
جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد 
که حجم کل ســرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸ 
در طرح های صنعتی، معدنــی و تجاری مصوب در 
هیات ســرمایه گذاری خارجی ۸۵۴ میلیون دالر 
بوده که نســبت به ســال ۹۷ حدود ۲۲.۵ درصد 
کاهش داشته است.به گزارش ایسنا،  بر اساس این 
آمار در سال ۹۷ حجم کل سرمایه گذاری خارجی 
در طرح های صنعتی، معدنــی و تجاری مصوب در 
هیات ســرمایه گذاری خارجی حدودا یک میلیارد 

و ۱۰۲ میلیــون دالر بوده اســت.همچنین تعداد 
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات 
سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب 
۸۳ و ۸۲ فقره بوده اســت.بر اســاس اطالعاتی که 
پیش تر وزارت صمت در اختیار ایسنا قرار داده بود، 
بیشترین حجم از این سرمایه گذاری معادل ۸۳۷ 
میلیون دالر )۹۸ درصد( در بخش صنعت انجام شده 
و در بخش تجارت و معدن نیز به ترتیب ۱۶ میلیون 
دالر )۱.۸۸ درصد( و یک میلیون دالر )۰.۱۲ درصد( 
سرمایه گذاری خارجی در سال  ۱۳۹۸ صورت گرفته 

است.همچنین بیشترین حجم از این مبلغ از سوی 
امارات متحده عربی صورت گرفته است. همچنین 
بیشترین حجم از کل این سرمایه گذاری در استان 
زنجان انجام شده و از بین محصوالت، گروه توتون و 
تنباکو بیشترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص 
داده اســت.به طوری که ۳۰ درصد از کل حجم این 
سرمایه گذاری از ســوی امارات متحده عربی انجام 
شــده و همچنین معادل ۱۸ درصــد از این مبلغ 
۸۵۴ میلیارد دالر در استان زنجان سرمایه گذاری 

شده است.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک عامل حوزه مسکن 
اعالم کرد: صرفا دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه 
تا پایان  اردیبهشت ماه سال جاری مشمول استفاده از مزایای 
تعویق سه ماهه اقساط هستند.مســعود ایزدی مدیرامور 
ارتباطات و حوزه مدیریت این بانک اظهار داشــت: بانک 
مسکن در تمامی مقاطع تابع ضوابط و مقررات ابالغی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد و براساس آخرین 
دستورالعمل های ابالغی بانک مرکزی در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۸ 
به دلیل شرایط ناشــی از ویروس کرونا و مشکالت حادث 
شده مقرر شد، برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب 

و کارهای کوچک که تحت شرایط جدید با مشکالت مالی 
مواجه شده اند؛ تسهیالتی فراهم شود.مدیر امور ارتباطات 
و حوزه مدیریت اذعان داشــت: بر اساس بخشنامه ابالغی 
تمامی دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه این بانک 
که به دلیل شرایط به وجود آمده قادر به بازپرداخت اقساط 
تسهیالت خود در مواعد مقرر نیستند باید درخواست خود را 
به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارائه دهند مشروط 
بر آن که بدهی آنان تا تاریخ یکم دی ماه ســال گذشته در 
طبقه جاری قرار داشته باشــد؛ بانک و مؤسسات اعتباری 
غیر بانکی می توانند اقساط آنان در ماه های اسفند ۱۳۹۸ و 

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت 
اقساط دریافت کنند.وی همچنین افزود: تمامی دریافت 
کنندگان تسهیالت قرض الحســنه فارغ از این که امکان 
پرداخت یا وصول اقســاط از آن ها وجود داشته باشد و نیز 
قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کنندۀ قرض 
الحسنه، مشمول استفاده از مزایای تعویق سه ماهه اقساط 
تسهیالت هســتند که این موضوع با توجه به لزوم کاهش 
حضور مشتریان در شعب بانک به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
بدون نیاز به درخواست از سوی ایشان توسط ادارات مرکزی 

بانک به صورت متمرکز تحت اقدام می باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از دو تا سه برابر شدن مراجعات 
مردم برای خدمات پس از فروش نسبت به اسفند ماه خبر داد و با اشاره به افزایش 
تقاضای موبایل به دلیل تجمیع تقاضا بعد از تعطیلی های ناشــی از شــیوع کرونا، 
تصریح کرد که واردات موبایل طی ۴۵ روز اول سال ۹۹ کمتر از نیاز کشور بوده است.

امیر اسحاقی در گفت وگو با ایســنا،  اظهار کرد: یکی از مشکالت شرکت ها در حال 
حاضر تامین قطعات یدکی برای تعمیر این گوشــی ها است، چراکه با شیوع کرونا 
تامین کنندگان خارجی قطعات قادر به فــروش محصوالت خود نبودند و حاال هم 

مشکالتی که برای تخصیص ارز وجود دارد باعث شده این مشکل ادامه پیدا کند.
وی افزود: میانگین خرابی  کاال دو درصد است؛ یعنی انتظار می رود از هر ۱۰۰ گوشی 
فروخته شده دو تلفن همراه خراب باشــد، اما در حال حاضر مراجعات مردم برای 

خدمات پس از فروش نسبت به اسفند ماه تقریبا دو تا سه برابر شده است.

چگونه تلفن همراه مان را ضد عفونی کنیم؟
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از بین رفتن لمس ال سی دی 
موبایل های مرجوعی بر اثر شسته شدن یا آب یا الکل را شایع ترین دلیل مرجوع شدن 
تلفن های همراه عنوان کرد و توصیه کرد که بــرای ضدعفونی تلفن همراه کاربران  
الکل را به صورت مستقیم به صفحه و درزهای تلفن همراه اسپری نکنند و از دستمال 
آغشته به مواد ضدعفونی استفاده کنند. همچنین بهتر است برای ضدعفونی وسایل 

الکترونیک از مواد ضدعفونی که الکل کمتری دارد استفاده شود.

تقاضا چرا زیاد شد؟
وی همچنین از افزایش تقاضا به دلیل تجمیع تقاضا بعد از تعطیلی های ناشــی از 
شیوع کرونا خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه ی اردیبهشت ماه 

تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شــده، در حالی که مصرف ماهانه کشور 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین 
و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع 
باعث التهاب در بازار شده است.  انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
در روزهای اخیر طی بیانیه ای نسبت به احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت موبایل 
در صورت ادامه مشکالتی که در زمینه تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه وجود 
دارد هشــدار داده بود که در این رابطه هم دبیر این انجمن گفت: در حال حاضر به 
دلیل تجمیع تقاضا، صف های طوالنی برای ثبت سفارش تلفن همراه وجود دارد و 
به دلیل حجم باالی مراجعه بازرگانان، آن ها برای بررسی پرونده شان در روند ثبت 
سفارش باید حدود ۱۰ روز منتظر بمانند.  از طرف دیگر ارز مورد نیاز برای واردات 
این کاال تخصیص نیافته که همه منجر به کاهش واردات موبایل سال ۹۹ شده است. 

البته شرکت های خارجی مادر هم در پی شیوع ویروس کرونا تولیدات خود را عقب 
انداختند و شرکت امارات هم که منبع ورود کاال است در این مدت درگیر کرونا بوده 

که سیستم لجستیک را تحت تاثیر قرار داده شات.

تلفن همراه گران شده؟
وی در پاسخ به اینکه در ســال جدید تلفن همراه افزایش قیمت داشته یا نه، گفت 
که تلفن همراه با توجه به ســود تعیین شــده از سوی ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان به فروش می رود. بنابراین اگر شرکت ها در سال جاری 
با ارز گران تری تلفن همراه را وارد کرده باشــند بر اســاس همــان فرمول کاالی 
 خود را گران تــر عرضه کردند و محصوالتی که از ســال قبل در انبار داشــتند هم 

با همان قیمت قبلی فروختند.   

پاندمی ویروس کرونا نابرابری ثروت در آمریکا را افزایش 
داده اســت و طبق تخمین مؤسسه پالیســی استادیز، 
علی رغم افزایش مالیاِت ثروتمندان در این دوره، ثروت 
آنها ۲۸۲ میلیــارد دالر افزایش یافته اســت.به گزارش 
اســپوتنیک، پاندمی ویروس کرونا نابرابــری ثروت در 
آمریکا را افزایش داده اســت و طبق تخمین مؤسســه 
پالیسی استادیز، علی رغم افزایش مالیات ثروتمندان در 

این دوره، ثروت آنها ۲۸۲ میلیارد دالر افزایش یافته است.
در گزارش این مؤسسه آمده است: بین ۱۸ مارس و ۱۰ 
آوریل ۲۰۲۰ بیش از ۲۲ میلیون نفر شغل خود را از دست 
دادند و نرخ بیکاری به حــدود ۱۵ درصد افزایش یافت. 
در طول همین ۳ هفته ثروت ثروتمنــدان آمریکا ۲۸۲ 
میلیارد دالر یا ۱۰ درصد افزایش یافته است.در طول بازه 
۱ ژانویه تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ هشت نفر از ثروتمندان برتر 

آمریکا، شامل جف بزوس، ایالن ماسک، مکنزی بزوس، 
اریک یوآن، اســتیو بالمر، جان آلبرت ســوبراتو، جاشوا 
هریس و روکو کومیسو، هر کدام بیش از ۱ میلیارد دالر 
افزایش ثروت داشــته اند.برای مثال ثروت جف بزوس، 
ثروتمندترین مرد جهان از ۱ ژانویه تا کنون ۲۵ میلیارد 
دالر افزایش یافته است که این ۱.۱ میلیارد دالر بیشتر از 

تولید ناخالص داخلی هندوراس است.

تعطیلی ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ روی تولید معدنی 
نقره بیش از سایر فلزات ارزشمند دیگر تاثیر گذاشته است.به 
گزارش ایسنا، پاندمی ویروس کرونا دولتهای سراسر جهان 
را وادار کرد برای مقابله با شیوع این ویروس مرگبار، بسیاری 
از کسب و کارهای غیرضروری را تعطیل کنند و در برخی 
موارد فعالیتهای معدنکاری هم شامل این تعطیلی ها قرار 
گرفته اند.شرکت گلوبال دیتا در گزارشی به بررسی بخشهای 
معدنکاری مختلــف و ضرر و زیان آنها در سراســر جهان 
پرداخته اســت و یافته های این شرکت نشان داد که نقره 
بیشترین ضرر و طال کمترین ضرر را در بخشهای معدنکاری 
مهم داشته است.بنا بر گزارش گلوبال دیتا، تعطیلی موقت 
بیش از ۱۶۰۰ معدن در ۲۳ کشور تا سوم آوریل اعالم شد 

و از آن زمان مجموع تعطیلی معادن به ۷۲۹ معدن رسید.
عالوه بر تعطیلی موقت، معادن به کاهش شمار کارکنان به 
منظور فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از شیوع بیماری 
کووید ۱۹ اقدام کرده اند.در نتیجه تحوالت اخیر، تولید نقره 
بیشترین آسیب را از تعطیلیهای موقت داشته است و تا ۲۷ 
آوریل معادل ۶۵.۸ درصــد از تولید جهانی نقره همچنان 
متوقف بود.در مقابل ۳۲ درصد از تولید اورانیوم، ۲۳.۸ درصد 
از تولید روی، ۱۹.۵ درصد از تولید پالتین، ۱۴.۶ درصد از 
تولید نیکل، ۱۴.۴ درصد تولید الماس، ۱۲.۷ درصد تولید 
مس، ۱۲ درصد تولید ســرب، ۱۰ درصد تولید منگنز و ۹ 
درصد تولید طال متوقف شده است.قرنطینه در کشورهایی 
مانند پرو )تا ۱۰ مه(، مکزیک )تا ۳۰ مه( و نامبیا )تا چهارم 

مه( ادامه دارد.گروه CPM محاسباتی درباره میزان ضرر 
بخش معدنکاری نقره انجــام داده و برآورد کرده که تولید 
نقره تاکنون ۲۱ میلیون اونس ضرر کرده است و بر مبنای 
تعطیلی فعلی و کاهش تولید روزانه در سال ۲۰۱۹، تعطیلی 
معادن در کشــورهای آفریقای جنوبی، پرو و مکزیک به 
کاهش تولید حداقل ۲۱.۱ میلیون اونس نقره منجر خواهد 
شد.بر اساس گزارش کیتکونیوز، از نقطه نظر قیمت، نقره 
امسال بسیار عقبتر از طال بوده است و فروش گسترده ای 
که بر اثر وحشت از تبعات اقتصادی بیماری کووید ۱۹ روی 
داد، نقره را در مارس به پایینترین قیمت در ۱۱ سال گذشته 
رساند. از آن زمان قیمت نقره بهبود یافته اما همچنان پایینتر 

از سطح فوریه قرار دارد.

ییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه می گوید تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ترکیه ضربه ای بسیار بزرگ از کاهش 
تعداد توریست های خارجی خورده است.سید جالل ابراهیمی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ترکیه در سال های گذشته بخش 
قابل توجهی از اقتصاد خود را بر پایه صنعت توریسم و پذیرش 
مسافران خارجی بنا کرده است و از این طریق ساالنه میلیاردها 
دالر درآمد دارد.به گفته وی، در ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۰ با 
شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورهای جهان صنعت توریسم 
ضربه ای جدی خورد و اقتصاد ترکیه نیز تحت تاثیر همین موضوع 
با مشکالت جدی مواجه شده است.رییس خانه اقتصاد و تجارت 
ایران و ترکیه با اشــاره به آمار جدید وزارت گردشگری ترکیه 
تشریح کرد: طبق این آمار تعداد گردشــگران خارجی که در 

سه ماهه ابتدایی سال جاری به ترکیه آمده اند بیش از ۶۰ درصد 
کاهش یافته و بعضی از کشورها عمال سفر خود به این کشور را 
متوقف کرده اند. آمار نشان می دهد که شهروندان بلغارستان، 
انگلستان و گرجستان اصلی ترین گروه مسافران خارجی ترکیه 
در سه ماهه ابتدایی سال جاری میالدی بوده اند.ابراهیمی با بیان 
این که ساالنه چند میلیون مسافر ایرانی به ترکیه سفر می کنند، 
اظهار کرد: پس از شیوع کرونا عمال این سفرها متوقف شده و 
آمارهای رسمی نشان می دهد که سفر ایرانی ها به این کشور 
بیش از ۹۹ درصد کاهش یافته است و آن گروه محدود نیز نه به 
منظور گردشگری که احتماال برای پیگیری کارهای اقتصادی 
خود به ترکیــه رفته اند.وی ادامه داد: در کنار ایران مســافران 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز عمال در این ماه ها سفرهای 

خود را به ترکیه متوقف کردند و در صورت تداوم این شــرایط 
اقتصاد این کشور با ضربه جدی مواجه خواهد شد.به گفته رییس 
خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه، بسیاری از هتل های ترکیه از 
دولت این کشور درخواست کمک کرده اند و در کنار آن مقاصد 
گردشگری ترکیه به دنبال آن هستند تا با تماس با مسافران؛ به 
جای بازگرداندن پول برای هفته ها یا ماه های آینده برای آنها 
برنامه سفر بگذارند که تاکنون موفقیت چندانی نیز به دست 
نیاورده اند.به گزارش ایسنا، پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از کشورهای جهان اعالم کردند که تا اطالع ثانوی برنامه های 
گردشگری خود را متوقف می کنند و در این زمینه ایرالین ها و 
آژانس های هواپیمایی و همچنین کشورهایی که اقتصاد خود را بر 

پایه توریسم بنا کرده اند، با ضربه جدی مواجه شده اند.

مدیرعامل اپل همزمان با ارائه گزارش مالی این شرکت از 
عبور تعداد کاربران سرویس اپل نیوز از مرز ۱۲۵ میلیون نفر 
خبر داد.به گزارش ایسنا، تیم کوک، مدیر عامل اپل که اخیراً 
آمار و گزارش های مختلف در خصوص عملکرد مالی این 
شرکت آمریکایی منتشر کرده است، به تازگی اعالم کرده 
که تعداد کاربران فعال ماهانه اپلیکیشــن و سرویس اپل 
نیوز از مرز ۲۵ میلیون نفر نیز گذر کرده و رکورد جدیدی 

را به نام خود به ثبت رسانده است.به عقیده وی، بسیاری از 
شهروندان و کاربران به منظور اطالع یافتن از آخرین اخبار 
موثق منتشر شده در رسانه های خبری جهان درباره شیوع 
گسترده ویروس کرونا و وضعیت آن در کشور های مختلف 
از سرویس اپل نیوز استفاده کرده اند.همانطور که در گزارش 
های تیم کوک قابل رویت است، درآمدهای به دست آمده 
اپل از فروش محصوالت خود در ســه ماهه نخســت سال 

۲۰۲۰ میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافته است اما این در حالیســت که این شرکت آمریکایی 
در همین مدت شاهد رشد درآمد حاصل از سرویس های 
مختلف خود نظیر اپل نیوز بوده اســت.طبق آماری که در 
وب سایت تک کرانچ آمده است، درآمد های حاصل از ارائه 
سرویس های مختلف اپل در نخستین فصل از سال جاری 

میالدی معادل ۱۳.۳۵ میلیارد دالر اعالم شد.

امهال سه ماهه اقساط وام مسکن تکذیب شدکاهش ۲۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸

ضدعفونی غیر اصولی بازار تعمیرات موبایل را داغ کرد

ثروتمندان آمریکا با وجود کرونا ۲۸۲ میلیارد دالر ثروتمندتر شدند

کاهش بیش از ۹۹ درصدی سفر ایرانی ها به ترکیهتولید نقره بیشتر از طال ضرر کرد

اپلیکیشن و سرویس اپل نیوز از مرز ۲۵ میلیون کاربر گذر کرد
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مخالفت با فناوری محکوم به شکست است

 گره گشایی
 شبکه فروش آنالین 

در قرنطینه

راه اندازی
 بورس امالک 
و مسکن در 
آینده نزدیک

دژپسند خبر داد

 احتمال 
 باز شدن
  مدارس

 مناطق سفید
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روحانی خبرداد

سرمقاله

يادداشت

 افت  صادرات
 با قفل شدن مرزها

کرونا و لزوم توسعه 
زیرساخت  برای آنالین ها

بخش هــای نفــت، گاز و 
پتروشیمی در جریان کرونا 
بیشترین آســیب را دیدند. 
همه به اتفاق قبول دارند که 
بیشترین لطمه را صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته 
به نفت و گاز، صنایع هواپیمایی، توریسم، صنعت 
رســتوران داری و اصوال خدمات متحمل شدند. 

کاهش شدید قیمت...

  سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی

  فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران 

متن کامل  د ر صفحه4

متن کامل  د ر صفحه4

۲

۲

افزایش  جمعیت  غیرفعال

نرخ بیکاری سال ۹۸ به 
10/7  درصد رسید

 رکود  تورمی 
 در بازار خودرو

اقبال  این  روزهای  مردم و نقدینگی  به بورس پایان خوشی دارد؟

عطش  مردم   برای  خرید  سهام  دولتی
صفحه3

صفحه3

گرانی و کمبود  در  بازار لوازم خانگی
زمزمه های   حذف   ارز   نیمایی   مراکز   تولید   لوازم خانگی   را   تعطیل  می کند

افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی با    ارز آزاد

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله حاکی از آن است 
که ۲۶.۰ درصد از فعاالن این گروه سنی در سال ۱۳۹۸ 
بیکار بوده اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نسبت سال قبل )۱۳۹۷( ۱.۷ درصد 
کاهش یافته است.مرکز آمار، نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار در سال ۱۳۹۸ را منتشــر کرد. بررسی نرخ بیکاری 
افراد ۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۰.۷ درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار( طی چهار هفته منتهی به 
هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به 
سال ۱۳۹۷، ۱.۵ درصد کاهش یافته است. البته کاهش 
نرخ بیکاری هیچ وقت به معنای افزایش شــغل نیست، 

بخش زیادی از کاهش این...

 این روزها بازار خودرو در شــرایط رکــود تورمی قرار 
دارد. در عین حال، در شــرایطی کــه انتظار می رفت 
شــیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقــاط جهان به 
کاهش قیمت ها در این بازار بینجامــد، اما قیمت ها 
 شــکل صعودی گرفتــه و در عین حــال، خریداری
 وجود ندارد.کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را 
عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می کنند. این در حالی 
است که در پیش فروش های اخیر دو خودروساز بزرگ 
کشور زمان تحویل خودروها اسفندماه ۹۹ یا فروردین 
و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعالم شده و نمی تواند اثری در 
بازار این روزها و قیمت ها داشته باشد.بررسی شرایط 
بازار نشان می دهد وقتی نمایندگی های خودروسازان و 

همچنین نمایشگاه ها...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک توســعه صادرات ایران 
سکوی جهش صادراتی

اگزیم بانک ها با تامین منابع الزم بــرای صادرکنندگان، 
سرمایه گذاران و واردکنندگان در بازارهای خارجی، زمینه 
ساز توســعه اقتصادی پایدار هستند.بانک های توسعه ای 
با هدف فراهم آوردن بســتر مناســب برای فعالیت های 
اقتصادی مختلف طراحی شده اند؛ اهمیت توسعه صادرات 
توسط کشورها و دولت ها موجب شــده که اکثر قریب به 
اتفاق کشورهای جهان موسسات مالی و تخصصی وابسته 
به دولت را برای این منظور تاسیس کنند. اگزیم بانک ها 
با تامین منابع الزم برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران 
و واردکنندگان در بازارهای خارجی زمینه ســاز توسعه 
اقتصادی پایدار هستند.اقتصادهای صادرات محور همواره 
از قویترین اقتصادهای دنیا بوده اند چرا که رشد صادرات 
رابطه مستقیمی با رونق تولید دارد و این رابطه، کلید جهش 
تولید است؛ بانک توسعه صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک 
ایران طی بیست و نه سال فعالیت خود به عنوان یک بانک 
دولتی در طبقه بندی شورای پول و اعتبار در گروه بانک های 
تخصصی قرار گرفته و به طور خاص بر افزایش توانمندی 
صادراتی کشور متمرکز شده است. در حال حاضر بیش از 86 
درصد از صادرکنندگان نمونه کشوری مشتری بانک توسعه 
صادرات ایران هستند.به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز به 
نقل از مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران، این بانک 
در سال 1398 بالغ بر 84 هزار و 359 میلیارد ریال تسهیالت 
به بنگاه های صادرات محور در حوزه های مختلف پرداخت 
کرده است؛ بررسی میزان تسهیالت اعطایی این بانک از 
سال 95 تا 98 نشان می دهد، حجم تسهیالت اعطایی این 

بانک در این مدت 73 درصد رشد داشته است.

پیام مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون به مناسبت روز معلم

  بسم اهلل النور
امیرمومنان)علیه السالم(: به پاس گرامی داشت پدر و معلم 

خود به پا خیز! گرچه پادشاه باشی.
با سالم و عرض ادب به ساحت مقدس علم و معلم،

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
فرارســیدن 1۲ اردیبهشت ماه مصادف اســت با سالروز 
شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و آغاز هفته معلم، و به 
ما یادآور می شود که در هر مقام و منزلتی که امروز هستیم 
نتیجه تالش نه فقط خود که نتیجه از جان مایه گذاشتن 
بزرگ انسان هائی است که در کســوت معلمی آن چه از 
دانش و تجربه طی سالیان متمادی تلمذ کرده و آموخته اند 
بی دریغ در طبق اخالص گذاشــته و به نسل بعد منتقل 
کرده اند، ســالروزی که یادآور جایگاه واالی علم و معرفت 
است و این که مقام واالی معلم را در تفکر اسالمی- ایرانی و 
نیز عظمت جایگاه مردان و زنان فرهیخته ای را خاطر نشان 
می سازد که در تاریخ پرافتخار این سرزمین، در حریم مقدس 
دانشگاه و مدرسه و فضای آسمانی تعلیم و تربیت زیباترین 
جلوه های عشق و ایثار را به تصویر کشیده اند، عزیزانی پاک 
که عاشقانه از شمع وجودشان می کاهند تا تاریکی جهل را 
بشکنند و نوری پرفروغ برای جان های شیفته علم و دانش 
باشند؛ راز ماندگاری و عظمت معلمان در ذهن و قلب مردم 
همانا در خلوص و صفای باطن آنان نهفته است. فرزانگان و 
فرهیختگان و امانت داران و وارثان انبیاء که به حق حرکت 
و تکامل بشریت حاصل مجاهدت های آنان است.دوازدهم 
اردیبهشــت ماه، یادآور پاسداشت آنانی است که پرتالش 
و با عشق، الفبای مهربانی و انسانیت را در واژه های علم و 
معرفت با خالقیت ترسیم می کنند و رســم زندگی را به 

انسان می آموزند.

مدیر عامل چادرملو:
حل مشکالت سنگربانان عرصه 

تولید را افتخار میدانیم
همزمان با هفته گرامیداشت مقام کارگر،مهندس ناصر 
تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 
جمعی از نمایندگان انجمن های کارگری معدن چادرملو 
دیدار و ضمن تجلیل از خدمات این قشر تالشگر جامعه  بر 
ضرورت تعامل مستمر فی مابین کار گران و کارفرمایان در 
رفع مشکالت معیشتی و رفاهی و نیز بهبود شرایط کار 
تاکید کرد .بر اســاس همین گزارش در این دیدار که در 
مجتمع معدنی چادرملو انجام شد مدیر عامل چادرملو 
ضمن تبریک این روز به تمامی کارگران کشــور به ویژه 
کارگران شاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو 
با اشاره به نقش و جایگاه این قشر ارزش آفرین در فرآیند 
تولید و اقتصاد افزود: کارگران سرمایه حقیقی هر واحد 
تولیدی و صنعتی هستند و مطمئنا هیچ توسعه ای در 
تولید روی نمی دهد مگر با همت و تالش کارگران . وی 
گفت : ما آماده هستیم در هر زمان به خواسته های به حق 
کارگران در چارچوب ضوابط قانونی پاســخ دهیم و این 
را برای خود افتخار می دانیم که بتوانیم مشکالت سنگر 
بانان عرصه تولید را مرتفع ســازیم .  مهندس تقی زاده 
اظهار امیدواری کرد با همکاری و تشریک مساعی یکدیگر 
بتوانیم چرخ اقتصاد کشور را با سرعت بیشتر به چرخش 
در آوریم  و جهش تولید را که خواسته مقام معظم رهبری 
است محقق نمائیم .وی در عین حال خطاب به نمایندگان 
انجمن های کارگری چادرملو یاد آور کرد: مایلیم از افکار، 
دیدگاههای و ایده های توسعه بخش شما در هر بخش از 
تولید در قالب طرح نظام پیشنهادات بهره مند شویم، چرا 
که معتقدیم این نیروهــای فعال در بخش های مختلف 
هستند که می توانند با خالقیت و پیشنهادات عملی خود 
در جهت ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و افزایش بهره 
وری به یاری واحدهای تولیدی برخیزند و قطعاً شما نیز 
در منافع آن سهیم خواهید بود  .نمایندگان انجمن های 
کارگری نیز ضمن تقدیر از دیدگاههای امید بخش و دور 
اندیشانه مدیر عامل چادرملو، آمادگی خود را برای بهبود 
بخشیدن به امر تولید و توسعه کمی و کیفی اعالم داشتند .

خبر

استان ها

وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
از راه اندازی بــورس امالک و 
مسکن در آینده نزدیک خبر 
داد و گفــت: دولــت برنامه 
وسیعی برای واگذاری دارایی ها 
دارد؛ نهادهای عمومی، صندوق های بازنشستگی و ستاد 
اجرایی فرمــان امام)ره( هم برنامه هایــی برای واگذاری 
شــرکت های خود دارنــد و از امروز هــم اولین صندوق 
واسطه گری مالی به مردم ارائه می شود.به گزارش ایسنا، 
یکشنبه 14 اردیبهشت ماه نشست "بررسی فرصت های 
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه ها 
و بخش خصوصی" با حضور اعضای اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشــاورزی ایران و فعــاالن اقتصادی با هدف 
بررسی راهکارهای استفاده بنگاه های اقتصادی و بخش 
خصوصی از ظرفیت های بازار سرمایه برگزار شد.در این 
نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در دولت 
یازدهم تورم یک رقمی را تجربه کردیم که نشان می دهد، 
این حالت بار دیگر دست یافتنی اســت. رشد اقتصادی 
ما با آنکه باید محقق شود فاصله زیادی دارد، اما موانعی 
همچون تحریم هــای ظالمانه یک طرفه کــه روز به روز 
عمق و گسترش می یابد بر سر راه رسیدن به رشد واقعی 
وجود دارد. هر چند که ما در حال پیدا کردن راه های دور 
زدن تحریم ها هستیم ولی به هر حال یک عنصر مزاحم 

محسوب می شود.

حجم نقدینگی معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان 
دژپسند ادامه داد: کرونا نیز مزید علت شده و بر بازار نفت 
اثر منفی گذاشــته، مجموعه این شــرایط سبب شده تا 
نتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم اما عزم خود را برای 
افزایش سرمایه گذاری جزم کرده ایم و بخش گردشگری 

ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه دارد.
در ادامه وزیــر اقتصاد حجم نقدینگــی را معادل ۲4۰۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که 

بســیاری از بنگاه های اقتصادی نگران وجــوه نقد برای 
سرمایه در گردش خود هستند بنابراین برای برون رفت از 
این عدم تقارن باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه ها 

پل بزنیم. 

پرداخت ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی 

دژپســند با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی 
به نظام بانکی است، یادآور شد: سال گذشته نظام بانکی 
975 هــزار میلیارد تومان تســهیالت داد که 7۰ درصد 
آن جایگزینی تسهیالت ســابق بود و تنها 3۰ درصد آن 
تســهیالت جدید و پول تازه به بنگاه ها تزریق شــد.وی 
افزود: سال گذشته بازار سرمایه ۲75 هزار میلیارد تومان 
تأمین مالی انجام داد که همه آن برای سرمایه گذاری نبود 
بخشی از آن به سرمایه در گردش بنگاه ها و بخشی دیگر 
نیز به تأمین مالی اوراق دولتی معطوف شد که همه این 

موارد در رقم مذکور وجود داشت.

تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای آنکه رشد و جهش داشته 

باشیم باید راهکارهای تأمین مالی را متنوع و به آن عمل 
کنیم، ادامه داد: نهر بازار ســرمایه ظرفیتی دارد که هیچ 
گاه تحت فشار نیست. به عنوان مثال چهارشنبه گذشته 
یک شرکت عرضه اولیه شــد که دو میلیون و 3۰۰ هزار 
نفر ســهام آن را خریدند.دژپســند با تاکید بر اینکه هم 
فعاالن اقتصادی و هم سهامداران خرد باید مشاوران امین 
داشته باشند، گفت: بســیاری از سهامداران خرد توانایی 
تحلیل های صورت های مالی را ندارند که باید از مشاوران 
بهره بگیرند. بازار سرمایه کریدوری است که قابلیت خود 
افزایی بازار را دارد، به خصوص که ما بازار پول و سرمایه را 
رقیب هم نمی دانیم بلکه مکمل هم هستند.به گفته وزیر 
اقتصاد اگر بخواهیم رشد معقول داشته باشیم باید حداقل 
هزار هزار میلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی و 
خصوصی داشته باشــیم و باید این حجم نقدینگی را از 

دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم.

امکان افزایش عرضه اولیه وجود دارد 
وی با بیان اینکه امسال به اذن رهبری ظرفیت جدیدی با 
استفاده از سهام عدالت به ارزش 4۰۰ هزار میلیارد تومان 
به بازار ســرمایه تزریق می شــود، اظهار کرد:  همچنین 

ETF ها، شرکت های دولتی و نهادهای دولتی را عرضه 
خواهیم کرد. امکان افزایش عرضه اولیه ها وجود دارد ولی 
باید آنها را سازمان بدهیم و از حواشی بپرهیزیم و مرتب 
به سپرده گذار خرد یادآور شــویم که ریسک را نمی شود 
حذف کرد ولی می تــوان آن را مدیریت کرد.دژپســند 
در پایان ســخنانش با بیان اینکه یک بنــگاه اقتصادی 
به من گفت سال گذشــته 4۰۰ درصد ســود کرده ام و 
این حرف را به وزیر اقتصادی می گویــد که مالیات اخذ 
می کند، تاکید کرد: البته برخی سودهای صادرکنندگان 
به دلیل افزایش نرخ ارز است و چون درآمدهای صادراتی 
از مالیات معاف هســتند به راحتی ســود خود را اعالم 
می کنند هر چند باید در کنار ســود از محل افزایش نرخ 
 ارز از محل نوسازی و مدرن ســازی فناوری ها و توسعه 

بازارهای بین المللی محقق شود.

راه اندازی بورس امالک و مسکن 
وزیر اقتصاد در حاشیه این مراسم نیز و در جمع خبرنگاران، 
از راه اندازی به زودی بورس امالک و مســکن خبر داد و 
گفت: امالک مازاد دولت را هم از طریق بورس مســتقل 
امالک واگذار می کنیم. در نیمه اول امســال دو صندوق 
قابل معاملــه دیگر هم وارد بورس می شــوند، همچنین 
تعداد زیادی از شرکت های دولتی آماده عرضه در بورس 
هســتند و برخی به مراحل نهایی رسیده اند.دژپســند 
افزود: آزاد ســازی ســهام عدالت ارزش بازار سرمایه را 
به شــدت باال می برد، برنامه وســیعی برای عرضه اولیه 
شرکت ها داریم،  هم چنین افزایش سهام شناور شرکت ها 
در دســتور کار قرار دارد.به گفته وزیــر اقتصاد، عالوه بر 
شــرکت های بخش خصوصــی هفته آینده بــا مدیران 
شــرکت های بزرگ بورســی هم جلســه می گذاریم تا 
حضور خود در بورس را گسترش دهند. همچنین دولت 
برنامه وســیعی برای واگذاری دارایی ها دارد؛ نهادهای 
عمومی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( هم برنامه هایی برای واگذاری شرکت های خود 
 دارند و از امروز هــم اولین صندوق واســطه گری مالی

 به مردم ارائه می شود.

وزیر اقتصاد خبر داد:

راه اندازی بورس امالک و مسکن در آینده نزدیک
نهادهای عمومی در راه واگذاری

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
احتمال بازشدن مدارس مناطق سفید

رییس جمهور اعالم کرد که با همکاری مردم و تالش 
بخش درمان کشور به نقطه مطلوب نسبی در مورد 
کنترل بیماری کرونا رسیده ایم.حسن روحانی با اشاره 
به مشارکت اقشار مختلف در تهیه و توزیع بسته های 
معیشتی برای اقشار آسیب پذیر خاطر نشان کرد: در 
طی ماه های اخیر نیروهای ما در درمان با تمام وجود به 
صحنه آمدند و کار بزرگی انجام دادند. آماری که امروز 
اعالم شد مراجعه کننده به بیمارستان در طول ۲4 
ساعت گذشته حدود 3۰۰  نفر بوده است که این نشان 
از همکاری مردم و تالش ها در درمان کشور است که 
ما را به این نقطه مطلوب نسبی تا امروز رسانده است.
روحانی با تاکید بر اینکه تا نقطه مطلوب هنوز فاصله 
است، افزود: اقداماتی در کشور های مختلف انجام شد 
اما در ایران این موضوع بارزتر مورد توجه قرار گرفت؛ 
امروز اعالم شد که در نوبت اول غربالگری در کشور 78 
میلیون نفر مورد غربالگری قرار گرفتند که کاری مهم 
و عظیم است. امروز همچنین اعالم شد که 3۰ میلیون 
نفر تخت پوشش غربالگری مرحله دوم قرار گرفته 
اند.وی گفت: در این مدت شرکت های دانش بنیان 
وتولیدگران برای کمک به بخش درمان همه به صحنه 
آمده اند و امروز می توانیم بگوییم که هزار دســتگاه 
تنفسی نسبت به اول اســفند 98 اضافه شده است 
و تا کنون بیش از 14۰۰ تخــت مراقبت ویژه اضافه 
شده است.روز یکشنبه روحانی با بیان اینکه االن هم 
باید خود را برای یک روز سخت آماده کنیم، به بیان 
جزئیات تصمیمات امروز ستاد ملی کرونا پرداخت و 
گفت: امروز تصمیم گرفتیم برای 13۲ شهرستانی که 
شرایطی کم خطر دارند از فردا مساجد باز شوند و نماز 
جمعه در آنها برگزار شود.  رئیس جمهوری گفت: بر 
اساس تغییرات ایجاد شده در دنیا از دولت خواستم 
که روی سرمایه گذاری های زود بازده توجه کنند؛ 
چرا که امروز نیازهای جامعه و همچنین رنگ و بوی 
صادرات تغییر کرده است.روحانی همچنین با اشاره 
به افزایش خدمات ارائه شــده در سامانه های دولت 
الکترونیک گفت: اگرچه کرونا هزار گرفتاری برای ما 
ایجاد کرد، اما سرعت لکوموتیو دولت الکترونیک را 
افزایش داد؛ ما باید برای شرایط پسا کرونا خود را آماده 
کنیم.روحانی با اشاره به آخرین تصمیمات دولت برای 
بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی گفت: گشایش در 
امر آموزش در مدارس در جلسه امروز مطرح شد.گفته 
شد در مناطق سفید با حفظ پروتکل های بهداشتی 
از ۲۰ اردیبهشــت مدارس باز شود. من مقدار کمی 
نگران بودم که آیا می توانیم به خوبی این موضوع را 
اداره کنیم؟ اوال زمان اجرا را تا بیست و هفتم به تاخیر 
انداختیم. دوما گفتیم وزارت بهداشــت و آموزش و 
پرورش باز هم هماهنگی کنند مطالعه کنند، صدا و 
سیما کمک کند، نگرانی برای مردم نباشد. پروتکل 
های بهداشــتی حتما مورد مطالعه قرار بگیرد.وی 
خاطرنشان کرد: مصوبات دیگری هم درباره شماره 
گذاری و مستاجرین داشتیم که تصمیمات خوبی 

گرفتیم که به صورت مصوبه ابالغ می شود.

اجرای طرح خریــد اعتباری 
با هدف تحریــک تقاضا برای 

کاالهای ایرانی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه طرح خرید 
اعتباری خبر داد و گفت: این طــرح در ماه های 
آتی با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی، وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت و سیســتم تولید و توزیعی 
با هدف تحریک تقاضا در کشــور اجرا می شــود.
محمد شــریعتمداری در مصاحبه با رادیو اقتصاد 
گفت:  طرح اعتبار مصرف کننده در ماه های آتی با 
همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی، وزارت اقتصاد 
و دارایی، وزارت صمت و سیستم تولید و توزیعی 
با هدف تحریک تقاضا در کشور اجرا می شود.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افــزود: این طرح می 
تواند کمک شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد 
تقاضای مطمئن برای بازار تولید کاالهای ایرانی 
باشــد.وی ادامه داد: دولت با شیوع ویروس کرونا 
در کشور تاکنون تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای 
حمایت عمومی از تمامی اقشــار جامعه، افزایش 
قدرت خرید برای تامین نیــاز واحدهای تولیدی 
و همچنین کمک به تامین معیشــت خانوارهای 
متوســط و ضعیف در جامعه اقدامــات خوبی در 
مملکت انجام شــده اســت.وی افزود: برای مثال 
دولت برای 76 میلیون و 3۰۰ هــزار نفر در قالب 
۲4 میلیون خانوار که از مجموعه حســاب یارانه 
اســتفاده می کنند اعتبار یک میلیــون تومانی 
قرض الحســنه معین کرد که مرحلــه اول و دوم 
آن تا به امروز پرداخت شــده است.شریعتمداری 
تصریح کرد: تاکنــون نزدیک بــه 19 میلیون و 
4۰۰ تا 19 میلیون و 5۰۰ هــزار نفر از مجموعه 
خانوارهای ایرانی مشمول دریافت این تسهیالت 

قرض الحسنه شده اند.

اخبار
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به اعتقاد کارشناســان، این روزها بازار خودرو در شرایط 
رکود تورمی قرار دارد. در عین حال، در شرایطی که انتظار 
می رفت شیوع ویروس کرونا همچون دیگر نقاط جهان به 
کاهش قیمت ها در این بازار بیانجامد، اما قیمت ها شکل 

صعودی گرفته و در عین حال، خریداری وجود ندارد.
کارشناسان یک دلیل مهم این مســاله را عرضه اندک 
خودرو در بازار عنوان می کنند. این در حالی است که در 
پیش فروش های اخیر دو خودروساز بزرگ کشور زمان 
تحویل خودروها اسفندماه 99 یا فروردین و اردیبهشت 
ماه 14۰۰ اعالم شده و نمی تواند اثری در بازار این روزها 
و قیمت ها داشته باشد.بررسی شرایط بازار نشان می دهد 
وقتی نمایندگی های خودروسازان و همچنین نمایشگاه ها 
خودرویی برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی در دست 
می گیرند که در ماه های گذشــته نسبت به پیش خرید 
خودرو و ســرمایه گذاری اقدام کرده بودند و این روزها 

قیمت های دلخواه خود را ارائه می کنند.
به اعتقاد کارشناسان، فاصله قیمتی ایجاد شده کارخانه 

ای و بازار نیز مربوط به محدودیت عرضه است و موضوع 
اصلی این است که در کف بازار خودرو کم است.»سعید 
موتمنی«،  رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
پایتخت می گوید: برای خارج کردن فضا از دست دالالن و 
واسطه ها، باید عرضه خودرو در بازار افزایش یابد؛ این مهم 
از طریق افزایش عرضه خودروســازان داخلی یا واردات 

خودروهای کارکرده و دست دوم باید اتفاق بیفتد.
وی به ایرنا گفت: افرادی که خودرو در پارکینگ هایشان 
انبار کرده اند، مرتب نوسانات ارزی، اخبار و شایعات را دنبال 
می کنند. به عنوان نمونه شایعه درخواست افزایش قیمت 
از سوی خودروســازان یا افزایش نرخ ارز سبب می شود 
تا این افراد نیز از فروش خودروهای خود دست بردارند.

موتمنی همچنین به چگونگی فاکتور شــدن و عرضه 
خودرو از سوی خودروســازان انتقاد کرد و گفت: به طور 
نمونه شاهدیم ایران خودرو برای چند هفته فقط پژو ۲۰6، 
برای چند هفته دیگر سمند و همین طور دنا، رانا و غیره 
فاکتور می کند و این طور عرضه کردن خودرو که با وقفه در 

عرضه سایر خودروها همراه است، خود موجب اختالل در 
بازار می شود.وی تاکید کرد:  وقتی عرضه به شکل مناسب 
انجام شود، دالالن نمی توانند به انبار و احتکار خودروها 
بپردازند و هیچ گاه مسائلی نظیر دو نرخی بودن قیمت ها 
و فاصله قیمتی را شــاهد نخواهیم بود.کارشناسان بازار 
خودرو، همچنین شرایط این روزهای جامعه را یادآور می 
شوند و می گویند: کاهش سطح عمومی درآمدها ناشی 
از شیوع ویروس کرونا، سبب شده تا کمتر شاهد مراجعه 
افراد برای خرید یا تبدیل به احسن کردن خودرو باشیم.

آنان در عین حال به رونق پیش فروش های ایران خودرو 
و سایپا در چند روز گذشته اشاره می کنند، اما معتقدند: 
این تقاضایی »کاذب« است که به دلیل اختالف قیمت 
کارخانه ای و بازار ایجاد شده و افراد را برای سرمایه گذاری 
ترغیب کرده اســت.یکی از فعاالن بازار خــودرو به ایرنا 
می گوید: از سال 96 تاکنون حدود 6۰ درصد بازار نمایشگاه 
داران از دست رفته است، زیرا تا آن زمان واردات آزاد بود 
و با کمترین سود امکان خرید و فروش و جابجایی خودرو 

وجود داشت، اما در دو سال گذشته واردات ممنوع شده 
و شــرکت ها نیز فروش فوری ندارند، بنابراین دالالن و 
افرادی که خودرو احتکار کرده اند نبض بازار را در دست 
گرفته اند.وی بیان داشت:  به این ترتیب، شاهدیم برخالف 
سایر نقاط جهان که کرونا موجب  شکست قیمت ها شده، 
اما در ایران قیمت ها رو به صعود اســت و رشد می کند.
این نمایشگاه دار خودرو افزود: با شیوع کرونا، همان 4۰ 
درصد باقی انده نیز از دست رفته است و شاید به جز 1۰ 
درصد نمایشگاه داران، بقیه آنها از ابتدای امسال تاکنون 
هیچ دشتی نداشته اند.به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان 
بازار خودرویی آرام و بدون التهاب هســتیم باید عرضه 
خودرو بطور مداوم انجام شــود و با رصد و بررسی دقیق، 
نیاز بازار را شناسایی کنیم.آنان معتقدند اگر اجازه واردات 
خودروهای کارکرده و دســت دوم در شرایط کنونی که 
خودروسازان داخلی قادر به عرضه مداوم و با تعداد مناسب 
 نیستند داده شود، خود به خود قیمت خودروهای داخلی 

نیز تنظیم می شود.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا ۲4 ساله حاکی از آن است که ۲6.۰ 
درصد از فعاالن این گروه سنی در سال 1398 بیکار بوده اند. 
بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ 
نسبت سال قبل )1397( 1.7 درصد کاهش یافته است.مرکز 
آمار، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1398 را منتشر 
کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش تر نشان می دهد 
که 1۰.7 درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( طی چهار 
هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده اند. بررسی 
روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، 
نسبت به ســال 1397، 1.5 درصد کاهش یافته است. البته 
کاهش نرخ بیکاری هیچ وقت به معنای افزایش شغل نیست، 
بخش زیادی از کاهش این شاخص به دلیل خارج شدن افراد 

از جمعیت فعال بوده اســت. به طور مثال هرچند طبق آمار 
نرخ بیکاری در فصل پاییز 1398 نســبت به فصل مشابه در 
سال 1397 کاهش داشــت اما باید توجه داشت که در این 
فصل، در حدود ۲۲ درصد از جمعیت در سن کار به جمعیت 
فعال و 78 درصد مابقی به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. 
بنابراین کاهش نرخ بیکاری را نمی توان چندان مثبت ارزیابی 
کرد، بلکه توجه به ماهیت جمعیت غیرفعاِل رو به گسترش، 
ترکیب و جنسیت این افراد بسیار مهم است. اما کاهش نرخ 
بیکاری همیشه به معنای شاغل شدن افراد بیشتر نبوده است.

حاال هم طبق گزارش مرکز آمار، در ســال 1398، به میزان 
44.1 درصد جمعیت 15 ساله و بیش تر ازنظر اقتصادی فعال 
بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرارگرفته اند. بررسی 

تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به سال قبل )1397( ۰.4درصد کاهش داشته است.

جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این سال ۲4 میلیون و 
۲74 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدوداً 43۰ هزار 
نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشــان می دهد که در سال 1398، بخش خدمات 
با 5۰.3 درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 3۲.۰ درصد 
و کشاورزی با 17.7 درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان 15 تا 
۲4 ساله حاکی از آن است که ۲6.۰ درصد از فعاالن این گروه 
سنی در سال 1398 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری 
این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت سال قبل )1397( 1.7 

درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 
35 ساله نیز نشان می دهد که در سال 1398، 17.9 درصد 
از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار بوده اند. این در حالی 
است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ 
نسبت به سال 1397، به میزان 1.7 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص 15 ساله و بیش تر 
نشان می دهد که در سال 1398، 9.9 درصد جمعیت شاغل،  
به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن 
کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از 44 ساعت در هفته کارکرده 
و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که 
 38.۰ درصد از شاغلین 15 ساله و بیش تر، 49 ساعت و بیش تر

 در هفته کارکرده اند.

یک مقام مسئول با اشاره به عدم همراهی بانک مرکزی 
در تامین به موقع ارز کاالهای اساسی، گفت: متاسفانه نوع 
برخورد سلیقه ای در تامین ارز، ظرفیت تولید را به یک سوم 
کاهش داده است.سیامک ربیعی در گفتگو با مهر با ابراز 
نگرانی نسبت به رفتار سلیقه ای بانک مرکزی در تأمین 
ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید برخی اقالم 
اساسی مورد نیاز سفره خانوارها گفت: عدم تخصیص ارز 
مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی و نهاده های تولید 
در شرایطی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته 
است که متأسفانه به دلیل شــیوع ویروس کرونا در دنیا، 
بسیاری از کشورها صادرات محصوالت غذایی و نهاده های 
تولیدی را ممنوع کرده و تنها تعداد کمی از مجراها برای 
خرید کاالهای اساسی و نهاده های مورد نیاز تولید باز است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات رئیس کل بانک 

مرکزی در جلسه فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور که در 
روز اول ماه رمضان برگزار شــد که اعالم شد ارز کاالهای 
اساسی، یک روزه اختصاص می یابد، گفت: متأسفانه بانک 
مرکزی در این رابطه اطالعات دقیقی نمی دهد و متأسفانه 
رئیس جمهور نیز این موضوع را اعالم کرد که برخی برای 
دریافت ارز هیاهو می کنند؛ در حالیکه واقعاً اینطور نیست 
و اکنون نه تنها ارز به موقع تخصیص نمی یابد و بسیاری 
از صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کاالهای 
اساسی دچار مشــکل نموده، بلکه در ارائه ارز تخصیصی 
نیز سلیقه ای عمل می شود؛ در حالیکه بانک مرکزی نظر 
وزارت صنعت که با دقت بسیار، پرونده ها را برای تخصیص 
و تأمین ارز به بانک مرکزی ارجاع می دهد، نادیده گرفت و 
خود اعمال سلیقه می کند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
تولید و تأمین روغن و چربی هــای خوراکی با بیان اینکه 

تأمین، تولید و توزیع به موقع کاالهای اساســی به طور 
عموم و باالخص در شرایط بحرانی اپیدمی ویروس کرونا و 
تشدید تحریم های اقتصادی، امری حیاتی و چالش پیش 
روی صنایع مرتبط با تأمین کاالهای اساسی است، افزود: 
متأسفانه تأخیر و عدم کفایت ارز تخصیصی، نگرانی های 
فعاالن بخش تأمین، تولید و توزیع کاالهای استراتژیکی 
همچون روغن را دوچندان نموده اســت.به گفته ربیعی، 
حدود 9۰ درصد نیاز روغن خوراکی کشور به صورت روغن 
خام و یا دانه های روغنی از کشورهای مختلف وارد کشور 
می شود و حجم پایین موجودی روغن خام وارده توسط 
بخش خصوصی و ذخایر کشــور، حاکی از عدم کفایت 
روغن خام جهت مصرف ماهانه ی بیش از 16۰ هزار تنی 
صنعت برای تأمین نیاز اساسی این محصول استراتژیک در 
ماههای آتی است.دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و 

تأمین روغن و چربی های خوراکی، عدم تخصیص به موقع 
ارز توسط بانک مرکزی را عاملی برای افزایش نگرانی تأمین 
به موقع روغن خام و دانه های روغنی جهت پوشش نیاز 
اساسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در صورت ادامه 
این روند، توقف تولید کارخانجات و بیکاری کارکنان را در 
آینده نزدیک در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه تأمین و 
توزیع روغن در کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.ربیعی 
ضمن اظهار نگرانی از وضعیت موجود اضافه کرد: متأسفانه 
علیرغم پیگیری های مکرر انجمن های تخصصی مرتبط و 
ستاد تنظیم بازار بابت تأمین ارز مورد نیاز روغن خوراکی 
در ماه مبارک رمضان، تنها 5۰ هزار تن روغن خام مصوب 
شده که در این ماه، مسکنی بیش نیست؛ چراکه در شرایط 
کنونی، این امر باعث کاهش و توقف نسبی تولید روغن های 

صنف و صنعت شده است.

جمعیت غیرفعال بیشتر شد یا اشتغال باال رفت؟

نرخ بیکاری سال 98 به 10.7 درصد رسید

قفل بانک مرکزی بر تامین ارز کاالهای اساسی

رکود تورمی در بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روند نزولی قیمت سکه
روز یکشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت نسبت به دیروز به مبلغ ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان فروخته شد.قیمت سکه از آغاز هفته جدید 
روند نزولی یافته است؛ دیروز نیز بهای سکه حدود ۷۰ هزار تومان افت داشت.پس از رشد شتابان نرخ اونس در هفته گذشته، قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی باال رفت، اما پس از اصالح بهای اونس، 

قیمت طال و سکه در بازارهای داخلی نیز در روزهای اخیر کاهش یافت.بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری 
شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
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ورود نقدینگی به بورس
حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه

هر پذیره نویسی برای افزایش ســرمایه طبق قانون تجارت دو ماه مهلت دارد و این فرصت دو ماهه 
برای تبلیغ پذیره نویسی مورد نظر است که  امکان فروش دارایی در تمام شعب بانک ها فراهم شود. 
چون افرادی که در شبکه بانکی با کد ملی واحدهای صندوق را خریداری می کنند کد بورسی ندارند 
و باید در سامانه بورس تعریف شــود باز هم نیازمند زمان است. بنابراین این مهلت باید وجود داشته 
 باشد تا این ابهامات را پوشش دهد. آزاد سازی سهام دولت، سهام عدالت، عرضه های اولیه و آوردن 
شرکت های بزرگ به بورس و فروختن سهام آنها به مردم و جمع کردن پول ها و آوردن نقدینگی به 
بازار اولیه و سرمایه گذاری مجدد در حال حاضر باید در دســتور کار متولیان اقتصادی باشد. پذیره 
نویسی ســهام دولت نیز یکی از اقداماتی اســت که برای ورود نقدینگی به بورس اتفاق افتاده است. 
بنابراین باید از این فرصت تاریخی که برای اقتصاد ایران ایجاد شده بهترین اسنفاده برای تعمیق بازار 
سرمایه و رشد اقتصادی استفاده شود. پذیره نویسی سهام دولتی نیز می تواند به این فرصت تاریخی 

معنای عمیق تری بدهد. 
اما حباب یک تعریف تئوریک است و مطالعات و محاسبات مفصلی دارد که نمی شود در حال حاضر 
به بورس حباب را تعمیم داد. به عبارتــی واژه حباب ادبیات خاص خود را دارد کــه نیاز به مطالعه 
بیشــتری هم دارد. اما در حال حاضر بازار حبابی نیست. در بعضی از ســهم ها افزایش قیمت های 
شدید داریم که به این سهام می شــود حباب را نامگذاری کرد و در بعضی از سهام این اتفاق صدق 
نمی کند. طبق مطالعاتی که یکی از شرکت های تامین سرمایه انجام داده است حدود 55 درصد از 
سهام شرکت های بورســی البته از نظر تعداد و نه از لحاظ ارزش بازار که عمدتا شرکت های کوچک 
و متوسط هســتند قیمت بازار آنها بیش از ارزش ذاتی آنهاســت که معنای حباب نیز همین است. 
خریداران تــازه  وارد بورس باید بدانند قیمت این ســهم هایی که می خرند بیــن 3 تا 10 و برخی تا 
20 برابر رشد کرده و طبیعی است که ایشــان در اوج قیمت های تاریخی بورس، سهام خریده اند و 
احتمال ریزش و نوسان آن در آینده وجود دارد. اما در رابطه با ارزش ذاتی هم تفاهم و عدد مشخصی 
وجود ندارد هر کســی می تواند با محاســبات خود ارزش ذاتی را برای ســهام انجام دهد اما در 45 
 درصد از شرکت های بورســی از نظر تعداد که شرکت های بزرگ و قوی هســتند نمی شود گفت 

حبابی وجود دارد. 

کشتی آرای از کاهش شــدت فروش طال توسط 
مردم خبر داد و گفت: فقط سکه امامی به دلیل 
تقاضا برای ســرمایه گذاری حبــاب 1۸0 هزار 
تومانی دارد.محمد کشتی آرای درباره وضعیت 
بازار طال و سکه در روز جاری اظهار داشت: نسبت 
به روزهای قبل، شــرایط بازار عادی شده و فعاًل 
آرامش حکم فرماست.وی با اشاره به ثبات قیمت 
طال و سکه در بازار، گفت: نوسان نیم درصدی در 
بازار وجود دارد ولی با این حال ثبات حاکم است.
این فعال بازار طال و جواهر در پاسخ به این سوال 
که آیا بازهم مراجعات مــردم برای فروش طال و 
سکه زیاد است؟ تصریح کرد: از شدت فروش طال 
توسط مردم کاسته شده است. روزهای اول که 
بازار باز شــده بود حجم فروش طال توسط مردم 
خیلی زیاد بود ولی االن شــدت فروش طال کم 
شده است.کشتی آرای درباره حباب قیمت سکه 

نیز گفت: فقط سکه طرح جدید حباب دارد که 
دلیل آنهم افزایش تقاضا برای ســرمایه گذاری 
است؛ طال و انواع ســکه حباب ندارد. اما حباب 

سکه طرح جدید 1۸0 هزار تومان است.
در بازار آزاد قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 
6 میلیون و 250 تومان است.ضمن آنکه قیمت 
نیم ســکه بهار آزادی 3 میلیــون و 220 هزار 
تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۸70 
هزار تومان و سکه گرمی 970 هزار  تومان تعیین 
شده و به فروش می رسد. قیمت هر گرم طالی 
1۸عیار هم 63۸ هزار تومان، هر گرم طالی 24 
عیار ۸47 هزار تومان و هر مثقال طال 2 میلیون 
و 754 هزار تومان ارزش گذاری شده است، ضمن 
آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 

1707 دالر معامله می شود.

پذیره  نویســی واحدهــای 
ســرمایه گذاری صنــدوق 
سرمایه  گذاری قابل معامله 
)ETF( »واسطه گری مالی 
یکــم« از روز گذشــته آغاز 
شده و تا ساعت 24 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 
ادامه دارد که حداقل مبلغ پذیره نویسی برای هر یک 
از اشــخاص حقیقی دارای کد ملی 100 هزار ریال و 
حداکثر مبلغ 20 میلیون ریال قابل انجام اســت. این 
اقدام دولت از نظر برخی فعاالن بازار بورس به منظور 
جبران کسری بودجه بوده و ابهامات بسیاری دارد اما 
از طرفی دیگر برخی کارشناســان بر این اعتقادند که 
این پذیره نویسی می تواند موجب عمق دادن به بازار 
سرمایه شود و این حرکت را اقدامی مثبت از سوی دولت 
ارزیابی کرده اند. بورس این روزها در بهترین وضعیت 
خود قرار دارد و سرمایه بســیاری از سوی مردم به آن 

سرازیر شده است. شاخص کل بورس روز گذشته در 
حالی کار خــود را در پله 957 هــزار واحدی به پایان 
رساند که در اثر بازگشــایی چند نماد بزرگ، رشدی 
باالی 5 درصد را ثبت کرد. این درحالی است که پذیره 
نویسی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله شامل 
سهام دولت در 5 شرکت بانکی و بیمه ای نیز آغاز شد 
و هنوز آثار آن بر کلیت بازار مشخص نیست. شاخص 
بورس در جریان معامالت بازار ســرمایه با ثبت رشد 
46هزار و ۸64هزار واحــدی، از ارتفاع 964هزار واحد 
گذر کرد. در جریان دادوســتدهای بازار سرمایه بیش 
از 5 میلیارد و 922 میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی 
بالغ بر 9هزار و 460میلیارد تومان در بیش از 956هزار 
نوبت مورد داد و ســتد قرار گرفت و شاخص بورس با 
رشد 46 هزار و ۸64 واحدی در ارتفاع 964هزار و 270 

واحد قرار گرفت.
در همین زمینه یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: 
عرضه ســهام دولتی به بورس تصمیم هوشمندانه ای 
است که باعث تعمیق بازار سرمایه و جلوگیری از حباب 
شاخص بورس خواهد شد، از طرفی این اقدام ضریب 

نفوذ بازار سرمایه را بین سرمایه گذاران افزایش خواهد 
داد. »امیرعلــی امیرباقری« به عرضــه صندوق های 
قابل معامله در بورس اشاره کرد و گفت: این اتفاق در 
کنار آزادسازی ســهام عدالت زمانی رخ داد که اقبال 
چشــمگیری به سمت بازار ســرمایه صورت گرفت و 
نقدینگی زیــادی در حال ورود به این بازار اســت که 
این موضوع می تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار در رشد 
بیشتر شاخص باشد. وی افزود: با ورود جریان گسترده 
نقدینگی به بورس از سمت حقیقی ها همچنان شاخص 
کل و شاخص هم وزن در مســیر صعودی قرار دارند و 
اقبال بیشتر به سمت سهامی است که از رشد بازار جا 
مانده بودند، اکنون به دلیل وجود حقیقی های قدرتمند 
در بازار شاهد صفوف چند صد میلیونی در این نمادها 
هستیم. وی میرباقری اظهار داشت: از طرفی کماکان 
اخبار موجود به نفع بازار ســرمایه اســت و این اخبار 
امیدبخش، باعث ادامه ورود نقدینگی به ســمت این 

بازار خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: همچنان از طرف فعاالن بازار 
انتظار حمایت دولت و نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه 
برای تامین نقدینگی وجود دارد که این موضوع خود 
به تنهایــی می تواند در ادامه جریــان ورود نقدینگی 
به این بــازار تاثیرگذار باشــد.این کارشــناس بازار 
ســرمایه اظهار داشــت: از طرف دیگر در کنار تاثیر 
حمایــت دولت از بورس بــه دلیل رکــود موجود در 
بازار ارز، مســکن و طال شــاهد اقبال به ســمت بازار 
سرمایه از سمت ســرمایه گذاران حقیقی هستیم که 
این موضوع باعث تاثیــر مثبت در اقتصاد کشــور از 

بعد تامین مالی، افزایش نقدینگــی در گردش برای 
 شرکت ها و عدم ایجاد حباب در بخش غیر مولد اقتصاد 

خواهد شد.
وی به آزادســازی ســهام عدالت اشــاره و بیان کرد: 
آزادسازی سهام عدالت که با اجازه رهبر معظم انقالب 
انجام شــد می تواند بر روند معامالت بازار تاثیرگذار 
باشد، به همین دلیل به دنبال  تصمیمات اخیر دولت 
برای بازار سرمایه در مدت کوتاه شاهد فشار فروش در 
بازار نیستیم و می توان در انتظار رشد بیشتر شاخص 
کل و شاخص هم وزن بود. امیرباقری خاطرنشان کرد: 
ممکن است در روزهای آینده شاهد اصالح درون کانالی 
و تغییر کانال شاخص کل و هم وزن باشیم که این امر 
نباید به ریزش بازار اطالق شود بلکه اصالحی است که 
باید در میان مدت و بلندمدت انجام شود. این کارشناس 
بازار سرمایه گفت: پیشــنهاد ما به سرمایه گذاران این 
اســت که برای ورود در هر سهمی تحلیل های الزم را  
مدنظر قرار دهند و صرفا براساس جریان ورود نقدیگی 
تصمیم گیری نکنند زیرا جریان نقدینگی به سرعت 
با اخبار سیاســی و غیرمنتظره تغییر جهت می دهد و 
بهتر است سرمایه گذاران برای خرید سهام صورت های 
مالی شــرکت ها را مدنظر قرار دهند. وی خاطرنشان 
کرد: براســاس پیش بینی های صورت گرفته  تا پایان 
هفته  شاهد رشد شاخص کل خواهیم بود، هر چند که 
بسیاری از نمادها با توجه به رشد بیش از 50 درصدی 
متوقف هســتند اما بعد از برگــزاری کنفرانس و نیز 
بازگشایی نمادها شاهد جبران رشد آنها در روزهایی 

که نمادشان متوقف بود خواهیم بود.

اقبال این روزهای مردم و نقدینگی به بورس پایان خوشی دارد؟

عطش  مردم  برای خرید  سهام  دولتی
شایلی قرائی
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بازار لوازم خانگی در ایران 
درگیر مشکالت بسیاری 
بوده کــه این مشــکالت 
تولیــد آن را تحــت تاثیر 
قرار داده اســت. در حال 
حاضر اخباری مبنــی بر حــذف ارز نیمایی برای 
واردات قطعات لوازم خانگی شــنیده می شود که 
اگر این تصمیم اجرایی شــود گرانی و کمبود بازار 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اســماعیل بازارچی 
دبیر انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
در این رابطه می گویــد: در حال حاضر زمزمه های 
حذف ارز نیمایی تخصیص یافتــه در صنف لوازم 
خانگی به گوش می رســد که اگر ایــن اتفاق رخ 
دهد، موجب ایجاد مشکالت فراوانی در این صنف 
خواهد شد. زیرا در این صورت قیمت لوازم خانگی 
افزایش می یابد و در نتیجه آن تــوان خرید مردم 
کاهش خواهد یافت. در نهایت این مسئله موجب 
 کاهش تولید در نتیجه تعدیل نیرو و تعطیلی مراکز 

تولید می شود.
اسماعیل بازارچی در مورد آخرین وضعیت تولید 
لوازم خانگی نیز گفت: وضعیت تولید در هر شرکت 
با توجه به تســهیالت و نقدینگی های آن متفاوت 

است،  برخی از آنان با ۸0 درصد و برخی با 30 درصد 
ظرفیت خطوط درحال تولید هستند. وی ادامه داد: 
با توجه به مسائل و مشــکالت فعلی از جمله مواد 
اولیه، مسائل مالی و کرونا همه تولیدکنندگان در 
تالش هســتند تا از تعطیلی صنف خود جلوگیری 
کنند. بازارچــی عدم تثبیت قیمت مــواد اولیه را 
از مشــکالت اصلی این صنف بیان کــرد و ادامه 
داد: عدم تثبیــت قیمت در مواد اولیــه به ویژه در 

فلزات، عدم تامین قطعات مورد نیاز و مشــکالت 
 مربــوط به واردات قطعــات از موانــع تولید لوازم 

خانگی هستند.
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز زمزمه های حذف 
ارز نیمایی تخصیص یافتــه در این صنف به گوش 
می رســد که اگر این اتفاق رخ دهد، موجب ایجاد 
مشکالت فراوانی در این صنف خواهد شد. زیرا در 
این صورت قیمت لوازم خانگی افزایش می یابد و در 

نتیجه آن توان خرید مردم کاهش خواهد یافت. در 
نهایت این مســئله موجب کاهش تولید در نتیجه 
تعدیل نیرو و تعطیلی مراکز تولید می شــود. دبیر 
انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم خانگی ایران 
افزایش قیمت مواد اولیه فوالد و پتروشــیمی را از 
دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار بیان کرد 
و ادامه داد: دولت باید این مســئله را پیگیری کند 
و از افزایش خودســرانه قیمت جلوگیری کند. وی 
تاکید کرد: تاثیر اصلی کرونا در بازار خرید خواهد 
بود، و اگر خریدی صورت نگیرد تولیدی نیز وجود 

نخواهد داشت.
اما در این زمینــه دبیر کل انجمــن صنایع لوازم 
خانگی ایران گفت: پیگیری هــا از وزارت صنعت 
و همچنیــن واحدهای بزرگ تولیــد کننده لوازم 
خانگی نشــان می دهد که چنیــن چیزی صحت 
ندارد."عباس هاشــمی" افزود: واحد هایی وجود 
دارند که در سال جدید موفق به دریافت ارز نیمایی 
شده اند، اما فرآیند دریافت آن کند است. هاشمی 
تاکید کرد: وقتی افراد بــرای واردات کاال، اجزا یا 
قطعات به سایت سامانه جامع تجارت مراجعه می 
کنند، باید فرم ثبت ســفارش را پر کنند که با وارد 
کردن کد هشت رقمی تعرفه آن کاال، مشخص می 
شود مشمول ارز نیمایی اســت یا خیر ؟ بنابراین 
 مطابق گفته هــا و شــنیده ها نمی تــوان اظهار 

نظر کرد.

زمزمه های حذف ارز نیمایی مراكز تولید لوازم خانگی را تعطیل می كند

گرانی و کمبود  در بازار لوازم خانگی
افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی با ارز آزاد

بانک مرکزی پاسخگوی صنعتگران لوازم خانگی نیست
مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی

بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنونی ارزی را به تولیدکنندگان در راستای واردات قطعات لوازم خانگی تخصیص نداده است. امیدواریم این خبر درست نباشد اما هنوز ارزی به تولیدکنندگان لوازم خانگی تخصیص 
نیافته است. واردکنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی باید برای واردات قطعات مورد نیاز تولید ارز را به قیمت آزاد تهیه کنند که این موضوع قیمت تمام شده تولید را افزایش خواهد داد. پیگیری های انجام شده 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حاکی از آن است که ارز نیمایی برای واردات قطعات و مواد اولیه لوازم خانگی حذف شده و به گفته یکی از مسؤوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز نیمایی از ابتدای امسال 

دیگر به واردات قطعات و مواد اولیه لوازم خانگی تخصیص داده نشده است.
چنانچه قرار باشد ارز نیمایی از صنعت لوازم خانگی حذف شود قطعا تاثیری زیادی بر قیمت تمام شده لوازم خانگی خواهد داشت. هر یک از کاالهای لوازم خانگی یک ارزبری دارد. به عنوان مثال اجاق گاز، بخاری و 
کولر آبی از جمله کاالهایی است که ارزبری کمتری دارد اما ظرف شویی، کولرگازی و یخچال ارزبری بیشتری دارند. سه واحد صنعتی نیز کاالهای مورد نیازشان را ثبت سفارش کردند اما زمانی که به بانک مراجعه 

کردند ارزی به آنها برای واردات قطعات تعلق نگرفته است. این موضوع ارتباطی به وزارت صمت ندارد و بانک مرکزی پاسخگوی صنعتگران حوزه لوازم خانگی نیست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن شــرکت هــای هواپیمایــی گفت: 
ایرالین های کشور برای پرداخت حقوق و دستمزد 
پرســنل خود به اســتقراض از نهادهای دولتی و 
حاکمیتــی روی آورده اند و منتظر هســتند که 
مشمول دریافت تسهیالت حمایتی شوند. با آغاز 
شــیوع ویروس کرونا و صدور دســتور وزیر راه و 
شهرسازی به شــرکت های حمل و نقلی هوایی و 
ریلی برای بازگرداندن هزینه بلیت مسافران بدون 
کسر خسارت کنســلی بلیت و نیز توقف بسیاری 
از پروازها و مسافرت ها، شــرکت های هواپیمایی 
با کاهش شدید نقدینگی و همچنین سرمایه در 
گردش برای انجام امور جاری خود مواجه شدند؛ 
با این حال تصویب اعطای تسهیالت به بنگاه های 
آسیب دیده از کرونا تا سقف 75هزارمیلیارد تومان 
در هیئت دولت، شورای پول و اعتبار و ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، سبب شــد تا شرکت های حمل 
ونقلی خصوصاً شرکت های هواپیمایی که به شدت 
از این محل آســیب دیده اند، نســبت به جبران 

بخشی از خسارات وارده به آنها امیدوار باشند.
به خصوص که ایرالین ها بــرای پرداخت حقوق 
خود دست به دامن نهادهای دولتی و حاکمیتی 
شــده اند؛ اتفاقی که پیش از این در زمان تحریم 
هما در نیمه دوم سال 96 رخ داد و ایران ایر مجبور 
به استقراض از ســازمان بنادر و دریانوردی برای 
پرداخت حقــوق و مزایای کارکنان خود شــد. با 
این حال محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی 
چهارشــنبه هفته گذشــته در حاشــیه مراسم 
رونمایی از 56 دســتگاه ناوگان ریلی در پاسخ به 
پرسشــی درباره عدم اعطای تسهیالت حمایتی 
از کرونا به شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل 
گفت: به زودی از بانک های عامل برای شرکت های 
ریلی و هواپیمایــی از بانک هــای عامل پیامک 
تشکیل پرونده ارسال می شود. وی افزود: بر اساس 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا،اعطای تسهیالت 
به اشخاص حقیقی از محل اعتبار 75 هزار میلیارد 
تومانی در اولویت بود که وام های یک و دو میلیون 
تومانی سرپرســتان خانوار برای آنها واریز شده 
است؛ بنابراین تا پایان اردیبهشت ماه، تسهیالت 
حمایتی در برابر آسیب های کرونا به حمل و نقل، 

به شرکت های ریلی و هواپیمایی واریز خواهد شد.
در همین خصوص مقصود اســعدی سامانی دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی درباره ارســال 
پیامک به شــرکت های هواپیمایی برای مراجعه 
به بانک های عامل و دریافت تســهیالت حمایتی 
در برابر کرونا اظهار داشــت: تا کنــون پیامکی 
برای شــرکت های هواپیمایی ارسال نشده است. 
وی افزود: ما هم اظهــار نظر وزیــر راه مبنی بر 
دریافت پیامک تشکیل پرونده از سوی بانک های 
عامل را شنیده ایم اما گزارشی به انجمن مبنی بر 
اینکه چنین پیامکی به ایرالین ها ارسال شده، به 
انجمن واصل نشده است. اسعدی سامانی درباره 
بازگشــت ایرانیان با پروازهای فوق العاده گفت: 
تا کنون بیــش از 14 هزار نفر با ایــن پروازها به 
کشور بازگشته اند اما آمار دقیق را معاونت حمل 
و نقل وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد. وی 
ادامه داد: در این پروازها، شرکت های هواپیمایی 
متضرر می شوند چون باید یک سر خالی به کشور 
مقصد پرواز کنند اما با توجه به اینکه انجام آن به 
شرکت های هواپیمایی الزام می شود، مجبورند این 
ضررها را متحمل شوند.، مجبورند این ضررها را 
متحمل شوند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
تصریح کرد: تا جایی که در جریان هستم، هزینه 
پرواز یک ســر خالی هواپیما به کشورهای مقصد 
برای بازگرداندن ایرانیان، از مســافران دریافت 

نمی شود.
وی درباره تأخیــر در پرداخت حقوق پرســنل 
ایرالین ها خاطرنشان کرد: تعدادی از شرکت های 
هواپیمایی هنوز حقوق کارکنان خود را پرداخت 
نکرده اند؛ برخی دیگر هم که به نهادهای دولتی 
یا حاکمیتی مانند مناطق آزاد، نیروهای مســلح 
و دولت وابســته هســتند، از نهادهای باالدستی 
استقراض کرده اند. به گفته اسعدی سامانی، این 
شــرکت ها مجبورند برای آنکه مشمول دریافت 
تسهیالت حمایتی کرونا شــوند، نیروهای خود 
را تعدیل نکنند به همین دلیل پرداخت حقوق و 
مزایای آنها با تأخیر مواجه شده است. منتظرند تا 
تسهیالت حمایتی کرونا را دریافت کنند و بتوانند 

این استقراض خود را بازپس بدهند.

كشتی آرای: تب فروش طال توسط مردم فروكش كرد

حباب ۱۸۰ هزار تومانی قیمت سکه

عباســی معروفان گفت: تاکنــون ۸0 هزار تن 
مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری شــده که 
این میزان خرید بی سابقه بوده است.مدیرعامل 
پشتیبانی امور دام کشور درباره آخرین وضعیت 
توزیع گوشــت و مرغ طرح ضیافت ماه مبارک 
رمضان اظهار کرد: پشتیبانی امور دام برای طرح 
تنظیم بازار ماه رمضــان 25 هزار   تن مرغ و 15 
هزار تن گوشت قرمز در نظر گرفته است که در 
صورت کمبود یا گرانی کاال در بازار اقدام به توزیع 
می کنیم.او قیمت هر گیلو گوشت مرغ منجمد 
تنظیم بازار ماه رمضان بــرای مصرف کننده را 
12 هزار تومان و گوشت قرمز را 42 هزار تومان 

اعالم کرد.
عباســی ادامه داد: تا زمانی که قیمت گوشــت 
مرغ و گوشت قرمز در بازار متعادل است، اقدام 
به توزیع کاال هــای تنظیم بــازار نمی کنیم تا 
تولیدکنندگان متضرر نشوند.مدیر عامل شرکت 
پشــتیبانی امور دام در بخش دیگــر اظهارات 
خود دربــاره آخرین جزئیــات خرید تضمینی 
مرغ مازاد مرغداران  بیان کــرد: در بحث خرید 
تضمینی مــرغ بیش از ۸0 هزار تــن  مرغ مازاد 
 تولیدکنندگان خریداری شــده که این موضوع 

بی سابقه است.
او قیمت خریــد تضمینی هر کیلــو مرغ الین 
یک از مرغــداران را 12 هــزار و 700 تومان و 
الین 2 را 13 هزار تومان اعــالم کرد. این  مقام  
مسئول از استمرار خرید تضمینی مرغ تا اطالع 
ثانوی خبر داد و گفت: خرید مــازاد تولید مرغ 

تولیدکنندگان در ســایز اســتاندارد 1.200 تا 
1.۸00 گرم از مرغداران ادامه دارد. به تازگی به 
سبب فشار های وارده بر مرغداران در خصوص 
عدم فروش مرغ های تولیدی، در برخی مقاطع 
تا 2.200 گرم مرغ مازاد بنابر مجوز ستاد تنظیم 

بازار خریداری شد.
به گفته عباسی معروفان، اگر مرغداران خواهان 
عرضه مرغ با وزن 3 تا 4 کیلو به پشتیبانی امور 
دام هســتند، به سبب نبود اســتاندارد و مجوز 
خرید چنین کاری را انجام نمی دهیم.مدیرعامل 
پشتیبانی امور دام ادامه داد: با گسترش ویروس 
کرونا تمامی صنوف و تشــکل ها متضرر شدند 
که مرغداران هم از این امر مســتثنی نیستند، 
به همین خاطر با خرید مرغ مازاد و عدم توزیع 
در بازار داخل به دنبال جلوگیری از زیان آن ها 
هســتیم.به گفته او، تا زمانی کــه قیمت مرغ 
در بازار مناســب اســت، وارد بازار نمی شویم 
و همواره بــرای صادرات مرغ هــای خریداری 
شــده مجوز گرفتیم و به صادرکنندگان در این 
زمینه کمک می کنیم. مدیرعامل پشتیبانی امور 
دام در پایان با اشــاره به اینکه امکان خرید دام 
زنده از دامــداران وجود نــدارد، تصریح کرد: با 
وجود آنکه دولت گاوداری نــدارد که دام زنده 
مازاد دامــداران را خریــداری و نگهداری کند، 
از این رو طبق قــرارداد 10 هزار تن گوشــت 
گوســاله با نــرخ هر کیلــو 60 هــزار تومان و 
 3 هزار تــن گوشــت گوســفندی از دامداران 

خریداری می کنیم.

دبیر انجمن ایرالین ها: تا كنون پیامک تسهیالت دریافت نکرده ایم

استقراض ایرالین ها از دستگاه های دولتی برای پرداخت حقوق کارکنان

خرید بی سابقه مرغ مازاد مرغداران؛

خرید تضمینی مرغ تا اطالع ثانوی ادامه دارد
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خرید وفروش خودرو و مسكن در چنبره سایت های 
اینترنتی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده 
فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با 
ورود دستگاه قضا در سال گذشته، ســایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را 
اصالح کنند اما این مسئله محقق نشــد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت 
کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کند. سیداحسن علوی با اشاره 
به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: 
متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش مســکن و خودرو به مراکزی برای 
فعالیت دالالن و سودجویان تبدیل شــده اند، عدم ساختار و چارچوب درست این 
ســایت ها موجب شــده که دالالن از خالء های قانونی و نظارتی برای سودآوری 
بیشتر استفاده کنند. نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که تخلفات پی در پی سایت های اینترنتی 
خرید و فروش مسکن و خودرو و تأثیر منفی این سایت ها بر بازار موجب شد که قوه 
قضائیه سایت ها را مکلف به درج آگهی بدون قیمت پیشنهادی کند، بعد از این اقدام 
بخشی از تالطمات بازارهای مربوطه فروکش کرد. وی گفت: متأسفانه سایت های 
اینترنتی خرید و فروش به یاری کنندگان مافیای ثروت تبدیل شــده اند، در سال 
های اخیر شاهد بودیم که مافیای بازارهای اقتصادی، ثروت و نقدینگی را وارد یک 
بازار اقتصادی کرده و سپس این بازارها تحت عوامل مختلف از جمله سایت های 

اینترنتی به صورت خواسته یا ناخواسته دچار تالطم و تنش شده اند.

تراكنش های الكترونيكی كم شد
آمارهای شــاپرک، تراکنش های الکترونیکی را در سه بخش موبایل، پایانه فروش 
و اینترنتی به تصویر می کشد. براساس آمارها تعداد تراکنش ها در اسفند سال ۹۸ 
نسبت به ماه بهمن ماه ۴/ ۱ درصد کاهش داشته اســت.به گزارش ایستانیوز، این 
درحالی است که رشد ماهانه تعداد تراکنش ها در اسفند ۹۷ به میزان ۴/ ۱۲ درصد 
رشد داشته اســت. این موضوع نشــان می دهد که کرونا در روند کلی در تقاضای 
الکترونیکی اثر منفی داشته است. از ســوی دیگر رقم تراکنش های الکترونیکی 
کشور در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه ۲/ ۱ درصد رشد داشته که به نسبت سال های 
گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. در نتیجه شیوع ویروس کرونا سبب شده 
در اسفند سال جاری کمترین رشد تراکنش های الکترونیکی به نسبت سایر سال ها 
را شاهد باشیم. عالوه بر این آمارها نشان می دهد از نیمه اسفند ماه سال گذشته  تا 
نیمه فروردین ماه ۹۹، به نسبت مدت مشابه سال گذشته تراکنش های الکترونیکی 
۶۰ درصد کاهش داشته است. اما این کاهش در نیمه دوم فروردین ماه جبران شده؛ 
به طوری که تراکنش های انجام شــده در فروردین ماه سال جاری به نسبت مدت 

مشابه سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.

روندنزولیدرتعدادتراکنشها
براساس آمار بانک مرکزی در پایان ســال ۹۸، مجموع کل تعداد تراکنش های 
انجام شــده ۲۶ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تراکنش بوده که از ایــن تعداد ۶/ ۲۸ 
درصد آن یعنی حــدود ۷ میلیارد و ۶۳۶ عدد آن در تهــران و ۴/ ۷۱ درصد آن 
یعنی در حدود ۱۹ میلیارد عدد تراکنش در سایر استان های کشور انجام شده 
است. نگاهی برروند ۱۲ ماهه تعداد تراکنش ها در کل کشور نشان می دهد که 
تعداد تراکنش های انجام شده در اسفند ماه نســبت به بهمن ماه با کاهش ۴/ ۱ 
درصدی همراه بوده است. این درحالی اســت که به طور تاریخی در اسفند ماه 
تعداد تراکنش های الکترونیکی با رشد قابل توجهی نسبت به ماه های قبل روبه رو 
می شد. آمارها نشــان می دهد تعداد تراکنش های انجام شــده در اسفند ماه ۲ 
میلیارد و ۲۸۱ میلیون بوده که نسبت به بهمن ماه ۳۱ میلیون و ۵۸۰ عدد کمتر 
بوده است. این روند در اســتان تهران نیز به همین نسبت بوده است. بررسی ها 
نشان می دهد که در اســتان تهران در بهمن ماه تعداد تراکنش های انجام شده 
حدود ۶۵۱ میلیون بوده اســت که در اســفند ماه به حدود ۵۹۹ میلیون عدد 
کاهش یافته است. به عبارت دیگر تعداد تراکنش های شاپرک در اسفند نسبت 
به بهمن ماه در استان تهران کاهش ۸ درصدی داشته است. اما در مقابل در سایر 
استان ها تعداد تراکنش ها با رشــد ماهانه ۲/ ۱ درصدی همراه بوده که احتماال 
به دلیل شیوع کمتر ویروس کرونا در سایر استان های کشور و عدم تعطیلی مراکز 

فروش بوده است.

کاهشتعدادخریددراسفند۹۸
روند ماهانه آمار شاپرک به تفکیک خرید توسط موبایل، پایانه فروش و اینترنت 
نشان می دهد که در اســفند ماه سال گذشته نســبت به بهمن ماه در خرید ها با 
کاهش مواجه بوده اســت، به طوری که تعداد خرید انجام شده توسط موبایل در 
اسفند ماه نسبت به بهمن ماه کاهش ۴/ ۷ درصدی را نشان می دهد. از سوی دیگر 
خرید های انجام شده توسط پایانه های فروش که در واقع شامل دستگاه های پوز 
در فروشگاه ها می شود نیز در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه افت ۲/ ۱ درصدی را 
ثبت کرده است. نکته قابل توجه این است که در اسفند ۹۸ خرید های اینترنتی 
نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. تعداد تراکنش های خرید انجام شده 
از طریق اینترنت نسبت به بهمن ماه افت ۶/ ۱۶ درصدی را ثبت کرده است. این 
نشان می دهد به دلیل شیوع کرونا مردم حتی از خرید های اینترنتی نیز استقبال 

نکرده اند.

آغاز مرحله دوم حمایت صندوق نوآوری از كسب و 
كارهای آسيب دیده از كرونا

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری اعالم کرد: صندوق 
نوآوری در دومین مرحله از حضور جهادی خود در عرصه مبارزه با شیوع 
ویروس کرونا در نظر دارد تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به شرکت های خالق 
کوچک آسیب دیده بر اثر کرونا تسهیالت با بهره ۹ درصد اعطا کند. علی 
وحدت گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه فعالیت ها و حمایت های 
خود در حوزه مقابله با ویروس کرونا، پس از تامین مالی شرکت های فعال 
در حوزه ســاخت تجهیزات و لوازم مرتبط و همچنیــن حمایت و کمک 
به تداوم کسب وکار شــرکت های دانش بنیان کوچک، شتاب دهنده ها و 
تأمین کنندگان فضاهای کار اشتراکی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، 
در مرحله دوم قصــد دارد با هدف حمایت و کمک به تداوم کســب و کار 
شرکت های خالق کوچک آسیب دیده بر اثر کرونا که دارای نیروی انسانی 
کمتر از ۵۰ نفر یــا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در ســال ۹۸ بوده اند، 
تسهیالت اعطا کند. وحدت، جزییات این تسهیالت را تشریح کرد و گفت: 
شرکت های مورد تایید دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با 
نرخ بهره ۹ درصد تسهیالت دریافت می کنند. دوره پرداخت این تسهیالت 
۶ ماه و دوره تنفــس آن نیز ۶ ماه خواهد بود. بعد از این مدت شــرکت ها 
طی ۱۲ ماه موظف به بازپرداخت تســهیالت می شوند. وی در مورد نحوه 
شناسایی شرکت های آســیب دیده بر اثر کرونا برای تخصیص تسهیالت 
نیز گفت: فهرست شرکت های خالق آسیب دیده توسط دبیرخانه برنامه 
توسعه زیست بوم شرکت های خالق تایید شده و توسط صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای اخذ تسهیالت به صندوق های پژوهش و فناوری سراسر 

کشور معرفی می شوند.

اخبار

ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در این سال ها با حمایت از شرکت های دانش بنیان  
فعال در حوزه هوایی و هوانــوردی تالش کرده که 
ســطح فناوری بومی در این صنعــت را ارتقاء داده 
و کســب و کارهای جدید دانش بنیــان ایجاد کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، دســتیابی به 
فناوری های هوایی برای کشــورهای در حال گذار، 
سخت و پیچیده است و این کشورها ترجیح می دهند 
بیشتر یک واردکننده فناوری باشند تا تولیدکننده و 

منشــا اثر. ایران هم تا پیش از انقالب تنها با واردات 
نیازهای خود را رفع می کرد؛ اما اکنون در این عرصه 
علمی حرفی برای گفتــن دارد و گلیم خود را تا حد 
مقبولی از آب بیرون کشیده است.این کار با شناسایی 
نیازهای صنعت هوایی کشور و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان آغاز و با تولید و بومی ســازی برخی از 
قطعات و فناوری های مورد نیاز تکمیل شد. تعمیر 
قطعات هواپیما، تامین فناوری های مورد نیاز طراحی 
و ساخت هواپیما، بومی سازی تجهیزات فرودگاهی، 
ناوبری و کمک ناوبری، تولیــد قطعات کاربردی در 
هواپیماها و غیره از جمله اقداماتی است که با تالش 

شرکت های دانش بنیان  کشــور محقق شده است.
هرچند که دست یابی به این فناوری ها سخت بود و 
دشوار اما با ظرفیت دانشی که در زیست بوم فناوری و 
نوآوری ذخیره کرده بودیم توانستیم به این فناوری ها 
دست یابیم و از پیچ ســخت و دشوار تحریم ها گذر 
کنیم. البته که هنوز در این حوزه حرف های ناگفته 
زیادی هســت و راه طوالنی برای خوداتکایی مانده 
است؛ اما همین طی مســیر هم برایمان یک افتخار 
ملی و جهانی است.  ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در این ســال ها با حمایت از شرکت های 

دانش بنیان  فعال در حوزه هوایی و هوانوردی تالش 
کرده که ســطح فناوری بومی در صنعت هوایی و 
هوانوردی را ارتقــا داده و کســب و کارهای جدید 
دانش بنیان ایجاد کند.این هدف که در ســتاد برای 
سال ۹۸ و ۹۹ تعریف شده اســت با برنامه هایی در 
حوزه بومی سازی برخی قطعات هواپیما، تجهیزات 
فرودگاهی، راداری، ناوبری و کمک ناوبری،  توسعه 
خدمات هوانوردی عمومی، توســعه محصوالت و 
خدمــات پهپادهای تجاری و اخــذ گواهی انطباق 
محصوالت شــرکت های دانش بنیــان پیگیری و 

اجرایی خواهد شد.

»سعید شــکوهی« استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
آموزش مجازی و حضوری را در کنــار هم برای انتقال 
دانش دارای نقــش مکمل و همســو می داند. به گفته 
وی این شــیوه آموزش می تواند به شکوفایی تحصیلی 
دانش آموزان و دانشــجویان کمک کند.در شرایطی که 
بحران کرونا موجب تعطیلی فضای آموزشــی کشــور 
شده است، ایجاد بســترهایی جهت برگزاری جلسات 
مجازی و آموزش از راه دور، سبب ساز ظرفیت جدیدی 
برای آموزش دانش آموزان و دانشجویان در کشور است.

فاصله گذاری اجتماعی در بیشــتر کشــورها و به تبع 
آن تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها، مســئوالن آموزش 
کشــورمان را بر آن داشــت تا برای جلوگیری از توقف 
این امر، تدریس با شیوه های نوین و مجازی و برگزاری 
امتحانات آنالین را در پیش گیرند. اگرچه شیوع کرونا 
در کشورمان مشکالت و سختی هایی را بر سر راه نظام 
آموزشــی قرار داده اســت، اما فرصتی ایجــاد کرده تا 

راهکارهای نوین آموزشی در بوته آزمایش قرار گیرد.

درآموزشهرایدهایکهمبتنیبراینترنت
نباشددیریازودکنارگذاشتهخواهدشد

شکوهی اظهار داشت: چند سالی است که ایده دانشگاه 

مجازی و پردیــس در کنار آموزش حضوری در کشــور 
ما شــکل گرفته است. دانشــگاه های حضوری بخشی از 
دروس یا رشته های خود را از طریق آموزش مجازی برگزار 
می کنند. دانشگاه های پیشــرو جهان هرکدام برای خود 
دانشگاه مجازی دارند. کشــور ما برای آموزش از راه دور 
اقداماتی را انجام داده، اما این شیوه چندان درکانون توجه 
نبوده است. به وجود آمدن وضعیت بحرانی در ایام کرونا و 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها باعث شد که موضوع آموزش 
از راه دور موردتوجه نظام های آموزشی جهان قرار گیرد.

آینده جهان، آینده پیشرفت تکنولوژی است و همه چیز 
بر مبنای موبایل و لب تاپ شکل می گیرد. هر ایده ای که 
مبتنی بر اینترنت نباشد دیر یا زود کنار گذاشته خواهد 
شد. توجه به شــیوه آموزش مجازی یکی از نتایج ظهور 
پدیده کرونا بود و باعث شــد همه دانشگاه های کشور به 
سمت آن پیش بروند. نکته مثبت  در شیوه آموزش مجازی 
این است که خیلی از موارد و مشکالتی که در امر آموزش 
حضوری وجود دارد در آموزش از راه دور دیده نمی شود. 
دوری مسافت برای تحصیل، دل نگرانی خانواده ها از دوری 
فرزندانشان، مشکل انطباق با شرایط زندگی در شهرهای 
دیگر برای دانشجویان از جمله معضالت آموزش حضوری 
بود، اما در شرایط کنونی دانشجویان در کنار خانواده خود 

به امر تحصیل مشغولند این نکته مثبت کالس های مجازی 
است.وی با اشاره به مشکالت سیستم آموزش کشورمان 
در حوزه مجازی اظهار داشت: نکته مهم در بحث مشکالت 
آموزش مجازی کشور ما این اســت که زیرساخت کافی 
برای این نوع آموزش فراهم نیست. زیرساخت اپلیکشنی 
و نرم افزار آموزشی در دانشــگاه مجازی چندان مطلوب 
نیست. نرم افزارهای موجود کپی نسخه های خارجی است 
و می توان گفت برای ارائه بهتر آموزش نیاز به بسترسازی 
مناسب اســت. این نرم افزارها چندان تخصصی نیست، 
به دلیل اینکه آموزش مجازی چندان در نظام آموزشــی 
کشور مطرح نبوده است. شیوع ویروس کرونا باعث هجوم 
حداکثری به شیوه آموزش مجازی شده است، بدون اینکه 
افراد آموزش کار با نرم افزارها را گذرانده باشــند. آنان به 
شیوه آزمون وخطا پیش می روند و این مساله بر کیفیت 
آموزش تأثیر می گــذارد و نمی تواند نتیجه قابل قبول در 

انتقال دانش داشته باشد.

نتایجتلفیقآموزشمجازیوحضوری
 همدلی شــکل گرفته در ایام کرونایی و تالش معلمان و 
استادان باعث شده که شــرایط قرنطینه، دانش آموزان و 
دانشجویان را از فضای درس و دانشگاه دور نکند. اگر در 

این وضعیت، آموزش متوقف شود نمی تواند کارآیی الزم را 
در آموزش به دست آورد. در ترم های آینده باید بخشی از 
کالس ها و درس ها در روزهای غیرعادی همانند آلودگی 
هوا و نامساعد بودن شرایط جوی به صورت مجازی برگزار 
شود تا بتواند به این شــیوه آموزش کمک کند.خیلی از 
کالس های تئوریک را می تــوان به صورت مجازی برگزار 
کرد و باید این تجربه به صورت مستمر برگزارشده و بتوانیم 
آموزش از راه دور را تقویت کنیم و به طرف آموزش مجازی 
پیش برویم.در  کشور آمریکا، دانشگاه های مجازی بدون 
اینکه ساختار فیزیکی داشته باشــند، راه اندازی شده اند. 
این دانشــگاه فاقد ســاختمان و پردیس است. سیستم 
آموزشــی ما باید ما باید به سمت چنین شیوه ای حرکت 
کند. شــکل گیری این شرایط فرصتی اســت که باید به 
سمت و سوی شیوه آموزش مجازی گام برداریم و نواقص 
آن را برطرف کنیم. بیماری کرونا در شرایط اضطرار همه 
کشورها را به سمت شیوه آموزش مجازی برد و این فرصت 
را به وجود آورد تا روی آموزش مجازی متمرکز شــوند و 
در شرایط اضطرار این شــیوه را به کارگیرند. امیدوارم با 
سیاست گذاری بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه 
بتوانیم گام مهمی را با سرعت بیشتر و بهتر برای بهبود و 

پیشرفت شرایط تحصیلی به جلو ببریم.

دانشبنیانهافناوریهایپیشرفتهرابهصنعتهواییتزریقمیکنند

شیوعکروناوآزمونوخطایآموزشمجازی

کرونا با قدم نامبارکش در ایران 
همه را در شــوک فروبرد؛ از 
مردم کوچــه و خیابان گرفته 
تا استارتاپ هایی که تا پیش 
از شیوع کرونا ادعای یونیکورن 
شدن را داشــتند. این مدت نشــان داد هنوز بسترهای 
تجارت الکترونیــک آن طور که ادعایــش را داریم هنوز 
شکل نگرفته و چنین صحبتی از سوی خیلی از استارتاپ 
ها که مدعی پاســخگویی به بازار داخل هستند، ادعایی 
بیش نیســت. هرچند نباید بر کارکرد خــوب و بازدهی 
مثبت خیلی از پلتفرم های آنالین چشــم پوشــید؛ اما تا 
یونیکورنی شدن یک ســری از این استارتاپ ها فرسنگ 

ها راه اســت. حاال بیش از دو ماه و اندی است که از شیوع 
کرونا و فرهنگســازی برای خرید اینترنتی می گذرد. در 
پی همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی بســیاری از مراکز 
فروش، فروشگاه های اینترنتی به بستر مهمی برای توزیع 
و عرضه محصوالت بدل شــدند. محدودیت های فروش، 
بسیاری از خرده فروشی ها را عمال به تعطیلی کشاند و تنها 
شبکه فروش آنالین می توانست این گره را بگشاید. چنین 
بود که تب فروش اینترنتی برای صاحبان کســب وکارها 
باال گرفت، برخی از آنها با پیوستن به پلتفرم های آنالین 
توانســتند بخشــی از کمبود های خود را جبران کنند و 
برخی دیگر سودای راه اندازی مستقل این پلتفرم ها را در 
ســر گذراندند. حال باید دید در پساکرونا چگونه کسب و 
کارهای اینترنتی خواهند توانست مشتریان خود را ماندگار 
 کنند. »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این مساله

 را تحلیل می کند. 

مخالفت با فناوری محكوم به شكست است

گره گشایی شبکه فروش آنالین در قرنطینه

کروناولزومتوسعهزیرساختبرایآنالینها
فرشیدشکرخدایی،رئیسکمیسیونتوسعهپایداراتاقایران

شیوع بیماری کرونا در دنیا حضور فیزیکی افراد را در کنار هم محدود کرد. ما پیش از این نیز راه حل های موضوع دیجیتال مانند جلسه آنالین، آموزش آنالین و سمینار آنالین را داشتیم. تنها اتفاقی که در این دو ماه اخیر افتاده، این است که شیوع 
کرونا تسهیلگر بوده و با سرعت زیادی ورود فناوری های دیجیتال را تسهیل کرده است. یعنی کاری که باید در ۴ تا ۵ سال اتفاق می افتاد، ظرف ۳ تا ۴ ماه نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا اتفاق افتاد.

در طول زمان هم اگر شرایط عادی می بود، در نهایت چون مردم این مسیر را تمرین و بهره وری آن را درک می کردند زیرا با به کارگیری این روش ها دیگر احتیاج به سفر و حضور در یک مکان فیزیکی ندارند. هزاران جلسه در روز در دولت برگزار 
می شود، همه این جلسات می تواند آنالین باشد بدون اینکه جابه جایی صورت بگیرد. همه بنگاه ها، بانک ها و جاهایی که خدماتی ارائه می دادند در واقع عنوان کرده اند که احتیاج به حضور فیزیکی نیست و شما می توانید به صورت آنالین این کار 
را هندل کنید. البته استثنائاتی نیز طی این مدت شیوع بیماری کرونا داشتیم. مثال سامانه »سجام« که برای ثبت نام در بورس است، حضور فرد به صورت فیزیکی را الزام می کند که این هم از عجایب روزگار است. زمانی که ما کارت ملی داریم که از 

ما پیش از این عکس گرفته اند و کارت ملی برای ما صادر کرده اند چرا باید دوباره با پرداخت هزینه ای ولو اندک به صورت فیزیکی از ما عکس بگیرند که تعیین هویت شویم؟ پس کارت ملی اینجا چه کارکردی دارد؟
ولی با این حال به نظر می آید که سرعت استفاده از راه حل های فناوری اطالعات برای جلوگیری از جابه جایی بی مورد انسان ها و همین طور جلساتی که می تواند به صورت آنالین باشد کاری که شاید باید در ۵ سال انجام می شد ظرف سه ماه 
انجام شد. طی این مدت همه دانش آموزان و معلمان با آموزش آنالین کم کم ارتباط برقرار کردند. حاال جای موضوعاتی مثل ورزش، پرورش، ارتباطات اجتماعی رودررو و.. تحت تاثیر قرار می گیرد؛ ولی شبکه های اجتماعی جای اینها را نیز پر 
خواهد کرد. نمونه دیگر موضوع تماس تصویری است که جای خالی ارتباط با دیگران را پر می کند. اتفاقی که افتاده این است که جایگاه فناوری اطالعات در ایجاد ارتباط بین مردم مستحکم تر شده و این حتی بعد از اینکه مشکل کرونا برطرف شد 

تاثیر خود را بر کسب و کارها خواهد گذاشت. 
توجه داشته باشیم که باالخره سیاست کلی کشور در زمینه توسعه بستر اینترنت همیشه با چالشی مواجه بوده، عده ای موافق و عده ای مخالف بودند. مخالفت با فناوری و ارتباط برقرار کردن بین مردم محکوم به شکست است و کسی که از این ایده 
طرفداری می کند در بلندمدت فناوری نشان داده که پیروز خواهد بود و خواسته هایش را تحمیل خواهد کرد. بنابراین باید فناوری را به رسمیت بشناسیم و چنین بسترهایی را توسعه دهیم. ما همین حاال در زمینه های مختلف در بحث سرعت 
اینترنت، حتی سرعت اینترنت ملی کشور خودمان مشکل داریم. شبکه های اجتماعی داخلی و اصرار ما برای بومی سازی یک سری از مفاهیم )concepts( در حالی که مشابه های بین المللی آن وجود دارند و می توانستیم استفاده کنیم یکی 
از چالش هایی است که در این مسیر با آن روبه روییم. به عنوان مثال اصرار به استفاده از برنامه »شاد« در بین دانش آموزان و معلمان چالش بزرگی را ایجاد کرده هم برای کسانی که در این زمینه دچار مشکل هستند و هم اینترنت و گوشی خوب 

ندارند. البته با شیوع کرونا این آشتی با فناوری را در نسل قدیمی خودمان، معلمان، هیات مدیره شرکت ها که جلسات آنها آنالین برگزار می کنند می توان به خوبی دید.
این جریان ما را با خود خواهد برد؛ چه موافق باشیم و چه نباشیم. سمت و سوی این کار به سمتی که همه ما می دانیم، خواهد رفت. عده ای هنوز دارند مقاومت می کنند روی بحث این موضوع که باید این را به رسمیت بشناسیم که امکان این کار 
در طول زمان نیست. ما باید زیرساخت ارتباطی را در کشور توسعه دهیم. قدم اول فیبر نوری هایی است که کشیدیم و همین طور بهره برداری از آنها. قدم دوم هم دسترسی به اطالعات و دسترسی به سامانه ها برای استارتاپ هاست تا تسهیل کنیم 
و بتوانند راحت تر ایجاد ارتباطات و مدیریت کردن این ارتباطات را انجام بدهند و قدم بعدی شرکت هایی که در بستر دیتاماینینگ و تحلیل داده های حجیم فعالیت می کنند در همه این حوزه ها باید سیاست های کلی داشته باشیم، حل مشکل 

ترافیک، حل مشکل آلودگی و بسیاری از موارد در پس فناوری و تکنولوژی میسر است و فقط باید عزم جدی داشته باشیم. با کرونا ما انقالب صنعتی چهارم را پذیرا شدیم و قبول کردیم که باید در همین مسیر گام برداریم. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

جبهه مشترک عملیات مشترک رمز پویا و کرونا 
وضعیت کرونا موجب شد خرید های اینترنتی حسابی داغ شوند و مردم در قرنطینه برخی از نیازهایشان را از سایت های فروش آنالین برطرف کنند. این اقبال از فروشگاه های اینترنتی می توانست بهتر 

باشد، اگر مشکالت رمز پویا دست و بال خیلی ها را نمی بست. مرحله دوم طرح جایگزینی رمز پویا و یک بارمصرف به جای رمز های دوم ایستا ماه هاست که آغاز شده است، اما هنوز برخی بانک ها نتوانسته اند 
مسیر دسترسی آسان و سریع مشتریان به رمز یک بارمصرف را مهیا کنند و همین مسئله در مبادالت پولی مبتنی بر پرداخت اینترنتی، اختالل ایجاد کرده است. فکرش را بکنید در روز های اوج همه گیری 

کرونا به دلیل اختالالت سیستم بانکی و همگام نبودن رمزساز های برخی از بانک ها یا برای فعال سازی رمز پویا برای اولین بار، باید حتما به یک عابر بانک مراجعه می کردید،

يادداشت

سرمقاله

سیدحمیدحســینی،سخنگووعضوهیات
مدیرهاتحادیهصادرکنندگانفرآوردههاینفت،

گازوپتروشیمی
بخش های نفــت، گاز و پتروشــیمی در جریان کرونا 
بیشترین آسیب را دیدند. همه به اتفاق قبول دارند که 
بیشترین لطمه را صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به 
نفت و گاز، صنایع هواپیمایی، توریسم، صنعت رستوران 
داری و اصوال خدمات متحمل شــدند. کاهش شدید 
قیمت نفت قطعا نــوع نگاه و اهمیت نفــت را در دنیا 
زیر ســوال برده و مصرف فرآورده های نفتی و به تبع 
قیمت ها به شــدت کاهش پیدا کرده اســت. کاهش 
قیمت ها تعدادی از شرکت های زیرمجموعه اتحادیه 
که موجودی کاال داشتند را با مشکالت زیادی مواجه 

کرده و این بی ثباتی بازار و همین که به اواسط ماه های 
میالدی نزدیک می شویم، با توجه به تاریخ ۲۰ هر ماه 
باز می بینیم که فراز و نشیب هایی در قیمت نفت داریم 
که روی قیمت های فرآورده هم اثر می کند. این مسائل 
برای اعضای ما مشکل ســاز شده ضمن اینکه مشکل 
اصلی که ما داریم این اســت که با وجود کاهش ۶۰ تا 
۷۰ درصدی قیمت نفت و فرآورده های نفتی متاسفانه 
هنوز گمرک برای اصالح قیمــت پایه ارزش گمرکی 
اقدام نکرده اســت و هنوز بر مبنای قیمت های نفت 
۶۵ دالری از صادرکنندگان پیمان می گیرد. با توجه به 
اینکه آنها یا واسطه تولیدکننده به صادرکننده هستند 
یا فقط صادرکننده هســتند این مسائل هم به شدت 
صادرات را کاهش داده و هم مشکل ایجاد کرده با توجه 

به اینکه بانک مرکزی امســال بخشنامه خود را تغییر 
داده و خواستار این شده که صددرصد ارز صادراتی باید 
برگردد و این تقریبا چیزی نشدنی است چون شرکت 
های ما معموال باید در طول سال در نمایشگاه ها شرکت 
کنند و این نمایشگاه ها و نقل و انتقال پول هزینه دارد.
بانک مرکزی باید در برخورد با بحث بازگشت ارز و ارزش 
افزوده و بازگشت ارز صادراتی آن در دستورالعمل جدید 
حتما بازنگری کند و هزینه های نقــل و انتقال پول و 
هزینه های جانبی مثل نمایشــگاه های حمل و نقل 
را ببیند و اصراری بر بازگشــت صددرصد ارز صادراتی 
نداشــته باشــد. دوم پیمان های ارزش پایه گمرکی 
محصوالت را بر مبنای بورس و واقعیت های بازار و نظر 
اتحادیه تعدیل کند. بعد دولت برای گسترش روابط و باز 

شدن مرزها با کشورهای همسایه مثل بازار پاکستان، 
بازار افغانستان، عراق، ترکیه و آسیای میانه که بازارهای 
مهم هدف ماست، تالش کند زیرا بسیاری از این مرزها 
در حال حاضر بسته است و امکان صادرات وجود ندارد و 
اگر بسته بودن و قفل شدن مرزها ادامه پیدا کند، آسیب 
های زیادی خواهد زد. دولت باید تالش کند که مرزها با 
کشورهای همسایه با رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
طرفین باز شود. این موارد می تواند بخشی از مشکالت را 
حل کند. مشکل عمده نیز این است که دولت باید در این 
شرایط از بنگاه های تولیدی حمایت کند. اگر بنگاه های 
تولیدی مورد حمایت دولت قرار نگیرند هیچ امیدی به 
اینکه این شرکت ها بتوانند در فضای فعلی به کارشان 

ادامه ندهند وجود ندارد. 

افتصادراتباقفلشدنمرزها
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