
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آغاز 
ثبت نام از متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها در سامانه 
جدید خبر داد.به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، حمید قاسمی ده چشــمه افزود: با توجه به استقبال 
متقاضیان و مالکان خودروهای عمومی از ســامانه قبلی و 
نظر به این کــه مدیریت کاملی بر رونــد عملیات تبدیل و 
پاسخگویی به تقاضاهای مصرف کنندگان و صاحبان خودرو 
داشته باشیم، ثبت نام این افراد در سامانه جدید به آدرس 
GCR.NIOPDC.IR که در دامنه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران تهیه شده است، انجام می شود.وی 
گفت: از آنجا که سامانه جدید به زیرساخت های اطالعاتی 
مثل ثبت احوال و شاهکار و ... متصل است، صاحبان خودرو 
می توانند با در اختیار داشتن شــماره ملی و شماره تلفن 

همراه خود که متعلق به مالک خودرو باشــد به این سامانه 
مراجعه و مراحل ثبت نام خود را پیگیری کنند.قاســمی با 
بیان اینکه این ســامانه به کارگاه های تبدیل و دوگانه سوز 
کردن خودروها متصل شده است، افزود: به این ترتیب افراد 
پس از ثبت نام، پیامکی را دریافت می کنند که به ترتیب زمان 
و محل ســکونت مالکان خودرو عملیات فراخوان و تبدیل 
انجام خواهد شد.قاسمی استفاده خودروهای عمومی از این 
خدمات را رایگان اعالم کرد و گفت: براساس مصوبه شورای 
عالی اقتصاد، دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی شامل 
وانت های سبک و سنگین، تاکسی ها و مسافربرهای شخصی 
صد در صد رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای مالکان خودرو 
در بر نخواهد داشت.وی افزود: دوگانه سوز کردن خودروها 
عالوه بر تأثیری که بر اقتصاد خانوارها دارد ارزش خودروها 

را نیز افزایش داده و توصیه می کنیــم مالکان خودروهای 
عمومی حتماً از شرایط پیش آمده استفاده کنند.قائم مقام 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره ثبت نام 
کنندگان سامانه قبلی نیز گفت: افرادی که پیش از این در 
سامانه قبلی ثبت نام کرده اند و پیامک های فراخوان برای آن ها 
ارسال شده حتماً به این پیامک ها توجه کنند و به سایت یا 
شماره تلفن هایی که در پیامک اعالم شده مراجعه کنند، زیرا 
در غیر این صورت نوبت آن ها از دست رفته و افراد باید مجدداً 
ثبت نام کنند و در نوبت تبدیل قرار گیرند.قاسمی افزود: هم 
اکنون همه کارخانه ها و مراکز تبدیل با تمام ظرفیت در حال 
فعالیت هستند و با توجه به زیرساخت های مناسبی که فراهم 
شده است روند دوگانه ســوز کردن خودروهای عمومی در 

سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

اتاق بازرگانی تهران می گوید، ارزش صادرات غیرنفتی 
ایران در فروردین ســال ۹۹ در قیاس با مدت مشــابه 
سال قبل، کاهشی ۳۶ درصدی داشته است.به گزارش 
ایسنا، تحت تاثیر شیوع کرونا، تجارت بین المللی ایران و 
بسیاری از کشورهای جهان از اسفند ماه سال گذشته 
تحت تاثیر قرار گرفته است و بسیاری از کشورها عمال 
یا مرزهای اقتصادی خود را بسته اند یا محدودیت های 
جدی در این زمینه وضع کرده اند.ایران نیز پس از آنکه 
از ابتدای اسفند محدودیت هایی در مسیر فعالیت های 
اقتصادی خود به وجود آورد، تــالش کرده از مرزهای 
موجود تجارت خود را ادامه دهد و با این حال تحت تاثیر 
کرونا، آمارهای فروردین حاکی از کاهش جدی تجارت 
است.ر اساس اطالعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی 

تهران، تاجران ایرانی در نخســتین ماه از سال جاری، 
حدودا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر صادرات داشته اند 
که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی 
۳۶ درصدی را نشان می دهد. واردات ایران در فروردین 
۱۳۹۸ نیز بیش از ۲.۳ میلیارد دالر بوده که در فروردین 
امسال به کمتر از دو میلیارد دالر رسیده و کاهشی ۱۷ 
درصدی را نشان می دهد.وزن صادراتی ایران نیز از بیش 
از هشت میلیون تن در فروردین ۱۳۹۸ به حدود پنج 
میلیون تن در نخستین ماه امسال رسیده و کاهشی ۳۹ 
درصدی را نشان می دهد. وزن واردات ایران در این دوره 

اما ۲۱ درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت کاالهای تجاری کشــور دیگر گزارش 
منتشر شده در فروردین ماه است. بر این اساس متوسط 

قیمت صادراتی کاالهای ایران در فروردین ماه امسال به 
۳۰۹ دالر در هر تن رسیده که در قیاس با مدت مشابه 
سال گذشته، افزایشی چهار درصدی را نشان می دهد. 
متوسط ارزش واردات ایران اما از ۱۱۲۱ دالر در هرتن 
در فروردین گذشــته به ۷۶۴ تن در ماه ابتدایی سال 
۱۳۹۹ رسیده که کاهشی ۳۲ درصدی را نشان می دهد.

همچنین اتاق بازرگانی تهران اصلی ترین شرکای تجاری 
کشور در ابتدایی سال ۱۳۹۹ را اعالم کرده که همچنان 
چین را در صدر این فهرست نشــان می دهد. ایران در 
فروردین ۳۱ درصد از کل صادرات خود را به چین انجام 
داده و پس از آن امارات متحده عربی با ۲۱ درصد، عراق 
با ۱۵ درصد، افغانستان با هفت درصد و ترکیه با چهار 

درصد در رده های بعدی هستند.

واریز وام یک میلیونی کرونا که از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و تاکنون معادل 
۷/۹۹ درصد آن پرداخت شده است با نزدیک شدن به اتمام اردیبشهت ماه، روزهای 
پایانی خود را سپری می کند.به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا با خساراتی که 
به اقتصاد کشور به دلیل تعطیل شدن یا کاهش فعالیت مشاغل و کسب وکارهای 
خرد و کالن وارد کرد، دولت را بر آن داشــت تا ستاد اقتصادی تشکیل دهد که در 
آن به بررسی و حل مشکالت اقتصادی ایجاد شــده برای کسب وکارها پس از این 
ویروس بپردازد که یکی از این تصمیمات پرداخت وام یک میلیونی از محل یارانه 
برای خانوارهای یارانه بگیر بود.قرار بر این بود که تمامی خانوارهای یارانه بگیر که 
تعداد آنها به حدود ۲۳میلیون خانوار می رسد، مشــمول دریافت این وام باشند و 
طی فرآیند تعریف شــده باید بعد از دریافت پیامک وزارت ارتباطات درخواست 

خود را اعالم و با تلفن همراه به نام سرپرست خانوار به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند 
تا در بین مشموالن قرار گیرند.عالوه براین، طبق تصمیمات اتخاذ شده تسهیالت 
یک میلیونی به صورت قرض الحسنه به حساب یارانه متقاضیان واریز و طی ۳۰ ماه 
با اقساط ۳۵ هزار تومانی بازپرداخت می شــود. این وام در دو مرحله که حدود ۱۹ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت آن بوده، به حســاب یارانه بگیران واریز 
شده و مرحله سوم آن که مربوط به خانوارهایی است که به دلیل مشکالتی همچون 
مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی 
ارسالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده و سایر خطاها شرایط واریز برای آن ها 
فراهم نشده، طبق اعالم بانک مرکزی باید این مشکالت در طول این هفته رفع شده 

باشد تا شرایط برای واریزی مرحله سوم هم فراهم شود.

تعداد خانوارهای جامانده از وام یک میلیونی
آنچه بانک مرکزی تا زمان ۱۸ اردیبهشــت ماه اعالم کــرده از تعداد ۷۷۵ هزار و 
۳۹۴ فقره تســهیالت قابل پرداخت به یارانه بگیران )براســاس فهرست اعالمی 
 از ســوی ســازمان هدفمندســازی یارانه ها(، تعداد ۷۷۲ هــزار و ۹۳۰ فقره از 
تسهیالت موصوف )معادل ۹۹.۷ درصد(   پرداخت شده است.همچنین، با احتساب 
تســهیالت پرداختی مراحل اول و دوم تاکنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و 
۹۷۳ خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد ۲۰ میلیون 
 و ۱۸۴ هزار و ۳۸۶ سرپرســت خانوار تســهیالت یک میلیون ریالــی را دریافت

 کرده اند.
از آنجا که ۲۳ میلیون نفر خانوار یارانه بگیر مشمول این طرح هستند اما با محاسبه 

پرداختی های این وام تاکنون دو میلیون و ۸۱۵ هــزار و ۶۱۴ خانوار یارانه بگیر به 
دلیل مشکالت ذکر شده نتوانسته اند وام خود را دریافت کنند که بنابر اعالم بانک 
مرکزی تســهیالت این تعداد از خانوار باقی مانده تا پایان اردیبهشــت ماه واریز 
خواهد شد و با این حســاب پرداختی های وام یک میلیونی کرونا روزهای پایانی 
خود را سپری می کند که تا یک هفته دیگر پرونده این بسته حمایتی دولت مقابل 
آسیب های کرونا بسته خواهد شــد.اما از آنجا که ویروس کرونا همچنان در کنار 
ما زندگی می کند، باید این نوع تمهیدات و حمایت ها از مردم مقابل آســیب های 
این ویروس به خصوص اقشــار آســیب پذیر و ضعیف جامعه ادامــه پیدا کند تا 
 افراد جامعه در کنار نگرانی ها و تهدیدهای ســالمت خود دیگر دغدغه معیشــت

 نداشته باشند.

میزان سرمایه گذاری چین در آمریکا به کمترین سطح 
خود از سال ۲۰۰۸ رسید.به گزارش ایسنا به نقل از فاکس 
بیزینس، بــا افزایش تنش های تجــاری بین دو اقتصاد 
نخست جهان، به نظر می رسد روابط مالی دو طرف نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته است؛ به گونه ای که چین در سال 
گذشته پایین ترین میزان سرمایه گذاری یک دهه اخیر 
را در آمریکا داشت. موسسه مشاورین رادیوم در گزارشی 
اعالم کرده است که میزان سرمایه گذاری چین در آمریکا 
از ۵.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ به تنها ۵ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۱۹ رســید. این میزان سرمایه گذاری شامل 
سرمایه گذاری های مالی نظیر خرید سهام و اوراق قرضه 

نمی شود. این موسســه همچنین اعالم کرده است در 
سه ماهه نخست امسال چین تنها ۲۰۰ میلیون دالر در 
آمریکا سرمایه گذاری کرده که از زمان بحران سال ۲۰۰۸ 
بی سابقه است. از ســوی دیگر اما میزان سرمایه گذاری 
آمریکا در چین روند صعودی خود را حفظ کرده و از ۱۳ 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ به ۱۴ میلیارد دالر در ۲۰۱۹ 
افزایش پیدا کرده اســت. بخش بزرگی از این ســرمایه 
مربوط به افتتاح خط تولید خودروســازی تسال در شهر 
شانگهای بوده است. در ماه های اخیر آمریکا با متهم کردن 
چین به رفتار ناعادالنه مدعی شده است مقامات این کشور 
شرکت های آمریکایی را مجبور به انتقال فناوری می کنند 

و قوانین مالکیت معنوی را رعایت نمی کنند. همچنین 
جنگ تجاری بین دو طرف با وجود رسیدن به فاز نخست 
توافق به قوت خود باقی مانده است و ۳۶۰ میلیارد دالر از 
محصوالت وارداتی آمریکا از چین مشمول تعرفه هستند. 
به گفته برخی کارشناسان با توجه به اختالفات طرفین 
بر سر شــیوع ویروس کرونا باید منتظر متشنج تر شدن 
روابط دو کشــور در ماه های آینده باشیم. پیشتر دونالد 
ترامپ مدعی شده بود شواهدی در دست دارد که نشان 
می دهد ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به 
جهان درز کرده و تهدید کرد که تعرفه های بیشتری روی 

محصوالت چینی وضع کند.

مدیرعامل لویی ویتون بیش از سایر ثروتمندان جهان از کرونا 
متضرر شده است.به گزارش بیزینس اینسایدر، تا پیش از شیوع 
بحران کرونا برندهای لوکس از جمله لویی ویتون با گسترش 
سلطه خود بر بازارها به سودآوری هنگفتی رسیده بودند که باعث 
شده بود تا برنارد آرنو فرانسوی حتی به دومین فرد ثروتمند در 
جهان نیز تبدیل شود. با این حال با شیوع کرونا و بسته شدن 
بخش زیادی از کسب و کارها، تمایل مردم برای خرید کاالهای 

لوکس کاهش یافت و به دنبــال آن ارزش برندهای لوکس نیز 
با کاهشی محسوس مواجه شــد. برنارد آرنو ۷۱ ساله که سال 
گذشته ۳۱.۴ میلیارد دالر ثروتمندتر شده بود در سال جاری با 
از دست دادن ۲۸ میلیارد دالر از ثروتش، بیشترین خسارت را 
از کرونا در بین میلیاردرهای جهان متحمل شده و اکنون با ۷۷ 
میلیارد دالر ثروت، چهارمین فرد ثروتمند جهان است هر چند 
که وی هنوز ثروتمندترین فرد در فرانسه و اروپا محسوب می 

شود. آرنو از سال ۱۹۸۹ مدیرعامل لویی ویتون شد و تاکنون این 
سمت را حفظ کرده است. وی مالک ۹۶.۵ درصد از سهام برند 
کریستین دیور است که بزرگ ترین زیرمجموعه در گروه مادر 
لویی ویتون محسوب می شود و ۴۱ درصد کل ارزش سهام لویی 
ویتون مربوط به آن است. لویی ویتون که لوکس ترین برند جهان 
نیز محسوب می شود سال گذشته لوکس ترین برند آمریکا یعنی 

تیفانی را به قیمت ۱۵ میلیارد دالر خریداری کرده بود. 

بررسی های شرکت اریکسون نشــان می دهد شیوع 
ویروس کرونا موجــب افزایش تقاضا بــرای برقراری 
ارتباطات چندرسانه ای شــده و همین امر تقاضا برای 
خدمات نسل پنجم را بیشتر کرده است.به گزارش آی 
تی نیوز، شرکت سوئدی اریکسون که در زمینه تولید 
انواع تجهیزات مخابراتی فعال است، پیش بینی کرده 
که در ســال ۲۰۲۵ تقاضا برای اشتراک خدمات نسل 

پنجم به ۲.۸ میلیارد نفر خواهد رسید. این تقاضا قباًل 
۲.۶ میلیارد نفر پیش بینی شــده بود.در شرایطی که 
بسیاری از صنایع و مشاغل جهان به علت شیوع ویروس 
کرونا شرایط نامناسبی داشته و حتی ورشکست شده اند، 
صنعت ارتباطات و مخابرات با قدرت به پیش می تازد 
و علت اصلی این تحول دورکاری بســیاری از مردم و 
ضرورت ارائه خدمات آموزشــی، حرفه ای و تجاری از 

طریق اینترنت و شــبکه های مخابراتی است.به گفته 
پاتریک کروال رئیس واحد بازاریابی استراتژیک شرکت 
اریکسون، این شرکت باید در زمینه ارائه خدمات نسل 
پنجم با غول هایی مانند هواوی چیــن و نوکیا رقابت 
کند. وی افزوده که تا ســال ۲۰۲۵ حدود ۲۹ درصد از 
مشــترکان خدمات تلفن همراه از فناوری نسل پنجم 

استفاده خواهند کرد.

در سال جاری افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان 
مشروط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و 
تخصیص داده شده به دستگاه ها خواهد بود.به گزارش 
ایسنا، از پایان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه 
با پیش بینی بار مالی مجوز افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز 
کارکنان براســاس قانون مدیریت خدمات کشــوری را 
به دســتگاه ها صادر کرد.اما آنچه در سال جاری از سوی 
نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - برای استفاده 
از این امتیاز قانونی مورد تاکید قرار گرفته این است که 
دستگاه ها باید اعتبار مورد نیاز ماهانه این افزایش امتیاز 
را با مدیریت منابع انجام دهد و مسئولیت ایجاد هرگونه 

بار مالی جدید به عهده همان دستگاه گذاشته شده است.
این در حالی است که تاکید شده افزایش امتیاز فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش امتیازات 
تا ۵۰ درصد از محــل صرفه جویی در هزینه، درآمدهای 
حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول 
مازاد و یا سایر منابع پیشــنهادی با تایید سازمان برنامه 
و بودجه باید انجام شود.این افزایش ۵۰ درصدی امتیاز 
حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه برای 
کاهش اختالف حقوقی کارکنان بر می گردد؛ به طوری در 
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای 
تعیین حقوق کارکنان مشخص شد  که دستگاه ها بتوانند 

این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.در سال های ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۱ برخی از دستگاه ها از این امتیازات استفاده کرده 
اما متوقف ماند تا این که در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و 
استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و ایجاد 
شرایطی برای استفاده تمامی دستگاه ها طی مصوبه ای 
اعالم می کند که ســازمان ها بتوانند با رعایت ضوابط از 
این امتیازات استفاده کنند.در ادامه در قانون برنامه ششم 
توســعه نیز بار دیگر اختالف حقوق ها مورد تاکید قرار 
می گیرد و این الزام موجب شد تا دوباره ماجرای استفاده از 
امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد 

پیگیری قرار بگیرد.

کاهش ۳۶ درصدی صادرات ایران در فروردین ۹۹ثبت نام متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروها در سامانه جدید

روزهای پایانی پرداخت وام یک میلیونی کرونا

سقوط آزاد سرمایه گذاری چین در آمریکا

کرونا باعث افزایش مشترکان فناوری ۵G خواهد شدکدام میلیاردر بیشترین خسارت را از کرونا دید؟

شرط افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان
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 با گذشت 10 روز تنها12 درصد از 
عرضه ها جذب شده است

 آنالین ها  برنده 
دوئل با کرونا

استقبال سرد مردم از 
عرضه ETF دولتی

مصوبه 
تمدید ۲ماهه
 قرارداد مستاجران 
الزم االجراست

وزیر راه و شهرسازی؛
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وزیر اقتصاد:

سرمقاله

يادداشت

 نقش
 هدایت کننده   ارز 

ظرفیت تجارت الکترونیک 
برای عبور از کرونا

بــازار ارز در هفتــه های 
اخیر دستخوش نابسامانی 
شده و بر خالف اظهارنظر 
مسئوالن مبنی بر ثابت بازار 

و کنترل آن شاهد...

  مرتضی ایمانی راد، کارشناس 
اقتصادی

  مهدی پورقاضی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران
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تب و تاب دالالن برای 
فروش خودروها

وضعیت اشتغال در واحدهای صنفی  
بسیار نگران کننده  است

اصناف زیر فشار کرونا

نرخ  دالر  با نوسان  در بازارهای  موازی به باالی 17 هزار تومان رسید

تکاپوی   دوباره   دالالن  ارز
صفحه۳

صفحه4

رانت  سنگین  در  بازار  فوالد
اختالف  قیمت  ورق  فوالدی  در بورس  کاال
  و بازار  آزاد  رانت  ساالنه 24هزار میلیاردی به  دنبال دارد

عملکرد بورس کاال در کشف قیمت فوالد شفاف نیست

شروط اعالمی برای خرید و فروش های خودرو، از 
میانه  روز  دوشنبه  باعث سرعت بخشی به عرضه انواع 
خودرو در بازار شده، به نحوی که حتی خودروهای 
صفر تولید ســنوات قبل هم در میــان آگهی ها به 
چشم می خورند. روز دوشنبه ســتاد تنظیم بازار 
با همکاری شــورای رقابت، نحوه فــروش و عرضه 
خودروهای صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را 
تعیین کرد. در این شیوه ها که روش های مختلفی 
را برای عرضه تولیدات کارخانه های خودروسازی 
در نظر گرفته است که بخش عمده ای از تولیدات، 
آنگونه که در دستورالعمل های فروش تعیین شده 
به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می یابد؛ به نحوی 
که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولیدات خود را به 

منظور ایفای تعهدات قبلی اختصاص...

مطابق بررسی ها یک کاهش اشــتغال موقتی در 
حدود ۳ میلیون نفر در اصناف می تواند مشــاهده 
شود.موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
گزارشی به بررســی وضعیت اصناف بعد از شیوع 
کرونا در کشور پرداخته و اعالم کرده است واحدهای 
صنفی خدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین 
میزان آســیب مواجه خواهند شد. اصناف با حدود 
۲.۷ میلیون واحد صنفی )با احتساب حدود ۵۰۰ 
هزار صنفی بدون پروانه( نقــش مهمی در بخش 
خدمات کشــور از زنجیره تأمین تا توزیع کاالها و 
ایجاد اشتغال زایی دارند. با توجه به ماهیت چهارگانه 
اصناف کشــور، این اصناف در تمام زیر بخش های 

خدمات به جز خدمات عمومی و  ...



اقتصاد2
ایران وجهان

سال 98  انجام شد؛
پرداخت ١٣٣ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی بانک صادرات 
ایران به بنگاه های کوچک و متوسط
بانک صادرات ایران به بیش از ٢٦هزار بنگاه کوچک 
و متوســط در ســال ٩٨ بالغ بر ١٣٣ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت حمایتی پرداخت کرده است. به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط در سال ٩٨ در راستای 
تســهیل جریان نقدینگی و رونــق تولید موجب 
تخصیص ١٣٣ هزار و ٧٣ میلیارد ریال  به ٢٦ هزار 
و ٦٢٥ بنگاه کوچک و متوسط توسط بانک صادرات 
ایران شد. اعطای این تســهیالت که به دو صورت 
پرداخت از طریق سامانه هماهنگ و پرداخت مستقیم 
بانک به این بنگاه ها صورت گرفته، طی ســال های 
گذشــته همچنان ادامه یافته به نحوی که مجموع 
پرداختی های بانک به این بنگاه ها طی دو سال ٩٧ 
و ٩٨ به بیش از ٢٤٣ هزار میلیارد ریال رسیده و در 
این راستا تعداد بنگاه های کوچک و متوسط دریافت 
کننده تسهیالت حمایتی از بانک صادرات ایران در 

این دو سال به ٥٧ هزار و ٦٣١ واحد رسیده است.

مدیر امورشعب و بازاریابی بانک توسعه 
صادرات ایران گفت:

استفاده از تمام ظرفیت بانک 
توســعه صادرات ایران برای 

تحقق جهش تولید
حبیب احمدی گفت: با توجه به راهبرد اصلی بانک 
توســعه صادرات ایران در حمایــت از تولید ملی و 
افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت امور شــعب و 
بازاریابی برآن است تا در سال جهش تولید با بهره 
گیری از تمام امکانات و ظرفیــت های موجود ، در 
مسیر تحقق این هدف، گام بردارد. به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر حبیب 
احمدی، در مصاحبه بــا خبرنگار اگزیم نیوز ضمن 
تشریح عملکرد آن مدیریت در سال گذشته و برنامه 
های در نظر گرفته شده برای سال ١٣٩٩ گفت: با 
توجه به راهبرد اصلی بانک توســعه صادرات ایران 
در حمایت از تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی، 
مدیریت امور شعب و بازاریابی برآن است تا در سال 
جهش تولید با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت 

های موجود ، در مسیر تحقق این هدف، گام بردارد.
حبیب احمدی ، بازاریابی پویا و جذب مشــتریان 
جدیــد را از مهمترین رویکردهــای مدیریت امور 
شــعب و بازاریابی بر شــمرد که از طریق برگزاری 
مداوم نشست های استانی با صادرکنندگان، فعاالن 
اقتصادی و مقامات استانی، حضور مستمر در جلسات 
اتاق های بازرگانی، حضور در شهرکهای صنعتی، 
شرکت در نمایشگاههای تخصصی، برگزاری دوره 
های تخصصی ارزی برای مشتریان در سطح استانها، 
مراجعه و مذاکره مستقیم با شــرکتهای صادرات 
محور، تشریح آخرین خدمات بانک در قالب کتابچه و 
پورتال باشگاه مشتریان و همچنین انعقاد تفاهم نامه 
های همکاری با بانکهای دیگر و سازمان ها و نهادهای 
فعال در بخش صادرات، در دست انجام است تا ضمن 
ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان و درک و شناخت 
نیازهای واقعی فعاالن اقتصادی، خدمات مطلوب در 

جهت رفع نیازهایشان به آنها ارائه شود.

مدیرعامل بانک مهر ایران؛
حمایت های همه گیر اثربخش 
نیست، بخش هاي آسیب دیده 

از کرونا را دریابید
تهران- ایرناپالس- مرتضی اکبری معتقد است: از 
آنجا که شناسایي نقاط آسیب دیده از کرونا به دلیل 
ضعف اطالعاتي کشور مشکل است، دولت ناچار 
مي شود تصمیمات سراســري و همه گیر اتخاذ 
کند. هنگامي که چنین تصمیماتي اتخاذ مي شود، 

اثربخشي آن تصمیم کاهش مي یابد.
این نگرش کمابیش در جامعــه ما وجود دارد که 
بانک را نهادی می دانند که منابعي نامتناهي دارد 
و مي تواند به هر کسي مایل باشد تسهیالت دهد. 
اساســاً بانک به عنوان بنگاهي اقتصادي که خود 
باید کسب ســود کند، در نظر گرفته نمي شود. 
همین نگرش باعث شــده معموالً در بحران هاي 
اقتصادي نخستین جایي که از آن انتظار کمک 
مي رود، بانک باشد. پرداخت تسهیالت ٧٥هزار 
میلیارد توماني و امهال سه ماهه برخي از تسهیالت 
گواهي بر این مدعا هستند. با این همه، بانک ها نیز 
برای اعطای تسهیالت یا امهال آن محدودیت هایي 
دارند. این محدودیت ها از ماهیت بانک و همچنین 
الزام پاسخگویي آنها به سهامداران و سپرده گذاران 
ناشي مي شود. آنچه باید از سوي شبکه بانکي براي 
کاهش تبعات اقتصادي انجام مي شد و آنچه انجام 
شده چه فاصله اي با هم دارند؟ در همین شرایط 
نامطلوب اقتصادي بانک ها چه کمکي مي توانند 

براي تحقق شعار جهش تولید انجام دهند؟
این مدرس دانشگاه معتقد اســت: از آنجایی که 
شناسایي افرادي که واقعاً آســیب دیده اند براي 
دولت دشوار است، مبلغ حمایت را کاهش مي دهند 
و در عوض تعداد حمایت شدگان را زیاد مي کنند. 
این رویکرد باعث مي شــود همه بگویند این رقم 
حمایتي فایده اي ندارد و مشکلي را حل نمي کند. 
کسي رقم کل را نمي بیند و همه مبلغ تخصیص 

یافته به خودشان را در نظر مي گیرند.

بانک ها

و  مطالعــات  موسســه 
پژوهش هــای بازرگانی در 
گزارشی به بررسی وضعیت 
اصناف بعد از شــیوع کرونا 
در کشــور پرداخته و اعالم 
کرده است واحدهای صنفی خدماتی، خدمات فنی و 
تولیدی با بیشترین میزان آسیب مواجه خواهند شد. 
اصناف با حدود ٢.٧ میلیون واحد صنفی )با احتساب 
حدود ٥00 هزار صنفی بدون پروانه( نقش مهمی در 
بخش خدمات کشور از زنجیره تأمین تا توزیع کاالها 
و ایجاد اشتغال زایی دارند. با توجه به ماهیت چهارگانه 
اصناف کشــور، این اصناف در تمــام زیر بخش های 
خدمات به جز خدمات عمومی و  مؤسسات پولی و مالی 
توزیع شده اند. اصناف کشور در چهار دسته توزیعی، 
خدماتی، تولیدی و خدمات فنی قــرار دارند. بیش از 
یک میلیون واحد صنفی در دسته توزیعی ) ٤٩ درصد 
کل واحدهای صنفی کشور(، حدود ١٩ درصد اصناف 
تولیدی ،١٧ درصد اصناف خدمات فنی و ١٥ درصد 

خدماتی هستند.
بررسی استانی واحدهای صنفی نشان می دهد که استان 
تهران با حدود ١٤ درصد اصناف کشور در رتبه اول قرار 
دارد و سپس اســتان های اصفهان و خراسان رضوی 

بیشترین تعداد اصناف را در کشور دارند. استان های قم 
و گیالن که شیوع کرونا در آنجا مشاهده شد، به ترتیب 
حدود ٨٨ و ٢٨هزار واحد صنفی دارند. بررسی سرانه 
واحد صنفی به ازای هر ١000 نفر حاکی از آن است که 
است استان های ایالم و مازندران به ترتیب با ٤٤ و ٤١ 
واحد صنفی دارای بیشترین سرانه در کشور هستند و 
استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، قم 
و تهران به ترتیب با ١٣ ،١٨ ،٢0 ،٢١ و ٢٢ واحد صنفی 

در انتهای رتبه بندی کشوری قرار دارند.
بر اســاس بــرآورد دبیرخانه هیات عالــی نظارت بر 

سازمان های صنفی، به ازای هر واحد صنفی ٢.٥ شغل 
در کشور ایجاد می شود و با احتســاب اصناف دارای 
پروانه و فاقد پروانه، میزان اشتغال زایی آن ها به بیش 
از ٦.٥ میلیون نفر خواهد رســید. )اشتغال واحدهای 
دارای پروانه ٥.٥ میلیون شغل است.( در بررسی های 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی آمده است:» 
بعد از شــیوع کرونا تولید از دو ناحیه با مشکل مواجه 
شد. ازیک طرف در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت های 
واحدهای صنفی با کاهش تقاضا مواجه شــده اند و از 
سوی دیگر در سمت عرضه نیز به دلیل سیاست های 

دولت و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، واحدهای 
صنفی با تعطیلی مواجه شــدند. بنابراین بسیاری از 
فعالیت های اقتصــادی این واحدها تعطیل شــده و 
اشتغال زایی آن ها به شدت درخطر افتاده است و تداوم 
شرایط جاری میزان آســیب پذیری آن ها را به شدت 

افزایش خواهد داد.«
همچنین در بخش دیگری از گزارشی موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی آمده است:» با توجه به شرایط 
اعالم شده به نظر می رسد وضعیت اشتغال در واحدهای 
صنفی بسیار نگران کننده باشد. مطابق بررسی ها یک 
کاهش اشتغال موقتی در حدود ٣ میلیون نفر در اصناف 
می تواند مشاهده شــود. در بین گروه های چهارگانه 
اصناف، اصناف توزیعی با ٣٥درصد کاهش شــغل، با 
کمترین کاهش مواجه شده اند، اما به دلیل سهم باال آن 
در ایجاد اشتغال، این کاهش بسیار باال است. واحدهای 
صنفی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی با بیشترین 
میزان آسیب پذیری مواجه شده اند. بنابراین ضروری 
اســت دولت برنامه ای برای کاهش آثــار زیان بار این 
بیماری برای بخش اصناف و تدابیر الزم برای کوتاهی 
دوره بیماری بی اندیشد. البته در شرایط شیوع ویروس 
کرونا برخی کسب وکارها، ازجمله کسب وکارهایی که 
در حوزه بهداشتی، دارویی و ... نیز رونق پیداکرده اند، 
 اما در مقایســه با آثار زیان بار آن بر ســایر صنوف ب

سیار اندک است.«

وضعیت اشتغال در واحدهای صنفی  بسیار نگران کننده  است

اصناف زیر فشار کرونا

افت 26 هزار واحدی شاخص بورس
 رکورد حجم و ارزش معامالت 

شکسته شد
در جریان دادوستدهای روز سه شنبه بازار سرمایه 
تعداد ٢٢میلیارد و ٤٩٩میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش ١٩هزار و ٦٩١میلیارد تومان در ٢ میلیون 
و ٨٥هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با افت ٢٦هزار و ٣١٨واحدی در ارتفاع یک 

میلیون و ٢١هزار و ٤٤٤واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر رشد دماسنج بازار سهام در 
روز جاری نیز به نام نمادهای شرکت های صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، گســترش نفت و گاز 
پارسیان و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل 
شرکت های مخابرات ایران، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی و پاالیش نفت اصفهان با رشد خود مانع 

افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را 
پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشــی( ٦٩٩٩واحــد، کل )هموزن(  )وزنیـ 
٦٥٤0واحد، قیمت )همــوزن( ٤٣٣٧واحد، آزاد 
شناور ٣0٥١٤و شــاخص های بازار اول و دوم به 

ترتیب ١٤٣٢٣ و ٧٣٦٧١ واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران 
هم با معامله ٥میلیارد و ١٣٩میلیون ورقه به ارزش 
٦هــزار و ٤0میلیارد تومــان در ٦٥٦هزار نوبت، 
شاخص فرابورس)آیفکس( ٢٧٤واحد افت کرد و 

در ارتفاع ١١ هزار و ٣٣واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز سه شنبه بیشترین اثر منفی بر 
شاخص فرابورس در روز جاری نیز به نام نمادهای 
شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خارومیانه، 
ســرمایه گذاری صبا تامین و پتروشیمی زاگرس 
شد و در مقابل شرکت های سنگ آهن گهر زمین، 
پتروشیمی مارون و بیمه پاسارگاد با رشد خود مانع 

افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت وگو مطرح کرد
الگوی بازگشــت ارز صادراتی 

طراحی شود
رئیس اتاق ایران در نود و چهارمین نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخــش خصوصی با توجه به 
ادامه مشکالت صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، 
اصالح شیوه پیمان سپاری را از دولت درخواست 
کرد و گفت: اگر همچنان به شیوه قبل عمل شود، 
صادرکنندگان حرفه ای از صحنه خارج شده و افراد 
دیگری جایگزین می شوند و این تضعیف صادرات 

غیرنفتی کشور را در پی دارد.
نخستین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در سال ٩٩ برگزار شد. در این نشست رئیس 
اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و 
بخش خصوصی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، 
یادآور شد: هرچقدر دولت در مورد پیمان سپاری ارزی 
سخت گیرانه تر عمل کند، شاهد خروج حرفه ای ها از 
صحنه صادرات و ورود غیرحرفــه ای ها به این حوزه 
می شــود. در این نشســت ضمن بررسی مشکالت 
تسهیالت گیرندگان ارزی موضوع جزء )د( بند ٦ قانون 
بودجه سال ١٣٨٨، مشکالت صادرکنندگان در رابطه 
با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در ســال ١٣٩٩ و رفع تعهد ارزی 

سال ١٣٨٩ نیز بررسی شد.
در این بین فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، 
شورای گفت وگو را محل مناســبی برای تبادل 
اطالعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد 
و گفت: شورای گفت وگو باید همواره برقرار باشد. 
ضرورت برگزاری این جلســات به ویژه در دوران 
شیوع کرونا باالست چراکه اثرگذاری مثبتی روی 
وضعیت اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران پیش از 
کرونا با محدودیت های ناشی از تحریم مواجه بود و 

امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.
رئیس شــورای گفت وگو با بیــان این مطلب که 
بســیاری معتقد بودند ایــران نمی تواند از پس 
مشکالت ناشی از تحریم و کرونا برآید، تصریح کرد: 
خوشبختانه وضعیت ایران خیلی بهتر از آنچه است 
که تصور می شد؛ تعداد بیکاران ناشی از کرونا در 
مقایسه با دیگر کشورها وضعیت بهتری دارد البته 
به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب 
بود که از این پس با مشکالت غیرقابل حل مواجه 
نشویم. وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه 
برای راه اندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاه های 
ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه 
ویژه اقتصادی که مورد اســتقبال قوه قضائیه نیز 

هست تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود.
دژپسند از پیگیری های مکرر سازمان امور مالیاتی 
در مورد کد اقتصادی، روان ســازی روند شــروع 
کسب وکار و ابالغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته 
خبر داد و تأکید کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه 
شاخص شروع کســب وکار به میزان ٤٨ رتبه و 
شاخص کل نیز به میزان ١٢ رتبه ارتقا پیدا می کند.

اخبار
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شروط اعالمی برای خرید و فروش های خودرو، از میانه 
دیروز باعث سرعت بخشی به عرضه انواع خودرو در بازار 
شده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید سنوات 

قبل هم در میان آگهی ها به چشم می خورند.
به گزارش  مهر، روز دوشــنبه ســتاد تنظیم بازار با 
همکاری شــورای رقابــت، نحوه فــروش و عرضه 
خودروهای صفر کیلومتر از ســوی خودروسازان را 
تعیین کرد. در این شــیوه ها که روش های مختلفی 
را برای عرضه تولیدات کارخانه های خودروســازی 
در نظر گرفته اســت که بخش عمده ای از تولیدات، 
آنگونه که در دستورالعمل های فروش تعیین شده به 
ایفای تعهدات قبلی اختصاص می یابد؛ به نحوی که 
خودروسازان باید ٦0 درصد تولیدات خود را به منظور 
ایفای تعهدات قبلی اختصاص دهند و مابقی را در قالب 
طرح های فروش فوق العاده به دست مصرف کنندگان 

برسانند.

دور جدید نرخ گذاری خودرو و شیوه های 
جدید فروش

در این میان، خودروهایی که از سوی خودروسازان 
عرضه می شود، تنها به افرادی اختصاص خواهد یافت 
که باالی ١٨ سال سن و دارای گواهینامه رانندگی بوده 
و در عین حال، ظرف سه سال گذشته نیز خودرویی 
خریداری نکرده باشند. از سوی دیگر، ستاد تنظیم 
بازار راه را بر معامالت خودرو بســته اســت و بر این 
اساس، اجازه صلح داده نخواهد شد؛ ضمن اینکه سود 
مشارکت برای خودروهای ثبت نامی صفر تعیین شده 
تا تنها با اســتفاده از این فاکتورها، خودرو به دست 

مصرف کنندگان واقعی برسد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن اســت که قیمت 
خودروها در حاشــیه بازار، نباید بیشتر از ده درصد 
نسبت به نرخ کارخانه ای، با افزایش مواجه شود؛ به 
نحوی که اگر مثاًل قیمت یک پراید ١١١ معادل ٤٢ 
میلیون تومان درب کارخانه است، نرخ آن در سطح 
بازار نباید بیشــتر از ٤٦ میلیون و ٢00 تومان باشد؛ 
چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی شود، 
بلکه شماره گذاری نیز ممکن است دچار مشکل شود.

بر این اساس، از روز گذشته و با اعالم این روش های 
فروش از سوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، بســیاری از افرادی که خودروها 
را برای فروش با نرخ باال در پارکینگ ها نگه داشته 
بودند، را فروشــنده کرده و حجم آگهی های درج 
شده برای فروش خودرو به شــدت افزایش یافته 
است؛ به نحوی که حتی خودروهای صفر کیلومتری 
که تاریخ تولید آنها یکی دو ســال قبل است هم، 

در میان آگهی های فروش دیده می شوند. مروری 
بر آگهی های خودرو درج شــده بر روی سایت ها و 
اپلیکیشن های خرید و فروش خودرو نشان می دهد 
که اکنون بیشتر آگهی ها مربوط به خودروهای صفر 
کیلومتر اســت و نرخ برای خودروهای دست دوم 
نیز با کاهش مواجه بوده است. در واقع، بسیاری از 
بیم ورود دستگاه های نظارتی که روز گذشته ستاد 
تنظیم بازار بر نقش پررنگ آنها تاکید کرده است، بر 
معامالت خودرو نگران شده و اقدام به عرضه بیشتر 
محصوالت کرده اند؛ بنابراین روند عرضه خودرو در 

بازار سرعت گرفته است.

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
بر اساس اعالم اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت هر 
دستگاه سمند ال ایکس ١٢٧ میلیون تومان، پژو ٤0٥ 
جی ال ایکس ١٢٣ میلیــون تومان، پژو پارس ١٤٣ 
میلیون تومان، پژو ٢0٦ تیپ دو ١٣0 میلیون تومان، 
پژو ٢0٦ تیپ پنج ١٥٩ میلیون تومان، رنو تندر پالس 
٢00 میلیون تومان، دنا ١٧٣ میلیون تومان، رانا ١٢٥ 
میلیون تومان، پژو ٢0٦ صندوقــدار ١٥٩ میلیون 

تومان است.
همچنین پراید ١١١ معادل ٧٣ میلیون و ٥00 هزار 
تومان، پراید ١٣١ معادل ٧٢ میلیون تومان، سراتو 
٢000 اتومات ٤٦٥ میلیون تومان، ســاینا فول ٩0 
میلیون تومان، تیبا دو ٨٩ میلیون تومان و تیبا رینگ 

فوالدی ٨0 میلیون تومان است.

محدوده قیمت جدید خودروهای پرتیراژ 
درب کارخانه

برخی محاســبات نشــان می دهد که هر دستگاه 
خودروی پراید ١١١ معادل ٤٢ میلیون و ١00 هزار 
تومان، ســاینا ٥٩ میلیون و ٨00 هزار تومان، تیبا 
صندوقدار ٥٢ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ٥٩ میلیون 
تومان، سمند ال ایکس ٧٣ میلیون و ٤00 هزار تومان، 
دنا تیپ یک ٩٢ میلیون و ٤00 هزار تومان، پژو ٤0٥ 
معادل ٦٩ میلیون و ٣00 هزار تومان، رانا ٧٤ میلیون 
و ٢٥0 هزار تومان، پژو ٢0٦ تیــپ دو ٧٣ میلیون و 
١00 هزار تومان، پژو پارس ٨٦ میلیون و ١00 هزار 

تومان است.
همچنین محدوده قیمتی بر اســاس محاســبات 
سرانگشــتی با توجه به میانگین افزایش یافته نرخ 
قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو نیز حکایت 
از نرخ ٩٢ میلیون و ٤00 هزار تومانی برای پژو ٢0٦ 
تیپ ٥، ٥٧ میلیون و ٢00 هزار تومانی تیبا معمولی و 
٧٥ میلیون و ٩00 هزار تومانی کوئیک معمولی دارد.

با گذشت ١0روز از شروع پذیره نویسی صندوق های 
ETF، تنها ١٢درصد از ١٧هزارمیلیارد تومان مبلغ 
تعیین شده به فروش رفته است. دولت اعالم کرد قصد 
دارد بخشی از دارایی هایی خود را در قالب صندوق های 
قابل معامله یا همان ETF به بازار سهام عرضه کند. 
اولین صندوق متشکل از ســهام دولت در بانک های 
تجارت، ملت، تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین 
بود. پذیره نویســی برای خرید این واحدهــا از ١٤ام 
اردیبهشت آغاز و تا ٣١ اردیبهشت  ادامه دارد. ارزش 
روز دارایی این صندوق ٣٢هزار میلیارد تومان است که 
به همراه دو صندوق دیگر که بعدا عرضه خواهد شد به 
٥0هزارمیلیارد تومان می رسد اما به دلیل تخفیف  زیادی 
که دولت برای فروش این سهام ها در نظر گرفته است 
پولی که از مردم دریافت می شود ١٧هزارمیلیاردتومان 
خواهد بود.عباس معمارنژاد، معاون بانکی و بیمه ای وزیر 
اقتصاد، در نشست خبری خود اعالم کرد که از ١٤ام 
اردیبهشت ماه که پذیره نویســی آغاز شد تا امروز که 
٢٣ام اردیبهشت است با گذشت ١0روز به طور تقریبی 
حدود ٢هزارمیلیارد تومان از این واحدها به فروش رفته 
است. با توجه به اینکه دولت مبلغ فروش این صندوق ها 
به مردم را ١٧هزارمیلیارد تومان تعیین کرده اســت، 
فروش ٢هزارمیلیارد تومان در ١0روز تنها ١٢ درصد کل 
فروش رادربرمی گیرد که رقمی بسیار ناچیز است.این 
درحالیست که در جریان عرضه شستا در ٢٧فروردین 
ماه امسال تنها در ٣ ساعت ١0هزارمیلیارد تومان تامین 
مالی صورت گرفت و این نشان می دهد که در شرایط 
امروز و با وجود اســتقبال فراوان مردم از بازار سرمایه، 
این بازار ظرفیت بســیار بیشــتری از آنچه در عرضه 
این صندوق ها اتفاق افتاده اســت را داراست. عالوه بر 
اینکه خرید سهم این صندوق ها محدود به داشتن کد 
بورسی نیســت و افراد با کد ملی هم می توانند در این 
پذیره نویسی شــرکت کنند.به نظر می رسد استقبال 
 ETF زیادی از عرضــه دارایی های دولــت در قالب
صورت نگرفته است که می توان گفت این موضوع به 
نقدشوندگی پایین آن ها و خودداری دولت از تفویض 
مدیریت این سهام ها به سهام داران برمی گردد.هرچند 
معمارنژاد امروز اعالم کرد انتظــار می رود در روزهای 
پایانی استقبال از خرید این سهم ها توسط مردم بیشتر 
شود اما آنچه تجربه عرضه های پیشــین نشان داده 
ETF است به ما می گوید این تصمیم دولت و عرضه
ها چندان مورد توجه نه تنها فعالین بازار بلکه مردمی 
که در بازار سرمایه فعالیت ندارند هم قرار نگرفته است.

ETF ویژگی های صندوق های
وی ادامه داد: روش دیگری که براساس قانون بودجه 

سال جاری تعیین شده، صندوق های ETF است که 
اولین ویژگی آن این اســت که همه مردم ایران فارغ 
از داشــتن کد بورسی، محدودیت ســنی، شغلی و... 
می توانند خریدار بالقوه این سهام باشند. با این روش 

وسعت واگذاری بسیار افزایش پیدا می کند. 

قیمــت ســهام بانک هــا و بیمه ها در 
ETF صندوق های

معمارنژاد افزود: براساس قانون و مصوبه دولت، متوسط 
قیمت واحدهای این صندوق ها ٣0 روز قبل از فراخوان 
آگهی که روز ١٣ اردیبهشــت بــود، از آن ٢0 درصد 
تخفیف درنظر گرفته شده است. سهم بانک تجارت 
در صندوق، قیمت هر سهام آن ١0٤ تومان است که 
دیروز قیمت این سهام در بورس ٢0٦ تومان بوده  بانک 
صادرات معادل ١0٧ تومان که دیروز در بورس ٢١٢ 
بوده و هر یک از سهم بانک ملت معادل ١0٤٥ تومان 
در صندوق است که دیروز قیمت آن ٢0٩٥ بود. بیمه 
البرز معادل ٧٦٧ تومان قیمت هر سهم آن در صندوق 
بوده که دیروز در بــورس ١١٦٨ تومان و بیمه اتکایی 
امین هم ٥٩٣ در صندوق قرار گرفته اســت. مقایسه 
این قیمت ها می شــود منفعتی که مردم با خریداری 
این سهام بهره مند خواهند شد.  در ادامه، معاون وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه اجرای این طرح به بودجه کمک 
می کند، گفت: هدف دولت و وزارت اقتصاد از واگذاری 
سهام این بانک ها منفعت مردم و کسانی است که این 
سهام را خریداری می کنند و همچنین، مردمی کردن 

اقتصاد و نفوذ بازار سرمایه در سطح کشور است. 

هر یونیت ETF معادل ۱۰ هزار تومان 
به گفته وی، کل ارزش سهام بانک ها و بیمه های موجود 
در ETFها به قیمت دیــروز معادل ٣٢ هزار میلیارد 
تومان است ولی ما از مردم حدود ١٧ هزار میلیارد تومان 
پول دریافت می کنیم. دوره پذیره نویسی از ١٤ تا ٣١ 
اردیبهشت ادامه پیدا می کند. هر یونیت این صندوق 
معادل ١0 هزار تومان اســت و ترکیبی از سهام بانک 
ملت، صادرات ، تجارت، بیمه البرز و اتکایی امین است. 

سقف سرمایه گذاری در صندوق معادل 2 
میلیون تومان 

معمارنژاد افزود: ســقف ســرمایه گذاری مردم در این 
صندوق ها معادل ٢ میلیون تومان درنظر گرفته شده است 
که تقریبا این دو میلیون به قیمت امروز دو برابر خواهد 
شد. اگر تعداد پذیره نویسی زیاد باشد، تسهیم به نسبت 
خواهیم کرد که به نسبت کسانی که در شرکت سهام دارند 
به نسبت به سهام شان، سود خود را دریافت خواهند کرد. 

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص 
 تمدید ٢ ماهه قرارداد مســتاجران الزم االجراســت، گفت: از ســازندگان 
حرفه ای دارای پروژه های تکمیلی و نیمه تمام دعوت می شود تا در طرح اقدام 

ملی مسکن مشارکت کنند.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در برنامه رادیو اقتصاد در خصوص طرح 
اقدام ملی مسکن، و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار کردن 
اقشار مختلف جامعه، گفت: وزارت راه و شهرسازی عالوه بر تامین مسکن 
برای دهک های ٤ تا ٧  که شــامل ٤00 هزار واحد مسکونی است، چندین 
تفاهم نامه برای جامعه هدف از جمله فرهنگیان، کارگران و کارکنان نیروهای 
مسلح برنامه ریزی کرده است که این تفاهم نامه نیز مجموعا ٥00 هزار واحد 

مسکونی را شامل می شود.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در نظر اســت تا در حدود ٥00 هزار واحد 
مسکونی اقشار هدف جامعه ساخته شــود که در این تفاهم نامه ها جامعه 

شاغالن و بازنشستگان فرهنگیان در تفاهم با وزارت آموزش و پرورش، جامعه 
شاغالن و بازنشستگان کارگری در تفاهم با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 

و دیگری با وزارت دفاع  و پشتیبانی نیروهای مسلح خانه دار می شوند.  
عضو کابینه دولت دوازدهم ویژگی بارز طرح اقدام ملی مسکن را، شناسایی 
دقیق جامعه هدف و نیازمند مســکن و همچنین احداث مسکن در اراضی 
و زمین های دارای زیرســاخت عنوان کرد و توضیح داد: اراضی طرح اقدام 
ملی مسکن اراضی در محدوده شــهرها بوده و اراضی هســتند که دارای 
زیرساخت های الزم هســتند. همچنین در طرح اقدام ملی تالش کردیم تا 
جامعه هدف را بشناسیم و متناسب با جامعه هدف، برنامه ریزی کنیم تا با پروژه 

هایی مواجه نشویم که سازنده بسازد و متقاضی نداشته باشد.
اسالمی با اشاره به اینکه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در دو مرحله انجام 
شد، اعالم کرد: در مرحله اول ٢٣0 هزار متقاضی ثبت نام کردند که ١٣0 هزار 
نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. در عین حال با توجه به اینکه در مرحله 

اول ثبت نام مردم گله مند بودند که سایت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن زود 
بسته شده است و مردم امکان ثبت نام ندارند،  درمرحله دوم این مشکل برطرف 
شد و افرادی که متقاضی مسکن بودند توانستند در زمان مقرر همگی ثبت نام 
انجام دهند تا بعدا غربالگری شوند. هدف ما از ثبت نام این بود که به میزانی که 

زمین تهیه کرده بودیم ثبت نام انجام شود.
وی یادآور شد: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به دلیل بحران کرونا، 
به دو شیوه اینترنتی و پیامکی انجام شد. هم اکنون تعداد ثبت نامی های مرحله 
اول و دوم هم از طریق سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی، یک میلیون و ٦00 
هزار نفر شده است. در واقع متقاضیان واقعی مسکن زمان الزم داشتند که برای 

مسکن خود ثبت نام کنند.
به گفته اسالمی، در این فرآیند برآورد این است که ٨00 هزار نفر واجد شرایط 
دریافت مسکن ملی هستند که این تعداد متقاضی دریافت مسکن ملی  در 

برنامه دریافت مسکن قرار گرفته اند.

ریزش شدید قیمت خودرو

تب و تاب دالالن برای فروش خودروها
با گذشت ١۰روز تنها ١2درصد از عرضه ها جذب شده است

استقبال سرد مردم از عرضه ETF دولتی

وزیر راه و شهرسازی؛

مصوبه تمدید ۲ماهه  قرارداد  مستاجران الزم االجراست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در بازار آزاد به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طرح قدیم ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، 

نیم سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۰۳ دالر و ۴۳ سنت و هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز ۶۸۷ هزار و ۹۳۳ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هفتم،شماره 1913|  چهار شنبه 24  اردیبهشت ماه

نقش  هدایت کننده  ارز
مرتضی ایمانی راد، کارشناس اقتصادی

بازار ارز در هفته های اخیر دستخوش نابسامانی شده و بر خالف اظهارنظر مسئوالن مبنی بر ثابت بازار و کنترل آن شاهد افزایش قیمت ها در این بازار هستیم. بازارهای مالی موازی با این بازار زشد بی سابقه ای را تجربه می کنند که طبیعی 
است تاثیرات این افزایش ارزش ها به بازار ارز نیز برسد. بازار سکه و خودرو در هفته های اخیر با افزایش چشمگیر قیمت ها و تقاضا مواجه شده اند که بازار ارز به عنوان بازار موازی با آنها دچار رشد قیمت شده است. 

البته همواره در اقتصاد ایران شاهد تاثیرپذیرفتن بازارهای داخلی از نرخ ارز هستیم. زمانی که ایران از برجام خارج شد و هنگامی که در لیست FATF قرار نگرفت نیز همین اتفاق افتاد. در حال حاضر نیز بحران کرونا و باز شدن بازارها بعد از 
تعطیالت طوالنی مدت را داریم که بازارها به دنبال جبران نبود تقاضا هستند. قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود بنابراین تغییرات قیمتی بخش بورس، مستغالت، خودرو، گروه های کاالیی، اوراق بدهی و طال را 

می توان با کمک قیمت ارز و پیش بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد. در حال حاضر 
قیمت دالر باالتر از ۱۵ هزار تومان شده است و به این دلیل که قیمت ارز نقش هدایت کننده را در اقتصاد ایران بازی می کند در این شرایط سایر قیمت ها به میزان قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز تبعیت می کنند. البته باید در توضیح بیشتر 
اشاره کرد که ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشکالت مرتبط با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و سخت تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی فشار بر بازار ارز ایران را باال می برد. همچنین فشارهای قابل 

توجهی نیز از ناحیه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد. 

اســفندیاری پــور از پرداخت ۸۰ درصــد وجه گندم 
خریداری شده خبر داد. اسماعیل اسفندیاری پور مجری 
طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت 
برداشت گندم اظهار کرد: بنابر آخرین آمار یک میلیون 
و ۳۵ هزار تن گندم با ارزش بالغ بر ۲ هزار و ۵۹۸ میلیارد 
تومان از کشاورزان خریداری شده است. وی از پرداخت 
۸۰ درصد وجه گندم به کشاورزان خبر داد. اسفندیاری 
پور با اشاره به اینکه برداشت گندم از ۹ استان کشور در 
حال انجام است، بیان کرد: در حال حاضر گندم تولیدی 
از اســتان های ایالم، بوشــهر، جنوب کرمان، جیرفت 
کهنوج، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، 
هرمزگان، کرمانشاه برداشت می شود. مجری طرح گندم 
ادامه داد: تاکنون ۳۰۱ هزار هکتار گندم آبی و ۱۴۵ هزار 

هکتاد گندم دیم برداشت می شود.
به گفته وی، با توجه به تاخیر برداشت گندم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ناشی از بارندگی ها، ۱۱ درصد از 
سال گذشته عقب هستیم. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به اینکه خوزستان با ۷۰۰ هزار تن رتبه اول خرید 
تضمینی گندم را به خود اختصاص داده است، بیان کرد: 
بوشهر با ۹۶ هزار تن، ایالم ۷۴ هزار تن، فارس ۶۵ هزار 
تن و جیرفت کهنوج با ۶۱ هزار تن رتبه های بعدی خرید 
تضمینی گندم را به خود اختصاص داده اند. وی متوسط 
قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۲ هزار و ۵۱۶ 
تومان اعالم کرد و گفت: کارخانه های ماکارانی هر کیلو 

گندم دوروم را ۱۰ درصد باالتر از نرخ مصوب با قیمت 
۲ هزار و ۸۶۰ تومان از کشاورزان خریداری می کنند.

اسفندیاری پور با بیان اینکه گندم های تولیدی استان 
اقلیم گرم و خشک در حال برداشت است، افزود: استان 
گلستان از ۱۰ خرداد برداشت گندم خود را آغاز می کند 
و ســپس مناطق معتدل گرم وارد گردونه برداشــت 
می شوند. این مقام مســئول مجموع برداشت گندم 
امسال را ۱۴ میلیون تن اعالم کرد و افزود: این در حالی 
است که ظرفیت تولید بیش از این رقم است، اما تحقق 
این موضوع مستلزم چند شــرط همچون پرداخت به 
موقع مطالبات گندمکاران و همکاری بانک ها با شرکت 
بازرگانی دولتی است.وی از بروز بیماری های مختلف 
گندم در برخی اســتان ها خبر داد و گفت: کشاورزان 
استان های غربی و شمال غرب که اقلیم مشابه خراسان 
رضوی، خراسان شمالی و فارس دارند، به سبب شیوع 
بیماری های متعدد همچون خوشه گندم، زنگ گندم 
و سن گندم توصیه می شود که با کارشناسان مشورت 
کنند تا از این حیث خسارتی متحمل نشوند. اسفندیاری 
پور در پایان با بیان اینکه امکان تامین گندم مورد نیاز از 
محل تولید داخل وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به 
وضعیت فعلی مزارع با تالش کشاورزان امکان تامین 
گندم مورد نیاز از محل داخل وجــود دارد و تنها برای 
تحقق این امر نیاز است که بخش های حاکمیتی کمک 

کنند تا گندم از چرخه خرید دولت خارج نشود.

رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شــوراها گفت: 
افزایش حق مسکن دوای درد جامعه کارگری نیست 
و باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. فرامرز توفیقی در 
مورد جلســه شــورای عالی کار در مورد حق مسکن 
کارگران، اظهار داشــت: اگر قرار باشــد بحث عدالت 
دســتمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و 
فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا 
نخواهند کرد.نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
افزود: سال های متمادی است حق طبیعی کارگران 
در تأمین هزینه های معیشت به دلیل منصفانه نبودن 
دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه های مختلفی 
همچون اجرای هدفمندی یارانه، باال و پایین شدن نرخ 

حامل های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حاال 
هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شــده است. وی ادامه 
داد: در سال ۹۸ شاهد باالترین نرخ طالق و پایین ترین 
نرخ ازدواج و زاد ولد بودیم، سرکوب دستمزد یکی از 
عوامل بروز چنین مسائلی اســت. توفیقی گفت: ۱۳ 
میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شــده مستقیم و ۳ میلیون 
شاغل غیرمستقیم داریم یعنی سه پنجم کشور کارگر 
محسوب می شوند و این وضع معیشت و درآمد آنهاست.

توفیقی تصریح کرد: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر 
نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان 
کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه 

به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

همزمان بــا افزایش قیمت 
ها در بازارهای طال، ســکه، 
خــودرو و... شــاهد افزایش 
قیمت و صعــود قیمت دالر 
در بازار نیز هستیم. نرخ دالر 
در بازار تا هفده هزار و صد و بیست تومان افزایش یافته 
و پیش بینی برای افزایش بیشتر آن نیز محتمل است. 
بازارهای مــوازی با بازار ارز در هفته های اخیر شــیب 
تند افزایش قیمت را داشــته اند و بر اساس تجربیاتی 

که در سالهای اخیر اقتصاد ایران با آنها روبرو بوده تاثیر 
این افزایش قیمت ها بر بازارهای موازی نیز مثبت بوده 
است. البته باید خاطرنشان کرد که نرخ ارز در بازار ایران 
در سال ۹۹ در حال افزایش خواهد بود و چنین افزایش 
فرصت قابل توجهی را بر اقتصادی را فراهم خواهد کرد. 
مدیران و صاحبان کسب وکارها از نرخ های باالی روند 
ارز در سال آینده می توانند اســتفاده کنند تا فعالیت 
بین المللی خود را گسترش دهند. فعالیت بین المللی 
همراه با مشکالت جدی است ولی سودهای قابل توجهی 
در این گونه فعالیت ها وجود دارد. در همین رابطه رییس 
کانون صرافان با اشــاره به اینکه رشد قیمت   ها در بازار 
خودرو و سایر بازارهای جذاب سرمایه گذاری از عوامل 

تاثیرگذار در افزایش قیمت   های بازار ارز اســت، گفت: 
نباید همه توجه را روی ارز گذاشــته و از مدیریت سایر 
بازارهای موازی غفلت کنیم. »کامران ســلطانی زاده« 
درباره رشد قیمت   ها در بازار ارز، گـفت: همه فاکتورها و 
عوامل اقتصادی به هم مرتبط بوده و بازارهای مختلف از 
یکدیگر تاثیر می گیرند. وی گفت: در هفته های اخیر، 
به دلیل رشد قیمت   ها، جذابیت خرید و فروش ارز باال تر 
رفته و به تبع آن، میزان مراجعه به صرافی ها برای خرید 
افزایش یافته اســت. رییس کانون صرافان با اشاره به 
فرصت آربیتراژ در قیمت ارز )فاصله قیمتی میان نرخ 
صرافی و نرخ بازار آزاد(، گفــت: در برخی موارد، عمده 
خریداران ارز افرادی هستند که ارز را از صرافی ها خریده 

و برای فروش به بازار آزاد می برند که این گروه، دالالن و 
واسطه ها هستند. سلطانی زاده خاطر نشان کرد: زمانی 
که قیمت ارز باال می رود فعالیت های این گروه زیاد شده 
و اقدام به خریــد ارز از صرافی های می کنند؛ در صورت 
افت قیمت ارز، فعالیت آنها نیز کاهش می یابد. وی گفت: 
هرچه که فاصله قیمتی بین ارز صرافی و ارز بازار آزاد کمتر 
باشد شلوغی جلوی صرافی ها کمتر می شود. سلطانی زاده 
درباره علت رشد قیمت   ها در بازار ارز گفت: در دوره های 
مختلف، بازارهای موازی تاثیر منفی بر بازار ارز داشته اند؛ 
به عنوان مثال افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر از 
عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز بوده به طوری که قیمت ارز از 

این موضوع تاثیر گرفته است.

نرخ  دالر با نوسان در بازارهای موازی به باالی 17 هزار تومان رسید

تکاپوی دوباره دالالن ارز
دالر 17 هزار و صد و بیست تومان خرید و فروش شد
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باید ماده 41 اجرا شود

افزایش حق مسکن دوای درد کارگران نیست

رویکردهای نوین آموزشی در دنیا بر مبنای توسعه 
فردی و مهارت آموزی شکل جدیدی به خود گرفته 
است و هم زمان با تجربه متفاوت جهانی، در دوران 
شــیوع ویروس کرونــا ثابت کرد که بــرای تداوم 
فعالیت های آموزشــی باید ابزارها و جایگزین های 
مناسبی تعبیه شــود. در همین رابطه اپلیکیشن 
۳۶۰ درجه اولین گام تحول نظام آموزشی نوین را 
برداشت. خسرو سلجوقی عضو هیات مدیره شرکت 
پرگان ضمن اعالم این خبر گفت:  این ســامانه با 
رویکــرد منحصربه فرد خود در یــک چرخه ۳۶۰ 
درجه ای در چهار بخش سنجش، آموزش، رویش 
و پرورش تالش کرده اســت کلیه نیازها و گام های 
اساسی توسعه فردی را از شناخت تا مهارت آموزی و 

هدایت فردی مدنظر قرار دهد.
وی ضمن اشاره به ضرورت جلب اطمینان خانواده ها 
از روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان افزود: طبق 
آمار یونســکو با توجه به بحران پیش آمده بیش از 
۴۰۰ میلیون دانش آموز در سراسر جهان از تحصیل 
بازمانده اند و شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها، مسئولیت خطیری بر عهده فعاالن عرصه 
خدمات الکترونیکی قرار داد؛ تا در کوتاهترین زمان، 
برای تداوم فعالیت روزمره آموزشی دانش آموزان 
و دانشجویان چاره ای بیندیشند. در همین راستا، 

به یاری خداوند با بهره گیــری از فناوریهای نوین 
ارتباطی در کمترین زمان ممکن سکوی یکپارچه 
یادگیری برخط، در قالب نسخه رایگان اپلیکیشن 
۳۶۰ درجه در دســترس کاربران ایرانی در سراسر 
کشور قرار گرفته اســت. در این برنامک، محتوای 
آموزشی تمام دوره های تحصیلی به تفکیک دروس 
در قالب ویدیوهای آموزشی به طور رایگان بارگذاری 
شــده و دانش آموزان پس از نصب اپلیکیشن قادر 
خواهند بود از فیلمهای آموزشــی محتوای درسی 
در سامانه اســتفاده کنند. در حال حاضر محتوای 
دوره ابتدایی همراه با محتوای بیش از ۱۰۰۰ دوره 
مهارتی بارگذاری شده است و روزانه این محتوا در 

حال افزایش است.
گفتنی است، خوشبختانه طی هماهنگی های انجام 
شده با وزارت محترم آموزش وپرورش تمام محتوای 
آموزشی مدارس مورد تأیید عالی ترین مرجع ارائه 
و نظارت بر محتوای درسی کشور، سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی قرارگرفته و از استانداردهای 
الزم برخوردار است. الزم به یادآوری است دسترسی 
به کلیه خدمات چهارگانه اپلیکیشــن ۳۶۰ درجه 
در این روزها به طور رایگان ممکن شده است و در 
گام نخست برای ســامانه عامل اندروید همسازی 

شده است.

تحول نظام آموزشی با فناوریهای نوین ارتباطی

پرداخت ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران

صنعت فوالد ایران به عنوان 
یکی از صنایع درآمدزا مدتی 
است دچار مشکالت فروانی 
شده است. رانت موجود در 
این بازار که از اختالف قیمت 
فروش این فلز در بورس کاال و بازار آزاد نشات می گیرد 
مشکالتی را برای فعاالن این صنعت ایجاد کرده است. 
عرضه ماهانه ۳۰۰ هزار تن ورق فوالدی در بورس کاال 
و اختالف قیمت آن در بورس کاال با بازار آزاد ماهانه 
دو هزار میلیارد تومان رانت معادل ۲۴ هزار میلیارد 
تومان رانت ساالنه در این صنعت توزیع می کند. به 
عقیده فعاالن بازار مسئوالن با تصمیمات خود موجب 
توزیع رانت می شوند و تقاضاهای سوداگرانه از تقاضای 
مصرفی پیشی می گیرد. اگر فوالد با قیمت بازار عرضه 
شود، مطمئناً تقاضا کاهش یافته و به تبع آن، قیمت 
هم پایین خواهد آمد، زیرا در حال حاضر ما در دوران 

رکود قرار داریم و تقاضاهای بازار، مصرفی نیست.
در همین رابطه رضا محتشــمی پور، معاون نظارت 
بورس کاال، گفت: اعمال قیمت های دستوری در یک 
حلقه از زنجیره فوالد قطعا همه بخش های زنجیره 
تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال، ابالغ 
نرخ دستوری برای شمش فوادی، رانت زیادی برای 

محصوالت پایین دســتی آن ایجاد می کند. به گفته 
محتشمی پور، ذات قیمت گذاری دستوری و تعیین 
مشهود و نامشهود قیمت از طریق حذف معامالت، 
واقعیتی اســت که اخیرا به پدیده اصلی و رایج بازار 
فوالد تبدیل شده است و رانت حاصل از این مداخالت 

تمامی زنجیره تولید فوالد را در بر خواهد گرفت.
محتشــمی پور درخصوص نرخ گذاری دستوری در 
بورس کاال و اثر آن بر بازار گفت: نابسامانی های بازار 
فوالد ناشی از نبود یک ســاختار به منظور مدیریت 
بازار )یا حتی مقررات گذار( است و شاهد هستیم که 

بخش های مختلف زنجیره ارزش و همچنین بازار فوالد 
در نبود یک نهاد هماهنگ کننده دچار تعارض منافع 
زیادی هستند. خصوصا در وضعیتی که بخش هایی 
از دولت فکر می کنند می توانند نوسان قیمت ها را با 
نرخ گذاری های دستوری بدون قاعده منطقی مدیریت 
کنند. این اتفاق در گذشته در بازار و صنعت محصوالت 
پتروشیمی خودنمایی می کرد اما در حال حاضر تا حد 
زیادی این مشکل مرتفع شده و می توان از تجربیات 
آن در بازار فوالد بهره برد. ذات قیمت گذاری دستوری 
و تعیین مشهود و نامشــهود قیمت از طریق حذف 

معامالت، واقعیتی است که اخیرا به پدیده اصلی و رایج 
بازار تبدیل شده است. رانت حاصل از این مداخالت 

تمامی زنجیره تولید فوالد را در بر خواهد گرفت.
گفتنی است سهمیه های خرید از بورس کاال توسط 
وزارت صمت تعیین می شود و به نظر می رسد بازار 
فوالد نیازمنــد بازنگری جــدی در حوزه تخصیص 
سهمیه هاســت. تا زمانی که وزارت صمت در حوزه 
ســهمیه بندی سیاست کارآ و شــفافی را در پیش 
نگیرد، احتماال شاهد ادامه انتفاع سواگران ودالالن از 

نابه سامانی بازار خواهیم بود.

اختالف  قیمت  ورق  فوالدی  در بورس  كاال   و بازار  آزاد  رانت  ساالنه 24هزار میلیاردی به  دنبال دارد

رانت  سنگین  در  بازار  فوالد
عملکرد بورس كاال در كشف قیمت فوالد شفاف نیست

رانت سنگین در فوالد
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در بورس کاال شاهد عدم شفافیت در اعالم قیمت ها هستیم که موجب شده بازار فوالد با رانت هزاران میلیارد تومانی روبرو باشد. در بورس کاال هر کیلو فوالد را تا ۶ هزار تومان معامله می کنند که در حاشیه بازار و 
بازار آزد این رقم به ۱۱ هزار تومان می رسد که سود حاشیه بازار بسیار زیاد است. اگر در بورس کاال قیمت ها با شفافیت بیشتری تعیین شوند دالالن نمی توانند از این اتفاق به سود خود استفاده کنند. 

باید در رابطه با این بازار نحوه کشف قیمت، اطالعات خریداران و فروشندگان در اختیار قرار بگیرد و تمام اطالعات شفاف سازی شود تا بتوان در بورس کاال قیمت منطقی تعیین شود. در غیر این صورت و با ادامه 
این روند فعلی شاهد هستیم که رانت هزاران میلیاردی در این فرآیند ایجاد می شود. اگر معامالت فوالد شفاف است، اختالف ۵ هزار تومانی قیمت ورق فوالدی در بازار و بورس کاال از کجا ایجاد شده است. به هر 
ترتیب اختالف بسیار زیاد بین قیمت فوالد در معامالت بورس کاال و بازار آزاد مشکل آفرین شده است. این اختالف قیمت نشان می دهد که در بورس کاال سازوکار عرضه و تقاضا حاکم نیست و در واقع، قیمت گذاری 

دستوری، رانت بزرگ وسنگینی را برای واسطه ها ایجاد کرده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک مقام مســئول با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام 
ذخایر خوبی در زمینه نهاده ها دارد اما اقدام به عرضه این 
ذخایر برای تنظیم بازار نمی کند، گفت: لغو قانون تمرکز، به 

مشکالت تولید دامن زده است.
حبیب اســداهلل نژاد، نایب رئیس کانــون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی کشور با اشــاره به اینکه تأمین و توزیع 
نهاده های دامی همچنان با مشکل مواجه است، گفت: این در 
حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر بسیار خوبی 
در این زمینه دارد اما اقدام به عرضه این ذخایر برای تنظیم 
بازار نمی کند. وی با اشــاره به نقش شرکت پشتیبانی امور 
دام در تنظیم بازار نهاده های دامی، افزود: این شــرکت هم 
اکنون بیش از ۵۰۰ هزار تن ذخیره سویا دارد در حالی که 
قیمت سویا در بازار به دلیل کمبود عرضه حدود ۲ برابر نرخ 
مصوب آن شده است. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: 
الزم است که شرکت مذکور ذخایر سویا و ذرت خود را آزاد 
کند تا قیمت ها در بازار متعادل شود. اسداهلل نژاد با بیان اینکه 
همچنان با کمبود عرضه نهاده ها در بازار مواجه هستیم، گفت: 
تولیدکنندگان به سختی نهاده های مورد نیازشان را تأمین 
می کنند که یک دلیل آن عدم تخصیص به موقع ارز و دلیل 

دیگر نیز عدم تسریع در توزیع نهاده ها است.
وی قیمت هر کیلوگرم سویا را در بازار آزاد بیش از ۴,۵۰۰ 
تومان و قیمت ذرت را ۲,۴۰۰ تومان اعالم کرد این در حالی 
است که قیمت مصوب سویا ۲,۵۵۰ تومان و ذرت۱,۳۵۰ 

تومان است. اسداهلل نژاد تاکید کرد: این نهاده ها همه با ارز 
۴۲۰۰ تومانی وارد شــده اند نه ارز نیمایی یا ارز آزاد و آنچه 
باعث چنین شرایطی شده عدم توزیع مناسب و عدم نظارت 
بر توزیع اســت در حالی که این اقدامات بــه راحتی قابل 
ساماندهی بوده اما اراده کافی برای انجام آن وجود نداشته 
است. وی گفت: باید به دولت هشدار بدهیم که با ادامه این 
روند و عدم توجه به تولیدکنندگان و به خطر افتادن استمرار 
و پایداری تولید با حذف و یا بی رغبتی مرغداران برای تولید 

قیمت مرغ به حدود ۲۰ هزار تومان خواهد رسید.
اسداهلل نژاد افزود: این مشکالت فقط مربوط به صنف ما نیست 
و دامداران را نیز گرفتار کرده است. وی با بیان اینکه مکاتبات 
با دولت و وزارت جهاد کشاورزی تاکنون راه به جایی نبرده 
است، گفت: متأسفانه مسئوالن به رسانه های خبری، مردم و 
تولیدکنندگان واقعیت را نمی گویند و مرتب اعالم می کنند 
کمبودی وجود ندارد و بزودی مشــکالت رفع می شود اما 

بعد از گذشت ماه ها هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.
اسداهلل نژاد قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی و پراکندگی 
مسئولیت ها در دستگاه های مختلف را از دیگر دالیل این 
چالش ها عنوان کرد و افزود: دســتگاه های متولی تولید و 
تنظیم بازار موازی یکدیگر عمل می کنند و تولیدکنندگان 
نمی دانند باید به کــدام یک از این دســتگاه ها برای حل 
مشکالت خود مراجعه کنند و عماًل وظایف را بین هم پاس 

کاری می کنند.

لغو قانون تمركز به مشکالت تولید دامن زده است

دولت ذخایر نهاده ای خوبی دارد اما توزیع نمی کند
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 سایت تجربيات استارتاپ ها
 راه اندازی شد

سایت اینوبیز )سایت تجربیات استارتاپ ها( با هدف 
فراهم کردن فرصتی برای توســعه و تنوع دادن به 
زیســت بوم اســتارتاپی اقتصاد دیجیتال کشور به 
همت ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری راه اندازی شد.به گزارش معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، این سایت با جمع آوری 
اطالعات مربوط به بیش از یک هزار و ۲۰۰ استارتاپ 
فعال و موفق ایران و جهان در حوزه های مختلف سعی 
بر آن دارد برای مخاطبــان و عالقه مندان این حوزه 
ها الگوهای موفق کسب وکار را معرفی کند تا از این 
طریق، زمینه ایده پردازی برای رونق کسب وکارهای 
ایرانی فراهم شود.ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با حمایت از راه اندازی ســایت 
اینوبیز در تالش است تا به هدف متنوع سازی زیست 
بوم استارتاپی دســت یابد.در این سایت موضوعات 
مختلفی مانند مدیریت پســماند، مدیریت آلودگی 
هوا، مدیریت آب و خشکســالی، نوآوری اجتماعی، 
انرژی، گردشگری، ســیمان و بتن، معدن، آموزش، 
بیمه، ورزش و سالمت جسمانی و کشاورزی و سالمت 
دیجیتال آمده است.همچنین داده نماهای مرتبط 
با فناوری های اولویت  دار ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از جمله بالکچین، 
هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا، واقعیت گسترده 
)افزوده و مجازی(، شهر هوشمند، تولید هوشمند و 
خانه هوشمند نیز در این سایت تجمیع و گرآوری شده 
است.کاربران می توانند اطالعات کامل استارتاپ ها را 
بر اساس موضوع فناوری، مخاطب و مدل درآمدی 
جستجو کنند، در ســایت اینوبیز، بانک اطالعاتی 
اســتارتاپ ها به صورت داینامیک و پویــا  قرار داده 
شده اســت به طوریکه اطالعات آخرین و بهترین 
استارتاپ ها در هر یک از حوزه های مذکور به صورت 

پیوسته و هفتگی به روزرسانی می شود.

ستاری:
 شــكل گيری زیســت بوم فناوری و 
نوآوری با سرعت بيشتری پيش می رود

معاون علمی و فناوری رییــس جمهوری، ایجاد نگاه 
جدید در این استان برای سرمایه گذاری روی ایده های 
جوانان و کســب و کارهای نوپا را قابل تقدیر دانست 
و گفت: شــکل گیری زیســت بوم فناوری و نوآوری 
دستاوردهای زیادی داشته است که در بحران کرونا 
شاهد آن بودیم و فعاالن حوزه دانش بنیان برای مقابله 
با این بیماری اقدامات خوبی از ساخت کیت تشخیص 
تا مواد ضد عفونی کننده انجام دادند.به گزارش سیتنا، 
پردیس نوآوری و فناوری )دره فناوری( فارس در سفر 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به 
استان فارس افتتاح شد تا محلی برای رونق فعالیت های 
استارتاپی و توسعه محصوالت دانش بنیان باشد.معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری در حاشیه این مراسم 
گفت: راه اندازی این پردیس نوآوری فعالیتی است که 
با همکاری و حمایت خیرین، دانشگاه شیراز و دولت 
انجام شد تا شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری 
با سرعت بیشتری پیش رود. این زیست بوم اکنون نیز 
در این استان وجود دارد و حمایت دانشگاه، خیرین و 
سرمایه گذاران از آن و از ایده های جوانان خالق اتفاق 
مهمی است که شاهد آن هستیم.ستاری در ادامه بیان 
کرد: در حال حاضر نگاه جدیدی در دانشگاه شیراز ایجاد 
شده است، نگاهی که در آن حمایت از کسب و کارهای 
نوپا و نوآوری ها جای خود را به خوبی باز کرده اســت. 
البته استانداری نیز در کنار این موارد اقدامات مناسبی 
را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان به کمک زیست بوم 

فناوری و نوآوری انجام داده است.

اخبار

همزمان بــا ورود 
بی سر و صدا ولی 
خطرنــاک کرونا 
بــه کشــورمان، 
 برخی از مشــاغل 
آنالین بــا مدیریــت بهینه، بهتریــن بهره 
برداری و ارائــه خدمات را در ایــن دوران از 
 خود بروز دادنــد و برنده جــدال با ویروس

 کرونا شدند.

 شــیوع کرونــا در دنیــا، فرصتــی بــرای 
ارائه پتانســیل هــای نهفته، به ویــژه برای 
کشــورهایی بود که هنوز درک شــفافی از 
 قرار گرفتن در عصــر دیجیتال و مارکتینگ

 آنالین نداشتند.
 شــوک کرونا کافی بود تا کســب و کارهای 
سنتی که پیش از این به دیده تفنن به کسب 
و کارهای آنالین و استارتاپ ها می نگریستند 
متوجه ضرورت چنین بسترهایی برای فروش 

شوند.
 شاید شــیوع ویروس کرونا در این کشورها 
که ایران نیــز یکی از آنها به شــمار می آید، 

فرصتی برای تمرین بهره  وری از پتانســیل 
های نهفتــه و قــرار گرفتــن در دایره عصر 
 نویــن تکنولــوژی و اســتفاده از ابزارهای

 نوین باشد. 
در ایــن میــان فرمانــده نیــروی انتظامی 
هوشمندســازی پلیــس را از برنامــه های 
مهم ناجا بیان کــرد و گفت: »بــا این طرح 
در ارائــه خدمات بــه مردم شــاهد تحول 
خواهیم بــود.« »کســب و کار« در گفتگو 
با دو کارشــناس، فرصت و تهدیــد تجارت 
 الکترونیک در روزهای کرونایی را بررســی

 می کند. 

یک روز نگذشــته که 
یکی از مهم ترین وقایع 
مربــوط بــه ارزهای 
دیجیتال اتفــاق افتاد 
و بیت کوین ســومین 
نصف شدن پاداش استخراج )Halving( خود را تجربه 
کرد. گلوگاه فعاالن این صنعت در ایران خأل قانونی بود که 
طی سال گذشته اعتراض آنها را در پی داشت. بر آن شدیم 
تا در جریان آخرین فعالیت های این صنعت در ایران در 
آستانه سومین هاوینگ بیت کوین قرار بگیریم. به همین 
دلیل پای صحبت های دبیر کارگروه ماینینگ انجمن 
بالکچین ایران نشستیم. گفتگوی »کسب و کار« با علی 

بابک نیا را در ادامه می خوانید.

؟  چه قوانینی در داخل کشــور، ســد راه 
صنعتگران رمزارز شد؟

با وجود اعالم ریاست جمهور محترم در اجالس سران 
کوالالمپور ۲۰۱۹ و ضمن تاکید دبیر شورایعالی فضای 
مجازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
معاونت هــای حقوقی و علمی ریاســت جمهوری 
همچنین تایید وزارت های ارتباطات، صمت و اقتصاد 

مبنی بر پتانسیل و تاثیرات مثبت رمزارزها بر صنایع 
و کســب و کار های نوین و حتی مبادالت ارزی بین 
المللی،  متاسفانه متن مصوبه هیئت دولت دو ایراد 
بزرگ و اساسی داشت. ایراد نخست این بود که موضوع 
تعیین تکلیف دستگاه های موجود در کشور که فعاالن 
این صنعت برای خرید آن سرمایه زیادی کرده بودند و 
شاغالن بسیار زیادی را مشغول کرده بود، متاسفانه در 
مصوبه هیات دولت مغفول مانده بود. از اینرو این مصوبه 
تمهیداتی برای تعیین تکلیف دستگاه های موجود در 
کشور نیندیشیده بود. از طرفی هم این مصوبه دارای 
ایراداتی در حوزه نرخ حامل های انرژی و تعرفه های 
برق و گاز مصرفی بود که ما در انجمن هر دو مقوله را به 

طور همزمان شروع به پیگیری کردیم.

؟   پیگیری انجمن در مورد اين دو مقوله از چه 
کانال هايی انجام شد؟

بحث نرخ حامل های انرژی به سازمان های و ادارات 
مختلفی مربوط می شود که نحوه پیگیری آنها متفاوت 
است؛ ولی متولی اصلی تعیین تکلیف دستگاه های 
موجود در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاالست. به 
همین دلیل ما سلسله جلسات متعددی را در کمیته 
ها و کمیسیون های تخصصی با مسئوالن ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال داشتیم که در نهایت ریشه یابی شد که 
این مشکل از کجا آغاز شده و دلیل آن چیست. دلیل 

آن فقدان و خأل قانونی بود زیرا دستگاه های مجری 
و متولیان امر فناوری ها و صنایع نوین را باید درک 
کنند تا نسبت به قانون گذاری اقدام کنند؛ اما سرعت 
فناوری های نوین بیشتر از سرعت قانون گذاری در 
کشور ماست و اگر این سرعت رعایت نشود چنین 
مشکالتی به وجود می آید؛ یعنی تکنولوژی می آید و 
صنایع شکل می گیرد؛ ولی هنوز با وجود مدت زمانی 
که از توسعه این صنعت گذشته، قانون گذاری در این 

حوزه به شکل کاملی انجام نشده است. 

؟   چه چاره انديشــی برای فعالیت قانونی 
ماينرها ازسوی متولیان مربوطه انديشیده شد؟

در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و مسئوالن تصمیم 
ساز و تصمیم گیرنده متوجه ایراد و خأل قانونی در این 
حوزه شدند و سلســله پیگیری ها و مکاتباتی ازسوی 
انجمن بالکچین با معاونت های مختلف ریاست جمهوری 
از جمله معاونت حقوقی، معاونت علمی و فناوری و وزرای 
مربوطه مثل صنعت و آی.ســی.تی برقرار شد. به این 
ترتیب بحث های کارشناسی زیادی انجام شد تا صحت و 
سقم های این اطالعات به تایید مسئوالن مربوطه رسید. 
در نهایت تصمیم بر این شد که هیات محترم دولت در 
زمان مناسبی نسبت به اصالح مصوبه درخصوص تعیین 
وضعیت دستگاه های موجود در کشور در قالب یک طرح 

خوداظهاری رسیدگی کند و مصوبه اصالح شود.

؟   تکلیف دســتگاه های ماينر موجود در 
کشــور که پیش از اين طبــق قانون قاچاق 

محسوب می شدند، چه شد؟
 در اصالحیه مصوببه هیات دولت به شکل کلی این 
طور تدوین شــده که فعاالن این صنعت مجوزهای 
مربوطــه را از وزارت صنعت، معــدن و تجارت اخذ 
کنند و فعاالن، دســتگاه هایی کــه در حال حاضر 
مشغول در فارم یا مورد استفاده قرار خواهند گرفت 
را در قالــب خوداظهاری در ســامانه مربوطه ارائه و 
نسبت به پرداخت عوارض گمرکی که به دلیل خأل 
قانونی مغفول مانده بود اقدام کنند و به نوعی بحث 
خوداظهاری انجام شود و دستگاه ها مشکل حقوقی 
و قانونی خود را مرتفع کنند. امیدواریم مصوبه هیات 

دولت در آینده نزدیک اصالح شود. 

؟   تکلیف دستگاه های ماينری که ازسوی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال ضبط شده، چیست؟

در این بین ما با توجه به تعــدد پرونده های تعزیراتی از 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و اداره کل تعزیرات کشور 
خواهش کردیم که با دارندگان پرونده های تعزیراتی فعال 
همکاری و مماشات کنند و با توجه به شرایط خاص دنیا 
به دلیل شیوع بیماری کرونا و تحریم ها و مشکالتی که 
خیلی از صنعتگران ما با آن دست به گریبان هستند، در 
سال جهش تولید این فعاالن را مورد حمایت قرار دهند. 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال با توجه به همین موارد مساعدت 
و با ابالغیه ای به سازمان تعزیرات اعالم کردند که با توجه 
به این قضیه که در هیات دولت در حال بررسی است و در 
آینده ای نه چندان دور مشکل دستگاه ها حل می شود 
دیگر از صدور احکام جدید تعزیراتی یــا اجرای احکام 
تعزیراتی خودداری کنند و فرصتی به فعاالنی که پرونده 
دارند، بدهند تا مشکل حل شود و متعاقب آن رئیس کل 
سازمان تعزیرات کشور مکاتبه ای با اداره کل های مختلف 
و کمیسیون های استانی کردند و به قضات اعالم نمودند 
که از صدور احکام جدید اجتنــاب کنند و فرصتی را به 
دارندگان پرونده های تعزیراتی بدهند. این اتفاق بزرگی 
است برای تمام فعاالن صنعت ارزهای دیجیتال که پیش 
از این به دلیل خأل قانونی دچار سردرگمی و در برزخی 
بودند. زیرا از یک طرف خواهــان فعالیت قانونی بودند؛ 
ولی از طرف دیگر دستگاه هایشان قاچاق محسوب می 
شد. با این اتفاقات این مشکالت حل و گره بزرگی از این 
صنعت باز می شود و این صنعت خیلی بهتر از صنایع دیگر 
بازدهی خواهد داشت و ایجاد اشتغال خواهد کرد. طرح 
خوداظهاری دستگاه های ماینر مزایای متعددی دارد از 
جمله اینکه دیگر فعالیت ها زیرزمینی اتفاق نمی افتد. 
همه دارندگان این دستگاه ها در قالب طرح خوداظهاری، 
فعالیت خود را به صورت رسمی معرفی و مجوزهای الزم را 
اخذ می کنند. این روند حتی شاید در آینده در درآمدهای 

مالیاتی کشور نقش بسزایی داشته باشد. 

وقتی پليس نيز هوشمندسازی را در صدر برنامه های خود قرار داده است

آنالین ها  برنده  دوئل با کرونا 

سرعت صنایع و فناوری های نوین بيشتر از سرعت قانون گذاری در ایران

ماینینگ،  قربانی کندی قانون گذاری
با انجام شدن سومين هاوینگ بيت كوین، ارزش این ارز دیجيتال صعودی شد

ماینرها زیر ذره بين قانون 

مخاطرات سرمايه گذاری در آنالين ها 
عدنان موسی پور، رئیس اتاق ايران و قطر 

اولویت های کشورهای جهان برای واردات در حال حاضر با شیوع کرونا تغییر کرده و حفظ سالمت شهروندان در صدر اولویت قرار گرفته است. براساس این اولویت بندی نیازها بیشتر به سمت اقالم پزشکی و مواد غذایی رفته و چون بحث قرنطینه و محدودیت های اجتماعی در خیلی از 
کشورها هم اعمال شده، لذا بسیاری از بازارهای هدف تعطیل هستند و عمال تقاضایی وجود ندارد و صادرات خیلی از اقالم شبه متوقف یا در توقف کامل هستند. در چنین شرایطی، اینترنت و تجارت الکترونیک و فضای مجازی در حال تبدیل شدن به بیس و پایه بسیاری از کسب و کارها 
شده است؛ به این معنا که خیلی از کسب و کارها بیس خود را براساس فضای مجازی قرار می دهند. اما نکته این است که هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب دیجیتالی شدن داریم. باید قبول کنیم که تجارت الکترونیک و دیجیتالی شدن کسب و کارها فرایندی است که احتیاج به سرمایه 
گذاری دارد و صدالبته این مبحث برای سرمایه دارها یک زمینه و یک میدان مخاطره آمیز است. درصد باالی شکست استارتاپ ها در این مبحث نشان می دهد که یک سرمایه گذار یا کسی که ایده ای دارد یا یک شرکت بزرگ که می خواهد در این مبحث وارد شود باید دقت های الزم را 

داشته باشد و سپس وارد این حوزه شود. 

ظرفیت تجارت الکترونیک برای عبور از بحران کرونا
مهدی پورقاضی، عضو هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی تهران و ايران

کرونا هزینه های تولید و کارخانه ها را باال برده است. به دنبال آن قیمت تمام شده باال رفته و میزان رقابت پایین آمده است. در این میان اصناف زیرپله ای که پروتکل های بهداشتی را کمتر رعایت می کنند به اصنافی آسیب می زنند که با دقت بیشتری پروتکل ها را اجرا می کنند. در این میان 
کرونا باعث شده که مرزهای خروجی کشور بسته شود. در حال حاضر سه ماه است که مرز ترکیه بسته است. گمرک و مسئوالن کشور هم به فکر راه حلی برای برقراری دوباره تجارت با کشورهای همسایه نیستند. بنابراین صادرات و واردات مشکل شده است. در حال حاضر در شرایط فعلی 
ضرورت تالش برای اینکه امور کسب و کار در فضای مجازی و دیجیتالی انجام شود، خیلی بیشتر از سابق احساس می شود و خیلی از کسب و کارها نیز به این سمت روی آورده اند. پلتفرم ها و سامانه های آنالین و برخط برنده این اتفاق هستند زیرا آنها هستند که می فهمند نیاز بازار چیست 

و به آن می پردازند. بنابراین برنده خواهند بود، اما با شیوع کرونا کسب و کارهای سنتی یا تولیدات سنتی به سختی می توانند خودشان را با این نیازها تطبیق دهند. خوب است که کمک هایی به آنها شود که بتوانند خودشان را به روز کنند و با نیازهای روز تطبیق دهند. 
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News kasbokar@gmail.com
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ردپای سوداگران در قیمت سازی اینترنتی امالک
کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت سازی توسط بسترهای اینترنتی و همچنین اخذ مالیات های 

تنظیمی، از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است. در همین راستا، مرتضی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک، ضمن انتقاد از نحوه نظارت بر برنامه ها و سایت های  فروش 
اینترنتی در زمینه فروش مسکن گفت:»در حال حاضر برنامه های مطرح فروش  اینترنتی در کشور به آشفته شدن فضای روانی بازار مسکن دامن می زنند«.
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