
مشــتریان منتخب که در لیســت رزروی های 
فهرســت ذخیره در طرح پیش فروش یکســاله 
محصوالت ایران خودرو با افــرادی که تا مهلت 
تعیین شــده، اقدام به واریز وجه خودرو نکرده  
بودند، جایگزین شــدند و تا پنجشبه این هفته 

مهلت واریز دارند.
به گزارش ایســنا، گروه صنعتــی ایران خودرو 
قرعه کشی پیش فروش ۴۵ هزار دستگاه خود را 
۲۴ خردادماه برای ۱.۵ میلیون مشتری خود انجام 

داد و به آن ها تا پایان روز شــنبه)۳۱ خردادماه( 
برای واریز مبلغ علی الحساب خودروها مهلت داد.

عالوه بــر ۴۵ هزار دســتگاه قطعــی، این گروه 
خودروساز ۲۰ درصد و به تعداد ۹ هزار دستگاه 
هم به عنوان ذخیره قرعه کشی کرد تا در صورتی 
که مشتریان قطعی منتخب در موعد تعیین شده 
اقدام به واریز وجه نکردنــد، افراد رزرو جایگزین 
شوند.بر این اساس پس از اتمام مهلت تعیین شده، 
طبق اعالم گروه خودروسازی ایران خودرو پیامک 

از سوی ایران خودرو برای افراد جایگزین ارسال 
شده است.این تعداد از متقاضیان تا روز پنجشنبه 
این هفته پنجم تیرماه مهلت دارند تا با واریز وجه 
پیش پرداخت خودرو طبق جدول اعالم شده در 
بخش نامه پیش فروش یک ساله نسبت به ثبت نام 

نهایی اقدام کنند.
مشــتریان از طریق ســایت فــروش اینترنتی 
 esale.ikco.ir محصوالت ایران خودرو به نشانی

برای پرداخت وجه خودرو می توانند اقدام کنند.

شــورای کشــور فرانســه که عالی تریــن دادگاه 
اداری این کشــور محسوب می شــود، محکومیت 
 گوگل بــه پرداخــت جریمه ۵۶ میلیــون دالری 

را تایید کرد.
به گزارش ایرنا بــه نقل از پایگاه خبری ســی نت، 
شــرکت گوگل در ســال ۲۰۱۹ میالدی بر اساس 
مقررات جدید اتحادیه اروپــا در رابطه با اطالعات 
خصوصی کاربران به دلیل »نبود شفافیت و وضوح« 
اندروید در خصوص گزینه های مرتبط با محافظت 

از داده های شــخصی، به پرداخت ۵۰ میلیون یورو 
)معــادل ۵۶ میلیون دالر( جریمه محکوم شــد و 
نســبت به این حکم اعتراض کرد.ر رای شــورای 
کشور فرانسه آمده اســت که »با توجه به اهمیت 
خاص موضــوع« و عدم توجه کافی گــوگل به این 
مســاله، تعیین جریمه ۵۶ میلیون دالری توسط 
کمیســیون ملی حفاظت از اطالعات فرانسه برای 
این شرکت، کامال متناسب است. گوگل در واکنش 
به این جریمــه، اعالم کرد امکان ایجــاد تغییر در 

سیســتم عامل خــود را بررســی می کند.مقررات 
عمومی محافظــت از اطالعات که از ماه مه ســال 
۲۰۱۸ میالدی در اتحادیه اروپا به اجرا گذاشــته 
شد، تالش دارد حقوق افراد را در رابطه با داده های 
گردآوری شده توســط شــرکت ها، به طور کامل 
شفاف سازی کند. بر اساس این مقررات، شرکت ها 
ملزم هستند برای توضیح موارد استفاده از اطالعات 
 جمع آوری شــده کاربــران، از زبان ســاده و قابل

 درک استفاده کنند.

در حالی اقساط وام یک میلیونی یارانه بگیران از محل 
یارانه نقدی واریزی در هر ماه کســر می شود که در 
صورت حــذف یارانه بگیر، مســئولیت پرداخت این 
اقساط به بانک ها برعهده دولت خواهد بود.به گزارش 
ایســنا، پرداخت وام یک میلیونی بــرای حدود ۲۳ 
میلیون خانوار یارانه بگیر، طرحی بود که با پیشنهاد 
بانک مرکزی و برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر در 
اردیبهشت  ماه به اجرا درآمد؛ به طوری که هر خانوار 
می توانست با اعالم تقاضا و قرار گرفتن در لیستی که 
از ســوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان 
هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی ارائه می شد، این 
تســهیالت را دریافت کند.جریان پرداخت وام یک 
میلیونی از این قرار بود که ابتدا پیش بینی شد با سود 
۱۲ درصد و باپرداخت ۲۴ ماهه به حساب یارانه بگیران 
واریز و اقساط آن از همان حساب یارانه کسر شود. اما با 
توجه به این که در این شرایط مبلغ اقساط به حدود ۴۷ 
هزار تومان می رسید و خانوار یک نفره در تامین قسط 
به مشکل بر می خورد و از سوی دیگر سود آن برای این 
تسهیالت باال به نظر می رسید، اینگونه تغییر کرد که 
سود ۱۲ درصدی به نوعی بین دولت و مردم تقسیم 
شود که چهار درصد را یارانه بگیر و هشت درصد دیگر 
را دولت بپردازد و اقساط از ۲۴ به ۳۰ ماه افزایش یابد. 

در این حالت قسط پرداختی به ۳۵ هزار تومان در هر 
ماه کاهش پیدا کرد. در حالی حدود ۲۱ میلیون خانوار 
طی چند مرحله وام یک میلیونی را دریافت کردند که 
این روزها برخی یارانه بگیران می گویند اخیرا یارانه آنها 
واریز نشده و به نظر می رسد یارانه شان قطع شده باشد 
و این ســوال برای آنها مطرح است که در این شرایط 
قســط وام یک میلیونی آنها چگونه پرداخت خواهد 
شــد؟در این رابطه، الزم به توضیح اســت که قسط 
یارانه بگیران حذف شده برعهده دولت خواهد بود. این 
در حالی است که طبق مصوبه هیات وزیران در رابطه 
با سازوکار پرداخت وام یک میلیونی در صورت قطعی 
یارانه خانوار مانده اصل و ســود در تعهد دولت بوده 
و ســازمان برنامه و بودجه مکلف است آن را در لوایح 
بودجه سنواتی پیش بینی و به نظام بانکی بازگرداند.

براین اساس، شاید در ظاهر ماجرا اینگونه به نظر برسد 
این حذف به ضرر دولت تمام خواهد شد و باید قسط 
وام را بپردازد، ولی در اصل اینگونه نیست. مثال برای 
یک خانوار پنج نفره که قرار اســت در هر ماه حدود 
۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان برایشــان یارانه واریز شود، 
فقط در این حالت یک قســط ۳۵ هزار تومانی بجایاو  
پرداخت خواهد شد که بسیار به صرفه تر از پرداخت 

یارانه خواهد بود. 

معاون ســازمان امور مالیاتــی گفت: صاحبان مشــاغل 
)اشــخاص حقیقی( تا پایان مرداد و اشــخاص حقوقی تا 
پایان شــهریور فرصت دارند اظهارنامــه مالیاتی عملکرد 
ســال ۱۳۹۸ خود را به صــورت الکترونیکی به ســازمان 
تسلیم کنند.به گزارش ایســنا، محمد مسیحی اعالم کرد: 
صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که مطابق قانون باید 
تا ۳۱ خرداد هر سال نسبت به تســلیم اظهارنامه مالیاتی 
خود اقدام کنند، امســال با توجه به شرایط خاص ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و 
مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 

با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مرداد 
 فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی
 به ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ارســال و مالیات 
خود را نیز بــه صــورت الکترونیکــی پرداخــت کنند.

 وی با بیــان اینکــه مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتی 
اشخاص حقوقی طبق قانون  ۳۱ تیر هر سال است، افزود: 
این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت دو ماه تمدید 
شده است و این دســته از مؤدیان تا ۳۱ شهریور برای ارائه 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات 

مهلت دارند.

ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتی از 
محکومیت ۲۳ میلیارد ریالی شــرکت سایپا به 

دلیل گرانفروشی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و تشــریفات سازمان 
تعزیرات حکومتی، سیدیاســر رایگانی در این 
رابطه اظهار کرد: با شکایت ۱۲ نفر از هموطنان 
از شرکت سایپا سیتروئن در تهران، پرونده ای به 

اتهام گرانفروشی تشکیل شد.

وی افزود: پس از رســیدگی بــه پرونده و احراز 
تخلف، نهایتاً شعبه پنجم تجدید نظر تعزیرات 
اســتان تهــران، مدیرعامل این شــرکت را به 
پرداخت ۱۵ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال جزای 
نقدی در حق دولت و ممهور کردن پروانه به مهر 
تخلف اول و همچنین پرداخت مبلغ ۷ میلیارد 
و ۹۹۸ میلیون ریال وجه اضافه دریافتی در حق 

شاکیان محکوم کرد.

معاون اول رییس جمهور مصوبه تمدید سه ماهه 
مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و کاالهای 
گروه چهارم کاالیی در گمــرکات را ابالغ کرد.

پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر تمدید ســه ماهه مهلت ترخیص خودروهای 
دپو شده و بخشی از کاالهای گروه چهارم کاالیی 
در گمرکات اجرایی کشــور، با توجه به کاهش 
عملکرد دستگاه های اجرایی ناشی از شیوع کرونا 

و برخی مشکالت اجرایی فرآیند ثبت سفارش 
و ترخیص کاالها، در جلســه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ 
به تصویب هیأت وزیران رســید ه بود.به موجب 
این مصوبه، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهــای دارای پرونده قضائی که دســتور 
قضائی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده 
صادر می شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص 

نبوده و ترخیص آنها بالمانع است.

واردات نفت خــام هنــد در ماه مه ســال جاری 
میالدی شــاهد بیشــترین کاهش از سال ۲۰۰۵ 
تاکنون بوده اســت.به گــزارش رویتــرز، واردات 
نفت خام هند در ماه مه نســبت به پارســال ۲۲.۶ 
درصد افت داشــت و بیشــترین کاهش از ســال 
۲۰۰۵ تا کنون را تجربه کرد، زیرا محدودیت های 
 اعمال شده برای مهار شــیوع ویروس کرونا در این 
کشــور ســبب کاهش تقاضای ســوخت و تولید 
پاالیشــگاهی این کشور شــد.داده های مربوط به 
برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل نفــت در روز جمعه 
)۳۱ خردادمــاه( نشــان داد واردات نفت خام هند 
۱۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تن کاهــش یافته که این 

کمترین میزان واردات از سال ۲۰۱۵ است.واردات 
ســاالنه فرآورده های نفتی هند نیز در مقایســه با 
ســال قبل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۳ میلیون 
و ۵۷۰ هــزار تن رســید، این در حالی اســت که 
صادرات ۵.۹ درصد افزایش یافــت و به ۵ میلیون 
و ۷۵۰ هزار تن رســید. با افزایش صــادرات در ماه 
 مه، نهمین افزایــش ماهانه صــادرات رقم خورد،

 زیرا کاهش تقاضای داخلی ســبب شد شرکت ها 
بتوانند فرآورده های بیشــتری صــادر کنند.این 
کشور محدودیت های ناشــی از ویروس کرونا را در 
مناطق کم ریســک کاهش داده اســت که انتظار 
می رود ســبب بهبود تقاضای نفت خام و افزایش 

فرآوری آن شــود.تازه ترین داده هــای مربوط به 
ماه مه نشــان داد تقاضــای ســوخت ۵۰ درصد 
 افزایش یافته است که نشــانگر احیای کند فعالیت 
اقتصادی هند است.صادرات گازوئیل که همچنان 
ســهم عمده صــادرات هند را به خــود اختصاص 
داده، تقریبــاً ۳۳ درصــد افزایــش یافتــه و بــه 
۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تن رســیده اســت.داده ها 
نشــان می دهد هند رقم واردات نفت خام ســاالنه 
در ماه آوریل را به ۱۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تن تغییر 
داده که نســبت به رقم گزارش شــده پیشین ۱۷ 
 میلیون و ۲۸۰ هــزار تنی، کاهــش ۱۶ درصدی

 داشته است.

مدیرکل حمــل و نقل کاالی ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای از عدم تخصیص تســهیالت 
کرونایی به مالکان وانت بار خبر داد.غالمحســین 
دغاغله در گفتگو با مهر درباره سهمیه سوخت وانت 
بارها گفت: تا پایان خردادماه سهمیه سوخت ناوگان 
وانت بار تغییری نکرده و پس از آن در جلسه کارگروه 
تعیین سهمیه سوخت ناوگان بر کاهش ۵۰ لیتری 
سهمیه پایه وانت بارها از یکم تیرماه توافق شد.وی 
در خصوص ثبت نام وانت بارها در ســامانه سازمان 
راهداری و وزارت کشور اظهار داشت: در حال حاضر 
هر دو سامانه برای ثبت نام مالکان و رانندگان وانت 
بارها فعال اســت و در صورت کامل بودن مدارک 

امکان ثبت نــام وجود دارد.مدیــرکل حمل و نقل 
کاالی ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
درباره تأثیر اعمال سهمیه بندی سوخت وانت بارها 
در کاهش مصرف ســوخت تصریح کــرد: تاکنون 
گزارشی در این خصوص از سوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ارائه نشده است.وی ادامه داد: در 
حال حاضر به دلیل عدم اجرای تخصیص سوخت بر 
اســاس پیمایش، کلیه وانت بارها و ناوگان ثبت نام 
شده در دو سامانه سازمان راهداری و وزارت کشور، 
سوخت را بر اساس سوخت پایه دریافت می کنند.

دغاغله در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیالت 
حمایتی کرونا به مالکان وانت بارها یادآور شــد: در 

حال حاضر تقریباً به هیچیک از وانت بارها و مالکان 
یا رانندگان این خودروها تسهیالت حمایتی کرونا 
پرداخت نشده اســت.مدیر کل حمل و نقل کاالی 
سازمان راهداری همچنین در خصوص دوگانه سوز 
شدن وانت بارها گفت: طرح رایگان دوگانه سوز شدن 
خودروهای عمومی شامل ناوگان وانت بار شده است 
و این خودروها در اولویت اجرای این طرح هستند.
وی خاطرنشــان کرد: کلیه مالکان وانت بار که در 
سامانه های سازمان راهداری یا وزارت کشور ثبت 
نام کرده اند به طور خودکار در زمره متقاضیان طرح 
تبدیل خودروی بنزینی به دوگانه سوز قرار می گیرند 

و نیازی به ثبت نام یا ارائه درخواست جدید نیست.

شرکت گوگل ۵۶ میلیون دالر جریمه شدرزروی های ایران خودرو تا ۵ تیر مهلت واریز دارند

تکلیف اقساط وام یک میلیونی بعد از حذف یارانه بگیران

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی ۲ ماه تمدید شد

تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو در گمرکاتسایپا سیتروئن به خاطر گرانفروشی جریمه شد

وام کرونایی به هیچ یک از وانت دارها پرداخت نشده استکاهش ۱۶ درصدی واردات نفت هند
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التهاب نرخ دالر ناشــی از 
انتظاراتی است که شکل 
گرفته است. به طور مثال 
تهدیدهای بین المللی از 

جمله قطعنامه شورای...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

  سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
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 ورود ۵۰ هزار میلیارد 
نقدینگی به  بورس  در ۳ ماه

رئیس   سازمان   بورس   در   نشست    خبری :

لزوم  کاهش  کارمزد  کارگزاری ها
نهاد   ناظر   به   آینده    بورس   ورود   نمی کند

بررسی و آمارهای منتشر شده نشان می دهد 
که در یک دهه اخیر به دلیــل وجود دو دوره 
تحریم، درآمد ســرانه هر ایرانی کاهش بسیار 
زیادی داشته است. در گزارشی که صندوق بین 
المللی پول منتشر کرده درآمد سرانه هر ایرانی 
از ۶۵۰۰ دالر در سال ۲۰۱۰ به ۵۸۲۰ دالر در 
سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است. هم چنین 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
گزارش جدید خود می گوید درآمد سرانه مردم 
ایران از ســال ۱۳۹۰ تا ســال ۱۳۹۸ کاهشی 
۳۴ درصدی داشته اســت. بنابر این گزارش، 
علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت 
خرید هر ایرانی نســبت به هشــت سال پیش 

حدود یک  سوم کاهش...

قیمت دالر در کانال ۲۰ هــزار تومانی قرار گرفته 
و این در حالی اســت که قطعه سازان هنوز قیمت 
قطعات خودرو را با دالر ۱۱ هزار تومانی به فروش می 
رسانند. ضرر و زیان بسیاری به همین دلیل متوجه 
صنعت قطعه سازی کشور شده و با ادامه روند قیمت 
گذاری دستوری خودرو، خساران جبران ناپذیری 
متوجه این صنعت خواهد شــد. خودروسازان به 
دلیل اینکه باید قیمت خودرو را دستوری تعیین 
کنند و با توجه به اینکه آزادســازی قیمت خودرو 
با ممنوعیت روبرو شده است، منابع محدودی در 
اختیار خودروســازان برای خرید قطعات اســت. 
درهمین رابطه دبیــر انجمن صنایع همگن قطعه 

سازان با بیان اینکه اگر خودروسازان ...

اان هلل و اان الیه راجعون
درگذشت دکتر جمشید پژویان، استاد فرهیخته اقتصاد را تسلیت 
عرض می کنیم و برای خانواده آن بزرگوار صبر  و برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات مسئلت داریم.
خانواده کسب و کار



اقتصاد2
ایران وجهان

غریب پور در نشست کارگروه کنترل مدیریت گل گهر:
ایمیدرو تامین بلندمدت سنگ آهن 

گل گهر را راهبری می کند
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه عملکرد 
مالی و سرمایه گذاری گل گهر در سال 98 قابل 
تقدیر است، گفت: این شرکت طی سال جاری دو 
مرحله افزایش سرمایه خواهد داشت. غریب پور 
تاکید کرد: این شرکت به جایگاه فناورترین شرکت 
در حوزه کنسانتره و گندله سنگ آهن دست یابد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، خداداد غریب پور در نشست کارگروه کنترل 
مدیریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش ۶۰ درصدی 
سرمایه گذاری شرکت گل گهر و افزایش دارایی ها 
از ۱۳ هزار میلیارد به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال 
98، نشان دهنده همدلی مجموعه و دیدگاه توسعه 
گرایی این شرکت است. وی افزود: رشد ۳9 درصدی 
سود عملیاتی و رشد ۲8 درصدی سود خالص در این 
شرکت جای تشکر دارد. افزایش درآمدها همزمان 
با افزایش ۳ درصدی تولید، کنترل هزینه ها و اجرای 
طرح های توسعه ای، رخ داده است. داشتن چشم 
انداز بلندمدت و رسیدن به سود ۳ برابری سرمایه تا 

۱۴۰۴ در این شرکت قابل تقدیر است.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن عنوان کرد:
فهرست تخفیف های کارمزدی 

برای مشتریان بانکداری شرکتی
مدیریت های شــعب بانک مسکن مکلف شدند 
امسال برای جذب مشتریان بانکداری شرکتی، 

برنامه ویژه ای در پیش بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، 
افزایش تعداد مشتریان بانکداری شرکتی بانک 
مسکن از سه به پنج مشتری که در سال گذشته 
هدفگذاری شده بود به نتیجه رسید و دو شرکت 
جدید در حوزه بتن و فوالد، در سال 98 به جمع 
مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن افزوده 
شدند. اما آن گونه که محمدحســن علمداری، 
مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفته است، حوزه 
بانکداری شرکتی در سیاست های اعتباری سال 
99 یک فصل مستقل دارد و با توجه به منافع دو 
سویه این امر برای مشتریان و مجموعه بانک، از 

اولویت های اجرایی محسوب می شود.
علمداری در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا اعالم کرده که امســال شــعب ممتاز تمام 
مدیریت های شعب بانک مسکن در تهران و دیگر 
کالنشهرها مکلف شده اند هر یک نسبت به بازاریابی 
به منظور جذب سه مشتری بانکداری شرکتی اقدام 
کنند. وی با بیان اینکه مقصود از کالنشهرها عالوه 
بر تهران، شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، 
اهواز و کرج است، خاطرنشان کرد: عالوه بر این از 
سایر مدیریت های شعب بانک مسکن نیز خواسته 
شده هر یک از آنها نسبت به بازاریابی و جذب یک 
مشتری بانکداری شرکتی در سال جاری اقدام کنند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
طرح »طراوت٢« برای ایجاد 
ظرفیت های جدید در واحدهای 

تولیدی عملیاتی می شود
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: این بانک در 
سال »جهش تولید«، مرحله دوم طرح اعتباری 
ویژه تولید »طراوت۲« را برای ایجاد ظرفیت های 

جدید در واحدهای تولیدی عملیاتی می کند.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
حجت اله صیدی در حاشیه نشست هم اندیشی 
وزیر امور اقتصادی و دارایــی با فعاالن اقتصادی 
اســتان مازنــدران در گفت وگو بــا خبرنگاران، 
ظرفیت ها و قابلیت های بانک صادرات ایران در ارائه 
انواع خدمات بانکی و مالی برای توسعه و تقویت 

زیرساخت های اقتصادی کشور را تشریح کرد.
وی با اشــاره به اجرای طرح های ایــن بانک در 
راستای حمایت از تولید و اشتغال، از ظرفیت طرح 
»طراوت ۲« برای تقویت زیرساخت های صنایع 
کشور در بلندمدت خبر داد و افزود: بانک صادرات 
ایران به دنبال نام گذاری ســال ۱۳98 به عنوان 
ســال »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری 
و به منظور افزایش اشتغال، طرح »طراوت« را از 
فروردین ماه سال گذشته برای حمایت از بخش 
تولید به اجرا گذاشت. این طرح در بانک صادرات 
ایران با برنامه های تکمیلی ادامه خواهد یافت و در 
ســال »جهش تولید«، طرح »طراوت۲« را برای 
کمک به عملیاتی شــدن طرح های بلندمدت، 
ســاخت کارخانجات و ایجاد ظرفیت های جدید 

برای واحدهای تولیدی در دستور کار داریم.

خبر

بانک ها

رئیس سازمان بورس گفت: 
سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی وارد بازار شد، 
اما در ســه ماه امسال حجم 
نقدینگی، بیــش از ۵۰ هزار 

میلیارد تومان است.
حسن قالیباف اصل در نخستین نشست خبری که  روز 
گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان بورس باید 
پاسخگو باشد و شــفاف عمل کند گفت: پاسخگویی و 
شفافیت از نخستین اولویت های سازمان بورس و اوراق 
بهادار است و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر متولی 

شفافیت بازار سرمایه است. 
وی افزود: بخشی از شفافیت بازار سرمایه محصول تالش 
رسانه ها است و سازمان بورس تعامل بیشتر با رسانه ها را 

در دستور کار خود قرار داده است.
قالیباف بیان کرد: در این شــرایط، به فرهنگ سازی، 
آموزش و ارتقا دانش مالی بیش از گذشته نیاز داریم که با 

کمک رسانه ها محقق می شود.
وی بیان کرد: افزایش نقدشوندگی، بهبود زیر ساخت های 
مبتنی بر فن آوری اطالعات، ارتقای سواد مالی، توسعه 
منابع انســانی و افزایش نقش بازار ســرمایه در تامین 

بنگاه های اقتصادی از اهداف مهم سازمان بورس است.
قالیباف درباره اصالح حد دامنه نوســان و حجم مبنا 
گفت: اصالح حد دامنه نوسان و حجم مبنا نیاز به مطالعه 
بیشتر دارد، اما مطالعات آن آغاز شده و امکان اصالح آن 

وجود دارد.
قالیباف در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از رانت 
اطالعاتی در بازار ســرمایه چه اقداماتی صورت گرفته 
است گفت: اطالعات شــرکت ها به سرعت و مستقیم 
روی سامانه کدال قرار می گیرد و شرکت ها حداقل ۱۶ 
مرتبه در سال گزارش های مالی خود را در کدال منتشر 

می کنند.
وی ادامه داد: بازار سرمایه نماد شفافیت اقتصاد کشور 
است و احتمال برخورداری از رانت اطالعاتی در این بازار 

نزدیک به صفر است.
وی درباره واریز سود مجامع شرکت ها از طریق سجام 
گفت: پرداخت ســود از طریق سجام جزو حق حقوقی 
مالکیت است و ما به نماینده خود در مجمع گفتیم و جزء 

تکالیف شرکت ها کردیم.
وی افزود: در حال حاضر سود مجامع شرکت ها از طریق 

سجام پرداخت می شود و افرادی که دریافت نکردند باید 
در سجام ثبت نام کنند.

وی بیان کرد: حجم ارزش معامالت نســبت به ســال 
گذشته 8 برابر شده، اما قطع و وصلی سامانه معامالت 

کمتر شده است.
قالیباف افزود: بازار سرمایه ما مشتری پایه است بطوریکه 
سفارشات بنام فرد وارد سیستم معامالت می شود، اما در 
سهام عدالت معامالت بصورت تجمیع سفارشات بود و 
همین موضوع باعث شد تا بفکر تبدیل بازار مشتری پایه 

به کارگزار پایه شویم.
قالیباف درپاســخ به اینکه آینده بازار سرمایه چگونه 
خواهد بود گفت: اگر قیمت ســهمی به پشتوانه ارزش 
نهفته شرکت ها باشد با باال و پایین شدن بازار سرمایه 
هیچ اتفاقی نمی افتد و یا اینکه قیمت سهام بسیار کم 
پایین می اید، اما سهامی که سرمایه گذار بدون تحلیل 
بخرد افزایش قیمت سهم با ورود نقدینگی افزایش پیدا 

کند عواقبش پای خودش است.
وی بیان کرد: افرادی که تازه وارد بازار می شــوند برای 
خرید سهم دنباله روی نکنند، زیرا مسئولیت سود و زیان 
به پای خود سهامدار اســت کسی تضمین سود و ضرر 
نمی کند؛ و قیمت ها براساس عرضه و تقاضا است باید قبل 
از ورود به بازار آموزش ببینند و دانش حداقلی کسب کنند 
و از ابزار های سبدگردان ها، صندوق های سرمایه گذاری و 

شرکت های مشاوره استفاده کنند.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار گفــت: اعتقاد داریم که 
باید هزینه معامالت در بازار سرمایه کاهش پیدا کند و از 

طرفی هم دقت داریم تا صنعت کارگزاری آسیب نبیند.
قالیباف درباره مالیات برعایدی سرمایه گفت: در بازار 
بورس از ســمت دولت و مجلس چنین بحثی مطرح 
نشده است، زیرا دربازار سرمایه، شرکت ها مالیات سود 
را پرداخت می کنند عایدی سرمایه توسط ناشر پرداخته 

شده است.
قالیباف درباره صدور مجوز ها در بازار سرمایه گفت: ما 

هیچ محدودیتی در صدور مجوز نداریم.
وی درباره عرضه  ای تی اف های جدید گفت: عرضه  ای 
تی اف در حوزه بازار سرمایه نیست و  ای تی اف مالی از 
طرف دولت به سازمان بورس درخواست شده بود که ما 
مجوز این صندوق را دادیم و دولت درخواست  ای تی اف 

جدید نکرده است.
وی بیان کرد: هرکسی در هرجایی و با هر ابزاری در بازار 
سرمایه اختالل ایجاد کند، دستکاری قیمت انجام دهد و 
یا توسط هر فردی حق سهامداران نادیده گرفته شود نهاد 

ناظر بازار سرمایه به موضوع ورود می کند.
وی سیگنال دهی بورس کاال در بازارفیزیکی را رد کرد 
و گفت:عده ای گفتند که بورس کاال بــه بازار فیزیکی 
سیگنال می دهد، اما بورس کاال بخاطر نگرانی هایی که 
داشت دو روز معامالت را انجام نداد و مشخص شد هیچ 
تاثیری در افزایش قیمــت در بازار فیزیکی ندارد، چون 

همین االن قیمت سکه در کف خیابان باالتر از گواهی 
سپرده در بورس کاال است.

ورود 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار 
سرمایه در سه ماه امسال

رئیس سازمان بورس: سال گذشــته ۳۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی وارد بازار شد، اما در سه ماه امسال حجم 

نقدینگی، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
حسن قالیباف اصل در نشست خبری گفت: در ده سال 
گذشته سه ماموریت مهم به بازار سرمایه سپرده شده 
است که می توان به واگذاری ها اشاره کرد و براساس امار 
عمده واگذاری ها در بازار سرمایه صورت گرفت و عمق 
بازار سرمایه افزایش پیدا کرد و سرمایه گذاران زیادی در 

بازار حضور پیدا کردند.
وی ادامه داد: ازاد سازی ســهام عدالت بعد از ۱۵ سال 
باعث افتخار بازار سرمایه است، از ۴9 میلیون و ۱۵۰ هزار 
مشمول سهام عدالت، ۱8 میلیون نفر روش مستقیم را 
انتخاب کردند و 7۰۰ هزار نفر اقدام به واگذاری ۳۰ درصد 
سهام خود کردند. قالیباف بیان کرد: با توجه به نگرانی 
درباره سیستم های فنی و معامالتی، اما ازاد سازی سهام 

عدالت به خوبی صورت گرفت.
وی افزود: سهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
به تدریج در بازار بــورس پذیرفته می شــود و افرادی 
که روش غیر مســتقیم را انتخاب کردند، سهامدار این 
شــرکت ها می شــوند. قالیباف بیان کرد: شرکت های 
سرمایه گذاری استانی با افزایش سرمایه، سهام خود را 
در اختیار سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کردند، قرار می دهند. وی ادامه داد: بازار سرمایه درتامین 
مالی تولید و بنگاه های اقتصادی نقش پررنگی دارد و این 

امر جز برنامه های اصلی بورس خواهد بود.
قالیباف اصل بیان کرد: ارزش معامالت در ســال )98( 
8۳۰ هزار میلیارد تومان بود که در سه ماه امسال به 88۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: تعداد کد های صادره در ســال گذشته 8۲۰ 
هزار بود که در سه ماه امسال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

کد رسیده است.
وی گفت: در سال گذشــته ۲میلیون و 9۵9 هزار نفر در 
سجام ثبت نام کردند و یک میلیون و 7۵۰ احراز هویت 
کردند که در سه ماه امسال 9 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در 
سجام ثبت نام و ۶ میلیون نفر احراز هویت شدند.قالیباف 
گفت: نقدینگی یک فرصت است تا بازار عمق پیدا کند و هم 

تامین مالی برای بنگاه اقتصادی یک فرصت است.

رئیس سازمان بورس در  نشست  خبری :

ورود ۵۰ هزار میلیارد   نقدینگی به  بورس  در ۳ ماه

در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی؛
جهانگیری: دســتگاه ها برای 
تحقق ۴۱ میلیارد دالر صادرات 

غیرنفتی تالش کنند
معاون اول رییس جمهوری بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصاد را دغدغه ملی توصیف 
کرد و گفــت: تالش همه دســتگاه های اجرایی 
برای تحقق هدف گذاری ۴۱ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی در سال جاری ضروری است. به گزارش  
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل 
از  پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، 
»اســحاق جهانگیری« ظهر دوشنبه در نهمین 
جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور 
با تاکید بر اینکه در سال جاری موضوعی مهمتر 
از توســعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور 
وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال 
برای کشور از هر امر دیگری واجب تر است و همه 
دستگاه های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق 
هدف گذاری ۴۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 

برای سال 99 بسیج شوند.
جهانگیری افــزود: اگر به دنبــال جهش تولید، 
حفاظت از اشــتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز 
برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه 
صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه های 
خود قرار دهیم و دســتگاه های اجرایی نیز باید 
بدانند که اصلی تریــن و مهمترین وظیفه آنها در 
ســال جاری این اســت که موانع را از پیش روی 

توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.

شاخص بورس صعودی ماند
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه( 
۴۰ هزار و 7۱9 واحد رشد داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم یک میلیون و ۳۴۱ هزار واحد رسید. 
براساس معامالت روز گذشته بیش از 9 میلیارد و 
۴۳7 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۱۲۴ هزار و ۵۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل )هم وزن( با هشت هزار و 
۱۰۳ واحد افزایش به ۴۱9 هــزار و ۳۱۴ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با پنج هزار و ۳۴9 واحد 

رشد به ۲7۶ هزار و 8۰۶ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول ۳۰ هزار و ۱7۶ واحد و شاخص 

بازار دوم 8۰ هزار و 7۳۰ واحد افزایش داشتند.
عالوه بر ایــن در بین تمامی نمادهــا، نماد فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با سه هزار و ۵۰7 واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار 
و ۲۱۱ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با سه 
هزار و ۵۲ واحد، شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با ۲ هزار و ۱۱۰ واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۵۲۶ واحد، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین  )تاپیکو( با یک هزار 
و ۳۰۲ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و ۲7۱ واحد و بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
 در مقابل نماد خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۳87 
واحد، نفت بهران )شبهرن( با ۲۱۴ واحد، پارس 
مینو )غپینو( با ۱۶۲ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 
۱۵9 واحد، تولدی فوالد سپید فراب کویر)کویر( با 
۱۵9 واحد و بانک سینا )وسینا( با ۱۴۱ واحد با تاثیر 
منفی بر شاخص همراه بود. برپایه این گزارش، روز 
گذشته نماد بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، بانک 
تجارت، ملی صنایع مس ایران، بانک صادرات ایران، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و سالمین در 
گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه بانک 
ها هم در معامالت روز گذشته صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شــد و در این گروه سه میلیارد 
و ۴۵ هزار برگه ســهم بــه ارزش ۱۴ هزار و 99۵ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز بیش از ۲۵۱ واحد رشد 
داشت و بر روی کانال ۱۴ هزار و 7۱۵  واحد ثابت 
ماند. همچنیــن در این بازار دو میلیــارد و 7۴7 
میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۵۵ هزار و 9۱۶ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
روز گذشته نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی تندگویان 
)شــگویا(، هلدینگ صنایع معدنــی خاورمیانه 
)میدکو(، بیمه پاسارگاد )بپاس( و بانک دی )دی( 

تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نماد پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، ویتانا 
)غویتا(، بیمه کوثر )کوثر(، کشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان )غشهداب(، صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا(، جنرال مکانیک )رنیک(، کشتیرانی 
دریای خزر )حخزر(، اعتباری ملل )وملل( و گروه 
کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک( با تاثیر منفی بر 

شاخص این بازار همراه بودند.

اخبار
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وزیــر راه و شهرســازی از تصویب بســته حمایت از 
مستاجران در جلسه ستاد اقتصادی با حضور رییس 

جمهوری طی دو روز آینده خبرداد.
»محمد اسالمی« روز دوشنبه پس از مراسم امضای 
تفاهمنامه با بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره 
وضعیت بخش اجاره گفت: دو بسته حمایتی در بخش 
اجاره تدوین شده است که بخشی از آن با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری روز گذشته بررسی و نهایی شد 
و بخشی دیگر نیز در جلســه ستاد اقتصادی دولت به 

ریاست رئیس جمهوری نهایی خواهد شد.
وی گفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی داریم 
که از تعداد خانوارها بیشتر است و این غیر از واحدهای 
ویالیی مردم به شــمار می آید اما استطاعت مردم به 
خرید واحدهای مسکونی کم متراژ است و عمده خرید 

و فروش های انجام شده به زیر 8۵ متر رسیده است.
اسالمی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دهک های 
یک تا هفت را در نظر گرفته ایم. برای دهک های یک و 
دو بیش از ۱۵ سازمان و نهاد حمایتی با محوریت بنیاد 
مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث خواهند کرد. 
برای دهک های سه تا هفت نیز ۳ الگو در نظر گرفته ایم 

که یکی واگذاری زمین به صورت 99 ساله که قیمت 
آنها پایین تر خواهد بــود. وی اضافه کرد: الگوی دیگر 
به صورت قرارداد مشارکتی با ســازنده و الگوی سوم 
نیز واگذاری زمین به خود متقاضیان برای ســاخت و 
ساز است ضمن اینکه تنوع جمعیتی برای ساکنان این 

واحدها هم در نظر گرفته شده است.
وزیر راه با اشــاره به سیاست تسهیل و تسریع ساخت 
مســکن گفت: اراضــی شــهرها را در اختیار بخش 
خصوصی قرار می دهیم و ۲۰ نوع شــهرک در اطراف 

شهرها ساخته می شود.
به گفته اســالمی یکی دیگر از موارد، تسهیل فرایند 
افزایش عرضه مسکن، تصویب طرح ۲۰ درصد – 8۰ 
درصد در شورای پول و اعتبار است. به این معنا که اگر 
سازنده ۲۰ درصد آورده مورد نیاز برای ساخت پروژه 
مسکونی را به بانک بدهد بانک نیز 8۰ درصد مابقی آن را 
تسهیالت می دهد تا سازنده شروع به ساخت و ساز کند. 

وی با اشاره به مراسم امضای تفاهم نامه برای ساخت ۲۰ 
هزار واحد مسکونی در استان تهران گفت: غربالگری ها 
در استان تهران انجام شده و اراضی این ۲۰ هزار واحد 
تخصیص داده شده است. کل مراحل نام نویسی و شروع 
به ساخت نیز الکترونیکی است و حتی در بانک ها هم 

نیاز به حضور برای انجام کارها نیست.

 تصویب بسته حمایتی در دولت
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته حمایتی 
از مســتأجران شــامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم 
پرداختی آماده است و روز سه شــنبه در جلسه ای با 

حضور رئیس جمهوری بررسی و تصویب می شود.
محمــود محمــودزاده معاون مســکن وزیــر راه و 
شهرسازی در خصوص جزئیات بسته حمایتی وزارت 
راه برای مســتأجران، گفت: پیشــنهادات حمایتی 
وزارت راه روز سه شــنبه در حضــور رئیس جمهوری 

مطــرح می شــود و بعــد از تصویب اطالع رســانی 
عمومی خواهد شــد. وی افزود: به دلیل نابســامانی 
در حوزه اجــاره، دولت بــه وزارت راه، بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد مســئولیت طراحی این بسته را سپرد 
 تا فــوراً برنامه حمایتی برای مســتأجران به تصویب 
برسد. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اختصاص 
وام به مستأجران را مشــروط به داشتن کد رهگیری 
دانست و گفت: کد رهگیری مصوبه ای قدیمی است که 
به ۱ سال پیش باز می گردد، تمامی بنگاه ها مجهز به این 
سامانه هستند، اما برخی از آژانس های امالک اقدام به 

ثبت کد رهگیری نمی کنند که تخلف است.
محمودزاده گفت: تمامی بنگاه هــای امالک باید این 
تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای شناســایی 

واجدین راهی جز دریافت کد رهگیری ندارد.
وی اضافه کرد: قرارداد های بین مستأجر و مالک بدون 
کد رهگیری حتی قابلیت پیگیری قضایی هم ندارد و ما 

تمام مستأجران را به دریافت این کد توصیه می کنیم.
محمودزاده ادامه داد: کمیسیون اقتصادی دولت روز 
سه شــنبه مبلغ این وام و مکانیــزم پرداخت را اعالم 

خواهد کرد.

به گفته حســین مدرس خیابانی کمیته ای با عنوان 
»تهاتــر ارزی« شــکل گرفته و قرار اســت ارز الزم 
تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه از طریق ارزهای 

صادرکنندگان تأمین و تهاتر شود.
به گزارش اتاق بازرگانی تهــران، درحالی که در چند 
ماه گذشــته )به خصوص بعد از شــیوع کرونا ( بارها 
بسیاری از فعاالن بخش اقتصادی و تولیدکنندگان از 
عدم تخصیص ارز بــرای واردات مواد اولیه واحدهای 
تولیدی گالیه کرده اند؛ روز گذشته سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تولید را محوری ترین مسئله 
کشور دانست و اعالم کرد: اولین قدم مؤثر برای تحقق و 
افزایش تولید، تأمین مواد اولیه است که در این خصوص 
روی تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه از محل 

ارز حاصل از صادرات برنامه ریزی شده است.
به گفته حســین مدرس خیابانی کمیته ای با عنوان 
»تهاتــر ارزی« شــکل گرفته و قرار اســت ارز الزم 
تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه از طریق ارزهای 
صادرکنندگان تأمین و تهاتر شــود. او گفت:» اولین 
قدم مؤثر بــرای تحقق و افزایش تولیــد، تأمین مواد 
اولیه است و در این خصوص روی تأمین ارز از محل ارز 
حاصل از صادرات برنامه ریزی کرده ایم و کمیته تهاتر 
ارزی شکل گرفته است. همچنین ادامه تحقق جهش 
تولید فقط از طریق جهش صادرات ممکن است. امروز 
برای توسعه بخش های مختلف صنعتی کشور و ایجاد 

ارزش افزوده حتماً جلوی صادرات مواد خام را خواهیم 
گرفت و این منوط به ایجاد زنجیره ارزش افزوده در تولید 

محصوالت نهایی است.«
در ماه های گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا، افزایش 
قیمت ارز و عدم تخصیــص ارز واحدهای تولیدی که 
به مواد اولیه خارجی وابســته هستند عماًل با کاهش 
شدید تولید مواجه شده اند و نمی توانند مواد اولیه خود 
را تأمین کنند. در این بین یکی از دغدغه های مدیران 
صنایع این است که بتوانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه 
وارد کنند به طوری که برخی واحدها یک ماه است که 
برای واردات و دریافت ارز ثبت سفارش انجام داده اند اما 
بانک مرکزی هنوز مجوز تخصیص ارز را نداده است؛ 
مدیران این واحدها می گویند دولت باید مجوزهای 
الزم را به آن ها بدهد تا بتوانند با ارزی که از صادرات 
کاال می خواهند وارد کشــور کنند خود بتوانند مواد 
اولیه واحد تولیدیشان را وارد کنند. غالمعلی رخصت 
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
چند روز پیش در این خصوص گفته بود:» ارز حاصل از 
صادرات واحدها باید به تأمین مواد اولیه آن ها اختصاص 
پیدا کند و باید به تولیدکننده اجازه این کار داده شود. او 
مشکالت صادراتی در اغلب مرزها و مشکالت تخصیص 
ارز و ارز نیمایی برای تأمین مواد اولیه تولید و افزایش 
قیمت ارز را بزرگ ترین چالش های کنونی واحدهای 

تولیدی اعالم کرده است.

رییس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: ۳۲ شــرکت از ۴۰ شرکت 
منتخب، برند و قیمت کاالهای لوازم خانگی خود را 
در سامانه ۱۲۴ اعالم کرده و قیمت حدود یک هزار 

و ۵۰۰ قلم کاال ثبت شده است.
»عباس تابش« در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار 
با تأکید بر اینکه معیار قیمت در بازار سامانه ۱۲۴ 
اســت، افزود: مردم می توانند با استعالم قیمت از 
این سامانه، گران فروشــی ها در بازار را به سازمان 

حمایت گزارش دهند.
وی خاطرنشــان کرد: بازرسان ســازمان حمایت، 
بازرسان سازمان های صنعت استانی، اتاق اصناف 
و ناظران افتخاری بر پایه اطالعات موجود در این 
ســامانه اقدامات برخوردی خود را انجام خواهند 

داد.
تابش با یادآوری اینکه در سامانه ۱۲۴ باید عالوه 
بر قیمت، برند کاال نیز ثبت شود، گفت: هر مسیری 
به غیر از مسیر ۱۲۴، عرضه خارج از شبکه محسوب 
می شود و مورد اقدام قانونی و تعزیری قرار خواهد 

گرفت.
وی اضافه کرد: ســامانه ۱۲۴ همچنان برای ثبت 
قیمت و برند شــرکت های لوازم خانگی باز است و 

این سامانه همواره فعال خواهد بود.
رییس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 

تولیدکنندگان افزود: بیش از 97 درصد کاالهای 
بازار مربوط به شرکت هایی است که به ثبت قیمت 

و برند خود در سامانه ۱۲۴ مبادرت ورزیدند.
تابش با یادآوری اینکه برخورد بــا متخلفان بازار 
حلقه آخر تنظیم بازار است، ادامه داد: پیش از هر 
اقدامی برای تنظیم بازار، تأمین و فراوانی کاال در 
اولویت اســت و قیمت و موضوعات برخوردی در 

مرحله بعدی هستند.

قیمت اقالم لبنی
وی در خصوص قیمــت اقالم لبنی در بــازار نیز 
افزود: قیمــت ۱۰ قلم از کاالهای لبنی مشــمول 
قیمت گــذاری تکلیفی اســت و بقیــه از طریق 
خوداظهاری انجام می شود و پس از ثبت در ۱۲۴ 

باید اقدام به فروش شوند.
معاون وزیر صنعــت گفت: جلســات مختلفی با 
انجمن های مرتبط صنایع لبنی درخصوص تنظیم 
و کنترل بازار این حوزه داشــتیم و به تفاهم های 

خوبی رسیدیم.
وی در خصــوص موضــوع قیمت گوشــت مرغ، 
خاطرنشان کرد: تا روز چهارشنبه که جلسه فوق 
العاده ای در این زمینه تشــکیل می شود، شرکت 
پشتیبانی امور دام مکلف شد مرغ منجمد را در بازار 

برای حفظ تعادل در بازار عرضه کند.

وزیر راه: بسته حمایت از مستاجران در آستانه تصویب قرار دارد

مستأجرانوامحمایتیمیگیرند

کمیته ای برای تهاتر ارزی شکل گرفت

تأمینمواداولیهتولیدباتهاترارزی
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان اعالم کرد:

درجقیمت۱500قلملوازمخانگیدرسامانه۱۲۴

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۶۱ هزار تومان باال رفت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز )دوشنبه( با رشد ۱۶۱ هزار تومانی نسبت به دیروز به نرخ هشت میلیون و ۲۱۵ هزار تومان فروخته شد. عامل اصلی 
رشد قیمت سکه و طال در معامالت امروز، ادامه افزایش قیمت دالر است، برخالف روز گذشته نرخ دالر امروز به ۱۸ هزار و ۷۹۹ تومان افت کرد. بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۳:۳۰ امروز هشت میلیون و ۲۱۵ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین 

نیم سکه نیز چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
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رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت گفت: زمان 
پایان کرونا نامشخص است و نمی توان کسب و کار مردم 
را تعطیل کرد و باید با الزام نکات بهداشتی فردی از این 
برهه حســاس عبور کنیم.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، جمشید گلپور در جلسه کمیته اطالع 
رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به گرامیداشت 
سالروز ملی اصناف، از نقش و حضور همیشگی جامعه 
صنفی ایران در صحنه های مهم قبل و بعد از انقالب در 
همراهی با روحانیت، به نیکی یاد کرد و افزود: جامعه 
اصناف در برهه های مهم انقالب، جبهه، زلزله، سیل و 

بحران اخیر کرونا نقش مهمی ایفا کردند.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با 

تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی اصناف، 
از اهمیت اقتصاد خانواده و معیشت به عنوان یک امر 
مهم حیاتی نام برد و گفت: متأسفانه زمان پایان کرونا 
نامشخص است و نمی توان کسب و کار مردم را تعطیل 
کرد و از این رو با نگاه معیشــت در کنار سالمت، باید 
با الزام نکات بهداشــتی فردی از این برهه حساس نیز 

عبور کنیم.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اشــاره 
به مشــکالت واحدهای صنفی در بحران کرونا، افزود: 
مشاغل خرد در توسعه اقتصاد شهری و اشتغال نقش 
بسزایی دارند و وظیفه دولت کمک و تسهیل در خدمات 

رسانی به این جامعه بزرگ بخش خصوصی است.

مدیر طرح تکاپو وزارت کار گفت: طبق آمار ستاد قاچاق 
کاال ساالنه ۲.۵ میلیارد دالر قاچاق پوشاک در کشور 
وجود دارد، این میزان قاچاق برابر با ایجاد ۸۰۰ هزار نفر 
شغل در کشور است.رضا تازیکی در برنامه پایش که با 
موضوع »ظرفیت های مغفول صنعت پوشاک در کشور« 
پخش شد، با اشاره به پیشــرو و اشتغالزا بودن صنعت 
پوشاک در کشور، اظهار داشــت: در کشور ما، حدود 
۵۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند، اما علی 
رغم اینکه ما جز ۳ کشور تولید کننده پوشاک هستیم، 
فقط ۵۰ درصد پوشاک کشور، در داخل تولید می شود.

وی ادامه داد:۵۰ درصد پوشاک کشور وارداتی است، 
باالی ۹۷ درصد کارگاه های تولید پوشــاک، کوچک 
هستند و تنها ۳ درصد آنها باالی ۱۰۰ نفر و فقط یک 
کارخانه باالی هزار نفر در این زمینه در کشــور وجود 
دارد.تازیکی افزود: در کشــور ترکیه، کارخانه تولید 
پوشاک زیر هزار نفر وجود ندارد و به ندرت کارگاه های 
کوچک یافت می شود.کارشناس اقتصادی برنامه پایش 
گفت: اگر نیاز پوشاک کشور در از طریق تولید داخلی 
تأمین شــود، در حدود یک میلیون نفر دیگر در این 
صنعت مشغول به کار می شــوند، آمارهای منطقه ای 
نشان می دهد در کشــور ترکیه بیش از دو میلیون و 
هشــتصد هزار نفر در صنعت پوشاک آنها مشغول به 
فعالیت هستند در حالی که در ایران این رقم به ۵۵۰ 
هزار نفر می رسد.تازیکی بیان کرد: ما از نظر فنی کمتر 
مشکل داریم و بیشــتر در حوزه مهارت و تأمین مواد 
اولیه در کشور مشکل وجود دارد، بهره وری در صنعت 
پوشاک کشور پایین است و همین عامل باعث افزایش 

بهای تمام شده می گردد.

وی ادامه داد: در زنجیره تأمین صنعت پوشاک، مشکل 
عمده وجود دارد، در تولید پنبه ۲۰ هزار نفر مشغول 
به کارند و در حدود ۲۰۰ میلیــون دالر واردات انجام 
می شود، در صنعت نخریسی و نســاجی، ۱۹۰ هزار 
اشتغال دارند و نساجی ۴۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد 
می کند و اگر همین نخ به پوشاک تبدیل شود در حدود 

۹۰۰ درصد ارزش افزوده برای کشور به دنبال دارد.
مدیر طرح تکاپو با اشــاره به سیاســت گذاری های 
نادرست در کشور در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در 
بحث تعرفه گذاری برای واردات برخی نهاده ها، ارقام 
تعیین شده درست نیست و در مورد محصولی نظیر 
پنبه که نیاز داخلی آن در کشور تأمین نمی شود، وضع 
۱۰ درصد تعرفه امری نادرست است و باید تعدیل شود.

تازیکی بیان کرد: در نساجی نیز این تعرفه گذاری باعث 
مشکل شده است چرا که تولید کننده مجبور به خرید 
پارچه گران می شــود که در نتیجه قیمت تمام شده 

پوشاک در کشور افزایش چشمگیری می یابد.
وی گفت: گران تمام شدن قیمت کاالی داخلی باعث 
افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می شود، ما می توانیم 
تعرفه ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد قاچاق کاال 
ساالنه دو و نیم میلیارد دالر قاچاق پوشاک در کشور 
وجود دارد، این میزان قاچــاق برابر با ایجاد ۸۰۰ هزار 
نفر شغل در کشور است.مسئول طرح تکاپو وزارت کار 
افزود: صنعت پوشاک از آن جهت برای کشور مهم است 
که جز صنایع پاک دسته بندی می شود، ربطی به اقلیم 
ندارد و در رتبه بندی سرمایه گذاری در دنیا پوشاک 
دوم یا سوم است که با کمترین میزان سرمایه گذاری، 

بیشترین ارزش افزوده حاصل می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران گفت: حق اشتراک تلفن ثابت به طور میانگین در 
کشور ۲,۵ تا ۳ برابر و در شهر تهران حق اشتراک ۸ هزار 
تومان شده است.محمدرضا بیدخام افزود: طی ۱۵ سال 
اخیر هیچ گونه افزایش تعرفه ای در مجموعه تلفن ثابت 
انجام نشده است.وی اظهار داشت: با توجه به افزایش 
شدید هزینه ها نیاز بود بازنگری جدی روی تعرفه ها 
صورت گیرد تا بتوان توســعه و نگهداری مطلوبی در 

بخش پروژه های مخابراتی انجام داد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران گفت: بدین منظور به اســتناد ماده چهار قانون 
تأسیس شرکت مخابرات ایران و تأیید سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر صالحیت مجمع 
عمومی صاحبان سهام دیروز جلسه مجمع فوق العاده 
این شرکت برگزار شد.وی افزود: در این جلسه تصمیم 
گرفته شد حق اشتراک مشــتریان تلفن ثابت قدری 

تغییر پیدا کند. بیدخام تصریح کرد: حق اشتراکی که 
در روستاها از مشــتریان تلفن ثابت دریافت می شود، 
علی رغم ســختی های زیاد در تأمین ارتباطات مبلغ 
۱۰۰ تومان است؛ اما مشترکان شهری از این پس باید 
بابت حق اشتراک مبلغ ۲ هزار تومان، مشترکان مراکز 
شهرستان ها ۲۵۰۰تومان، مشترکان در مراکز استان 
ها ۴ هزار تومان، در کالنشهرها ۵ هزار تومان و در شهر 

تهران ۸ هزار تومان پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون حق اشتراک تلفن ثابت به طور 
میانگین در کشــور ۲,۵ تا ۳ برابر شده است.مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابــرات ایران 
یادآور شــد: این شــرکت برای نگهداری خط تلفن 
ثابت مشــترکان در حال حاضر ۸هزار تومان هزینه 
می کند جدا از بحث افزایش سقف حقوق کارمندان، 
بازنشستگان و... که این مبلغ می تواند بخشی از هزینه ها 

را جبران کند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به انجام 
پروازهای برنامه ای و دائمی بــه پنج مقصد خارجی 
مختلف، گفت: در آینده نزدیک منچســتر و مقاصد 
خارجــی دیگر اضافه می شــوند و دیگــر پروازهای 
خارجی نیز در حال راه اندازیهستند که ایرالین هایی 
مانند ایران ایر و ماهان برای از سرگیری آنها در حال 

مذاکره اند.
در پی بسته شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بسیاری از هواپیماهای مسافری نیز زمین گیر شده و 
ایرالین های مختلف جهان تا مرز ورشکستگی پیش 
رفتند اما طی هفته های گذشته به تدریج مذاکرات برای 
راه اندازی پروازهای خارجی و باز شدن مرزهای هوایی 
بین کشورهای مختلف آغاز شد.درباره  آخرین وضعیت 
پروازهای خارجی، مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: 
در حال حاضر پروازهای برنامه ای به پنج مقصد خارجی 
پاریس، لندن، آمســتردام، بانکوک و کوآالالمپور به 
صورت هفتگی انجام می شود و بین دو هفته آینده پرواز 
برنامه ای به مقصد منچستر نیز به لیست پروازها اضافه 
خواهد شد که البته در کنار آنها می توان به پروازهای 
موردی برای بازگرداندن ایرانیان از کشورهای مختلف 
نیز اشاره کرد. وی ادامه داد: مذاکرات بسیاری بین ایران و 
مقاصد خارجی برای راه اندازی پروازهای خارجی در حال 

انجام بوده و در این میان می توان به مذاکرات ایران ایر 
برای راه اندازی ســه مقصد خارجی دیگر و مذاکرات 
شرکت هواپیمایی ماهان هم اشاره کرد، اما راه اندازی این 
پروازها به کرونا و شرایط شیوع و گسترش آن بستگی 
دارد البته نباید نقش پروتکل های بهداشتی کشورهای 

مختلف را در این زمینه نادیده گرفت.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی همچنین درباره  
آخرین وضعیت تسهیالت اختصاص یافته به ایرالین ها 
از سوی ستاد مقابله با کرونا اظهار کرد: با وجود این که از 
وزارت راه و شهرسازی لیست همه ایرالین ها به اضافه 
اعتبارات تخصیص یافته به آنها به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی معرفی شده هنوز هیچ اتفاقی در این 
زمینه نیفتاده است و ایرالین ها در صورت تاخیر بیشتر 
در این زمینه یا پرداخت نشــدن تسهیالت متحمل 
ضرر و زیان هنگفتی خواهند شد. اسعدی سامانی با 
اشــاره به مذاکرات صورت گرفته با وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و قول مســاعد این مقام مسئول برای 
تسریع در پرداخت تسهیالت گفت: تاکنون که حرکت 
قابل توجهی برای پرداخت تســهیالت انجام نشده و 
امیدواریم مسئوالن برای جبران ضرر و زیان وارد شده 
به صنعت حمل و نقل هوایی هرچه سریع تر نسبت به 

پرداخت این مبالغ اقدام کنند.

بررسی و آمارهای منتشر 
شده نشــان می دهد که 
در یک دهه اخیر به دلیل 
وجــود دو دوره تحریــم، 
درآمد ســرانه هــر ایرانی 
کاهش بسیار زیادی داشته است. در گزارشی که 
صندوق بین المللی پول منتشر کرده درآمد سرانه 
هر ایرانی از ۶۵۰۰ دالر در سال ۲۰۱۰ به ۵۸۲۰ 
دالر در ســال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است. هم 
چنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در گزارش جدید خود می گوید درآمد سرانه مردم 
ایران از سال ۱۳۹۰ تا ســال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ 
درصدی داشته اســت. بنابر این گزارش، علی رغم 
افزایش درآمد اســمی خانوارها، قدرت خرید هر 
ایرانی نسبت به هشت سال پیش حدود یک  سوم 
کاهش یافته اســت. به گفته مرکز پژوهش ها، در 
صورت تحقق رشــد اقتصــادی ۸ درصدی که در 
برنامه های پنجم و ششم توسعه تعیین شده از سال 
۱۳۹۹ به بعد، حداقل شش سال زمان نیاز خواهد 

برد تا مردم ایران به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردند.
یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در تعیین 
رتبه اقتصادی کشــور ها ســرانه درآمد مردم آن 
کشور است که به زعم بسیاری از اقتصاددانان حتی 

از تولید ناخالص داخلی هم مهم تر اســت. به طور 
ساده سرانه درآمد شهروندان هر کشور از تقسیم 
تولید ناخالص ملی به جمعیت آن کشور به دست 
می آید. البته بیان این نکته ضروری است که درآمد 

سرانه به شرطی است که همه مردم به صورت برابر 
از ســفره مذکور )تولید ناخالــص داخلی( تغذیه 
کنند، ولی بهتر می دانیم که سهم همه مردم از این 
سفره برابر نیســت و اقشار ضعیف تر سهم کمتری 

را از آن می برند.
براســاس تازه ترین گزارش بانک جهانی، ایران با 
دارا بودن جمعیت ۸۲میلیون نفری رتبه ۱۹جهان 
را از حیث جمعیت داراســت؛ درحالی که از لحاظ 
درآمد ناخالص ملی با رقم ۴۴۱میلیارد دالر رتبه 
۲۶ و از حیــث درآمد ناخالص ملی ســرانه با رقم 
۵۴۷۰دالر رتبه۹۸ را در بین کشــورهای جهان 
به خود اختصاص داده است. سرانه درآمد ناخالص 
ملی ایران براســاس روش برابری قدرت خرید در 
سال۲۰۱۸ برابر با ۲۱هزار و ۵۰دالر برآورد شده 

که رتبه۶۸ را در جهان به دست آورده است. 
اما حسین راغفر، اقتصاددان در این رابطه می گوید: 
سطح دستمزد سرانه در ایران به شدت کاهش پیدا 
کرده و در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته 
اســت. به گفته راغفر، در پی افزایش قیمت ارز و 
کاهش درآمدها و قدرت خریــد خانواده ها، رتبه 
ایران در درآمد ســرانه به ۱۴۰ تــا ۱۴۵ در میان 

کشورهای جهان رسیده است.

درآمد سرانه مردم كاهش یافته  و شاخص های فقر در حال افزایش است

سقوط   شاخص  های   رفاهی

توزیع نابرابر درآمد
احسان خاندوزی،اقتصاددان

عوامل متعددی موجب شده تا در سالهای اخیر درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کند. تحریم ها و مشکالت اقتصادی دست به دســت هم داده اند تا درآمد سرانه مردم ایران به کمترین مقدار خود برسد. با نوساناتی 
که در نرخ کاالها در بازارهای مختلف شاهد هستیم انتظار بر این است که میزان این درآمد کاهش بیشتری را تجربه کند. معیشت مردم و نحوه گذاران زندگی آنها به سرانه درآمد بستگی دارد که شاهد هستیم در 
۱۵ سال گذشته چقدر کاهش داشته و در سالهای اخیر به اوج خود رسیده است. در حال حاضر قدرت و توانایی خرید خانوار ایرانی کاهش بسیاری داشته و توجه به این موضوع باید در راس امور قرار بگیرد. باید با 
بررسی دالیل ایجاد این اتفاق سعی در کنترل و بازگشت درآمد سرانه مکفی به خانوار ایرانی بود. امروز شرایطی بوجود آمده که در حال گذار از یک سطح رفاه غیرمنطبق با واقعیات اقتصاد به یک سطح رفاه بسیار 

پایین تر منطبق با واقعیت های اقتصاد ایران هستیم.
در سال ۱۳۸۳, پنجاه و هفت میلیون ریال درآمد سرانه ایرانیان بود و تا سال ۱۳۹۰ افزایش داشت و به حدود ۷۵ میلیون ریال رسید و سپس این رقم کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۵۳ و در سال ۱۳۹۸ به حدود 
۵۰ میلیون ریال رسید. این آمار نشان می دهد که تا چه اندازه ای خانوار ایرانی در تحقق درآمد ضعیف بوده اند و معیشت آنها در معرض خطر قرار گرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر نظام سیاست گذاری کشور 

نسبت به مشکالت مردم کم توجه و منفعل است و بعد از مشاهده عینی کاهش سرانه درآمد مردم و دشواری گذران زندگی هیچ تدبیر جدی و درستی برای مشکالت کشور اتخاذ نشده است.
فساد اقتصادی دیگر موضوعی است که در سالهای اخیر افزایش داشته و تاثیر بسیار زیادی در کاهش درآمد سرانه مردم ایفا می کند. سیاست های کشور اصوال به نحوی تنظیم نشده تا بتواند جلوی این فسادهای 
مکرر را بگیرد و همین امر موجب آسیب رساندن به مردم شده است. توزیع درآمد نامناسب است و فاصله بســیاری میان دهک های باال و پایین جامعه ایجاد شده است. شاخص های فقر در کشور در حال افزایش 

است در حالی که هیچ راهکاری برای کاهش این شاخص ها وجود ندارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عرضه ساالنه ۲.۵میلیارد دالر پوشاک قاچاق در بازار

۸۰۰هزار فرصت شغلی ایران در اختیار کارگر خارجی

تهرانی ها باید ۸ هزار تومان بپردازند

جزئیات افزایش حق اشتراک تلفن ثابت در کشور

قطعه سازی نیازمند اصالح قیمت ها
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی

به غیر از مشکل عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان که از مشکالت اصلی فعاالن صنعت قطعه است در حال حاضر با فروش قطعات با قیمتی کمتر از نرخ واقعی آن روبرو هستیم. عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان موجب شد که این صنعت 
نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند و در تولید دچار مشکالت بسیاری شد. قیمت ها در قطعه سازی باید به روز شود و نقدینگی مورد نیاز این صنعت نیز باید تامین شود چراکه ضرر و زیان بسیاری متوجه این صنعت شده و ممکن است 
در صوزت ادامه این روند با مشکالت غیرقابل حلی روبرو شویم. به عبارت کلی تر یکی از مشکالت صنعت قطعه عدم اصالح قیمت هاست با وجود اینکه چند مرحله افزایش قیمت مواد اولیه را داشته ایم هیچ تغییری در قیمت ها وجود نداشته 
است. در شرایط کنونی قطعه سازان با ۱۵ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی روبرو هستند، از طرف دیگر باید توجه داشت که مطالبات زنجیره تامین داخلی به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می رسد که ۹ هزار میلیارد تومان آن مطالبات 
معوق است. از طرفی دیگر با شیوع ویروس کرونا، مواد اولیه ای که از چین به کشور وارد می شد  متوقف شد و قطعه سازان مجبورند که آن از جای دیگر آن را تامین کنند که در این خصوص با مشکالت بسیاری مواجه هستند. این امر می تواند 

خط تولید خودرو را متوقف کند مگر آنکه اتفاق جدیدی رخ دهد. ظرفیت این صنعت در اشتغالزایی بسیار باالست اما با اتفاقاتی که در ماههای اخیر افتاده با تعدیل بسیاری از کارمنان و کارگران روبرو هستیم که اتفاق ناخوشایندی است. 

قیمت دالر در کانال ۲۰ هزار 
تومانی قــرار گرفته و این در 
حالی است که قطعه سازان 
هنوز قیمت قطعات خودرو 
را بــا دالر ۱۱ هزار تومانی به 
فروش می رسانند. ضرر و زیان بسیاری به همین دلیل 
متوجه صنعت قطعه سازی کشور شده و با ادامه روند 
قیمت گذاری دستوری خودرو، خساران جبران ناپذیری 

متوجه این صنعت خواهد شــد. خودروسازان به دلیل 
اینکه باید قیمت خودرو را دستوری تعیین کنند و با توجه 
به اینکه آزادسازی قیمت خودرو با ممنوعیت روبرو شده 
است، منابع محدودی در اختیار خودروسازان برای خرید 
قطعات است. درهمین رابطه دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازان با بیان اینکه اگر خودروسازان قیمت خرید 
را تعدیل نکنند، فعالیت برای قطعه سازان غیرممکن 
خواهد بود، گفت: امروز قطعه سازان برسر دوراهی ضرر 
و زیان هستند و در این رابطه باید حمایت های الزم از 

تولیدکنندگان این بخش صورت گیرد.
آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه قیمت فعلی قطعات 

خریداری شده توسط خودروسازان از تولیدکنندگان با 
دالر ۱۱  هزار تومانی است، اظهار داشت: درحال حاضر 
دالر بیش از ۸۰ درصد گران شــده اما هیچ تغییری در 
قیمت محصوالت قطعه سازان با شرکتهای خودروساز 
اعمال نشده است. وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه با 
افزایش قیمت دالر رشد قابل توجهی پیدا کرده است، 
افزود: عالوه بر این نرخ دستمزد و هزینه های تولید نیز 
بسیار افزایش پیدا کرده است، به نحوی که قطعه ساز 

امروز با افزایش فجیع هزینه ها روبروست.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با تاکید بر 
اینکه اگر خودروسازان قیمت ها را تعدیل نکنند، فعالیت 

برای قطعه ســازان غیرممکن خواهد بود، گفت: امروز 
قطعه سازان برسر دوراهی ضرر و زیان هستند و در این 
رابطه باید حمایت های الزم از تولیدکنندگان این بخش 
صورت گیرد. محبی نژاد با بیان اینکه خودروســازان 
نیز به دلیل قیمت گذاری های دســتوری نمی توانند 
تغییرات آنچنانی را در قیمت های قطعات اعمال کنند، 
تصریح کرد: درحال حاضر به نظر ما باید یک افزایش ۵۰ 
درصدی در قیمت محصوالت ما اعمال شود، عالوه بر 
این شناوربودن قیمت قطعات هم باید اجرایی شود تا 
بخشی از مشکالت قطعه سازان درتأمین هزینه های 

تولید برطرف شود.

تعیین دستوری قیمت خودرو، قطعه سازان را با ضرر و زیان روبرو كرد

قطعه  سازان   در  دوراهی   ضرر و زیان
قطعه سازان خواستار افزایش ۵0 درصدی قیمت ها شدند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیر انجمن شركت های هواپیمایی خبر داد

مذاکره برای راه اندازی پروازهای خارجی جدید

زمان پایان كرونا مشخص نیست

نمی توان کسب و کار مردم را تعطیل کرد
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سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت:
دولت نمی خواهد ماركت پلیس راه اندازی كند 

خبر راه اندازی مارکت پلیس توســط دولت از ۲۰ خرداد ۹۹، جسته و گریخته 
به گوش می رسد. سرپرســت مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در کارگاه 
یک روزه روسای ادارات اصناف سراسر کشور از طرح ویژه  حمایت از کلیه اصناف 
در رسته های مختلف برای عرضه و فروش اینترنتی کاال و خدمات صحبت به میان 
آورده بود. جمشیدگلپور در این این رابطه به رسانه ها گفته بود: »پیش بینی شده 
است سامانه جدید فروشگاه اینترنتی در راستای حمایت از کلیه اصناف کشور در 
رسته های مختلف جهت عرضه محصوالت و خدمات در فضای مجازی و شبکه 
اینترنتی راه اندازی شود.«صحبت های سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت 
صمت به بند ۲ مصوبات کارگاه یکروزه روســای ادارات اصناف سراسر کشور که 
در تاریخ ۲۰ خرداد در تهران برگزار شد، اشاره دارد: »مقرر گردید بمنظور تقویت 
کسب و کارهای اینترنتی و در راستای سیاست های پساکرونایی وزارت متبوع، 
سامانه فروشگاه های اینترنتی اصناف کشور در رسته های مختلف جهت عرضه 
محصوالت و خدمات در فضای مجازی و در سراسر کشــور در بستر اینترنت با 
مدیریت سازمان ها اســتان و مشارکت تشــکل های صنفی ایجاد و راه اندازی 
شده وهمچتین ادارات اصناف مکلف شدند ضمن شناسایی و اطالع رسانی،کلیه 
واحدهای متقاضی دارای پروانه کسب در سطح استان و شهرستان را به فعالیت 
در فضای مجازی در سامانه مزبور هدایت نمایند.«طبیعتا حضور بازیگر دولتی در 
بازار آنالین ایران می تواند لرزه بر تن کســب وکارهایی بیندازد که با وجود موانع 
متعدد در راه کار و ارزش آفرینی از هدف های خود غافل نشده اند و مسیر خود را رها 
نکرده اند. در این میان صحبت هایی نیز در رابطه با فشار مرکز اصناف وزارت صمت 
به مارکت پلیس ها و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای در اختیار قرار 
دادن اطالعات فروشنده ها به گوش می رسید. چیزی که نگرانی از حضور دولت 
به عنوان بازیگر در حوزه کسب وکارهای اینترنتی را بیشتر می کرد. عضو  هیات 
مدیره اتحادیه کشوری کســب وکارهای مجازی در این رابطه در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »راه اندازی مارکت پلیس توسط دولت. مرکز اصناف در حال انجام 
اقداماتی است که اگر کنترل نشود اکوسیستم آنالین را از بین خواهد برد. اتحادیه 
را تحت فشار قرار دادند که کسب وکارها را الزام کنید اطالعات سلرها را به وزارت 
صمت بدهند. میگیم براساس کدام قانون؟ میفرمایند دستور می دهیم.«با وجود 
آنکه اظهارات جمشید گلپور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت و 
مصوبات کارگاه روسای ادارات اصناف به روشــنی از راه اندازی سامانه فروشگاه 
اینترنتی اصناف کشور حکایت دارد، گلپور می گوید وزارت صمت قصد راه اندازی 
مارکت پلیس را ندارد و آن وزارت در حال توسعه سامانه بهار ۹۹ است که در ماه 

رمضان راه اندازی شده است.

دولت نمی خواهد مارکت پلیس بزند
جمشید گلپور با بیان اینکه از صحبت هایش به اشتباه برداشت شده که مارکت پلیس 
دولت در حال راه اندازی است، می گوید: »دولت نمی خواهد مارکت پلیس بزند بلکه 
می خواهد از امکانات و توانمندی های موجود که در حال حاضر در قالب فروشگاه های 
اینترنتی موجود است، استفاده کند تا زیان کسب وکارها به واسطه شیوع کرونا کاهش 
یابد. در این زمینه با پلتفرم های مختلف فروش آنالین هماهنگ شده ایم تا فضای 
آن ها در اختیار واحدهای صنفی اصناف مختلف قرار بگیرد. این موضوع سبب سود 
هر دو طرف می شود. کسب وکارهایی که فروششان به واسطه شیوع کرونا کاهش 
پیدا کرده است می توانند اجناس خود را در فروشگاه های اینترنتی به فروش برسانند. 
فروشگاه های اینترنتی نیز به واسطه افزایش فروشنده ها در بستر خود، سود بیشتری 
خواهند داشت. به این دلیل به اتحادیه های صنفی تکلیف کردیم که واحد های صنفی 

را وارد این پلتفرم ها کنند.«

عزم مرکز اصناف برای حذف فروشــنده های حقیقی از فروشگاه های 
اینترنتی

به باور گلپور اقدامات صورت گرفته از ســوی مرکز اصناف وزارت صمت برای ورود 
اصناف سنتی به حوزه فروش آنالین، نه تنها تهدیدی برای فروشگاه های اینترنتی 
نیست بلکه فرصت های جدیدی را پیش روی آن ها قرار خواهد داد.سرپرست مرکز 
اصناف و بازرگانان وزارت صمت در مورد دلیل فشار بر فروشگاه های اینترنتی برای 
در اختیاز قرار دادن اطالعات فروشــنده ها، می گوید: »دلیل درخواست اطالعات 
فروشنده ها از فروشگاه های اینترنتی عزم ما برای ساماندهی فروش اینترنتی است و 
به راه اندازی مارکت پلیس ارتباطی ندارد. بعضی از فروشنده ها که در مارکت پلیس ها 
نظیر دیوار به فروش اجناس خود می پردازند، افراد حقیقی هستند. به این معنی که 
فرشنده شناسنامه  دار نیستند. برای نمونه اگر کسی کاالی غیربهداشتی را در بستر 
اینترنت به فروش برســاند باید از او و از جایی که به او مجوز داده است، بازخواست 
شود. هیچ دستگاهی برای نظارت بر فروشنده های حقیقی وجود ندارد و ما هم در 
اتاق اصناف به لحاظ قانونی فقط مجاز به بازخواســت از واحدهای صنفی یا همان 
فروشنده های شناسنامه دار هستیم و نمی توانیم افراد حقیقی را برای مثال برای 
گرانفروشی بازخواست کنیم.«گلپور ادامه می دهد: »درخواست ما برای در اختیار 
قرار دادن اطالعات فروشنده ها برای برداشتن یک قدم رو به جلو در راستای بهبود 
فروش اینترنتی بوده است. اطالعاتی که از فرشنده ها درخواست کردیم نیز محدود 
بوده و برای نمونه کد ملی را خواسته ایم. هدف ما از دریافت این اطالعات این است 
که با ورود این اطالعات به سامانه خود، اســتعالم کنیم که آیا این افراد در سامانه 
وزارتخانه های دیگر عضو هستند و از آن جا مجوز دارند. اگر مجوز نداشتند به آن ها 
پیامک دهیم و بگوییم ۲ ماه فرصت دارید که با دریافت مجوز از هر وزراتخانه ای که 
می خواهند، تبدیل به یک فروشنده شناسنامه دار شوید. افرادی که پس از زمان مورد 

نظر اقدامی صورت ندهند بدون شک حذف خواهند شد.«

آنالينی ها يكی يكی وارد اكران عمومی سینما می شوند
 با بازگشایی رسمی سالن های سینمایی از ابتدای تیرماه و جدی ترین شدن اکران 
با دو فیلم جدید، برخی فیلم های حاضر در اکران اینترنتی نیز تقاضای رفتن بر 
پرده را دارند. با عادی شدن شرایط اکران سینما و بازگشایی سالن ها باید منتظر 
ورود فیلم های تازه به جمع روی پرده بود، هرچند که آمار تماشاگران سینماها 

در روز اول بنابر روایت »سمفا« حکایت از عدم استقبال تماشاگران داشت.
از دو روز دیگر و از ابتدای تیرماه »شنای پروانه« به عنوان امید جدی اکران ۹۹ 
روی پرده سینماها می رود و شاید بتواند به شکل جدی تری تماشاگران را جذب 
سالن ها کند. هرچند باید همچنان منتظر شرایط کرونایی و تأثیر آن بر سینماها 
بود. در کنار فیلم های قبل از شیوع کرونا که ادامه نمایش شان را از سرگرفته اند، 
فیلم هایی که در ایام تعطیلی سینماها را به »اکران آنالین« بردند نیز در سودای 

اکران روی پرده نیز هستند تا پرده را خالی از حضورشان نگذارند.
طی روزهای اخیر خبر اکران »خروج« ابراهیم حاتمی کیا در سالن های عمومی 
منتشر شد گرچه هنوز تاریخ قطعی آن مشخص نیست. برخی فیلم های دیگر 
هم که تجربه متفاوتی را در طرح آنالین دنبال کرده اند قرار است وارد سینماها 
شوند. در این راستا »کشتارگاه«، »سراسر شب«، »مهمانخانه ماه نو« و »تیغ و 
ترمه« درحال مذاکره هستند تا در کنار پلتفرم های آنالین، تماشاگران حاضر در 
سالن ها را پای خود بنشانند. بنابر اعالم شورای صنفی نمایش مشکلی بر ادامه 
توزیع این آثار در سالن ها وجود ندارد و  درحال حاضر این اتفاق صرفا منوط است 
به توافق صاحبان فیلم با ســینماداران، به طوری که فیلم های اکران آنالین در 
صورت قرارداد با سینمادار و اخذ سالن منعی بر اکران عمومی خود روی پرده 

نخواهند داشت.

اخبار

یکــی از ابتــکارات دولــت 
تدبیر و امیــد کاهش میزان 
اشــتغال ایجادشــده است. 
دفتــر مطالعــات اقتصادی 
مرکــز پژوهش های مجلس 
در گزارشی با عنوان »تحلیل شــاخص های بازار کار در 
فصل زمستان ۹8« آورده اســت: »بررسی وضعیت بازار 
کار ایران در زمســتان ۹8  نشــان می دهد نرخ بیکاری 
کاهش 1.7 درصدی نسبت به زمستان ۹7 داشته است. 
با این حال از جمعیــت 3۲7۰ هزار نفــری بیکاران در 
زمســتان 13۹7، 35.1 درصد موفق به یافتن شــغل 
شده اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده اند )36.8 درصد( 
یا عمدتا به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار 
خارج شــده اند )۲7.۹ درصد(. نتایج محاســبات نشان 
می دهد در صورتی که این افراد دلسردشده همچنان در 
بازار کار باقی می ماندند نرخ بیکاری در زمستان 13۹8 
به جای 1۰.6 درصد اعالم شــده توسط مرکز آمار ایران 
به 13.6 درصد می رســید.« براساس گزارش های مرکز 
راهبردی وزارت کار نرخ بیکاری جمعیت 15 تا ۲4 ساله 
حدود ۲6.۰ درصد است. این رقم بیشتر از نرخ بیکاری 
عمومی اســت که 1۰.7 درصد اســت. آمار ارائه شده از 
سوی وزارت کار نشان می دهد نرخ بیکاری در ۲5 استان 
کشور در سال ۹8 نسبت به سال ۹7 کاهش یافته است. 

اما همچنان 18 استان نرخ بیکاری دو رقمی داشته اند. 
این در حالی است که بخشی از بیکاران را امروز بیکارانی 
تشکیل می دهند که به دلیل کرونا شغل خود را از دست 
داده اند. اما پس از اینکه وارد چهارمین ماه سال شده ایم 
 در حال حاضر تنها بیمه بیــکاری فروردین ماه در حال

 پرداخت است.

بیمه بیکاری فروردین مربوط به کرونا واریز می شود
مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی 

از واریز مقرری بیمه بیکاری ناشــی از ویروس کرونا در 
فروردین خبر داد و گفت: »طی چند روز آینده به حساب 
1۰7 نفر از بیمه شدگان بیکار ناشی از ویروس کرونا واریز 

می شود.«

بیکاری ۶۰۰ هزار کارگر با شیوع ویروس 
کرونا

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد مشکل برای هزار واحد 

صنعتی و بیکاری 6۰۰ هزار کارگر شــد. حاتم شاکرمی 
در نشست نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی 
قزوین گفت: در این دوره کرونا 6۰۰ هزار نفر از کار بیکار 
شدند که نشــان می دهد بنیه مالی بنگاه های اقتصادی 
پایین است و باید با این شــرایط و این گونه بنگاه ها کار 
کرد. وی افزود: هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشــور 
حقوق معوقه دارند که برای حل مشکالت آن ها باید کاری 
کرد.»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، 

مساله فقر و بیکاری را بررسی می کند. 

نرخ بیكاری جوانان به 2 برابر نرخ بیكاری كل رسید

بیکاران  کرونایی در انتظار مقرری  نا چیز
                     27.9 درصد بیكاران به دلیل دلسرد شدن از يافتن شغل از بازار كار خارج شده اند

مقرری بیمه بیكاری فروردين مربوط به كرونا واريز می شود                                                                                                              نرخ بیكاری 1۵تا 24 ساله ها، 26 درصد

سونامی بیکاری و فقر در دوران کرونا 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

از آنجا که جوانان مهارت، سابقه و تجربه کمتری دارند، برای پیدا کردن کار نیز مشکالت بیشتری دارند. بنابراین نرخ بیکاری جوانان در همه دنیا بیشتر از نرخ بیکاری معمول است؛ اما در شرایط کنونی، بیماری کرونا 
و به دنبال آن، تعطیلی بخشی از اقتصاد و مشکالت پس از آن، قاعدتا تاثیر زیادی روی نرخ بیکاری گذاشت. شغل هایی که در طول شیوع این بیماری و تعطیلی حذف شده شغل هایی هستند که بیشتر به جوانان تعلق 
دارند. به عنوان مثال شغل های بخش حمل و نقل، گردشگری، رستوران داری یا خدمات عمومی که حذف شده همه به جوانان مرتبط بودند. بنابراین یک بخش قابل توجهی از این موضوع به بیماری کرونا برمی گردد 
که به هر حال باعث شده که این شغل ها از دست بروند؛ ولی در کشور ما به صورت اصولی این نرخ بسیار بیشتر است. دالیل متعددی را برای افزایش این نرخ می توان برشمرد. یکی اینکه اقتصاد ایران با توجه به شرایطی 
که دارد، مدت هاست که سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته است. بیشتر از 1۰ سال است ما عدد نرخ سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی منفی است یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران عدد منفی 
است یا صفر. تحریم در کشور ما بخش قابل توجهی از فعالیت ها را حذف کرده، اما بخشی از فعالیت ها را گسترش داده است. باید توجه داشت فعالیت هایی که گسترش داده بسیار کمتر از فعالیت هایی است که حذف 
کرده است. مخصوصا بیماری کرونا نیز مساله را جدی تر کرده است. تغییرات تکنولوژی نیز در 1۰ سال گذشته تغییراتی بوده که شغل زا نبوده است. به طور مثال بانک ها به سمت بانکداری الکترونیک رفتند و نیروی 
انسانی خود را کم کردند. بسیاری از فروشگاه ها به سمت فروشگاه های الکترونیک رفتند و نیروی انسانی خود را کم کردند. خیلی از فعالیت های خدماتی در فضای حقیقی در حال حاضر بر بستر مجازی ارائه می شود 
و نیروی انسانی را کاهش داده است. ضمن اینکه تعداد زیادی از جوانان در حوزه های آی تی و آی سی تی به صورت فریلنسر هستند و در منزل کار می کنند و چون شغل ثابتی ندارند وقتی مامور بررسی آمارها به آنها 
مراجعه می کنند خود را بیکار اعالم می کنند. شغل های فریلنسر خود را شغل محسوب نمی کنند. همچنین در تعریف موضوع بیکاری بین مرکز آمار ایران و مردم هم اختالف جدی وجود دارد. به همین دلیل آنهایی 
ندارند و به همین دلیل مردم حق دارند زمان مراجعه مامور خود را بیکار اعالم کنند. با همه این اوصاف در حال حاضر وضعیت بیکاری در شرایط خیلی بدی است و فشار بسیار زیادی روی خانواده های مخصوصا فقیر 
و کم درآمد است. بخش قابل توجهی از شغل های دستفروشی و کنار خیابانی و شغل های ساده معمولی، از دست رفته اند و این افراد جزو فقیرترین خانواده ها هستند. قاعدتا در این گونه مواقع غرامت دستمزد و در 
نظر گرفتن یک جبران دستمزد برای کسانی که از کار بیکار می شوند می تواند مقداری از مشکل را کم کند. این پرداخت هم نباید به گونه ای باشد که دولت اعالم کند زمستان آن را پرداخت می کنیم اما تا تابستان 
هم هنوز نپرداخته اند. باید در همان انتهای ماه اسفند،  فروردین و در ماه های بعد از ان به ترتیب دولت مبالغی را واریز می کرد. رفتار دولت و وزارت کار در عدم پرداخت غرامت دستمزد بیشتر خجالت آور است. نوع 

پرداخت ها کافی، به موقع و اصولی و صحیح نیست و همه اینها بحران را بیشتر خواهد کرد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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يادداشت

آخر
 کسب و کار

يادداشت

    رحمــان ســعادت،عضو هیات علمی 
دانشگاه سمنان

 

هراکلیت از فیلسوفان دوران باســتان، جمله معرفی 
دارد، می گویــد: "همه چیز در حــال حرکت و تغییر 
اســت". حتی اصول ثابت نیز تغییر پذیر هستند. تنها 
اصل تغییر ناپذیر جهان این اصل است که "همه چیز در 
حال تغییر است". تغییر اجتناب ناپذیر است و بدنبال 
خود حرکت ایجاد می کند. جوامع نیز مانند موجودات 
در حال تغییر و تحول هستند. این تغییرات ممکن است 
مثبت و رو به جلو باشند و یا ممکن است منفی و رو به 
عقب. البته همه ملت ها و دولت به دنبال رشد، توسعه و 
پیشرفت هستند و برگشت به عقب مطلوب نیست. اما 
سوال اینست چه چیزی سبب می شود یک ملت رشد 
و ترقی داشته باشــند و در مقابل برخی دیگر از ملل به 
قهقرا بروند؟ در این میان ایران و ایرانیان در سراسر تاریخ 
بدنبال تمدن و رشد بودند. قطعا اقتصاد در رشد تعالی هر 
مملکتی نقش مهمی دارد و موتور  محرکه هر جامعه ای 
محسوب می شود و ایران نیز باید موتور اقتصادی خود را 

روشن و فعال سازد. اقتصاد ایران در طول تاریخ تغییرات 
زیادی به خود دیده اســت. اقتصاد دهقانی و فئودالی، 
اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسالمی، حتی در مقاطعی 
در برخی از مناطق کشور سیستم کمونیستی نیز حاکم 
بوده است. بنابراین حرکت و تحول در اقتصاد ایران به 
انواع مختلف مشاهده شده است. گهگاه این حرکت و 
تغییر به صورت افسار گسیخته بود و در مقاطعی برنامه 
ریزی های در کشور انجام شده است. قبل از انقالب چند 
برنامه توسعه در ایران اجرایی شد. بعد از انقالب نیز از 
سال 137۰ به بعد ما شاهد برنامه ریزی متعددی بودیم. 
به هر حال قطار اقتصاد ایران توقف ندارد، آن چیزی در 
اختیار ماست این است که جهت حرکت و مسیر، سرعت 
و مقصد را تعیین کنیم تا به اهداف از پیش تعیین شده 
برسیم. مدیریت به ویژه مدیریت اقتصادی از آن حیث 
اهمیت دارد که مدیریت و برنامه ریزی صحیح اقتصادی 
مقصد درخشان و آینده روشــن را مشخص و تضمین 
می نماید. قدرت های اقتصــادی جدید مانند چین در 
سایه مدیریت  قوی اقتصادی و در راستای برنامه ریزی 
چندین ساله در اقتصاد جهانی ظهور و بروز پیدا کردند. 
بعد از انقالب اسالمی در سال 1357 که مسیر ایران در 
حوزه سیاســی و اقتصادی تغییر اساسی کرد، مدیران 
ارشد جمهوری اســالمی به دنبال ترســیم و طراحی 
سیستم مطلوب اقتصاد ایران برای جمهوری اسالمی 
بودند و در ایــن ارتباط در قانون اساســی ویژگی ها و 
اهداف اقتصادی نظام جمهوری اســالمی را به صورت 
کلی مشــخص شــد. اما جنگ تحمیلی فرصتی برای 

عملیاتی کردن آن اهداف اقتصادی را به مســئولین و 
مردم نداد.بعد از اتمام جنگ تحمیلی و دوران اقتصاد 
متمرکز جنگ، شرایط و مسیر اقتصاد ایران عوض شد 
و اقتصاد ایران از فضای اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد 
آزاد حرکت کرد. برنامه های توسعه پنج ساله در دستور 
کار قرار گرفت. مقرر شد قطار اقتصاد بر اساس این برنامه 
ها حرکت کند. آیت ا.. هاشمی رفسنجانی به همراه تیم 
اقتصادی معروف به کارگزاران سازندگی برآن شدند که 
چهره جدیدی از اقتصاد جمهوری اسالمی را در دنیا به 
نمایش بگذارند، که  البته موافقان و مخالفان زیادی در 
آن ایام داشت. برنامه های دوران سازندگی هنوز تصویر 
مطلوب آقای هاشمی از اقتصاد آرمانی جمهوری اسالمی 
نبود. در اواخر دوره سازندگی آقای هاشمی به فکر یک 
برنامه هدفمند و بلند مدت برای اقتصاد ایران بود. این 
امر باعث شــد بعد از این که ایشــان در مسند ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفتند، مهمترین سند 
اقتصادی جمهوری اسالمی را برای سال 14۰۰ ترسیم 
و طراحی کنند. این برنامه با اصالحاتی با عنوان ســند 
چشم انداز اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی برای 
14۰4 نهایی شد. هدف این برنامه این بود که جمهوری 
اسالمی در پایان چشم انداز از حیث اقتصادی بزرگترین 
قدرت اقتصادی و صنعتی منطقه شود. اما هدف غائی 
و رویایی آقای هاشمی برای ایران اسالمی چیزی باالتر 
از آن بود، یعنی "خلق ژاپن اسالمی" در منطقه و شاید 
در جهان!!.با پیر شدن آیت ا...هاشمی و کاهش قدرت 
و نفوذ ایشان و روی کار آمدن مدیران جدید با اهداف 

متفاوت به نظر می رسید این قطاری که با سوت آقای 
هاشمی برای رسیدن به ژاپن به حرکت درآمد بود، در 
حال تغییر جهت اســت و کم کم در مسیر دیگری قرار 
گرفت. تحوالت مختلف سیاسی و بین المللی باعث شد 
که این تغییر مسیر محسوس شــود. اکنون در آستانه 
قرن جدید شمسی نشانه ها و مشاهدات و قراین نشان 
از نزدیک شدن به ژاپن را ندارد و به نظر می رسد جهت 
به ســمت آفریقا است.یکی از کشــورهای بحران زده 
اقتصادی آفریقا زیمبابوه است. این کشور در مقاطعی، 
تورم میلیون درصدی را تجربه کرده است، به نحوی که 
چند بار مجبور شد صفرهای متعددی از پول ملی خود 
را حذف کند و نهایتا به این نتیجه رسید که حذف صفر 
نیز کار ساز نیست و در سال ۲۰۰8 دست ها را باال برد 
و پول رایج خود را از چرخه اقتصادی خارج کرد و واحد 
پول آفریقای جنوبی یعنی راند و دالر آمریکا را جایگزین 
پول ملی نمود. اکنون زیمبابوه به عنوان یک "فاجعه در 

مدیریت پولی و مالی" در دنیا مشهور و معروف است.
تحوالت اخیر در اقتصاد ایران نشــان می دهد جهت 
قطار اقتصاد ایران به هیچ عنوان به سمت ژاپن نیست 
و بررســی تحوالت اقتصادی نشــان از آن دارد که به 
زیمبابوه نزدیک می شویم. تورم شدید، افزایش شدید 
قیمت خودرو، مســکن و طــال و دالر، تصویب حذف 
چهار صفر از پول ملی، نابســامانی جدی در مدیریت 
ارزی فقط یک پیام را مخابره می کنــد: که اگر توجه 
 جدی بــه "مدیریت اقتصادی" نشــود تــا زیمبابوه 

راه زیادی نمانده است!!!.

قطار اقتصاد ایران در راه زیمبابوه

سرمقاله

  کمیل طیبی، اقتصاددان
التهاب نرخ دالر ناشی از انتظاراتی است که شکل 
گرفته است. به طور مثال تهدیدهای بین المللی 
از جمله قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی التهابی در بازار ارز بــه وجود آورده 
است. این التهابات نیز ناشــی از انتظاراتی است 
که در آینــده منابع عرضه ارز کمتر می شــود و 
محدودیت در منابع عرضــه ارز به وجود می آید. 
از طرفی تحریم های آمریکا سخت تر از گذشته 

شده است. اگر مبنا را بر این قرار دهیم که گردش 
دارایی در بازارهای مختلف به وجود بیاید و تقویت 
شود و ما شاهد گردش سرمایه باشیم و ترن اورها 
)turnover( بیشتر شود می تواند التهاب را در 
بازار ارز کم کند. از جنبه دیگر تورم موجود تاثیر 
زیادی را روی کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت 
خرید ایجاد کرده و طبیعتا انعکاس آن در قیمت 
دالر پیدا می شــود چون نرخ ارز یک نرخ برابری 
است. وقتی فشــار روی قیمت نســبی کاالها و 

خدمات به واسطه تورم داریم، طبیعتا قدرت خرید 
یا نرخ برابری ریال را در برابر ارزهای دیگر تضعیف 
می کند. اگر سیاست هایی در جهت کنترل تورم 
مدنظر قرار بگیرد می تواند ثبات نسبی را در بازار 
ارز به وجود بیاورد. ایده ای که در اینجا مطرح می 
شــود، ایده عملیات بازار باز اســت. پس اگر این 
عملیات بازار باز کارآمدی الزم را داشــته باشــد 
می تواند تا حدی کمک کند ولــی ثبات در بازار 
ارز تحت تاثیر عوامل زیادی اســت که می توانیم 

بگوییم بهبود شاخص های کالن اقتصادی است 
که می تواند به معنای واقعی تاثیرگذار باشد.  این 
در حالی است که مطرح می شود می توان از راهکار 
افزایش نرخ سود بانکی یا بین بانکی برای کاهش 
قیمت دالر استفاده کرد؛ اما باید بدانیم این راهکار 
تنها در کوتاه مدت و به صــورت موقتی می تواند 
نــرخ ارز را تعدیل کند؛ اما اما ایــن کار نقدینگی 
موهومی را ایجاد می کند که به تورم منجر خواهد 

شد و مشکالتی را در ادامه خواهد داشت. 

مکانیزم های ثبات بخشی قیمت دالر
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