
مقایســه تعداد شــاغالن در بخش های عمده 
اقتصادی)کشاورزی,صنعت و خدمات(بیانگر این 
است که تعداد شاغالن در این بخش ها نسبت به 

بهار ۹۸ کاهش یافته است.
بررســی ها نشــان می دهد که تعداد شاغالن 
در بخــش هــای مختلــف اقتصادی بــا توجه 
 به شــرایط شــیوع ویروس کرونا ریزش داشته

 است.
بررسی ها نشــان می دهد؛ شــاغالن 15ساله و 
بیشــتر به تفکیک بخش های عمــده اقتصادی 
در بخش کشــاورزی در بهــار ۹۹ حدود 4265 
هزار نفر و در بهــار ۹۸ حــدود 4630هزار نفر 
بوده اســت. تعداد شــاغالن بخــش اقتصادی 

صنعت در بهار ۹۹ حدود 72۹1هــزار نفر و در 
بهار ۹۸ حدود 76۹3هزار نفر بوده اســت. تعداد 
شاغالن بخش خدمات در بهار ۹۹ حدود 11405 
 هزار نفر و در بهار ۹۸ حــدود 1213۸ هزار نفر

 بوده است.
تعداد کارفرمایان دربهار ۹۹ حدود 754 هزار نفر 
و در بهار ۹۸ این تعداد ۹0۹ هزار نفر بوده است. 
تعداد کارکن مستقل در بهار ۹۹ حدود ۸446هزار 
نفر و در بهار ۹۸ حدود ۹021 هزار نفر بوده است. 
تعداد کارکن فامیلی بدون مزد در بهار ۹۹ حدود 
1043 هزار نفــر و در بهار ۹۸ حدود 11۹۸ هزار 
نفر بوده اســت. تعداد مزد و حقوق بگیر بخش 
خصوصی در بهار ۹۹ حدود ۹1۹0هزار نفر و در 

بهار ۹۸ حدود ۹۸40هزار نفر بوده است و تعداد 
مزد و حقوق بگیر بخش خصوصــی در بهار ۹۹ 
حدود 3530هزار نفر و در بهار ۹۸ حدود 34۹4 

هزار نفر بوده است.
همچنین شاغالن 15ســاله و بیشتر به تفکیک 
بخش های عمده اقتصادی در بخش کشاورزی در 
بهار ۹۹ حدود 4265 هزار نفر و در بهار ۹۸ حدود 
4630هزار نفر بوده اســت. تعداد شاغالن بخش 
اقتصادی صنعت در بهــار ۹۹ حدود 72۹1هزار 
نفر و در بهار ۹۸ حدود 76۹3هزار نفر بوده است. 
تعداد شاغالن بخش خدمات در بهار ۹۹ حدود 
11405 هزار نفر و در بهار ۹۸ حدود 1213۸ هزار 

نفر بوده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از شــروط الزم 
برای دریافت بیمه بیکاری افراد دارای قرارداد کار 
معین را داشتن حداقل یک ســال سابقه کار در 

آخرین کارگاه دانست.
به گزارش روز دوشــنبه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، »مســعود بابایی« در تشریح قوانین 
مربوط بــه بیمه بیکاری گفت: مشــمولین فاقد 
قرارداد موقت همچنان با دارا بودن 6 ماه سابقه 

مشمول بیمه بیکاری هستند.
وی درباره بیمه بیکاری افرادی که قرارداد موقت 
دارند، افزود: با وجود اینکه هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری کارگــران دارای قرارداد کار مدت 

معین را از شــمول بیمه بیکاری مستثنی کرده 
است، اما بر اساس تفاهم نامه مشترک بین وزارت 
تعاون و ســازمان تامین اجتماعی در اسفندماه 
سال ۸4 چنانچه فرد دارای یک سال سابقه کار در 
آخرین کارگاه باشد مشمول بیمه بیکاری خواهد 
شــد.مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون تاکید کــرد: کارگران دائم چنانچه 
حداقل 6 ماه حق بیمه پرداخت کنند مشــمول 
بیمه بیکاری بوده و بدون هیچ خللی طبق ضوابط 
قانونی از مقرری بیمه بیکاری بهره مند می شوند.

بابایی اظهارداشــت: افرادی که در زمان قرارداد 
کار اخراج می شوند، می توانند برای تعیین تکلیف 
و بهره مندی از مزایای قانونی پیش بینی شده از 

طریق ســامانه جامع روابط کار دادخواست خود 
را در سامانه ثبت و پیگیری الزم را انجام دهند. 

به گزارش ایرنا، »علی ربیعی« سخنگوی دولت 
اعالم کرد که با شیوع بیماری کرونا یک میلیون 
و 600 هزار نفر از بازار کار خارج شــدند و از این 
میزان ۸50 هــزار نفر متقاضــی دریافت بیمه 
بیکاری بودنــد که با احتســاب 240 هزار نفر از 
افرادی که پیــش از این مقــرری بیمه بیکاری 
دریافــت می کردند، در مجموع یــک میلیون و 
100 هزار نفر در لیســت دریافت بیمه بیکاری 

قرار داشتند.
به گفته »علی ربیعی« پس از این مدت 16۹ هزار 

نفر در دور جدید بازگشت به کار داشتند.

بر اســاس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرســی مجدد و 
تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 
101 قانون تامین اجتماعی صحیح نیســت و اقدام این نهاد در حذف سوابق 

ایجاد شده برابر مقررات نیست.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، براساس مقررات موجود سازمان 
تامین اجتماعی مجاز است که ضمن بررسی سوابق بیمه شدگان در یک مهلت 
شش ماهه، در صورت مشاهده موارد خالف، با لحاظ تشریفات قانونی نسبت 
به حذف سوابق مربوطه و با کاهش مدت اشتغال یا دستمزد مربوط اقدام کند. 
اما شکایاتی از اشخاص حقیقی درباره حذف برخی از سوابق پرداخت حق بیمه 

بیمه شدگان متوفی از سوی سازمان تأمین اجتماعی آن هم پس از گذشت 
دوره شــش ماهه قانونی، به دیوان عدالت اداری واصل شد که شعب مختلف 

دیوان در این مورد آراء متفاوتی صادر کردند.
مبنای صدور این رأی شکایت یکی از شــهروندان در مورد بازرسی سازمان 
تأمین اجتماعــی، در خــارج از مهلت 6 ماهه مقــرر در مــواد 36 و 101 
قانون تامین اجتماعی اســت. بر این اســاس، شاکی درخواســت برقراری 
مستمری بازماندگان را داشــته است؛ در حالی که لیســت سوابق بیمه ای 
متوفی در زمان اشــتغالش ارســال و بدوا احتساب ســوابق صورت گرفته 
اســت؛ اما ســازمان تأمین اجتماعی برخالف مواد 36 و 101 قانون تأمین 

 اجتماعی، »در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر« لیســت را مورد بازرســی قرار 
داده است. 

بر اســاس مــاده 101 قانون تأمیــن اجتماعی، ســازمان مکلف اســت به 
صورت مزد ارســالی از طرف کارفرما ظرف مدت شــش ماه از تاریخ وصول 
رســیدگی کند و در صورتی کــه از لحاظ تعداد بیمه شــدگان یــا میزان 
 مزد یا حقوق یا مــدت کار اختالفی مشــاهده نماید، مراتــب را به کارفرما 

ابالغ کند. 
براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق 
ســازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 

قانون تامین اجتماعی صحیح نیســت و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد 
برابر مقررات نیست. 

در نهایت هیئــت عمومی دیوان عدالــت اداری پس از بررســی موضوع در 
خصوص ایجاد وحدت رویه، در مورد برقراری مستمری بازماندگان، با ارجاع 
به ماده 36 و صدر ماده 101 قانون تامین اجتماعی، در اقدام سازمان تامین 
اجتماعی در بررسی صورت مزدهای ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز 
دانست و اعالم کرد: انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، 
در خارج از مهلت 6 ماهه مقرر در مواد 36 و 101 قانون تامین اجتماعی صحیح 

نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست. 

باوجود گذشت مهرماه که وعده عرضه سهام ســرخابی ها به بورس در این ماه داده 
شده بود، همچنان خبری از عرضه ســهام این دو باشگاه نیست. در این زمینه عضو 
هیات عامل سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: هیات پذیرش فرابورس به طور حتم 
در آبان ماه برای پرسپولیس برگزار می شود و اگر در آنجا پذیرش شود عرضه اولیه این 

باشگاه انجام خواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت، 
نوبت به عرضه سهام سرخابی ها در بازار سهام رسید که حاشیه های ورود آنها به بورس 

از قدمتی چندساله برخوردار است.
در ابتدا اعالم شد واگذاری سهام استقالل و پرسپولیس در سال ۹۸ انجام می شود، 
در حالی که این اقدام به مرحله اجرا نرســید و علت آن، روبرو شدن این دو شرکت 
فرهنگی- ورزشی با مشکالتی مانند تغییرات مدیریتی مطرح شد و اعالم کردند: در 
آن زمان، فقط بحث واگذاری برند همراه با دارایی بود و  به هیچ عنوان مساله واگذاری 
هیچ یک از شرکت های فرهنگی- ورزشی استقالل و پرسپولیس از طریق بازار سرمایه 
مطرح نشده بود، اما از مهرماه سال ۹۸ نحوه واگذاری تغییر کرد و شرکت ها ملزم به 

واگذاری از طریق پذیرش در بازار سرمایه شدند.
از همان ابتدا باشگاه پرسپولیس آمادگی خود برای واگذاری سهامش را اعالم و مطرح 
کرد که این باشگاه اقدامات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، ثبت عالیم تجاری و 
ارزیابی عالیم تجاری در طبقات 45 گانه را انجام داده است. در مقابل، باشگاه استقالل 
با وجود همه تالش هایی که انجام داد اما هنوز کارشناسان، گزارش مربوط به ارزیابی 
مجموعه ورزشــی »شــهید مرغوب کار« را ارائه نکرده اند و همچنین کارشناسان 
مربوطه درخصوص ارزیابی عالیم تجاری تعیین نشده اند. اما به محض ارائه گزارشات 

الزم، اقدامات بعدی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب افزایش 
سرمایه و اساس نامه اصالحی اقدام و در نهایت مدارک الزم از جمله برنامه کسب وکار، 
امیدنامه و صورت های مالی جدید به هیات پذیریش برای ورود سهام این باشگاه در 

بازار دوم فرابورس ارایه خواهد شد.

عرضه سهام سرخابی ها در نیمه نخست سال ۹۹
در نخستین روزهای سال جاری بود که جلسه  هیات واگذاری برای روشن شدن 
هر چه زودتر تکلیف این دو باشــگاه برگزار شــد که عضو هیات عامل و معاون 
سازمان خصوصی سازی پس از پایان این جلسه به خبرنگار ایرنا اعالم کرد: تاکید 
هیات واگذاری، مشخص شدن تکلیف این دو باشگاه برای عرضه اولیه در بازار 
سرمایه تا نیمه نخست سال ۹۹ است و  باید از طریق عرضه اولیه در فرابورس، 

کشف قیمت انجام شده و عرضه های بلوکی در مراحل بعد انجام شود.
شهریورماه امسال بود که »ابوالقاسم شمس جامخانه«، عضو هیات عامل سازمان 
خصوصی سازی به ایرنا گفت: علت  تاخیر در واگذاری این دو باشگاه ناشی از اسناد 
مالکیت چهار مجموعه ورزشی متعلق به استقالل و پرسپولیس است، تاکنون 
سند سه مجموعه ورزشــی که متعلق به باشگاه استقالل و پرسپولیس هستند 
آماه شده و اکنون در حال انجام اقدامات الزم برای گرفتن یک سند دیگر هستیم.

وی افزود:  اصرار برای اخذ سند مالکیت برای گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
اســت، اظهارنظر برای افزایش سرمایه نیازمند همین ســند است و باید به نام 
باشگاه ها باشــد، تا زمانی که این سند وجود نداشــته باشد حسابرس گزارش 

توجیهی افزایش سرمایه را نمی پذیرد.

شمس درباره زمان عرضه سهام ســرخابی ها به بورس گفت: زمان مشخصی را 
برای نهایی شــدن این اقدام نمی توان ارائه داد، اما ممکن است در مهرماه این 

اقدام انجام شود.

عرضه سهام پرسپولیس در بورس در آبان ماه
با وجود گذشت ماه مهر همچنان خبری از عرضه سهام سرخابی ها به بورس و 

ارائه زمان دقیق برای این اقدام مطرح نشده است.
در این زمینه عضو هیات عامل ســازمان خصوصی ســازی امروز )دوشنبه( در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا به آخرین وضعیت عرضه سهام سرخابی ها در بورس 
اشاره کرد و افزود: در ابتدا اعالم شده بود که عرضه سهام دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس در شهریورماه انجام می شود، بعد از آن به دلیل برخی از مسایل به 

مهرماه موکول شد، اما صورت های مالی این دو باشگاه به مرحله نهایی نرسید.
شمس جامخانه اظهارداشت: وضعیت باشگاه پرسپولیس از نظر صورت های مالی 
و برخی دیگر اقدامات که قرار است برای واگذاری آن انجام شود به مراتب بهتر از 
استقالل است. وی گفت: گزارش توجیهی افزایش سرمایه باشگاه پرسپولیس 
که سرمایه توجیهی آن حدود 701 میلیارد تومان است تهیه شده و برای بررسی 

در اختیار حسابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرار گرفته است.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در تالشیم تا بتوانیم در 
هفته جاری گزارش را دریافت کنیم، مطابق آن مجمع عمومی فوق العاده برگزار 

تا در نهایت اصالح اساس نامه و افزایش سرمایه آن انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به صحبت های انجام شده با سازمان حسابرسی 

و همکاری های باشگاه پرسپولیس، گزارش حسابرس بازرس قانونی طی هفته 
آینده اخذ و پس از آن درخواست پذیرش شرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس 

به هیات پذیرش فرابورس داده شود.
شمس خاطرنشــان کرد: اطالعات دیگری که باید تهیه شــود به موازات دیگر 
اقدام های الزم از طریق مشاور پذیرش در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم 
درخواست عرضه پرسپولیس را به هیات پذیرش ارائه و در پایان، عرضه اولیه آن 
انجام شود. وی گفت: اکنون عرضه سهام استقالل در بورس با مشکالتی همراه 
است و هنوز صورت های مالی آن نهایی نشده است، تغییر و تحوالت اعمال شده 

موجب شده تا به جمع بندی نهایی نرسیم.
شمس با بیان اینکه ســند مالیکت مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار و کمپ 
»حجازی« به نام باشگاه اخذ و ارزیابی آن توسط کارشناسان انجام شده، افزود: 
فقط صورت مالی این باشگاه کار را متوقف کرده است، در صورت رفع مشکالت 

موجود سهام استقالل پس از پرسپولیس وارد بورس خواهد شد.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه هیات پذیرش فرابورس 
در آبان ماه به طور حتم برای پرسپولیس برگزار و اگر در آنجا پذیرش شود عرضه 
اولیه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: استقالل ممکن است با یک ماه تاخیر 
در بورس عرضه شود، در وضعیت کنونی راه دیگری جز اینکه این دو باشگاه را به 

صورت جداگانه در بورس عرضه کنیم، نداریم.
وی با بیان اینکه تا پایان سال سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در بورس 
عرضه خواهد شد، گفت: درخواست هیات پذیرش پرسپولیس در آبان ماه ارائه و 

پس از پذیرش، عرضه اولیه آن انجام می شود.

شرط دریافت بیمه بیکاری افراد قرارداد کارمعین چیست؟کاهش شاغالن بخش های عمده اقتصادی در بهار ۹۹ نسبت به ۹۸

دیوان عدالت: اقدام تأمین اجتماعی در بازرسی مجدد سوابق بیمه شدگان پس از مهلت ۶ ماهه غیرقانونی است

پرسپولیس برای عرضه در بورس پیش قدم می شود

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2045|  سه شنبه  6 آبان ماه  1399 |  10  ربیع االول  1442 |  27  اکتبر  2020 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

۷۰ صادرکننده 
کارتن خواب کجا هستند؟

افزایش 
وام  مسکن  
فعال  منتفی  
است

اسالمی:

تعادل در 
بازار سرمایه با 
فعال تر شدن 
بازارگردان ها
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قالیباف اصل عنوان کرد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

بورس را 10 روز 
تعطیل کنید 

فرصت سوزی 
در اصالحات ارزی

سایه سنگین انتخابات 
آمریکا بر بورس

با توجه به ریزش ســنگین 
شاخص بازار سرمایه و عدم 
رویت چشم انداز چرخش 
بازار و عــدم امکان حمایت 
دولت و حقوقي ها در جمع کردن صف هاي فروش 

و مدیریت بازار...

  علیرضا عباسي، اقتصاددان

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

  پیمان مولوی، فعال سرمایه گذاری
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حرکت دالر در مسیر 
تک نرخی شدن

پرونده افزایش نرخ 
سود بانکی بسته شد

افت 37 هزار و  470 واحدی شاخص کل، آن را در ارتفاع یک میلیون و 336 هزار واحدی قرار داد

اوج گیری  نگرانی  سهامداران
صفحه4

صفحه3

موج  جدید گرانی  خودرو در  راه  است
مجوز  افزایش   مجدد   قیمت   خودرو   توسط   شورای   رقابت   صادر   شد

در حالی که در سالهای گذشته دولت می توانست ارز 
تک نرخی را کلید بزند اما از این فرصت ها استفاده 
نشد و امروز بار تورمی، رانت و فساد ارز چند نرخی در 
بازارها موجب سواستفاده های بسیاری شده است. 
نرخ فروش دالر در صرافی ملی نزدیک به نرخ بازار 
آزاد است و این اتفاق تحقق دالر و ارز تک نرخی را 
تداعی می کند. بازار ارز در چند ماهه گذشته درگیر 
نوسانات بسیار زیادی بوده و بسیاری از سوداگران از 
تفاوت قیمت ها در صرافی ملی با بازار آزاد سواستفاده 
های بســیاری کرده اند. در حال حاضر اما خرید از 
صرافی هیچ نفع خاصی برای دالالن ندارد و با توجه 
به روند کاهشی دالر، انگیزه دپو به طور کامل از بین 
رفته و نرخ نیما نیز به بازار آزاد نزدیک شده است. به 

هر ترتیب کاهش چشمگیر...

سرمایه گذاران، سپرده گذاری بانکی را محلی مطمئن 
و کم ریسک برای دارایی های خود می دانند و منتظر 
بودند با وضعیت کنونی بورس، بانک مرکزی افزایش 
نرخ بهره را اعمال کند، اما این پرونده هم بسته شد. 
پرونده افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی بسته 
شد. عبدالناصر همتی می گوید که افزایش نرخ بهره 
بانکی در شــرایط کنونی به عنوان ابزار مهار تورم 
استفاده نخواهد شــد و باید به روش های دیگری 
متوسل شد. این سخنان رئیس کل بانک مرکزی 
در شرایطی اســت که برخی کارشناسان پیشنهاد 
می دادند با افزایش نرخ سود بانکی، بار دیگر جذابیت 
بانک ها به عنوان پارکینگ نقدینگی افزایش یابد. 
مردم هم امید داشتند بخشــی از ضرر و زیان های 

ناشی از سرمایه گذاری در...



اقتصاد2
ایران وجهان

اعالم ساعت کاری شعب بانک سامان
بانک سامان به منظور حفظ سالمت شهروندان، 
ساعت کاری جدید شــعب خود را اعالم کرد. به 
گزارش سامان رسانه، هم زمان با شیوع موج جدید 
ویروس کرونا و تأکید مراجع بهداشتی و درمانی 
در خصوص کاهش تردد در ســطح شهر، بانک 
سامان به منظور حفظ سالمت شهروندان ساعت 
کاری شعب خود را تغییر داد. بر این اساس، تمامی 
شعب بانک سامان از روز شــنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8 الی 14 و در روزهای پنج شنبه از ساعت 
8 الی 12:30 به مشتریان خدمات ارائه می دهند. 
همچنین برابر اعالم مراجــع ذیصالح  کارکنان 
شعب بانک سامان در استان تهران تا 50 درصد 
ظرفیت و در شهرســتان  با 70 درصد ظرفیت در 
شعب حاضر خواهند شد. الزم به ذکر است که بانک 
سامان تمامی تالش خود را به کار خواهد بست تا 
این روند، اختاللی در ارائه خدمات به مشتریان به 
وجود نیاورد؛ با این حال از مشتریان بانک سامان 
تقاضا می شود در این مدت خدمات بانکی موردنیاز 
خود را از طریق سرویس های آنالین بانک سامان 
نظیر موبایلــت و نت بانک دریافــت و از مراجعه 

غیرضروری به شعب بپرهیزند. 

با عبور منابع از 300 هزار میلیارد تومان 
صورت گرفت

تحقق ٢٢هزار میلیارد ریال حاشیه 
سود عملیاتی بانک صادرات ایران 

در پایان مهرماه
بانک صادرات ایــران با تمرکز بــر فعالیت های 
عملیاتی در پایان مهرمــاه 99 ضمن عبور منابع 
سپرده ای از مرز 300 هزار میلیارد تومان، موفق به 
ایجاد حاشیه سود دو هزار و 200 میلیارد تومانی 
شد.  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
گزارش فعالیت ماهانه این بانک برای دوره منتهی 
به 30 مهرماه 1399 در سایت کدال منتشر شدکه 
بر اساس آن، بانک صادرات ایران با جذب بیش از 
300 هزار میلیارد تومان منابع سپرده ای و تمرکز 
بر فعالیت های عملیاتی و وصول مطالبات توانست 
طی دوره مالی هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه 
ســال 99 بیش از دو هزار و 200 میلیارد تومان 
حاشیه ســود عملیاتی ایجاد کند. جمع درآمد 
تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران از ابتدای 
سال مالی تا پایان مهرماه 1399، بالغ بر 145 هزار 
و 984 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است 
که جمع سود سپرده های سرمایه گذاری بانک در 
این مدت به 123 هزار و ٦٦5 میلیارد ریال رسیده 
و بیش از 22 هزار میلیارد ریال برای بانک ســود 

عملیاتی ایجاد کرده است.

بدون پرداخت سود، اقساطی 
خرید کنید!

بانک قرض الحسنه مهر ایران با طرح »کاالکارت«، 
شــرایطی را فراهم کرده تا بتوانید بدون پرداخت 
ســود، کاالي مورد نیاز خود را به صورت اقساطي 
خرید کنید. به گزارش روابــط عمومی بانک مهر 
ایران، شاید برایتان پیش آمده که نیاز به خرید یک 
کاالي ضروري داشته اید، اما در آن برهه مبلغ مورد 
نیاز براي خرید آن را در اختیار نداشته اید؟ شاید در 
آن شرایط فکر کرده اید کاش مي توانستید از درآمد 
آینده خود مبلغ مورد نیاز خرید آن کاال را بپردازید. 
اما نه دسته چک معتبري داشته اید و نه بانکي بوده 
که به شما تسهیالتي بدهد تا بتوانید براي خرید آن 
کاال اقدام کنید. از سوي دیگر شاید امکان پرداخت 
سود باالي فروش اقســاطي یا تسهیالت بانکي را 
نداشته اید تا بتوانید از این روش ها نسبت به خرید 
کاال اقدام کنید. کاالکارت طرحي است که بانک مهر 
ایران براي حل کردن همین مشکل ارائه کرده است.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران 
مطرح کرد:

صورت های مالی شفاف پیش 
نیاز ارائه خدمات و تسهیالت در 

اگزیم بانک ایران
معاون اعتبارات بانک توســعه صادرات ایران گفت: 
تصمیم گیری در خصوص پرونده شــرکت هایی که 
صورت های مالی شــفاف و مناسبی دارند بدون وقفه 
انجام می پذیرد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، رضا ســاعدی فر، افزود: شرط دریافت 
تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی برخورداری 
حداقل بیست درصدی از نسبت مالکانه است. وی افزود: 
در صورتی که بنگاهی از نسبت مالکانه یادشده برخوردار 
نباشــد، امکان ثبت اطالعات آن در سامانه صندوق 
توسعه ملی به منظور دریافت تسهیالت تلفیقی، وجود 
نخواهد داشت. ساعدی فر با بیان اینکه نسبت مالکانه 
برای بنگاه هایی که خواهان اســتفاده از تسهیالت از 
محل منابع بانک هســتند، حداقل 15 درصد تعیین 
شده، اظهار داشت: دریافت تسهیالت برای بنگاه هایی 
که حداقل نسبت مالکانه یادشده)15 درصد( را دارند، از 
سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود. معاون اعتبارات 
بانک توســعه صادرات ایران تصریح کرد: این بانک به 
شرکت هایی تسهیالت بدون وثیقه اعطا می کند که 
صورت های مالی شــفاف خود را با امضا و مهر تایید 
حســابرس به بانک ارائه دهند، در غیر اینصورت باید 

وثیقه ای مناسب به بانک معرفی کنند.

خبر

سرمایه گذاران، سپرده گذاری 
بانکی را محلــی مطمئن و 
کم ریسک برای دارایی های 
خود می دانند و منتظر بودند 
با وضعیت کنونی بورس، بانک 
مرکزی افزایش نرخ بهــره را اعمال کند، اما این پرونده 

هم بسته شد.
به گزارش مهر، پرونده افزایش نرخ بهره از ســوی بانک 
مرکزی بسته شد. عبدالناصر همتی می گوید که افزایش 
نرخ بهره بانکی در شــرایط کنونی به عنوان ابزار مهار 
تورم استفاده نخواهد شــد و باید به روش های دیگری 
متوسل شد. این ســخنان رئیس کل بانک مرکزی در 
شرایطی است که برخی کارشناسان پیشنهاد می دادند 
با افزایش نرخ سود بانکی، بار دیگر جذابیت بانک ها به 
عنوان پارکینگ نقدینگی افزایش یابد. مردم هم امید 
داشتند بخشی از ضرر و زیان های ناشی از سرمایه گذاری 

در بورس طی ماه های گذشته، با این اقدام جبران شود.

پرونده افزایش رسمی نرخ سود بانکی بسته 
شد

امــا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شــب 
گذشته با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت که افزایش نرخ ســود بانکی سیاستی 
نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس 
بانک مرکزی به دنبال روش های دیگری برای کاهش 

فشار تورمی در بازارها است.
در این میان، به موازات این اعالم سیاســتگذار پولی، 
بانک ها خود برای جذب منابع بیشتر تالش هایی را شروع 
کرده اند که بر مبنای آن، بتوانند منابع بیشتری را از مردم 
جذب کنند. به همین دلیل گمانه زنی ها نسبت به افزایش 
غیررسمی سود بانکی نیز قوت گرفته است. یک مدیر 
نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به 
اینکه دولت بنایی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و از 
سوی دیگر، بسیاری از منابع مالی هم اکنون سرگردان 
برای ورود به بازارهای جدید هســتند، برخی بانک ها 
تالش های خود برای جذب این سپرده ها را آغاز کرده اند 

تا بلکه بتوانند بخشی از این منابع را جذب کنند.
او می افزاید: برخی از شعب بانکی به صورت زیرپوستی 
کار جذب سپرده ها با نرخ هایی باالتر از نرخ مصوب را آغاز 
کرده و تالش دارند تا با در نظر گرفتن برخی مشوق ها 
برای متصدیان شــعب خود، به جذب سپرده بیشتری 
بپردازند که البته اگر این حرکت عام شود، حتماً باید خود 
را در آمار آتی بانک مرکزی مبنی بر جذب سپرده های 

بانکی نشان دهد.

باجه نشینان اطالع رسانی به مشتریان در مورد 
نرخ سود را، به روزهای آتی موکول می کنند

در این میان برخی از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار 

مهر با شک و شبهه نسبت به افزایش نرخ سود صحبت 
می کنند و اطالع رسانی دقیق از طرح های بانک مبنی بر 
افزایش نرخ سود را به روزهای آینده موکول می کنند. البته 
برخی از متصدیان نظام بانکی نیز تالش دارند تا با اغوای 

مشتریان، بتوانند منابع آنها را در شعب جذب کنند.
پیش تر نیز خبرگزاری مهر در این رابطه گزارشی از تالش 
متصدیان بانکی برای جذب سپرده بیشتر منتشر کرده 
بود که بر اســاس آن، متصدیان خبر از افزایش رفت و 
آمدهای مردم برای پرس و جو در مورد سود سپرده ها و 

اقبال به سپرده گذاری در بانک ها می دادند.
به گفته باجه نشینان، بیشتر افرادی برای گشایش سپرده 
مراجعه می کنند که در گذشته نیز در همان شعب سپرده 
داشته اند؛ اما برای چند ماهی آن را از بانک خارج کرده اند. 
البته در همین راستا، برخی بانک ها مشوق هایی را برای 
متصدیان شعب خود در نظر گرفته اند تا در جذب سپرده 
مشتریان فعال تر عمل کنند. برخی متصدیان نظام بانکی 
می گویند که بخشــنامه هایی را طی روزهای گذشته 
دریافت کرده اند که در آن، مشــوق هایی را در راستای 
حمایت از باجه های بانکی و ایجاد انگیزه بیشــتر برای 
بازاریابی و افزایش منابع سپرده ها در نظر گرفته اند. نمونه 
آن هم، »طرح ممتازان« ویژه باجه های بانکی است که 
در یک بازه زمانی 40 روزه از 21 مهرماه آغاز شده و هدف 
افزایش منابع در چهار سپرده اصلی قرض الحسنه جاری، 
قرض الحســنه پس انداز، ســپرده کوتاه مدت و سپرده 
بلندمدت را دنبال می کند و باجه نشینان مأموریت ویژه 
یافته اند تا سپرده های مراجعینی را که برای سپرده گذاری 

پول خود در بانک ها مردد هستند جذب کنند.

تحلیل وضعیت سپرده های بانکی در نیمه اول 
امسال

مهدی کرامت فر، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با تحلیل 
وضعیت سود سپرده های بانکی در نیمه اول امسال اعالم 

کرده است: اولین تغییر محسوس در ترکیب سپرده های 
بانکی، خروج محسوس نقدینگی از سپرده های یکساله 
بوده به شکلی که در نیمه اول سال 99، سپرده های جاری 
در نمونه منتخب مجموعاً حدود 500 هزار میلیارد ریال 
)13.3 درصد( کاهش یافته و این در حالی است که در 
مدت مشابه سال گذشته، سپرده های یکساله بیشترین 

سهم را در افزایش سپرده های بانکی داشته اند.
وی می افزاید: در مورد دالیل این تغییر به نظر می رسد 
تحوالت فضای اقتصاد کالن، نااطمینانی و بی ثباتی های 
ایجاد شــده در ماه های اخیر، رشــد نرخ تورم و ایجاد 
فرصت های سفته بازی در انواع بازار دارایی ها و همچنین 
انبساط پولی در فروردین ماه )کاهش نرخ سود سپرده 
یکساله به محدوده 15 درصد(، عمده ترین علل کاهش 
تمایل به نگهداری سپرده های یکساله بوده است. الزم 
به ذکر است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 35 درصدی 
شهریورماه، نرخ سود حقیقی ســپرده های یکساله در 
محدوده منفی 20 درصد قرار دارد و لذا خروج بیشــتر 
پول از سپرده های یکســاله در ماه های پیش رو کاماًل 

محتمل خواهد بود.
به گفتــه کرامت فر، ورود نقدینگی به گواهی ســپرده 
یکساله و سپرده های دوساله و جانشین نمودن این ابزارها 
با سپرده های یکساله، دومین تغییر مهمی است که در 
نیمه اول سال جاری در ترکیب سپرده های بانکی قابل 
مشاهده است. با توجه به شکاف حدود 2 تا 4 درصدی نرخ 
سود سپرده یکساله با گواهی سپرده و سپرده دوساله، 
جابجایی پول میان این ابزارها کاماًل توجیه پذیر است 
و انتظار می رود که این روند در نیمه دوم سال نیز تداوم 
یابد. ورود حدود 500 هزار میلیــارد ریال نقدینگی به 
سپرده های دوساله )تقریباً معادل با مقادیر خارج شده 
از سپرده یکساله( ظرف کمتر از سه ماه از آغاز فعالیت 
مجدد سپرده مذکور، به خوبی گویای ظرفیت باالی این 
ابزار در نرخ های فعلی برای جذب منابع توسط نظام بانکی 

جهت افزایش میزان ماندگاری سپرده ها و کاهش سرعت 
گردش پول است.

تداوم ورود پول به سپرده های جاری
وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار 
گیرد، مساله کشش پذیری باالی سپرده های بانکی به 
تغییرات جزئی در نرخ سود پیشنهادی است به شکلی 
که تغییرات مختصر اخیر، اثرات چشمگیری بر جذب 
منابع و کنترل ســرعت گردش پول داشته است و این 
موضوع، کارآمدی مشهور ابزار نرخ سود جهت کنترل 
سرعت گردش پول، کاهش جذابیت نسبی فعالیت های 
سفته بازانه و کنترل نرخ تورم را نشان می دهد. در مجموع 
به نظر می رسد که احیاء سپرده های دوساله توسط بانک 
مرکزی )به رغم اصطکاکی که می توانند در زمان کاهش 
نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم ایجاد نمایند( در شرایط 

فعلی اقدامی موثر بوده است.
به گفته این کارشــناس اقتصــادی، افزایــش اقبال 
سپرده گذاران به ســپرده های کوتاه مدت و تداوم ورود 
پول به سپرده های جاری، از دیگر تغییرات سپرده های 
بانکی در نیمه اول ســال جاری بوده و به نظر می رسد 
که این موضوع تا حد زیادی معلول افزایش فرصت های 
سفته بازانه در فضای اقتصاد بوده است. طی شش ماهه 
ابتدای ســال حدود ٦0 درصد از مجموع منابعی که به 
سپرده های بانکی وارد شده مربوط به سپرده های جاری 
و کوتاه مدت بوده اســت و به این ترتیب سهم اینگونه 

سپرده ها به بیش از نیمی از کل سپرده ها رسیده است.
وی اظهار داشت: این تغییر از منظر صنعت بانکی منجر به 
کاهش بهای تمام شده سپرده است و اتفاقی مطلوب تلقی 
می شود اما از منظر اقتصاد کالن می تواند موج های تورمی 
جدیدی را ایجاد نماید و بی ثباتی فعلی را تشدید نماید. 
تغییر فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ایاالت متحده 
در آبان ماه می تواند از طریــق تغییر جهت انتظارات، تا 

حدی این شرایط را تغییر دهد.
به گفته کرامت فر، در نهایت، رشد محسوس سپرده های 
طبقه بندی شده در گروه سایر، اتفاق دیگری است که 
برای سپرده های بانکی ایجاد شده است. از آنجا که این 
تغییر تنها محدود به چند بانک بــوده و اطالع زیادی 
از ماهیت آن وجود ندارد، به نظر می رســد که مطالبه 
اقدامات شفاف ســازی توسط بخش های نظارتی بانک 

مرکزی از بانک های مورد اشاره ضرورت دارد.
به هر حال با اظهارنظر صریح همتــی، بانک مرکزی و 
شــورای پول و اعتبار تصمیمی برای افزایش نرخ سود 
بانکی ندارند و حتی روند نرخ سود بین بانکی هم تعدیل 
خواهد شــد؛ اما به هر حال ممکن است برخی از شعب 
بانکی برای جذب منابع بیشــتر، خود اقدام به اجرای 
طرح هایی در شعب کنند که البته مسبوق به سابقه است و 
پیش از این نیز از سوی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر 
به کار گرفته شده بود و آن رعایت ظاهری نرخ سود بانکی 
و اجرای سود موازی برای همین سپرده ها و واریز وجه آن 

در یک حساب مجزا است.

همتی: افزایش نرخ سود در شرایط فعلی به عنوان ابزار مهار تورم استفاده نخواهد شد

پرونده افزایش نرخ سود بانکی بسته شد

افزایش وام مسکن منتفی شد
افزایش قیمت مسکن کشنده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برنامه ای برای 
افزایش وام خرید مسکن نداریم، گفت: به دنبال 
تمهیدات جایگزین برای مهار قیمت تمام شــده 

مسکن هستیم.
محمد اســالمی با بیان این که بایــد افزایش وام 
مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب شود، اظهار 
کرد:  به دنبال تمهیدات جایگزین هستیم تا بتوانیم 
قیمت تمام شده مســکن را مهار دهیم. از آقای 
رئیس جمهوری دستوراتی را گرفتیم که بتوانیم 

مثال آهن آالت را با نرخ مناسب تری تامین کنیم.
وی با اشاره به تفاهم با بنیاد مستضعفان برای تامین 
نهاده های ســاختمانی با قیمت مناسب، افزود: 
افزایش قیمت مسکن حباب گونه و ُکشنده برای 
همه و ما بوده اســت. مهم ترین گام در ارتباط با 
کنترل قیمت تمام شده است. از این فضای روانی 
بازار عبور کنیم و مقداری قیمت ها مقداری واقعی 
تر شود تا بتوانیم سر فرصت تصمیمی برای این 

کار بگیریم.
وی با تاکید بر این که نگرانی ما این است اقدامات 
تورم آفرین را انجام ندهیم، تصریح کرد: اهتمام ما 
این است که کار را با تدارک بیشتری جلو ببریم، 
آســیب پذیری را از تورم های هیجانی غیرعادی 

بتوانیم کاهش دهیم.
وزیر راه و شهرســازی درباره وام ودیعه مســکن 
گفت: تاکنون 180 هزار پرونده وام ودیعه در بانک 
تشکیل شــده و حدود ٦0 هزار وام پرداخت شده 
که روند ُکندی دارد که نمی توانیم بگوییم بانک 

مقصر است.
اسالمی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی مردم 
روند پرداخت وام ســرعت بگیرید. یک گرفتاری 
داریم که برخی اظهارنامه یا تمدید قرارداد واقعی 
نبود. ای کاش این کار را نمی کردند و محیط را برای 

نیازمندان واقعی تنگ نمی کردند.

قالیباف اصل در صحن مجلس عنوان کرد
تعادل در  بازار سرمایه با فعال تر 

شدن بازارگردان ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بعد از 
افت های بازار سرمایه، موضوع بازارگردانی را به 
طور جدی دنبال کردیم چرا که بازارگردان ها می 

توانند تعادل را در این بازار ایجاد کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حســن قالیباف اصل 
در جلسه = مجلس شورای اسالمی و در جریان 
بررسی گزارش کمیســیون اقتصادی در مورد 
وضعیت بازار ســهام و عملکرد سازمان بورس 
و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
گفت: امسال در بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی 
انجام شده که افزایش نرخ شاخص ها و آزادسازی 
سهام عدالت از این اتفاقات خوب بوده است، به 
گونه ای که سهام عدالت بعد از 15 سال آزاد شد 
و سهامداران حدود 13 هزار میلیارد تومان، سهام 
خود را در بازار فروختند که عمدتاً هم جز قشر 

مستضعف هستند.
وی با بیان اینکه تقویت پس انداز و تأمین مالی 
از طریق بازار سرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم 
امسال بود، افزود: سال گذشته 2٦2 هزار میلیارد 
تومان تأمین مالی در بازار ســرمایه اتفاق افتاد 
در صورتی که در ٦ ماهه اول امسال این عدد به 
300 هزار میلیارد تومان رسیده است. عالوه بر 
این بحث تأمین مالی دولت از بازار سرمایه هم 
اتفاق مهمی بود که انجام شد و دولت تاکنون 
از بازار ســرمایه 32 هزار میلیارد تومان سهام 

فروخته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اینکه فروش اوراق از طرف دولت 90 هزار میلیارد 
تومان بود که این آمار قابل توجهی است، گفت: 
سال گذشته فروش سهام از طرف دولت صفر 

بود اما امسال به 32 هزار میلیارد تومان رسید.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
به منظــور رصد فضای مجازی شــورای عالی 
فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، تصریح 
کرد: با رصــد فضای مجازی در صــورت لزوم 
برخوردهای قهری هم انجام می شود و در کنار 
آن هم ارتباطی را با صدا و ســیما برای ارتقای 
سواد فکری و فرهنگ ســازی و همچنین بازار 
گردانی در شبکه های آموزش و ایران کاال برقرار 

کرده ایم.
قالیباف اصل با بیان اینکه بعد از افت های بازار 
ســرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی 
دنبال کردیم، گفت: علت توجه به این مسئله آن 
است که بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه و 
تقاضا با تشخیص درست اقدام مناسب را انجام 
دهد و اگر بازارگردان ها به صورت کامل در بازار 
سرمایه فعال شوند، می توانند تعادل را در بازار 

ایجاد کنند.

اخبار
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رییس کل بانک مرکزی، هفته قبل در شورای گفت 
و گوی دولــت و بخش خصوصی خبــر از وجود 70 
صادرکننده کارتن خواب داد؛ خبری که گویا به هیچ 

عنوان به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده است.
به گزارش ایسنا، پس از حواشــی و اختالف نظرهای 
بخش خصوصی و بانک مرکزی در ماه های گذشته به 
نظر می رسید حضور همتی در جلسه شورای گفت و گو 
می تواند الاقل بخشی از این اختالفات را کمرنگ کند 
اما آمار جدیدی که رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد، 
خود باعث شده که مسائل اختالف برانگیز جدید شکل 
گیرد. همتی در آن جلسه اعالم کرد که نام حدود 250 
صادرکننده ای که هیچ ارزی به کشور بازنگردانده اند 
را به قوه قضاییه تحویل داده و آنچه که عجیب است، 
وجود 70 کارتن خواب در میان این صادرکنندگان است. 
این موضوع در روزهای گذشته حواشی و واکنش های 
فراوانی را به همراه داشته و اعضای مختلف اتاق نسبت به 
آن واکنش نشان دادند.پس از این واکنش ها حاال نوبت به 
پیگیری رسمی ماجرا از سوی مقامات بخش خصوصی 
رسیده است. غالمحسین شافعی در نامه ای به همتی 
از او خواسته نام و مشخصات این کارتن خواب ها را در 
اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد. در بخشی از نامه او آمده: 
این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح 
شده است؛ لذا به منظور شفاف سازی و بررسی چگونگی 
امر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
سراسر کشور و همچنین سازمان های صنعت معدن و 
تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعالم 
واقعیت های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد 
دستور فرمایید مشــخصات کامل 250 صادرکننده 
خاصه 70 صادر کننده به گفته جنابعالی کارتن خواب 
را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ 
صادرات آن ها هر چه ســریعتر در اختیــار اتاق ایران 
قرار دهند. اتاق بازرگانی تهران نیز در متنی جداگانه، 
خواستار شفاف سازی در این زمینه شده است. در متن 

اطالعیه تند اتاق بازرگانی تهران آمده است:
» در ایامی کــه ایران عزیز در معــرض ناعادالنه ترین 
تحریم های اقتصادی دشــمن واقع شــده و فعاالن 
اقتصادی به مثابه ســربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، 
در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشــی از اعمال 
این محدودیت ها هستند، متاسفانه برخی از مسئوالن 

اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتماالً 
به منظور پوشــاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و 
توجیه عدم ایفای مسئولیت های خود، فرافکنی کرده و 
موضوعات حاشیه ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت 
بازرگانی برای اشخاص فاقد صالحیت مطرح و حتی 
عنوان »کارتن خواب« را برای دارندگان کارت بازرگانی 
استفاده می کنند. متاســفانه، این مسئوالن برآنند تا 
ضمن هجمه به بزرگ ترین و قدیمی ترین نهاد بخش 
خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری 
دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین 
نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام 
دارایی و اندوخته مادی و معنــوی خود را برای تامین 
معاش و رفاه مردم به کار گرفته اند. اعالم وجود 70 نفر 
»کارتن خــواب« دارای کارت بازرگانی در میان بیش 
از 40 هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی 
در سراسر کشور )کمتر از 0.2 درصد دارندگان کارت 
بازرگانی( به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط 
و نادرست از فرآیندی است که طی آن با  اجرای دقیق 
بندهای 2 و 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات و پــس از تائید وزارت صمت، کارت 
بازرگانی برای اشــخاصی که مدارک آنها کامل بوده، 
صادر می شود و فعاالن اقتصادی دارای کارت، با نظارت 
نهادهای ناظر در بخش های مختلف دولت و حاکمیت، 
امکان تجارت بین المللی را کسب می کنند. توجه به این 
نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً 
و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز 
از تدوین و اجرای سیاست های رانت زا، با مکاتبات پیاپی 
از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا 
با توجه به دسترسی به بانک های اطالعاتی موجود، از 
بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار 
که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. )اسناد 

مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است.
رفع نقیصه ای کــه امروز بانک مرکــزی را در ایفای 
ماموریت حســاس و خطیر خود با دشواری مواجه 
کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد 
جزو ناچیزی از فعاالن اقتصادی به کل جامعه تجاری و 
صنعتی، بلکه با بازنگری و اصالح سیاست های جاری و 
سود بردن از راهنمایی ها و پیشنهادات مشفقانه بخش 

خصوصی، ممکن و میسر است.

دو افت ماهیانه تعداد معامالت در بازار مسکن از 
کاهش توان خرید و افزایش ریسک فروش آینده 
نشأت می گیرد که به احتیاط معامله گران منجر 

شده است.
به گزارش ایســنا، رکود ساخت و ســاز، روند 
رو به کاهــش معامــالت و اســتندبای طرف 
تقاضا ســه ویژگی اصلی بازار مسکن در هفته 
های اخیر است. ســازندگان از افزایش ریسک 
پذیری ســاخت و ســاز ســخن مــی گویند. 
مطابق آمار در نیمه اول ســال جاری 2٦ هزار 
و ٦48 واحــد مســکونی جدیــد در پایتخت 
بــه مرحله ســاخت رســیده کــه کاهش 14 
 درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل را 

نشان می دهد.
نوســان قیمت مصالــح ســاختمانی، بخش 
ســاخت و ســاز را به چالش کشــانده است. 
ســازندگان عنوان می کنند طی 9 ماه گذشته 
هزینه احداث واحدهای مســکونی تــا پایان 
مرحله اســکلت 140 درصد رشــد داشته که 
بر قیمــت تمام شــده تاثیرگــذار خواهد بود. 
خروجی ایــن وضعیت به فقر عرضــه فایلهای 
 بــه قیمــت و کاهــش تــوان خریــد منتهی

 می شود.
از طرف دیگر بــا وجود افزایــش قراردادهای 
خرید و فروش نسبت به ســال گذشته، نشانه 
های افت معامــالت در هفته هــای اخیر بروز 
کرده اســت. مقایســه نقطه به نقطه معامالت 
در شهریور امسال رشد 203 درصدی را نسبت 
به شهریور پارسال نشــان می دهد. بازار از این 
نظر در نیمه اول امســال هم شــرایط بهتری 
نسبت به شش ماهه ابتدای سال 1398 داشت 
و معامالت در نیمه اول ســال جــاری افزایش 
 ٦9 درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل 

نشان داد.
با این حال بــه دو دلیــل نمی توان شــرایط 
معامالت ملک را پررونــق تلقی کرد؛ دلیل اول 
اینکه رشد معامالت نســبت به سال قبل نمی 
تواند شــاخصی بــرای رونق تلقی شــود؛ زیرا 
در بعضی از ماههای نیمه اول ســال گذشــته 

بخصوص شهریورماه خرید و فروش به کمترین 
میزان خود طــی دهه های اخیر رســیده بود. 
دوم اینکه در دو ماه منتهــی به مهرماه 1399 
معامالت روند کاهشــی داشــته و دو افت 35 
درصد و ٦.8 درصد ماهیانــه را تجربه کرد که 
 احتماال این شرایط در مهرماه نیز ادامه داشته

 است.
ویژگی سوم بازار مســکن در دو ماه گذشته که 
از حرکت معامالت در مدار کاهشی نشأت می 
گیرد به بی حرکتی معامله گران مربوط می شود. 
فعاالن بازار مسکن که عمده آنها را سفته بازان 
و ســرمایه گذاران تشــکیل میدهند در انتظار 
دریافت سیگنالهای قوی تری برای ورود به این 

بازار هستند.
البته رونــد کاهشــی نــرخ ارز، طــال و افت 
شــاخص بورس در هفته گذشــته بــا کاهش 
نامحســوس نرخهای پیشــنهادی در فایلهای 
فروش مســکن همــراه شــد اما چشــم انداز 
روشــنی مبنی بر افت یا رشــد بازار مســکن 
دیده نمی شــود. بر این اســاس، فعاالن بازار 
 هنوز برای ورود گســترده به این بــازار مردد 

هستند.

قیمت مســکن در تهران متری ۲۴ 
میلیون تومان

به گزارش ایسنا، تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال 1399 
به 8.5 هزار واحد مســکونی رســید که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب 
٦.8 درصد کاهــش و 203.7 درصــد افزایش 
نشــان می دهد. همچنین بر اساس اعالم بانک 
مرکزی در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت 
خرید و فــروش یک متر مربــع زیربنای واحد 
مســکونی معامله شــده از طریــق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران 24.2 میلیون تومان 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیــب معــادل 5.1 و 91.7 درصد افزایش 
 نشــان می دهد. گزارش مهرماه هنــوز اعالم 

نشده است.

شیب کاهشی معامالت در بازار مسکن۷۰ صادرکننده کارتن خواب کجا هستند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه  
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته پنجم آبان نسبت به روز شنبه سوم آبان ریزش ۴۰۰ هزار تومانی داشت. به گزارش ایلنا، روز گذشته پنجم آبان ماه قیمت هر انس طال 
به هزار و ۹۰۰ دالر رسید که با توجه به قیمت انس جهانی و نرخ دالر، قیمت سکه و طال در بازار تغییراتی داشت که از جمله آن ریزش ۴۰۰ هزار تومانی سکه بود. قیمت هر سکه تمام بهار 

آزادی روز گذشته ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، قیمت هر نیم سکه ۷ میلیون و ۵۰۰ زهار تومان،  ربع سکه ۵ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. همچنین 
هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان معامله می شود.    
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فرصت سوزی در اصالحات ارزی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در سالهای گذشته که بهترین فرصت برای تک نرخی شدن ارز بود از دست رفت. در زمانیکه در سال 90، 118 میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم و همچنین زمانی که برجام اتفاق افتاد می توانستیم ارز را تک نرخی کنیم اما از این فرصت ها استفاده 
نشد و متاسفانه مدیران کشور در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز وسایر بازارها اقدام به تعیین ارز 4200 تومانی کردند. ارز 4200 تومانی در دولت ها قبل ارز مبادله ای نام داشت و بر اساس همین مقادیر با ثابت نگه داشتن عدد به تخصیص منابع 
به بخشهای مختلف اقدام کردند غافل از اینکه در شرایط  کمبود ارز بازار راه خودش را پیدا می کند. تاکنون نه در جهان و نه در ایران در شرایط کمبود نظام های تخصیصی بر اساس دو یا چند نرخ پاسخگو نبوده و نخواهد بود اما مدیریت کشور 
در هر دوره ای سلیقه ای عمل کرده و دوباره آزمون و خطا می کند.  به عنوان مثال در سه سال گذشته تاکید ما و بسیاری از کارشناسان، تمرکز بر ورود ارز به کشور با افزایش صادرات غیرنفتی فارغ از قیمت آن بود. بدین گونه که صادرکننده بر 
اساس بازار سنا که تقریبا در حد بازار آزاد است و رسمیت دارد بایستی به عنوان ماخذ ریالی ارایه ارز باشد تا صادرکننده احساس متضرر شدن نداشته باشد. چراکه در شرایط بی ثبات ریسک صادرات از هزینه های نقل و انتقال گرفته تا بلوکه شدن 
منابع و کاالها را در پیش دارد و از طرفی طوالنی شدن دوره صادرات و به دست آوردن منابع ریالی نیز مزید بر علت شده است. بنابراین اجبار صادرکننده به تحویل ارز در قالب سامانه نیما که تا پیش از این اختالف حدودی 30 درصدی با سامانه 
سنا داشت ازر ابتدا اشتباه بود و اگر همان موقع مالک برگشت ارز سامانه سنا بود به طور قطع نه کسی به فکر استفاده از کارت های یک بار مصرف بود و نه اینکه کسی منابع کاالهای صادراتی خود را عمدا در خارج از کشور نگهداری می کرد.  البته 
راه های مختلف دیگری هم برای تهاتر کاال و غیره وجود داشت اما در هر صورت پس از چنین تصمیمات هزینه زایی اینک قیمت ارز سامانه نیما با ارز صرافی ملی حداقل فاصله را دارد و این را می توان به عنوان یک اتفاق خوب تلقی کرد. اگر این 
اختالف حتی به کمتر از 5 درصد برسد می تواند انگیزه ورود ارزهای باقی مانده در خارج از کشور را به مدار اقتصاد کشور تقویت کند. در هر صورت اگر از ابتدا عرضه ارز صادراتی به سامانه نیما در سامانه سنا بود به احتمال زیاد افزایش عرضه باعث 
عدم رشد قیمت ارز به باالی 18 هزار تومان را به ارمغان می آورد. هیچ اقتصادی، هیچ کارنشاسی، هیچ تحلیلگری و هیچ تجربه ای نشان نداده است که داشتن دو قیمت یا چند قیمت برای ارز یا کاالهای دیگر قابلیت کنترل و پایداری داشته 
باشد و قطعا به جز رانت و فساد هیچ دستاوردی نخواهد داشت.  به هر ترتیب یکی از موضوعاتی که در عرصه اقتصاد کالن مسئوالن باید بر آن تمرکز کنند تمرکز بر نرخ ارز است؛ چرا که نرخ ارز بر بسیاری از حوزه های اقتصادی بسیار تأثیرگذار 
است. عدم کنترل ارز پیامدها و تبعات بسیاری بر اقتصاد کشور در حوزه ها و بخش های مختلف وارد می کند؛ چرا که با کاهش نرخ ارز و ثبات و تک نرخی شدن ارز انگیزه های سوداگری به شدت از بین می رود و بازار روی آرامش را به خود می بیند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهــاده های دام و طیور 
ایران گفت: میزان توزیع کنجاله سویا در بازار در نیمه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶0 درصد 
کاهش یافته است. ابوالحســن خلیلی رئیس اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در گفتگو با 
برنامه »چالش« رادیو اقتصاد گفت: میزان توزیع کنجاله 
سویا در بازار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۶0 درصد کاهش یافته است. خلیلی با 
اشاره به اینکه 80 درصد دانه های روغنی وارداتی برای 
تولید کنجاله مورد نیاز برای مصرف دام و طیور مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، افزود: در شش ماهه نخست 
امســال 3۶ درصد واردات دانه های روغنی نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته با کاهش روبرو شده است.

وی با تاکید بر اینکه واردات کنجاله ســویا نسبت به 
مشابه در ســال گذشــته 5۷ درصد کاهش را نشان 
می دهد، اظهارداشــت: همین مســئله تعادل میان 
عرضه و تقاضا در بازار را بر هم زده است.رئیس اتحادیه 
واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور ایران با تاکید بر 

اینکه واردات جو نیز نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشته با 25 درصد کاهش روبه رو بوده است، ادامه داد: 
واردات ذرت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 23 
درصد افزایش یافته است.وی با تاکید بر اینکه افزایش 
واردات ذرت بدون نظم بوده است، گفت: از اسفند ماه 
سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال ذرت برای عرضه 
در بازار وجود نداشته است. وی با تاکید بر اینکه موارد 
مزبور سبب شده فاصله قیمتی میان نهاده هایی که از 
طریق سامانه بازارگاه تامین شده اند با بازار آزاد بسیار 
باشــد، گفت: طبق مصوبات دولت در سال 99 حدود 
۷ میلیارد و 300 میلیون دالر ارز چهــار هزار و 200 
تومانی مجموع ارزی است که برای پنج کاالی اساسی 
روغن خــام، دانه روغنی، جو، کنجالــه و ذرت در نظر 
گرفته شده است. خلیلی ضمن اشاره به اینکه امسال 
در ثبت ســفارش کاال تغییراتی صورت گرفته که در 
وزارت صنعت معدن و تجارت تحقق می یابد در حوزه 
تامین ارز نیز بانک مرکزی متولی است، افزود: در بخش 
واردات کاال سامانه بازارگاه مورد توجه قرار گرفته است.

در حالــی که در ســالهای 
گذشــته دولت می توانست 
ارز تک نرخی را کلید بزند اما 
از این فرصت ها استفاده نشد 
و امروز بار تورمی، رانت و فساد 
ارز چند نرخی در بازارها موجب سواستفاده های بسیاری 
شده است. نرخ فروش دالر در صرافی ملی نزدیک به نرخ 
بازار آزاد اســت و این اتفاق تحقق دالر و ارز تک نرخی 

را تداعی می کند. بازار ارز در چند ماهه گذشته درگیر 
نوسانات بسیار زیادی بوده و بســیاری از سوداگران از 
تفاوت قیمت ها در صرافی ملی با بازار آزاد سواستفاده 
های بسیاری کرده اند. در حال حاضر اما خرید از صرافی 
هیچ نفع خاصی برای دالالن ندارد و بــا توجه به روند 
کاهشی دالر، انگیزه دپو به طور کامل از بین رفته و نرخ 

نیما نیز به بازار آزاد نزدیک شده است.
به هر ترتیب کاهش چشمگیر قیمت دالر روزهای گذشته 
آن هم همزمان با افزایش قیمت دالر در سامانه نیما باعث 
شده برخی تصور کنند دولت می خواهد با این روش دالر 
را تک نرخی کند. سوال اینجاست که این تصور چقدر 

می تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ در همین رابطه یک 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تک نرخی شدن ارز را 
مهمترین راهکار برای کنترل نرخ ارز عنوان کرد. محمد 
باقری اظهار کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و 
طبیعتا وقتی جنگ شروع می شود تبعات آن به همه جا 
می رسد االن هم ما با تحریم و مشکالتی مواجه هستیم 
که تحریم عامل آن بوده است و باید این آمادگی را داشته 

باشیم.
باقری تک نرخی شــدن ارز را مهمتریــن راهکار برای 
کنترل بازار ارز عنوان و خاطرنشــان کرد: دولت نباید 
از تبعات این کار بترســد بلکه باید یک نرخ را برای ارز 

اعالم کند و همه دستگاه ها از آن تبعیت کنند در چنین 
شرایطی گرانفروشی و افزایش قیمت ها تا حدی کنترل 
می شود. ما چاره ای نداریم جز این که تک نرخی شدن 

ارز را اجرایی کنیم. 
اما بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی می 
گوید: دولت حتی اگر به دنبال تک نرخی کردن ارز هم 
باشد موفق نخواهد شد چون آنجایی که الزم است ارز تک 
نرخی شود در بحث دالر 4 هزار و 200 تومانی است نه 
سنا و نیما. زیرا نرخ نیمایی نزدیک به واقعیت است. حذف 
ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز به راحتی ممکن نیست چرا 

که عوامل زیادی پشت آن هستند.

نزدیک شدن قیمت فروش دالر بازار آزاد با صرافی ملی به دالر تک نرخی منجر می شود؟

حرکت دالر در مسیر تک نرخی شدن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اعالم قیمت مناســب عرضه گوشت قرمز، گفت: از شنبه 
هفته آینده گوشت قرمز با حداکثر ســود 15 درصد در 
میادین میوه و تره بار توزیع می شــود.عباس قبادی در 
رابطه با تنظیم بازار گوشت قرمز گفت: قیمت تمام شده 
تولید گوشت قرمز گوساله حدود 99 هزار تومان است و در 
نقاط مختلف کشور قیمت عرضه گوشت قرمز برای مصرف 
کننده نیز متفاوت است.  وی با بیان اینکه وضعیت تولید 
گوشت قرمز مساعد است، گفت: برای تنظیم بازار گوشت 
قرمز مقرر شده بود که توزیع گوشت قرمز در میادین میوه و 
تره بار شهرداری انجام شود به این ترتیب که میادین مکان 
هایی را برای توزیع گوشت قرمز در اختیار توزیع کننده با 
اجاره بهای پایین و یا به صورت رایگان قرار دهند که ظاهرا 
این موضوع مورد استقبال توزیع کنندگان گوشت قرمز 
قرار نگرفته است.  وی ببیان داشــت: پیگیری های الزم 
برای توزیع گوشــت از طریق میادین میوه و تره بار انجام 
خواهد شد تا از روز شنبه گوشــت قرمز در این میادین با 

قیمت تمام شده به عالوه 10 تا 15 هزار تومان سود توزیع 
شود. وی با بیان اینکه گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری 
نیست بیان داشت: با توافقی که بین شرکت پشتیبانی امور 
دام و تولید کنندگان  دام سنگین انجام شده است مقرر شد 
تا این شرکت ذخایر استراتژیک خود را از تولیدات داخلی 
خریداری و تامین کند و همچنین دام خریداری و کشتار 
کند تا در میادین میوه و تره بار برای عرضه توزیع شود.  وی با 
بیان اینکه قیمت گوشت قرمز مشمول قیمت گذاری نیست 
و وزارت جهاد اعتقادی به قیمت گذاری این محصول ندارد، 
گفت: در حال حاضر قیمت مناســب برای عرضه گوشت 
گوساله بر اساس نوع گوشت بین 120 تا 140 هزار تومان 
است و بیش از این قیمت گران فروشی محسوب می  شود. 
گفتنی است مقدسی رئیس کانون انجمن صنفی دامداران  
قیمت  تمام شده تولید هر کیلو گوشت قرمز گوساله  بدون 
استخوان را 99 هزار تومان اعالم کرده و معتقد است قیمت 
گوشت گوســاله برای مصرف کننده نیز همین 99 هزار 

تومان و حداکثر 11۶ هزار تومان است. 

رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان با بیان اینکه 
نرخ ماسک 1300 تومان است، گفت: در صورت به نتیجه 
رسیدن تولید ماسک های پارچه ای، قیمت ماسک به 500 
تومان کاهش خواهد یافت. عباس تابش با اشاره به تولید 
مطلوب ماسک و مواد ضدعفونی کننده در کشور و انتظار 
کاهش قیمت مواد ضدعفونی کننده، اظهار داشت: قیمت 
مصوب ماســک به داروخانه های سراسر کشور ابالغ شد. 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
کشور افزود: با توجه به تأمین نیاز، تمامی داروخانه ها مکلف 
به فروش هر عدد ماسک حداکثر به قیمت 1,300 تومان 
هستند و مردم در صورت مشاهده تخلفات به سامانه 124 
گزارش کنند.وی ادامه داد: در صورت به نتیجه رســیدن 
تولید ماســک های پارچه ای قیمت ماســک برای مردم 
ارزان تر نیز تمام می شــود و قیمت ماسک به 500 تومان 
کاهش خواهد یافــت.وی تصریح کرد: در اوایل شــیوع 
کرونا 200 هــزار عدد ماســک در روز تولید می کردیم و 
امروز حدود 22 تا 23 میلیون عدد ماسک روزانه در کشور 

تولید می کنیم. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان کشور با بیان اینکه دو نوع قیمت ماسک 
داشته ایم، گفت: ماســک های کارگاهی 1,500 تومان و 
ماسک های ســه الیه جراحی 1,300 تومان بوده اند که 
ظرف دو هفته گذشته قیمت مصوب هر دو نوع ماسک را 
1,300 تومان تصویب کردیم.تابش گفت: همه داروخانه ها 
مکلف هستند که ماسک را حداکثر 1,300 تومان به فروش 
برسانند و مردم در صورت مشــاهده تخلفات به سامانه 
124 گزارش کنند. وی در خصوص موضوع ترویج و تولید 
ماسک های پارچه ای، اضافه کرد: مقدمات کار انجام شده و 
نمونه های ماسک پارچه ای تولید و به سازمان انرژی اتمی 
و سازمان غذا و دارو برای تأیید استانداردهای الزم ارسال 
شده است.رئیس ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان کشور با اعالم اینکه موضوع تجاری سازی 
ماسک های پارچه ای را در دســتور کار داریم، بیان کرد: 
ماســک های پارچه ای با دوام و قابل شستشو هستند و با 

تعویض فیلتر ملت بلون ماه ها قابل استفاده است.

با توجه به مصوبه اردیبهشت 
مــاه شــورای رقابــت، 
خودروسازها مجوز افزایش 
قیمت ها در پاییز را از قبل 
دریافت کرده اند و قرار است 
خودروها با قیمت های جدید به دست مردم برسد. 
رییس شورای رقابت گفته خودروسازان می توانند 
حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعالم شده توسط 
بانک مرکزی قیمت محصوالتشــان را در یک یا دو 
مرحله افزایش دهند. رضا شیوا می گوید که براساس 
مصوبه اردیبهشــت ماه امسال در شــورای رقابت، 
خودروسازان می توانند هر سه ماه یکبار براساس نرخ 
تورم اعالم شــده بانک مرکزی افزایش دهند. شیوا 
اعالم کرد که این موضوع نیازمند تایید شورای رقابت 
نیســت بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت ها 

متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد. 
به تازگی اما رییس شــورای رقابت اظهار داشــت: 
براســاس مصوبه اردیبهشــت ماه خودروســازان 
می توانند حداکثر تا سقف اعالمی نرخ تورم بخشی 
از ســوی بانک مرکزی در سه ماهه ســوم امسال 
افزایش قیمت ها را اعمال کنند. رضا شــیوا با اشاره 
به اینکه براســاس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در 
شورای رقابت، خودروســازان می توانند هر سه ماه 
یک بار براســاس نرخ تورم بخشی که از سوی بانک 
مرکزی اعالم می شــود حداکثر افزایش قیمت ها 

را در محصوالت اعمــال نمایند، اظهار کرد: در حال 
حاضر ایدرو مسئول نظارت بر بخش خودرو هست و 
آنها از شورای رقابت خواستند تا افزایش قیمت ها را 
تأیید کند، این در حالی است که این موضوع نیازمند 
تأیید شورای رقابت نیست بلکه مطابق مصوبه امکان 
افزایش قیمت ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود 

دارد.
وی تاکید کرد: البته پیشــنهاد شــده در سه ماهه 
چهارم امسال متغیرهای کیفیت و بهره وری نیز در 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو لحاظ و متناسب با 
آنها تصمیم گیری در مورد قیمت ها انجام شود.رئیس 

شــورای رقابت تاکید کرد: خودروسازان می توانند 
حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشــی اعالمی از سوی 
بانک مرکزی افزایش قیمت ها را در محصوالت خود 
یکباره یا در دو مرحله انجام دهند. به گفته شــیوا 
تعیین دســتورالعمل قیمت گذاری خودرو با رای 
12 نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر انجام گرفته 
و این موضوع نشــان می دهد این دســتورالعمل به 
صورت کارشناسی تعیین شده است، این درحالیست 
که برخــی در تما س  با بنــده اعــالم می کنند که 
افزایش قیمت ها را لحاظ نکنید، که باید بگویم این 
دستورالعمل حاصل توافق کارشناسان مربوطه است 

و با اکثریت آرا به تصویب رســیده است. مصطفی 
طاهری نماینده مجلس با اشاره به راهکارهای کاهش 
قیمت خودرو، گفت: برای کنترل بازار 3 کار می توان 
انجام داد. یکی از کارها افزایش عرضه خودرو به بازار 
است. او بیان کرد: از آنجایی که عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو بسیار موثر است، در نتیجه در قدم اول باید 
میزان تولید خودروسازی ها افزایش یابد. یعنی هر 
چقدر میزان عرضه خودرو به بازار زیاد باشد، شاهد 
کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود. اما این روند نیاز 
به زمان طوالنی دارد و باید به فکر کاهش قیمت ها در 

بازه کوتاه مدت باشیم.

مجوز افزایش مجدد قیمت خودرو توسط شورای رقابت صادر شد

موج جدید گرانی  خودرو در راه است

فاصله گیری صنعت خودرو از انحصار
علی خاکساری، کارشناس اقتصادی

باید واردات خودرو بدون هیچ شرط و شروطی آزاد شود، مشروط به اینکه هیچ گونه ارز دولتی اعم از ارز 4200 تومانی یا ارز نیمایی صرف واردات خودرو نشود. اگر من می خواهم خودرو تهیه کنم یا ارز از خارج از کشور یا از بازار آزاد باید تهیه کنم 
تا خودروی مورد عالقه خود را وارد کنم. در این حالت قیمت خودرو واقعی می شود. ضمن اینکه موجب پیشرفت بیشتر صنعت خودروی ما در آینده خواهد شد. قطعا در این شرایط می توانیم از ظرفیت های فنی ایران خودرو و سایپا استفاده 

کنیم و به سمت تولید خودرو های استاندارد و با کیفیت به روز شده برویم.
همچنین اگر به دنبال قیمت دستوری هستیم باید قیمت را متناسب با درآمد مردم تنظیم کنیم که با این تفاسیر قیمت یک خودروی روز با استانداردهای جهانی باید حدود 1۶ میلیون تومان باشد. هر زمان دولت ها به دنبال کنترل قیمت ها 

باشند قطعا شکست می خورند. اگر سیستم بازار آزاد داریم قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود که در این شرایط تعرفه واردات خودرو باید صفر در نظر گرفته شود و تولید و توزیع خودرو نیز از حالت انحصاری فاصله بگیرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حداكثر قیمت گوشت قرمز برای مصرف كننده تعیین شد

گوشت گوساله بین 120 تا 140 هزار تومان

معاون فنی گمرک از همــکاری وزارت صمت برای 
ترخیص کاال بدون اصالح ثبت ســفارش مشروط 
به تغییر نکردن شــرح کاال خبر داد. مهرداد جمال 
ارونقی در مورد معطل ماندن کاالهای اساسی، مواد 
اولیه تولید و برخی اقالم پزشکی و دارویی به واسطه 
تغییر ردیف تعرفه کاال و نیاز به ویرایش ثبت سفارش، 
اظهارداشت:  وزیر اقتصاد در تاریخ 1۷ فروردین 98 
پیشنهاداتی را جهت کاهش رسوب کاالها در بنادر و 
گمرکات کشور، برای رئیس جمهور ارائه کرد و متعاقب 
آن، دســتور رئیس جمهور جهت اقدام و ترخیص 
کاالها در گمرکات با ردیف تعرفه استنباطی به شرط 
ثابت ماندن شــرح تجاری کاال، بدون ویرایش ثبت 

سفارش صادر و ابالغ شد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: گمرک 
ایران پس از ابالغ دستور رییس جمهور بر همان اساس 
اقدام و با توجه به اولویت بندی کاالهــا در گروه های 
1 و 21 لغایــت 2۷ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مکاتبات صورت پذیرفتــه پ، هرگونه تغییر در ردیف 
تعرفۀ کاال را منوط به ویرایش ثبت سفارش اعالم کرد 
که در این خصوص گمرک پس از ابالغ توضیحات دفتر 
مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت به گمرکات 
اجرایی، درخصوص تبعات و ایســتایی های حاصل از 
اجرای این بخشنامه، نسبت به مورد، موضع گیری کرد.

وی ادامه داد: با استقبال وزارت صمت از بررسی مجدد 
موضوع ، مقرر شــد با برگزاری جلسۀ مشترک در این 
خصوص، بررسی های کارشناسی الزم صورت پذیرفته و 

در صورت امکان شیوه نامه ای در این خصوص تنظیم و 
براساس آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو هفته گذشــته ســه جلسه 
مشترک در این خصوص برگزار شــده است، ادامه داد: 
یکی از مباحث کارشناسی مطرح شده در جلسات، این 
موضوع بود که بررسی های صورت پذیرفته نشان داده 
است برخی از واردکنندگان آگاهانه و عامدانه، نسبت به 
ثبت سفارش و اظهار کاال با ردیف تعرفه نادرست اقدام 
می کنند تا ضوابط و بخشنامه های مربوط به وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر ممنوعیت و محدودیت، 
میزان ساخت داخل، سقف و سابقه واردات و سایر ضوابط 
را دور بزنند؛ از این رو گمرک باید حساسیت الزم را به 
خرج دهد تا کاالی ممنوع الورودی با این شــیوه وارد 
کشور نشود که گمرک نیز در این خصوص توضیحات 
الزم را ارائه داده و پیشنهادات قبلی مطرح شده را تشریح 
کرد. ارونقی با بیان اینکه روند ویرایش ثبت ســفارش 
بسیار زمان بر بوده و این موضوع باعث ایستایی در انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاالها علی الخصوص نهاده 
های تولید و کاالهای اساسی می شود، تصریح کرد: در 
نهایت جمع بندی جلسات مبنی براین شد که فهرست 
ردیف تعرفه کاالهای ممنوعه یعنی گروه های کاالیی 2۷ 
و 4 و همچنین کاالهایی که میزان ساخت داخل آنها نیاز 
به ضوابط خاص دارد، به روز در اختیار گمرک قرار گیرد و 
اگر تعرفه استنباطی گمرک، در یکی از این دو گروه  قرار 
بگیرد صاحب کاال جهت انجام ویرایش ثبت سفارش به 

وزارت صمت هدایت شود.

رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان:

نرخ ماسک ۱۳۰۰ تومان است

ویرایش ثبت سفارش كاال تسهیل می شود

ترخیص کاال بدون اصالح ثبت سفارش

توزیع كنجاله سویا در بازار 60 درصد كاهش یافت

افت ۳۶ درصدی واردات دانه های روغنی
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يادداشت

  علی بابک نیا، دبیر کمیسیون رمز ارز و بالکچین سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران )نصر(

بررسی مصوبه شماره ۸۶57۳/ت5۸۰7۸ه مورخه 
۱۳۹۹/7/۳۰ در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از 
استخراج به بانک محترم مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران باید به نکات زیر اشاره نمود :
در ابتدا بایــد از تغییر رویکــرد بانک مرکزی 
نسبت به فناوری های نوین و تبدیل به اصطالح 

تهدید ها به فرصت ها تقدیر نمود .
با توجه به تغییر دیرهنگام سیاست های پول و بانکی و از دست دادن 
فرصت های بی تکرار در حوزه اســتخراج رمز ارزها )از ابتدای سال  
۱۳۹۸ لغایت آبان ۱۳۹۹( ولی کلیات این مصوبه و ایجاد روشی برای 
تزریق این درآمد ها به ساختار بانکی کشور را مثبت ارزیابی می کنند.

کامال مشهود اســت  بانک مرکزی صرفا تمایل داشــته از مزایای 
صنعت استخراج و بهره مندی از درآمدهای ارزی این صنعت بهره 
مند شود و همچنان ممنوعیت تبادل رمز ارز ها را مرتفع نکرده است 

که تفسیر ابعاد فنی و اقتصادی آن در این مجال نمی گنجد .

نکته بعدی این است که مصوبه مذکور قطعا بدون مشورت با فعالین 
این صنعت تبیین شده اســت زیرا فعاالن این صنعت به دفعات از 
مشــکالت تعرفه های غیر اصولی و تبعیض آمیز این صنعت گالیه 
مند بوده و طرحی در جهت رفع این موانع و حتی کمک به زیرساخت 
های تولید برق نیز آمــاده و تقدیم کرده اند که متاســفانه به رغم 

پیگیری های به عمل آمده تا به امروز فاقد نتیجه بوده است.
آیا می توان از صنعتی که امکان شروع فعالیت نداشته و هنوز درگیر 
ابالغ آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ٬٬وبه تعیین تکلیف 
تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشــور  به شماره ۳۹22۸/
ت57۳7۳ه مورخه ۱۳۹۹/۴/۱5 هیئت محترم دولت ٬٬ و اصالح 
نرخ حامل های انرژی اســت توقع درآمدزایی و تزریق درآمدهای 

مربوطه به شبکه بانکی کشور را داشت؟!
نکته قابل تامل تاثیر و نقش وزارت نیرو است که به نوعی سعی دارد خودش 
را به عنوان متولی این صنعت مشخص کند به رغم آنکه در مصوبه رسمیت 
رمز ارز و استخراج هیئت محترم دولت به شــماره 5۸۱۴۴/ت55۶۳7ه 
مورخه ۱۳/5/۱۳۹۸ وزارت صمت به عنوان متولی رســمی این صنعت 
مشخص شده است. صرف تاکید بر نیاز این صنعت به انرژی برق نمی تواند 

متولی بودن وزارت صمت را نفی و جای خالی این وزارت خانه کلیدی در 
تصمیم سازی ها به شدت نمایان است . الزم به ذکر است در طرح پیشنهادی 
برای رفع موانع و جهش تولید این صنعت به صراحت راه های جایگزین برای 
تامین برق مورد نیاز این صنعت توسط احداث نیروگاه های گازی تبیین 
شده که تمام مطالعات طرح با رعایت مصالح کشور تدوین شده است که 

مدت هاست روی میز مسئولین وزارت نیرو در انتظار اتخاذ تصمیم است.
اجــرای دســتورالعمل شــماره ۸۶57۳/ت5۸۰7۸ه مورخــه 
۱۳۹۹/7/۳۰ در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از استخراج به بانک 
محترم مرکزی جمهوری اسالمی ایران منوط به اصالح تعرفه های 

انرژی در جهت رفع موانع تولید و جهش تولید می باشد، 
در صورت عدم اصالح نرخ حامل های انرژی این مصوبه می تواند تیر 
خالصی بر پیکره نیمه جان صنعت استخراج رمز ارزها در کشور باشد.

نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی بخش خصوصی و رابط 
بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیــت و قانونگذاری آمادگی 
کامل خود را برای رفع این گره، جهش تولید و ارزآوری با تخمین نیم 
میلیارد دالر در سال در صورت توجه به راهکارهای علمی و عملیاتی 

خود را اعالم می دارد. 

مصوبه غیرقابل اجرای رمزارزها
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بورس را 10 روز تعطيل كنيد 
  علیرضا عباسي، اقتصاددان

با توجه به ریزش سنگین شاخص بازار سرمایه و عدم رویت چشم انداز چرخش بازار 
و عدم امکان حمایت دولت و حقوقي ها در جمع کردن صف هاي فروش و مدیریت 
بازار پیشنهاد مي شود سازمان بورس اوراق بهادار بنا به ده دلیل زیر به مدت ده روز 

بازار را تعطیل کند : 
ا- ظاهرا تا تعیین تکلیف انتخابات آمریکا و تاثیري که این انتخابات بر روند تحریم هاي 
اقتصادي بیسابقه علیه ایران دارد بازار سرمایه در سردرگمي بزرگي قرار گرفته و به نظر مي 

رسد افت مرتب شاخص همچنان ادامه دار خواهد بود. 
2- جمعیت انبوه سهامداران خرد در زیان 5۰ تا 7۰ درصدي سرمایه و دسترنج و 
دارایي خود هستند و ادامه این روند و عدم امکان خروج موجبات نارضایتي عمیق 
همه سهامداران را فراهم کرده و ادامه روند فعلي مي تواند به مشکالت و بحران در 

سایر حوزه هاي اجتماعي بیانجامد . 
۳- با توجه به ادامه کاهش قیمت دالر و مسکن و احتمال رفع تحریم ها با تغییر در هیات 
حاکمه آمریکا و مواضع ظاهرا منطقي و متفاوت گروه برنده انتخابات ، در ده روز باقي 
مانده تا اعالم نتیجه این رویداد تنها سهامداران بیشتر زیان مي کنند . در حالي که توقف 
موقت معامالت و مشاهده ادامه ریزش بازارهاي موازي دالر و مسکن ، موجب جذاب 

شدن بازار سرمایه براي بازگشت سرمایه ها از سایر بازارها به بازار سرمایه مي شود .
۴- فشــار رواني ضرر و زیان روي مردم و اقشار گوناگون جامعه و مشاهده روزانه 
ذوب شدن سرمایه اشان زیر آفتاب نابساماني بازارها در دو ماه متوالي براي اکثریت 
سهامداران غیر قابل تحمل شده است . لذا توقف موقت معامالت مي تواند تا کنار 
رفتن ابرهاي تیره و روشن شدن چشم انداز بازار فضاي آموزش و تحلیل و تصمیم 
گیري درست را براي سهامداران فراهم کند ، امري که با ادامه روند فعلي و فضاي 

ناامیدي و یاس حاکم بر اقتصاد کشور دست نیافتني و دور از ذهن است . 
5- مردم با مشــاهده بي عملي دولت عصباني اند و فضاي ابهام و احساس فریب 
خوردن در بازار سرمایه کل نظام تصمیم گیري اقتصادي کشور  را زیر سوال برده 
است . در چنین شرایطي با ده روز تعطیلي بازار ، دولت مي تواند کمیته بررسي 
بحران ریزش شاخص را سازماندهي مجدد و نوسازي کند و تصمیم به بازارگرداني 
و حمایت از بازار را در سناریوهاي مختلف اتفاقات سیاسي بین المللي طراحي کند 

و با استراتژي بهتري به حمایت و مدیریت بازار بپردازد. 
۶- بررسي ترازنامه و گزارشات فروش و سودآوري شش ماه اول سال ۱۳۹۹ نشان 
از رشد مثبت و سودسازي عالي بسیاري از شرکتهاي بورسي دارد در حالي که جو 
منفي حاکم بر بازار و چشم ترسیده سهامداران حتي به این متغیرهاي واقعي توجه 
نمي کند . سازمان بورس مي تواند با ایجاد یک وقفه معامالتي ده روزه توجه اکثر 
مردم را به وضعیت مناسب ارزش ذاتي سهام اغلب شرکتهاي بورسي جلب کند و 

ترس و نگراني فعلي را کاهش دهد. 
7- اصالح ضروري برخي از ترازنامه هاي شرکت هاي بورسي در قیمت گذاري محصوالت 
و تفاوت نرخ واقعي فروش با نرخ دفتري انعکاس یافته در ترازنامه مانند برخي شرکتهاي 
خودرویي مي تواند وضعیت زیاندهي این عجیب این شرکتها را کاهش و موجب اعتماد 

مردم به عدالت مالي و شفافیت حساب و کتاب شرکتهاي بورسي شود. 
۸- بازنگري نرخ تسعیر ارز و تابعیت آن از واقعیت روز اقتصاد کشور و واقعي شدن 
قیمتها در سامانه نیما و نرخ بازار آزاد منوط به تعیین تکلیف روند بازار تا انتخابات 
آمریکا و نوع سناریوهاي آینده اقتصادي و روند عرضه و تقاضا و کشف قیمت جدید 
نرخ ارز دارد . لذا واقعي کردن نرخ تسعیر ارز مي تواند شوك مثبت و امیدوارکننده 
اي به روند سود سازي کلیه سهمهاي دالري و شاخص ساز بازار مانند بانکها و تغییر 
روند کلي بازار باشد که تصمیم گیري در مورد آن در این وقفه ده روزه مي تواند با 

توجه به روشن شدن چشم انداز ارزي به نحو دقیق تري صورت گیرد . 
۹- برخي سردرگمي ها در اتخاذ تصمیمات موثر بر بازار مانند قیمت گذاري دستوري 
فوالد ، خوراك پاالیشگاهها ، نرخ گذاري یا عرضه محصوالت گوناگون در بورس کاال ، 
عرضه دارا سوم ، نرخ بهره بانکي ، مقررات بازار سرمایه و سایر عوامل اثر گذار را مي توان در 
این ده روز تعطیلي بورس به بحث و کارشناسي گذاشت و مورد بازنگري و سیاست گذاري 
جدید قرار داد تا بعد از شــروع مجدد بازار احساس شفافیت و سالمت به بازار سرمایه 
برگردد .  در نهایت به نظر مي رســد ایجاد یک وقفه معامالتي ده روزه موجب کاهش 
هیجان و التهاب بازار ، ایجاد آرامش و فضاي درك و تحلیل شــرایط بازار، توقف ادامه 
ریزش شاخص ، تغییر روند بازار و تقویت حس خوش بیني به گشایش هاي اقتصادي 
در حوزه ارز و تجارت خارجي ، تخلیه حباب ۴۰ درصدي دالر و مسکن و ایجاد نگاهي 

تازه به بازار سرمایه مي شود .

ازسوی انجمن بالکچین ایران انجام شد
درخواست رفع انحصار در روند صدور مجوز تاسيس 

صنعت استخراج رمزارز
فعاالن حوزه استخراج رمزارز در حالی به انحصار در مجوزدهی به دستگاه های ماینر 
اعتراض دارند که پیش از این هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار به منظور رفع موانع تولید اخذ بیش از یک پروانه در یک پالك ثبتی را بالمانع 
دانسته است.  به گزارش کسب و کار، در همین راستا انجمن بالکچین ایران با ارسال 
نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار این شده که همان گونه که امکان 
دریافت چند مجوز فعالیت برای یک واحد ثبتــی وجود دارد فعاالن این صنعت نیز 
بتوانند از چنین امکانی برخوردار شوند. از زمانی که د سال گذشته ماینینگ به عنوان 
یک صنعت در ایران پذیرفته شد، هرچند صنعتگران این حوزه با مشکالت بسیار زیادی 
در مقایسه با دیگر صنایع روبه رویند اما بر یک اصل واحد تاکید دارند که مکان استقرار 
واحد استخراج کننده رمزارز باید به چشم دیگر صنایع دیده شود. در این راستا وزارت 
صنعت مکلف است به منظور بهره برداری از ظرفیت های بالاستفاده نسبت به صدور 
یک یا چند مجوز برای متقاضی یا متقاضیان استخراج ارز دیجیتال در یک پالك ثبتی 
یا یک کدپستی مشروط به توافق مالک یا مالکین با رعایت صدور جواز تاسیس، پروانه 

بهره برداری و قوانین و مقررات محیط زیست برای مدت یک سال اقدام کند.  

طرح حمايت از اقتصاد دانش بنيان در دستور كار 
كميسيون صنعت مجلس

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی طرح حمایت از جهش اقتصاد 
دانش بنیان در کمیســیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسالمی، گفت: 
مشکالت و مسائل استارتاپ ها و شرکت های دانش  بنیان توسط توسط کارگروه مستقر 
در مجلس پیگیری می شود. امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی عصر امروز در حاشیه بازدید از یک شرکت داروسازی و بهداشتی در شهرك 
صنعتی صفادشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به دراز مدت شدن کرونا و 
نیاز جایگزینی به مواد ضدعفونی دوستدار محیط زیست و سازگار با بدن انسانی وجود 
دارد. وی افزود: در حال حاضر برای سطوح از وایتکس و برای دست از مواد پایه الکل 
استفاده می شود که این مواد دارای عوارض جانبی برای بدن همچون مشکالت تنفسی 
و قابلیت اشتعال نیز دارند. نائب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان داشتند: در مجموعه 
حاضر مواد ضدعفونی دوستدار محیط زیست و انسان تولید شده است و با همراهی 
همکاران وزارت بهداشت و وزارت صمت برآنیم تا این محصول به تولید انبوه با قابلیت 
رقابت با سایر مواد ضدعفونی برسد. قاضی زاده هاشمی گفت: طرحی در جهت حمایت 
از جهش اقتصاد دانش بنیان در کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است 

و تا با مرتفع شدن مشکالت حمایت جدی از این واحدها صورت گیرد.

سرمقاله

گزارش پلتفرم گردشگری علی بابا از سفرها در تابستان ۹۹ منتشر شد
علی بابا از رفتار کاربران خود در تابستان ۹۹ در سفرهای داخلی گزارش داد. براساس علی بابا براساس داده های خود از بازگشت مشتریانش به بازار گردشگری در 

تابستان ۹۹ خبر داده است.

بهارســتان نشــینان در 
حالی روز دوشنبه میزبان 
رئیس سازمان بورس بودند 
که بــازار ســرمایه، اقبال 
مجلســیان را برنتابید و باز 
هم نماگر بازار با افتی 2.7 درصد روز دوشنبه را به 
پایان برد.  افت ۳7 هزار و ۴7۰ واحدی شاخص کل 
)2.7 درصد( آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۶ هزار 
واحدی قرار داد. شــاخص  هم وزن ۱.2درصد افت 
کرد و حدود هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان تغییر خالص 

مالکیت افراد حقیقی به حقوقی انجام گرفت. 

انتقاد و اعتراض فعاالن بورسی در مقابل مجلس
جمعی از فعاالن حقیقی بورس ظهر دوشنبه مقابل 
مجلس شورای اسالمی تجمع کردند. معترضین از 
قوای مجریه و مقننه و همچنین مدیران ارشد بازار 
بورس خواستند که از سرمایه های خرد بازار بورس 
حمایت کــرده و مانع از منفعــت طلبی حقوقی ها 
در بازار ســرمایه شــوند. معترضین در این تجمع 
پالکاردهایی با مضامین »دولت به مردم دروغ گفت 
و از پس اندازهای خرد صیانت نکرد«، »مجلس خلف 
وعده کرد و از بورس صیانت نکرد« و »رئیس جمهور 
با دعوت  به بــورس مردم را فریب داد« در دســت 
داشتند. همزمان با این تجمع حسن قالیباف اصل 
رییس سازمان بورس که مهمان نمایندگان مجلس 

بود، گزارشی از وضعیت بازار به نمایندگان ارائه داد. 
رییس سازمان بورس با حضور بین تجمع کنندگان 
مقابل مجلس به سواالت معترضین پاسخ داد. نزدیک 
به دو هفته است که بازار بورس برخالف پیش بینی 
فعاالن بازار سرمایه در روزهای ۱۹ تا 2۳ مهرماه با 
ریزش قابل توجه روبرو شــده است. یکشنبه هفته 
گذشته، 27 مهرماه بازار سرمایه در اولین روز کاری 
خود پس از رفع تحریم تســلیحاتی ایران برخالف 
انتظارها باز هم با ریزشی سنگین همراه شد و آن روز 

شاخص کل بورس با بیش از ۴۱ هزار واحد افت به 
عدد یک میلیون و 5۱۹ هزار واحدی رسید.   در این 
میان برخی اعتقاد دارند ریزش های مداوم این بازار 

سیاسی است و قابل تحلیل نیست. 

نگاه ها به بازار سرمایه سیاسی است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می 
گوید: »دولت از فرصت های بازار سرمایه استفاده 
نکرد، در بازار ســرمایه باید شــرکت های جدید 

پذیرفته شــود و باید در آن حداکثــر محلی برای 
معامالت دست دوم ســهام موجود در نظر گرفته 
شود.« کاظم دلخوش ادامه داد: »همچنین بخشی 
از مدیریت بازار سرمایه از مجاری صحیح آن خارج 
شده و این باعث شــده که تحلیل های اقتصادی 
کمرنگ شده و نگاه ها به بازار سرمایه بیشتر نگاه 
های سیاسی است. عدم شفافیت در بازار سرمایه 
 کار را به جایی رســاند که هــر روز بورس متضرر 

می شود.«

افت 37 هزار و  470 واحدی شاخص كل، آن را در ارتفاع يك ميليون و 336 هزار واحدی قرار داد

اوج گیری  نگرانی  سهامداران
عدم شفافيت در بازار سرمايه كار را به جايی رسانده كه هر روز بورس متضرر می شود

تجمع برخی سهامداران بورس مقابل مجلس

سایه سنگین انتخابات آمریکا بر بورس
پیمان مولوی، فعال سرمایه گذاری

برای تحلیل ریزش های بورس این نکته گفتنی است که هیچ بازاری در جهان همیشه صعودی نیست و هیچ بازاری هم در جهان همیشه نزولی نخواهد بود. کسانی که از این آب گل آلود برای خودشان می خواهند ماهی بگیرند و 
اعالم کنند که این بازار به این دالیل که ما می گوییم پایین می آید و به آن دالیلی که ما گفتیم، باال رفت به مکانیزم بازار آشنا نیستند. بازار سرمایه همانند بسیاری از بازارها، بازاری است که روندی صعودی و نزولی خواهد داشت؛ اما 
جنس رشد و جنس حرکت بازارها می تواند متفاوت باشد.  در سال ۱۳۹۸ قبل از اینکه دولت و دولتمردان، مردم را دعوت کنند که وارد بازار سرمایه شوند، بورس بازاری بود که بازده خوبی داده بود. به دالیل مختلف ازجمله به دلیل 
اینکه تفاوت قیمت تسعیر ارز را در آن می دیدیم، افزایش قیمت ارز را روی خیلی از کاالها می دیدیم، روند تورم را در صورت های مالی می دیدیم و پربازده بود. این روند به همراه کرونا که فرصت تعطیلی را به ارمغان آورد، باعث شد 
که بسیاری از مردم به بازار سرمایه روی بیاورند. مثل همیشه که ما ایرانیان زمانی که از مهمان دعوت می کنیم از او به خوبی پذیرایی می کنیم، وقتی ما مردم را به بورس دعوت کردیم و میلیون ها ایرانی به این بازار روی آوردند و 

این دیدگاه را در ذهن آنها ایجاد کردیم که بازار سرمایه یک بازار بدون ریسک است، اولین پاشنه آشیل را ما بنیان نهادیم از روی ناآگاهی یا از روی اعتماد به نفس بسیار زیاد. 
هر روزی که مردم را ترغیب به این بازار می کردیم ما خیل عظیمی از افراد را وارد بازاری می کردیم که ریسک جزو الینفک این بازار بود و روند ورود مردم به این بازار شروع شد. متعاقب آن سرمایه ها به بازار سرازیر شد و باز هم در 
آنجا چون پیش از آن هیچ برنامه ای نداشتیم، کل سیستم بازار سرمایه ازجمله هسته معامالت را تحت فشار بسیار زیاد قرار دادیم. ناخودآگاه بعد از آن، ذی نفعان بازارهای موازی مثل همه جای دیگر دنیا و در ایران خیلی شدیدتر 
شروع به تخطئه بازار کردند.  این تخطئه به این شکل بود که یکی می گفت بازار سرمایه قمار است، یکی می گفت بازار کال مشکل دارد و متعاقب آن بحث های زیادی شد. در این میان تنها چند تلنگر نیاز بود تا بازار روند نزولی را در 
پیش بگیرد. دارا دوم و بحث اوراق سلف نفتی و مسائلی از این دست باعث شد تا بازار روند نزولی را آغاز کند و پشت سر آن تحریم ها و انتخابات آمریکا ضربه آخر را به بازار سرمایه وارد کرد. در حال حاضر در شرایطی هستیم که بازار 
منتظر این است که رئیس جمهوری آمریکا کیست و روند نزولی بازار تا روز انتخابات ادامه دار خواهد بود.  هرچند ریزش های پیش از آن به دالیل مختلفی آغاز شد ازجمله: عدم برنامه ریزی سیاست گذار، فشار بسیار زیاد به خود 

بازار بدون درك نیازهای زیرساختی بازار و زیرساخت های بازار و شرایط اقتصاد ایران که چشم انداز آن هر روز که به انتخابات آمریکا نزدیک تر می شویم، نامشخص تر می شود. 
روند بازار در روزهای پیشرو سینوسی است. بازار نقد است و منتظر است تا ببیند »بایدن« رئیس جمهور خواهد شد تا روند مثبت نشان دهد یا خیر. اگر »ترامپ« رئیس جمهور بعدی آمریکا شود، روند حتی نزولی تر خواهد شد زیرا 
تحریم ها شدت بیشتری خواهد گرفت.  این در حالی است که تصور می شود با کاهش قیمت دالر، سرمایه ها از این بازار به بورس می آید اما باید بدانیم زمانی نقدینگی از بازار دالر به سمت بازار سرمایه حرکت می کند که بازار سرمایه 
یک چشم انداز مستحکم نشان دهد. بازار سرمایه از اقتصاد ایران جدا نیست و آخرین آمارهایی که در مورد اقتصاد ایران وجود دارد به رغم اینکه فروش شرکت ها خوب است و خیلی از شرکت ها به زیر قیمت ذاتی خود رسیده اند؛ 

اما مردم فعال عالقه ای به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ندارند چون چشم انداز این بازار برای آنها روشن نیست و آنها هم منتظرند که ببیند چه اتفاقی می افتد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اخبار 

طرح »تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز« در 
مجلس اعالم وصول شد. این طرح در شرایطی در مجلس اعالم وصول 
می شود که نیمه مهرماه دولت در بخشنامه ای اعالم کرد رمزارزهای 
تولید شده توسط اســتخراج کنندگان رمزارز برای تامین ارز واردات 

کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در صحن علنی امروز )5 آبان ماه( محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه 
مجلس طرحی در مــورد رمزارزها با عنوان »تامین ارز با اســتفاده از 
جهش تولید صنعت استخراج رمرارز« را اعالم وصول کرد. در شرایطی 
بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار می گیرد که هیات وزیران در 
جلسه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترك وزارت نیرو و بانک مرکزی، 
تصویب نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود 

در کشور را اصالح کرد.
بر اساس این اصالحیه، رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای 
صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس 

مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند، قابــل مبادله خواهند بود. 
اســتخراج کنندگان باید رمز ارز دســت اول تولیدشــده را تا سقف 
مجاز و به شکل مســتقیم )بدون واســطه( به کانال های معرفی شده 
بانک مرکزی عرضه کند. سقف مجاز رمز ارز اســتخراج شده و قابل 
مبادله توســط هر واحد اســتخراج کننده، براســاس میزان انرژی 
مصرف شده از ســوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت 
نیرو تدوین می شــود، تعیین و به صورت دوره ای بــه بانک مرکزی 
اعالم می شود. پیش از این اصالحیه در بخشــنامه دولت از استخراج  
کنندگان فرآورده  های پردازشــی رمزنگاری شــده خواســته شده 
که مانند ســایر صادرکنندگان متعهد شــوند ارز فرآوری شده را بر 
اســاس ضوابط اعالمــی بانک مرکزی بــه چرخه اقتصادی کشــور 
بازگردانند. اســتخراج کننــدگان رمزارزها در صــورت ایفای تعهد 
 برگشــت ارز از مشــوق های مالیاتی درآمدهــای صادراتی بهره  مند 

خواهند شد.

در ســال های اخیر نمایندگان مجلس در تالش بودنــد تا رمزارزها 
در قالب رمز واقعی به رســمیت شــناخته شــوند چون در نظر آنها 
در زمان تحریــم، رمزارزها راه حلــی برای مبادالت تجاری اســت. 
به همین خاطر نماینــدگان مجلس دهم در جریان بررســی الیحه 
»اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« رمزارزها را برای نخســتین 
بار به عنوان ارز واقعی شــناختند و تصویب کردند تــا تمامی احکام 
و مقررات مربوط به قاچــاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی شــود؛ 
 اما هنــوز تعرفه گذاری و نحــوه اســتخراج آن در هالــه ای از ابهام 

قرار داشت.
در مجلس یازدهم نیز در اوایل تیرماه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور 
در مســائل ارزی، رمزارزها را یکی از راهکارهای تامین منابع ارزی در 
کشور دانســت و اعالم کرد که دولت باید به سمت تولید رمزارزها در 

داخل کشور برود.

طرح »تامين ارز با استفاده از جهش توليد صنعت استخراج رمزارز« در مجلس اعالم وصول شد

مجلس و دولت به دنبال استفاده از رمزارز برای تامین ارز واردات
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