
قیمت نفت سه شنبه هفته گذشته به دلیل محدودیت عرضه و 
بهبود تقاضای جهانی، به باالترین حد در چهار ماه اخیر صعود 
کرد اما افزایــش موج ابتال به ویروس کرونا در سراســر آمریکا 
تهدید بزرگی برای نفت محسوب می شــود و ممکن است به 

منزله در راه بودن یک رکود دیگر باشد.
به گزارش ایســنا، کارشناســان از مدتها قبل نسبت به وقوع 
موج دوم ابتال به ویروس کرونا هشــدار داده بودند اما افزایش 
ناگهانی موارد ابتال به ویروس کرونا در سراسر آمریکا، بسیاری 
از دولتهای ایالتی را غافلگیر کرد. یــک متخصص بیماریهای 
عفونی در شرکت بایر به ســی ان ان گفت: موارد جدید ابتال به 
ویروس کرونا در ایالت های تگزاس، آریزونا و فلوریدا به ســطح 
فاجعه آمیزی نزدیک شده است و آمریکا با عبور آمار روزانه ابتال 

از مرز ۵۰ هزار نفر، رکورد جدیدی را شکســته است. لوییس 
دیکســون، تحلیلگر بازار نفت در شــرکت تحقیقاتی ریستاد 
انرژی در بیانیه ای اظهار کرد: مشاهده جهش آمار روزانه ابتال به 
ویروس کرونا در آمریکا برای بازار شوکه آور است و آمار روز پنج 
شنبه باعث کاهش قیمت نفت و محدود شدن رشد هفتگی بهای 
نفت شد. به نظر می رسد تنها محدودیت های جدید می تواند 
گسترش فعلی بیماری کووید ۱۹ در آمریکا را محدود کند و اگر 
قرنطینه در سراسر آمریکا اعمال شود، موج دوم شیوع بیماری 

به تقاضا برای نفت به شدت لطمه خواهد زد.
اما آمریکا در این وضعیت تنها نیست و شیوع ویروس کرونا در 
برزیل، هند و سایر نقاط جهان مانند آتش سوزی جنگل ها در 

حال گسترش است.

با وجود پیش بینی های مختلف، تحلیلگران بازار نفت همگی 
بهبود پایدار تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی کرده 
بودند و تعداد کمی از آنها در پیش بینی های پایه خود، موج دوم 
شیوع بیماری را در نظر گرفته بودند. به عنوان مثال آژانس بین 
المللی انرژی پیش بینی کرده بودنــد تقاضا برای نفت در کل 
سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۱ میلیون بشکه در روز نسبت به سال 
۲۰۱۹ کاهش پیدا خواهد کرد و عمده این کاهش در سه ماهه 
دوم خواهد بود. تقاضا برای نفت در آوریل سقوط کرد اما از آن 
زمان بخشی از تقاضا احیا شده و این آژانس بهبود سریع تقاضا 
در نیمه دوم امسال را پیش بینی کرده بود و انتظار دارد تقاضا در 
سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

موج دوم شــیوع ویروس کرونا ممکن اســت ضربه دیگری بر 

تقاضای جهانی برای نفت وارد کند و همه سناریوهایی که احیای 
پایدار را پیش بینی کرده بودند را باطل کند. اما موج دوم کرونا 
همانند موج اول باعث نابودی تقاضا نخواهد شد زیرا بسیاری از 
دولت ها از وضع قوانین سخت گیرانه و اعمال تدابیر قرنطینه که 
در دور اول شــیوع کووید ۱۹ به اجرا گذاشته بودند، خودداری 
کرده اند و تعطیلی که به صورت هدفمند برای برخی بخش ها 
اعمال خواهد شد، مانع از تکرار ریزش تاریخی تقاضا برای نفت 

می شود که در ابتدای سال ۲۰۲۰ مشاهده شد.
با این حال شرکت ریستاد انرژی هشدار داده که به دلیل خوش 
بینی بازارها در دو ماه گذشته که روی بهبود پایدار تقاضا برای 
نفت حساب کرده بودند، موج دوم کرونا ریسک های جدی ایجاد 

می کند و ممکن است باعث سقوط قیمت نفت شود.

این مسئله اسباب گرفتاری اوپک پالس خواهد شد. این گروه 
کاهش تولید ۹.۸ میلیون بشــکه در روز را به مدت یک ماه تا 
پایان ژوییه تمدید کــرده و اعالم کرده که قصــد دارد میزان 
کاهش تولید خود را از اوت تا دســامبر به ۷.۷ میلیون بشــکه 
در روز محدود کند اما افزودن دو میلیون بشکه در روز نفت به 
بازار همزمان با شــوک جدید تقاضا، تاثیر مثبتی روی قیمتها 

نخواهد داشت.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، به عبارت دیگر در شرایطی که 
قیمت ها تحت تاثیر انتظارات برای محدودیت عرضه و رشــد 
تقاضا، افزایش پیدا کرده بودند، بازار ممکن است روند معکوسی 
پیدا کند و با افزایش عرضه اوپک پالس و کاهش تقاضا، دوباره 

قیمت ها کاهشی شوند.

همه شــاغالن و صاحبان کســب و کارهای فاقــد بیمه و 
آســیب دیده از کرونا که متقاضی استفاده از وام و تسهیالت 
حمایتی کرونا هســتند، می توانند از امروز به ســامانه کارا 

مراجعه کنند و درخواست وام بدهند.
به گزارش ایسنا، ارسال پیامک دعوت مشموالن و متقاضیان 
فاقد بیمه از پنجشنبه گذشته توسط وزارت کار آغاز شده و 
کسانی که پیامک وزارت کار را دریافت کرده اند، در صورت 
تمایل می توانند به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت نام خود 

را دنبال کنند.
صاحبان مشــاغل و کســب و کارهایی هم که فاقد بیمه یا 
کد کارگاهی هســتند و  ابن پیامک را دریافت نکرده اند اما 
متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی کرونا هستند، می توانند 
با مراجعه به سامانه کارا از قســمت ثبت نام متقاضی اقدام 

کنند.
بر این اساس شاغالن کســب و کارهایی که فاقد بیمه یا کد 
کارگاهی هستند، دستفروشان، قالیبافان، فعاالن گردشگری 

و بخشی از مشاغل فصلی می توانند با ثبت نام در سامانه کارا 
درخواست خود را برای دریافت تســهیالت حمایتی کرونا 
ارائه دهند که پس از راستی آزمایی و احصای دقیق اطالعات 

مشمول دریافت وام کرونا می شوند.
نکتــه قابل توجه این اســت که همــه بنگاه ها و شــاغالن 
کسب و کارهای فاقد بیمه مشــمول دریافت وام کرونا نمی 
شــوند، بلکه آن هایی مــی توانند درخواســت وام بدهند و 
مشمول دریافت وام کرونا شــوند که شغلشان برای وزارت 
کار قابل شناســایی باشد؛ مثال دستفروشــانی که به نوعی 
اطالعاتشان توســط وزارت کشور یا شــهرداری ها به ثبت 
رسیده باشد یا قالیبافانی که زیرمجموعه وزارت تعاون یا دیگر 
دستگاه ها و سازمان ها هستند و اطالعات آن ها در دستگاه ها 
 موجــود و کســب و کاری که به آن اشــتغال دارنــد، قابل 

شناسایی باشد.
برهمین اساس معاونت اشــتغال وزارت کار، از دستگاه های 
تخصصی و وزارتخانه های مختلف اعم از وزارت کشور، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی 
و ... برای شناسایی، راستی آزمایی و انجام صحیح احراز هویت 

دعوت کرده است.
پیش از این عیســی منصوری - معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال - وزیر کار به ایسنا گفته بود "در خصوص افراد فاقد 
بیمه از تشکل ها و دستگاه های تخصصی درخواست کرده ایم 
که افراد را به ما معرفی کنند تا از این طریق امکان راســتی 
آزمایی وجود داشته باشد؛ به عنوان نمونه یک راننده تاکسی 
که بیمه ندارد ولی از ســهمیه بنزین وزارت کشور استفاده 
می کند و می توانیم اطمینان حاصل کنیم که به تایید وزارت 
کشور شاغل است، مشمول تســهیالت حمایتی کرونا قرار 

می گیرد."
به گفته وی، طــی مذاکرت صورت گرفته با دســتگاه های 
مختلف، اطالعات افراد شــاغل و بنگاه های فاقد بیمه مورد 
بررسی و احصا قرار گرفته و لیســت افرادی که هویت آن ها 

احراز شده و در حال حاضر فعال هستند، دریافت خواهد شد.
به گزارش ایســنا، پرداخت تســهیالت حمایتی به شاغلین 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی ۱۴ 
رسته از ۱۳ خرداد ماه اغاز شده است و مشموالن برای گرفتن 
وام به بانکها معرفی شده اند. برابر آخرین آمارها از سامانه کارا، 
تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان تســهیالت 
 بــه واجدین شــرایط دریافت تســهیالت کرونــا پرداخت 

شده است.
طبق اعالم معاونت اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
به تعداد ۱۱۲۵ نفر از رانندگان مسافربری اعم از برون شهری 
و درون شــهری که مشــمول بیمه خویش فرمایی هستند، 
مبلغ ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تســهیالت ۶ میلیون 
تومانی کرونا از ســوی مؤسســات عامل پرداخت شده و به 
تعداد ۵۵ بنگاه از واحدهای کســب و کاری که فعال بوده و 
تعطیل نشده اند به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تامین 
اجتماعی، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده 

 که مجموع آن رقمی معادل یک میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان 
است.

همچنین به تعداد ۷۲ فقره پرونــده از واحدهایی که در پی 
شیوع کرونا، به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ دو میلیارد و ۴۹۶ 
میلیون تومان تسهیالت ۱۶ میلیون تومانی از سوی مؤسسات 

عامل پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت 
تسهیالت به سیستم بانکی معرفی شده و پرونده هایشان در 
شعب بانکی برقرار است که از امروز با اضافه شدن گروه جدید 
به مشموالن دریافت تسهیالت کرونا، تشکیل پرونده کسب 
و کارهای فاقد بیمه در شــعب بانکی و معرفی برای دریافت 

تسهیالت آغاز می شود.
طبق اعالم وزارت کار بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از 
شاغالن شناسایی و احراز هویت شده اند و پیامک اطالع رسانی 
و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت وام کرونا ارسال شده 

است.

درحالی که پیش از این عنوان شده بود افزایش تعرفه ای 
در بسته های  اینترنتی اپراتورهای همراه صورت نگرفته، 
معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد گرانفروشی و افزایش ۱۰۰ 
درصدی تعرفه اینترنت در دو اپراتور موبایل، به سازمان 

حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای 
مجازی از افزایش قیمت بسته های اینترنتی در اپراتورهای 
همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به 
واکنش حسین فالح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعالم کرد: باالبردن 
قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم 
به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی 
پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول اســت و سازمان 

تنظیم با آن مخالفت کرده.
او همچنین با اشــاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای 
مسلط )SMP( برای تغییر تعرفه های عادی و تشویقی 
سرویس هایشان باید تایید رگوالتوری را دریافت کنند. با 
توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن 
همراه بدون تایید رگوالتوری انجام شــده، این افزایش 
قیمت ها برخالف مقررات بــوده و تمامی قیمت ها باید 
به قبل بازگردد. فالح جوشقانی همچنین شب گذشته 
بار دیگر به موضوع گران فروشی اپراتورها اشاره کرده و 
در توییتر نوشت: گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، 
در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان 
حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر 
پولهای مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم 
در انتظار آنهاست. هفته  آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش 

نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.
این درحالی اســت که پیــش از این پیمــان قره داغی 

-مدیرکل دفتــر حفاظــت از حقــوق مصرف کننده 
رگوالتوری- توضیح داده بــود افزایش تعرفه ای صورت 
نگرفته و آنچه کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف 
برخی از بسته های پرمصرف بوده است و با توجه به اینکه 
اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از ســازمان 
تاییدیه بگیرند، اما حذف این بســته ها بدون از کسب 
تاییدیه ســازمان انجام شــده، به اپراتورها اخطار داده 
شده تا بســته ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن  
اپراتورها قرار گیرد. هرچند این بســته ها در وب سایت 
این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه های دیگر از جمله 
اپلیکیشــن های مربوط به این اپراتورها و USSD آنها 
حذف شــده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع 
برای خریداری بسته به وب سایت مراجعه نمی کنند و از 
اپلیکیشن یا USSD خرید می کنند، با حذف بسته ها از 

این درگاه ها مواجه شدند.

معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان کرج  
اعالم کرد: با توجه به قرار گرفتن شهرســتان کرج 
در شرایط هشدار، فعالیت مراکز و صنوف پرخطر 
شهرستان کرج به مدت یک هفته تعطیل خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا غفور قاســم پور روز دوشنبه ۱۶ 
تیرماه با اعالم این خبر افزود:  طبق تصمیم ســتاد 
اســتانی و با توجه به قرارگرفتن شهرســتان کرج 
در شرایط هشدار، بر این اســاس، فعالیت صنوف 
پرخطر شهرستان کرج به مدت یک هفته تعطیل 

خواهد بود.
به گزارش ایســنا، قاســم پور افزود: بر این اساس، 
فعالیت کلیــه مراکز پرخطر در شهرســتان کرج 
شــامل دانشــگاه ها، مدارس، حوزه های علمیه، 
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای، زبانســراها، 

آموزشگاه ها، کتابخانه ها، مهدکودک ها، استخرهای 
سرپوشیده، ســینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه ها، 
باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه 
و سالن های زیبایی، مساجد، مصلی ها، باشگاه های 
ورزشی پربرخورد مانند کشتی، کاراته، جودو و...، 
مدارس شــبانه روزی، قهوه خانه ها، چایخانه ها با 
عرضه مواد دخانی، باغ وحش ها و شــهربازی ها، 
مراکز تفریحی و آبی و باشگاه های ورزشی سالنی، 
به مدت یک هفته تعطیل است و برگزاری هر گونه 
مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش نیز تا 

اطالع بعدی متوقف می شود.
وی افزود: ممنوعیت برگزاری مراسم عزا و عروسی، 
اجباری شــدن اســتفاده از ماســک در ادارات، 
مترو، نــاوگان حمل و نقل عمومی و ســایر اماکن 
سرپوشــیده از دیگر محدودیت های کرونایی در 

 شهرستان کرج اســت که پیشــتر اطالع رسانی 
شده است. 

فرماندار کرج گفت: اجرای قوانین و پروتکل ها برای 
همه یکسان اســت و لذا طبق تصمیم ستاد ملی و 
استانی، صنوفی مرتبط با مواد غذایی در صورتی که 
تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند فعاًل 

مشمول اعمال محدودیت نخواهند شد. 
قاسم پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین 
تشــدید محدودیت ها مربوط بــه صنوف پرخطر، 
ناوگان حمــل و نقــل عمومی و مراکــز تجمع و 

سرپوشیده است. 
وی در پایان افزود: جزئیات محدودیت های جدید 
کرونایــی در شهرســتان کرج به فراخــور پایش 
وضعیت و شرایط شــیوع و انتقال بیماری کرونا، 

اطالع رسانی خواهد شد.

زنگ خطر موج دوم شیوع کرونا برای نفت

آغاز ثبت نام وام کرونای کسب و کارهای فاقد بیمه

کرج یک هفته تعطیل شددو اپراتور موبایل گران فروشی کردند
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سهام عدالت جدید در 
طرح پیشنهادی مجلس 
به چه کسانی می رسد؟

فرصت  صادرکنندگان
 برای بازگشت

 ارز تمدید 
نمی شود

همتی:

دستمزد امسال 
کارگران 
قرار نیست

 بازنگری  شود
صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

شریعتمداری:

سرمقاله

يادداشت

چرا مدیریت کسری بودجه 
سرنوشت ساز است؟

اثر تورمی، سناریوی 
بدبینانه رشد بورس

در دهــه های اخیــر مواجه 
شــدن دولت هــا در ایران با 
کســری بودجه یک  پدیده 
تقریباً دائمی بوده اســت. از 
طرفی بررســی روندهای تاریخی چند دهه گذشته 
نشان می دهد پوشش این کســری بودجه دائمی 
در بســیاری از مقاطع زمانی از طریق استقراض از 
بانک مرکزی، موجب گســترش پایه پولی، رشــد 
نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم شــده است .با 
 این همه کسری بودجه رقم خورده در سال ۱۳۹۸ و 
پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۹ به لحاظ تامین مالی 

از ابعاد مختلف با...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان
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سریال گران فروشی 
و کمبود  ماسک 

بازار اجاره
آرام گرفت؟

رشد ارزش بورس منجر به افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی تولید نشده است

موج  تورمی  رکوردشکنی های   بورس
صفحه4

صفحه3

انباشت  خودروهای
ناقص  در  پارکینگ  ها

شورای  رقابت : خودروسازان  هر 3 ماه
می توانند    درخواست   افزایش   قیمت   بدهند

دولت طی دستورالعملی اســتفاده از ماسک را از 
روز پانزدهم تیرماه اجباری کرد و قرار بر این شــد 
 تا خدمات دولتی به افرادی که از ماســک استفاده 
نمی کنند ارایه نشود. این دستورالعمل در حالی اعالم 
شد که گزارش های بسیاری در رابطه با گرانفروشی 
ماسک و دســتکش و پلمپ برخی داروخانه ها به 
این دلیل حکایت دارد.  چند روز پس از آغاز اجرایی 
شدن دستور دولت برای استفاده  اجباری از ماسک 
در مکان های عمومی و سرپوشیده،  گزارش ها حاکی 
از کمبود و گرانفروشی در نقاط مختلف کشور است. 
هم زمان پلیس نیز از ورود دوباره به مساله و کشف 
انبارهای احتکار خبر می دهد. نادر مرادی، معاون 
نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران،  روز دوشنبه 

۱۶ تیرماه از کشف بیش از...

آمارهای غیررسمی از افت نرخ اجاره بها در هشت 
منطقه از تهران حکایت دارد؛ در مناطق شمالی نرخ 
ها تا ۱۸ درصد کاهش یافته است. این اتفاق ممکن 
است تحت تاثیر هشدار دریافت مالیات از خانه های 
خالی در تابســتان و تعیین سقف ۲۵ درصد برای 
رشد اجاره بها افتاده باشد. اولین داده ها از نرخ های 
پیشنهادی اجاره در نیمه اول تیرماه نشان می دهد 
میانگین رشد اجاره بها در تهران یک درصد نسبت 
به خرداد ماه کاهش یافته است. در مناطق ۱، ۳، ۶، 
۷، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ نرخ ها از ۲ تا ۳۴ درصد پایین 
آمد.افت یک درصدی متوسط نرخ ماهیانه اجاره در 
۱۶ منطقه از تهران در حالی اتفاق افتاده که دولت 
اعالم کرده در تابســتان جــاری اولین برگه های 

مالیاتی را برای صاحبان...



اقتصاد2
ایران وجهان

پیاده ســازی انجــام تراکنش ها 
بصــورت دو مرحله ای بواســطه 
دریافت رمز پویا در سامانه 720#*

بانک پاسارگاد با عنایت به الزام بانک مرکزی مبنی بر انجام 
تراکنش های غیرحضوری با استفاده از رمز پویا، جهت رفاه 
حال مشتریان و تسریع در انجام فرآیند انجام تراکنش بر 
روی درگاه USSD، امکان تراکنش دو مرحله ای با قابلیت 
دریافت رمز پویا را از طریق کد دســتوری #720* فراهم 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، ارایه 
این خدمات موجب تســهیل در فرآیند انجام تراکنش و 
دریافت رمز پویا در خالل تراکنش با استفاده از کد 720#* 
می شود.به این ترتیب، دارندگان سیم کارت های اپراتورهای 
همراه اول، ایرانسل و رایتل قادر خواهند بود با شماره گیری 
کد دستوری #720*، نوع تراکنش و شماره کارت خود را 
انتخاب کرده و پس از درخواست رمز پویا و دریافت پیامک 
آن نسبت به وارد نمودن رمز پویا در مرحله ی دوم، فرآیند 
تراکنش خود را با شماره گیری کد دستوری 100#*720* 
ادامه دهند.بر اســاس این خبر، در این نوع خدمت، ابتدا 
کاربر کد دســتوری *720# را شــماره گیری می کند و 
پس از انتخاب خدمات موردنظر، تمامی مراحل تا انتخاب 
شماره کارت را طی می کند. در مرحله ی بعد پیام  مربوط به 
درخواست رمز پویا نمایش داده می شود. در صورتی که کاربر 
پیش از آن، رمز پویا را دریافت کرده باشد، با انتخاب گزینه ی 
»نیاز به رمز ندارم و خرید را ادامه بده«، رمز را وارد کرده و 
فرآیند خرید را تکمیل می کند.اگر کاربر پیش از آن رمز پویا 
را دریافت نکرده باشد، با انتخاب گزینه ی »دریافت رمز پویا« 
و دریافت آن از طریق پیامک، 120 ثانیه زمان دارد که قبل 
از منقضی شدن رمز دریافت شده، ادامه ی فرایند خرید را 

با شماره گیری کد دستوری #100*720* ادامه دهد.

پیام صالح آبادی به مناســبت 
سالگرد تاسیس بانک توسعه 

صادرات ایران
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توســعه صادرات 
ایران در پیامی به مناســبت 19 تیرماه، بیست و نهمین 
سالگرد تاسیس این بانک را به همکاران، صادرکنندگان و 
مشتریان این بانک تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی 

بانک توسعه صادرات ایران متن پیام به شرح زیر است :
"بنام خدا"

مشتریان گرامی، صادرکنندگان عزیز و همکاران تالشگر
در آستانه فرارسیدن بیست و نهمین سال تاسیس بانک 
توســعه صادرات ایران و در سالی که مزین به نام "جهش 
تولید" است، بر آنیم تا چون سالهای گذشته دوشادوش 
تالشــگران جبهه اقتصادی، مســیر عبور از تحریمهای 
ظالمانه را برای صادرات کشــور هموار کنیم.امسال نیز با 
همتی دو چندان برای خدمت رسانی به صادرکنندگان کاال 
و خدمات ایرانی، با بهره گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی 
صادرات در ابعاد داخلی و بین المللی از یکســو و با تدوین 
برنامه های جامع حمایت از تولید و صادرات تحت پوشش 
نظام اقتصادی و بانکی کشور از سوی دیگر ، محکم و موثرتر 
از گذشته گام برمی داریم.بی شک یکی از راههای تحقق 
جهش تولید، صادرات اســت. نقش بانکها خصوصا بانک 
توسعه صادرات ایران نیز در تحقق این هدف بسیار پررنگ 
بوده و از طرفی همین ارز حاصل از صادرات است که تامین 
کننده اصلی مواد اولیه بسیاری از کارخانجات کشور خواهد 
بود.بنابراین نیل به جهش تولید با حمایت از توسعه صادرات 
غیرنفتی به عنوان پیش نیاز رشد پایدار اقتصادی میسر می 
شود و بانک توسعه صادرات به عنوان نهادی تاثیرگذار در 
این عرصه، با بکارگیری فنآوری های نوین و توانمندی  منابع 
انسانی خود بیش از پیش یاریگر فعاالن اقتصادی خواهد 
بود.ضمن تبریک سالروز تاسیس بانک، الزم می دانم با ارج 
نهادن بر تالش های همکاران عزیز در واحدهای ستادی و 
شعب، باردیگر بر لزوم سعی مضاعف این مجموعه خدوم 
تاکید کرده و آمادگی آنان را به منظور ارائه خدمات هرچه 
مطلوب تر برای ترسیم افق روشن صادرات اعالم می نمایم.

توسط بانک مهر ایران و بنیاد مسکن؛
تفاهم نامه پرداخت تسهیالت برای احداث 

و تکمیل مسکن روستایي امضا شد
بانک قرض الحســنه مهر ایران و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی تقاهم نامه ای را به ارزش 900 میلیارد ریال امضا 
کردند تا براساس آن به افراد واجد شرایط براي کمک به 
احداث و تکمیل مسکن روستایي تسهیالت پرداخت 
شود.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، مراسم امضای تفاهمنامه پرداخت تسهیالت براي 
احداث و تکمیل مسکن روستایي با حضور عیسي امامي 
و سلیمان توکلي اعضاي هیات مدیره، نجدي مدیر امور 
استان ها، محبوبه رنجبر رییس اداره کل روابط عمومي 
و سلطانیان مدیرشعب استان تهران بانک مهر ایران و 
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمي برگزار 
شد.سلیمان توکلی عضو هیات مدیره بانک مهر ایران در 
مراسم انعقاد تفاهم نامه این بانک با بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي اظهار داشت: این تفاهم نامه اقدام ارزشمندي 
است که در زمینه احداث، بازسازي و تعمیر خانه  هاي 
روستاییان از سوي بنیاد مسکن انقالب اسالمي در حال 
انجام است.این عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در ادامه درباره جزییات این تفاهم نامه، توضیح 
داد: بر اساس این تفاهمنامه به افراد واجد شرایط معرفي 
شده توسط بنیاد در مناطق مشمول به منظور کمک به 
احداث و تکمیل مسکن در سراسر کشور تسهیالت قرض 
الحسنه با کارمزد ۴ درصد پرداخت مي شود.وی ادامه 
داد: مجموع تســهیالت پرداختی معادل 900 میلیارد 
ریال است که توسط بانک مهر ایران به متقاضیان معرفي 
شده از ســوي بنیاد مســکن انقالب اسالمي پرداخت 
مي شود. در این تفاهمنامه، سقف فردي تسهیالت به 
صورت عمومي 1۵0 میلیون ریال بــوده و متقاضیان 
مشمول توسط بنیاد مسکن شهرستان به شعب بانک 

معرفي مي شوند.

بانک ها

آمارهای غیررسمی از افت نرخ 
اجاره بها در هشــت منطقه از 
تهران حکایت دارد؛ در مناطق 
شــمالی نرخ ها تا 1۸ درصد 
کاهش یافته است. این اتفاق 
ممکن اســت تحت تاثیر هشــدار دریافت مالیات از خانه 
های خالی در تابستان و تعیین سقف 2۵ درصد برای رشد 
اجاره بها افتاده باشد.به گزارش ایسنا، اولین داده ها از نرخ 
های پیشــنهادی اجاره در نیمه اول تیرماه نشان می دهد 
میانگین رشد اجاره بها در تهران یک درصد نسبت به خرداد 
ماه کاهش یافته است. در مناطق 1، ۳، ۶، 7، 12، 1۳، 1۵ 
و 21 نرخ ها از 2 تا ۳۴ درصد پایین آمد.افت یک درصدی 
متوسط نرخ ماهیانه اجاره در 1۶ منطقه از تهران در حالی 
اتفاق افتاده که دولت اعالم کرده در تابستان جاری اولین 
برگه های مالیاتی را برای صاحبان امالک خالی از ســکنه 
ارسال می کند. از طرف دیگر در روزهای گذشته ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در 
تهران را 2۵ درصد، سایر کالنشهرها 20 درصد و در دیگر 
شهرها 1۵ درصد اعالم کرد. پس از ابالغ این مصوبه، محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت 
چهارشنبه هفته قبل برگزار شد گفت که رشد لجام گسیخته 

نرخ اجاره بها مهار شده است.

سیاست های مالیاتی احتماالً جواب داده است
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی نیز، 
مصوبه سقف اجاره بها را دارای قابلیت اجرایی و تحت 
حمایت دستگاه قضایی دانسته اســت. او در پاسخ به 
سوال ایســنا مبنی بر اینکه در دولت های نهم و دهم 
چنین بخشنامه ای صادر شد اما قابلیت اجرا پیدا نکرد 
گفت: در آن دوره اگر کار به شــکایت می رســید قوه 
قضاییه نهایتا حکم تخلیه مســتاجر را صادر میکرد اما 
بزرگترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که دستگاه 
قضا حکم تخلیه برای پرونده هایی که مطابق قانون جلو 
برود صــادر نخواهد کرد. به این صــورت که اگر مالک 
بخواهد بیش از ســقف 2۵ درصد در تهران اجاره بها را 

باال ببرد مستاجر میتواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج 
او را ندارد.بررسی این موضوع که آیا هشدارهای مالیاتی 
منجر به افزایش فایل های اجاره در بازار مســکن شهر 
تهران شده گویای آن اســت که تغییر معنی داری در 
تعداد آگهی های رهن و اجاره نســبت به ماه های قبل 
دیده نمی شود. برخی فعاالن بازار مسکن می گویند که 
نرخ گذاری دســتوری تاثیر چندانی در افت بازار اجاره 
نداشــته و علت اصلی به این موضوع برمی گردد که در 
خرداد ماه با یک جهش قیمتی در بخش فروش و اجاره 
مواجه بودیم که در تیر ماه تا حدودی تعدیل شده است.
اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است 
متوسط نرخ پیشنهادی اجاره بها در منطقه 1 بالغ بر 1۸ 

درصد، منطقه 2 معادل دو درصد، منطقه ۶ به میزان 1۳ 
درصد، منطقه 7 بالغ بــر 17 درصد، منطقه 12 معادل 
۴.۴ درصــد، منطقه 1۳ به میــزان 1۵ درصد، منطقه 
1۵ بالغ بر ۳۴ درصد و منطقه 21 معــادل ۳0 درصد 
نسبت به اردیبهشت ماه افت کرده اســت. با این حال 
 مناطق ۴، ۵ و 11 هرکدام با افزایش 1۸ درصد ماهیانه

 مواجه بودند.
 در شــش منطقه از تهران نیز شــامل مناطق 9، 1۶ تا 
20 دیتاهای قابل اتکایی به دســت نیامده است.آرش 
از مشــاوران امالک در منطقه شرق تهران ضمن تایید 
فروکش کردن بازار اجاره می گوید: در بعضی صاحبخانه 
ها که نرخ های باالیی برای اجاره واحد خود تعیین کرده 
بودند در روزهای اخیر قیمت را تا 10 درصد پایین آورده 
اند. او البته می گوید مالکان خود را ملزم به رعایت سقف 
2۵ درصدی ســالیانه قیمت نمی دانند.از طرف دیگر 
آمارهای سامانه مذکور حاکی از آن است که در خرداد 
ماه میزان افزایش اجاره بر اساس قیمت های پیشنهادی 
در تهران نسبت به اردیبهشت 10 درصد بوده است. رشد 
سالیانه نیز در 1۵ روز در ابتدای تیرماه امسال نسبت به 
زمان مشابه سال گذشته در 1۶ منطقه از تهران افزایش 
۳1.۵ درصدی را نشــان می دهد. این رقم با آمار بانک 
مرکزی در خرداد امســال که افزایش ۳0.7 درصدی 
 سالیانه رشد اجاره بها در تهران را نشان می داد تقریبا در 

یک سطح قرار دارد.

آمارهای غیررسمی از افت نرخ اجاره بها در هشت منطقه از تهران حکایت دارد 

بازار اجاره آرام گرفت؟

اولتیماتوم همتی به صادرکنندگان؛
فرصت  صادرکنندگان  برای بازگشت  

ارز تمدید  نمی شود
رئیس کل بانک مرکزی علت التهابــات بازار ارز را عدم 
تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله بخاطر مشکالت ناشی 
از کرونا اعالم کرد و گفت: بــا فروکش کردن تدریجی 
تقاضاهای تجمیع شده، )قیمت( تعدیل خواهد شد.به 
گزارش مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
در یادداشــتی به بیان ۴ نکته درباره بازار ارز پرداخت و 

پشت پرده گرانی ارز در روزهای اخیر را تشریح کرد.
1- قبالً هم تأکید کرده ام، تالطم این روزهای بازار، عمدتاً 
از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر 
مشکالت ناشــی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته 
است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده 
ماه های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.

2- گزارشات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت 
از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده ام 

که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.
۳- صادرکنندگان تکیه گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، 
فرصت برای برگرداندن میلیاردها دالر ارز صادراتی در دو 
هفته آتی پایان می یابد. این فرصت به هیچ وجه تمدید 
نخواهد شد. از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم 
قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی 
که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده اند، در لیست های 10 
نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت 

می شوند.
۴- مجدداً تأکید می کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند 
خود در بازار را به تشــخیص خود و بــا در نظر گرفتن 
مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک 
مرکزی یک بار در مهرماه سال 97 توان خود را نشان داد. 
برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش 
دالرهای 19 هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز 
ریسک بازار ارز برای ســرمایه گذاری به شدت افزایش 
پیداکرده اســت و من نیز وظیفه دارم این را به فعاالن 

اقتصادی گوشزد نمایم.

شوک در معامالت روز گذشته بورس
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه( 
۸۵ هزار و ۳۶۳ واحد رشــد داشت که در نهایت 
این شاخص به رقم یک میلیون و 7۴0 هزار واحد 
رسید.براســاس معامالت روز گذشته بیش از ۶ 
میلیارد و ۴7۴ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 1۳۸ هــزار و ۵7۸ میلیارد ریال 
داد و ستد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با 1۴ هــزار و 109 واحد افزایش بــه ۴۸۴ هزار و 
۳0  واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با 9 هزار و 
29۳  واحد رشد به ۳1۸ هزار و ۸1۶ واحد رسیدند.

شاخص بازار اول ۵0 هزار و ۵۴0 واحد و شاخص 
بازار دوم 221 هزار و ۴1۸ واحد افزایش داشتند.

عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 22 هزار 
و ۳12 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با چهار 
هزار و ۸۴۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با چهار هزار 7۴۴ واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با چهار هــزار و 299 واحد، نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 9۵۵ 
واحد،  ایران خودرو )خــودرو ( با یک هزار و ۳90 
واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( 
با یک هزار و 711 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص بورس داشــتند. در مقابل نماد آهنگری 
تراکتورسازی ایران )خاهن( با ۶۵ واحد، سیمان 
تهران )ســتران( با ۳۶ واحد، کویر تایر )پکویر( با 
29 واحد، لبنیات پاک )غپاک( با 2۸ واحد، تامین 
ماسه ریخته گری )کماسه( با 2۴ واحد و سیمان 
کرمان )سکرما( با 2۳ واحد با تاثیر منفی بر شاخص 
همراه بودند.برپایه این گزارش، روز گذشته نماد 
بانک ملت، پاالیش نفت اصفهــان، ملی صنایع 
مس ایران، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، 
گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو و پاالیش 
نفت بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند.گروه بانک ها هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه یک میلیارد و ۶۴0 میلیون برگه ســهم به 
ارزش 1۴ هزار و ۸7۸  میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۵2۶ واحد افزایش 
داشت و بر روی کانال 17 هزار و ۸11 واحد ثابت 
ماند.همچنین در ایــن بازار دو میلیــارد و 7۳۶ 
میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۵9 هزار و ۴۳۶ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.روز گذشته نمادهای 
هلدینگ صنایــع معدنی خاورمیانــه )میدکو(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی مارون 
)مارون( و بیمه پاســارگاد )بپاس( تاثیر مثبت بر 

شاخص این بازار را داشتند.

اخبار
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نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: پیش 
نویس طــرح اصالح مــاده ۵۴ مکرر قانــون مالیات های 
مستقیم تدوین شــده، یکی از ویژگی های طرح، افزایش 
نرخ مالیات بر خانه های خالی اســت تا از این طریق، خانه 
های خالی از سکنه توســط مالکان به بازار تزریق شود.به 
گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به ضرورت 
ساماندهی بازار مســکن، گفت:  یکی از خالء های جدی 
در حوزه سیاســت گذاری بخش مســکن، فقدان بانک 
اطالعات امالک و مســتغالت در کشور اســت، علی رغم 
اینکه قانون گذار ۵ سال اســت که وزارت راه و شهرسازی 
را مکلف به ایجاد سامانه امالک و اســکان کرده است، اما 
همچنان داده های حدود دو ســوم خانوارهای کشور در 
سامانه ثبت نشده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در شرایطی که بازار مسکن دچار بحران می شود، سیاست 
گذار قدرت تنبیه اقدامات ســوداگرایانه در بازار مســکن 

یا کمک به خانوارهایــی که در اثر افزایــش قیمت اجاره 
مسکن، دچار مشکل شــده اند، را ندارد.وی به خانه ملت 
گفت: مانع مهم عملیاتی نشدن ســامانه امالک و اسکان 
این است که دســتگاه های اجرایی کشــور در زمینه  به 
اشتراک گذاری داده های خود در سامانه امالک و اسکان 
 همکاری الزم را با وزارت راه و شهرسازی انجام نمی دهند،

 برای حل این مشــکل، پیش نویس طــرح اصالح ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مســتقیم توسط تعدادی از 
نمایندگان تدوین شــده، تا پس از تصویب طرح و اجرای 
آن، نظام انگیزشــی کافی برای تکمیل ســامانه امالک و 
اسکان ظرف مدت ســه ماه پس از الزم االجرا شده قانون، 
فراهم شــود.خاندوزی افزود: مبتنی بر بســتر داده های 

بازار مسکن، سیاســت گذار قادر خواهد بود که در زمینه 
سیاستهای  تشویقی بخش مسکن یا کنترل سفته سازی در 
بازار تمهیدات الزم را بیاندیشد که ثمره این اقدامات افزایش 
عرضه مسکن و کاهش قیمت در ماه های آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: هسته محوری طرح این است که اشخاصی 
که اطالعات ملکی و اســتیجاری خود را در اختیار سامانه 
قرار نمی دهند، از منظر قانون گــذار، صاحبان خانه های 
خالی تلقی شده و در زمان نقل و انتقال، مالیات بر خانه های 
 خالی برای کدهای پســتی آن واحدهای مسکونی اعمال 
خواهد شد. خاندوزی گفت: در رابطه با موضوع استفاده از 
جمع سپاری در تکمیل سامانه های اطالعاتی، تجارب خوبی 
در عرصه بین المللی وجود دارد که امیدواریم با به کارگیری 

آن و اجرای موثر قانون مذکور و نظارت موثر مجلس یازدهم، 
در ماه های آینده بازار مسکن بهبود یابد.خاندوزی ادامه داد: 
یکی از ویژگی های طرح اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات 
 های مستقیم، افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی است

 تا از این طریق، خانه های خالی از ســکنه توسط مالکان 
به بازار تزریق شود.گفتنی اســت در ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیاتهای مستقیم آمده است؛ واحدهای مسکونی واقع در 
شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد 
ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور )موضوع تبصره7 
ماده1۶9مکرر این قانون( به عنوان »واحد خالی« شناسایی 
می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات 

بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم )1/۵( برابر مالیات 

متعلقه.

وزیر کار در مورد اینکه ایا دستمزد کارگران در نیمه دوم 
سال بازنگری می شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب 
مزد طوالنی شــد و همین روال ادامــه خواهد یافت.به 
گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین 
المللی تجربه نگاری الگوهای کســب و کارهای تعاونی 
در کشورهای منتخب، در جمع خبرنگاران ر مورد اینکه 
سازمان بازرسی کل کشور گفته دولت قول داده است که 
در نیمه دوم ســال، مزد کارگران را بازنگری کند، اظهار 
داشت: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه 
نسبت به افزایش ایتم های مختلف مزدی تصمیم بگیرد 
که این کار در سال 99 انجام شد.وزیر کار در پاسخ به این 
سوال که آیا مبحث مطرح شده از سوی سازمان بازرسی را 
تأیید می کنید یا خیر، گفت: بر اساس قانون مکلف به انجام 
این کار )تصویب حداقل دستمزد( بودیم. هر سال در پایان 
سال جلسات دستمزد را برگزار می کنیم امسال متأسفانه 
این روند طوالنی شد و در سال 99 دستمزد تصویب شد و 
همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.شریعتمداری همچنین 
در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی، تصریح کرد: قرار 
شد بخشی از بدهی مسجل شده دولت به تأمین اجتماعی 
پرداخت شــود که منتظر مصوبه هیأت دولت هستیم و 
میزان آن نیز بعد از تصویب در هیأت دولت مشــخص 
می شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با واگذاری 
10 درصد از سهام شستا در بورس، ارزش بازار 10 درصد 
افزایش یافت و میزان ارزش بازار این شرکت نیز از 1۵0 

هزار میلیارد تومان به 2۶0 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت.شریعتمداری ادامه داد: در 11 تیرماه 99 بزرگترین 
هلدینگ ســیمانی کشــور از زیرمجموعه های تأمین 
اجتماعی به ارزش 2۳ هزار میلیــارد تومان عرضه اولیه 
شد که در این عرضه اولیه ۴.۵ میلیون نفر از هم وطنانمان 
شرکت کردند و به هر فرد تا سقف ۵00 هزار تومان سهام از 
بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور رسید.وی گفت: منابع 
این عرضه اولیه صرف اقدامات زیربنایی می شود که یکی 
از اقدامات زیربنایی افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران 
اســت که ســرمایه این بانک که در خدمت کارمندان و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دارد، از 200 میلیارد 
تومان به 2 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش می یابد و 
تسهیالتی که به بازنشستگان پرداخت می شود نیز افزایش 

خواهد یافت.

بخشی از دارایی های دولت در قبال بدهی به 
تأمین اجتماعی پرداخت می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: در 
پی دستور رئیس جمهور برای پرداخت بدهی های مسجل 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی، این کار در دســتور 
قرار گرفته و بخشــی از دارایی های دولت در قبال بدهی 
به تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت می شود که 

میزان این بدهی بعد از مصوبه هیأت دولت اعالم می شود.
شریعتمداری همچنین در مورد کمک بیمارستان های 
تأمین اجتماعی به بیماران کرونایی گفت: بعد از بیماری 
کرونا، 27 هزار نفر از مبتالیان به کرونا در بیمارستان ها 
و مراکز درمانی زیرنظر تأمین اجتماعی بستری شدند و 
میزان فوتی های کرونایی در این بیمارستان ها به نسبت 

استاندارد کشور کمتر بوده است.

پرداخت ساالنه ۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید به بازنشستگان

وی همچنین در مــورد وضعیت بازنشســتگان گفت: 
برای خدمات بهتر به بازنشســتگان، بیمه های تکمیلی 
بازنشســتگان توســعه پیدا می کند و باشــگاهی برای 
بازنشستگان فراهم می شود که بازنشستگان بانک رفاه را از 
آن خود بدانند و مشکالت مالی آنها با تسهیالت این بانک 
برطرف شود.شریعتمداری افزود: براساس طرحی ساالنه 
تا سقف ۵0 میلیون تومان تسهیالت خرید به بازنشستگان 
با اقساط ۳۶ ماهه و سود 1۵ درصد اعطا می شود تا قشر 
بازنشسته شرایط مطلوب تری از نظر زندگی پیدا کنند.وی 
ادامه داد: قرار است با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین 
اجتماعی، امسال برای بار دوم برخی از موارد جنبی حقوق 
بازنشستگان را افزایش دهیم تا قدرت خرید بازنشستگان 

تقویت شود و این افزایش موارد غیر از حقوق بازنشستگان 
امسال برای دومین بار اجرا می شود.به گفته شریعتمداری 
در راستای همسان ســازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی، تالش برای ارتقای حداقل مصوبه بازنشستگان 

تأمین اجتماعی انجام می شود.

دعوت پیامکی از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا
وزیر تعاون همچنین در مورد شناســه کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: برخی از کسب 
و کارها که بنا به ماهیت شــان در شــرایط کرونا 
آسیب دیدند یا کســب و کارهایی که با دستور 
ســتاد ملی کرونا تعطیل شــدند شناسایی شده 
و همچنین کســب و کارهایی که در 1۴ رســته 
شغلی مصوب ستاد کرونا بوده اند، اطالعات آنها 
در اختیار ســازمان تأمین اجتماعی بوده که این 
اطالعات به اپراتورهای تلفن همراه اعالم شده و 
از طریق پیامک به این افراد اطالع داده می شــود 
تا برای گرفتن وام کســب و کارهــای کرونایی 
به بانک هــا مراجعه کنند.شــریعتمداری افزود: 
رئیس جمهور به خاطر تأخیر ارســال پیامک به 
کســب و کارها کرونایی تذکر داده و قرار شــد 
اپراتورهای تلفن همراه برای باقی مانده دارندگان 
مشاغل آسیب دیده از کرونا پیامک برای دریافت 

وام ارسال کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افرادی که 
برگه سهام عدالت دارند اما مشمول نیستند، افراد تحت 
پوشش سازمان های حمایتی و دهک های پایین درآمدی 
که سهام نگرفتند اولویت های جدید سهام عدالت هستند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفتگو با مهر درباره طرح ســاماندهی سهام عدالت، 
گفت: آن چیزی که روز گذشته مصوب شد کلیات طرح 
ساماندهی سهام عدالت بود. چند گروهی که اجماال در 
طرح آمده اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی هستند که هنوز سهام عدالتی دریافت نکرده اند.

وی بابیان اینکه چگونگی سازوکار اجرایی وریزه کاری آن 
باید در جزئیات طرح بررسی شود، ادامه داد: بخشی از این 
مشمولین جدید کسانی هستند که در این مدت ده سال، 
تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند. یک بخش هم 
افرادی هستند که در دهک های مشمول طرح بوده اند اما 
در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر 

دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جامانده اند.

۱.۸ میلیون جامانده قبلی، در اولویت 
سهام عدالت جدید هستند / ممکن است 

مشمولین جدید به ده میلیون نفر نیز برسد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این 
سوال که آیا در این طرح برای 1.۸ میلیون نفری که برگه 

سهام عدالت دارند اما مشمول نیستند و کارگرهای غیر 
فصلی که سهام عدالت ندارند نیز فکری شده است یا خیر، 
گفت: بله، یک گروه از جاماندگان این عزیزانی هستند که 
دعوتنامه دارند اما ســهام عدالت به آنها تخصیص داده 
نشده است، گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمان های 
حمایتی هستند که برآورد ما از مجموع کمیته امداد و 
بهزیستی، تعدادی بیش از یک میلیون نفر است.طغیانی 
ادامه داد: بقیه افراد نیز کسانی هستند که در دهک های 
مورد نظر قانون به حساب می آمده اند ولی در تخصیص 
ســهام عدالت در نظر گرفتــه نشــده اند. بنابراین این 
مشمولین جدید چند گروه هستند. طبق برآورد ما شاید 
این تعداد به ده میلیون نیز برسد در آن زمان، با جمعیت 
7۵ میلیونی حدود ۵۳ میلیون مشمول بودند یعنی اگر 
ســه دهک باالی درآمد را حذف کنیم و بخواهیم بقیه 
را اضافه کنیم با این جمعیــت فعلی باید افراد جدیدی 

مشمول سهام عدالت شوند.

طرح ساماندهی سهام عدالت، اصالح 
مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی 

را نیز در نظر گرفته است
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس درباره طرح 

ساماندهی ســهام عدالت ادامه داد: یک آئین نامه ای نیز 
برای آزاد ســازی مطرح بود که به شکل غیر رسمی بین 
وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی ســازی و کمیسیون 
ویژه اصل ۴۴ تهیه شده بود. به این آئین نامه نیز ایراداتی 
وارد دیدیم و اصالحات آن را در طرح ســاماندهی سهام 
عدالت گنجاندیــم.وی افزود: به عنــوان نمونه در روش 
غیر مستقیم گفته می شود شرکت های سرمایه گذاری 
استانی باید سهام عدالت را مدیریت کنند اما نحوه تشکیل 
مجمع عمومی آنها، نحوه اداره شــرکت، نحوه انتخاب 
هیئت مدیره آنهــا و … از جمله مواردی اســت که در 
آئین نامه مذکور با نهایت اجمال مطرح شــده بود اما به 
نظر ما جا دارد دقیق سازی شــود که در آینده مشکلی 
پیدا نشــود. بنابراین هم بحث جامانــدگان و هم بحث 
 اصالح آئین نامه، جمعاً در طرح ساماندهی سهام عدالت

 گنجانده شده است.

سهام بازگشته به دولت، یکی از منابع 
سهام عدالت جدید خواهد بود

مهدی طغیانی در پاسخ به این ســوال که سهام عدالت 
جدید قرار است از ســهام کدام شــرکت ها داده شود، 
گفت: در ارزیابی های اولیه که ۳۵ شــرکت بورســی و 

1۳ شرکت غیر بورســی به عنوان شــرکت های سهام 
عدالت در نظر گرفته شــد، سهام این شــرکت ها بین 
گروه های هدف تقســیم شــد که از این بین ۶ میلیون 
تحت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی بودند و 
 حدود ۴7 میلیــون هم افــراد غیر پوشــش حمایتی 
بودند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
به این ۶ میلیون نفر، صد درصد سهام عدالت تخصیص 
یافت اما به آن ۴7 میلیون نفر، نصف سهام تعلق گرفت 
چون در زمانی کــه فراخوانی از طرف دولت داده شــد 
که در صورت تمایل برای کامل شــدن ســهام عدالت، 
مشــمولین باید نصف دیگــر ســهام را پرداخت کنند 
اکثراً آن ۵0 درصدی که باید خودشــان می پرداختند را 
پرداخت نکردند.طغیانی افزود: آن نصفه سهام به دولت 
بازگشــته اســت، ما معتقدیم چون هدف سهام عدالت 
واگذاری بوده است، این بازگشت به دولت بالوجه است 
و دلیلی برای آن وجود ندارد. لذا منبع اصلی سهام عدالت 
جدید می تواند همین ســهام بازگشــته به دولت باشد 
البته دولت نیز مــواردی دارد که هر زمان جزئیات آن به 
تصویب برســد، اعالم می شــود.وی درباره ارزش سهام 
عدالت جدید نیز گفت: باید به قیمت روز برآورد شــود 
این موارد در جزئیات طرح بررســی می شود. زمانی که 
 جزئیات در کمیسیون تصویب شود، کلیات و جزئیات آن

 در صحن بررسی خواهد شد.

سهامعدالتجدیددرطرحپیشنهادیمجلسبهچهکسانیمیرسد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز )دوشنبه( با کاهشی ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، به قیمت ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.  نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و هر قطعه 
سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی خام ۱۸ عیار هم با کاهشی حدود ۲۰ هزار تومانی با رقم  ۹۲۵ هزار و ۷۰۸ تومان و هر مثقال طال نیز چهار 

میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

طرح جدید مجلس برای تشخیص خانه های خالی

نرخمالیاتبرخانههایخالیافزایشمییابد

دستمزدامسالکارگرانقرارنیستبازنگریشود
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مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری با بیان اینکه 
برای تسریع در تســهیل  پرداخت وام 60 میلیون ریالی 
 راننده ها با وزارت کار نامه نگاری کرده ایم، گفت: برخی 
بانک ها تضامیــن خارج از چارچوب های تعیین شــده، 
مطالبه می کنند.داریوش باقرجوان  در تشــریح آخرین 
وضعیت جابه جایی مســافر از طریق نــاوگان عمومی 
مسافری جاده  ای، اظهار داشت: در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته با کاهش 55 درصدی مسافر مواجه هستیم 

و شرایط نظیر قبل است و تغییر چندانی نکرده است.
مدیرکل دفتر حمل مسافر ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اظهار داشت: در همه ناوگان عمومی جاده ای 
الزام استفاده مسافر از ماسک وجود دارد و در کل کشور 
این موضوع اجرا می شود، مسافر از همان مبدأ و زمانی که 
قصد ورود به پایانه مسافری دارد حتماً باید ماسک داشته 
باشد و در غیر این صورت از ورود به پایانه های مسافری 
شهرداری جلوگیری می شود در ادامه مسافر حتماً باید در 
داخل وسیله نقلیه عمومی ماسک داشته باشد.وی افزود: 
همچنین شرکت های حمل و نقلی ماسک و ژل ضدعفونی 
در اختیار دارند تا در صورتی که ماسک مسافر دچار مشکل 
شد و در صورت نیاز، در اختیار مسافران قرار  دهند و ماسک 
در شرکت های حمل و نقل و ناوگان موجود است. مدیرکل 

دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
درباره پرداخت تسهیالت کرونایی به رانندگان حمل و 
نقل عمومی جاده ای که به دلیل کاهش تقاضای ســفر 
دچار مشکالت مالی شــده اند، توضیح داد: در گام اول 
مبلغ 10 میلیون ریال تســهیالت به رانندگان پرداخت 
شد و در گام دوم تسهیالت 60 میلیون ریالی برای آنها 
در نظر گرفته شد این تسهیالت در حال پرداخت است 
اما روند آن کند شده اســت و به آن شکل که مدنظر ما 
بود اجرا نمی شود. باقرجوان با بیان اینکه تعداد زیادی از 
راننده ها برای دریافت این تسهیالت در سامانه کارا ثبت نام 
کرده اند، بیان کرد: به تدریج پیامک از ســوی بانک های 
عامل و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای راننده ها 
بابت دریافت این تسهیالت ارسال می شود و برای حضور 
در بانک دعوت می شوند تا تســهیالت را دریافت کنند. 
وی با بیان اینکه تعدادی از راننده ها این تســهیالت 60 
میلیون ریالی را دریافت کرده اند، اظهار داشت: مشکالتی 
در ارائه تسهیالت 60 میلیون ریالی رخ داده است، با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره مکاتبه کرده ایم تا 
مشکالت را رفع کنند برخی بانک ها تضامین الزم خارج 
از چارچوب های تعیین شــده قبل مطالبه می کنند که 

پیگیری کرده ایم تا این مشکل رفع شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی از کاهش 
قیمت گیالس و هلو در بازار خبر داد و گفت: بازار میوه 
شرایط آرامی را تجربه می کند.اسداهلل کارگر درباره 
آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه گفت: هفته 
گذشته پیش بینی کرده بودیم که قیمت میوه های 
تابستانه بین 10 تا 15 درصد کاهش می یابد که این 

مساله در حال تحقق است.
وی با اشاره به اینکه قیمت گیالس صورتی و مشکی 
به ترتیب حدود ۴ و ۳ هزار تومان کاهش داشته است، 
افزود: قیمت هر کیلوگرم گیالس صورتی هم اکنون 
بین 5 تا 1۲ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار 
است همچنین قیمت هر کیلو گرم گیالس مشکی ۷ تا 
1۲ هزار تومان است همچنین قیمت گیالس تکدانه 

بین 15 تا ۲5 هزار تومان اســت. کارگر همچنین از 
کاهش قیمت حدود ۳ هزار تومانی هلو خبر داد و گفت: 
قیمت هلوی پیش رس بین ۴ تا ۷ هزار تومان و هلوی 
هسته جدا بین ۷ تا 1۲ هزار تومان است.وی قیمت موز 
را بین ۸ تا 1۲ هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر 
کیلوگرم زرد آلوی بادامی 5 تا 1۲ هزار تومان، زرد آلو 
قیسی ۴ تا ۸ هزار تومان، زرد آلوی شیراز بین 15 تا ۲۸ 
هزار تومان و زرد آلوی کاشان ۴ تا ۸ هزار تومان است. به 
گفته کارگر جزئیات قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی 
جات در میدان مرکزی میوه و تره بار به شرح ذیل است 
که این محصوالت با احتساب ۳5 درصد هزینه حمل 
و سود خرده فروشی در میوه فروشی های سطح شهر 

عرضه می شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست افزایش قیمت 
نان به ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تورم 
و افزایش سایر هزینه ها خواستار افزایش ۳0 الی ۴0درصدی 
قیمت نان هستیم. بیژن نوروز مقدم در خصوص حل مشکل 
آرد تخصیصی به نانوایان اظهار داشت: همان طور که قبال 
گفته شد، تا پیش از این درصد سبوس گیری آرد نانوایی های 
لواش و تافتون بین 15تا 1۸درصد و برای سنگکی ها 1۲  و 
15 درصد بوده که نانوایان به انتخاب خود یکی یا مخلوط آن 

را دریافت می کردند. 
وی ادامه داد: هنوز پیگیری های انجام شده برای حل این 
مشکل به نتیجه نرسیده  و همه چیز در حد حرف است و در 
عمل تغییری ایجاد نشده است، تا موجب نارضایتی مردم 
و ضایعات باالی نان نشــود. رئیس اتحادیه نام ســنتی در 
خصوص افزایش قیمت نان نیز گفت: در سال 9۸ بعد از 5 
سال قیمت نان افزایش یافت و همان موقع قرار شد برای این 
مصوبه تاریخ انقضا تعیین کنند زیرا وقتی تاریخ انقضا نداشته 

باشد برای افزایش قیمت مجدد باید مدتها پیگیری کنیم.
مقدم با اشاره به اینکه ابتدا اعالم شد این قیمت مصوب سال 
9۸ زمانی تغییر می کند که قیمت آرد افزایش یابد، خاطر 
نشان کرد: ما با این موضوع مخالفت کرده و قرار شد عالوه بر 
قیمت آرد سایر هزینه ها از جمله حقوق کارگر، بیمه، برق 
و آب و .. نیز مالک تغییر قیمت نان باشد.بنابراین در مصوبه 
افزایش قیمت نان در سال 9۸ اعالم شد که اجازه افزایش نرخ 
نان در صورت گران  شدن و تغییر قیمت آرد  و سایر هزینه 
ها صادر می شود. وی با بیان اینکه درخواست افزایش قیمت 
از سوی نانوایان سنتی و سنگکی ارائه شده است، ادامه داد: 
در حال حاضر و سال جدید هزینه های نانوایان از جمله حق 
بیمه، حقوق کارگران، هزینه آب و   برق و نرخ خمیر مایه و ... 
افزایش یافته است. با محاسبه همه این افزایش قیمت ها، نرخ 

فعلی نان به قیمت سال 9۳  بوده و نانوایان در فشار هستند. 
زیرا فقط یک قلم یعنی قیمت خمیر مایه در بهمن ســال 
گذشته ۲0درصد و  مجدد در اردیبهشت ماه سال جاری ۲5 
درصد افزایش یافته است و یعنی تنها در یک قلم ۴5 درصد 

قیمتها گران شده است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تصریح کرد: به دلیل همه این 
شرایط  وبه منظور جلوگیری از تخلف و کاهش کیفیت نان، 
درخواست افزایش قیمت نان سنتی را به سازمان صنعت 
اســتان تهران، اتاق اصناف تهران، آقــای مدرس خیابانی 
سرپرســت وزارت صمت و ســازمان حمایت ارسال کرده 
ایم.وی در خصوص پاسخ ســازمان حمایت به درخواست 
افزایش قیمت نان گفت: سازمان حمایت اعالم کرد که باید 
درخواست خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کنیم که این 
کار نیز انجام شده و منتظر پاسخ آنها هستیم.امیدواریم تا 
قبل از فشار به نانوایان و حرکت به سمت تخلف، این موضوع 
حل شود.مقدم در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت اتحادیه 
گفت: در ســال 9۸ جدولی برابر تعیین قیمت به سازمان 
حمایت ارائه شد و در حال حاضر نیز بر اساس معیارهایی 
که دو سال گذشته تعیین شده بود این جدول به روز شده 
است، ولی فعال به دلیل اینکه توافق و یا جوابی در خصوص 
درخواســتمان دریافت نکرده ایم، این جدول را نمی توان 
منتشر کرد.رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به نرخ تورم 
و حداقل حقوق کارگر که ۲میلیون و ۸00 هزارتومان است، 
افزود: صنف نانوایان از نظر اقتصادی صنف ضعیفی بوده و هر 
نوسان در جامعه آنها را ضعیف می کند، بنابراین الزم است 
به موقع حقشان پرداخت شود.البته اینکه ما چه قیمتی را 
پیشنهاد می دهیم، قطعا همان رقم تصویب نمی شود ولی 
با توجه به تورم و  افزایش سایر هزینه ها ، خواستار افزایش 

حداقل ۳0الی ۴0 درصدی هستیم.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: با توجه 
به افزایش شیوع کرونا در ایران، از سر گیری پروازهای 
تهران-استانبول که قبال 11 مرداد اعالم شده بود، به 
احتمال زیاد منتفی خواهد شد.مقصود اسعدی سامانی 
درباره از سرگیری پروازهای خارجی در شرایط تشدید 
شیوع کرونا در ایران و دیگر کشورها با بیان اینکه احتمال 
وقوع این اتفاق، بسیار ضعیف است، افزود: در حال حاضر 
پروازهای خارجی ایرالین های ایرانی شامل دو پرواز در 
هفته به پاریس، دو پرواز هفتگی به آمستردام، ۳ پرواز 
به لندن، یک پرواز به منچســتر، یک پرواز به بانکوک 

)تایلند( و یک پرواز هم به کواالالمپور انجام می شود.
وی درباره پروازهای استانبول گفت: در حال حاضر به 
صورت موردی پرواز به استانبول انجام می شود و اتباع 
ترکیه که در ایران هستند، می توانند با این پروازها به 
کشــور خود بازگردند و از آن طرف هم ایرانیان مقیم 
ترکیه را به تهران منتقل کنند.دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی تصریح کرد: بر اساس اعالم وزرای خارجه 
ایران و ترکیه، قــرار بود تا اول آگوســت )11 مرداد( 

پروازهای برنامه ای تهران-استانبول از سر گرفته شود؛ 
اما با توجه به روند تشدید کرونا و افزایش تعداد مبتالیان، 

هنوز هم امکان دارد این تاریخ تغییر کند.
وی خاطرنشــان کــرد: وزارت بهداشــت هــم باید 
پروتکل های بهداشتی سفر ایرانیان به سایر کشورها و 
یا اتباع دیگر کشورها به ایران را به سازمان هواپیمایی 
کشوری ابالغ کند تا شرکت های هواپیمایی از نظر وزارت 
بهداشت درباره نحوه برخورد و مقابله با شیوع کرونا در 
کشورهای مختلف، مطلع شوند.اسعدی سامانی یادآور 
شد: سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه مکاتباتی 
با وزارت بهداشت انجام داده و قرار است این وزارتخانه 
در این خصوص اطالع رســانی کند.وی درباره الزامی 
شدن استفاده از ماســک در حمل و نقل هوایی تأکید 
کرد: تا پیش از این، زدن ماسک در هواپیما اجباری بود 
و مهمانداران هر پرواز میان مسافران، ماسک، دستکش 
و پَدهای الکلی توزیع می کردند؛ اما از هم اکنون با توجه 
به ابالغی که صورت گرفته، مســافر به محض ورود به 

فرودگاه باید ماسک بر صورت داشته باشد.

رئیــس شــورای رقابت با 
اعالم اینکه خودروســازان 
هر سه ماه یکبار می توانند 
با تغییر نرخ تورم درخواست 
تجدیدنظــر در قیمت ها را 
داشــته باشــند،گفت: البته این موضوع باید با تأیید 
ســتاد تنظیم بازار هم برســد. این در حالی است که 
مشکالتی برای صنعت قطعه ســازی و خودروسازی 
به دلیل عدم تخصیص ارز ایجاد شده هشداری برای 
بازگشــت خودروهای ناقص کف کارخانه اســت. در 
حال حاضر یکی از خودروســازان ۴0 هزار خودروی 
ناقص در پارکینگ خود دارد که اگر شــرایط تحویل 
آنهــا فراهم بود شــاید بــاری از مشــکالت کنونی 
بازار خودرو برداشــته می شــد. ســه مــاه دو ماه از 
 آغاز ســال گذشــت اما بانک مرکزی از ابتدای سال 
به صنعت خودروســازی و قطعه ســازی کشــور ارز 
تخصیص نداده و این موضوع قطعه سازان را به شدت 
درگیر کرده است. بانک مرکزی در یک اقدام عجیب 
بی سابقه مدتی است که هیچ ارزی به صنعت خودرو 
تخصیص نمی دهــد. بنابراین باتوجه به مشــکالت 
عدیده ای که در این زمینه برای قطعه ســازان ایجاد 

شده و در سال جهش تولید، در همان ابتدای سال با 
یک چالش و بحران اساسی روبرو شده ایم. در صورت 
ادامه این روند به زودی شاهد تولید خودروهای ناقص 
و پر شدن پارکینگ های خودروسازان از خودروهای 

ناقص خواهیم بود.
محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان 
قطعه در این رابطه گفت: در سال جهش تولید، حذف 
ارز نیمایی قطعه ســازان باعث شــده تا آنها ناچار به 
اســتفاده از ارزهای آزاد و صادراتی باشند که همین 

امر در واردات قطعات وقفه ایجاد کرده است. در حال 
حاضر قطعه ســازان هم برای دسترســی به ارزهای 
حاصل از صادرات با مشکل مواجه بوده و هم باید برای 
ترخیص کاالهای خود از گمرک تأیید بانک مرکزی 
را در تأمین ارز دریافت کنند. به گفته وی، هم اکنون 
حجم خودروهای ناقص در ایــران خودرو به ۴0 هزار 
دستگاه رسیده و اگر فکری به حال ترخیص کاالهای 
قطعه سازان از گمرکات نشــود قطعه به خط تولید 
خودروسازان نرسیده و حجم خودروهای ناقص هر روز 

افزایش خواهد یافت. معاون برنامه ریزی جامع تولید 
گروه خودروسازی سایپا نیز گفت: خودروهایی که در 
پارکینگ های سایپا پارک شــده و تصاویر آن منتشر 
شده، کمبود قطعه دارند و امکان تجاری سازی و تحویل 
آنها به مشتریان وجود ندارد. مسعود پروین افزود: 9۲ 
درصد کمبود قطعات خودروهای ناقص فعلی در زمینه 
کاتالیست خودرو و مباحث زیست محیطی است و در 
این موضوع عالوه بر نقص در خودرو، سازمان های ذی 

ربط نیز مجوز تحویل این خودروها را صادر نمی کنند.

شورای رقابت: خودروسازان هر 3 ماه می توانند درخواست افزایش قیمت بدهند

انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ  ها

ادامه خلف وعده در اختصاص ارز به قطعه سازان
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی

سه ماه از آغاز سال جاری گذشته و صنعت قطعه سازی در انتظار دریافت ارز مورد نیاز برای تامین قطعات خودروها است. با توجه به شرایطی که بازار خودرو درگیر آن است انتظار بر این بود که بانک مرکزی در مرحله نخست ارز قطعه 
سازان را تامین و پرداخت می کرد چراکه با تکمیل خودروهای ناقص و ورود آنها به بازار شاید نابسامانی های بازار خودرو تا حد بسیاری رفع می شد. متاسفانه با وجود آمار بسیار باالی خودروهای ناقص در پارکینگ های خودروسازان، با 
ادامه این روند باید شاهد تولید خودروهای ناقص باشیم و انباشت آنها در پارگینگ خودروسازان بیش از پیش خواهد شد. متاسفانه دولت در این مدت هیچ گونه حمایتی از این صنعت که تامین کننده قطعات خودروسازهاست نکرده و 
مطالبات قطعه سازان به قوت خود باقی است. کمبود ذخابر ارزی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت دامن قطعه ساران را گرفته و ضرر و زیان بسیاری را متوجه این صنعت کرده است. با توجه باالرفتن دستمزدها و افزایشی که در 
زمینه مواد اولیه )چه خارجی چه داخلی( وجود داشته است انتظار داشتیم که حداقل 55 درصد قیمت قطعات خودرو اصالح شود ولی هنوز این امر محقق نشده است. همچنین با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه و نیز کمبود نقدینگی، 

اگر قیمت قطعات افزایش نیابد احتمال توقف خطوط تولید این صنعت وجود دارد.
به هر حال عدم تخصیص ارز به واردات قطعه را اصلی ترین مشکل فعاالن این صنعت است. ارز را با هر قیمتی به ما بدهند راضی هستیم اما جدای از تغییر نرخ ارز واردات قطعه از دولتی به نیمایی، در حال حاضر مشکل اصلی عدم تخصیص 
است. در این راستا چهار پیشنهاد مطرح کرده ایم که با یکی از انواع ارز نیمایی، آزاد، ارز حاصل از صادرات و یا از طریق ارز متقاضی که منشا آن مشخص نیست واردات انجام دهیم که در شرایط فعلی باتوجه به کمبود ذخایر ارزی بهترین 

راه همان استفاده از  روش واردات بدون انتقال ارزی است که منشا آن مشخص نباشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

درخواست نانوایان برای افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان

مجازات متخلفان در نظام سالمت 
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی

به طور کلی برای مقابله با گرانفروشی در هر بازاری آمادگی وجود دارد و در حال حاضر به دلیل شرایطی که بحران کرونا ایجاد کرده نظارت ها بر بازار لوازم بهداشتی اعم از ماسک و دستکش افزایش خواهد یافت. تخلفات بسیاری 
در این زمینه البته در همه گیری موج اول کرونا داشته ایم که با تمام آنها برخورد کرده و پروانه برخی از داروخانه ها نیز باطل شده است. در این مرحله به لحاظ اهمیتی که دستورالعمل دولت دارد نظارت ها افزایش خواهد یافت و 
هیچ تخلفی قابل چشم پوشی نیست.  بنابراین با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث لزوم استفاده از ماسک و دستکش یک بار مصرف برای پیشگیری از ابتال شده، با کسانی که به دنبال سودجویی و به خطر انداختن سالمت 
مردم باشند، بدون چشم پوشی و برابر قانون در اسرع وقت برخورد می کنیم. گرانفروشی در هر بازاری که تقاضا برای آن زیاد باشد وجود دارد و این ضعف باید برطرف شود. حقوق مصرف کننده در تمام بخش های اقتصادی و 
اجتماعی قابل احترام و غیرقابل چشم پوشی است و متخلفان باید در انتظار جرایم سنگین و غیرفابل بخشش باشند. در این زمینه قیمت های اعالمی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای ما مبنا است و چنانچه سقف 
قیمت براساس کیفیت کاال های موجود در بازار مشخص باشد، قطعاً با این تخلفات رسیدگی می کنیم. اولویت ما این است که ماسک ها بالفاصله توزیع و برای متخلفان تشکیل پرونده شود و طبق هماهنگی با قوه قضائیه امیدواریم 

محتکران و گرانفروشان ماسک که به هموطنان ظلم می کنند به عنوان اخاللگران در نظام سالمت کشور مجازات شوند.

دولت طی دســتورالعملی 
استفاده از ماســک را از روز 
پانزدهم تیرماه اجباری کرد 
و قرار بر این شــد تا خدمات 
دولتی به افرادی که از ماسک 
استفاده نمی کنند ارایه نشود. این دستورالعمل در حالی 
اعالم شد که گزارش های بسیاری در رابطه با گرانفروشی 
ماسک و دستکش و پلمپ برخی داروخانه ها به این دلیل 

حکایت دارد. 
چند روز پس از آغاز اجرایی شــدن دستور دولت برای 
اســتفاده  اجباری از ماســک در مکان های عمومی و 
سرپوشــیده،  گزارش ها حاکی از کمبود و گرانفروشی 

در نقاط مختلف کشور است. هم زمان پلیس نیز از ورود 
دوباره به مساله و کشف انبارهای احتکار خبر می دهد. 
نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران،  
روز دوشنبه 16 تیرماه از کشف بیش از دو میلیون و ۷00 
هزار ماسک و بیش از دو میلیون جفت دستکش به همراه 
سایر کاالها از جمله الکل و مواد ضدعفونی کننده تنها از 
یک انبار احتکاری در غرب تهران خبر داد. مرادی اعالم 
کرد پلیس برای مقابله با احتکار و گرانفروشی ماسک 

ورود کرده است.
نایب رییس انجمن داروســازان ایران نیز در این رابطه 
گفت: کنترل و نظارت بر روی زنجیره تامین ماسک در 
اختیار سازمان غذا و دارو است. در شهرستان ها مشکل 
توزیع ماسک وجود دارد و سیستم توزیع تکافوی نیاز را 
نمی کند. علی فاطمی ادامه داد: خبرهایی می رسد مبنی 
بر اینکه در حوزه ماسک به دلیل اختالف قیمت و گرانی 

دالر، قاچاق معکوس وجود دارد. اما روز گذشته خبری 
مبنی بر ممنوعیت صادرات ماسک نیز اعالم شد. دبیر 
کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت، با اشاره به مصوبه 
الزام اســتفاده از ماسک در کشــور و با توجه به شرایط 
قرمز در برخی اســتان ها، گفت: طبق مصوبه کارگروه، 
فعال صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع اعالم 
شد. اما به گفته فاطمی، به دلیل اختالف قیمت »قاچاق 
معکوس« شکل گرفته و برخی به  علت گرانی دالر، بخشی 
از ماسک ها را از کشور خارج می کنند. مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به مراجعه پرتعداد 
مردم برای تهیه ماسک و ژل های ضد عفونی کننده گفت: 

ژل و ماسک به اندازه کافی در داروخانه ها وجود دارد.

مردم گرانفروشی ماسک را گزارش دهند
غالمحسین مهرعلیان نیز در رابطه با گرانی ماسک افزود: 

در روزهای اخیر شاهد مراجعه پر تعداد مردم برای تهیه 
ماسک، ژل ضد عفونی کننده دست و سطوح، الکل، پد 
الکلی و مکمل های دارویی به داروخانه ها هستیم که البته 
متأسفانه در مواردی شاهد تعرض به همکاران نیز بوده ایم. 
وی ادامه داد: در سرکشی به تعداد زیادی از داروخانه های 
سطح شهر تهران و شهرستان ها خوشبختانه، همکاران ما 
با رعایت اخالق حرفه ای اقالم مورد نیاز مردم )ماسک، ژل 
ضد عفونی کننده دست و…( را به نرخ متعارف عرضه 
می کردند. مهرعلیان با اشاره به هماهنگی های صورت 
گرفته با تأمین کنندگان، اظهار کرد: از ابتدای هفته آتی 
نیز توزیع مناسبی از اقالم مذکور صورت خواهد گرفت و 
نگرانی برای تأمین وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: مردم 
در صورت مشاهده تخلف و گران فروشی، موارد را از طریق 
سامانه 190 و یا اپلیکیشن »تی تک« اطالع رسانی کنند 

تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

با اعالم دستور اجباری شدن استفاده از ماسک، قاچاق معکوس رونق گرفت

سریال گرانفروشی و کمبود ماسک 
سودجویان با گرانی دالر ماسک ها را از كشور خارج می كنند                                                                                                                            صادرات ماسک ممنوع شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سخت گیری بانک ها در پرداخت وام 6  میلیونی راننده ها

الزام مسافران جاده ای  به داشتن ماسک

آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

قیمت نوبرانه ها کاهش یافت

وزارت بهداشت پروتکل های بهداشتی را ابالغ كند

احتمال تعویق در ازسرگیری پروازهای تهران- استانبول
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افزايش تماشای اليوهای اينستاگرامی و استفاده از 
پلتفرم های آنالين  در دوران كرونا

کرونا و شیوع آن در کشور بعد جدیدی از دنیای آنالین و ظرفیت های آن را نشان داده است.  
در ۴ ماه گذشته توسعه ظرفیت های خدمات آنالین دستگاه های دولتی که طی سال های 
گذشته به کندی صورت می گرفت، در یک فشار مضاعف از سمت دولت کمی سرعت پیدا 
کرد و از سمت دیگر حجم قابل توجه ای از جلسات و همایش ها و رویدادها به صورت آنالین 
برگزار شد. حال با انجام نظرسنجی از سوی گروه افکارسنجی دفتر طرح های ملی پژوهشگاه 
فرهنگ و ارتباطات میزان استفاده مردم از فضای مجازی دراین دوره مورد بررسی قرار 
گرفته است. طبق این نظر سنجی ۶۷.۲ درصد شرکت کنندگان د از طریق رادیو و تلویزیون 
اخبار مربوط به کرونا را پیگیری می کنند. رادیو و تلویزیون منبع معتبرتری از شبکه های 
اجتماعی برای دریافت خبر از در خصوص کرونا طبقه بندی شده اند.از سوی دیگر با اینکه 
در این دوران استفاده از خدمات آنالین بیش از گذشته به دلیل جلوگیری از رفت وآمد 
مردم در شهر مورد توجه قرار گرفته؛ اما وضعیت بد اینترنت باعث شده تا  ۳۹ درصد از 
پاسخگویان در این نظرسنجی از سرعت اینترنت خود راضی نباشند.از دیگر نکات جالبی 
که این نظرسنجی مشخص کرده این است که ۱۱.۴ درصد پاسخگویان اعالم کرده اند که 
میزان تماشای گفت وگوهای چهره های محبوب در الیو های اینستاگرامی نسبت به قبل 
ظهور کرونا افزایش یافته است. همچنین ۱۵.۹ درصد از پاسخگویان در این نظرسنجی 
نسبت به قبل از ظهور کرونا بیشتر از طریق سایت های داخلی مانند آپارات، نماوا و فیلیمو 
به صورت آنالین فیلم تماشا می کنند. افزایش میزان استفاده از کتاب های الکترونیکی، 
روی آوردن مردم به استفاده از کالس های مجازی مهارت آموزی و رشد قابل توجه خرید 
اینترنتی بعد از کرونا از دیگر نتایج به دست آمده از طریق این نظرسنجی است. در ادامه به 

جزییات بیشتر یافته های این نظرسنجی می پردازیم.

200 شركت  دانش بنیان در مناطق مسكونی تهران 
مستقر شدند

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد تاکنون ۲۰۰ شرکت دانش  بنیان توانسته اند در ۴ 
هزار متر از فضای مسکونی شهر تهران مستقر شوند.با افزایش جمعیت و گسترش روز 
افزون شهر تهران، مقررات سختگیرانه ای برای استقرار شرکت ها و واحدهای صنعتی، 
تولیدی، تجاری و اداری در مناطق مسکونی وضع شده است.بنگاه های تجاری موظف 
شدند تا دفاتر اداری خود را در ساختمان ها و مناطق دارای کاربری غیرمسکونی مستقر 
کنند. همچنین برای استقرار کارخانجات صنعتی در اطراف تهران نیز محدودیت هایی 
وضع شد.اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه تفاهم نامه ای با 
مجموعه شهرداری تهران منعقد کرد تا تســهیالتی برای شرکت های دانش بنیان 
در نظر گرفته شود. تاکنون بیش از ۲۰۰ شرکت دانش  بنیان توانسته اند با استفاده 
از این خدمت، در ۴ هزار متر کاربری مسکونی شــهر تهران مستقر شوند.براساس 
تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
شرکت های دانش بنیان فعال در تهران، می توانند در صورت کسب شرایط الزم، دفاتر 
خود را در اماکن مسکونی مجاز در سطح شهر تهران مستقر کنند. از ابتدای تصویب 
این تفاهم نامه تاکنون بیش از ۲۰۰ شرکت توانسته اند از این تسهیالت، بهره مند شوند 
و در ۴ هزار مترمربع کاربری مسکونی شهر تهران مستقر شوند.بسته خدمتی، استقرار 
شرکت های دانش بنیان در مناطق مسکونی، بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی 
تصویب شده است. شرکت های دانش بنیانی که از شرایط الزم برای بهره مندی از این 
بسته خدمتی برخوردار هستند از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
معرفی می شوند تا در پهنه های مختلف شهری تعیین شده مستقر شوند.نداشتن 
شاکی خصوصی و یا آرا کمیسیون های ماده صد از جمله شرایطی است که در مسئله 
صدور مجوز استقرار در مناطق مسکونی مؤثر است. شرکت های متقاضی باید توجه 
داشته باشند که بر اساس این تفاهم نامه، کاربری ساختمان تغییر نخواهد کرد و صرفاً 

به شرکت اجازه ادامه فعالیت در اماکن مسکونی داده خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل: 
راه اندازی تلويزيون اينترنتی خالف قانون است

دنیای اقتصاد : رئیس سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی تلویزیون اینترنتی را خالف 
قانون اساسی دانست و گفت: هر نوع تلویزیونی باید تحت پوشش صداوسیما باشد. حسن 
درویشیان در نشست هم اندیشی با معاون سیمای سازمان صداوسیما، مدیران شبکه های 
سیما و شماری از مدیران این معاونت اشاره کرد: برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل 
۱۷۵ قانون اساسی هستند که بنده به بخش مربوطه تاکید کردم به عنوان بازرسی ویژه 
پیگیری شود؛ طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیون باید تحت پوشش صداوسیما باشد. 
وی افزود: باید با نگاه درست و توجه به رسانه، از ظرفیت آن به نحو مطلوب استفاده کرد. 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ســازمان بازرسی ظرفیت خوبی برای 
دستگاه های اجرایی در زمینه پیگیری مطالبات و رفع موانع است و در این راستا آمادگی 
داریم به سازمان صداوســیما نیز کمک کنیم. وی با ابراز تاسف نسبت به درصد باالی 
تامین بودجه رسانه ملی از محل تبلیغات و امور بازرگانی، تصریح کرد: اینکه ۶۰ درصد از 
بودجه سازمان صداوسیما از محل آگهی های بازرگانی تامین می شود، فاجعه است؛ این 

موضوع تاثیر مستقیمی بر کاهش کیفیت محتوا دارد و باید برای آن چاره ای اندیشید.

كرونا بسیاری از كسب وكارها را اينترنتی كرد
مدیرعامل دیجی پی اعالم کرد: یکی از تاثیرات کرونا بر کسب وکارهای غیر آنالین، 
ورود آنها به بازار آنالین، یا همان تجارت الکترونیک است.هومن امینی، مدیرعامل 
دیجی پی در پنل گفت وگوی دوازدهمین رویداد فیناپ که برای فعاالن و عالقمندان 
حوزه پرداخت و به صورت آنالین برگزار شد، گفت: »یکی از اهداف دیجی پی کمک به 
حرکت فعاالن بازار آفالین به آنالین )ایکامرس( است. شیوع کرونا سبب شد تا بسیاری 
از پذیرندگان آفالین به سمت آنالین شدن بروند. ما هم با شناخت نیازهای مشتری و 
عرضه خدمات متنوع می توانیم نظر این پذیرندگان را جلب کنیم.«امینی با اشاره به 
اینکه یکی از اهداف دیجی پی، شناساندن و آوردن سیستم های انالین به زندگی مردم 
است، در ادامه بیان کرد:»اگر ما به بزرگ شدن حوزه دیجیتال کمک کنیم، به همه 
کمک کرده ایم. این تاثیری است که فینتک بر ایکامرس می گذارد.«در مصاحبه دیگری 
که پیش از این، از مدیرعامل این شرکت در هفته نامه شنبه منتشر شده بود، به موضوع 
بزرگ شدن ایکامرس پرداخته شده بود. هومن امینی در این مصاحبه اظهار کرده بود:
» نگاه هــا در ایران به حــوزه فینتک تغییر کرده اما هنوز اندازه بازار ایکامرس ایران در 
مقابل کامرس، خیلی کوچک است و برای بزرگ شدنش باید از فینتک کمک گرفته 
شود.« به نظر می رسد یکی از اهداف این شرکت تمرکز بر توسعه تجارت الکترونیک 
و سوق دادن بازار آفالین به آنالین اســت.هومن امینی در ادامه صحبت های خود 
در رویداد فیناپ، ضمن اشاره به شــناخت رفتار و نیازهای مشتری، اعالم کرد:»در 
مقایسه با اپلیکیشــن های پرداخت، دیجی پی یک تفاوت اساسی دارد و آن، جنس 
اطالعات است. ما به واسطه دیجیکاال در سمت نیاز مصرف کننده هستیم، ولی دیگر 
اپلیکیشن ها سمت بانک و اطالعات تراکنش هستند، بنابراین اگر رفتار کاربران را یاد 
بگیریم، می توانیم ارزش افزوده  بیشتری برایشان خلق کنیم.«امینی صحبت های خود 
را اینگونه پایان داد:»در نسخه  جدید رابط کاربری دیجی پی، کاربر سرویس های مورد 
نظر خودش را در صفحه اصلی برنامه قرار می دهد و اپلیکیشن خودش را شخصی سازی 
میکند، یعنی می تواند سرویس هایی را که بیشتر استفاده می کند، بهتر در معرض دید 
و استفاده خود قرار دهد.«دوازدهمین رویداد فیناپ، به منظور جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا به صورت آنالین و از محل کارخانه نوآوری آزادی پخش شــد. در این 
رویداد مهمانان دیگری همچون امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات، نیما 
نامداری، تحلیل گر فناوری های مالی و آرش برهمند، سردبیر نشریۀ پیوست، حضور 

داشتند.

اخبار

تداوم فعالیت چراغ خاموش سایت های اینترنتی در درج قیمت مسکن و خودرو
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایت های اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایت ها 

چراغ خاموش دوباره به فعالیت خود ادامه داده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.

و  بــورس  سرکشــی 
رکوردشــکنی شاخص کل 
در روزهای اخیر باعث خروج 
سرمایه های از بانک ها و ورود 
آن ها به بازار ســرمایه شده 
است. سیاست های دولتی درباره نرخ سود بانکی نیز 
در این باره تاثیر داشته اســت. دولت می گوید ورود 
نقدینگی به بازار ســرمایه باعث می شود که صاحبان 
صنایع و شرکت های بزرگ تولیدی بتوانند نقدینگی 
مورد نیاز خود را تامین کنند و به اقتصاد کشور رونق 
دهند. اما این سیاست خطرات خود را نیز دارد. مسئله 
اصلی این است که همه نقدینگی خارج شده از بانک ها 
جذب بازار بورس نمی شود بخشــی از آن جذب بازار 
خودرو، بخشی مســکن و طال و ارز می شود. از طرف 
دیگر با خروج نقدینگی از بانک ها، توان سیستم بانکی 
برای پرداخت تسهیالت کاهش می یابد. بازنده بزرگ 
این وضعیت هم کســب کار های کوچک و متوســط 
هستند که حاال به راحتی نمی توانند از تسهیالت بانکی 
استفاده کنند. البته در این میان رونق بازار سرمایه به 

تحلیل خیلی از کارشناســان به تدریج باعث افزایش 
نقدینگی و تورم خواهد شد. سردسته این گروه مسعود 
نیلی است که این گونه توجیه می کند: »در حالی که 
تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،  نقدینگی با 
شــدتی باال و فزاینده افزایش پیدا کرده است. در یک 
طرف رشد باالی نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر 
حجم کاهنــده کاال و خدمات. وقتــی چنین درکی 
در صاحبان نقدینگی شــکل می گیرد، طبیعی است 
واکنش آنها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه 
مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم مرغ بیشتر بخرند، 
بلکه آنها در تالش خواهند بود که در گام اول، از ارزش 
دارایی هایشــان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت 
کنند. پس ســراغ بازار دارایی می روند. بازار دارایی با 
هجوم نقدینگی مواجه می شود و جهش ها در این بازار 
شکل می گیرد. با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، 
پس اندازهای پولی کوچک و ترسان هم به این سمت 
سرازیر می شــوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش 
پیدا می کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ 
این دارایی های قیمتی، به فکر می افتند که بخشی از 
این منابع افزایش یافته را تبدیل به کاالهای مصرفی 
زندگی خود کنند. بنابراین بخشی از این دارایی ها را 
می فروشند و سراغ کاالهای مصرفی با دوام و کم دوام 

می روند. پس جهش های قیمتی در بازار دارایی تعدیل 
می شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت ها به معنی 

تورم، در بازار کاال و خدمات شکل می گیرد.« 
در همین میان ۲۵ پژوهشــگر مالــی و اقتصادی در 
نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشــاره به 
مخاطرات فعلی بازار ســهام، ۵ اقدام فوری را جهت 
کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند. اما در مقابل عده 

دیگری از اقتصاددانان معتقدنــد جذب نقدینگی از 
کانال بورس در شرایط حال حاضر نقدینگی را از بازار 
جمع می کند و تحلیل اینکه باعث افزایش تورم خواهد 
شد یا خیر، نیاز به بررسی شــرایط آینده بازار سهام 
دارد. این گفته یکی از اقتصاددانانی است که »کسب 
و کار« در ادامه در گفتگو با او، وضعیت بازار ســهام را 

بررسی می کند. 

رشد ارزش بورس  منجر به افزايش سرمايه گذاری و تامین مالی تولید نشده است

موج   تورمی   رکوردشکنی های    بورس

اثر تورمی، سناریوی بدبینانه رشد بورس
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

در شرایط خاصی رشد در هر بازاری می تواند بالقوه خطرناک باشد و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. وقتی شرایط ناپایدار و عدم تعادل در بازاری )به خصوص بورس( به وجود بیاید، رشد در آن بازار می تواند به صورت بالقوه خطرناک 
باشد. طبیعتا بخشی از افزایش ارزش و افزایش قیمت های سهام در بازار بورس به اقبال عمومی و تقاضای موثر که به واسطه این نقدینگی به وجود آمده، برمی گردد؛ ولی اگر عوامل بر هم زننده ای در بازار سرمایه پیدا شود که شرایط ناپایداری 
در این بازار به وجود بیاورد طبیعتا می تواند آثار بدی را ایجاد کند. باالخره بازار سرمایه بازاری است که ریسک گریز است و اگر ریسکی اتفاق بیفتد )حتی اگر این ریسک از بیرون باشد( می تواند تاثیرگذار باشد. دوم اینکه اگر این بازار نتواند 
با ایجاد ساختار خود را به روز کند این هشدار می تواند جامه عمل بپوشد. یعنی اگر فرض کنید قرار باشد بستر عرضه و تقاضا مجازی و استفاده از تجهیزات فناوری الکترونیک باشد و آنجا ساختار الزم وجود نداشته باشد طبیعتا می تواند این 
موضوع دامنگیر باشد. نفس بازار سرمایه این است که منابعی که جذب می شود باید در تامین منابع مالی تولید سرمایه گذاری شود. اگر این اتفاق به واسطه عدم مدیریت و عواملی که می تواند از بیرون تاثیرگذار شود یا سوءمدیریتی که ممکن 
است از ناحیه دولت اتفاق بیفتد محقق نشود، می تواند آثاری را ایجاد کند که یکی از آنها هم آثار تورمی است. این نگرانی هم وجود دارد که اگر این منابع جذب نشود، اگر این نقدینگی ایجاد شود می تواند تورم زا باشد ولی باید امیدوار باشیم 
زیرا ماهیت این بازار با بازار پول متفاوت است. به همین دلیل نهایتا اگر این اشکاالت و دخالت های بیجا در آن به وجود نیاید می تواند مقداری به شرایط اقتصادی سر و سامان ببخشد چون نفس آن نفس تورم زایی نیست. بحث تولید یک بحث 
بلندمدت است یعنی باید برای آن سرمایه گذاری شود تا چرخه تولید راه اندازی شود. مقداری صبر و شکیبایی می خواهد که ببینیم این تامین مالی می تواند چرخه تولید را تقویت کند. چون مستلزم زمانی میان یا بلندمدت است آنگاه می شود 
روی آن قضاوت کرد. نباید یک قضاوت عجوالنه ای در حال حاضر داشته باشیم و بگوییم بورس آثار تورمی دارد. در حال حاضر مردم در حال خرید سهام هستند. اوال باید نسبت این خرید و فروش را در نظر گرفت که آیا با این ارزش هایی که 
ایجاد می شود جامعه این سود را تبدیل به نقدینگی می کند و تقاضا برای کاال و.. به وجود می آید یا خیر چون فرایندی که در حال حاضر در بازار سرمایه است این است که متقاضی برای خرید به وجود می آید. این فرایند به این شکل نیست که 
توزیع نقدینگی شود، بلکه یک نوع جمع آوری نقدینگی از کانال بازار سرمایه است. اگر بازگشت این خریدهایی که انجام می شود و یا به عبارتی فروش سهام یا هجوم فروش اتفاق بیفتد می تواند افزایش قیمت ها را در بازارهای دیگر به وجود 
بیاورد که تورم زاست ولی در شرایط فعلی، ورود به این بازار و بزرگ تر شدن این بازار به منزله پشتوانه بخش حقیقی یا همان سرمایه گذاری تولید باشد فی نفسه تورم زا نیست. از طرف دیگر بانک مرکزی همزمان در حال حاضر عملیات بازار 
باز انجام می دهد پس یک عملیات ترکیبی از طرف بازار سرمایه و عملیات باز می تواند کنترل کننده تورم یا هدف گذاری برای تورم شود. حاال اگر به هر دلیلی خللی در هر کدام از این مسائل به وجود بیاید و ضمانت پیاده سازی آنها از بین برود 
طبیعتا می تواند مشکل ساز شود. در حال دولت ۱۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه دارد و می خواهد از طریق فروش اوراق آن را تامین کند و از طرف دیگر بازار سرمایه را داریم. مجموعه اینهاست که تورم زایی یا عدم تورم زایی را مشخص می کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله

  عباس علوی راد، اقتصاددان
در دهه های اخیر مواجه شدن دولت ها در ایران با 
کسری بودجه یک  پدیده تقریباً دائمی بوده است. از 
طرفی بررسی روندهای تاریخی چند دهه گذشته 
نشان می دهد پوشش این کسری بودجه دائمی در 
بسیاری از مقاطع زمانی از طریق استقراض از بانک 
مرکزی، موجب گسترش پایه پولی، رشد نقدینگی 
و متعاقب آن افزایش تورم شده است .با این همه 
کسری بودجه رقم خورده در سال ۱۳۹۸ و پیش 
بینی شده برای سال ۱۳۹۹ به لحاظ تامین مالی از 
ابعاد مختلف با محدودیت های جدی مواجه است. 
اول اینکه بخش زیادی از درآمدهای نفتی  دولت 
به واســطه تحریم های ظالمانه، کاهش تقاضای 
ناشی از بحران کرونا و ســقوط قیمت نفت به زیر 
۵۰ دالر قابل تحقق نخواهد بود. دوم اینکه کشور 
دو سال پیاپی یعنی ۹۷ و ۹۸ با نرخ رشد سرمایه 

گذاری داخلی و رشــد اقتصــادی منفی مواجه 
بوده و بحران کرونا نیز عماًل اجازه تکیه بیشتر بر 
درآمدهای مالیاتی برای جبران کاهش درآمدهای 
نفتی در ســال ۱۳۹۹ را نمی دهد. از سوی دیگر 
مجموع رویدادهایی نظیــر ارائه الیحه غیرواقعی 
بودجه سال ۹۹ از ســوی دولت به مجلس، فراتر 
رفتن رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در سال ۹۸ 
از روندهای بلندمدت آنها و رقم خوردن تورم ۴۱ 
درصدی همگی در شکل گیری انتظارات تورمی 
نزد کارگزاران اقتصادی برای سال ۹۹ کارساز شده 
است. در واقع کارگزاران اقتصادی انتظار دارند بر 
اساس کسری بودجه قابل مالحظه در سال ۱۳۹۹ 
و محدودیت های جدی تامین مالی آن به سبک 
سال های گذشته دولت به ناچار مسیر استقراض 
از بانک مرکزی برای پوشش کسری خود را دنبال 
کند و موجبات بســط پایه پولی و تورم بیشتر را 

فراهم ســازد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به 
دفعات بر لزوم پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹ 
از طریق روش های کمتر تورمی نظیر انتشار اوراق 
بدهی و فروش دارایی های )اموال و سهام( دولت 
تاکید کرده است، اما شهرت پایین تیم اقتصادی 
دولت و عقالنیت انتظاری کارگــزاران اقتصادی 
تاکنون اجازه نداده است که این وعده ها پذیرفته 
شود. در واقع فشــار تبدیل نقدینگی به دارایی ها 
نظیر ســکه، طال، ارز، مسکن، ســهام و کاالهای 
بادوام نظیر خودرو از ســوی کارگزاران اقتصادی 
کشور از این منظر قابل بررسی است. بنابراین در 
این شرایط مدیریت کســری بودجه سال ۱۳۹۹ 
بســیار بااهمیت و از هر زمانی دیگر سرنوشــت 
سازتر اســت. اگر دولت حقیقتاً به طور مستقیم 
و یا غیرمســتقیم به دنبال پوشش کسری بودجه 
سال ۱۳۹۹ از طریق اســتقراض از بانک مرکزی 

نیست الزم اســت دو اقدام را در دستور کار قرار 
دهد.اول اینکه بانک مرکزی یک قاعده غیرشرطی 
مســتحکم در زمینه پولی نکردن کسری بودجه 
دولت در ســال ۱۳۹۹ تدوین و موافقت کل تیم 
اقتصادی دولت پیرامون آن  را اطالع رسانی کند. 
عالوه بر این، برای کنترل انتظــارات تورمی نزد 
کارگزاران اقتصادی الزم است بانک مرکزی ماهانه 
و منظم داده های مربوط به رشد متغیرهای پولی 
نظیر پایه پولی و حجم نقدینگی را منتشر کند تا 
پایبندی دولت به قاعده غیرشرطی عدم استقراض 
از بانک مرکزی مانیتور شود.به نظر می رسد دولت 
می تواند از این طریق ضمن مهار انتظارات تورمی 
نزد کارگزاران اقتصــادی روی روندهای پولی در 
ادامه سال ۱۳۹۹ شیوه های کمتر تورمی پوشش 
کســری بودجه را عملیاتی و اقتصــاد ایران را به 

سمت یک ثبات هرچند نسبی هدایت کند.

چرا مدیریت کسری بودجه سرنوشت ساز است؟

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین 
تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور 

را ابالغ کرد.
به گــزارش »پایــگاه اطالع رســانی دفتر هیئت 
دولت«، هیئت وزیران در جلســه مورخ هشــتم 
تیر ۱۳۹۹ و با هدف تســهیل فضای کسب و کار 
در کشور و رفع سردرگمی فعاالن حوزه استخراج 
رمز، امکان  پذیری نظارت، کنترل و برنامه  ریزی 
دولتی بر فعالیت  های اســتخراج رمز ارز، شفاف 
سازی، ســاماندهی و ســالمت فعالیت های این 

حوزه و حفاظــت از منابع عمومــی در حوزه برق 
و انرژی، نســبت بــه تعیین تکلیــف تجهیزات 
استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیم گیری 
کرد.به موجب مصوبــه دولت، کلیــه دارندگان 
دســتگاه های اســتخراج رمز ارز )ماینر( مکلف 
شــدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعالم 
 وزارت صنعــت، معدن و تجارت، نســبت به ثبت 
مشــخصات هویتی خود به همراه تعــداد و نوع 
دســتگاه هایی که در مالکیت آنها می باشــد، در 
ســامانه ای که وزارت صنعت، معــدن و تجارت 

تعیین مــی نماید، مطابــق فرم موجــود در این 
سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه 
پرداخت اینترنتی تعبیه شــده در همین سامانه، 
 نســبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی

 اقدام کنند.
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
مکلف کرد ظرف مدت یک مــاه از تاریخ عملیاتی 
شدن ســامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز 
دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعالم نماید. 
دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعالم فهرست 

مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه های خود 
را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ 
مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده نیز 
مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری 
کنند. نگهداری از دستگاه  ها در مراکز فاقد مجوز، 
ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است 
دســتورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه 
آن را ظرف حداکثر یک مــاه از تاریخ این مصوبه 
)G۴bدر درگاه ملی مجوزهای کشــور )سامانه 

 بارگذاری نماید.

سرپرست بیمه سالمت خراســان رضوی گفت: 
اجرای نســخه نویســی الکترونیکی آغازی برای 
تشکیل پرونده الکترونیک و ایجاد بانک اطالعاتی 
بیمار است و گام بلندی در مسیر درمان به شمار 
می آید.علیرضا رمزی سرپرســت بیمه ســالمت 
خراسان رضوی گفت: ما نمی توانیم یک قانون را 
اعالم کنیم و به اجرا درآوریم بلکه باید یک حلقه 
آگاهی بخش و اطالع رسان وجود داشته باشد که 
شفاف سازی و اطالع رسانی الزم را به مردم داشته 
باشد که این اطالع رســانی را رسانه های مختلف 
می توانند انجام دهند. او در ابتدا به اهمیت اجرای 
آزمون وســع و شــرایط برگزاری آن اشاره کرد و 
افزود: از ۴۰ میلیون جمعیت بیمه شــده کشــور 
۲۲ میلیون روستایی و ۱۱ میلیون بیمه سالمت 
همگانی رایگان بودند که مشخص شده عده ای از 

این افراد قادر به پرداخت حق بیمه هستند و برای 
جلوگیری از بســیاری از هزینه ها آزمون وسع در 

دستور کار قرارگرفته است.
 

با ارزیابی وســع می توان بسیاری از 
هزینه ها را حذف کرد

 نیک فرجام رئیس اداره بیمــه گری و درآمد اداره 
کل بیمه ســالمت هم در این بــاره گفت: اگرچه 
بیمه ســالمت یک بیمه دولتی اســت، اما باید به 
این نکته توجه داشــت که در این بیمه ما هرقدر 
بتوانیم از هزینه های موجــود کم کنیم می توانیم 
کمک های زیادی به سالمت جامعه داشته باشیم 
و با ارزیابی وسع می توان بســیاری از هزینه ها را 
 حذف کرد و بایــد به این موضــوع توجه ویژه ای

 داشت.

 نسخه نویسی الکترونیکی گام بلندی در 
مسیر درمان  

مســعود باقر زاده رئیس اداره نظارت و ارزشیابی 
اداره کل بیمه ســالمت در ادامه، نسخه نویســی 
الکترونیکی را یکی از دستاورد های بیمه سالمت 
باهدف سرعت بخشــی به روند درمان دانست و 
گفت: در سیســتم فعلی تمام پرونده های کاغذی 
مردم در جایی جمع آوری نمی شود و اجرای نسخه 
نویســی الکترونیکی آغازی برای تشکیل پرونده 
الکترونیک و ایجاد بانک اطالعاتی بیمار است و گام 

بلندی در مسیر درمان به شمار می آید.
 

خدمات بیمه سالمت در دوران شیوع 
کرونا

علیرضا رمزیسرپرســت بیمه ســالمت خراسان 

رضوی در ادامه در خصوص ارائه خدمات به بیماران 
مبتال به کرونا گفت: بیماران مبتــال به کرونا که 
فاقد هرگونه پوشــش بیمه ای هستند، در صورت 
تمایل به پرداخت کل مبلغ مصوب در همان تاریخ 

مراجعه برایشان دفترچه صادر خواهد شد.
 او افزود: در صــورت تمایل به اســتفاده از یارانه 
درمان، آزمون ارزیابی وسع توسط وزارت محترم 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــا فاصله زمانی ۲۴ تا 
۴۸ ســاعت به جای یک ماه برای آن هــا انجام و 
براساس نتیجه این آزمون برای دهک های ۱ و ۲ و 
۳ دفترچه بیمه سالمت رایگان و برای دهک های ۴ 
و ۵ و ۶ دفترچه بیمه سالمت با ۵۰ درصد مشارکت 
در پرداخت ســرانه و برای دهک هــای ۷ به باال 
دفترچه بیمه سالمت با ۱۰۰ درصد مشارکت در 

پرداخت سرانه صادر می شود.

ابالغ مصوبه دولت درخصوص تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور

نسخه نویسی الکترونیکی گامی مؤثر در مسیر درمان

يادداشت
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