
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
گفت: افرادی که ســهمیه ثابت لیتــراژی دریافت 
می کنند شامل طرح اســتفاده از کارت بانکی برای 
سوخت گیری نمی شوند اما افرادی که سوخت  آن ها 
به صورت اعتبــاری تخصیص می یابــد می توانند از 
اعتبار موجوددر کارت بانکی برای ســهمیه سوخت 
اســتفاده کنند.فاطمه کاهی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: این سهمیه به یک کارت بانکی مشخص 
واریز نمی شــود و درواقع این مســاله به عنوان یک 
اعتبار بانکی درنظر گرفته شده است و افراد مشمول 

می توانند با هر کارت بانکی متصل به شــبکه از این 
اعتبار استفاده کنند.وی با تاکید بر اینکه در گذشته 
این افراد یک شــماره کارت بانکــی اعالم می کردند 
و فقط از طریق همــان کارت می توانســتند اعتبار 
ســهمیه ای خود را دریافــت کنند، تصریــح کرد: 
موضوعی که اکنون متفاوت شده این است که برای 
افراد مشــمول و از طریق  کارت ملــی اعتبار در نظر 
گرفته شده با اســتفاده از هر کارت بانکی متصل به 
شــبکه قابل دریافت است.ســخنگوی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه این سهمیه به 

همه افراد تعلق نمی گیرد و تنها خودروهایی که شامل 
تعدیل در سهمیه بنزین خود هســتند از این طریق 
اعتبار را دریافت می کنند، تاکید کرد: این افراد شامل 
دارندگان خودروهای فعال در آژانس های مسافری، 
دارندگان خودروهای تاکسی های اینترنتی، تعدیل 
ســهمیه جانبازان،   آمبوالنس های آرامســتان ها و 
تاکسی های بین شهری که بر اساس پیمایش سهمیه 
بنزین دریافت می کنند، می شود.به گفته وی بر اساس 
اطالعاتی که از وزارت راه و وزارت کشور به ما می دهد 

تخصیص سهمیه بدین شکل صورت می گیرد.

نتایج یک پژوهش آماری از وضعیت مزد مشاغل 
منتخب بخش کشــاورزی نشــان می دهد که 
بیشترین متوســط مزد روزانه در میان مردان را 
کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین 
متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با ۸۰ 
هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است.، مرکز آمار 
و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارشــی از 
وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش 
کشاورزی، به کمترین و بیشترین میزان دستمزد 
روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی 
اعم از میوه چین، دروگر غالت، نشاکار، وجین کارو 
تنک کار، نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعی و 
بیل زن باغ پرداخته است.مزد کارگران کشاورزی 
شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام 
یا قسمتی از آن غذا یا ســهمی از محصول داده 
شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، 

برآورد و به وجه نقد اضافه می شود.

۱۰۱ هــزار و ۹۷۶ تومان مــزد روزانه 
کارگران مرد نشاکار 

بررسی نتایج این طرح در پاییز ۱۳۹۸در خصوص 
مزد کارگران ۷ شــغل منتخب بخش کشاورزی 
نشان می دهد که بیشــترین متوسط مزد روزانه 
در میان مردان را کارگر "نشاکار" با ۱۰۱ هزار و 
۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر 
"بیل  زن باغ" با ۸۰ هــزار و ۴۴۰ تومان دریافت 
کرده است، این در حالی است که در پاییز ۱۳۹۷ 
بیشــترین دریافتی روزانه کارگر مرد را "دروگر 
غالت" با ۶۵ هــزار و ۲۳۲ تومان و کمترین مزد 
روزانه را کارگر "میوه چین" بــا ۵۹ هزار و ۶۱۶ 

تومان داشته است.
همچنین طی پاییز ۱۳۹۸ بیشترین مزد روزانه 

در میان زنان به کارگر "میوه چین" با ۶۵ هزار و 
۲۳۲ تومان و کمترین دستمزد روزانه به  کارگر" 
وجین کار و تنــک کار" با ۵۷ هــزار و ۳۶ تومان 
اختصاص داشته اســت. در حالی که کارگر زن 
میوه چین در پاییز ۱۳۹۷، ۴۷ هزار و ۶۱۷ تومان 
و کارگر زن وجین کار و تنک کار ۳۸ هزار و ۹۴۶ 
تومان دریافت می کرده اســت.درصد تغییرات 
متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۱۳۹۸ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می دهد که 
متوسط مزد روزانه کارگران مرد "بیل زن زمین 
زارعی" بیشــترین افزایش و متوسط مزد روزانه 
کارگــران مرد"بیل زن بــاغ" کمترین افزایش 
را داشته اســت؛ با این حال بیشــترین افزایش 
در متوســط مزد روزانه کارگــران زن در پاییز 
۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به 

کارگران زن "وجین کار و تنک کار" بوده است.

در حال حاضــر و طبــق آخرین تصمیم ســتاد 
ملی مقابله بــا کرونا و بخشــنامه دولــت، نحوه 
حضور کارکنــان در محل کار به صورت دو ســوم 
 بــوده و مابقــی دورکار و یــا امکان اســتفاده از

 مرخصی دارند. 
تاکنون هیچ تغییری در بخشــنامه سازمان اداری 
و اســتخدامی در این رابطه ایجاد نشــده اســت.
 به گزارش ایســنا، از اســفندماه و با شدت گرفتن
  شــیوع ویــروس کرونــا و تاکید بــر محدودیت

 تردد و تجمع با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، 
تغییراتی نیــز در نحوه  حضــور کارکنان در محل 
کارشان ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت های 
کاری به ۸ تا ۱۳ تغییر کرد و در ادامه در ایام نوروز با 

حضور کارکنان محدودتر شد.
بر این اساس طبق بخشــنامه پنجم فروردین ماه 
امســال در خصوص »ارائه ی خدمــات عمومی و 
ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان 

در محیــط اداری« تا بیســتم فروردین ماه حضور 
کارکنان به صورت یک سوم بود و دو سوم دیگر به 

صورت دورکار بودند.
اما بعــد از آن و با تصمیم ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا قــرار شــد کــه از ۲۳ فروردیــن کارکنان 
بــه صــورت دو ســوم در محــل کار حاضــر 
 شــوند، از این رو بــا ابالغ بخشــنامه ســازمان

 اداری و استخدامی به دستگاه ها و سازمان ها اعالم 
شدکه یک سوم دیگر از طریق دورکاری و یا اعطای 
مرخصی به صورت نوبت بنــدی از حضور در محل 

کار معاف شوند. 
افرادی کــه از مرخصــی اســتفاده می کنند نیز 
استحقاقی محسوب نمی شــود. در عین حال که 
ســاعت کاری نیز به ۷ تا ۱۴ تغییــر کرد.آخرین 
پرس وجو از ســازمان اداری و اســتخدامی از این 
حکایــت دارد کــه همچنــان بخشــنامه پابرجا 
اســت و  تصمیم جدیــدی در رابطه با شــرایط 

کاری و حضور کارکنان اخذ نشــده اســت.بر این 
اســاس در حال حاضــر الزامــی بــرای حضور 
۱۰۰ درصــدی کارکنــان در محل کار نیســت و 
 تا زمانی که ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا تصمیم 
جدیــدی نگیــرد و از ســوی ســازمان اداری 
و استخدامی ابالغ نشــود،  دســتگاه ها باید پیرو 

دستورالعمل قبلی باشند.
البتــه دورکاری کارکنــان ماجــرای محــدود 
بــه کرونــا نیســت و در ســال ۱۳۸۹ بــود 
کــه هیــات دولــت طــی مصوبــه ای مجــوز 
 دورکاری کارکنــان بر اســاس وضعیت شــغلی

 اعالم کرده بــود که حتی در اســفندماه ســال 
گذشــته و در جریان ویروس کرونا سازمان اداری 
و استخدامی با بخشنامه ای به دستگاه ها اعالم کرد 
که می توانند طبق این مصوبه دولت کارکنان خود 
 را بنا به پست و وضعیت شــغلی و امکانی که دارند 

دورکار کرده و بالمانع است.

سهمیهسوختچهخودروهاییبهکارتبانکیواریزمیشود؟

کدامکارگرانکمترینمزدروزانهرامیگیرند؟
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بازار خودرو تشنه  افزایش  تولید
قیمت  گذاری    دستوری   خودرو     راه حل   موقتی    است

پیش بینی ها مبنی بر افزایش قیمت مسکن در 
سال جاری و شرایط نابســامان اقتصادی حاکم 
شــرایط را برای خریداران خانه و مستاجران به 
مراتب بسیار سخت تر از گذشــته خواهد کرد. 
در این بین مســتاجران وضعیت بسیار بدتری را 
تجربه خواهند کرد چراکه با افزایش قیمت ملک 
افزایش قیمت در میزان ودیعه هــا و اجاره بها را 
خواهیم داشت. البته شرایط برای خریداران نیز 
تفاوت چندانی با مستاجران ندارد چراکه با شرایط 
فعلی و پیش بینی افزایش قیمت ها دسترسی به 
خرید مسکن نیز سخت تر و غیرممکن تر خواهد 
شد. طبق داده های مرکز آمار ایران در سرشماری 

رسمی سال ۱۳۶۵ فقط...

در حالی مجموع اندازه اقتصاد دیجیتال کشور 
در حال حاضر ۶.۵ درصد تخمین زده می شود 
که در تحقق این میزان محل تردید است. آنچه 
به ذهن می رسد این اســت که ایران در تحقق 
تجارت الکترونیک به معنــای واقعی حرکتی 
الک پشتی را تجربه می کند زیرا هنوز در ابزار 
اولیه آن یعنی اینترنت پرسرعت مشکل داریم. 
هرچند اســتارت آپ ها بعد از اپراتورها نقشی 
پررنگ در تحقق اقتصاد دیجیتال ایفا می کنند 
اما با مشــکالت زیرســاختی روبه رو هستند. 
استارت آپ ها در طول ۲.۵ سال گذشته رشد 
صددرصدی را تجربه  کرده اند.باید دانست که 
آینده اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال در 

حرکت...



اقتصاد2
ایران

وزارت بهداشت:
 شیب تند کاهش نرخ باروری در ایران

مشــاور وزیر بهداشــت در امور مامایی ضمن اعالم 
افزایش سن امید به زندگی در مردان و زنان ایرانی، 
در عین حال نسبت به کاهش نرخ باروری در کشور 
هشدار داد و برنامه های وزارت بهداشت جهت مراقبت 

جمعیت و افزایش نرخ باروری ایمن را تشریح کرد
شهال خسروی به بهانه روز ملی جمعیت در گفت وگو 
با ایسنا، افزود: یکی از اقدامات در وزارت بهداشت در 
این زمینه رویکرد برنامه های ارتقا نرخ باروری به عنوان 
یک شاخص بسیار مهم است. باید بدانیم بیش از سه 
دهه برنامه های تحدید موالید، موضوع کاهش جمعیت 
مطرح می شد و حتی برخی سازمان های جهانی مانند 
سازمان بهداشت جهانی در این زمینه به کشور کمک 
می کرد؛ اکنون برای اصالح این نگرش نیاز هست تا 
اقدامات گسترده ای انجام دهیم. جمعیت ما در حال 
پیر شدن است به شکلی که سیر پیر شدن در ایران 
نسبت به دنیا خیلی سریع تر بوده است و درحالی که 
در حدود ۶۰ ســال گذشته جمعیت دنیا ۵ سال پیر 

شده، جمعیت ایران ۱۰ سال پیرتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ باروری کشور نسبت 
به ســال های پیش از پیروزی انقالب چه تغییراتی 
داشته اســت، بیان کرد: پیش از انقالب تسهیالت 
مراقبت از زنان خیلی وسیع نبوده و شاید حتی برخی 
مناطق روســتایی خدماتی دریافت نمی کردند، در 
نتیجه میزان مرگ و میر کودکان کمتر از یک سال یا 
مادران باردار باال بوده که اکنون این شاخص ها بهبود 
یافته است. البته این نرخ در سال های پیش از انقالب 
باالتر از این میزان بوده است. به طور مثال نرخ باروری 
در سال های ۵۵ تا ۶۵ بسیار افزایش یافت؛ به شکلی 
که در برخی منابع این نرخ را به ازای هر زن در ســن 

باروری تا ۶ فرزند نیز قید کرده اند.

خبر

جمهوری با تاکید بر ضرورت 
کنترل قیمت ارز و جلوگیری 
از افزایش نــرخ آن گفت: در 
اختصاص ارز باید اولویت های 
الزم از جمله کاالهای اساسی، 
 دارو،  تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد 

نظر قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
در یکصد و ســی و هفتمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت که روز ســه شــنبه به ریاســت 
حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانــی 
تشــکیل شــد، چند موضوع مهــم و تاثیرگــذار در 
بخش جهــش تولیــد و رونــق صــادرات و افزایش 
 درآمدهای ارزی بررســی و دربــاره آن تصمیم گیری 

شد.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز 
و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی 
دســتگاه های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را 

ضروری دانست.
در ایــن جلســه همچنیــن وزارتخانه هــای نیــرو، 

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و همچنیــن بانک 
مرکزی موظف شدند موضوع اســتخراج ارز دیجیتال 
 را پیگیری و برنامــه ریزی هــای الزم را در این زمینه

 انجام دهند.

امهال دوساله برای بازپرداخت وام سرمایه 
گذاران صنعت برق

در جلســه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با 
توجه به مشکالت پدید آمده در اقتصاد جهانی و تامین 

ارز، شــیوه بازپرداخت وام های ارزی سرمایه گذاران در 
صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد 
در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال 
دوساله در نظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکالت، 
موضوع در کمیســیون های تخصصی بررسی و نتیجه 
آن به دولت ارائه شــود. در بخش دیگری از این جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوههای 
درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش ها،   استان 
ها و کشورهای هدف ارائه و پس از بررسی مقرر شد به 
منظور ایجاد هماهنگی های الزم و ســرعت بخشیدن 
به فعالیت های صادراتی،  بانک مرکزی و وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به 
طور مداوم سیاست های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، 
موانع را برطرف و تسهیالت الزم را برای صادرکنندگان 

پیش بینی کنند.
تنوع بخشی به شــیوه های واردات و صادرات و تقویت 
ســاختارها و جهت گیری هــای صادراتــی  از دیگر 

محورهایی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
رییس جمهوری در این زمینه تاکید کرد در اختصاص 
ارز باید اولویت های الزم از جمله کاالهای اساسی،  دارو، 
 تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر 

قرار گیرد.

روحانی:

قیمت  ارز  باید   کنترل شود

دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور:
مجلس یازدهم با ۲۷۶ نفر آغاز 

به کار خواهد کرد
دبیرستاد انتخابات وزارت کشور گفت: مجلس 
دوره یازدهم در هفتم خرداد ماه با ۲۷۶ نفر آغاز 

به کار خواهد کرد.
"سید اسماعیل موسوی" درباره شروع مجلس 
یازدهم و تعداد نمایندگان گفت: از مجموع ۲۹۰ 
نفر نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 
تکلیف  ۲۷۹ نفر آنهــا در مرحله اول انتخابات 

مشخص شد و به مجلس راه یافتند.
وی افزود: در ۲۱ شهریور تکلیف یازده نماینده 
باقی مانده که در مرحله اول رای نیاوردند و به 
مرحله دوم راه پیدا کردند، مشخص خواهد شد.

دبیر ســتاد انتخابات وزارت کشور یادآور شد: 
متاســفانه »محمد علی رمضانی دســتک« 
نماینده منتخب مردم شهرســتان آســتانه 
اشرفیه و فاطمه رهبر منتخب مردم تهران در 
یازدهمین دوره انتخابــات مجلس براثر کرونا 
فوت کردند و همچنین سینا کمالخانی از حوزه 
انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان هم به دلیل 
ابطال مدرک تحصیلی به مجلــس راه نیافت 
بنابراین مجلس دوره یازدهم با ۲۷۶ نفر در هفت 

خردادآغاز به کار خواهد کرد.
وی درباره انتخاب میان دوره ای برای سه حوزه 
تهران، آستانه اشــرفیه و تفرش گفت: انتخاب 
میان دورهای این سه حوزه همزمان با انتخابات 
ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
 انتخابات مجلس یازدهم دوم اسفندماه ۹۸ با 
مشارکت ۴۲ درصدی واجدین شرایط برگزار 
شــد. مجلس یازدهم هفتم خردادماه فعالیت 

خود را  آغاز می کند. 

خبر

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده 
شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی مدیرعامل 

سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شده است.
به گزارش »انتخاب«، غالمحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین 
نشست خبری خود همچنین به چند حکم اخیرالصدور در شعب ویژه 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شــعبه دوم ویژه رسیدگی به اخالل در 
نظام اقتصادی کشور، در پرونده ای که در ابتدا بیش از ۵۰ متهم داشت، 
کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر شــد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخاللگران 

محکوم شدند.
وی افزود: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخالل در نظام ارزی و 

نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی به نام 
خانم نجوا الشیدایی به جرم مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی و ارزی 
منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخالل در نظام توزیعی 
نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه 
خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار 
میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ 
سکه تمام بهار و یکصد کیلو طال کشف شده، محکوم به اعدام شدند و این 

حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
اســماعیلی اضافه کرد: مهدی جمالی مدیرعامل ســابق سایپا به جرم 
مشارکت در اخالل در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده 

ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد 
عزیزی نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم معاونت در اخالل در نظام 
توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس 
شورای اسالمی به جرم معاونت در اخالل در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس 
تعزیری و حسی هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت 

در اخالل در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
او با بیان اینکــه در پرونده هواپیمــای اوکراینی تعــدادی از خانواده 
جانباختگان شکایت کرده اند، گفت: یک نفر در بازداشت است. وزارت راه 
و شورای عالی امنیت ملی باید در خصوص جعبه سیاه هواپیما نظر بدهند 

تا نواقص برطرف شود.

سخنگوی قوه قضائیه:

سلطان خودرو و همسرش اعدام می شوند 
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بخشنامه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ابالغ شد
لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی

رئیس قوه قضاییه بخشنامه  عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور را به مراجع قضایی کشور ابالغ کرد.
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قاچاق دام از کشور کنترل شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قاچاق دام از کشور کنترل شده است،گفت:قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه دار بین ۹۰ تا ۹۲هزارتومان است که با ۱۰ درصد سود به مصرف 
کننده عرضه می شود. علی اصغر ملکی وضعیت بازار گوشت گوسفندی را مطلوب توصیف کرد و گفت: عرضه دام و گوشت مناسب و توزیع آن نیز مطلوب است. وی با بیان اینکه مردم استقبال خیلی زیادی از 
خرید گوشت نمی کنند، افزود: معموالً اوایل ماه مبارک رمضان، مصرف کنندگان خرید خود را انجام می دهند. االن هم که به روزهای پایانی ماه نزدیک می شویم و مجدداً در ابتدای ماه که حقوق ها واریز می شود 
میزان خرید نیز باال می رود.ملکی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مغازه داران ۹۰ تا ۹۲ هزارتومان اعالم کرد که با احتساب ۱۰ درصد سود به مصرف کنندگان عرضه می شود.

خودروهای خارجی همواره مشتری خود را دارند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

در سال اخیر بخصوص در طی این چند ماه به دلیل مشکالتی که بر سر واردات خودروهای خارجی ایجاد شد بسیاری از فعاالن از این بازار خارج شده اند و کسب و کار دیگری را برای فعالیت انتخاب کرده اند. ممنوعیت واردات 
خودرو موجب شد تا قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند و انحصار برای خودروهای داخلی ایجاد شود در صورتی که اگر واردات خودرو آزاد بود این وضعیت در بازار داخلی برای خودروهای داخلی بوجود نمی آمد.  به عبارتی 
خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت گذاری خودروهای داخلی محسوب می شود و روی قیمت خودروهای 
داخلی تاثیرگذار است. همچنین تا زمانی که آزادسازی واردات خودرو نباشد قیمت ها در بازار خودروهای خارجی افزایش دارد و مشتریان خاصی هم برای خرید و فروش وجود دارند. چراکه اگر در رابطه با یک خودروی داخلی 

افزایش قیمت از دو تا ده میلیون اتفاق می افتد برای خودروهای خارجی از 100 تا 300 میلیون است که مشتریان خاصی را می طلبد. 

کمبود  تولید  در  بازار  خودرو
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو

بازار خودرو درگیر مشکالت بسیاری است که باید مهم ترین آن را کمبود تولید عنوان کنیم. به دلیل تقاضای بسیار و 
نبود تولید به اندازه تقاضا، گرانی در بازار وجود دارد و هر از چند گاهی نیز میزان گرانی در این بازار غیرقابل تصور می 
شود. در سال جدید نیز به دلیل شیوع کرونا، شروع بدتری نسبت به سال های گذشته داریم. تا به امروز شرایط مناسبی 
در زمینه تولید خودرو مشاهده نشده و شرایط سال گذشته همچنان ادامه دارد و حتی به دلیل بحران کرونا بدتر نیز 
شده است. عالوه بر آن تعهدات معوق سال گذشته به تعهدات سال 99 اضافه شده است. مردم نیز در شرایط فعلی که 
کرونا شیوع پیدا کرده و قیمت ها به شدت افزایش یافته، تمایلی به خرید خودرو ندارند. به زودی پس از تغییر شرایط و 
اتمام کرونا شاهد موج جدید افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود، مگر اینکه شرایط تولید و عرضه خودرو تغییر 
کند. البته قیمت خودرو در واقع از یک سری فاکتورهای اقتصادی و غیر اقتصادی پیروی می کند. مهمترین فاکتور 
تاثیرگذار روی قیمت، مقایسه تعداد عرضه خودرو به بازار با تعداد خریداران و تقاضای واقعی بازار است. این مورد از 
مهمترین فاکتورهاست که روی بازار تاثیرگذار است. اگر عرضه به تعداد متقاضیان و به اندازه کافی وجود داشته باشد 
طبیعتا رقابتی در فروش خودرو ایجاد می شود و قیمت ها کاهش پیدا می کند. برعکس این قضیه نیز می تواند وجود 
داشته باشد و رقابتی در خرید خودرو ایجاد شود. چنین موردی در سال 9۸ به وقوع پیوست چرا که تعداد عرضه خودرو 
کمتر از تعداد تقاضا بود، بنابراین رقابت بیشتر در زمینه خرید بود. قیمت ارز و نرخ تورم تاثیر مستقیمی بر روی قیمت 
تمام شده خودرو دارد. در حال حاضر قیمت خودرو در کارخانه بیش از یکسال است که ثابت بوده و این موضوع باعث 
شده تا قیمت فروش شرکت های خودروساز در بعضی از مدل ها کمتر از قیمت تمام شده آن باشد. همچنین قیمت 
 گذاری دستوری در دو سال گذشته باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان شده و خودروسازان را با مشکالت زیادی 
مواجه کرده است. روش های غلط بنگاه داری مانند سوء مدیریت و به نوعی دولتی بودن شرکت ها در پایین بودن 
بهره وری و افزایش قیمت تمام شده نیز تاثیر دارد. اما آنچه بیشتر از همه مشهود بود به قیمت دستوری برمی گردد 
و باعث کاهش توان شرکت های خودروساز برای تولید بیشتر و تامین قطعات پرتیراژ می شود. همین قضیه باعث 
کاهش عرضه شــده و در نهایت قیمت ها در بازار باال می رود. در چنین فضایی که با یک آشفتگی در حوزه خودرو 
مواجه هستیم سیستم های داللی و سفته  بازی نقش ویژه ای پیدا می کنند. تالش برای این که خودرویی را بتوانید با 
قیمت پایین تر خریداری کنید و در بازار بفروشید بیشتر خواهد شد. بنابراین با این وضعیت همواره هجوم برای  ثبت 

نام خودرو وجود دارد.

چشم  انداز  بازار  خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل

بازار خودرو در صورت اجرای صحیح و درست قانون مصوب شده اخیر توسط سازمان حمایت سر و سامان خواهد گرفت. قانونی در چند روز اخیر تصویب شد که برای فروش خودرو در حاشیه بازار باید تنها 10 درصد از قیمت مصوب 
کارخانه افزایش وجود داشته باشد و این قانون الزم االجرا خواهد بود. با اعالم این تصمیم در چند روز اخیر شاهد کشف انبارهای متعددی از خودروهای احتکار شده بدون پالک بوده ایم که توسط افراد تازه وارد و سودجود که اصوال 
کارشان خرید و فروش خودرو نبوده است، بوده ایم. این افراد برای کسب سودهای آنی و فوری وارد این بازار شده اند و باید مشخص شود خودروهای تولید شده در مدت اخیر واقعا دست چه کسانی بوده است. از طرفی دیگر باید میزان 
تولید شفاف سازی شود و افزایش تولید نیز در کنار آن کلید بخورد. امروز بازار خودرو بازیچه عده ای سودجو شده که با شیطنت در بازار قیمت سازی کرده اند. مشخص نیست خودروهای تولید شده کجا و دست چه کسانی هستند 
چراکه در حال حاضر تمام نمایشگاه داران با نبود عرضه و کمبود خودروی صفر در بازار کهنه فروش شده اند. همین افراد نبض بازار خودرو را در دست گرفته اند چون بی قانونی در بازار خودرو حاکم شده است. چرا باید شرایطی 

بوجود بیاید که پراید پایه قیمت گذاری در بازار خودرو شود.
با اجرای فرمول تصویب شده توسط سازمان حمایت افراد اشتباهی از بازار خارج خواهند شد و قیمت خودرو در هفته ای آتی به ثبات خواهد رسید. افرادی که در بازار خودرو ورود کرده بودند با استفاده از شرایط بازار و کمبود عرضه سودهای 
تا 200 درصد را در بازار خرید و فروش کسب کرده اند. قیمت سازی و انبار کردن خودرو برای سود 200 درصدی بازار خودرو را بهم ریخته است. در بازار به علت نبود سقف قیمتی خودروها انبار شدند و افراد سودجو با تحریک بازار قیمت ها را 
افزایش دادند. با اعالم سقف قیمتی همین افراد در چند روز اخیر خودروها را به بازار عرضه خواهند کرد و ثبات به بازار برخواهد گشت. در هر صورت این قوانین باید طی سی سال گذشته اجرایی می شد تا قیمت ها در بازار سلیقه ای تعیین نشود.   
امروز خرید و فروش در بازار خودرو به صفر رسیده و بازار قفل است. در حال حاضر هیچگونه خرید و فروشی در بازار وجود ندارد، چرا که خریداران واهمه خرید بیش از قیمت اعالم شده و فروشندگان واهمه فروش کمتر از میزان مصوب را دارند. 
همین مسئله موجب انتظار مردم برای اعالم قیمت ها شده و خرید و فروش در بازار به صفر رسیده است. من به عنوان رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل و اصناف فعال در این صنف بالتکلیف هستیم. هنوز خود من نمی دانم 
باید خرید و فروش در بازار انجام بدهم یا خیر. خریداران و فروشندگان از خرید و فروش در بازار و شرایط فعلی خودداری کنند تا وضعیت بازار مشخص شود. افرادی که امروز در بازار خودرو خرید و فروش می کنند افراد تایید صالحیت شده ای 
نیستند. متاسفانه دو ماه است که خودرو به بازار عرضه نمی شود و شرکت های خودروسازی تحویل فوری ندارند. نمایشگاه های خودرو هم سهمیه ندارند که آن را دریافت کرده و بفروشند. خودروهای موجود در بازار را کسانی می فروشند که 
در شرکت های خودروساز سرمایه گذاری کرده اند. آنها خودروهای خود را تحویل می گیرند و می فروشند. قیمت گذاری توسط این گروه هم بستگی به شرایط بازار دارد. ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات ارزی و... به صورت سلیقه ای قیمت 

را تعیین کنند. آنها وقتی عرضه کم است،  قیمت ها را باال اعالم می کنند.

بازار خودرو هفته هاســت دچار نوسانات 
قیمتی بسیاری شده است و مانند همیشه 
دالالن و محتکران موجب شده اند دست 
مصرف کننده واقعی از بازار خودرو کوتاه 
شود. افزایش قیمت خودرو تا جایی پیش 

رفت که قیمت پراید به مرز روانی 100 میلیون تومان رسید در این 
بین خودروهای خارجی نیز با توجه به اینکه پراید معیار قیمت گذاری 
در بازار شده است افزایش قیمت چند صد میلیونی را تجربه کرده اند. 
و اینجا بود که مسئوالن با ورود دیرهنگام به این مسئله قانونی را به 
تصویب رسانده اند که حاشیه سود خرید و فروش ماشین تا 10 درصد 
باالتر از نرخ کارخانه مجاز است. در این رابطه یکی از اعضای کمیسیون 
اصل 90 مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ورود سازمان ها و نهادهای 

مرتبط با تولید به بازار خودرو توضیح داد که ورود این نهاد ها سبب 
خواهد شد موانع ساخت خودرو رفع شده و التهابات بازار خودرو کاهش 
یابد. محمدرضا امیرحسنخانی در این خصوص توضیح داد: نقدینگی 
که در کشورمان وجود دارد به هر حوزه ای اعم از بورس، طال و ارز وارد 
شود موجب تالطم خواهد شد چرا که برای این حجم باالی نقدینگی 
هیچ جهت دهی و برنامه ریزی صورت نپذیرفته است. وی ادامه داد: اگر 
 این نقدینگی با مدیریت وارد بازار خودرو شود می تواند سبب افزایش 

بهره وری تولید شده و تولید ناخالص ملی را افزایش دهد. وزارت صمت 
و بانک مرکزی مکلف هستند با کمک به مصرف کننده و تولیدکننده 
مانع از تخریب بازار ناشی از هجوم بی برنامه سرمایه های سرگردان 

شوند.
این نماینده مجلس ضمن با اشاره به ورود قوه قضاییه به مبحث بازار 

خودرو گفت: هرچند ورود قوه قضاییه ســبب شد که بازار خودرو به 
صورت موقتی آرامش یابد اما کاهش التهابات و افزایش آرامش بازار 
خودرو در بلند مدت نیازمند ورود وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان 
استاندارد، ســازمان مالیاتی، اســتانداری، فرمانداری، شهر ک های 

صنعتی و بانک مرکزی در جهت رفع موانع تولید است.

قیمت گذاری  دستوری خودرو  راه حل  موقتی  است

بازار خودرو تشنه  افزایش  تولید
پراید معیار قیمت گذاری در بازار خودرو شده است                                                  بازار خرید و فروش خودروهای داخلی صفر شد
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پیش بینــی هــا مبنی بر 
افزایــش قیمت مســکن 
در ســال جاری و شــرایط 
نابســامان اقتصادی حاکم 
شــرایط را برای خریداران 
خانه و مستاجران به مراتب بسیار سخت تر از گذشته 
خواهد کرد. در این بین مســتاجران وضعیت بسیار 
بدتری را تجربه خواهند کرد چراکه با افزایش قیمت 
ملک افزایش قیمت در میزان ودیعه ها و اجاره بها را 
خواهیم داشت. البته شرایط برای خریداران نیز تفاوت 
چندانی با مســتاجران ندارد چراکه با شرایط فعلی 
و پیش بینی افزایش قیمت ها دسترســی به خرید 
مسکن نیز سخت تر و غیرممکن تر خواهد شد. طبق 
داده های مرکز آمار ایران در سرشماری رسمی سال 

۱۳۶۵ فقط ۱۷ درصد از جمعیت کشــور مستاجر و 
۸۳ درصد خانوارها ساکن واحدهای مسکونی ملکی 
بودند که این میزان طی ۳۰ سال اخیر با کاهش ۲۳ 
درصدی از جمعیت خانوارهای دارای مسکن ملکی، 
تعداد خانوارهای مســتاجر کشــور را به طور قابل 
توجهی افزایش داده اســت، به طوری که در آخرین 
سرشماری رســمی، ۴۰ درصد از خانوارهای کشور 
ساکن واحدهای مسکونی اســتیجاری و ۶۰ درصد 

خانوارها نیز ساکن واحدهای ملکی شده اند.
رئیس سازمان ملی بهره وری در این رابطه گفت: اگر به 
موضوع سرمایه گذاری در دو بخش ساختمان و صنعت 
توجه نداشته باشــیم در آینده آسیب جدی خواهیم 
داشت. فاطمه پهلوانی افزود: جذب سرمایه خرد در بازار 
سرمایه به عنوان رقیب جدی بازار مسکن مطرح است 
و این احتمال وجود دارد که در پایان سال ۹۹ قیمت 
مسکن وحشتناک باال برود و حتی سودهای بازار سرمایه 

هم پاسخگوی خرید یک آپارتمان نخواهد بود. صنعت 
ساختمان یک صنعت پیشران محسوب می شود که به 

طور عجیبی فراموش شده است.
این در حالی است که دولت میانگین حقوق سال ۹۹ را 
حدود ۲۰ درصد افزایش داده که پیش بینی می شود نرخ 
اجاره بها امسال بیش از این افزایش یابد. به این ترتیب 
مستاجران روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت. 
وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم نیز نشان داده 
برنامه عملیاتی برای حمایت از مستاجران ندارد، سال 
۹۲ وزیر مستعفی راه و شهرسازی یکی از برنامه های 
خود را دو ساله کردن قراردادهای اجاره بهای مسکن 
اعالم کرد اما بعــد از رای اعتماد مجلس این برنامه به 
دست فراموشی سپرده شــد. در دوره محمد اسالمی 
نیز حدود یکسال و نیم است که راه اندازی موسسات 
اجاره داری حرفه ای مطرح شده بی آنکه در عمل اتفاقی 

در این زمینه افتاده باشد.

افزایش ۲۳ درصدی جمعیت مستاجر کشور       

خانه  دار  شدن   سخت تر  شد
وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای حمایت از مستاجران ندارد
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مدیرعامل عمران پردیس با اعالم "۲۵ میلیون تومان 
یارانه های دولتی را از دالالن مسکن مهر می گیریم"، 
گفت: هدف ما از این کار خارج کردن مسکن مهر از 

فرآیند داللی است.
مهدی هدایت اظهار کرد: سیاست و هدف شرکت 
عمران پردیس از اخــذ ۲۵ درصد یارانه های دولتی 
مسکن مهر )۲۵ میلیون تومان( کسب درآمد نیست، 
چراکه تمام منابع مالی مورد نیــاز از طریق دولت 

تامین شده است. وی افزود: از ۲ سال قبل تسهیالت 
بانکی و آورده مردم تمام شده و عمال تمام منابع مورد 
نیاز برای مسکن مهر را دولت تامین کرده است.وی 
تصریح کرد: هدف ما فقط از دریافت این ۲۵ میلیون 
تومان خارج کردن پروژه های مسکن مهر از فرآیند 

داللی است.
مدیرعامل شــرکت عمران پردیس یادآور شــد: 
بعضا دیده شده که واحد مسکن مهری در پردیس 

۱۰ بار خرید و فروش شده،  بدون این که منجر به 
سکونت شود.هدایت گفت: از این تصمیم شرکت 
عمران پردیس برای دریافت ۲۵ میلیون تومان از 
یارانه های دولتی فقط دالالن و محتکران مسکن 
مهر دلخــور هســتند.فردی را در پردیس داریم 
که چند صد واحد مســکن مهر را در اختیار دارد، 
 نمی توانیم یارانه های دولتی را در اختیار این افراد 

قرار دهیم. 

۲۵میلیونتومانیارانهمسکنمهرراازدالالنمیگیریم

حرکت سینوسی در بازار سکه با کاهش قیمت
طبق اعالم نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با توجه به اینکه سکه، دنباله رو ارز حرکت می کند؛ امروز به دلیل نوسانات نرخ ارز سکه تمام بهار طرح جدید، صبح خود را افزایشی نسبت به روز گذشته آغاز کرد اما از ظهر به بعد، مسیر 

حرکت خود را تغییر داده و ارزان تر شده است. محمد کشتی آرای با بیان اینکه در ابتدا قیمت سکه و طال در بازار نسبت به روز گذشته افزایشی بود اما از ظهر به بعد به دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمت آن نسبت به صبح، سکه و 
طال نیز در بازار با قیمت های پایین تر معامله شده اند. بنابر اعالم نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، طبق آخرین معامالت در بازار، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به هفت میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است که 

نسبت به روز گذشته نشان از کاهش ۶۰ هزار تومانی دارد. اما  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نسبت به روز گذشته تغییر نداشته و همان هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

گرانی در انتظار بازار مسکن
حسن خسته بند، نماینده مجلس

در روزهایی که کشور با مشکالت گوناگون اقتصادی و سیاسی روبرو شده با بحران کرونا شرایط برای بازار مسکن و اجاره بها سخت تر شده است. باید راهکارهایی برای این بازار 
جهت حمایت از مستاجران و همچنین خریداران مسکن اندیشیده شود چراکه دسترسی به خرید بسیار سخت شده و در کنار آن مستاجران نیز با روزهای سختی در آینده روبرو 
خواهند شد.  بحران کرونا نیز در این شرایط مزید بر علت شده و رکود را در بازار مسکن عمیق تر کرده است. این مضوع به افزایش قیمت ها در دوران پساکرونا و در فصل جابجایی 
منجر خواهد شد و در این بین مردم و مستاجران با شرایط سختی مواجه می شوند. انتظار این است که برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت ها و ایجاد شرایط سخت و دشوار 
برای مردم چاره اندیشی شود. متأسفانه  وقتی بازار مسکن دچار رکود می شود، قیمت اجاره مسکن حداقل به میزان تورم ساالنه افزایش پیدا می کند، بنابراین دولت باید راهکار 
درست و اساسی را برای مدیریت این بخش بیندیشد. یکی از روش ها برای مدیریت این حوزه، تولید مسکن استیجاری توسط دولت است تا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه 
بتوانند از این امکانات برای تأمین مسکن خود استفاده کنند. این بدان معناست که اساسی ترین راهکار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، تولید و ساخت و ساز جدید مسکن است، 

قطعاً تا زمانی که بازار با کمبود مسکن در عرصه خرید و فروش و اجاره مواجه باشد، قیمت اجاره مسکن افزایش خواهد یافت.
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نماینــدگان بخش خصوصی 
در نشســت دوازدهــم خود 
به مســایل مختلفی از جمله 
شرایط بازار سهام، آسیب های 
کرونا برای کســب وکارهای 
حوزه های مختلف از جمله صنعت گردشگری، مشکالت 
صادرات غیرنفتی، بازگشت ارز و استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده، زنجیره تولید در معادن و صنایع معدنی پرداختند 
و بر ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصــی برای گذار از 
آسیب های کرونا و چالش های مزمن اقتصاد کشور تاکید 
کردند. دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، 
بعد از وقفه در ماه های اسفند و فروردین، یک روز مانده به 
پایان اردیبهشت ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی 
که با رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی در این نشست حاضر 
شده بودند، به مسایل مختلف روز اقتصاد کشور پرداخته و 

پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کردند.

آغاز اســترداد مالیــات بــر ارزش افزوده 
صادرکنندگان

در آغاز این نشست رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور 
پشت تریبون قرار گرفت. محمد الهوتی با بیان اینکه مساله 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی خوشبختانه به 
سرانجام رسیده است، از شــروع به استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صــادرات از اولین روز خرداد ماه امســال خبر داد. او 
همچنین نسبت به کمبود مواد اولیه و ارز مورد نیاز واحدهای 
تولیدی، هشدار داد.الهوتی با اشاره به نامگذاری سال جاری 
به عنوان سال »جهش تولید« گفت: به دلیل عدم تخصیص 
ارز از مجرای بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، در حال حاضر 
واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.

فرصت طالیی اقبال عمومی به بازار سرمایه
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دومین 
سخنران پیش از دستور نشست دوازدهم هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانی تهران بود. عباس آرگون  در سخنان خود که 
معطوف به وضعیت بازار ســرمایه بود، با بیان این که بازده 
بورس در سال 98 و دو ماهه اول 99 به مراتب باالتر از سایر 
بازارهای سرمایه گذاری نظیر مسکن، طال و دالر بوده است، 
گفت: در حال حاضر ارزش بازار بورس حدود 3.700 هزار 
میلیارد تومان بوده و ارزش معامالت روزانه حدود شــش 
هزار میلیارد تومان است. او همچنین »عرضه سهام توسط 
بانک ها و هلدینگ ها ضمن افزایش شناوری سهام موجب 
انتقال منابع از بازار ثانویه به بازار اولیه برای ظرفیت سازی 
و ایجاد اشتغال«، »آوردن طرح های نیمه تمام دارای توجیه 
اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام و تامین مالی برای 
تکمیل آنها« و »افزایش دامنه نوسان به منظور جلوگیری از 
تسری نوسانات به روزهای آتی و کاهش هیجانات ناشی از 

صف نشینی« را نیز به پیشنهادات خود افزود.

ایجاد پنجره واحد در اتاق تهران
خوانساری سپس از ایجاد پنجره واحد تجاری در اتاق تهران 
خبر داد و با اشاره به اینکه میانگین تشکیل یک شرکت در 
کشور حدود 76 روز برآورد  می شــود، گفت: با پیگیری اتاق 
تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی پنجره واحد تجاری در اتاق 
تهران ایجاد شده است که هفته آینده به بهره برداری  می رسد؛ 
بر این اساس، به منظور کاهش زمان شروع کسب و کار، کلیه 
اقدامات تشکیل شرکت، اعم از ثبت، امور مالیاتی و روزنامه 

رســمی در این مرکز انجام خواهد گرفت.رئیس اتاق تهران 
در ادامه انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: در روزهای 
گذشته جلسه ای مشترک با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق 
ایران و سرپرســت و معاونان وزارت صمت برگزار شد. در آن 
نشست به این نکته اشاره کردم که یکی از امتیازهای ایشان، آن 
است که وامدار کسی نیست و این امتیاز  می تواند در موفقیت 
ایشان اثرگذار باشد. او ادامه داد: یکی از مهمترین انتظارات ما 
از آقای مدرس خیابانی، جلب اعتماد بخش خصوصی است.

w می دانیم که سال ســختی با وجود تحریم ها، مشکالت 
فروش نفت و رکود در پیش است و در این شرایط مهمترین 
راهکار تقویت و توسعه صادرات است که باید به آن پرداخت.

خوانساری در ادامه به وضعیت شاخص های اقتصادی کشور 
نیز پرداخت. او با اشاره به تالطم هایی که برخی بازارها طی 
هفته های گذشته تجربه کرده اند، عنوان کرد که رشد نقدینگی 
در اسفند سال 1398 نسبت به اسفند سال 1397 حدود 31 
درصد رشد داشته و به رقم 2470 هزار میلیارد تومان رسیده 
است. این نقدینگی وارد هر بازاری شود ممکن است آن را احیا 
کرده یا ویران کند. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی ها 
این بود که بودجه دولت با کسری 120 هزار میلیارد تومانی 
مواجه شود، اکنون با وجود همه گیری این بیماری احتماال 
به میزان کسری بودجه افزوده شود و امیدواریم دولت با اتخاذ 

تمهیداتی این کسری را به حداقل برساند.

آموزه های دوران کرونا
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره 
کرد که همه گیری کویید 19 در عین حال که ضربه هایی به 
بخش های مختلف وارد کرد، درس هایی نیز برای سیاستگذار 
و فعال اقتصادی به همراه داشــت. او توضیــح داد: اکنون 
دریافته ایم که بسیاری از امور از طریق دورکاری و با حداقل 
تعداد نیرو قابل انجام است. یعنی با دورکاری نیز خدمات 
دولت پیش  می رود و این خدمات با دولت کوچک تر نیز قابل 
ارائه است. حذف بوروکراسی نیز از دیگر آموزه های این دوران 
بود. چنانکه برای مثال، با تسهیلی که صورت گرفت، افزایش 
خط های تولید ماسک و الکل تسریع شد. فرآیندی که پیش 
از این، صدور مجوز آن، ماه ها به طول  می انجامید.رئیس اتاق 
تهران با بیان اینکه اکنون تنها منبع درآمد کشور، صادرات 
غیرنفتی است، افزود: نکته ای که در نشست که با سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردم این بود که در 
هر تصمیم، به ویژه در حوزه صادرات، بخش خصوصی طرف 

مشورت جدی قرار گیرد. 

 دولت سهام مدیریتی را هم عرضه کند
خوانساری همچنین نقبی هم به وضعیت بازار سرمایه زد و 
گفت: در فروردین سال جاری به ارزش 20 هزار میلیارد تومان 
معامله در بازار سرمایه صورت گرفته است، که انتظار این است 
دولت عرضه های اولیه را افزایش داده تا عمق بازار بیشتر شده 
در عین حال قیمت ها واقعی شود. همچنین اگر در بازار حبابی 
وجود دارد، این حباب نیز برطرف شود. اما مساله این است که 
دولت در عرضه های خود، بیشتر سهام مالکیتی عرضه کرده 
و کمتر ســهام مدیریتی عرضه  می کند. در حالی که این بر 
خالف اصل 44 قانون اساسی است؛ در این قانون تاکید شده 
که دولت عالوه بر مالکیت، مدیریت را نیز واگذار کند.او با بیان 
اینکه واگذاری شستا اقدام مثبتی بود، افزود: در واگذاری این 
شرکت نیز مالکیت واگذار شده و هنوز مدیریت واگذار نشده 
است. مشاهده  می شود در برخی شرکت های زیرمجموعه 
شستا 14 الی 20 درصد سهام مالکیتی شرکت در اختیار 
شستاست اما مدیریت همچنان در اختیار دولت است. این 
مساله در درازمدت، مشکالتی را پدید خواهد آورد؛ چرا که 
اگر مدیریت همچنان دولتی باشد، این واگذاری ها منجر به 

ارتقا بهره وری و سودآوری نخواهد شد.

در  نشست  هیات  نمایندگان  اتاق بازرگانی  تهران  مطرح شد

دولت  مدیریت  بنگاه ها  را   واگذار  کند

رشد بی رمق شاخص بورس در 
معامالت  روز سه شنبه

 روز سه شنبه شاخص کل در بازار بورس 6 هزار و 944 
واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک 
میلیون و دو هزار واحد رسید.براساس معامالت روز سه 
شنبه بیش از 9 میلیارد و 380 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 100 هزار و 272 میلیارد ریال داد 
و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 6 هزار و 
707 واحد افزایش به 321 هزار و 1۵8 واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با چهار هزار و 443 واحد رشد به 212 
هزار و 788 واحد رسیدند.شاخص بازار اول 883 واحد و 
شاخص بازار دوم 31 هزار و 468 واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد مخابرات ایران 
)اخابر( با دو هزار و 321 واحــد،  پارس مینو )غپینو( با 
یک هزار و 266 واحد، پتروشــیمی پــارس )پارس( با 
918 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
یک هزار و 120 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 913 واحد، 
سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با 896 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 878 واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران )همراه( با 689 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص بورس داشتند. در مقابل نماد فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با دو هــزار و 188 واحد، پالیش نفت 
تهران )شتران( با 646 واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شــبندر( با 612 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( با ۵97 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با ۵42 واحد، گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با 294 واحد و معدنی و پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 
289 واحد با تاثیر منفی بر شــاخص همراه بود.برپایه 
این گزارش، روز سه شنبه نماد بانک ملت، بانک تجارت، 
گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو، فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، بانک صادرات ایران و ملی 
صنایع مس ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

نبض بازار

صالح:
 ســهامداران عدالــت ظــرف ۶ مــاه 
می توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند

رئیس سازمان خصوصی ســازی گفت: سهامداران 
عدالت ظرف 6 ماه آینده می توانند تا 20 درصد سهام 
خود را بفروشند.علیرضا صالح درخصوص مهلت 30 
روزه مشموالن برای نحوه آزادسازی سهام به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم، توضیح داد: این مهلت 30 
روز در نظر گرفته شده و تنها تا پایان ساعت 24 روز 
8 خرداد مهلت برای این موضوع )انتخاب روش آزاد 

سازی( وجود خواهد داشت.

نوبخت:
 امکان پرداخت منظم یارانه ها و 

حقوق فراهم شد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه از فراهم شــدن 
امکان پرداخت منظم یارانه ها و حقوقها خبر داد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  
در صفحه شــخصی خود از فراهم شدن امکان 
پرداخت منظم حقوقها، یارانه نقدی و بودجه های 

عمرانی خبر داد.

معامله حقوقی ها در گواهی سکه ممنوع شد
بر اساس مصوبه جدید سازمان بورس از امروز تا اطالع 
ثانوی معامله حقوقی ها به جز بازارگردان ها و صندوق 
ها در گواهی سپرده سکه ممنوع شد.بورس کاال امروز 
با صدور ابالغیه ای به کارگزاران و فعاالن بازار گواهی 
سپرده طال اعالم کرد: طبق مصوبه جدید هیأت مدیره 
سازمان بورس، کلیه اشــخاص حقوقی به استثنای 
بازارگردان ها و صندوق های طال و همچنین کدهای 
سبد تا اطالع ثانوی مجاز به خرید اوراق گواهی سپرده 

کاالیی سکه طالی بورس کاال نیستند.

اخبار
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اقتصاد
ایران

گروه  بازرگانی
News kasbokar@gmail.com

وزارت اقتصاد اعالم کرد؛
تمدید مهلت درخواست های اسناد تسویه خزانه تا ۲۰ خردادماه
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای، مهلت درخواست های اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم دستگاه های بدهکار و طلبکار در زیر سامانه تسویه و تهاتر را تا بیستم 
خردادماه تمدید کرد.به گزارش روز سه شنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت قانون 
بودجه سال ۱۳۹۸، مهلت تایید درخواست های اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم توسط دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار در زیرسامانه تسویه و تهاتر تمدید شد.



بانک، بیمه 6
و بورس

رئیس اســبق کانون صرافان 
معتقد است دلیل اصلی هجوم 
خریداران به بازار ارز را می توان 
کاهش شــتاب روند صعودی 
قیمت ها در بورس دانست، چون 
همه می دانیم سرمایه از خطر گریزان است و همین که در 
بازاری، خطر ریزش را احســاس کند، به سرعت از آن بازار 
خارج شده و وارد بازارهای کم خطرتر می شود.به گزارش 
خبرآنالین، روند صعودی بازار ارز، این روزها همه را نگران 
کرده است. آن طور که از گزارش ها برمی آید، در طول ۶۰ 
روز گذشته از سال جدید، تاکنون نرخ دالر ۲ هزار و ۲۹۷ 
تومان گران شده و قیمت آن از ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان به ۱۷ 
هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این یعنی رشد ۱۵.۴ 
درصدی نرخ دالر.چنین میزان افزایشی برای ارزی که در ۴۰ 
روز ابتدایی سال حداقل نوسان خاصی نداشت، برای بسیاری 
از معامله گران هیجان انگیز است و می تواند زمینه ساز ورود 
تقاضای جدید آنها به بازار شود؛ این در حالی است که دسته 
دیگری از فعاالن بازار اعتقاد دارند الگوی افزایشی قیمت دالر 
به این صورت نخواهد بود که به یک باره از سطوح مقاومتی 
عبور کند. به باور این گروه، بازار حتی اگر قرار باشد در مسیر 
افزایشی حرکت کند، حتما در میان این مسیر با اصالح هایی 
مواجه خواهد شد.در این میان، برخی معامله گران سنتی باور 
دارند، در شرایطی که بازار نسبت به شرایط قبلی ملتهب تر 
شده است، بهترین راه این است که از معامالت کنار نشست 
و روند بازار را مشاهده کرد. از نظر این گروه نباید به دنبال 

سودهای زیاد بود، چراکه ممکن است ضررهای هنگفتی 
به دنبال داشــته باشــد. گروه دیگری هم در بازار عنوان 
می کنند، در شرایط نوسانی باید در انجام معامله احتیاط 
کرد، ولی می توان هر روز با اســتفاده از نرخ برابری درهم 
به ریال، انتظار خود برای افزایش یا کاهش قیمت دالر در 

بازار داخلی را نیز تنظیم و بر اساس آن اقدام به معامله کرد.

دالیل افزایش نرخ ارز در بازار
در این میان، اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین دربــاره وضعیت بازار ارز 
معتقد اســت: بارها گفته ایم علت اصلی افزایش قیمت ها از 

جمله قیمت ارز، در واقع کاهش یافتن ارزش پول ملی است 
که در اثر باال بودن نرخ تورم و بهره، رخ می دهد.به گفته وی، تا 
زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دالر تفاوت 
جدی دارد، چاره ای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر 
نرخ ارز افزوده شود.رئیس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: 
ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق 
بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمت ها را ثابت نگه داشت، 
ولی این کار اوال برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و 
منطقی و صحیح هم نیســت؛ چراکه باعث جمع شدن فنر 
قیمت شده و انرژی آن ذخیره می شــود و در زمانی، با اندک 
بهانه ای باعث رها شدن فنر و جهش قیمت ها می شود.سمیعی 

متذکر شد: کما اینکه بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده 
و مهمترین بار، افزایش ۵ برابری ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.
وی گفت: دلیل اصلی هجوم خریداران در این زمان به بازار ارز را 
می توان کاهش شتاب روند صعودی قیمت ها در بورس دانست، 
چون همه می دانیم سرمایه از خطر گریزان است و همین که در 
بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به سرعت از آن بازار خارج 
شده و وارد بازارهای کم خطرتر می شود.رئیس اسبق کانون 
صرافان عنوان کرد: در حال حاضر به نظر من بهترین روش 
مبارزه با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز 
مشغول هستند، نه روش های پلیسی بلکه مدیریت بازار است، 
یعنی واقعی و واحد شدن نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس 
تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دالر از 
یک طرف، و کاهش شدید و به نزدیک صفر رساندن نرخ های 
بهره و تورم از سوی دیگر، و البته هدفمند سازی یارانه ها هم 
از اهم واجبات برای اقتصاد کشــور است.سمیعی با اشاره به 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره این که بازار ارز به ثبات 
خواهد رســید، تصریح کرد: ثبات فقط در صورت به نزدیک 
صفر رســاندن نرخ های بهره و تورم امکان پذیر است، وگرنه 
ثباتی غیر واقعی و دستوری و مصنوعی و بی دوام خواهد بود.

وی درباره وضعیت بازار ارز در روزهای آتی متذکر شد: تا زمانی 
که تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دالر حدود 
۳۶ درصد باشد، به طور طبیعی می باید روزانه یک در هزار به 
قیمت دالر افزوده شود، و اگر نشود، معنی آن جمع شدن فنر 
قیمت خواهد بود.رئیس اسبق کانون صرافان تاکید کرد: بار 
دیگر تاکید می کنم که در حال حاضر بزرگترین معضل برای 
اقتصاد کشور، چند نرخی بودن و غیرواقعی و دستوری بودن 
قیمت ها است، چه برای ارز یا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کاالیی 

دیگری، و البته مهمترین آنها ارز است.

دالیل افزایش قیمت دالر از زبان رئیس اسبق کانون صرافان

چرا خریداران به بازار ارز هجوم بردند؟
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شورای بورس درباره»معامالتی 
شــدنETFپس از یکمــاه« 

تصمیم  می گیرد
معاون وزیر اقتصاد گفــت: به منظور افزایش 
قابلیت نقدشــوندگی صندوق های سرمایه 
گذاری پیشنهاد دادیم محدودیت معامالتی 
شــدن صندوق هــای ETF از دو ماه به یک 
ماه کاهش یابد.عباس معمار نژاد، معاون امور 
بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در گفتگو با مهر 
گفت: به منظور افزایش قابلیت نقد شوندگی 
واحدهای صندوق ســرمایه گذاری پیشنهاد 
دادیم به جای اینکه دوماه بعد از اتمام تاریخ 
پذیره نویسی امکان معامالتی شدن واحدها 
فراهم شود، این مدت به یک ماه کاهش یابد.

وی ادامه داد: دلیــل اینکه ما زمان معامالتی 
شدن را دوماه در نظرگرفته بودیم، مهلت برای 
دریافت کد بورسی پذیره نویسان بود اما چون 
دریافت کد بورسی تسریع شــده و بر اساس 
شبا نیز کدبورسی داده می شود زمان مذکور 
می تواند یک ماه کم شــود.معمارنژاد افزود: 
البته قابل معامله شدن پس از دو ماه، دغدغه 
مردم هم بود چرا که نمی دانســتند تا دوماه 
دیگر چه اتفاقی برای پولشان خواهد افتاد و به 
همین دلیل در خرید ETF احتیاط می کردند.

وی اظهار داشت: به دالیل مذکور به شورای 
عالی بورس پیشــنهاد داده ایــم محدودیت 
معامالتی شدن صندوق های ETF از دو ماه 
به یک ماه کاهش یابد که در صورت تصویب، 
قطعاً در ترغیب بیشــتر مردم به خرید موثر 
خواهد بود.وی گفت: براســاس رایزنی هایی 
که انجام داده ایم، احتماالً شورای عالی بورس 

امروز این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد.

خبر
حمایت بانک مسکن از گروه جهادی 
حامی بیماران کرونایی و کادر درمانی

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن از 
اقدامات این بانک برای حمایت از گروه جهادی حامی 
بیماران کرونایی و کادر درمانی خبر داد.مسعود ایزد با 
اشاره به اقدامات بانک مسکن برای حمایت از بیماران 
کرونایی اظهار داشت: یکی از گروه های جهادی در 
قالب طرحی که از فروردین ماه امســال آغاز کرده 
نوشیدنی های مقوی برای بیماران کرونایی و کادر 
درمانی را تولید و توزیع می کند که بانک مســکن 
هم در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی در این 
طرح مشارکت داشته است.وی افزود: در قالب این 
طرح بانک مسکن نیز تالش کرد از این گروه جهادی 
حمایت مالی کند تا این نوشــیدنی هــا به بیماران 
کرونایی و بیمارستان های ویژه درمان این بیماران 

ارائه شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد:
روابط عمومــی بخش مهمی از 

زنجیره ارزش بانک است
مدیرعامل بانک صادرات ایران در دومین روز از هفته 
روابط عمومی طی نشســتی صمیمی با همکاران 
اداره کل روابط عمومــی، بر تبیین هر چه بیشــتر 
دستاوردها، ظرفیت ها و قابلیت های بانک صادرات 
ایران و تقویت ارتباط با همکاران و مشتریان تأکید 
کرد.حجت اله صیدی با اشاره به اینکه روابط عمومی 
بخش مهمــی از زنجیره ارزش بانک اســت، اظهار 
داشــت: نقش روابط عمومی در تبین ظرفیت ها و 
اطالع رسانی های داخلی و خارجی بسیار حایز اهمیت 
اســت و با توجه به تغییر ماهیت رسانه ها و مواجهه 
عموم با آن ها، همــکاران روابط عمومی باید بیش 
از پیش به دانش روز و مهارت هــای نوین ارتباطی 
و اطالع رسانی تجهیز شــوند. وی با تاکید بر اینکه 
انعکاس درست و مناسب انتظارات جامعه و همکاران 
به مدیریت و ارکان بانک در ترسیم مسیر راه و تعیین 
سیاست های جدید حائز اهمیت است، اظهار کرد: 
فعالیــت روابط عمومی بانک صــادرات ایران نمره 
قابل قبولی دارد اما همکاران روابط عمومی هچنان 
باید به کسب مهارت های بیشتر و ارتقای حرفه ای 

اهتمام ورزند.

بانک ها
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مرکز آمار کشــور اعالم کرد: نرخ تورم تولید در 
چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل از آن )چهار فصل منتهی به 
زمستان ۹۷( ۱۳.۳ درصد کاهش یافت و به ۳۶.۷ 
درصد رســید.مرکز آمار در آخرین گزارش خود 
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده )نرخ تورم( 

کل کشور در زمستان سال گذشته را ارائه کرد.
براساس این گزارش نرخ تورم تولید در زمستان 

۹۸ نســبت به پاییز همان سال منفی ۰.۳ درصد 
رسید. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده به ترتیب 
مربوط به بخش خدمات بــا ۴.۱ درصد و معدن با 
۳.۴ درصد است.همچنین نرخ تورم تولیدکننده 
در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ به ۱۵ درصد 
رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط 

تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان 
در داخل کشــور، در زمســتان ۱۳۹۸ نسبت به 
زمســتان قبل از آن، ۱۵.۰ درصد افزایش دارد.

در میان بخش  های مختلف تولیدی کمترین نرخ 
مربوط به بخش برق با منفی ۷.۱ درصد و بیشترین 
نرخ مربوط به معدن با ۳۳.۳ درصد است.نرخ تورم 

تولیدکننده )شاخص بهای تولیدکننده( از جمله 
شاخص های قیمتی است که در بررسی روند سطح 
قیمت ها بررسی می شود و یکی از معیارهایی است 
که برای ســنجش عملکرد اقتصادی، از ســطح 
عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. از این 
رو، تاثیر قابل توجهی بــر تصمیم گیری صاحبان 
صنایع، ســرمایه گذاران و حتی سیاســتگذاران 

خواهد داشت.

کاهش 13/3 درصدی نرخ تورم تولید در زمستان ۹۸

نرخ سکه ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )سه شنبه( با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به رقم هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 

فروش رسید.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ساعت ۱۳  روز سه شنبه هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۸۸۰ هزار 
تومان، ربع سکه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و۱۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۷۳۹ هزار تومان و هر مثقال طال نیز سه 

میلیون و ۲۰۵ هزار تومان ارزش گذاری شد.قیمت اونس نیز امروز با رشد هفت دالری به رقم یک هزار و ۷۳۶ دالر ارزش گذاری شد.
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فروش كسب و كار های اینترنتی ۷۰ درصد كم شد
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی گفت: بنا به آمار های 
موجود میزان فروش محصوالت در فروشــگاه های مجازی کاهش ۷۰ درصدی 

داشته است.
رضا الفت نسب با اشاره به طرح بسته حمایتی دولتی از کسب و کار های مجازی 
اظهار کرد: هنوز ابالغیه رسمی برای پرداخت وام به فعاالن کسب و کارهای مجازی 
اعالم نشده است.  وی افزود: با شــیوع کرونا و تاثیرات منفی آن بر حوزه تغذیه و 
بخش های متضرر شده ناشی از رکود این بیماری، سازمان فناوری اطالعات و وزارت 
ارتباطات اطالعیه ای منتشر کردند و قرار شد وام به مبلغ ۲ میلیارد تومان به این 

بخش ها پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی تصریح کرد: تا به امروز 
اقدام رسمی برای حمایت صورت نگرفته  است و به نظر می رسد حمایت از کسب 
و کار های آفالین در اولویت قرار گرفته، شاید بعد ها با اعمال فشار وزارت ارتباطات 

نیم نگاهی نیز به کسب و کار های مجازی صورت گیرد.
وی افزود: بخشنامه معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری بیشتر جنبه حمایت 
معنوی داشت و در کنار پویش های دیگر مانند "از خانه بخریم" نتوانست چندان 
موثر باشد. الفت نسب بیان کرد: در مقایسه با کشور های اروپایی استارت آپ های 
ایرانی از رشد مناسبی برخودار نبودند و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن 
اقتصاد عمده خرید مردم به سمت محصوالت بهداشتی و تامین مایحتاج اصلی 
است و خرید های غیرحضوری چندان در اولویت نیست. عضو هیئت مدیره اتحادیه 
کشوری کسب و کار های مجازی عنوان کرد: کاهش درآمد های نفتی و درآمدهای 
ناشی از مالیات دولت نسبت به سال های گذشته شرایط را برای حمایت دولت از 

فعاالن اقتصادی سخت کرده است.
وی با اشاره به کاهش فروش کسب و کار های مجازی افزود: شاید خرید از اینستاگرام 
و تلگرام و فروشندگان خرد و غیر رسمی رونق داشته باشد، اما بنا به آمار های موجود 
میزان فروش محصوالت در فروشگاه های مجازی کاهش ۷۰ درصدی داشته است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کســب و کار های مجازی عنوان کرد: البته 
تلنگر هایی برای افزایش حضور فروشندگان آفالین در فضای مجازی ایجاد شده تا 
سهم ۱.۵ درصدی فروش مجازی افزایش یابد. الفت نسب بیان کرد: بیشتر کسب و 
کار مانند تاکسی های اینترنتی و گردشگری با رکود سنگینی مواجه هستند و تعداد 

سفر ها از ۲ میلیون سفر با تاکسی های اینترنتی به کمتر از ۱ میلیون رسیده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی با بیان اینکه صنعت 
گردشگری در معرض ورشکستگی قرار گرفته است؛ گفت: کسب و کار های مجازی 
نیازمند تغییر فرم و محتوا هستند و از سوی دیگر نیازمند به حمایت از سوی دولت 

احساس می شود.
گفتنی اســت؛ شــیوع ویروس کرونا و کاهش ترد ها مردم شــرایط مناســبی 
را برای کســب و کار های اینترنتی و فروشــگاه های مجازی ایجاد کــرد، اما به 
دلیل ســهم کم فروشــگاه های مجازی در تامین نیاز مردم، بــا کاهش خرید تا 
۷۰ درصد مواجه شــد. البته با توجه بــه اولویت مردم بــرای خرید محصوالت 
 بهداشتی، ســایر محصوالت ارائه شــده در ســایه قرار گرفته اند و فروش آن ها 

کاهش یافت.

اخبار

مدیرعامل ســتاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با اشاره 
به اینکه در حال حاضر ۵۶ خط معاینه فنی در پایتخت فعال 
است، گفت: امکان نوبت دهی اینترنتی در ۸ مرکز معاینه فنی 

وجود دارد.
به گزارش فارس، حســین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه فنی 
خودروهای شــهر تهران درباره نوبت دهی اینترنتی در مراکز 
معاینه فنی پایتخت، اظهار داشــت: در حــال حاضر ۸ مرکز 
معاینه فنی بیهقی، ســراج، الغدیر، شــقایق، نیایش، شهید 
آبشناسان، شــهید چمران و دماوند دارای سیستم نوبت دهی 

اینترنتی است.
وی افزود: این ۸ مرکــز دارای 3۲ خط معاینه فنی اســت و 
شهروندان می توانند با تعیین وقت قبلی و با استفاده از سامانه 

نوبت دهی به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند. مدیرعامل ستاد 
معاینه فنی خودروهای شــهر تهران با اشاره به اینکه در حال 
حاضر ۵۶ خط معاینه فنی در پایتخت فعال است ،گفت: ۱۷ 
مرکز معاینه فنی ثابت و ۸ مرکز معاینه فنی ســیار در تهران 

وجود دارد.
مقدم خاطرنشان کرد: امکان نوبت دهی اینترنتی در واحدهای 
سیار وجود ندارد چرا که این واحدها تک خطی است و ظرفیت  

خالی در آنها برای انجام معاینه فنی نیست.
وی گفت: طی دو روز اخیر روزانه ۷۵۰۰ راننده خودرو جهت 
انجام معاینه فنی خودروهایشان به مراکز معاینه فنی مراجعه 
کرد ه اند که به غیر از سه مرکز وضعیت همه خطوط به لحاظ 

میزان مراجعین عادی است.

امکان نوبت دهی اینترنتی در 8 مرکز معاینه فنی

رویداد جذب سرمایه در حوزه سالمت)Demo Day(  صبح 
روز سه شنبه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. 
در این رویداد که در مجموع ۲۰۰ نفر حضور داشتند، نزدیک به 
۵۰ ســرمایه گذار به صورت مجازی و حضوری از صندوق های 
پژوهش و فناوری و سرمایه گذارانی از بخش خصوصی شرکت 
کردند. در این رویداد ۶ اســتارت آپ حوزه سالمت در مجموع 

تقاضای حدود ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتند. 
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در ابتدای 
این مراســم، دکتر علی ناظمی، معاون سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری و شــکوفایی، خدمات ســرمایه گذاری این صندوق را 
تشریح کرد و گفت: این رویداد، اولین رویداد سال جاری صندوق 
در عرصه سرمایه گذاری است و در نظر داریم ماهیانه دو رویداد 
در حوزه های تخصصی برگزار کنیم. وی در مورد میزان سرمایه 
گذاری صندوق نوآوری و شــکوفایی در طرح های شرکت های 
دانش بنیان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال ۹۸ بسته ابزارهای 
سرمایه گذاری صندوق نوآوری طراحی آماده شد و از آن زمان 
تا پایان سال، ۱۶۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح های 
دانش بنیان صورت گرفت. صندوق نوآوری در نظر دارد که در 
سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان در طرح های مختلف از طریق 
مدل هم ســرمایه گذاری با عامالن بخــش خصوصی به حوزه 

سرمایه گذاری تخصیص دهد.
وی ادامه داد: در طرح هم سرمایه گذاری چنانچه عامالن صندوق 
نوآوری و شتاب دهنده ها ۲۰ درصد از هزینه مورد نیاز طرح های 
فناورانه را تامین کنند صندوق نــوآوری ۸۰ درصد باقیمانده 
را تامین خواهد کرد. اگر ســرمایه گذاران درخواست همراهی 
صندوق نوآوری و شکوفایی را داشــته باشند ظرف کمتر از دو 
ماه طرح مــورد ارزیابی قرار گرفته و در صــورت تایید، قرارداد 

سرمایه گذاری منعقد خواهد شد.
در ادامه این رویداد ۶ اســتارت آپ حوزه سالمت ویژگی های 
محصول و مدل کسب و کار و نیازهای سرمایه گذاری خود را به 

سرمایه گذاران حاضر و وبیناری رویداد ارائه کردند.
اولین استارت آپ، استارت آپ »دارا« از شتاب دهنده »پرتقال« 
بود که در زمینه زخم پوش برای بخش های درمانی، نانو هیدرو 

پلیمری، زخم بستر، دیابت و ســوختگی فعالیت دارد و یکی از 
دستاوردهای آن پیشگیری از قطع عضو بیماران متعدد در طول 
مطالعات کلینیکی است. سرمایه مورد نیاز این اپلیکیشن یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شده و تاکنون یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان نیز در آن سرمایه گذاری صورت گرفته است.
استارت آپ »سیمو طب« از شــتاب دهنده »ابر زندگی« دیگر 
استارت آپی بود که به تشریح ویژگی های محصول تولیدی خود 
پرداخت. این اپلیکیشن بعد از تســت مزاج و دریافت اطالعات 
متقاضی، افراد را به نزدیکترین پزشــک طب ســنتی انتقال و 
راهنمایی می کند. تمام امور از ویزیــت و نوبت دهی تا دریافت 
دارو در این اپلیکیشــن به صورت آنالین انجام می شــود. این 
اپلیکیشن در حال حاضر ۴۱ هزار بار نصب شده و در ۱۰ کلینیک 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه مورد نیاز این اپلیکیشن 
یک میلیارد تومان برای توسعه بخش فروشگاهی و ۸۰۰ میلیون 

تومان برای بخش تبلیغات است.
استارت آپ »ایران پروبیوتیک« از شتاب دهنده »پرتقال« تولید 
کننده صنعتی پروبیوتیک های تجاری مبتنی بر انواع سوشن های 
باکتریایی بومی )ویژه فرآورده های لبنی( نیز دیگر استارت آپی 
بود که نیازهای سرمایه گذاری خود را در این رویداد مطرح کرد. 
این استارت آپ برای تولید ۲۰ هزار یونیت باکتری پروبیوتیک 
بومی  نیازمند سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی است و بازگشت 
سرمایه آن نیز به میزان ۱3 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

اســتارت آپ »اچپن« از شــتاب دهنده »ابــر زندگی« دیگر 
استارت آپی بود که در رویداد امروز صندوق نوآوری و شکوفایی 
حضور داشت. این اپلیکیشــن خدمات پزشکی و پرستاری در 
منزل ارائه می کند و در آن خدمات پزشکی از طریق واسطه این 
پلتفرم انجام می شود. فاز اول فعالیت این اپلیکیشن، درخواست 
خدمات در منــزل و اعزام افراد متخصص به منزل اســت و در 
فاز دوم تجهیزات مانیتورینگ در منزل بیماران ارائه می شود. 
تاکنون هزار نفر این اپلیکیشــن را نصب و بالغ بر 3۰۰ میلیون 
تومان برای آن هزینه شــده است. اپلیکیشــن »اچپن« برای 
تبلیغات و مانیتورینگ در منزل نیازمند ســرمایه گذاری یک 

میلیارد تومانی است.

برنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 99 اعالم شد

اختصاص ۴۰۰ میلیارد به طرح های فناورانه
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در حالی مجمــوع اندازه 
اقتصاد دیجیتال کشــور 
در حال حاضر ۶.۵ درصد 
تخمین زده می شــود که 
در تحقق این میزان محل 
تردید اســت. آنچه به ذهن می رسد این است که 
ایران در تحقق تجارت الکترونیک به معنای واقعی 
حرکتی الک پشــتی را تجربه می کند زیرا هنوز 
در ابزار اولیه آن یعنی اینترنت پرســرعت مشکل 
داریم. هرچند استارت آپ ها بعد از اپراتورها نقشی 
پررنگ در تحقق اقتصاد دیجیتال ایفا می کنند اما 
با مشکالت زیرساختی روبه رو هستند. استارت آپ 
ها در طول ۲.۵ سال گذشــته رشد صددرصدی را 

تجربه  کرده اند.
باید دانست که آینده اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد 
دیجیتال در حرکت اســت و نــوآوری، خالقیت و 
اســتفاده از نیروهای جوان و نخبــه جایگاه ویژه 
ای در این اقتصاد خواهد داشــت. نقش اســتارت 
آپ ها در این زنجیره نقشــی بی بدیل خواهد بود. 

موج تعطیلی فروشــگاه ها، مغازه ها، رستوران ها، 
هتل ها و... در نتیجه شــیوع کرونا، چرخه فروش 
و درآمدزایــی این بخش هــا را با رکود بســیاری 
مواجه کرده اســت اما به نظر می رسد در این میان 

با تغییرعادات خرید مــردم، ضرر و زیان اقتصادی 
این بخش کمتر از حد انتظار شــود چراکه دنیای 
 ،)e-commerce(آنالین و تجــارت الکترونیک
بار این بحــران را به دوش خواهد کشــید. قبل تر 

پیش بینی شده بود نرخ رشــد تجارت الکترونیک 
جهان در ســال ۲۰۲۰ به ۱۶درصد برســد و رقم 
آن از ۴.۲ تریلیــون دالر نیــز باالتر بــرود اما در 
 شرایط کنونی بعید به نظر می رسد این پیش بینی 

محقق شود.
اگر به بازار تجارت الکترونیک در کشور برگردیم، 
شاید با شــیوع کرونا و قرنطینه اجباری مردم در 
ابتدا موجی از تقاضا به خرده فروشــی های آنالین 
سرازیر شد اما به مرور مشخص شد که سرمایه در 
گردش و کوچک بودن سایز بازار آنالین از مهم ترین 
چالش های اســتارت آپ ها و سایر کسب و کارهای 
آنالین است؛ مارکت با توجه به وضعیت اقتصادی به 
شدت کوچک شده و بیشتر فروش ها موارد خاصی 
مثل اقالم بهداشتی و سوپرمارکت هستند. در این 
شرایط که لزوم توجه بیش از پیش به استارتاپ ها 
و آنالین ها حس می شــود؛ اما نگاه اولویت داری 
به خریــد اینترنتی وجود ندارد و بــازار با توجه به 
محدودیت هایی که در ابتدای شیوع کرونا داشته ایم 
با مشکالت بیشتری دســت و پنجه نرم می کند. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، وضعیت 

تجارت الکترونیک در ایران را بررسی می کند. 

مجموع اندازه اقتصاد دیجيتال كشور در حال حاضر 6.۵ درصد است

مهاجرت اجباری به فضای آنالین
میناسادات حسینی

News kasbokar@gmail.com

شروط رشد تجارت الکترونیک در بحران کرونا
توفیق مجدپور، نایب رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران

مراودات کشور ما با کشورهای همسایه یا کشورهای دوردست اروپایی مثل آلمان پیش از این بسیار زیاد بود و زیادتر هم می شد. حجم انبوه کامیون هایی که در کشور ما موجود است یا سایر روش های حمل و نقل مثل 
ریل یا هواپیما تمام بار صادراتی ما را که روز به روز بیشتر می شد، جابه جا می کردند. ویروس کرونا باعث شد که هر روز مراودات ما با این کشورها افت پیدا کند. از زمان ورود کرونا تاکنون، از نظر صادرات یا درآمد ارزی 

یا کارکرد اجتماعی حمل و نقلی باالی ۶۰ درصد به دلیل عدم وجود بار صادراتی متضرر شده ایم. در حال حاضر بار صادراتی زیادی موجود است؛ اما امکان تردد نداریم. 
پیشرفت فردای کشور ما در گروی رشد تجارت الکترونیک است. می توانیم بگوییم تجارت الکترونیک در ایران به نوعی در مقایسه با جهان صفر اســت. برای این کار باید بسترسازی شود. همچنین زمینه ای ایجاد 
شود و در این زمینه به صورت فعال از ما حمایت شود تا بتوانیم در این بستر فعالیت کنیم. ما در ساده ترین ابزار تجارت الکترونیک یعنی اینترنت مشکل داریم. این در حالی است که ما برای دریافت آن هزینه زیادی 
به شرکت ها پرداخت می کنیم. ما پول های گزافی به سازمان مخابرات می دهیم و عاید این پرداختی هایمان یک اینترنت بسیار ضعیف و پیش پاافتاده است. در کشورهای بسیار دوری همچون کشورهای آفریقایی 
با اینترنت بسیار قوی وارد بستر تجارت الکترونیک می شوند. ما برای حفظ امنیت کشور اینترنت مان را ضعیف یا قطع می کنیم. در نتیجه ما فاقد این ابزار اولیه هستیم. دومین مساله در این زمینه سواد الکترونیکی 
ماست. ۸۰ یا ۷۰ درصد افرادی که این تجارت را انجام می دهند فاقد سواد الزم هســتند. اینها نه زبان خارجی شان در حد معقول است و نه ابعاد اســتفاده از ابزار الکترونیکی و.. را می دانند. ما بایستی این زمینه را 
ایجاد کنیم. اتاق بازرگانی یا سایر نهادها بایستی متولی تدریس این مسائل به ما باشند. ما در وهله اول باید سواد تجارت الکترونیکی مان را باال ببریم، در وهله دوم ابزار الزم را بایستی در اختیار داشته باشیم. اینترنت 
از طریق غیر دولت هم نمی شــود. ما نه تلویزیون خصوصی داریم، نه سایت خصوصی اســتفاده اینترنتی داریم. اینترنتی که ما اســتفاده می کنیم به عنوان تجارت به ما خیلی گران تمام می شود. همچنین مساله 
 دیگر این است که اگر سواد اســتفاده تجارت الکترونیک را داشته باشــیم و از آن طرف حمایت دولت را در ابزار تجارت الکترونیک که اینترنت ابتدایی ترین ابزار آن است را داشته باشیم قطعا خواهیم توانست از این 

مقوله از دنیا عقب نمانیم. 

کمبودنیرویمتخصصدریزدپذیرش۲۴رابهتهرانمیآورد
پذیرش۲۴،پلتفرمآنالیننوبتدهی،درسال۹۶درشهریزدآغازبهفعالیتکرد.اینسامانهنوبتدهیآنالینموفقشدبخشبزرگیازبازارحوزهفعالیتخودرابا
وجوددوریازپایتختازآنخودکند.هرچندمسئوالنپذیرش۲۴علیرغمخوشحالیازفعالیتدرشهرخودازنبودنیرویانسانیمتخصصدریزدشکایتمیکنندو

باوردارندکهنبودنیرویانسانیمتخصصدرشهریزدسرعترشدپذیرش۲۴راتحتتاثیرقراردادهاست.
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