
حدود هشت روز از عرضه سهام صندوق واسطه گری مالی گذشته 
اســت. صندوقی که کارشناســان بر این باورند با اینکه می تواند 
مقدمه ای بر طومار واگذاری ها در بورس باشــد اما آنطور که باید و 

شاید مورد استقبال قرار نگرفته است.
به گزارش ایســنا، صندوق واســطه گری مالی یکم در حال قدم 
گذاشتن به هفته دوم حضور خود در بازار سرمایه است و معامالت 
آن هرروز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ انجام می شود. با توجه به ارزش ۲۳ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومانی سهم عرضه شده و تعیین سقف ۲ میلیون 
تومانی برای دارنده هر کارت ملی، به سادگی می توان دریافت که 
تا پایان مهلت عرضه، یعنی پایان اردیبهشت ماه حداقل ۸ میلیون 

و ۲۵۰ هزار نفر باید در خرید سهام این صندوق مشارکت کنند. این 
درحالی است که کارشناسان بر این باورند که تاکنون استقبال مردم 
از واگذاری اموال دولتی به شیوه ETF در سطح مورد انتظار نبوده 
است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه دلیل این رخداد را 
پایین بودن آگاهی و فرهنگ ســرمایه گذاری در جامعه می داند و 
معتقد اســت که واگذاری های این روزهای دولت مقدمه ای برای 
حرکت آحاد جامعه به سمت بازار بورس در نوبت های بعدی واگذاری 

اموال دولتی است.
رحمان بابازاده درمورد کارکردهای صندوق واســطه گری یکم به 
ایسنا توضیح داد: دولت از طریق این صندوق اقدام به عرضه اموال 

خود به مردم کرده و این اقدام در راستای توسعه فرهنگ سهامداری 
و همچنین عدالت محوری بوده و پدیده خوبی است. هر چقدر آحاد 
جامعه بیشتر بتوانند خود را در تولید ارزش افزوده ناشی از صنعت 
و خدمات کشور سهیم بدانند و خود را ذی نفع ببینند، مسئوالنه تر 
رفتار می کنند و خوشحال تر هم خواهند بود. از طرف دیگر، با توجه 
به استمرار بودجه بدون نفت دولت، سیاست واگذاری اموال دولتی 
می تواند شیوه مناسبی برای تأمین بودجه بخشی از نیازهای کشور 

باشد.
وی افزود: به نظر می رسد به دلیل شناخت اندک عامه مردم از ساز 
و کار بورس و صندوق های ســرمایه گذاری، هنوز استقبال مورد 

انتظار دولت از صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF )صندوق 
واسطه گری مالی یکم( صورت نگرفته است. شاید دلیل آنکه استقبال 
مالی مورد انتظار از این طرح تا امروز اتفاق نیفتاده است، این باشد که 
دولت تصمیم گرفت به صورت مستقل و خارج از فضا و فرایند بورس 

این کار را آغاز کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه واگذاری اموال دولتی در 
قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مناسب است، گفت: 
هرچند شناخت به این شیوه واگذاری کم است، اما این قالب می تواند 
مقدمه خوبی باشد برای زمانی که شــناخت مردم از بازار سرمایه 

بیشتر شود تا شاهد موج های استقبال بعدی باشیم.

بابازاده افزود:صندوق ها قابلیت صــدور و ابطال روزانه معامالت را 
دارند و بازارگردان این صندوق متعهد اســت که بــه ارزش روز از 
صندوق پشتیبانی کند. این امر باعث می شود کسانی که سهمی 
از این صندوق ها را خریــداری کرده اند آرامش خاطری داشــته 
باشــند؛ بنابراین از نظر من صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله 
ایده خوب و مدرنی است که مردم را به مشارکت در بورس دعوت 
 می کند. اتفاق خوبی که در این قبیل صندوق ها می افتد این است 
کــه ارزش ETF ها برابر بــا ارزش روز دارایی های شــرکت های 
 زیرمجموعه آن است که باعث می شود هیچ دارایی کمتر از ارزش روز 

خود معامله نشود.

بیشتر شاخص های بورســی جهان با افزایشی محسوس بسته شــدند. به گزارش 
آسوشیتدپرس،  در شــرایطی که ویروس کرونا روز به روز در سطح جهان پیشروی 
می کند و شمار مبتالیان و قربانیان در جهان کماکان رو به افزایش است، تالش ها برای 

یافتن واکسن کرونا بیش از پیش شدت گرفته است.
نرخ بیکاری آمریکا در ماه آوریل همان طور که انتظار می رفت دو رقمی شد و به ۱۴.۷ 
درصد رسید.  در شرایطی که روند بازگشایی کسب و کارها در آمریکا به تدریج شروع 
شده است، باالترین نرخ بیکاری از دهه ۱۹۳۰  می تواند دارای پیامدهای زیادی برای 
رشد اقتصای سه ماهه دوم سال نیز باشد. برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت این ارقام 
را فاجعه آمیز خوانده است. نرح مشارکت در بازار کار نیز به ۵۱.۳ درصد رسیده که در 

طول تاریخ مدرن اقتصاد آمریکا بی سابقه است.  
یان شفردسون، کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه پانتیون مکرواکونومیکس گفت: 
در ماه آوریل بیشترین تعدیل نیرو در بخش های با سطح دستمزد کم نظیر تفریح و 
سرگرمی صورت گرفت و با توجه به پایین بودن سطح درآمد این افراد، باید منتظر 

کاهش جدی در قدرت خرید آن ها باشیم.   
با این حال معامله گران به خبر پیشرفت در مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا روی 
خوشی نشــان دادند. در تماس تلفنی رابرت الیت هایزر، وزیر بازرگانی آمریکا با لیو 
هه، معاون نخست وزیر چین دو طرف بر سر فراهم کردن فضای مطلوب برای تحقق 
تعهدات هدف گذاری شده فاز نخســت توافق تجاری با یکدیگر به تفاهم رسیدند.  
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر وخیم بودن روابط دو طرف باعث 
نگرانی هایی از تشدید مناقشات شده بود. پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا از در اختیار داشتن شواهدی مبنی بر مسئول بودن چین در شیوع کرونا در 
جهان خبر داده و  چین را تهدید به اعمال موج تــازه ای از تعرفه ها در صورت اثبات 

عمدی بودن نقش چین در انتشار ویروس کرونا کرده بود.
اکنون دو عامل کلیدی در تعیین مسیر آینده شاخص ها نقش اساسی دارند: نخست 
اینکه آمریکا و چین به توافق تجاری پایبند خواهند ماند یا شاهد دور دیگری از جنگ 
تعرفه ها خواهیم بود و دوم اینکه بازگشایی تدریجی اقتصاد در کشورهای مختلف تا چه 

حد موفقیت آمیز خواهد بود و کشورها خواهند توانست شیب نزولی سرعت شیوع کرونا 
را ادامه دهند یا شاهد آغاز موج دوم همه گیری در جهان خواهیم بود. هم چنین بازارها 
به شدت مشتاق شنیدن اخبار مثبت تری از پیشرفت های دارویی در زمینه مقابله با 
کرونا هستند.   میشل هیوسون، کارشناس ارشد بازار در موسسه "سی ام سی کپیتال 
مارکتس" گفت: به نسبت هفته های قبل فضای روانی معامالت خیلی بهتر شده است 
و شاهدیم که روند صعودی شیوع بیماری در آسیا، اروپا و آمریکا کند و حتی در برخی 
از مناطق متوقف شده است. اکنون می توان امیدوار بود که با حمایت های بیشتر بانک 

های مرکزی، شاخص ها کم کم شروع به ایستادن کنند.
رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق وارد محدوده منفی شده است تا جایی که در سه 
ماهه نخست امسال، بدترین عملکرد فصلی تاریخ بلژیک و اسپانیا به ثبت رسید و در 
فرانسه، اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به میزان ۵.۸ درصد کوچکتر 
شده است که این رشد، ضعیف ترین رشد اقتصادی فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم 
محسوب می شود.   این برای دومین فصل متوالی است که اقتصاد فرانسه کار خود را با 
ثبت رشد منفی به پایان می رساند. در آلمان نیز تا پایان ماه مارس، متوسط نرخ بیکاری 
در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۳.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه ۰.۳ درصد افزایش 
یافته است. در انگلیس نیز بانک مرکزی این کشور نسبت به در پیش بودن وخیم ترین 
شرایط اقتصادی سه قرن اخیر هشدار داده و از احتمال رشد منفی ۱۴ درصدی اقتصاد 

انگلیس سخن گفته است.  
در سه ماهه نخست امسال اقتصاد ایتالیا ۴.۷ درصد کوچک شده است تا دومین رشد 
منفی فصلی متوالی پس از رشد منفی ۰.۳ درصدی فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی 
تاریخ معاصر این کشور رقم بخورد. بر مبنای ساالنه نیز رشد اقتصادی ایتالیا در ۱۲ ماه 
منتهی به مارس، منفی ۴.۸ درصد اندازه گیری شده است. تاکنون بیش از چهار میلیون 
و ۱۸۱ هزار و ۳۱۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۲۸۳ هزار و ۸۷۸ 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به 
آمریکا با ۸۰ هزار و ۷۸۷ نفر، انگلیس با ۳۱ هزار و ۸۵۵ نفر، ایتالیا با ۳۰ هزار و ۵۶۰ نفر،  
اسپانیا با ۲۶ هزار و ۶۲۱  نفر  وفرانسه با ۲۶ هزار و ۳۸۰ نفر بوده است. جورج روزناک، 

کارشناس سرمایه گذاری در بانک ولز فارگو گفت: به صورت کلی نسبت به روند بازار 
سرمایه در میان مدت خوش بین هستم البته ممکن است شاخص ها در برخی از مقاطع 

با ریزش هایی نیز مواجه شوند که به احتمال زیاد موقتی خواهد بود.  

بورس آمریکا
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی 
در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« 
با ۱.۹۱ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۲۴ هزار و ۳۳۱.۲۳ واحد بسته شد. 
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۱.۶۹ درصد افزایش تا سطح ۲۹۲۹.۸۰ واحدی باال رفت 
و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با صعود ۱.۵۸ درصدی 

در سطح ۹۱۲۱.۳۲ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
با تداوم اختالفات بین انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر روابط آینده دو طرف اکنون انگلیس 
و آمریکا، کار مذاکرات برای امضای پیمان تجارت آزاد را با یکدیگر آغاز کرده اند. این 
مذاکرات به سرپرستی رابرت الیت هایزر، وزیر بازرگانی آمریکا و لیز تراس، وزیر تجارت 
انگلیس با مشارکت ۳۰۰ کارشناس در قالب ۳۰ گروه مذاکره کننده آغاز شده است. 
پیش از این، اتاق بازرگانی آمریکا به دولت انگلیس توصیه کرده بود تا هر چه زودتر به 
توافقی با اتحادیه اروپا بر سر روابط تجاری و مالی آینده برسد تا بدین ترتیب مسیر 
امضای پیمان تجارت آزاد بین آمریکا و انگلیس و سرمایه گذاری بیشتر آمریکا در این 
کشور فراهم شود. شرکت های آمریکایی ۷۵۰ میلیارد دالر در انگلیس سرمایه گذاری 
کرده اند. اگر طرفین تا پایان امســال به توافقی مشخص نرسند، انگلیس بازار واحد 
اروپایی را نیز ترک خواهد کرد و روابط تجاری دو طرف کانال مانش تابع مقررات سازمان 
تجارت جهانی خواهد بود. دو طرف هم چنین تا ماه ژوئن برای رسیدن به چارچوب 
کلی فرصت دارند و در صورت منقضی شدن این مهلت می توانند با توافق یکدیگر آن 
را تمدید کنند. از سوی دیگر انگلیس مذاکره برای امضای پیمان تجارت آزاد را با نروژ 

و استرالیا نیز آغاز کرده است.    در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی 
۱۰۰" بورس لندن با ۱.۴ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۵۹۳۵.۹۸ واحد 
بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۱.۳۵ درصدی و 
ایستادن در سطح  ۱۰ هزار و ۹۰۴.۴۸ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک 
۴۰" بورس پاریس با افزایش ۱.۰۷ درصدی در سطح ۴۵۴۹.۴۶ واحد بسته شد. در 

مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۷۸ درصد باال رفت و به ۶۷۸۳.۱۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص 
"نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۱.۰۵ درصدی تا سطح ۲۰ هزار و ۳۹۰.۶۶  
واحدی باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۵۲ درصد باال رفت و 
در سطح ۲۴ هزار و ۵۹۸.۷۸ واحد بسته شد.  در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" 
افت ۰.۱۱ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳۹۵۹.۲۸  واحد بسته شد. در استرالیا 
شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۱.۳ درصد صعود و ایستادن 
در ســطح ۵۴۶۱.۲۰ واحدی به کار خود خاتمه داد.  در بین دیگر شاخص های مهم 

آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی  بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها ریزشــی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر 
مدیت" با ۱.۱۳ درصد کاهش به ۲۴.۴۶ دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با 

ریزش ۱.۱۱ درصدی به ازای ۳۰.۶۲ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت 
به روز قبل در سطح ۱۷۰۵.۶۷ دالر معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۳ درصدی به 

ازای ۱۵.۸۳ دالر مبادله شد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررسی 
»توصیف تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۱۳۹۸« 

پرداخت.
به گزارش ایســنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »توصیف 
تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۱۳۹۸« آورده که 
نابرابری تورمی سبب می شود تا تورم احساس شده 
توسط خانوارها متفاوت با تورم اعالمی توسط مرکز 

آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه نسبت 
به گزارش های اعالمی را در پی خواهد داشت.

طبق این گزارش در زمان بروز تورم میزان نابرابری 
تورمی افزایش می یابد به گونه ای که در ابتدای سال 
که تورم به بیشــترین میزان خود رسید، نابرابری 
تورمی بین خانوارهای شــهری و روستایی به ۱۰ 
درصد و بین خانوارهای استان های مختلف به بیش 
از ۲۰ درصد رسیده اســت، اما با کاهش تورم این 

میزان نابرابری کاهش می یابــد به گونه ای که در 
سه ماهه پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری 
و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به 

کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته است.
باید به این نکته توجه داشــت که اجرای سیاست 
های تــورم زا، منجر بــه افزایش شــکاف تورمی 
 بین خانوارهای شهری و روســتایی و بین استانی 

خواهد شد.

رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی گفت: پس از 
پی گیــری مســتمر مطالبــه ی مــردم متدین 
کشــورمان و گفت وگوهــای متعــدد بــا وزیــر 
محتــرم بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی، 
تصمیــم گرفتــه شــد تــا از سه شــنبه تمامی 
مســاجد کشــور با رعایت پروتکل های بهداشتی 
 و حمایت ســازمان تبلیغات اســالمی بازگشایی 

شوند.

حجت االسالم والمســلمین محمد قمی -رئیس 
ســازمان تبلیغات اســالمی- اظهار کرد: پس از 
پی گیری مستمر مطالبه ی مردم متدین کشورمان 
و گفت وگوهــای متعدد با وزیر محترم بهداشــت 
درمان و آموزش پزشکی و در پی تذکار رهبر معظم 
انقالب و برای برپا شــدن مجالس شب های قدر و 
درپی گفت وگوی تکمیلی امروز بنده با دکتر نمکی 
وزیر محترم بهداشت؛ راهکارهای عملی بازگشایی 

مســاجد و دیگر اماکن مقدس و مذهبی کشــور 
مطرح شد.

وی افزود: موضوع بازگشــایی مســاجد کشور به 
عنوان یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای مردم و 
مســئوالن همــواره مد نظــر ســازمان تبلیغات 
اســالمی بــوده و در گفت وگوهــا با مســئوالن 
 بهداشــتی بــه ویــژه وزیــر بهداشــت عنــوان 

شده است.

تحلیل کارشناسان از مشارکت مردم در خرید اموال دولتی

صعود قدرتمند بورس ها در جهان

مساجد کشور از سه شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی باز می شوندگزارش مرکز پژوهش های مجلس از تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۹۸
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با حکم روحانی

توسعه آنالین ها با وجود اقتصاد
 نیمه تعطیل جهانی در بحران کرونا 

وزیر صمت  برکنار شد
رحمانی:  علت برکناری ام رای نیاوردن طرح 

تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس بود

حجت  شرعی  برای   استعفا   ندیدم

نیمه پنهان
 خریدهای اینترنتی

بخش خصوصی 
زیر فشار بحران ها و 
تصمیماتی است که در
 ایجاد آن نقشی ندارد

شافعی:

نرخ سود 
بین بانکی 

به ۱۲ درصد 
کاهش یافت
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همتی:

سرمقاله

خطاهای سیستماتیک دولت ها 
عامل بی ثباتی بازارها 

در تاریــخ عقاید اقتصادی، 
طرفداران مداخله دولت ها 
در نظام اقتصادی، شــش 
وظیفــه مهم بــرای دولت 
مطرح کرده اند. حفظ ثبات محیط کالن اقتصاد 
یکی از مهم ترین این وظایف به شــمار می رود. 
بررسی ها نشان می دهد تمامی دولت های پس 
از جنگ تحمیلی به موضــوع حفظ ثبات محیط 
کالن اقتصاد ایران کمتر توجه کرده اند و این خود 
خسارت های زیادی به کشــور وارد کرده است. 
اکنون این پرســش مطرح می شود که بی ثباتی 

محیط کالن...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 4
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کمبود  نقدینگی  واحدهای 
تولید  صنایع  غذایی

جبران ۱۸۰ هزار میلیارد 
کسری بودجه با

 ۱4  روش  پیشنهادی

سرگردانی نقدینگی  و  افزایش تقاضا، سکه را وارد کانال 7 میلیون تومان کرد

اقبال سرمایه های خرد  به  بازار سکه
صفحه3

صفحه2

فروش   خودروی   نرخ  کارخانه  با   قرعه کشی
نرخ  محصوالت ایران خودرو ۱۰ درصد  و سایپا 23 درصد افزایش می یابد

فرمول  جدید   قیمت گذاری   خودرو   اعالم   شد

بحران کرونا از یک ســو موجب بسته شدن مرزها 
و توقف مراودات کاالیی ایران با دنیا شــد و از سوی 
دیگر تحریم ها نیز مدت هاست اجازه واردات برخی 
نیازمندی ها به کشــور را نمی دهــد. مجموع این 
عوامل امروز به نیاز ۲۰ میلیــون تنی واردات غله و 
بحران کاهش شدید نقدینگی در واحدهای صنایع 
غذایی شده اســت.  کرونا تجارت خارجی و تولید 
داخلی کشــور را تحت تاثیر قرار داده است. منابع 
بین المللی از اقدام ایران بــرای واردات غالت خبر 
داد ه اند. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی می گوید: 
۲۵ کشتی حامل کاالهای اساسی در بنادر منتظر 
تخلیه هستند. رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس 
اما همزمان با نیاز ایران به واردات غالت، تحریم ها را 

مانع ورود کاالهای اساسی...

مرکز پژوهش هــای مجلس در گزارشــی به ارائه 
راهنمای ترمیم کســری بودجه با مالحظه قیود 
سیاستگذاری پرداخت. دفتر مطالعات مالیه عمومی 
و توســعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان 
»راهنمای ترمیم کســری بودجه با مالحظه قیود 
سیاســتگذاری« آورده اســت؛ وقایع سال ۱۳۹۸ 
تاکنون از قبیل تشــدید تحریم ها و کاهش شدید 
درآمدهای نفتی، سیل گســترده، شیوع ویروس 
کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل 
رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجه های سال های 

۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به شدت تحت...



اقتصاد2
ایران وجهان

ارائه ی خدمات مالی و بانکی در قالب 
وب  سرویس  در بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راســتای ایجاد امکانات نوین 
بانکداری و با توجه به نیازهای ویژه ی گروهی از 
مشتریان حقوقی و حقیقی، اقدام به ارائه ی بخشی 
از خدمات مالی و بانکی در قالب وب  سرویس، بر 

بستر اینترنت به این گروه از مشتریان کرده  است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، با این 
خدمات، گروهی از مشــتریان حقیقی و حقوقی 
نظیر کارگزاری  ها، شرکت های بیمه، فین تک ها 
و ســایر شــرکت های دارای تراکنش باال که از 
چارچوب هــای خدمات الکترونیکــی و فناوری 
اطالعات قابــل قبولی برخوردار هســتند، قادر 
خواهند بود خدمــات مالی مورد نیــاز را بدون 
مراجعه به شعبه  های بانک و با استفاده از ابزارهای 
بانکداری مجازی نظیر اینترنت  بانک دریافت کنند.
گفتنی است مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد 
به شماره 82890 و ســامانه ی CRM در سایت این 
بانــک بــه آدرس https://www.bpi.ir/crm به 
صورت شبانه روزی آماده ی ارائه ی اطالعات بیشتربه 

هم میهنان هستند.

بانک مرکزی از عملکرد بانک توسعه 
صادرات در همراهی و هدایت موثر در 

بازار بین بانکی تقدیر کرد
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 
همراهی بانک توسعه صادرات ایران جهت مدیریت 
و هدایت فعاالنه و موثر در بازار بین بانکی ریالی در 

سال های گذشته تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، دکتر اکبر کمیجانی طی نامه ای به دکتر 
علی صالح آبادی مراتب قدردانی خود را از همراهی 
شبکه بانکی در به ثمر نشستن سیاستگذاری های 

پولی بانک مرکزی اعالم کرد.

 تا پایان اردیبهشت زمان باقی است؛
»وبصادر« را در ETF بانکی ها و 
بیمه ای ها با ٢٠ درصد تخفیف به 

صورت آنالین بخرید
ثبت نــام و خریــد واحدهــای صنــدوق 
 )ETF( سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
بانک صادرات ایران و دو بانک و دو بیمه کشور 
همچنان از طریق اپلیکیشــن پرداخت بانک 
صادرات ایران »صاپ« و سایت این بانک با 20 

درصد تخفیف ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
فروش باقیمانده سهم دولت در بانک صادرات 
ایران، بانک ملت، بانک تجارت، بیمه البرز و 
بیمه اتکایی امین در قالب واحدهای صندوق 
 )ETF( سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
با 20 درصد تخفیف تا پایان اردیبهشــت ماه 
سال جاری ادامه دارد و با تجهیز نرم افزارهای 
خرید موبایلی و سایت رسمی بانک صادرات 
ایران، امکان خرید آنالین این واحدها فراهم 

است.
با راه اندازی این ســامانه در ســایت بانک به 
نشــانی:  www.bsi.ir مشــتریان و عموم 
هموطنان می توانند با مراجعه به این سامانه 
با ارائه کد ملی و شــماره شبای حساب خود، 
اطالعات هویتی خود را تکمیل و برای خرید تا 
سقف 20 میلیون ریال با تخفیف 20 درصدی 

اقدام کنند.

روند کاهشی قیمت تمام شده پول در 
بانک توسعه تعاون تداوم یافته است

ســید باقر فتاحی عضو هیــات مدیره بانک 
توسعه تعاون: روند کاهشی قیمت تمام شده 
پول در بانک توســعه تعــاون تداوم یافته و 

هم اکنون به 16 درصد رسیده است.
ســید باقر فتاحی عضو هیــات مدیره بانک 
توســعه تعاون پیش از ظهر امروز در جلسه 
تدوین و پیاده ســازی بودجه ریزی بر مبنای 
مدیریت عملکرد بانک توســعه تعاون که در 
ساختمان میرداماد برگزار شد اظهار داشت: 
روند برنامه ریــزی در بانک توســعه تعاون 
به گونه ای بوده است که نقش توسعه ای بانک 
به بهترین شــکل به اجرا درآیــد. وی افزود: 
این بانک به عنوان یک نهــاد مالی، با رعایت 
استانداردهای حسابداری و انتخاب بهترین 
فرآیندهــا، ضمن ارائه خدمــات تخصصی و 
عمومی به تعاونگــران و کارآفرینان و عموم 
جامعــه؛ روند مناســبی در کاهــش قیمت 
تمام شــده پول طی نموده است و نتیجه آن 
کاهش این شــاخص به 16 درصــد در حال 

حاضر می باشد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
کلیه دستگاه های دولتی، در راستای حرکت 
در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، 
موظف بــه انضبــاط مالی، شــفاف نمودن 
فرآیندها و بهبود مســتمر عملیات هستند. 
ازایــن رو بودجه ریــزی برمبنــای مدیریت 
عملکــرد، به عنــوان الزام راهبــردی جهت 
عملیات مالی در همه دســتگاه های دولتی 

مطرح است.

بانک ها

دبیر انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه های خــودرو از 
دســتور رئیس قوه قضاییه 
برای تعیین قیمت خودرو در 
بورس خبر داد و گفت: قطعه 
سازان و خودروسازان با این تصمیم موافقند.  مازیار بیگلو 
در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با بیان 
اینکه صنعت قطعه سازی اگرچه یک هفته با تاخیر کار 
خود را در سال جدید آغاز کرده است، اما کمترین آسیب 
را از شیوع ویروس کرونا دیده است و بر این اساس، سعی 
کردیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم، افزود: بر 
این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال 
را آغاز کرده است، بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ 
جلوی تالطم بازار را بگیریم. بی گلو از دستور رئیس قوه 
قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر 
خودرو در بورس کاال عرضه شود، بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد.

با فرمــول قیمت گذاری شــورای رقابت 
خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند

به گزارش مهر همچنین احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان گفت: از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت 
خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت 
خودروسازی به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع همواره 
آسیب دیده است، این در حالی است که 16 ماه است که 

خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته اند.
وی افزود: با قیمت های دســتوری و قبل تر از آن نیز با 
فرمول قیمت گذاری، بالغ بر ۴0 هــزار میلیارد تومان 
ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی 
دارایی ها از ورشکستگی خارج شده اند، اما خودروسازان 

هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.
نعمت بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود 
که قیمت را برای خودروسازان اصالح کند، تصریح کرد: 
اسناد را به سازمان حمایت داده ایم، اما ۵0 روز است که 
هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته ایم. این در حالی است 
که مصوبه ســران قوا این اســت که هر جا که مسئول 
قیمت گذاری اســت، باید حتماً در ســتاد تنظیم بازار 

موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.
وی اظهار داشت: وقتی خودروســازان زیان می کنند، 
حتماً خودروسازان ورشکست می شــوند و باید جمع 
کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال 9۷ به 98 
مواد اولیه از جمله مس، ورق های داخلی، چدن و دالر که 
اثرگذار در نرخ خودرو هستند افزایش داشته اند که به هر 

حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

قیمت خودرو در بورس تعیین شود
دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه 
همه نهاده های تولیدی خودرو در بورس عرضه می شوند، 
خود خودرو هم در بورس معامله شود و راه دوم این است 

که قیمت خودرو آزاد شــود. نعمت بخش گفت: یکی 
از دالیل افزایش قیمت خــودرو عدم تصمیم گیری به 
موقع دولت بوده است، اما یکی دیگر از دالیل مهم دیگر 
آن است که ایران خودرو 12 هزار دستگاه خودرو آماده 
دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره 
گذاری ندارند؛ بنابراین از این خودروساز خواسته شده تا 
استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند. وی افزود: اختالف یورو 
۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختالف آالینده ناکس است، 
در حالی که مشکل آالیندگی ایران به این فاکتور بستگی 
ندارد. نعمت بخش گفت: موضوع ارتقای استانداردها در 
فرمول شورای رقابت دیده نشــده است تا بتوان به یک 

قیمت عادالنه رسید.

افزایش قیمت خودرو، تنها راه حل صنعت 
خودرو نیست

همچنین در این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن 
سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم 
که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئوالن 
می خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح 
صورت گیرد. در این میان شــورای رقابــت واگذاری 
قیمت گذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان 
صورت داد و با این کار، از سال 91 معادل 21 درصد به 
طور متوسط افزایش قیمت در نهاده های تولید را شاهد 
هستیم. وی افزود: اگر شورای رقابت می خواهد که کاری 
برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت 
داشت تا به سراغ بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه برود و 
با شجاعت آنها را وادار می کرد تا قیمتها را رقابتی کنند؛ 

اما این کار را رها کرد.

سودهای نجومی برخی تولیدکنندگان مواد 
اولیه خودرو

به گفته به نیا، از سال 9۷ و 98 تا به امروز شرکت های 
تولیدکننده مواد اولیه باالی ۵0 تا ۷0 درصد ســود را 

تجربه کرده اند که بر این اساس شرکت فوالد مبارکه 
باالی ۵0 درصد سود کرده اند و سود 9۷ این مجموعه 
102 درصد باالتر از ســال 96 بود. وی اظهار داشت: 
شورای رقابت باید با مانع شــدن افزایش قیمت مواد 
اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می گرفت. 
این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، 
افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده های تولیدی 

خود داشته است.
به نیا توصیه کرد، اگر دولت می خواهد که قیمت خودرو 
کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی 
افزایش 20 درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد 
بحث است، سرکوب قیمتی اســت؛ بنابراین باید اجازه 
داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش 

یابد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، 
فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالی که حتی 
خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می روند، در حالی 
که هیچ نماینده ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل 
ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست 
شــرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی ها وجود دارد، 

بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.
به نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز 
گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار 
کردند، در حالی که سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را 
ملزم می کند که دفاتر داشته باشند، در حالی که در زمان 
رسیدگی از قطعه ساز درخواست می کند که دفاتر خود 
را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان 
را علی الراس می کند، در حالی که باید با دستور رئیس 

جمهور، این کار متوقف شود.
وی افزود: با توجه به بحران های کرونا، قرار بود که تامین 
اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک 
به 800 هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، 
وام بیکاری می گیرند، اما یک نفر پیدا نشده است که به 

جای پرداخت 800 هزار بیمه بیــکاری، به بنگاههای 
اقتصادی وام 8 درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج 

کارگران از گردونه تولید شود.

بی تدبیری در بازار خودرو، ۳ هزار میلیارد 
تومان سود به جیب دالالن ریخت

به نیا گفت: بی تدبیری در بازار خودرو و اختالف قیمتی 
که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، سه 

هزار میلیارد تومان سود به جیب دالالن ریخت.

ارز نیمایی قطعه سازان نیز قطع شد
همچنین سامعی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو گفت: با توجه به کمبود 
منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد 
که بر این اساس، بحث دالر ۴200 تومانی خیلی زود در 
صنعت قطعه سازی به اتمام رســید؛ بر این اساس، ارز 
نیمایی نیز با صف طوالنی مواجه شد و اکنون در حال 
حاضر، بسیاری از شــرکتها ۳ تا ۵ ماه در صف خرید ارز 
نیمایی قرار گرفته اند. وی افزود: در پایان سال با تجربیاتی 
که داشتیم، مطمئن بودیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه 
سازی به خاطره ها پیوسته است و پیگیری های ما نیز به 
جایی نرسیده است. به گفته سامعی، در سال 99 چندین 
بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و کاماًل به 
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز 
نیمایی در کار نیست و اکنون حتی با نرخ 1۴ هزار تومانی 
نیمایی نیز دسترسی ما محدود شده است؛ اما به ما توصیه 

شد که ارز صادراتی بخریم.
وی اظهار داشــت: ارز صادراتی بسیار در حینی که کار 
ساده ای است، مشکالت بســیاری دارد و خود ما باید 

صادرکننده را پیدا کرده و با وی وارد مذاکره شویم.
همچنین شهپری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو نیز در این نشست گفت: 
شرایط ارزی کشور وضعیت مناسبی ندارد و همه ما به 
این امر، آگاه هســتیم که به دلیل تحریم های ظالمانه، 
تامین منابع ارزی با مشــکل مواجه شده است، این در 
حالی اســت که بانک مرکزی اولویت تامیــن ارز را به 
کاالهای اساســی داده اســت؛ بنابراین ما عماًل از آخر 
 اسفندماه 98 نتوانسته ایم که به ارز نیمایی دسترسی 

داشته باشیم.
وی افزود: ارز نیمایی نیز جهش قیمت عجیب و غریبی 
داشته است در حالی که همین ارز نیمایی را نیز به قطعه 
سازان و خودروسازان نمی دهند و تنها مختص کاالهای 
اساســی اســت؛ در حالی که تولیدکننده در کشور، با 
مشکالت بسیاری مواجه است و با هجمه ای که پیش رو 

دارد، باز هم تولید می کند.
شهپری گفت: قیمت فوالد و مس بر اساس نرخ بازار آزاد 
ارز و قیمت های جهانی با قطعه سازان محاسبه می شود؛ 
در حالی که هیچ نظارتی در این رابطه نیست. هم اکنون 
قیمت هر کیلو مس از 2۵ هزار تومان به 100 هزار تومان 
رسیده است؛ ضمن اینکه مواد پتروشیمی نیز با افزایش 

بی سابقه مواجه شده است.

در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان مطرح شد؛

قیمت خودرو در بورس تعیین شود
سودهای نجومی برخی تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو

در نامه 12 بندی رئیس اتاق ایران به رئیس 
کل بانک مرکزی مطرح شد

بخــش خصوصی زیر فشــار 
بحران ها و تصمیماتی است که 

در ایجاد آن نقشی ندارد
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه ای به 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه 
این مقام دولتی به نامه قبلی رئیس پارلمان بخش 
خصوصی را پاسخ داد. شافعی، شرایط دشواری که 
تحریم و کرونا بر فعاالن اقتصادی تحمیل کرده است 
را تشریح کرد و از رئیس نهاد پولی و بانکی خواست 
تا سیاســت گذاری ها با مشــور بخش خصوصی 
انجام شــود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران در نامه ای خطاب به عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد مجدد 
از بخشــنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم 
حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری ها را موجب 
اتخاذ تصمیمــات غیرعملیاتی دانســت و به ارایه 
پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.

شافعی در این نامه 12 بندی، جوابیه رئیس کل 
بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه 
شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه 
قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح 
کرده است. رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که در 
اطالعیه بانک مرکزی تحت عنوان »نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات ســال  98 و رفع تعهد ارزی 
سال 99«، مسئله 20درصد مرتبط با تعدیل میزان 
صادرات حذف شده که این موضوع نه تنها بر خالف 
توافق صورت گرفته، بلکــه در تناقض با اطالعیه 
رسمی آن بانک است. به باور شافعی، تحریم های 
ظالمانه شــرایط خاصی را برای فعاالن اقتصادی 
به خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عماًل 
سیســتم بانکی و مبادالت عادی جهانی را درهم 
ریخته اســت. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار 
هزینه های اضافی برای بازاریابی مجدد کاالهای 
صادراتی ایجاد کرده، عماًل توان رقابتی بنگاه های 
داخلی را نیز به شــدت تضعیف و صادرکنندگان 
داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادالنه تری، از 
منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی 
مقابله کنند. کما اینکــه این موضوع درخصوص 
نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور 

مستقیم درگیر آنهاست، صدق می کند.
او در این نامه با اشــاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، 
تاکید کرده اســت: باوجود ســال ها درخواسِت 
بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز 
تصمیم گیری اقتصادی، همچنــان حتی در این 
شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و 
تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش 
خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده )2( اتخاذ 
می شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در 
این کمیته حضور می داشتند، مطمئناً تصمیمات 
به صورت منطقی تر و منطبق بر امکانات اجرایی 
کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می شد. به باور 
شافعی، به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی 
در تصمیم گیری های اقتصادی، شــاهدیم که در 
بحران ها، تصمیماتی اتخاذ می شود که بر مبنای 
آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در 
ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در 
نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای 
وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این 

بحران ها یاری رسان باشد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛
نرخ سود بین بانکی به ۱٢ درصد 

کاهش یافت
رئیس کل بانک مرکزی گفت: 90 درصد تامین 
مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام می شود 
که این روند حتما باید تغییر یابد. عبدالناصر همتی 
با بیان اینکه بانک مرکزی در سیستم بانکی سود 
هیچگونه فشاری به بان ک ها وارد نمی کند، گفت: 
این مسئله به این دلیل اقدامات احتیاطی و نظارتی 
بانک مرکزی، شــروع بازار باز و هدایت بازار بین 
بانکی است که امروزه خود بانک ها متقاضی کاهش 
سود بانکی هستند. وی ادامه داد: اگر اعتقاد بر این 
است که بازار تعیین کننده سود باشد ما نیز این 
مسئله را می پذیریم. توجه شود که نرخ سود بین 
بانکی 12 تا 1۳ درصد است و دیگر سودهای 20 
تا 22 درصدی وجود ندارد. وی در خصوص رشد 
بازار سرمایه نیز گفت: رشد و جذابیت بازار سرمایه 
به این دلیل است که مردم پی برده اند که این بخش 
محل مناسبی برای سرمایه گذاری است همچنان 
که دولت و بخش های خصوصی از آن برای تامین 
مالی خود استفاده می کنند. همتی افزود: این اتفاق 
نوید دهنده یک اتفاق خوب در کشور است و باید 
بازار سرمایه در تامین مالی مانند تمام کشورهای 

دنیا به بیش از ۵0 درصد برسد.

اخبار
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رئیس شورای رقابت گفت: از این پس فروش خودروها 
صرفا به صورت قرعه کشــی خواهد بود و کسانی می 
توانند ثبت نام کنند که ملی ثبت شــده برای خرید 
خودرو نداشته و ظرف سه سال اخیر خودرو نخریده 

باشند.
به گزارش مهر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه 
روز گذشته ستاد تنظیم بازار گفت: تا جایی که امکان 
دارد قرار است که تقاضا برای خرید خودرو به گونه ای 
محدود شود که فقط تقاضای مصرف کنندگان واقعی 

به سمت پیش خرید از خودروسازان بیاید.
رئیس شــورای رقابت افزود: براســاس دستورالعمل 
جدید، در پیش فروش های جدیــد فروش خودرو به 
صورت قرعه کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه 
سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت 
ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، 
اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند.
به گفته شیوا، هم اکنون تقاضا باالتر از عرضه است و 
چاره ای نیست جز اینکه در کنار قرعه کشی مکانیزمی 

برای توزیع عادالنه خودرو لحاظ شود.
وی افزود: با توجه به این وضعیتی که وجود دارد، فرمول 
و دستورالعمل تنظیم قیمت به ستاد تنظیم بازار ارسال 
شده است و به طور متوسط قیمت خودروهای ایران 
خودرو 10 درصد و قیمت خودروهای سایپا 2۳ درصد 

افزایش خواهد یافت.

فروش خودروسازان از این پس بدون سود 
مشارکت خواهد بود

در همین زمینه سرپرست معاونت امور صنایع وزارت 
صمت با بیان اینکه در فروش فوق العاده حداکثر سه 
ماهه خودرو به دســت متقاضی خواهد رسید، گفت: 
ســایت فروش خودرو یک هفته باز است و واجدین 

شرایط می توانند ثبت نام کنند.
صادق نیارکی در حاشــیه جلسه ســتاد تنظیم بازار 
گفت: مردم به هیچ عنوان نباید در فضای رسانه ای و 

هیجانی وارد شده و خرید کنند؛ چراکه قیمتها شکسته 
خواهد شد.

وی افزود: فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت 
در تولید سه روش فروش خودرو از این پس خواهد 
بود، بنابراین 60 درصد از تولید خودروسازان به ایفای 
تعهدات جاری و معوق اختصــاص می یابد و مابقی 
نیز در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش واگذار 
می شود. صادقی نیارکی گفت: در فروش فوق العاده 
حداکثر ســه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد 
رسید، بنابراین ســایت فروش خودرو یک هفته باز 
اســت و همه می توانند ثبت نام کرده و واریز وجه 
کنند؛ بنابراین صرفا مصرف کنندگانی که در سه سال 
گذشته در فرآیند فروش شرکتها حضور نداشته باشند 

اجازه ثبت نام دارند.
وی تصریح کرد: این روش ها در طول سال ادامه خواهد 
داشت و متناوب فروش فوق العاده خواهیم داشت، اما 
پس از اتمام مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان 
متناسب با ســهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، 
بدون سود مشارکت و به صورت ســه ماهه، خودرو را 
تحویل خواهیم داد، اما اگــر تعداد ثبت نام کنندگان 
بیشتر از خودروها باشد، فرایند قرعه کشی در شرکتهای 

خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد.
به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده 
و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می توانند وجه 
خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد 

استفاده قرار دهند.
وی اظهار داشت: در فرآیند پیش فروش مجدد سایت باز 
خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفا 
برای مصرف کننده، خودرو در نظر گرفته شده است. 
این در حالی است که روش های مشارکت در تولید نیز 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

افراد کمتر از 1۸سال اجازه خرید ندارند
دبیر ستاد تنظیم بازار نیز جزئیات شیوه جدید فروش 

خودرو را تشریح کرد و گفت: افراد کمتر از 18سال در 
پیش فروش خودروسازان، اجازه خرید ندارند. عباس 
قبادی در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار که به منظور 
نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار 
شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: موضوع خودرو به 
صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته 
و سیاست های نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، 
تولید خودروســازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به 
نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و 
نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوه های فروش 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دبیر ســتاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که 
برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل 
الزم است، کاماًل شــفاف و روشن شده و قرار است که 
هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشــته باشد و 
متقاضی نیز نباید سن کمتر از 18 سال داشته باشد، 
به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد 
ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید 
است و دســتگاه های نظارتی نظارت های الزم بر بازار 

را خواهند داشت.
وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته 
با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر 

اجازه خرید نخواهد داشت.

تخلف دو شرکت خودروسازی کشور در 
پیش فروش خودرو

تصمیمات جدید خودرویــی و نارضایتــی مردم از 
خودروســازان در حالی اســت که مطابق با گزارش 
کمیسیون اصل 90 مجلس، شرکت های خودروساز 
ایران خودرو و ســایپا در پیش فروش خودرو به مجوز 

قانونی توجه نکردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس 
شورای اســالمی بررســی گزارش کمیسیون اصل 
90 قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکالت، 

آسیب ها و چالش های مرتبط با صنعت خودرو )اعم از 
تولید و واردات( و طرز کار وزارت صنعت و شرکت های 

خودروساز داخلی در دستور کار قرار گرفت.
مطابق با این گــزارش، خودروهای تولید داخل عالوه 
بر کیفیت پایین، مصرف ســوخت و آالیندگی بسیار 

زیادی دارند.
همچنین دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو 
در زمینه پیش فروش خودرو، ضوابط را رعایت نکرده و 

بسیار فراتر از مجوز خود پیش فروش کرده اند.
شرکت خودروسازی ســایپا مجوز پیش فروش 188 
هزار دستگاه خودرو را داشته اما یک میلیون و 188 هزار 
دستگاه پیش فروش کرده است و شرکت خودروسازی 
ایران خودرو هم مجوز پیش فروش 16۳ هزار و 8۳0 
دستگاه خودرو را داشته اما بالغ بر یک میلیون و 1۳2 

هزار خودرو پیش فروش کرده است.
براساس این گزارش، ۴0 درصد تصادفات جاده ای به 
دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است. از بیش از 16 هزار 
مرگ و میر ناشــی از تصادفات جاده ای ۵ هزا ر و ۴۴1 
مرگ سرنشینان پراید و ۳ هزار و 866 سرنشینان پژو 

۴0۵ بوده است.
وجود نقدینگی ســرگردان، تبدیل خودرو از کاالی 
مصرفی به کاالی ســرمایه ای، تحریم ها، ناکارآمدی 
شــرکت های خودروســازی در پیــش فروش هــا، 
تصدی گری دولــت، افزایش قیمت مــواد مصرفی، 
عدم توانایی خودروســازان در تأمین نیاز مشتریان، 
عدم پیش بینی هــای الزم وزارت صمــت در تعدیل 
قیمت ها، انحصاری بــودن تولید خــودرو و باال نگه 
داشــتن هزینه های گمرکی از عوامل افزایش قیمت 

خودرو است.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 
در جریان قرائت این گزارش، گفت: از مســئوالن به 
ویژه سران ســه قوه می خواهیم که با اجحاف آشکار 
خودروسازان به جان و مال و عزت مردم سریعاً برخورد 

کنند.

فرمول  جدید   قیمت گذاری   خودرو   اعالم   شد

فروش   خودروی   نرخ  کارخانه  با   قرعه کشی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۶میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. روز گذشته همچنین قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان رسید. هر 

اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۵ دالر و ۴۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۶۸ هزار و ۳۱۰ تومان است.
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ذخیره مواد غذایی افزایش یابد
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران

در اینکه بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا موجب کاهش صادرات به ایران شده است شکی وجود ندارد. اما مسئله مهم این است که باید برای این ایام ذخایری وجود داشته باشد تا صنعت صنایع غذایی که ارتباط زیادی با معیشت مردم 
دارد به خطر نیفتد. صادرات بسیاری از کشورها به دلیل بحران کرونا و بسته شدن مرزهای هوایی، دریایی و زمینی متوقف و یا کاهش زیادی داشته است که این اتفاق بر تامین صنایع غذایی کشور تاثیر مستقیم می گذارد.

در حاضر بسیاری از صادرکنندگان بزرگ محصوالت غذایی چون گندم، برنج، دانه های روغنی و... به دلیل شیوع کرونا صادرات خود را متوقف یا به میزان قابل توجهی کاهش داده اند و از طرفی کشورهای واردکننده نیز با کاهش حقوق ورودی 
در تالش برای باالبردن ذخایر استراتژیک مواد غذایی خود هستند. به هر ترتیب امنیت غذایی کشورها پس از شیوع ویروس کرونا با حساسیت هایی جدی روبرو شده است. بنباراین امیدواریم مسوالن دستگاه های تصمیم گیر هرچه سریعتر 

در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات بخصوص واردات برنج اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهند تا در ایام پیش رو با مشکل مواجه نشویم.

رئیس جمهور با صدور حکمی مهندس حسین مدرس 
خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و 

تجارت منصوب کرد.
متن حکم حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب 
تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت 
و بازرگانی، بــه موجب این حکــم جناب عالی را به 
سرپرستی »وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب 

می نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید 

که در شرایط تحریم های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار 
و عزت ملی خواهد بود، ضمــن افزایش هماهنگی 
درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه های ذیربط اعم 
از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت 
خود را نیز با بهره گیری از ظرفیت مجموعه همکاران 
و آرای صاحب نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین 
کاالهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع 
تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات 

غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شــما را در خدمت به ملت شــریف ایران و 
نظام مقدس جمهوری اســالمی، بــا رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت 

تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در صورتی که شــیب 
صعودی ویــروس کرونا کاهش یابــد احتماال صنوف 
پرخطر پایتخت از اول خرداد ماه سال جاری بازگشایی 
می شود.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران 
افزود: فعالیت اصناف پرخطر پس از بررســی جوانب 
مختلف از سوی اعضای ستاد مبارزه با کرونا و به دستور 
دکتر علیرضا زالی از سرگرفته می شود. وی ادامه داد: 
براساس دستورالعمل ســتاد مقابله با شیوع ویروس 
کرونا مشاغلی نظیر رستوران ها، اغذیه فروشی، طباخی 
و فســت فود،  مراکز بازی، تفریحی، گیم نت، باشگاه 
های ورزشــی و بدن سازی، گرمابه، ســونا و ماساژها، 
تاالرهای پذیرایی و مراســم را از دیگر مشاغل پرخطر 

برشــمرد. رئیس اتاق اصناف تهــران گفت: کارکنان 
اصناف باید از ماسک، دســتکش، محلول ضدعفونی 
اســتفاده و دســتورالعمل مقابله با کرونا نظیر فاصله 
گذاری اجتماعی، پرهیز از تجمع و ضدعفونی کردن 
ســطوح را رعایت کنند.فراهانی تصریح کرد: اگر پس 
از بازگشایی اصناف پرخطر، کارکنان آنها دستورالعمل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت 
بهداشت و پیشگیری از شیوع کرونا را رعایت نکنند، با 
متخلفان به شدت برخورد و محل کسب و کار آنها پلمب 
می شود.وی ادامه داد: اصناف به شکل مستمر توسط 
بازرسان اتاق اصناف، بهداشت، سازمان صمت و تعزیزات 

حکومتی استان تهران نظارت می شود.

بحران کرونا از یک سو موجب 
بسته شــدن مرزها و توقف 
مراودات کاالیی ایران با دنیا 
شد و از سوی دیگر تحریم ها 
نیز مدت هاست اجازه واردات 
برخی نیازمندی ها به کشــور را نمی دهد. مجموع این 
عوامل امروز به نیاز 20 میلیون تنی واردات غله و بحران 
کاهش شــدید نقدینگی در واحدهای صنایع غذایی 

شده است. 
کرونا تجــارت خارجی و تولید داخلی کشــور را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. منابع بین المللــی از اقدام ایران 

برای واردات غالت خبر داد ه اند. رئیس ســازمان بنادر 
و دریانوردی می گوید: 25 کشــتی حامــل کاالهای 
اساســی در بنادر منتظر تخلیه هســتند. رئیس اتاق 
مشــترک ایران و ســوئیس اما همزمان با نیاز ایران به 
واردات غالت، تحریم ها را مانع ورود کاالهای اساســی 
به ایران می داند. محمد راســتاد از کاهش 35 درصدی 
تخلیه و بارگیری در بنادر ایران خبر داد و این وضعیت 
را متاثر از همه گیری کرونا دانست. وی گفت: 25 فروند 
کشــتی در حال تخلیه حدود 5۸۹ هزار تن محموله 
کاالی اساســی در بنادر کشــور و 23 فروند کشتی با 
 حجم بیش از یک میلیون تن منتظر ورود به بنادر برای 

تخلیه بار هستند.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در 

همین رابطه اظهار داشت: در حال حاضر بخش صنایع 
غذایی و تبدیلی ایــران در بخش های مختلف و به ویژه 
در موضوع صادرات با مشکالت حاد روبه رو شده است و 
همین اتفاق منجر به کاهش شدید نقدینگی در واحدهای 
صنایع غذایی گردیده اســت. در کنار این موضوع باید 
کمبود مواد اولیه را هم بــرای واحدهای تولیدی حوزه 
کشاورزی و دامپروری مورد توجه قرار داد که می تواند 
منجر به آشفتگی بیشتر در عرضه و تقاضای مواد غذایی 
طی ماه های آتی گردد. بازارهای هدف به واسطه بسته 
شدن مرزها، از دست رفته اند و از سوی دیگر، یکی دیگر 
از مهمترین معضالت این بخش، متوجه حوزه لجستیک 

و حمل و نقل است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در اسفندماه 
13۹۸، کرونا در حدود 3250  میلیارد تومان در بخش 

مصرف و ۷00  میلیارد تومان در بخش صادرات خسارت 
وارد کرده است. در این شــرایط حمله گسترده ملخ ها 
به مزارع جنوب ایران شروع شده و تمام این مسائل در 
کنار تحریم و مشکالت FATF و نقل و انتقال پول، بازار 
مواد غذایی ایران را دچار نگرانی کرده است. با این حال، 
فعاالن کشاورزی و بازار مواد غذایی ایران می گویند که 
دولت با پیش بینی مشکالت تحریم و واردات غذا، ذخایر 
مناسب مواد غذایی را آماده کرده و در این زمینه نگرانی 
خاصی وجود ندارد. علیرضا کالهی، عضو اتاق بازرگانی 
تهران در این باره گفته است که هرچند کانال های مالی 
خاصی برای واردات غذا و دارو بــه ایران درنظر گرفته 
شده اما تصویب نشــدن FATF واردات غذا و دارو به 
ایران را مشکل می کند زیرا نقل و انتقال پول با مشکل 

مواجه می شود.

بسته شدن مرزها و تحریم ها ایران را نیازمند واردات2۰ میلیون تن غله كرده است

کمبود  نقدینگی  واحدهای تولید  صنایع  غذایی
 كرونا 32۵۰  میلیارد تومان در بخش مصرف به ایران خسارت وارد كرد
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رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد:

احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران از اول خرداد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی بــه ارائه 
راهنمای ترمیم کســری بودجه بــا مالحظه قیود 

سیاستگذاری پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه 
مدیریت این مرکز در گزارشــی با عنوان »راهنمای 
ترمیم کسری بودجه با مالحظه قیود سیاستگذاری« 
آورده است؛ وقایع سال 13۹۸ تاکنون از قبیل تشدید 
تحریم ها و کاهش شــدید درآمدهای نفتی، سیل 
گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید 
قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، 
بودجه های سال های 13۹۸ و 13۹۹ را به شدت تحت 
تأثیر قرار داد و موجب کســری بودجه شــده است. 
پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری 
بودجه دولت در سال 13۹۹ و چگونگی رفع آن است.

گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلــس در گام اول، 
راهکارهای پیشــنهادی مختلف موجود در ادبیات 
تأمین مالی عمومی جهت پوشــش کسری بودجه، 
همانند واگذاری سهام دولت در شرکت های غیردولتی، 
واگذاری دارایی هــای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی 
فراتر از مقدار پیش بینی شده در بودجه، اخذ عوارض از 
تراکنش های بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، 
افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود 
سهام، اخذ مالیات سود ســپرده بانکی، اخذ مالیات 
عایدی سرمایه و مالیات دارایی )ثروت(، تحریک بخش 
واقعی و تولید )با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه 
زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن( و برداشت 
ســهم بودجه از آن، افزایش اســتفاده از حامل های 
جایگزین بنزین )مانند CNG & LPG( و صادرات 
بنزین، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی، اصالح نرخ 
ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی 

از طریق شفافیت تراکنش ها و... را احصا می کند.

این گزارش در گام دوم، چک لیست ضمنی و ذهنی 
مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیم گیری 
در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، 
در عمل، را فهرســت می کند. این فهرست، شامل 
هزینه سیاســی عام برای مجری )فشار اجتماعی 
عمومی(، هزینه سیاسی ذی نفعان قدرتمند برای 
مجری )فشــار اجتماعی گروهی یا فردی(، نیاز به 
ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم 
تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آماده ســازی و توجیه 
اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شــده، اثر 
روی نرخ رشــد، اثر روی نرخ تــورم، اثر روی منابع 
دیگر بودجه، ریسک سرایت بخشی، بین بخشی و 
تالطم سیستم و درنهایت ریسک آتی )مخصوصاً در 
صورت ادامه دار بودن در میان مدت( است. گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس در گام ســوم، با تقاطع 
دادن قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود، پاسِخ 
این سؤال که »راهکار )یا مجموعه ای از راهکارهای( 
پوشش کسری بودجه در سال آتی چیست؟« را در 
چارچوب ماتریس ارزیابی ذی نفعان از نگاه مجری در 
کوتاه مدِت سال آتی ارائه می کند. منوی پیشنهادی 
معرفی شده در این ماتریس، امکانات قابل استفاده 
روی میز تصمیم گیر برای پوشــش کسری است و 
بسته به ظرفیت بروکراتیک موجود و انتخاب های 
نهادهای تقنینی و اجرایی، قابل انتخاب و پیاده سازی 
خواهد بود. این گزارش درنهایت پیشنهاد می کند، 
برای تأمین کسری، سیاســتگذار اوالً به یک ابزار 
اکتفا نکرده و با تقسیم کسری به قطعات کوچکتر، از 
میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه چندین ابزار 
را انتخاب کند و ثانیاً با توجه به ماتریس ذی نفعان 
ارائه شــده و با دید بازتر نسبت به هزینه اقتصادی، 
سیاسی و ریســک آتی اقدامات خود، از میان این 

ابزارها انتخاب کند.

مركز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد

جبران ۱۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه با  ۱۴  روش  پیشنهادی

با حکم روحانی

وزیر صمت  برکنار شد

قیمت سکه در بازار به مرز هفت 
میلیون تومان رسیده و روزانه 
شــاهد افزایش قیمت آن نیز 
هستیم. در حال حاضر سکه 
در بازار شش میلیون و نهصد 
هزار تومان خرید و فروش می شود که باالترین نرخ را در 
هفته های اخیر ثبت کرده اســت. افزایش قیمت سکه به 
هفت میلیون تومان حباب آن را تا 350 هزار تومان افزایش 
داده و این در حالی است که مردم برای خرید سکه اشتیاق 
زیادی دارند و بازار پر از مشتری است. فعاالن بازار ارز و طال 
بر این اعتقادند که نقدینگی سرگردان در بازار موجب شده 
تا بازار خودرو، سکه، طال و ارز سنگر سرمایه گذاری مردم 
شود. از طرف دیگر به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی در دنیا 
قیمت طال نیز افزایش پیدا کرده و قیمت طال و سکه به دلیل 
تبعیت از نرخ جهانی و به دلیل وارداتی بودن در ایران نیز 

افزایش چشمگیری را تجربه می کند.
اختالف 500 تا ۷00 هزار تومانی گواهی سکه یک روزه در 
بورس با بازار موجب تشدید فعالیت های سوداگرانه در این 
بخش و تحریک افزایش قیمت ســکه در بازار شده است. 
بیش از یک هفته اســت که قیمت گواهی سکه یک روزه 
در بورس کاال 500 تا۷00 هزار تومان بیشتر از بازار است و 

محلی برای فعالیت های سوداگرانه و محرکی برای قیمت 
سکه فیزیکی شده است، البته 21 اردیبهشت ۹۹ دامنه 
نوسان سکه بورسی به 1 درصد محدود شد و اندکی قیمت 

ها افت کرد.
اما این تفاوت چگونه بوجود آمده است؟ انتظار افزایش بیشتر 
قیمت در آینده و اقدامات سوداگران منجر به این تفاوت 
معنی دار شده است. فرایند کار به این صورت است که شما 
سکه فیزیکی را به یکی از چهار بانک رفاه، صادرات، سامان 
و ملت تحویل می دهید و پس از کارشناسی و تحویل سکه 
گواهی سکه را دریافت می کنید که هر گواهی سکه معادل 
10سهم است و به کارگزار بورس تحویل داده و به قیمت 

باالتر می فروشید.

کل هزینه انبارداری و کارشناســی و مالیات رقم بســیار 
ناچیزی است حدود 20هزار تومان، بنابراین با فروش 10 
سکه روزانه 5 تا ۷ میلیون به جیب زده اید و با خرید دوباره 
سکه از بازار این سیکل قابل تکرار است. مشاهدات از بازار 
سبزه میدان در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که با افزایش 
قیمت سکه در بورس، اکثر کاسب های این صنف از فروش 
سکه به مردم عادی امتناع کرده و سکه ها را در بورس عرضه 
می کنند و با این حساب همانطور که در این گزارش هم 

اشاره شد، سودهای کالن به جیب می زنند.
بانک مرکزی که طبق بند د ماده 11 قانون پولی و بانکی 
کشور وظیفه تنظیم مقررات و نظارت بر معامالت طال را 
به عهده دارد و تنها تولید کننده انحصاری سکه طالست 

تا جایی که می دانیم تاکنون مجوزی برای فروش سکه در 
بورس کاال از سوی این بانک صادر نشده، البته مجوز شورای 
عالی بورس وجود دارد، اگر این روند داللی بدون هیچ ارزش 
افزوده ای که برهم زننده بازار است ادامه یابد، بعید نیست 
سکه یک روزه بورس کاال به سرنوشت سکه آتی دچار شود.
اما کشــتی آرای از افزایش تقاضا برای خرید طالی خام 
و سکه توســط مردم خبر داد و گفت: اتفاق مهمی که در 
بازار رخ داده این اســت که قیمــت دالر و طالی جهانی 
ثابت بوده، ولی قیمت سکه درحال افزایش است. محمد 
کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه در روز جاری 
اظهار داشت: اتفاق مهمی که امروز در بازار رخ داده و باعث 
افزایش حباب سکه نیز شده، افزایش قیمت سکه باوجود 
ثبات قیمت ارز و طالی جهانی است. وی افزود:  قیمت سکه 
درحالی از 6 میلیون و ۸10 هزار تومان عبور کرده که قیمت 
ارز و طالی جهانی نسبت به قیمت های پایانی روز پنج شنبه 

تغییر خاصی نداشته و تقریباً ثابت بوده است. 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه تقاضا برای 
خرید سکه و طالی خام توسط مردم زیاد شده است،  گفت: 
بنظر می رســد افرادی که نمی توانند وارد بورس شوند، 
سرمایه های خرد را وارد بازار طال و سکه کرده اند. کشتی 
آرای با تأکید بر ورود سرمایه های خرد به بازار طال و سکه 
تصریح کرد:  افزایش تقاضا باعث افزایش حباب قیمت سکه 
شده است؛ هم اکنون حباب سکه طرح جدید 350 هزار 

تومان است.

سرگردانی نقدینگی و افزایش تقاضا، سکه را وارد كانال 7 میلیون تومان كرد

اقبال سرمایه های خرد  به  بازار سکه
حباب سکه به 3۵۰ هزار تومان رسید

نظام تاخیری دولت برای کنترل بازارها 
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر نشانه هایی را در بازار بعد از یک دوره سکون مشاهده می کنیم که به افزایش استقبال از بازارهای مالی منجر شده است. بازار سرمایه به عنوان اصلی ترین بازار برای سرمایه گذاری رشد می کند و طعنه این بازار به بازارهای مالی 
دیگر موجب افزایش قیمت سکه و طال می شود. باید در این زمان کارکرد بخشی به جریان نقدینگی داشته باشیم که دولت حال به عنوان مقصر یا غیر مقصر سیاست افزایش قیمت را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده و گویا تا قیمت 
سکه مرز ۷ میلیون تومان را رد نکند نهادی برای کنترل بازار ورود نخواهد کرد. مانند بازار خودرو که تا زمانی که پراید تا مرز 100 میلیون تومان افزایش پیدا نکرد نهادی برای کنترل بازار ورود نکرد. در حال حاضر در بازارهای بستر ساز که 

برای تولید بستر را مهیا می کنند افزایش استقبال رخ داده و صرف نظر از اینکه مقصر دولت است در حال کشش به سمت سیاست های انبساطی رفته ایم. 
به طور کلی اما در دوره های بعد از بحران های اقتصادی که امروز بحران اقتصادی ناشی از بیماری کرونا را داریم بازارهای مالی جذاب می شوند و دولت نیز امروز بازار را کنترل نمی کند تا اینکه بازار اشباع و خریدها انجام شود و از طرفی 
نیازسازی دولت برای جبران کسری بودجه نیز مطرح است. اما نقد اصلی بعد از سیاست های انبساطی این است که باید برای بازارهای چندگانه ظرفیتی تعیین شود. متاسفانه  ابزراهای کنترلی برای رابطه بازارها نداشته ایم و عدم پایش و 

مدیریت توسط اقتصاد دولتی توانسته بازارهای مالی را با افزایش قیمت بی سابقه روبرو کند. امروز نیز بازار سکه دچار سونامی تورمی شده و دولت می بایست از کیفیت انحصارهای ایجاد شده مراقبت کند. 
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جمشید حمزه زاده با اشــاره به بازگشایی تدریجی 50 
درصد هتلهای کشور از اوایل هفته برای مسافرتهای کاری 
گفت: چهار هزار و 500 میلیارد تومان خسارت ناشی از 

تعطیلی هتل ها در سه ماهه اخیر بوده است.
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور درباره 
بازگشایی تدریجی هتل ها گفت: در این باره اعالم رسمی 
نکرده ایم ولی هتل های هر استانی به تناسب وضعیت خود 
و با هماهنگی ستاد مبارزه با کرونا در آن استان، اقدام به 
بازگشــایی هتل ها می کنند. برخی این هماهنگی ها را 
انجام داده اند و برخی نیز در حال مذاکره هستند. معموالً 
در استان هایی که وضعیت ســفید دارند، این هتل ها با 
هماهنگی، باز شده اند. این بازگشایی مربوط به همه هتل ها 
می شــود نه درجه خاصی از آن ها. بازگشــایی برخی از 
هتل ها توجیه اقتصادی ندارند، بنابراین فعالً باز نمی شوند. 
حمزه زاده با بیان اینکه اکنون حدود 50 درصد هتل های 
کشور باز شده اند، گفت: از آنجا که مسافرت های کاری آغاز 
شده، اگر هتل ها باز نشوند، ممکن است مردم به سمت 
مراکز غیرمجاز بروند، در چنین شرایطی تبعات آن بیشتر 
خواهد بود. در بسیاری از هتل ها اکنون کارشناسان مستقر 

هستند بنابراین باید به این موضوع نیز توجه می شد.
رئیس جامعه هتلداران کشور درباره پروتکل بهداشتی 
وزارت میراث فرهنگی که بخشی از آن مربوط به بازگشایی 
هتل ها و رعایت موارد بهداشتی توسط مسافر و مدیران 

هتل می شود، توضیح داد: ما پروتکل معاونت گردشگری 
و وزارت بهداشت را در هتل ها اجرا می کنیم. اصولی را نیز 
رعایت خواهیم کرد که جدا از این پروتکل ها هستند. به 
عنوان مثال، گفته ایم که اتاق هتل پس از ۴۸ ســاعت از 
استفاده مسافر ضدعفونی شــده و خالی بماند. برخی از 
هتل ها حتی ۷2 ساعت را در نظر گرفته اند تا بین پذیرش 
مسافر فاصله ایجاد شود. مورد دیگر تأکید روی سالمت 
کارکنان بود؛ اینکه هر روز باید چک شــوند یا سالمت 
آنها به خطر نیفتد. همچنین هر مسافری هنگام ورود از 
تونل تشخیص عبور کند یا اینکه با تب سنج، دمای بدن 

آنها چک شود.
رئیــس جامعه هتلــداران کشــور همچنیــن درباره 
خسارت های ناشی از تعطیلی هتل ها گفت: از 15 اسفند 
ماه تا کنون خیلی از هتل ها تعطیل بودند. برخی از هتل ها 
نیز مانند هتل های جزیره کیش اعالم کرده اند که از اول 
خرداد ماه آغاز به کار خواهند کرد. اگرچه اکنون تعدادی 
پرواز برای کیشوندان برقرار شده ولی از 25 اردیبهشت 
تعداد پروازها بیشــتر می شــود.حمزه زاده افزود: با یک 
حساب تقریبی می توان گفت که هتل های کشور از 15 
اسفند تاکنون یعنی طی سه ماه چیزی حدود چهار هزار 
و 500 میلیارد تومان خسارت دیده اند. فروردین ماه پیک 
سفر بوده ولی آنها مســافر نگرفتند اردیبهشت ماه هم 

ضریب اشغال هتل ها کاهش پیدا کرد.

رئیس جامعه هتلداران مطرح كرد؛

۴۵۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از تعطیلی
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ورود شركت های استارتاپی به بورس در شش ماه آینده
معاون وزیر ارتباطات از حضور و عرضه سهام چهار شرکت استارت آپی در بازار 
سرمایه تا ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: حضور شرکت های استارت آپی در بورس 
تغییراتی بزرگی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایجاد می کند. به گزارش کسب و 
کار نیوز به نقل از اقتصاد آنالین، امیر ناظمی با اشاره به ضرورت حضور شرکت های 
استارت آپی در بازار ســرمایه، افزود: حضور دربازار سرمایه در یکی از قالب های 
بورس اصلی، تابلوی مستقل یافرابورس به استارت آپ ها در توسعه و جذب منابع 
مالی آن هم در شرایط فعلی که مشــکالت متعددی از جمله وضعیت اقتصادی 
و تحریم ها سرمایه گذاری در شرکت های نوآور را دشوار کرده، کمک می کند و 
در عین حال دارایی های غیر فیزیکی آن ها که بــر پایه مغز، فکر و ایده قرار دارد، 
شناسایی، ارزشگذاری و به رسمیت شناخته می شود؛ در عین حال این شرکت ها 
گزینه های جذابی برای فعالین حوزه بازار سرمایه و سرمایه گذاران هستند و مردم 
نیز تجربه جدیدی از سرمایه گذاری خواهند داشت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات ادامه داد: با تغییرات در سازمان بورس، هماهنگی های الزم برای حضور 
هر چه سریعتر شرکت های اســتارت آپی در بورس انجام شده و به منظور ایجاد 
شرایط حضور استارت آپ ها چند نهاد و سازمان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در کنار مجمع تشــخیص مصلحت نظام و صندوق نوآوری شکوفایی 
همکاری دارند تا نخستین شرکت های استارت آپی آماده ورود به بازار سرمایه شوند. 
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان این که در گام اولیه شرکت های دارای 
صورت های مالی شفاف و بزرگ برای ورود به بازار بورس انتخاب و اعالم آمادگی 
کرده اند، گفت: هم اکنون حضور چهار شرکت صبا ایده، کافه بازار به صورت انفرادی 
بدون حضور هلدینگ هزار دستان، تپسی و دیجی کاال در بورس قطعی شده، اما 
جزییات در حال نهایی شدن است و با پیگیری های متعدد باید گفت مراحل ورود 

اولیه و عرضه سهام تا کمتر از شش ماه آینده نهایی می شود.

برخورد با نشت اطالعاتی یک مسئول واحد ندارد
 در ادامه ناظمی درباره امنیت داده ها و نشت اطالعاتی صحبت کرد و به پرسشی 
مبنی بر اینکه چرا هنوز قوانین درستی درباره آن وجود ندارد و سرنوشت »الیحه 
صیانت و حفاظت از داده های شخصی« به کجا رسیده است، گفت: »ما این الیحه 
را آماده کردیم و چون یک جرم انگاری در آن وجود دارد مجبور شدیم با قوه قضاییه 
نیز جلساتی را برگزار کنیم و بعد قرار شد که مجلس نیز درباره آن نظر دهد و بعد 
از برپایی جلسات با آنها نهایتا الیحه رسید به هیات دولت که در همان زمان عمر 
مجلس تمام شد. آیا قوانین فعلی اینست که اگر کسی داده ها را افشا کرد قانون 
هیچ کاری با آنها ندارد؟ نه چنین نیست ولی نهادهای مختلفی مسئول آن هستند.« 
به گفته ناظمی بزرگ ترین مشکل ایران در ساختار صیانت از داده ها این است که 
به جای یک متولی، این امر به سه دستگاه متفاوت سپرده شده است. آنطور که او 
می گوید نشت اطالعاتی در کسب وکارها و شهروندان به پلیس فتا مربوط می شود: 
»یعنی اگر مرکز ماهر یا بیمه چنین کاری انجام داد مسئول آن پلیس فتا است. اگر 
دیتابانک بانک های بزرگ باشد نیز مسئول آن افتا ریاست جمهوری است و دیگر 
سازمان های دولتی اگر افشا کنند به مرکز ماهر می رسد. اما باید یک مرکز این مساله 

را راهبری کند و یک دستگاه مسئول باشد و موازی کاری وجود نداشته باشد.«

اخبار

سرمقاله

  عباس علوی راد، اقتصاددان
 در تاریخ عقایــد اقتصادی، طرفــداران مداخله 
دولت ها در نظام اقتصادی، شش وظیفه مهم برای 
دولت مطرح کرده انــد. حفظ ثبات محیط کالن 
اقتصاد یکی از مهم ترین این وظایف به شمار می 
رود. بررسی ها نشان می دهد تمامی دولت های 
پس از جنگ تحمیلی به موضوع حفظ ثبات محیط 
کالن اقتصاد ایران کمتر توجه کرده اند و این خود 

خسارت های زیادی به کشور وارد کرده است.
اکنون این پرسش مطرح می شود که بی ثباتی 
محیط کالن اقتصــاد در کدام شــاخص های 
عملکردی اقتصاد ایران قابل مالحظه است؟ شاه 
بیت این ماجرا، رشد فزاینده و نامتناسب حجم 

نقدینگی در مقایســه با رشد اقتصادی، استمرار 
تورمی بودن محیط اقتصاد و در نهایت چهار تکانه 

ارزی در سال های ۷۴، ۷۷، ۹۱ و ۹۷ است.
اســتمرار تورمی بودن محیط اقتصاد ایران یک 
خطای سیستماتیک محســوب می شود. زیرا 
عامل اصلی آن توسط همه دولت ها شناخته شده 
و قابل پیش بینی بوده است. عالوه بر این در سه 
دهه گذشته تورم های فزاینده در کشور وارد یک 

چرخه و دور تکرار شده است.
اکنون نیز نرخ تورم ۴۱/2 درصدی سال ۱۳۹۸، 
شواهد روشن تورمی بودن محیط اقتصاد ایران در 
سه دهه گذشته و بی کفایتی دولت ها برای مهار 
آن منجر به شکل گیری انتظارات تورمی و تکاپوی 

اجتناب ناپذیر آحاد جامعه بــرای نجات منابع 
نقدینگی خود و جلوگیری از کاهش ارزش آن در 
سال ۱۳۹۹ شده است. در واقع یکی از عوامل مهم 
بی ثباتی در بازارهای مختلف، اعم از خودرو، سکه، 
طال و مسکن نرخ تورم باالی ۴۰ درصد و انتظارات 
تورمی پیرامون آن است. این در حالی است که در 
خلق تورم های فزاینده، شکست در کنترل آن و 
شکل دهی انتظارات تورمی در سال های گذشته 
و وضعیت فعلی دولت ها نقش اول را داشته است. 
حال این پرسش مطرح می شود که اگر نرخ تورم 
فزاینده و تورم انتظاری پیرامون آن از عوامل اصلی 
آشفتگی بازارهاست، چرا سهم دولتمردان در این 

آشفتگی ها مورد غفلت واقع می شود؟

خطاهای سیستماتیک دولت ها عامل بی ثباتی بازارها 
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حمایت ۸ میلیاردی معاونت علمی برای توسعه بازار
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در پویش کرونا پالس حدود ۶۰۰ طرح مختلف از شرکت های  دانش بنیان، خالق و کسب وکارهای اینترنتی دریافت کرده ایم 

که در نهایت برای ۱۳۰ طرح تاکنون حمایت مالی به مبلغ ۸ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

بحران کرونا باعث شــد دنیای 
کسب وکار متحول شده و تقاضا 
برای جایگزینی تعامالت تجاری 
انسانی با فناوری های دیجیتال 

شدت یابد.
با افزایش شــمار مبتالیان به کرونا و قرنطینه اجباری در 
برخی از کشورها، خرید آنالین رشد زیادی را تجربه و این 
کار کمک شایانی به تجارت کرد. می توان این گونه نتیجه 
گرفت که رشد کرونا نیاز دولت الکترونیک را به همه کسب 
و کارهای ســنتی و دولت گوشــزد کرد. مجتبی انصاری 
نسب، کارشناس مسائل اقتصادی در همین خصوص می 
گوید: نمی توانیم بگوییم کشورمان در چند سال اخیر در 
زمینه دولت الکترونیک پیشرفت چشم گیری داشته اما در 
هرصورت برداشتن قدم هایی در این زمینه، کاری مثبت بوده 
است؛ همچنین در حال حاضر سایت های دولتی بسیاری در 
ایران وجود دارند که هر یک به نوبه  خود، به برقراری روابط 

دیجیتال کمک شایانی کرده اند. وی ادامه داد: در این روزها 
باید دولت الکترونیک فعالیت خود را بیشــتر کند تا مردم 
مجبور نباشند برای برطرف کردن نیازشان به مراکز خرید 

و بازارها مراجعه کنند.

استارتاپ ها مقابل کرونا ایستادند
سرپرســت مرکز نوآوری و کســب و کارهای نوپای اتاق 

بازرگانی اصفهان می گوید: برخی اســتارتاپ ها به صورت 
استانی و ملی تالش ویژه ای برای کنترل این ویروس دارند و با 
رعایت مسائل بهداشتی، سفارش های مردم را ضدعفونی می 
کنند، از سوی دیگر همان محل آماده شدن سفارشات شاید 
بیشــتر از پنج بار در طول روز ضدعفونی می شود، تا خرید 
اینترنتی مشتریان عاملی در انتقال کرونا به خانه هایشان 
نشود. به گفته دبیر انجمن مدیران صنایع استان اصفهان، 

بسیاری از مجموعه های پیک رسان نیز برای جلوگیری از 
شیوع کرونا، با رعایت موارد بهداشتی، بسته ها و سفارش های 

مردم را پیش از تحویل چندین نوبت ضدعفونی می کنند.
او تصریح می کند: امروز استارتاپ ها با پیگیری سفارشات 
آنالین مردم در تالش هستند اعتماد و امنیت ویژه ای را در 
جلوگیری از شیوع کرونا ایجاد کنند، از سوی دیگر کارکنان 
این مجموعه ها به تکرار از لحاظ سالمت کنترل می شوند تا 
عاملی در انتقال ویروس کرونا به افراد جامعه نشوند به این 
دلیل کارکنانی که عالئم مشــکوک به کرونا داشته باشند 
از فعالیت در شــرایط کنونی حذف می شوند و تاکنون نیز 
شاهد کاهش ۴۰ درصدی نیروهای این استارتاپ ها هستیم.

سهم اندک فروش اینترنتی از کل فروش
این در حالی است که با وجود افزایش خریدهای اینترنتی 
مردم از خرده فروشــی های آنالین در داخل کشور، اکنون 
کســب و کارهای آنالین در ایران در خرده فروشی خیلی 
اوضاع خوبی ندارند و در نهایت تــا ۱.5 درصد فروش های 
خرده فروشی در ایران به صورت آنالین و تقریبا ۹۹ درصد به 

صورت آفالین است.

توسعه آنالین ها با وجود اقتصاد نيمه تعطيل جهانی در بحران كرونا 

نیمه پنهان خریدهای اینترنتی
گشایش دروازه های تجارت الكترونيک با كرونا                                                             شيوه های وفادار كردن خریداران آنالین در دوره پساكرونا

قواعد برد خرده فروشی های آنالین در آزمون کرونا
مسعود دانشمند، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و دبیر کل خانه اقتصاد

با شیوع بیماری کرونا، هم ارائه دهندگان کاال و خدمات و هم خریداران باید به شیوه جدید کسب و کار عادت کنند. ما هنوز عادت داریم که کاال را ببینیم، با دست آن را لمس کنیم و سپس برای خرید آن تصمیم بگیریم. بنابراین این 
فرهنگ برای رونق هرچه بیشتر تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی باید تغییر کند. باید توجه داشته باشــیم که در وهله نخست، این تغییر فرهنگ زمان می برد. مساله دوم این است که درس خوانده های دانشگاه رفته ما و همچنین 
افراد ساکن در شهرهای بزرگ با فضای دیجیتالی آشنا هستند؛ اما در سطح کل کشور هنوز فرهنگ خرید آنالین و استفاده از بستر اینترنت جا نیفتاده است. مساله سوم، مساله پهنای باند است. پهنای باندی که باید به این کار اختصاص 
بدهند باید تا میزانی کافی و مطمئن باشد که بشود این پلتفرم ها و سامانه های آنالین روی آن کار کنند. دولت مسئول تامین پهنای باند است. فرهنگ این خرید هم مقداری زمان می خواهد تا جا بیفتد؛ اما به هر حال این اتفاق خواهد 

افتاد. یعنی ما در این قضیه تعجیل نکنیم زیرا به تدریج این اتفاق می افتد. 
آمازون به عنوان بزرگ ترین خرده فروشی آنالین جهان میزان درآمد میلیارد دالری خود را چند روز قبل اعالم کرد. این در حالی است که نمونه های ایرانی این خرده فروشی ها درآمد خود را پنهان می کنند. البته فروشگاه های اینترنتی 
ما قطعا قابل مقایسه با نمونه های جهانی خود نیستند؛ ولی این فروشگاه های آنالین نیز سود کالنی کردند اما سود خود را نشان نمی دهند. این در حالی است که آمازون به عنوان یک فروشگاه آنالین بین المللی، سود خود را لحظه ای 

نشان می دهد.
خرده فروشی های آنالین در کشور ما برای گسترش فعالیت های خود با موانعی روبه رو هستند. فرض کنید بخواهیم یک فروش خارجی و بین المللی داشته باشیم. برای فروش بین المللی نیازمند شبکه توزیع بین المللی هستیم. این 

در حالی است که ما در حال حاضر فرودگاه بار به عنوان نخستین ابزار مورد نیاز نداریم. همچنین رساندن یک کاال در داخل نیز با مشکالتی روبه رو است. 
به طور مثال فرض کنید یک نفر از فریمان بخواهد به یکی از فروشگاه های اینترنتی سفارش بدهد. مساله نخست این است که شاید اصال امکان رساندن آن کاال به دست خریدار وجود ندارد یا به سختی این کار انجام خواهد شد. بنابراین 
فروش های دیجیتالی ما محدود به داخل شهرهاست. بنابراین هنوز خیلی کار داریم تا به یک خرده فروشی جهانی مثل آمازون برسیم که یک نفر از آفریقا روی سایت آن فروشگاه می رود و سفارش می دهد، این فروشگاه نیز آن کاال را 

ظرف ۱۰ تا ۱5 روز بسته به فاصله به دست آن فرد می رساند. ما هنوز خیلی کار داریم تا به آن نقطه برسیم.  

 چاره اندیشی برای توسعه تجارت الکترونیک
عالءمیرمحمد صادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران

اگر مردم در بحران کرونا با هم همکاری بیشتری کنند، آسیب این بحران بسیار کم خواهد بود؛ اما اگر قرار باشد همان سخت گیری هایی که قبال بوده مثال افرادی که طلبکار 
هستند به بدهکاران خود فشار بیاورند یقینا آسیب این بحران بر کسب و کارها بسیار خواهد بود. ولی با توجه به اینکه مدتی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده همبستگی و 
هماهنگی و همکاری بین مردم ایجاد شده اگر این شرایط در داد و ستد هم توسعه پیدا کند آسیب کم خواهد شد. ما باید از اتاق بازرگانی و اتاق های اصناف بخواهیم که این 
همکاری و تعامل را توسعه دهند و توصیه کنند تا با آسیب کمتر از این بحران عبور کنیم.  ضربه کرونا در عین آسیب های بسیاری که داشت؛ ولی در عین حال می تواند برای 
ما تجربه ای داشته و فوایدی هم در آینده به دنبال داشته باشد. اولین تجربه چاره اندیشی برای توسعه هرچه بیشتر تجارت الکترونیک است. خریدهای حضوری با وجودی 
که کرونا در گوشه گوشه شهر جوالن می دهد نیاز به چاره اندیشی دارد و آن محدود کردن تردد شهری است و چاره آن استفاده از بستر اینترنت برای انجام کارها چه خرید 
و چه آموزش و سایر بخش هاست.  سرمایه گذاری در بورس به عنوان یک بازار شفاف و در عین حال امکان خرید و فروش آنالین در کارگزاری ها نیز اهمیت زیادی در این 
دوران می یابد. دلیلی ندارد که هر کسی که سرمایه ای دارد خودش حتما باید کار کند. اگر ما این سرمایه های جزئی را جمع کنیم که بهترین جای آن بورس است و یک 

سرمایه گذاری عمده کنیم شاید هم منافع ما بیشتر است و هم زحمت کمتری متقبل شویم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های توســعه شهری و روستایی به شرح جدول 
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)فرایند اجارع کار( به ریال
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5۰۳.5۷۳.۰۰۰ ۶.۷۹۱.۴5۷.2۰۶ تو ســعه و احداث شــهری و 
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مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه 
داوطلبان میتوانند از روز یکشنبه مورخ1399/02/21 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1399/02/25 به منظور دریافت اسناد به آدرس های 

ذیل مراجعه نمایند.
 )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(www.bargh-gmaz.ir الف( وب سایت 

www.tavanir.org.ir ب(سایت معامالت شرکت توانیر
http://iets.mporg.ir ج(پایگاه ملی مناقصات 

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 
مبلغ545.000ریال به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بنده فوق به حساب سپهر )شماره0101853765005( 

بانک صادرات کد 2008
نوع تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد:

- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس

- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امورمالی

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه:

روز شنبه ) ساعت 08:00 ( مورخ 1399/03/10
محل تحویل پاکات مناقصه:

دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر-بلوار شهید خیریان- میدان ولیعصر – کوچه نیرو- طبقه چهارم 
تاریخ گشایش پاکات مناقصه:

زمان باز گشایی ساعت10:00 روز شنبه مورخ1399/03/10 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی
سایر شرایط:

- هزینه آگهی هر دو نوبت به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
- به پیشنهاد های فاقذ امضاءمشروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا 

ترتیب اثر داده نمی شود.
- اعتبار پروژه های فوق از منابع داخلی شرکت می باشد.

- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

از روز گذشــته ســایت های خریــد و فروش 
اینترنتی در حــال حذف قیمت هــای خرید 
و حتی اجاره و رهن امالک هســتند؛ ســایت 
دیوار تمام قیمت های آگهی هــای مربوط به 
مســکن و امالک را حذف و به جــای آن واژه 
»توافقی« را جایگزین کرده و دیگر ســایت ها 
و اپلیکیشن های مشــابه هم به مرور در حال 

حذف قیمت ها هستند.
به گزارش کســب و کار نیوز، ایــن روند پس 
از شــکایت وزارت صمت و به دســتور مراجع 
قضایی بــرای کنترل قیمت مســکن در حال 
انجام است و با این حســاب فعال نمی توان در 
ســایت های آگهی مســکن، قیمت فروش یا 
اجاره بها را مشــاهده کرد. اما در همین چند 
ســاعت گذشــته مردم در فضای مجازی به 
این تصمیم اعتراض کــرده و نقدهای جدی 
به آن وارد کرده اند. کاربــران که پیش از این 
از ســایت های خرید و فروش برای پیدا کردن 
ملک استفاده می کردند، شکایت کرده اند که 

با حذف قیمت ها خرید یا اجاره مســکن برای 
آنها دشوار شده و در فصل جابجایی نمی توانند 
مســکن مورد نظر خود را پیدا کنند. گروهی 
دیگر معترض شــده اند که با حذف قیمت ها 
هیچ مرجعی برای قیمت گذاری وجود ندارد و 
نمی دانند ارزش واقعی مسکنی که می خرند یا 

اجاره می کنند، چقدر است.
دسته دیگری هم نگران هســتند که با حذف 
قیمت ها از روی ســایت های آگهی مسکن، نه 
تنها مشکلی حل نشــود بلکه به زودی شاهد 
افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن هم باشیم. 
مردم با حذف قیمت ها دچار سردرگمی شده 
و احساس می کنند فروشــندگان و مشاوران 
امالک عمدا قیمــت را توافقی ثبت کرده اند تا 

ملک را به قیمت باالتری به فروش برسانند.
سایت های آگهی خرید و فروش و اجاره ملک و 
مسکن در سال های گذشته به یکی از مهم ترین 
ابزارها در این بــازار تبدیل شــده اند و بنا به 
گزارش ملک رادار، سایت دیوار به تنهایی ۶۷ 

درصد از این بازار را در اختیار گرفته اســت و 
حذف قیمت مسکن در ســایت های خرید و 
فــروش اینترنتی نارضایتی هــا و نگرانی های 
شــهروندان را برانگیخته و عده زیــادی را با 
مشــکالت زیادی در معامله و اجاره مســکن 

روبرو کرده است.
در هفته های آینده با آغاز فصل تابستان مردم 
به سنت همیشگی به دنبال اجاره خانه جدید 
هستند و با این اوضاع کسی نمی داند که بدون 
دسترســی به قیمت ها مردم چطور می توانند 
نیازشــان را برطــرف کنند. در حــال حاضر 
کاربرانی که بــا انتخاب بــازه قیمتی و محله 
می توانستند در سایت ها، خانه مورد نظرشان 
را پیدا کنند، حاال سردرگمی عجیبی را تجربه 
می کنند. سوال اینجاست که اگر این اقدام برای 
رفاه حال مردم انجام شده، چرا واکنش مردم 
و کاربران فضای مجازی نسبت به آن، اینقدر 
منفی بوده و همه به دنبال بازگشت قیمت ها به 

دسته بندی امالک هستند؟

نارضایتی و نگرانی مردم به خاطر حذف قیمت مسکن از سایت های خرید و فروش
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