
به جز شاخص های بورسی در اروپا، سایر شاخص ها در جهان عمدتا ریزشی بودند. به گزارش 
ایسنا به نقل از بلومبرگ،  ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی می کند و شمار 
مبتالیان و قربانیان در جهان کماکان رو به افزایش است. با این حال کاهش مرگ و میرها 
در ایتالیا و اسپانیا که کانون های اصلی درگیر با کرونا در جهان هستند، خبر خوبی محسوب 
می شود. این دو کشور قرنطینه سراسری را بار دیگر تمدید کردند اما برخی از فعالیت های 
تولیدی با توجه به کاهش سرعت شیوع بیماری از سر گرفته شده اند. در آسیا پیش بینی 
می شود رشد اقتصادی کشورها برای نخســتین بار در طول ۶۰ سال اخیر وارد محدوده 
منفی شود. در چین بخش بزرگی از فعالیت های تولیدی در استان های مختلف از سر گرفته 
شده اما رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در نیم قرن اخیر منفی 
شده است.  صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است که رشد 
اقتصادی امسال بیشتر کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها 
منفی شود. به گفته صندوق بین المللی پول، متوسط رشد اقتصادی امسال جهان منفی سه 
درصد خواهد بود که بسیار پایین تر از متوسط رشد ۳.۳ درصدی پیش بینی شده در زمان 
قبل کروناست.آخرین بار در جریان رکود مالی بزرگ سال ۲۰۰۸ متوسط رشد اقتصادی 
کشورها منفی و آن هم به تنها منفی ۰.۱ درصد رسیده بود و همین مساله نشان دهنده جدی 
بودن ریسک کرونا برای اقتصاد جهانی است.تداوم بسته نگه داشته شدن واحدهای اقتصادی 
در سراسر جهان باعث شده است تا شرکت های بزرگ از بانک ها و خودروسازها گرفته تا 

شرکت های هواپیمایی زیان های سنگینی را در صورت سود و زیان سه ماهه نخست امسال 
خود اعالم کنند و بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز با خطر ورشکستگی 
و اخراج نیروهایشان مواجه هستند.  در آلمان اتحادیه رستوران ها و هتلداری ها از دولت 
درخواست حمایت ۱۰ میلیارد یورویی برای جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر شده 
است.اولیور جونز، کارشناس ارشد بازار در موسسه ' کپیتال اکونومیکس' گفت: ورود جدی 
بانک های مرکزی به بازار و خرید اوراق قرضه شرکت هایی که دچار مشکل مالی شده اند 
به آن ها کمک کرده است تا حد زیادی از خطر ورشکستگی رها شوند.با توجه به محدود 
بودن ابزارهای در اختیار بانک مرکزی اروپا پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورهای 
اروپایی با کاهشی محسوس همراه شود. بانک مرکزی اروپا که پیش از این به دلیل نداشتن 
حضور پررنگ در بازارها با انتقادات شدیدی مواجه شده بود، به زودی از اقدامات محرک خود 
رونمایی خواهد کرد با این حال بین کشورهای عضو منطقه یورو سر راهکارهای مشترک 
اختالف نظر زیادی وجود دارد.قرار است بانک مرکزی انگلیس حدود ۲۰۰ میلیارد پوند 
منابع مالی در اختیار دولت قرار دهد اما دولت عالوه بر استقراض از بانک مرکزی به عملیات 
انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی نیز ادامه خواهد داد. پیش از این نیز وزیر خزانه داری از 
برنامه ریزی برای رساندن میزان مخارج دولت به باالترین سطح ۶۵ سال اخیر خبر داده بود.  
در فرانسه نیز دولت این کشور اعالم کرد اعتبار بسته حمایتی خود از اقتصاد در برابر کرونا را 

۱۰ میلیارد یورو دیگر افزایش می دهد و به ۱۱۰ میلیارد یورو می رساند.  

بورس آمریکا
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورسی در 
سطح باالتری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۲.۴۴ 
درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۳ هزار و ۶۵۰.۴۴ واحد بسته شد.شاخص »اس 
اند پی ۵۰۰« با ۱.۷۹ درصد کاهش تا سطح ۲۸۲۳.۱۶ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص 
مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با افت ۱.۰۳ درصدی در سطح ۸۵۶۰.۷۳ 

واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
از روز گذشته دور تازه مذاکرات بین انگلیس و اتحادیه اروپا برای حل و فصل مساله برگزیت 
آغاز شده است و قرار اســت این مذاکرات ویدیوئی به مدت دست کم سه هفته ادامه یابد. 
این مذاکرات به صورت مقدماتی برای جمع بندی مباحث فنی خواهد بود.  در حال حاضر 
۱۱ سرفصل کلیدی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و طرفین تا ماه ژوئن برای رسیدن به 
توافقات اولیه فرصت دارند. مذاکره کننده ارشد انگلیس در برگزیت از آمادگی کشورش برای 
به اشتراک گذاشتن بیشتر اطالعات مالی با اتحادیه اروپا برای حصول توافق مقدماتی خبر 
داده است. انگلیس خواهان داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده است؛ هر چند 
که طرف اروپایی تاکنون از خود اشتیاقی برای این مساله نشان نداده است. انگلیس اکنون 

در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسابرگزیت است و انتظار می رود 
مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود. در معامالت بازارهای بورس 
در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۴۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در 
سطح ۵۸۱۲.۸۳ واحد بسته شد.شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود 
۰.۴۷ درصدی و ایستادن در ســطح  ۱۰ هزار و ۶۷۵.۹۰ واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با جهش ۰.۶۵ درصدی در سطح ۴۵۲۸.۳۰ واحد بسته 

شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۶۴ درصد پایین رفت و به ۶۸۳۱.۵۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک 
کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۱.۹۹ درصدی تا سطح ۱۹ هزار و ۲۷۸.۳۸ واحدی 
پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۲.۲۲ درصد پایین رفت و در سطح 
۲۳هزار و ۷۸۸.۴۴ واحد بسته شد.  در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" افت۱.۶۳ 

درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳۷۹۰.۱۸  واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۲.۲۴ درصد ریزش و 
ایستادن در سطح ۵۲۳۲.۹۰ واحدی به کار خود خاتمه داد.  در بین دیگر شاخص های مهم 

آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی  بود.

ارزش لیر در برابر ارزهای مهم بار دیگر کاهش یافت. به گزارش ایسنا به نقل 
از سی ان بی سی، افزایش نگرانی فعاالن بازار از وضعیت اقتصاد ترکیه پس از 
انتشار گزارش صندوق بین المللی پول باعث رقم خوردن روز تلخ دیگری برای 
لیر شد تا جایی که نرخ برابری لیر در مقابل دالر به کمترین سطح خود از اوت 
۲۰۱۸  رسید. ترکیه اکنون بیشترین شــمار مبتالیان به کرونا در خاورمیانه 
را دارد و ۲۱۴۰ نفر نیز جان خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ از دست داده اند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال ترکیه به منفی 
پنج درصد و نرخ بیکاری به باالی ۱۷ درصد برسد.با افزایش سرعت شیوع کرونا 
در ترکیه. محدودیت های تردد در برخی شهرهای ترکیه تمدید شده و خروج 
از منزل به مدت چهار روز به جز در موارد ضروری ممنوع اعالم شــده است. 
وضعیت در استانبول که قطب اصلی مالی ترکیه به شمار می رود از همه وخیم 
تر اســت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفت وگوی تلفنی با 

همتای آمریکایی خود از اطمینان در خصوص پشت سر گذاشتن بحران سخن 
گفته است.  بسیاری از پروازهای داخلی و خارجی نیز در این کشور لغو شده و 
بخش هایی از فرودگاه آتاتورک استانبول به محل نگهداری بیماران کرونایی 
تبدیل شده است.عامل دیگر ریزش لیر در معامالت امروز به تحوالت سوریه 
مربوط می شود. اردوغان ضمن متهم کردن دولت سوریه به نقض آتش بس در 

ادلب گفته است که در برابر تخلفات ساکت نخواهد نشست.

در آخرین دور از معامالت ارزی اســتانبول، هر دالر با ۰.۱۷ درصد صعود به 
۶.۹۳۹ لیر رســید تا به این ترتیب کاهش ارزش لیر در برابر دالر طی سه ماه 
نخست امســال از ۱۰ درصد فراتر رود. ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ 
تاکنون ۴۲ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر 
ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۷.۵۴۱ لیر و هر پوند معادل ۸.۶۴۵ 

لیر اعالم شد.

با وجود کاهش شدید قیمت نفت، دالر در برابر بیشتر 
همتایانش دست به پیشــروی زد.به گزارش ایسنا به 
نقل از سی ان بی سی، در جریان معامالت سه شنبه، 
روند صعودی دالر ادامه یافت و بسیاری از ارزها در برابر 
اسکناس سبز در موقعیت نزولی قرار گرفتند. هر چند 
به دنبال کاهش شدید تقاضا برای نفت قیمت طالی 
سیاه با سقوط بی سابقه ای مواجه شد و شاخص های 
بورسی نیز ریزش کردند اما دالر به لطف افزایش تقاضا 
برای خرید آن و اخبار مثبــت مربوط به کرونا بر روی 
ریل صعودی باقی ماند. سرعت شیوع کرونا در برخی 
از مناطق کاهشی شــده تا جایی که نرخ مرگ و میر 
روزانه در آمریکا و انگلیس نزولی شده و شمار مبتالیان 
در فرانسه و اسپانیا کاهش داشــته است.  در اسپانیا، 
اتریش، دانمارک و ایتالیا برخی از کسب و کارها فعالیت 
خود را به صورت محدود از سر گرفته اند.  صندوق بین 
المللی پول از رشد منفی سه درصدی جهان در سال 
جاری تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا خبر داده که در 
این بین نرخ رشد پیش بینی شده برای آمریکا حدود 
منفی شش درصد بوده است. این صندوق هم چنین 
پیش بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی امسال 

۱۹ کشور عضو منطقه یورو به منفی ۷.۵ درصد برسد. 
به گفته رئیس صندوق نجات اتحادیه اروپا، کشورهای 
اروپایی برای احیای اقتصــاد خود نیازمند ۰.۵ تا یک 
تریلیون یورو اعتبار هســتند.   از ســوی دیگر رشد 
اقتصادی چین تحت تاثیر شــیوع کرونا در سه ماهه 
نخست امســال به منفی ۶.۸ درصد رســیده که این 
رقم، بدترین عملکرد ثبت شــده اقتصاد چین از دهه 
۱۹۷۰ تاکنون محسوب می شود. همچنین بسیاری 
از کشورهای جهان در نتیجه شیوع کرونا و جلوگیری 
از در اختیار گرفتن شــرکت ها توسط اتباع خارجی، 
مقررات ســختگیرانه ای علیه سرمایه گذاری خارجی 
وضع کرده اند. کانادا،  فرانسه، اسپانیا، آلمان و استرالیا 
از جمله کشــورهایی هســتند که چنین تصمیمی 
گرفته اند امــا این امر احتماال باعــث کاهش بیش از 
پیش رشــد اقتصادی آن ها نیز خواهد شد.صندوق 
بین المللی پول پس از تخصیص ۰.۵ میلیارد دالر وام 
برای مقابله با کرونا به ۲۵ کشور خبرداد، در مرحله دوم 
اعتبارات بیشتری را برای مقابله با کرونا به کشورهای 
در حال توسعه تخصیص داده و بانک جهانی نیز موفق 
شد رضایت کشورهای ثروتمند برای در نظر گرفتن 

معافیت موقتی بازپرداخت وام ها توســط کشورهای 
فقیر را جلب کند. ســازمان جهانی کار در گزارشی با 
هشدار نســبت به تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی ۸۱ 
درصد شــاغالن در ســطح جهان بر اثر شیوع کرونا، 
از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواســته 
است تا اقدامات حمایتی بیشتری از کسب و کارهای 
کوچک و متوسط انجام دهند. اکنون با تداوم تعطیلی 
ها و کاهش تقاضای مصرفی، شمار زیادی از شاغلین با 
خطر از دست دادن شغل خود مواجه هستند.  شاخص 
دالر که نــرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گیرد، در معامالت امروز با صعود 
۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۱۰۰.۲۴۸ 
واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل 
۱.۰۳۰ دالر اعالم شــد.  اکنون بسیاری از کشورهای 
اروپایی در حال بررسی گزینه های موجود برای فرار از 
رشد اقتصادی منفی هستند هر چند که هنوز اختالف 
نظر بین کشورهای عضو منطقه یورو مانع از اجرای یک 
برنامه مشترک در مقیاس وسیع شده است.  نخست 
وزیر ایتالیا با بحرانی خواندن شرایط اقتصادی منطقه 

یورو خواستار تسریع در تهیه بسته نجات شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اعالم میزان 
معافیت ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد 
حقوق سال ۱۳۹۹ گفت: ســقف معافیت مالیاتی در 
سال جاری به صورت ســاالنه ۳۶ میلیون تومان و به 
صورت ماهانه سه میلیون تومان است.به گزارش ایسنا، 
امید علی پارسا با اشاره به مقررات جزء )۲( بند )الف( 
تبصره )۱۲( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اظهار 
کرد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده )۸۴ ( قانون 
مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹، ساالنه مبلغ ۳۶ 
میلیون تومان تعیین شده است. وی افزود: نرخ مالیات 
بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق 
و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک 
و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه به نرخ ۱۰ درصد 
و نســبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو 
و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۲۰ 
درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ 
درصد است. در ادامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفت: اشــخاصی که از معافیت های مالیاتی 
موضوع تبصره )۱( مــاده )۸۶( قانــون مالیات های 

مستقیم بهره مند هستند، مشمول معافیت ماده )۸۴ 
( قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شــوند. 
وی ادامه داد: حقوق اعضای هیات علمی دانشــگاه ها 
با رعایت مــاده )۵( قانون اصالح پــاره ای از مقررات 
مربوط به پایه حقوق اعضای هیــات علمی )آموزش 
و پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸ یا اصالحات 
الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون 
مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات 
به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.این مقام مسئول اضافه 
کرد: براساس ماده )۵( قانون اصالح پاره ای از مقررات 
مربوط به پایــه حقوق اعضای رســمی هیات علمی 
)آموزشی و پژوهشی( شــاغل و بازنشسته دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی، »از درآمد مشمول مالیات 
اعضــای هیات علمی موضــوع این قانــون با رعایت 
معافیت های مقــرر در قانون مالیات های مســتقیم 
حداکثر ۱۰ درصد بــه عنوان مالیات کســر خواهد 
شد.«طبق اعالم سازمان امور مالیاتی پارسا همچنین 
یادآور شــد: با توجه به اینکه در جــزء)۲( بند )الف( 
تبصره )۱۲( مذکور عبارت »کارانــه« خارج از موارد 

 استثناء شــده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی
 به کار رفته اســت؛ بنابراین کارانه دریافتی توســط 
اعضای هیات علمی مشــمول نرخ ۱۰ درصد نبوده 
و با توجه بــه میزانی کــه حقوق و مزایــای اعضای 
هیات علمی دانشــگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش 
می دهد، به نرخ بعدی مشــمول مالیات خواهد بود. 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور اظهار کرد: 
معافیت حقوق موضوع ماده )۸۴( قانون مالیات های 
مســتقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای 
هیات علمی اعمال می گردد و در صورتیکه معافیت 
 مذکور مازاد بر حقــوق و مزایای فوق العاده باشــد،

 مازاد مذکور قابل اعمال به کارانــه دریافتی اعضای 
هیات علمی نخواهد بود.وی در پایان سخنانش تاکید 
کرد: با توجه به استثنای احکام تبصره های )۱( و )۱( 
ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی 
آن از مقررات جزء )۲( بند )الف( تبصره )۱۲( یاد شده، 
کلیه احکام تبصره هــای )۱( و )۲( ماده واحده قانون 
اصالح ماده )۸۶( قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۲۷ تیرماه ۱۳۹۶، )اعم از نرخ و ...( مطابق مقررات، در 

سال ۱۳۹۹ کماکان الزم االجرا است.

ریزش گسترده  بورس ها  در آمریکا و آسیا

ریزش لیر ادامه دارد

سقف معافیت مالیاتی حقوق ۹۹ اعالم شدبی اعتنایی دالر به سقوط نفت

پیامک: 30004800سال هفتم |  شماره      1895| چهارشنبه 3  اردیبهشت ماه 1399 |28 شعبان  1441 |22 آوریل  2020 |  4صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه4

صفحه2

صفحه2

 استفادۀ بهینۀ فوالد مبارکه
 از پساب شهری

هشدار جدی برای بازار نفت

تسهیالت اقتصادی کرونایی 
منجر به لغو سایر تسهیالت نشود

 ایران خود  را 
با شرایط 
حذف درآمد  نفتی
 تطبیق داده است

جهانگیری:
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سرمقاله
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کاهش نرخ سود به ضرر 
اقتصاد است

 زمان  تغییر 
نرخ سود نیست

تصمیم کاهش نرخ ســود 
بانکی در شورای هماهنگی 
بانک ها گرفته شد و معلوم 
نیســت که بانــک های 
خصوصــی از آن تبعیت 

کنند. حتی برای خود ...

  کامران ندری، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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امید  به  احیای  برندهای 
قدیمی لوازم خانگی

واگذاری 174 هزار میلیاردی در راه است

واگذاری سهام جایگزین  
نفت  در  بودجه  

پس اندازهای مردم به سمت چه بازارهایی خواهد رفت؟

تبانی  بانک ها  برای  کاهش  نرخ سود 
صفحه4
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موج گرانی ها در ماه رمضان
کرونا بهانه خوبی برای گرانی کاالها در ماه رمضان شد

سودجویان  دست به کار شده اند

صنعت لوازم خانگی ایران به رغم داشتن ظرفیت 
های بسیار نتوانسته تا به امروز خود را در بازارهای 
بین المللی مطرح کند. این صنعت با پتانســیل 
باالی اشتغالزایی می تواند در بکارگیری نیروی کار 
بسیار موفق عمل کند اما هنوز این ظرفیت جدی 
گرفته نشده و باید راهکارهایی برای حضور لوازم 
خانگی ایرانی در بازار داخلی و خارجی تدوین شود. 
در ماه های گذشته با انتشار اخباری مبنی بر خروج 
برندهای خارجی معروف لــوازم خانگی از ایران 
تصور بر این بود که این اتفاق می تواند فرصتی برای 
تولیدکنندگان داخلی باشد تا لوازم خانگی ایرانی 
را تولید و وارد بازار کنند. اما متاسفانه تاکنون تالش 

خاصی برای راه اندازی...

کاهش درآمدهــای نفتی و لزوم تامیــن منابع از 
محل های دیگر موجب شــده تا ســهم واگذاری 
دارایی های مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش 
پیدا کرده و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری 
برسد، این رقم یک سوم منابع بودجه ای دولت برای 
خرج ساالنه اش را تشــکیل می دهد که خود نشان 
دهنده واگذاری های زیادی از ســهام شرکت های 
دولتی و انتشار اوراق در بورس در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، منابع عمومی دولت در سال جاری 
۵۷۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که باید به عنوان 
بخشــی از بودجه عمومی )۶۵۰ هزار میلیاردی( 
هزینه اداره کشــور از محل آن تامین شود، در این 

منبع اعداد قابل تاملی دیده...



اقتصاد2
ایران وجهان

نامه شافعی به جهانگیری:
تسهیالت اقتصادی کرونایی منجر 

به لغو سایر تسهیالت نشود
رییس اتاق ایران با ارسال نامه ای به معاون اول از او 
خواست تدابیری اتخاذ شود که اجرای تسهیالت 
و تمهیدات اقتصادی مربوط به دوره شیوع کرونا 
موجب لغو دیگر تصمیمــات حمایتی مربوط به 

شرایط معمول شود.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین شافعی 
در نامه ای به اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه 
تقریباً بیشتر صنایع نسبت به سال قبل شرایط 
بدتری دارند، نوشته است: پیرو تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی ده رســته شغلی 
آســیب دیده و در نظر گرفتن برخی تسهیالت 
بیمه ای و مالیاتی برای ایشــان، سازمان تأمین 
اجتماعی ضمن ابالغ مصوبــه »امهال حق بیمه 
ســهم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه 
۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد« به شعب سازمان، 
اقدام به لغو تمامی مجوزها و تســهیالت در نظر 
گرفته شده توسط نهادهایی همچون ستادهای 
تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تأمین کارگری، 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در خصوص 
سایر فعالیت های خارجی از فهرست ده رسته شغل 

مذکور نموده است.
پیش از این فهرست ۱۰ رسته شغلی آسیب دیده 
از شیوع کرونا از سوی بانک مرکزی به این شرح 
اعالم شــده بود: »مراکز تولید و توزیع غذاهای 
آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای 
پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشــی ها و موارد 
مشــابه به تشــخیص وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت«، »مراکز مربوط به گردشــگری شامل 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی 
و گردشــگری، مهمــان پذیرها مهمانســراها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز 
اقامتی و پذیرایــی و تفریحــی و خدماتی بین 
راهی و موارد مشابه به تشــخیس وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی«، »حمل 
و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری 
اعم از هوایی، جاده ای، ریلــی و دریایی«، »دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری«، »تولید و توزیع 
پوشاک«، »تولید و توزیع کیف وکفش«، »مراکز 
توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه«، 
»مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی«، »مراکز 
و مجتمع های فرهنگی و آموزشی« و »مراکز تولید، 

توزیع و فروش صنایع دستی««
شــافعی در نامه خود به جهانگیری یادآور شده 
است که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی موجب 
عمیق شدن بحران و باعث بیکاری حجم زیادی از 
کارگران و تعطیلی صنایع در سالی خواهد شد که 
تحت عنوان »جهش تولید« نامگذاری شده است.

افتتاح دو شعبه بانک پاسارگاد در 
شهرهای ساری و رباط کریم

بانک پاسارگاد، آغاز فعالیت دو شعبه از این بانک را 
در شهرهای ساری و رباط کریم اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در راستای 
گسترش شبکه بانکی و دسترسی بهتر هم میهنان 
به خدمات بانکی، دو شــعبه ی »رباط  کریم« و 
»امیر مازندرانی ســاری« به جمع شــعبه های 
بانک پاسارگاد پیوسته و انواع خدمات بانکی اعم 
از ریالی و ارزی را به مراجعه کنندگان ارائه می کنند.

گفتنی است شــعبه »رباط کریم« در شهرستان 
رباط کریم، بلوار امام خمینی، باالتر از پل هوایی 
محبت، جنب فروشــگاه معلم، پــالک ۸26 و 
شــعبه ی »امیر مازندرانی ساری« در شهرستان 
 ســاری، بلوار امیر مازندرانی، روبروی فرمانداری 

واقع شده است. 

حمایت بانک مهر ایران از سربازان 
خط مقدم جبهه سالمت

بانک مهر ایران در اقدامی انســان دوستانه و در 
راســتای حمایت از ســربازان خط مقدم جبهه 
سالمت، تجهیزات پزشکي و اقالم بهداشتي براي 

کمک به بیمارستان ها تهیه و اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، این بانک 
در راستای ایفاي مسئولیت اجتماعي خود نسبت 
به تهیه و اهداي اقالم مورد نیاز مراکز بهداشــتي 
و درماني شــهداي تجریش و پورسیناي رشت 

اقدام کرد.
با اعالم نیاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
اقالم بهداشــتي از قبیل ماسک، مواد ضدعفوني 
کننده، گان پزشکي، شیلد و ... توسط بانک مهر 
ایران تهیه و به بیمارستان هاي شهداي تجریش و 

پورسیناي رشت اهدا شد.

خبر

کاهش درآمدهــای نفتی و 
لزوم تامین منابع از محل های 
دیگر موجب شــده تا سهم 
واگــذاری دارایی های مالی 
دولت به طــور قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال 
جاری برسد، این رقم یک سوم منابع بودجه ای دولت برای 
خرج ساالنه اش را تشکیل می دهد که خود نشان دهنده 
واگذاری های زیادی از سهام شرکت های دولتی و انتشار 

اوراق در بورس در سال جاری است.
به گزارش ایســنا، منابع عمومی دولت در سال جاری 
۵۷۱ هزار میلیارد تومان بسته شــده که باید به عنوان 
بخشی از بودجه عمومی )6۵۰ هزار میلیاردی( هزینه 
اداره کشــور از محل آن تامین شود، در این منبع اعداد 
قابل تاملی دیده می شــود؛ جایی که سهم درآمدهای 
نفتی نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته و از سوی 
دیگر سهم واگذاری دارایی های مالی که همان واگذاری 
سهام شرکت های دولتی و همچنین انتشار اوراق است 
رشد هنگفتی دارد. در بودجه امسال ۱۰۷ هزار میلیارد 
تومان تحت عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای در 
نظر گرفته شده که متشکل از درآمدهای ناشی از فروش 
نفت و فرآورده های آن و همچنیــن واگذاری و فروش 
اموال منقول دولتی است، در این محل کمتر از ۵۰ هزار 
میلیاردی به نفت می رسد و عمده آن را واگذاری اموال 
دولتی تشکیل داده که باید از سوی وزارت اقتصاد انجام 

شده و سهم خود از بودجه را تامین کند.
اما از ســوی دیگر جریــان منابع دولت بــه واگذاری 
دارایی های مالی برمی گردد که حتی در مقایسه با رقم 
۱2۴ هزار میلیارد تومانی که دولــت در الیحه بودجه 
پیشنهاد داده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
و به ۱۷۴ هزار میلیارد رسیده است که رکورد سال های 

گذشته را شکسته و اکنون یک سوم بودجه عمومی دولت 
را تشــکیل می دهد.   به گزارش ایسنا با روندی که طی 
شده می توان گفت به تدریج در سال های گذشته هر آن 
چه از جمله تحریم ها موجب شد که سهم نفت در بودجه 
کاهش پیدا کند، بار آن بر دوش واگذاری  دارایی های مالی 
گذاشته شده که الزمه تحقق آن فضای مناسب در بازار 
سرمایه است تا دولت بتواند سهام شرکت های دولتی و 

اوراق خود را در آن منتشر کند.
بررسی روال گذشته از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بیانگر رشد 
بیش از ۱6۵ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی های 
مالی دولت است؛ به طوری که در ســال ۱۳۹۰ دولت 
حــدود 6۰۰۰ میلیارد، در ســال ۱۳۹۱ حدود 6۷۰۰ 
میلیارد و در سال ۱۳۹2 تا ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل 
واگذاری های دارایی های مالی درآمد کسب کرده و عمده 
درآمدهای بودجه از محل نفت  و ســایر بخش ها بوده 

است، اما این روال در چند سال اخیر و در دولت یازدهم و 
دوازدهم و عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مسیر 
خود را تا حدودی تغییر داده و روند رشد منابع از  محل 

واگذاری سهام و یا اوراق افزایش یافته است.  
این در حالی است که در ســال ۱۳۹۳ حدود ۱6 هزار 
میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های مالی محقق شد 
که این رقم به ۱۷۴ هزار میلیارد در سال جاری رسیده 
که حدود ۱6۰ هزار میلیارد تومــان افزایش دارد. البته 
طی این سال ها عمده این رشد به دلیل انتشار اوراق از 
سوی دولت بود وسهم کمتری از آن به واگذاری سهام  
شــرکت های دولتی اختصاص داشــت، اما در بودجه 
۱۳۹۹ظاهرا سهم واگذاری سهام افزایش یافته و حتی 
در مدتی که از سال گذشته، وجود عرضه های سنگین 
دولتی در بازار ســرمایه و  تالش برای واگذاری بیشتر 
سهام شرکت های دولتی  نشــان از اقدام سریع دولت 

برای تامین منابع از محل واگذاری ســهام و اوراق دارد. 
در روزهای گذشته روحانی به وزیر اقتصاد دستور داد تا 
سریعا طبق مصوبه دولت سازوکار عرضه سهام بنگاه هایی 
که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح 
هســتند را فراهم کند، این دستور رئیس جمهوری بار 
دیگر نشان دهنده  حضور قوی تر دولت در بازار سرمایه 

برای  واگذاری سهام شرکت های خود است.
بنا براین در سال جاری از رقم ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی 
که برای منابع عمومی دولت و به عبارتی اداره کشور باید 
محقق شود می توان گفت تا 2۳۰ هزار میلیارد تومان از 
محل واگذاری سهام شرکت های دولتی، انتشار اوراق و 
واگذاری اموال منقول دولت است که ۱۷۴ هزار میلیارد 
تومان آن از واگذاری های دارایی های مالی و بیش از ۵۰ 
هزار میلیارد دیگر از فروش و یا مولد سازی دارایی های 
دولت باید تامین شــود که عدم تحقق هــر یک از آنها 
موجب کسری بودجه دولت می شود، آن هم در شرایطی 
که منابع پیش بینی از محل درآمدهای نفتی هر چند 
نسبت به گذشته و حتی پارسال به شدت کاهش داشته، 

اما همان هم در حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار دارد.
این در شرایطی اســت که دولت نفت بودجه را بر مبنای 
حدود ۵۰ دالر در هر بشــکه پیش بینی کرده که در حال 
حاضر قیمت نفت به شدت کاهش یافته و به زیر ۳۰ دالر 
رسیده است، براین اســاس عجله دولتی ها برای واگذاری 
ســهام وعرضه در بورس و یا فروش اموال کامال طبیعی به 
نظر رسیده و برای تامین منابع تالش می کنند تا عدم تحقق 
منابع و به دنبال آن احتمال کسری بودجه به حداقل برسد.

اما در کنار واگذاری دارایی مالی و واگذاری سرمایه ای، 
بخش دیگری از منابع ۵۷۱ هزار میلیاردی دولت باید 
از محل درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدهاست 
تامین  شــود که حدود 2۸۸ هزار میلیارد تومان پیش 
بینی شده و معموال عملکرد بودجه در این بخش به حد 
مصوب نزدیک می شود و تا حدودی خیال دولت از این 

محل آسوده تر است.

واگذاری ۱۷۴ هزار میلیاردی در راه است

واگذاری سهام جایگزین  نفت  در  بودجه  

در جلسه ستاد اقتصادی دولت؛
روحانی: تسهیالت با تضامین ساده 

پرداخت  شود
رییس جمهوری بر ارائه تسهیالت قرض الحسنه 
به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
با تضامین ســاده و بدون پیچیدگی های اداری 
تاکید کرد. به گزارش حسن روحانی روز سه شنبه 
در یکصد و سی و دومین جلسه اقتصادی دولت، 
با تأکید بر ادامه سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
اتخاذ سیاست هایی در جهت جهش تولید، توسعه 
و صادرات غیرنفتی با توجه بــه افزایش تقاضای 
جهانی در برخی محصوالت غذایی، بهداشــتی و 

دارویی را ضروری خواند.
در این جلســه که در دفتر رییس جمهوری و به 
ریاســت رییس جمهوری برگزار شــد، »محمد 
شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
گزارش اقدامات اجرایی از وام های قرض الحسنه 
به خانوارها و نیز شیوه دادن تسهیالت به کسب 
و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا  را ارائه کرد.

رییس جمهور تأکید کرد: ترتیبی اتخاذ شود این 
تسهیالت با تضامین ساده و بدون پیچیدگی های 
اداری به نحوی که شفافیت الزم و اطمینان از حفظ 

اشتغال کارگران را تضمین نماید، ارائه شود.
در این جلسه همچنین عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکــزی گزارشــی را از پیگیری های 
دریافت تسهیالت از صندوق بین المللی پول ارائه 
کرد. رییس جمهوری تاکید کرد: این تسهیالت 
در جهت تأمیــن نیازهای مربوط بــه کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم با استفاده از ساز و کار مالی 

اینستکس صورت گیرد.
در ادامه جلســه پیشــنهادهای وزارت اقتصاد و 
دارایی در خصوص تمدید فرصــت زمانی برای 
تشــکیل مجامع عمومی شــرکت ها و نیز موعد 
تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در جهت کمک به 
بنگاه هایی که به سبب شرایط بحران کرونا دچار 
مشکالت شده اند، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین پیشــنهاد وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی در جهت توسعه اســتفاده به 
روش های تبادل اطالعات اسناد و نسخه الکترونیک 
در فرآیند ارایه خدمات درمانی مورد تصویب قرار 
گرفت. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه هم اســتفاده از منابع و مصارف بودجه 
سال ۱۳۹۹ و تدابیر الزم در جهت مواجهه با آثار 
اقتصادی کرونا به جلسه ارائه کرد. براساس گزارش 
مرکز آمار ایران، تورم نقطــه ای در فروردین ماه 
۱۳۹۹ همچنان در سیر نزولی تداوم داشته و به 

۱۹.۸ دهم درصد کاهش یافته است.

جهانگیری:
 ایران خود را با شــرایط حذف 
درآمدهای نفتی تطبیق داده است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با مدیریت و برنامه ریزی 
های انجام شده توانســته خود را با شرایط حذف 

درآمدهای نفتی از بودجه کشور تطبیق دهد.
معاون اول رییس جمهوریروز سه شنبه در جلسه 
با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با اشاره به 
اخبار مربوط به قیمت نفت در سطح جهانی گفت: 
اقتصاد آمریکا که 2۵ درصد تولید ناخالص دنیا را در 
اختیار دارد از شب گذشته نفت را به قیمت منفی 
به فروش گذاشته و این نشــان می دهد که بقیه 
کشــورهای دنیا نیز از پیامدهای اقتصادی کرونا 

بی نصیب نخواهند ماند.
وی با اشاره به اینکه نفت تا چند ماه پیش به قیمت 
۵۰ تا ۱۰۰ دالر برای هر بشــکه در سطح جهانی 
معامله می شد و کسی باور نمی کرد که قیمت نفت 
اوپک امروز به زیر 2۰ دالر برســد، اظهار داشت: 
قطعاً کشورهای تولیدکننده نفت مثل عربستان که 
گفته می شد نمی تواند با نفت زیر ۷۰ دالر کشورش 
را اداره کند با مشکل روبه رو خواهند شد، این در 
شرایطی است که اعالم کاهش ۱۰ میلیون بشکه 
ای تولید نفت اعضای اوپک و غیراوپک نیز نتوانسته 

بر سیر نزولی قیمت ها اثر بگذارد.
معــاون اول رییس جمهــوری با بیــان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران به فضل الهی و مدیریت 
و برنامه ریزی های انجام شــده توانسته خود را با 
شــرایط حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور 
تطبیق دهد، گفت: بحران ها و تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا باعث شده تا ما آمادگی الزم را برای 

اداره کشور در شرایط کنونی داشته باشیم.
جهانگیری با بیان اینکه سایر کاالهای وابسته به 
نفت مثل صنایع پتروشیمی و حتی فلزات نیز از 
تبعات اقتصادی بحران کرونا متأثر خواهند شد 
از دانشــگاه ها و مراکز علمی خواست راهکارهای 
علمی بــرای مواجهه با این مســأله ارائه دهند و 
دستگاه ها نیز به تدوین برنامه های متناسب با این 

شرایط بپردازند.

اخبار
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منفی شدن قیمت نفت WTI در معامالت بورس 
کاالی نیویورک اگرچه ناشی از فرا رسیدن زمان 
انقضای قراردادهای آتی نفت برای تحویل در ماه 
آینده میالدی بود، اما کارشناســان معتقدند این 
اتفاق را باید یک هشــدار جدی بــرای بازار نفت 

تلقی کرد.
در معامالت آتی روز دوشــنبه 2۰ آوریل 2۰2۰ 
)اول اردیبهشت ۱۳۹۸( در بورس کاالی نیویورک 
قیمت نفت سبک تگزاس با کاهشی وحشتناک 
نسبت به روز معامالتی قبل وارد محدوده منفی 
شد؛ اتفاقی که شاید بتوان آن را عجیب ترین اتفاق 

تاریخ معامالت نفتی دانست.
روز گذشته حداقل برای ساعاتی کار به جایی رسید 
که معامله گران نفت سبک تگزاس )WTI( حاضر 
شدند برای فروش هر یک بشکه نفت خام، ۴۰ دالر 
به خریداران بالقوه بپردازند. در واقع می توان گفت 
معامله گران نفت در بــورس کاالی نیویورک روز 

گذشته به نوعی جهان موازی را تجربه کردند!
این اتفاق چنان وحشتناک و تکان دهنده بود که 
بسیاری از معامله گران برای توضیح آن دچار مشکل 
شدند. آنها در تمامی آن ساعات جهنمی به همه 
دالیل ممکن متوسل شدند تا بتوانند این پدیده 
نادر را هضم کنند. آیا برخی شــرکت های بزرگ 
مرتکب اشتباه بزرگی شده بودند؟ آیا سرمایه گذاران 
خرده پا و بی تجربه از سقوط بازار به وحشت افتاده 
و چوب حراج به اموال خــود زده بودند؟ اما هیچ 
دلیل منطقی و ملموسی برای سقوط قیمت نفت تا 

محدوده منفی وجود نداشت.
دوگ کینگ، مؤســس صندوق پوشش ریسک 
مرچنت کامودیتــی، در خصــوص اتفاقات روز 
دوشنبه می گوید: »این یک روز ویران کننده برای 
صنعت نفت جهان بود. ظرفیت ذخیره سازی نفت 
در آمریکا پر شده است و برخی فعاالن بدشانس 
بازار نفت مجبور به فروش نفت خود به این قیمت ها 

شدند.«
قیمت نفت سبک تگزاس در معامالت روز دوشنبه 
صرفاً به این دلیل منفی شــد کــه زمان انقضای 
قراردادهای معامالت آتی نفت برای تحویل در ماه 
می )۱2 اردیبهشت تا ۱۱ خرداد( فرا رسیده بود و 
معامله گرانی که جایی برای ذخیره کردن نفتی که 
از قبل خریداری کرده بودند نداشتند، مجبور شدند 
نفت خود را حتی در قیمت های منفی بفروشند. 
در همان ساعاتی که در بورس کاالی نیویورک هر 
بشکه نفت سبک تگزاس برای تحویل در ماه می با 
قیمت های کمتر از صفر معامله می شد، قیمت نفت 
برنت در بورس کاالی لندن بیش از 2۵ دالر در هر 
بشکه بود. حتی در همان بورس کاالی نیویورک 
نیز هر بشکه نفت سبک تگزاس برای تحویل در ماه 
ژوئن )۱2 خرداد تا ۱۰ تیر( باالتر از 2۰ دالر خرید 

و فروش می شد.
با این حال، منفی شدن قیمت نفت یک واقعیت 
بنیادی را درباره بازار نفت در دوران شیوع ویروس 
کرونا آشکار کرد: بر اثر مازاد عرضه مزمن در بازار 
نفت اکنون کار به جایی رسیده است که ظرفیت 
انبارهای ذخیره سازی نفت، خطوط انتقال و حتی 

سوپرتانکرها پر شده و ارزش مهم ترین کاالی خام 
جهان به ســرعت در حال نزول است. روز گذشته 
بسیاری از معامله گران ناامیدانه به دنبال فروش 
محموله هایی بودند که هیچ کــس به آنها نیازی 

نداشت و جایی هم برای ذخیره کردن آنها نبود.

توافق جهانی برای کاهش تولید نفت
حدود ۱۰ روز از حصول یک توافق بی سابقه بین 
اعضای اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت بر 
سر کاهش تولید نفت به میزان بیش از ۱۰ میلیون 
بشــکه در روز )بیش از ۱۰ درصد از تولید جهانی 
نفت( می گذرد، اما طی این مدت شرایط بازار نفت 
همچنان بحرانی بوده است. تداوم این شرایط باعث 
سرایت کردن رکود قیمتی به بازار سایر کاالها و 
خدمات خواهد شــد و کار بانک های مرکزی که 
تالش می کنند اقتصاد کشــورهای خود را -در 
شرایطی که بحران کرونا بسیاری از کسب وکارها 
را فلج کرده اســت- زنده نگاه دارند، بسیار دشوار 

خواهد کرد.
سقوط قیمت نفت می تواند نقشه قدرت در جهان را 
نیز دوباره ترسیم کند. کشورهای نفت خیزی مانند 
روسیه و عربستان که طی 2۰ سال اخیر به لطف 
رونق بازار نفت رشــد قابل توجهی را تجربه کرده 
بودند، اکنون شــاهد افول تدریجی قدرت و نفوذ 
خود هستند. غول های نفتی مانند اکسون موبیل، 
رویال داچ شل و ... طرح های کسب وکار خود را پاره 
کرده و ناامیدانی برای حفظ نقدینگی خود در این 

شرایط تالش می کنند.
باید اذعان کنیم که توافــق اعضای اوپک و دیگر 
کشورهای تولیدکننده نفت نتوانسته است سقوط 
قیمت نفت را متوقف کند. بــرای دونالد ترامپ 
که خود شــخصاً برای حصول ایــن توافق نفتی 
واسطه گری کرد، معنای منفی شدن قیمت نفت 
سبک تگزاس در معامالت روز دوشنبه این است 
که مشــکالت صنعت نفت آمریکا حتی با وجود 
توافق جدید تشدید شده اســت. در این شرایط 
جمهوری خواهان کنگره به دنبال این هستند که از 
طریق وضع محدودیت های تجاری –از جمله وضع 
تعرفه بر واردات نفت- صنعت نفت شیل آمریکا را 

نجات دهند.
اما بازار نفت که نه برای اجرای توافق نفتی اوپک 
و دیگر تولیدکنندگان نفت صبر می کند و نه برای 
وضع تعرفه بر واردات نفت از سوی کنگره آمریکا 
به منظور کاهش واردات نفت به این کشور، همچنان 
راه خود را می رود. سقوط بی سابقه قیمت نفت در 
معامالت روز دوشنبه بورس کاالی نیویورک را باید 
هشداری بزرگ تلقی کرد؛ هشداری درباره اینکه 

مشکالت بیشتری در راه است.
اِد مورس، تحلیلگر کهنه کار بــازار کاالهای خام 
و مدیر بخش تحقیقات کاالهای خام در شرکت 
خدمات مالی و بانکداری ســیتی گروپ، در این 
رابطه هشــدار می دهد: »اگر ظرفیــت انبارهای 
نفت با سرعتی بیش از این پر شود، نفت برنت نیز 
می تواند مانند نفت WTI به سمت کف قیمتی 

خود حرکت کند.«

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: اکنون۳2 شرکت 
بنیاد مستضعفان در بورس فعال هستند که دو 
شرکت جنرال مکانیک و دوده صنعتی فام، در 
سال ۹۸ عرضه شد و هم اکنون ۱6 شرکت دیگر 
هم در حال پذیرش برای عرضه سهامشــان در 

بورس هستند.
ســید پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان با 
اشــاره به کلیات برنامه بنیاد مستضعفان برای 
حضور در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های 
قانونــی در بازار ســرمایه اظهار کــرد: ارتقای 
نقدشوندگی ســهام شــرکت های گروه بنیاد، 
تسریع در پذیرش شــرکت ها در بازار سرمایه، 
ارتقای شــفافیت گزارش دهی، هدایت منابع 
بازار ســرمایه به منظور تحقــق جهش تولید، 
بهبود کیفیت صــورت های مالی شــرکت ها 
با اســتفاده از ظرفیــت هایی نظیــر افزایش 
ســرمایه از محل تجدید ارزیابــی دارایی ها و 
تکمیل زنجیــره ارزش در بنیاد از رئوس برنامه 
 های بنیاد مســتضعفان برای حضــور در بازار 

سرمایه است.

تســهیل نقدشــوندگی ســهام 
شرکت های زیرمجموعه بنیاد

رئیس بنیاد مستضفعان با اشاره به لزوم بهبود 
نقدشوندگی ســهام شــرکت های گروه بنیاد 
از طریق تشــکیل صندوق هــای بازارگردانی 
گفــت: تشــکیل صف هــای خریــد و فروش 
ســنگین به مدت طوالنی برای ســهام در بازار 
ســرمایه، از مواردی اســت که نقدشــوندگی 
ســهام را با اختالل مواجه می ســازد و به این 
منظور، بــه نهادهای مالی فعــال زیرمجموعه 
بنیاد دستور داده شده اســت، به منظور حفظ 
منافــع ســهامداران خــرد و بــرای کمک به 
افزایش کارایی بازار ســرمایه، نقدشــوندگی 
 ســهام زیرمجموعــه بنیــاد را مدنظــر قرار 

دهند.
فتاح با اشــاره به آثار مثبت پذیرش شرکت ها 
در بــازار ســرمایه گفــت: ارتقای شــفافیت 
و امکان تامیــن مالی برای توســعه فعالیت ها 
و همچنیــن بهره مندی عموم مــردم از عواید 
فعالیــت اقتصــادی شــرکت هــای موجود، 
 از آثــار مثبت حضــور شــرکت هــا در بازار 

سرمایه است.

هدف گذاری حضور حداکثری در بازار 
سرمایه

وی ادامه داد: بــا توجه به تأکیــد مقام معظم 
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مردمی 
شدن اقتصاد، بنیاد مستضعفان اراده جدی دارد 
تا شــرکت های گروه بنیاد، حضور حداکثری 
در بازار سرمایه داشته باشند. به همین منظور 
برای هر شرکت یک برنامه برای پذیرش در بازار 
سرمایه تهیه شــده که اجرایی شدن این برنامه 
توسط هلدینگها و بنیاد به طور مستمر در حال 

انجام است.

رئیــس بنیــاد مســتضعفان تأکیــد کــرد: 
شــفافیت همــواره مــورد تاکید ما بــوده و 
هست و شرکت ها موظف هســتند از هرگونه 
تاخیــر در اطالع رســانی و هرگونــه مصادیق 
عدم شــفافیت که منجــر به توقــف طوالنی 
 مدت نمادها در بازار ســرمایه شــود اجتناب 

کنند.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

وی درباره اســتفاده از ظرفیت بازار ســرمایه 
برای تحقــق جهــش تولید در شــرکت های 
گروه بنیــاد، توضیــح داد: افزایش ســرمایه 
به شــیوه ای کــه منابــع الزم بــرای تحقق 
 افزایــش تولید و توســعه فعالیت هــا را برای 
شــرکت ها فراهم کند یکــی از الزامات جهش 

تولید  است.
رئیس بنیاد مســتضعفان همچنیــن افزایش 
ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را از 
مواردی دانســت که می تواند با ساماندهی به 
صورت های مالی شرکت ها، عالوه بر متناسب 
ســازی ارقام صورت های مالی شــرکت ها با 
قیمت های واقعی، به ارتقــاء وضعیت اعتباری 
شــرکت ها نزد بانــک هــا و اعتباردهندگان 
و همچنیــن بهبــود نــگاه ســهامداران در 
 بــازار ســرمایه بــه این شــرکت هــا منجر 

شود.

تجدید ارزیابی دارایی های استهالک 
ناپذیر در اولویت

فتاح اظهار کرد: از شــرکت های گــروه بنیاد 
خواسته شده اســت تا با اولویت تجدید ارزیابی 
دارایــی های اســتهالک ناپذیــر و در صورت 
لزوم بــا ارزیابــی جنبه های مختلــف تجدید 
ارزیابی برخــی دارایی های اســتهالک پذیر، 
نسبت به پیشــنهاد این موضوع به سهامداران 
اقدام کرده و در عین حال، تأکید شــده اســت 
که همه ایــن مراحل بایــد با اطالع رســانی 
مســتمر به بــازار ســرمایه در قالب ســامانه 
 کدال و بر مبنای مقررات بازار ســرمایه انجام 

شود.

 ۱۶ شــرکت بنیادی در حال پذیرش 
برای عرضه سهام

فتــاح بیان کــرد: در حال حاضر ۳2 شــرکت 
بنیاد مســتضعفان در بورس فعال هستند که 
دو شرکت جنرال مکانیک و دوده صنعتی فام، 
در سال ۹۸ عرضه شــد و هم اکنون ۱6 شرکت 
دیگر هم در حال پذیرش برای عرضه سهامشان 

در بورس هستند.
براســاس این گزارش، فتاح پیــش از این نیز 
در این باره گفته بود: ۳2 شــرکت عمده ما در 
بورس فعال است و امســال بنا داریم هر تعداد 
شرکت که بتوانیم وارد بورس کنیم، اما بورس 
به هر حال ضوابطی دارد و هر شــرکت باید سه 
 سال متوالی در سود باشــد که در حال رعایت 

ضوابط هستیم.

۱۶ عرضه اولیه جدید در راه بورسهشدار جدی برای بازار نفت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فروش سکه ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومانی در بازار آزاد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( با رشد۱۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳  روز گذشته ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و 

هر قطعه سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۲۳ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان ارزش گذاری شد. واحدهای صنف طال 
وجواهر پس از بیش از یک ماه تعطیلی، از  )اول اردیبهشت ماه( فعالیت خود را دوباره آغاز کردند.

بانک ها
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صنعــت لــوازم خانگــی 
 ایــران بــه رغــم داشــتن 
ظرفیت های بسیار نتوانسته 
تا به امروز خود را در بازارهای 
بیــن المللی مطــرح کند. 
 این صنعت با پتانسیل باالی اشــتغالزایی می تواند در 
به کارگیری نیروی کار بسیار موفق عمل کند اما هنوز 
این ظرفیت جدی گرفته نشده و باید راهکارهایی برای 
حضور لــوازم خانگی ایرانی در بــازار داخلی و خارجی 
تدوین شود. در ماه های گذشته با انتشار اخباری مبنی 
بر خروج برندهای خارجی معروف لوازم خانگی از ایران 
تصور بر این بود که این اتفاق مــی تواند فرصتی برای 
تولیدکنندگان داخلی باشد تا لوازم خانگی ایرانی را تولید 
و وارد بازار کنند. اما متاسفانه تاکنون تالش خاصی برای 
راه اندازی خطوط تولید بیشتر تولید لوازم خانگی نشده 
و تکنولوژی خاصی نیز از شــراکت برندهای خارجی با 

صنعت لوازن خانگی ایرانی به جا نمانده است.
این در حالی اســت که یک مقام مسئول می گوید: با 
خروج دو برند کره ای لوازم خانگی از کشــورمان در 
سال گذشته متاثر از تحریم ها، باید در راستای تقویت 
برندهای ملی در کشور گام برداشت. عباس هاشمی، 

مدیرکل ســابق صنایع فلزی و لــوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: چشم انداز تعریف شده 
برای سال ۱۴۰۴ در وزارت صنعت، وجود دو تا سه برند 
قوی لوازم خانگی در کشور است و سایر واحدها باید 
در راستای تولید قطعات و تجهیزات برای آن برندها، 

فعالیت کنند.
وی افزود: نقطه ضعف کشور در صنعت لوازم خانگی، 
تولید محصوالت با ظرفیت های غیراقتصادی است 

که آن هــم از تعدد واحدهای تولیدکننده نشــأت 
می گیرد. این در حالی است که اکنون وزارت صنعت 
طی ابالغیــه ای به همــه اســتان ها، ظرفیت های 
اقتصادی تولید محصوالت لوازم خانگی را مشخص 
و آنها را مکلف کرده که از صدور پروانه های تولید با 
ظرفیت های غیراقتصادی خودداری کنند. هاشمی 
همچنین به روند بومی سازی لوازم خانگی در سطح 
جهان اشاره کرد و گفت: این مهم با تولید محصوالت 

تحت لیسانس آغاز می شود، با مهندسی معکوس، 
اصالح و طراحی محصول ادامه می یابد و در نهایت 
وارد مرحله طراحی پایــه و در مرحله آخر نوآوری 
می شود؛ روندی که شــرکت های صاحب نام ایرانی 
از جمله پاکشــوما به خوبی در آن گام برداشــته و 
امروز سبد متنوعی از محصوالت تولیدی خود را به 
بازار عرضه می کنند. وی تاکید کرد: برای کشوری 
همچون ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری 
و ســلیقه های مختلف، نیازمند دامنــه متنوعی از 
محصوالت هستیم که هوشــمندانه طراحی شده و 

افزایش تولید داشته باشند.
ســیدمرتضی میــری، رئیــس اتحادیــه صنــف 
توزیع کنندگان لوازم خانگی ایران نیز در این نشست 
گفت: هرچند برخی ســو مدیریت ها در اوایل انقالب 
مانع حرکت رو به جلوی صنعت لوازم خانگی شد، اما 
امروز شاهد تولید انواع محصوالت با فناوری های روز در 
کشور هستیم. وی افزود: با این حال، تولیدی که فقط 
در چارچوب بازار داخلی باشد کافی نیست و وقتی در 
این صنعت حرفی برای گفتن داریم که قادر به صادرات 
باشیم.این مقام صنفی به ممنوعیت دو ساله واردات 
محصوالت لوازم خانگی به کشور اشاره کرد، اما گفت: 
واردات قاچاق به کشــور به ویژه اجناس درجه چندم 
چینی با برچسب برندهای مشهور در مناطقی همچون 

بانه، به شدت به صنایع داخلی ضربه زد.

خروج كره ای ها از بازار لوازم خانگی ایران موجب ارتقای تولید داخلی نشد

امید  به احیای  برندهای قدیمی لوازم خانگی
صادرات لوازم خانگی  به صفر رسیده است 

غفلت از ظرفیت های تولید داخلی لوازم خانگی
حبیب اهلل انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 

ظرفیت های بسیاری برای تولید لوازم خانگی داخلی ایجاد شده است که اگر جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد تغییرات در فضای ماشین آالت همراه باشد می توان برندهای ایرانی لوازم خانگی را بیش از گذشته در بازار داخلی و به دنبال آن 
بازارهای خارجی عرضه کرد. سوابق دیرینه ای در رابطه با تولید لوازم خانگی در ایران داریم که با رفع مشکالت پیش روی آنها می توان کارخانه های برند و شناخته شده را سرپا کرد و تولید در آنها آغاز شود. کارخانجات بسیاری در ایران فعالیت 
داشتند که در تمام دنیا شناخته شده بودند و امکان حضور در بازارهای بین المللی را نیز داشتند. امروز صادرات برای صنعت لوازم خانگی آنطور که باید وجود ندارد و این در حالی است که ظرفیت های بسیاری برای تولید در کشور وجود دارد. 
در حال حاضر عالوه بر کسادی بازار داخلی، صادرات لوازم خانگی نیز به صفر رسیده است. این موضوع به دلیل موانعی است که سر راه صنعت لوازم خانگی سبز شده است. از مهم ترین موانع موجود سر راه صادرات لوازم خانگی و اداری مشکالت 

نقدینگی واحدهای تولید این صنعت، قیمت تمام شده رقابتی و باال بودن تعرفه واردات در برخی کشورها از جمله روسیه است.
از جمله مشکالت دیگر در این صنعت می توان به تولیدات زیرپله ای ارزان و بی کیفیت در برخی از شهرها اشاره کرد. بنابراین عدم وجود استراتژی مشخص صادراتی، عدم ثبات در قیمت گذاری کاال، عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی، 
باالبودن نرخ تعرفه های ترجیحی در برخی کشورها، ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله وری توسط دالالن و قاچاق و عدم مدیریت واردات محصوالت مشابه خارجی از جمله مشکالت صنعت لوازم خانگی هستند. با سابقه دیرینه ای 

که این دو برند دارند با جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد تغییرات در فضای ماشین آالت دوباره بتوانیم این دو کارخانه را فعال کنیم.

سودجوها اقدام به افزایش قیمت کاالهای ضروری کرده اند
حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس

موضوع افزایش قیمت ها در کشور مربوط به آغاز ماه رمضان نبوده و به دلیل مشکالتی که در اقتصاد ایران وجود دارد همواره نوسانان قیمت ها وجود داشته است. امسال با اضافه شدن مشکل دیگری با عنوان بحران کرونا این مشکالت بیشتر هم شده 
است. این در حالی است که اقدامات خاصی را           هم از بازرسان نهاهای نظارتی به ویژه بخش نظارتی دستگاه اجرایی در روزها و هفته های اخیر مشاهده نشده است.

این وضعیت باعث شده تا عده ای سودجو در این مدت اقدام به افزایش قیمت کاالهای ضروری و ارزاق مردم بکنند و ما در کنار بیماری کرونا بحث افزایش قیمت ها را           نیز به صورت جهشی و بدون حساب و کتاب داشته باشیم. چنین وضعی اصال قابل 
پذیرش نیست و باید با متخلفان برخورد شود. همچنین متأسفانه در بحث توزیع اقالم ضروری و تخصیص بسته های حمایتی کار به صورت هدفمند انجام نمی شود و به همین خاطر است که با وجود تخصیص اعتبار کار نتیجه بخش نیست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی که اتحادیه تعمیــرکاران خود از کمبود لوازم 
یدکی ابراز نگرانی کرده اند، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو و ماشــین آالت، این موضوع را رد کرده و اعالم 
کرد که با توجه به تعطیلی فروشگاه های عرضه قطعات 
یدکی در عین ارائه خدمات مراکز تعمیرگاهی، آن هادر 
تهیه قطعات مشکل داشتند اما با آغاز مجدد فعالیت ها 

و بازگشایی مراکز قطعات به فور در بازار موجود است.
در پــی اظهارنظر اتحادیه تعمیــرکاران خودرو مبنی 
براینکه با توجه به بازگشایی فروشگاه های لوازم یدکی 
خودرو، تعمیرگاه ها با کمبود لوازم یدکی روبه رو شده و 
اکثرا برای تامین بعضی قطعات خاص نیز با مشکل مواجه 
هستند، سید مهدی کاظمی- سخنگوی اتحادیه لوازم 
یدکی خودرو ضمن تکذیب موضوع کمبود لوازم یدکی 
خودروها در حال حاضر، تصریح کرد: در ایام قرنطینه و 
تعطیلی واحدهای صنفی و فروشگاهی که  فروشندگان و 
مراکز عرضه قطعات لوازم یدکی نیز تعطیل بودند، مراکز 

تعمیر خودرو باز بوده و اجازه ارائه خدمات داشتند.
وی افزود: باتوجه به اینکه همکاران ما در عرضه قطعات 
یدکی خــودرو تعطیل بودند، مراکــز تعمیرگاهی نیز 
نمی توانستد قطعات موردنیاز خود را تامین کنند؛ لذا 
با مشکل تامین قطعات روبرو شدند و مصرف کننده به 
مرکز خدمات تعمیرگاهی مراجعه می کرد اما قطعه مورد 
نیاز موجود نبود. بنابراین اتحادیه تعمیرکاران خودرو این 
موضوع را به ما اعالم کردند که درآن زمان ادعای به جایی 
هم بود؛ اما در حال حاضر، از روز شنبه که فعالیت ها از سر 
گرفته شده و اجازه بازگشایی مغازه ها داده شده است، 

قطعات به حد وفور موجود بوده و عرضه شده است.
این مقام صنفی تاکید کرد: اتفاقا باتوجه به اینکه مراکز 

عرضه قطعات یدکــی مدتی تعطیل بــوده و فروش 
نداشته اند، از کمبود جلوگیری کرده است. عالوه براین 
از آبان ماه با افزیش قیمت بنزین و ســهمیه بندی آن، 
رکود عجیبی در بازار لوازم قطعات یدکی ایجاد شد و این 
رکود سبب شد که قطعات مصرف نشوند؛ چرا که میزان 
استفاده از اتومبیل های شخصی کاهش یافت و  همین 

امر کاهش نیاز به تعویض قطعات را به دنبال داشت.
کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر مشــکلی از بابت 
کمبود قطعه به ویژه در خودروهای داخلی وجود ندارد، 
گفت: شاید در برخی مواقع برای بعضی از خودروهای 
کم تردد در کشور که تعداد کمی هم دارند، قطعاتشان 
کمیاب باشــد اما آن ها را هم همکاران ما از کشورهای 
همســایه وارد می کردند و مشکلی برای مصرف کننده 
ایجاد نمی شد، اما اکنون به دلیل اینکه تقریبا پروازها 
محدود و متوقف شده اند، امکان دارد مسئله ای وجود 
داشته باشد اما در خودروهای داخلی و حتی خودروهای 
 چینی به هیچ عنوان مشکلی وجود ندارد و قطعات آن ها 

تامین است.
ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
در ادامه  هشــدار داد: چنانچه برای دو - سه ماه آینده 
حمایت هایی از جانــب دولت دریافــت نکنیم، حتی 
برای همین خودروهای داخلی که قطعات برایشــان 
فراوان وجود دارد، به مشکل برخواهیم خورد و قطعا با 
مشکل کمبود قطعات روبرو خواهیم شد. در حال حاضر 
مشــکلی وجود ندارد و در مراکر عرضه قطعات یدکی 
خودروها فعال هســتند و برای هر اتومبیلی هم تعداد 
زیادی فروشگاه های عرضه قطعات یدکی وجود دارد و 

نمی تواند کمبود داشته باشد.

معــاون امور معــادن و صنایع معدنــی وزارت 
صمت گفــت: ذخایر معدنی کشــور هم اکنون 
۵۰ میلیارد تن اســت که با اقدامات اکتشافات 
جدید تا پایان امســال با افزایــش ۲۰ درصدی 
به ۶۰ میلیارد تن خواهد رســید. ذخایر معدنی 
کشــور هم اکنون ۵۰ میلیارد تن اســت که با 
اقدامات اکتشــافات جدید تا پایان امســال با 
افزایش ۲۰ درصدی بــه ۶۰ میلیارد تن خواهد 
رسید.داریوش اســماعیلی افزود: سال گذشته 
۴۱۰ میلیون تن مواد معدنی اســتخراج کردیم 
که امسال با افزایش ۲۵ درصدی همراه خواهد 
بود که البته این افزایــش ۲۵ درصدی به ویژه 
در حوزه ســنگ آهن، زنجیره مــس، زنجیره 
 فوالد، ســرب و روی و طال محســوس خواهد 

بود.
وی اضافه کرد: تولید شمش فوالد از ۲۶ میلیون 
تن از ســال ۹۷ به ۲۸ میلیون تن در ســال ۹۸ 
رسید که این افزایش در حوزه مس و محصوالت 
پایین دســتی فوالدی نیز اتفاق افتاده اســت.

اســماعیلی با بیان اینکه بیــش از ۲۵ درصد از 
صادرات غیــر نفتی به صنایــع معدنی از جمله 
فوالد، مس، آلومینیوم و سرب و روی اختصاص 
دارد گفت: در ســال ۹۹ نیز که به عنوان جهش 
تولید نامگذاری شده برنامه های تولیدی صادرات 
گرا را با قدرت و قــوت ادامه خواهیم داد.معاون 
امور معــادن و صنایع معدنــی وزارت صمت با 
اشاره به اولویت دهی به اکتشاف در برنامه های 
امسال وزارت خانه افزود: در اکتشاف کافی است 
مجموعه های مختلــف را تعیین تکلیف کنیم و 
گواهی کشف و پروانه اکتشاف صادر کنیم، ضمن 
اینکه بخشی از مســائل معدن، مرتبط با منابع 
طبیعی و محیط زیست اســت که با بررسی ها و 
تفاهم باید حل کنیم. در نهایت می توانیم برای 
تسهیل اکتشاف از ظرفیت قانونی ماده ۲۴ مکرر 
اســتفاده کنیم.وی گفت: یکی از اولویت ها در 
بخش اســتخراج و بهره برداری از معادن، فعال 
کردن معادن کوچک اســت که سال گذشته به 
تصویب رســید و در این باره در ســال گذشته، 
۱۴۶ معدن از بیش از ۴ هزار معدن غیرفعال احیا 
شد، امسال هم برنامه داریم تا هزار و ۳۰۰ معدن 

غیرفعال دیگر را احیا و فعال کنیم.
اسماعیلی گفت: از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود 
در کشور، ۵ هزار و ۶۵۰ معدن فعال و بقیه غیر 
فعال است که امسال برای فعال کردن این گونه 
معادن، برنامه های خوبی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در بخش صنایع معدنی نیز به 
طور متوســط ۲۵ درصد ظرفیت خالی داریم، 
افزود: ایــن ظرفیت های خالــی در بخش هایی 
مانند کاشی و ســرامیک، شیشه سازی و تولید 

شــمش وجود دارد که اگر چه ظرفیت عظیمی 
برای صادرات اســت، اما عمده مشــکالت این 

واحدها تأمین مواد اولیه است.
اسماعیلی گفت: به طور نمونه در زنجیره فوالد 
که مواد اولیه آن سنگ آهن است سال گذشته 
بیش از ۶ میلیون تن سنگ آهن خام صادر شد، 
اما امسال با تغییر تعرفه از صادرات سنگ آهن 
خام ممانعت خواهیم کرد تا بیشــتر در داخل 
کشور و در زنجیره های پایین دستی مصرف شود.

وی اضافه کرد: به جای محدودیت های صادراتی 
برای سنگ آهن خام، در زنجیره فوالد مشروط 
به تأمین خوراک داخل عوارض صادراتی را حذف 
خواهیم کرد. یعنی اگر بتوانیم میزان کنسانتره 
موجــود را به مصرف خــوراک گندلــه داخل 
 برســانیم دلیلی ندارد عــوارض صادراتی بر آن 

وضع کنیم.
معــاون امور معــادن و صنایع معدنــی وزارت 
صمت گفت: امسال محاســبه و دریافت حقوق 
دولتی معدن به شــکل الکترونیکــی و مکانیزه 
خواهد بود یعنی بهــره بردار داده هــا را که به 
صورت الکترونیکــی وارد می کند مبلغ واریزی 
مشــخص می شــود و می تواند همان لحظه آن 
را واریز کند.اســماعیلی افــزود: در قانون دیده 
شده که همه درآمدهای معدن که بخش عمده 
آن حقوق دولتی است باید در ردیف مشخصی 
به وزارت صمت برگردد و صرف توســعه معدن 
و صنایع معدنی شــود، اما تاکنــون این اتفاق 
به طــور کامل نیافتاده، امســال ایــن قضیه را 
دنبال کردیــم و با طرح آن در جلســه با معاون 
اول، وی قول داد امســال ایــن درآمدها به ما 
داده شــود که در این صــورت می توانیم بخش 
زیادی از معادن غیر فعال را فعال و زمینه ایجاد 
 صنایع معدنــی به ویژه در ســنگ های تزئینی 

تکمیل کنیم.
وی همچنین گفــت: در حــوزه آلومینیوم نیز 
اتفاقات خوبی افتاده و ظرفیت های خوبی ایجاد 
شــده که نمونه آن آلومینیوم ســالکو است که 
پنجشــنبه همین هفته افتتاح می شود و میزان 
قابل توجهی به ظرفیت تولید آلومینیوم کشور 
اضافه می کند.اســماعیلی با بیــان اینکه ماده 
اولیه آلومینیوم، آلومینا اســت که در گذشــته 
کمتر روی این ماده اولیه کار شــده است افزود: 
امسال اکتشافات سراسری بوکسیت را به عنوان 
ماده اولیه آلومینا خواهیم داشــت ضمن اینکه 
خریداری و یا سهیم شــدن در معادن بوکسیت 
خارج از کشــور نیز از جمله برنامه هاست، زیرا 
بعد از زنجیره آهن و مس می توانیم امید زیادی 
به زنجیره آلومینیوم برای اشــتغال و ارزآوری 

داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: 
حدود ۵۰ هزار تن برنج, ۵۰ هزار تن شکر و ۵۰ هزار تن روغن 
با قیمت دولتی برای ماه مبارک رمضان در شبکه توزیع قرار 
گرفته و توزیع آن آغاز شده است. یزدان سیف با بیان اینکه از 
بهمن پارسال درباره ماه رمضان امسال برنامه ریزی کردیم، 
افزود: برنامه دولت در حوزه تأمین ذخایر و تنظیم بازار، بخشی 
از سیاست های دولت اســت و توزیع کاال و نظارت بر فروش 
کاالهای وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دیگر وظایف 

در حال انجام دولت است. سیف اضافه کرد: در حوزه تنظیم 
بازار، تقریباً از روزهای پایانی سال و ماه مبارک رمضان، حدود 
۴۲۰ هزار تن انواع کاال را از ذخایر و گردش تنظیم بازار کاالی 
دولتی در مجموع بخش مصرفی مردم داشــتیم که از این 
میزان, ۸۰ هزار تن مرتبط با ماه مبارک رمضان است.وی ادامه 
داد: در حوزه انبارهای بخش خصوصی هم با هماهنگی سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه های 

نظارتی دیگر، ماه مبارک رمضان آرامی را خواهیم داشت.

با فرا رسیدن ماه رمضان هر 
ساله شــاهد افزایش قیمت 
ها در بــازار بخصوص در بازار 
کاالهای اساســی هستیم. 
امسال به دلیل شیوع بیماری 
کرونا واحدهای صنفی فروشی نداشته اند و با بازگشایی 
آنها از اول اردیبهشت ماه نشانه های افزایش قیمت ها در 
بازارها دیده می شود. همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان، 
شــکایت های مردم از افزایش قیمت ها بخصوص مواد 
خوراکی نیز بیش تر می شود. امســال نیز تغییراتی در 
قیمت ها به وجود آمده و کاهش قــدرت خرید مردم و 

شیوع بیماری کرونا نیز به آن دامن زده است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید علیرغم 

اینکه کشورهای اسالمی در ماه مبارک رمضان قیمت ها را 
تعدیل می کنند، در ایران گرانی کاالها در این دوران به امر 
عادی تبدیل شده است. رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت تنظیم بازار 
در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: کنترل 
قیمت کاالهای اساسی در ایران در ماه مبارک رمضان، 
باید همانند سایر کشورهای اسالمی جدی گرفته شود و 
تمامی دستگاه های اجرایی توان خود را برای ساماندهی 

بازار به کار برند.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه علیرغم اینکه در سایر 
کشورها در ماه رمضان قیمت کاالها تعدیل می شود، در 
ایران گرانی کاالها به امر عادی تبدیل شده است، افزود: 
از آنجایی که شیوع کرونا و کاهش تولید چالش هایی در 
مدیریت بازار ایجاد کرده، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از افزایش قیمت ها 

به بهانه ماه مبارک رمضان اتخاذ کرده و به درستی اجرایی 
کند. وی با بیان اینکه تقاضا در ماه رمضان افزایش می یابد 
در نتیجه سوداگران شرایط را برای گران کردن اجناس 
مناسب می بینند، اظهار کرد: اگرچه کنترل قیمت کاالها 
در شرایط کنونی با مشــکالتی همراه است اما با اقدام به 
موقع و به کارگیری سیاست های مناسب و تشدید نظارت 
بر بازار می توان از  افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کرونا به بهانه ای برای گرانی کاالها تبدیل شــده 
است، اضافه کرد: با همکاری اصناف باید از سوءاستفاده 
سوداگران جلوگیری کرد تا در این شرایط از تضییع حقوق 

مردم و تحمیل فشار بیشتر به خانواده ها جلوگیری کرد.
اما استاندار تهران با اشاره به تامین کاالهای اساسی ماه 
رمضان، گفت: در ماه مبارک رمضان هیچ افزایش قیمتی 
در کاالهای اساسی نخواهیم داشت. انوشیروان محسنی 
بندپی با اشاره به حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 

شرایط کرونا، اظهار کرد: حمایت و مساعدت حداکثری از 
بنگاه هایی که متاثر از شرایط کرونا آسیب دیده اند، اولویت 
مهمی است که به اشکال مختلف پیگیری می شود.  وی 
ادامه داد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
جهش تولید نامگذاری شــده باید تالش کنیم تا ضمن 
کمک به حفظ اشتغال موجود، بتوانیم آثار اقتصادی ناشی 

از کرونا را به حداقل برسانیم.
 استاندار تهران به تأمین نیازمندی ها و کاالهای اساسی 
در ماه رمضان اشاره کرد و افزود: ســتاد تنظیم بازار بر 
اساس رصدی که از انبارهای ذخیره کاال به عمل آورده، 
هیچ کمبودی در تأمین کاالهای اساســی وجود ندارد. 
محسنی بندیی همچنین خاطرنشــان کرد: با توجه به 
تامین نیازمندی ها و ذخیره ســازی انجام شده در ماه 
مبارک رمضان،هیچ افزایش قیمتی در کاالهای اساسی 
نخواهیم داشت و با تقویت نظارت، اجازه افزایش قیمت 

این کاالها را نمی دهیم.

كرونا بهانه خوبی برای گرانی كاالها در ماه رمضان شد

موج گرانی ها در ماه رمضان
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

سخنگوی اتحادیه لوازم یدكی:

کمبودی در بازار قطعات یدکی نیست

هزار و سیصد معدن غیرفعال، احیا می شود

افزایش ۱۰ میلیارد تنی  اکتشافات معدنی کشور

آغاز توزیع ۱۵۰ هزار تن شکر, برنج و روغن دولتی



آخر 4
کسب و کار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1895|چهارشنبه 3  اردیبهشت ماه1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne
w
sk
as
bo
ka
r@

gm
ai
l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
89

ه 5
مار

 | ش
تم

 هف
ال

| س
13

99
اه 

ت م
هش

دیب
3  ار

ه| 
شنب

ار 
چه

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

معاون آب و آبفای وزیر نیرو روز پنج شنبه 
در آیین بهره برداری از چهار پروژۀ صنعت 
آب و برق در اســتان تهران کــه در قالب 
ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهوری و 
وزیر نیرو برگزار شد، گفت: فرهنگ استفاده 
از پساب در کشــور هنوز ارتقای کافی پیدا 
نکرده است و به غیر از صنایع بزرگی مانند 
فوالد مبارکه که از پساب استفادۀ بهینه و 
حتی آن را بازچرخانی می کنند، در کشور از  

پساب، استفادۀ مطلوب نمی شود.

قاســم تقی زاده خامســی گفت: 71 واحد 
تصفیه خانۀ فاضالب از ابتدای فعالیت دولت 
تدبیر و امید تاکنون در کشور به بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: افزایش مجموع تصفیه خانه های 
فاضالب در کشــور با بهره برداری از ســه 
تصفیه خانۀ فاضالب اسالمشــهر، مالرد و 

مسکن مهر صفادشت به 240 واحد رسید.
وی اظهار امیدواری کــرد 36 واحد دیگر 
تصفیه خانۀ فاضالب تا پایان دولت به نتیجه 

برسد.
تقــی زاده خامســی بــا تشــریح رونــد 
احــداث، اهــداف و مزایای اجرای ســه 
 تصفیه خانــۀ مزبور در پاســخ به ســؤال 
رئیس جمهوری دربارۀ مدت زمان بازگشت 
ســرمایۀ اجرای این طرح ها درصورتی که 
توســط بخــش خصوصــی اجرا شــود، 
خاطرنشــان کرد: مصرف آب شرب کشور 
اکنون حدود 6 میلیارد مترمکعب و حاصل 
پساب آن حدود 4 میلیارد مترمکعب است 
که با افتتاح این سه تصفیه خانه با مجموع 

240 تصفیه خانۀ موجود در کشور، نیمی از 
پساب تولیدی حاصل می شود.

وی با بیــان این که در کشــور اســتفادۀ 
بهینه ای از این پســاب نمی شود، گفت: در 
فضای ســبز شــهرها، صنعت و کشاورزی 
 امــکان اســتفاده از ایــن پســاب وجود

 دارد.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: 2 میلیارد 
مترمکعب پســابی که در اختیار ماســت 

به اندازۀ 10 برابر مخزن آب کرج است. 
بــرای ســاخت مخــزن ایــن ســد در 
زمــان حاضــر بایــد میلیاردهــا تومان 
هزینــه شــود، درصورتی کــه ســاخت 
 تصفیه خانه به ایــن میزان ســرمایه نیاز

 ندارد.
خامسی یادآوری کرد: هم اینک یک چهارم 
آب موردنیــاز فضای ســبز تهــران از آب 
شــرب تأمین می شود که ســاالنه حدود 
250 میلیون مترمکعب است، درحالی که 
می توان آن را از پساب تأمین کرد. در فضای 
سبز و صنعت می توان از مقدار زیادی از این 

پساب استفاده کرد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری صورت گرفته 
تصفیه خانه هــای  اجــرای  بــرای 
7 و  3 تــا  فاضــالب در مدت زمــان 
 به طور متوســط 5 ســال بازگشــت داده 

می شود.

بیش از 3هــزار و 500 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری برای ایجاد شبکه های 

جمع آوری فاضالب
در همین خصوص محمدجواد نیلی مدیر 

ارشــد خدمات فنــی و پشــتیبانی فوالد 
مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه از سال 
۹1 با ســرمایه گذاری بالغ بر 3 هزار و 500 
میلیارد ریال با ایجاد شبکه های جمع آوری 
 فاضــالب، احــداث تصفیه خانه هــای

 جدید و یــا تکمیل و ارتقــای تصفیه های 
 شــهری موجــود و نهایتــا احــداث

 تصفیه خانــۀ تکمیلی در فــوالد مبارکه 
 موفق شــد به عنوان اولیــن و بزرگ ترین

 شرکت صنعتی و در باالترین سطح، پساب 
شهری تصفیه شده را جایگزین قسمتی از 

آب خام نماید.
وی متعهــد بــودن بــه مســئولیت های 
اجتماعــی، توجه ویژه به محیط زیســت، 
جامعــه ســالمت  و   بهداشــت 

 را از مهم ترین شــاخصه های شرکت فوالد 
مبارکه دانســت و گفت: توجه مدیریت و 
کارکنان به این ویژگی ها باعث متمایز شدن 
فوالد مبارکه از دیگــر بنگاه های اقتصادی 

شده است.
نیلی بــا تأکید بــر این که فــوالد مبارکه 
به عنوان اولین شــرکت در کشــور طرح 
جمع آوری و اســتفاده از پســاب صنعتی 
و شــهری را مطرح و اجرا کرده اســت، از 
رویکرد مدیریت شرکت، همکاری تمامی 
واحدهای مربوط و همچنیــن از حمایت 
و همــکاری ســایر ارگان هایی کــه فوالد 
 مبارکــه را در این زمینــه حمایت کردند،

 تشــکر و قدردانــی کــرد و کســب 
همــۀ  بــه  را  دســتاوردها  ایــن 
 ذی نفعــان، به ویــژه جامعــۀ شــهری

 تبریک گفت. 

گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس از بررســی 
آثار شــیوع ویــروس کرونا بر بخش ICT نشــان 
می دهد اســتارت آپ های این حوزه بسته به مدل 
کسب وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می کنند. 
شــرکت های فعال در زمینه دورکاری و برگزاری 
جلســات و کالس های آنالین افزایش 50 تا 400 
درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت های 
تسهیل کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری 
کاهش 75 تا 100 درصــدی تراکنش های خود را 
گزارش کرده اند. شــرکت های ارائه کننده ویدئوی 
آنالین افزایش 25 تا 74 درصدی بازدید از محتواهای 
مختلف خودشــان را شــاهد بوده انــد. در زمینه 
حمل ونقل اینترنتی تاثیر کووید-1۹ ابعاد مختلفی 
داشته است. در بازار تاکســی اینترنتی از یکسو با 
کاهش کلی سفرها )به دلیل تعطیلی دانشگاه ها، مراکز 
آموزشی، ادارات و...( تقاضای کلی سفر نیز کاهش 
یافته اما ازســوی دیگر، با انتقال بخشی از تقاضای 

سفر با وسایل نقلیه عمومی به حمل ونقل اینترنتی، 
مقداری این کاهش تقاضا تعدیل شده است.

کسب وکارهای اینترنتی فعال در زمینه گردشگری 
کاهش 70 تا ۸0 درصدی تراکنش هــا و و تعدیل 
نیروی کار را گزارش کرده اند. شرکت های خدمات 
پرداخت خرد نیــز به دلیل کاهــش تمایل مردم و 
رانندگان تاکسی به استفاده از پول نقد در مسافرت ها 
با افزایش تعــداد کاربران فعال مواجه شــده اند اما 
به دلیل کاهش سفرهای درون شــهری 3۸ درصد 
کاهش در پرداخت کرایه آنالین را تجربه کرده اند. 
شــرکت های فعال در زمینه خریــد گروهی نیز با 
توجه به بازار خدماتشان که خرید مجامع عمومی 
و فروشگاه های حضوری اســت با کاهش تقاضای 
۸0 درصدی مواجه شده اند. در صورتی که استفاده 
از خدمات این شرکت ها در توزیع کاالهای اساسی و 
مهم می تواند تا حد زیادی نابسامانی های تجربه شده 
در توزیع اقالم اساسی را مهار کند. در این میان، کشور 

چین که شیوع ویروس کرونای جدید از آنجا آغاز شده 
و به دیگر مناطق جهان گسترش یافته، قطب تولید 
و مونتاژ محصوالت الکترونیکی در جهان است. ۹0 
درصد لپ تاپ های جهان در چین تولید می شوند. 
ابتدا برآورد می شد که تا 17 درصد تولید در سه ماه 
اول ســال کاهش یابد، اما با شیوع سریع و گسترده 
ویروس کرونا، این برآوردها به 2۹ تا 36 درصد کاهش 
رسید. همچنین پیش بینی می شود که در سه ماه اول 
سال، صادرات تلفن هوشمند تا 6/ 10 درصد کاهش 
یابد و در مورد کشور چین این کاهش به بیش از 40 
درصد خواهد رسید. ازآنجاکه چین در تولید صفحه 
نمایش های LCD نقش پررنگی در اقتصاد جهانی 
داشته، شیوع ویروس کرونا اثرگذاری زیادی روی بازار 
این نوع نمایشگرها داشته و آن را مختل کرده است. 
بخش زیادی از تولید محدود کارخانه های چینی نیز 
برای ساخت تجهیزات مربوط به کنترل بیماری کرونا 
استفاده شده تا کمبودهای این حوزه را جبران کنند.

 ایــن روزهــا کــه شــیوع کرونا، همــه را 
خانه نشــین کرده، تقریبا همه بــرای انجام 
 امورات جــاری زندگی به فکــر جایگزینی 
هســتند تا بتوانند ضمن رعایت توصیه های 
بهداشــتی، به زندگی عــادی بازگردند.بازار 
خودرو و فعــاالن این بازار نیــز از این قاعده 
مستثنی نیستند. فروشــندگان و خریداران 
که باید به هر دلیلی در این شــرایط دســت 
به معاملــه خودرو بزنند، بــه دنبال راه حلی 
برای کاهش بازدیدها و تمــاس با خریداران 
هســتند. امــا چگونــه می تــوان در زمان 
شــیوع کرونا خودرو معامله کــرد؟ کارنامه 
با راه اندازی سرویســی جدیــد و همین طور 
تغییراتی در روند کارشناســی خودرو تالش 
 کــرده اســت پاســخگوی نیاز مشــتریان

 خود باشد.

بازدید غیابی به درخواست خریدار
اگر به دنبال خرید خودرو هستید، می توانید 
به جای اینکه با فروشــندگان زیــادی قرار 
بازدید از خــودرو بگذارید و چندیــن بار از 
خانه خارج شــوید، با یک تلفن این فرآیند 
 را به کارشناســان کارنامه محول کنید. آنها 
حداکثر نیم ســاعت پس از ثبت درخواست 
شــما، بدون نیاز به حضورتان، از خودرویی 
که خواسته اید بازدید کرده و گزارشی کامل 
و همه جانبه از سالمت خودرو برای تان ارسال 

می کنند.
بعد از رویت این گزارش و پس از پســندیدن 

خودرو و توافق بر ســر قیمت و نیــز اتخاذ 
تصمیم قطعی برای خرید آن، حاال می توانید 
صرفا طی یک جلســه هم خــودرو را بازدید 
حضوری کنید، هم با فروشنده نقل و انتقال 

سند را انجام دهید. 
به یاد داشته باشــید که در زمان بازدید هم 

رعایت نکات بهداشتی را فراموش نکنید.
 ایــن مقاله به شــما شــیوه بازدیــد از یک 
 خــودرو را در شــرایط کرونــا آمــوزش 

می دهد.

فروش ســریع تر و تماس کمتر با 
»فروش سفارشی« کارنامه

اگر تصمیم بــه فروش ماشــین تان دارید و 
نگران بازدید  خریــداران احتمالی و انتقال 
ویروس، آلودگی و … هســتید، بهتر است 
 این کار را به کارشناســان کارنامــه واگذار

 کنید. کافی است درخواســت خود را روی 
ســایت کارنامه و یا زمــان درج آگهی، روی 
دیــوار ثبت کنید تــا کارشناســان کارنامه 
به محل  شــما اعزام شــده، کارشناسی فنی 
و عکاســی از خودروی تان را انجــام دهند و 
 برای پیدا کردن مشــتری کار خــود را آغاز 

کنند. 
به یاد داشــته باشید کارشناســی و فروش 
خــودروی شــما توســط کارنامــه، کامال 
 رایــگان و ظــرف یــک تــا 7 روز  صورت

 می گیرد.
از اینجــا بــه بعد پاســخگویی بــه تمامی 

تماس هــای مربــوط بــه آگهــی فروش 
ماشــین  و تا پیدا کردن یکی دو مشــتری 
 نهایی توســط کارشناســان کارنامه انجام 
می شــود. بعد از یافتن خریداران واقعی نیز، 
تنها 2 یا نهایت 4 بازدید حضوری از ماشین 
شــما صورت می گیرد. در نهایت نیز بعد از 
مذاکره بر سر قیمت مورد توافق شما و یافتن 
بهترین خریــدار، خودروی تــان به فروش 

می رسد.
به این ترتیب کافیست شــما صرفا در زمان 
نقل  و انتقال ســند حضور پیدا کنید و کار را 

تمام کنید.

رعایت کامل اصول بهداشتی
خیال تان از کارشناسان کارنامه راحت باشد، 
کارشناســان ما تمامی مراحــل مربوط به 
کارشناسی و عکاسی از  خودرو را با استفاده از 
ماسک، دستکش و موادضدعفونی کننده مورد 
نیاز انجام می دهند، پــس نیازی به نگرانی از 

این بابت نیست.
کارشناســان کارنامه پس از پایــان مراحل 
کارشناســی، خــودرو شــما را نیــز کامال 
ضدعفونی  می کنند تا از هر جهت خیال شما 

راحت باشد.
با اســتفاده از کارنامه، حتی در این شــرایط 
ســخت هم می توانید معامله کنید و از شــر 
کرونــا در امــان بمانید. پــس همین حاال 
 اقــدام کنیــد و از خدمات ســایت کارنامه

 استفاده کنید.

رقابت های اینوتکس پیچ به تهران رسید
سومین دوره از رقابت های اینوتکس پیچ پس از برگزاری در 4 استان، به تهران رسید. استارتاپ های تهرانی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت به صورت آنالین با هم به رقابت خواهند پرداخت. 

این رویداد از طریق صفحه شبکه های اجتماعی آن به آدرس inotexevent @قابل تماشا است.

شورای هماهنگی بانک ها 
در تصمیمی که مشــترکا 
گرفتنــد، مقرر شــد که 
مصوبه چند سال گذشته 
شــورای پــول و اعتبــار 
درخصوص کاهش نرخ سود ســپرده های بانکی را از اول 
اردیبهشــت ماه اجرایی کنند. گرچه برخی از کارشناسان 
معتقدنــد چنین تصمیمی به نفع بورس اســت. شــاهد 

مثال چنین ســخنی آمارهای سجام اســت که نشان می 
دهد اخذ کد بورسی چندین برابر شــده است. اما از طرف 
دیگر کارشناســان بســیاری با چنین تصمیمی مخالف 
صددرصددند. ازجمله رئیس شــورای رقابت با اشــاره به 
اینکه بخش ها و بنگاه هایی که به نوعی خدمات به مصرف 
کنندگان و مشتریان ارائه می کنند نمی توانند برسر یک 
قیمت به یک نقطه مشترک برسند، گفت: »نرخ سود 15 
درصدی ســپرده های بانکی خالف قانون است و به نوعی 
تبانی محسوب می شود.« رضا شــیوا با اشاره به اینکه در 
جلســه اخیر مدیران عامل بانکها که براساس آن توافقات 
بر سر نرخ سود 15 درصدی سپرده های بانکی اعمال شده 

است، اظهار داشت: »این توافق اتفاق خوبی نیست چرا که 
تولید کنندگان و بنگاه ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر 
رقابت داشــته باشــند تا در نهایت از لحاظ کیفی و عرضه 
محصوالت روند رو به رشدی اتفاق بیفتد. در حال حاضر با 

این توافق رقابت بین بانکها به وجود نخواهد آمد.« 

هدف بانک مرکزی از این توافق بانکی 
برخی از کارشناسان درباره اینکه چرا چنین تصمیمی در 
این مقطع زمانی گرفته شده معتقدند که عمدتا ابتدای سال 
و شروع سال جدید است که مثل همیشه بحث ها در مورد 
نرخ سپرده ها و نرخ تسهیالت تجدید مطلع می شود ولی 

عالوه بر این شاید به دلیل اینکه دولت امسال نیاز مبرمی به 
استقراض از بانک مرکزی دارد و اگر بخواهد سودی به بانک 
مرکزی پرداخت کند شاید این تالشی است برای اینکه نرخ 

سود بدهی های دولتی را نیز کاهش دهد. 
»کسب و کار« اثرات و تبعات چنین تصمیمی را در گفتگو 

با دو اقتصاددان بررسی می کند. 

پس اندازهای مردم به سمت چه بازارهایی خواهد رفت؟

تبانی بانک ها برای کاهش نرخ سود 
خریدهای سوپرماركتی از بورس با خروج سپرده های مردم از بانك ها    

زمان تغيير نرخ سود بانكی نيست

کاهش نرخ سود به ضرر اقتصاد است
کامران ندری، اقتصاددان

تصمیم کاهش نرخ سود بانکی در شورای هماهنگی بانک ها گرفته شد و معلوم نیست که بانک های خصوصی از آن تبعیت کنند. حتی برای خود بانک های دولتی هم تصمیماتی که در شورای هماهنگی می گیرند الزام آور نیست؛ ولی به هر حال این تصمیم تبعاتی خواهد داشت. سپرده به معنای پول است. حال اگر بانک ها 
آن را رعایت کنند، مردم فقط به میزانی که می خواهند با آن مبادله و خرید کنند، پول نگهداری می کنند و مازاد بر آن را نگهداری نمی کنند به دلیل اینکه نرخ بازدهی سایر دارایی ها در بازارهای دیگر باالتر است به نسبت نرخی که بانک ها به سپرده گذاری پرداخت می کنند. بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که انگیزه 
مردم برای اینکه پس اندازهای خود را به شکل خرید دارایی های فیزیکی، ارز، طال یا دارایی های مالی در بازار سرمایه انجام بدهند افزایش پیدا می کند. تعداد اندکی هستند که تصمیم می گیرند در بانک پس انداز کنند و اگر بخواهند پس اندازی داشته باشند این پس انداز را یا به شکل پس انداز ارز خارجی یا پس انداز طال یا 
پس انداز خودرو و زمین انجام می دهند و با توجه به اینکه تعداد و مقدار این دارایی ها در اقتصاد ما محدود است، به احتمال زیاد این مساله باعث می شود قیمت این دارایی ها افزایش پیدا کند. بخشی از مردم وقتی می خواهند پس انداز کنند، پس انداز خود را به شکل سپرده بلندمدت یا پول ملی انجام می دهند. پایین آوردن 

نرخ بازدهی یا نرخ سود سپرده بلندمدت باعث می شود که مردم به سمت دارایی های دیگر بروند. بنابراین تقاضا برای دارایی های دیگر ازجمله ارز، طال، خودرو، مسکن و دارایی های مالی در بورس افزایش پیدا می کند و باعث می شود قیمت آنها باال برود. 

زمان  تغییر  نرخ سود نیست
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اعالم خبر کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت می گیرد که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که ما برنامه ای برای کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار نداریم. بنابراین چنین گفته ای باعث می شود که ما به وعده و قول و اظهار نظر یا تکذیب مدیران ارشد اعتماد نکنیم. رئیس کل بانک مرکزی می توانست 
بگوید ما چنین برنامه ای را در دستور کار داریم؛ ولی رد کردن این موضوع و سپس دوباره مطرح شدنش جای سوال دارد. دوم اینکه این تصمیم هنوز نهایی نشده است و مثل اینکه بانک ها هنوز آن را قبول نکرده اند. بنابراین معلوم نیست که این قاطعیت برای تغییر نرخ سود وجود دارد یا خیر. فرض کنیم که کاهش دادند، اما 
این تصمیم چه دلیلی دارد؟ دلیل کاهش نرخ سود بانکی این است که قرار است نرخ سود تسهیالت نیز کاهش پیدا کند. اگر بانک ها نرخ سود تسهیالت را رعایت نکنند عمال این وسط سود خوبی به جیب می زنند چون تسهیالت را با نرخ سود باال قرض می دهند و از یک طرف دیگر با بهانه کاهش نرخ سود بانکی سود کمتری 
به سپرده ها می دهند. بنابراین از این محل اگر سود تسهیالت نیز رعایت نشود سودی عاید بانک ها می شود. از طرف دیگر بانک مرکزی باید بر بانک ها نظارت کند که چه سپرده هایی با چه نرخ هایی باز شده، از طرف دیگر باید نظارت کند که بانک ها با چه نرخی تسهیالت می دهند. من مطمئنم از آن طرف بانک ها حتما 
سر مردم کاله خواهند گذاشت. یعنی نرخ سود بانکی را کم به مردم پرداخت می کنند و از آن طرف تسهیالت نرخ باال را با شرایط اینکه پول باید بخوابد و... می دهند. بانک مرکزی باید روی بانک ها نظارت کند و ببیند آیا این مساله اجرا می شود یا نه. حاال فرض کنیم این کار انجام شد و بانک مرکزی نیز روی آن نظارت می 
کند؛ ولی باید توجه کنیم که االن زمان آن نیست. شما نرخ تورم را که کنترل نکردید، اقتصاد نیز در وضعیتی نیست که ما بخواهیم نقدینگی را از بانک ها بیرون بکشیم. اگر بخواهیم بازار دیگری را رونق بدهیم، یا بازار ارز رونق می گیرد به خاطر این موضوع یا بازار مسکن و طال و یا به سمت بورس می رود. بنابراین ما حجمی 

از این پول را از بانک ها می َکنیم و به بورس می بریم و این نقدینگی باعث خریدهای سوپرمارکتی از سهام می شود که نهایتا ایجاد حباب می کند و درنتیجه باعث ترکیدن حباب و نارضایتی خواهد شد. بنابراین زمان تغییر نرخ سود بانکی نیست مگر اینکه بتوانیم نرخ سود تسهیالت را هم نظارت کنیم که رعایت شود. 
وقتی شورای هماهنگی بانک ها چنین چیزی را مطرح می کند اوال بانک مرکزی باید این موضوع را به شبکه بانکی ابالغ کند و این شورا نمی تواند خود تصمیم بگیرد و خودسرانه عمل کنند. ولی اگر بانک ها این کار را کردند هدفشان این است که با توجه به اینکه پرداخت اقساط مردم دیر شده و از این طرف هم نمی توانند 
تسهیالت خود را گران تر بدهند درصددند که از هزینه هایشان کم کنند چون نرخ سود بانکی جزو هزینه های بانک ها محسوب می شود. بانک ها قصد دارند نرخ سود سپرده های بانکی را کم کنند ولی نرخ سود تسهیالت را رعایت نکنند. با این کار سود بانک ها افزایش پیدا می کند. گاهی بانک ها ملزم می شوند که امالک 

مازاد را بفروشند، باید با قیمت پایین تر بدهند و از این طرف می خواهند آن را از طریق کاهش هزینه های مربوط به جذب منابع جبران کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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معاون آب و آبفای وزیر نيروتصریح كرد : 

استفادۀ بهینۀ فوالد مبارکه از پساب شهری
رشد استارت آپ های حوزه دورکاری

در زمان شیوع کرونا چگونه ماشین معامله کنیم؟
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