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حجم نقدینگی به ۲۶۵۱هزار و ۴۰۰میلیارد رسید

هزینهدرمانکرونا
از ۵تا ۱۵۰میلیونتومان

موج تورمی افزایش نقدینگی

سرمقاله

راه کنترل
التهاب بازارها

حسینمحمودیاصل،کارشناس
اقتصاد و کارآفرینی
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التهاباتــی کــه در بازارهای
موازی وجود دارد کامال قابل
پیش بینی بود .حتی در 20
فروردین در همین روزنامه
وزین همین موضوع به عنوان خطر افزایش تورم اعالم
شد .یکی از دالیل این موضوع ،تحریم و بخشی مربوط
به ناترازی های...
متن کامل د ر صفحه4

يادداشت
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ُمسکن موقتی برای
کنترلنقدینگی

نشریه فوربس بررسی کرد

ادامه روند
صعودیطال

سهراب دل انگیزان ،اقتصاددان

متن کامل د ر صفحه4

افزایش  ۱۲۱درصدی
قیمت مسکن در تهران

قیمت جهانی طال در حالی به باالترین سطح خود
از سال  2011رسیده است که برخی تحلیلگران
میگویند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی،
احتمال صعود طال به قلههــای قیمتی باالتر نیز
وجــود دارد.در حالی که طــای جهانی قلههای
قیمتی جدید را یکی پس از دیگری فتح میکند،
ســرمایهگذاران و تحلیلگــران بازار طــا هرروز
گمانهزنیهای تازهای را درباره اینکه آیا رالی قیمتی
طال همچنان ادامه خواهد یافت یا اینکه بهزودی
روند نزولی آغاز خواهد شد ،مطرح میکنند .در این
میان تحلیلگران نشریه فوربس معتقدند که رشد
انفجاری قیمت طال میتواند تحت تأثیر چهار عامل
زیر همچنان ادامه یابد...

سامانه  124نقش خود را به عنوان کنترلکننده گرانی به درستی ایفا نکرد

تداوم گرانفروشی در بازار لوازمخانگی
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سکه ۹میلیون و
 ۵۵۰هزارتومان شد

کوتاهی و اهمال در کنترل قیمت لوازم خانگی

صفحه 2

رشد  16.2درصدی
تولید فوالد

گزارشهای میدانی نشان میدهد هزینههای درمان
کرونا باالست .از  ۵میلیون تومان در بیمارستانهای
دولتی تا  ۱۵۰میلیون تومان در بیمارســتانهای
خصوصی .این درست برخالف گفته های مسئوالن
در اوایل شروع بیماری اســت .اوایل شیوع بیماری
رییسجمهوری ضمن اشاره به هزینههای درمان
بیماری کرونــا برای مردم اظهار کــرد که به دلیل
«مستحکم بودن پایههای سالمت» افراد مبتال تنها
 ۱۰درصد از هزینه درمان را میپردازند .با شــیوع
بیماری کرونا و همه گیری باالی آن وزارت بهداشت
اعالم کرد هزینه درمان بیمــاران کرونایی رایگان
است .با اعالم این خبر تمام مراکز و بیمارستان های
انتخاب شده برای پذیرش بیماران کرونایی موظف
شدند بیماران را بدون دریافت...

سامانه  124از دسترس خارج شد
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ساخت ۲۰۰هزار مسکن برای دهکهای پایین
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :کمیته کارشناسی
به منظور احداث مســکن برای دهکهای یک تا سه
تشکیل شده و به زودی عملیات اجرایی ساخت ۲۰۰
هزار واحد آغاز میشود.
محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا درباره احداث
مســکن برای افراد کم توان که رئیــس جمهور روز
گذشته به آن اشاره داشت اظهار کرد :عالوه بر ۴۰۰
هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن که برای دهکهای
متوسط اجرا می شود ،از ماههای گذشته برنامه ساخت
 ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای دهک های یک تا سه را
هدف گذاری کردیم که دستگاههای مختلفی درگیر
آن هستند.
وی افزود :سال گذشته کمیته کارشناسی متشکل از
وزارت راه و شهرسازی ،کمیته امداد ،سازمان بهزیستی،
بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) ،ســازمان برنامه و بودجــه ،بانک مرکزی،
خیرین مسکن ساز ،بسیجسازندگی ،سازمان اوقاف

و آســتان قدس رضوی تشکیل شــده که جلسات
کارشناسی آن در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این کمیته
هدفگذاری برای احداث  ۲۰۰هزار واحد مسکونی را
دارد تصریح کرد :جامعه مخاطب هم اکنون شناسایی
شده و در حال ورود به برنامه اجرایی هستیم.
به گفته محمود زاده ،هم اکنون تخصیص نیازها در
بخش زمین و مصالح ساختمانی در حال انجام است.
برنامه طی ماههای گذشته با سرعت مناسبی جلو رفته
و انشااهلل به زودی عملیاتی میشود.
حســن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در جلسه
هیئت دولت دولت اعالم کــرد زمین کافی به قیمت
ارزان برای شــهرک ســازی و افراد کم توان فراهم
میکنیم .تالش این اســت که بنیاد مســکن برای
روستاها تا پایان سال  ۲۰۰هزار واحد را آماده کند و
تحویل دهد.
عرضه شکر ۸۷۰۰تومانی در فروشگاههای زنجیرهای و

کوچک شدن اقتصاد کشورهای همسایه ادامه دارد

میادین میوه و تره بارشکر معاون امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) تهران
اعالم کرد که به منظور تامین شکر مورد نیاز خانوار،
صنف و صنعت تهران در تابستان بیش از  ۵۸هزار و
 ۸۸۴تن شکر سفید به قیمت هر کیلو  ۸۷۰۰تومان
اختصاص پیدا کرد.
مجتبی شــیر قاضی در گفتوگو با ایسنا ،اظها کرد:
شکر مصارف خانوار (توزیعی و صنفی) در قالب بسته
بندی یک کیلوگرمی به قیمت مصوب  ۸۷۰۰تومان
عرضه خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول مراکز توزیعی این کاال ،از
طریق فروشــگاههای زنجیره ای ،صنوف منتخب،
فروشگاههای دولتی و سازمان میادین میوه و تره بار در
سطح استان است .وی در پایان تصریح کرد :کمبودی
در تامین مایحتــاج ضروری مردم وجــود ندارد و با
تدابیر صورت گرفته به صورت فصلی و موردی کاالها
درشبکه توزیعی عرضه خواهد شد.

رشد اقتصادی عربستان و گرجستان باز هم منفی
باقی ماند.
به گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس،
طبق اعالم مرکز آمار گرجستان ،رشد اقتصادی این
کشور افزایش یافته اما در محدوده منفی باقی مانده
است؛ تا جایی که در  ۱۲ماه منتهی به می ،نرخ رشد
اقتصادی این کشور با  ۳.۱درصد افزایش نسبت به
دوره مشابه منتهی به ماه قبل به منفی  ۱۳.۵درصد
رسید که تقریبا برابر با رقمی است که پیشتر انتظار
می رفت.
به گفته این مرکز ،رشــد اقتصادی پنج ماه نخست
این کشور منفی  ۵.۴درصد بوده است.
متوسط رشد اقتصادی ســاالنه گرجستان در بازه
زمانی  ۲۰۱۲تــا  ۲۰۱۹برابر بــا ۳.۸۴درصد بوده
است که باالترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۸.۴
درصدی دسامبر ۲۰۱۳و کمترین رشد نیز مربوط به
رشد منفی  ۰.۸درصدی دسامبر  ۲۰۱۲بوده است.

پیش از این بانک توسعه و بازسازی اروپا در گزارشی
برای گرجستان رشد اقتصادی منفی ۵.۵درصدی
را پیــش بینی و اعالم کــرده بود :انتظــار می رود
ســال آینده این میزان به  ۵.۵درصد افزایش پیدا
کند .رشــد بخش خدمات و گردشــگری احتماال
بیش از ســایر بخش ها تحــت تاثیر کرونــا قرار
خواهد گرفت.
از سوی دیگر رشد اقتصادی دومین صادرکننده
بزرگ نفت در جهان نیز کماکان در سطح ناامید
کننده ای باقی مانده اســت؛ به گونهای که رشد
تولید ناخالص داخلی این کشــور در ســه ماهه
نخســت امســال به منفی یک درصد رسید که
سومین رشــد متوالی فصلی منفی این کشور و
بدترین عملکــرد فصلی در طول دو ســال اخیر
محسوب می شود.
در بین بخش هــای مختلف ،بخش نفت با رشــد
منفــی  ۴.۶درصدی بیشــترین تاثیــر را در ثبت

این رقم داشــته اســت و گاز با رشــد منفی ۲.۹
درصدی در رده بعدی قرار دارد .بیشــترین رشــد
طی این مدت مربــوط به رســتوران و هتلداری با
 ۴.۸درصــد بوده اســت و معــدن بــا  ۴.۶درصد
و حمــل و نقل بــا  ۴.۱درصــد در رده های بعدی
قرار دارند.
متوسط رشــد اقتصادی عربســتان در بازه زمانی
 ۱۹۶۹تــا  ۲۰۱۹معــادل  ۳.۹۲درصــد بــوده
که بیشــترین رشــد ثبت شــده مربوط به رشد
 ۲۴.۲درصدی ســه ماهــه چهارم ســال  ۱۹۷۳و
کمترین رشــد ثبت شــده نیــز مربوط به ســه
ماهه چهارم ســال  ۱۹۸۲با منفــی  ۲۰.۷درصد
بوده است.
طبق پیــش بینــی صندوق بیــن المللــی پول،
اقتصــاد عربســتان در ســال جــاری احتماال در
مقایســه با ســال قبل  ۶.۸درصد کوچک خواهد
شد.

ثبت بدترین عملکرد تاریخ اقتصاد کانادا
داده های جدید نشان می دهد بین ماه های مارس و آوریل ،یک
پنجم اقتصاد کانادا آب رفته است.
به گزارش سی بی سی ،در سه ماهه منتهی به می اقتصاد کانادا
 ۱۱.۶درصد کوچک تر شده است که این رقم ،بدترین عملکرد
تاریخ معاصر اقتصاد این کشور محسوب می شود .تنها در دو ماه
مارس و آوریل اقتصاد کانادا  ۲۰درصد کوچک شده که همین
عملکرد نیز بیشترین تاثیر را در ثبت این آمار عجیب و بی سابقه
داشته است.

تعطیلی گسترده کسب و کارها در نتیجه شیوع کرونا و سقوط
قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله دالیل مهم ثبت رشد
منفی  ۱۱.۶درصدی اقتصادی کانادا در ســه ماهه منتهی به
آوریل بوده است ساخت و ســاز با رشد منفی  ۲۲.۹درصدی و
تولیدات صنعتی با رشد منفی  ۲۲.۲درصدی تاثیر زیادی را در
ثبت این عملکرد داشته اند اما بیشترین نقش در این بین مربوط
به حمل و نقل با ســقوط عجیب  ۹۷.۴درصدی و رستوران و
هتلداری با رشد منفی  ۴۴.۲دصردی بوده است.

ثبتنام شاغلین و بنگاههای فاقد بیمه متاثر از کرونا از دوشنبه

تهران -ایرنــا  -وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی از صبح امــروز (پنجشــنبه)
پیامک دعوت از متقاضیان فاقد بیمه برای
دریافت تســهیالت کرونا را ارســال کرد و
براین اســاس افراد میتوانند از دوشــنبه
آینــده ( ۱۶تیرماه) با مراجعه به ســامانه
کارا بخش تســهیالت کرونایــی ثبتنام
کنند.
با شــیوع ویروس کرونا در کشور ،تصمیم
گرفته شــد با اعطای تســهیالت از بیکار
شــدن دائمــی افــرادی که تحــت تاثیر
ویــروس کرونا خانهنشــین شــده بودند،
جلوگیــری و از فرصتهــای شــغلی
حمایت شود.
پس از بررســیهای انجام شــده در ستاد
ملی مقابله بــا کرونا و طبق اعــام بانک
مرکزی ۱۴ ،رسته اصلی با  ۵۵زیررسته که
یک میلیــون و  ۲۰۰بنگاه را دربرمیگیرد،

مشمول دریافت وام شناسایی شدند و برای
کارفرمایان ایــن بنگاهها پیامک برای ثبت
اطالعات در سامانه کارا ارسال شد.
با وجود این که در شروط دریافت تسهیالت
حفظ اشتغال موجود ذکر شده بود ،عیسی
منصوری معاون اشــتغال وزارت تعاون در
۱۹خرداد  ۹۹در نشست خبری با اصحاب
رسانه از برداشته شــدن شرط حفظ تمام
نیروهای کار بــرای پرداخت تســهیالت
کرونا خبر داد و گفت کــه متقاضیان وام و
تسهیالت کرونا از روز شنبه  ۲۴خرداد ماه
باید به شعبی که در ســامانه بیمه بیکاری
اعالم کــرده مراجعه و تســهیالت خود را
دریافت کنند.
وی همچنین سه شنبه گذشته در گفت و
گو با ایرنا اظهارداشت :تاکنون حدود ۹۰۰
هزار نفر در ســامانه ثبت نــام کردند و در
حال حاضر نیز حدود  ۷۶هــزار پرونده در

از سوی دیگر اما ،رشد بخش نفت و گاز منفی  ۱.۸درصد بوده
است و بخش کشــاورزی نیزتنها  ۰.۰۲درصد کوچک تر شده
است.
دفتر پارلمانی بودجه کانادا پیش بینی کرده اســت در سناریو
بدبینانه ،اقتصاد کانادا امسال  ۱۲درصد کوچک شود که بدترین
وضعیت مربوط به سه ماهه دوم سال با رشد منفی  ۲۰درصدی
خواهد بود .حتی در سناریو خوش بینانه نیز اقتصاد این کشور
حدود پنج درصد کوچک خواهد شــد که در هــر دو صورت،

شعب بانکها وجود دارد و تاکنون  ۴۰هزار
میلیارد ریال پرداخت شده است.
منصــوری در ایــن گفــت و گــو درباره
پرداخت تســهیالت به کســب و کارهای
فاقد بیمــه ،گفــت :در مذاکراتــی که با
دستگاهها و تشکلهای مختلف انجام شد،
خواســته شــد که اطالعات افراد شاغل و
بنگاههــای فاقد بیمــه را ارایــه دهند و
تاکنون نیــز اطالعات قابــل توجهی ارایه
شده است.
براســاس این گزارش مدیر روابط عمومی
وزارت تعــاون امروز در حســاب کاربری
خــود در توییتر نوشــت :از صبــح امروز
(پنجشــنبه)  ۱۲تیرماه پیامــک دعوت
از متقاضیان مشــمول ارسال شــد و افراد
میتوانند از دوشنبه ( ۱۶تیرماه) با مراجعه
به سامانه کارا بخش تســهیالت کرونایی
ثبت نام کنند.

بدترین عملکرد آن از زمان ثبت گزارش ها در سال ۱۹۶۱تاکنون
بوده است .این دفتر هم چنین نسبت به رسیدن کسری بودجه
دولت به رقم بی سابقه  ۱۸۱میلیارد دالر هشدار داده است که
معادل  ۱۲.۷درصد کل اندازه اقتصاد کانادا است.
پیش از این رئیس بانک مرکزی کانادا با اشــاره به بازگشــایی
تدریجی کســب و کارها گفته بود :پیامدهای کووید ۱۹-روی
اقتصاد کانادا بلندمدت خواهد بود و ما یک مسیر احیای رشد
طوالنی وناهموار را پیش رو خواهیم داشت .تیف مک لم با اشاره

به اینکه بانک مرکزی کانادا انتظار دارد با بازگشت تدریجی مردم
به کارهای خود شاهد ثبت رشد فصلی مثبت در سه ماهه سوم
سال باشیم افزود :البته این مساله نباید این انتظار اشتباه را به
وجود بیاورد که همه چیز خیلی سریع به حال اول بر می گردد.
متوســط رشــد اقتصادی کانادا در بازه زمانی ۱۹۹۷تا ۲۰۱۹
معادل  ۰.۲درصد بوده است که باالترین رقم ثبت شده مربوط
به سپتامبر  ۲۰۰۳با  ۱.۲درصد و کمترین رقم ثبت شده مربوط
به دسامبر  ۲۰۰۸با منفی  ۱.۴درصد بوده است.

افزایش جهانی مصرف آب در گرمای کرونا

در حالی که هر روز گزارشهایی در خصوص افزایش شمار
مبتالیان به بیماری مرگبار کرونا در جهان به گوش میرسد
و مقامهای بهداشتی جهان ،شستشوی کامل دستها را یکی
از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتال به این بیماری مرگبار
برشــمردهاند،نگرانیها در خصوص بحران کمآبی هر روز
بیشتر میشــود .گزارشهای خبری نشان می دهد مساله
کمآبی در کشورهایی مانند ایران که بر روی کمربند خشک
قرار دارند ،در مقایسه با سایر کشورها چشمگیرتر است.
افزایش شمار مبتالیان به بیماری کرونا در جهان و چگونگی
تامین آب ســالم برای جوامعی که با خطر کــم آبی روبرو
هستند،سبب نگرانی مضاعف کارشناسان شده است.
کارشناســان همچنین کمبود آب را یکی از تبعات جهانی
بیماری کرونا برشمرده اند.
آمارهای جهانی نشان می دهد با تشــدید بیماری کرونا،
مصرف آب در کشــورهای مختلف به مرز نگران کنندهای
رسیده است و چنانچه تدابیر خاصی در این خصوص اتخاذ
نشود در آینده شاهد کمبود شدید منابع آبی در کشورهایی
هستیم که با معضل کمآبی روبرو هستند .به گزارش ان بی

سی ،سازمان بهداشت جهانی بر این باور است بیش از نیمی
از جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵با معضل کم آبی روبرو خواهد
شد .در این گزارش همچنین بر لزوم استفاده بهینه از منابع
آبی و همچنین صیانت از محیط زیست تاکید کرده است.

اوج مصرف آب و برق در ایران
از آنجایی که از نظر جغرافیایی ایران بر روی کمربند خشک
و نیمه خشک قرار گرفته است و میزان نزوالت جوی حدود
یک سوم تا یک چهارم کمتر از متوسط جهانی است،توجه به
معضل کم آبی بیش از پیش اهمیت می یابد.
همچنین افزایش دمای هوا و شستوشــوهای مکرر برای
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا سبب افزایش بی سابقه
مصرف آب و برق در کشور شده است.
در پایان بهار امسال رکورد  ۵۷هزار مگاوات در مصرف برق
در ایران به ثبت رسید که این عدد نسبت به مدت مشابه سال
قبل حدود  ۱۰هزار مگاوات افزایش داشته است .به همین
علت تا خردادماه حدود ۶۰میلیون لیتر گازوییل در نیروگاهها
مورد استفاده قرار گرفته است .از زمان شیوع بیماری کرونا در

ایران و همچنین گرم شدن هوا میزان مصرف آب نیز مانند
برق رو به افزایش نهاده است.
به گفته «محمدرضا کرمینژاد» معاون نظارت بر بهرهبرداری
شرکت آب استان تهران مصرف آب در سطح استان در پی
گرمای هوا و رعایت مسائل بهداشــتی در مقابله با ویروس
کرونا افزایش یافته است .کرمینژاد می گوید میزان مصرف
آب در سطح استان از  ۳۱خردادماه تا  ۶تیرماه امسال و در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۶درصد ،معادل
 ۱۹۰هزار و  ۴۹۰مترمکعب افزایش داشــته است و طی
روزهای بعدی نیز روند افزایش مصرف ادامه یافت.
به گفته وی ساکنان استان در این مدت سه میلیون و ۶۵۲
هزار مترمکعب آب مصرف کردنــد در حالی که مصرف در
مدت مشابه سال گذشته سه میلیون و  ۴۶۲هزار مترمکعب
بود .کرمی نژاد با تاکید بر اینکه روند مصرف آب تهران روند
افزایشی پیدا کرده اســت ،بیان کرد :با این میزان مصرف و
افزایش گرمای هوا ،شاهد مصرف چهارمیلیون مترمکعبی
خواهیم بود و شــرکت آب و فاضــاب در تامین آب دچار
چالش خواهد شد.

روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره  |1952شنبه  14تیرماه info@kASBOKARNEWS.ir 1399

2

قیمت سکه ۹میلیون و ۵۵۰هزارتومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ۱۲تیرماه ۱۳۹۹در جریان معامالت بازار آزاد تهران به ۹میلیون و ۵۵۰هزارتومان رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸میلیون و ۸۵۰هزار تومان و هر قطعه نیم سکه ۴میلیون و ۷۵۰هزار تومان ،هر قطعه ربع سکه ۲میلیون و ۶۴۰هزار تومان و هر
قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۶۹و ۷۹سنت و هر گرم طالی ۱۸عیار ۸۹۳هزار و ۳۸۹تومان است.

اقتصاد
ایرانوجهان

نشریه فوربس بررسی کرد

اخبار

ادامه روند صعودی طال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

شبکهبانکی ۲هزارو ۴۰۰واحد
تولیدیراتملککردهاست

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
گفت :شــبکه بانکی حدود  ۲هــزار و  ۴۰۰واحد
تولیدی را تملک یا تعطیل کردهاند که در ســال
جهش تولید باید برای فعالسازی آنها اقدام کنیم.
میثم زالی روز چهارشــنبه در ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید استان قزوین ،افزود :اگر موضوع ورود
شبکه بانکی به تملک واحدهای تولیدی را جدی
نگیریم ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی
دیگر تعطیل شــده یا تا تحت تملک بانکها قرار
گیرند.وی اضافه کرد :این شــرایط درست نیست
و اگر واحــد تولیدی وثایــق کافــی را دارد نباید
برای پرداخت تســهیالت به آن ،محدودیتهای
زیادی وضع کرد یا آن را تحت تملک قرار داد.زالی
افزود :اگر ارزش مالی یــک کارخانه  ۳۰۰میلیارد
تومان است نباید برای دریافت  ۱۵میلیارد تومان
تسهیالت به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد.
این مسوول با اشاره به مشکالت مختلف واحدهای
تولیدی ،اضافه کرد :اگر ماده  ۶۱قانون تســهیل و
رفع موانع تولید که در خصوص مشکالت واحدهای
تولیدی و تعیین تکلیف بدهیهای معوقه آنها است
اجرا شود ،بسیاری از مشکالت صنایع حل میشود
و از ارجاع پروندهها به دســتگاه قضا جلوگیری به
عمل خواهد آمد.وی اضافه کرد :برای حل و فصل
بدهیهای معوقــه واحدهای تولیــدی باید یک
کارگروه متشکل از یک کارشناس حقوقی از سوی
واحد تولیدی ،نماینده بانکها و ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید تشکیل شده و برای رفع این مشکالت
تصمیم گیری کنند.در ادامه این جلسه مشکالت
چند واحد تولیدی اســتان مورد بحث و بررســی
قرار گرفت.

قیمت جهانی طال در حالی
بــه باالترین ســطح خود از
سال  2011رسیده است که
برخی تحلیلگران میگویند با
توجه به شرایط کنونی اقتصاد
جهانی ،احتمال صعود طال به قلههای قیمتی باالتر نیز
وجود دارد.در حالــی که طالی جهانی قلههای قیمتی
جدید را یکی پس از دیگری فتح میکند ،سرمایهگذاران
و تحلیلگران بازار طال هــرروز گمانهزنیهای تازهای را
درباره اینکه آیا رالی قیمتی طال همچنان ادامه خواهد
یافت یا اینکه بهزودی روند نزولی آغاز خواهد شد ،مطرح
میکنند.در این میان تحلیلگران نشریه فوربس معتقدند
که رشد انفجاری قیمت طال میتواند تحت تأثیر چهار
عامل زیر همچنان ادامه یابد:
موج دوم شیوع ویروس کرونا
بروز نشانههایی از احتمال آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا
در جهان ،باعث تشدید نااطمینانی و ریسکگریزی بیشتر
در بین سرمایهگذاران شده است .تعداد موارد ابتال به بیماری
کووید 19-در جهان بهســرعت در حال افزایش اســت.
اگرچه با توجه به ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی در اغلب
کشورهای جهان -پس از مدتی تعطیلی برای پیشگیری از
گسترش ویروس کرونا -انتظار میرفت که افزایش نسبی
رئیس جمهور گفت :نبایــد بگذاریم که از وضعیت
هشــدار به وضعیت قرمز در موضــوع کرونا تغییر
وضعیــت دهیم.روحانــی رئیس جمهــور صبح
(پنجشــنبه) در آئیــن بهره بــرداری از طرحهای
ملی وزارت نیرو ،اظهار داشــت :از اینکه از ظرفیت
انرژیهای تجدید پذیر استفاده خوبی شده و با توجه
به شرایط اقلیمی کشــورمان ،از انرژی خورشیدی
بهره کافی برده شود ،خوب است .نیروگاه خورشیدی
انرژی پاک و بدون آب اســت.وی افزود :این خوب
است که در نیروگاههای خورشیدی از کیلووات به
مگاوات آمــده ایم .این کار بزرگی اســت که امروز

خبر

پرریسک بیشتر فاصله خواهند گرفت و به دارایی امن
(طال) روی خواهند آورد.
جنگ تجاری آمریکا و چین
چین کشوری نیست که دست روی دست بگذارد و به
ترامپ اجازه زورگویی بدهد .تنشهایی که بر سر بحران
کرونا بین آمریکا و چین ایجاد شده ،فاز نخست توافق
تجاری بین دو کشور را بسیار شکننده کرده است .چین
واردات اقالم کشاورزی و طیور از آمریکا را کاهش داده
است .ابهامات در خصوص آینده توافق تجاری آمریکا و
چینافزایش یافتهوبحثاحتمال فروپاشی توافق تجاری
مطرح اســت .عالوه بر این ،چین مواضع آمریکا درباره
مسئله هنگکنگ را دخالت در امور داخلی خود میداند
و از این قضیه بهشدت ناراضی است.

در تعداد موارد ابتال به این بیماری رخ دهد ،اما این افزایش
ال در برخی مناطق از کنترل خارج شده است.
عم ً
احتمال وضع تعرفههای جدید بر کاالهای
اروپایی
دونالد ترامپ کــه به دامن زدن بــه تنشهای تجاری
شهرت دارد ،هفته گذشته بحث وضع تعرفههای جدید

بر کاالهای اروپایی را پیش کشــید .دولت ترامپ وضع
تعرفههای جدید بر  3.1میلیارد دالر از کاالهای وارداتی
از انگلیس ،اسپانیا ،فرانسه و آلمان را در دست بررسی
دارد .اگر تنشها بر سر این مسئله تشدید شود و ترامپ
از موضع خود عقبنشــینی نکند (بهعنوان تاکتیکی
برای قوی نشان دادن خود در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا) ،سرمایهگذاران احتماالً از داراییهای

روحانی:

باید مراقب باشیم وضعیت هشدار کرونا قرمز نشود
نیروگاه خورشــیدی  ۱۰مگاواتی افتتاح میکنیم.
این موضوع برای ما بسیار مهم است .باید با توسعه
تکنولوژی به ســمتی برویم که هر کسی پشت بام
خودش را تبدیل به نیروگاه خورشیدی کند و مازاد
را به دولت بفروشد .ما برای آینده باید به این سمت
حرکت کنیم.روحانی گفت :این خوب اســت که با
افتتاح سد و خط انتقال آب ،مردم از آب آشامیدنی

با کیفیتی برخوردار خواهند شد .همانطور که وزیر
نیرو گفتند ،اگر ایــن افتتاح نبود به مانند ســال
گذشته با مشکل قطعی آب روبرو بودیم .کار بسیار
ارزشمندی است که انجام گرفته و خط انتقالی به
طول  ۷۷کیلومتر امروز افتتاح میشود .همچنین
مردم سعادت شهر هم امروز از این طرح برای بهره
بردن از آب آشــامیدنی بهره میبرند .همانطور که

وضعیت اشتغال در آمریکا
آمار هفتگی تقاضای مســتمری بیــکاری در آمریکا
نشاندهنده اوضاع نامناسب بازار کار در این کشور است.
از طرفی در پی افزایش موارد ابتال به بیماری کووید19-
در برخی مناطق آمریکا ،تعدادی از فروشگاهها تعطیل
شدهاند و این میتواند روند بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا
به سطوح قبل از بحران کرونا را کُندتر کند .شرکت اپل از
جمله شرکتهایی است که اخیرا ًفروشگاههای خود در
مناطقی که به عنوان کانون شیوع ویروس کرونا در آمریکا
شناخته میشوند را تعطیل کردهاند.
اشاره کردم ما در هر فرصت دو ماهه به یک تصفیه
خانه می رســیم .در طول این هشت ســال از آغاز
دولت تا پایان آن ،هر دو ماه یک تصفیه خانه افتتاح
میکنیم که این برای ما بسیار خوب است .در ایام
باســعادت میالد امام رضا (ع) هستیم و با توسل به
ایشان امروز این افتتاحها را انجام میدهیم.رئیس
جمهور گفت :از مردم عزیز فــارس میخواهم که
به توصیههای بهداشتی گوش دهند تا به خوبی از
شرایط سخت امروز عبور کنیم .نباید بگذاریم که از
وضعیت هشــدار به وضعیت قرمز در موضوع کرونا
تغییر وضعیت دهیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

رشد  16.2درصدی تولید فوالد و افزایش  32درصدی درآمد فروش فوالد

مستاجران تنها سود و کارمزد وام ودیعه را پرداخت کنند

در سه ماهۀ نخست سال  1399تالش مدیریت و کارکنان
فوالد مبارکه به بار نشســت و به ثبت رکوردهای تولید در
نواحی آهنسازی ،فوالدســازی و ریخته گری مداوم ،نورد
گرم و سرد فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا منجر شد و در
پی تالش همه جانبۀ کارکنان ،در بازۀ زمانی مذکور درآمد
این شرکت  32درصد رشد داشــت.حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه در این خصــوص گفت :از ابتدای
سال جاری و پس از اینکه رهبر معظم انقالب شعار «جهش
تولید» را در دستور کار تولیدکنندگان و صنعتگران کشور
قرار دادند ،با توجه به اهداف ترسیم شدۀ سال 1399در فوالد
مبارکه ،همۀ مدیران و کارکنان شــرکت عزم خود را جزم
کردند تا همانند سال های گذشته راهبرد ایشان را جامۀ عمل
بپوشانند و در شرایط تحریم ،شیوع ویروس کرونا و کاهش
قیمت جهانی نفت ،اقتصاد کشور را یاری کنند.وی در تشریح
کسب این موفقیت ها گفت :در بخش تولید فوالد خام ،فوالد
مبارکه در سه ماهۀ ابتدایی ســال ،به همت همکاران این
حوزه توانســت یک میلیون و  896هزار و  191تن تختال
تولید کند که این میزان تولید در مقایســه با مدت مشابه
سال قبل (یک میلیون و  631هزار و  812تن) حاکی از رشد
 16.2درصدی است.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ادامه
با اشاره به اهمیت تأمین حداکثری انواع محصوالت فوالدی
تخت برای کشور افزود :عالوه بر تالش همکاران ناحیۀ نورد
گرم فوالد مبارکه ،همکاران بلندهمت مجتمع فوالد سبا هم
در بهار سال جاری خوش درخشیدند و توانستند در بخش
کالف گرم با  9درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال

قبل ( 340هزار و  26تن) به رکورد تولید  370هزار و 668
تن دست یابند .ضمن اینکه همکاران این مجتمع همچنین
در سه ماهۀ نخست سال جاری  2میلیون و  441هزار و 342
تن آهن اسفنجی تولید کردند و توانستند نسبت به مدت
مشابه ســال قبل ( 2میلیون و  328هزار و  481تن) رشد
 4.8درصدی را به ارمغان آورند.عظیمیان در بخش دیگری
از سخنان خود به میزان درآمد ناشی از فروش محصوالت
این شرکت در سه ماهۀ ابتدایی سال  1399اشاره و تصریح
کرد :فروش این شرکت در مدت یادشده با رشد  32درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از  126هزار میلیارد
ریال افزایش یافته است.وی با تأکید بر افزایش  31درصدی
فروش فوالد مبارکه در خردادماه  99نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،افزود :میزان فروش در این ماه به بیش از  49هزار

میلیارد ریال افزایش یافته است.مدیرعامل فوالد مبارکه در
ادامه به فروش مقداری این شرکت در سه ماهه ابتدایی سال
جهش تولید اشاره و اضافه کرد :در سه ماهۀ نخست امسال
یک میلیون و  248هزار تن محصوالت گرم 364 ،هزار تن
محصوالت سرد 74 ،هزار تن انواع محصوالت پوشش دار و
 236هزار تن از دیگر محصوالت و درمجموع  2میلیون و 22
هزار تن محصوالت شرکت به فروش رسیده است.مدیرعامل
فوالد مبارکه در ادامه تأکید کرد :به یاری خداوند و باهمت
همۀ مدیران و کارکنان گروه در ســال جهش تولید همۀ
اهداف ترسیم شده در تولید ،اجرای توسعه ها و روند روبه
رشد فناوری گروه فوالد مبارکه محقق خواهد شد و تمامی
سهامداران و ذینفعان بیشازپیش از دارا بودن سهام شرکت
منتفع خواهند شد.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

فوالد مبارکه یک شرکت سرآمد است

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در
دیدار با معاون نیروی انسانی و سازماندهی ،مدیر روابط
عمومی و جمعی از مدیران مجموعــۀ معاونت نیروی
انسانی از فوالد مبارکه به عنوان شرکتی سرآمد در تولید،
اشتغال و رضایت مندی نیروی انسانی شاغل یاد کرد.
کامران کالنی ،اجرای فرایندها و سیستم های کارآمد در
فوالد مبارکه را از نقاط قوت این شرکت دانست و گفت:
این فرایندها و سیستم ها از ابتدا در این شرکت اجرا و به
کار گرفته شدهاند و این امر قابل تقدیر است.وی تصریح
کرد :نوآوری و استقرار این سیستم ها عالوه بر موفقیت
روزافزون شرکت ،به ارتقای روابط کار و همچنین بهبود
ارتباط میان فوالد مبارکه و این ادارۀ کل کمک می کند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی اصفهان در ادامه
افزود :در حوزۀ کارآفرینی ،با تشکیل اتاق فکر می توان
به دستاوردهای جدیدی نائل شد؛ همان گونه که فوالد
مبارکه تاکنون در بســیاری از حوزه ها پیش قدم بوده
است .ضمن اینکه این شرکت می تواند با ظرفیت علمی
و تجربی قابلتوجهی که در اختیار دارد ،در این زمینه نیز
بیش از پیش یاریگر ادارۀ کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان اصفهان باشــد.وی در ادامه گفت :ریل گذاری
اشــتغال باید صورت گیرد و فوالد مبارکه همانگونه که

به موضوع اشتغال توجه ویژهای دارد ،می تواند در این
خصوص نیز راهگشا باشــد.کالنی تصریح کرد :در همۀ
زمینه های یادشده شرکت فوالد مبارکه می تواند الگوی
بسیار خوبی برای سایر سازمان ها باشد.در این دیدار که در
دفتر مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
صورت گرفت ،اکبری محمدی معاون نیروی انســانی،
ایرج ترابی مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران نیروی
انسانی شرکت فوالد مبارکه نیز ضمن استقبال از توسعۀ
همکاری با ادارۀ تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،زمینه های
همکاری هرچه بیشــتر در این حوزه را تشریح کردند.

اکبری محمدی به روابط و همکاریهای نزدیک بر محور
قانون میان شرکت فوالد مبارکه و ادارۀ تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان اشــاره کرد و اقدامات فوالد مبارکه در
محورهای توســعه و اجرای پروژه های جدید خصوصا
احداث خط نورد گرم  ،۲بومیسازی قطعات ،تجهیزات
و فرایندها و ســرمایه گــذاری و همچنین تحقیقات و
اقدامات ریســکپذیر صنعت فوالد را رویکردهای این
شرکت در زمینۀ توسعۀ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
در سطح کشور دانست و خواستار همکاریهای بیشتر در
این زمینه شد.

وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه متقاضیان طرح
اقدام ملی مســکن  ۳۴سال ســن دارند ،گفت :مبلغ
تسهیالت مستأجرانی که کد رهگیری دارند ،در اختیار
مالک خانه قرار میگیرد و مستاجران تنها سود و کارمزد
آن را پرداخت میکنند و بعد از اتمام قرارداد ،مبلغ ودیعه
به بانک برگردانده می شــود.محمد اسالمی وزیر راه و
شهرسازی د گفت :اثاثکشی و جابهجایی وسایل یکی
از عوامل موثر در گسترش بیماری کروناست ،به همین
دلیل ستاد ملی کرونا مصوبهای داشت مبنی بر این که
قراردادها به مدت دوماه عینا تمدید شــود و پس از آن
مصوبه جدیدی را داده است که قراردادها تمدید شود و
حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر شهر را اعالم کرده
است .این مصوبه برای مدیریت بازار و برای جلوگیری از
افزایش قیمتهای غیرمنطقی که بعضیها خودسرانه
اعمال کردند داده شده اســت .از همه دست اندرکاران
در هر پست و مقامی درخواست دارم تا برای اجرای این
مصوبه که آرامشبخش برای مردم است؛ اهتمام بورزند.
وزیر راه و شهرســازی درخصوص بسته حمایتی ادامه
داد :تالش شد تا که بخشی از تسهیالتی که ستاد کرونا
درنظر گرفت بود به مستاجرینی که در گروههای هدف
قرار میگیرند و واحدهای مسکونی آنان مطابق الگوی
طرح جامع مسکن است ،ارائه شود.وی افزود :این مبلغ
به عنوان کمک به پول پیش (مبلغ ودیعه) آنان است که
با هماهنگی بانکهای عامــل در اختیار مالک (موجر)
قرار میگیرد و مستاجرین فقط کارمزد آن را پرداخت
میکنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررســید قرارداد به
بانک مسترد میشــود .مبلغ آن هنوز مشخص نشده

است و بعد از پرداخت تسهیالت به مشاغل در مراحل
بعد تسهیالت مســتاجران پرداخت می شود.اسالمی
اظهارداشــت :حداکثر افزایش اجارهبها در شهر تهران
 ۲۵درصد ،در ۷کالنشهر ۲۰درصد و در سایر شهرها۱۵
درصد اعالم شده است .البته باید تمدید قراردادهای اجاره
در سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور ثبت شود و
کد رهگیری دریافت کنند؛ نکته مهم اینکه اگر مستاجر
به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند،
با حکم دادگاه ،حکم تخلیه برایش صادر میشود و طی
دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک در این دوره نسبت به
فروشخانهخودبهصورترسمیاقدامکندومعامل هثبت
و کد رهگیری دریافت شده باشد ،مستاجر ظرف دوماه
باید خانه را تخلیه کند.وزیر راه وشهرسازی با توضیح در
خصوص صندوق پسانداز یکم تاکید کرد :بانک مسکن
در سه سال گذشته که صندوق پسانداز یکم فعال بوده
حدود  ۱۶۰هزار نفر را از این طریق خانهدار کرده و اکنون
در طرح اقدام ملی مسکن کسانی که در سامانه ثبتنام
کردند و همزمان در صندوق پسانداز یکم حساب دارند
در اولویت واگذاری واحدهای مسکونی هستند.وی گفت:
وزارت راه وشهرسازی تکلیف خود را برای خانهدار کردن
مردم با طرح اقدام ملی مسکن انجام میدهد ،در حال
حاضر به صورت گسترده از مردم ثبتنام و پروژهها آغاز
شده است .امیدوارم در بازهای دوساالنه قشر کثیری از
مردم واجد شرایط صاحبخانه شوند.اسالمی اعالم کرد:
معدلسنیثبتنامکنندگانطرحاقدامملیمسکنبعد
از پاالیش ۳۴ ،سال است .در حقیقت با این کار جامعه
جوان صاحب خانه میشوند.

تجارت خارجی با اوراسیا از ۲.۴میلیارد دالر عبور کرد

ســخنگوی گمرک گفت:میزان تجــارت خارجی
ایران با اتحادیه اوراســیا از زمــان اجرای موافقت
نامه تجارت ترجیحی تا پایــان خرداد ماه ،از حیث
ارزش به دو میلیارد و ۴۱۷میلیــون و ۸۳۰هزارو
 ۳۲دالر رســیده اســت.به گزارش گمرک ،سید
روح اله لطیفی ســخنگوی گمرک اظهار داشت :از
پنجم آبان سال  ۹۸موافقت نامه تجارت ترجیحی
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شده
است و از آن زمان تا پایان خرداد سال جاری یعنی
در مدت زمان هفت ماه و  ۲۶روز ،که بیش از نیمی از
این زمان کشور و منطقه درگیر ویروس کرونا بوده،
تجارت کشور به این اتحادیه به بیش از  ۲.۴میلیارد
دالر رسیده است.
وی افزود :به دلیل اینکه کاالی اساسی اقالم اصلی
سبد خرید ایران از کشورهای عضو این اتحادیه را
تشکیل میدهد و از طریق بنادر شمالی به صورت
عمده وارد کشــور میشــوند  ۷۲درصد تجارت با
اوراسیا سهم واردات و  ۲۸درصد از آن سهم صادرات

کشورمان را تشــکیل میدهد.دبیر شورای اطالع
رســانی گمرک گفت :میــزان واردات ترجیحی از
اوراســیا بیش از یک میلیــارد و ۱۶۹میلیون و۴۴
هزارو  ۹۶۵دالر از ســرجمع بیــش ازیک میلیارد
و ۷۳۷میلیون دالر ،واردات اســت ضمن آنکه این
میزان واردات از حیث وزنی بالغ بر ۵میلیون و۲۰۷
هزار و  ۹۷۸تن کاال را شامل شده است.وی افزود:
این در حالی است که میزان صادرات کشورمان به
این اتحادیه بیش از  ۶۸۱میلیــون دالر واز حیث
وزنی بیش از یک میلیون و  ۶۵۵هزار و  ۶۱۴تن کاال
بوده است.لطیفی در ادامه گفت :اصلی ترین شرکای
صادراتی ایران در اوراســیا به ترتیب فدراســیون
روســیه با بیش از  ۵۴درصــد وارزش دالری ۳۶۷
میلیــون دالر ،ارمنســتان با  ۲۴درصــد از میزان
صادرات وبا ارزش  ۱۶۴میلیون دالر وقزاقستان با
بیش از  ۱۵درصد وارزش  ۱۰۴میلیون دالر هستند
و پس از این کشورها ،قرقیزستان با  ۳۸میلیون دالر
وروسیه سفید با بیش از  ۹میلیون دالر قرار دارند.

دامنه نوسان صندوقهایETF
به ۱۰درصدکاهشمییابد

ســازمان بورس اعالم کرد :دامنه نوسان روزانه
صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله سهامی
و مختلط در بورس تهران از روز دوشــنبه (۱۶
تیرماه) به  ۱۰درصد کاهش مییابد.بورس اوراق
بهادار تهران امروز پنجشنبه در اطالعیهای اعالم
کرد :دامنه نوســان روزانه صندوقهای سرمایه
گذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس
اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه ( ۱۶تیر ماه) به
 ۱۰درصد کاهش مییابد.الزم به ذکر است ،در
روز گذشته معامالت دارا یکم به دلیل اختالف
قابل توجه قیمت سفارشات وارد شده با خالص
ارزش روز داراییهای صندوق ســرمایه گذاری
واسطهگری مالی یکم مورد تایید قرار نگرفت.
وزارت راه و شهرسازی:

افزایش  ۱۲۱درصدی قیمت
مسکندرتهران

بررسی آمار رســمی وزارت راه و شهرسازی
حاکی از آن است که از مهرماه  ۹۷تا خرداد ۹۹
قیمت مسکن در تهران  ۱۲۱درصد افزایش
یافته است .بر اساس آمار منتشر شده وزارت
راه و شهرسازی از بازار مسکن در مهرماه سال
 97متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
در تهران  8میلیون و  633هــزار تومان بود.
تعداد معامالت صحیح انجام شده در ماه یاد
شده  8هزار و  117فقره و بیشترین متوسط
قیمت با  18میلیون و  532هزار تومان مربوط
به منطقه یک بود .کمترین متوســط قیمت
نیز با  3میلیــون و  635هزار تومان متعلق به
منطقه  18بود.مهرماه سال گذشته متوسط
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق
22گانه تهران با افزایش بیــش از  4میلیون
تومانی بــه  12میلیون و  848هــزار تومان
رســید.مطابق جدیدترین آمار وزارت راه و
شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت
یک مترمربع آپارتمان بــه  19میلیون و 71
هزار تومان افزایش یافته است .این قیمت در
مقایسه با متوسط قیمت مهرماه  97حکایت
از افزایش  120.9درصدی دارد .بیشــترین
متوسط قیمت مســکن نیز همچنان متعلق
به منطقه یک است .در آخرین ماه بهار امسال
متوسط قیمت مسکن (هر مترمربع) در این
منطقه  42میلیون و  499هزار تومان بود.
سرپرستوزارتصنعت:

روزانه ۶میلیونماسکتولیدمیشود

سرپرســت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
گفت :بعد از شیوع کرونا ظرفیت تولید ماسک
ایران از ۲۰۰هزار ماســک در روز به بیش از
 ۶میلیون ماســک ارتقا یافته است".حسین
مدرس خیابانی" روز پنجشــنبه در دیدار با
حجت االسالم و المسلمین علیرضا اعرافی
مدیر حــوزه های علمیه در قم بیــان کرد :با
شیوع کرونا بســیاری از واحدهای تولیدی با
تغییر خط تولید بخش زیادی از مشــکالت
و نیازهای کشــور را برطــرف کردند.مدرس
خیابانی ابراز داشــت :با شــیوع کرونا بخش
تولید تحت تاثیر کرونا قرار نگرفت و از توقف
و تعطیلی آنهــا جلوگیری بــه عمل آمد.
سرپرســت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
گفت :همزمان با شب عید تا روزهای پایانی
فروردینماه بیــش از  ۳میلیون واحد صنفی
فعالیتهای خــود را در حالت تعطیل و نیمه
فعال قرار دادند.وی ابراز داشت :بخش پوشاک
کشور با شیوع کرونا دچار صدمات جدی شد
و فرصت طالیی فــروش کاال از آنها ســلب
شد.وی خاطرنشان کرد ۳ :هزار و  ۶۰۰هزار
نفر از فعاالن واحدهای صنفی کشور با شیوع
کرونا دچار مشــکالت اساسی شدند.مدرس
خیابانی تصریح کرد :از این تعداد  ۹۰۰هزار
نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند
که بهتدریج پس از اتمــام فرآیند ثبتنام و
شناســایی وامهای در نظر گرفتهشده برای
آنها پرداخــت میشود.سرپرســت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :با آغاز
کرونا مرزهای کشور بسته شد و همین مساله
سبب شد تا در دو ماه ابتدای سال جاری آمار
صادرات کشــور کاهش یابد.وی خاطرنشان
کرد :تولید کاالهای ساخت داخلی در سه ماه
ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل افزایشیافته است.رئیس سازمان توسعه
تجارت کشور نیز بیان داشت :کشور هر سال
 ۴۰میلیارد دالر نیــاز ارزی دارد که صرفا با
افزایش صادرات غیرنفتی محقق می شود.
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به رغم اعالم رایگان بودن درمان و تست کرونا ،برخی بیمارستانها سلیقهای عمل می کنند

درج شناسه کاال برای اقالم کولهبران

هزینه درمان کرونا ،از ۵تا ۱۵۰میلیون تومان

کولهبری بزودی رسمیت مییابد

عجز مردم از دریافت مبالغ هنگفت درمان کرونا

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گزارشهای میدانی نشــان
میدهد هزینههــای درمان
کرونا باالســت .از  ۵میلیون
تومــان در بیمارســتانهای
دولتی تا  ۱۵۰میلیون تومان
در بیمارستانهای خصوصی .این درست برخالف گفته
های مسئوالن در اوایل شروع بیماری است .اوایل شیوع
بیماری رییسجمهوری ضمن اشاره به هزینههای درمان
بیماری کرونا برای مردم اظهار کرد که به دلیل «مستحکم
بودن پایههای سالمت» افراد مبتال تنها ۱۰درصد از هزینه
درمان را میپردازند.
با شیوع بیماری کرونا و همه گیری باالی آن وزارت بهداشت
اعالم کرد هزینه درمان بیماران کرونایی رایگان است .با
اعالم این خبر تمام مراکز و بیمارستان های انتخاب شده
برای پذیرش بیماران کرونایی موظف شــدند بیماران را
بدون دریافت هزینه پذیرش و درمان کنند .متاســفانه با
گذشت ماهها از این بحران و شــدت گرفتن همه گیری
آن ،شاهد هستیم که در بیمارســتان های مذکور و دیگر
بیمارســتان ها از بیماران کرونایی هزینه های سنگین
دریافت می شود و اکثر آنها به رغم نداشتن حالی مساعد
روانه قرنطینه خانگی می شــوند .بر اساس گزارش های
رســیده با افزایش مبتالیان به کرونا در کشور تخت های
بیمارستانی در کشور جوابگوی این تعداد از بیماران نیست و

این در حالی است که تا قبل از همه گیری کرونا نیز مسئوالن
از کمبود تخت های بیمارستانی شکایت داشتند .در موج
دوم شیوع کرونا که به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست دولتی
و عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط برخی مردم بوجود
آمده ،روزانه نزدیک به سه هزار نفر در کشور به این بیماری
مبتال و بیش از  100نفر در هر بیست و چهار ساعت از ابتال
به این بیماری جان خود را از دست می دهند.
متاســفانه با ابتالی باالی مردم به ایــن بیماری امکانات
درمانید و بیمارستانی کافی نبوده و هر روز اظهارنظرهایی را
از سوی مسئوالن و کادر درمانی می شنویم که هم بر لزوم
تجهیز نظام درمان تاکید دارند و هم بر لزوم رعایت نکات
بهداشتی .اما هزینه های درمانی در کشور بسیار باالست.
با شیوع کرونا نیز تجهیزات موجود در نظام درمانی به هیچ
عنوان کافی نبوده و این مشکل همچنان با افزایش تعداد
بیماران شــدت می گیرد .از طرفی دیگر با بروز مشکالت
اقتصادی فراوان در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته

تاکنون ،مردم قادر به پرداخت هزینه های درمانی را ندارند.
کرونا هم فقیر و غنی نمی شناسد .البته به دلیل دسترسی
به امکانات بهداشتی بیشتر قشر غنی کمتر به این بیماری
مبتال می شوند و این قشر فقیر است که با ابتالی بیشتر به
این بیماری از پس هزینه های کمرشکنی که امروز نظام
درمان تقدیم آنها می کنند عاجزند.
بر خالف وعدههای مسئوالن نه درمان کرونا رایگان است
و نه همه افراد میتوانند تست رایگان کرونا بدهند .از طرف
دیگر گزارشهای میدانی نشان میدهد هزینههای درمان
کرونا باالست .از  ۵میلیون تومان در بیمارستانهای دولتی
تا  ۱۵۰میلیون تومان در بیمارستانهای خصوصی .هزینه
تست کرونا هم متفاوت است .جز تعدادی که به تشخیص
بیمارستان و پزشک میتوانند تست رایگان بدهند ،بقیه
افراد باید بین  ۴۵۰هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه
تست بدهند .تستی معتبر که ابتالی آنها به ویروس کرونا
را مشخص کند .این هزینهها زمانی نگرانکننده میشود

که آن را در کنار سخنان ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت
بهداشت قرار دهیم .او گفته بود وقتی یک خانواده ۲۵درصد
درآمدش صرف درمان و هزینههای سالمت شود ،به زیر
خط فقر میرود و کمر خانواده میشکند .بر این اساس با
احتساب حقوق پایه دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومانی امسال،
اگر یک خانوار یک چهارم درآمدش یعنی حدود  ۷۰۰هزار
تومان را صرف درمان کند ،با مشــکل مواجه میشود .اما
هزینه درمان کرونا چقدر است؟
یک مقام مســئول درباره هزینه درمان کرونا اظهار کرد:
بر اساس آخرین بخشنامههای وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،درمان بیماران مبتال به کووید  ۱۹رایگان
نبوده و بیماران فاقد بیمه باید هزینه درمان خود را پرداخت
کنند و یا در حین درمان ،خود را تحت پوشش بیمه سالمت
قرار دهند .متوسط هزینه درمان کروناییها برای هر پرونده
 ۴.۵میلیون در بخش مراقبت ویژه و  2.5میلیون در بخش
عادی است  .البته دو هزینه به ما وارد شده که قسمت اعظم
آن جبران نشده است .یکی مربوط به لوازم حفاظتی است
که جزو هزینه سرباری بیمارستان محسوب میشود .ما
 ۹۰درصد پول درمان را از بیمهها میگیریم و عناوین این
پولها مربوط به جزء فنی ،هتلینگ و دارو اســت .در ارائه
خدمت کرونا به ازای هر تختی که خدمات معمولی کرونا
ارائه میدهد لوازم حفاظتی حــدود  ۲۰۰هزار تومان و در
بخشهای ویژه بیش از  ۴۰۰هزار تومان هزینه میکنیم
زیرا برای همه کارکنان آی سی یو مکلف هستیم که لوازم
حفاظتی کامل تهیه کنیم ،هرچند سازمان برنامه و بودجه
کمک کرده ،اما قسمت اعظم هزینهها باقیمانده است.

ضرورت ایجاد پروتکلی خاصی برای درمان کرونا

حسین علی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت مجلس دهم

هزینه های بیماران کرونایی به دلیل استفاده از تجهیزات بسیاری که برای درمان آن ضروری است کمی افزایش داشته است .وجود بیماران بدحال به دلیل روند رو به رشدی که داشته اند نیاز به تجهیزات درمانی را افزایش داده که باید در
تامین آنها به صورت جدی ورود کرد .اما برای بحران های بیماری باید پروتکل های خاصی در نظر گرفته شود تا این نابسامانی در درمان ایجاد نشود .بسیاری ازمردم تحت پوشش بیمه ها نیستند و با ابتالی به بیماری باید هزینه هایی را متقبل
شوند .به هر ترتیب هزینه ها در درمان بیماران مبتال به کرونا متغیر است .هزینه های درمان وابسته به میزان روزهای بستری در آی سی یو و همچنین نوع بیمارستان (خصوصی یا دولتی) متغیر است .این در حالی است که موج دوم ویروس
کرونا هزینه روانی ،اجتماعی و هزینه مالی باالیی برای کشور خواهد داشت و امروز با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و برخی تصمیمات شاهد بروز آن هستیم .در اوضاع کنونی باید تصمیمات درستی متناسب با شرایط زندگی مردم گرفته
شود تا بتوانیم این بیماری را کنترل کرده و شاهد مرحله دوم و ظهور موج دوم کرونا در کشور نباشیم.
پیشبینی سفارش ۵۰میلیون یورویی

راهاندازی مرکز ارتقای مهارت پوشاک
مدیر طرح تکاپوی وزارت کار از راهاندازی مرکز ارتقای
مهارت پوشاک خبر داد و گفت :پیشبینی میشود
با راهاندازی این مرکز بیش از  ۷۰هزار شغل ایجاد و
سالی  ۴۰تا  ۵۰میلیون یورو سفارش پوشاک گرفته
شود .رضا تازیکی درباره جزییات راه اندازی این مرکز
پوشــاک گفت :هدف از راه اندازی مرکز ،ایجاد یک
مرکز اتصال به بازار است و وظیفه مرکز این است که
مهارتهای جدید اعم از حوزه طراحی و مدیریت تولید
تا تکنولوژیهای دوخت را به فعاالن صنعت پوشاک
آموزش بدهد و از این طریق بهره وری را باال ببرد.
وی ادامه داد :از دیگر وظایف این مرکز این است که در
بازارهای داخلی یا بینالمللی مرجعی برای بازاررسانی
باشد تا کسانی که تولید میکنند ،نمونه کارشان را ارائه
دهند و متخصصان حاضر در این مرکز امکان بازاریابی
و مقدمات اتصال به بازار داخلی و خارجی را فراهم و با
پذیرش و توزیع ســفارش به شناسایی ظرفیتهای
خالی و توسعه بازار صنعت پوشاک کمک کنند.
به گفته مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال
پایدار وزارت کار (تکاپو) ،این مرکــز پیش از این به
صورت غیر رسمی فعالیت داشته و به عقد قراردادهای
با ارزش بیش از ۲۰میلیون یورو منجر شــده است.
تازیکی با بیان اینکه ســاالنه حدود  ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰

نفر در مرکز ارتقای مهارت پوشاک آموزش خواهند
دید ،پیش بینی کرد :با راه اندازی این مرکز ارتقای
مهارت پوشاک ساالنه  ۴۰تا  ۵۰میلیون یورو سفارش
پوشــاک گرفته و نزدیک به  ۷۰تا  ۸۰شغل در این
بخش ایجاد شود.
وی درباره مکان راه اندازی این مرکز گفت :ما معتقد
نیستیم که فضای فیزیکی و ساختمان سازی توسعه
ایجاد می کند بلکه توسعه را فعاالن صنعت به وجود
می آورند و در حال حاضر هم مشــکلی برای فضای
فیزیکی وجود ندارد؛ چرا که هدف اصلی ،بازار و قیمت
تمام شده است .این مرکز با همکاری شهرداری تهران
و دانشگاه امیرکبیر ایجاد خواهد شد که یک بخش از
آن در دانشگاه امیر کبیر و یک بخش دیگر در یکی از
فضاهای متعلق به شهرداری تهران احداث خواهد شد.
مدیر طرح ملی تکاپوی وزارت کار در پایان با اشاره به
تامین اعتبار این مرکز مهارتی اظهار کرد :بخشی از
اعتبار احداث مرکز را صندوق کارآفرینی امید تقبل
کرده و در مرحله خرید تجهیزات است .در این مرکز
 ،متخصصین خارجی و بین المللی حضور پیدا می
کنند و مربیان ایرانی را آموزش می دهند و و مربیان
نیز فراگیران را در سطح دانشگاهی و صنعتی تربیت
میکنند.

خطر ورشکستگی در کمین صنعت مرغداری

قیمت مصوب مرغ غیرواقعی است
مسئوالن تشکلهای مرغداری معتقدند با توجه به اعالم
قیمت غیرمنطقی مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار ،صنعت
مرغداری در آیندهای نه چندان دور ورشکست خواهد شد.
با شیوع بیماری کرونا و گسترش آن در سراسر دنیا ،فعالیت
بسیاری از صنوف متوقف شد که همین امر بازار اقالم اساسی
را تحت تاثیر خود قرار داده است.
طیماههایاخیرصنعتمرغداریتحتتاثیرشیوعویروس
کرونا ،زیان قابل توجهی را از حیث افت چشمگیر قیمت و
عدم تناسب نرخ تمام شده با هزینه های تولید متحمل شد
و کار را به جایی رساند که برخی تولیدکنندگان به سبب
ی از چرخه تولید خارج شــدند .بسیاری از
کمبود نقدینگ 
تولیدکنندگان با نامه نگاری های متعدد به ستاد تنظیم
بازار امید به بهبــود قیمت مرغ در بازار داشــتند که طی
روزهای اخیر با اعال م قیمت مصوب ،امید مرغداران ناامید
شد چرا که آنها انتظار داشــتند با وجود زیان هنگفت در
ماه های اخیر ،مسئوالن دولتی با اعالم قیمت منطقی از آنها
حمایت می کردند.
ناگفتــه نماند که قــدرت اقتصادی خانــوار بویژه دهک
های آســیب پذیر در ماه های اخیر بیش از پیش کاهش
یافته اســت ،اما تشــکل های مرغداران انتظار دارند که
دولت راهکاری دیگری بــرای افزایش قدرت خرید خانوار
به کار گیرد چرا که بی توجهــی به اصالح قیمت مصوب،

خطر ورشکستگی مرغداران را در آینده ای نه چندان دور
به دنبال دارد .برومند چهارآیین کارشناس صنعت طیور
با اشاره به اعتراض شدید تشکل های مرغداران به قیمت
غیرکارشناسی تنظیم بازار اظهار کرد :قیمت مصوب اعالم
شده از سوی کارگروه تنظیم بازار بر خالف نظر تخصصی
وزارت جهاد کشــاورزی یک تصمیم غیرکارشناســی و
غیرمدبرانه است.
وی از افزایش  ۳۰تا  ۴۰درصدی هزینه خدمات خبر داد و
گفت :به عنوان مثال در سال گذشته قیمت بنزین به یکباره
 ۳۰۰درصد رشد داشــت.به گفته وی ،با استمرار قیمت
غیرکارشناســی برای مرغ ،تولید کاهش خواهد یافت که
نتیجه این امر منجر به افزایش یکبــاره قیمت در  ۴۵روز
بعد خواهد شد.این کارشناس صنعت طیور با اشاره به اینکه
قیمت نهاده های دامی و هزینه های تولید تناسبی با نرخ
مصوب ندارد ،بیان کرد :علی رغم افزایش چشمگیر قیمت
نهاده ها ،اما نرخ مصوب مرغ از تیرماه سال گذشته تاکنون
تغییری نداشته است و بعد از گذشت یک سال ،مسئوالن
ستاد تنظیم بازار تنها ۱۵درصد قیمت مرغ را افزایش دادند،
در حالیکه در همان روز قیمت شیر را ۲۸درصد گران کردند.
چهارآیین ادامه داد :اعالم قیمت های غیرکارشناسی تبعاتی
همچون کاهش تولید اجباری و افزایش وحشتناک قیمت را
به دنبال خواهد داشت.
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مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال گفت :بزودی
مبادالت مرزی از جمله کولهبری به نحوی که کسب
و کار مرز نشینان به نحو کنترل شــده ادامه داشته
باشد به رسمیت شناخته میشود .امیر محمد پرهام
فر ،مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز درباره
کشفیات قاچاق لوازمخانگیگفت:براساس آمارنیروی
انتظامی ،کشفیات قاچاق لوازم خانگی در سال ۶ ،۹۷
هزار و  ۷۳۳میلیارد ریال بوده است که در سال  ،۹۸با
رشد ۶.۷درصدی به ۷هزار و ۱۸۶میلیارد ریال رسیده
است.وی با بیان اینکه سامانه شناسه کاال و کد رهگیری
ال کاالهای
در حال حاضر اجرا میشــود ،افــزود :فع ً
وارداتی نداریم اما در اواخر سال  ۹۶و اوایل  ۹۷که لوازم
خانگی وارد میشد ،در آن مقطع زمانی ثبت سفارش
لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شده بود .وی ادامه
داد :شناسه در حال حاضر یا درباره تولید داخل است یا
کاالهایی که سفارش شده اما ترخیص نشده بودند که
این مورد بسیار ناچیز است بنابراین کاالهایی که ثبت
سفارش شده اما ترخیص نشده باشند حتماً با شناسه
کاال و کدرهگیری از گمرک خارج میشوند.
امیر محمد پرهام فر ،اظهار داشت :دولت تا  ۳۱خرداد
ضوابطی را پیش بینی کرد که آن میزان از لوازم خانگی
که از سنوات قبل وارد کشور شده چه تولیدات داخل
بوده و چه خارجی اما شناســه نگرفته بودند ،بتوانند
کاالیشان را معرفی کنند و شناسه شأن را دریافت کنند
بنابراین تا ۳۱خرداد صاحبان کاالهای موجود در سطح
عرضه که در مغازهها و انبارک ها بودند فرصت داشتند با
ارائه مستندات درباره تولید داخل یا واردات ،شناسه کاال
را دریافت کنند.مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال
و ارز درباره زمان اجرای مبارزه با کاالهای فاقد شناسه
کاال و کدرهگیری گفت :برای اجرای طرح هنوز زمان
مشخصی تعیین نشده است چون باید اقداماتی انجام
شود ،حوزه مقابله باید مولفههایی را کنار هم قرار دهد
و برخورد را شروع کنند.
امیر محمــد پرهام فر افــزود :در حــال حاضر تمام
واحدهای صنفی حتی اجناس فروشگاههای اینترنتی
نیزملزمهستندکهشناسهداشتهباشند.اتحادیهکسب
و کارهای مجازی نیز رسماً ابالغ کرده که ما آمادگی
داریم از داخل اتحادیه نیز جلوی عرضه کنندگان لوازم
خانگی فاقد شناسه را بگیریم .شکر خدا اجماع خوبی

در کشور ایجاد شده است .امیدواریم امسال ،نه تنها در
زمینه لوازم خانگی داخلی بلکه در تمام کاالها هویت
دار کردن کاالهای تولید داخل و وارداتی را نهایی کنیم.
وی با اشاره به سامانه استعالم اصالت کاال ،گفت :امکان
استعالم اصالت کاال از طریق ســامانه *۴*۷۷۷۷#
فراهم اســت و افراد میتوانند شناسه کاال را استعالم
کنند و از قانونی بودن آن مطمئن شوند.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه
قاچاق کاال کاهش یافته است ،گفت :در ماههای اخیر
به دلیل شــرایط ارزی ،کنترلهای خوبی که صورت
گرفت و شــیوع ویروس کرونا در ورود کاالی قاچاق،
وقفه صورت گرفته اســت و تولیدکنندگان داخلی
آمادگی تامین بازار را دارنــد.وی درباره اقدامات ضد
قاچاق ستاد گفت :هم در سایتها کارهایی انجام شده،
هم فروشگاههای زنجیرهای توجیه شده اند و در حال
حاضر در فروشگاههای زنجیرهای عرضه اقالم قاچاق
نداریم و این موضوع کمرنگ شده است.امیر محمد
پرهام فر ادامه داد :به صورت پلکانی به صورتی که به
بازار هم فشاری وارد نشود در حال مبارزه با قاچاق لوازم
خانگی هستیم .هدف اول ما این است که اوالً بازار دچار
التهاب نشــود چون این التهابات بر قیمت تاثیر گذار
است ثانیاً در عین حال این پیام به مردم داده شود که
از خرید کاالی قاچاق جلوگیری کنند.وی درباره ایجاد
تســهیالت برای مبادالت مرزی ،گفت :هدف دولت،
ساماندهی مبادالت مرزی است .درباره ملوانی و کوله
بری شرایط به صورتی است که در هر دو مورد دولت
آیین نامههایی را ابالغ کرده اســت اما در تامین ارز و
اظهار منشــا ارز توقفاتی صورت گرفته ولی به زودی
مبادالت مرزی به نحوی که کسب و کار مرز نشینان
نیز به نحو کنترل شده ای ادامه داشته باشد به رسمیت
شناخته میشود.
مدیرکل دفتر پیشــگیری از قاچاق کاال و ارز اظهار
داشت :درمورد کاالهای وارد شده توسط مرزنشینان
نیز درج این شناسه کاال اجباری اســت .در این باره
هماهنگیهایی بین بانک مرکزی ،ســازمان توسعه
تجارت و گمرک باید انجام شود که آن مصوبه هیئت
وزیران اجرایی شود .پس از اجرایی شدن ،این افراد به
صورت محدود اجازه واردات دارند و میتوانند شناسه
کاال دریافت کنند.

سامانه 124نقش خود را به عنوان کنترل کننده گرانی به درستی ایفا نکرد

تداوم گرانفروشی و خواب سامانه124

کوتاهی و اهمال در کنترل قیمت لوازم خانگی
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با توجه به اهمیتی که لوازم
خانگی در سبد هزینهکرد
خانوارهــا و زوجهای جوان
دارد سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان
تمام فروشندگان و تولیدکنندگان فعال در این بازار
را ملزم به ثبت قیمت ها در سامانه  124کرده است .اما
با نگاهی به این سامانه متوجه می شویم که اشکاالت
زیــادی در آن وجود دارد و تا به امــروز تعداد کمی از
فعاالن بازار در آن ثبت نــام و قیمت کاالهای خود را
وارد کرده اند .این سایت ،سامانه اطالع رسانی قیمت

کاال و خدمات است که با همکاری سازمان حمایت از
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانومرکزتوسعهتجارت
الکترونیکی طراحی و برای اطالع رسانی قیمت اقالم
مختلف به کار برده میشود .اما این سامانه سه روزی
است که از دسترس خارج شده و هنوز امکان ورود کاربر
به آن وجود ندارد.
گزارش هایی منتشر شده که با توجه به مهلت تعیین
شده توســط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ۳۰ ،تولید کننده لوازم خانگی بیش از
هزار قلم از انواع محصوالت تولیدی خود را در سامانه
 ir.124ثبت کردند .مطابق اطالعیههای داده شــده
توسط سازمان حمایت کلیه لوازم خانگی عرضهشده در
بازار باید در سامانه ۱۲۴ثبت و عرضه کاال با قیمتهای
باالتراز قیمت ثبت شــده در ســامانه مذکور تخلف

سامانه  124از دسترس خارج شد

محسوب میشــود .طبق مشــاهدات میدانی لوازم
خانگی از اول سال تاکنون دچار نوسانات قیمتی زیادی
شده است به حدی که توان خرید برای بسیاری از این
کاالها دیگر وجود ندارد و البته این دغدغه بیشــتر به
سمت زوجین جوانی رفته که قرار است یک زندگی
را با وسایل نو شروع کنند اما نمی توانند آن را تامین
کنند .این طور که پیداست سامانه  124نیز تا به امروز
نتوانسته نقش خود را به عنوان کنترل کننده گرانی و
قاچاق در بازار ایفا کند.
حسن حســنی ســفیدآبی فراهانی رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) در خصوص
افزایش قیمت لوازم خانگی فلزی ،گفت :از آنجایی که
مواد اولیه در داخل افزایش قیمت داشته است ،شاهد
گران شدن لوازم خانگی فلزی در بازار هستیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی با بیان
اینکه دولت نقش مهمی در تعیین قیمت مواد اولیه
دارد ،بیان کرد :بسیاری از مواد اولیه که در داخل کشور
موجود است گران شده است به طور مثال قیمت ورق
آهن ،مس و  ...که در داخل تولید میشــود را دولت
تعیین میکند .ورق برنج در ســال گذشته  ۸۵هزار
تومان بود ،اما امسال به  ۱۰۰هزار تومان رسیده است.
این مقام مسئول در خصوص میزان واردات لوازم خانگی
فلزی ،تشریح کرد :خوشبختانه واردات لوازم خانگی
در کشور به صفر رسیده است و قاچاق به دلیل شیوع
ویروس کرونا زمین گیر شده است .اگر در تامین مواد
اولیه به مشکل بر نخوریم ،در حال حاضر بهترین فرصت
برای تولیدکنندگان داخلی است تا بتوانند خود را در
این صنف تقویت کنند.

دولت فکری برای بازار لوازم خانگی بیندیشد

علی موسوی ،نماینده مجلس

برای تثبیت و تعادل بازار لوازم خانگی طرح هایی از این دست که سامانه ای طراحی شود و فروشندگان و تولیدگنندگان بخواهند قیمت کاالها را در آن بارگذاری کنند ،حکم مسکن را داشته راهگشا نخواهد بود .دولت باید به این بازار به طور
جدی ورود کند و بازار را به نحوی اداره کند تا دیگر شاهد شکل گیری گرانی و قاچاق در بازار نباشیم .قاچاق کاال به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی در بازار ادامه دارد و سودجویان به روش های بسیاری توانسته اند تا به امروز بازار را در
دست داشته باشند .اجرای طرح وزارت صمت مبنیبر ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه 124بر بازار تاثیر چندانی ندارد و موقتی خواهد بود و این در حالی است که بسیاری از فروشندگان و فعاالن بازار از حضور در این سامانه فرار می کنند
و حاضر نیستند کاالی موجود در فروشگاه خود را با قیمت ثبت کنند .مرجع قیمت در بازار باید اطالعاتی کامل به مردم و مصرف کننده دهد در حالی که این سامانه اطالعات ناقصی دارد و تکمیل آن نیازمند اجرای روش های بازدارنده است.
دستگاههایی مانند سازما ن حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان ،تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف هم گویا توان الزم برای برخورد با نقض قوانین در این سامانه را ندارند و تخلفات در آن ادامه دارد.
البته در صورت اجرای درست این مدل طرح ها ممکن است این طرحها مُسکن باشند اما نمیتواند مشکالت را بهصورت ریشهای درمان کند .تنها راهکار کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانی افسار گسیخته ،رشد و افزایش تولید است زیرا
با تحقق این امر عرضه افزایش مییابد.
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استارتآپ ها

مرجعاعتبارسنجیشرکتهایفناوروخالقبرایدریافتتسهیالتکروناکجاست؟
رضاقربانیمعاونتسهیالتوتجاریسازیصندوقنوآوریوشکوفاییبرسیاستشفافیتوتسهیلگریحداکثریبرایاعطایتسهیالتبهشرکتهایآسیبدیدهازکروناتاکیدکردو
گفت:شرکتهایدانشبنیانآسیبدیدهازکروناازطریقصندوقنوآوریوشکوفاییوشرکتهایخالقوفناورازطریقمعرفیپارکهایعلموفناوریوصندوقهایپژوهشوفناوریاز
تسهیالتاستفادهمیکنند.اینتسهیالتتنهاشرکتهاییراکهازشیوعویروسکرونادچارآسیبشدهاند،پوششمیدهدوبهمشکالتدیگرشرکتهامربوطنمیشود.
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حجم نقدینگی به ۲۶۵۱هزار و ۴۰۰میلیارد رسید

اخبار

موج تورمی افزایش نقدینگی

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

مقرراتشرکتهایدانشبنیانبایدبهروزشود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امکان بهره گیری بیشتری
از شرکتهای دانش بنیان وجود دارد ،گفت :پیشنهاد ما این است که مقررات
مربوطه به اقتصاد دانش بنیان و شــرکت های دانش بنیان به روز شود تا
بتوانیم با بهره گیری از آخرین تجارب دنیا در حوزه شرکتهای دانش بنیان
مسیر متفاوتی برای نیازهای کشور طراحی کنیم .محمدرضا پورابراهیمی
با اشاره به اقدامات مسئولین و مجلس درباره حمایت از اقتصاد دانش بنیان
گفت :قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان چند ســال گذشته در
مجلس تصویب شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در زمینه شرکتهای دانش بنیان اقدامات رو به
جلویی انجام شده است ،اظهار داشت :ایجاد پارکهای علم و فناوری ،زیست
بوم ها و ایجاد صندوق شکوفایی ونوآوری در حمایت از شرکت های دانش
بنیان از جمله اقداماتی است که در ســالهای اخیر انجام شده و البته باید
افزایش یابد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :مسیر حرکت
شرکتهای داشن بنیان به واسطه اجرای قانون خوب پیش می رود و با این
وجود ظرفیت های زیادی برای گسترش این فعالیتها وجود دارد و ما هنوز
در ابتدای یک راه بزرگ هستیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امکان بهره گیری بیشتری از شرکتهای
دانش بنیان وجود دارد ،گفت :پیشــنهاد ما این است که مقررات مربوطه
به اقتصاد دانش بنیان و شــرکت های دانش بنیان به روز شود تا بتوانیم
با بهره گیــری از آخرین تجارب دنیــا در حوزه شــرکتهای دانش بنیان
مســیر متفاوتی برای نیازهای کشــور طراحــی کنیــم .پورابراهیمی با
اشــاره به فعالیت شــرکت دانش بنیان در کرمان تاکید کــرد :در حال
حاضر در پــارک علم و فناوری کرمــان مراکزی راه اندازی شــدهاند که
خوشــبختانه این مراکز به کمک صنعت آمده انــد و موجب جلوگیری
از واردات برخی اقالم شــده اند و نمونه آن شــرکتهای معدنی اســتانی
هستند.

خطوطتلفنهزاراناستارتآپقطعشد

مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.
نسخه رئیس اتاق بازرگانی تهران برای کنترل تورم
مسعود خوانســاری ،ئیس اتاق بازرگانی تهران در
همین ارتباط می گویــد« :کوچک کردن دولت و
کاهــش هزینهها ،تامین کســری بودجه با عرضه
اوراق قرضه دولتی با نرخ جذاب برای بازار (بهجای
اســتقراض از بانک مرکزی) ،افزایش درآمدهای

مالیاتی از طریق توسعه پایههای مالیاتی و تسریع
در عرضه اولیه سهام شرکتهای دولتی در بورس
می تواند راهکاری کنونی برای پرهیز از افتادن در
تنور تورم فزاینده باشد».
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس ،راه های
کنترل نقدینگی از ســوی بانک مرکزی را تحلیل
می کند.

مُسکن موقتی برای کنترل نقدینگی

سهراب دل انگیزان ،اقتصاددان

سردبیر :مریم بابائی

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

ارائه توانمندیهای فناورانه شرکتهای
دانش بنیان ایرانی
در ادامــه برگــزاری نشســت مجــازی
تجاری-تخصصــی شــرکتهای دانشبنیــان
ایــران و تجــار و مدیــران قرقیزســتان در
حــوزه کشــاورزی ،توانمندیهــای فناورانــه
شــرکتهای دانش بنیان ایرانی ارائه شد .اولین
توانمنــدی ارائه شــده در این وبینــار« ،دکتر
بایــو» محصول شــرکت دانــش بنیــان راهبر
زیســت فناور البــرز بــود .این شــرکت تولید
کننده کودهای بیولوژیک و محرک رشــد گیاه
اســت که تمام مجوزهای بین المللی را از ســال

 ۲۰۱۳اخــذ کرده اســت .هدف این شــرکت،
اســتفاده از برنامــه مدیریت تغذیه کشــاورزی
است تا در کنار کودهای آلی از کودهای بیولوژیک
هم استفاده شود تا خاک برای کشاورزی و تولید
بیشتر آماده شود.
یکی از محصوالت این شــرکت تولیــد باکتری
حل کننده فســفر برای گلدهی درختان است.
به صــورت معمول عنصــر فســفر در خاک به
صورت نامحلــول وجود دارد و گیــاه نمی تواند
آن را دریافت کند لــذا این محصول با حل کردن
فسفر در آب به نوعی عنصر فسفر را برای گیاهان
تامین میکند.
دومین شرکتی که در نشســت مجازی تجاری-
تخصصی شــرکتهای دانشبنیان ایران و تجار
و مدیــران قرقیزســتان در حوزه کشــاورزی،
توانمندیهای فناورانه خود را ارائه کرد شــرکت
دانش بنیان ماشینســازی غرب آســیا بود .این
شرکت با محصول «تری ســیلر» ،توانمندیها و
مشخصات ماشینآالت بســتهبندی خود را ارائه
کرد.
این شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه طراحی
و تولید ماشینآالت بســتهبندی در حوزه مواد
غذایی دارویی و تجهیزات پزشکی فعالیت میکند
و انواع دستگاههای بستهبندی با بهترین کیفیت
و در سطح اســتانداردهای بینالمللی را تولید و
عرضه میکند.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی بر
حمایت این صندوق از شرکتهای دانش بنیان
در زمینه صــادرات محصوالت مرتبــط با حوزه
کشــاورزی به کشــور قرقیزســتان تاکید کرد
و گفت :صندوق نــوآوری بــرای همکاریهای
فناورانــه اقتصادی با ســایر کشــورها آمادگی
الزم را دارد .ســیاوش ملکیفــر در نخســتین
رویداد بینالمللی مجــازی ارائه نیــاز فناورانه
و نشســت تجاری-تخصصــی شــرکتهای
دانشبنیان ایران و تجار و مدیران قرقیزستان در
حوزه کشاورزی که صبح امروز به همت صندوق
نوآوری و شکوفایی برگزار شــد ،به آمادگی این
صنــدوق برای حمایــت از شــرکتهای دانش
بنیــان صادرکننــده محصوالت کشــاورزی به
قرقیزســتان اشــاره کرد و گفت ۵ :هزار شرکت
دانش بنیــان ایرانی پتانســیل و توانمندیهای
قابل توجهــی در صنعــت به ویژه حــوزه های
هایتک و کشاورزی دارند .بر این اساس صندوق
نوآوری و شــکوفایی برای همکاریهای مختلف
فناورانه اقتصــادی با کشــورهای دیگر آمادگی
دارد.
ملکیفر ضمن اشــاره به اهداف برگــزاری این
رویداد بینالمللی مجازی ،برگزاری آن را در ایجاد
شناخت بیشــتر دو طرف مفید دانست و گفت:
هدف از این رویداد شناســاندن توانمندیهای
دو طرف به همدیگر اســت و این نشست اولین

و آخرین نخواهد بود و با حــوزه های دیگر ادامه
خواهد داشــت .این نشســت زمینه آشــنایی
بیشــتر را برای دو طرف فراهم کرده اســت اما
شــرکتها برای ورود به یک همکاری اقتصادی
نیــاز به زمــان بیشــتری دارند .بر این اســاس
خانــه تجــارت ایــران و قرقیزســتان از طریق
شــورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای
شــرکتهای عالقمند جلســاتی را بــه صورت
وبیناری ترتیب میدهد .معاون توســعه صندوق
نوآوری و شــکوفایی در مــورد حمایتهای این
صندوق از حــوزه های فناورانه در کشــور اظهار
کرد :مــا در ایــران میخواهیم از شــرکتهای
دو طرف به صــورت همزمان حمایــت کنیم تا
همکاریها تقویت شود.
این نشســت شــروع خوبــی بــرای همکاری
شــرکتهای دانش بنیان در حوزه کشــاورزی
و زیســت فنــاوری اســت .اگــر شــرکتی در
قرقیزســتان بعــد از اخــذ تصمیــم قطعــی
برای خرید ،توانســت تضامیــن الزم را به خانه
تجارت ایــران و قرقیزســتان به عنــوان عامل
صندوق نوآوری و شــکوفایی بدهد یا شــرکت
دانــش بنیــان اراده کند مــا از آنهــا حمایت
خواهیم کرد در غیر این صورت تنها از شــرکت
ایرانی به صورت ســرمایه در گــردش حمایت
میکنیم.
ملکیفر بر تشکیل نمایشگاه دائمی از محصوالت

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

برخی افراد به بازار مســکن عالقه مندند ،بنابراین ما
می بایست ابزاری به عنوان فروش متری و ابزار ایجاد
صندوق سرمایه گذاری مسکن را در بورس راه اندازی
می کردیم تا می توانست جایگزین مناسبی برای حضور
در بازار فیزیکی مسکن باشــد .اما در مجموع بورس
توانست 50هزار میلیارد تومان از نقدینگی را جذب کند
و به عنوان یک راهکار میانی و بلندمدت باید مورد توجه
قرار بگیرد .این بازار توانسته به عنوان یک بازار بزرگ،
مطرح و همیشگی خود را مطرح کند .ابزارهای مختلف
می تواند باعث شود که در همین بازار بورس و بورس کاال
به هدف نهایی که ایجاد بازار معامالتی و غیرفیزیکی
است دسترســی پیدا کنیم .قطعا تنها بازاری که به
اقتصاد کشور آسیب و به تورم دامن نمی زند بازار بورس
است.

آمادگی صندوق نوآوری برای همکاریهای فناورانه اقتصادی با سایر کشورها
شــرکتهای دانش بنیان در خانه تجارت ایران
و قرقیزســتان در بیشــکک تاکیــد کــرد و در
مورد لیســت محصوالت صادراتــی ایران گفت:
لیســت محصوالت ایرانی در زمینه کشــاورزی
و زمینــه هــای دیگر تهیــه و در اختیــار تجار
و ســرمایه گذاران قرقیزســتانی قــرار خواهد
گرفت.
همچنین صندوق نوآوری و شــکوفایی می تواند
بخشی از هزینههای تجار قرقیزستانی را برای پرواز
و اسکان در ایران و شرکت در نمایشگاه «اگروفود
تهران» تامین کند تا تجار قرقیزســتانی بتوانند
از نزدیک با دســتاوردهای شرکتهای ایرانی در
زمینه کشاورزی آشنا شوند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

خود به بازارها و ســپرده های بانکی داده می شود که
موجودی نقدی طی زمان با کاهش مواجه خواهد شد.
این امر باعث افزایش گردش مالی و تبدیل حساب های
بلندمدت به کوتاه مدت و جاری شد .از طرف دیگر مهم
تر از این انتظارات تورمی به عنــوان یک عامل روانی
باعث شد بســیاری از افرادی که برنامه فروش دارایی
داشتند  -ماشین ،مسکن ،طال ،سکه ،ارز و سایر کاالها
همه آنها در استراتژی خود تجدید نظر کردند و یک
انصراف از فروش در بازارها شکل گرفت که قبل از تقاضا
این کاهش عرضه بر قیمت ها تاثیر گذاشت .بایستی
این را در نظر گرفت که کاهش تورم با کاهش ســود
بانکی ممکن نیست .در همه کشورها و حتی کشورهای

همسایه و از جمله ترکیه نرخ سود بانکی باالتر از تورم
است .در ترکیه ما شاهد نرخ سود بانکی  24درصد در
مقابل نرخ تورم  19درصدی هستیم .روزانه  1200تا
 1300میلیارد بانک ها سود بانکی با خلق پول توزیع
می کنند؛ اما ســود بانکی یا خلق نقدینگی به خودی
خود چیز بدی نیست .مشکل این است که ما به ازای
این موضوع تولیدی نداریم .در این مســیر استراتژی
دیگر دولت هدایت نقدینگی به سمت بورس بود .اما
چون فرهنگ سازی الزم صورت نگرفت ،بنابراین برخی
از افراد که تمایلی به حضور در بازار بورس نداشتند ،به
بازارهای سنتی رفتند .ما ابزار الزم را برای حضور همه
سلیقه ها در بورس فراهم نکرده بودیم .به عنوان مثال

فاکس88260447 :

حسین محمودی اصل ،کارشناس اقتصاد
و کارآفرینی
التهاباتی که در بازارهای موازی وجود دارد کامال قابل
پیش بینی بود .حتی در  20فروردین در همین روزنامه
وزین همین موضوع به عنوان خطر افزایش تورم اعالم
شد .یکی از دالیل این موضوع ،تحریم و بخشی مربوط
به ناترازی های اقتصاد و ســاختارهای معیوب نظام
مدیریتی و نظام اقتصادی کشور اســت .ما امسال با
مدیریت بانک مرکزی منتظر کاهش تورم بودیم .در
این راستا بانک مرکزی با بی مالحظگی به فکر کاهش
نرخ سود بانکی افتاد و نرخ ســود بانکی به  15درصد
کاهش پیدا کرد .این در حالی اســت که تورم باالی
 30درصد است .در این حالت این سیگنال به خودی

راه کنترل التهاب بازارها

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار
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راهکارهایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی انتخاب کرده ،راهکارهایی اند که در شرایط کنونی بهترین گزینه های پیش رو هستند؛ یعنی این راهکار که اوراق را در عملیات بازار باز ببرد و بفروشد راهکار خوبی
است .در عین حال این بدهی ،بدهی دولت به جامعه خواهد بود که به بانک ها می فروشد اما یک اشکالی که دارد این است که بانک ها را مجبور می کند که به نوعی این اوراق را خریداری کنند و نهایتا چون بانک ها
اوراق را خریداری می کنند کمی به بانک ها اجحاف می شود .این کار باعث می شود بانک ها بعدا نتوانند این اوراق را به خریدار بعدی بفروشند .این امر ممکن است در آینده همین طرح را برای ادامه دار بودنش با مشکل
مواجه کند .برای اینکه این اتفاق نیفتد باید مدت زمان اوراق را تغییر دهند یا برخی از اصالحات دیگری روی آن انجام شود که اوراق قابلیت نقدشوندگی برای بانک ها در مواقع بحران داشته باشد .یکی از شرایط ممکن
در وضعیت کنونی که یک وضعیت در حال گذار باشد و کسری بودجه دولت را بتواند تامین کند ولی پایه پولی را افزایش ندهد همین فروش اوراق خزانه است .مورد دوم که بانک مرکزی اعالم کرده این است که سپرده
ها را از بانک ها با نرخ  10تا  12درصد می پذیرد .این هم خوب بوده و باعث می شود که جلوی تبدیل شدن پایه پولی به نقدینگی را بگیرد و دست بانک ها بسته شود و عالقه بانک ها به چرخاندن پولشان از دست برود
و پول خود را در ذخایر بانک مرکزی نگه دارند .در این روند فشار نقدینگی کمتر خواهد شد یعنی تامین مالی دولت صورت می گیرد ولی پولی که برای تامین مالی دولت صرف شود سریع برمی گردد و حبس می شود.
این کارها کارهای موقتی خوبی است اما راهکار دائمی محسوب نمی شود .راهکار دائمی زمانی قابل قبول است که اصالح کامل نظام بودجه ریزی صورت بگیرد؛ اما توجه کنیم که نظام بودجه ریزی ما دو صورت دارد.
نخست بودجه عمومی دولت و دو بودجه شرکت های دولتی و بانک های دولتی .بخش دوم قاعدتا باید مشمول اصالحات جدی شود چون آن بخش از کسری خود را از نظام بانکی تامین می کند .باید در هر دو طرف
به نوعی اصالح جدی در سیستم بودجه ریزی کشور داشته باشیم که این مشکل در طول یک دوره  5تا  10ساله برطرف شود .اگر دولت اوراق خزانه نفروشد ،بلکه از بانک مرکزی بخواهد که بدهی های دولت را تامین
مالی کند ناخودآگاه بانک مرکزی مجبور می شود که از ذخایر خود یا از طریق چاپ پول این کار را انجام بدهد .این پول دقیقا به پایه پولی اضافه و ضربدر ضریب تکاثر پولی و نهایتا به نقدینگی تبدیل می شود؛ اما وقتی
دولت بدهی خود را از طریق فروش اوراق خزانه تامین می کند بانک مرکزی اوراق دولت را به حراج می گذارد و پول را از نظام موجود بانکی جذب می کند و به دست دولت می دهد یعنی پول در حساب های بانکی جابه
جا می شود و پول جدیدی خلق نمی شود و نیاز دولت هم برطرف می شود .این کار باعث می شود که به جای اینکه دولت بدهکار بانک مرکزی شود دولت بدهکار نظام بانکی شود و برای سال های آینده که سررسید
این اوراق است در بودجه خود بتواند درآمدی را ببیند که این پول را برگرداند .پس قاعدتا انواع اوراق نهایتا باعث می شوند که پول از سیستم حساب های بانکی به دولت منتقل شود پس پایه پولی را افزایش نمی دهد و
تورم زا نیست .وقتی بانک مرکزی برنامه ریزی کرده که بانک ها دیگر این پول را به سیستم برنگردانند و در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و  12درصد سود بگیرند در این صورت این می تواند جلوی تبدیل شدن این
اوراق و منابع مالی از این ناحیه و چرخش بیشتر آن را هم بگیرد ولی این چاره کامل کار نیست .این کار تنها مانند مسکن موقت است که به بانک مرکزی فرصت برای تثبیت اوضاع می دهد اما اگر همین راهکار را بخواهد
ادامه دهد دوباره انتظارات تورمی برای  6ماه آینده زنده می شود .چون تمام این اوراق فروخته شده طی  6ماه تا یک سال آینده سررسید می شود و باید پول آن را بدهد .این پول را می تواند یا از طریق انتشار اوراق جدید
پرداخت کند که باید سود بیشتری بپردازد یا باید کسر بودجه پولی بزند یا اینکه نفت را بفروشد که همه این راهکارها غلط است .پس اگر نظام تامین مالی دولت اصالح نشود و دولت بخش قابل توجهی از هزینه های
اضافی بی موردی که دارد انجام می دهد را حذف نکند این پروسه ادامه خواهد داشت .دولت باید بودجه خود را از کانال های درست از همه مبادی که ظرفیت پرداخت مالیات دارند ،بگیرد و در صورتی که هزینه های
دولت را به شدت کاهش دهند و درآمد مالیاتی را از همه این مبادی مالیاتی را بگیرند در عین حال آن بخش هایی که نباید در اختیار دولت باشد به بخش خصوصی و نهادهای عمومی مثل انجمن ها و اتاق ها منتقل شود،
از بخش قابل توجهی از هزینه های مازاد دولت کاسته خواهد شد و همین سالمتی که به سیستم بودجه دولتی بین  5تا  10سال داده خواهد شد باعث می شود از این فرصت ها استفاده کنیم تا اصالحات صورت بگیرد.
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سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی با هدف حمایت از کسب و کارهای
اینترنتی و تامین نیاز این بخش ۲۵ ،درصد افزایش یافت.
«هومن دمیرچی» مدیر عملیات تاکســی آنالین تپسی ،درباره چگونگی
پیگیریهای انجام شــده درباره افزایش سهمیه تاکســیهای اینترنتی
گفت :از آذر ســال قبل که ســهمیهبندیها برای رانندگان تاکسیهای
اینترنتی آغاز شــد ،ســهمیه آنها را هفت لیتر برای هــر  ۱۰۰کیلومتر
تعریف کردند.
وی افزود :این عدد واقعا کافــی نبود و رانندگان فشــار زیادی را تحمل
میکردند .در شــهر تهران معمــوال ماشــینها در هــر  ۱۰۰کیلومتر
 ۹لیتر را مصرف میکننــد .عالوه بر این مســاله از زمانی کــه کرونا در
کشــور شــیوع پیدا کرد و کســب و کارها با مشــکالت رو به رو شدند و
وضعیــت اقتصادی رو به وخامت گذاشــت ،فشــار بر رانندگان بیشــتر
از قبل شد.
دمیرچی اشاره کرد :کم شدن میزان درآمد و درخواستهایی که رانندگان
تاکسیهای اینترنتی برای رســیدگی به مشکالتشان داشتند باعث شد
مذاکراتی را با کارگروه سوخت وزارت کشــور و وزارت نفت آغاز کنیم تا
با افزایش سهمیه تاکسیهای اینترنتی و نزدیک کردن میزان آن به عدد
واقعی مورد نیاز ،از فشار وارده به رانندگان کاسته شود.
وی خاطرنشــان کرد :تمــام مجموعههایی کــه در این مــدت با آنها
مذاکره کردیم ،از این مســاله حمایــت کردند و در نهایــت پس از چند
ماه مذاکــره ،برای راننــدگان ســهمیه  ۸.۷۵لیتر بــرای  ۱۰۰کیلومتر
در نظر گرفته شــد .از این بــه بعد هم به همین شــکل پیــش خواهد
رفت.
مدیر عملیات تاکسی آنالین تپسی افزود :ما این کار را آغاز کردیم و پس از
مدت کوتاهی مجموعههای دیگر هم برای حمایت به ما پیوستند .ضمن
این که پس از این نیز برای سهولت زندگی رانندگان و معیشت آنها مذاکره
خواهیم کرد.
دمیرچی از واریز شــدن ســهمین بنزین مربوط به یک ماه گذشته (۲۱
اردیبهشت تا  ۲۰خرداد) خبر داد.

علت اصلی رشد نقدینگی،
گســتردگی فعالیتهای
دولــت ،کســری بودجه
دولت ،کمبود تولید داخلی
و تزریق پول به اقتصاد بوده
اســت؛ موضوعی محمد قلی یوســفی ،کارشناس
اقتصادی معتقد است تنها با کاهش اختیارات بانک
مرکزی در چاپ پول حل و فصل میشــود این در
حالی است که اعالم شــده نقدینگی طی سه ماهه
ابتدایی امسال رشــدی  7.3درصدی داشته که با
هدف گذاری تورم  22درصدی مغایرت دارد .رئیس
کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق ،اجرای
طرح سپردهگذاری ریالی و اعالم نرخ سپردهپذیری
از بانکها در سطح  ۱۰درصد و در ادامه افزایش آن
به سطح  ۱۲درصد میتوان میزان نقدینگی را کم
کرد .طبق این طرح ،بانک مرکزی با سود مشخص
و با فروش به نرخ بازار ،نســبت به جمع آوری ریال
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اقدام میکنــد و با تکیه بر ذخایر کافی اســکناس
یورویی متعهد میشــود تا عین مبلــغ را در زمان
سررسید به یورو پرداخت کند.
پیش از این ،همتی فروش ســهام دولتی و انتشار
اوراق بدهی را در کاهش رشــد نقدینگی عواملی
تاثیرگذار خوانده بــود ،درحالیکه کارشناســان
اقتصادی این عوامل را مشــروط به انجام یکسری
عوامل چون انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی،
انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی
برای کنترل تورم و نقدینگی میدانند.
این بانک درحالی انتشار اوراق بدهی را در کاهش
نقدینگی تاثیرگذار میداند ،کامران ندری ،تحلیلگر
اقتصادی درباره نقش این اوراق در مهار پول اینگونه
توصیف میکند که در این مورد هم دیده شــده تا
دولت بانکها را مجاب به خرید این اوراق کرده که
اگر بانکها آنها خریداری کنند ،مجدد باعث رشد
نقدینگی میشود .بنابراین ،بهتربود که این اوراق
را به مردم بفروشند که این اقدام ،کمخطرترین راه
تامین کسری بودجه است اما متاسفانه با قیمتی که
این اوراق دارند و بازدهی کمتر از  ۱۵درصدی آنها،
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دنیای اقتصاد  :از بعداز ظهر روز دوشنبه گذشته ،خطوط دفاتر کار مجازی
بدون هشدار قبلی ،ناگهان قطع شــد .هزاران فروشگاه اینترنتی ،استارت
آپ و کسب وکارهای خرد و متوســط مشترکین این دفاتر هستند و برای
ارتباط با مشتریان خود از این خطوط تلفن استفاده میکنند .این در حالی
اســت که دفاتر کار مجازی با مدیریت تماسهای تلفنی کســب و کارها
امکان دورکاری را بــرای آنها فراهم میکنند و آنهــا را از اجاره دفترکار و
فضای فیزیکی بینیاز میسازند .در روزهای شیوع کرونا یکی از ابزارهای
موثر که امــکان دورکاری و کار از منزل را فراهــم میکند ،خدمات دفتر
کار مجازی است.
به گفته «علی دشــتی» مدیرعامل «دفترشــما» که از شرکتهای ارائه
دهنده خدمات دفترکارمجازی است قطع ناگهانی خطوط این شرکتها
مسبوق به ســابقه بوده و برای رفع ایرادات جلسات متعددی با مسووالن
ذیربط برگزار شده است .دشــتی میگوید« :ما برای ارائه راهکار پیش
قدم بودیم و به همراه یکی از FCPهای خوشنام کشور به نام فناپ راهکار
فنی برای رفع دغدغههای مسووالن ارائه کردیم .ما برای ارائه این راهکار
زمان و انرژی بسیاری صرف کردیم ولی متاســفانه به علت تعلل مراجع
ذیربط ،هنوز این راهکار پیشنهادی آزمایش و پیادهسازی نشده است».
مدیر این شرکت دانش بنیان میافزاید« :در شرایط خردکننده تحریمها
و شیوع کرونا که نفس کسبوکارها به شــماره افتاده است ،بدون اطالع
قبلی ،تلفن هزاران کســب وکار را قطع میکنند و کســی هم پاسخگوی
ضرر و زیانی که این قطع خطوط ناگهانی ایجاد میکند ،نیست ».دشتی
در پاســخ به این ســوال که چه نهادی باعث قطع خطوط هزاران کسب
وکار شده اســت گفت« :آنچه با پیگیری فهمیدهایم این است که خطوط
توســط مخابــرات تهــران و بــه دســتور ســازمان تنظیــم مقررات
قطع شــده اســت ،هم اکنــون پیگیر هســتیم کــه شــماره تماسها
در اســرع وقت وصل شــوند و امیدواریم که چنین اتفاقــی دیگر تکرار
نشود».
استارتآپها ،مشاغل خانگی ،مشاوران در حوزه های مختلف ،فریلنسرها،
عرضهکننــدگان خدمات آنالین ،خردهفروشــان اینترنتــی و همچنین
شرکتهایی که در شهرستانها فعالیت میکنند و بسیاری از مشاغل که به
دلیل کرونا به دورکاری روی آوردهاند ،از عمده مشتریان دفاتر کار مجازی
هستند که اکنون با قطع شدن شــماره تماسهایشان با اختالل جدی در
کسبوکار خود مواجه هستند.

افزایش ۷.۳درصدی نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال

