عباس آخوندی در وزارت 
راه و شهرسازی مطرح شد. با این حال به دلیل وجود 
مخالفتها با احداث خانه های کوچک متراژ که عمدتا از 
طرف برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس عنوان می 

شد، طرح مجال اجرا به خود نگرفت.
با استعفای عباس آخوندی و آمدن محمد اسالمی از 
سال گذشته رایزنی دولت و شهرداری برای ساخت خانه 
های استیجاری آغاز شد. روز ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ یکی از 
موضوعات مورد بررسی در جلسه شورای عالی مسکن 
با حضور رییس جمهور، احــداث خانه های کوچک 
متراژ به قصد اجاره بود. اواخر سال گذشته هم برخی 
مسئوالن شهرداری از لزوم احداث خانه های ۲۵ تا 4۰ 
متری سخن گفتند. این طرح در ادامه با مخالفت برخی 
مسئوالن و کارشناســان را در پی داشت که معتقدند 
نباید الگوی مصرف را به زندگی در خانه های کوچک 
عادت داد. این کش و قوس تا آنجا ادامه پیدا کرد که در 
هفته های اخیر دیگر صحبتی از احداث واحدهای ۲۵ 

متری به میان نیامد.
به هر حال امروز محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در 

حاشیه مراسم رونمایی از سامانه پایش اطالعات انرژی 
ســاختمان از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای ارائه 
زمین های ۹۹ ســاله به سازندگان مسکن استیجاری 
خبر داد و گفت: به سازندگانی که برای دهک های پایین 
خانه می ســازند می توانند زمین ۹۹ ساله به صورت 
۱۰ ساله از ما خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را 
به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال 

افزایش یابد.
اسالمی این را هم گفت که متراژ این خانه ها ۳۰ متری 
نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری 
است. پیروز حناچی، شهردار تهران هم که بارها آمادگی 
شهرداری برای احداث مسکن استیجاری را اعالم کرده 
امروز در این مراسم یک بار دیگر بیان کرد: آمادگی داریم 
تا با همین تسهیالتی که به سازندگان داده می شود، در 
صورت پرداخت این تسهیالت به شهرداری، با امکانات 
خودمان اقدام به ساخت مسکن استیجاری کنیم. او البته 
این را هم گفت که  قانونا در این زمینه وظیفه ای نداریم، 
ولی اعالم آمادگی کرده ایم که شهرداری می تواند در 
این خصوص ساخت و ساز کند. بر این اساس واحدهای 
مســکونی تکمیل شده و در دســت تکمیل در طرح 
اجاره داری حرفه ای به استیجار برای گروه های مختلف 
درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند و یا بخش 
عمده درآمد آنها به اجاره بها اختصاص یافته اســت، با 

بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می شود.

اسالمی: برای عرضه امالک در بورس کاال برنامه داریم

کشف قیمت عادالنه مسکن در بورس

طرح  مسکن استیجاری روی میز شهرداری و دولت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  به ۱۶ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۲۲ مهرماه در بازار آزاد تهران به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۵ 

میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۹ میلیون تومان، ربع سکه ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۱۹ دالر و ۵۸ سنت 
و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۸۲۷ تومان است.

فراخوان  عمومی  شناسایی  و  جذب 
سرمایه گذار  در  پروژه های شهرداری  اصفهان 

)شماره فراخوان 99221(
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح کمی و 
کیفی خدمات ایمنی به شهروندان، با استفاده از ظرفیت و توانمندی های  سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در "پروژه تجهیز و بهره برداری 
آزمایشگاه تخصصی علت یابی حریق" از طریق همکاری اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت 
فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت می شــود از تاریخ چاپ آگهی لغایت دو شنبه ۹۹/۰۸/۰۵ )به جز ایام تعطیل( با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک 
میلیون و پانصد هزار ریال )غیرقابل استرداد( به حساب شماره ۱۰۰۲۷۶۰۰۰۱۳ به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه سازمان 
به آدرس: بوستان سعدی – روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی، ارائه سوابق قبلی و دریافت اسناد فراخوان 

اقدام نمایند

توجه: 
• اخذ گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ ، مجوز ها و گواهینامه های تخصصی مرتبط بر عهده سرمایه گذار می باشد

• متقاضیانی در بخش ارزیابی اولیه مورد تائید قرار خواهند گرفت که قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  مدیریتی باشند.
• به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان 
جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

• تهیه اسناد فراخوان از طریق وب سایت سازمان به نشانی: www.ipoim.ir  امکان پذیر می باشد.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان
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نگاه بلندمدت به بورس
محمد مهدی مومن زاده، کارشناس بازار سرمایه

همانطور که در ابتدای شروع رشد شاخص و سهام در بازار سرمایه تاکید داشتیم که نباید بدون آگاهی و دانش وارد این بازار شد امروز نیز با وجود ریزش هایی که در بازار سرمایه وجود دارد پیشنهاد می شود سهامداران 
در بازار بمانند و برای طوالنی مدت در انتظار سوددهی باشند. بازار سرمایه بازار کسب سود آنی و یک شبه نیست و واقف هستیم که فراز و فرودهای بسیاری در این بازار حتی در بورس های بنام دنیا در کشورهای دیگر نیز 
وجود دارد. اکنون اکثر سهام موجود در بازار به ارزندگی قیمت یا قیمت واقعی رسیده اند و می توان با دید میان مدت و بلندمدت به آنها وارد این بازار شد اما پیشنهاد این است که سهامداران تا زمان فروکش کردن هیجانی 

که اخیرا در بازار ایجاد شده با دقت بیشتری به این بازار ورود کنند.
سهامدارانی هم که با شروع رشد بورس و طی چند ماه گذشته وارد این بازار شده اند می بایست به دنبال فعالیت بلند مدت در این بازار باشند. پیش بینی می شود ضررهایی که در مدت اخیر براس سهامداران در بورس 
رقم خورد در شش ماه آینده قابلیت جبران داشته باشد. بازار سرمایه همیشه با ریسک همراه است، این موضوع می طلبد سرمایه گذاران با آگاهی وارد شوند، در این شرایط بازار می تواند برای تأمین مالی شرکت ها حجم 

نقدینگی وارد شده را استفاده کند. ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی یا همان صکوک و... و اوراق مشارکت هستند که باید برای آنها برنامه ریزی شود و االن می توان از این روش ها استفاده کرد.

گزارش های بازار کار حاکی از این است که سهم 
اشتغال ناقص در تابستان ۹۹ حدود ۹.۳ درصد و 

۲ میلیون و ۱۸۰هزار و ۹۶۸ نفر بوده است.
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمــار ایران در 
تابستان ۹۹, سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 
که ۹,۳ درصد جمعیت شــاغل، دارای اشتغال 
ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش 
تر از زنان و در نقاط روســتایی بیش تر از نقاط 
شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در تابستان 
۹۹ نسبت به فصل مشــابه سال قبل ۰,5 درصد 
افزایش پیدا کرده است.اشــتغال ناقص یکی از 
شاخص های مهم بازار کار اســت و آمارها نشان  
از آن دارد که این شاخص از ســال ۹۶ تا کنون 
همواره بین ۲ تا ۲,5 میلیون نفر متغیر بوده است.

به عبارتی ایــن افراد به دالیــل مختلف مجبور 
هستند کمتر از میزان اســتاندارد در هفته کار 

کنند. کار این افراد تحت عنوان اشــتغال ناقص 
شــناخته می شــود، چرا که کمتر از 44ساعت 
در هفته کار می کنند.به طــور خالصه می توان 
گفت که اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، 

مناسبات سرمایه داری و نیروی کار فصلی است.
شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر تولید باعث شده 
برخی از بنگاه های اقتصــادی تعطیل و تعدادی 
نیز تولید خود را کاهــش دهند و این امر موجب 
کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است.در 
شرایطی که درآمد افراد شاغل تمام وقت کفاف 
زندگی آنها را نمی دهد و برای کسب درآمد بیشتر 
به شغل های دوم و ســوم رو می آورند در مقابل 
برخی حاضر می شوند با دســتمزد و ساعت کار 
کمتر و بدون مزایا به صورت نیمه وقت کار کنند 
و در برخی موارد در آمارگیری ها به عنوان شاغل 

محسوب می شوند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه دالالن 
و واســطه گران بازار گوشت را در دســت گرفته اند، 
گفت: گوشــت با اختالف قیمت 5۰ تا ۶۰ درصدی 
از تولیدکننده به دســت مصرف کننده می رسد. در 
حقیقت حلقه های واســط مازادی در این بین وجود 
دارند که هرکدام بازار را تغییر می دهند.سعید سلطانی 
با بیان اینکه بهتر بود قبل از آغاز به کار سامانه بازارگاه 
نهاده های کشاورزی ایرادهای آن برطرف می شد تا 
در حین کار نیاز به اصالحات نباشد، اظهار کرد: سال 
گذشته قبل از اینکه ســامانه ای برای توزیع نهاده ها 
باشد، به راحتی با بازرگانان به میزانی که  نهاده دامی 
نیاز داشتیم قرارداد می بستیم؛ قدرت چانه زنی، تعیین 
زمان و نحوه  پرداخت هزینه داشتیم و پس از دریافت 
نهاده نیز آن را میان واحدها تولیدی توزیع می کردیم.

وی با اشــاره به اینکه هدف ســامانه بازارگاه شفاف 
سازی فرآیند توزیع نهاده های دامی است اما برخی 
از آن سوء استفاده می کنند، گفت: برخی افراد تنها 
با داشتن پروانه اشتغال و انبار اقدام به دریافت نهاده 
می کردند و  چــون نظارتی بر آنها نبــود نهاده های 
دریافتی را در بازار آزاد به فروش می رساندند. یا اینکه 
دامداران برای دریافت نهاده در سامانه بازارگاه ثبت 
نام می کردند ولی تا مدت طوالنی به دستشان نمی 
رسید و برخی از فروشــندگان نیز با افزایش قیمت 
نهاده های دامی بخشی از نهاده فروخته شده را تحویل  
تولیدکنندگان می دادند و از تحویل مابقی اجتناب 
می کردند و هزینه پرداخت شــده را به تولیدکننده 
پس می دادند؛ در حالی که در سامانه بازارگاه اینگونه 
تصور می شــد که تولیدکننده نهاده دریافت کرده 
است.مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: برخی از 
واردکنندگان نهاده های دامی نیز به جای فروش نهاده 

به تولیدکنندگان مدعی می شدند که نهاده ها را پیش 
فروش کرده اند؛ در حالــی که وقتی محصولی پیش 

فروش شود باید ارزانتر به دست تولیدکننده برسد.
سلطانی در پاسخ به این سوال که گفته می شود مشکل 
نهاده های دامی مورد نیاز واحدهای تولیدی حل شده 
و این نهاده ها بین واحدهای تولیدی توزیع می شود. 
آیا دامداری ها نهاده مورد نیــاز خود را دریافت کرده 
اند؟ گفت: حتی یک کیلوگرم هم نهاده  دامی دریافت 
نکردیم. چندین بار نامه نوشتیم و درخواست هم دادیم 
اما متاسفانه توزیع نهاده ها در استانها سلیقه ای است و 
با وجود اینکه گفته می شود فرآیند سیستماتیک است 

اما توزیع آن هنوز با دخالت انسان صورت می گیرد.
به گفته وی دامداران ناچارند نهاده های موردنیاز دام 
های خود را از بازار آزاد تهیه کنند، زیرا دامدار نمی تواند 
به دام هایش بگوید غذا نیست. اگر غذای دام تغییر کند، 
تولیداتش افت خواهد کرد و تولید از حالت اقتصادی 
خارج خواهد شد. سلطانی دربخش دیگری از صحبت 
هایش به قیمت تمام شده دام سبک و سنگین نیز اشاره 
کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها در بازار 
آزاد قیمت تمام شده دام برای دامدار در حال افزایش 
است اما در این میان دالالن و واسطه گران هم بازار را 
به دست گرفته اند و قیمت ها را تغییر داده اند. به طور 
مثال متوسط قیمت دام سنگین زنده ۳۲ هزار تومان و 
قیمت گوسفند زنده نیز ۳۶ هزار تومان است؛ بنابراین 
قیمت هر کیلو گوشت گوساله در بازار بایستی ۸۰ هزار 
تومان و گوشت گوسفند نیز ۸5 تا ۹۰ هزارتومان باشد 
اما اینگونه نیست و گوشت با اختالف قیمت 5۰ تا ۶۰ 
درصدی از تولیدکننده به دســت مصرف کننده می 
رسد. در حقیقت حلقه های واسط مازادی در این بین 

وجود دارند که هرکدام بازار را تغییر می دهند.

وضعیت چنــد هفته اخیر 
شاخص بورس موجب شده 
تا بســیاری از افرادی که 
برای سودآوری و رسیدن 
به درآمدهــای آنی به بازار 
سرمایه اعتماد کرده بودند با تالش برای فروش سهام 
خود به دنبال خروج و نجات خود از این بازار هستند. 
رشد غافلگیرانه بورس باعث شد تا سهامداران تازه 
 وارد بدون دانش از روند معامــالت این بازار با دید 
کوتاه مدت برای ســرمایه گذاری و کسب بازدهی 

باال در کوتاه ترین زمان ممکن وارد این بازار شــوند 
و طبیعی است که با ایجاد کوچکترین اصالحی در 
بازار و با ترس از دست رفتن سرمایه هایشان به فکر 
خروج از این بازار باشــند. خروج نقدینگی از بازار 
سرمایه در شــرایطی رخ می دهد که نگرانی برای 
ورود این پول ها به بازار خودرو، مسکن، دالر و سایر 
بازار های واسطه ای باال گرفته است و گفته می شود 
که جهش یکباره قیمت خودرو از اواخر هفته گذشته 
تاکنون، ناشی از خروج سرمایه از بورس بوده است.

تا قبل از رســیدن شــاخص بورس بــه کانال دو 
میلیونی بسیاری از سهامداران کانال یک میلیون و 
5۰۰ هزار واحدی بورس را قبول داشته و به سرمایه 
گذاری در این بازار اعتماد داشتند. در حال حاضر 

با رفت و برگشت های زیاد شاخص بورس و ریزش 
های متوالی ارزش ســهام تازه واردان و افرادی که 
طمع درآمدزایی آنی و چند برابر شــدن یک شبه 
ســرمایه خود را داشــتند عزم خروج کرده اند و با 
فروش سهام خود قصد دارند نقدینگی را در دیگر 
بازارهایی که در حال حاضر سود دارد ببرند. در این 
بین به گفته کارشناســان بازار سرمایه افرادی که 
برای بلندمدت در بازار ســرمایه حضور داشته اند 
و فعالیت شان منحصر به روزهای رشد شاخص تا 
کانال دو میلیونی نبوده است بیشترین سود را از آن 
خود کرده اند. اما آخریــن آمار مربوط به معامالت 
کارگزاری ها نیز منتشر شده اســت. بر اساس این 
آمار که مربوط به شهریورماه است، ارزش معامالت 

نســبت به ماه قبل آن )مرداد( حــدود ۳۰ درصد 
کاهش داشته است. در جریان معامالت روز گذشته 
نیز بار دیگر بازار روند پر نوسانی را تجربه کرد اما در 
نهایت شاخص کل بورس سبز رنگ به کار خود پایان 
داد. با این حال همچنان باید منتظر روزهای آینده 
باشیم تا ببینیم زور تقاضا به عرضه های موجود در 
تابلوی بازار می رســد یا خیر. بورس ایران در هفته 
های اخیر ریزش های بســیار شدیدی داشته و در 
حال حاضر دیــد بدبینانه می گویــد بورس برای 
سبز شدن کار تقریبا سختی دارد زیرا عامل اصلی 
افزایش عرضه در بازار انتظارات سهام داران است و 
انتظارتی که حکایت از بی رمقی و کم توانی بورس 

برای رفتن به کانال باالتر را دارد.

سهامداران برای ماندن یا خروج از بورس تردید دارند

شاخص بورس بر سر دو راهی
ترس سهامداران از تعادل قیمتی شاخص

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت با بیان 
اینکه بازار خودرو، شرایط طبیعی ندارد، پیش بینی کرد 
در هفته های آینده با ریزش شدید قیمت خودروها مواجه 
خواهیم شد.»سعید موتمنی« افزود: اکنون به هیچ عنوان 
خرید خودرو عاقالنه نیست و به خریداران توصیه می شود  
فکر خرید را از سر خود بیرون کنند. وی بیان داشت: بازار 
قفل بوده و رکود کامل بر آن حاکم است، آنچه از قیمت ها 
شنیده می شود فقط روی کاغذ اســت و مشتریان نیز 
فقط قیمت می پرسند.به گفته این مقام صنفی، قیمت 
خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ اســت و 
قیمت خارجی ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار 

باال از سوی فروشندگان بیان می شود.
در گروه سایپا، هر دســتگاه خودروی پراید ۱۱۱ بین 
۱4۰ تــا ۱4۳ میلیون تومان، پرایــد ۱۳۱ بین ۱۲۲ تا 
۱۲5 میلیون تومان و قیمت پرایــد ۱۳۲ بین ۱۲4 تا 
۱۲۷ میلیون تومان قیمت خورده است.آگهی دهندگان 
تیبا۲ قیمت ۱۶5 میلیون تومانی و تیبا صندوق دار ۱4۹ 

میلیون تومانی برای خودروهای خود درخواست می کنند. 
همچنین در سایت ها ساینا نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان 
و کوییک دنده ای ۱۸۱ میلیــون تومان قیمت گذاری 
شده است. در گروه ایران خودرو نیز آگهی دهندگان هر 
دستگاه پژو۲۰۶ تیپ۲ را به حدود ۲۳۸ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ تی5 به ۳۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی هشت 
)صندوق دار( به ۲۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای به  
4۳۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۷  اتوماتیک را به حدود 5۰۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند. برپایه این گزارش، 
دارندگان پژو 4۰5 جی.  ال.  ایکس بنزینی قیمت ۲۱۶ 
میلیون تومان، پژو پارس ساده ۲54 میلیون تومان، سمند 
ال.  ایکس۲۱۰ میلیون تومان، سمند سورن ۲۷5 میلیون 
تومان، رانا ۲4۰ میلیون تومان، دنا معمولی۳۳۰ میلیون 
تومان، دنا پالس دنده ای ساده 4۰5 میلیون تومان، دنا 
پالس دنده ای توربو شارژ 4۸5 میلیون تومان و دنا پالس 
اتوماتیک توربو شــارژ حدود ۶۶۱ میلیون تومان برای 

خودروهای خود مطالبه می کنند.

معاون توســعه اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تا کنون ۲۹۲ هزار بنگاه آسیب دیده 
تسهیالت کرونا به ارزش پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان دریافت کردند.دولت برای حمایت از کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت تسهیالت را 
در دستور کار خود قرار داد. براین اساس متقاضیان 
دریافت تسهیالت از ســیزدهم خردادماه امسال 
می توانستند با مراجعه به سامانه کارا درخواست خود 

را برای دریافت وام ثبت کنند. 
پرداخت این تسهیالت در چند دوره با توجه به ادامه 
شیوع بیماری کرونا تمدید شد و براساس آخرین 
اطالعیه بانک  مرکزی تا پایان مهرمــاه ادامه دارد. 
براساس این گزارش در کارگاه هایی که مستقیم از 
کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ ۱۶ 
میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص 
می یابد و در واحدهای کسب وکاری که فعال بوده، 
تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده اند، 
مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود، 
نرخ سود تسهیالت نیز ۱۲ درصد و بازپرداخت آن 

از مهرماه جاری اســت. معاون توسعه و کارآفرینی 
وزارت تعاون در در بیست و هشتمین جلسه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا جزئیات پرداخت 
تسهیالت کرونا را تشریح کرد و گفت: بررسی انجام 
شده از مجموع ۷۰4 هزار پرونده در فرآیند پرداخت 
تسهیالت کرونایی، 544 هزار پرونده برای پرداخت 
به بانک معرفی شده اند. وی افزود: ارزش تسهیالت 
پرداختی به ۲۹۲ هزار بنگاه آسیب دیده، تاکنون 
بیش از  پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که از 
این مقدار یک هزار و ۲45 میلیارد تومان مربوط به 
تسهیالت حمایتی دولت از شرکت های بزرگ است.

به گفته منصــوری زمان ثبت نام فعاالن کســب 
وکارهای آســیب دیــده از کرونا، بــرای دریافت 
تسهیالت کرونایی تا پایان مهرماه است و این زمان 
تمدید نخواهد شد.وی اضافه کرد: بررسی انجام شده 
نشان می دهد در چند هفته گذشته میانگین روزانه 
بیش از دو هزار و 5۰۰ نفر از شاغالن آسیب دیده از 
کرونا برای دریافت وام حمایتی در سامانه کارا ثبت 

نام کرده اند.

۷ ماه از قانون یک ســاله 
بودجه سال ۹۹ می گذرد 
و امــا تصویب آییــن نامه 
اخــذ مالیــات از خانــه 
و خودروهــای لوکــس 
معطل هیات دولت اســت. در حالــی هفت ماه از 
زمــان اجرایی شــدن مالیــات ســتانی از خانه 
هــای خالــی و خودروهــای لوکس مــی گذرد 
 که گویی دولت همچنــان تمایلی بــرای اجرای 

آن ندارد.
مالیات ســتانی از خانه های خالــی و خودروهای 
لوکس مــی توانــد درآمدهای دولــت را افزایش 
دهد و به نوعی جایگزینی بــرای درآمدهای نفتی 
باشــد. در طول این هفت ماه چندین بار توســط 
مســئوالن بر ضرروت اجرای این طرح تاکید شد 
 ولی تا به امروز این طــرح وارد فاز عملیاتی جدی 

نشده است. 
دریافت مالیــات از ثروت و دارایی اشــخاص مثل 

خودرو و خانه در اکثر کشــورهای دنیا وجود دارد 
و موضوعی پذیرفته شده اســت. در ایران هم باید 
به این ســمت حرکت کنیم. در صورتیکه در ایران 
این طرح خیلی دیرتر از دیگر کشورها برای اجرایی 
شدن اعالم شــد و پس از اعالم آن نیز هر بار دولت 
با بهانه ها و دالیلی اجــرای آن را به تعویق انداخته 
است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در 
کمیسیون تلفیق سعی شد منابع دولت افزایش یابد 
و یکی از این منابع هم اخذ مالیــات از خودروها و 

خانه های لوکس است.
در تبصــره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ اخــذ مالیات از 
واحدهای مســکونی باالی ۱۰ میلیــارد تومان و 
خودروهای لوکس بــاالی 5۰۰ میلیــون تومان 
تصویب شده است. بعد از گذشــت ۶ ماه از سال، 
معاون ســازمان امــور مالیاتی از عــدم تصویب 
 آئیــن نامه هــای این قانــون توســط دولت خبر 

داده است.
این در حالی اســت که بعد از گذشت ۷ ماه از سال 
۱۳۹۹ محمود علیــزاده، معاون فنــی و حقوقی 
ســازمان امور مالیاتی درخصوص آخرین وضعیت 
دریافت مالیات از خودرو و خانه های لوکس گفت: در 

این زمینه آیین نامه ای تدوین شده و در فرجه زمانی 
که برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده به مودیان 
اعالم خواهد شد. در سامانه مربوطه گفته می شود 

که کدام یک از امالک مشمول هستند. 
وی افزود: تا ایــن تاریخ قرار بود آییــن نامه تهیه 
شــود که در حال حاضر به دولت ارســال شده و 

منتظریم دولت تصویب کند. در مرحله اول مودیان 
باید خوداظهاری کننــد و بعد ســازمان مالیاتی 
رســیدگی کند. از آبان ماه این اتفاق خواهد افتاد. 
همچنین مبنــای شناســایی خودروهای لوکس 
 احصــا شــده و بعــد از خوداظهاری بــه مالکان 

اعالم می شود.

هفت ماه از اعالم ضرورت مالیات ستانی از خانه های خالی و خودروهای لوكس گذشت

تعلل در مالیات ستانی  از ثروتمندان

ناکارآمدی ابزارهای مالیات ستانی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

اقتصاد از دســت رفته ایران نیازمند فراهم ســازی زیرســاخت های اقتصادی برای اجرای مالیات ستانی اســت. بدون شک با اســتفاده درســت از ابزارها می توان به اقتصاد کشــور کمک کرد. همچنین اگر 
نظام مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شــود می تواند از شــدت تصاعدی شــدن قیمت ها جلوگیری کند. در حال حاضر شــرکت های دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می شــوند باید شناسایی شوند 
که در این بین مشــکالت اطالعات این شــرکت ها وجود دارد. از طرفی دیگر مقاومت شــرکت های دولتی و چالش هایی در از دســت رفتگی های میــان بخش خصوصی نیز مزید بر علت شــده اند. همچنین 
 جدای از جذب منابع در حــوزه مالیات، اتکای گذشــته منابع دولتی به درآمدهای نفتی که گاهی با شــوک های قیمتی و یا تحریمی در ســطح جهان روبرو می شــد، چالش های زیــادی در متن اقتصاد ملی 

ایجاد می شد.
مدرن شدن ساختار مالیاتی می تواند به ظرفیت های ثابت و باثبات زیرساختی اقتصاد کمک و همینطورهیجان های دوره ای را در کشور مدیریت کند. در جایی که حجم نقدینگی یک تناسب مصنوعی را در اقتصاد 
به وجود می آورد از رقابت سالم بین اجزای پدیداری بازارها جلوگیری خواهد کرد. تقاضاهای هیجانی و شوک هایی که وارد اقتصاد می شود و ساختارهای معیوبی که گاهی با وعده ها و سیاست های جدید سیاست 

های قبلی را از بین می برد من جمله عواملی است که از مدرن شدن قابلیت سرمایه در اقتصاد ملی جلوگیری می کند.
صرف نظر از کشش پذیری بازارها مالیات بر عایدی سرمایه در دو بازار به شدت تحریک پذیر مسکن و خودرو می تواند از سوداگری و سفته بازی جلوگیری و تقاضا را متعادل و منطقی کند. تقاضا در بازارهای چند 
وجهی مانند مسکن و خودرو واقعی نیست و هنگامی که تکانه های اقتصادی بی اعتمادی ایجاد و موجب کاهش ارزش پول ملی می شــود جریان های سوداگری فعال خواهد شد. البته تا حدودی ناکارآمد بودن 

سیاست های مالیه عمومی در کشور و عدم مدرن شدن یکی پس از دیگری از تکامل یافتگی اقتصاد، نگهبانی مرزهای اقتصادی و بهره گیری از ابزار جدید مالیات بر عواید سرمایه جلوگیری کرده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اشتغال ناقص بیش از ۲ میلیون نفر در تابستان ۹۹

مدیرعامل اتحادیه دامداران اعالم كرد

اختالف ۵۰ درصدی قیمت گوشت از تولید تا مصرف

تعطیلی صنف نمایشگاه داران

احتمال ریزش شدید قیمت خودروها

۲۹۲ هزار بنگاه وام کرونا دریافت کردند
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یک سال بعد از رای شــورای رقابت برای توقف انحصار اسنپ  فود 
در بازار ارائه خدمــات آنالین غذا که به دنبال شــکایت چیلیوری 
 اتفاق افتــاده بود، حــاال دیوان عدالــت اداری ایــن رای را باطل 

کرده است.
 رد شدن انحصارطبی اسنپ فود از ســوی دیوان عدالت اداری در 
حالی اتفاق می  افتد که انتهای سال گذشته چیلیوری در اطالعیه ای 
از پایان کار خود در بازار  آنالین سفارش غذا خبر داد. در این اطالعیه 
توقف کار چیلیوری عالوه بر شیوع کرونا، ادامه دار بودن حرکت های 

انحصارطبی اسنپ  فود اعالم شده بود.
۲۲ مهر ماه ســال گذشــته شــورای رقابت با اکثریــت آرا اقدام 
اســنپ فود در بــازار ارائه خدمــات آنالین غــذا را در بخش هایی 
مصــداق ایجاد انحصار دانســته بــود و همچنین این شــرکت را 
محکوم به پرداخــت یک میلیارد ریــال جریمه نقــدی کره بود. 
در ادامه هم در بهمن ماه ســال گذشــته شــورای رقابت تجدید 
نظر خواهی اســنپ فــود در پرونده شــکایت چیلیــوری از این 
 شــرکت را وارد ندانســت و در رای نهایی خود علیه اســنپ فود 

رای داد.

حاال با وجود اینکه دیگر رقیبی به نام چیلیوری در بازار ســفارش 
آنالین غذا نیست، دیوان عدالت اداری رای شورای رقابت در مورد 
انحصارطلبی اســنپ فود را باطل کرده اســت. به نظر می رسد در 
حالی که مدارک ارائه شده توسط چیلیوری به شورای رقابت برای 
محکوم کرد اســنپ  فود مبنی  بر ایجاد انحصارش در این بخش از 
بازار کافی بوده، این مدارک از دید دیوان عدالت اداری قابل استناد 
نبوده اســت؛ چرا که این دیوان تصمیم شــورای رقابت را به دلیل 
 عدم وجود مدارک و مســتندات الزم برای اثبات اتهام  مذکور وارد 

ندانسته است.
در این زمینه و براساس گزارش روابط عمومی اسنپ  فود در حکم 
دیوان عدالت اداری آمده است:»…طرف شکایت صرفا با توسل به 
اظهارات کلی و بدون ارائه مدارک و اسناد مثبت وقوع تخلف از سوی 
خواهان، مبادرت به صدور حکم نموده و هیچگونه مدرکی دال بر این 
موضوع وجود ندارد، لذا رای صادره واجد ایرادات شــکلی و ماهوی 

موثر است.«
سال گذشــته انتشــار رای شــورای رقابت مبنی بر انحصارطبی 
اســنپ  فود و پیروزی چیلیــوری براســاس ایــن رای در حالی 

اتفــاق افتاد کــه همان زمــان مدیران اســنپ  فود اعــالم کرده  
 بودند که نزدیک بــه ۹۵ درصد از بــازار آنالین ســفارش غذار را 

در اختیار دارند.
در نهایت پس از این رای و در حالی کــه  چیلیوری با ادغام ریحون 
در این شــرکت در تالش برای یک پوســت اندازی جدی در بازار 
ســفارش آنالین غذا بود، شــیوع کرونا باعث شــد تا مدیران این 
پلتفرم تصمیم بــه پایان کار خود بگیرند. در اطالعیه ای که ســال 
گذشــته چیلیوری در مورد پایان فعالیت خود منتشــر کرد، یکی 
از دالیل ایــن تصمیم عالوه بر شــیوع کرونا ادامــه انحصارطلبی 
اســنپ فود ذکر شــده بود: »در دوسال گذشــته چیلیوری بخش 
بزرگــی از انرژی  هزینه خــود را به جای تمرکز روی کســب  وکار 
صرف خنثی ســازی اقدامات انحصارگرایانه رقیب کرد که با رقابت 
ناسالم خود جلوی همکاری رستورانها با چیلیوری را می گرفت. این 
انحصار طلبی با شکایت چیلیوری در شورای رقابت محکوم شد؛ اما 
متاسفانه به دلیل نبود رگوالتور و شــرایط رقابتی سالم، این روش 
 انحصارگرایانه حتی در این شرایط بحرانی هفته های اخیر نیز ادامه 

داشته است.«

انتشار دستورالعمل جدید مرکز ملی فضای مجازی برای شناسنامه دارد 
کردن بات ها و روبات های شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، معضل 
همیشــگی بایدها و نبایدهای کنترل ابزارهای فضــای مجازی را بر 
ســر زبان ها انداخته اســت. مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رسان 
گپ تدوین چنین دســتورالعملی را اشــتباه و غیر قابل اجرا می داند 
و معتقد اســت که نباید برای یــک ابزار قانون گذاری کرد. از ســوی 
دیگر امیــر شــوکتی، مدیرعامل شــرکت تحلیل ارتبــاط، که در 
زمینه توســعه بات روی تلگــرام فعالیت می کند نیز دســتورالعمل 
ساماندهی بات ها و روبات ها را گنگ می داند و معتقد است که هرچند 
به دلیل تعداد بــاالی بات ها و ربات ها شناســایی آنهــا به راحتی ها 
که گفته می شود نیســت؛ اما در نهایت ســاماندهی این ابزارها تنها 
روی پیام رســان های ایرانی و ســرویس های توســعه دهنده بات و 
 ربات داخلی ممکن اســت و اجرای آن روی ســرویس  های خارجی 

غیر ممکن است.
در حالی مرکز ملی فضای مجازی امیدوار اســت با این دستورالعمل 
فعالیت بات ها یا ربات هــا را در فضای مجازی کنترل و ســاماندهی 
کند که به باور مهــدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رســان گپ اجرای 
این دســتورالعمل عملیاتــی نیســت. انجیدنی مشــخص کردن 
دســتورالعمل فعالیت برای یک ابــزار را غیر منطقــی می داند و با 

اعالم اینکــه در هیچ کشــوری برای اســتفاده از ابــزاری در فضای 
مجازی دســتورالعمل نمی گذارند به پیوســت می گویــد: »در هیچ 
کجا برای یک ابزار دســتورالعمل تدوین نمی شــود. درســت مثل 
 ایــن می ماند کــه بــرای اســتفاده از فکس یــک دســتورالعمل 

تهیه کنیم.«
به باور او به جای تعیین دستورالعمل یک ابزار باید برای فعالیت شفاف 
و درست یک کسب وکار دستورالعمل و قوانین مشخص در نظر گرفت. 
انجیدنی تاکید می کند که بر اســاس هرکسب و کار باید قانون خاص 

همان کسب و کار تعیین شود.

محدودیت بیشتر برای سرویس های داخلی
در دستورالعمل ساماندهی بات ها و ربات ها الزامات مشخصی تعیین 
شــده که از جمله آن می توان به موظف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اشاره کرد که ملزم شده تا اقدام به تعیین نمانیده قانونی و دفتر 
رسیدگی به شکایت های عمومی و حاکمیتی از شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های خارجی در داخل کشور کند. وظیفه که پیش از این هم 
در مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که سال ۹۶ به تصویب 
شــورای عالی فضای مجازی رسید اشــاره کرد. وظیفه ای که به باور 
کسب وکارهای آنالین به دلیل تحریم و فعالیت غیررسمی شبکه های 

اجتماعی خارجی تنها روی کســب وکارهای داخلی قابل اجرا است و 
درنهایت باز این کسب وکارهای داخلی هستند که بیشتر از همیشه با 

محدودیت فعالیت همراه می شوند.
در این زمینه امیر شوکتی، مدیر شــرکت تحلیل ارتباط که در زمینه 
توسعه بات های تلگرامی فعالیت می کند هم دستورالعمل ساماندهی 
بات ها را یک دســتورالعمل کلی می داند که حتی بخش های از آن از 
جمله تاسیس دفتر نمایندگی ســرویس های خارجی در کشور غیر 
ممکن است. او با اشــاره به اینکه چنین دستورالعمل هایی تنها باعث 
محدودیت کســب و کارهای داخلی می شــود به پیوست می گوید: 
»وقتی یک دستورالعملی با در نظر گرفتن مجموعه الزاماتی شرایط 
ســختی را پیش روی کســب وکارها بگذارد تنها به فعالیت و توسعه 
آنها ضربه می زند.« از ســمت دیگر او شناســایی و ساماندهی بات ها 
را به راحتی امکان پذیــر نمی داند و در این زمینــه توضیح می دهد: 
» امکان ســاماندهی همه بات ها و ربات ها در فضــای مجازی وجود 
ندارد چون این ابزارها عــالوه بر اینکه به تعداد زیــادی وجود دارند 
برخی از آنها توســط یک کاربر یا افراد و اشــخاص و حتی شرکت ها 
و مؤسســات از خانــه راه اندازی می شــوند.« به باور او گســتردگی 
 فعالیت بات ها آنقدر باالســت که ســاماندهی آنها به راحتی صورت 

نخواهد گرفت

با وجود حذف چیلیوری از بازار سفارش آنالین غذا

دیوان عدالت رای شورای رقابت بر انحصارطلبی اسنپ  فود را باطل کرد

كسب وكارهای آنالین: 

شناسنامه دار کردن بات ها قابل اجرا نیست
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جزئیات بهره مندی شــركت های دانش بنیان از 
معافیت های گمركی

تسهیل فرآیند واردات و صادرات برای شرکت های دانش بنیان اهمیت زیادی دارد 
و این شرکتها برای بومی سازی علم و تکنولوژی نیازمند واردات آن و برای رونق 
اقتصادی نیازمند صادرات محصول هستند.حوزه واردات و صادرات برای فعالیت 
شرکتهای دانش بنیان نقشی حیاتی را ایفا می کند. زمان زیادی است که کشور 
مبتال به بیماری خام فروشی و به اصطالح درگیر نفرین منابع است؛ تنها اتکا به 
صادرات کاالهای با فناوری باال می تواند تراز صادراتی ما را با تغییرات پایدار و رو به 

شکوفایی مواجه کند.
ارزش اقتصادی باالی کاالهای دانش بنیان در مقایسه با سایر تولیدات خام و با 
فناوری های سطح پایین و متوسط می تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و رفاه اقتصادی 
و اقتدار سیاسی کشور در عرصه بین المللی داشته باشد اما متأسفانه در حال حاضر 
صادرات کاالهای با فناوری باال در ایران سهمی بسیار ناچیز و کمتر از یک واحد 
درصد از کل صادرات را در اختیار دارد و مرز صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی 
از کشورهای همســایه فراتر نرفته و عمده ی صادرات این کاالها به چهار کشور 

همسایه عراق، افغانستان، روسیه و سوریه صورت می گیرد.
برای تغییر در وضعیت واردات و صادرات محصوالت دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تعامالتی با سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران داشته 
است تا واردات و صادرات، برای شرکت های دانش بنیان و فناور تسهیل شود. این 
تعامالت شامل بسته های حمایتی گمرکی، امتیازات و معافیتهای گمرکی، معافیت 
در پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و همچنین معافیت در پرداخت 

سود بازرگانی و عوارض صادراتی می شود.
اهمیت واردات برای شرکتهای دانش بنیان انجام فرآیند مهندسی معکوس روی 
برخی تجهیزات و کاالها و همچنین نمونه سازی از این محصوالت است همچنین 
واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت و ماشین آالت خط تولید 
هم در این شرکتها اهمیت به سزایی دارد و به همین دلیل واردات در این زمینه 

و با این اهداف برای شرکتهای دانش بنیان شامل معافیت های گمرکی می شود.

بهره مندی 500 شرکت دانش بنیان از معافیت های گمرکی
طبق اعالم معاونت علمی ریاســت جمهوری در ســال 13۹8 تعداد ۹۵ شــرکت 
دانش بنیان از معافیت های گمرکی بهره مند شــده اند؛ در مجموع نیز ۵00 شرکت 
دانش بنیان توانسته اند از معافیت های گمرکی در نظر گرفته شده، بهره مند شوند. 
شــرکتهای دانش بنیان برای بهره مندی از معافیتهای گمرکی ابهاماتی داشته اند و 
برای رفع این ابهامات در اینجا مقدمات استفاده از معافیتها را بیان می کنیم. متقاضیان 
واردات باید با سامانه بهین یاب آشنا باشند و باشــد برای استفاده از معافیت ها باید 
به این سامانه مراجعه کنند. این ســامانه با هدف ایجاد بستری شفاف و چابک برای 
ارتباط بین متقاضیان پروژه های پژوهشی، متقاضیان دانش فنی و فناوری سازمانهای 
حمایتی و پژوهشگران ایجاد شده است. در این سامانه بنگاههای تولیدی و تجاری، 
سازمانهای حمایتی و پژوهشگران به ترتیب نیازهای پژوهشی، زمینه ها و نوع حمایت 
و توانمندیهای خود را ثبت کرده و کلیه ارتباطات بین آنها در فضای این داالن مدیریت 
می شود. هدف اصلی این داالن، کمک به انجام فعالیتهای پژوهشی نیاز محور بوده و 
شامل ساز و کاری جهت شناسایی پژوهشگران، متقاضیان و حامیان و ایجاد ارتباط 
مشخص بین آنها می باشد. این داالن در قالب یک بستر نرم افزاری برای کلیه فعالیتهای 
حوزه پژوهش و فناوری راه اندازی شــده و هر یک از نقش آفرینان حوزه پژوهش و 
فناوری جایگاه مشخصی در این سامانه دارند. الزم به توضیح است هریک از سازمانهای 
حامی بصورت مستقل و در راستای اهداف و مأموریتهای خود به فعالیت می پردازد. 
لکن بمنظور حفظ یکپارچگی و پیوستگی فعالیتهای این حوزه، مدیریت اطالعات 

فعالیتهای آنها بصورت متمرکز در قالب سامانه اطالعات فناوری انجام می شود.

ستاری:
 شركت های دانش بنیان و استارتاپ ها بهینه سازی 

انرژی را به ارمغان می آورند
امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، سامانه ملی 
پایش اطالعات انرژی در ساختمان  رونمایی شد. ســامانه ای که به مدد فعاالن 
فناور یک شرکت دانش بنیان پیاده  شده و قرار است بهینه سازی مصرف انرژی 
در ساختمان ها و حفظ منابع کشــور را به ارمغان بیاورد. معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در این مراسم با بیان این که بهینه سازی انرژی در ساختمان ها 
باید به یک فرهنگ عمومی بدل شود، افزود: بهینه سازی انرژی را می باید به یک 
ظرفیت تجازی تبدیل کنیم تا بخش خصوصی به میدان آمده و برای نوآوری های 
این حوزه سرمایه گذاری کند. ستاری با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ های فعال در بهینه سازی انرژی گفت: این کسب وکارها نوآوری را در ذات 
خود دارند و نقشی اثربخش در ترویج فرهنگ بهینه سازی انرژی ایفا می کنند. 
بنابراین باید زیست بومی ایجاد شود تا به این حوزه ورود کنند اگر اقتصاد این فرآیند 
با مساعد کردن محیط تبدیل ایده ها به کسب و کار شکل بگیرد، شاهد تحول در 

ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ضمن حفظ منابع ارزشمند انرژی خواهیم بود.

ضرورت ایجاد زمینه های ترغیبی و تشویقی
 وی از آمادگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پیاده سازی ایده های 
نواورانه حوزه بهینه سازی انرژی به ویژه در ساختمان ها گفت و ادامه داد: رعایت 
این استانداردها نیازمند مشوق ها و حمایت هایی است که معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری همچون گذتشه از آن حمایت می کند. آماده ایم از شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ های حوزه انرژی ساختمان حمایت کنیم تابه این حوزه ورود 
پیدا کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به دربرگیرندگی باالی حوزه 
بهینه سازی انرژی اشاره کرد و گفت: نه تنها اقتصاد انرژی، بلکه حوزه های فناوری و 
خدمات در این چرخه نقش آفرین شده است. ارزش افزوده و درآمدهای این حوزه 
به قدری جذاب و رقابتی است که می تواند زمینه ساز شکل گیری طیف گسترده ای 

از استارتاپ ها در بخش انرژی ساختمان شود.

از بهینه سازی انرژی ساختمان ها حمایت می كنیم
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه پایش اطالعات 
انرژی در ساختمان که در محل مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی رونمایی 
شد، بهینه ســازی مصرف انرژی در کشــور را یکی از اولویت های مهم قوانین و 
سیاست های کلی نظام به ویژه دربرنامه ششم توســعه دانست و گفت: سامانه 
پایش اطالعات و انرژی ساختمان یکی از ابزارها، وسایل و لوازمی است که برای 
کنترل مصرف انرژی در ساختمان موردنیاز است که با همت دستگاه های مختلف 

و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.
اسالمی با بیان این که از طریق این سامانه ساختمان های موجود از نظر وضعیت 
مصرف انرژی شناسایی می شــوند، افزود: با حمایت ها و راهکارهایی که باید به 
صورت تعاملی میان شرکت های دانش بنیان و فناور در حوزه انرژی با معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود، برنامه ریزی برای بهینه سازی مصرف 
انرژی و اجرای الزاماتی که برای کنترل مصرف در ساختمان ها اجرایی و نتیجه بخش 
خواهد شد. وی با تأکید بر همکاری و همراهی صاحبان ساختمان ها برای موفقیت 
این طرح فناور گفت: صاحبان ساختمان و امالک باید مسئوالنه نقش آفرینی کنند 
تا از بتوانند از تشویق هایی که وزارت نفت و وزارت نیرو برای مصرف انرژی برای آنها 

قائل می شوند، بهره مند شوند.

اخبار

بستر ورود شرکت های دانش بنیان و فناور به بورس فراهم شد
پارک فناوری پردیس بستر ورود شرکت های دانش بنیان و فناور به بورس را فراهم می کند.سمینار »ابزارها و فرصت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه« در پارک 

فناوری پردیس برگزار شد. در این سمینار حمایت های پارک فناوری پردیس از شرکت های عضو برای ورود به بازارهای سرمایه تشریح شد. هدف اداره کل سرمایه گذاری 
و بومی سازی پارک فناوری پردیس از برگزاری این سمینار، آشنایی شرکت های بالغ پارک با بازارهای مختلف بورس و فرابورس بود.

تب گرانی چنــان به جان 
دالر افتــاده که بــا هیچ 
ُمسکنی قابل درمان نیست 
مگر یک ُمسکن که به گفته 
اقتصاددان این ُمسکن در 
نسخه آنها معتبر نیست، بلکه می بایست سیاسیون 
این ُمسکن را در نسخه خود بنویسند و آن چیزی 

است جز ُمسکن »سیاسی«!
هرچند در این میان بانک مرکزی ســعی می کند 
افسار ارز را با تزریق های سنگین در بازار به دست 
بگیرد. از روز سه شنبه سقف خرید بانک ها و صرافی 
ها در بازار متشکل ارزی به ۵00 هزار دالر افزایش 
یافت و بانــک مرکزی روزانــه ۵0 میلیون دالر در 
بازار مزبور به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد؛ 
سیاســتی که می کوشــد تا نرخ های جهشی ارز 
را بشــکند؛ اما به گفته کارشناســان، با توجه به 
میزان تقاضا در بــازار ارز اگر واقعــا بانک  مرکزی 
این مقــدار ارز را به بازار تزریــق می کرد آن هم به 

صورت روزانه، قیمت دالر باید به شکل چشمگیری 
 کاهشــی می شــد در صورتی که اکنون این اتفاق

 نیفتاده است.

متهمان گرانی دالر به گفته همتی
به گفته رئیس کل بانک مرکــزی »طرح مکانیزم 
ماشه«، »خبرها در مورد قطع سیستم بانکی ایران 
از بازار آزاد» و »تحریم های آمریکا علیه بانک های 
ایرانی در روز پنجشنبه گذشته« باعث شده تا موج 
روانی ایجادشــده در بازار، روند افزایشی نرخ ارز را 
ترسیم کند. براساس اعالم همتی، دولت با اجرایی 
کردن دو سیاست خود در بازار ارز سعی در شکستن 
نرخ ها دارد. از این به بعد بانک ها  و صرافی ها که تا 
روز قبل مجاز به خرید ۵0 هــزار یورو یا معادل آن 
بودند، حاال تا ۵00 هزار دالر افزایش سقف خرید را 

می توانند داشته باشند. 

سیاست های بانک مرکزی برای شکستن 
نرخ ارز راه به جایی می برد؟

یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه به »کسب 
و کار« می گوید: »اگر مــا بپذیریم که اقتصاد علم 

کمبود منابع است، ارز یا پول جزو آن منابعی است 
که ما همیشه کمبود داریم و باید بگذاریم که قواعد 
بازار قیمت را تعیین کند، آنگاه مهم نیست که بانک 
مرکزی می خواهد بســته های ۵0 میلیون دالری 

عرضه کند یا بیشتر یا کمتر.«
در همین راستا عبدالناصر همتی راه خود را به عراق 

کج کرده تا طلب های ارزی ایــران را وصول کند. 
طلب هایی که به گفته برخی کارشناسان تنها می 
تواند در روند افزایشی نرخ ارز تنفس کوتاهی ایجاد 
کند. »کســب و کارم در گفتگو با یک کارشناس، 
چشــم انداز کوتاه و بلندمدت بازار ارز را بررســی 

می کند. 

آزادسازی   منابع   بلوكه  شده   بازار   ارز   را    به   چه   سمتی    می برد؟

جدال  برای  مهار سرکشی  دالر
ربیعی: قیمت دالر واقعی نیست                                                                                                                دالر در صرافی ملی 31200 و در بازار آزاد 31750 تومان 

هشدار درباره شوک جدید ارزی
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

بانک مرکزی راهی را برای کنترل سرکشی دالر در پیش گرفته که پیش از این پیموده شده ولی جز شکست، نتیجه ای برای ما در بر نداشته است. پیش از این ما تجربه تزریق ارز ازسوی بانک مرکزی به بازار ارز را داشتیم که در 
آن زمان 1۶0 میلیارد دالر یا حتی بیشتر وارد این بازار کردند؛ اما در آن زمان نیز نتوانستند جلوی روند افزایشی نرخ ارز را بگیرند. در حال حاضر که دولت طبیعتا محدودیت ارزی دارد و در عین حال می خواهد روزانه ۵0 میلیون 

دالر به این بازار تزریق کند. از طرفی معلوم نیست تا کی بتواند این میزان ارز را عرضه کند. به طور قطع این کار نمی تواند تاثیر قابل توجهی در بازار ارز داشته باشد. 
به عبارت دیگر ممکن است تنها در روند صعودی قیمت ارز یک سکته یا به تعبیر دیگر یک تنفس به وجود بیاورد؛ ولی روند صعودی قیمت همچنان برقرار خواهد ماند. بنابراین این تصمیمات دولت، تصمیماتی است که می تواند 

مقداری روند جهشی قیمت دالر را به تاخیر بیندازد و از شدت آن برای چند روز بکاهد.
 قبال دولت این کار را کرده و هر کدام توانســته چند روزی جلوی این روند افزایشــی را بگیرد؛ ولی بعدا دوباره اوضاع به حالت قبل برگشته اســت. توجه داشته باشیم که مشــکل ما در اینجا یک مشکل بنیادی است که این 
مشکل بنیادی به دلیل سیاست های خارجی و روابط ما با کشــورهای جهان شکل گرفته و به مرور به اینجا رسیده اســت و اگر بخواهیم آن سیاست ها را ادامه بدهیم، این داســتان همچنان با شدت بیشتر تکرار خواهد شد، 
مگر اینکه در سیاست های خود تجدید نظر کنیم. اگر نخواهیم در آن سیاســت ها تجدید نظر کنیم، اوضاع به همین صورت باقی نخواهد ماند و بدتر خواهد شد. در اینجا مســئوالن و سیاست گذاران کشور باید از بین این دو 
 راهی یکی را برگزینند؛ 1. تداوم سیاست های پیشــین و به تبع تداوم این روند و فشار بیشتر به اقتصاد و مردم کشور ۲. تجدیدنظر در این روند و انتخاب مســیری که مردم تحت فشار کمتری قرار بگیرند و اقتصاد کشور از این 

مخصمه نجات پیدا کند. 
تصمیم گیران به امید این هستند که ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا انتخاب نشود و بایدن روی کار بیاید؛ ولی حقیقت این است که این روش آمریکا در قبال ما تصمیم یک فرد نیست و تصمیم نظام سیاسی آن کشور است. 
در آمریکا اندیشکده ها، مجلس سنا، مجلس نمایندگان و وزارتخانه هایشان هستند که بر سیاست خارجی آنها تاثیرگذارند، بعد متحدین آمریکا هستند که اثرگذارند. در حال حاضر در سیاست های آمریکا اسرائیل و عربستان 
سعودی اثرگذارند؛ ولی ما دوست نداریم که روی سیاست آنها اثر بگذاریم. مطمئن باشید که اگر آقای بایدن رئیس جمهور شود این فشارها نه تنها کم نخواهد شد، که بیشتر هم خواهد شد. این خیال عبثی است که با آمدن بایدن 
وضع ایران بهتر خواهد شد. بایدن تمام فشارهای ترامپ را حفظ می کند به اضافه تقاضاهای دیگر. یعنی اگر با ترامپ کنار می آمدیم مشکالتمان کمتر بود تا با بایدن کنار بیاییم. بنابراین امید بستن به بایدن هم خیال عبثی است 
که فکر می کنیم که مسیر عوض و فشار از روی ما برداشته می شود  و ما می توانیم به کارهای سابقمان ادامه دهیم و نفت خود را بفروشیم و به متحدانمان کمک کنیم. محال است که سیستم سیاسی آمریکا چنین اجازه ای به 

ما بدهد. یعنی هر کدام از این دو نفر که رئیس جمهور شوند فشار روی ما تشدید خواهد شد. 
متاسفانه چشم انداز من در مورد نرخ دالر در هفته های آتی با توجه به جمیع جهات چشم انداز مثبتی نیست. راهکار برای گرهگشایی از بازار ارز و به تبع مشکالت اقتصادی تنها راهکار سیاسی است و راه حل ما اصال اقتصادی 

نیست زیرا ما به دلیل تصمیمات سیاسی به اینجا رسیدیم نه به دلیل تصمیمات اقتصادی. نسخه اقتصاددان در اینجا محلی از اعراب ندارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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