
پس از چند ماه گمانه زنی درباره نقش بخش خصوصی در واکسیناســیون علیه 
کرونا، حاال نخستین واکسنی که با محوریت این بخش تولید شده، آماده ورود به 
فرایند واکسیناسیون عمومی می شود.به گزارش ایسنا، از حدود یک سال قبل و 
همزمان با دست یابی به نخستین فرمول های واکسن کرونا در نقاط مختلف جهان، 
بحث درباره نحوه واردات این واکسن ها به ایران آغاز شد. ایاالت متحده آمریکا در 
همکاری با آلمان، چین، روسیه و هندوستان کشــورهایی بودند که توانستند با 
دست یابی به فرمول اصلی واکسن علیه کرونا، تولید این محصوالت را آغاز کنند.
در ماه های ابتدایی، با توجه به محدودیت در ظرفیت تولید و تقاضای باال، دسترسی 
بسیاری از کشورها به واکسن کرونا با محدودیت های جدی همراه بود و ایران نیز 
در آن ماه ها برای تامین نیاز خود با مشکالتی مواجه شد.در همان ایام اتاق بازرگانی 
تهران اعالم کرد که آمادگی دارد برای واردات واکسن به کشور ورود کند و حتی 
خرید شش میلیون دوز واکسن برای فعاالن خطوط تولید و بنگاه های اقتصادی 

را کلید زده اســت. با تاخیر در صدور مجوز و تامین شدن ارز الزم، این واکسن ها 
به کشور نرسیدند و وقتی بخش خصوصی دومین اقدام خود برای واردات واکسن 
را نیز کلید زد، این اقدام با افزایش قابل توجه ســرعت واردات واکسن به کشور از 
سوی دولت همراه شد و از این رو این طرح نیز به مرحله عمل نرسید. البته یکی از 
شرکت های بخش خصوصی در مقطعی توانست تعدادی واکسن وارد کرده و آن 
را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.در کنار واردات، بحث تولید واکسن داخلی 
نیز از ماه ها قبل در ایران کلید خورده و نهادهای مختلف کار خود برای تولید انبوه 
واکســن ایرانی را کلید زده اند، در این بین نیز بخش خصوصی در همکاری با یک 
شرکت استرالیایی کار ساخت یک واکسن مشــترک را آغاز کرد که پس از عبور 
از گام ســوم کارآزمایی بالینی به نظر می رسد این واکســن به زودی وارد فرایند 
واکسیناسیون علیه کرونا در ایران خواهد شد.هاله حامدی فر – عضو اتاق بازرگانی 
تهران و مدیرعامل شرکت سیناژن که در همکاری با شرکت استرالیایی اقدام به 

ساخت این واکسن مشترک کرده – در توضیحاتی از صدور مجوز برای وارد شدن 
واکسن اسپایکوژن به روند واکسیناسیون ایران خبر داد.او گفت: وکسین استرالیا، 
یک شرکت تحقیقاتی در زمینه توسعه واکســن های جدید است که تاکنون نیز 
روی واکسن های متعددی از جمله واکسن هپاتیت، ســارس و آنفلوانزا اقدامات 
توسعه ای داشته است.حامدی فر با بیان اینکه، وکسین از نظر ساختاری شرکتی 
به مانند بیون تک است که  این شرکت آلمانی تکنولوژی ساخت واکسن کرونا را با 
مشارکت فایزر به مرحله تولید رساند، افزود: شرکت وکسین، فاز مطالعات حیوانی 
واکسن کووید-۱۹ را در استرالیا به سرانجام رساند و پس از کسب نتایج مثبت این 
فاز، مجوز برای فار آزمایش انسانی آن در استرالیا صادر شد.عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران در ادامه افزود: به دنبال ارائه نتایج فاز حیوانی و تســت انســانی این 
واکسن به شرکت سیناژن و بر اساس آنکه تکنولوژی ساخت آن بر مبنای پروتئین 
نو ترکیب اســت و با زیرساخت های فنی و تولیدی در ســیناژن مطابقت داشت، 

همکاری برای مطالعه فاز ۲ و ۳ در ایران و تولید آن در سیناژن آغاز شد.حامدی فر 
با این توضیح که فاز ۲ و ۳ آزمایش انسانی این واکسن در ایران به سرانجام رسید، 
افزود: تکنولوژی ساخت این واکســن به طور کامل به ایران انتقال داده شد و در 
حال حاضر هیچ گونه وابستگی تکنولوژیک برای این واکسن نداریم. اسپایکوژن 
یک واکسن مشترک است که با تکنولوژی اولیه توسعه یافته در شرکت واکسین 
استرالیا و تولید در شرکت داروسازی سیناژن در حال حاضر به تولید رسیده است.

مدیرعامل سیناژن به سایت اتاق تهران گفت: ظرفیت تولید اسپایکوژن در ایران، 
۳ میلیون دوز در ماه است که بر اساس نیازی که وزارت بهداشت اعالم کند قادر 
به تامین و تحویل این واکسن هستیم. به گفته وی، با توجه به آنکه واکسیناسیون 
کشوری توســط وزارت بهداشــت انجام می گیرد و تمامی واکســن های کرونا 
 تولیدی یا وارداتی باید توسط وزارت بهداشت خریداری و در طرح واکسیناسیون

 کشوری به مردم تزریق شود.

عضو هیــأت عامــل و معــاون طــرح و برنامه 
بانک تخصصی بخش مسکن شــرایط دریافت 
تســهیالت مکمل خرید مسکن برای متقاضیان 
را تشــریح کرد.به گزارش خبرگــزاری مهر به 
نقل از بانک عامل بخش مســکن، محمد حسن 
مرادی اعالم کرد: با افزایش ســقف تســهیالت 
مســکن از محل اوراق نه تنها خانه اولی ها قادر 
به استفاده از این تســهیالت برای خرید مسکن 
خواهند بــود بلکه متقاضیان تبدیل به احســن 
واحدهای مسکن و افرادی که پیش از این اقدام 
به دریافت تســهیالت برای خرید مسکن کرده 
 بودند نیز می توانند از این تســهیالت اســتفاده 

کنند.
وی در این باره توضیح داد: خانه اولی ها می توانند 
پس از قولنامــه ملک مورد نظر خــود به همراه 
فروشنده و تمام مدارک مالکیتی و هویتی طرفین 
)فروشنده و خریدار( به بانک مراجعه کرده و اقدام 
به ارائه درخواست برای دریافت تسهیالت مسکن 
کنند.مرادی افزود: عالوه بر این افرادی که پیش از 
این نیز با استفاده از تسهیالت خرید مسکن اقدام 
به خرید مسکن کرده اند نیز می توانند بار دیگر از 

این تسهیالت استفاده کنند.

 این افراد در دو گروه طبقه بندی می شــوند که 
دریافت تسهیالت برای هر کدام از متقاضیان در 
این دو گروه شرایط خاص خود را دارد.وی توضیح 
داد: دسته اول افرادی هستند که در سال های قبل 
اقدام به خرید مسکن کرده اند و تسهیالت دریافت 
کرده و تسهیالت خود را بازپرداخت کرده اند و هم 
اکنون برای خرید واحد دیگری قصد استفاده از 

تسهیالت دارند. 
این افراد برای دریافت دوباره تسهیالت مسکن 
منعی نداشــته و می توانند به همان روشــی که 
گفته شــد پس از انجام معامله بــرای دریافت 
تســهیالت مراجعه کنند.مــرادی افــزود: اما 
دســته دیگر متقاضیانی هســتند که هم اکنون 
در مرحله بازپرداخت تســهیالت دریافت شده 
برای خرید واحد قبلی خود بــوده اما قصد دارند 
واحد خود را تبدیل به احســن کنند و برای این 
 منظور قصد دارند از ســقف جدید تســهیالت 

استفاده کنند.
 این افراد می توانند تســهیالت قبلی را به واحد 
جدید منتقل کنند و در صورت تمایل همچنین 
مابه التفــاوت ســقف های قبلی تســهیالت با 
ســقف های جدید را نیز دریافت کنند. به عنوان 

مثال اگر فردی ســه ســال قبل با اســتفاده از 
تسهیالت ۶۰ میلیون تومانی اوراق اقدام به خرید 
مسکن کرده اســت و در حال حاضر ۴۰ میلیون 
تومان بدهی دارد هم اکنــون در تهران می تواند 
این تســهیالت را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش 
دهد، یعنی برای واحد جدید اقدام به دریافت ۱۶۰ 
میلیون تومان مابه التفاوت تسهیالت کند.وی در 
خصوص شرایط انجام چنین اقدامی توضیح داد: 
متقاضیان برای انتقال تســهیالت واحد قبلی به 
واحد جدید باید عملیات خریــد و فروش واحد 
جدید و واحد قبلی را به صــورت همزمان انجام 
دهند. امــا در صورتی که ایــن همزمانی امکان 
پذیر نباشــد بانک مهلتی چند ماهه )بع عنوان 
مثال ۶ ماهه( برای متقاضیان قائل خواهد شــد 
تا پس از فروش واحد امتیاز تسهیالت برای آن ها 
محفوظ بماند تا اقدام به خرید واحد جدید و انتقال 
تسهیالت قبلی و به روز رسانی آن به واحد جدید 
کنند. برای حفظ این امتیاز الزم است متقاضی 
اقدام به تعویض وثیقه کرده و سپرده یا سند ملک 
غیرمنقول دیگری را در رهن بانک قرار دهد. پس 
از خرید ملک و ارائه ســند جدید، وثیقه موقت 

آزاد می شود.

مدیرعامل شــرکت توانیــر گفت: بیــش از ۹۳ درصد 
مشترکان خانگی )معادل ۲۷ میلیون مشترک( به دلیل 
رعایت الگوی مصــرف ماهانه کمتــر از ۵۰ هزار تومان 
صورتحســاب دارند.به گزارش ایســنا، محمدحســن 
متولی زاده در خصوص شائبه قبوض نجومی برق اظهار 
کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از ۸۵ میلیون 
قبض برق برای ۳۰ میلیون مشترک خانگی صادر شده که 
از این رقم بیش از ۹۳ درصد معادل ۲۷ میلیون مشترک 
به دلیل رعایت الگوی مصرف ماهانه کمتر از ۵۰ هزار تومان 
صورتحساب دارند.وی اضافه کرد: تعداد بسیار محدودی 
در حد دو درصد از مشترکان که بیشتر از دو برابر الگوی 

تعیین شده مصرف کردند، به دلیل مصارف مازاد بر الگو 
)باالتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت( صورتحساب آن ها با نرخ 
انرژی تجدیدپذیر محاسبه شده و قبوض آن ها افزایشی 
بوده است.مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: بر 
اساس مصوبه مجلس در بودجه اعالم شده است که برای 
مصارف باالتر از الگوی منطقه ای یارانه ای پرداخت نشود، 
لذا برق تجدیدپذیر به این معناست که دیگر یارانه ای برای 
آن تعلق نمی گیرد و این موضوع توسط وزارت نیرو تائید 
و ابالغ شده اســت.طبق اعالم وزارت نیرو، بر اساس بند 
"ی" تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارتخانه های نفت 
و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز 

مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصالح کنند که 
با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم 
مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا 
الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشــترکان پرمصرف 
باالتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه ای و بر اساس 
الگوی افزایش پلکانی )آی. بی. تی( تعیین شــود.طبق 
این داده ها، مشــترکان بد مصرف که تعداد آنها به ۸۵۰ 
هزار مشترک می رسد، بیش از دو برابر الگوی تعیین شده 
مصرف داشته اند و طبق مصوبه مجلس یارانه انرژی آنها 

حذف شده است.

براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال گذشته فقط 
۶۶ درصد از متقاضیان وام ازدواج این تسهیالت را 
دریافت کرده اند.به گزارش ایسنا، یکی از تکالیف هر 
ساله بودجه به بانک ها پرداخت وام ازدواج است که 
بانک ها مکلف بودند در ســال گذشته به هر یک از 
زوجین ۵۰ میلیون تومان وام بدهند.این تسهیالت 
در سال جاری افزایش یافته و برای هر یک از زوج ها 
معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ 
ساله تعیین شده است.همچنین، به منظور کاهش 

ســن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 
۲۵ ســال و زوج های زیر ۲۳ ســال واجد شرایط 
دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش دهــد.در این زمینــه، بانک ها باید 
برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، 
یعنی یک ضامن و ســفته یا ســهم فرد از حساب 
یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و طبق 
گفته مدیر اداره اعتبارات بانک تعداد ضامن ها در 

متن قانون پیش بینی نشده و مبنای اعتبارسنجی 
)وضعیت مالی متقاضی و ضامن( اعالم شده است.

اکنون، طبــق آنچه در گــزارش تفریــغ بودجه 
آمده اســت، در ســال گذشــته از یــک میلیون 
و ۱۰۹ هــزار و ۳۶۰ میلیــون متقاضی اســتفاده 
از تســهیالت ازدواج، به تعــداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ 
نفر، معــادل ۶۶ درصد متقاضـــــیان، به میزان 
 ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تســهیالت ازدواج 

پرداخت شده است.

مدیر عامل آب و فاضالب اســتان تهران تاکید کرد: 
مخازن ســدهای تهران وضعیت خوبــی ندارند.به 
گزارش ایســنا، محمدرضا بختیاری در پانزدهمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شــهر تهران به عنوان 
میهمان در صحبت های خود آماری از وضعیت آبی 
استان تهران مطرح کرد و گفت: بیش از ۱۵۰ میلیارد 
مترمکعب بیش از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی 
تهران برداشت می کنیم.  ســال آبی گذشته بدترین 
ســال در ۵۰ ســال اخیر بود و در تهران ۳۷ درصد 

کاهش بارندگی و ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود در 
مخازن داشتیم.وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری 
نیز تنها ۴میلی متر بارندگی داشتیم و در حال حاضر 
مخازن شهر تهران ۴۵۲ میلیون مترمکعب آب دارد 
که در سال گذشته این رقم ۷۵۱ میلیون مترمکعب 
بوده و ۳۰۰ میلیون کسری مخازن را داریم. مخازن 
سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند.وی ادامه داد: به 
رقم کاهش نزوالت و افزایش دمــا اما برای اولین بار 
در تاریخ آب شهر تهران به دلیل فرهنگ سازی شاهد 

کاهش ۳ دهم درصدی مصرف آب شرب شهروندان 
تهرانی. بودیم که بی ســابقه اســت چرا که هر ساله 
این رقم افزایش می یافت.مدیر عامل آب و فاضالب 
استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹۰ 
میلیون متر مکعب مصرف آب سال جاری بوده که در 
سال گذشــته این رقم ۶۹۲ میلیون مترمکعب بوده 
است. امسال حتی یک ساعت هم قطعی آب ناشی از 
نبود آب نداشتیم و به رقم افزایش دما با کوچکترین 

مشکلی در زمینه کم آبی روبرو نشدیم.

ازنخستینواکسنکرونایبخشخصوصیچهمیدانیم؟

پولبرقاکثرمشترکانخانگیچقدراست؟امکاندریافتمجددواممسکنبرایدارندگانفعلیاینوام،فراهمشد
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سرمقاله

رژیم ارزی
مشخص شود

نوسانات همیشگی نرخ ارز 
بدون تاثیرپذیری از اخبار 
مثبت نشان می دهد بازار 
ارز توســط بانک مرکزی 
مدیریت و کنترل می شود. 
بانک مرکزی نــرخ ارز را تعیین مــی کند و به 

همین دلیل است ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3
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بیتفاوتیدالربه
سیگنالهایمثبت

اختالفبرسرمعرفی
خانههایخالی

شاخص کل بورس بیش از 38 هزار واحد کاهش یافت

خروج سنگین  پول  از  بورس
صفحه۲

صفحه3

باغداران  در  صف  فروش  سیب
پیش از 400هزار تن سیب روی دست باغداران مانده است

بخش ارزی کشور کامال در سکوت فرو رفته است. 
به گفته کارشناسان بازار ارز، رشد نرخ ارز و ماندن 
آن در کانال ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی موجب شده تا 
دیگر بازارها نیز با تاثیرپذیری از قیمت دالر رشد 
قیمتها را تجربه کنند. این در حالی است که نرخ 
ارز که تاثیرپذیری باالیی نسبت به انتشار اخبار 
مثبت داشته این روزها گویا وابستگی خود را به 
حداقل رسانده و پخش اخبار مثبت نیز نیم تواند 
به ریزش دالر کمکی کند. به عقیده فعاالن بازار 
ارز، در شرایط کنونی، عرضه و تقاضاست که روی 
بازار ارز موثر است. در واقع اگر عرضه کافی نباشد، 
تقاضا در بازار باال می رود و در صورتی بازار به تعادل 
خواهد رسید که ســمت عرضه تحریک شود. بر 

همین اساس...

درحالیکه معاون وزیر راه و شهرســازی از "معرفی 
۱.۳ میلیون واحد مســکونی خالی به سازمان امور 
مالیاتی" خبر می دهد، معاون سازمان امور مالیاتی 
می گوید "هیچ اطالعاتی در این زمینه به سازمان 
ارسال نشده و تا زمانی که اطالعات خانه های خالی 
از طریق سامانه امالک و اسکان دریافت نشود، امکان 
اخذ مالیات هم وجود ندارد".به گزارش ایسنا، قانون 
مالیات خانه های خالی در اوایل آذر پارسال توسط 
مجلس به تصویب رسید و در اواخر این ماه نیز به تایید 
شورای نگهبان رسید، اما تاکنون خبری از اجرای این 
قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی نیست. طبق 
قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 

هزار نفر بیش از...

فرصت های  صادراتی  که از بین می رود



اقتصاد2
ایران وجهان

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
صورت گرفت؛

دستور رییس جمهوری: طرح 
جامع مدیریت تولید و مصرف 

انرژی تهیه شود
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز 
سه شنبه به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
برگزار شد و رییس جمهوری بر ضرورت تهیه یک 
طرح جامع درباره نیازهای کشــور به انرژی های 
مختلف تاکید کــرد. رییس جمهوری همچنین 
ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق کشور، 
اســتفاده حداکثری از توان داخلی برای احداث 
نیروگاه ها و پیش بینی ها برای تامین ســوخت 

زمستانی نیروگاه های تولید برق را یادآور شد.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
وزارت نیرو برنامه خود را بــرای مدیریت عرضه 
و تقاضای برق مطــرح کرد. این برنامه شــامل 
فصل های مختلف از جمله اهمیت ایجاد ثبات و 
امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کســب و کار 
در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شــبکه 
و ترانزیت برق، توســعه انرژی های تجدیدپذیر و 

نوسازی صنعت برق است.

پرداخت 235 میلیون یورو اضافه به 12 
شرکت دارویی

 کیت ها فاسد شد
جریــان واردات دارو در ســال گذشــته، بیانگر 
پرداخت های مازاد بر قیمت واقعی به شرکت های 
دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به گزارش ایسنا، 
آنچه در چند ماه گذشــته در رابطــه با ترخیص 
داروهای وارداتی پیش آمد چالش های زیادی را 
بین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به 
طوری که در رابطه با تعیین تکلیف داروهای واردات 
شده به اماکن گمرکی و بنادر اختالف نظر داشته و 
کار به جایی رسید که در نهایت با ورود دادستانی، 
ســازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشــت 
مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شــده بود که از 
مدت ها قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از سوی 
وزارت بهداشت مشخص نبود. این در حالی است 
که گمرک اعالم کرده بود در برخی موارد داروها در 
آستانه انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد 
شود. با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد بود که 
باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده 
باشد، هر چند که اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای 
واردات این اقالم در برخی موارد است. اما گزارشی 
که دیوان محاسبات در رابطه با جریان تامین ارز دارو 
در قالب گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی 
نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص 
کاالهای دارویی و فاسد شدن آنها است.بر اساس 
این گزارش، در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲.۳ میلیارد 
دالر ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، 
۱.۶۲ میلیارد دالر یعنی حدود ۷۰ درصد توسط 

بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.

پرداخت سنگین برای 12 شرکت
از طرفی به لحــاظ عدم اعمال فراینــد رقابتی در 
صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای 
وارداتــی، علی رغم محدودیت هــای منابع ارزی، 
دیوان محاسبات اعالم کرده که صرفه و صالح دولت 
در تعیین قیمت های ارزی داروهای وارداتی رعایت 
نشده است. بر اســاس این گزارش، بررسی واردات 
۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ 
هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ 

شرکت واردکننده پرداخت شده است.

پرداخت 1۰۰۰ میلیاردی بدون شناسه
همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته 
در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومــان بوده که از این 
میزان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر خالف تکلیف 
مقرر در قانون احکام دائمی برنامه های توســعه در 

سامانه سازمان غذا و دارو شناسه گذاری نشده است.

فاسد شدن کیت های وارداتی
بخش دیگری از این گزارش نشان می دهد که در سال 
گذشته سازمان انتقال خون ایران بابت خرید ۷۵۰ 
هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی به مبلغ یک 
میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی 
کاالی وارداتی به یکی از شرکت های طرف قرارداد 
سازمان پرداخت کرده است. این در حالی است که 
سازمان انتقال خون طی قراردادهایی اقدام به خرید 
کیت هایی برای غربالگری ویروسی خون های اهدایی 
سازمان خون با اختصاص ارز دولتی کرده است، اما به 
دلیل ضعف کنترل های داخلی و نبود توجه به اعتبار 
تاریخ مصرف این کیت ها، مهلت مصرف عمدتا بسیار 
پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه بوده است. 
بنابراین طبق بررسی ها، تاریخ بخشی از کیت های 

غربالگری منقضی شده است.

اخبار

در معامــالت روز گذشــته 
بیشــترین میــزان خروج 
نقدینگی حقیقــی در پائیز 

امسال ثبت شد.
به گــزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز گذشته، سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰، شاخص 
کل بورس نسبت به روز دوشنبه ۳۸ هزار و ۷۷۲ افت کرد 
و به رقم یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد رسید. ریزش ۳۸ 
هزار واحدی سنگین ترین سقوط شاخص کل در یک ماه 

اخیر از ۲۱ شهریور ماه به این سو است. 
شــاخص هم وزن نیز با افت ۱۲ هزار و ۱۸۴ واحدی در 
ســطح ۴۰۱ هزار و ۵۷۴ واحدی ایستاد. این بیشترین 
میزان ریزش شاخص هم وزن در ۲۰ روز کاری اخیر از ۲۱ 

شهریور تاکنون است.
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۳۵۰ واحد 

پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۴۸۴ واحد قرار گرفت.

گروه های قرمز بازار
روز گذشته قیمت ســهام تمامی نمادهای گروه های 
»بانک ها و موسسات اعتباری« )از جمله وبملت، دی، 
وپاسار، وتجارت، وبصادر، وپارس، وملل، وسینا، وپست، 
وکار، وخاور و ونوین(، »فراورده های نفتی، کک و سوخت 
هسته ای« )از جمله شپنا، شبریز، ونفت، شپاس، شبندر، 
شاوان، شراز، شسپا، شــرانل و شبهرن(، »شرکت های 
چندرشته ای صنعتی« )از جمله شستا، وغدیر، وبانک 
و وصندوق(، »ســیمان، آهک و گچ« )از جمله سنیر، 
سفارس، سمازن، ستران، سدور، سخاش، سفار، سفانو، 
سخزر، سبزوا، سغرب و ســیالم(، »استخراج کانه های 
فلزی« )کدما، کاما، کچاد، ومعادن، کگل، تاصیکو، اپال 
و کگهر(، »انبوه ســازی، امالک و مستغالت« )از جمله 

ثفارس، کرمان، ثتران، ثنوسا، ثبهساز، وساخت و ثاخت( 
و »مخابرات« )از جمله اخابر، همــراه، های وب، اوان و 

اپرداز( کاهش یافت و یکپارچه قرمزپوش شدند. 

هفتمین روز خروج پول حقیقی 
روز سه شــنبه برای هفتمین روز پیاپی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و هزار و 
۲۰۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که 

بیشترین میزان در ۱۲ روز کاری مهرماه است. 
 در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
برای دومین روز متوالی به ســهام شپنا )پاالیش نفت 
اصفهان( داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به 
حقوقی آن ۱۱۱ میلیارد تومان بود. پس از شپنا، فجهان 
)مجتمع جهان فوالد سیرجان( و آریان )شرکت پارس 

آریان( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

افزایش ارزش صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز کاری گذشــته ۴۶ درصد افت کرد 
و در رقم ۸۳ میلیارد تومان ایســتاد. اما در نیم ساعت 
پایانی تعداد صف های فروش افزایش یافت و ۵۱ سهم 
صف فروش شدند تا در پایان معامالت ۲۰۸ نماد صف 
فروش داشته باشند. ارزش صف های فروش پایانی بازار 
نسبت به دیروز ۲۵۰ درصد افزایش یافت و ۳۷۱ میلیارد 

تومان شد. 
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران روز گذشته )شکام( 
با صف  خرید ۳۲ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از شکام، نمادهای فجهان )مجتمع 
جهان فوالد سیرجان( و خنصیر )شرکت مهندسی نصیر 

ماشین( بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش نیز به وسرضوی )شرکت سرمایه 

گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی( تعلق داشت 
که در پایان معامالت صف فــروش ۳۹ میلیارد تومانی 
داشت. پس از وسرضوی، کدما )شرکت معدنی دماوند( 
و فرابورس )شــرکت فرابورس ایران( بیشــترین صف 

فروش داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشته نمادهای »فارس«، »شســتا« و »فوالد« 
 بیشــترین تاثیــر را در افــت شــاخص کل بــورس 

داشتند. 
همچنین ســه نماد »فایرا«، »چکاپــا« و »خنصیر« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »صبا« و »شــگویا« 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »زاگرس«، »فجهان« و »شکام« بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس فســبزوار 
صدرنشین اســت و کیمیاتک و شســتا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز توســن، فجهان و دی 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۱ هزار 
و ۵۵۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   دوشنبه ۶۵ 
درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با رشد 
۲۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۸۱۱ 

میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس بیش از ۳۸ هزار واحد کاهش یافت

خروج سنگین  پول  از  بورس    

نرخ بهره اوراق افزایش می یابد؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به 
صورت روزانه حجم فروش اوراق در بازار بدهی قابل 
توجه است، گفت: هیچ برنامه  ای برای افزایش نرخ 
بهره وجود ندارد و نگرانــی در این زمینه کاماًل بی 
مورد است. به گزارش تجارت نیوز، محمدعلی دهقان 
دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه به صورت روزانه حجم فــروش اوراق در بازار 
بدهی قابل توجه است، گفت: باید به منشا فروش 
این اوراق توجه جدی شــود. بخش اعظم فروش 
اوراق، ناشــی از عملیات بازار باز بین بانک مرکزی 
و بانک ها اســت که ثبت آمار معامالت آن در بازار 
بدهی رخ می دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش 
اوراق توسط دولت نیست. در واقع طی سه هفته اول 
مهرماه دولت هیچ فروش اوراقی در بازار نداشــته 

است و برای هفته بعد هم برنامه فروش ندارد.
دهقان دهنوی تأکید کــرد: آن چیزی که تحت 
فروش اوراق در آمار روزانه منعکس می شود ناشی 
از عملیات بازار باز بانک مرکزی است و ارتباطی با 
فروش اوراق توسط دولت ندارد. ضمن آنکه دولت 
هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ 
برنامه  ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی 

در این زمینه کامالً بی مورد است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به عنوان 
عضو در تمام جلسه های کمیته بند کاف بودجه و 
همچنین جلساتی که در قالب کارگروه تامین مالی 
در داخل وزارت اقتصاد برگزار می شــود، حضور 
مستمر داشته و شاهد هستم دکتر خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در این جلسات بر لزوم حفظ 
و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارند. به گفته دهقان 
دهنوی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این جلسه ها 
تاکید دارد که تغییر سر رســیدها، تنها راه حل 
درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و 
هیچ نیازی به افزایش نرخ بهره نیست و به صورت 
اساسی و اصولی با افزایش نرخ بهره مخالف هستند.

روایت مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار از اشتغال معادن

هزار و ۲۴۶ زن ایرانی در معدن 
کار می کنند

تعداد زنان شــاغل در معادن در حال بهره برداری 
هزار و ۲۴۶ نفــر بوده که از این تعداد بیشــترین 
شاغالنن زن در فعالیت معدنی استخراج سنگ و 
شن و ماسه و استخراج ســنگ آهن مشغول کار 
بوده اند. مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
در گزارشی نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال 
بهره برداری در سال ۱۳۹۸ را ارئه کرده است. این 
نتایج نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸، چهار هزار 
و ۹۱۶ معدن درحال بهره برداری در کشور وجود 
داشته و بیشترین تعداد به معادن استخراج سنگ، 
شن و ماسه  با سه هزار و ۹۷۱ معدن اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، در سال ۹۸ متوسط تعداد 
شــاغالن معادن در حال بهره برداری کشور برابر 
۱۰۷ هزار و ۷۴ نفر بوده که از این تعداد، ۲۱ هزار 
و ۸۰۷ نفر کارگر ساده، ۳۰ هزار و ۵۵۳ نفر کارگر 
ماهر، ۸ هزار ۱۸۴ نفر تکنســین، ۸ هزار و ۷۰۴ 
نفر مهندس و ۱۸ هزار و ۱۵۳ نفر شــاغلین امور 
حمل ونقــل بوده اند. همچنین متوســط تعداد 
شــاغالن غیرتولیدی اداری، مالی و خدماتی در 

بخش معدن هم ۱۹ هزار و ۶۷۱ نفر بوده است.
همچنین بیشــترین تعداد تعاونی های در حال 
بهره برداری در کشور متعلق به بخش خصوصی 
است به نحوی که طی سال گذشته از مجموع چهار 
هزار و ۹۷۴ معدن درحــال بهره برداری، مالکیت 
چهار هزار و ۵۴۳ معدن خصوصی،  مالکیت ۲۸۰ 

معدن، تعاونی و مابقی معادن عمومی بوده است.
بررسی تعداد شاغالن معادن در حال بهره برداری 
نشــان می دهد که معادن ۵ تا ۹ نفر بیشــترین و 
معادن دارای ۵۰۰ نفر و بیشــتر کمترین میزان 
تعداد شاغلین را داشته اند. بررسی وضعیت مزد و 
حقوق بگیری شاغلین در این بررسی بیانگر آن است 
که از تعداد ۱۰۷ هزار و ۷۴ شــاغل معادن در حال 
بهره برداری، ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر با مزد و حقوق بگیر، 
ســه هزار و ۲۳۳ نفر از شاغلین بدون مزد و حقوق 
و بیش از ۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر شــاغل پیمان کاری 
بوده اند. معادن اســتخراج سنگ و شــن و ماسه 
بیشترین تعداد شاغلین و شاغلین مزد و حقوق بگیر 
و معادن اســتخراج سنگ آهن بیشــترین تعداد 

شاغلین پیمان کاری را به خود اختصاص داده اند.
تعداد زنان شاغل در معادن در حال بهره برداری هزار 
و ۲۴۶ نفر بوده که از این تعداد بیشترین شاغلین زن 
در فعالیت معدنی استخراج سنگ و شن و ماسه و 

استخراج سنگ آهن مشغول کار بوده اند.
توزیع استانی معادن هم نشان می دهد استان های 
کرمان بــا ۵۷۲ معدن، خراســان رضوی با ۳۹۲ 
معدن و اصفهان با ۳۲۹ معدن بیشــترین تعداد 

معادن در حال بهره برداری را در کشور دارند.

اخبار
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درحالیکه معاون وزیر راه و شهرسازی از "معرفی ۱.۳ 
میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی" 
خبر می دهد، معاون سازمان امور مالیاتی می گوید 
"هیچ اطالعاتی در این زمینه به سازمان ارسال نشده 
و تا زمانی که اطالعات خانه های خالی از طریق سامانه 
امالک و اسکان دریافت نشود، امکان اخذ مالیات هم 

وجود ندارد".
به گزارش ایسنا، قانون مالیات خانه های خالی در اوایل 
آذر پارسال توسط مجلس به تصویب رسید و در اواخر 
این ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید، اما تاکنون 
خبری از اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های 

خالی نیست. 
طبق قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول 
مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، 
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره 
به شرح ضرایب ســال اول معادل شش برابر مالیات 
متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال 
سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. 
در این زمینه، قانون، وظیفه شناسایی خانه های خالی 
را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و بدین 
منظور، ســامانه امالک و اســکان در مردادماه سال 
گذشــته آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطالعات 

سکونت خود را در این سامانه اعالم کنند. 
در این زمینه طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی، اعداد 
و ارقامی از میزان واحدهای مسکونی خالی به سازمان 
امور مالیاتی اعالم شده اما این سازمان ارقام اعالمی را 
رد و اعالم کرده که هیچ خانه خالی در سامانه سازمان 

امور مالیاتی ثبت نشده است.
این در حالی اســت که به گفته معــاون وزیر راه و 
شهرســازی، گروه اول خانه های خالی یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد اســت که شــهریور سال گذشته 
مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابالغیه ۱۳۹۵ شناسایی 
و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده  است. طبق این 
قانون، اگر واحدها یک ســال خالی بمانند مشمول 

مالیات می شوند.
محمودزاده اعالم کــرده که مالیات این ۱.۳ میلیون 
واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر 
نحوه معرفی است که ســازمان امور مالیاتی معتقد 
است "باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند 
دولتی، این معرفی صورت گیــرد. بدین صورت که 

این سیســتم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
امور مالیاتی با محوریــت وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات ایجاد شود".
در این زمینه محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی - در گفت و گو با ایسنا توضیحاتی 
درخصوص گفته های معاون وزیر راه و شهرسازی برای 

اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرده است.
علیزاده تاکید کرد که ۱.۳ میلیون واحد مســکونی 
خالی که معــاون وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده  
" اطالعات آن ها به سازمان امور مالیاتی اعالم شده 
است"، در سیستم سازمان امور مالیاتی وجود ندارد، 
زیرا به موجب مــاده ۵۴ مکرر قانــون مالیات های 
مستقیم قبل از اصالحیه سال ۱۳۹۹ باید یک واحد 
مسکونی حداقل یکسال خالی مانده باشد و از سال 
دوم به میزان ۵۰ درصد اجاره بها مشمول مالیات شود 
و مدت زمان خالی بودن خانه مورد نظر باید به سازمان 

امور مالیاتی با اطالعات مربوطه اعالم شود. 
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: هیچ اطالعاتی 
از سامانه مؤدیان مبنی بر اینکه واحد مسکونی از چه 
زمانی خالی بوده، از سوی ســامانه امالک و اسکان 
دریافت نشده است و زمانی که سازمان امور مالیاتی 
چنین خروجی را نداشته باشد، امکان مطالبه مالیات از 
خانه های خالی برای قبل از اصالح قانون وجود ندارد. 
علیزاده در پاسخ به اینکه گفته می شود "سازمان امور 
مالیاتی درخواست کرده اطالعات واحدهای مسکونی 
خالی یکبار دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ارسال شود"، گفت: چنین چیزی 
وجود ندارد و مالک تشخیص، ماخذ و مطالبه مالیات، 

خروجی و اعالم دقیق سامانه امالک و اسکان است.
این در حالی است که رئیس ســازمان امور مالیاتی 
گفته است که دی امسال اولین سری برگه تشخیص 
مالیاتی برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهد شد 
تا خانه هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی 
مانده باشند، مشــمول این قانون می شوند. لذا باید 
منتظر ماند و دید چه تعداد خانه خالی به سازمان امور 
مالیاتی معرفی می شود و این سازمان برای اخذ مالیات 
اقدام می کند یا خیر، زیرا تاکنون در راستای شناسایی 
خانه های خالــی و معرفی به ســازمان امور مالیاتی 
ابهاماتی وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی از معرفی 
بیش از یک میلیون خانه خالی خبر می دهد و سازمان 

امور مالیاتی این موضوع را رد می کند. 

در جریان تدویــن الیحه بودجه ســال آینده، 
توســعه صادرات با تاکید بر ۱۲ سیاست تعیین 
شــده از اهم برنامه های محوری جهت افزایش 

رشد اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، بخشــنامه بودجه ۱۴۰۱ در 
حالی به تازگی به دستگاه های اجرایی ابالغ شده 
که در جهت گیری های تعیین شده برای سال 
آینده، چهار محور اصلی تعیین شده که از جمله 
آن رشد اقتصادی هشــت درصدی با تمرکز بر 

ارتقای بهره وری است.
از جمله برنامه های محوری جهت افزایش رشد 
اقتصادی، توسعه صادرات است و دستگاه های 
ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات را 
در سیاست گذاری های خود تنظیم و به تایید 
سازمان برنامه و بودجه برســانند که در همین 
راستا ۱۲ اولویت جهت توسعه صادرات در قالب 
بخشنامه بودجه به دســتگاه های اجرایی ابالغ 

شده است.
حذف موانع صادراتی، تشــویق و تســهیل در 
سیاســت بازگشــت ارز، حمایــت از صادرات 
خدمــات فنی مهندســی، حمایــت از ارتقای 
کیفیــت محصــوالت صادراتــی و همچنین 
حمایــت از صــادرات بــه کشــورهای جدید 
و حمایــت از کســب اســتاندارد بین المللی 
 محصــوالت صادراتــی ایــران از جملــه این

 برنامه هاست.
فعــال کــردن کمیســیون هــای مشــترک 
اقتصادی با ســایر کشورها و اســتفاده کامل از 
ظرفیت دیپلماســی جهت صــادرات به ویژه 
 به کشــورهای همســایه مــورد توجــه قرار

 گرفته است.
از دیگر برنامه های تعیین شــده جهت توسعه 
صــادرات، ایجاد تنــوع در شــرکای تجاری، 
تالش برای تقویت صــادرات مبتنی بر فناوری 
و همچنیــن اصالح نظــام تامیــن و توزیع ارز 
توســط بانک مرکزی بــه نحوی کــه موجب 
حمایت از تولید داخلی و صادرات شــده و مانع 
 از ایجاد رانــت برای واردات شــود مورد تاکید 

قرار دارد.
در ایــن راســتا وزارتخانه هــای نفــت و نیرو 
مکلفند نســبت به مدیریت مصــرف انرژی و 

 صــادرات حداکثــری منابــع هیدروکربوری 
اقــدام کننــد. تعییــن ســهم هــر یــک از 
دســتگاه های ملی و اســتان ها در صــادرات و 
گزارشگری مســتمر کارگروه توسعه صادرات 
اســتانی به دســتگاه های اجرایی تاکید شده 
 و از دیگــر برنامه هــای مربــوط بــه توســعه 

صادرات است.

ســهم 21 میلیارد دالری صادرات از 
تجارت خارجی

اما اینکــه در حــال حاضر وضعیــت صادرات 
در ایران چگونه اســت، بررســی آمار تجارت 
خارجی از گمرک ایران نشــان می دهد که در 
نیمه اول امســال، تجــارت خارجــی ایران به 
۴۵ میلیارد دالر رســید که در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل ۴۷ درصد رشــد دارد، در 
این مدت ۷۹ میلیــون و ۱۰۰  هــزار تن کاال 
 بین ایران و کشــورهای مختلف جهان مبادله 

شده است.
طبق این گزارش، در نیمه اول ســال جاری ۶۰ 
میلیون تــن کاال بــه ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر از ســوی  ایران به خارج از کشور 
صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد 

افزایش دارد.
مهمترین کشــورهای مقصد صادرات ایران به 
ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاال 
به ارزش شــش میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دالر، 
عراق بــا ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هــزار تن به ارزش 
سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر، ترکیه با هفت 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن بــه ارزش دو میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دالر، امــارات متحده عربی با پنج 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تن بــه ارزش دو میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون دالر و افغانســتان با دو میلیون 
 و ۵۰۰ هــزار تن بــه ارزش یک میلیــارد دالر 

هستند.
گاز طبیعــی مایع شــده، متانــول، پلی اتیلن، 
محصــوالت نیمه تمــام آهنی، شــمش آهن، 
پروپان، اوره، بنزین، میله هــای آهنی و کاتد از 
مهمترین اقالم صادراتی کشور در مدت مذکور 

بوده است.

تاکید بر لزوم اســتفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای 
همسایه و منطقه در همکاری های تجاری با ایران باعث 
شــده از ظرفیت های جدید برای این مشارکت دو جانبه 
آمارهایی تازه ارائه شود. به گزارش ایسنا، نشست مجمع 
تجاری ایران و قزاقستان با حضور غالمحسین شافعی رئیس 
اتاق ایران، کایرات توربایف، معاون وزیر تجارت قزاقستان، 
اســخت اورازبای سفیر قزاقســتان در ایران، محمدرضا 
کرباســی معاون بین الملل اتاق ایران، روسای اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور، روسای تشــکل های تولیدی و 
صادراتی، فعاالن اقتصادی طرف قرارداد با قزاقستان، اعضا 
و هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و قزاقستان، نمایندگانی 
از وزارت جهاد کشاورزی، راه آهن، سازمان توسعه تجارت، 
شهرداری تهران و وزارت امور خارجه برگزار شد. هرچند 

در سال های گذشــته فراهم نبودن برخی زیرساخت ها، 
مانع از افزایش جدی همکاری های اقتصادی میان ایران 
و قزاقستان شده اما در این نشست مشترک، دو طرف بار 
دیگر بر لزوم فراهم کردن مقدمات برای رسیدن به سقف 
همکاری ها که می تواند به سالی شش میلیارد دالر برسد 

تاکید کردند.
 غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دو کشور 
ایران و قزاقستان اشتراکات زیادی در حوزه تمدن و فرهنگ 
داشته و روابط دیرینه ای داشته اند گفت: مناسبات ایران 
با کشورهای همسایه اولویت ویژه ای دارد که در این بین 
قزاقستان به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای آسیای 
مرکزی برای ما از جایگاه مهمی در سیاست خارجه ایران 
برخوردار اســت. به طوری که در دو سال گذشته باوجود 

کرونا مرزهای دو کشور هیچ گاه بســته نبود و کاالهای 
تجاری از طریق مرزهای آبی مبادله می شد. او تأکید کرد: با 
توجه به منابع و توانایی های دو کشور در زمینه های مختلفی 
همچون نفت، گاز و کشتیرانی در دریای خزر، پتروشیمی، 
کشــاورزی، فلزات، مواد معدنی و شیمیایی، دامپروری، 
مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی توسعه روابط 
با جمهوری قزاقستان برای ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. به خصوص که با توجه به حضور فعال قزاقستان در 
تعامالت جهانی و همچنین عضویت این کشور در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و پیمان شانگهای پتانسیل توسعه روابط 

تجاری دو کشور بیش از پیش ایجاد شده است.
شافعی با تأکید بر اینکه حجم روابط تجاری دو کشور با 
وجود این فرصت ها در ســطح مطلوبی قرار ندارد گفت: 

بر اســاس آمار حجم مبادالت تجاری دو کشور در سال 
۲۰۲۰، ۲۳۵ میلیون دالر بوده است که در مقایسه با حجم 
۸۵ میلیارد دالری تجارت خارجی قزاقســتان این عدد 
بسیار ناچیز است. لذا الزم است برای توسعه روابط تجاری 
نسبت به رفع موانع از جمله تسهیل صدور روادید گام های 

عملیاتی برداشته شود.
رئیس اتاق ایــران کریدور بندرعباس-ترکمنســتان-
قزاقســتان را به عنوان فرصتی مهم برای ترانزیت کاال و 
تأمین نیازهای کشورهای مرتبط با این کریدور ارزیابی 
کرده و بیان کرد: این کریدور باعث اتصال قزاقستان و سایر 
کشورهای cis، خلیج فارس و کشورهای جنوب شرقی آسیا 
می شود. بنابراین فعال شدن این کریدور به توسعه تجارت 

کشورهای طول مسیر کمک خواهد کرد.

۱۲ سیاست توسعه صادرات در 1۴۰1 اختالف بر سر معرفی خانه های خالی

شریک جدید تجاری ایران از شمال می آید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۶۰ هزار تومان ارزان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۱۶۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید. همچنین امروز نیم سکه بهار 

آزادی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۱۲۶ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۸۸۱ هزار تومان شد. همچنین اُنس جهانی طال با ۷۰ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت 

یک هزار و ۷۵۷ دالر و ۷۵ سنت قیمت خورد.
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رژیم ارزی مشخص شود
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

نوسانات همیشگی نرخ ارز بدون تاثیرپذیری از اخبار مثبت نشان می دهد بازار ارز توسط بانک مرکزی مدیریت و کنترل می شود. بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می کند و به همین دلیل است که صرافی ها نیز تا روزانه تا یک ساعت مشخصی 
از روز نرخ ارز را ندارند. همین موضوع نشان می دهد بانک مرکزی کنترل قیمت دالر را دست دارد و تابلوی تعیین نرخ ارز در دست این نهاد است. 

حال با اطالع از اینکه بانک مرکزی با عنوان بازار متشکل ارزی و از داخل ساختمان شیشه ای نرخ ارز را اعالم می کند، پس خیلی تابع اخبار خوش و کاهش نرخ ارز نمی تواند باشد. در صورتیکه با انتشار اخبار منفی فوری و آنی نرخ ارز افزایش 
پیدا م می کند. همین امر مهر تاییدی بر نظام کنترلی بانک مرکزی بر روی نرخ ارز است. به نظر می رسد این افزایش نرخ از سوی دولت یا همان بانک مرکزی یا نیروهای بازار اعم از بازار متشکل ارزی صورت می گیرد. این اتفاق می تواند 

عوایدی برای دولت به همراه داشته باشد که یکی از گزینه های مهم در این زمینه جبران کسری بودجه است.
بارها مشاهده کردیم اخبار منفی و مثبت بر بازار ارز تاثیر گذاشته اند. عکس العمل دالر به خبر خوب با کاهش چند صد تومانی همراه است اما تاثیرپذیری از اخبار منفی با رشد هزار تا دو هزار تومانی مواجه می شود. با انتشار خبرهای مثبت 
بعدی اما ریزش ارز محسوس نیست و خیلی به چشم نمی آید. گویا باال رفتن نرخ ارز با انتشار اخبار منفی باب میل بانک مرکزی و کاهش آن به دنبال اخبار مثبت خالف رویه این نهاد است. به طور کلی بانک مرکزی تا روی کار آمدن رئیس 
جدید، رژیم ارزی خاصی نداشته است و باید دید با انتخاب رئیس جدید چه سازوکاری را دنبال خواهد کرد. ابتدا دولت باید رژیم ارزی خود را مشخص کند که محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار برای بازار ارز مناسب است و اگر در حال حاضر دولت بتواند 
بازار ارز حفظ کند و به تدریج آن را کاهش دهد، برد کرده است.  متاسفانه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر دیگر بازارها را موجب شده تا مردم زیر بار گرانی ها ناتوان تر از همیشه شوند. وقتی نوسانات بازار ارز وخیم می شود به صورت طبیعی  بر روی 
بازار خودرو، لوازم خانگی خارجی،موبایل و حتی کاالهای اساسی تاثیر می گذارد. اما هنگام کاهش نرخ ارز بازارها با مقاومت در برابر این کاهش، ریزش قیمت ها را ندارند. زمانی که تورم باال وجود دارد، نرخ ارز از آن عقب می ماند و نمی تواند 
خود را با نرخ تورم تطبیق بدهد به همین دلیل نمی توان نرخ ارز را رها کرد تا براساس بازار تعیین شود، بلکه باید با تعیین یک محدوده برای آن، بازار ارز را مدیریت کرد. پس تنها گزینه ای که به نظر می رسد همین است که بانک مرکزی به 

صورت آگاهانه آرام آرام در جهت افزایش نرخ دالر اقدام کرده این در حالی است که افزایش نرخ دالر همه اجناس را مجددا گران خواهد کرد و زیان آن برای مردم است. 

بخش ارزی کشور کامال در 
ســکوت فرو رفته است. به 
گفته کارشناسان بازار ارز، 
رشد نرخ ارز و ماندن آن در 
کانال ۲6 تا ۲7 هزار تومانی 
موجب شده تا دیگر بازارها نیز با تاثیرپذیری از قیمت 

دالر رشد قیمتها را تجربه کنند. این در حالی است که 
نرخ ارز که تاثیرپذیری باالیی نسبت به انتشار اخبار 
مثبت داشته این روزها گویا وابستگی خود را به حداقل 
رسانده و پخش اخبار مثبت نیز نیم تواند به ریزش دالر 

کمکی کند. 
به عقیده فعاالن بازار ارز، در شــرایط کنونی، عرضه 
و تقاضاست که روی بازار ارز موثر است. در واقع اگر 
عرضه کافی نباشــد، تقاضا در بازار باال می رود و در 
صورتی بازار به تعادل خواهد رسید که سمت عرضه 

تحریک شود. بر همین اســاس، خبرهایی همچون 
انتخاب رییس کل بانک مرکزی دولــت، روی بازار 
هیچ اثری ندارد.علی قنبری، کارشناس اقتصادی در 
این رابطه می گوید: خبرهایی که از مذاکرات وین به 
گوش می رسد، تاکنون چندین بار تکرار شده است 
و خیلی اطمینانی به حل مسایل و مشکالت وجود 
ندارد، بنابراین هیچ دلیلی برای کاهش نرخ دالر وجود 
ندارد. در شرایط کنونی دولت باید روی بخش تقاضا 
در بازار ارز کنترل داشته باشد، یعنی باید تقاضای ارز 

را محدود کند. قنبری عنوان می کند: من فکر می کنم 
بازار ارز تا پایان سال روند صعودی مالیم خواهد داشت 
و خیلی نمی شــود به ثبات بازار ارز اطمینان داشت؛ 
مگر این که تغییری اتفاق بیفتد. برای مثال، برجام به 
نتیجه برسد، موضوع اف ای تی اف حل شود و تحریم ها 
برداشته شود، در غیر این صورت روند صعودی نرخ ارز 
با شیب مالیم را شاهد خواهیم بود و احتمال این که 
نرخ دالر تا پایان سال به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش 

خواهد یافت، وجود دارد.

چرا آرامش به بازار ارز باز نمی گردد؟

بی تفاوتی دالر به سیگنال های مثبت 
شایلی قرائی
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باغداران در سلماس برای 
فــروش محصول ســیب 
صنعتی که با عنوان سیب 
پای درختی هم شــناخته 
می شود مجبورند از شب 
قبل با بار خود در صف بایستند تا شاید موفق شوند 
بخشی از محصوالتی را که روی دستشان مانده با 

قیمت نازل به فروش برسانند.
اگرچه دولــت وعده هایــی مبنی بــر خرید این 
محصوالت از کشاورزان داده اما به گفته اسماعیل 
قادری فــر، مدیرعامل ســازمان مرکــزی تعاون 
روستایی ایران، امسال حدود ۴۰۰ هزار تن سیب 
صنعتی در دست کشــاورزان آذربایجان شرقی و 

غربی مانده است. 
این مشــکالت برای باغداران در حالی وجود دارد 
که قیمت ســیب در تهران در بهترین شــرایط تا 
۲۰ هــزار تومان نیز به فروش می رســد. در حالی 
ضرر وز یان میلیاردی به باغداران وارد می شــود 
که در روی دیگر ســکه مــردم نیز بــرای خرید 
 یک کیلو ســیب با قیمت های کنونی در مضیقه 

قرار گرفته اند. 
این در حالی اســت کــه رییس ســازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی، با درخواست از باغداران 
برای عدم تشــکیل صف و تجمــع در جلوی درب 
کارخانجات و مراکز خرید سیب صنعتی استان  و 
تحویل محصول به صــورت تدریجی گفت: دولت 
متعهد به خرید این محصــول تا آخرین موجودی 
است. اکبر کرامتی در جلسه خرید تضمینی سیب 
صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال بیش 
از یک میلیون و ۲7۰ هزار تن ســیب در ســطح 
آذربایجان غربی تولید شده است، گفت: بیش از۳۵۰ 
هزار تن ، معادل یک چهارم از این میزان تولید  به 
علت تغییر شــرایط آب و هوایی و گرم شــدن دما 

ریزش کرده است.
وی ادامه داد: در ســالهای گذشته خرید سیب زیر 

درختی درجه ســه با قیمت بســیار پایین توسط 
کارخانجات مهمترین مشکل باغداران  آذربایجان 
غربی بود که امســال دولت در راستای حمایت  و 
تکریم زحمات کشــاورزان و همچنین جلوگیری 
از کاهش واســطه هــا در عرضه خریــد و فروش 
محصوالت کشاورزی  با خرید تضمینی  برای رفع 
این مشکل اقدام کرده است. کرامتی با بیان اینکه از 
اوایل مهرماه کار خرید تضمینی سیب صنعتی در 
استان آغاز شده اســت، گفت: به دلیل محدودیت 
مراکز خرید سیب صنعتی شاهد صف های طوالنی 
در جلوی درب کارخانجات و مراکز خرید ســیب 

صنعتی هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی 
خاطرنشان کرد: تعجیل کشــاورزان برای تحویل 
محصول، علت این موضوع بوده است در حالی که 
ظرفیت خرید کارخانه هــا روزانه به طور میانگین 

۵۰۰ تن است .
کرامتی با درخواست از باغداران برای عدم تشکیل 

صف و تجمع در جلــوی درب کارخانجات و مراکز 
خرید سیب صنعتی اســتان  و تحویل محصول به 
صورت تدریجــی ، افزود: مدت اجــرای این طرح 
یک ماه است که در صورت افزایش تقاضا و مراجعه 
باغداران به مراکز خرید تضمینی سیب صنعتی این 
زمان تمدید خواهد شد و دولت متعهد به خرید این 
محصول تا آخرین موجودی است.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر فعالیت 
و نظارت مســتمر بر مراکز خرید سیب صنعتی در 
استان گفت: محصول خریداری شده باید با رعایت 
نحوه انبارداری  و نگهداری محصول مراقبت شود 
چرا که این محصول قابلیت فاســدپذیری باالیی 

دارد.
کرامتی با تاکیــد بر تســریع در بازاریابی خارج از 
استان برای فروش سیب صنعتی آذربایجان غربی 
 عنوان کرد: ســیب های خریداری شده به عنوان 
بیت المال محسوب می شــود و باید جلوی ضرر 
و زیان دولت و از دســت رفتن دسترنج کشاورزان 

را گرفــت و در صورت عــدم همکاری بــه موقع 
کارخانجات  و صنایع تبدیلی داخل اســتان برای  
تســریع در روند خرید، محصول خریداری شده به 
کارخانجات خارج از استان نیز صادر می شود. وی 
اظهار کرد: خوشبختانه روزانه ۲ تا ۳ هزار تن سیب 
درختی  توســط ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون نیز در حال 
حاضر به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس از 
استان صادر می شود که از روند مطلوبی برخوردار 

است و ادامه دارد.
اما نایب رییس اتحادیه باغداران کشــور در رابطه 
با شــرایط ایجاد شــده برای باغداران در گفت و 
گو با "کســب و کار" گفت: بایــد دولت ومجلس 
در این زمینــه ورود و راهکار ارائــه بدهند. اگر به 
باغدار تســهیالت کم بهره، داده شــود می تواند 
محصول خــود را به ســرخانه ببــرد و این چنین 
فرصت صادراتی ایجاد کنند. این راهکار را به وزارت 
 جهاد کشاورزی دادیم اما شــاهد عملیاتی شدن 

آن نیستیم.
مجتبی شادلو، درباره دالیل باد کردن سیب درختی 
روی دست باغداران، گفت: این شرایط پیش    بینی 
شده بود و برای پیشگیری از آن هشدارهای الزم را 
به مسئوالن مربوطه داده شد اما متاسفانه گوشی 

برای شنیدن پیدا نشد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران، با اشــاره به کاهش 
قیمت خرید سیب از باغداران، تصریح کرد: هزینه 
تولید چند برابری شد اما از سوی دیگر قیمت خرید 
محصول نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش 
یافته اســت. در این معادله چگونه زحمت باغدار و 
ســرمایه ملی که می تواند ارزآور و اعتبار صادراتی 

باشد به راحتی پایمال شده است. 
وی با اشــاره به نبود تمایل به ســرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی، گفت: قوانین در بخش صادرات 
محصوالت کشاورزی همواره در حال تغییر است از 
این رو ریسک سرمایه گذاری در این بخش باالست 
به  عنوان مثال شرایط فعلی که برای سیب درختی 
ایجاد شــده نتیجه مصوبه وزیر صمــت در دولت 

پیشین است.

بیش از 400 هزار تن سیب روی دست باغداران مانده است

باغداران در صف فروش سیب
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس ســازمان چای کشــور از پرداخت ۸۸ درصد 
مطالبات چایکاران بالغ بر 6۲6 میلیارد و ۵۵۹ میلیون 
تومان تا کنــون خبر داد.حبیب جهانســاز وضعیت 
پرداخت مطالبات چایکاران را نسبت به سنوات گذشته 
خوب و قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: دولت تا مهر ماه 
۱۰۰ درصد سهم خود و کارخانجات چای کشور نیز 
حدود ۸۵ درصد سهم خود را بابت تحویل برگ سبز 

چای و مطالبات کشاورزان پرداخت کرده اند.
وی اظهار داشت: طبق قیمت مصوب شورای قیمت 
گذاری و اتخاذ سیاســت هــای حمایتی محصوالت 
اساسی کشــاورزی برای ســال ۱۴۰۰، قیمت خرید 
تضمینی هر کیلوگرم برگ ســبز چــای درجه یک 
66۹۰ تومان و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو 
نیز ۴7۸۱ تومان تعیین شــده است.جهانساز، میزان 
برداشت برگ سبز چای از ابتدای سال جاری تاکنون 
را ۱۲6 هزار تن عنوان کرد.وی ادامه داد: به رغم تنش 
های محیطی، خشکسالی و سرمازدگی در سال جاری، 
تاکنون ۲۸ هزار و ۳۵۱ تن چای خشک در کشور تولید 
شده که نسبت به مدت مشابه سال ۴ درصد افزایش 
نشان می دهد. رئیس سازمان چای کشور با اشاره به 

آغاز چین پاییزه از چند روز گذشته، پیش بینی کرد 
در چین پاییزه که تا پایان مهرماه ادامه دارد، بین ۸ تا 
۱۰ هزار تن برگ سبز چای از باغات استان های گیالن 
و مازندران برداشــت شــود.وی تصریح کرد: سرمای 
زودرس در پاییز، بارش ها و کاهش دما، رشد گیاه چای 
را متوقف کرده است.جهانساز، نیاز مصرف چای خشک 
در کشور را با احتساب ذخیره استراتژیک حدود ۱۰۰ 
هزارتن برآورد کرد و اذعان داشت: حدود ۳۰ هزار تن 
چای خشک مورد نیاز در داخل تولید و مابقی از محل 

واردات تامین می شود.
وی میزان واردات ســاالنه چای خشک از کشورهایی 
همچون هند، ســریالنکا، کنیا و امارات متحده عربی 
به کشور را طبق میانگین آمار ده ساله اخیر حدود 6۲ 
هزار تا 7۰ هزارتن اعالم کرد.رئیس سازمان چای کشور 
در همین حال، چای تولید ایــران را به لحاظ کیفیت 
از بهترین چای تولیدی در دنیا دانست و گفت: چای 
خشــک تولید ایران عاری از هر گونه آلودگی به آفت 
کش های نباتی و مواد افزودنی است.وی اضافه کرد: 
از هر ۵ کیلوگرم برگ سبز چای، یک کیلو گرم چای 

خشک به دست می آید.

یک کارشــناس حوزه خودرو اظهار داشت: سردرگمی 
در سیاست گذاری حوزه خودرو بیشــترین تاثیر را در 
عدم تعادل بازار گذاشته اســت؛ اینکه قیمت ها ناپایدار 
است و افزایش می یابد، همیشــه بین بازار، خودروساز و 
سیاست گذار اختالف وجود دارد و خودرو از یک کاالی 
مصرفی-سرمایه ای به یک کاالی کامال سرمایه ای تبدیل 
شده؛ به علت نبود برنامه مشخص است.حسن کریمی 
سنجری در مورد تعدد سیاست گذاری ها در صنعت و بازار 
خودرو اظهار کرد:  صنعت خودرو با معضلی به نام تعدد 
سیاســت گذاران و متولیان مواجه است. شاهد هستیم 
که مجلس طرحی را برای تحدید یا گشــایش صنعت 
خودرو پیش می برد، یا وزارت صمت، شورای رقابت و ... 
هریک اظهارنظرهایی می کنند. متاسفانه صنعت خودرو 
متولی های زیادی دارد که همین تعدد متولی و سیاست، 
بالتکلیفی ایجاد می کند. وی افزود: طبیعتا مهم ترین و 
اصلی ترین متولی صنعت خودور، وزارت صمت اســت. 
آقای وزیر از زمانی که روی کار آمده اند، وعده های بسیار 
سنگینی را داده اند البته همه این وعده ها برای سال های 
آتی است که برای تحقق آنها باید از االن شاهد یک سری 
از اقدامات باشیم. برای مثال تغییراتی در سیاست های 
خودرو و به ویژه در تدوین استراتژی صنعت خودرو ایجاد 
شود که متاسفانه وجود ندارد و هر کسی از راه می رسد در 

مورد صنعت خودروسازی اظهار نظر می کند.
کریمی سنجری  با بیان اینکه مذاکرات سیاسی می تواند 
یک روزنه امیدی باشد، افزود: در این بین طرح هایی به 
میان می آید که بیش از آنچه انتظــار می رود تاثیر خود 
را در بازار می گذارند. برای مثال تصویب واردات خودرو 
در مجلس که هنوز تکلیف آن کامال مشــخص نیست 
و باید اصالح شــود اما تاثیر خود را می گذارد. همه اینها 
نشان می دهد که صنعت خودرو در حوزه سیاست گذاری 
سرگردان است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد ما 

نمی توانیم در بازار و صنعت خودرو آرامش داشته باشیم.
وی ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت 
خودرو باید استراتژی این صنعت را دست کم برای یک 
دوره زمانی چهارســاله تدوین کند، تا مشخص شود در 
چهارسال آینده چه اتفاقی در صنعت خودرو خواهد افتاد 
و همچنین معین شود که برای حوزه هایی مانند نوآوری، 
کیفیت، واردات، قیمت، توسعه و... چه مسیری پیش رو 
خواهیم داشت. اگر وزارت صمت در حوزه خودرو منفعل 

عمل نکند و خیلی قوی سیاست گذاری کند، مهم ترین و 
اصلی ترین سیاست گذار خودرو خواهد بود و نقش دیگر 
نهادها مانند شورای رقابت و مجلس کمرنگ می شود. این 
کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از عملکرد ادوار مختلف 
وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صمت منفعل عمل کرده 
و بیشتر وزرا به یک سری شعارها و سخنرانی های معمولی 
بسنده کردند و اقدام موثر عملی در حوزه خودروسازی 
از خود نشان ندادند، به همین دلیل ما با وضعیت فعلی 
مواجه هستیم. بنابراین توصیه من این است که آقای وزیر 
برنامه های عملی خود را در دوره زمانی ۴ ساله مشخص 
کرده و بر اساس ان چیدمان برنامه ها، متولیان، سیاست 
گذاری، اهداف و... خود را انجام دهد. این تنها راهی است 
که می تواند به مردم این نوید را دهد که ما دست کم با یک 

برنامه پایدار مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود: تاثیر ناپایداری شاخص های اقتصادی 
باید به گونه ای در این برنامه دیده شــود، بســیاری از 
شــاخص های کالن اقتصادی در اختیار آقــای وزیر یا 
خودروساز نیست. شاخص های کالن اقتصادی در اختیار 
سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور است. برنامه ای 
که برای ۴ ســال آینده خودرو ریخته می شــود باید به 
گونه ای باشد که ناپایداری این شاخص ها در آن منظور 

شود تا بتواند آن ناپایداری را در خود حل کند.
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: این سردرگمی بیشترین 
تاثیر را در عدم تعادل بازار گذاشته است، اینکه قیمت ها 
ناپایدار اســت و همینطور افزایش می یابد، همیشه بین 
بازار، خودروساز و سیاســت گذار اختالف وجود دارد و 
خودرو از یک کاالی مصرفی-ســرمایه ای به یک کاالی 
کامال سرمایه ای تبدیل شده است؛ به این علت است که ما 
برنامه مشخصی در خودروسازی نداریم. درست است که 
اقتصاد کشور بیمار است و تحت تاثیر کاهش درآمدهای 
ارزی،  تحریم ها و عدم مشارکت بین المللی کل اقتصاد ما 
دچار مشکل است اما این همه ماجرا نیست و بخش زیادی 
از اشکاالتی که در خودروسازی وجود دارد به خاطر تعدد 
سیاست گذاری است. طبیعتا اگر این مشکل حل شده و 
یک برنامه ۴ ساله ارائه شود به طوری که همه جنبه های 
موثر در بازار را در خود داشته باشد می تواند کمک کند. 
درســت اســت که عواملی مانند تورم در آشفتگی بازار 
خودرو موثر اســت اما یک برنامه خوب می تواند اثر این 

عوامل را کاهش دهد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه برای ساخت 
سالیانه یک میلیون واحد مســکونی باید به اندازه کل 
نقدینگی کشــور فقط در یک سال هزینه کنیم گفت: 
دست کم ۱۰ سال زمان می برد تا نتیجه اجرای طرح 
جهش مسکن در بازار خود را نشان دهد اما وعده کاهش 
عن قریب قیمت مســکن به انــدازه ارایه تحلیل های 
افزایشی در بازار مخرب اســت؛ زیرا باعث فرار سرمایه 
می شود. بیت اهلل ستاریان در تشریح طرح جهش تولید 
و تامین مسکن اظهار کرد: در احداث یک میلیون واحد 
مسکونی در سال باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم 
که حل مشکالت بخش مســکن در کوتاه مدت میسر 
نیست و دست کم ۱۰ سال زمان می برد. حتی اگر بتوانیم 
سالیانه یک میلیون واحد بسازیم که البته تقریبا محال 
است، باز هم زودتر از ۱۰ سال به نتایج مورد نظر در بازار 
مسکن دست پیدا نمی کنیم؛ زیرا در بخش عرضه کسری 

بسیار باالیی داریم.
وی افزود: از طرف دیگر وقتی با شروع یک پروژه وعده 
داده می شود که قیمت خانه پایین می آید یا باال می رود 
بازار دچار تنش می شــود و هردو به یک اندازه مخرب 
است. مسکن ســازهای کشــور ما خرده ساز هستند؛ 
کسانی که در حد ۵، ۱۰ یا نهایتا ۱۰۰ واحد می سازند. 
این افراد مثل کمپانی هایی که چند ده هزار واحد احداث 
می کنند تحلیل روشــنی از تمام جوانب بازار مسکن 
ندارند. بنابراین وقتی مســئولی اعالم می کند که قرار 
است قیمت مسکن پایین بیاید )وعده ای که در طول ۵۰ 
سال گذشته هیچ وقت محقق نشده( نتیجه این می شود 

که این خرده سازها مثل گنجشــک از بازار مسکن پر 
می زنند و می روند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه قول و قرارهای 
غیراجرایی می تواند تولید مسکن را از حد فعلی به نصف 
برساند گفت: مسکن را همین سازندگان کشور خودمان 
احداث می کنند. کمتر سازنده ای از خارج برای پروژه های 
ساختمانی به ایران می آید. این تجربه را قبال داشتیم. 
سازنده خارجی تا می خواست کلنگ بزند سه سال طول 
می کشید، بعد قهر می کرد و می رفت؛ چون با قوانین 
دست و پاگیر کشور ما نمی توانست کنار بیاید.ستاریان 
در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن خاطرنشان کرد: 
فقط در دو سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار 
مسکن در حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل 

که بازار امالک همیشه دنبال یک ثبات سیاسی است.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه بخش مسکن پتانسیل 
سیاسی دارد نباید مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد. 
اگر برخورد سیاسی با مســکن شود کار پیش نخواهد 
رفت. در پروژه مسکن مهر تبلیغات جناحی و نگاههای 
سیاسی بر نگاههای فنی غلبه کرد و دیدید که طرح دچار 
چه مشکالتی شد. متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته 
تمامی دولتها با بخش مسکن برخورد سیاسی کرده اند. 
البته وقتی مسکن ساخته می شود یک رضایتمندی و 
رفاه در جامعه به وجود می آید و از نظر سیاســی برای 
جناح مدنظر خوب است اما حین اجرای طرح نباید نگاه 
سیاسی داشته باشیم؛ به گونه ای که حتی افراد فنی را 

کنار بگذاریم.

وعده کاهش قیمت مسکن مخرب است

سرمای زودرس رشد گیاه چای را متوقف كرد

۸۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

تاكنون از وزارت صمت تنها وعده شنیده ایم

صنعت خودرو سردرگم و بالتکلیف است
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معاون طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد
شرايط دريافت تسهيالت مكمل برای متقاضيان

عضو هیــات عامــل و معــاون طــرح و برنامه بانک مســکن شــرایط 
 دریافــت تســهیالت مکمــل خریــد مســکن بــرای متقاضیــان

 را تشریح کرد.
محمد حسن مرادی، عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن 
در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، اعالم کرد: با 
افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق نه تنها خانه اولی ها قادر به 
استفاده از این تســهیالت برای خرید مسکن خواهند بود بلکه متقاضیان 
تبدیل به احسن واحدهای مسکن و افرادی که پیش از این اقدام به دریافت 
تسهیالت برای خرید مســکن کرده بودند نیز می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند.
وی در این باره توضیح داد: خانه اولی ها می توانند پس از قولنامه ملک مورد 
نظر خود به همراه فروشــنده و تمام مدارک مالکیتی و هویتی طرفین ) 
فروشنده وخریدار( به بانک مراجعه کرده و اقدام به ارائه درخواست برای 

دریافت تسهیالت مسکن کنند.

مشاركت فعال بانك سامان در نمايشگاه ايران فارما
ششــمین نمایشــگاه بین المللی ایــران فارمــا، به عنــوان بزرگ ترین 
گردهمایــی بین المللــی صنعــت داروســازی کشــور بــا حضــور 
 فعال بانــک ســامان در محــل مصلی امــام خمینــی تهــران برگزار 

می شود.
به گزارش سامان رســانه، بانک ســامان با گســتره متنوعی از خدمات 
و محصوالت در حوزه هــای گوناگــون و برنامه جدی بــرای حمایت از 
فعاالن صنعت داروســازی در حوزه خدمــات ریالــی، ارزی و اعتباری 
بــا کادری کامــل متشــکل از مدیــران ارشــد، میانی و کارشناســان 
 متخصــص در ششــمین نمایشــگاه بین المللی ایــران فارمــا حضور

 خواهد داشت.
بر اســاس این گزارش، بانک ســامان که به واســطه خدمات گسترده و 
کامل خود در ســال های گذشــته به انتخاب اول شــرکت های تولیدی 
و صنعتی به ویژه در حــوزه غذا و داروی کشــور تبدیل شــده، در مدت 
برگزاری این رویــداد با برگزاری جلســات و مالقات حضــوری آخرین 
 خدمات و امکانات خــود را در اختیــار این حوزه اقتصادی کشــور قرار

 خواهد داد.
 گفتنــی اســت، نمایشــگاه بین المللــی دام و طیــور از 19 لغایــت 
21 مهــر در محــل مصلی امــام خمینی تهــران برگزار خواهد شــد و 
عالقه منــدان می توانند بــا حضــور در غرفه بانک ســامان در ســالن 
 مشــاور ه های فنــی الزم درزمینــه خدمات مالــی و بانکــی را دریافت 

کنند.

تعامل بانك توسعه تعاون با دستگاه های اقتصادی در 
استان ها موجب رونق منطقه ای می شود 

تعامل بانک توسعه تعاون با دستگاه های اقتصادی در استان ها موجب رونق 
منطقه ای می شودمدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: مدیران شعب و 
کارکنان بانک در سطح استان ها ارتباطات با نهادها و سازمان های اقتصادی 

را در اولویت قرار دهند.
 ارتباط با ســازمان هایی همچون؛ صمت، معاونت اقتصادی استانداری، 

معاونت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... باید تقویت شود.
حجت اله مهدیان در نشســت بررســی عملکرد مدیریت شــعب بانک 
 توســعه تعاون اســتان خراســان شــمالی افزود: بانک توســعه تعاون

 عالوه بر خدمات شــعبه ای و بانکداری؛ وظایــف و مأموریت هایی فراتر 
از چارچوب هــای متعارف بانکداری بر عهده دارد که پیشــبرد رســالت 
بانــک در ایجاد اشــتغال و حمایــت از واحدهای تولیــدی از مهم ترین 
راهبردهــای بانک توســعه تعــاون در اســتان ها اســت کــه تعامل و 
 هم افزایی با دســتگاه های اقتصادی اســتان در این حوزه بسیار اثربخش 

است.
وی ادامــه داد: نــگاه جامــع بــه مســائل بانکــداری داللت بــر این 
دارد کــه واحدهای بانکــی در ارائه انواع تســهیالت خــرد و نیز اعطای 
 تســهیالت اشــتغال آفریــن کالن، کارآیــی و ســهولت الزم را ایجاد

 نمایند.
مهدیان گفت: پیشــرفت مداوم عملیات بانکداری توسعه ای و رشد کمی 
و کیفــی آمارهای عملکــردی در همه واحدهای بانکی مســتلزم تالش 
همه جانبه همــکاران در تجهیز منابع، اعطای تســهیالت و ارائه خدمات 

تخصصی است.

پرداخت 33هزار فقره تسهيالت به مددجويان در 6 ماه
بانــک مهــر ایــران بــا هــدف توانمندســازی مددجویــان نهادهای 
 حمایتــی، بخــش قابــل توجهــی از تســهیالت خــود را بــه ایــن

 قشر تخصیص می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در ۶ماهه 
نخست ســال جاری مجموعاً ۳۳هزار و ۶۰۰ فقره تســهیالت به ارزش 
 بیش از ۶۳1۵ میلیــارد ریال به مددجویان نهادهــای حمایتی پرداخت 

کرده است.
گفتنــی اســت ایــن بانــک از ابتــدای همــکاری بــا نهادهــای 
 حمایتــی مختلف تــا کنــون تســهیالت قابــل توجهــی را پرداخت 

کرده است. 
پرداخــت ۴۳۵هزار فقره تســهیالت معــادل ۴۰هــزار و 2۸۵ میلیارد 
ریال به مددجویــان کمیته امداد امــام خمینــی)ره( و 129هزار فقره 
 تســهیالت به ارزش تقریبی 22هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان بنیاد 

برکت بخشی از این اقدامات است.
همچنین پرداخــت 11هزار فقره تســهیالت بــه ارزش 2۵2۰ میلیارد 
ریال بــه مددجویــان بهزیســتی و 12هــزار و ۵۰۰ فقره تســهیالت 
بــه ارزش 12۷2 میلیــارد ریــال بــه معرفی شــدگان بنیاد مســکن 
 انقــالب اســالمی، بخــش دیگــری از فعالیت هــای بانک مهــر ایران

 در این حوزه است. 
به عالوه این بانک پیش از این و در همکاری با معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، ۵۰هزار فقره تســهیالت به ارزش 1۴۰۰ میلیارد ریال به زنان 

سرپرست خانوار پرداخت کرده است.
عمده این تســهیالت مربوط به حوزه خوداشتغالی اســت. در واقع بانک 
مهر ایران ســعی کرده به جای پرداخت وام  در حوزه معیشتی، با پرداخت 
وام در حوزه اشتغال، این افراد را به سمت ایجاد درآمد پایدار برای خود و 

خانواده هایشان سوق دهد.
 به این صــورت فرد عالوه بــر اینکه بــرای بازپرداخت اقســاط خود به 
 مشــکل برنمی خورد، نیازش به دریافت کمک از سوی نهادهای حمایتی

 نیز کاهش می یابد.

بانک ها

آزمایش اطالع قطعی به کاربران اینستاگرام
اینستاگرام فیس بوک در حال آزمایش قابلیتی است که به کاربران درباره قطعی یا مسائل فنی در این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس مستقیما اطالع می دهد.در پی دو مورد قطعی 

اینستاگرام که هفته گذشته روی داد، این آزمایش در آمریکا اجرا می شود و طبق اعالم اینستاگرام، چند ماهی ادامه خواهد داشت.قطعی شش ساعته سرویس های فیس بوک که 
دوشنبه هفته گذشته روی داد، مانع دسترسی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون کاربر به سرویس های شبکه اجتماعی و پیام رسانی شامل واتس اپ، اینستاگرام و مسنجر شد.طبق گزارش گروه 

مونیتورینگ داون دتکتور، بسیاری از کاربران در ساعات ابتدایی روز دوشنبه با مشکالتی در اینستاگرام روبرو شدند.

رئیس کانون صرافان با بیان 
اینکه صرافی هــای قانونی 
فقط به شکل حضوری اقدام 
به معاملــه ارزی می کنند، 
گفت: کانون صرافان به طــور میانگین، ماهیانه ۵۰ تا 
1۰۰ صرافی غیرمجاز را در فضای مجازی شناســایی 

می کند.
به گزارش ایلنا، شــواهد گویای آن اســت که فعالیت 
صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز 
در فضای مجازی در ماه های اخیر روند رو به رشدی را 
تجربه کرده است. به طوریکه کاربران فضای مجازی با 
یک جستجوی ساده در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام 
و تلگرام با انبوه صفحات صرافی هــای ارز و رمزارز با 

تبلیغات پر زرق و برق مواجه می شوند.
این مســئله از آن جهت خطرساز اســت که انبوهی 
از پول های کالن مــردم نزد این صرافــان غیرمجاز 
در حال گردش و نقــل و انتقال اســت و این موضوع 
ریسک کالهبرداری در سطح ملی و گسترده را افزایش 

می  دهد.
در مردادماه امسال کانون صرافان اعالم کرد به همت 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( از ســال 9۰ تا 99 با 
۳۴۰۰ صرافی و معامله گران ارزی متخلف و غیرمجاز 
برخورد شــده اســت، که از این تعداد، 1۵۸۰ مورد 
در شهرســتان ها بوده و مابقی آنهــا در تهران مورد 
شناسایی قرار گرفته  است. بر همین اساس، در ۵ استان 
آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان 
و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، 211، 1۵۵، 

12۴، 11۵ صراف غیرمجاز شناسایی شده  است.
»خروج سرمایه از کشــور«، »پولشویی«، »فروش ارز 
تقلبی«، »قاچاق عمده ارز«، »فرار مالیاتی«، »نقل و 
انتقال ارز حاصل از قمار، شرط بندی« و »کمک به تجار 
متخلف در عدم بازگردانی ارز حاصل از صادرات« تنها 
نمونه هایی از تخلفات و جرائم صرافی های غیرمجاز در 

طول بحران های ارزی سال های گذشته بوده است.

خرید و فروش ارز فقط به شکل حضوری 
مجاز است

احمد لواســانی، رئیس کانون صرافان بــا بیان اینکه 

واحدهای مجازی خرید و فــروش ارز به هیچ عنوان 
قانونی نبوده و اطالق واژه صرافی مجازی بر آنها غلط 
است، عنوان کرد: تاکنون به هیچ واحدی که در فضای 
مجازی اقدام به معامله و تبدیل ارز می کند، مجوزی از 

سوی بانک مرکزی اعطاء نشده است.
وی با بیان اینکه صرافی های قانونی این مجوز را دارند 
تا برای تبلیغات، آموزش و معرفی خدمات خود اقدام به 
راه اندازی پیج یا صفحه در فضای مجازی کنند، خاطر 
نشان کرد: در دســتور العمل جدید بانک مرکزی به 
صرافی ها این اختیار داده شده است تا در فضای مجازی 
به شکل شفاف خود را معرفی و نرخ های موجود در تابلو 

خود را اعالم کنند.

نرخ های فضای مجازی باید امضای معتبر 
داشته باشد

رئیس کانون صرافان با اشاره به اینکه نرخ های اعالمی 
در فضای مجازی باید مستند به یک تابلو صرافی مجاز 
و یک نهاد ذی صالح باشــد، گفت: هــر صرافی که در 
فضای مجازی اقدام به انتشار قیمت و نرخ می کند نیز 
الزاماً باید مطابق با نرخ اعالمــی خود اقدام به خرید و 

فروش ارز کند.
لواسانی با بیان اینکه هرگونه اعالم نرخ بدون تعهد به 
انجام معامله ممنوع اســت، گفت: اعالم قیمت  بدون 
تعهد به معامله با همان نرخ، موجــب ایجاد نرخ های 
موهوم و کاذب در بازار می شود. طبق قانون الزاماً تمام 
مراحل خرید و فروش ارز نیز بایــد در محل فیزیکی 
صرافی انجام شود و معامله به شکل مجازی و اینترنتی 

کاماًل ممنوع است.
وی خاطر نشــان کرد: تمــام مراحل احــراز هویت و 
پرداخت وجه به شخص متقاضی ارز باید صرفاً به شکل 
حضوری انجام شود و مشتری قبل از دریافت مبلغ ارز 

موظف به امضای صورتحساب ارزی خود است.

ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیرمجاز شناسایی 
می شود

لواسانی با بیان اینکه کانون صرافان به شکل هفتگی 
در حال کشف و رصد صرافی های غیرمجاز در فضای 
مجازی اســت، گفت: به طور میانگین و تقریبی این 
کانون ماهیانه ۵۰ تا 1۰۰ صرافی غیرمجاز را شناسایی 
کرده و به ارگان های نظارتی و امنیتی معرفی می کند، 
اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از این صرافی ها 
مجدداً در پوشش و نام تقلبی دیگری به فعالیت های 

غیرقانونی خود ادامه می دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر معامالت غیرمجاز ارز 
در دو بستر فضای مجازی و حقیقی توسط سودجویان 
رقم می خورد، گفت: در کل کشور، حدود ۶۰۰ واحد 
مجاز معامالت ارزی به شکل صرافی نقدی یا صرافی 
حواله مشغول به فعالیت هستند که در وب سایت بانک 

مرکزی اسامی آنان قابل مشاهده است.

فروش خودسرانه ارز توســط صادرکنندگان 
متخلف

رئیس کانــون صرافان بیــان کرد: متخلفــان حوزه 
معامالت ارزی و صرافی به 2 دسته تقسیم می شوند؛ 
اکثر آن ها افــرادی مجرم و دارای شــاکی خصوصی 
هســتند و یا اینکه افرادی جاهل و غیر مطلع بوده که 
اقدام به خرید و فروش ارز بــدون مجوز بانک مرکزی 

می کنند.

وی با بیان اینکــه برخی از صادرکنندگان براســاس 
ناآگاهی اقــدام به فروش ارز به شــکل خودســرانه 
می کنند، گفت: متأسفانه این افراد به بهانه نبود صرافی 
در شهر محل سکونت خود،اقدام به فروش و توزیع ارز 

حاصل از صادرات خوددر بازار می کنند.

رشد دالالن ارز در سایه کمبود صرافی های 
قانونی

وی با بیان اینکه تعداد ۶۰۰ صرافی مجاز در کشــور 
ناکافی است و به تعداد بیشتری صراف نیازمند هستیم، 

گفت: صرف نظر از حساســیت صرافی هایی که دارای 
مجوز حواله بوده و به طور مستقیم با دور زدن تحریم 
و تجارت خارجــی در ارتباط هســتند، باید بگویم ما 
در زمینه تعــداد صرافی های نقدی با کمبود شــدید 

واحدهای مجاز مواجه هستیم.
رئیس کانــون صرافان با اشــاره به اینکــه درمبادی 
ورود و خروج مســافران، فرودگاه ها، اماکن متبرکه، 
نمایشــگاه های بین المللی و غیره با کمبود واحدهای 
ارزی تبدیل کننده اســکناس مواجه هستیم، گفت: 
تأســیس صرافی هــا دارای ضوابــط و بروکراســی 
سخت گیرانه ای است که باعث شده ما در این مکان ها 
با کمبود صرافی مجاز و نیز افزایش واحدهای غیرمجاز 

ارز مواجه شویم.

25 میلیارد تومان سرمایه شرط تأسیس 
یک صرافی کوچک!

لواسانی ادامه داد: دریافت مجوز تأسیس یک صرافی 
کوچک در فــرودگاه نیازمند ســرمایه ای معادل 2۵ 
میلیارد تومان اســت و با وجود اینکه عده ای زیادی از 
جوانان خواهان ورود به بازار قانونی خرید و فروش ارز 
هستند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر مانع از تحقق 

این امر می شود.
وی با بیان اینکه مجوز تأســیس صرافــی انحصاراً در 
اختیار بانک مرکزی است، گفت: در این زمینه نیازمند 
عزم همگانی دســتگاه ها برای تســهیل صدور مجوز 
صرافی هســتیم و همانطور که گفته شــد متأسفانه 

درخیلی از شهرهای کشورصرافی وجود ندارد.

خريد و فروش ارز در فضای مجازی غيرقانونی است

کشف ماهیانه ۵۰ تا ۱۰۰ صرافی غیرمجاز
25 ميليارد تومان سرمايه شرط تأسيس يك صرافی كوچك
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رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در ســال 99، ۵۰ 
محصول فناورانه به 22 کشور صادر شد، گفت: بیشترین میزان 
صادرات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.مهدی 
صفاری نیا در مراسم نوزدهمین اجالس سالیانه و جشنواره 
برترین های پارک فناوری پردیس که به صورت آنالین در محل 
این پارک برگزار شد، گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در 
سال 99 را ارائه کرد.وی افزود: پارک فناوری پردیس متشکل 
از مرکز شتابدهی نوآوری، صندوق توسعه فناوری های نوین، 
شبکه فن بازار ملی ایران، اینوتکس، شبکه فناوری و نوآوری، 
بنیاد علم و فناوری مصطفی، کارخانه هــای نوآوری، مرکز 
رشد فناوری نخبگان، پارک فناوری اقتصاد دیجیتال، پارک 
فناوری سالمت پردیس است.رئیس پارک فناوری پردیس با 
بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰ هکتار در تملک پارک فناوری 
پردیس است، تصریح کرد: این پارک ۴۰۷ عضو اصلی دارد.
صفاری نیا در خصوص اعضای پارک، اظهار داشت: 1۸ فضای 
کار اشتراکی، ۸۷ شتابدهنده عضو مرکز شتابدهی )متشکل 
از ۷2۰ استارت آپ(، ســه هزار و ۴۳۳ عضو حقوقی شبکه 
فناوری و نوآوری از اعضای خانواده پارک فناوری پردیس به 
شمار می رود.وی با بیان اینکه پارک فناوری پردیس اکنون 
1۵۸ شرکت تملیکی، ۶۴ شرکت استیجاری، 9۷ تیم نوپا، ۵1 
کارگزار خدمات تخصصی، ۳۷ عضو پارک از شعب را در خود 
جای داده است.رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در 
سال گذشــته 1۵۵ هزار میلیارد ریال میزان فروش شرکت 
های دانش بنیان عضو پارک فناوری پردیس بوده است، تأکید 
کرد: میزان فروش سال گذشته نســبت به سال 9۸ افزایش 
چشمگیری داشته است.صفاری نیا با بیان اینکه در سال 99، 
پنجاه محصول به 22 شرکت توسط شرکت های عضو پارک 
پردیس صادر شده است، خاطرنشان کرد: میزان این صادرات 

برابر با ۳۰۰ میلیون یورو بوده است.

جلوگیری از خروج ارز در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی

به گفته وی میزان صادرات این شرکت های دانش بنیان در 
ســال 99، 2۳۵ میلیون یورو باعث جلوگیری از خروج ارز از 
کشور شده که ۳2 درصد این میزان مربوط به حوزه الکترونیک 
و مخابرات، ۵2 درصد مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
و 1۸ درصد مربوط به سایر حوزه ها بوده است.رئیس پارک 

فناوری پردیس با بیان اینکه در سال گذشته مجموع سرمایه 
گذاری بخش خصوصی 2۵ برابر بیشتر نسبت به بخش دولتی 
بوده اســت، گفت: در مجموع ۷۷ هزار میلیارد ریال توسط 
بخش خصوصی در ســاختمان و تجهیزات پارک ســرمایه 
گذاری شده است. صفاری نیا تأکید کرد: همچنین 2۰۰ هزار 
مترمربع در حال طراحی و ساخت برای اختصاص به فضاهای 
پژوهشی و فناوری سرمایه گذاری می شــود.وی افزود: در 
مجموع سه هزار میلیارد ریال توسط دولت در سال گذشته 
در پارک فناوری پردیس ســرمایه گذاری شد؛ همچنین در 
بخش تحقیق و توسعه شش هزار و 2۰۰ میلیارد ریال سرمایه 

گذاری شده است.

هم افزایی اعضای پارک با دانشگاه ها در سال ۹۹
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در ســال 99 هم 
افزایی ویژه ای بین اعضای پارک فناوری پردیس و دانشگاه 
ها محقق شد، تصریح کرد: جذب ۸2 استاد دانشگاه، انجام 
9 پایان نامه در شرکت ها، اشتراک گذاری 2۸ مورد امکانات 
آزمایشگاهی و کارگاهی، انتشار ۳9 مقاله داخلی و خارجی، 
جذب ۴۵ کارآموز ودانشجو و انجام 1۳ پروژه مشترک بین 
شرکت های عضو با دانشــگاه ها از جمله همکاری های بین 
پارک و دانشگاه های کشور بوده است.صفاری نیا با بیان اینکه 
در سال گذشته ۳۳ دانش فنی توسط شرکت های عضو پارک 
بومی سازی شــده اند، تأکید کرد: همچنین دو پروژه با دو 
کشور خارجی به سرانجام رسید.وی افزود: در مجموع هزار 
و ۷۳۷ محصول توسط شرکت های دانش بنیان عضو پارک 
فناوری پردیس به تولید رسیدند که جزو محصوالت جدید به 

شمار می روند.

تسهیل تجاری سازی و توسعه خدمات تخصصی 
در سال ۹۹

رئیس پارک فنــاوری پردیس اظهار داشــت: ایجاد دو هزار 
فرصت اســتخدام و کارآموزی، ارائه 1۸۰ مورد مشاوره برای 
تجاری سازی، ارزیابی اختراع، تدوین مدل های کسب و کار 

طرح های دانش بنیان، آموزش 2۳۸ هزار نفر ساعت در 12۴ 
دوره، جذب ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی و 
صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت مالی ۸۰ مورد از شرکت 
های عضو از جمله تسهیالت پارک فناوری پردیس به شرکت 

های عضو بوده است.

حمایت از توسعه بازار شــرکت ها و حضور در 
مناقصات

صفاری نیا با بیان اینکه در ســال 99، ۵۳ فقره تسهیالت به 
مبلغ ۳۰2 میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان ارائه شده 
است، بیان کرد: همچنین 11۷ فقره ضمانت نامه برای حضور 
در مناقصات به میزان دو هزار و 1۳2 میلیارد ریال به شرکت 
های دانش بنیان صادر شده است.وی ادامه داد: در سال گذشته 
بیش از هزار جلسه مواجهه تجاری بین شرکت های دانش 

بنیان و سرمایه گذاران توسط پارک برگزار شد.

کمک به رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ
رئیس پارک فناوری پردیس در خصوص رفع نیازهای صنایع 
بزرگ توسط شرکت های عضو پارک، گفت: بیش از ۵۰ پروژه 
در قالب 2۰ قرارداد با صنایع مختلف بــه ارزش هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال اجرا شد و بیش از صد نیاز صنایع به محصوالت 

هایتک نیز به مرحله بومی سازی رسید.
به گفته صفاری نیا در مجموع پنج قرارداد پژوهشی به میزان 
1۸۰ میلیارد ریال برای کمک به رفع نیازهای فناورانه صنایع 

بزرگ منعقد شد.

برخورداری از معافیت ها و مزایای قانونی
وی افزود: در ســال گذشــته ۳ درصد از 9 درصد مالیات 
بر افزوده به پارک های فناوری برای توســعه زیرساخت 
شهری اختصاص یافت و از سوی دیگر خدمات تخصصی 
نظام وظیفه 2۰ نفر در شرکت های عضو انجام شد.رئیس 
پارک فناوری پردیس با اشاره به دیگر معافیت ها و مزایای 
قانونی، گفت: بهره مندی سه هزار و 1۵۳ نفر از پرسنل ۵۷ 

شــرکت عضو از معافیت مالیات بر حقوق و برخورداری از 
۸9 شرکت به میزان هزار و 92 میلیارد معافیت مالیات بر 
عملکرد از دیگر مزایای قانونی بود که در سال گذشته برای 
شرکت های دانش بنیان اعمال شد.صفاری نیا با بیان اینکه 
سه نهاد تخصصی در پارک فناوری پردیس مستقر هستند، 
تأکید کرد: مجتمع حل اختالف شرکت های دانش بنیان 
و نخبگان، اداره صمت استان تهران و دفتر مالکیت معنوی 
سازمان ثبت و اســناد و امالک کشــور در پارک فناوری 

پردیس مستقر هستند.

امکان فعالیت نخبگان مقیم خارج از کشور در 
پارک فناوری پردیس

صفاری نیا ادامه داد: در سال گذشته پنج مورد اعطای 
تسهیالت برای جذب ایرانیان متخصص غیر مقیم اعطا 
شد و دو شرکت دانش بنیان توسط این ایرانیان غیر مقیم 
در پارک مستقر شدند. همچنین دو مورد اشتغال از این 
افراد را در شرکت های دانش بنیان عضو پارک داشتیم.

رئیس پارک فنــاوری پردیس گفــت: در مجموع ۳۰ 
شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان غیرمقیم در پارک 

اداره می شوند.

مجوزها و تفاهم نامه های در سال ۹۹
صفاری نیا گفت: انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها از جمله 
دانشگاه آزاد، انعقاد تفاهم نامه با استانداری تهران جهت 
ایجاد و گســترش نوآوری پردیس، انعقاد تفاهم نامه با 
سازمان اوقاف و امور خیریه برای مشارکت در توسعه ناحیه 
نوآوری پردیس، انعقاد موافقت نامه با وزارت ارتباطات برای 
راه اندازی پردیس اقتصاد دیجیتال، انعقاد تفاهم نامه با 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای ایجاد 
شهرک مسکونی شاغالن در پارک پردیس از جمله تفاهم 

نامه ها در سال 99 بوده است.
به گفته وی همچنین انعقاد قرارداد خرید ۳2۷ هکتار از 
اراضی توســعه ناحیه نوآوری پردیس با وزارت مسکن و 
شهرسازی و تصویب طرح ایجاد ستاد امور فناوری و نوآوری 
استان تهران ذیل کارگروه آموزش و پژوهش استان تهران 
به مدیریت پارک فناوری پردیس از دیگر تفاهم نامه های 

سال گذشته بوده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

عدم حذف دهک های پردرآمد از جمع یارانه بگیران تا 
جای پیش رفته که در سال گذشته بیش از 2۳ میلیون 
نفر در سه دهک باال درآمدی شناسایی هم شده اند اما 
اقدامی جهت حذف آنها صورت نگرفته اســت،  در این 
شــرایط حداقل هزینه پرداخت یارانه به آنها در سال 
گذشــته 12 هزار میلیارد تومان بوده است.به گزارش 
ایســنا، جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانــه بگیران که 
حدود 9۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد، 
در حالی حدود 1۰ ســال اســت یارانه نقدی دریافت 

می کنند که با وجود تکلیف چندباره در قوانین بودجه 
سنواتی برای حذف دهک های پردرآمد هیچ گاه اقدام 
جدی درباره آن صورت نگرفته است.دولت گذشته به 
دفعات در قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک باالی 
درآمدی از لیست یارانه بگیران بود، اما هر بار به بهانه های 

متفاوت از جمله نبــود بانک های اطالعاتی دقیق یا در 
ادامه نگرانی از خطا در شناسایی و حذف افراد کم درآمد 
نسبت به این مهم اقدام  نکرد و ساالنه حداقل ۴2 هزار 
میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت کرده اســت.
این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه 99 از این 

حکایت دارد در سال گذشــته با توجه به تکلیف قانون 
بودجه برای حذف سه دهک باالی درآمدی، بیش از 2۳ 
میلیون نفر از سه دهک باال شناسایی شدند اما اقدامی از 
سوی دولت جهت قطع یارانه آنها انجام نشده است.این 
حجم از افراد پردرآمد در حالی یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی 
دریافت می کند که مجموع هزینه پرداختی در سال به 
آنها به حدود 12 هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می رسد که 
رقم قابل توجهی است اما دولت ترجیح داده نسبت به 

حذف آنها عقب نشینی کند.

صادرات 50 محصول شركت های عضو پارک فناوری پرديس به 22 كشور

افزایش 25 برابری سرمایه گذاری بخش خصوصی

 هزار ميلياردی برای پردرآمدها!

پول پاشی 12 هزار میلیاردی برای پردرآمدها!


