
طبق اعالم مسئوالن در سازمان اموال تملیکی، طی پیگیری های 
به عمل آمده و صدور بخشــنامه ای از ســوی گمــرک ایران، 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی متروکه و در حال تحویل 
به سازمان اســت. این خودروها در نهایت به شرط صادرات در 
مزایده های عمــوی مطرح و در صورت عدم فروش به شــرط 

صادرات به صورت اوراقی تعیین تکلیف می شود.
به گزارش ایسنا، از مدت ها قبل با تغییر ضوابط واردات خودرو، 
ورود خودورهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی ممنوع شــد. این در 
شرایطی بود که در جریان  واردات خودرو طی  سال های اخیر 
تعدادی با حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی سی  به گمرک و بنادر 
وارد شد که با تغییر ضوابط  و مقررات  در لیست خودروهای دپو 

شده قرار گرفت و امکان ترخیص پیدا نکرد.
بر این اساس در مصوبه ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برای ترخیص 

خودروهای دپو شده در  گمرک و براساس بند )۲( آن تاکید شد 
که ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی 

سی امکان پذیر نبوده و مشمول این مقررات نمی شود.
این که چه ضوابطی در رابطه با خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی 
وجود داشته و آیا تا کنون اقدامی در رابطه با متروکه شدن آنها 
انجام شده یا خیر، موضوعی است که میرمعینی -  عضو هیات 
مدیره و معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی-در 

رابطه با آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.
بنا بر گفته وی دررابطه با متروکه شدن خودروها و تحویل آنها 
به ســازمان اموال تملیکی مســائل و موانعی وجود داشت که 
مهمترین دلیل آن ممنوع الورود شــدن این وسائط نقلیه به 
داخل سرزمین اصلی بوده است. از سوی دیگر دلیل عدم امکان 
تعیین تکلیف خودرو های زیر ۲۵۰۰ سی سی عدم صدور مجوز 

استاندار است که برای اخذ مجوز استاندارد نیاز به اوراق فنی و 
وجود نمایندگی معتبر است، اما با توجه به این که سازمان اموال 
تملیکی واردکننده این خودروها نیست لذا امکان صدور مجوز 
بر اساس ضوابط از سوی سازمان استاندارد امکان پذیر نخواهد 
بود و این موضوع باعث دپوی این اموال در انبارهای  سازمان و 
گمرک می شود که  کسر مدل، افت قیمت و خارج شدن از حیز 

انتفاع را به همراه دارد.
میرمعینی ادامه داد: براین اســاس مقرر شــد مراتب جهت 
استحضار و صدور اوامر طی گزارشی برای هیات وزیران ارسال 
شود تا در صورت امکان راهکار اجرایی تعیین تکلیف اموال دولت 

خارج از ضوابط ابالغی استاندارد بررسی شود.
عضو هیات مدیره ســازمان اموال تملیکی با اشــاره به این که 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی متروکه می شود و باید در 

اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرند گفت:قبال این خودروها 
به دلیل ممنوعیت به  سازمان تحویل نمی شدند اما در نهایت 
توانستیم بر اساس قانون نسبت به تحویل آنها دستورات الزم 
را اخذ کنیم واکنون دو هفته ای است که طی بخشنامه صادره 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی به ســازمان اموال تملیکی 

تحویل می شوند.

تکلیف خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی مناطق آزاد
اما در حالی باید خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی متروکه شود 
که درگزارش اخیر گمرک در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص 
خودروهای دپو شده اعالم شده بود که از حدود ۲۲۷ دستگاه 
موجود در گمرک خرمشهر ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و ۱۵۴ 
دستگاه باالی ۲۵۰۰ سی سی هستند که نسبت به ترخیص ۱۴۴ 

خودرو جهت تردد در منطقه آزاد و بار رعایت مقررات مربوطه 
اقدام شود. بر این اساس نسبت به خودروهای اروندی که باالی 
۲۵۰۰ سی سی هستند نیز اقدام شده است که میرمعینی درباره 
آنها توضیح داد: مناطق آزاد طبق  مقررات خود مدیریت شده 
و مجوزهای خاص دارند، ازایــن رو ترخیص خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی سی در این مناطق فقط جهت تردد در مناطق آزاد 

است و در سرزمین اصلی این اتفاق نخواهد افتد.
وی یادآور شد: خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی که در گمرک 
باقی مانده و امکان تردد در سرزمین اصلی را ندارند متروکه شده 
و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد که در نهایت به 
شــرط صادرات در مزایده های عموی مطرح خواهند شد و در 
صورت عدم فروش به شــرط صادرات به صورت اوراقی تعیین 

تکلیف می شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: به جایگاه های ســوخت سراســر کشور 
کارت های سوخت با ســهمیه آزاد تعلق گرفته 
است واین کارت ها روزانه تا ۱۰ هزار لیتر بنزین 

محدودیت دارند.
فاطمه کاهی با بیان این که بعضا دیده می شــود 
در برخــی از جایگاه ها اپراتورهــا از کارت های 
شــخصی افراد برای ســوخت گیری اســتفاده 

می کنند اظهار کرد: معموال بــا قیمت کمتری 
بنزین را به متقاضی با اســتفاده از این کارت ها 
 به فــروش می رســاند کــه این مســئله امری 

غیر قانونی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام جایگاه های 
سوخت به کارت های سوخت با سهمیه آزاد مجهز 
شده اند، گفت: این مســاله از گذشته نیز وجود 
داشت اما برای مقابله با برخی سو استفاده های 

احتمالی تمام جایگاه ها را به کارت سوخت مجهز 
کردیم. سخنگوی شرکت ملی پخش  فرآورده های 
نفتی با بیان این که جایگاه های که مصرف سوخت 
بیشتری نسبت به دیگر جایگاه ها دارند بیش از 
یک عدد کارت عرضه شده است تصریح کرد: این 
اقدام برای مقابله با سو استفاده های احتمالی انجام 
می شود و تمام جایگاه ها اکنون به کارت سوخت با 

سهمیه آزاد مجهز هستند.

شــرکت »تی. یــو. آی« )TUI( آلمان، نخســتین و 
بزرگترین شرکت ارائه خدمات هتلداری و گردشگری 
جهان، اعالم کرد که به دلیل پیامدهای بیماری همه گیر 
کووید - ۱۹ قصد دارد ۸ هزار شــغل خود را در جهان 
حذف می کند. به گــزارش روزنامه »ال لیبر« بلژیک از 
خبرگزاری فرانسه، این گروه نزدیک به ۷۰ هزار کارمند 

در سراسر جهان دارد.
تی. یو. آی در سه ماه دوم سال میالدی جاری خسارت 

شدید مبهوت کننده ای را گزارش کرده است به گونه 
ای که در فاصلــه زمانی بین ماه اکتبر ســال میالدی 
گذشته و مارس امســال)آبان تا اسفند( با ۲۷۴ درصد 
کاهش میزان ســودآوری آن منفــی ۷۶۳.۶ میلیون 
یورو و ســود عملیاتی گروه با افــت ۱۸۱.۲ درصدی، 
منفی ۶۸۱ میلیون یورو بوده است. همچنین گردش 
مالــی تی. یــو. آی در ســه ماهه دوم ســال میالدی 
جاری به شــدت کاهش یافته که در مقایسه با مدت 

 مشــابه ســال ۲۰۱۹میالدی با ۱۰ درصــد کاهش 
روبرو شــد.  این گــروه در مواجهه بــا متوقف کردن 
تقریبی فعالیت های خود از ماه مــارس/ فروردین، در 
ماه آوریل یک وام اضطراری که توســط دولت آلمان 
 تضمین شده بود به میزان ۱.۸ میلیارد یورو به جریان 
انداخت. ۵۳ هزار و ۷۷۹ نفر تاکنون در بلژیک به ویروس 
کرونا مبتال شده اند. همچنین ۸ هزار و ۷۶۱ نفر بر اثر ابتال 
به کووید – ۱۹ در این کشور جان خود را از دست داده اند.

نگرانی از افزایش تنش بین پکن و واشنگتن باعث ریزش 
شاخص های بورسی در وال استریت شد.

یبه گزارش آسوشــیتدپرس، 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، 
مقدمات تولید انبوه داروی رمدســیویر به صورت انبوه 
در سراسر جهان در خال آغاز اســت. با این حال تبعات 
اقتصادی کرونا احتماال تا مدت ها همراه اقتصاد جهان 
خواهد بود: اظهارات اخیر استیون منوچین، وزیر خزانه 
داری آمریکا مبنی بر احتمال افزایش نرخ بیکاری آمریکا 
به ۲۵ درصد و گزارش بانک " مورگان استنلی" از تداوم 
وضعیت کنونی تا حداقل سال آینده باعث شده است تا 
اشتیاق معامله گران به سرمایه گذاری های سنگین کم 
شود. تاکنون بیش از چهار میلیون و ۳۴۳ هزار و ۲۵۱ مورد 
ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۲۹۲ هزار 
و ۹۱۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۸۳ هزار و ۴۲۵ 
نفر، انگلیس با ۳۲ هزار و ۶۹۲ نفر، ایتالیا با ۳۰ هزار و ۹۱۱ 
نفر،  فرانســه با ۲۶ هزار و ۹۹۱ نفر  و اسپانیا با ۲۶ هزار و 

۹۲۰ نفر بوده 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، ســناتور 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.  
رابرت پاولیک، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه "الیت 
استون ولث" گفت: بازارها دوست دارند که از رسیدن به 
وضعیت بهتر در پایان سال بشنوند. قطعا در حال حاضر 
کسی امیدوار نیست که شــرایط تغییر کند اما طوالنی 
شدن زمان بازگشت به حالت عادی خبر خوبی نیست. تنها 
کمی پس از آن که 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 رســیدند و چین نیز بخش دیگری از کاالهای 
وارداتی آمریکا را از اعمال تعرفه معاف کرد، اکنون برخی از 
سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرحی هستند که به 
موجب آن و در صورت اثبات قصور چین در شیوع ویروس 
کرونا، تحریم های گسترده ای علیه این کشور وضع خواهد 
شد و این خبر بار دیگر موجب نگرانی معامله گران از آغاز 

یک جنگ تجاری دیگر بین دو اقتصاد بزرگ جهان شده 
است.   از سوی دیگر نیز چین سال گذشته تنها پنج میلیارد 
دالر در امریکا سرمایه گذاری کرده است که کمترین رقم 
از زمان رکود بزرگ ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می شود. در 
سه ماهه نخست امسال نیز چین تنها ۲۰۰ میلیون دالر در 

آمریکا سرمایه گذاری کرده است.
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 بازگشــایی تدریجی 
اقتصاد در کشــورهای مختلف تا چه حد موفقیت آمیز 
خواهد بود و کشورها خواهند توانست شیب نزولی سرعت 
شیوع کرونا را ادامه دهند یا شــاهد 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 هســتند. بیل نورثی، کارشناس 
سرمایه گذاری در موسسه ولث بنک منیجمنت گفت: 
چیزی که در روزهای اخیر بــا آن مواجهیم یک خوش 
بینی نسبت به آینده و یک بدبینی نسبت به شیوع مجدد 
بیماری در صورت بازگشایی زودهنگام اقتصاد است. در 
 واقع در حال حاضر در یک وضعیت بالتکلیف هستیم که 

پر از بیم و امید است.    

معاونت نظارت و خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد 
از واریز ۴ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان به حساب وزارت 

بهداشت خبر داد. 
به گزارش ایسنا، طبق اعالم کمیته اطالع رسانی ستاد 
مقابله با ویروس کرونا در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد، معاونت نظارت و خزانه 
داری کل کشــور این  وزارتخانه مبلــغ ۴ هزار و ۱۸۰ 
میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با هدف پشتیبانی مالی و تداوم ارائه خدمات 

پایدار درمانی به بیماران کرونا واریز کرده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشــور وزارت 
اقتصاد در شرایط کرونا، پرداخت منابع مالی مورد نیاز 
بخش بهداشت و درمان کشور را با تاکید وزیر اقتصاد در 

اولویت اول کاری خود قرار داده است.

مراجعه کارفرمایان برای دریافت تسهیالت 
کرونایی به سامانه کارا

ثبت نــام کارفرمایان بــرای دریافــت وام کرونایی از 
چهارشنبه آغاز شده اســت و متقاضیان می توانند با 

مراجعه به سامانه کارا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، پس از شــیوع ویروس کرونا و بر هم 
خوردن تعادل بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت 

جهت حفظ اشــتغال کارگران و کمک به بنگاه های 
اقتصادی، تســهیالتی را در اختیــار کارفرماهای ۱۳ 
رسته شغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون واحد 
اقتصادی آســیب دیده از کرونا که سه میلیون شاغل 
بیمه شده در آنها مشغول به کار بوده اند توسط وزارت 
کار شناسایی شده و مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با 

کرونا مشمول دریافت تسهیالت شدند.
در این راســتا مقرر شــد، پس از ارســال پیامک به 
کارفرمایان از ســوی وزارت کار، مشموالن از امروز در 
سامانه کارا به نشــانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام 
کنند و پس از ثبت نام، اطالعات از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به بانک عامل جهت پرداخت وام 
کرونایی ارسال شــود. مطابق با آنچه پیش بینی شده 
است، برای بنگاه های با نیروی شاغل کمتر از ۵۰ نفر، 
۷۰ درصد حمایت در قالب پرداخت دستمزد کارکنان 
خواهد بود و ۳۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش در 
نظر گرفته شده است. برای بنگاه های بزرگ تر نیز ۵۰ 
درصد به عنوان دستمزد کارکنان و ۵۰ درصد به عنوان 

سرمایه در گردش منظور شده است.

حفظ اشتغال شرط اصلی دریافت تسهیالت
بر این اســاس؛ یکی از مبناهــای اصلی بــرای ارائه 

تســهیالت کرونا، تداوم اشــتغال نیروی کار در این 
بنگاه ها اســت. به ازای هر یک نفر شــاغل بیمه شده 
که در بنــگاه فعــال باشــد ۱۲ میلیون تومــان وام 
پرداخــت خواهد شــد. واحدهایــی که بــه اجبار 
 تعطیل شــده باشــند این رقم ۱۶ میلیــون تومان 

خواهد بود.
آنگونه که پیشتر مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه 
اشتغال وزارت تعاون گفته بود تسهیالت حمایتی به 
واحدها و کارگاه هایی اختصاص می یابد که نیروهای 
کار آنها همچنان شاغل و بیمه باشند. در واقع مبنای 
پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد 
و داشــتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است. در 
واقع اگر یک بنگاه نیروی کار خود را تعدیل کرده باشد 
و نیروی کار جهت دریافت بیمــه بیکاری به صندوق 
بیمه بیکاری مراجعه کرده باشــد، مشمول این طرح 

نخواهد بود.
شرط پرداخت تسهیالت حمایتی به بنگاه های آسیب 
دیده از کرونا حفظ اشتغال موجود است و واحدهایی که 
کد بیمه و پروانه کسب داشته باشند مشکلی در دریافت 
تسهیالت نخواهند داشت ولی آن دسته واحدهایی که 
فاقد بیمه هستند، روند پرداخت تسهیالت به آنها ظرف 

دو ماه آینده عملیاتی می شود.

خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی متروکه شد

بزرگ ترین شرکت گردشگری جهان ۸ هزار شغل خود را حذف می کندتمام جایگاه ها کارت سوخت با سهمیه آزاد دارند
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تحول اقتصاد دیجیتال 
در عصر کرونا

در حال حاضر تولیدکننده 
در چند جبهه در حال مبارزه 
اســت و باید راهکارهایی را 
داشته باشد تا از چند جهت 
 خود را در بــازار مطرح کند. موضــوع قاچاق کاال 

سال هاست که...

  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان

  بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران
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روند نزولی
 قیمت ها  در بازار خودرو

مصالح ساختمانی رشد قیمت بیش از 50 درصدی را ثبت کردند
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فربه  شدن  اقتصاد
  پنهان  با  قاچاق
25 میلیارد  دالر قاچاق تنها در دو  سال

  ۹5 درصد   قاچاق   از طریق   ورودی ها 
  و روش های   قانونی   انجام   می شود

معامالت روز چهارشــنبه بازار سرمایه در حالی به 
پایان رسید که شاخص کل این بازار روز پرنوسانی را 
تجربه کرد و در حالی که در دقایق نخستین معامالت 
روندی صعودی را در پی گرفته بود در ساعات میانی 
نزولی و مجددا صعودی شد و در نهایت در حالی به 
کار خود پایان داد که روندی نزولی را در پی گرفته 
بود. شــاخص کل بازار ســرمایه روز چهارشنبه با 
۲۴۷۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۸ هزار 
واحد ایســتاد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز 
۲۱۵۶ واحد ســقوط و رقم ۳۱۶ هزار و ۶۰ واحد را 
ثبت کرد. روز چهارشــنبه معامله گران دو میلیون 
معامله انجام دادند که ۱۷۳ هــزار و ۳۷۴ میلیارد 
 ریال ارزش داشــت.فوالد مبارکه اصفهان، صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس...

بررسی قیمت های چهارشنبه بازار خودرو حاکی از 
تداوم ریزش قیمت ها پس از جلسه اخیر ستاد تنظیم 
بازار و ورود رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه به 
موضوع است. گفت و گو با کارشناسان بازار خودرو 
حاکی است با وجود نزولی شدن قیمت ها همچنان 
خرید و فروش ها در حداقل خود است و بازار منتظر 
اعالم قیمت های نهایی کارخانه ای خودروها از سوی 
شــورای رقابت است.کارشناسان می گویند باید به 
شرایط و مقررات اعالم شده تن داد و تمکین کرد. 
به گزارش ایرنا، در جلسه روز دوشنبه گذشته ستاد 
تنظیم بازار مقرر شد خودروهای تولیدی گروه سایپا، 
۲۳ درصد و ایران خودرو، ۱۰ درصد افزایش قیمت 
داشته باشند. همچنین بنا بر اعالم رییس سازمان 

حمایت از مصرف کنندگان...

وال استریت ریخت واریز 4 هزار و ۱۸۰ میلیاردی خزانه به وزارت بهداشت
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اقتصاد2
ایران وجهان

بانک ها دخالتــی در افزایش 
قیمت سکه ندارند

خرید و فروش گواهی سپرده سکه در بورس کاال با 
قیمتی باالتر از بازار در حال انجام است که طالفروشان 
را نگران کرده و از بانک ها دلخورند. این در حالی است 
که بنابر توضیح بانک ها، آنهــا دخالتی در این روند 
ندارند و آنها دلیل اصلی افزایش قیمت سکه را افزایش 
تقاضا در بورس کاال می دانند.به گزارش ایسنا، این 
روزها طالفروشــان بازار از تاثیرگذاری قیمت های 
بورس کاال بر این بازار ناراحت و نگرانند. آنها معتقدند 
که باید بورس متاثر از بازار باشد نه برعکس.بازار خرید 
و فروش گواهی های سپرده در بورس کاال به اندازه ای 
داغ شده که بسیاری از مردم طالی خود را تبدیل به 
سکه کرده و با تبدیل آن به گواهی سپرده در بورس 
کاال، سود بیشتری می برند.به گفته فعاالن بازار طال 
در حال حاضر گواهی های سپرده در بورس کاال حدود 
۵۰۰ هزار تومان گران تر از قیمت سکه در بازار خرید 
و فروش می شود.یکی از مهم ترین دالیل این موضوع، 
رونق بازار ســرمایه و توجه بیشتر مردم به بورس در 
روزهای اخیر بوده که عده بیشتری را به سمت این 
بازار کشانده و در شرایطی که هنوز اوضاع بورس خوب 
است، مردم کماکان به سمت این بازار در حرکتند؛ 
هرچند که کارشناسان معتقدند که به زودی این بازار 
روند اصالح پیش گرفته و ریزش خواهد کرد.گفته 
می شود در حال حاضر چهار نماد بانکی رفاه، صادرات، 
ملت و تجارت در بورس کاال گواهی سپرده صادر کرده 
و مردم نیز این گواهی را با قیمتی باالتر از قیمت سکه 

در بازار معامله می کنند.

حضور بانک مســکن در طرح 
های ملی عمرانی

بانک مسکن با حضور در طرح های ملی عمرانی نقش 
خود در نظام تأمین مالی بخش مســکن و ساختمان 
کشــور را پررنگ تر کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، اخیراً طرح تأمین مالی دو طرح آزادراهی 
و یک طرح ریلی در کشور توســط بانک مسکن آغاز 
شد.طرح اول به احداث خطوط راه آهن زاهدان-چابهار 
مربوط می شود که منابع ریالی آن توسط بانک مسکن 
به شکل ریالی و از طریق تبدیل ارز به ریال توسط بانک 
مرکزی )از محل صندوق توسعه ملی( تأمین شده است. 
بانک مسکن با هدف مشــارکت در پروژه های ملی با 
حضور مشارکتی در این طرح، نسبت به تسریع در انجام 
پروژه های عمرانی کشور اقدام کرده است. تأمین مالی 
این طرح در اسفند سال گذشــته عملیاتی شد.بانک 
مسکن در حوزه راه مسوولیت تأمین مالی طرح احداث 
آزادراه اصفهان – شــیراز به مبلغ 2۰۰ میلیارد تومان 
و تامین مالی طرح آزاد راه حــرم تا حرم به مبلغ 2۰۰ 
میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه و همچنین تامین 
مالی طرح بزرگراه بیرجند- قائن به مبلغ ۵۰ میلیارد 
تومان را نیز برعهده گرفت.همچنین با عنایت به تکالیف 
ابالغی از قانــون بودجه ســال 1398 ، جهت تکمیل 
عملیات باقیمانده تاسیسات زیربنائی و روبنائی فاز 11 
شهر جدید پردیس، با تامین مالی مبلغ یک هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای شرکت عمران شهر جدید پردیس 
موافقت  شــد و با توجه به مجوزهای ماخوذه ، تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری قرارداد ذی ربط نیز منعقد 
شد. پیش بینی می شود باپرداخت این تسهیالت فاز 
فوق االشاره شهر جدید پردیس تکمیل  شود و شرایط 
مطلوبی برای سکونت بالغ بر یکصد هزار نفر از هموطنان 

در بیش از 3۰ هزار واحد مسکونی این فاز ایجاد  شود.

مدیر فاوای بانک توســعه صادرات ایران 
تشریح کرد:

اقدامات فناورانــه مدیریت 
فناوری اطالعات و ارتباطات

عشرت عدالت گفت: تجهیز بانک به زیرساختهای 
ارائه خدمات بانکداری باز، اتصال به هاب شاهین در 
سال 98 و راه اندازی مرکز عملیات- –OC به صورت 
2۴*۷ از جمله مهمترین فعالیت های مرکز فاوا در 
سال گذشته بود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، عشرت عدالت در گفتگو با خبرنگار 
اگزیم نیوز یه تشریح عملکرد این بانک در سال 98 در 
حوزه فناوری اطالعات پرداخت و گفت: از مهمترین 
فعالیت های مرکز فاوا تجهیز بانک به زیرساختهای 
ارائه خدمات بانکداری باز، اتصال به هاب شاهین در 
سال 98 و راه اندازی مرکز عملیات- –OC به صورت 
2۴*۷ بود.وی همچنین از بومی ســازی سرویس 
های بانکداری باز و پایلوت سرویس ها در شرکتهای 
تابعه، راه اندازی سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن 
های پرداخت و راه انــدازی رمز دوم پویا – پیامک و 
سامانه ریما در سال گذشــته یاد کرد و گفت: بانک 
توسعه صادرات نسخه جدید سیستم های بانکداری 
الکترونیک با امکانات جدید )وب و همراه(، سامانه هما 

را سال گذشته راه اندازی کرد.

اخبار

بانک ها

معامالت روز چهارشنبه بازار 
ســرمایه در حالی بــه پایان 
رسید که شــاخص کل این 
بازار روز پرنوســانی را تجربه 
کرد و در حالی که در دقایق 
نخستین معامالت روندی صعودی را در پی گرفته بود 
در ساعات میانی نزولی و مجددا صعودی شد و در نهایت 
در حالی به کار خود پایان داد که روندی نزولی را در پی 
گرفته بود.به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه روز 
چهارشنبه با 2۴۷3 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 18 
هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 21۵۶ 
واحد سقوط و رقم 31۶ هزار و ۶۰ واحد را ثبت کرد. روز 
چهارشنبه معامله گران دو میلیون معامله انجام دادند که 
1۷3 هزار و 3۷۴ میلیارد ریال ارزش داشت.فوالد مبارکه 
اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل 
ملی صنایع مس ایران، کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 

منفی را روی بازار گذاشتند.
البته فرابورس روندی صعودی را در پی گرفت و شاخص 
کل این بازار با ۴2 واحد افزایش رقم 11 هزار و 3۷۵ واحد 
را ثبت کرد. معامله گران این بازار نیز ۶۵3 هزار معامله به 

ارزش ۵3 هزار و ۶۷۶ میلیارد ریال ثبت کردند.
در بازار روز چهارشنبه توســعه مولد نیروگاهی جهرم، 
ســهامی ذوب آهن اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، تولید نیروی برق دماونــد و فرابورس ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تأثیر مثبت و فوالد 
هرمزگان جنوب و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
معامله برخی شرکت های بورسی با 1۰ برابر ارزش ذاتی

واقعیت آن است که برخی سهامداران تازه وارد که اتفاقاً از 
طریق صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردان ها وارد 
بازار نشــده اند، گاه در چنگال سوداگرانی می افتند که 
با سیگنال فروشی، منجر به نادیده گرفتن ارزش ذاتی 

شرکتها از سوی خریداران می شوند.
واقعیت آن اســت که این روزها بازار سرمایه اگرچه به 
دالیل منطقی و ورود پررنگ تر دولــت به عرصه رونق 
بخشی به فعالیت های این بازار، بســیار پررونق است، 
اما در این فضا، برخی رفتارهای هیجانی سهامداران و 
فرصت طلبی سودجویان از شرایط به وجود آمده، منجر 
به انحرافاتی هم در این مسیر شده است.در واقع، دولتها 
ســال های متمادی به دنبال فرهنگ سازی در حضور 
پررنگ مردم و سرمایه گذاران در بازار بورس بودند و اکنون 
که شرایط به واســطه دالیل منطقی و برخی خطاهای 

پیرامونی فراهم شــده و بازار ســرمایه از رشد و اقبال 
بیشتری از سوی مردم برخوردار شده است، بعضاً اتفاقاتی 
هم رخ می دهد که باید هر چه سریع تر آثار و تبعات آن را 
مدیریت نمود تا در نهایت منجر به ضرر و زیان سهامداران 
نشود.در این میان برخی تحلیلگران بازار سرمایه بر این 
باورند که افزایش شاخص و حرکت شتابان بورس این 
روزها شــرایطی را فراهم آورده کــه برخی خریدهای 
هیجانی، منجر به معامله سهام برخی شرکتهای بورسی 
با 1۰ برابر ارزش ذاتی شده که این خود، هشداری برای 

سهامداران است.
محمودرضا خواجه نصیری، عضو هیأت مدیره بورس 
تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه مطرح کردن موضوع 
شکل گیری حباب در بازار سرمایه، از پایه دچار ایراد است، 
گفت: اصل قضیه این است که موضوع حباب را اکنون 

نباید به عنوان یک موضوع اساسی در بازار سرمایه مطرح 
کرد؛ چراکه کلمه »حباب« در یک بازار، یک مفهوم کلی 
است و بر اساس آنچه که سوابق تحقیقات علمی نشان 
می دهد عمدتاً حباب هایی که در بازار شکل می گیرند، 
تا قبل از اینکه تخلیه شوند، قابل شناسایی نیستند.وی 
افزود: نباید صرف افزایش قیمتها، دلیلی بر شکل گیری 
حباب شــود، بلکه باید به صورت تحلیلی با آن برخورد 
کرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بخشی از بازار به 
لحاظ قیمتی، تناسبی با عملکرد سودآوری شرکتها ندارد 
که این خود موضوعی قابل بررسی است.به گفته خواجه 
نصیری، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال مبتنی بر هر 
سهم، کاماًل قابل بررسی است؛ اما نکته حائز اهمیت آن 
است که اکنون بیش از 32 صنعت در بازار سرمایه حاضر 
هستند که هر یک، محیط کسب و کار متفاوتی نسبت به 
یکدیگر دارند؛ به نحوی که سهام این شرکتها در بورس، 
فرابورس و بازار پایه قابلیت معامله دارد و هزاران شرکت 
را در برمی گیرد که هر یــک از آنها، وضعیت متفاوتی 
نسبت به دیگری دارند.عضو هیأت مدیره بورس تهران 
خاطرنشان کرد: مساله جدی آن است که نباید کلیت 
بازار سرمایه را با یک عینک دید؛ چراکه در بازار سرمایه 
اکنون شرکت هایی وجود دارند که بین ۵ تا ده برابر ارزش 
ذاتی خود، معامله می شوند یا قیمت آنها نزدیک ۴۰ برابر 
ارزش افزوده آنها اســت.وی به مردم توصیه کرد که در 
مورد این چنین شــرکتها، کاماًل مراقب باشند و گفت: 
خرید سهام این شرکتها ریسک دارد و به نظر می رسد 
که می توانیم بگوییم که سهام این شرکتها ارزنده نیست؛ 
در حالی که در مقابل، شرکتهایی داریم که دارایی هایی 
در ترازنامه خود دارند که از ســودآوری ارزشــمندی 
برخوردار هســتند و بــا توجه به شــرایطی که وجود 
دارد، این شــرکتها می توانند حداقل معادل سودی که 
 سرمایه گذاران طلب می کنند، در کلیت بازارهای موازی

 حاصل کنند

چراغ قرمز بورس روشن ماند

رفت و برگشت هیجانی بورس

روحانی:
 دالیل حادثه شــناور کنارک 

برای مردم بیان می شود
جمهوری با خانواده های شهدای حادثه شناور 
کنارک ابــراز همدردی کــرد و گفت: دالیل 
این حادثه در آینده روشن و پس از مشخص 
شــدن، برای مردم بیان می شــود.روحانی با 
اشاره به یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی 
ارتش در دریای عمان اظهار داشــت: برای ما 
بسیار جای تاسف و تاثر بود که جوانان نیروی 
دریایی خود را در یک حادثه دلخراش از دست 
دادیم. شــنیدن این خبر برای ما سخت بود 
ولی مردم در سراســر کشور و همه مسئوالن 
ابراز همــدردی کردند.  من بــا صراحت و با 
تواضع به خانواده شهدا می گویم هیات دولت 
و همه دولت را ســهیم در غم خود و شریک 
در این مصیبت بدانید.  رییس دولت تدبیر و 
امید با بیان اینکه دالیل این موضوع در آینده 
روشن و پس از مشخص شدن، برای مردم بیان 
می شــود، تصریح کرد: این افراد برای امنیت 
به دریا رفتند و نه برای تفریح. عملیات برای 
خوشگذرانی نداشــتند بلکه برای توانمندتر 
شدن قدرت جمهوری اسالمی ایران داشتند. 
خالصانه به صحنه رفته و مظلومانه به شهادت 
رسیدند. این بسیار مهم است که در ماه مبارک 
رمضان و با زبان روزه و در آب های مواج برای 

امنیت مردم فداکارانه حضور داشته باشند.  

سرپرست وزارت صمت  خبر داد
فروش فوق العــاده خودرو در 

آستانه عید فطر
سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت از 
فروش فوق العاده خودرو در آستانه عید فطر خبر 
داد.»حسین مدرس خیابانی« روز چهارشنبه در 
حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیت فــروش خودرو گفت: در 
سیستم ثبت نام، فروش و تحویل خودرو اصالحاتی 
انجام شده است و بر اســاس شعار »واقعی کردن 
تقاضا و عدالت در توزیع« کار را پیش می بریم.وی 
تصریح کرد: عده ای به دلیل وجود نقدیگی در بازار 
از آشفته بازار خودرو کاســبی می کنند بنابراین 
ابتدا باید تقاضاهای کاذب را حذف کنیم.این مقام 
مسوول با اشاره به ســه روش فروش فوق العاده، 
پیش فروش و مشــارکت در تولید گفت: احتماال 
پیش از ایام عید فطر، فــروش فوق العاده خودرو 
را خواهیم داشــت که به متعادل کــردن بازار و 
کاهش التهابات کمــک می کند.مدرس خیابانی 
توضیح داد: پیش فروش خودرو مانند گذشــته 
ادامه دار بوده که مدت تحویل آن طوالنی و  حدود 
یک سال است. در شیوه مشــارکت در تولید نیز 
تحویــل خودروها مربوط به ســال 1۴۰۰ و پس 
از آن می شــود.وی اعالم کرد: بر اساس تصمیم 
جدید کمیته خودرو ســود مشــارکت به فروش 
فوق العاده تعلــق نمی گیرد امــا دو روش دیگر 
همچنان شامل سود مشارکت هستند.سرپرست 
وزارت صنعت با اشــاره به حلقه کنترلی فروش 
خودرو گفــت:  باید اطمینان یابیــم فرد ثبت نام 
کننده خودرو را برای اســتفاده و نه کاسبی تهیه 
می کند. به این منظور خودروهای صفر کیلومتر 
در فروش جدید تنها ســه ماه گارانتی دارند و اگر 
 کسی بخواهد به منظور سود آنها را نگه دارد، بعد از
 سه ماه گارنتی صفر کیلومتر خودرو از بین می رود.
مدرس خیابانی با بیان اینکــه تمام پارکینگ ها 
وانبارهــای خودرو مشــمول اعــالم موجودی 
اســت، افزود: از ایــن به بعد عدم اعــالم موجود 
شــامل شــامل تخلف احتکار و امتناع از عرضه 
می شــود. همچنین در فروش فوق العاده، ســند 
خودرو یک ســال در رهن شــرکت خودروساز 
می ماند و در تالش هســتیم صلــح نامه ای هم 
انجام نشود تا متقاضی واقعی سراغ خودرو بیاید.

وی تصریح کرد: از ســوی دیگــر در نظر داریم 
اولویت تحویل خودرو با کســانی باشد که اکنون 
خودرو و پــالک فعال ندارند.سرپرســت وزارت 
 صنعت جهش تولید، توسعه صادرات و مدیریت

 واردات و مدیریت بازار را محورهای سه گانه این 
وزارتخانه دانست و افزود: موضوع جهش تولید در 
حوزه های صنعتی و معدنی و حتی خدمات مرتبط 
به این دو حوزه مد نظر است.وی درباره محور دوم 
توضیح داد: توســعه صادرات و مدیریت واردات 
مکمل یکدیگر هستند، چرا که اعتقاد داریم جهش 
تولید حتما از مسیر صادرات اتفاق می افتد.مدرس 
خیابانی با تاکید بر اینکه موضوع ممنوعیت واردات 
با قوت بیشتری ادامه دارد، تصریح کرد: برای کمک 
به تامین مواد اولیه مایحتاج کاالهای اساسی مردم 
حتما باید از منابــع ارزی محافظت کنیم. در این 
زمینه مدیریت، کنترل یا حتــی صراحتا بگویم 

ممنوعیت واردات در دستور کار قرار دارد.

اخبار
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روزهای نســبتا خوش مستأجرانبررسی فایل های 
مشاوران امالک نشان می دهد به دلیل سودده بودن 
این روزهای بازار سرمایه، بسیاری از موجران به سمت 
رهن کامل رفته اند که با اســتقبال خوب مستأجران 
خصوصا زوج های جوان روبه رو شده است.به گزارش 
مهر، همزمان با اعالم برخی مشاوران امالک در تعدادی 
از مناطق تهران که از افزایش اجــاره بها در ماه های 
فروردین و اردیبهشت خبر می دهند، حسام عقبایی 
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران نیز 
می گوید اجاره بها در ماه های ابتدایی امسال با افزایش 
مواجه شده اســت.تعدادی از فایل هایی که در نقاط 
مختلف پایتخت عرضه می شــود، افزایش 2۰ تا 3۰ 
درصدی اجاره بها را در مقایسه با دو ماه نخست ابتدایی 
سال گذشته یادآور می شوند که به نظر می رسد فعاًل 
حول و حوش تورم عمومی باشد؛ هر چند که در برخی 
نقاط نیز موجران به دلیل شــرایط کرونایی موجود، 
کمتر از نرخ تورم و تا 1۰ درصد اقدام به افزایش اجاره بها 
کرده اند.ز سوی دیگر، مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
مبنی بر الزام موجران به تمدید اجاره نامه های منتهی 
به اسفند 98 تا اردیبهشــت 99 بدون افزایش اجاره 
بها، سبب شده تا به طور کلی فضای بازار رهن و اجاره 

مسکن آرامش بیشتری داشته باشد.

سود بازار سرمایه، سبب افزایش فایل های 
رهن کامل شد

از سوی دیگر با توجه به استقبال مردم از سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه، یکی از مواردی که مشاوران امالک به 
آن اشاره می کنند، افزایش بیش از تصور فایل های رهن 
کامل است؛ مواردی که در ســال های گذشته کمتر 
اتفاق می افتاد؛ به خصوص که پس از کاهش نرخ سود 
سپرده های بانکی، بیم آن می رفت که موجران بیشتر به 

اخذ اجاره ماهانه متمایل باشند تا رهن کامل.
این موضوع با استقبال مناســبی از سوی متقاضیان 
واحدهــای رهنی خصوصــاً زوج های جــوان که با 
دریافــت وام ازدواج، از نقدینگی اولیه مناســب تری 
 نســبت به درآمــد ماهیانــه برخوردارنــد، مواجه

 شده است.
یکی از مشاوران امالک مناطق میانی به باالی تهران 
می گوید: سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای برخی 
از خانوارها به حدی جذاب شده که مواردی داشته ایم 
که خانواده حاضر به امضای قرارداد رهن کامل واحد 

مسکونی ملکی خود با مســتأجر شده که با بخشی از 
آن در بورس ســرمایه گذاری و بــا بخش دیگر واحد 

کوچک تری در مناطق پایین تر پایتخت رهن کند.
این در حالی اســت که حســام عقبایی نایب رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک نیز از افزایش اجاره بها در 
ماه های فروردین و اردیبهشت 99 در تراز تورم عمومی 
معادل 3۰ درصد اعالمی مرکز آمــار خبر داد و علت 
وقوع این اتفاق را انباشــت تقاضایی دانست که در دو 
ماه گذشــته به دلیل تعطیلی دفاتر مشاوران امالک 

رخ داده بود.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک: عدم 
استقبال موجران از مصوبه ستاد کرونا، صحت 

ندارد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا 
گزارش هایی از مشــاوران امالک در خصوص اجرای 
مصوبه تمدید دو ماهه اجاره نامه های منتهی به سه 

ماه اخیر از سوی موجران دریافت کرده یا خیر؟ اظهار 
کرد: این موضوع بالاستثنا باید اجرا شود و ارتباطی به 
مشاوران امالک ندارد. دفاتر واسطه های ملکی، صرفاً 

محلی برای ثبت تمدید اجاره نامه هاست.
وی افــزود: بــر اســاس گزارش هایی کــه دریافت 
کرده ایم، موجــران از این موضوع اســتقبال کرده 
و اجاره نامه هایــی که در 3 ماه اخیــر پایان می یابد، 
 دو ماه بــدون دریافــت »اضافه اجاره بهــا«، تمدید

 شده است.
رئیس کمیسیون تخصصی امالک و مستغالت اتاق 
اصناف کشور با بیان اینکه در پایان دو ماهی که اجاره 
نامه ها تمدید شــده، موجر و مستأجر باید اجاره نامه 
جدیدی تنظیم کرده و قرارداد جدید بر اساس قانون 
تنظیم روابط موجر و مستأجر اجرا کنند و دیگر ارتباطی 
به شرایط کرونایی و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
نخواهد داشــت.وی تأکید کرد: اینکه برخی رسانه ها 
گفته اند که موجران از مصوبه ستاد ملی کرونا استقبال 
نکرده اند، صحت ندارد؛ چون اگــر این تمدید انجام 
نشود، مستأجر حق شکایت از موجر را داشته و از سوی 
دیگر شکایت موجر مبنی بر دریافت خسارت تأخیر 
در تخلیه واحد مسکونی، از سوی محاکم قضائی قابل 

استماع نیست.

تعدادی از منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی، 
اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی 
در نامه ای به رییس جمهور خواستار عرضه فوری سهام 
شرکت های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو در بورس به 

جای شرکتهای زیرمجموعه شدند.
۷2 نفر از متخصصان علوم اقتصــادی ازمنتخبان دوره 
یازدهم مجلس، اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان 
علوم اقتصادی با ارسال نامه ای به حسن روحانی خواستار 
آن شدند که سهام خودروســازان به جای شرکت های 

زیرمجموعه به مردم در بورس کاال واگذار شود.
متن این نامه بدین شرح است:

" باسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای  دکتر روحانی
با سالم  آرزوی قبولی طاعات، همانگونه که مستحضرید، 
صنعت خودرو کشور سال هاســت گرفتار سه سطح) 
حکمرانی و رگوالتوری، سیاست صنعتی و بنگاهداری( 
در خودرو از مســائل جدی و عمیق است که متاسفانه 

بدون تعیین تکلیف، به صورت روزمره و متاثر از گروه های 
ذینفع ذی نفوذ اداره می شود:

اکنون در شرایط خاص بازار سرمایه، فرصتی وجود دارد 
که بخشی از مسائل سطح بنگاهداری بویژه پیوندهای 
معیوب مالکیتی - مدیریتی با زیرمجموعه و مفاســد 

سیستمی ناشی از آن، تاحدی شفاف و اصالح شود.
سال هاست که دو خودروساز بزرگ کشور)سایپا و ایران 
خودرو(، به دلیل پرداخت هزینه های گزاف مالی با زیان 
سنگین مواجه هستند. آن چه بیشتر جلب توجه می کند 
آن است که بخش قابل توجهی از بدهی ها و هزینه های 
مالی شرکت سایپا، مربوط به خرید سهام سایپا توسط 
شرکت های زیر مجموعه خود در سنوات گذشته پدید 
آمده است به گونه ای که بر اســاس صورت های مالی 
تلفیقی سال 9۷ آن شرکت کل هزینه های مالی بالغ بر 
۴۰ هزار میلیارد ریال است که در سال 98 به بیش از ۵۰ 

هزار میلیارد ریال خواهد رسید. 
از طرفی بر اساس ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 

فرابورس ایران، شرکتها نمی تواند تملک سهام شرکت 
اصلی خود را داشــته باشند و شــرکت هایی که سهام 
شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید، سهام خود را 
واگذار کنند، این در حالی است که شرکت سایپا از طریق 
شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان 
بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه گذاری سایپا، تجارت 
الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل 
سایپا و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که 
خود مدیریت آنها را بر عهده دارد، حدود ۴۵.۶ درصد از 
سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول حاکمیت 
شرکتی است. همچنین تملک 2۷درصدی سهام توسط 
شرکتهای گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه گذاری سایپا 

مغایر با مفاد ماده 28 دستورالعمل مذکور می باشد.
اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، 
در تاریــخ 1399/2/22 با تقاضای خریــد بیش از هزار 
میلیارد تومانی و با رشــد بیــش از صددرصدی قیمت 
بازگشایی شده است و  صرفا 31 میلیارد تومان از تقاضای 
مذکور عرضه گردیده اســت، الزمست که سهام مذکور 

توسط شرکتهای تابعه ســایپا به عموم عرضه گردد تا 
عالوه بر رعایــت قوانین و مقررات، بخشــی از نیازهای 
مالی مجموعه از این طریق تامین مالی گردد. در صورت 
عرضه سهام، با در نظر گرفتن قیمت فعلی تابلوی سهم 
)نه قیمت بلوک مدیریتــی(، حداقل 11۰ هزار میلیارد 
ریال وجوه نقد حاصل خواهد شــد که به کمک آن می 
توان بخش عمده تســهیالت مالی 13۰ هزار میلیارد 
ریالی شرکت سایپا و شرکتهای تابعه آن  را بازپرداخت 
و با کاهش هزینه های مالی قیمت تمام شده خودرو را 
کاهش داد.این موارد در خصوص شــرکت ایران خودرو 
که نماد آن فعال بسته است و به زودی بازگشایی خواهد 
شد نیز صادق اســت و در زمان بازگشــایی الزم است 
مورد توجه قرار گیرد.خواهشمند است دستور فرمایید 
این موضوع هر چه ســریعتر با همــکاری وزیر محترم 
اقتصاد و سرپرست وزارت صمت، توسط رییس محترم 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع که اکثریت هیات 
 مدیره این دو شرکت توســط ایشان منصوب می گردد

 پی گیری گردد.

بررسی قیمت های چهارشنبه بازار خودرو حاکی 
از تداوم ریزش قیمت ها پس از جلسه اخیر ستاد 
تنظیم بازار و ورود رییس جمهوری و رییس قوه 

قضاییه به موضوع است.
گفت و گو با کارشناسان بازار خودرو حاکی است 
با وجود نزولی شــدن قیمت ها همچنان خرید و 
فروش ها در حداقل خود است و بازار منتظر اعالم 
قیمت های نهایی کارخانه ای خودروها از ســوی 
شورای رقابت است.کارشناسان می گویند باید به 
شرایط و مقررات اعالم شده تن داد و تمکین کرد.

به گزارش ایرنا، در جلســه روز دوشنبه گذشته 
ستاد تنظیم بازار مقرر شــد خودروهای تولیدی 
گروه سایپا، 23 درصد و ایران خودرو، 1۰ درصد 

افزایش قیمت داشته باشند.
همچنین بنا بر اعالم رییس ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شــد در 
بازار و نمایشگاه ها خودروها حداکثر با 1۰ درصد 
سود به فروش برســند.بر پایه مشاهدات میدانی 
خبرنگار ایرنا، امروز در گروه خودروسازی سایپا 
هر دستگاه سایپا 111 به ۶۷ میلیون تومان، سایپا 

131 بــه ۶۶ میلیون تومان، ســایپا 1۵1 )وانت 
پراید( ۷2 میلیون تومان، تیبا رینگ فوالدی ۷۴ 
میلیون تومان، تیبا 2 به 83 میلیون تومان، ساینا 
فول 83.۵ میلیون تومــان، کوییک دنده ای 92 
میلیون تومان، کوییک دنده ای آر 93.۵ میلیون 
تومان قیمت خوردند.در گــروه ایران خودرو نیز 
هر دستگاه سمند ال ایکس 11۴ میلیون تومان، 
دنا )تیپ 1( 1۵۷ میلیون تومان، دنا پالس 1۷۵ 
میلیون تومــان، پژو ۴۰۵ جــی ال ایکس 11۰ 
میلیون تومان، پژو پــارس 13۶ میلیون تومان، 

پژو 2۰۶ )تیپ 2( ساده 11۶ میلیون تومان، پژو 
2۰۶ )تیپ ۵( به 128 میلیــون تومان، پژو 2۰۶ 
صندوق دار 129 میلیون تومان، رانا ال ایکس 1۰۷ 
میلیون تومان، پژو 2۰۷ دنــده ای 1۶3 میلیون 
تومان و نوع اتومات آن 21۰ میلیون تومان قیمت 
خورده ند.در دســته مونتاژی ها نیز هر دســتگاه 
چانگان )ســی اس 3۵( به 2۶۰ میلیون تومان، 
کیا سراتو 2۰۰۰ اتوماتیک ۴۵۵ میلیون تومان، 
سیتروئن c۳ به ۴9۵ میلیون تومان و پژو 2۰۰8 با 

۴8۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.

روزهای نسبتا خوش مستأجران

 موجران با »رهن کامل«، بورس باز شدند

درخواست اقتصاددانان از رئیس جمهور

سهام خودروسازان را به مردم واگذار کنید

روند نزولی قیمت ها در بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

عقبگرد ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در بازار
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز چهارشنبه با افت حدود ۲۰۰ هزار تومانی قیمت نسبت به دیروز به رقم هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع 
سکه دو میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۸۷ هزار تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان 

ارزش گذاری شد.قیمت اونس طال روز چهارشنبه حدود دو دالر پایین آمد و به یک هزار و ۷۰۳  دالر رسید. پیش بینی ها حاکی از رشد بیشتر آن در هفته های آتی است.
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اثرات مستقیم هر نوع تورم بر قیمت مسکن
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان

افزایش بی ضابطه و بدون قاعده مصالح ساختمانی در سایه نبود نظارت و بازرسی موجب شد تا هزینه ساخت مسکن گرانتر شود و دسترسی به مسکن برای مردم از همیشه سخت تر باشد. مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز مردم در حال حاضر 
خارج از دسترس بوده و رشد قیمتی اکثر مصالح ساختمانی اصلی ترین دلیل این اتفاق است. متاسفانه عده ای به دلیل اطالعاتی که داشتند توانستند مواد اولیه را خریداری کردند تا امروز که گران شده آن را به بازار عرضه کنند.

در طول یک ماه گذشته نرخ انواع مصالح ساختمانی رشد قابل مالحظه ای داشته است و همین موضوع باعث شده تا برخی سازندگان مسکن با این عنوان که قیت مصالح ساختمانی رشد داشته عنوان کنند که قیمت تمام شده مسکن در 
حال افزایش است و لذا چاره ای جز افزایش قیمت مسکن در شرایط رکودی نیست. قیمت فوالد از حدود ۴۷۰۰ تومان در دو سه ماه اخیر به کیلویی ۹۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و هر نوع تورمی که به بخش ساخت و ساز تحمیل شود، 

اثر خود را در آینده در واحدهای نوساز خواهد گذاشت. این در حالی است که از فروکش کردن بیماری کرونا معامالت مسکن رشد خواهد کرد و به تبع آن شاهد تغییر قیمت ها خواهیم بود.

رئیس اتحادیه نان ســنتی تهران از تغییر دستوری 
نوع آرد نانوایان سنتی و درصد سبوس گیری آرد آنها 
خبر داد و گفت: این اقدام باعث بازگشــت به شرایط 
پخت نان در دهه ۷۰ شــده و ضایعات نان را افزایش 
می دهد. مقدم در خصوص دریافت مواد ضد عفونی 
برای نانوایی ها اظهار داشت: متاسفانه هنوز اقدامی در 
این خصوص انجام نشده و مطلبی که به ما اعالم شد 
این بود که در سایت مورد نظرشان ثبت نام کنیم تا در 
نوبت دریافت مواد ضدعفونی قرار بگیریم، که در حال 

منتظر هستیم.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر هر واحد نانوایی  
روزانه نیم لیتر مواد ضدعفونی نیاز دارد که از بازار آزاد 
تهیه می کند، گفت: مشکل اینجاست که مشخص 
نیست این مواد ضدعفونی از نظر درصد الکل مرغوب 
و مناسب هست یا خیر.البته با توجه به اینکه این نقطه 
ضعف ویروس کرونا حرارت اســت و تنور نانوایی ها 
بین ٢ تا ۴۷ درجه حرارت دارد، مشکلی در خصوص 
آلوده بودن نان وجــود ندارد.رئیس اتحادیه نانوایان 
سنتی خاطر نشان کرد: نان تا لحظه رسیدن به دست 
مشتری عاری از آلودگی ویروس است و این موادضد 
عفونی نیز برای تمیز کردن میز کار، دستگیره ها و .. 
است تا نگرانی از بابت آلودگی احتمالی که مشتری 
ممکن است با دســت زدن به میز و دستگیره دچار 

شود، نداشته باشیم.
مقدم در خصوص وضعیت آرد نانوایی های ســنتی 
گفت: مشکلی که به تازگی با آن مواجه شده ایم، تغییر 
سبوس گیری آردی است که قرار است به نانوایی های 
ســنتی تحویل دهند. تا پیش از این درصد سبوس 
گیری آرد نانوایــی های لواش و تافتــون بین ١٥تا 
١٨درصد و برای سنگکی ها ١٢  و ١٥ درصد بوده که 

نانوایان به انتخاب خود یکی یا مخلوط آن را دریافت 
می کردند. بنابراین این در اختیــار نانوا بود که کدام 
نوع را انتخاب کند.وی ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان به صورت دستوری این درصد تغییر کرده و 
اختیار انتخاب آرد از نانوا گرفته شــده است و درصد 
سبوس گیری، نان لواش و تافتون ١٥درصد و سنگک 
١٢ درصد تعیین شده است.البته برای حل این مشکل 
به سازمان صمت استان تهران، استانداری نامه ارسال 
شده ولی آنها اعالم کردند این درصد، استانداردی است 
که در قانون ذکر شده اســت.رئیس اتحادیه نانوایان 
سنتی تهران، با تأکید بر اینکه با این اقدام ما به دهه 
۷۰ باز خواهیم گشت که درصد ضایعات نان ٣٥درصد 
بود، تصریح کرد: ٣ سال گذشته در دهه 6۰  نان ها با 
کنارهای خمیر و وسط نان سوخته به مردم فروخته 
می شد که باعث شد در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ٨۰ 

درصد ضایعات نان به ٣٥درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت نامناسب نان در آن دوران 
موجب شد مقام معظم رهبری نیز دستور رسیدگی به 
این موضوع را صادر فرمودند، اظهار داشت: بر همین 
اساس از آن زمان به بعد اختیار انتخاب نوع آرد به نانوا 
سپرده شد. این اقدام موجب شد سرانه مصرف نان که 
در دهه ۷۰ و ٨۰ میزان ۹  کیلو و حتی به ١۰ کیلو نیز 

رسیده بود در حال حاضر به ٥کیلو برسد.
مقدم با تأکید بر اینکه نتیجه کار نشان داد، اختیار نوع 
آرد به نانوا، اقدام درستی بوده و نباید مجدد به شرایط 
دهه ۷۰ بازگردیم زیرا آزموده را آزمودن خطاســت، 
ادامه داد: وقتی میزان ســبوس گیری آرد باال باشد، 
نانوا در باز کردن خمیر با مشکل روبه رو شده و همان 
شرایط پخت نان با کناره های خمیر و وسط نازک و 

سوخته، رخ می دهد.

هنوز قیمت جدید خودروهای داخلی رسماً به شرکت 
های خودروساز ابالغ نشده اما تا همین جا هم دالالنی 
که برای سودهای میلیونی خودرو احتکار کرده بودند، 
امروز مجبور به فــروش خودرو با قیمــت پایین تر 
هستند.بعد از چانه زنی بسیار در نهایت  قیمت های 
جدید خودرو مصوب شد و محصوالت ایران خودرو در 
کارخانه فقط مجوز افزایش ١۰ درصدی و محصوالت 
سایپا هم مجوز رشــد ٢٣ درصدی قیمت را کسب 
کردند. در این میان  سود فروش خودرو در بازار هم ١۰ 

درصد در نظر گرفته شد.
اعالم این ارقام باعث شد بازار خرید و فروش خودرو 
که در طول یک ماه اخیــر رکوردهای مختلفی را در 

افزایش قیمت ها تجربه کرده بود با کاهش قیمت و 
حتی توقف معامالت روبه رو شود.در حال حاضر دو 
روز از تصویب قیمت های جدید می گذرد و خودرو 
همچنان روند کاهشــی قیمت را تجربه می کند. به 
اعتقاد فعاالن بازار طی روزهــای اخیر خودروهای 
داخلی با کاهش ٣۰ میلیون تومــان و خودروهای 
 مونتاژی بــا کاهــش ٨۰ میلیــون تومانی قیمت

 روبه رو شده اســت . البته هنوز قیمت خودروهای 
داخلی رسماً به شرکت های خودروساز ابالغ نشده تا 
بازار با نرخ های با ثبات مواجه شود اما دالالنی که برای 
سودهای میلیونی خودرو احتکار کرده بودند امروز 

مجبور به فروش خودرو آنهم با قیمت پایین هستند.

طبق گــزارش مرکــز آمار 
قیمت نهاده های ساختمان 
طی دوره یک ساله زمستان 
١٣۹۷ تا زمســتان ١٣۹٨ 
به طور میانگین رشــد ٢٨ 
درصدی داشته است، اما برخی از نهاده ها حتی رشد 
بیش از ٥۰ درصدی را نیز طی این مدت ثبت کرده اند. 
برای نمونه، طی دوره مذکور در گروه پوکه های معدنی 
و صفحه ستون افزایش قیمت ها 6۴ درصد، در پروفیل 
در و پنجره ٥6 درصد، در گروه آهن و میلگرد هم ٣٨ 

درصد بوده است.

این سه گروه از مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را 
در میان سایر گروه های نهاده های ساختمان  مسکونی 
شهر تهران در زمستان ســال ۹٨ تجربه کردند که از 
شروع ساخت وساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، 
موردنیاز سازندگان هســتند؛ درواقع این سه گروه از 
مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل و فرآیندهای 
مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی را به لحاظ رشد 
قیمت تمام شده ساخت وسازهای مسکونی تحت تأثیر 
قرار می دهند و در همه مراحل ســاخت، اثر افزایشی 
خود را بر هزینه های ســاختمانی اعمال می کنند. در 
زمستان سال ١٣۹٨ متوســط قیمت یک کیلوگرم 
»صفحه ســتون« به ۹۷ هزار و ۷۰۰ ریال رسید که با 
٥٣ درصد افزایش نسبت به پاییز بیشترین افزایش را 
در بین نهاده های ساختمانی منتخب داشته است. البته 

رشد قیمت زمین را هم باید به افزایش قیمت مصالح و 
هزینه صدور پروانه ساختمانی اضافه کنیم که در چنین 
شرایطی شاهد سنگین تر شدن هزینه های ساخت و ساز 
برای سازندگان هستیم، موضوعی که آرام آرام بازار خرید 
و فروش مسکن را هم تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن 
اینکه با افزایش قیمت زمین در ماه های گذشته نسبت 
به دوره های مشابه سال قبل، مالکان سهم بیشتری از 
پروژه های مشارکتی می خواهند و در این میان قیمت 
مصالح و صدور پروانه ها هم رشد کرده و فشار اقتصادی 

وارد به سازندگان مسکن دوچندان شده است.
در همین فصل، متوســط قیمت یک کیلوگرم »ورق 
گالوانیزه)کانال کولر(« ١۴٣ هزار و ۴٢١ ریال بوده است 
که با ٥٢.٣ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را 
داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم »پروفیل درب 

و پنجره« نیز به ۹۴ هزار و ٨۰۰ ریال رسید که با ۴٢.٨ 
درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در 

متوسط قیمت را داشته است.
در بین نهاده های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت 
ماهانه »اجاره کانکس« به ١١ میلیون و ۹ هزار و ١6۷ 
ریال رسید که با ٢٥ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل 
بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل 
متوسط قیمت یک متر مکعب عیار ٣۰۰ »بتن آماده« 
یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۷٢٢ ریال بوده است که با ۷.١ 
درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط 
قیمت قرار گرفته است.متوسط قیمت هر عدد »سرپیچ 
معمولی« نیز برابر ٢٨ هزار و ١٥۰ ریال بوده است که با 
۰.۹ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش 

را داشته است.

مصالح ساختمانی رشد بیش از 5۰ درصدی را ثبت كردند

ساخت مسکن گران تر شد
گرانی بی ضابطه مصالح و نهاده های ساختمانی ادامه دارد
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بازار خودرو در انتظار ابالغ قیمت های جدید

خودروهای احتکار شده وارد بازار شد

معاون وزیر راه با بیان این که مطابق مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا مســتاجران می توانند تا پایان خرداد 
واحد مسکونی را تخلیه نکنند، گفت: قوه قضاییه نیز 
حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.محمود محمودزاده با 
اشاره به جدیدترین وضعیت پاالیش ثبت نام کنندگان 
طرح ملی مســکن، اظهار کرد:  قرار بر این است که تا 
آخر اردیبهشت ماه ٥۰۰ هزار نفری که از طریق سامانه 
طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند،  پاالیش شوند. وی 
ادامه داد: هم اکنون در استان ها بحث های مربوط به 
فرم »ج« ثبت نام کنندگان در حال انجام است. این کار 
با سرعت در جال انجام بوده و امیدواریم در همان تاریخ 

اعالم شده ٥۰۰ هزار نفر پاالیش شوند.
وی در خصوص مصوبه ســتاد ملی مبارزه بیماری 
کرونا برای حمایت از مســتأجران اظهار کرد: وزارت 
راه و شهرسازی پیشنهاد تمدید 6 ماهه قراردادهای 
اجاره مسکن را به این ســتاد نداده بود؛ پیشنهاد ما 

بحث تمدید بود.معاون مســکن و ســاختمان وزیر 
راه و شهرســازی اضافه کرد:  در واقع در کمیته های 
کارشناســی این عدد )6 ماه( را قید کــرده بودند و 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصل تمدید اجاره نامه 
بود.محمودزاده گفــت: این پیشــنهاد نیز به دلیل 
محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا و عدم 
امکان جابجایی مستأجران به ســتاد ملی مبارزه با 

بیماری کرونا ارائه شد.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، مستاجران می توانند 
تا پایان خردادماه در واحد مسکونی اجاره ای بمانند 
و موجران نمی توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه 
کند. در این زمینه نیز قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را 
به موجران نمی دهــد.وی تاکید کرد:  مطابق مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، قراردادهای اجاره مسکن دو 
ماه با همان شرایط قبلی و بدون افزایش نرخ اجاره بها 

تمدید شده  است.

مستأجران تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند

مرزهای گسترده و وسیع زمینی، 
هوایی و دریایــی ایران فرصت 
خوبی را بــرای قاچاقچیان کاال 
در کشور فراهم کرده است. ورود 
یا خروج کاال از مرزها در تمامی 
جهان مشــمول قوانین و حقوق گمرکی می شوند و حقوق 
گمرکی نیز بخش بزرگی از درآمد دولت ها در سراسر جهان را 
تشکیل می دهند. در ایران اما این قانون به درستی اجرا نمی 
شود و آمار مرکز پژوهش های مجلس حکایت از قاچاق بیش 
از ۹٥  درصد قاچاق از مبادی رسمی دارد که رقم این قاچاق 

معادل ٢٥ میلیارد دالر است. 
بر اساس این گزارش، بر خالف سخنان مسئوالن گمرک، ۹٥ 
درصد از قاچاق به ایران از طریق »مبادی و رویه های رسمی« 
انجام می شود. تهیه کنندگان این گزارش می گویند که ٣١ 
روش قاچاق کاال از طریق رویه هــای قانونی و از ورودی های 
رسمی شناســایی شــده اســت. پیش از این نیز تعدادی از 
نمایندگان مجلس اعالم کرده  بودند که ۷۰ تا ۹۰ درصد قاچاق 
کاال از طریق ورودی های رســمی و روش های قانونی انجام 
می شــود. با این حال این نمایندگان به جزئیات این روش ها 
اشــاره نکرده و روشــی نیز برای مقابله با آن اعالم نکرده اند. 
براساس این گزارش، شــیوه های اصلی قاچاق ارز شناسایی 

شده اســت. نزدیک ۹٥ درصد کاالی قاچاق به بازار داخل راه 
پیدا می کند، حجم قاچاق می تواند بیش از ٣٥ درصد واردات را 
تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است. به گفته 
تهیه کنندگان گزارش، برخالف ادعای مقامات ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز درباره کاهش قاچاق به حدود ١٣ میلیارد دالر، 
میزان قاچاق کاال همچنان ٢١/٥ تا ٢٥/٥ میلیارد دالر بوده 
است. درباره میزان کاالی وارد شده به ایران از طریق کولبرها 

نیز آمار مختلفی اعالم شده است. برخی گزارش ها می گویند که 
سه درصد کاالی قاچاق از طریق کولبرها وارد کشور شده است.
متاسفانه بستر شرایط مرزی برای کشور ایران، جهت مبارزه 
با ورود کاالی قاچاق چندان مناسب نیســت. از یکسو ایران 
کشوری است که همسایگان مرزی متعددی دارد. این کشور 
حدود 6۰۰۰ کیلومتر مرز زمینی با ۷ کشــور مختلف دارد و 
٢۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و همسایگی با ١٢ کشور مختلف به 

صورت دریایی نیز بر این مرزهای طوالنی و تعداد همسایگان 
می افزاید. در عین حال برخی از مرزهای زمینی کشور ایران در 
مناطقی قرار گرفته که دولت های همسایه اشراف امنیتی و 
انتظامی چندانی بر آن ها ندارند و وضعیت اقتصادی همسایگان 
نیز چندان مطلوب نیســت. در نتیجه می توان انتظار داشت 
مرزبانی و گمرکات کشــور برای مقابله با قاچاق کاال و ورود 

غیرقانونی این کاالها، کار دشواری را در پیش داشته باشد.

95 درصد قاچاق از طریق ورودی ها و روش های قانونی انجام می شود

فربه شدن اقتصاد پنهان با قاچاق
25 میلیارد  دالر قاچاق تنها در دو  سال                                                                                                موفقیت مبارزه با قاچاق كمتر از 4 درصد

ناکارآمدی در مبارزه با قاچاق
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان

در حال حاضر تولیدکننده در چند جبهه در حال مبارزه است و باید راهکارهایی را داشته باشد تا از چند جهت خود را در بازار مطرح کند. موضوع قاچاق کاال سالهاست که در کشور وجود دارد و ناکارآمدی در مبارزه با آن مشکالتی 
را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. قاچاق کاال تنها به این معنا نیست که واردات از نقاط غیر معمول صورت گیرد؛ قاچاقچیان بخشی از کاالهای خود را از مراکز آزاد تجاری و بخشی را به شکل های مختلف ازگمرکات وارد 

می کنند و بدون مجازات و بدون پرداخت مالیات؛ سود زیادی را به دست می آورند. این موارد را می توان ناشی از فساد، نپرداختن امور گمرکی وعدم کنترل مقامات مسئول دانست.
ورود کاالی قاچاق می تواند اقتصاد یک کشور را زمین گیر کند و همان طور که اشهد هستیم تاثیر این پدیده بر اقتصاد ایران ملموس است. تولید داخلی به انزوا رفته و در این شرایط بحران کرونا نیز به مشکالت تولید افزوده است. 

بنابراین اگر به فکر رشد اقتصادی و بقای تولید هستیم باید برای مبارزه با قاچاق تالش جدی وجود داشته باشد.
ایران در حال حاضر در شرایط تحریم به سر می برد و اگر اجازه دهد ارز براحتی از کشور خارج شود چراکه همه متضرر خواهند شد. جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق باید یکی از اولویت های اقتصادی شود تا ارز بی جهت خارج 
نشود. زمانی که میزان قاچاق در کشور کاهش پیدا می کند این امر عالمت خوبی برای اقتصاد است. تولیدکنندگان برای حضور خود در اقتصاد باید با دو جبهه مبارزه کنند. نخست، کاالهای وارداتی است که به خاطر پایین بودن 

هزینه تولید در خارج از کشور می تواند به صنعت صدمه وارد کند. دوم، جبهه ای که می تواند به تولید آسیب وارد کند، کاالهای قاچاق است که بدون پرداخت عوارض گمرکی و با قیمت های بسیار کمتر وارد کشور می شود.
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برخی فعاالن بازار طال معتقدند، یکــی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر، افزایش قیمت اوراق 
گواهی سکه در بورس بوده است؛ درحالی که دلیلی ندارد 
سکه مبنای بازی بورسی شود. قیمت سکه در روزهای 
اخیر رشد چشم گیری داشــت و از ابتدای هفته رکورد 
جدیدی را به ثبت رسانده است؛ سکه درحالی از 6 میلیون 
وارد کانال ۷ میلیون شد که طبق اعالم برخی فعاالن بازار، 
سیگنال اصلی افزایش قیمت را از بورس دریافت کرده بود.

بیش از یک هفته است که قیمت گواهی سکه یک روزه 
در بورس کاال ٥۰۰ تا۷۰۰ هزار تومان بیشتر از بازار است 
و به اعتقاد برخی فعاالن بازار، محرکی برای قیمت سکه 
فیزیکی شده است، البته ٢١ اردیبهشت ۹۹ دامنه نوسان 
سکه بورســی به ١ درصد محدود شد و اندکی قیمت ها 
افت کرد. 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 

سودهای کالن به جیب می زنند.
البته محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طال در این 
خصوص گفت: در روزهای قبل تعداد افرادی که سکه ها 
را از بازار خریداری و به بورس می فروختند خیلی زیاد 
بود ولی االن دیگر آن تعداد نیستند. این فعال بازار طال 
و سکه با تأکید براینکه در روزهای اخیر فقط سکه طرح 

جدید )امامی( در بازار خرید و فروش می شود، درباره 
تأثیر سکه بورسی در روند قیمتی سکه در بازار گفت: 
سکه بورسی اثر مستقیم روی بازار می گذارد درحالی 
که قدیم ها قیمت ها در بورس متاثر از بازار بود ولی االن 
وضعیت برعکس شده است. برخی از فعاالن بازار طال که 
از حرفه ای های این صنف محسوب می شوند با انتقاد از 
فروش اوراق سکه در بورس می گویند: فروش سکه در 
بورس از همان ابتدا غلط بود؛ سکه مگر ارزش افزوده ای 
دارد که االن این وضعیت قیمتی را دارد. فعاالن اقتصادی 
نیز معتقدند: هر گونه اوراق و مشتقه برای کاالهایی که 
در تولید استفاده نمی شوند، خالف اصول اقتصادی است 

و نباید به کار گرفته شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه باید تولید 
توسعه داده شود، گفت: نباید روی سکه اوراق ایجاد می شد 
از همان ابتدا اما حاال باید جلوی این کار گرفته شود.امیر 
تهرانی مدیرکل دفتر وزیر اقتصاد در همین ارتباط گفته: 
این بازار را نه میشود تعطیل کرد و  نه به حال خود رها کرد. 
هر دو فعل فوق سیگنال منفی را مخابره میکند. بهترین 
روش می تواند تعیین بازارگردان های متعدد برای این بازار 
باشد که بتواند در هیجانهای خرید و فروش نقش بازیگر 
متعادل کننده را بازی کند.برخی کارشناسان اقتصادی 
هم متعقدند بهتر است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برنامه 

ای برای مدیریت گواهی سکه داشته باشند.

ضرورت ورود وزارت اقتصاد و بانک مركزی به ماجرای گواهی سکه

اوراق سکه از همان ابتدا غلط بود

تغییر دستوری نوع آرد نانوایی های سنتی

کاهش کیفیت نان و بازگشت به دهه 70
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برپایی كرسی های آزاداندیشی و استارتاپ ویكند

معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران شاخص ترین 
برنامه های معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 
در سال جاری را تبیین کرد. به گزارش ایسنا، حسین یاری درباره مهم ترین 
و شــاخص ترین برنامه های معاونت فرهنگی ســازمان جهاد دانشگاهی 
علوم پزشکی تهران در سال جاری، اظهار کرد: معاونت فرهنگی سازمان 
در نظر دارد در مدرســه آزاد فکری در قالب کرســی های آزاداندیشــی 
 برخی از مباحــث اجتماعی، سیاســی و مذهبی را مورد نقد و بررســی 
قرار دهد.یاری ادامه داد: از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی، غنی سازی 
ارتباط زوجین اســت و هدف این است که دانشــجویانی که تصمیم به 
ازدواج با یکدیگــر را دارند و هنوز زندگی مشــترک را شــروع نکردند، 
آموزش هایی ببیننــد تا مهارت هــای ارتباطی آنان تقویت شــود، این 
 آموزش هــا مبتنی بر روش ها، متدها و شــواهد علمــی معتبر و کارآمد

 در دنیاســت.وی برنامه هایــی در قالــب اســتارتاپ ویکنــد را از دیگر 
دســتورالعمل ها در ســال جاری عنوان و بیان کرد: با همــکاری کانون 
کارآفرینی قصد داریم یکســری برنامه ها شبیه اســتارتاپ ویکند و فن 
بازارها و برنامه هایی از این دست را برگزار کنیم و از این طریق دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران را با مراکز تحقیقاتی ســازمان مانند مرکز 
لیزر یا پژوهشــکده زخم مرتبط کنیم؛ در این برنامه سعی داریم در کنار 
 توجه به آموزش و پژوهش، فضایی جذاب را نیز برای دانشــجویان ایجاد

 کنیم.

استارتاپ ها و فریلنسرها از خدمات بيمه تكميلی 
فناورانه برخوردار می شوند

یکی از درخواست های عمده استارتاپ ها و فعالین فناوری که به صورت آزاد 
)فریلنسر( فعالیت می کنند. حل مشکالت بیمه ای است. یکی از نهادهای 
وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این راستا ثبت نام 
ششــمین دوره طرح ارائه خدمت بیمه تکمیلی فناورانه را فراهم ساخته 

است.
به گــزارش ســیتنا، حل مشــکالت بیمــه ای شــرکت های فنــاور و 
اســتارتاپ ها و محققیــن و فعالیــن فریلنســر )آزاد کار( از جملــه  
درخواســت های همیشــگی این افراد در مناســبت های مختلف است. 
شــبکه نوآوری و فناوری ایــران معاونــت علمی در این راســتا طرحی 
 را اجرایی کرده اســت که می توانند بخشــی از این مشــکالت را مرتفع

 سازد.
بر اســاس این طرح شــرکت های عضو شــبکه فناوری و نوآوری ایران 
می تواننــد از خدمات بیمه تکمیلــی بهره مند شــوند، همچنین فعالین 
فناور و استارتاپ های عضو پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و دیگر 
اجزای شناخته شده زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور، نیز می توانند 
از این خدمات اســتفاده کنند. خود مراکز نوآوری و شــتابدهنده ها نیز 
امکان بهره مندی از این خدمت را دارند. شــرکت های ثبت نام کننده در 
این طرح عماًل به عضویت شــبکه نوآوری و فناوری ایران معاونت علمی 
در می آیند و می توانند از خدمات  دیگر این شــبکه نیز برخوردار شــوند.
این طرح شامل دو بخش اســت، بخش اول کلیه اشخاص حقوقی شامل 
شــرکت های دانش بنیان، فناور و اســتارتاپ ها را در بر می گیرد و برای 
اولین بار بخش دوم این طرح فعالین فناور آزاد کار ) فریلنسر( را نیز شامل 
شده است. فریلنســرها می توانند با بیمه های پایه مختلف از این خدمات 
بیمه تکمیلی فناورانه بهره مند شوند.ششــمین دوره ثبت نام این طرح بر 
اساس چهار سطح خدمات درمانی آغاز شده است. بیمه شدگان، خدمات 
تکمیلی درمانی فناورانه را در ســطوح مختلف و بــا قیمت های متفاوت 
دریافت می کنند. عالوه بر بیمه شــده اصلی، اعضای خانواده و پدر و مادر 
 و افراد تحت تکلف نیز می توانند با رعایت شرایط و قواین بیمه ایی مندرج 
در فرم های ثبت نام از این خدمات بیمه ایی برخوردار شــوند.هزینه های 
بیمارســتانی تخصصی و عمومی، زایمان، درمان نازایی، انواع هزینه های 
پاراکلینیکی و دندانپزشکی از جمله مواردی هستند که این بیمه درمانی 

فناورانه آن را پوشش می دهد.

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی در نشست آنالین مطرح کرد:
اقدامات شــاخص اصفهان در حــوزه تعامالت 

بين المللی در دوران كرونا 
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی گفت: کالنشهر اصفهان از جمله شاخص 

ترین شهرهای کشور در حوزه تعامالت بین المللی در دوران کرونا بود.   
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مدیران کل 
ارتباطــات و امور بین الملل شــهرهای مختلف ایــران از جمله اصفهان، 
شــیراز، قم، رشــت، کرج، اردبیل و... در نشســتی آنالین کــه به ابتکار 
دبیرخانه مجمع شــهرداران آســیایی برگزار شــد، تجارب و ابتکارات 
 شــهرهای خــود در مدیریت بحــران کرونــا را بــا یکدیگــر در میان

 گذاشتند.  
در این نشســت، ایمان حجتی، مدیــرکل ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهان گفــت: اقدامات صورت گرفته توســط شــهرداری 
اصفهــان در حوزه هــای گوناگون از جملــه ضدعفونی معابر و وســایل 
حمل و نقل عمومی و اقدمات فرهنگی و آموزشــی، ایجاد فرهنگســرای 
مجازی، توزیع 120هزار پک بهداشــتی رایگان در مناطق کم برخوردار 
شــهر و تشــکیل 20 کمپین تبلیغاتی و آموزشی از یکم اســفند 98 تا 
 31 فروردین ماه ســال جــاری از جملــه ابتکارات شــهرداری اصفهان

 در این دوران بود.   
وی به تعامالت صورت گرفته از سوی شهرداری اصفهان در قالب ارتباط 
با شــهرهای خواهرخوانده و ســازمان های بین المللی هم اشــاره کرد و 
گفت: ابراز همدردی و تبــادل تجربیات از طریق نامه نــگاری متقابل با 
شــهرهای خواهرخوانده اصفهان و محکوم کردن تحریم های آمریکا در 
دوران شیوع پاندمی کرونا و همچنین پررنگ شدن روابط اصفهان با این 
 طرف ها بیش از گذشته، محورهای اصلی و دســتاوردهای این مکاتبات

 و تعامالت بود.   
حجتی از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان در حوزه تعامالت بین المللی در 
شرایط کرونا، به نامه نگاری با شهرهای خواهرخوانده، ارسال محموله های 
بهداشتی با پیام دوستی، پیوستن شهردار اصفهان به کمپین نه به تحریم 
در شــرایط کرونا، ثبت تجربیات اصفهان درباره کرونا در شبکه شهرهای 
متروپلیس و مکاتبه با انجمن هایی همچون اینتا) انجمن بین المللی توسعه 

شهری( اشاره کرد.  
گشتاسب مظفری، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی نیز در این نشست 
ضمن قدردانی از اقدامات اصفهان در حوزه دیپلماسی شهری، تأکید کرد: 
این کالنشــهر از جمله شاخص ترین شهرهای کشــور در حوزه تعامالت 

بین المللی در دوران کرونا بود..

اخبار

استان ها

مدیرکل تعزیــرات اســتان تهــران و اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی ســایت های فروش 
آنالین را متهم کرده اند که کاالها را با قیمتی باالتر 
از قیمت بازار می فروشند اما فروشندگان معتبر 
آنالین می گویند به دلیل نظارت شــدید امکان 

گرانفروشی وجود ندارد.
در روزگار کرونا سایت های فروش آنالین کاال در 
مقایسه با فروشگاه های حضوری شرایط به نسبت 
بهتری دارند. شــیوع کرونــا و تعطیلی طوالنی 
کسب و کارها، بسیاری از بازارها و صنایع داخلی 
را با ضرر و زیان های جــدی مواجه کرد و در این 
میان، بــازار لوازم خانگی که در ســال های اخیر 
از قاچاق گســترده نیز ضربه خورده بود شرایط 
بدتری را تجربه کرد، اما در سایه تعطیلی ها و توقف 
عرضه محصوالت در بازار بــا طرح فاصله گذاری 
اجتماعی، عرضه لوازم خانگی در فروشــگاه های 
اینترنتی بیشتر شــد. این فروشــگاه ها اگرچه 
موفقیــت هایپرمارکت ها و ســوپرمارکت های 
آنالین را نداشــتند، اما دچار تعطیلی و رکود هم 
نشدند و در مواردی به نظر می رسد که سودهای 
غیرمتعارفی نیز داشته اند، تا جایی که اخیرا رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختالف قیمت 
محصوالت ارائه شده به  صورت آنالین با نرخ بازار 

گفته است.

 اصنــاف: فروشــگاه های اینترنتی 
گرانفروشی می کنند

هفته گذشــته مرتضی میری، رئیــس اتحادیه 
فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، با اشاره 
به سوءاســتفاده و گرانفروشی برخی سایت های 
فروش اینترنتی لوازم خانگی، گفت: متأســفانه 
گرانفروشی و فروش کاالهای قاچاق به طور محرز 
در این ســایت ها صورت می گیرد. هم اکنون نیز 
2نمونه از شــکایت هایی که در سامانه 124 ثبت 
شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات 
ارسال شــده اســت. او گفت: برخی سایت های 
فروش اینترنتی از نبود نظارت و خأل قانونی برای 
فعالیت هــای خالف مقررات اســتفاده می کنند 
درحالی که قول داده بودند فهرست قیمت کاالهای 
عرضه شده در این سایت ها را تهیه کنند تا بتوان 
آنها را با قیمت های موجــود در نمایندگی های 
فروش مقایسه کرد. میری به مثال هایی هم در این 
زمینه اشاره کرد: یکی از این سایت های معروف 
فــروش لوازم خانگی، فریزر ایرانــی را که قیمت 
آن 3میلیون و 590هزار تومــان بوده، به قیمت 
5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. 
یا در موردی دیگر، یخچالی با برند معروف کره ای 
در فروشــگاه های مجازی به فروش رســیده در 
حالی  که این برند بیش از 2سال است که وارداتی 

نداشته است.

 تعزیرات: گرانفروشی آنالین ها محرز 
است

ً  نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  اخیرا

با بیان اینکه در برخی از فروشــگاه های اینترنتی 
گرانفروشــی به صورت محرز صــورت می گیرد، 
گفت: در برخی از این فروشــگاه ها، لوازم خانگی 
با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می رسد و 
حتی در برخی موارد، کیفیت کاالهای ارائه شده 
در این فروشگاه ها به مراتب از کاالهای نمایندگی 
اصلی، پایین تر گزارش شــده اســت. این مقام 
مســئول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای 
فروشــگاه های اینترنتی مبنی بــر گران خریدن 
کاال و به فروش رســاندن با قیمت بیشتر، گفت: 
قیمت های درج شــده روی کاالهــا و همچنین 
قیمت های اعالم شده فروشگاه های اینترنتی باید 
براساس مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و ســتاد تنظیم بازار باشــد؛ به 
همین دلیل این اســتدالل به هیــچ عنوان قابل 
پذیرش نیسَت، زیرا همه فروشــگاه ها موظفند 
مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت و کیفیت 
کاالهایی که به فروش می رسانند، به درستی ایفا 

کنند.

زیر ذره بین هستیم
فروشگاه های آنالین درحالی به گرانفروشی متهم 
می شوند که خود معتقدند به دلیل سازوکارهای 
نظارتی امکانی برای این کار ندارند. مدیر یکی از 
ســایت های معروف فروش آنالین کاال می گوید: 
در فروش آنالیــن امکان عرضــه کاال با قیمتی 
باالتر از قیمت مصرف کننــده وجود ندارد، چون 
ســازمان های نظارتی، فروش آنالیــن را مرتب 
نظارت و رصــد می کنند. صــادق تهرانی اضافه 
می کند: این نظارت به قدری شدید است که اگر 
قیمت مصوب کاالیی مثال یک میلیون تومان باشد 
فروش آن با قیمت یک میلیون و یک هزار تومان 
هم امکان پذیر نیســت؛ البته ممکن است اعداد 
جزئی مثل هزینه ارســال کاال یا گارانتی مطرح 
شود، اما این ارقام به قدری ناچیز است که اختالف 

قیمت محسوب نمی شود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی 
نماد الکترونیک ســایت های آنالین، بر فعالیت 
آنها نظارت دارد و از ســوی دیگر این ســایت ها 
موظفنــد از اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی 
مجوز فعالیت بگیرند. به گفته فعاالن صنفی این 
حوزه، کسب وکارهای آنالین در سازمان حمایت 
از مصرف کننده و همچنین اصناف رصد می شوند 
و این نظارت های شــدید امکان گرانفروشــی و 
تخلف را به حداقل می رســاند. با ایــن حال و با 
همه نظارت هایی که مدیران فروش ســایت های 
مجازی از آن سخن می گویند، اختالف بین قیمت 
محصوالت عرضه شده در این سایت ها با نرخ بازار 
خبرساز شده است و باعث شده این کسب وکارها 
به گرانفروشــی متهم شــوند. دلیل این اختالف 

قیمت چیست؟

دالیل اختالف قیمت با بازار
به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممکن 

است رخ داده باشد؛ یکی در زمینه فروش کاالهای 
وارداتی که از مسیرهای غیررسمی وارد شده اند 
و به دلیل اینکه متولی ندارند، قیمت مصوب هم 
ندارند. در این صورت اگر ســایتی به فروش این 
کاالها اقدام کند ممکن است قیمت های مختلفی 
برای این کاالهــا درج کند. این اتفــاق به دلیل 
سیستم های قوی نظارتی از یک سو و سیاست های 
جذب و حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت های 
معتبر نمی افتد؛ ضمن اینکه مشتریان نیز پیش از 
خرید آنالین تغییرات قیمتی بازار را رصد می کنند 
و حین خرید هم با دقت و ریزبینــی، گارانتی و 
خدمات پس از فروش محصولی را که می خرند، 
پیگیری می کننــد. احتمال دوم کــه با توجه به 
شیوع کرونا و تعطیلی نسبتا طوالنی مدت مغازه ها 
می تواند گزینه محتمل تری باشــد این است که 
سایت های آنالین تنها واســطه بین فروشنده و 
خریدار هســتند و خود، کاالیــی در انبار ندارند 
به همین دلیل اجناس عرضه شــده را به قیمت 
روز کارخانه می فروشــند، اما فروشندگان بازار 
ممکن است کاالیی را از قبل از عید در انبار موجود 
داشــته باشــند و امروز که آن را با قیمت قبل از 
عید می فروشند نرخشــان پایین تر از آنالین ها 
باشــد. این اختالف قیمت در سال های قبل هم 
وجود داشته، چون بازار در ماه های اردیبهشت و 
خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به دلیل 
افزایش نــرخ ارز و تعطیلی دوماهــه مغازه هایی 
که خرید قبلی داشــته اند، ایــن اختالف قیمت 
 بیشــتر بوده که نمی تواند نشــانه گرانفروشــی 

سایت ها باشد.

 50درصد از کاالهای فروشــگاه های 
مجازی قاچاق است

میری همچنین فروشگاه های اینترنتی را متهم 
کرده که 50درصد کاالهای عرضه شده،  از سوی 
آنها  قاچاق است و برای این کاالها نوع گارانتی و 
شناسه کاال درج نشده است. البته درج نشدن کد 
شناسه کاال تنها مختص سایت های فروش آنالین 
نیست. از بهمن ماه سال گذشته، به منظور کنترل 
و کاهش قاچاق کاال، عرضه کاالهای فاقد شناسه 
ممنوع شــده و اینگونه اجنــاس، کاالی قاچاق 
تلقی می شوند، اما شــیوع یکباره کرونا، پیگیری 
و اجرای این طرح را به حاشیه راند. فروشگاه های 
اینترنتی می گویند تمام کاالهای کدگذاری شده 
اگر در سایت ما عرضه شــوند حتما شناسه آنها 

درج می شود.

  معتبرها قاچاق نمی فروشند
تهرانــی در این زمینه می گویــد: وزارت صنعت 
طرح شناســه کاال را تعریف کرده که براســاس 
آن واردکننده و تولیدکننده کاال موظف هستند 
کد شناسه را روی کاال درج کنند. فروشنده نیز، 
چه در بازار و چه در سایت اینترنتی باید شناسه 
کاال را به مشتری ارائه کند. این طرح به دلیل تنوع 
اجناسی که باید شناسه دار شوند، به خودی خود 

طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است که 
به دلیل شیوع کرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری 
هم مواجه شــده اســت. با این حال ابالغیه ها و 
کارهــای مقدماتی آن انجام شــده و پیش بینی 
من این اســت که ظرف یکی دو مــاه آینده این 
سازوکار اجرایی شــود. با اجرای این طرح امکان 
عرضه کاالی قاچاق وجود ندارد، چون مشــتری 
می تواند شناسه کاال را اســتعالم کند. به گفته او 
تا زمانی که این طرح به طور کامل اجرایی نشده، 
ممکن است سایت های غیرمعتبری که اجناس 
وارداتی و بــدون گارانتی ارائه می کنند، کاالهای 
بدون قیمت مصــوب را با قیمت هــای باالتری 
بفروشــند که در این صورت افــرادی که به این 
 ســایت ها و کاالها اعتماد می کنند ممکن است

 متضرر شوند.

گردش مالــی 2.2میلیــارد دالری 
لوازم خانگی قاچاق

مشکالت بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنالین 
نیســت و بازار این کاالها نیز در ســایه ابهاماتی 
به فعالیت خود ادامه می دهد. براســاس گزارش 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، ارزش گردش مالی 
لوازم خانگی در ســال1397 معادل 3.3میلیارد 
دالر بوده که از این رقــم 2.2میلیارد دالر قاچاق 
بوده و فقــط 1.1میلیــارد دالر را تولید داخلی 
شامل می شده است. برای کاهش قاچاق وزارت 
صنعت طرحــی پیش بینی کرد که قــرار بود به 
ســرعت تکلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را 
از بازار حدف کند. اجرایی شــدن طرح شناســه 
کاال از بهمن  ماه سال گذشته، اظهارات مسئوالن 
مبارزه با قاچــاق کاال مبنی بر برخــورد قاطع با 
عرضه لوازم خانگــی فاقد شناســه و همچنین 
جمع آوری 2برند کره ای از بــازار، بارقه امیدی را 
در میان فعاالن بــازار لوازم خانگی به وجود آورد، 
اما با شیوع کرونا در کشور متأســفانه بخشی از 
این اقدامات به حاشیه رانده شــد. امروز باوجود 
اینکه تابلوهای 2برنــد معروف کــره ای از بازار 
جمع آوری شــده، اما همچنــان لوازم خانگی با 
نام این 2برند با قیمت های سرســام آور در بازار 
عرضه می شود که معلوم نیست واردات آنها از چه 
طریقی صورت گرفته و خریدار سرگردان در این 
بازار نمی داند که کاالی مورد نظر خود را از کجا و 
 چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار 

مشکل نشود.

نظارت شدید
  ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت، به عنوان 
متولی نمــاد الکترونیک ســایت های آنالین بر 
فعالیت آنها نظارت دارد و این سایت ها موظفند 
از اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت 
بگیرند. به گفته فعاالن صنفی سازمان حمایت از 
مصرف کننده و همچنین اصناف، کسب وکارهای 
آنالین را رصد می کنند؛ نظارت های شدید امکان 

گرانفروشی و تخلف را به حداقل می رساند

تپسینخستینشرکتاستارتاپیکهواردبازارسرمایهمیشود
مدیرعاملوموسستپسیازمراحلنهاییپذیرشاینشرکتاستارتاپیدرفرابورسخبردادوگفت:تالشماایناستکهبهعنواننخستیناستارتاپبورسی
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کســب وکارهای دیجیتالی 
با شــیوع کرونــا راحت تر از 
رقبای سنتی و غیردیجیتالی 
خود ایــن روزهای ســخت 
را می گذرانند. بــه هر حال، 
باید پذیرفت انقــالب دیجیتالی رقم خــورده و افراد و 
کســب وکارها باید آن را بپذیرند زیرا غفلت از آن باعث 
می شــود صاحبان کســب و کار در چالش هایی مانند 
قرنطینه شــدن یا رکود بازار بیش از ســایرین آسیب 
ببینند.با شیوع کرونا، میزان خرید وفروش در بسیاری 
صنایع مانند تجهیزات ورزشــی، لوازم منزل، کاالهای 
لوکس و گردشــگری چنانچه قابل پیش بینی اســت، 
رو به کاهش گذاشــته و کاهش تراکنش های بانکی و 
بیمه ای آنالین را نیز سبب شده است. در مقابل، حجم 
خریدهای آنالین سوپرمارکتی و خرده فروشی آنالین 
در کنار میزان عرضــه و تقاضای خدمات رســانه ای و 
ارتباطاتی در شــرایط برقراری قرنطینه در بسیاری از 
مناطق دنیا افزایش داشته است. در بخش دیگر اگرچه 
اپیدمی کرونا در برخی حوزه ها مانند بانکداری آنالین و 

پرداخت های موبایلی به افزایش تقاضا منجر خواهد شد اما 
به احتمال قوی شرکت های فین تکی حوزه سرمایه گذاری 
و مدیریت ثروت را با کاهش تقاضا روبه رو خواهد کرد، 
زیرا مشتریان تصمیم می گیرند ســرمایه گذاری های 
 ایمن تر و قابل پیش بینی تری را در محیط فعلی انتخاب

 کنند.

فرصت دیجیتالیزه شدن در عصر کرونا
اگرچه با شــیوع کرونا بســیاری از کســب و کارها و 
فروشگاه ها با هدف کنترل و محدود کردن این بیماری 
با محدودیت هایی مواجه شده اند، اما در سایه تعطیلی 
فروشگاه های سنتی، فروشــگاه های اینترنتی با اقبال 
مردمی مواجه شده اند و کسب و کارشان رونق گرفته است. 

درواقع از ســویی تمایل مردم به رعایت قواعد قرنطینه 
جهت دور ماندن از بیماری باعث شده که تقاضا برای خرید 
آنالین افزایش یابد و از سوی دیگر کسب و کارهایی که 
تاکنون اقدام به فروش حضوری می کردند حاال با توجه به 
تعطیلی مغازه هایشان ناچار هستند برای فروش اجناس 

خود رو به فروش اینترنتی بیاورند.

كرونا فرصتی برای فين تك ها به عنوان بازیگران اصلی حوزه پولی و مالی بر بستر آنالین فراهم آورده است

فرصت طالیی آنالین ها در سایه کرونا 

تحول اقتصاد دیجیتال در عصر کرونا
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران

حمل و نقل فارغ از درون و برون شهری دو بخش دارد؛ حمل و نقل کاال و حمل و نقل مسافر. حمل و نقل کاال طبیعتا تابعی از تولید و مصرف است. بنابراین وقتی در واحدهای صنعتی رکود و توقف فعالیت خاصه در بخش صنعت ایجاد می شود، حتی در بخش 
خدمات، جابه جایی کاال به حداقل می رسد. در واقع در این موارد قوت الیموت مردم است که جابه جا می شود و آن عموما محصوالت کشاورزی است. این اثر اصلی است که کرونا گذاشته چون کسب و کارها را تا حد زیادی متوقف کرده است. این تاثیر نه در 

ایران، بلکه در جهان دیده می شود. در حوزه مسافر هم به همین ترتیب است. وقتی سفرها و دلیل سفرها به دلیل خانه نشینی و دورکاری از بین می رود بنابراین به صورت واضح و روشن روی تقاضا برای حمل و نقل اثر مستقیم می گذارد.
ازآنجا که کرونا سرعت حرکت اقتصادی را کند کرده، توانسته تاثیر جدی روی حمل و نقل بگذارد. نه تنها کرونا، هر عاملی که باعث شود چرخ حرکت اقتصادی و فشار خون در بخش اقتصاد پایین بیاید اولین تاثیر آن روی حمل و نقل است. این دلیل روشن 

کاهش تقاضا در بخش حمل و نقل است. 
اولین تاثیری که کرونا داشته هژمونی Digitization است. یعنی Digitization یک موتور اجتماع شده و تسری پیدا کرده است چون جابه جایی آن بر بستر امواج یا ارتباطات است. بنابراین چون مبتنی بر آی سی تی است که ابزار کار تجارت دیجیتال 

را فراهم می کند کرونا یک تاثیر جهانی گذاشته و آن دیجیتالی شدن است. بنابراین شاهد خواهیم بود که کارفرمایان کمتر نیروی انسانی خود را زیر یک سقف جمع می کنند و این کار کامال اقتصادی است. بنابراین مداخالت دولت هم کم می شود. 
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فروشگاه های آنالین: زیر ذره بين هستيم
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