
داده ها نشان داد که فروش خودرو در اتحادیه اروپا در نیمه اول 
ســال جاری ۱۴ درصد کاهش یافته است زیرا کمبود عرضه 

همچنان تولیدکنندگان را آزار می دهد.
به گزارش ایســنا، داده های انجمن خودروسازان اروپا نشان 
می دهد که با کمبود تراشه های رایانه ای، فروش خودروهای 
جدید در اتحادیه اروپا به ۴.۶ میلیون دســتگاه کاهش یافته 

است.
فروش در ایتالیا ۲۲.۷ درصد، ۱۶.۳ درصد در فرانســه، ۱۱ 

درصد در آلمان و ۱۰.۷ درصد در اسپانیا کاهش یافته است. 
در سال گذشته، صنعت خودرو با کمبود تراشه های رایانه ای 
که بسیاری از سیستم های خودرو را کنترل می کند، گرفتار 
بوده است زیرا تولیدکنندگان تراشه نتوانستند با تقاضای خود 
همراه باشند چون اقتصاد جهان پس از همه گیری کووید-۱۹ 

بهبود یافته است.
نااطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش قیمت ها و افزایش 
نرخ های بهره ممکن است مانع از بهبود فروش در آینده شود. 

در حالی که وضعیت تراشه های کامپیوتری رو به بهبود است، 
خودروســازان اروپایی تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین 
قرار گرفتند زیرا تعدادی از سازندگان قطعات در آنجا مستقر 
بودند. نااطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش قیمت ها 
و افزایش نرخ های بهره ممکن است مانع از بهبود فروش در 
آینده شود زیرا مصرف کنندگان هزینه های خود را برای اقالم 

بزرگ کاهش می دهند.
فولکس واگن جایگاه خود را در صــدر رده بندی حفظ کرد 

اما ســهم بازار گروه آلمانی از ۲۵.۸ به ۲۴.۱ درصد در نیمه 
اول سال کاهش یافت. فروش با ۱۹.۴ درصد کاهش به ۱.۳۵ 
میلیون دستگاه رسید. استالنتیس همچنین شاهد کاهش 
ســهم بازار خود بود و از ۲۱.۳ به ۱۹.۴ درصد کاهش یافت 
زیرا فروش این خودروساز اروپایی-آمریکایی با ۲۱.۱ درصد 

کاهش به ۱.۰۹ میلیون دستگاه رسید.
در همین حال، هیوندای فروش خود را ۱۲.۶ درصد افزایش 
داد و به ۵۵۶ هزار و ۳۶۹ دستگاه رسید که به سازنده کره ای 

کمک کرد تا ســهم بازار خود را از ۷.۶ به ۹.۹ درصد افزایش 
دهد. رنو فروش خود را با کاهش هفت درصدی به ۵۲۲ هزار 
و ۳۱۵ دستگاه رســاند اما گروه فرانسوی با این وجود شاهد 

افزایش سهم بازار خود از ۸.۷ به ۹.۳ درصد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها تولیدکننده ای که فروش 
خود را در اروپا در نیمه اول سال افزایش داد هوندا بود، اما تنها 
۳۷۱ هزار و ۱۳ دستگاه خودرو فروخت و کمتر از یک درصد 

از سهم بازار را در اختیار داشت.

مالیات از خانه و خودروهای لوکس پایه های جدیدی 
در نظام مالیاتی ایران هســتند کــه در این زمینه، 
انتقاداتی از پایین بودن نرخ های تعیین شده تا کند 
بودن روند اخذ مالیات به این دو پایه و ســازمان امور 

مالیاتی مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر اخذ مالیات از خانه 
و خودروهای لوکس وارد نظام مالیاتی کشــور شده 
است که براســاس قانون بودجه، خانه های باالی ۱۰ 
میلیارد تومان و خودروهای باالی یک میلیارد تومان 
مشمول مالیات شدند.  از زمان تصویب این ارقام برای 
اخذ مالیات از این خانه و خودورها تاکنون، همواره یکی 
از موضوعات انتقادی مهمی که از ســوی کارشناس 
مطرح می شود، پایین بودن نرخ های تعیین شده برای 
این خانه ها و خودروهاست که به اعتقاد کارشناسان، 
این نرخ ها همه لوکس نشین ها را در تور مالیات قرار 
نمی دهد.  اما به این نکته کارشناسی توجه نشده بود تا 
اینکه ارقام ثبت شده از مالیات های اخذ از این دو پایه 
مالیاتی نشان داد که مالیات قابل توجهی تاکنون از 

خانه و خودروهای لوکس دریافت نشده است. 
اینگونه که از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس 
شناسایی شده در سال گذشته، معادل ۲۰۰ میلیون 
تومان مالیات گرفته شد و در دو ماهه سال جاری نیز، 
فقط ۲۷ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان از این خانه ها 

مالیات دریافت شده است.
البته، اوضاع مالیات گرفتن از خودروهای گران قیمت 
به نسبت خانه های لوکس بهتر است، اینگونه که آمارها 

نشان می دهد، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات 
از محل خودروهای لوکس شناســایی شده در سال 

گذشته وصول شده است.
در دو ماهه ســال جاری نیز، معادل ۵ میلیارد و ۵۵ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از محــل مالیات بر انواع 
خودروهای ســواری و وانت دوکابین دارای شــماره 

انتظامی شخصی گران قیمت مالیات اخذ شده است.
از ســوی دیگر، گزارش تفریغ بودجــه در دو ماهه 
سال جاری نیز نشان می دهد که کمترین تحقق به 
ردیف های درآمدی مالیات بر واحدهای مســکونی 
لوکس، خودروهای لوکــس با صفر درصد اختصاص 
یافته است.  در شــرایطی که روند کند اخذ مالیات از 
لوکس نشین ها به خصوص صاحبان خانه های گران 
قیمت، صدای بسیاری از مسئوالن و مجلسی ها را بلند 
کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت اجرایی برای 
اخذ مالیات از خانه های لوکس گله کرد و خواســتار 
کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی برای 
اخذ این مالیات شــد. طبق گفته خاندوزی، تا زمانی 
که صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد 
خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا 
حساب مالیاتی نباشد، نمی توان از وی مالیات گرفت؛ 
یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، 

ابزاری برای وصول آن وجود دارد.
این اظهارات خاندوزی در حالی است که بر اساس اعالم 
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، در 
راستای اخذ مالیات از خانه های لوکس و مطالبه حق 

دولت، کسانی که نسبت به پرداخت این مالیات اقدام 
نکنند، طبق مقررات مــاده ۲۱۸ قانون مالیات های 
مستقیم اموالشان برای وصول مالیات با رعایت مقررات 

قانونی مربوطه توقیف خواهد شد.
اکنون، جهانگیر رحیمی - مدیر کل دفتر طراحی و 
تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفت وگو با ایسنا درباره 
انتقادات مطرح شده درباره مالیات از خانه و خودروهای 
لوکس گفت: این قبیل انتقادات غیرمنطقی است زیرا 
سازمان امور مالیاتی باید به مشــموالن این مالیات 
فرصت اعتراض نسبت به مالیات تعیین شده بدهد و 
نباید مشموالن هر مالیاتی که سازمان تعیین می کند 
را در مدت کوتاهی پرداخت کننــد. وی افزود: اگر به 
این سمت برویم، باز هم ســازمان امور مالیاتی مورد 
انتقاد قرار می گیرد که چرا بدون دادن مهلت و امکان 

اعتراض، مشموالن را تحت فشار قرار می دهد؟ 
رحیمی ادامه داد: اولین ســال اجــرا و اخذ مالیات 
خانه و خودروهای لوکس اســت و در مقایسه با سایر  
پایه های مالیاتی که ســالیان سال است در حال اجرا 
هستند، نباید برخورد با مشموالن آن با باقی مالیات ها 
یکسان باشد بلکه باید در جامعه نسبت به این مالیات 

فرهنگ سازی شکل بگیرد تا نهادینه شود.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی تاکید کرد که در 
زمان نقل و انتقال این واحدهای مسکونی حتما مالیات 
وصول می شــود و در کل، مالیاتی است که دیر و زود 
دارد اما سوخت و ســوز ندارد و باید برای وصول این 

مالیات صبر کرد. 

مایکروسافت یک ویژگی جدید با عنوان »محافظت از 
شبکه تلفن همراه«   معرفی کرده است که قابلیت های 
تشخیص تهدید پلتفرم و محافظت در برابر تهدیدات 

مرتبط با وای فای را گسترش می دهد.
به گزارش ایســنا به نقل از نیووین، مایکروسافت 
یک ویژگی جدید  با عنوان »محافظت از شــبکه 
  Defender for Endpoint تلفن همراه« را در
شبکه های سازمانی به طور فزاینده ای از دستگاه های 
تلفن همراه از طریق اتصال بی سیم استقبال می کنند. 
این گوشی های هوشمند و دستگاه های قابل حمل 
می توانند تهدید امنیتی مهمی باشــند. محل های 
کار ترکیبــی به طور مداوم در معــرض تهدید یک 
حمله ســایبری قرار دارند. تهدیدهــا می توانند از 
طریق شبکه های وای فای که اغلب خود آسیب پذیر 
هستند، وارد شــوند. حفاظت از شبکه تلفن همراه 
همچنین تالش خواهد کرد تا از شبکه های شرکتی 
در برابر حمالت مخربی که از دستگاه های در معرض 

خطر نشات می گیرند محافظت کند. مایکروسافت 
ادعا کرد که شبکه ها پیچیده تر شده اند و در صورت 
عدم مراقبت، فرصت هایی برای فعالیت های مجرمانه 
فراهم می شــود. این شــرکت گزارش داد: »برای 
مبارزه با ایــن موضوع، مایکروســافت یک ویژگی 
 Defender for محافظت از شبکه تلفن همراه را در
Endpoint ارائه می کند که به ســازمان ها کمک 
می کند تا نقاط ضعف نقطه پایانی را با کمک اطالعات 
قوی شناســایی، ارزیابی و اصالح کننــد. کاربران 
 Microsoft Defender for اکنون می توانند با
Endpoint از این ویژگی جدید در هر دو پلتفرم 

اندروید و iOS بهره مند شوند.
 Microsoft Endpoint مرکــز مدیریــت
Manager دســتورالعمل هایی در مورد تنظیم 
 iOS حفاظت شبکه برای دســتگاه های اندروید و
دارد. اکثر حفاظت های موجود در این پلتفرم معموال 
به طور پیش فرض در اکثر دستگاه های تلفن همراه 

فعال می شــوند. ویژگی هایی محافظتی که برای 
شبکه تلفن همراه ارائه می دهد، بدین ترتیب است: 
محافظــت در برابر تهدیدات مرتبط بــا وای فای و 
سخت افزارهایی که سعی می کنند به شبکه سرک 
بکشند. اعالن های هنگام شناسایی یک تهدید مرتبط 
با وای فای. یک تجربه هدایت شده درون برنامه برای 
اتصال به شــبکه های امن. گزینه های اصالح برای 
تغییر شبکه ها وقتی شبکه ای »ناامن« یا مشکوک 
تشخیص داده شود. یک هشدار با اولویت متوسط 
در هنگام شناسایی یک شبکه مشکوک و یک هشدار 

اطالعاتی هنگام شناسایی یک شبکه ناامن.
MDE برای ذخیره سازی و اعالن در دستگاه های 
iOS بــه مجوزهــای نصــب نیــاز دارد. کاربران 
گوشــی های هوشــمند اندرویدی باید مجوزهای 
موقعیت مکانی را اعطا کنند تا به MDE اجازه داده 
شود شبکه های آنها را نظارت کند و آنها را از هرگونه 

تهدید مطلع کند.

رقیب ویتنامی تســال به زودی تولید خودروهای 
گازسوز را متوقف می کند.

به گزارش ایســنا به نقــل از بلومبرگ، شــرکت 
خودروســازی وین فســت )VinFast(، سازنده 
خودروهــای برقی ویتنــام اعالم کرد کــه تولید 
خودروهای گازســوز را تا پایان آگوســت ۲۰۲۲، 
یعنی چهار ماه زودتر از آنچه قبال برنامه ریزی شده 
بود، متوقف خواهد کرد زیرا فروش جهانی شاسی 
بلندهای الکتریکی را افزایش می دهد و قصد دارد 

یک کارخانه در ایاالت متحده افتتاح کند.

بر اساس این بیانیه ای، این شــرکت از هم اکنون 
تا پایان آگوســت بــر روی تولید تمرکــز خواهد 
کرد تا رزروهــای قبلــی را انجام دهــد و به طور 
 همزمان تبدیل به یک تجــارت کامل خودروهای 

برقی شود.
این خودروســاز که توســط فام نهــات ووونگ، 
ثروتمندترین مــرد ویتنام حمایت می شــود، ۶ 
نمایشگاه در کالیفرنیا افتتاح کرد زیرا تالش می کند 

به بازار ایاالت متحده تحت سلطه تسال نفوذ کند.
ایــن نمایشــگاه اولین نمایشــگاه وین فســت 

در خارج از ویتنام اســت و قصــد دارد در نهایت 
بیش از ۳۰ نمایشــگاه در ایالــت و جاهای دیگر 
 افتتاح کند تا مســتقیما به مشــتریان آمریکایی

 بفروشد.
 وین فست که توسط این میلیاردر در سال ۲۰۱۷ 
تاسیس شد، در ســال ۲۰۱۹ شــروع به ساخت 
خودروهای گازسوز کرد. این شرکت که می گوید 
حدود ۷۳ هزار رزرو بــرای خودروهای برقی خود 
در سراســر جهان دارد و بیش از ۶۵ هزار خودروی 
گازسوز در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ فروخته است.

صادرات نفت کوره روسیه به عربستان سعودی در سه 
ماهه دوم که سعودیها به دنبال اختصاص نفت بیشتری 
برای صادرات و استفاده از ســوخت ارزان وارداتی برای 

تولید نیرو بودند، تقریبا دو برابر افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، عربســتان ســعودی یکی از معدود 
کشورهایی است که از نفت خام برای تولید برق استفاده 
می کند. با این حال، اقداماتی را دنبال می کند تا با افزایش 
تولید گاز طبیعی و سوئیچ نیروگاه ها از نفت به گاز، میزان 
مصرف نفت خــام را کاهش داده و نفت بیشــتری را به 
صادرات اختصاص دهد. تخفیفی که قیمت نفت خام و 

نفت کوره روسیه به دلیل تحریم های غربی پیدا کرده است، 
نفت کوره روســیه را به خوراک مورد عالقه نیروگاه های 
ســعودی در فصل اوج تقاضای تابســتانی تبدیل کرده 
است. با این حال، این افزایش وابستگی به سوخت روسیه، 
احتماال باعث می شود ماموریت جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، برای متقاعد کردن عربستان سعودی به حمایت از 
تعیین سقف قیمت روی نفت و سوختهای روسیه، چالش 
بیشتری پیدا کند. سعودیها روابط نزدیکی با روسیه دارند 
و حمایت آنها از طرح آمریکا برای اعمال سقفی روی قیمت 
نفت روسیه، این روابط را مخدودش خواهد کرد. عربستان 

سعودی تنها کشوری نیست که خرید سوختهای روسیه 
را افزایش داده اســت. بلومبرگ هفته گذشته گزارش 
کرد دیزل و سوختهای دیگر تولید روسیه که خریداران 
اروپایی به دلیل واهمه از نقض تحریمها، حاضر به دریافت 
آنها نیستند، به خاورمیانه ســرازیر شده است. بعضی از 
تحلیلگران انتظار دارند صادرات ســوختها از روسیه به 
خاورمیانه، در نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کند. 
طبق آمار شــرکت تحقیقاتی ورتکسا، صادرات سوخت 
روسیه به خاورمیانه پس از پنج ماه رشد متوالی، تا ژوئن، 

به ۱۵۵ هزار بشکه در روز رسید.

فروش خودرو در اروپا از رونق افتاد

قابلیت جدید مایکروسافت برای ایمن کردن وای فایزور مالیات به لوکس ها نمی رسد؟

عربستان به سوخت ارزان روسیه نه نگفترقیب تسال در ویتنام متحول شد
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با وجود صدور انواع قوانین حمایتی 
دانش بنیان ها با دست خالی فعالیت می کنند  

سود بین بانکی 
از ۲۱ درصد گذشت

خریدهای احتیاطی 
در بازار ارز

زنگ خطر مهاجرت 
دانش بنیان ها 

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ضرورت تسهیل 
امور دانش بنیان ها 

شعار ســال به نام دانش بنیان ها 
شد اما در عمل همه امور به 
کام قاچاق رقم خورد. باید 
ســازوکاری راه اندازی می 
شد تا تمام نهادهای حاکمیتی قاچاق را ضربه فنی 
می کردند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه افزایش 
قاچاق منجر به اختالل در نظم کاری شرکتهای 
دانش بنیان و نوپا شد. همواره توسط متولیان امر 
اعالم می شــود وام های زیادی برای شرکتهای 
دانش بنیان در ســال جاری در نظر گرفته شده 

است. در این...

  مهدی غیبی، کارشــناس 
اقتصاد دیجیتال
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افت ۱۰ هزار 
واحدی بورس

بالتکلیفی 
واردات خودرو

قیمت  دارو   از کارخانه تا مصرف کننده 45 درصد بیشتر می شود

گرانی   افسارگسیخته   دارو
صفحه3

صفحه2

شکست   طرح های   حمایتی  مسکن
راه   خانه دار  شدن   اقشار ضعیف   چیست؟

شاخص کل بورس شنبه بیست وپنجم تیرماه_ با 
افت ۱۰۰۰۱.۹۵ واحدی به ۱,۴۸۰,۰۴۹.۸۹ واحد 
رسید. از تغییر شاخص های دیگر بورس می توان به 
رشد ۱۴۳۵.۸۵ واحدی شاخص کل هم وزن اشاره 
کرد. بورس تهران همچنان با نماگرهای قرمز پوش در 
حالی نظاره گر خروج پول حقیقی ها از سهام و ورود به 
صندوق های با درآمد ثابت است که در شبکه بانکی به 
دنبال سرنخ تغییرات نرخ سود است. به گزارش مهر، 
شاید تنها معامله گری که روز گذشته در بازار سهام 
فعالیت پر حجمی داشت، استیشن بانک مرکزی در 
بازار بدهی فرابورس بود کــه عملیات بازار باز اوراق 
بدهی را در حجم قابل توجهی انجام داد. در کلیت 
معامالت روز گذشته همچنان فشار فروش از سوی 

معامله گران اغلب حقیقی...

واردات خودرو، موضوعی که به یکی از چالش های 
اصلی صنعت خودرو طی حداقل یک سال گذشته 
بدل شده است. هر چند در خرداد ماه امسال به نظر 
می رســید که گره واردات خودرو باز شده باشد اما 
با وجود صحبت هایی مبنی بر نهایی شــدن آیین 
نامه واردات و در حالی که روزهــای پایانی تیر ماه 
را سپری می کنیم، این آیین نامه در ایستگاه هیات 
دولت متوقف شده است. به گزارش اقتصادآنالین 
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس اواسط خردادماه 
قانون واردات خودرو را به دولت ابالغ کرد و تا به طور 
رسمی واردات که پس از چهار سال ممنوعیت و کش 
و قوس های فراوان باالخره آزاد شــود. خودروهای 
وارداتی ای که به نظر می رســد یکی از برنامه های 

اصلی وزارت صمت برای...



اقتصاد2
ایران

دالر بازار آزاد وارد کانال جدید شد
خریدهای احتیاطی در بازار ارز

بازار ارز شــنبه 25 تیر ماه تحت تاثیر سفر رئیس 
جمهور آمریکا به عربستان بود.  بایدن بعد از بیانیه 
مشترک با اسرائیل عازم عربستان شد و بعد از دیدار  
با مقامات سعودی یک بیانیه ضد ایرانی مشترک بین 
این دو کشور صادر شد. در بیانیه مشترک دو کشور 
آمده است که آمریکا از عربستان سعودی حمایت 
نظامی می کند و این کشور عربی نیز متعهد به حفظ 
تعادل بازار جهانی نفت می شود. همچنین در این 
بیانیه ضد ایرانی دو کشور بر توقف دخالت ایران در 
امور داخلی کشورها و جلوگیری از دستیابی ایران به 
سالح اتمی تاکید می کنند. روز گذشته قیمت دالر 
امروز در کانال جدید  و باالی مرز مقاومتی جدید 
معامله شــد. البته برخی  دیگر از فعاالن بازار می 
گفتند در کنار سیگنال های سیاسی ، صدای افزایش 
نرخ دالر از مرزها به تهران رسیده است و برای همین 
دالر تهران آرایش صعودی به خود گرفته است.  روز 
گذشته بازار هرات باالخره بعد از چند روز تعطیلی به 
مناسب عید قربان نرخ زد. قیمت دالر هرات امروز در 
مقایسه با قبل از تعطیالت در کانال جدید قرار گرفته 
بود و بیش از 1 هزارو 300 تومان نسبت به قبل از عید 
قربان باالتر بود. در ســلیمانیه هم نرخ دالر از نیمه 

کانال جدید عبور کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، موتور دالر چند وقتی  به 
دلیل اعمال سیاست های جدید ارزی در تهران 
خاموش شد و اسکناس آمریکایی در یک محدوده 
خاص توقف کرد. از روز پنجشنبه گذشته با سفر 
بایدن به تل آویو زمزمه هــای درباره امضای یک 
بیانیه مشترک بین آمریکا و اسرائیل در بین معامله 
گــران دالر پیچید  و به تبع آن نرخ دالر شــتاب 

گرفت و به سمت کانال جدید حرکت کرد.
رئیس جمهور ایاالت متحده و نخســت وزیر اسرائیل 
»بیانیه مشــترک بیت المقدس« را امضــا کردند که 
در آن بر لزوم توســعه روابط بیشــتر رژیم اسرائیل  با 
کشورهای منطقه تأکید کردند.  در این بیانیه آمده است 
که واشنگتن به امنیت و حفظ برتری نظامی اسرائیل 
در منطقه همچنان پایبند است و اجازه دستیابی ایران 
به سالح هســته ای را نخواهد داد و آمریکا آماده است 
تا از تمام عناصر قدرت ملی خود برای اطمینان از این 
نتیجه استفاده کند و همچنین خود را متعهد به مقابله 
با فعالیت های مستقیم ایران یا فعالیت هایی که از طریق 
گروه های همسو با خود همچون حزب اهلل لبنان، حماس 

و جهاد اسالمی انجام می دهد، می داند.

بازدید عضو هیات مدیره بانک 
از شرکت پویا گستر خراسان

ناصر ســیف اللهی عضو هیات مدیره به همراه روح 
اله قاسمیان رئیس اداره کل روابط عمومی و مشاور 
مدیرعامل و تعدادی از مدیران ستادی خراسان رضوی 
از شرکت پویا گستر خراسان بازدید کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سیف 
اللهی در سومین روز از سفر خود به استان خراسان 
رضوی از شرکت پویا گستر خراسان بازدید و با سهیل 
یزدان بخش رئیس هیات مدیره این شرکت به گفتگو 
نشست.در این دیدار وی ضمن تشریح خدمات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران گفت: محصوالت متمایز این 
بانک ابزاری بسیار قدرتمند در جهت افزایش انگیزه 
کارکنان شرکت است که می تواند بر میزان بازدهی 
کاری آنها نیز تاثیر خوبی بگذارد.عضو هیات مدیره 
بانک افزود: در کنار ارائه خدمات منحصر به فرد ،این 
بانک ساده ترین نوع ضمانت را از مشتریان خود اخذ 
می کند که این موضوع در تسریع و تسهیل فرآیند 

دریافت وام بسیار حائز اهمیت است.

بازدید مدیرعامل بانک مسکن 
از پروژه زندگی

دکتر شایان از پروژه مسکونی زندگی واقع در منطقه 
رسالت مشهد که توسط شرکت بتن ساز تربت در حال 
احداث می باشد، بازدید کرد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ،مدیر عامل بانک در بازدید از این 
پروژه مسکونی بر تسریع در پرداخت تسهیالت جهت 
تکمیل این واحدها تاکید کرد. وی همچنین با اشاره 
به واگذاری تعــداد 2700 واحد در طرح نهضت ملی 
مسکن به این شرکت، تعامل بیشتر بانک و دستگاه های 
اجرایی با شرکت مجری را به منظور تسریع در احداث 
و واگذاری واحدها مورد تاکید قرار داد. براســاس این 
گزارش علي اکبر حسینعلیزاده مدیر عامل شرکت بتن 
ساز تربت ضمن تقدیر و تشــکر از حمایت های بانک 
مسکن در تامین مالی پروژه های مسکونی، درخصوص 
پروژه مسکونی زندگی این شرکت اظهار داشت: این 
پروژه دارای 2120 واحد می باشد و از پروژه های در حال 
احداث این شرکت است که از محل تسهیالت پرداختی 
بانک مسکن در بخش بازسازی و بهسازی بافت فرسوده  

و ناکار آمد شهری تامین مالی شده است.

خبر

دولــت در دوره های مختلِف 
بعد از انقالب، سیاســتهایی 
در زمینه   ی مســکن اعمال 
کرده اســت که بــه گفته ی 
کارشناسان جز معدودی از این 
سیاستهای اعمال شده در سالهای اولیه ی انقالب، هیچ 
کدام نتوانسته نیاز مسکِن دهک های پایین جامعه را حل 
کند. به گزارش ایلنا عبدالوهاب ُشهلی بُر )جامعه شناس 
و پژوهشگر توســعه( در خصوص بحران مسکن و علت  
عدم موفقیِت طرح های اجتماعِی مسکن در ایران به ایلنا 
می گوید: مهم ترین معضل در حوزه مسکن، نبوِد تنوع در 
گونه های مسکن است؛ به این معنا که تمام سیاست های 
توسعه مسکن در کشور مبتنی بر مسکن ملکی هستند 
که این باعث شده علی رغم برنامه ها و حمایت هایی که 
صورت می گیرد در عمل برنامه مسکن اجتماعی نتواند 

کاری برای اقشار ضعیف جامعه انجام دهد. 
ایــن پژوهشــگر توســعه بــه رواج سیاســت های 
خصوصی سازی اشاره می کند و می گوید: بعد از جنگ 
گفتمان خصوصی سازی که به طور مشخص تحت عنوان 
سیاست های تعدیل ساختاری مبنای برنامه ریزی ها قرار 
گرفت، باعث شد اندک ذخیره ی مسکن اجتماعی هم از 
بین برود. ما در ایران سیاست اجتماعی مسکن به معنای 
عام داشتیم اما این سیاست ها خیلی محدود و صرفا برای 
گروه های خاصی بود، مثل خانه های سازمانی که زمانی 
دولت خانه هایی را در اختیار کارکنان خود قرار می داد اما 
همانطور که گفتم همین سیاست ها هم با رواج گفتمان 

خصوصی سازی محدود شد. 
شهلی بُر با اشاره به طرح مسکن مهر می گوید: در ابتدا قرار 
بود زمین مسکن مهر ۹۹ساله باشد، این یعنی قانونگذار 
به این نتیجه رســیده بود که از طریق مســکن ملکی 
نمی تواند مسئله ی مسکن را حل کند و این از جنبه های 
قابل دفاع طرح مسکن مهر بود. اما متاسفانه در سال ۹۹ 
مجوز صدور زمین صادر شد. به هر حال فروش عرصه 
برای دولت درآمد ایجاد می کرد و این باعث شد قانونگذار 
سیاسِت اولیه ی خود را کنار بگذارد. مسئله این است که 
وقتی اجازه ی فروش زمین صادر شد، قیمت مسکن هم 

باال رفت. اگر قانونگذار به آنچه از ابتدا تعیین کرده بود 
پایبند می ماند و عرصه ی این خانه ها فروخته نمی شد، 
حداقل خانه های مسکن مهر وارد فرآیندهای سوداگرانه 

نمی شدند. 
این جامعه شناس می گوید: من فکر می کنم هنوز تکلیف 
ما با سیاست اجتماعی مسکن و خاصه مسکن اجتماعی 
مشخص نیســت و علی رغم آزمون و خطاهای متعدد، 
هنوز برنامه ی مسکن فرودستان روی میز برنامه ریزی 

توسعه مسکن قرار داد. 
با این اوصاف نمی توان به طرح جامع تولید مسکن که 
در این دوره پیگیری می شــود خوشبین بود؟ شهلی بُر 
در پاسخ به این سوال می گوید: این طرح ها همه بر روی 
تولید مسکن تأکید دارند. ببینید قاعدتا بر اساس سیستم 
بازار با باال رفتِن عرضه، قیمــت باید پایین بیاید و خب 
براین اســاس چنانچه تولید مسکن بیشتر شود عرضه 
بیشتر می شود و قیمت باید کاهش یابد اما یکی دیگر از 
مشکالتی که در بخش مسکن وجود دارد، توزیع است. 
ما در کشور تعداد بسیاری خانه خالی و خانه دوم داریم 
و علی رغم اینکه قانون گرفتِن مالیات از خانه های خالی 
مصوب شده اما چون دیتا بیِس زیادی در این خصوص 
نداریم و به قدری مالیات پایین اســت که خیلی افراد 
انگیزه ای بــرای وارد کردِن خانه ی خود بــه بازار اجاره 
ندارند. شهلی بُر ادامه می دهد: بنابراین سیاستگذاران 
ما باید با این پیش فرض جلو بروند که سیاست ساخت 

مسکن نمی تواند مشــکل را حل کند. این تولیدات یا 
خارج از محدوده ی شهری هستند و یا نمی توانند مشکل 
طبقات کارگری و الیه های پایین جامعه را حل کنند و 
یا متراژ آن ها به قدری باالست که انطباق چندانی با نیاز 

مسکن ندارد. 
دولت چه برنامه ای باید پیش بگیــرد که مخاطب آن 
طبقات پایین جامعه باشند؟، این جامعه شناس می گوید: 
تصور من این است که در ابتدا دولت باید از سیاستهای 
تولید مســکن ملکی فاصله بگیرد و مدل های مختلف 
طرح های اجتماعی مسکن را پیاده کند. یک تقاضایی که 
امروز در مسکن وجود دارد، مسکن برای افراد مجرد است، 
خب در اینجا سیاست کشورهای دیگر کوچک سازی 
متراژ مسکن است. خیلی از کشورها به سمت و سوی 
تولید خانه های عمومی رفته اند؛ خانه هایی که هم فضای 
خصوصِی متراژ پایین به فرد بدهد و هم فضای عمومی. از 
این طریق می توان مشکل مسکِن افرادی که نمی توانند 

خانه ی مستقل اجاره کنند را حل کرد. 
این پژوهشگر توسعه به سیاســت اجاره دارِی حرفه ای 
اشاره می کند و می گوید: از طرفی دولت می تواند زمین 
را به صورت رایگان در اختیار شرکت ها قرار دهد و این 
شرکت ها به صورت انبوه خانه بسازند و موظف شوند در 
یک بازه ی مثال 20 – 25ساله این خانه ها را اجاره دهند و 

بعد از این مدت اجازه ی خرید و فروش بدهند. 
وی ادامه داد: نکته ی دیگر این است که هیچ جا فضای 

مسکن مثل ایران در اختیار موجرها نیست، بلکه مستأجر 
هم باید حقی داشته باشــد. مثال مدت قراداد خانه ها از 
یک سال می تواند به 5 سال تبدیل شــود و یا از همان 
ابتدا درصدی برای افزایش قیمت اجاره بهاء تعیین شود. 
شهلی بُر می گوید: یکی از کشــورهای موفق در زمینه 
مسکن آلمان است که در این کشور 50درصد از مردم 
مستأجر هســتند، اما چون مســتأجر در این کشورها 
حمایت قانونی می شوند مشکلی ندارند. یعنی در نظام 
اجتماعی چنین چیزی جا افتاده و انواع و اقسام حمایت ها 
از مردم می شود و هیچ گونه خللی به منزلت اجتماعی آن 
مستاجر وارد نمی شود.      این جامعه شناس می گوید: 
ما باید به این سمت و سو برویم. خوب است که افراد از 
خود خانه داشته باشند اما واقعیت این است که اجرای 
سیاستهای ملکی نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و 
االن ما به جایی رسیدیم که افراد ۸0درصداز حقوق خود 
را پای اجاره بهاء می گذارند و چیزی از حقوقشان باقی 
نمی ماند. این وضعیت به تدریج ایمنی اجتماعی را دچار 
مخاطره می کند که االن همین اتفاق هم افتاده و معلوم 
نیست در آینده این وضعیت چه پیامدهایی داشته باشد 

و چه سویه هایی از خود نشان دهد. 
به گفته ی این پژوهشگر توسعه؛ مسکن کاالی اجتماعی 
است و دولت مطابق با الزامات قانون اساسی موظف است 
مسکن آبرومندی برای افراد جامعه فراهم کند. در دنیا، 
حتی در لیبرال ترین کشــورها، به اندازه ی ایران بخش 
مسکن را به مکانیزم های ســوداگرانه و بازار نسپرده اند. 
در ایران بخش مسکن مثل سایر کاالهای اجتماعی نظیر 
آموزش و بهداشت به بازار سپرده شــده است. در مورد 
کاالهای اجتماعی دولت وظایــف اصلی را برعهده دارد. 
اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه ی مسکن نبود خیلی 
از سرمایه ها به بخش صنعت می رفتند و در آنجا بهره وری 
داشتند. اما االن فعالیتهای بخش صنعت و تولید تحت 
تاثیر شرایط کلی اقتصاد و تحریم ها ضعیف شده است و در 

مقابل سود حاصل از مستقالت افزایش پیدا کرده است. 
وی گفت: وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد 
مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتِن سرپناه 
ساخته نمی شود بلکه برای سفته بازی ساخته می شود. 
برای همین می بینیم خانه ها کیفیت ندارند و عمر آن ها 

نهایتا 25 تا 30 سال است. 

راه   خانه دار  شدن   اقشار ضعیف   چیست؟

شکسِت طرح های حمایتی مسکن

ســود بین بانکی از ۲۱ درصد 
گذشت

جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد 
که نرخ سود در این بازار از 20.3۶ درصد در ابتدای 
ســال جاری به 21.1۴ درصد در اواســط تیرماه 
رسیده است. به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی 
به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به 
نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد 
که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و 
زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم 
از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، 
از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی 

استقراض می کنند.
کارشناسان، افزایش سود بین بانکی را عامل مهمی 
برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی می دانند 
اما شــرط آن را تداوم افزایش های چمشگیر نرخ 
سود در بازار بین بانکی بیان می کنند که این موضوع 
به سیاســت های بانک مرکزی وابسته است زیرا 
به اعتقاد آن ها سیاســت انبساطی بانک مرکزی 
مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی 
می شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار 
تورم نخواهد داشــت. اینکه چگونه افزایش نرخ 
بهره بین بانکی به کاهش تورم ختم می شــود به 
این صورت است که افزایش این نرخ، افزایش سود 
سپرده ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که 
این امر، مردم را به سپرده گذاری در بانک ها و خرید 
اوراق دولتی تشویق می کند و به اعتقاد کارشناسان 
موجب می شود که مردم به سمت سرمایه گذاری 
در بازارهای طال، ارز، خودرو و ... نروند تا این موضوع 
تقاضا برای خرید این دارایی هــا و قیمت آن ها را 
کاهش  دهد و بدین ترتیب بــا کاهش انتظارات 

تورمی، تورم نیز کنترل شود.
در این بین، بررسی روند سود بین بانکی از ابتدای 
سال جاری تا بیست و سوم تیرماه نشان می دهد 
که نرخ این سود از 20.3۶ به 21.1۴ درصد رسیده 
است. تغییرات جدول نرخ بازار بین بانکی بیانگر 
این اســت که این نرخ در اولین ماه ســال جاری 
معادل 20.3۶ درصد بوده و در انتهای فروردین ماه 
به 20.2۹ درصد رسیده است. در دومین ماه سال 
جاری سود بین بانکی 20.3۶ درصد بود و آخرین 
رقمی از این نرخ در انتهای اردیبهشت ماه به ثبت 

رسیده، 20.57 درصد است.

رییس سازمان بورس :
حقیقی ها به بازار برمی گردند

رییس ســازمان بورس اظهار داشت: در گذشته 
هم روند این گونه بوده که همواره بازار سرمایه با 
یک وقفه و فاصله ای نسبت به سایر بازارها حرکت 
می کند اما مهم روند بلندمدت بازار اســت و بازار 
سرمایه راه خود را می رود بنابراین معتقدم شرایط 
بازار ســرمایه طبیعی است و شــرایط عجیب و 

غریبی ندارد.
به گزارش ایلنا، بازار سرمایه اولین روز کاری را در 
هفته گذشته با ریزش ۴ هزار واحدی و با شاخص 
یک میلیون و ۴۹۸ هزار و 50۹ واحد شروع کرد و 
آخرین روز کاری خود را با شاخص یک میلیون و 
۴۹0 واحدی به پایان برد. مدتی است که شاخص 
در محدوده 1.۴ میلیون تا 1.۶ میلیون واحدی در 

حال چرخش و درجا زدن است. 
گفته می شود تصمیمات جزیره ای وزارت نفت و 
وزارت صمت برای صنایع مربوط باعث درجا زدن 
بازار سرمایه شده در حالی که بازارهای موازی در 
حال رشد و صعود هستند.  »مجید عشقی« رییس 
سازمان بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره اثرگذاری عملکرد و تصمیمات سایر 
وزارت خانه ها بر روی بازار سرمایه اظهار داشت: با 
توجه به راه اندازی و برقراری میز صنعت در سازمان 
بورس، برای وضعیت صنایــع پیگیری  های الزم 
را انجام داده ایم و ایــن پیگیری ها ادامه دارد.  وی 
ادامه داد: یکی از عوامل موثر بر شرایط بازار سرمایه 
همین موضوع وضعیت صنایع پاالیش، پتروشیمی 
و فلزی است که یکسری از تصمیمات که در سایر 
وزارتخانه ها گرفته می شود بر وضعیت بازار سرمایه 
اثر می گذارد.  وی درباره خروج سنگین نقدینگی 
متعلق به حقیقی  ها از بازار سرمایه اظهار داشت: 
مشخص است که حقیقی ها چه رفتاری دارند و 
شــاهد حرکت حقیقی ها به سمت صندوق های 
درآمد ثابت و سپرده های بانکی است و این اقدام، 
رفتار هوشمندانه حقیقی هاســت اما با یک لگ 
زمانی به بــازار برمی گردند.  وی بــا تایید خروج 
نقدینگی حقیقی ها از بازار سرمایه ادامه داد: خروج 
نقدینگی های حقیقی رخ داده اما حقیقی ها همواره 
همین رفتار را از خود نشان می دهند. در دوره های 
گذشته شاهد رکود ۴ ساله بورس هم بودیم که در 
این بازه زمانی شاهد خروج نقدینگی بودیم اما با 
مشخص شدن آیتم هایی در بازار، حقیقی ها دوباره 

به بازار برمی گردند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2533| یکشنبه 26 تیرماه1401

  مریم بابایی
انتظارها برای ورود شــرکت های استارتاپی به بورس 
امسال با درج نماد تپ سی در تابلوی فرابورس به پایان 
رسید.  با این وجود و اگرچه طی سالهای اخیر با رشد 
فعالیت و سودآوری استارتاپها در کشور صحبت حضور 
آنها در بازار سرمایه همواره مطرح بوده اما این فرایند 

تاکنون به کندی پیش رفته است. 
ذات پرریسک فعالیت های استارتاپی یکی از دالیلی 
است که کارشناسان آن را مانعی برای ورود به بورس 
و تشــویق به ســرمایه گذاری از ســوی مردم عنوان 
می کنند، این در حالی اســت که بررســی ها نشان 
می دهد شرکت های فناوری و استارتاپی ای هستند که 
سودآوری آنها طی سال های اخیر به مراتب از بسیاری 
از شرکت های حاضر در بورس بیشتر بوده است و اساسا 
بسیاری از این استارتاپ ها مراحل پرریسک را در روند 
فعالیت خود طی کرده اند. هر چند باید این نکته را نیز 
برای سرمایه گذاری در نظر داشت که مدت زمان به سود 
رسیدن یک شرکت فناورمحور و استارتاپی متفاوت از 

شرکت های سنتی است.

مزیت مهم دیگر حضور استارتاپ ها در بورس عالوه بر 
کمک به برندینگ خود شرکت های استارتاپی، تامین 
مالی شــفاف، اختصاص بهینه منابع و متنوع ســازی 
روش های تامین مالی برای این شرکت ها با توجه به درجه 
ریسک پذیری آنهاست. در همین زمینه یک کارشناس 
بازار سرمایه در مورد مزیت حضور استارتا پ ها در بورس 
گفت: یکی از ویژگی های مهم عرضه شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها در بازار سرمایه شفافیت اطالعات و 

کاهش انحراف منابع و تسهیالت است.
خانکی در گفتگو با کسب و کار درباره تامین سرمایه 
استارتاپ ها و دانش بنیان ها از بازار سرمایه تصریح کرد: 
انحراف منابع در تسهیالتی که دولت به اسم دانش بنیان 
و استارتاپ ها اختصاص داده، زیاده بوده و این مساله ای 
است که همیشه شاهد آن هستیم. دلیل آن هم این 
است که سیستم های شناسایی کسب وکارهایی که 
واقعا دانش بنیان هســتند و قصد سرمایه گذاری این 
تسهیالت را در حوزه فعالیت خود دارند خیلی محدود 
و تخصصی است و انحراف منابع زیادی اتفاق می افتد و 
معموال سوءاستفاده های متعددی هم صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه چه کمکی به 
رفع این معضل می تواند داشته باشد، گفت: در این راستا 
با مشکالتی مواجه هستیم، معموال شرکت های بزرگ 
وارد بازار سرمایه می شوند ولی این تسهیالت یا خرد 
هستند یا به شرکت هایی که در حال رشد و توسعه اند 

تخصیص می یابند.
خانکی معتقد است: اگر در بازار سرمایه بازاری نظیر 
SME داشته باشیم که تابلوی آن مهجور مانده؛ این 
تسهیالت می تواند توسط کمیته های سرمایه گذاری 
صندوق ها به شرکت ها تخصیص داده شود. به عبارتی 
این شرکت ها می توانند روی تابلوهای فرعی فرابورس 
لیست شوند و تسهیالت بگیرند و راحت تر سهام واگذار 

کنند تا مشکالت ارزش گذاری آنها کمتر شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه اضافه کرد: عرضه این 
شرکت ها در بورس و تخصیص تســهیالت از طریق 
بازار سرمایه چند ویژگی مهم دارد؛ اول اینکه اطالعات 
شــفاف تری در اختیار مردم قرار می گیــرد و تقارن 
اطالعاتی بیشتری ایجاد می شود، دوم اینکه احتمال 
ارزش گذاری های نامناســب را کمتر می کند، ســوم 

انحراف منابع به دلیل گزارش هایی که باید براســاس 
مقررات بورس ارائه شود، کاهش می یابد چون مشخصا 

محل هزینه کرد شفاف تر خواهد شد.
وی تصریح کــرد: به نظرم این اتفــاق می تواند بحث 
هدررفت منابع را کاهــش دهد و حتی می توان کاری 
را به این شــکل طراحی کرد تا بانک به شرکت هایی 
که در بازار SME یا بازاری نظیر هدف که قرار بود برای 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها طراحی شود؛ 
تســهیالت بدهد که به نوبه خود می تواند بخشی از 

انحراف در تخصیص منابع را از بین ببرد.
خانکی در پایان گفت: تامیــن مالی های دیگری که 
می تواند اتفاق بیافتد فقط به تســهیالت بانکی ختم 
نمی شــود و به نظرم خــرده ســرمایه گذاران هم در 
بازار می توانند به این فرآینــد کمک کنند و مثال آن 
تامین مالی جمعی است که البته در برخی از سکوها 
قابلیت انتشار و معامالت ســهام هنوز وجود ندارد و 
اگر این موضوع اتفاق بیافتد خیلی از مردم می توانند 
با درجه ریســک پذیری مختلف روی این شرکت ها 

سرمایه گذاری کنند.

واردات خودرو، موضوعی که به یکــی از چالش های 
اصلی صنعت خودرو طی حداقل یک ســال گذشته 
بدل شده اســت. هر چند در خرداد ماه امسال به نظر 
می رسید که گره واردات خودرو باز شده باشد اما با وجود 
صحبت هایی مبنی بر نهایی شدن آیین نامه واردات و در 
حالی که روزهای پایانی تیر ماه را سپری می کنیم، این 

آیین نامه در ایستگاه هیات دولت متوقف شده است.
به گزارش اقتصادآنالیــن محمدباقر قالیباف، رییس 
مجلس اواسط خردادماه قانون واردات خودرو را به دولت 
ابالغ کرد و تا به طور رسمی واردات که پس از چهار سال 
ممنوعیت و کش و قوس های فراوان باالخره آزاد شود.

خودروهای وارداتی ای که به نظر می رسد یکی از برنامه 

های اصلی وزارت صمت برای افزایش عرضه خودرو در 
بازار و کنترل قیمت ها است.

براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت 
صمت مسئول تدویم آیین نامه واردات است و آنگونه که 
فاطمی امین پیش از این گفته بود، قرار بود این آئین نامه 
نهایتا تا پایان خردادماه نهایی و در هیات دولت تصویب 
شود. همه این ها در حالی است که روزهای پایانی تیر 
ماه را سپری می کنیم و هنوز خبری از آیین نامه واردات 

خودرو نیست. اواسط تیر ماه بود که توکلی الهیجانی، 
مدیرکل صنایع خودرویــی وزارت صمت، گفت این 
وزارتخانه کلیات آیین نامــه واردات خودرو را تدوین 

کرده و منتظریم تا در هیات دولت مصوب و ابالغ شود.
منوچهر منطقــی، معاون صنایع حمــل و نقل وزیر 
صمت نیز هفته گذشته صحبت های الهیجانی را تکرار 
کرد و گفت؛ اجرایی شــدن آئین نامه واردات خودرو 
منوط بــه مصوبه هیات دولت اســت. ضمن اینکه بر 

اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور واردات 
خودرو انجام می شود. امید قالیباف، سخنگوی وزارت 
صمت نیز خبر از نهایی شدن این آئین نامه می دهد 
و می گوید: وزارت صمت تا تاریخ مشخص شده آئین 
نامه نهایی واردات را تدوین کرد و در صف بررسی در 
جلســه هیات دولت قرار دارد. با وجود این صحبت ها 
چندی پیــش دادفر، دبیر انجمــن واردکنندگان  به 
اقتصادآنالین گفته بود: با مخالفت و سنگ اندازی برخی 
 از افراد، بعید به نظر می رسد آئین نامه واردات به این 
زودی ها تصویب و ابالغ شــود و با همین فرمان اگر 
 نگوییم هرگز واردات انجام نمی شود، حداقل زمان آن به 

این زودی ها نخواهد بود.

شاخص کل بورس شنبه بیست وپنجم تیرماه_ با افت 
10001.۹5 واحدی به 1,۴۸0,0۴۹.۸۹ واحد رسید.

از تغییر شــاخص های دیگر بورس می توان به رشــد 
1۴35.۸5 واحدی شاخص کل هم وزن اشاره کرد.

بورس تهران همچنــان با نماگرهای قرمــز پوش در 
حالی نظاره گر خروج پول حقیقی ها از سهام و ورود به 
صندوق های با درآمد ثابت است که در شبکه بانکی به 

دنبال سرنخ تغییرات نرخ سود است.
به گزارش مهر، شاید تنها معامله گری که روز گذشته 
در بازار سهام فعالیت پر حجمی داشت، استیشن بانک 
مرکزی در بازار بدهی فرابورس بود که عملیات بازار باز 

اوراق بدهی را در حجم قابل توجهی انجام داد.
در کلیت معامالت روز گذشــته همچنان فشار فروش 
از سوی معامله گران اغلب حقیقی ادامه داشت و حال 

آنکه با وجود خروج پول حقیقی ها از بازار سهام اما مسیر 
جریان پولی آنها به مقصد صندوق های قابل معامله با 

درآمد ثابت به دنبال پارک کردن نقدینگی می گردد.
به نظر می رسد با وجود جذابیت باالی نسبت های تحلیلی 
سهام اما چشم بازار از سیاست های پولی بانک مرکزی 
ترســیده و از هم اکنون افزایش غیر رسمی نرخ سود 
سپرده های بانکی را باور کرده است. در عین حال تشنج 
بازارهای جهانی در مواجهه با افت موقت تقاضا در چین 
کرونا زده و سیاست های آمریکا برای تقویت نرخ بهره در 
دفاع از دالر باعث شده تا معامله گران نسبت به چشم انداز 

قیمت کامودیتی ها با دیده تردید بنگرند.
ســخن اول و آخر بورس در این روزها نقدینگی است و 
تا زمانیکه حجــم و ارزش معامالت با گردش نقدینگی 
پرقدرتی تقویت نشود، وضعیت بازار در رخوت و سکون 

کالفه کننده ای فرو خواهد رفت. بــه گزارش مهر، روز 
گذشته شــنبه 25 تیر ماه 1۴01 شاخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس تهران با کاهش 10002 واحدی به 
یک میلیون و ۴۸0 هزار واحد رســید. شاخص کل هم 
وزن اما با کاهش 1۴3۶ واحدی عدد ۴05 هزار و 57۶ 

واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با ۸01۴ واحد کاهش به رقم 
یک میلیون و 117 هزار واحد دست یافت که شاخص 
بازار دوم با 1۸ هزار و ۴5 واحد کاهش، به عدد 2میلیون و 

۸7۶ هزار واحد رضایت داد.
در بورس تهران روز گذشــته 5 میلیارد و ۴1۸ میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله در 32۹ هزار و ۸32 نوبت 
داد و ستد شد که ارزشــی بالغ بر 3 هزار و ۸۸ میلیارد 

تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 55 واحد کاهش 
به رقم 1۹ هزار و 751 واحد دست یافت. در این بازار، طی 
روز جاری 2 میلیارد و ۶53 میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله به ارزش بیش از 1۸ هــزار و ۶۹1 میلیارد 
تومان معامله شد که 1۶ هزارو 7۹0 میلیارد تومان از این 

رقم ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی بود.
اصلی ترین نمادهــای تأثیر گذار بر اُفت روز گذشــته 
شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای »فوالد« 
با 17۴0 واحد، »فــارس« با 13۹0 واحــد و »فملی« 
با 13۴2 واحد کاهــش بودند در مقابــل اما نمادهای 
معامالتی »تیپیکو« با 355 واحد، »شپدیس« با 251 
واحد و »شــبندر« با 2۴2 واحد افزایش، باالترین تأثیر 
 مثبت بر روی شــاخص کل بورس تهــران را به خود

 اختصاص دادند.

یک کارشناس بازار سرمایه: شفافیت؛ محصول عرضه استارتاپ ها در بازار سرمایه است

تامین سرمایه استارتاپ ها از مسیر بورس

روزهای پایانی تیر و آیین نامه ای که هنوز نهایی نشده است

بالتکلیفی واردات خودرو

افت ۱۰ هزار  واحدی بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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3 بازار

در سومین روز از هفته تامین اجتماعی و همزمان 
با اعیاد بزرگ قربــان و قدیر و دهه مبارک امامت و 
والیت ، در مراسمی از خانواده های شهدای سالمت 
تامین اجتماعی استان البرز تجلیل شد. به گزارش 
روابــط عمومی مدیریت درمــان تامین اجتماعی 
استان البرز ؛ در این مراسم که با حضور جمع کثیری 
از خانواده های کارکنان حوزه بیمه و درمان تامین 
اجتماعی ، مدیــرکل تعاون کار و رفــاه اجتماعی 
استان، روســا و نمایندگان تشکل ها و کانون های 

کارگری و بازنشستگی استان البرز برگزار شد .
دکتر داریوش طاهرخانی ضمن تبریک اعیاد قربان 

و غدیر و هفته تامین اجتماعی گفت: کارکنان حوزه 
درمان در ایام کرونا در شرایط دشواری به تداوم ارائه 
خدمات پرداختند. روزهای ســختی سپری شد و 
امروز تعدادی از همکاران ما که در آن شرایط دشوار 
در کنار ما به کمک بیماران می شتافتند ، دیگر در 
بین ما نیســتند. جا دارد ضمن تسلیت مجدد به 
خانواده های آن بزرگواران ، علو درجات را از درگاه 

احدیت برای آنها مسئلت نمایم. 
وی افزود: تمام سیاست کالن نظام سالمت در یک 
جمله مقام معظم رهبری وجود دارد ، ایشــان بر 
ما تکلیف نموده اند تا طــوری برنامه ریزی و اقدام 

نماییم که بیمــاران دغدغه ای جــز درد بیماری 
نداشته باشند. 

دستاوردهای امروز حوزه درمان حاصل تالش تک 
تک کارکنان حوزه درمان است ، اما این دستاوردها 
بدون کمــک و حمایت کارکنان حــوزه بیمه ای 
محقق نمی شود ، بنابراین الزم است از کمک شما 
بزرگوارانی که در تامین منابــع مالی حوزه درمان 
را پشتیبانی کردید ، سپاسگزاری نمایم. سپس از 
خانواده های کارکنان حــوزه درمان و بیمه ای که 
در ایام کرونا ، عزیزان خود را از دست داده بودند ، 

تجلیل بعمل آمد.

همزمان با هفته تامین اجتماعی

 از خانواده های شهدای سالمت تامین اجتماعی استان البرز تجلیل شد
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بازرس اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام و طیور 
گفت: بســیاری از واردکنندگان بارها را نگه داشتند 
تا قیمت ها تغییر کند. در حــال حاضر قدرت خرید و 
نقدینگی دامداران و مرغداران کاهش پیدا کرده است و 
اگر شاهد افزایش مجدد قیمت های نهاده ها باشیم بدون 
تردید خرید نهاده از توان تولیدکنندگان خارج می شود. 
کسری لشگری با اشاره به کمبوده نهاده های دامی در 
بازار آزاد، افزود: خرید نهاده ها در بازارگاه سهمیه  بندی 

شده است و نمی توان خرید مدت دار کرد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مردمی سازی یارانه ها 
عرضه نهاده ها با قیمت واحد در بازار آزاد و بازارگاه بود، 
تاکید کرد: در حال حاضر نیز شاهد فروش نهاده ها در 
بازار آزاد با قیمت باالتر از بازارگاه هستیم. به گفته این 
فعال اقتصادی؛ ذرت در بازار آزاد 12 هزار و 700 تومان 
است این در حالیست که در ســامانه بازارگاه نرخ این 

نهاده 11 هزار و 300 تومان است.
لشگری با بیان اینکه واردات نهاده با افزایش قیمت های 
جهانــی توجیه اقتصادی نــدارد، گفت: بســیاری از 
واردکنندگان بارها را نگه داشــتند تا قیمت ها تغییر 

کند. در حال حاضر قدرت خرید و نقدینگی دامداران 
و مرغداران کاهش پیدا کرده است و اگر شاهد افزایش 
مجدد قیمت های نهاده ها باشیم بدون تردید خرید نهاده 

از توان تولیدکنندگان خارج می شود.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاد ه های دام و طیور با 
اشاره به عدم توانایی تولیدکنندگان در تامین نهاده های 
دامی، افزود: کمبود نهاده بعد از جنگ روسیه و اوکراین 
قابل پیش بینی بود و دولت برای تهیه نیاز باید با دیگر 
تامین کنندگان قرارداد منعقــد می کرد اما همچنان  

اوکراین را طرف تجاری خود قرار داد.
وی با بیان اینکــه نمی توان تضمین کــرد که غالت 
انبار شــده در اوکراین راهی ایران شود، تصریح کرد: 
تحریم های اعمال ها شده علیه روسیه روند مبادالت 
را دشوار کرده چراکه تبادالت تجاری 2 کشور تحریم  
شده دشوار اســت.این فعال اقتصادی با اشاره به آغاز 
فصل برداشت جو در ایران، گفت: التهاب قیمت نهاده ها 
با آغاز فصل برداشت جو فروکش کرد از این رو دولت باید 
درایت کند و در فصلی که قیمت نهاده ها در بازارهای 

جهانی کاهشی شده است خریدها را انجام دهد.

سخنگوی انجمن لبنی با انتقاد از تصمیم جدید وزارت 
جهاد برای اختصاص ۵0 درصد شیرخام برای تولید چهار 
محصول، گفت: آیا وزارت جهاد فروش این محصوالت را 
تضمین می کند؟ محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی ایران با اشاره به اینکه معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به صنایع لبنی اعالم 
کرده که تا ۵0 درصد شیرخام فقط به تولید ۴ محصول 
اختصاص یابد، گفت: این چهار محصول شــامل شیر 
نایلونی کم چرب ٩00 گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر 
یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده 2.۵ کیلوگرمی کم 
چرب اســت . وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
چنین تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل 
های تخصصی اتخاذ کرده است، افزود: بازار تابع عرضه 
و تقاضاست و تقاضا مشــخص می کند که چه مقدار از 
محصول باید تولید شــود به عنوان مثال تقاضا از سوی 
فروشگاه های زنجیره ای و مردم برای شیرنایلونی کم 

است. این فعال صنفی ادامه داد: عالوه بر تقاضای کم از 
سوی مردم، چون حاشیه سودی محصولی مانند شیر 
نایلونی برای فروشــگاه ها هم کم است، آنان تمایلی به 
ســفارش آن ندارند. بنی طبا گفت : بنابراین با توجه به 
حجم تقاضا، کارخانجات نمی توانند تولید آن را افزایش 
دهند. این فعال صنفی تصریح کرد: آیــا وزارت جهاد 
کشاورزی تضمین می کند که اگر کارخانه ها ۵0 درصد 
از حجم شیرخام را به این محصوالت اختصاص دادند، 
تمام محصول تولیدی کارخانجات به فروش برســد و 
روی دســت آنها نماند؟ وی اضافه کرد: از سوی دیگر 
وزیر دادگستری اعالم کرده قیمت محصوالت باید به 31 
اردیبهشت برگردد، این در حالی است که محصوالت یا 
مشمول قیمت گذاری تثبیتی است که همه باید از آن 
تبعیت کنند یا محصوالت غیر مشمول است و بر اساس 
آیین نامه قیمت گذاری محصوالت ساخت داخل مصوب 

سال ۸٩ قیمت گذاری می شود.

شرکت داروسازی فارابی 
از ابــالغ افزایــش 107 
درصدی قیمت دارو خبر 
داده اســت. چندی پیش 
نیز گزارشی از گرانی ۴ هزار 
قلم دارو منتشر شــد. این در حالی است که عین 
اللهی، وزیر بهداشــت در تازه ترین اظهارات خود 
تاکید کرد قیمت دارو برای مصــرف کننده ثابت 
می ماند. ســخنگوی وزارت بهداشت در پیامی در 
حســاب کاربردی خود در توئیتر نوشت: سیاست 
وزارت بهداشــت، تکمیل پوشــش بیمه ای دارو و 
بهبود دسترســی مردم به آن است؛ با این سیاست 
قیمت دارو بــرای مصرف کننــده همچنان ثابت 
می ماند. سازمان بیمه ســالمت نیز در واکنش به 
خبر گرانی دارو در روز های آینده گفته اســت قرار 
نیســت پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند 

و مابه التفاوت قیمت ها، توســط بیمه ها پرداخت 
می شود. چگونه زمانی که شرکت های تولیدکننده 
 رســمت ابالغ افزایش قیمت داروهــا را دریافت 
می کنند، آخرین زنجیره یعنــی مصرف کننده از 
ترکش هــای آن در امان خواهد مانــد؟ آیا چنین 
موضوعی قابل تحقق اســت. همــان قیمت قبل 
دارو بــرای مصرف کننده اعمال شــود در حالیکه 
تولیدکننده دارو متقبل هزینه های بســیار باالیی 
شده است. مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز بارها 
در اظهارات خود عنوان کرد که قیمت دارو و نان به 
هیچ وجه گران نخواهد شد. اما اتفاقاتی که امروز در 
بازار دارو شاهد آن هستیم درست برعکس اظهارات 

مسووالن امر است.
این اتفاقــات در حالی رخ می دهد کــه این روزها 
همزمان با انفعال دولت در مسئله دارو، بازار با کمبود 
و گرانی دارو مواجه شده است و گزارش ها از کمبود 
دارو برای کــودکان هم خبر می دهــد. گویا حتی 
شربت چرک خشک کن هم در بازار یافت نمی شود. 

در ایــن رابطــه رئیس کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس در گفــت و گو با »کســب و کار« 
گفت: دربــاره گرانــی دارو و اتفاقاتی کــه در این 
بازار افتاده گــزارش های بســیاری تهیه و تقدیم 
مسووالن امر شده اســت. بنابراین گزارش اوضاع 
بــازار را به گوش متولیــان آن رســاندیم. نگرانی 
 های بســیاری را که در این رابطه نیــز وجود دارد

 انتقال دادیم. 
حســینعلی شــهریاری اضافه کرد: در بازار دارو با 
توجــه به مشــکالتی کل اقتصــاد بــا آن درگیر 
اســت، نابســامانی هایی اتفاق افتاده که به دلیل 
حساسیت این حوزه، باید زودتر راهکارهایی نتیجه 
 بخش برای خــروج از این بحران بــه مرحله اجرا 

درآید. 
بیمه ها بایــد در برابر وظایف خود متعهد باشــند 
و پول بدهنــد. بایــد بتوانیم پرداختــی از جیب 
مــردم را کاهش دهیــم. بــا افزایــش هزینه ها 
ماننــد هزینه دســتمزد، مــواد اولیه، نــرخ ارز، 

هزینه هــای داخلــی تولیدکننــدگان دارو باید 
 فکری اساســی برای حل مشــکالت این بخش از 

اقتصاد شد. 
اصالح نشــدن قیمت ها، گرانی تامین مواداولیه و 
افزایش هزینه های جانبی، تولید دارو در کشــور 
را کاهــش داده و منجر به کمبود برخــی از اقالم 
دارویی شــده اســت. دلیل کمبود دارو این روزها 
دیگر نه شیوع کرونا و افزایش بیماران، بلکه اعتراض 
تولیدکنندگانی است که می گویند به دلیل برطرف 
نشدن مشکالت، خط های تولیدشان تعطیل شده 
است. همایون سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس می گویــد: در وضعیت فعلی قیمت 
دارو بایــد تغییر 20 تا 30 درصــدی و حتی ۴0 تا 
۵0 درصدی ایجاد شــود تا کارخانه ها با مشــکل 

مواجه نشوند.
محمد عبده زاده، رئیس هیأت مدیره ســندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انســانی ایران نیز معتقد 
اســت به احتمال زیاد در کوتاه مدت، بســیاری از 
خطوط تولید دارو متوقف می شوند. نمی شود دولت 
همه  چیز را افزایش دهد اما دارو به همان قیمت قبل 
باقی بماند. این نتیجه ای جز ورشکستگی، تعطیلی 
کارخانه ها، کمبود و فقدان دارو ندارد. همین حاال 
تولید سرم در کشور به شــدت کاهش پیدا کرده و 
به اندازه نیاز بازار نیست. شربت های آنتی بیوتیک 
کمیاب شــده اند و این شــروع اتفاقی است که ما 

نگران آن هستیم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت دارو از کارخانه تا مصرف کننده ۴۵ درصد بیشتر می شود

گرانی  افسارگسیخته  دارو
وزیر بهداشت چه جوابی برای گرانی دارو دارد؟

تحریم های روسیه روند مبادالت را دشوار کرد

قدرت خرید مرغداران کاهش پیدا کرده است

افزایش تولید ۴ قلم کاالی لبنی منطقی نیست

فراخوان نوبت اول و دوم اصالحیه

شهرداری خرمشهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق 
سامانه تدارکات الکتریکی دولت )سامانه ستاد(به شماره  200109۴113000013به پیمانکاران واجد 

شرایط ودارای رتبه 5 ابنیه واگذار نماید.
                                               

ضلع شمالی رودخانه کارون-حدفاصل ساختمان جهانگردی تا بلوار آبفا
لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومراجع ذیصالح تشخیص صالحیت ورتبه بندی شده و دارای صالحیت 
ایمنی ازاداره کارمیباشند دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه وارزیابی کیفی پس از نشرآگهی نوبت دوم از تاریخ1۴01/۴/18 

لغایت 1۴01/۴/25 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(مراجعه نمایند.

آگهی نوبت اول13 /1۴01/۴
آگهی نوبت دوم1۴01/۴/18

ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1۴01/۴/26لغایت 1۴01/5/۴ ساعت 1۴ می باشد
جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ1۴01/5/5چهارشنبه ساعت 10 می باشد.

شرایط مناقصه
جهت شرکت درمناقصه مبلغ ریالی ضمانتنامه فوق را به حساب سپرده امور ذیحساب ۴157011۴52601۴۴6به شماره حساب بانکی 

ملی شهرداری خرمشهر واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند.
1-برندگان اول و دوم  مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

خرمشهر ضبط خواهد شد
2-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات پس از بررسی مستندات وطبق ضوابط ومقررات اقدام می نماید

3- به اسناد فاقد مهر و امضا مشروط – مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مندرج می باشد.

روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر

ضمانتنامه بانکیبرآورداولیه   عنوان پروژه  

  1/798/1۴1/51۴ریال35/962/830/286ریالایجادو توسعه فضای سبز وپارک های عمومی شهر
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وزیر ارتباطات:
۸0 درصد خانوارها و كسب و كارها تحت پوشش 

شبكه فيبرنوری قرار می گيرند
وزیر ارتباطات گفت: تا یک سال آینده به یکی از قطبهای پرتاب ماهواره در مدار ۵۰۰ 
کیلومتری در منطقه تبدیل می شویم که می توانیم به کشورهای دیگر نیز خدمات 
ارائه کنیم. به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در جمع تعدادی از اساتید 
دانشگاه رازی و دانشگاه های استان کرمانشــاه تاکید کرد که با استفاده از فناوری 
اطالعات و ظرفیت های این استان می توانیم مشکل بیکاری در این استان را حل 
کنیم. وی با اشاره به اینکه ارتباطات و فناوری زیرساخت توسعه در همه بخش ها 
است، گفت: نگاه دولت سیزدهم به این حوزه فرصت محور است و می توانیم عقب 
ماندگی های کشور را با کمک ICT جبران کنیم. وی شبکه ملی اطالعات را زیرساخت 
تمام موضوعات این حوزه معرفی کرد و افزود: بر اســاس سند شورای عالی فضای 
مجازی، شبکه ملی اطالعات شبکه ای پرسرعت، باکیفیت و امن است که بر بستر 
آن انواع خدمات با کیفیت، متنوع و پرسرعت ارائه می شود. زارع پور به اجرای پروژه 
فیبرنوری منازل و کسب و کارها یا همان FTTX به عنوان یکی از برنامه های راهبردی 
و مهم وزارت ارتباطات در دوره جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شــده تا پایان این دولت ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها تحت پوشش شبکه 
فیبرنوری قرار می گیرند و با این اقدام در آستانه تحول جدی در الیه زیرساخت و 
سرعت دسترسی صد برابری هستیم. وی که در جمع اساتید دانشگاه سخن می گفت 
با اشاره به اینکه دانشگاه می تواند در زمینه فراهم کردن خدمات و محتوای باکیفیت 
و بومی برای ارائه بر این بستر ارتباطی پرسرعت کمک کند، افزود: دانشگاه رازی 
کرمانشاه برای تسریع در اجرای پروژه فیبرنوری در استان کرمانشاه و ارائه خدمات 
فناوری پایه بر روی این بستر همکاری کند. وزیر ارتباطات، اجرای دولت هوشمند را 
یکی از آرزوهای دو دهه گذشته کشور عنوان کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ دستگاه 
به این درگاه خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و در آینده نزدیک مردم با یک بار 
احراز هویت از تمام خدمات دولتی می توانند استفاده کنند. وی حوزه فضایی را یکی 
دیگر از اولویت های وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: زیرساخت های فضایی کشور 
در حال توسعه است و هم اکنون از ساخت ماهواره و ماهواره بر تا ایستگاه های دریافت 
داده های فضایی در کشور فراهم شده و تا یک سال آینده به یکی از قطب های پرتاب 
ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری در منطقه تبدیل می شویم که می توانیم به کشورهای 
دیگر نیز خدمات ارائه کنیم.وزیر ارتباطات گفت: مشــکل اصلی استان کرمانشاه 
اشتغال است که هرکسی بتواند در اشتغال فناوری پایه فعالیت کند مورد حمایت 
دولت خواهد بود. زارع پور با تاکید به اینکه با فناوری اطالعات بخش قابل توجهی 
از مشکل اشتغال را می توان در کشور حل کرد، گفت: نخبگان استان با استفاده از 
ظرفیت های فناوری اطالعات در بخش های مختلف مانند کشاورزی، گردشگری و 
صنایع دستی می توانند مشکل اصلی استان کرمانشاه یعنی اشتغال را مرتفع کنند. 
وی با پیشنهاد تشکیل کار گروه اشتغال فناور پایه در استان کرمانشاه، افزود: با تشکیل 
این کار گروه و همکاری دانشگاه و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های استان 
با اولویت پروژه های اشتغال زا می توانیم به کاهش بیکاری در این استان کمک کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر موضوعات مطرح شده در کار گروه نیاز به پیگیری در 
دولت داشته باشد تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم.

اخبار

اختصاص پنج پروفایل به هر کاربر در فیس بوک
شرکت ِمتا پلتفرمز اعالم کرد شبکه اجتماعی فیس بوک راه هایی را برای داشتن حداکثر پنج پروفایل به کاربران معرفی می کند. این تغییر مهم در فیس بوک که از زمان شکل گیری، همواره 

"نام واقعی" را برای کاربران الزامی کرده بود، به افراد کمک خواهد کرد تجربه خود در این پلتفرم را بر مبنای عالقه مندی ها و روابطشان بنا کنند و انواع مختلف محتوا را برای هر گروه از 
دوستان یا خانواده خود ارسال کنند. فیس بوک همچنان هر کاربری را ملزم خواهد کرد تنها یک حساب فیس بوک داشته باشد و در پروفایل اصلی کاربر، اسم واقعی وی استفاده شود. افراد 

پس از ورود به حساب اصلی خود، می توانند به هر تعداد پروفایلی که ایجاد کرده اند، دسترسی پیدا کنند.

در حالــی ســال 14۰1 
»ســال تولید، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین« نام گذاری 
شد که مشکالت این شرکتها 
مانعی برای تولید و صادرات 
محصوالت ایران ساخت شــده است. هرچند حمایت 
های بسیاری در راستای توســعه و دانش بنیان شدن 
اقتصاد کشور انجام شده اما این حمایتها اصال کافی نبوده 
و به دلیل خالی ماندن دست بســیاری از این شرکتها 
از تسهیالت کوچ آنها به خارج از ایران تهدیدی جدی 
محسوب می شود. ایده هایی بزرگی که در کشورهای 
دیگر با ارایه امکانات کم نظیر فرصت رشد آنها فراهم می 
شود. عدم تخصیص تسهیالت مختلف اعم از وام تامین 
سرمایه، معافیت های مالیاتی که به رغم اظهارنظرهای 
متولیان امر، اجرایی نشد،  نوسازی خطوط تولید برای 
تولید کاالهای دانش بنیان محور، مراحل سخت و طاقت 
فرسای صدور مجوزها و... دلسردی بسیاری از صاحبان 
ایده را سبب شده است. این در حالی است که وام های کم 
بهره می توانند کمک بزرگی برای شرکت های دانش بنیان 

باشند چرا که این شرکت ها معموال به دست نخبگان و 
بدون سرمایه چندانی راه اندازی می شوند.

در همین رابطه معاون تجارت و خدمات وزارت صمت 
نسبت به خطر مهاجرت شرکت های دانش بنیان هشدار 
داده و گفت که باید روی بازگشت سرمایه این شرکت ها 
کار شود. علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات 
وزارت صمت اظهار کرد: در سال های گذشته در حوزه 
دانش بنیان اقدامات و فعالیت های خوبی انجام شده، اما 
امروز با خطراتی مثل مهاجرت شرکتی مواجه هستیم. 
امروز برخالف گذشــته که نخبگان علمی و تئوریک از 
کشور خارج می شدند، نخبگان علمی که کارآفرین شده، 
ایجاد شرکت کرده و تیم ساخته اند و به شکل شرکتی از 

کشور خارج می شوند.
وی افزود: باید روی بازگشت سرمایه این شرکت ها، به 
ویژه شرکت هایی که صادرات محور هستند و نیازهای 
بازار را رفع می کنند، کار شود. سید رضا محتشمی پور، 
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در جلسه هم اندیشی وزیر صمت با برگزیدگان روز 
صنعت و معدن با بیان اینکه کنترل  قیمت در سال های 
گذشته باعث شده در حال حاضر توقف یا کندی پیشرفت 
پروژه های توســعه در صنعت تایر مواجه باشیم، اظهار 
کرد: این مســاله به معنای خروج ســرمایه  از صنعت 

تایرسازی اســت. همچنین حذف مداخالت در قیمت 
گذاری تایرهای لوکس، مطالبه دیگر فعاالن این صنعت 
است، چرا که در این زمینه ظرفیت تولید وجود دارد و 

حساسیت های قیمتی نیز کمتر است.
وی همچنین با اشاره به ضعف زیرساخت ها به ویژه در 
بخش تامین برق واحدهای بزرگ، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه در سال های گذشته سهم معدن از حقوق معدنی 
به خوبی رعایت نشده و نمی شود، در عمل حجم عملیات 
برای توسعه زیرساخت ها در برابر نیاز موجود کافی نیست.  
این مقام مسئول مشکالت مربوط به بورس کاال را دیگر 
گالیه فعاالن صنعتی عنوان کرد و گفت: کنترل عرضه و 

تقاضا در بورس کاال منجر به کاهش قیمت ها شده که 
این موضوع در شرایط تورمی کنونی جامعه فشار زیادی 
به شــرکت ها وارد می کند. به گفته معاون وزیر صمت، 
فرسودگی و کمبود ماشــین آالت در موضوع حمل و 
نقل در جاده و ریل هم از دیگر مشــکالت فعاالن این 
بخش است. وی با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته های 
فعاالن صنعتی رفع محدودیت در حوزه های صادراتی به 
ویژه سیمان و فوالد است، تصریح کرد: توقفات طوالنی 
محموله های صادراتی در گمــرکات، کمبود کارگر و 
تکنسین ماهر و همچنین مشکالت تأمین مواد اولیه و 
محدودیت های صادراتی، سایر مشکالت این حوزه است .

با وجود صدور انواع قوانين حمايتی، دانش بنيان ها با دست خالی فعاليت می كنند  

زنگ خطر مهاجرت دانش بنیان ها 

ضرورت تسهیل امور دانش بنیان ها 
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال

شعار سال به نام دانش بنیان ها شد اما در عمل همه امور به کام قاچاق رقم خورد. باید سازوکاری راه اندازی می شد تا تمام نهادهای حاکمیتی قاچاق را ضربه فنی می کردند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه افزایش قاچاق منجر به اختالل در 
نظم کاری شرکتهای دانش بنیان و نوپا شد. همواره توسط متولیان امر اعالم می شود وام های زیادی برای شرکتهای دانش بنیان در سال جاری در نظر گرفته شده است. در این رابطه باید اشاره شود به اینکه این شرکتها نه به دنبال گرفتن 
پول از دولت هستند و نه به دنبال ترحم. دانش بنیان ها پول درآوردن و درآمدزایی را بلد هستند اما روال کاری مشکل آفرین شده است.  فقط باید از این شرکتها حمایت شود. هرچند بانکها هم در تامین سرمایه و اعطای وام های تعیین شده 
سنگ اندازی می کنند. شرکت های دانش بنیان باید از سرمایه بانکی برای تامین مالی استفاده کنند. تنها شعار دادن در زمینه حمایت های مالی کاری از پیش نمی برد. اعالم کردند وام هایی فقط مخصوص شرکتهای دانش بنیان است. اما  

هنگام مراجعه با سخت گیری هایی نظیر تضامین و اعتبارسنجی مواجه می شوند. بنابراین عمال در تخصیص این وام ها تفاوتی با سالهای گذشته مشاهده نمی شود. 
حاکمیت باید روال کاری را برای دانش بنیان ها تسهیل کند. فرآیندهای دولتی دست و پا گیر است. ستاد تسهیل رفع موانع وجود دارد اما برای حل مشکالت عمال چند ماهی معطلی وجود دارد. حتی در صورت پاسخ دهی به مشکالت از 
سوی این ستاد، به سازمان های دیگر ارجاع داده می شوند.   سازوکارهای پیچیده دولتی باید تسهیل شود. بیمه تامین اجتماعی باید برای دریافت بدهی با این شرکتها تفاوت قائل شود. سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات باید تسهیل 
گری کند. اگر دیگر کسب و کارها فرصت یک ماهه برای تسویه بیمه و مالیات دارند، شرکتها دانش بنیان باید مشمول حمایت های چند ماهه برای پرداخت بدهی های خود شوند. چون این شرکتها در کشور ارزش افزوده و دارایی ایجاد می 
کنند و نباید در دسته فرآیند داللی قرار بگیرند.  حمایت ها باید کامل باشد، همانطور که در همه جای دنیا شاهد رشد و توسعه اقتصاد کشورها بر پایه دانش بنیان ها و اقتصاد دیجیتال هستیم در ایران نیز باید همین رویه پیاده سازی شود. 
هیچ سازمانی به مشکالت دانش بنیان ها ورود نمی کند و تعارض بین دانش بنیان ها، بیمه، مالیات و... وجود دارد. متاسفانه شرکتهای که در تهران قرار ندارند مشکالت بیشتری دارند. استانداری به عنوان نماینده دولت باید به حل مشکالت 

آنها ورود کند اما اصال توجهی به این بخش از اقتصاد در دیگر شهرهای کشور نمی شود. مجموعه این عوامل دلسردی مشاغل دانش بنیان را رقم زده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

سرپرســت اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
میانگین پوشش بیمه ای در کشور حدود ۵۲درصد است اما 
میانگین پوشش بیمه ای در استان اصفهان با توجه به قدمت 
 صنعتی بودن و فرهنگ باالی بیمــه ای حدود ۶۷ درصد

 است.
به گزارش خبرنگارماازاصفهان، مرتضی حاجی کاظمی روز 
سه شنبه بمناسبت هفته تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پوشش بیمه ای در استان اصفهان حدود ۱۵ 

درصد باالتر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: حدود ۳۶۰ هزار نفر مستمری بگیر در استان 
اصفهان وجود دارد که با خانواده و افراد تحت تکفل نزدیک 
۶۵۰ هزار نفر می شوند که سال ها بیمه پرداز بودند و در زمان 
حاضر مستمری بگیر هستند که بازنشستگان، از کارافتادگان 

و بازماندگان آنها را در بر می گیرند.
سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعی اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: ۴۴ شــعبه، ۲ شــعبه اقماری و حدود ۱۶ 
 کارگزاری رســمی در اســتان به شــهروندان خدمات 

رسانی می کنند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته« طرح ۳۰۷۰ " اجرا شد 
اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح ایــن بود که ۳۰ مورد 
از خدمات پر تردد ســازمان بصورت غیــر حضوری ارائه 
 شود و پیش بینی شده بود که از حدود ۷۰ میلیون مراجعه 

حضوری بکاهد.
حاجی کاظمی خاطرنشــان کرد: در زمان حاضر بیش از ۹۹ 
درصد نســخ بصورت الکترونیکی صادر می شود و پرونده 
الکترونیک درآمد که جزو آرزوهــای دیرینه بود در حال 

تحقق است.
وی با اشاره به بیمه دانشجویی و بیمه فراگیر خانواده افزود: 
این امکان برای دانشجویان و جوانانی که اکنون مشغول به 
کار نبوده و خواستار ایجاد سوابق بیمه ای هستند، در قالب 
این ۲ طرح فراهم شده و با اجرای این طرح افراد تحت پوشش 
والدین خود خواهد ماند، تعهدات این بیمه با نرخ ۱۲، ۱۴ و ۱۸ 
درصد است که افراد می توانند به دلخواه خود بهره مند شوند 
و زنان خانه دار نیز می توانند با استفاده از این طرح برای خود 

سابقه بیمه ایجاد کنند.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: 
در گذشته بیمه پرداز تامین اجتماعی حدود ۲۵ نفر بوده و 
مستمری بگیر یک نفر بوده است )ضریب دریافت و پوشش 
منابع ۲۵ به یک بوده( و یکی از اشکاالت امروز جمعیت که 
موجب شده که در استان اصفهان حدود ۳.۳ دهم بیمه پرداز 

داریم و یک نفر مستمری بگیر وجود دارد.
وی افزود: این موضوع بعنوان یکی از مشکالت و چالش های 
بزرگ سازمان مشابه ما محسوب می شود اما این مساله برای 

تامین اجتماعی خیلی زودتر ُرخ داده است و دستکم باید ۱۰ 
سال آینده به این نقطه می رسیدیم که در زمان حاضر به این 

مرحله رسیدیم.
حاجی کاظمی گفت: یک چالش بــزرگ تامین منابع یک 
صندوق بین نسلی است که قرار است حق بیمه ای که دریافت 
می کند را به مستمری بگیری بدهد که سال های گذشته در 
صندوق شراکت داشته و در زمان حاضر آماده منتفع شدن 

از مستمری است.
حاجی کاظمی در ادامه به مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد 
و گفت: بازنشستگی های پیش از موعد در سال های گذشته 
با مصوبات مجلس هزینه های را به سازمان تامین اجتماعی 

تحمیل کرد.
به گفته وی، در زمانی برای نوسازی صنایع، با ۲۵ سال سابقه 
نیروهای خود را بازنشســته کردند و یک نفر جایگزین آن 
استخدام کردند که این مساله با پنج سال زودتر بازنشسته 

شود که بار زیادی را به سازمان وارد کرد.
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان 
اینکه در زمان حاضر بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان پیش 
از موعدی هستند خاطرنشان کرد:بعضی از مشاغل سخت 

و زیان آور بر اســاس قانون باید پس از ۲ سال مرتفع شوند 
اما هنوز پس از گذشت ۱۰ سال در حال انجام است و جایی 
برای توقف وجود ندارد و افراد به راحتی با ۲۰ سال فعالیت در 
مشاغل سخت و زیان آور و با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال ارفاق 

بازنشسته می شوند.
✅رتبه نخســت اعمال جراحی در بیمارســتان شریعتی 

اصفهان
در ادامه، دکتر محمد رجالی، مدیر درمان تأمین اجتماعی 
استان اصفهان از فعالیت سه بیمارستان ملکی با ۷۵۰ تخت 
و ۲۸ درمانگاه عمومی و تخصصی در اختیار تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهان خبرداد و اظهار کرد: در اکثر شهرستان ها 
درمانگاه های عمومی تأمین اجتماعی قرار دارد. اولین خریدار 
درمان و دومین خریدار خدمات درمان در کشــور هستیم 
و بیشترین هزینه درمان توسط ســازمان تامین اجتماعی 

پرداخت می شود.
او با صحبــت از اجرای درمان مســتقیم در مراکز ملکی و 
درمان غیرمستقیم بصورت خرید خدمت، افزود: ۴میلیون 
و ۴۰۰ویزیت ســرپایی در مراکز ملکی در سال ۱۴۰۰ انجام 
گرفته که رتبه ســوم و رتبه اول در بستری با ۳۱هزارو۸۰۰ 

نفر را به اصفهــان اختصاص می دهــد. همچنین، ۷۳۹ 
هزار ویزیت ســرپایی در دو ماهه نخســت سال جاری در 
مراکز تأمین اجتماعی صورت گرفته که نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل ۲۱ درصد رشد داشــته ایم. همچنین، 
بیمارستان شریعتی اصفهان، رتبه نخست اعمال جراحی 
 بیمارســتان های تامین اجتماعی را به خــود اختصاص 

داده است.
وی با اشاره به مشکالت نسخه های الکترونیکی در مراحل 
نخست، اعالم کرد: طرح تحول دیجیتال  و نسخه الکترونیک 
از ســال ۹۶ در مراکز ملکی تامین اجتماعی آغاز و از اوایل 
سال ۱۴۰۰ روند صدور نسخه ها بیشتر و بهتر شد، چنانچه در 
حال حاضر ۹۹ درصد نسخه ها در استان اصفهان به صورت 

الکترونیک صادر می شود.
رجالی درباره پروژه های عمرانی تأمیــن اجتماعی گفت: 
پروژه درمانــگاه دولت آباد با اعتبــار ۷۰ میلیاردی انجام 
شده و در آســتانه بهره برداری قرار دارد. همچنین بخش 
جراحی قلب بیمارستان شــریعتی نیز ۶۰ درصد پیشرفت 
 فیزیکی داشــته و امیدواریم این بخش تا پایان سال جاری 

راه اندازی شود.
مدیر درمــان تأمین اجتماعی اســتان اصفهــان درباره 
بیمارستان جایگزین بیمارستان شــریعتی، توضیح داد: 
بیمارستان شریعتی با قدمت ۵۸ ساله، عمر استاندارد آن 
به اتمام رسیده اســت. برای احداث بیمارستان جایگزین 
زمین تأمین شده، اما استانداردهای بسیار قوی وجود دارد 
و در حال حاضر نقشه ها در حال آماده سازی است و سپس 
برای بررسی و تأیید به دانشگاه علوم پزشکی ارسال خواهد 
شد. در صورت تأیید نقشه ها، کلنگ زنی آغاز خواهد شد. 
بیمارستان جدید ۸۰ هزار متر ســاخت دارد. بیمارستان 
شریعتی ۴۲۰ تخت خوابی است و بیمارستان جدید نیز همین 

تعداد تخت خواب خواهد داشت.
وی درباره پوشــش دارویی تأمین اجتماعی توضیح داد: 
هیچ نهادی در دنیا همه داروهــا را تعهد نمی کند و بیمه ۷۰ 
درصد داروهای تحت پوشش را پرداخت می کند. امیدوارم با 
تشکیل پرونده الکترونیک و نسخه های آنالین این مشکل 
نیز حل شود و به سمت درمانی اســتاندارد حرکت کنیم. 
همچنین، حدود ۱۰۰۰ نوع اقالم دارویی تحت پوشش بیمه 

ارائه می شود.
رجالی درباره خدمات دندان پزشکی در اصفهان گفت: در 
۲۰ درمانگاه تأمین اجتماعی خدمات درمان پزشکی ارائه می 
شود و یک درمانگاه تخصصی دندان پزشکی نیز وجود دارد. 
مشکل در این حوزه نیروی انسانی است که به دلیل اختالف 
تعرفه ها دندان پزشــکان از طرح های اســتخدامی تأمین 

اجتماعی استقبال نکرده اند.

گسترش چتر حمایتی تأمین اجتماعی در نصف جهان


