
ده هــا هزار ملوان فرســوده در پی شــیوع بحــران کرونا و 
محدودیت ورود به کشورها، ماه هاست در دریا گیر افتاده اند 
و این بحران انسانی ممکن است بهای سنگینی برای تجارت 

جهانی و زنجیره تامین داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بسیاری از ملوانان به دلیل بسته شدن مرزها 
و محدودیتهای مهاجرت که با هدف مقابله با شیوع بیماری 
کووید ۱۹ اجرا شد، در دریا گیر افتاده اند و این موضوع روی 
جابجایی خدمه کشتی ها تاثیر گذاشــته است. حدود ۱.۲ 
میلیون ملوان در جهان در مسیرهای تجارت جهانی فعالیت 

می کنند.
به گفته اسپن پولسون، رییس هیات مدیره اتاق بین المللی 

کشتیرانی، پیش از شیوع ویروس کرونا، هر ماه حدود ۱۰۰ 
هزار ملوان جابجا می شدند اما اکنون جابجایی ملوانان به ۲۰ 
تا ۳۰ هزار نفر در ماه می رسد. در حال حاضر ۲۰۰ هزار ملوان 
باید به خانه بروند و ۲۰۰ هزار ملوانی که در خانه مانده اند باید 

جای این عده را بگیرند.
طبق اعالم سازمان بین المللی دریانوردی، ملوانان معموال بین 
چهار تا شش ماه در کشــتیها خدمت می کنند و در دریا، در 
شیفتهای ۱۰ تا ۱۲ ساعت در هر هفت روز هفته فعالیت دارند.
اما بســیاری از آنها در ماههــای اخیر طوالنی تــر از زمان 
قراردادشــان کار کرده اند زیرا نمی توانند از کشــتی پیاده 
شوند. کســانی که برای کار باید سوار کشــتیها شوند هم با 

محدودیتهای سفر مواجه هستند. طبق کنوانسیون سازمان 
بین المللی کار درباره کار دریایی، حداکثر مدتی که یک ملوان 
باید در کشتی بدون مرخصی کار کند، ۱۱ ماه است اما برخی 
از ملوانان به مدت ۱۵ ماه متوالی در دوران شیوع پاندمی روی 
کشتیها بوده اند و نتوانسته اند از کشتی خارج شده و به خانه 
بروند. در حالی که بسیاری از ذینفعان نزد دولتها به شدت البی 
کرده اند تا اجازه دهنده تغییر ملوانان صورت بگیرد اما بسیاری 

از آنها همچنان در دریا گرفتار مانده اند.
فدراســیون بین المللی کارکنان حمل و نقل و اتحادیه های 
زیرمجموعه آن اوایل ماه میــالدی جاری اعالم کردند که به 
ملوانان کمک خواهند کرد دســت از کار بکشند، کشتی ها 

را ترک کرده و به خانه برگردند. حــدود ۸۰ درصد از حجم 
تجارت جهانی از طریق کشتیهای تجاری حامل محموله های 
فله ای، کاالهای کانتینری و محصوالت انرژی در نفتکش ها 

انجام می گیرد.
با محدود شدن امکان جابجایی ملوانان، رفاه، ایمنی، سالمت 

جسمی و روحی آنها به مخاطره افتاده است.
سازمان بین المللی دریانوردی اعالم کرده که ملوانان در خط 
مقدم پاندمی کووید ۱۹ فعالیت می کنند و نقش اساســی در 
حفظ جریان تجارت کاالهای اساسی مانند غذا، دارو و تجهیزات 
پزشــکی دارند. با این حال این بحران شرایط دشواری را برای 
ملوانان به وجود آورده اســت و باعث ابهامات و مشــکالت در 

دسترســی به بنادر، تامین مجدد و جابجایی خدمه کشتی ها 
شده است.

طبق گزارش اخیر روزنامه فایننشیال تایمز به نقل از مدیران 
صنعت و نمایندگان اتحادیــه ای، اخیرا یک نفتکش آلمانی 

بدون جابجایی خدمه حاضر نشد حرکت کند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، سازمان بین المللی 
دریانوردی در حال البی با دولتهاســت تا ملوانان را به عنوان 
کارکنان ضروری دســته بندی کنند. برخی از دولتها اجازه 
جابجایــی خدمه کشــتیها در بنــادر را آغاز کــرده اند که 
 البته هدف پروتکل های ســخت گیرانــه ای مانند قرنطینه 

قرار دارند.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی در پی 
ریزش بازارهای سهام تحت تاثیر نگرانی از افزایش موارد 
ابتال به ویروس کرونا، کاهش پیــدا کرد و از باالترین 

رکورد خود در هشت سال اخیر عقب نشست.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
در معامالت روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش 
پیدا کرد و به ۱۷۶۰ دالر و ۳۹ ســنت رســید. بهای 
معامالت این بازار روز گذشته تا مرز ۱۷۷۹ دالر صعود 

کرده بود که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۲ بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ درصد 

کاهش، به ۱۷۷۱ دالر و ۸۰ سنت رسید.
به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشــد شرکت اواندا، 
الگوی رفتاری که امسال مشاهده شده، این است که 
در زمان سقوط بازارهای ســهام و انرژی، تقاضا برای 
نقدینگی در میان همه بازارها از جمله طال افزایش پیدا 
می کند. با این حال تصحیح قیمت کوتاه مدت، روند 
کاهشی پرشتابی نخواهد داشت و هیچ عجله ای برای 
خروج از بازار وجود ندارد زیرا تقاضا برای دارایی امن 
و نرخهای بهره اندک همچنان از طال پشتیبانی می 

کنند. بانک های مرکزی جهــان تدابیر محرک مالی 
گسترده ای را به اجرا گذاشته و نرخ های بهره را پایین 
نگه داشته اند و این اقدام به رشد بیش از ۱۶ درصدی 
قیمت طال در سال میالدی جاری کمک کرده است. 
طال در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی با افزایش 

تقاضای خرید روبرو می شود.
بازارهای سهام آسیایی در واکنش به افزایش موارد ابتال 
به ویروس کرونا در آمریکا و بازبینی نزولی چشم انداز 
اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین المللی پول، سقوط 
کردند و همزمان، تقاضا برای خرید دارایی امن به سوی 
دالر روانه شد.طال امسال گاهی همسو با بازارهای سهام 
حرکت کرده و بهای این فلز ارزشمند در زمان سقوط 
بازارهای سهام به دلیل اقدام سرمایه گذاران در فروش 
داراییهای طالیشان به منظور تهیه نقدینگی، کاهش 
پیدا کند. بر اساس گزارش رویترز، سه ایالت آمریکایی 
از افزایش موارد ابتال به ویــروس کرونا خبر داده اند. 
همچنین افزایش شــیوع کرونا در برزیل، آمریکای 
التین و هند که دومین مصرف کننده بزرگ طال در 

جهان است، گزارش شده است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت،   
معدن و تجارت )صمت( استان تهران با بیان اینکه 
طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی تا زمان پایدار شدن 
بازار ادامه دارد، اعالم کرد که بیشــترین تخلفات 
کشف شده در طرح ویژه نظارتی بازار لوازم خانگی 
گران فروشی، احتکار و تقلب بوده و تاکنون پرونده 
تخلف ۱۶۸ واحد صنفی به مراجع قضایی ارسال 

شده است.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آغاز طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی از ۲۰ خرداد 
ماه، اظهار کرد:  تا روز گذشته ۱۲۷۹ مورد بازرسی 
از ۴۰۰ واحد صنفی انجام شده که از بین آن ها ۱۶۸ 
واحد صنفی متخلف شناسایی شدند و ارزش کل 
این پرونده ها بیش از ســه میلیارد و ۹۵۳ میلیون 

تومان بوده که تحویل مراجع قضایی شده است.
وی بــا تاکید بر اینکــه تعــداد کاالی موجود در 
انبارواحدها باید معقول باشد و در غیر این صورت 
مصداق احتکار خواهد بود، تصریح کرد: بیشترین 
تخلفات کشف شده در طرح ویژه نظارتی بازار لوازم 

خانگی گران فروشی، احتکار و تقلب بوده است. به 
گزارش ایسنا، در هفته های گذشته افزایش قیمت 
لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از 
بازار نشان می دهد که در سال جاری لوازم خانگی 
ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کاالهای خارجی که عمدتا 
به صورت قاچاق وارد کشور می شود تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. در نهایت سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که در قیمت های لوازم خانگی بازنگری شده 
اســت؛ به طوری که تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد 
و ســایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به 
افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند 
و تولیدکنندگان تا پایان روز سه شنبه )۲۷ خرداد 
ماه( فرصت دارند قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ 
درج کنند که مالک بازرسی از واحدهای صنفی قرار 
گیرد که تاکنون ۳۲ شرکت از ۴۰ شرکت منتخب، 
برند و قیمت کاالهای لوازم خانگی خود را در سامانه 
۱۲۴ اعالم کردند و حــدود ۱۵۰۰ قلم کاال ثبت 

قیمت شده است.

نایب رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک تهران 
با اشاره به مصوبه پرداخت تسهیالت به مستاجران، 
گفت: مستاجرانی که کد رهگیری ندارند، می توانند با 
توجه به سابقه قرارداد اجاره خود به بنگاه های معامالت 

ملکی مراجعه و کد رهگیری را دریافت کنند.
درآستانه تصویب مصوبه مربوطه به اعطای تسهیالت 
به مستاجران که مشروط به داشتن کدرهگیری است، 
بسیاری از مستاجرانی که هنگام تنطیم قرارداد در 
بنگاه های امالک کد رهگیری دریافت نکرده اند نگران 
هستند که مبادا به دلیل نداشــتن این کد نتوانند از 

تسهیالت حمایتی دولت برخوردار شوند.
در همین راستا »حسام عقبایی« نایب رییس اتحادیه 
مشاوران امالک استان تهران روز پنجشنبه به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، گفت: تمامی مستاجران می توانند با 
توجه به سابقه قرارداد اجاره خود به بنگاه های معامالت 

ملکی مراجعه کنند و کد رهگیری را دریافت کنند.
وی گفت: بنگاه های امالک موظف هستند بدون اخذ 
هیچ مبلغی این گواهــی را روی قراردادهای قدیمی 
که بدون کد رهگیری بسته اند بگیرند و مستاجران 

بتوانند با ارائه این کد از تســهیالت حمایتی دولت 
برخوردار شــوند. عقبایی توضیــح داد: اگر مالک و 
مستاجری بین خود قرارداد رهن یا اجاره را نوشته اند 
باید برای دولت احراز شــود که این قــرارداد صوری 
نیست و در یکی از بنگاه های امالکی مراجعه شود و کد 
رهگیری اخذ شود. وی توضیح داد که مشاوران امالک 
براساس قوانین صنفی موظف هستند برای تمامی 
معامالت مسکن اعم از فروش، اجاره، رهن از باغچه 
تا ویال از آپارتمان تا سوله کد رهگیری دریافت کنند 
و مستاجران و خریداران باید از بنگاه های امالکی این 
مطالبه را داشته باشند. نایب رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اضافه کرد: اگر واســطه های ملــی این کد را 
دریافت نکنند تخلف صنفی انجام داده اند و مردم باید 

این گزارش را به اتحادیه امالک تهران ارائه دهند.
به گفته عقبایی دریافت کد رهگیری در تمام معامالت 
مسکن الزامی است و حتی اگر موجر یا خریدار تمایلی 
به دریافت این گواهی ندارد، مشــاوران امالک باید 
مقاومت کــرده و کد رهگیری را بــدون اخذ وجهی 

دریافت کنند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشــد 
اقتصادی جهان را مجددا کاهش داد.

به گزارش ایســنا، صندوق بین المللی پول با اشاره 
به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، 
پیش بینی خود از متوسط رشــد اقتصادی امسال 
کشــورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش 
داد، این نهاد در گزارش قبلی خود متوســط رشد 

اقتصادی منفی سه درصد را پیش بینی کرده بود.
به گفته صندوق بین المللی پول، این بحران که از 
رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی ســابقه بوده، 
خســارت های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد 
کرده و اوضاع در مقایســه با دو مــاه پیش وخیم 
تر شــده اســت. برآوردهای صندوق بین المللی 

پول مشــابه برآوردی اســت که چند هفته پیش 
توســط بانک جهانی ارایه شــده بــود: این بانک 
نیز متوســط رشــد اقتصادی کشــورهای جهان 
 در ســال جاری را منفی ۵.۲ درصــد تخمین زده 

بود.  
گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی 
پول در همین رابطه گفت: این بدترین رکودی است 
که از دهه ۱۹۳۰ دیده ایم. هیچ کشــوری در امان 

نبوده است.
به گفته صندوق بین المللی پول، بحران کرونا بیش 
از همــه خانوارهای با درآمد پاییــن را تحت تاثیر 
قرار داده است و این مساله می تواند دستاوردهای 
تدریجی ایجاد شده در مقابله با فقر مطلق در سراسر 

جهان را که به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به دست امده 
است بر باد دهد. جمعیت فقیر مطلق جهان )درآمد 
کمتر از ۱.۹ دالر در روز( از ۳۵ درصد کل جمعیت 
در دهه ۱۹۹۰ به تنها ۱۰ درصد در ســال ۲۰۱۹ 
رسید اما تحت تاثیر شیوع کرونا انتظار می رود شاهد 

صعود مجدد این روند باشیم.  
در این گزارش با پیش بینی تحت تاثیر قرار گرفتن 
درآمد ۹۰ درصد کل جمعیت جهان پیش بینی شده 
است آسیب پذیری کشورها در برابر پیامدهای کرونا 
در ماه های آتی نیز کماکان در ســطح باالیی باقی 
بماند به گونه ای که در صورت بروز موج دوم همه 
گیری، رشد اقتصادی جهان در سال آینده نیز منفی 

۴.۵ درصد خواهد بود.

به نظر می رســد که قابلیت تمــاس تصویری در 
آینده ای نزدیک به تلگرام اضافه خواهد شد.

به گزارش ایســنا، تلگرام که بدون شــک یکی از 
محبوب ترین اپلیکیشــن های پیام رسان در جهان 
به شــمار می رود، قابلیت و امکانــات منحصر به 
فردی دارد که آن را از بســیاری دیگــر از رقبای 
قدرتمند خود همچــون واتــس اپ و فیس بوک 
مســنجر متمایز می کند. تنها نقطــه ضعفی که 
این اپلیکیشــن نســبت به رقبای خود دارد، عدم 
امکان برقراری تماس تصویری اســت که حاال بر 
اســاس تازه ترین گزارش های منتشر شده در وب 
ســایت Gizchina به نظر می رســد که تلگرام 
قصد دارد در نســخه آزمایشــی خود در سیستم 

 عامــل آی او اس تمــاس تصویری را نیــز اضافه 
کند.

این بدان معناست که احتماالً در آینده ای نزدیک 
تلگرام قصد دارد این قابلیت رو به نســخه رسمی 
و نهایی این اپلیکیشــن نیز اضافه کند تا کاربران 
بتواننــد با اســتفاده از آن بــه برقــراری ارتباط 
 با اعضای خانــواده، دوســتان و همــکاران خود 

بپردازند.
همچنین تعدادی از کاربــران آیفون در توییتر نیز 
مدعی شدند که تماس تصویری به صورت آزمایشی 
در نسخه بتا تلگرام فعال سازی شده و با تغییر چند 
گزینه می توانند به آن دسترســی پیــدا کنند. در 
واقع کاربران آیفون برای دسترسی به این قابلیت 

 TestFlight باید نسخه تلگرام بتا ۶.۳ را از طریق
 فروشــگاه آنالیــن اپ اســتور اپــل دریافــت 

کنند.
گفته می شــود در حال حاضر تنهــا امکان تماس 
بین دو کاربر وجود دارد که هر دو نفر آنها باید این 

قابلیت را فعال کرده باشند.
از زمان شیوع گسترده و پاندمی ویروس خطرناک 
و مرگبار کرونا که منجر به اعالم وضعیت اضطراری 
و قرنطینه از سوی دولت کشــورهای مختلف شد 
استقبال کاربران در سراسر جهان از اپلیکیشن های 
پیام رسان که میزبان قابلیت های متعددی همچون 
برقراری تماس تصویــری و صوتی بودن چند برابر 

شد.

وقوع بحران انسانی در قلب تجارت جهانی
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مدیرعامل فوالد سنگان:

تورم ایالم با ۳۳ درصد 
در صدر قرار دارد

تالشگران فوالد سنگان حماسه 
ملی و صنعتی رقم زدند

تولید محصوالت 
پتروشیمی به 
۲۵ میلیارد دالر 
رسیده است

زنگنه: 

در اختیار 
گذاشتن 

زمین های ارزان
 به خانه اولی ها
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روحانی به وزیر راه دستور داد

سرمقاله

يادداشت

چرخه باطل کنترل 
نقدینگی در دولت ها

اولویت  حفظ 
اشتغال  و  تولید

ریشه افزایش نقدینگی به 
کسری بودجه بازمی گردد؛ 
اما متاســفانه اقتصاددانان 
و آنهایی کــه تابه حال این 
موضوع را مطرح کرده اند، به بیان همین مطلب 
اکتفا کــرده اند؛ اما در مــورد راهکارهای کاهش 
کسری بودجه که منشأ افزایش نقدینگی است، 

صحبتی نداشته اند...

  مرتضی افقه، اقتصاددان

  عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران
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۲

کرونا فعالیت 38  درصد 
کسب وکارها را  

متوقف کرد

نیاز فعلی بازار خودرو 
واقعی نیست

»کسب و کار« ناکارآمدی دولت در مهار  نقدینگی را  بررسی می کند

پس لرزه های تورمی  نقدینگی  سرگردان
صفحه4

صفحه3

افزایش کالهبرداری های  ملکی
ساالنه   بیش   از 2۰۰ هزار   پرونده   کالهبرداری   در  حوزه   خرید   و   فروش   مسکن   تشکیل   می شود

یکی از تبعات مهم شــیوع کرونا در ایران از دست 
رفتن شغل هایی بود که به دلیل تعطیلی کسب و 
کارها اتفاق افتاد. نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان 
می دهد شــیوع ویروس کرونا موجب شد فعالیت 
۳۸ درصد کسب وکارها در اســفند ۹۸ و فروردین 
۹۹ بطور کامل متوقف شــود که البته این عدد در 
اردیبهشــت به ۲۱ درصد کاهش یافت. نتایج این 
بررسی نشان می دهد بیش ترین تأثیر کرونا بر میزان 
فروش کسب و کارها بوده است؛ به طوری که میزان 
فروش کســب و کارها با ۴۸.۸ درصد در اســفند و 
فروردین و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشــت بیش ترین 

تأثیرپذیری را از کرونا...

به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، با توجه به نیاز واقعی بازار خودرو حداکثر یک 
میلیون و ۱۰۰ دستگاه است؛ لذا بخشی از تقاضاهای 
فعلی در بــازار و برای ثبت نام  طرح هــای فروش، 
تقاضایی کاذب است که شرکت های خودروسازی را 
هم با نیاز حبابی شکل، مواجه کرده است.به گزارش 
ایسنا، سعید زرندی در رابطه با افزایش قیمت خودرو 
در بــازار و چرایی آن، تاکید کــرد: صنعت خودرو 
یک نیاز واقعی دارد که بیش از یک میلیون تا یک 
میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیســت؛ لذا بخشی از 
نیازی که در طرح های پیش فروش خودرو، فروش 
فوق العاده و حتی بازار وجود دارد، کاذب است و همه 
ثبت نام کنندگان نیازمند خودرو نیستند اما اختالف 

قیمت بازار و کارخانه آنقدر...

تماس تصویری به تلگرام می آیداقتصاد جهانی  با  بدترین  بحران ۹۰ سال اخیر روبه روست



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک مسکن، پایدارترین بانک 
در شبکه شتاب

مدیر امور اطالعات و ارتباطات بانک مسکن اعالم کرد: 
بانک مسکن با ثبت رتبه 99.6 درصدی پایداری خدمات 
مبتنی بر کارت، پایدارترین بانک در شــبکه شتاب در 
سال جاری بوده است.ساســان شیردل در گفت  و گو با 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، در توضیح پایداری 
بانک ها در حوزه سرویس دهی خدمات مبتنی بر کارت 
گفت: پایداری بانک ها به مفهوم ارائه خدمات 24 ساعته و 
هفت روز هفته با سرعت، کیفیت و امنیت باال بوده و بانک 
مسکن با پشتیبانی مطلوب از تراکنش های بانکی توانسته 
رتبه پایدارترین بانک را از آن خود کند.وی خاطرنشان 
کرد: بر اساس تعاریف بانک مرکزی، هر شبانه روز به سه 
بازه زمانی کم باری، میان باری و پرباری به لحاظ حجم 
تراکنش های بانکی تقسیم می شود و پایداری بانک ها 
بر اساس محاســبه تعداد تراکنش های موفق و ناموفق 
که ثبت می شود، محاســبه خواهد شد. در واقع مالک 
محاسبه پایداری بانک ها، تعداد تراکنش های ناموفقی 
است که مشتری در عدم موفقیت آن نقشی نداشته است 
و خطا ناشی از عملکرد بانک بوده است. با این اوصاف بانک 
مسکن رتبه پایدارترین بانک را در سال جاری از آن خود 
کرده است.شیردل در ادامه از برنامه ریزی برای تکمیل 
سایت بحران اصفهان خبر داد و تصریح کرد: راه اندازی 
کامل ســایت اصفهان که در مواقع وقوع بحران همچون 
زلزله، پشتیبانی از خدمات حوزه فناوری اطالعات بانک 
را میسر می کند و عملیاتی کــردن آن در آینده نزدیک 
در دســتور کار قرار دارد.به گفته مدیر فناوری اطالعات 
و ارتباطات بانک مسکن، سایت بحران اصفهان تا پایان 
تابستان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.وی در ادامه 
به طیف متنوع خدمات بانکداری الکترونیک بانک مسکن 
اشــــاره کرد و یادآور شد: پروژه پرداخت الکترونیک 
عوارض برای اولین بار توسط بانک مســکن در کشور 

اجرا شد که پروژه ملی بسیار موفقی بوده است. 

تشــریح فرآیند فــروش 30 
درصد سهام عدالت متقاضیان 

از طریق اعطای وکالت فروش
بانک پاســارگاد، فرآیند فروش30 درصد ســهام عدالت 
متقاضیان از طریق اعطای وکالت فروش را تشــریح کرد.

به گزارش روابط  عمومی بانک پاســارگاد، پس از دریافت 
درخواســت فروش 30 درصد از ســهام عدالت از ســوی 
متقاضیان از طریق بانک و یا شرکت کارگزاری، این اطالعات 
به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و وجوه تسویه 
)سمات( ارائه می شــود. این شرکت بر اســاس اطالعات 
دریافتی، ســهام متقاضیان را برای فروش تخصیص داده 
و مراتب را به شــرکت های کارگزاری اعــالم می کند.در 
مرحله ی بعد شرکت های کارگزاری، سهام تخصیص داده 
شده را جهت فروش در بازار ســرمایه، در روزها و ساعات 
کاری این بازار )شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 12:30( 
عرضه و در صورت فروش سهام -با توجه به مسایلی نظیر 
صف فروش، توقف نمادها و...-تأییدیه فروش را به شرکت 
سمات ارسال می کنند. سمات پس از تأیید موارد، شماره 
شبای متقاضیانی که سهام آن ها فروخته شده است را در 
اختیار شرکت های کارگزاری، برای واریز مبالغ سهام های 
فروخته شده ظرف 2 روز کاری از تاریخ فروش، قرار می دهد.

در حال حاضر ارائه ی درخواست فروش از سوی متقاضیان، 
تنها از طریق شرکت های کارگزاری امکان پذیر است. از این رو 
بانک پاسارگاد در ماه گذشته، اطالعات متقاضیانی که پیش 
از این از طریق بانک، درخواســت خود را ثبت کرده بودند، 
به طور کامل به ســمات ارسال کرده  اســت.گفتنی است 
بانک ها در فرآیند انجام فروش سهام عدالت، تنها موظف 
به دریافت درخواســت اعطای وکالت فروش از متقاضیان 
و انتقال آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه هستند و در سایر مراحل از جمله فروش سهام، 
تأییدیه فروش و واریز وجوه سهام فروخته شده نقشی ندارند.

هم میهنان می توانند جهت مشاهده ی سبد سهام عدالت 
خود بدون نیاز به کد بورسی، تنها با وارد کردن شماره موبایل 
که با کد ملی سهامدار عدالت مطابقت داشته باشد، به سایت 
https://samanese.dttsonline.com مراجعه کنند.

تقدیر معاون پارلمانی رئیس جمهور 
اسالمی ایران از بانک مهر ایران

دکتر حســینعلی امیری، معاون پارلماني رئیس جمهور 
اسالمي ایران در مراسم رونمایي از بیمه ۵00 هزار خانه 
روســتایي و ســامانه احراز هویت غیر حضوري سجام از 
ابتکار، خالقیت و نوآوري مجموعه بانک قرض الحســنه 
مهر ایران تقدیر و تشــکر کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران؛ در متن یادداشت دکتر 

امیری آمده است:

بسمه تعالی شانه الغدیر
»امروز 99/3/31 توفیقی حاصل شد که به همراه تعدادی از 
مدیران ارشد کشور در همایش تقدیم بیمه نامه ۵00 هزار 
خانه روستایي که به ابتکار بانک مهر ایران انجام شده و در 
نوع خود ابتکار و خالقیت و نوآوري است شرکت نموده با 
بخشي از فعالیتهاي این بانک جوان آشنا شویم. کارهاي 
انجام شده قابل تقدیر و تحسین است از جناب آقاي دکتر 
اکبري مدیر عامل محترم این بانک، اعضاي محترم هیات 
مدیره و همه پرسنل و کارکنان این بانک در سراسر کشور 
تقدیر و سپاسگزاري مي کنم. انشااهلل بیش از پیش موفق 
و موید باشید«.دکتر اکبری مدیر عامل محترم بانک قرض 
الحســنه مهر ایران این افتخار را مرهون زحمات و تالش 
هاي تک تک کارکنان بانک دانست و از اهتمام همکاران در 
ارائه خدمت شایسته و به موقع به مشتریان قدرداني کرد.

دکتر اکبری، با اشاره به دستاوردهای شایسته بانک در سال 
های اخیر، بر افق هاي شکوفایي بانک تاکید کرد و همت 
مضاعف همکاران در مسیر رشد و پیشرفت خانواده بزرگ 

بانک مهر ایران را خواستار شد.

خبر

به اعتقاد معــاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
بــا توجه به نیــاز واقعــی بازار 
خودرو حداکثــر یک میلیون و 
100 دستگاه است؛ لذا بخشی 
از تقاضاهای فعلی در بازار و برای ثبت نام  طرح های فروش، 
تقاضایی کاذب است که شــرکت های خودروسازی را هم با 
نیاز حبابی شکل، مواجه کرده است.به گزارش ایسنا، سعید 
زرندی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در بازار و چرایی آن، 
تاکید کرد: صنعت خودرو یک نیاز واقعی دارد که بیش از یک 
میلیون تا یک میلیون و 100هزار دستگاه نیست؛ لذا بخشی از 
نیازی که در طرح های پیش فروش خودرو، فروش فوق العاده 
و حتی بازار وجود دارد، کاذب است و همه ثبت نام کنندگان 
نیازمند خودرو نیستند اما اختالف قیمت بازار و کارخانه آنقدر 
جذابیت دارد که تقاضای کاذب را شــکل می دهد؛ بنابراین 
خودروسازان با تقاضایی حبابی شکل، مواجه شده اند.معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری 
اینکه سال گذشته شرایط تولید خودرو به مراتب سخت تر از 
سال جاری بود، افزود: در ســال 1398 با وجود چالش های 
متعددی که صنعت خودرو از نظر تأمین قطعه با آن روبرو بود، 
در حدود 900 هزار دستگاه خودرو تولید شد.   پیش بینی برای 
سال جاری این اســت که با بهتر شدن شرایط، شرکت های 
خودروسازی به تولید یک میلیون و 100هزار خودرو دست 
پیدا کننــد.وی افزود: هدف گذاری امســال وزارت صمت و 
شرکت های خودروسازی این است که نیاز جامعه را پوشش 
دهیم. بخشی از نیاز مردم برای خرید خودرو در قالب طرح های 
پیش فروش انجام شــد و  توانست آرامشــی در بازار خودرو 
ایجاد کند. از سوی دیگر با عرضه خودرو توسط شرکت های 
خودروسازی، آرامش کوتاه مدت به بازار خودرو داده می شود. 
ضمن اینکه شرکت های خودروسازی نسبت به تحویل خودرو 
در طرح فروش فوق العاده )تحویل سه ماهه( اقدام می کنند 
اما این امر با غافل شدن آن ها از تعهدات گذشته و بلند مدت 
نیست.زرندی تاکید کرد: شرکت های خودروسازی می توانند 
نیاز واقعی بازار خودرو را پاسخگو باشند، بدین جهت هدف از 
طرح فروش فوق العاده، تزریق خودرو به بازار و کاهش التهاب 

در این بخش است.

حرکت به سوی داخلی سازی قطعات
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به اینکه شرکت های خودروســازی ما در تامین مواداولیه 
مورد نیاز خودروها با مشکالت جدی روبرو بوده اند، گفت: 
سعی کردیم بیش از گذشته به سمت داخلی سازی قطعات 
خودرو حرکت کنیم که ضمن کاهش ارزبری بتوان تولید 
خودرو را به روزهای اوج برگرداند.   البته تدابیری اندیشیده 
شده تا برخی قطعات که امکان تولید آن ها هنوز در کشور 
وجود ندارد، وارد کنیم.معاون وزیر صمت در رابطه با اینکه 
این امکان وجود دارد که طرح فــروش فوق العاده خودرو 
باعث شود، تعهدات معوق شرکت های خودروساز بیشتر 
شود، اظهار کرد: نسبت تعهدات معوق و تعهدات جدید در 
دوره های مختلف به جهت تامین قطعه متفاوت است؛ اما در 
مجموع شرکت های خودروســازی 80 به 20 خودروهای 
معوق را تحویل داده اند؛ بدین معنا که خودروســازان  80 
درصد معوقات خود را تحویل مشتریان دادند و 20 درصد 
برای تحویل خودروهای جاری در نظر گرفته اند.وی افزود: 
ضمن اینکه شرکت های خودروسازی، در مورد خودروهای 
که توان تولید دارند طرح پیش فروش را عملیاتی کردند و به 
هیچ عنوان خودرویی را ثبت نام نکردند که نتوانند در موعد 
مقرر تحویل دهند.زرندی ادامــه داد: در واردات برخی از 
قطعات مورد نیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که سبب 
رشد تولید خواهد شد. در ماه های پایانی سال گذشته )به جز 
اسفندماه( تولید خودرو بسیار رشد کرد تا جایی که شکاف 

تولید نسبت به سال  139۷ به کمترین حالت خود رسید. 
پیش بینی می شد که تولید خودرو نسبت به سال  139۷ 
بیشتر شود اما شیوع کرونا باعث شد که در ماه پایانی سال 

گذشته خودروسازان با افت تولید مواجه شوند.

 به خاطر تحریم امکان تحویل برخی از خودروها 
وجود ندارد

وی در مورد تعهدات خودروهــای تحریمی و جایگزینی 
آن توسط شرکت های خودروســازی، گفت: اگر خودروی 
تحریمی را خودروسازان بتوانند تولید کنند، قطعا تولید و 
تحویل مردم می شد اما به دلیل تحریم، این امر امکان پذیر 
نیست و حتی شرکت اصلی سازنده هم اجازه نمی دهد این 
خودروها به صورت مستقیم وارد ایران شود، از این رو چاره 

ای جزء انجام طرح های جایگزین نیست.

تبدیل خودرو به کاالیی ســرمایه ای، بازار را 
ملتهب کرد

همچنین الهام اسماعیلی پور- مدیر گروه صنعت و معدن 
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی- نیز در رابطه 
باچرایــی افزایش قیمت خــودرو در بــازار و راهکارهای 
برون رفت از شــرایط موجود با بیان اینکه افزایش قیمت 
خودرو ارتباطی به شرکت های خودروسازی ندارد؛ اظهار 
کــرد: از اواخر ســال  1396 که زمزمه خــروج آمریکا از 
برجام رسانه ای شد، شاهد رشد قیمت در مواد اولیه تولید 

خودرو بودیم که بخشی از آن مربوط به فلزات، محصوالت 
پتروشیمی و نرخ ارز بود.وی افزود: با افزایش قیمت کاالهای 
یاد شده، به مرور مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی بودند، 
از این رو برای آنکه ارزش دارایی هایشان بیشتر کاهش پیدا 
نکند، به کاالهای مصرفی چون خودرو، نگاه ســرمایه ای 
دوختند. همچنین در ابتدای سال 139۷ قیمت مواداولیه 
خودرو رشد مضاعفی پیدا کرد اما شورای رقابت با توجه به 
نرخ تورم، قیمت خودرو را واقعی نکرد و قیمت خودرو ثابت 
ماند. با ادامه این روند به مرور افزایــش تقاضا برای خرید 
خودرو ایجاد شد؛ چرا که اکثر کاالها به رشد قیمت مدنظر 
خود رسیده بودند اما صنعت خودرو مجبور بود با وجود خرید 
مواد اولیه گران تر، قیمت نهایی خودرو را ثابت نگه دارد.این 
کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کنار خروج شرکت های 
خارجی، ممنوعیت واردات خــودرو با هدف جلوگیری از 
خروج ارز هم اتفاق افتاد و این امر عامل دیگری شد تا قیمت 
خودرو سیر افزایشی خود را ادامه دهد و در این مقطع بود 
که کاهش تولید، گریبان گیر شرکت های خودروسازی شد. 
به دنبال کاهش تولید، دالالن و واسطه ها وارد بازار شدند و 
به یکباره تقاضا برای خرید خودروی ایرانی باال رفت؛ با این 
رخداد فاصله قیمتی بازار و کارخانه روز به روز بیشتر شد و 
این امر ادامه داشت تا سران سه قوه بر فروش خودرو ۵ درصد 
زیر حاشیه بازار موافقت کردند، اما این امر به درستی اجرا 
نشد و بعد از مدتی دیدیم که ستاد تنظیم بازار کنار رفت 

و شورای رقابت، دوباره تعیین کننده قیمت خودرو شد.

این نوع قیمت گذاری برخالف علم اقتصاد است
مدیر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: 
با فرمول فعلی شورای رقابت هم نمی توان راه به جایی برده 
و فاصله قیمتی بین بازار و خودروساز را کم کرد. توصیه ما 
این اســت که  فرمول قیمت گذاری خودرو مورد بازنگری 
قرار گیرد.اســماعیلی پور  با بیان اینکه قیمت محصوالت 
پتروشیمی روندی صعودی و یکنواخت دارد اما محصوالت 
فوالدی مرتب جهــش قیمت دارند، تاکیــد کرد: قیمت 
کل حلقه های تولید خودرو باید متوازن باشد. از نظر علم 
اقتصاد هم درست نیست که بخش های اول تولید سودده و 
بخش های نهایی، زیان ده شوند؛ بنابراین تا زمانی که به سمت 
قیمت گذاری واقعی خودرو حرکت نشود، مشکالت حوزه 

خودرو باقی خواهد ماند.

بررسی علل التهابات و رشد قیمت خودرو در بازار

نیاز فعلی بازار خودرو واقعی نیست
۴ دلیل برای رشد قیمت خودرو

۴۸ نماد بورسی متوقف شدند
از میان نمادهای بورســی، 48 نماد تا سوم تیرماه 
به دالیل مختلف از جمله تعلیــق نماد معامالتی، 
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، 
تغییرات بیــش از ۵0 درصــد در 1۵ روز متوالی 
در فهرســت نمادهــای متوقف بازار نرمــال قرار 
گرفته اند.بــه گزارش ایســنا، تغییــرات بیش از 
۵0 درصد در 1۵ روز متوالــی علتی بود که باعث 
توقف 23 نماد گــروه دارویی برکت)برکت(، ایران 
تایر)پتایــر(، ســرمایه گذاری پردیس)پردیس(، 
کویر تایر)پکویر(، کمباین ســازی ایران)تکمبا(، 
نیرومحرکه)تمحرکــه(،  ســازی  ماشــین 
پــارس  شاهد)ثشــاهد(،  ســرمایه گذاری 
خودرو)خپارس(، زامیاد)خزامیاد(، سایپا)خساپا(، 
داروســازی  کمک فنرایندامید)خکمــک(، 
کوثر)دکوثــر(، ســرمایه گذاری کشــاورزی 
کوثر)زکوثــر(، پاالیــش نفت تهران)شــتران(، 
فوالد مبارکه اصفهان)فــوالد(، فوالد کاوه جنوب 
کیش)کاوه(، توســعه معادن روی ایران)کروی(، 
پتروشیمی نوری)نوری(، سرمایه ذاری گروه توسعه 
ملی)وبانک(، بانک صادرات ایران)وبصادر(، بانک 
پاسارگاد)وپاسار(، بانک تجارت)وتجارت( و گروه 
صنایع بهشهر ایران)وصنا( شد.تعلیق نماد معامالتی 
نمادهای کنتورسازی ایران )آکنتور(، بورس اوراق 
بهادار تهران )بورس(، نســاجی بروجرد )نبروج(، 
بانک انصار )و انصار( را متوقف کرد و برگزاری مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العــاده باعث توقف نماد 
مخابرات ایران )اخابر( شد.برگزاری مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده)درخصوص تغییر سرمایه( 
باعث توقــف نمادهای  فروشــگاه های زنجیره ای 
افق)افق(، گروه پتروشیمی س. ایرانیان)پترول(، 
نیــرو محرکه)خمحرکه(، لبنیــات کالبر)غالبر(، 
برگــزاری مجمع عمومــی عادی ســالیانه باعث 
توقــف نمادهای گــروه صنعتــی بارز)پکرمان(، 
تولید محور خودرو)خمحور(، البــرز دارو)دالبر(، 
ســیمان فارس و خوزستان)ســفارس(، صنایع 
شــیمیایی سینا)شســینا(، نفت پارس)شنفت(، 
کارخانجات قند قزوین)قزوین(، معدنی و صنعتی 
چادرملو)کچاد( و برگــزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده)انتخاب اعضا( باعث توقف نماد 
تامین سرمایه نوین)تنوین( شده اند.تولیدی چدن 
ســازان)چدن(، ســرمایه گذاری بهمن)وبهمن( 
به دلیل افشــای اطالعات با اهمیت گــروه الف و 
حمل و نقل بین المللی خلیــج فارس)حفارس( و 
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت )وصنعت( 
به دلیل افشای اطالعات با اهمیت گروه ب متوقف 
شده اند.دلیل توقف دشــت مرغاب با نماد غدشت 
مشخص نیســت و نماد اصلی نمادهای کارگزاران 
بورس اوراق بهادار)کبورس( و نهادهای مالی بورس 

اوراق بهادار)نبورس( متوقف شده اند.

عرضــه ۱۵ درصد از ســهام 
بزرگترین هلدینگ ســیمان 

کشور در بورس 
شســتا 1۵ درصد از ســهام بزرگترین هلدینگ 
سیمان و ســاختمانی کشــور را در بورس عرضه 
می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از شستا رسانه، 
محمد رضوانی فر، مدیرعامل شــرکت ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با اشاره به درج نماد 
ســیتا در بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکت 
ســرمایه گذاری ســیمان تامین به عنوان یکی از 
هلدینگ های تابعه شســتا در ســه حوزه صنعت 
سیمان، صنعت عمران، ســاختمان و حمل و نقل 
فعال است.مدیرعامل شستا با بیان اینکه سیمان 
تامین، بزرگترین هلدینگ ســیمان و ساختمان 
کشور محسوب می شود، تصریح کرد: این هلدینگ 
به طور مستقیم و غیرمستقیم در 4۵ شرکت سهام 
دارد که از این تعداد 30 شــرکت مدیریتی و 1۵ 
شرکت غیرمدیریتی است و از این میان 26 شرکت 
تابعه این هلدینگ بورسی و 19 شرکت غیربورسی 
است.رضوانی فر با بیان اینکه 30 درصد از ظرفیت 
تولید و فروش سیمان کشور در اختیار این هلدینگ 
اســت، تصریح کرد: ســود تجمیعی شرکت های 
سیمانی هلدینگ با افزایش 126 درصدی در سال 
98 نسبت به ســال 9۷ از 49۷ میلیارد تومان به 
1130 میلیارد تومان افزایش یافته است.وی اضافه 
کرد: در صنعت حمــل و نقل، این هلدینگ فقط با 
یک شــرکت خود، 30 درصد ظرفیت حمل و نقل 
کاالهای اساسی کشور را عهده دار است.مدیرعامل 
شستا با اشاره به افزایش بیش از 18۷ درصدی سود 
خالص تلفیقی این هلدینگ گفت: ســود خالص 
تلفیقی هلدینگ ســیمان تامین از 4۷1 میلیارد 
تومان در سال مالی گذشته به حدود 13۵0 میلیارد 
تومان در سال منتهی به 99.02.31 افزایش یافت.

رضوانی فر در پایان افزود: در عرضه اولیه ســیمان 
تامین که با نماد سیتا درج شده است، 1۵ درصد از 

سهام این هلدینگ عرضه خواهد شد.

اخبار
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بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان نشــان می دهد که بیشــترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )33.0 درصد( 
و کمترین آن مربوط به استان  آذربایجان غربی 

)24.2 درصد( است.
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – 
خرداد 1399 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کل خانوارها
در خرداد مــاه 1399 عدد شــاخص کل برای 
خانوارهــای کشــور )100=139۵( به 214.2 
رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم 
ماهانــه خانوارهای کشــور مربوط به اســتان 
کردســتان بــا ۵.۵ درصد افزایــش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان بوشهر با 0.1 
درصد افزایش اســت. درصد تغییر شاخص کل 
نســبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کشور 22.۵ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
هرمزگان )28.۷ درصد( و کمترین آن مربوط به 
اســتان مرکزی )16.9 درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به خــرداد ماه 1399 برای 
خانوارهای کشــور به عدد 2۷.8 درصد رسید. 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
ایــالم )33.0 درصد( و کمتریــن آن مربوط به 

استان آذربایجان غربی )24.2 درصد( است.

خانوارهای شهری
در خــرداد مــاه 1399 عدد شــاخص کل برای 
خانوارهــای شــهری )100=139۵( به 212. 8 
رسید که نســبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش 
نشــان می دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تورم 

ماهانــه خانوارهای شــهری مربوط به اســتان 
کردســتان با ۵.8 درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 0.3 درصد 
افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای شــهری کشــور 22.۷ درصد است. 
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطــه خانوارهای 
شهری مربوط به استان هرمزگان )29.8 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان اردبیل )16.9 درصد( 
است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 
1399 برای خانوارهای شهری به عدد 2۷.۷ درصد 
رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان ایالم )32.8 درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان فارس )23.8 درصد( است.

خانوارهای روستایی
در خرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روستایی )100=139۵( عدد 221.9 را نشان می دهد 
که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانــه خانوارهای 
روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.2 درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر 
با 0.8 درصد کاهش می باشد. درصد تغییر شاخص 
کل نســبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای روستایی 21.1 درصد است. 
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
هرمزگان )26.4 درصد( و کمتریــن آن مربوط به 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد )1۵.1 درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی بــه خرداد ماه 1399 
برای خانوارهای روستایی به عدد 28.2 درصد رسید. 
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
هرمزگان )33.۷ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

آذربایجان غربی )23.0 درصد( است.

رییس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه پیش بینی  
می شود رشد نقدینگی امســال کمتر از سال 98 
باشد، تاکید کرد: رشــد اقتصادی امسال منفی 6 
درصد نیســت.عبدالناصر همتی در یادداشتی در 
صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
نوشت: ذکر چند نکته را ضروری می دانم: آخرین 
آمار نقدینگی، علیرغم تکالیــف قانونی تنخواه و 
هزینه های کرونا در ابتدای ســال، حاکی از رشد 
6.2 درصدی نقدینگی تا 1۵ خرداد می باشــد. با 

توجه به اقدامات در دست اجرا، پیش بینی می شود 
رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال 
قبل، بشود. صاحبنظران اقتصادی می دانند که در 
چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال 
انتقال سیاست ها، داالن نرخ ســود است و هیأت 
عامل بانک مرکزی سیاســت تنظیــم نرخ ها در 
داالن را به سمت تورم هدف انجام می دهد. مرحله 
اول آن از شــنبه و با افزایش 2 واحدی کف داالن 
انجام می شود.رئیس شــورای پول و اعتبار گفت: 

پیش بینی رشــد اقتصادی منفی 6 درصد توسط 
صندوق بین المللی پول برای ســال 99 ایران، در 
بدبینانه ترین سناریوهای پیش بینی بانک مرکزی 
نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی 
را که برای رشــد سال گذشــته مرتکب شده بود، 
تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش بینی سال قبل 
را اصالح می کرد، به عدد متفاوت تری از آنچه اعالم 
کرده است، دست می یافت. در ضمن، به نظرم این 
پیش بینی با فرض ادامــه قرنطینه بوده که چنین 

چیزی، اساســاً برای ما در حال حاضر موضوعیت 
ندارد.وی تصریح کــرد: اســتفاده از منابع بانک 
مرکزی در عراق برای خرید کاالهای اساســی در 
چارچوب روابط دوستانه دو کشور و با تصمیم و نظر 
ایران انجام می گیرد و تنها بخشی از گشایش هایی 
است که به تدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامه ریزی و 
تالش برای تأمین به موقع و کافی کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم عزیز را وظیفــه ملی خود در بانک 

مرکزی می دانیم.

رییس جمهور با تاکید بر مباحث مطرح شــده در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به وزیر راه و شهرســازی ابالغ 
کرد در خصوص ایجاد شــهرک ها در حریم شهرها با در 
اختیار گذاشتن زمین های ارزان به خانه اولی ها و ساخت و 
عرضه انبوه مسکن اقدام کند.حسن روحانی، روز پنج شنبه 
در نشست روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا، با 
تاکید بر مباحث مطرح شده در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در خصوص سیاست های در نظر گرفته شده برای 
رونق بازار مســکن، به وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد در 
خصوص ایجاد شهرک ها در حریم شــهرها با در اختیار 
گذاشتن زمین های ارزان به خانه اولی ها و ساخت و عرضه 
انبوه مســکن اقدام کند.همچنین ابعــاد حقوقی، فنی و 
اقتصادی بسته حمایتی بازار اجاره مسکن به عنوان گام 
نخست دولت برای ساماندهی و رونق بازار مسکن در این 
جلسه از ســوی کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا بررسی 
و مقرر شد، در جلسه روز یکشنبه آینده ستاد ملی مقابله 

با کرونا ارائه شود.

تحریم ها ما را متوقف نمی کند
  رئیس جمهور گفت: تحریم های آمریکا راه به جایی نمی برد 
و ما را متوقف نمی کند. فشــار به مردم وارد می شود، اما ما 
اهداف مان را بدون یک دقیقه توقف ادامه می دهیم.حسن 
روحانی صبح پنج شنبه در مراســم افتتاح طرح های ملی 
وزارت نفت با اشاره به طرح لوله گذاری از بوشهر به جاسک 
اظهار کرد: از زمان دولت یازدهم به فکر این طرح بودیم اما 
همیشه این دغدغه را داشتیم که این دولت به اتمام برسد، 
ولی این طرح کامل نشود. قرار بود کارخانه لوله سازی برای 
نفت و گاز ترش به وســیله یک شرکت خارجی ایجاد شود، 
اما به خاطر تحریم های سال 139۷ این طرح متوقف شد.وی 
ادامه داد: ما دچار تردید شدیم که این کار را می توانیم با صنعت 
داخلی خود انجام دهیم یا نه اما ورق و لوله این طرح توسط 
شرکت های ایرانی تولید شد و اکنون دشمن به خوبی شاهد 
است که نمی تواند مانع حرکت ملت ایران در جهش تولید و 

فناوری شود. فوالد مبارکه، شرکت اکسین و بخش لوله سازی 
با هم توانستند لوله های مورد نیاز را تولید کنند. ما برای این 
طرح به 1000 کیلومتر لوله نیاز داریم که اکنون 440 کیلومتر 
تولید شده است و ما در مرحله  لوله گذاری هستیم. پمپ ها 
هم در ایران در حال تولید اســت. درست است که تحریم ها 
برای ما مشکالتی داشته است، اما فرصتی هم برای ما ایجاد 
کرد و ما را وادار کرد که این طرح را با دست خودمان به ثمر 
برسانیم.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت طرح لوله گذاری 
به جاسک خاطرنشان کرد: بســیاری از کشورهای منطقه 
برای صادرات نفت خود راه دومی ایجاد کرده اند تا اگر روزی 
خطری برای تنگه هرمز ایجاد شد بتوانند نفت خود را صادر 
کنند و ایران تنها کشوری بود که اگر تنگه هرمز بسته می شد 
صادرات نفت اش کامل متوقف می شد. ما شعار می دادیم که 
تنگه هرمز در اختیار ماست که شعار درستی هم بود اما در 
روز مبادا مشــکل بزرگی برای خودمان درست می شد، اما 
اکنون با افتتاح این طرح از این مشکل عبور کردیم. رهبری 
فرمودند استراتژیک ترین طرح دولت همین طرح است به 
لحاظ امنیت ملی و اقتصادی و امنیت انرژی این یک طرح 
استراتژیک است و می تواند مشتری نفت ما را مطمئن کند 
که در هر شرایطی می تواند از ما نفت بخرد.روحانی ادامه داد: 
جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم هم قادر است طرح 
لوله گذاری را از استان بوشهر تا جاسک ادامه دهد این کار، کار 
بسیار مهمی است؛ از سویی سواحل مکران هم برای ما مهم 
است و آبادسازی این سواحل جزو توصیه های رهبری است و 
من در اولین سفر خود به بندرعباس، در جمع مردم جاسک 
حاضر شــدم و به آنها اعالم کردم جاسک آینده درخشانی 
خواهد داشت و به یک پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل 
می شود. آبادانی مکران برای ما مهم است.وی در ادامه با اشاره 
به افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب اظهار کرد: عالوه بر 
خط لوله جنوب خط لوله ای از جنوب به شمال غرب کشور 
کشیده شده و تا پایان سال 1۷ طرح مهم پتروشیمی افتتاح 
خواهد شد که صادرات پتروشیمی ایران را از 12 میلیارد دالر 

در سال 1392 به 2۵ میلیارد دالر خواهد رساند. 

مرکز آمار اعالم کرد

تورم ایالم با ۳۳ درصد در صدر قرار دارد

رییس کل بانک مرکزی:

رشد اقتصادی امسال منفی ۶ درصد نیست

روحانی به وزیر راه دستور داد

در اختیار گذاشتن زمین های ارزان به خانه اولی ها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

زنگنه: تولید محصوالت پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دالر رسیده است
وزیر نفت با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی دنبال شده است، گفت: تولید محصوالت پتروشیمی در سال ۱۳۷۶ برابر یک میلیارد دالر بود که امروز این رقم به ۲۵ 

میلیارد دالر رسیده است.»بیژن زنگنه« روز پنجشنبه در مراسم آغاز بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت در استان های آذربایجان غربی، مرکزی و هرمزگان گفت: تولید پتروشیمی به 
قیمت ثابت در ابتدای سال ۹۲، حدود ۱۲ میلیارد دالر از نظر ارزشی بوده است که این رقم در پایان این دولت به ۲۵ میلیارد دالر می رسد.وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تولید پتروشیمی به 

۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید که این امر همواره مورد توجه رهبر معظم انقالب بوده و در ۱۷ اردیبهشت در دیدار با تولیدکنندگان برجهش تولید تاکید کردند.
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نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تشریح وضعیت 
فعلی بازار طال و جواهر و بیان علل التهابات آن، با بیان اینکه 
دو عامل نرخ ارز و نوسانات آن در داخل و قیمت انس جهانی به 
عنوان عامل خارجی مستقیما بر قیمت سکه و طال در بازارهای 
داخلی  موثرند، تصریح کرد: ما نیز از افزایش قیمتها راضی 
نیستیم و امیدواریم که قیمت سکه و طال به قیمت های چند 
سال پیش خود بازگردد تا مردم مجدد قدرت خرید داشته و 
با خرید خود در کار و صنعت ما نیز گردش و رونق ایجاد کنند.

این روزها قیمت سکه روند صعودی به خود گرفته و در حال 
ثبت رکوردهای جدید است. برای اطالع از دلیل این افزایش 
قیمت و همچنین ســواالت دیگری که معمــوال در اذهان 
عمومی وجود دارد، از مسعود یزدانی، نایب رییس اتحادیه 
طال و جواهر تهران دعوت کردیم با حضور در ایسنا پاسخگوی 
سواالت باشد که بخش نخست این گفت وگو چندی پیش 

منتشر شد و این گزارش قسمت دوم و پایانی است.
قیمت سکه را بازار به معنای واقع و حجم عرضه و تقاضای 
مردم تعیین می کند. به طور مثال همکاران ما از بانک مرکزی 
صد قطعه خریداری می کنند و با اختالف ۵۰ هزار تومانی در 
واحد خود می فروشند. با تغییرقیمت  بازار، بانک مرکزی هم 
قیمت خود را تغییر می دهد. زمانی که سکه از بانک خارج 
می شود برای ما حکم مصنوع دارد و ما )اتحادیه( تعیین کننده 
نرخ آن هستیم. حتی مشکالتی که در آن ایجاد می شود، با 

اتحادیه طال و جواهر است. اخیرا گفته شده که ورود برخی 
بانک ها در گرفتن سکه از مردم و تحویل گواهی سکه به آنان 
که قابل معامله است، ســبب افزایش قیمت سکه شد. این 

موضوع درست است؟
 برای آنکه نقدینگی از مردم گرفته شود، تصمیم گرفته شد 
که به تعدادی از بانکها مجوز داده شد تا از مردم سکه بگیرند 
و در قبــال آن اوراق به آنها بدهنــد. در اینجا عالوه براینکه 
این سرمایه دست خودشان )بانک( باقی می ماند، سکه هم 
می ماند؛ چراکه سکه به مردم تحویل داده نمی شود و به جای 
آن اوراق تحویل مردم می دهند. در نتیجه اتفاقی که افتاد این 
بود که مقداری نقدینگی از بازار جمع شد تا در آینده التهابی 
شکل نگیرد و تورم مقطعی پایین بیاد. در حال حاضر اختالف 
قیمت بین بورس و بازار کاسته شده است. تا چندی پیش 
این اختالف قیمت در حدود ۳۰۰ هزار تومان بود. در حقیقت 
سکه ای که در بازار خریداری می شد، ۳۰۰ هزار تومان زیر 

قیمت بورس بود.
این موضوع هیچ گاه برای ما هم حل نشده است. هیچ تفاوتی 
در عیار و وزن این سکه ها وجود ندارد. ربط این موضوع به مردم 
بازمی گردد. داستان آن شبیه خودروهایی می ماند که به سبب 
نوع رینگ یا رنگ خودرو تفاوت قیمت دارند.  البته مهمتر از 
این موضوع که بابت حذف آن بایستی از بانک مرکزی تشکر 

کرد، حذف تاریخ تولید از روی سکه ها بود.

قیمت هرکیلوگرم مرغ در خرده فروشی ها ۱۷ تا ۱۹ 
هزار و۵۰۰ تومان و قیمت تخم مرغ نیز شانه ای ۲۷ 
تا ۳۰ هزارتومان شد. بر اساس مشاهدات میدانی 
قیمت مرغ در خرده فروشــی های ســطح شهر 
تهران از ۱۷ تا ۱۹هزارو۵۰۰ تومان است و این در 
حالیست که کمتر از یک هفته گذشته با قیمت ۱۳تا 
۱۴هزارو۵۰۰ تومان عرضه می شد. یعنی در کمتر 
از یک هفته با افزایش قیمت حدود ۵ هزارتومانی 

مواجه شده است.
تخم مرغ نیز در هفته های گذشته شانه ای ۱۹ تا 

۲۲ هزارتومان بود که در حال حاضر به شانه ای ۲۷ 
تا ۳۰ هزارتومان رسیده است. در این راستا مهدی 
یوسف خانی_ رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی گفت: قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمتی 
که در این یک هفته اخیر داشته است برای مصرف 
کننده ۱۸ هزارو ۵۰۰ تومان و قیمت عمده آن یعنی 
تحویل درب مغازه۱۷ هزارو۳۰۰تومان است. وی 
اضافه کرد: تخم مرغ نیز در حال حاضر کیلویی ۱۳ 
هزارو ۵۰۰تومان و شانه ای ۲۷ هزارتومان در خرده 

فروشی ها عرضه می شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: روز شنبه در 
ستاد ملی مبارزه با کرونا کمک ودیعه اجاره به اقشار 
کم درآمد تصویب می شود؛ رقم آن فعال مشخص 
نیســت، اما قطعاً بالعوض نخواهــد بود.محمود 
محمــودزاده اظهار کرد: وزارت راه و شهرســازی 
برای کمک به اقشــار اجاره نشــین، بسته ای را به 
دولت پیشنهاد داده که در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تصویب و سریعاً عملیاتی می شــود.وی افزود: در 
این زمینه قرار است مبلغی به عنوان کمک ودیعه 
اجاره به خانوارهای کم درآمد پرداخت شــود که 
هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما قطعاً بالعوض 

نخواهد بود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه 
دســتگاه های متعــددی در این خصــوص نظر 
می دهند و دولت به جمع بندی می رسد گفت: این 
موضوع یکی از موارد کوتاه مدتی اســت که برای 
ســاماندهی به بازار مسکن در دســتور کار دولت 

قرار دارد.

محمــودزاده خاطرنشــان کرد: در بخــش اجاره 
همچنین بحث مسکن استیجاری را به عنوان یک 
سیاست برای کنترل بازار اجاره پیگیری می کنیم. 
در این زمینه اصالح آیین نامه را به شهرداری ابالغ 
و اعالم آمادگی کرده ایم. قرار اســت آنها نیز طرح 
خود را بفرســتند و در جلسه ای درباره آن تصمیم 
گیری کنیم. وی تاکید کرد: مسکن استیجاری هم 
اکنون به صحن دولت رسیده و منتظر مصوبه نهایی 
دولت هستیم تا شــرکت های اجاره داری بتوانند 
شــکل حقوقی بگیرند و در بازار اجــاره نقش ایفا 
کنند.در روزهای گذشــته نشست ستاد اقتصادی 
دولت با حضــور رئیس جمهوری برگزار شــد که 
ماحصل آن موضوعاتی همچون بسته حمایتی برای 
مســتاجران، پرداخت ودیعه به خانوارهای اجاره 
نشین کم درآمد، سرعت دهی به پروژه اقدام ملی 
مسکن، الزامی شدن دریافت کد رهگیری، تسهیل 
صدور پروانه های ساختمانی و سیاست های مالیاتی 

از جمله در بخش خانه های خالی بود.

عضو شورای عالی کار گفت:در مصوبه شورای عالی کار 
در مورد»زمان«اعمال افزایش حق مسکن صحبتی 
نشد و وزیر کار در متن پیشــنهادی به دولت با اعالم 
زمان اجرا از اول تیر، به جامعه کارگری دهن کجی کرده 
است.فرامرز توفیقی در مورد حق مسکن کارگران اظهار 
داشت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم 
تیر ماه اعالم نشده است بلکه اصاًل زمانی اعالم نشد؛ 
فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ 
هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای 
دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به 
این معنی است که از یک فروردین ماه الزم االجرا است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما 
اخیراً مشــاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی 
به دولت برای افزایش حق مســکن، زمان اعمال این 

افزایش را اول تیرماه پیشــنهاد داده است؛ که مغایر 
با روح ســه جانبه گرایی شــورای عالی کار است. در 
واقع رئیس شــورای عالــی کار خودمحورانه در نامه 
حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده 
است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته 
جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب 

می شود.
وی ادامه داد: وقتی وزیر تعــاون در مقابل تلویزیون 
اعالم می کند که توانســتیم با این مؤلفه ها حداقل 
دستمزد را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم 
معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود.
توفیقی گفت: وقتی ما به التفاوت ســه ماه پرداخت 
نشود، در واقع به منزله برداشــت ۶۰۰ هزار تومان از 

حقوق کارگر است.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایــی و تجهیز مجالس 
شرایط بازگشایی تاالرها را اعالم کرد.خسرو ابراهیمی 
نیا با اشاره به لزوم ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه 
وزارت بهداشــت، تاکید کرد: پرســنل تاالرها باید از 
ماسک و دستکش اســتفاده کنند، فضای سالن ها و 
آشپزخانه ضدعفونی شود و فاصله گذاری اجتماعی در 

این مکان ها رعایت شود.
وی در یکی از شبکه های سیما افزود: همچنین مقرر 
شده حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف استفاده شود 
و پذیرایی به شکل سلف سرویس انجام نشود. همچنین 
با استفاده از دستگاه تب سنج یک معاینه بالینی معمولی 

از مهمانان انجام خواهد شد.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس در 
ادامه با بیان اینکه متخصص برگزاری مجالس، تاالرهای 

پذیرایی هستند، تصریح کرد: با استفاده از نصف ظرفیت 
تاالرها به راحتی می تــوان فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کرد. همچنین یک بار استفاده از تاالرها در طول 
شبانه روز این امکان را فراهم می کند که محیط تاالر 
سریعا ضدعفونی و پیشگیری های بهداشتی اجرا شود. 
اما اجرای مراسم در محیط  های دیگر با این امکانات 
فراهم نیست و شاید اگر از قبل بحث تخصصی بودن 
تاالرها با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا شده بود 
وضعیت بهتر بود. به گزارش ایسنا،  در پی اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند از اواخر اسفندماه، ابتدا فعالیت 
واحدهای صنفی و بعد سایر واحدهای صنفی به تدریج 
آغاز شد و طبق مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا تاالرها نیز 
در مناطقی که در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا 

نیستند با نصف ظرفیت مجاز است.

یکی از تبعات مهم شیوع 
کرونا در ایران از دســت 
رفتن شــغل هایی بود که 
به دلیل تعطیلی کسب و 
کارها اتفاق افتــاد. نتایج 
بررســی مرکز آمار ایران نشــان می دهد شــیوع 
ویــروس کرونا موجب شــد فعالیــت ۳۸ درصد 
کسب وکارها در اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بطور 
کامل متوقف شود که البته این عدد در اردیبهشت 
به ۲۱ درصد کاهش یافت. نتایج این بررسی نشان 

می دهــد بیش ترین تأثیر کرونا بــر میزان فروش 
کســب و کارها بوده اســت؛ به طوری که میزان 
فروش کســب و کارها با ۴۸.۸ درصد در اسفند و 
فروردین و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت بیش ترین 
تأثیرپذیری را از کرونا داشته اســت. سه گروه از 
 مشاغل در کشور ما در واقع تحت تأثیر کرونا قرار

 گرفته اند.
اگر بپذیریم که اشتغال آسیب ســطح اول کرونا 
به اقتصاد کشــور ما بوده است، گروه اول کارگران 
ساده، گروه دوم فروشندگان خدماتی و کسانی که 
در بازار کار می کنند و گروه سوم که از همه مهم تر 
است و فقط هم مسئله کشــور ما نیست، مشاغل 

غیررسمی هستند.

كرونا فعالیت 3۸ درصد كسب وكارها را  متوقف كرد

زیان  ناخواسته  بر ساختار شکننده  کسب و کارها
دست كسب و كارها در جنگ نابرابر با كرونا خالی ماند

اولویت  حفظ  اشتغال  و  تولید
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران

شــیوع کرونا بیشــترین آســیب و خســارت را متوجه کســب و کارهای کوچک و بزرگ کرد. در این بین برخی کســب و کارها باالترین آســیب را متحمل شــدند و برخی دیگر با خســارت کمتری مواجه 
بودند. این در حالی اســت که ســالها قبل از اعمال تحریم ها کســب و کارها دچاز مشــکالت بســیاری بوده اند و با اعمال تحریم ها این مشــکالت و آســیب ها چندین برابر شــد. حال با وجود بیماری کرونا 
و تعطیلی مطلق کســب و کارها که البته چندی اســت فعالیت خود را آغاز کرده اند، خســارات غیرقابل وصفی بر پیکر آنها وارد شــد. اقتصاد شــکننده کســب و کارهــا توانایی تحمل این حجم از آســیب و 
خســارات را نداشــته و در آینده تبعات آن بیشــتر نمود پیدا خواهد کرد. به هر حال اگر مشــکالت حل نشــود و تعدادی ورشکســته گردند قطعا ماجرا روی بســیاری از افراد و گروه ها و مشــاغل دیگر تاثیر 
 خواهد گذاشــت و در آینده با مشــکالت عدیده ای از دعواهای حقوقی گرفته تا بیکاری و ورشکســتگی تعداد زیاد دیگــری از افراد در جامعه مواجه خواهیم شــد که تا همین دیروز جزو قشــر مولد جامعه به 

حساب می آمدند.
به هر ترتیب میزان خســارت های وارد شــده به کســب و کارها موجب از دســت دادن نیروی انســانی البته از روی اجبار و کاهش درآمدزایی شده اســت. در روزهایی که با آغاز فعالیت کســب و کارها روبرو 
هستیم باید اشاره کرد که جبران خســارات زیادی که کرونا داشته اســت زمانبر خواهد بود و البته کســب و کارهای کوچک در معرض خســارت بیشــتر و گذر زمان و حمایتهای طوالنی مدت هستند. دولت 
 با حمایت های مالیاتی و بیمه ای از کســب وکارها، باید ســعی کند آنها را ســر پا نگه دارد تا نهادهای عمومی هم بتوانند کمک کنند و ســطح اشــتغال حفظ شــود و تولید ادامه یابــد و در نتیجه چرخ اقتصاد 

بچرخد. 
هرچند همان طور که برای صاحبان مشــاغل کوچک که تعداد محدودی نیروی کار در آنها شــاغل اند، مشــکل ایجاد شــده، کارخانه هایی که چند صد نیرو دارند نیز خســارت زیادی دیده اند و با محدود شدن 
بازارهایشان، در آینده این فشــار را بیشــتر از قبل تحمل خواهند کرد. بنابراین در صورتی که دولت برنامه حمایت از اقتصاد در شــرایط کرونا را دارد، باید توجهات به طور همزمان به این سه حوزه وجود داشته 
باشد. حفظ اشتغال و تولید و دوام سرمایه گذاران اقتصادی در این ایام بســیار اهمیت دارد و اگر قراراســت اقتصاد ایران به فعالیت خود در روزهای پس از کرونا ادامه دهد، امروز باید حفظ ظرفیت ها را به عنوان 
 یک اولویت غیرقابل چشم پوشــی در نظر گرفت. اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت اســت اینکه در شرایط حال حاضر نیازمند دیپلماســی فعال برای توســعه ارتباطات بین المللی برای حفظ و توسعه صادرات 

هستیم. 
صادرات نفتی بســیار محدود شــده لذا باید بتوانیم صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم تا مواد اولیه مورد نیاز را تأمین و سطح اشتغال را حفظ کنیم. اگر سطح اشــتغال را بتوان حفظ کرد می شود به آینده 
 کســب و کارها امیدوار بود. از طرفی دیگر دولت می بایست به فروش اوراق در بازار ســرمایه و فروش دارایی های خود اهتمام بیشتری نشان دهد تا بتواند خســارت هایی را که بحران کرونا به جای گذاشته است 

در مدت کوتاهتری جبران کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت مرغ از 19 هزارتومان هم گذشت

تخم مرغ شانه ای ۲۷ تا ۳۰هزارتومان

تصویب کمک ودیعه اجاره مسکن هفتم تیرماه

افزایش حق مسکن کارگران باید از فروردین اعمال شود

نبود سامانه ملی امالک و اسکان ریشه تمام تخلفات مسکن
افشین پروین پور، کارشناس مسکن

سال ۹۴ دولت، وزارت راه و شهرسازی را ملزم به این کار کرد که با راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان، یک بانک جامع اطالعاتی از امالک کشور تهیه شود اما تا به امروز این موضوع در حد حرف باقی مانده و هر از چند گاهی مسئوالن از 
آغاز بکار آن سخن به میان می آورند. این تاخیر در حالی صورت می گیرد که ریشه تمام مشکالت و کالهبرداری ها در حوزه مسکن نتیجه عدم فعالیت این سامانه است.

در حال حاضر قوانین و راهکار های الزم و همچنین تجربه جهانی برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از کالهبرداری در این بازار وجود دارد، اما دولت عزم و اراده الزم را برای انجام این کار ندارد، نتیجه نیز این می شود که سالطین مسکن 
قیمت خانه و ملک را در تهران تعیین می کنند و کالهبرداران با گرفتن سرمایه مردم بدون آنکه ملک مورد نظر را تحویل دهند از کشور متواری می شوند. 

در شرایط فعلی افراد سودجو به راحتی و بدون اطالع حاکمیت و خریداران، اقدام به فروش یک ملک به چندین نفر می کنند. در تمام کالهبرداری ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه ها  و مبایعه نامه ها، ابتدا یک ملک را 
به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین نفر می فروشد. درحالی که اگر سامانه ملی امالک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع اطالعاتی در دسترس بود، وضعیت مسکن آشفته و رها شده نبود و 

تخلفاتی از این دست به راحتی در بازار مسکن انجام نمی گرفت.

چنــد  در  متاســفانه 
ســال اخیر شــاهد رواج 
کالهبرداری هایی در حوزه 
خریــد و فروش مســکن 
هستیم که گویا این مسئله 
در مشکالت قانونی کشور ریشه دارد. فروش یک ملک 
به چند نفر یکی از مهم ترین و بزرگترین مشــکالت 
خریداران در حوزه مســکن اســت کــه ۲۵ درصد 
تخلفات را به خود اختصاص داده اســت. خریدارانی 
که کل سرمایه خود را برای خرید مسکن به دست افراد 
کالهبردار می سپارند و از آینده خود برای صاحبخانه 

شدن خشنودند. متاسفانه خالء های قانونی در این 
زمینه موجب شــده تا فعالیت این افراد که اکثر آنها 
را دالالن مسکن تشکیل می دهند ساله بیش از ۲۰۰ 
هزار پرونده کالهبرداری را تشکیل دهد. فرار صاحبان 
این امالک و انبوه سازانی که امالک ساخته شده را به 
چنین نفر فروخته اند موجب شــده تا دست مردم از 
رسیدن به سرمایه هایشان نیز کوتاه بماند. به عبارتی 
متأسفانه در این خرید و فروش های قولنامه ای که یک 
ساختمان به تعداد زیادی فروخته می شود سازندگان 
اغلب با وجوه زیادی که از مردم گرفته اند پس از مدتی 

از کشور متواری می شوند.
یکی از مسائلی که هر خانواده ای را با خود درگیر کرده، 
بحث تهیه و خرید منزل جهت اسکان و زندگی است. 
از سوی دیگر افزایش سرســام آور قیمت مسکن در 

چندین سال گذشته، خانه دار شدن را برای بسیاری از 
اقشار جامعه تبدیل به یک رویای دست نیافتنی کرده 
است. به طوری که قیمت متوسط هر متر خانه در شهر 
تهران در طی دو سال گذشته از متری ۵ میلیون تومان 
به متری ۱۹ میلیون تومان افزایش یافته و خود این 
موضوع مزید بر علتی است که دست بسیاری از افراد 
جامعه از خرید خانه کوتاه بماند.  حال در کنار اینکه 
دولت باید برای خانه دار شــدن مردم، رو به افزایش 
تولید خانه بیاورد اما یکی از راه های مناســب برای 
خانه دار شدن قشری که برای خرید خانه دچار مشکل 

هستند، پیش خرید آپارتمان است.
سجاد طاهری، پژوهشگر حوزه قضایی معتقد است که 
شیوه کاری کالهبرداران به این سبک بوده که در ابتدا 
با استفاده از تبلیغ های اغوا کننده افراد متقاضی خرید 

مسکن را دعوت به سرمایه گذاری در پروژه های خود 
می کنند. وی افزود: آن ها پس از جلب اعتماد مردم، 
با آن ها قراردادهای داخلی را به امضا می رسانند. این 
قراردادها نه جایی ثبت می شــود و نه هیچ کسی از 
آن ها اطالع دارد. وی ادامه داد: ثبت نشدن این اسناد 
در سامانه ای یکپارچه ســبب می شود که هیچ کس 
اطالعی از وضع معامالت صورت گرفته بر روی ملکی 
که متقاضیان خرید آن هستند، نداشته باشد و براحتی 
امالک را به چندین نفر می فروشــند. این پژوهشگر 
معتقد اســت: اما نکته جالب این ماجرا، اعتبار اسناد 
غیررسمی یا قولنامه ای در دستگاه قضا است. علی رغم 
اینکه اسناد عادی سبب از بین رفتن سرمایه  بسیاری از 
افراد شده اما در کشور دارای اعتبار بوده و در دادگاه ها 

مورد استناد قرار می گیرد.

ساالنه بیش از ۲۰۰ هزار پرونده كالهبرداری در حوزه خرید و فروش مسکن تشکیل می شود

افزایش کالهبرداری های  ملکی
نابودی سرمایه مردم با فرار سازندگان به خارج

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شرایط بازگشایی تاالرها اعالم شد

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

از افزایش قیمتها راضی نیستیم



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 1946| شنبه  6  تیرماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
یام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
یك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   1
94

ه 6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
7 تی

ه|  
شنب

ش
رنو

 مه
ینا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
یاز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبی
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

یر
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
یز

ن پال
یدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
یابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
یابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ین
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

ثبت نــام 5 میلیون نفــر برای 
پیــش خرید خــودرو، رشــد 
معامــات ســرمایه ای در بازار 
مســکن، فتح کانال های عجیب 
و غریب در بــورس و بــه پرواز 
درآمدن قیمت ســکه و ارز و التهاب ســایر بازارها با وجود 
 فقیر شدن و کوچک شــدن ســفره خانوارها، تنها حاکی
 از یــک معضل بــزرگ اقتصادی اســت؛ رشــد عجیب 
 و غریــب نقدینگــی! کافــی اســت بــازاری ســودآور 
شود تا مردم همیشه در صحنه با موجی مکزیکی به سمت 

آن هجوم ببرند.
 گرچه بر مردم گناهی نیســت زیــرا متغیرهای اقتصادی 
در حال حاضر به شــدت ملتهب اند و مردم سرگشته می 

کوشند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. اما این نگاه کافی 
است تا متوجه رشــد سریع نقدینگی در ســال های اخیر 
شــویم. این در حالی اســت که تولید در کشور ما وضعیت 
 مناســبی ندارد و رشــد بنگاه های تعطیل خــود گویای

 چنین واقعیتی هستند. 

راه های مهار نقدینگی سرگردان
بــا توجه بــه اینکــه نقدینگی در ســال گذشــته از رقم 
۲۴۰۰ هــزار میلیــارد تومان عبــور کرده و با رشــد ۳۰ 
درصدی مواجه شــده، رئیس کل بانــک مرکزی و رئیس 
 جمهــوری معتقدند که با فــروش اوراق و امــوال دولتی 
نه تنهــا از حجم نقدینگی کم می شــود، بلکــه نقدینگی 
 موجود هم به ســمت یــک اقتصاد مولد و پایــدار هدایت 

می شود. 
 در ایــن میــان، رئیــس جمهــوری نیــز اعــام
 کرده که دولت با جدیت سیاســت های پولــی خود اعم از 

کنترل نقدینگی، تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و 
به ویژه قیمت ارز را دنبال می کند.

 بــه اعتقــاد روحانــی، فــروش اوراق بــه صــورت 
کامــا اقتصــادی، بــا صرفــه بــرای مــردم و از آن 
 مهم تــر فــروش امــوال و زمین هــای دولتــی بــرای
 ســاخت مســکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول 
پایدار و اساســی در اقتصاد اســت تــا بتوانــد نقدینگی 
 کشــور را به ســمت یک اقتصاد مولــد و پایــدار هدایت
 کنــد. البته برخــی تحلیلگــران اقتصــادی پیش بینی 
 می کنند که امســال معادل یک میلیــون میلیارد تومان

 نقدینگی خلق شــود که با این وضعیت، ســهم هر ایرانی 
از تورم بیشــتر از ۳۳ هزار تومان خواهد بود؛ لذا این وعده 
مســئوالن برای کاهش و کنترل نقدینگــی بیش از پیش 
ضرورت پیدا می کنــد و باید دید چقدر محقق می شــود. 
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، تبعات رشد 

نقدینگی را بررسی می کند.

»كسب و كار« ناكارآمدی  دولت در مهار  نقدينگی را بررسی می كند

پس  لرزه های  تورمی   نقدینگی سرگردان
سركشی طال، سكه و ارز و رشد نجومی خودرو و مسكن از تبعات نقدينگی سرگردان است                                                                                                                                          راهكار جذب نقدينگی به سمت تولید

چرخه باطل کنترل نقدینگی در دولت ها
مرتضی افقه، اقتصاددان

ریشه افزایش نقدینگی به کسری بودجه بازمی گردد؛ اما متاسفانه اقتصاددانان و آنهایی که تابه حال این موضوع را مطرح کرده اند، به بیان همین مطلب اکتفا کرده اند؛ اما در مورد راهکارهای کاهش کسری بودجه که منشأ افزایش نقدینگی است، صحبتی نداشته اند؛ درحالی که تا زمانی که ما به ریشه های افزایش نقدینگی نپردازیم، مرتب باید فکر 
کنیم که چگونه نقدینگی را جمع کنیم و معموال نکاتی را می گوییم که درست است که رشد نقدینگی را متوقف یا کم می کند؛ ولی موجب رکود می شود مثل تورم شدیدی که در دوره احمدی نژاد در سال 87 تجربه شد. در آن زمان برای حل مشکل تورم، سیاست انقباضی را در پیش گرفتند که همان سیاست باعث رکود شد. بنابراین در میان مدت 
باید به ریشه های نقدینگی بپردازیم و راهکاری برای آنها داشته باشیم. ریشه یابی این مساله این است که دلیل کسری بودجه را بررسی کنیم. دلیل کسری بودجه عیال وار بودن دولت است. دولت متاسفانه هزینه های سازمان ها و نهادهای بسیار زیادی را می دهد بدون اینکه این سازمان ها کمکی به تولید کنند. ریشه اصلی نقدینگی این است. گرچه 
اقتصاددانانی که تفکر اقتصاد آزاد دارند به یارانه ها اشاره می کنند؛ ولی مشکل این است که پرداخت های دولت به تعداد زیادی واحد، سازمان و اداره انجام می شود که کمکی به تولید نمی کنند. به همین ترتیب اگر در میان مدت این مشکل را حل نکنند ما همیشه این مشکل را خواهیم داشت. تابه حال دولت با درآمدهای نفتی، مشکل کمبودها و پرداخت 
های اضافی به بخش های غیرمولد دولتی را جبران می کرد؛ ولی در حال حاضر به صفر رسیدن یا نزدیک صفر شدن درآمدهای نفتی، دولت را در این مسیر قرار داده که آن پرداخت ها را جبران کند. در این مسیر سه راه بیشتر ندارد. یکی این است که کسری بودجه را با استقراض جبران کند. معموال سه نوع استقراض وجود دارد. نخست استقراض داخلی 
است که از بانک مرکزی انجام می شود. دوم استقراض خارجی است و سوم استقراض از مردم. نوع اول استقراض تورم زاست البته به شرطی که این استقراض صرف تولید و سرمایه گذاری های زیربنایی می شد می توانست در کوتاه مدت حتی اگر تورم زا بود اما در بلندمدت جبران کند؛ اما چون ساز و کارهای فعلی کشور به گونه ای است که این استقراض 
ها را صرف امور جاری می کنند تورم باقی می ماند. راه دوم استقراض از خارج است که در این شرایط تورمی نتوانستیم و نمی توانیم. راه سوم اوراق بدهی است. این راه حل را در حال حاضر بیشتر اقتصاددانان و به ویژه طرفداران اقتصاد لیبرال توصیه می کنند که در تئوری خوب است و بهتر از استقراض از بانک مرکزی است ولی در واقع بدهکار کردن 
دولت در سال های آینده است. دولت در سال های بعد چه می خواهد بکند؟ زمانی که دولت از مردم استقراض می کند سال بعد باید با 15 تا 16 درصد سود آن را برگرداند. آن زمان اگر درآمد نفتی بازنگشته باشد می خواهند چه کار کنند؟ اینها راه حل های ریشه ای نیست. یک راه دیگر راهکاری است که دولت به ناچار انجام می دهد و آن فروش اموال 
و اماک دولتی  است که باز این هم آینده فروشی است چون مال مردم است و نباید آن را صرف امور جاری کرد. این مطلوب است که دولت اماک مازاد و بااستفاده خود را بفروشد؛ ولی به شرطی که اینها را صرف سرمایه گذاری کند که بخشی از منافع آن برای آیندگان نیز باشد ولی در حال حاضر مشکل دولت عمدتا هزینه های جاری است که به او 
فشار می آورد. بنابراین اماک را می فروشد که صرف هزینه های جاری خود کند. گرچه این کار مشکل امروز دولت را حل می کند اما اوال یک بار می تواند این کار را کند چون اموال را که فروخت از مالکیت او خارج می شود و ثانیا اموال مربوط به مردم امروز و آیندگان است ولی با فروش، آنها را صرف نیازهای امروز جامعه می کند. بنابراین اصل مشکل 
به تحریم و شرایط فعلی برمی گردد که ما نمی توانیم نفت بفروشیم. چون نفت نمی فروشیم درآمدهای مالیاتی که مناسب ترین درآمد دولت برای بودجه است چون فعالیت های اقتصادی بسیار زیادی وابسته به فروش نفت وابسته اند آن هم دچار افول شده پس نمی توانیم مالیات هم بگیریم. بنابراین تنها راه استقراض از بانک مرکزی باقی است یا از 
مردم که آن هم در آینده دولت باید جوابگو باشد. اگر تا آن زمان مشکل فروش نفت حل نشود دولت مجبور است باز هم در سال آینده از مردم برای آینده وام بگیرد که بدهی مردم را برای امروز پس بدهد. در واقع دولت در یک چرخه باطل قرار گرفته و راه حل های اقتصاددانان نیز عمدتا کوتاه مدت است. بهترین راهکار جمع آوری نقدینگی این است که 
دولت سعی کند نقدینگی را به سمت بخش مولد سوق دهد. ۳۰ درصد کاهش تولید در بخش تولید به دلیل نیازهای ارزی است؛ اما 7۰ درصد مابقی مشکات و ناهماهنگی های داخلی است. بنگاه های تولیدی در شهرک های صنعتی یا اغلب متوقف اند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خودشان تولید می کنند. وقتی هم جویای مشکل آنها شوید بخش 
قابل توجهی از آنها مشکل نقدینگی دارند و چون جذب این نقدینگی در بخش تولید به صرفه نیست، به بازارهای موازی همچون ارز، سکه، خودرو و... وارد می شود. برای اینکه دولت نقدینگی را تحریک کند تا به سمت تولید برود، باید موانع کسب و کار را برطرف کند. بخش قابل توجهی از این مشکل ناسازگاری های بین ادارات و سازمان های داخلی 
است یعنی این مشکات در داخل قابل حل است منتها تاکنون جزو اولویت ها نبودند و آنها را حل نکردند. اگر تولید سودآور شود طبیعی است این نقدینگی به سمت تولید می رود ولی چون واحدهای تولیدی اغلب خوابیده اند و سودآور نیستند بنابراین طبیعی و منطقی است که نقدینگی به سمت بازاری برود که سودآور باشد. در حال حاضر شرایط 
فوق العاده است. نظام باید بداند با توجه به این شرایط با ساز و کارهای مناسب شرایط عادی نمی توانیم از وضعیت فعلی عبور کنیم. االن شرایط ما از نظر اقتصادی به مراتب از شرایط زمان جنگ بدتر است چون زمان جنگ قادر بودیم نفت بفروشیم اگرچه کشتی ها را می زدند ولی در هر حال آن را می فروختیم و حتی به راحتی می توانستیم ساح 

خریداری کنیم؛ ولی در حال حاضر حتی نیازهای بهداشتی و غذایی و دارویی را نیز به سختی می توانیم تهیه کنیم. پس باید بپذیریم که شرایط فوق العاده است. بنابراین اداره کشور با شرایط عادی متفاوت است. بنابراین باید آن را بپذیریم واال فقط داریم مشکات را به آینده منتقل می کنیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

تنها استارت آپ ایرانی منتخب درCOLLISION  ۲۰۲۰ کانادا
در کنفرانس COLLISION که یکی از مهم ترین رویدادهای استارت آپی در جهان است، امسال از ایران تنها، استارت آپ ترابرنت حضور دارد، به عالوه ترابرنت به عنوان یکی از استارت آپ های منتخِب 
کنفرانس در حوزه Autotech  معرفی شده است. ترابرنت اولین شرکت  لجستیکی هوشمند ایرانی است، که با کسب عنوان استارتاپ منتخب در کنفرانس وب سامیت ۲۰۱۸،  برترین استارت آپ »جشنواره 
جایزه ملی لجستیک ایران« در سال ۹۸ و کاندیدای بهترین های گروه خودرو و حمل و نقل آنالین در سه دوره »جشنواره وب و موبایل ایران«، اکنون پرافتخارترین شرکت دانش بنیان کشور در حوزه حمل 

و نقل هوشمند جاده ای محسوب می شود. 

سرمقاله

آخر
 کسب و کار

در مراسم بهره برداری از کارخانۀ تولید کنسانترۀ فوالد سنگان 
فوالد مبارکه ، علی امرایی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان نیز اظهار داشــت: تاش گران فوالد سنگان 
حماســۀ ملی و صنعتی رقم زدند.وی با تأکید بر اینکه این 
کارخانه با همت و سرمایه گذاری شــرکت فوالد مبارکه و 
به منظور تأمین مواد اولیۀ بزرگترین فوالدســاز خاورمیانه 
راه اندازی شــد گفت: ما در فوالد ســنگان تحت مدیریت 
شــرکت فوالد مبارکه، به فرمودۀ مقام معظم رهبری برای 
جایگزینی معدن با نفت قدم برداشتیم.امرایی خاطرنشان کرد: 
میزان سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ۳8۰۰ میلیارد 
 تومان بوده که عاوه بر مزیت های اقتصادی، موجب ایجاد

 فرصت های شغلی زیادی در منطقه شده است.مدیرعامل 
فوالد سنگان فوالد مبارکه ادامه داد: هم اکنون رتبۀ سوم تولید 
کنسانتره کشور را داریم و باعث افزایش تولید 1۰ درصدی 
کنسانتره در کشور شده ایم. در خصوص دیگر ویژگی های 
این طرح باید گفت با افتتاح این پروژه برای اولین بار در کشور، 

آبگیری باطله راه اندازی شد و از این طریق تا 5۰ درصد آب 
مصرفی به چرخۀ تولید برمی گردد.امرایی فوالد سنگان فوالد 
مبارکه را فرزند تحریم خواند و افزود: این کارخانه در تحریم 
ساخته شده و در اوج آن به دست توانمند متخصصان داخلی 
به بهره برداری رسیده است.وی در بخش پایانی سخنان خود 
از راه اندازی فاز دوم ایــن کارخانه در آینده نزدیک خبر داد.
گفتنی است مجتمع سنگ آهن سنگان با ذخیره یک میلیارد 
تن، یکی از 1۰ معدن بزرگ سنگ آهن جهان و تأمین کنندۀ 
خوراک اولیۀ تولید 17.5 میلیون تن کنسانتره، 15 میلیون 
تن گندله و 5 میلیون تن سنگ آهن در حوزۀ صنایع فوالدی 
جمهوری اسامی ایران است.مجموعه کانساره ای سنگان 
با در اختیار داشــتن ۳۰ درصد ذخایر سنگ آهن کشور در 
گسترهای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض 1۰ کیلومتر، در ۳۰۰ 
کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر خواف و 18 کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب 

شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارند.

مدیرعامل فوالد سنگان:
تالشگران فوالد سنگان حماسۀ ملی و صنعتی رقم زدند

با تاش کارکنان ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
مصرف الکترود در کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه 
در ســال 1۳98 به 1.9۴ کیلوگرم به ازای هر تن فوالد 
مذاب تولیدی رسید که این رکورد از بدو راه اندازی فوالد 

مبارکه بی سابقه بوده است. 
غامرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری 
مداوم با اعام این خبر افزود: موفقیت به دست آمده در 
حالی محقق شده  است که میزان مصرف الکترود در سال 

97 به میزان ۲.۰9 کیلوگرم بر تن فوالد مذاب بوده است. 
میزان صرفه جویی حاصل در سال 98 نسبت به سال 97 
به مقدار 1۰۰۰ تن الکترود بوده که باتوجه به قیمت هر 
کیلوگرم الکترود توانسته است صرفه جویی و ارزش افزودۀ 

زیادی برای شرکت به بار آورد.
شایان ذکر است در حال حاضر مصرف الکترود در سال 
1۳99 تا پایان اردیبهشــت ماه به 1.8۳ کیلوگرم بر تن 

مذاب رسیده است.

حجتاالســام صالحیان پس از بازدید از خطوط تولید 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار داشــت: بــه نمایندگی 
از ائمــۀ جمعــه و جماعات اســتان در این شــرکت 
حضور پیــدا کردیم تــا  از  همــکاری  این ســازمان 
 در فراینــد مقابله با ویــروس منحوس کرونا تشــکر

 کنیم.
وی در ادامه افزود: درعین حال جای تقدیر و تشکر دارد 
که فوالد مبارکه به صورت عملیاتی به شــعار »جهش 
تولید« که از ســوی مقام معظم رهبری تعیین شــده، 
عمل کــرده و کلنگزنی پروژۀ نــورد گــرم ۲ را نیز در 
 دســت اقدام دارد. به یقین این پروژه یکی از پروژه های 
بــزرگ کشــور در راســتای شــعار جهــش تولیــد 
خواهــد بود.رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــۀ 
 جمعــه در اســتان اصفهــان بــا تأکید بــر اهمیت 
اطاع رسانی دستاوردهای فوالد مبارکه تصریح کرد: مردم 
باید بدانند این مجتمع عظیم صنعتی کمک های فراوان و 
مؤثری به حفظ سامت مردم کرده است.حجت االسام 
صالحیان از برگزاری شش نماز جمعه در شهرستان مبارکه 
و همچنین برگزاری نماز جماعت در بخش های مختلف 

فوالد مبارکه به عنوان ظرفیتهای باالی دینی و فرهنگی 
این منطقه نام برد و گفت: بحمــداهلل در این زمینه نیز 
همکاری و برنامه ریزی های خوبی میان مسئولین فوالد 
مبارکه و شهرستان و استان وجود دارد و به نحو مطلوب 
با اقامۀ این فریضۀ الهی آثار پرخیر و برکتی به بار نشسته 
است. خوشــبختانه همکاری و تعامل دینی و فرهنگی 
نزدیک و خوبی بین نهاد مســجد، نمــاز جمعه و فوالد 
مبارکه از سال های گذشته وجود داشته و در حال حاضر 

نیز بیش از همیشه با حضور مدیران فرهنگی و باانگیزه در 
این شرکت شاهد ارتباطات بهینه و دستاوردهای بهتری 

در این زمینه هستیم.
وی در بخش پایانی ســخنان خود افزود: پس از اینکه 
آیات اعظام مظاهری و طباطبائی نژاد در جریان بازدید 
 اینجانب و هیئت همراه از فوالد قرار گرفتند، سام گرم و 
صمیمانه ای به مدیریت و کارکنان این شرکت رساندند و 
ضمن خدا قوت به ایشان، از زحمات آنها قدردانی کردند.

دستیابی به رکورد کمترین میزان مصرف الکترود گرافیتی در فوالد مبارکه

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در استان اصفهان:
کمک های فوالد مبارکه به جامعه در بحران ها قابل تقدیر است

   حمید دانشور طریق،دانشجوی دکترای 
مدیریت

امروزه آگاهی پیرامون مسائل زیست محیطی و 
پایدار در سراســر دنیا رو به افزایش است. گام اول 
در تطابق با دستوالعمل های زیست محیطی برای 
هر تولید کننده، تولید سبز است. تولید سبز یک 
استراتژی تجاری است که بر سودآوری از طریق 
فرآیندهای عملیاتی ســازگار با محیط زیســت 
تاکید دارد. اجرای این موضوع در تولیدکنندگان 
بزرگ همچون خودرو ســازان بــه دلیل اینکه از 
تامین کنندگان متعددی مواد اولیه و قطعات خود را 
تهیه و در خطوط تولید استفاده می نمایند، با موانع 
و مشکات عدیده ایی روبروست و آنها می بایست 
با اجرای مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ســازگار 

با محیط زیست )سبز(  به این هدف نائل شوند. 
زنجیره تامین سبز  می تواند با استفاده از منابع سبز، 
هزینه های تولید و آلودگی محیط زیست را کاهش 
داده و باعث رشــد اقتصادی، ایجاد مزیت رقابتی 
نســبت به رقبا و رضایت مندی بیشتر مشتریان 
گردد. پیاده سازی زنجیره تامین سبز، تصویر مثبت 
و شهرت بنگاه اقتصادی را بدنبال داشته و فرصت 
بهتری را برای صادرات محصوالت تولیدی فراهم 
می آورد و با کاهش ضایعات، بازیافت و بازســازی 
مجدد مواد اولیه، نوآوری ها و تکنیک های جدید 
را برای محافظت از پایداری محیط زیست در پی 
خواهد داشت. سالهاســت که در تولیدکنندگان 
سنتی، انتخاب درســت تامین کننده دغدغه ای 
 بزرگ اســت. یکی از موانع این امر تاثیر تمایات
 و جهت گیری های شــخصی تصمیم گیرندگان 
در انتخاب تامیــن کننده اســت. گاهی تصدی 
طوالنی یک فرد در ســمت خرید قطعات و مواد 
اولیه باعث بوجود آمدن رابطه غیر رســمی بین 
او و تامین کننــدگان شــده و در تصمیم گیری 
وی تاثیرگذار می شــود. لذا وجود یک سیســتم 
تصمیم گیری که جوانــب مختلف کیفی، کمی، 

زیست محیطی و غیره را در نظر گرفته و بهترین 
تامین کننده را در سریعترین حالت و بدون دخالت 
انسان انتخاب کند ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

سیستم پشــتیبانی تصمیم گیری هوشمند  یا 
اصطاحا سیســتم  خبره  سیســتمی است که 
تصمیم ها را با در نظر گرفتن کلیه جوانب مربوطه 
با ســرعت و بدون وقفه اتخاذ می کند و با گرفتن 
بازخورد تصمیم  های بعدی خود را اصاح می نماید. 
به عبارت دیگر سیســتم خبره، برنامــه رایانه ای 
اســت که تفکر فــرد متخصص در یــک زمینه 
خاص را شبیه ســازی نمــوده و در پایگاه دانش 
خود الگوهای منطقی را که متخصص بر اســاس 
آن ها تصمیم گیری می کند، ثبت و بر اســاس آن 
الگوها، مانند انسان تصمیم گیری می نماید نکته 
جالب در این سیستم ها اینســت که آنها همواره 
بر اســاس شــرایط جدید و دریافت نتایج قبلی 
تصمیمات خــود را کارآمد و بــروز می نماید. لذا 
مهمترین بخش سیســتم خبره پایگاه دانش آن 
 اســت که معموال در ابتدا از طریق انجام مصاحبه
 و تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص در آن 
حوزه ایجاد و تکمیل می گردد. ســپس مضامین 
نظرات، ثبت و کدگذاری شده و طي تحلیل، موارد 
تکراری و مشابه حذف و به تعدادی مقوله مشخص 

و اثرگذار منتهی می گردد. 
در همین راســتا طــی مصاحبه با تنــی چند از 
متخصصین صنعت و صاحب نظر در مسائل زیست 
محیطی، مقوله های زیر، حاصل شد که می توان 
آنها را عــاوه بر پارامترهای معمــول در انتخاب 
تامین کننده همچون رتبه قیمت و کیفیت کاالی 
تامین کننده بین رقبا، به عنوان رکوردهای اولیه 
یک سیستم خبره انتخاب تامین کنندگان سبز 

تلقی نمود. 
1- محصول سبز: قابلیت بازیافت محصول استفاده 
شده و لوازم جانبی آن، بسته بندی سبز، هزینه دفع 
قطعات در پایان عمر مفید محصول، داشتن گواهی 

نامه های سبز بودن، تولید سبز، قابلیت استفاده 
مجدد محصوالت استفاده شده و لوازم جانبی آن 

ها، تولید مجدد و قابلیت دفع کامل مواد زائد
۲- میزان نوآوری سبز: قابلیت های فن آورانه سبز 
یا میزان پیاده سازی ســبز یا میزان پیاده سازی 
تکنولوژیکی پاک، طراحی سبز، برنامه ریزی فرآیند 
ســبز، طراخی محصول قابــل بازیافت، طراحی 
مخصول تجدیدپذیر یــا محصولی که با کمترین 
استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر تولید می شود 
همچنین پروژه R&D ســبز و قابلیت طراحی 
مجدد محصول برای استانداردهای زیست محیطی

۳- نحوه حذف، کاهش یا مدیریت مواد خطرناک 
)ROHS( شامل موادی که خطرات کوتاه مدت 
همچون سمیت حاد آنی دارند یا موادی که خطرات 
بلند مدت زیست محیطی یا سمیت مزمن در اثر 
تماس مکرر و سرطان زایی، پایداری زیاد در مقابل 
فرآیندهای حذف سمیت مانند تجربه زیستی و 
ایجاد آلودگی در آب های ســطحی و زیر زمینی 

داشته باشند.
۴- کنترل آلودگی: بازیافت پسماندها و ضایعات و 

جلوگیری از آالیندگی آب، خاک و هوا.
5- مدیریــت کیفیــت جامع زیســت محیطی 
)TQEM( بــر کاهــش ضایعــات و کارایــی 
محصــول تاکیــد دارد و از الزامــات اولیــه آن 
 دارا بــودن آئیــن نامــه های زیســت محیطی

 همچون ایزو 1۴۰۰۰ است.
6- تصویر سبز: این عامل شــامل مواردی چون 
نسبت مشتریان سبز به کل مشتریان، سهم بازار 
مشتریان سبز یا حفظ مشتریانی که عادات خرید 

سبز دارند.
با استخراج عوامل فوق و ثبت آنها در پایگاه دانش 
سیستم خبره و وزن دهی به هریک موتور استنتاج 
سیستم بهترین تامین کننده سبز را بدون هرگونه 
تبعیض و در ســریعترین زمــان ممکن انتخاب 

می نماید.

نقش سیستم های خبره در تولید سبز

ظاهرا یک اختال ساده اســت اما سروری که 
مورد حمله »دیداس« )DDoS( قرار می گیرد 
میلیون ها بار درخواســت اینترنتی را دریافت 
می کند و در نهایت از دسترس خارج می شود؛ 
این حمله در سال های اخیر سایت های فراوانی 
را در ایران و جهان با اختال مواجه کرده است. 
چندی پیــش، در اوایل اردیبهشــت ماه 99، 
استارتاپ ایرانی »اســنپ فود« نیز از مواجهه 
با یک حمله »دیداس« خبــر داد. به گفته این 
اســتارتاپ، منبع این حمله در خارج از ایران 
بود. پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته، 
اینترنت دچار اختال و برای ساعاتی از دسترس 

خارج شد. شــرکت ارتباطات زیرساخت این 
حمله را »دیداس« اعام کرد که از مبدأ شرق 
آسیا و شــمال آمریکا به ایران صورت گرفت و 
باعث افزایش بار ترافیک باالتر از حد نرمال به 

تجهیزات شبکه ای شد.

”DDoS“ برخی از راه های مقابله با
 too many“ کارشناســان امنیت و شــبکه
 Internal Server“ و ”connection
Error” را از عائم شناسایی حمات »دیداس« 
می دانند و معتقدند بــرای جلوگیری از چنین 
حماتی باید پیش از خرید سرور، دیتاسنترهایی 

را خرید که فایروال های سخت افزاری بر روی 
الیه سه و چهار داشــته باشند.بارها و شاید هر 
روز یکی از راه های مقابلــه با حمله »دیداس« 
را دیده ام، حتما اگر در یک شرکت یا فضایی که 
همگی با یک آی پی واحد از اینترنت استفاده 
می کنند، بوده باشید می بینید که ممکن است 
مرورگر از شما بخواهد تا ربات نبودن خود را با 
پاسخ به یک سوال اثبات کنید، این همان جایی 
است که چون سرور درخواست های متعدد با یک 
آی پی را “DDoS” تشخیص می دهد، با این 
کار از شما می خواهد تا صحت هویت کاربری 

خود را اثبات کنید

سایه یک حمله بر »آمازون«، »اسنپ فود« و دیگران
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