
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر اخبار دلگرم کننده از واکسن کووید ۱۹ که سرمایه 
گذاران را به ســوی دارایی های پرریســک هدایت کرد، 
کاهش یافت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری ۰.۳ درصد کاهــش یافت و به ۱۸۶۵ دالر و 
۴۶ سنت رســید.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.۳ درصد کاهــش، به ۱۸۷۰ دالر و ۲۰ ســنت 
رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با ۰.۵ درصد 
افزایش، در ۱۸۷۴ دالر و ۲۰ سنت بسته شده بود.دولت 
ترامپ روز سه شنبه بسته ای به ارزش ۹۱۶ میلیارد دالر 

شامل حمایتها و کمکهای دولتی و محلی را پیشنهاد کرد 
که نمایندگان دموکرات و جمهوریخــواه آن را به منزله 
پیشــرفت در مذاکرات مربوط به اقدامات محرک مالی 
ارزیابی کردند. اخبار مذکور ریزش قیمت طال را که همواره 
پناهگاه امنی برای داراییها در برابر تورم ناشی از بسته های 
محرک مالی عظیم است، محدود کرد.شرکت جانسون اند 
جانسون اعالم کرد ممکن است نتایج آزمایش مرحله آخر 
واکسن کووید ۱۹ تک دوزی را که سرگرم ساخت آن بوده 
است زودتر از موعد دریافت کند. این خبر به صعود بیشتر 
بازارهای سهام آسیایی کمک کرد. شرکت فایزر هم مانع 

دیگری را از ســرراه خود برداشت. ســازمان غذا و داروی 
آمریکا اسنادی را منتشــر کرد که درباره ایمنی یا تاثیر 
واکسن ساخت این شرکت با همکاری شرکت بایو ان تک 
آلمان هیچ هشدار جدیدی نداد.بر اساس گزارش رویترز، 
مایکل النگفورد، مدیر اجرایی شرکت مشاوره ایرگاید اظهار 
کرد: تدابیر محرک مالی تاثیرگذار خواهد بود زیرا ارزش 
دالر را ضعیف کرده و نقدینگی بیشتری تولید می کنند 
که به سوی طال سرازیر می شود. بازارها امیدوارند تدابیر 
محرک مالی آمریکا تا هفته آینده رونمایی شــوند و طال 

ممکن است تا پایان سال تا مرز ۱۹۰۰ دالر پیشروی کند.

فرانسه بیشــترین و یونان کمترین رشد اقتصادی سه 
ماهه سوم در بین اعضای اتحادیه اروپا را داشته اند.مرکز 
آمار اتحادیه اروپا گزارش نهایی خود از رشد اقتصادی 
کشــورهای اروپایی در سومین فصل ســال ۲۰۲۰ را 
منتشر کرد که بر این اساس متوسط رشد اقتصادی ۱۹ 
کشور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 
به ترتیب مثبت ۱۲.۵ درصد و مثبت ۱۱.۵ درصد بوده 
است که این رشــد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه 
قبل در منطقه یورو ۳۴.۳ درصد و در ســطح اتحادیه 
اروپا ۲۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این بهترین 

عملکرد اقتصادی کشــورهای اروپایی از زمان تاسیس 
اتحادیه اروپا محسوب می شود.  هم چنین رشد اقتصادی 
در دوازده ماه منتهی به سپتامبر در سطح منطقه یورو 
به طور متوســط منفی ۴.۳ درصد ودر سطح اتحادیه 
اروپا به طور متوسط منفی ۴.۲ درصد بوده است.در بین 
کشورهای اروپایی، بیشــترین رشد اقتصادی طی این 
مدت سال متعلق به فرانسه با ۱۸.۷ درصد بوده است و 
پس از این کشور، اسپانیا با ۱۶.۷ درصد و ایتالیا با ۱۵.۹ 
درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشد اقتصادی 
مربوط به یونان بوده اســت که رشــد ۲.۳ درصدی را 

تجربه کرده است. رشد  اســتونی و فنالند نیز طی این 
مدت ۳.۳ درصد و لیتوانی ۳.۸ درصد اندازه گیری شده 
است.در بین دیگر کشــورهای اروپایی، رشد سه ماهه 
سوم بلژیک ۱۱.۴ درصد، هلند ۷.۷ درصد،  اتریش ۱۲ 
درصد و آلمان ۸.۵ درصد اندازه گیری شده است.منطقه 
یورو شامل ۱۹ کشــور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، 
یونان، اسپانیا، فرانســه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اســلوونی، 
اسلواکی و فنالند اســت که از یورو به عنوان واحد پولی 

خود استفاده می کنند. 

آغاز واکسیناسیون عمومی در انگلیس باعث صعود شاخص های بورسی آمریکا شد.به 
گزارش ایســنا به نقل از بلومبرگ، پس از مدت ها انتظار سرانجام نخستین تزریق 
عمومی واکسن کرونا در انگلیس روی دو فرد مسن انجام شد و قرار است این واکسن 
به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد. طبق اعالم رسانه ها، رییس جمهور 
آمریکا دستور استفاده از واکسن ساخت شرکت فایزر را صادر کرده است و کانادا نیز 
از ورود محموله های واکسن خبر داده است. انتظار می رود به تدریج و تا پایان بهار 
سال ۲۰۲۱ بخش بزرگی از قشر اســیب پذیر در جهان واکسینه شوند.  تنش بین 
چین و آمریکا هنوز رو به افزایش است و در تازه ترین اقدام ضد چینی، وزارت خزانه 
داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد نام ۱۴ عضو ارشد حزب مرکزی کمونیست 
چین را به دلیل آن چه دخالت در امور داخلی هنگ کنگ خوانده، به فهرست تحریم 
های خود افزوده اســت که این اقدام با انتقاد شدید وزارت خارجه چین موجه شد. 
سفیر چین در آمریکا نیز از این کشور خواست تا دست از سیاست های مخرب خود 
بردارد و به جای آن با نشان دادن حســن نیت، مسیر را برای بهبود روابط دو کشور 
فراهم کند.پیش از این نیز  کنگره آمریکا طرحــی را تصویب کرد که به موجب آن 
شرکت های چینی که قوانین حسابداری و حسابرسی آمریکا را رعایت نکنند اجازه 
ورود به بورس این کشور و عرضه سهام خود را نخواهند داشت. این الیحه پیشتر نیز 
در سنا تصویب شده بود و اکنون برای اجرایی شدن تنها نیاز به امضا توسط رئیس 
جمهور دارد. در صورت اجرایی شدن این قانون،  یک مهلت سه ساله به بورس های 
چینی داده خواهد شد تا خود را با این اســتاندارد ها وفق دهند و گرنه سهامشان از 
بورس آمریکا خارج خواهد شد.  آمریکا پیشتر نیز سومین شرکت بزرگ نفتی چین 
و شرکت سی ام اس آی- یکی از بزرگ ترین تراشه سازان چینی را به دلیل ارتباط 
آن ها با ارتش چین تحریم کرده بود. چون یینگ- ســخنگوی وزارت خارجه چین 
در نشستی خبری گفته است این کشور تصمیم دارد چهار مقام آمریکایی را تحریم 
کند. هنوز مشخص نیســت که پکن تصمیم دارد کدام مقامات آمریکایی را تحریم 

کند. روزنامه دولتی چاینا دیلی با انتقاد از اقدامات اخیر آمریکا نوشته است که این 
کارها به روابط دو طرف آسیب جدی زده است.  از سوی دیگر در شرایطی که احتمال 
اجرای یک بسته محرک جدید ۹۰۰ میلیارد دالری در آمریکا برای مقابله با تبعات 
اقتصادی کرونا قوت گرفته اســت، منابع آگاه در بانک مرکزی اروپا از تصمیم این 
نهاد برای اجرای یک بســته ۵۰۰ میلیارد یورویی دیگر در سطح اتحادیه اروپا خبر 
داده اند. بانک مرکزی اروپا قرار است تا پیش از پایان سال جاری میالدی یک برآورد 
جدید از شرایط اقتصادی منطقه یورو و اتحادیه اروپا نیز منتشر کند.هرچند که رشد 
اقتصادی در بسیاری از کشورها به ســطوح باالی کم سابقه یا بی سابقه ای رسیده 
است اما وضعیت بازار کار در بسیاری از آن ها هنوز با وضعیت ایده آل ماه های قبلی 
فاصله دارد و این مســاله معامله گران را کمی نگران کرده است. تا پایان ماه اکتبر 
متوسط نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد رسید که در مقایسه با 
ماه قبل تغییری پیدا نکرده است تا بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری آلمان از دسامبر 
۲۰۱۵ تاکنون به ثبت برسد. طی این مدت شــمار افراد بیکار آلمانی با ۰.۵ درصد 
کاهش نســبت به ماه قبل یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغالن 
نیز در آلمان در ماه اکتبر با ۰.۰۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و 
۱۷۰  هزار نفر رسیده است.  در تغییر رویکردی غیرمنتظره برای معامله گران، جو 
بایدن- رئیس جمهور آمریکا گفته است قصدی برای برداشتن فوری تعرفه بر روی 
واردات محصوالت چینی را ندارد و رویکرد فعلی که دو دولت ترامپ اتخاذ شده است 
تا مدتی ادامه خواهد داشت. وی همچنین در اظهار نظری که احتماال خوشایند پکن 
نخواهد بود، از برنامه ریزی برای ایجاد اتحاد پایدارتر با متحدان آمریکا در شرق آسیا 
)در مقابه با پکن( خبر داده است که پس از انجام این کار مذاکرات تجاری جدیدی 
با چین آغاز شود.  تاکنون بیش از ۶۸ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۴۷۷ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۵۲ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۹۲ 

هزار و ۴۵۸ نفر، برزیل با ۱۷۷ هزار و ۴۰۰ نفر، هند با ۱۴۱ هزار و ۳۹۸ نفر، مکزیک با 
۱۱۰ هزار و ۷۴ نفر و انگلیس با ۶۲ هزار و ۳۳ نفر بوده است.تری سند ون- کارشناس 
ارشد سرمایه گذاری در موسسه ولث منیجمنت  - گفت: هنوز به طور واضح شاهدیم 
که نوسانات بازارهای مالی در سطح باالیی قرار دارد. ما به یک راهکار برای مقابله با 
ویروس کرونا رسیده ایم که گویا خوب هم جواب داده است اما اینکه این واکسن ها 
تا چه حد برای همه مفید خواهند بود و تا چــه مدتی می توانند ایمنی ایجاد کنند 
 شک و تردیدهایی وجود دارد و وجود این شک و تردیدها هم به بازار سیگنال های

 متناقض می دهد. 

بورس آمریکا  
در وال اســتریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر ســه شاخص 
اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بســته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانستریال اوریج« با ۰.۳۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۰ هزار 
و  ۱۸۵.۴۱ واحد بسته شد.شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۳۱ درصد صعود تا 
سطح ۳۷۰۳.۲۲ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۰.۵۳ درصد پیشروی در سطح ۱۲ هزار و ۵۸۶.۶۶ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۰۵ 
درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۵۵۸.۸۲ واحد بسته شد.  شاخص 
"دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۰۶ درصدی و ایستادن در 
سطح  ۱۳ هزار و ۲۷۸.۴۹ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" 
بورس پاریس با افت ۰.۲۳ درصدی در سطح ۵۵۶۰.۶۷ واحد بسته شد. در مادرید 

شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۵۸ درصد پایین رفت و به ۸۲۲۷.۶۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آســیا، شــاخص ها عملکرد بدی داشــتند؛ تا جایی 
که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیــو ژاپن با افــت ۰.۳ درصدی تا 
ســطح ۲۶ هزار و ۴۶۷.۰۸ واحدی پایین رفت. شــاخص "هانگ ســنگ" 
بــورس هنــگ کنــگ ۰.۷۶ درصــد پاییــن رفــت و در ســطح ۲۶ هزار 
و ۳۰۴.۵۶ واحد بســته شــد. در چین شــاخص "شــانگهای  کامپوزیت" 
 ریــزش ۰.۲۵ درصــدی را تجربه کرد و در ســطح ۵۰۰۹.۸۸ واحد بســته

 شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۱۹ 
درصد افزایش و ایستادن در سطح ۶۶۸۷.۷۳  واحدی به کار خود خاتمه داد. 
در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. 
)معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک 

بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها ریزشی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با ۰.۶۶ درصد کاهش به ۴۵.۶۶ دالر رســید و نفت خام برنت 
دریای شمال با افت ۰.۲۲ درصدی به ازای ۴۸.۸۵ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنیــن در بــازار فلــزات گران بهــا، بهــای هر اونــس طال بــا صعود 
۰.۴۲ درصــدی نســبت بــه روز قبــل در ســطح ۱۸۷۰.۴۹ دالر معامله 
 شــد. هر اونس نقره با صعود ۰.۰۲ درصــدی بــه ازای ۲۴.۷۵ دالر مبادله

 شد.

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور 
چک با هماهنگی قــوه قضاییه، رونــد پیگیری قضایی 
چک های برگشتی را تسهیل کرد. به گزارش ایسنا، مطابق 
ماده )۴( قانون صدور چک مصــوب ۱۳  آبان ماه ۱۳۹۷ 
مجلس شــورای اســالمی، »هرگاه وجه چک به علتی از 
علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک 
مکلف است بنا به درخواســت دارنده چک فوراً غیرقابل 
پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت 
کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای 
که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در 

آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید 
و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند«.این موضوع 
طی بخشنامه شــماره  ۹۸.۲۵۲۸۰۹ مورخ ۲۴ مهر ماه 
۱۳۹۸»مدیریت کل اعتبارات بانــک مرکزی«، به تمام 
بانک ها و مؤسسات اعتباری ابالغ  شده است. در این زمینه 
به  شرح زیر می توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق 
قانون جدید اقدام کرد:شــیوه جدید به این صورت است 
که دارنده چک برگشــتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، 
تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطالعات 
چک در سامانه چک های برگشــتی بانک مرکزی و درج 

»کدرهگیری« روی گواهی نامه مذکور می کند.سپس به 
دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود 
را در آنجا ثبت می کند. پس از ثبت شــکایت، طی مدت 
کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر 
سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر 
چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می کند. از لحظه 
صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت 
داده می شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در 
غیر این صورت از طریق قانون »نحوه اجرای محکومیت های 

مالی« با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می شود.

طبق اعالم مدیر ارشد امنیت اطالعات بانک مرکزی، این 
بانک موضوع شناسایی درگاه هایی که مرتبط با قمار و شرط 
بندی فعالیت می کنند را به صورت مستمر پیگیری می کند 
و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای 
مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه های 
عملیاتی شــده فراهم آمدن امکان شناســایی هوشمند 
درگاه های قمار و شرط بندی است.  به گزارش ایسنا، مهاجر 
با بیان اینکه دو گروه در ســایت های شرط بندی ذی نفع 
هســتند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان ســایت ها 
هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت های کسب 

و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین ها، آنها 
را اجاره و از طریق همین ســایت ها اقدام به شرط بندی 
می کنند. وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت 
های شــرط بندی پرداخت و افزود: شگرد دیگر این افراد 
اجاره کارتهای بانکی با وعده پرداخت وجه های کالن است 
که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت های 
بانکی می شود. این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که 
قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی 
کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می کنند. 
مهاجر با اشــاره به برنامه های بانک مرکزی در خصوص 

برخورد با سایت های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری 
با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین نامه ای 
تدوین و به شبکه بانکی نیز ابالغ شده است که روند اجرایی 
شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این 
بانک رصد و ارزیابی می شود.این مقام مسئول نقش رسانه ها 
در آگاهی بخشــی به عموم مــردم در خصوص خطرات 
سایت های شرط بندی را بسیار موثر خواند و توضیح داد: 
رسانه ها به عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم 
آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکالت 

به مسئوالن را در دستور کار خود قرار دهند. 

رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در باالترین حدطالی جهانی ارزان تر شد

استقبال وال استریت از واکسن کرونا

شناسایی هوشمند سایت های قمار امکانپذیر  شدپیگیری قضایی چک های برگشتی آسان شد 
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قیمت گذاری  سلیقه ای  خودرو
قیمت گذاری خودرو  با هدایت دالالن در حاشیه بازار انجام می شود 

دولت با در پیش گرفتن سیاست حمایتی از برخی 
نمادها در باال نگه داشتن قیمت آنها قصد دارد کسری 
بودجه خود را جبران کند اما از این موضوع غافل است 
که این سیاســت می تواند تورم را به شدت افزایش 
دهد. سیاســی که دولت در باال نگه داشتن قیمت 
برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود در 
پیش گرفته، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. 
این بدان معناست که درست است دولت مستقیما از 
بانک مرکزی استقراض نمی کند اما حمایت پولی از 
بازار سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. 
متاسفانه وضعیت فعلی بورس و ادامه حمایت های 
دولت در باال نگه داشــتن قیمت برخی نمادها ادامه 

مسیر را به شدت بحران خیز و ...

قیمت اوراق مسکن نسبت به حدود دو هفته پیش 
روند کاهشی داشته و طبق آخرین قیمت، متاهل 
های تهرانی برای این اوراق باید ۲۸ میلیون و ۹۴۴ 
هزار تومان پرداخت کنند؛ درحالی که این رقم در دو 
هفته قبل حدود ۳۵ میلیون تومان بود. تسه )اوراق( 
فروردین، اردیبهشــت و خردادماه ســال گذشته 
حدودا  ۶۰ هزار تومان قیمت دارند و هر برگ اوراق 
تسهیالت مســکن در تیر با قیمت ۵۹ هزار و۵۰۰ 
تومان، در مرداد با قیمت ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و در  
شهریور با قیمت ۶۰ هزار و ۶۰۰  تومان داد و ستد می 
شود.قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۵۹ 
هزار و ۲۰۰ تومان، ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۹ هزار 

و ۴۰۰۰ تومان بوده و هر...



اقتصاد2
ایران وجهان

ســهام داران کدام شرکت ها 
بیشتر سود کردند؟

بازار سرمایه روز گذشته هم پرنوسان بود و کاهش 
شــاخص کل و در مقابل افزایش شاخص کل با 
معیار هم وزن حاکی از آن اســت که سهام داران 
شرکت های کوچک تر روز گذشته سود بیشتری 
کردند. به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته 
بازار سرمایه شاخص کل با ۱۲۲۴ واحد کاهش، 
رقم یک میلیون و ۵۰۶ هــزار واحد را ثبت کرد. 
این درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن 
۶۶۱۰ واحد افزایش یافت و بــه رقم ۴۵۱ هزار و 
سه واحد رسید. در این بازار یک میلیون معامله 
به ارزش ۱۳۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال انجام شد.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی 
گل گهر، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پاالیش 
نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مخابرات 
ایران و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ملی 
صنایع مس ایران، تولید نیروی برق آبادان، صنعتی 
زر ماکارون، بانک تجارت، ایران خودرو و پاالیش 

نفت اصفهان نمادهای پربیننده این بازار بودند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۲۰۵ 
واحد افزایش یافت و به ۱۹ هزار و ۴۳۱ واحد رسید. 
در این بازار یک میلیون معامله انجام شد که ۱۲۵ هزار 
و ۸۶ میلیارد ریال ارزش داشت. پتروشیمی مارون و 
پلیمر آریا ساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل بیمه پاسارگاد، صنعتی مینو، 
پتروشــیمی تندگویان، فوالد هرمــزگان جنوب و 
سرمایه گذاری صبا تامین نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

عضو هیات عامل بانک و معاون مدیرعامل در 
امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن خبر داد

پشتیبانی بانک ها از معامالت شرکت های 
سرمایه گذاری استانی

عضو هیات عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور 
مالی و پشتیبانی در خصوص دارندگان سهام عدالت 
که روش غیر مستقیم را برای آزاد سازی انتخاب 
کردند، خبر داد که مقدمات انجام معامالت شرکت 
های سرمایه گذاری استانی در بورس در حال انجام 
بوده و بانک ها نیز همچون گذشــته آمادگی ارائه 
خدمات به سهامداران را دارند. صابر عسکرپور، عضو 
هیات عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور مالی و 
پشتیبانی بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا تاکید 
کرد دارندگان سهام عدالت به منظور بهره مندی از 
منافع سرمایه گذاری خود ضرورت دارد در سجام 
ثبت نام کنند، تا عالوه بر امــکان انجام معامالت 
در بازار ســرمایه، از طریق درگاه یکپارچه ذینعان 
 https://ddn.csdiran.ir بازار سرمایه به آدرس
امکان مشاهده سهام خود در شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی و حضور در مجامع الکترونیکی 
آنها را داشته باشــند. وی افزود: از آنجا که حدود 
۳۰ میلیون نفر روش ســهامداری غیر مسقیم را 
انتخاب کردند و همچنین با توجه به شرایط کرونا 
که امکان برگزاری مجامع سنتی شرکت ها با حضور 
سهامداران بسیار وجود ندارد، ایجاد امکان برگزاری 
مجامع الکترونیک توسط شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کمک می کند تا 
سهامداران خرد نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت 
ها و نقش موثری در مدیریت دارایی خود ایفا نمایند.

ارزیابی عملکرد، بهبود کیفیت 
خدمات و جلب رضایت مشتریان 

را به دنبال خواهد داشت
سعید معادی معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در امور استان ها و بازاریابی؛ ارزیابی عملکرد، بهبود 
کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان را به دنبال 
خواهد داشت. سعید معادی معاون مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون در امور استان ها و بازاریابی در جلسه 
ارزیابی عملکرد شعب استان کرمانشاه بابیان مطلب 
فوق اظهار داشــت: بانک توســعه تعاون از شروع 
فعالیت تاکنون، خوشبختانه از روند رو به رشدی 
در همه شاخص ها برخوردار بوده است و استمرار و 
ارتقاء کمی و کیفی فعالیت و خدمات رسانی بانک 
با عاملیت در طرح های ملی از قبیل طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشــایری، بند الف تبصره ۱۸، 
ماده ۵۳ و ماده ۵۶ از بودجه سالیانه و بهره گیری از 
ظرفیت صندوق توسعه ملی شتاب این موضوع را 
چند برابر کرده است. معادی شناخت بیش از پیش 
ذینفعان بانک در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی 
و به صورت دولتی و خصوصی و تعاونی را مرهون 

فعالیت سال های اخیر بانک دانست.

خبر

نمایندگان بخش خصوصی 
در ششمین همایش مبارزه 
با با فساد که همزمان با نهم 
دســامبر، روز جهانی مبارزه 
با فساد، توسط اتاق بازرگانی 
تهران برپا شد، با اشــاره به عوامل شکل دهی و توسعه 
فساد، راه موثر مبارزه با فساد را حذف این عوامل عنوان 
کردند. در این همایش که به صورت مجازی برگزار شد، 
سخنرانان با اشاره به مولفه هایی چون دولت بزرگ و فربه، 
حضور دولت در اقتصاد، قوانین غیرشفاف و قابل تفسیر 
و محیط نامساعد کسب وکار به عنوان برخی از عوامل 
موثر در شکل گیری و توسعه فساد، از ضرورت مبارزه با 
فساد با ابزاری چون حذف مجوزها و امضاهای طالیی و 

رسانه های آزاد گفتند.

چهار مولفه فسادزا در اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان نخستین سخنران 
ششمین دوره همایش مبارزه با فساد ، در ابتدای سخنان 
خود با تشکر ویژه از حسن عابدی جعفری، عضو سابق 
هیات نمایندگان اتاق تهران، که برگزاری همایش روز 
جهانی مبارزه با فســاد را در اتاق تهران بنیان گذاشت، 
گفت: قانون مبارزه با فساد، پس از تصویب کنوانسیون 
مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. در واقع اکنون 
حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون  می گذرد و در این 
مدت، اقداماتی در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته 
اما آن طور که شایسته بوده ، نتوانسته ایم با فساد مبارزه 
کنیم.  او با بیان اینکه، هر روز دادگاه هایی برای برخورد با 
جرایم اقتصادی و مفسدان تشکیل شده و از پرونده های 
ناشی از رانت خواری رونمایی  می شــود، افزود: مساله 
این است که به جای برخورد با علت، برخورد با معلول 
مورد توجه قرار گرفته و این دلیل بر آن است که تاکنون 

موفقیتی در مبارزه با فساد حاصل نشده است.
خوانساری با تاکید بر اینکه، پیشگیری از فساد باید در 
اولویت قرار گیرد، گفت: در این صورت به جای برخورد 
با مفاسد، زمینه برخورد با علل و زمینه های بروز فساد 

فراهم  می شود.
او در ادامه شکل گیری ساختار غلط اقتصادی در کشور را 
که مربوط به سال های اخیر هم نیست و از قبل از انقالب 
پدید آمده است، به عنوان یکی از زمینه های تولید فساد 
عنوان کرد و گفت: وجود دولت بزرگ یکی از ویژگی های 
این ساختار است که در آن درآمدهای نفتی در اختیار 
دولت قرار  می گیرد و بعد توزیع  می شود. در واقع، دولت 

بزرگ و عدم شــفافیت در این مدل اقتصادی، دو عامل 
اصلی شکل گیری فساد تلقی  می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه، بزرگ ترین 
تهدیدی کــه  می تواند حاکمیت را به چالش بکشــد، 
اقتصاد اســت، ادامه داد: رشــد اقتصادی در سه سال 
گذشته منفی بوده و کشور دچار تورم های بیش از ۳۰ 
درصد شده است. همچنین رشد سرمایه گذاری نسبت به 
استهالک منفی بوده و مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان 
و کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را نیز باید به این 
موارد اضافه کرد . وی افــزود: دلیل فرار مغزها و کاهش 
سرمایه گذاری، آن است که محیط مناسب کسب وکار 

برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست.
خوانساری در ادامه، »دولت بزرگ« را از موانع رشد بخش 
خصوصی توصیف کرد و گفت: دولتی که بخش عمده ای 
از درآمدهای خود را از محل فروش نفت کسب و رانت های 
بزرگی خلق کرده اســت، با تصدی گری و قیمتگذاری 

بیش از اندازه در اقتصاد مداخله می کند.
دومین مولفه فسادزایی که رئیس اتاق بازرگانی تهران به 
آن اشاره کرد، »انحصار« بود. او رشد بنگاه های شبه دولتی 
را که از مزایای بیشتری استفاده کرده، از رانت اطالعاتی، 
ســرمایه و مجوزهای خاص بهره مند هستند و رقیب 
بخش خصوصی قلمداد  می شوند از عوامل شکل دهنده و 

توسعه دهنده فساد دانست.
او در ادامه» ارز چند نرخی« را هم ا از عوامل رشد فساد 
نامید و گفت: از سال ۱۳۵۱ تا به امروز ارز چند نرخی در 
اقتصاد ایران پابرجا بوده است. در سال های اخیر مشاهده 

کردید که ارز۴۲۰۰ تومانی چه لطمه ای به اقتصاد وارد 
کرد و چندین میلیارد دالر ســرمایه به دلیل ارزانی ارز 
کشور خارج شد. بر اســاس گزارش اخیر بانک مرکزی 
سال گذشــته ۱۰ میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده 
که این خسران به دلیل وجود ارز ارزان و نامساعد بودن 
فضای کسب و کار رخ داده است. در عین حال، ارز ارزان 
به تولید نیز آسیب وارد کرده و با تداوم این سیاست گویی 

به کاالهای خارجی یارانه پرداخت شده است.
خوانساری ســپس »تغییرات پی در پی در قوانین« را 
به عنوان عاملی فسادزا برشــمرد و گفت: این تغییرات 
مجال سؤاســتفاده را فراهم  می کند. ضمن آنکه صدور 
بخشنامه های متعدد موجب اخالل در نظم اقتصادی 
 می شود. موضوع حائز اهمیت دیگر، نحوه نگارش قوانین 
به گونه ای است که امکان تفسیر را فراهم کرده و راه ارائه 

برداشت های مختلف از یک قانون را هموار  می کند.
 او در ادامه گفت: دولت بــزرگ و دخالت بیش از اندازه 
دولت در اقتصاد، محیط نامســاعدی برای کسب و کار 
ایجاد می کند. اگر بتوانیم اقتصادی را شــکل دهیم که 
در آن رقابت حاکم باشد، فســاد از میدان به در خواهد 
شد. در این صورت باید مجوزها و امضاهای طالیی که 
مفسده انگیز است، حذف شود و قوانین از شفافیت کافی 

برخوردار باشد تا مجالی برای تفسیر باقی نماند.
خوانســاری افزود: اگر قرار اســت اقتصاد توسعه یابد، 
مهمترین اقدام، مبارزه با فساد است. اگر فرار سرمایه و 
مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی ماهر وجود دارد؛ علت 
آن است که در یک محیط فسادآلود، نخبگان نمی توانند 

رشد کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان 
خود با تاکید بر این که »آزادی رســانه« عاملی موثر و 
تعیین کننده در مبارزه با فساد است، ابراز امیدواری کرد 
رسانه ها بتوانند در مبارزه با انواع فساد اقتصادی و سیاسی 
به موفقیت دســت یابند و فضای آزاد برای فعالیت آنها 

فراهم باشد.
 

وابستگی شاخص ادراک فساد و رشد اقتصادی
حسین سالح ورزی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، هم 
با اشــاره به اینکه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی و همچنین کمیته مــاده ۱۲ در اتاق ایران، 
وظیفه بهبود فضای کسب و کار را برعهده دارد، توضیح 
داد: در عین حال، نمایندگانی از اتــاق ایران در برخی 
نهادهای قانونی دیگر حضور دارنــد که ماموریت های 
مشابهی از قبیل بهبود فضای کســب وکار، شناسایی 
مقررات مخل کســب وکار، کمک به بهبود شــاخص 
رقابت پذیری و شاخص ادراک فساد که در ارزیابی های 

بین المللی مطرح  می شود را دنبال  می کنند.
او ادامه داد: در سال های گذشته، نتایج یک پژوهش معتبر 
دانشگاهی منتشر شد که نشان  می داد، رابطه مستقیمی 
میان شــاخص ادراک فساد و ســرمایه گذاری و رشد 
اقتصادی وجود دارد. شاخص ادراک فساد با ارقام صفر تا 
۱۰، عمق فساد را در کشورها نشان  می دهد. این پژوهش 
نشان  می دهد که یک تا ۱.۷ نمره ارتقا در شاخص ادراک 
فساد، امکان رشد اقتصادی پایدار را فراهم  می کند. برای 
مثال، در کشوری مانند ایران، سه پله بهبود در شاخص 
ادراک فساد، به میزان ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را 
افزایش  می دهد. در واقع به سادگی و با کمترین هزینه 
از طریق کاهش مقررات دست و پاگیر که باعث کاهش 
احساس فساد  می شود، رشــد اقتصادی قابل توجهی 

حاصل خواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به تجربه برخی کشور ها 
نظیر گرجستان در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این 
کشور با کاهش مقررات دست و پاگیر و کاهش فساد، 
سرمایه خارجی قابل توجهی جذب کرد. او با بیان اینکه 
»اســتفاده از تجربه جهانی، بهترین راه مبارزه با فساد 
است« کاهش فساد در الیه های اقتصاد را در گرو »بهبود 
محیط کسب و کار« و »کاهش مقرررات دست و پاگیر« 
دانست. سالح ورزی در ادامه گفت: اتاق ایران بر اساس 
تکلیف قانونی از طریق شورای گفت وگو که نمایندگانی از 
قوای سه گانه در آن حضور دارند و همچنین کمیته ماده 
۱۲ به صورت مستمر با نظر خواهی از فعاالن اقتصادیو 
تشکل ها در حال شناسایی موانع و رویه های بازدارنده 

توسعه فعالیت های اقتصادی است.

ششمین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

چهار مولفه فسادزا در اقتصاد ایران

روحانی:
کسی نمی تواند برای دولت و رییس جمهور 

خط مشی تعیین کند
حســن روحانی روز چهارشنبه در نشست هیات 
وزیران با اشاره به ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۰ پیش از 
موعد مقرر به مجلس گفت: بودجه امسال به اعتقاد 
من یک بودجه راهبردی است و با همه بودجه های 
۷ سال قبلی که دولت آنها را تقدیم کرده، تا حدی 

متفاوت است.

مجلس سونامی طرح ها را به راه انداخته 
و لوایح دولت را به بایگانی برده است

روحانی گفت: تقاضای من از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی این اســت این بودجه اولین کار 
مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. 
متاسفانه در این چند ماه نشده که ما کار مشترک 
انجام بدهیم زیرا مجلس لوایــح ما را در یک اتاق 
بایگانی برده و سونامی طرح ها را شروع کرده و هر 

روز یک طرحی ارائه می دهد.
رییس جمهوری بیان کرد: خب اشکالی ندارد به 
هرحال خودشان می دانند ولی این برخالف اهداف 
بلند کشور و توسعه کشور است. ما با همکاری بهتر 
می توانیم پیش برویم. اگر نمایندگان می خواهند 
طرح ارائه کنند خودشان می دانند ولی همکاری در 
الیحه ما را سریع تر پیش می برد تا اینکه نمایندگان 

طرح ارائه کنند.
وی یادآورشــد: ما قبل از اینکه دولتی باشــیم 
مجلسی هســتیم. اگر من هفت ســال در دولت 
هســتم، ۲۰ ســال در مجلس بودم. ما مجلسی 
هستیم و بیش از خیلی های دیگر مجلسی هستیم 
و به نفع مجلس صحبت می کنیم. راه حل، لوایح 
است مخصوصا اینکه ما لوایحی با ۵ دقیقه و یک 
جمله مجلس داریم. یعنی الیحه ما تصویب شده 
به شــورای نگهبان هم رفته، شورای نگهبان یک 
ایرادی گرفته، و این یک کلمه است که می توان 

حذف و یا اصالح کرد تا تبدیل به قانون شود.
روحانی اضافه کرد: از اول مجلس یازدهم منتظر 
بودیم الاقل لوایحی که با ۵ دقیقه و با یک جمله 
تغییر نظر شورای نگهبان هم تامین می شود، انجام 
بگیرد. بنابراین از مجلس شورای اسالمی خواهش 
می کنم بودجه را به عنوان نماد همکاری دولت و 
نمایندگان تصویب کنیم و به موقع اعالم شود تا 
در ســال آخر این دولت و آغاز سال دولت بعدی، 
دولت سیزدهم بتوانند با یک بودجه مطمئن کار 

خود را آغاز کنند.
روحانی ادامه داد: رییس جمهور و دولت اختیاراتی 
دارد. خط مشــی در دولت جزو اختیارات خاص 
رییس جمهور است. برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ 
قانون اساسی جزو اختیارات خاص رییس جمهوری 
است. این اختیارات، اختیارات قانون اساسی است. 
هیچ کس نمی خواهد قانون ستیزی کند، زمانی که 
می گوییم قانون؛ اول قانون خداست، بعد قانون 
اساسی و بعد از آن قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی است. ما باید قانون های باالدستی یعنی 
اسالم و بعد قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و 

اساسی و مورد توجه مردم را مبنا قرار دهیم.
رییس جمهور با طرح این ســوال که خط مشی 
برعهده کیست، تاکید کرد: کسی نمی تواند برای 
دولت خط مشــی تعیین کند. خط مشی را فقط 
رییس جمهور می تواند تعیین کند. کسی نمی تواند 
برای دولــت برنامهتعیین کنــد برنامه را رییس 
جمهور تعیین می کند به همین دلیل مردم پای 
صندوق های آرا می آیند و به شخص رییس جمهور 

و به برنامه  آن رای می دهند.

نمکی:
 واکســن کرونای وارداتی به 

زودی وارد می شود
وزیر بهداشت گفت: با دستور صریح رئیس جمهور 
بحث تامین واکســن از خارج از کشور علی رغم 
تحریم ها با جدیت دنبال می شود و گره های واردات 
آن گشوده می شود و به زودی واکسن های وارداتی 

برای گروه های آسیب پذیر وارد خواهد شد
سعید نمکی وزیر بهداشت با بیان اینکه در گذشته 
شــاهد مرگ های پانصد نفر در روز بودیم اظهار 
داشت: برای ما مرگ یک شهروند در هر کجای دنیا، 
جای مالل غصه و اندوه دارد چه برسد به اینکه هم 
وطنانی را از دست بدهیم و متاسفانه همین امروز 

بیش از ۲۹۰ خانواده را داغدار می بینیم.
وی در پایان گفت: خوشــبختانه با دستور صریح 
رئیس جمهــور بحث تامین واکســن از خارج از 
کشور علی رغم تحریم ها با جدیت دنبال می شود و 
گره های واردات آن آن گشوده خواهد شد. به زودی 
واکسن های وارداتی برای گروه های آسیب پذیر 
وارد خواهد شد. همچنین در آینده بسیار نزدیک 
واکسن داخلی به عنوان افتخار ملی در اختیار مردم 

قرار خواهد گرفت.

اخبار
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اگرچه رقم های متری ۲.۷ تا ۶ میلیون تومان برای 
واحدهای طرح اقدام ملی مسکن اعالم می شود، اما 
وزارت راه و شهرسازی می گوید که قیمت نهایی هر 
پروژه بر اساس هزینه ساخت خواهد بود و رقمهای 
اعالمی فعلی در واقع فراخوان ساخت و نرخ پایه ای 

است که به پیمانکاران اعالم می شود.
به گزارش ایســنا، قیمتهای متری ۵ تا ۶ میلیون 
تومان برای واحدهای اقدام ملی در حالی اعالم شده 
که وزارت راه و شهرسازی اواخر سال ۱۳۹۷ قیمت 
مسکن هر متر مربع مســکن ملی را بین ۲.۵ تا ۳.۵ 
میلیون تومان برآورد کرده بود. در ادامه عنوان شد که 
نرخهای قبلی بر اساس هزینه های جاری اعالم شده 
و قیمت نهایی در پایان پروژه اعالم می شود؛ چرا که 
واحدها از نظر متراژ و کیفیت با یکدیگر متفاوت است.
مهرماه امســال محمــودزاده معاون وزیــر راه و 
شهرســازی اعالم کرد که هزینه ســاخت مسکن 
ملی ۲.۷ میلیون تومان است که با ۵ درصد افزایش 
یا ۱۰ درصد کاهش به استانها اعالم شده است. اما 
چند روز قبل جواد حق شناس معاون بنیاد مسکن، 
هزینه مسکن ملی را باالی متری ۳ میلیون تومان 
تخمین زد. در این خصوص با محمودزاده صحبت 
کردیم که عنوان کرد: قیمت متــری ۲.۷ میلیون 
تومان اعالم قیمت نهایی نبود بلکه فراخوان ساخت 
بود؛ با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی نمی 
توان از هم اکنون برآورد دقیقی از هزینه ها داشت 
و بازار آزاد تعیین کننده قیمت است.حاال هم خبر 

می رسد که از ســوی برخی پیمانکاران در بعضی 
استانها قیمت هر متر مربع واحد اقدام ملی بین ۵ تا 
۶ میلیون تومان تعیین شده است. یعنی یک واحد 
۸۰ متری بین ۴۰۰ تــا ۴۸۰ میلیون تومان هزینه 
دارد که ۱۰۰ میلیون تومــان وام بانکی ۱۸ درصد 
است و ۳۰۰ تا ۳۸۰ میلیون تومان طی چند مرحله 
باید از ســوی متقاضی تامین شــود. این در حالی 
است که عمده اقشــار پایین توان پرداخت چنینی 
مبالغی را ندارند. البته وزارت راه و شهرسازی همواره 
 اعالم کرده که مســکن ملی برای اقشــار متوسط  

تعریف شده است.
محمودزاده روز گذشــته در تشریح قیمت مسکن 
ملی به ایسنا گفت: از ابتدای پروژه اقدام ملی قیمتی 
را گفتیم اما همواره بیان کردیم که واحدها بر اساس 
قیمت تمام شده عرضه می شود. تمام تالش دولت 
این است که قیمت تمام شده را پایین بیاورد ولی این 
به معنای این نیست که قیمت ثابتی را از هم اکنون 
برآورد و اعالم کنیم؛ زیرا اوال دولت این واحدها را نمی 
سازد و در دست بخش خصوصی است، دوما دولت 

تولید مصالح ندارد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 
مصالح ساختمانی طرح اقدام ملی از طریق بورس 
تامین می شود و بازار آزاد، تعیین کننده قیمت ها 
است. قیمت ۲.۷ میلیون تومانی که بر اساس هزینه 
های سه ماهه دوم استخراج شد اعالم قیمت نهایی 
نبود بلکه فراخوان ساخت بود که بر اساس فهرست بها 

تعیین شد. بدین صورت که بر اساس ضرایبی که اعالم 
رسمی می شود آنها هم اضافه خواهد شد. هرچقدر 
پروژه زمان ببرد یا نرخ مصالح باال و پایین شود روی 
این عدد تاثیر می گذارد. بنابراین نمی توان گفت که 
این عدد باالتر یا پایین تر نخواهد رفت بلکه با توجه به 

شرایط بازار آزاد تعیین می شود.

ساخت ۳۶ هزار مسکن ملی معلمان آغاز 
شده است

مسکن ملی در قالبهای متنوعی شامل ثبت نام دولتی، 
خودمالکی، مشارکت با پیمانکاران و تفاهمنامه با 
دستگاههای دولتی اجرا می شود. در این خصوص 
تا کنون تفاهم نامه هایی بــا وزارتخانه های دفاع، 
آموزش و پرورش، کار به امضا رســیده و قرارداد با 
وزارت ارشاد در شرف انجام اســت. روز دوم آذرماه 
۱۳۹۸ تفاهم نامه همکاری احداث ۱۷۰ هزار واحد 
مسکونی برای فرهنگیان به امضای وزرای شهرسازی 
و آموزش و پرورش رســید و اسالمی، وزیر راه اعالم 
کرد که ظرف سه ســال این تعداد واحد احداث می 
شــود. حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم 
گفت ۳۵۷ تعاونی مســکن داریم که در این راه به 

میدان خواهند آمد.
در حال حاضر و پس از حدود یک سال از آن تفاهم 
نامه، وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده است: برای 
تامین مسکن فرهنگیان، عملیات احداث ۱۳ هزار 
واحد در یک زمان و ۲۳ هــزار واحد در زمانی دیگر 

آغاز شد که همینطور در حال افزایش است. سقفی 
که آموزش و پرورش به وزارتخانــه  اعالم کرده بود 
۱۷۵هزار واحد بود و با غربالگری ما ۷۵ هزار نفر واجد 
شرایط شناخته شــدند که فرم »ج« آنها سبز بود و 
امروز تعداد افرادی که غربالگری شدند هدف برنامه 
تامین مســکن وزارت راه و شهرسازی برای  تامین 

مسکن فرهنگیان است.

مسکن ملی در یک نگاه
شــهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شد. اولین واحدها از این 
پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد 
در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهور 
افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته 
می شود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ 
میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در 
کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان 
۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون تومان می رســد. ثبت 
نام مرحله اول به پایان رســیده و متقاضیان واجد 
 شــرایط برای بارگذاری مدارک خود باید به سامانه 
tem.mrud.ir مراجعه کننــد. مهلت بارگذاری 
مدارک  و افتتاح حســاب، پایان مهر ماه اعالم شده 
بود که تمدید شده است. در صورت  عدم واریز وجه 
یا انصراف متقاضیان اولیه، افرادی از لیســت رزرو 

جایگزین آنها می شوند.

قیمت اوراق مسکن نسبت به حدود دو هفته پیش روند کاهشی داشته و طبق 
آخرین قیمت، متاهل های تهرانی برای این اوراق باید ۲۸ میلیون و ۹۴۴ هزار 
تومان پرداخت کنند؛ درحالی که این رقم در دو هفته قبل حدود ۳۵ میلیون 
تومان بود. تسه )اوراق( فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته حدودا  
۶۰ هزار تومان قیمت دارند و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت 
۵۹ هزار و۵۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و در  شهریور با 

قیمت ۶۰ هزار و ۶۰۰  تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان، ۵۹ هزار و 
۵۰۰ تومان و ۵۹ هزار و ۴۰۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
در دی، بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت های ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ۶۰ 

هزار تومان و ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا آبان سال جاری
تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۶۱ هزار  تومان، ۶۰ هزار 

و ۳۰۰ تومان و ۶۰هزار و  ۵۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تســهیالت 
مسکن بانک مسکن در تیر با قیمت ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۶۰ 
هزار تومان و در شهریور با قیمت ۶۲ هزار و ۲۰۰  تومان داد و ستد می شود. این 
اوراق در مهرماه ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان و در آبــان ماه نیز ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان 
قیمت داشته اند. این گزارش نیز بر اساس قیمت تسه در آبان ماه نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای دریافت ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تسه ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومانی برابر با ۱۲ میلیون و ۶۰ 
هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن باید ۸۰ ورق  به مبلغ چهار میلیون و ۸۲۴ هزار تومان خریداری کنند، رقم 

آن به ۱۶ میلیون و ۸۸۴هزار تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین 
اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شــامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت 
کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن ۲۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان می شود که همراه با چهارمیلیون 
و ۸۲۴ هزار تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تســهیالت مسکن 
خریداری کنند، در مجموع باید ۲۸ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که 
هزینه آن ۹ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری 
۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری 

شود که هزینه آن هفت میلیون و ۲۳۶ هزارتومان می شود.

ساخت 3۶ هزار مسکن معلمان آغاز شد

قیمت مسکن ملی در هاله ای از ابهام

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر نیم سکه ۶ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۵۹ دالر و ۲۳ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 
۱ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۴۰۹ تومان است.

بانک ها
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دستور و کنترل عامل آشفته سازی قیمت ها
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

تا زمانی که نپذیرند قیمت گذاری خودرو به هر نحوی درست نیست آشفته بازار قیمتی خودرو ادامه خواهد داشت. کدام بازار با کنترل دستوری سر به راه شده است که انتظار داریم بازار خودرو از این روش پیروی کند. دستور و کنترل عاملی 
برای آشفته تر شدن بازار خودرو شده و متولیان حوزه نیز توجهی به این اتفاق ندارند. این برنامه و طرح ها در بازار خودرو نه کارایی برای مردم و نه برای شرکت ها دارد بلکه همه ی این طرح ها به مشکالت بیشتری در بازار تبدیل می شوند 
همچنین تورم ساختاری و فساد تقویت می شود و هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. متاسفانه پیش فروش خودرو که از طریق قرعه کشی انجام می شود نیز هیچگونه تاثیری بر روی قیمت ها در بازار نخواهد داشت. مسئله مهم شرایط تحویل 
است، زیرا بر اساس آمار ها برآورد می شود، بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون دستگاه خودرو، شرکت ها معوق داشته باشند، در چنین شرایطی نیاید انتظار کاهش قیمت را داشت، چرا که خودروسازان هنوز خودرو هایی که در گذشته ثبت نام کرده اند 

را تحویل نداده اند، حال چگونه می خواهند ثبت نام های جدید را سه ماهه تحویل دهند، خود جای عالمت سوال است.

بــازار خودرو مدت هاســت 
نابســامان بــوده و تنها کار 
مســئوالن برای کنترل بازار 
تصویب بخشنامه ها و قوانین 
کنترلی اســت که تا به امروز 
هیچ سودی برای ساماندهی بازار نداشته است. قیمت 
گذاری خودرو یکی از پرحاشیه ترین مشکالت این بازار 
است که با تمام قوانین مصوب شده و به اجرا درآمده، امروز 
شاهد هستیم که قیمت گذاری سلیقه ای حرف اول را 
در این بازار می زند و هر کس که قصد فروش خودروی 
خود را دارد از روی اختیار و دلبخواه بدون توجه به ارزش 
واقعی خودرو خود، اقدام به قیمت گذاری می کند. شورای 
رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و ده ها متولی دیگر 

امروز مسئول وضعیت حاکم بر بازار خودرو و آشفتگی در 
قیمت گذاری این کاال هستند. مروری بر تجارت سال های 
گذشته نشان می دهد تاکنون مســووالن، فرمول های 
مختلفی را برای قیمت گذاری خودرو طی سالیان متمادی 

در نظر گرفته اند. 
تجربه صنعت خودرو در ســال ۹۱ حاکی از این اســت 
که قیمت گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار با مشکالتی 
همراه است. در واقع تجربه ســازمان حمایت مبنی بر 
قیمت گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار نتیجه مطلوبی 
نداشته است. در آن سال ها عرضه محصوالت خودروسازان 
با این روش سبب شد قیمت کارخانه جهش قابل توجهی 
پیدا کند و نارضایتی را در ســطح جامعه به وجود آورد. 
این در حالی است که فروشندگان خودرو معتقدند بازار 
راکد است و خودرو قیمت ثابتی ندارد اما برخی دالالن 
با قیمت های سلیقه ای مشتریان را در بالتکلیفی قرار 
داده اند. همچنین بازار خرید و فروش خودرو این روزها 

در رکود شدیدی قرار دارد به نحوی که اکثر معامالت به 
صفر رسیده و کمتر کسری تمایل به خرید و حتی فروش 
خودرو دارد. اما در این رابطه در اظهارنظری جدید رئیس 
شــورای رقابت اعال کرده اســت که هر زمان تشخیص 
بدهیم خودرویی در بازار رقیبی دارد، آن را از شــمول 
قیمت گذاری خارج می کنیم. رضا شــیوا می گوید: اگر 
در بین تولیدات شرکت های خودروسازی خودروهای با 
یک کالس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت 
کنند آنگاه از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهیم کرد 
که چند مورد مد نظر قرار دارند. شــیوا گفت: هر زمان 
تشــخیص دهیم هر خودرویی که در بازار رقیب داشته 
باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا آن 
را از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می کند و نه تنها در 
مورد خودرو، بلکه برای هر کاالیی که انحصار آن شکسته 
شده باشد و رقابت ایجاد شود، اینگونه اقدام می کنیم، 
چراکه تولید در فضای رقابتی است که موجب افزایش 

انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشتری می شود. به هر 
ترتیب فروشندگان خودرو در شرایط رکود بازار از فعالیت 
ســایتها در فضای مجازی گله مند هستند و می گویند 
آنها رقم های مختلفی را برای خودروها پیشــنهاد می 
کنند که همین موضوع بر نوسانات قیمتی انواع خودروها 
تاثیرگذاشته اســت. عالوه براین واحدهای بدون پروانه 
نیز اقدام به اعالم آگهی های مختلف برای فروش خودرو 
کرده اند که همین امر عاملی است تا قیمت خودرو توسط 
دالالن اعالم شده و کسی نداند قیمت اصلی یک خودرو 
چند است.  در حال حاضر قیمت پراید ۹4 تا ۹۹ میلیون 
تومان در بازار اعالم شده عالوه بر این پژو 2۰6 تیپ 2 با 
قیمت ۱۸۸ میلیون تومان، پژو 2۰6 تیپ 5 با قیمت 25۰ 
میلیون تومان، پژو 4۰5 با قیمت ۱77 میلیون تومان، 
سمند ال ایکس با قیمت ۱75 میلیون تومان،پژو پارس 
با قیمت 2۰۰ میلیون تومان، تیبا ۱۱5 میلیون تومان به 

فروش می رسد. 

قیمت گذاری خودرو  با هدایت دالالن در حاشیه بازار انجام می شود 

قیمت گذاری  سلیقه ای  خودرو
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرکل دفتر ارزیابی کاالهــای صادراتی و وارداتی 
سازمان ملی استاندارد تجدید نظر برای تمدید مصوبه 
به تعویق افتادن اســتاندارد ۱27 نوع برنج در بخش 
مشخصات فیزیکی )ظاهری( برای یک سال دیگر، در 
انتظار توافق وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی 
دولتی و انجمــن واردکنندگان برنج بر ســر جدول 
درجه بندی این محصول اســت، چراکه حذف آن به 
لحاظ تجاری مشــکالتی ایجاد می کند.اخیرا  معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه ای به سازمان 
ملی استاندارد درخواســت کرده که استاندارد ۱27 
نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی )ظاهری( یک 
سال دیگر هم به تعویق افتد. به تعویق افتادن اجرای 
استاندارد ۱27 برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این 
معنی است که واردکنندگان ملزم به اعالم درجه بندی 
برنج وارداتی )از نظر ظاهری( نیستند اما استانداردهای 
کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون 

قبل کنترل می شود.
همچنین برخی گزارش ها حاکی از این است که عده ای 
از واردکنندگان و ترخیص کاران نســبت به مسایل 
مربوط به استاندار ۱27 گله دارند و ظاهرا با وجود اینکه 
باید تا انتهای سال جاری این استاندارد معلق باشد،  در 
جریان دریافت استاندارد برای ترخیص، اعالم شده که 
استاندارد ۱27 هم همچنان الزامی است.در این رابطه 
تقی تقی پور،  مدیرکل دفتر ارزیابی کاالهای صادراتی و 
وارداتی سازمان ملی استاندارد، در گفت وگو با ایسنا،  با 
بیان اینکه به لحاظ قانونی مصوبه سه امضایی در مورد 
استاندارد ۱27 برنج اجازه یک سال به تعویق افتادن 
برخی گزینه های استاندارد را صادر کرده بود، گفت: 
بنابراین تمدید این مصوبه منوط به تجدید نظر است. در 
حال حاضر هم این مصوبه در حال انجام فرآیند تجدید 
نظر است و اقدامات الزم از سوی سازمان ملی استاندارد 

انجام شده است.  
به گفته وی قرار بود جدول درجه بندی برنج که قباًل 
در استاندارد درج شده بود در پیوست های فنی آورده 
شود که تقریباً به مرحله نهایی هم رسید، اما شرکت 
بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد که اگر جدول درجه 
بندی درج نشود این شرکت در خریدهای خارجی به 
مشکل برمی خورند. چرا که فروشنده خارجی، درجه 
)گرید( کاالی مورد نظر را از خریدار می پرسد در صورت 
مشخص نبودن آن هیچ شــابلون یا خط کشی وجود 
ندارد که بر مبنای آن بتوان کاال را ارزیابی کرد.  این مقام 

مسئول همچنین گفت که با توجه به مسائل یاد شده، 
مقرر شد وزارت جهاد کشــاورزی، شرکت بازرگانی 
دولتی و انجمن واردکنندگان برنــج یک جدول که 
مورد موافقت سه طرف باشد را آماده و به کمیته ملی 
استاندارد ارائه کنند که براساس آخرین گزارش ها هنوز 
به جمع بندی نرسیده اند. البته سازمان ملی استاندارد 
به این موضوع اصراری ندارد و این مسئله بیشتر مربوط 

به مسائل تجاری است.
مدیرکل دفتر ارزیابی کاالهــای صادراتی و وارداتی 
سازمان ملی اســتاندارد در ادامه در پاسخ به اینکه 
آیا محموله های وارداتی به علت بالتکلیفی وضعیت 
استاندارد ۱27 دچارمشکل شــده اند؟ اظهار کرد: با 
توجه به اینکه تاریخ انقضای صورتجلسه سه امضایی 
که اجرای استاندارد ۱27 برنج به تعویق می انداخت 
تا اول آذر بود، بعد از آن وضعیــت به طور اتوماتیک 
وار به شیوه قبلی که در اســتاندارد ۱27 قید شده بر 
می گردد و ممکن است ترخیص برخی محموله ها هم 
به این علت دچار مشکل شود. اما تالش ما این است 
که تاریخ تجدید نظر را از اول آذر امسال قید کنیم که 
اگر وارد کننده ای در درجه بندی به مشکل برخورده، 
این مشکل با مصوبه جدید حل شود، اما همه موارد یاد 
شده نیاز به همت ارگان ها و ذی نفعان مختلف و اجماع 

نظر آن ها دارد.  
وی افزود: البته به ســه طرف ماجرا حق می دهیم که 
تعیین جدول زمانبر باشد، چرا که مصرف کننده نهایی 
هنگام خرید حق دارد بداند برای چه چیزی چه مقدار 
پول می دهد که این بحث ها تجاری است. اما  با توجه 
به اینکه اطمینان مصرف کننــده از خرید کاال عالوه 
بر ضوابط فنی  و بهداشــتی مالک عمل سازمان ملی 
استاندارد اســت، خریدار باید بداند اگر بر کیسه برنج 
عبارت درجه یک درج شده، آیا واقعاً درجه یک بودن 
از سوی یک مرجع ثانویه مثل سازمان ملی استاندارد 
تایید شده یا خیر. بنابراین اگر دست اندرکاران واردات 
برنج بخواهند درجه بندی نداشته باشند سازمان ملی 
استاندارد مخالفتی ندارد، اما خود این افراد در خرید 
خارجی به مشکل برخورده اند. امسال وضعیت واردات 
برنج سروصدا و حواشی زیادی داشت، به طوری که در 
ماه گذشته بالغ بر 2۰۰ هزار تن برنج در گمرک بنادر 
دپو شده و در حال فاسد شدن بود، اما با توجه به موانع 
موجود که عمده آن به تامیــن ارز بر می گردد امکان 

ترخیص نداشت.

دولت بــا در پیــش گرفتن 
سیاســت حمایتی از برخی 
نمادهــا در باال نگه داشــتن 
قیمت آنها قصد دارد کسری 
بودجه خود را جبران کند اما از 
این موضوع غافل است که این سیاست می تواند تورم را به 
شدت افزایش دهد. سیاسی که دولت در باال نگه داشتن 
قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود 
در پیش گرفته، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. 
این بدان معناست که درست است دولت مستقیما از بانک 
مرکزی استقراض نمی کند اما حمایت پولی از بازار سرمایه 
می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. متاسفانه وضعیت 
فعلی بورس و ادامه حمایت های دولت در باال نگه داشتن 
قیمت برخی نمادها ادامه مسیر را به شدت بحران خیز و 

همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کالن کرده است.
فعاالن بازار سرمایه معتقدند که می توان از مجرای بازار 
پول، تداوم بازده باالی بورس را حفظ کرد و امیدوار بود 
که مردم چیزی گیرشان بیاید. می دانیم که در میان مدت 
بورس فقط از محل نرخ بازده مثبت بخش واقعی اقتصاد 
رشد می کند. نمی شود شاخص صرفا به دلیل افزایش 

کمیت های پولی رشد کند. متاسفانه چنین اتفاقی افتاده 
و دائما با خلق نقدینگی قیمت هــا در بورس باال رفته. 
باالخره جایی این افزایش متوقف می شود. در نقطه ای 

امکان تداوم رشد قیمت ها از بین می رود. 
تشویق دولت به حضور مردم در بازار سرمایه بدون توجه 
به زیرساخت های آموزشی بازار و کنترل نشدن نقدینگی 
ورودی به بازار سرمایه و اتخاذ نشدن سیاست هایی چون 
افزایش دامنه نوسان و به تبع آن نبود توجه کافی به بحث 

نقدشوندگی که از کلیدی ترین وظایف دولت و سازمان 
بورس است که باعث ایجاد توهم سوددهی همیشگی 
بازار سرمایه شده و می توان تبعات سیاسی و اجتماعی 

آن را در روزهای منفی بازار به وضوح دید.
کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه 
می گوید دولت با باال نگه داشــتن قیمت برخی نمادها 
در بورس به دنبال مثبت کردن شاخص و جبران کسری 
بودجه خود اســتبه گفته ندری، رشــد نامتعارف بازار 

سرمایه در ابتدای سال جاری، اقتصاد کشور را به سمت 
تورم پیش برد؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند 
که بازار ســرمایه نیازمند مدیریت درست است و نباید 
اجازه داده شود تا هیجانات، بر این بازار غلبه کند. با این 
وجود، آثار تورمی عدم مدیریت درست بر بازار سرمایه، 
اکنون نمود پیدا کرده و اگر روند بازار به درستی مدیریت 

نشود، ممکن است بورس همچنان دچار ریزش شود.
دولت مدعی اســت برای جبران کسری بودجه از بانک 
مرکزی استقراض نمی کند. اما روش هایی که در حال 
حاضر انتخاب کرده است سبب خواهد شد سیاست گذار 
پولی دستش برای اعمال سیاســت بسته باشد. دولت 
هم اکنون با فروش باقی مانده سهام خود در شرکت ها 
در بورس در قالب صندوق های ETF به دنبال جبران 
کسری بودجه خود اســت که این موضوع دست بانک 
مرکزی در تغییر نرخ بهره را بســته است. این شیوه که 
دولت در پیش گرفته که با باال نگه داشتن قیمت برخی 
نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند 
تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از 
بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما حمایت پولی از بازار 
سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. دولت با 
باال نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال مثبت شدن 
شاخص کل بورس اســت تا بتواند از این طریق کسری 

بودجه خود را جبران کند.

تزریق پول و حمایت دستوری دولت از برخی نمادها در بازار سرمایه تورم زاست

آثار تورمی  دستکاری شاخص
بازی افزایش شاخص برای جبران كسری بودجه                                                                                                      دولت به دنبال رشد مصنوعی شاخص بورس

تبعات دخالت  در بورس
میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی

دولت بایستی قبل از هر گونه تصمیم گیری و اقدامی در رابطه با بازار سهام که امروز میلیون ها نفر از مردم در آن سهامدار و شریک هستند آثار منفی و مثبت اجرای تصمیمات را در نظر گرفته و بررسی کند. بازار سهام به دلیل قابل دسترس 
بودن و تبلیغات دولتی به یکی از اولین انتخاب های مردم برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول شان تبدیل شده است و دولت می بایست با توجه داشتن به سرنوشت حدود 5۰ میلیون سهامدار، تصمیمات درستی برای سازوکارهیا 
حمایتی خود از بورس بگیرد.  منطقی نیست دولت اقداماتی انجام دهد تا قیمت سهام ها به صورت مداوم روند صعودی داشته باشند زیرا با این اقدام افرادی که سرمایه بیشتری در این بازار دارند، سود بیشتری و افراد دارای سرمایه خردتر 
منافع کمتری می برند. اگر می خواهیم وضعیت بورس بهتر شود باید حضور شرکت های معروف و شناخته شده به بازار سرمایه را تسهیل کنیم، زیرا نگاه خوشبینانه سهامداران به آینده بازار تاثیرگذار است. متاسفانه تجربه ثابت کرده 
است که دخالت های پولی و قیمتی دولت اتفاق مثبتی را در بازار سهام رقم نخواهد زد و آثار تورمی آن بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال برداشت از صندوق توسعه ملی یا اختصاص هر پولی از بیت المال برای حمایت از بورس 
نه تنها نمی تواند به رشد مستمر بورس منجر شود بلکه، دور از انصاف است. تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس بر رشد بازار دارای تاثیر کوتاه مدت است و پس از تخصیص منابع این صندوق به بورس، افرادی تعیین می شوند تا 
سهام یکسری از شرکت ها را خریداری کنند و اینکه چه زمانی این سهام ها را بخرند یا بفروشند، منجر می شود تا رانت اطالعاتی شکل بگیرد که از این نظر هم اقدام مثبتی نیست و عالوه بر آثار تورم زا، فساد و رانت ایجاد می کند. از طرفی 
دیگر توصیه اکید اینکه منطقی است افرادی که وارد بورس می شوند، ریسک پذیر باشند و دارایی را وارد این بازار کنند که بتوانند روی آن ریسک کنند. زیرا در صورتی که به این سرمایه نیاز داشته باشند، در شرایط نوسانی بازار تالش 

می کنند تا آن را از بازار خارج کنند که می توانند بر نوسانات بازار تاثیرگذار باشد.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه گروه 
شغلی یک صنوف باید بازنگری شود، گفت: در 
زمــان محدودیت های کرونایــی وقتی اصناف 
تعطیل هســتند، انتظار دارند که دستفروشان 
هم تعطیل باشــند.جالل الدین محمد شکریه 
با بیان اینکه هنوز برخی از شــهرهای کشــور 
در وضعیت قرمــز کرونایی قــرار دارند، اظهار 
داشت: قبل از اعمال محدودیت های کرونایی، 
معاونت اقتصادی رئیس جمهوری یک بســته 
پیشــنهادی ارائه داد که مهم ترین بندهای آن 
تعویق در حوزه های مالیــات و تأمین اجتماعی 
بود. همچنین طبق این بسته استعالم ماده ۱۸6 
برای صدور و تمدید پروانه کســب تا پایان سال 
جاری و پیش از بهبود اوضاع دیگر نیاز نیست؛ که 

اینها موارد خوبی است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایــران افزود: طبق این 
بسته، در خصوص جرایم پرداخت نشده، بدهی 
مالیاتــی و عوارض که مهلتی بــرای آن در نظر 
گرفته شــده بود، بخشــودگی جرایم به شرط 
پرداخت همه آن تداوم می یابــد؛ این بند، بند 
خوبی اســت اما باید توجه داشــت که اصناف 
نیاز به نقدینگی برای تســویه حساب دارند. در 
 ایام کرونا بسیاری از کســب و کارها یا تعطیل 

شده اند یا آسیب دیده اند.
وی بــا بیــان اینکه هنــوز در مــورد پرداخت 
تســهیالت کرونایی به اصناف صحبتی نشــده 

است، ادامه داد: احتمال دارد در آینده تسهیالت 
بانکی به اصناف پرداخت شــود اما هنوز خبری 
از این موضــوع نداریــم.وی گفــت: پرداخت 
تســهیالت بانکی با ســود تک رقمی و تنفس 
حداقل ۳ تا 6 ماهــه برای شــروع بازپرداخت 
 نیــز می تواند بــه صنوف بــرای ادامه مســیر 

کمک کند.
شــکریه در ادامه اظهار داشــت: دستفروشان 
هــم جزئــی از جامعه هســتند امــا در زمان 
محدودیت های کرونایــی وقتی اصناف تعطیل 
هســتند، انتظار داریم دستفروشان هم تعطیل 
باشند زیرا هم منویات دولت اجرا نمی شود و هم 
تجمع جمعیت کاهش نمی یابــد؛ از این رو نیاز 
مبرم به ساماندهی دستفروشان داریم چراکه به 
راحتی قابل شناسایی هستند و می توان یک بازار 

دستفروشی درست کرد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایــران در مورد اینکه 
چگونه می توان محدودیت های کرونایی را برای 
صنوف بهتر اجرا کرد، گفت: گروه شــغلی یک 
صنوف باید بازنگری شود؛ چندی پیش ۳ رسته 
شــغلی به گروه چهار و یک اضافه شدند و هنوز 
ظرفیت برای افزودن برخی از رسته ها در گروه 
شغلی یک وجود دارد.وی افزود: به عنوان نمونه، 
فعاالن فنی خدمات ســاختمان، فعاالن حوزه 
ظروف یک بار مصرف می توانند به گروه شغلی 

یک اضافه شوند.

عضو کمیســیون عمران مجلس با بیان این که 
طرح احیای بافت های فرســوده جذابیتی برای 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد، گفت: 
دولت در بازآفرینی شهری موفق نبود. غالمرضا 
شریعتی اندراتی اظهار کرد: با وجود تأکید برنامه 
پنجم و ششم توسعه کل کشور برای اجرای طرح 
بازآفرینی شهری، متأسفانه این طرح به درستی 
اجرایی نشــده اســت. بازآفرینی شهری نقش 
گسترده ای در نوسازی بافت فرسوده در کشور 
دارد، از طرف دیگر در بحث شهرسازی، بازآفرینی 
اولویت باالتری نســبت به تولید مسکن و ایجاد 

شهرهای اقماری دارد.
وی افــزود: دولت برای ایجاد شــهرهای جدید 
ملزم به تأمین زیرســاخت هــای رفاهی مانند 
فضای آموزشی و درمانی اســت اما با بازآفرینی 
شهری و نوسازی بافت فرســوده نیازی به ایجاد 
زیرســاخت های جدید نیســت، البته در طرح 

بازآفرینی، نوســازی باید به صورت محله محور 
صورت گیرد تا مسائلی مانند پارکینگ خودرو، 
 فضای سبز و مســیر عبور و مرور خودرو در آن 

دیده شود.
وی درباره دالیل عدم توفیق طــرح بازآفرینی 
شهری در کشــور، تصریح کرد: به نظر می رسد 
طرح کنونــی جذابیت الزم بــرای ورود بخش 
خصوصی به این عرصه ندارد، از این رو اگر دولت 
قرار است که در ایجاد شــهرهای جدید هزینه 
کند، بهتر اســت که این منابع اعتبــاری را در 
عرصه بازآفرینی شــهری اختصاص دهد. عضو 
کمیســیون عمران مجلس یادآور شد: مردم و 
سازندگان رغبت الزم را برای اجرای بازآفرینی 
شــهری ندارند، از این رو وزارت راه و شهرسازی 
باید امتیازات بیشــتری را مانند افزایش میزان 
تســهیالت، کاهش سود تســهیالت ساخت و 

معافیت های مالیاتی در نظر بگیرد.

نائب رئیس اتاق اصناف:

دستفروشان همزمان با صنوف تعطیل شوند

تعیین تکلیف استاندارد برنج در انتظار توافق سه سازمان

طرح بازآفرینی شهری جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد

دولت در نوسازی بافت فرسوده موفق نبود
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مجلس پيگير انحصار در بازار تاكسی های اينترنتی 
است

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اینکه اگر شرکتی بیش از 45درصد 
بازار را در اختیار بگیرد، انحصار رخ داده، گفت: شــکی نیســت که در خدمات تاکسی 

اینترنتی انحصار وجود دارد.
 مجتبی رضاخواه در رابطه با کم و کیف تاکسی های اینترنتی و لزوم برخورد با انحصار در 
این حوزه، اظهار کرد: پیشتر سازمان تاکسی رانی برای رانندگان خطی تعیین نرخ می کرد 
ولی امروزه نرخ ها بر اساس مسیر، قیمت گذاری می شود و بدست شرکت های خدمت 
رسان سپرده شده است.وی با بیان اینکه ابتدا قرار بود، رقابت تعیین کننده ی قیمت نرخ 
خدمات این شرکت ها باشد، گفت: قیمت ها باید به تعادل می رسید ولی امروز شاهد انحصار 
در بازار هستیم و برخی شرکت ها بخش اعظم بازار را در اختیار گرفته اند و این انحصار باعث 

می شود خدمات خوبی ارائه نگردد و از طرفی قیمت ها افزایش یابد.
رضاخواه با اشاره به همین روند در سایر کشورها، اظهار کرد: متاسفانه در کشور شاهد 
کمک هایی به شرکت های بزرگ خدمات رسان از ســوی دولت بودیم و به جای اینکه 
قوانینی برای این شرکت ها گذاشته شود تا کوچک ترها نیز قادر به راهیابی در گردونه 

رقابت باشند، اقدامی بالعکس انجام داده و شرکت های بزرگ را حمایت کرده ایم.
وی چنین روالی را موجب توسعه انحصار دانست و خاطرنشان کرد: در مدتی که در امریکا 
تحصیل می کردم، شاهد بودم یکی از شرکت های خدمات تلفن همراه مدتی انحصاری کار 
می کرد و خود دولت این شرکت را به چندین زیر مجموعه تقسیم کرد ولی در ایران وقتی 
نفوذ یک شرکت فزونی می گیرد، حمایت های مالی هم از آن شرکت افزایش پیدا می کند.
همچنین رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در 
ارتباط تلفنی با این بخش تحلیلی در رادیو گفت وگو، با اشاره به صدور 140 مجوز برای 
تاکسی اینترنتی در کشور گفت: هم اینک 60 شرکت در حال فعالیت هستند و خیلی ها 

می توانند از ما مجوز بگیرند.
وی افزود: با توجه به وضعیت زیر ساخت های کنونی، حمایت مالی دولت از شرکتی خاص 
طبیعی است ولی شایسته است که منابع در اختیار همه قرار گیرد و مجلس هم می تواند 

در این حوزه ورود کند.
الفت نسب گفت: یک شرکت با توجه به سرمایه گذاری و تبلیغات سهم زیادی از بازار 
را از آن خود می کند؛ ضمن اینکه مجوز دادن امری تسهیل شده برای همه است و لذا 
نمی توان بصورت قطعی اعالم کرد که بازار در اختیار دوسه شرکت تاکسی اینترنتی است.

وی در عین حال به راه هایی اشــاره کرد که سایر شرکت های کوچک نیز توان رقابت با 
شرکت های صاحب نام را کسب کنند و ادامه داد: اتحادیه شرایط را تسهیل کرده و قانون 

اجازه ورود به حوزه ای دیگر را نمی دهد.
الفت نسب تاکید کرد: ما بعنوان اتحادیه باید موضوعات کارفرمایی را به جد دنبال کنیم؛ 
البته در حوزه تاکسی های اینترنتی قدم های چندانی برنداشتیم و بدلیل کرونا بیشتر 
سخن این نوع خدمات در میان آمده اســت.وی حجم خرده فروشی آنالین را 2درصد 
تخمین زد و افزود: ســر و صدای این حوزه زیاد ولی زیر ساخت آماده نیست و ما بارها 
شرکت های کوچک شهرســتانی با چندین خودروی محدودی که در اختیار دارند را 

امتحان کرده ایم و می دانیم توان الزم را برای پاسخگویی به حجم باالی سرویس ندارند.

حاجیدلیگانی:
دو قانون مترقی برای حمايت از موسســات دانش 

بنيان در راه است 
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: دو قانون مترقی درخصوص حمایت از موسسات دانش 
بنیان، در مجلس در دستور کار است. یک قانون تحت عنوان طرح جهش تولید دانش 

بنیان آماده است که در صحن مطرح شود و دیگری طرح مالکیت معنوی صنعتی است.
حاجی دلیگانی با تاکید بر توجه کشــور به افراد صاحب ایده، گفت: هر کشوری برای 
پیشرفت الجرم باید به افراد صاحب ایده و خالق توجه ای ویژه ای کند. لیکن در کشور 
علیرغم ظرفیت ها، فقط حدود 5هزار و 500 شرکت دانش بنیان وجود دارد. در حالی که 
در سراسر دنیا، آنجا که حرف از خالقیت و پیشرفت است حتما چند ایرانی که صاحب فکر 

هستند، به آن پیشرفت جهت دادند. 
وی افزود: برای اصالح قانونی که در سال 1۳۸۹ صادر شد، دولت طی نامه ای مجلس را از 

همکاری کارشناسی در اصالح قانون منع کرده است.
حاجی دلیگانی همچنین عنوان کرد: در صورتی که بتوانیم موانعی که بر سر راه افراد خالق 
و صاحب ایده در کشور برداریم، می توانیم به اهداف خود برسیم ولی متاسفانه مشکالت 
بسیارند و همکاری ها کم، بانک ها تضمین های سنگین می خواهند و مشکالت در مدت 
زمان ارزیابی شرکت های دانش بنیان هم وجود دارد.وی با بیان اینکه صدها پیشنهاد 
اصالحی برای قانون جهش تولید ارائه خواهد شد، گفت: سهم فراوردهای دانش بنیان در 

قالب کاال و خدمات در اقتصاد پائین است. 
حاجی دلیگانی  گفت: خوشبختانه دو قانون مترقی در خصوص حمایت از موسسات دانش 
بنیان، در مجلس در دستور کار است. یکی از آن تحت عنوان طرح جهش تولید دانش 
بنیان آماده است که در صحن مطرح شود که می تواند انقالبی ایجاد کند و دیگری طرح 
مالکیت معنوی  صنعتی است که دارای 250ماده است، که بخشی از آن در کمیسیون 

حقوقی مجلس مصوب شده است. 
در ادامه ایــن برنامه پرویز کرمی دبیر ســتاد فرهنگســازی اقتصاد دانــش بنیان و 
توســعه صنایع نرم و خالق عنوان کرد: اگر می خواهیم در حوزه اقتصاد دانش بنیان، 
فناوری های نرم و خالق موفق باشــیم، باید موضوع زیســت بوم فناوری و نوآوری را 
هر چه بهتر و بیشتر در کشور تقویت شــود و این امر تحقق پیدا نمی کند، مگر اینکه 
 عناصر و بازیگران این زیســت بوم خود را به خوبی مهیا و مجهز کنند و کلیت کشــور

 هوادار آنها باشد.

از ورود اسنپ تا اعتراض تاكسی رانان در كيش
جزیره کیش که یکی از مناطق آزاد ایران محسوب می شود حاال اما در یک اعتراض حمل 
و نقلی به سر می برد، با گذشت چندین سال از فعالیت اسنپ ها، این حمل و نقل هوشمند 
در جزیره  کیش به تازگی کار خود را شروع کرده است اما گویا با استقبال چندانی هم از 

سوی تاکسی رانان مواجه نشده است.
جزیره کیش که یکی از مناطق آزاد ایران محسوب می شود حاال اما در یک اعتراض حمل 
و نقلی به سر می برد، با گذشت چندین سال از فعالیت اسنپ ها، این حمل و نقل هوشمند 
در جزیره  کیش به تازگی کار خود را شروع کرده است اما گویا با استقبال چندانی هم از 

سوی تاکسی رانان مواجه نشده است.
هم زمان با آغاز فعالیت اسنپ ها در جزیره کیش رانندگان تاکسی های این جزیره زبان 
به اعتراض گشوده و با پارک کردن خودرو  مقابل درب سازمان تاکسی رانی؛ این اعتراض 
را به تصویر کشیدند.آنها معتقد هســتند که حمل و نقل این جزیره انحصارا در اختیار 
تاکسی رانان است و حمل و نقل های هوشمند و الکترونیکی اجازه ورود به این کسب 

و کار را ندارند.
طی جلســه ای که ابوالفضل طیبی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش با نماینده معترضین برگزار کرد، طیبی نظر خود را جهت حضور 
اســنپ ها در جزیره کیش مثبت اعالم کرد و گفت: از اپلیکیشن ها و حمل و نقل های 
 هوشــند حمایت می کنیم و این تداخلی در کسب و کار تاکســی رانان ایجاد نخواهد

 کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش افزود: کمیسیونی 
که تاکسی رانان به اسنپ ها نیز پرداخت می کنند را از 20 درصد به 10 درصد کاهش 

می دهیم.
وی ادامه داد: در حمل و نقل مسافرین فرودگاه ها به جزیره نیز اولویت اصلی با تاکسی 

رانان است و اسنپ ها حق ندارند که در این مسیر الویت کاری داشته باشند.

اخبار

برطرف شدن یکی دیگر از موانع فعاالن صنعت استخراج
کمیسیون بالکچین و رمزارز نصر در خبری اعالم کرد که "طبق بررسی ها و مکاتبات انجام شده توسط این کمیسیون )نظام صنفی رایانه ای کشور( موضوع تحویل شماره حساب ها جهت 

پرداخت عوارض برطرف گردیده و انتظار می رود در سریعترین زمان ممکن در سامانه بهین یاب بارگذاری گردد."  اخبار تکمیلی از مسئوالن کمیسیون بالکچین و رمزارز نصر حاکی از آن است 
که، این خبر بعد از ارسال نامه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و پیگیری های این نهاد از وزارتخانه صمت منتشر گردیده و سایت بهین یاب در حال گذراندن مراحل فنی است.

کاهش نــرخ بیــکاری در 
تابســتان امســال در حالی 
ازســوی مرکز آمــار اوایل 
مهرمــاه مخابــره شــد که 
همزمان صدای اقتصاددانان 
درآمد و شــاخ های ما! در این میان کاشــی به عمل 
آمد که نرخ واقعی بیــکاری برخالف ادعای مرکز آمار 
1۸.5 درصد اســت. این آمار را مرکــز پژوهش های 
مجلس اعالم و عنوان کــرده 22.۳ درصد از بیکاران و 
۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۹۸ در تابستان 
۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و در صورتی که 
این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می  شدند، نرخ 

بیکاری 1۸.5 درصد می شد.
تعطیلی دسته جمعی برخی از مشاغل و به گل نشستن 
کشتی هزاران مشاغل خدماتی در کرونا را هیچ کس 

نمی تواند کتمان کند. 
در این میان مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
تحت عنوان »تحلیل شــاخص های بازار کار در فصل 

تابستان 1۳۹۹« مهم ترین تحوالت بازار کار کشور در 
فصل گذشته را تحلیل کرده است.

کاهش۱۶۲۶هزارنفریجمعیتفعال
بر اساس بررســی های این مطالعه مهم ترین تحوالت 
بازار کار کشور در تابستان 1۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس 

کرونا به شرح ذیل است:
- در تابستان 1۳۹۹ نســبت به فصل مشابه سال قبل 
)تابستان 1۳۹۸(، جمعیت فعال 1626 هزار نفر کاهش 
داشــته اســت که بخش مهمی از آن را زنان تشکیل 
می دهند. این موضوع ســبب شــده نرخ مشارکت با 

کاهش ۳.1 درصدی به رقم 41.۸ درصد برسد.
- در تابستان 1۳۹۹ نسبت به تابستان 1۳۹۸، تعداد 
120۹ هزار نفر از جمعیت شاغالن کشور کاهش یافته 
که حدود ۸1۷ هزار نفــر آن مربوط به بخش خدمات 
بوده اســت. عمده این کاهش اشــتغال در مشــاغل 

خدماتی، متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور است.
- نرخ اشــتغال ناقص در تابســتان 1۳۹۹ نسبت به 
تابستان 1۳۹۸، 0.5 درصد افزایش را نشان می دهد. 
این موضــوع به خصــوص از منظر تأمین معیشــت 

خانوارهای کشور بسیار بااهمیت است.

- در تابستان 1۳۹۹ نسبت به تابستان 1۳۹۸، جمعیت 
بیکار 41۷ هزار نفر کاهش داشــته که موجب کاهش 
نرخ بیکاری به ۹.5 درصد شده است. با این حال این رقم 

تا حدی گمراه کننده است.
- بررســی ها نشــان می دهد 22.۳ درصد از بیکاران 
و ۸.۹ درصد از جمعیت شــاغل تابســتان 1۳۹۸، در 

تابســتان 1۳۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند 
و در صورتی که ایــن افراد در جمعیــت جویای کار 
 لحاظ می شــدند، نرخ بیکاری به 1۸.5 درصد افزایش

 می یافت.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، از کاهش 

نرخ بیکاری اعالمی مرکز آمار رمزگشایی می کند. 

نرخ  واقعی بيكاری دو برابر آمار رسمی است

نرخ   بیکاری   در   وضعیت   قرمز
هشدار مركز پژوهش های مجلس درباره افزايش نرخ بيكاری

8.9 درصد از شاغالن و 22 درصد بيكاران به جمعيت غيرفعال پيوستند

رویپنهاننرخبیکاری
احسانسلطانی،اقتصاددان

مرکز آمار در محاسبات شاخص های بازار کار متدولوژی خاصی دارد که آمار را جهت دهی می کند. این مرکز اگر کســی ولو یک ساعت در هفته سر کار رفته باشد را جزو جمعیت شاغل محسوب می کند؛ یعنی تا جایی که بتواند 
صورت کسر را بزرگ می کند تا نرخ بیکاری کوچک شود. 

عالوه بر آن موضوع بسیار مهم در آمارگیری، استنباط آمارگیر است؛ یعنی آمارگیر می تواند استنباط کند که آن یک ساعتی که فرد برای کار یا کمک به اعضای خانواده خود رفته را جزو شغل به حساب آورد یا نه که در حال حاضر 
این استنباط جهت گیری شده به سمت شاغالن است. 

موضوع مهم بعدی این است که مرکز آمار مخرج کسر را برای محاسبه نرخ بیکاری تا آنجا که بتواند، کوچک می کند. مخرج کسر در واقع جمعیت فعال است. جمعیت افراد در سن کار به دو دسته جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم 
می شود. 

در ماه های اخیر و به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های کرونایی مشاغل بسیاری به خصوص مشاغل خدماتی تعدیل نیرو داشته اند. در این ماه ها افراد بیکارشده نتوانسته اند شغلی پیدا کنند چون کسب و کارها تعطیل بوده اند 
و مهم تر از تعطیلی رکود کسب و کارهاست. 

در حال حاضر بسیاری از بنگاه ها اظهار می کنند که کارگاه های خود را تعطیل کرده اند و در ظاهر دلیل آن را کرونا اعالم می کنند ولی وقتی دلیل آن را از آنها جویا می شویم می گویند کرونا تنها بهانه ای برای تعطیلی است و علت 
اصلی آن رکود است. 

وقتی جمعیتی به خاطر شرایط اقتصادی و کرونا از کار بیکار می شود مرکز آمار او را از جمعیت شاغل خط می زند و به همین دلیل ما می بینیم که نرخ بیکاری حتی ممکن است پایین تر هم بیاید به جای اینکه باالتر رود. این آمارها 
غیر واقعی و شوخی است. مرکز آمار واقعیت ها را منعکس نمی کند. 

متدولوژی مرکز آمار نادرست است. شما می توانید متدولوژی را به گونه ای بنویسید که همیشه نتیجه خوب بدهد و مرکز آمار از این روش استفاده می کند و این مساله را ما در نرخ تورم نیز شاهد هستیم. نرخ تورم در حالی زیر ۳0 
درصد اعالم می شود که با تورم واقعی در سطح جامعه فاصله معناداری دارد؛ یعنی مرکز آمار اصال توجه ندارد که مردم واقعیت ها را چگونه می بینند. آمریکا و اتحادیه اروپا هم می توانند نرخ بیکاری خود را خیلی کم اعالم کنند.

 با شیوع کرونا خیلی از بخش ها تعطیل شده اند و بیکارشدگان به دلیل تعطیلی و محدودیت های کرونایی نمی توانند به دنبال کار باشند و تعدادی از آنها در خانه می مانند. این در حالی است که مرکز آمار این افراد را به دسته جمعیت 
غیرفعال هل می دهد و این سیستم یک سیستم مسخره است. 

در این میان دولت به فکر اشتغال نیست. مهم تر از اشتغال، بحث کیفیت اشتغال است. شما ممکن است سیگار بفروشید یا داللی کنید یا خیلی از مشاغل کاذب را انجام بدهید. سفته بازی کنید یا بنگاه معامالت بزنید. در شهرهای 
ما در یک خیابان اکثر مغازه های آن را بنگاه های امالک تشکیل می دهند که مشاغل مفید نیستند و مشاغل نامولد است. از طرفی کیفیت مشاغل هم پایین است و در این میان برای دولت هم مهم نیست که اگر بود، کاری می کرد 

که کیفیت مشاغل باال برود. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

رئیس مجمع تشــکل های دانش بنیان اظهار کــرد: ورود 
خصولتی ها و دولتی ها در روند دانش بنیان شدن،  موضوع مهم 
"درز اطالعات دانش فنی"، عدم تعامل دولت و سازمان ها با این 
اتحادیه، طوالنی بودن روند ارزیابی ها و دقت کم آن، مهم ترین 
مشکالت شرکت های دانش بنیان است.افشین کالهی اظهار 
کرد:  مبنای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان، یک فناوری یا 
یک ایده است که این شرکت ها سعی می کنند با نوآوری، روی 
بازارهای جدید کار کرده و مشکلی را در جامعه حل کنند که 
این محوریت اصلی و وجودی شرکت های دانش بنیاِن نوآور و 
فناور است. کالهی با بیان اینکه یک شرکت  دانش بنیان حتماً 
نباید اختراع داشته باشد،  تصریح کرد: شرکت های دانش بنیانی 
وجود دارند که خدمات ارائه می کنند به عنوان نمونه پلتفرم 
و نرم افزارهایــی در دنیا وجود دارد که در ایران توســط یک 
شرکت دانش بنیان بومی سازی شــده است درواقع بسیاری 
از محصوالت این شرکت های دانش بنیان بر مبنای نیازهای 

کشور مهندسی معکوس شده است.رئیس مجمع تشکل های 
دانش بنیان با اشــاره به چالش برانگیز بودن موضوع ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان گفت: موضوع ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان در ابتدا به خاطر نبود زیرساخت ها و نیروی انسانی 
مناسب چالش بسیار بزرگی بود اما با آمدن کارگزاری ها توسط 
معاونت علمی، اوضاع کمی بهتر شد، اما همچنان شرکت های 
زیادی وجود دارند که به روند ارزیابی ها معترض هســتند و 
ذکر این نکته همه ضروری اســت که قطعاً بیشتر مشکالت 
شــرکت های دانش بنیان بیرون از اکوسیستم دانش بنیانی 
کشور است. وی با بیان اینکه فضای فعلی در این اکوسیستم 
قابل قبول است،  عنوان کرد:  فضایی که بر مبنای قانون توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و 
شکوفایی و نهادهایی که مستقیم با شرکت های دانش بنیان 
درگیر هستند بوجود آمده است، فضای قابل قبولی است، یعنی 
بعد از چند سال آزمون و خطا و بعضی سیاست هایی که خیلی 

درست نبود، االن بر روی غلتک افتاده است و یک اکوسیستمی 
بوجودآمده که بسیار مناسب است.کالهی با اشاره به مشکالت 
اولیه شرکت های دانش بنیان متذکر شد: طوالنی بودن زمان 
ارزیابی به خاطر تعدد شرکت ها، دقت کم در ارزیابی شرکت ها 
از جمله مشــکالت اساســی در روند دانش بنیان شدن یک 
شرکت است؛ به عنوان نمونه معترضی وجود دارد که مدعی 
است یک شرکت که فناوری خیلی باالیی نیز ارائه نکرده است 
در این روند قبول شده است و برعکس آن یک شرکت دیگر 
رد شده است؛ در این راه شرکت های مشاوره ای وجود دارند 
که در ازای دریافت هزینه، مهارت دانش بنیان شدن را به شما 

آموزش می دهند.
رئیس مجمع تشــکل های دانش بنیــان با اشــاره به ورود 
خصولتی ها در روند دانش بنیان ها و موضوع مهم درز اطالعات 
بیان کرد: قانــوِن مربوط به شــرکت های دانش بنیان، برای 
شرکت های خصوصی اســت اما در فرایند ارزیابی مشاهده 

می کنیم که خصولتی ها به نوعی خودشــان را جا می کنند 
و شرکت های وابســته را به خوبی نمی توان تشخیص داد؛ 
موضوع دیگر درز اطالعات دانش فنی شرکت های دانش بنیان 
است چراکه یک شرکت، فناوری و اختراعی دارد و نمی  خواهد 
دیگران از این دانش فنی چیزی بدانند و نگران هستند که این 

اطالعات در جای دیگر از آن استفاده شود.
وی با اشاره به ورود دولتی ها نیز به این عرصه گفت: دولتی ها 
برعکس خصوصی ها رویکردشان این اســت که از امکانات 
دولتی نهایت استفاده را کنند؛ تعداد شرکت های بزرگ و موفق 
که از حمایت ها استفاده کردند بسیار کمتر از شرکت هایی است 
که خودشان به صورت مستقل رشد کرده و به دنبال حمایت 
نیز نبودند؛ شــرکت های همین االن وجود دارند که ســراغ 
معاونت علمی نرفته و خود را درگیر این روال پیچیده نکردند، 
اما دولتی ها عادت دارند به اینکه منابعی را از دولت بگیرند و در 

این روند آشناتر هستند.

معاون مرکز شرکت ها و موسســات دانش بنیان 
اظهار کرد: تعداد شــرکت های شبه دولتی که در 
فرایند دانش بنیان ها وارد شــدند واقعاً کم است 
شاید اگر شــمارش کنیم تعداد آنها 100 تا 200 

شرکت باشد.
سیدســعید منجم زاده معاون مرکز شرکت ها و 
موسســات دانش بنیان معاونت علمی اظهار کرد: 
یک شرکت برای دانش بنیان شدن باید ۳ ویژگی 
اصلی داشته باشد: اولی این اســت که متعلق به 
بخش خصوصی باشــد؛ ویژگی دوم این است که 
حتماً باید در حوزه  فناوری هــای برتر و پیچیده 
فعالیت کرده و محصوالت یا خدماتشان از سطح 
پیچیدگی باالیی برخوردار باشــد؛  ویژگی سوم و 
مهم ترین آن این است که دانش تولید آن محصول 

را حتماً  در داخل شرکِت خود، بومی کرده باشد.
منجم زاده با اشــاره بــه پیچیدگی تعــدادی از 
محصــوالت دانش بنیان ها تصریح کــرد: تولید 
محصــول در بعضــی از حوزه هــا کاری بســیار 
پیچیده و مبتنــی بر دانــش و نوآوری اســت، 
به عنــوان نمونه تولید یک داروی پیشــرفته کار 
بسیار ســختی اســت و دســتیابی به دانش این 
محصوالت نیز سال ها نیاز به تحقیق و توسعه در 

 دانشــگاه ها، شــرکت ها و مراکز تحقیق و توسعه 
دارد.

 وی با اشاره به آمار نهایی شرکت های دانش بنیان 
تاکید کرد: ما  حدود 5500 شــرکت دانش بنیان 
در کشور شناســایی کردیم که البته ممکن است 
شرکت هایی وجود داشته باشــند که هنوز به ما 
مراجعــه نکرده اند و از آنطرف هم قطعاً در ســال 
جاری شــرکت های نوپا و تازه تاسیسی نیز ایجاد 
خواهند شد که به این آمار اضافه خواهد شد؛ هر 
شرکت که قصد استفاده از تسهیالت شرکت های 
دانش بنیان را دارد، باید اطالعات خود را در اختیار 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد 
تا امکان تشخیص دقیق فعالیت های آن شرکت و 
ویژگی هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، وجود 
داشته باشد. معاون مرکز شــرکت ها و موسسات 
دانش بنیان با بیــان اینکه یک قانونی در ســال 
1۳۸۹ تحت عنوان قانون "حمایت از شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان"  تصویب شد که این قانون 
یک منظومه حمایتی برای شرکت های دانش بنیان 
است، بیان کرد: ما سعی کرده ایم چند اصل از این 
قانون که آیین نامه اجرایی آن در سال 1۳۹1 ابالغ 
شــد را  پیاده کنیم که اولین اصل این است که ما 

به هیچ عنوان نیازی به مراجعه حضوری شرکت ها 
در هیچ کدام از فرایندها اعم از ارزیابی و فرایندهای 
حمایتی نداشتیم چراکه اساساً  این امکان برای ما 
وجود نداشت که شــرکت ها به ما مراجعه کنند؛ 
اصل دوم این بود که ســعی کنیم با توجه به ابعاد 
کوچک معاونت علمی از ظرفیت های مجموعه های 
دیگر حداکثر اســتفاده را کنیم کــه در این راه 
وزارت خانه های مختلف در ارزیابی شــرکت ها به 

ما کمک کردند.
منجم زاده با اشــاره به ورود کارگــزاران به روند 
ارزیابی ها خاطرنشان کرد: از یک مقطعی به بعد 
از کارگزاران بخشی خصوصی کمک گرفتیم یعنی 
شــرکت هایی که خصوصی هســتند که اینها به 
عنوان کارگزاران دولت و معاونت علمی در ارزیابی 
شرکت ها شناخته می شوند که این کارگزاران نیز 
باید آموزش هــای خاصی را دیــده و آزمون های 
مدنظر معاونت علمی را نیز قبول شوند که فرایند 
ارزیابی آنها در چند مرحله صحت سنجی می شود.

 معاون مرکز شــرکت ها و موسسات دانش بنیان 
با اشــاره به موضوع ورود شبه دولتی ها به موضوع 
دانش بنیان ها متذکر شــد: ما در معاونت علمی 
بسیار عالقه داریم که شــرکت ها واقعا خصوصی 

باشند ولی نکته ای که وجود دارد و عبارتی که در 
قانون آمده است ناظر به این موضوع است که اگر 
شرکتی اساساً و از پایه دولتی بود ما نمی توانیم آن 
را بپذیریم ولی اگر بخشی از سهام یک شرکت مثال 
زیر 50 درصد سهام متعلق به بخش های دولتی یا 
نهادهای عمومی غیردولتی بود ما طبق قانون باید 
آن را به عنوان یک شرکت دانش بنیان تایید کنیم 
چراکــه ماهیتش خصوصی اســت حتی اگر یک 
شرکتی با چند واســطه به یک دستگاه یا شرکت 
دولتی وصل بشــود باز ماهیت آن از لحاظ قانونی 

خصوصی محسوب می شود!
منجــم زاده در پایان خاطرنشــان کــرد: البته 
ســخت گیری مــا بــرای این گونه شــرکت ها 
بیش از سایر شــرکت ها اســت، به عنوان نمونه 
معافیت های مالیاتی که بهترین مزیت شرکت های 
دانش بنیان است به آن شرکت ها تعلق نمی گیرد 
و ذکر ایــن نکته هم ضروری اســت کــه تعداد 
شــرکت های شــبه دولتی که در این فرایند وارد 
شــدند واقعاً کم است شاید اگر شــمارش کنیم 
تعداد آنها 100 تا 200 شــرکت باشد که نسبت 
 به 5500 شــرکت دانش بنیانی کــه وجود دارد 

تعداد زیادی نیست.

چالشیبهاسم»درزاطالعاتدانشفنیبرخیشرکتهایدانشبنیان«

حضورنامحسوسشبهدولتیهادرپوشششرکتهایدانشبنیان

يادداشت
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