
هر ســال این موقع عملکرد بازارهای مواد خام مورد 
بررسی قرار می گیرد اما امســال از رقابت خبری نبود 
و فلزات ارزشمند بزرگترین برندگان شش ماه نخست 
سال ۲۰۲۰ بودند.به گزارش ایسنا، طال که قیمت هر 
اونس آن از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون رشد بیش از ۱۷ 
درصدی داشته، در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن 
نقره با حدود دو درصد رشد قیمت و پاالدیم تقریبا با 
قیمت ثابت ایستادند.پالتین که در تولید کاتالیزورهای 
خودرو مورد استفاده قرار می گیرد با فاصله قابل توجهی 
پس از این ســه فلز ارزشــمند قرار گرفت زیرا فروش 
جهانی خودرو در نتیجه وضع مقررات قرنطینه در شش 
ماه گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است.با این حال 

اوضاع ممکن است تغییر کند؛ تولیدکنندگان خودرو 
در چین که دومین بازار بزرگ خودروی جهانی است، 
روز جمعه اعالم کردند که فروش سه ماهه دوم بیش از 
۱۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 
کرده اســت. در واقع فروش ژوئــن در چین به رکورد 
باالی جدیدی صعود کرد و ۲.۳ میلیون خودرو فروخته 
شد.طال هفته گذشته برای پنجمین هفته متوالی رشد 
هفتگی داشت و با تقاضای سرمایه گذاران برای خرید 
دارایی امن، سه شنبه هفته گذشته برای نخستین بار 
از سال ۲۰۱۱ به باالی مرز ۱۸۰۰ دالر صعود کرد و روز 
چهارشــنبه تا مرز ۱۸۲۸ دالر پیش رفت که باالترین 
قیمت در ۹ سال اخیر بود اما با سودگیری معامله گران 

روبرو شد و به عقب نشینی تن داد اما اکثر تحلیلگران 
مســیر حرکت طال را صعودی پیش بینی می کنند.

بســیاری اکنون رکورد باالی قیمت طــال در ۱۲ ماه 
آینده را پیش بینی می کنند و گلدمن ساکس با اشاره 
به احیای اقتصادی متزلزل، قیمت هــر اونس طال را 
۲۰۰۰ دالر پیش بینی کرده است. تحلیلگران این بانک 
وال استریت هفته گذشته در یادداشتی برای سرمایه 
گذاران نوشــتند:  مس، نقره و فوالد بخرید و خریدار 
طال بمانید.ســهام طال و صندوق های ETF طال در 
طول روند صعودی قیمت طال شاهد موج ورود سرمایه 
بوده اند و شرکت های معدنکاری طال شاهد رشد ۱۴۵ 

درصدی ارزش سهام خود در ۱۲ ماه گذشته بوده اند.

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری گفت متخلفان 
ایکه اقدام به تبلیغات کاذب تورهــای خارجی و فروش 
بلیط هواپیما به مردم می کنند به مراجع قضایی معرفی 
خواهند شد.به گزارش ایســنا، با وجود نامشخص بودن 
وضعیت پروازهای خارجی به مقاصد مختلف ناشــی از 
شیوع و گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و اینکه تنها 
عده ای با داشتن شرایط خاص مانند تابعیت ویزای کاری 
معتبر و غیره می توانند  آن هم به مقاصد خارجی معدودی 
پرواز کنند، برخی اقدام به تبلیغات گســترده در فضای 
مجازی برای انججام تورهای خارجی و پروازهای مسافری 
خارجی کرده اند که جز سودجویی هدفی نمی تواند داشته 
باشــد.جالب اینکه با وجود اینکه ســازمان هواپیمایی 

کشوری و دیگر متولیان اعالم کردند وضعیت پروازهای 
خارجی به ویژه در حوزه گردشــگری مشــخص نیست 
و مردم به این تبلیغات توجهی نکننــد همچنان دامنه 
تبلیغات برای تورهای خارجی گســترده تر و و متنوع تر 
می شود.رضا جعفرزاده - سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری- در این باره به ایسنا گفت: از آن مشاهده می شود 
که برخی در فضای مجازی اقدام به تبلیغات در خصوص 
تورها و پروازهای خارجی می کنند که متاسفانه صندلی 
پروازی برای آن در نظر گرفته نشــده اســت و واقعیت 
ندارد.وی افزود:  این اقــدام از طرف دفتر خدمات هوایی 
و چه از ناحیه مراکز فروش الکترونیکی تخلفی آشــکار 
و نوعی کالهبرداری محسوب می شــود، بنابراین قطعا 

با آن برخورد خواهد شد.ســخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری ادامه داد: با توجه به اینکه از روند قانونی فیلم 
فروش بلیط هواپیما و الزمه داشــتن مجوز از ســازمان 
هواپیمایی کشوری خبر دارند اطالع دارند اقدام به فروش 
بلیت و تبلیغات در خصوص تورهای خارجی تخلف بوده و 
متخلفین از هر نوع توسط دفتر نظارت سازمان هواپیمایی 
کشوری به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.جعفرزاده 
گفت: الزم است متقاضیان سفرهای هوایی قبل از انجام 
پروازها به خصوص پروازهای خارجی نســبت به شرایط 
پذیرش مسافر از سوی کشــور مقصد اطالعات الزم را از 
شرکت هواپیمایی مربوطه اخذ کنند و گول این تبلیغات 

واهی را نخورند.

طبق جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول )IMF(، صادرکنندگان نفت خاورمیانه 
و شمال آفریقا امسال ۲۷۰ میلیارد دالر درآمد نفتی را از دست خواهند داد.به گزارش ایسنا، 
این وام دهنده مستقر در واشنگتن دی سی در جدیدترین بازبینی منطقه ای خود به کاهش 
باالتر از حد انتظار تولید نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد که از الجزایر در 
غرب تا ایران در شرق را دربرمی گیرد و همچنین شامل شش کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس و عراق، لیبی و یمن می شود.تقاضا برای نفت امسال تحت تاثیر کندی اقتصادی 
جهانی ناشی از پاندمی ویروس کرونا به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است. اوپک و 
متحدانش شامل روسیه در تالش برای تقویت قیمتها، با محدودیت داوطلبانه تولید موافقت 
کرده اند که این موضوع باعث کاهش بیشتر درآمد آنها شده است.کشورهای خاورمیانه از 

بحران سالمتی هم رنج می برند و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، قیمت پایینتر نفت 
و کاهش عرضه از سوی این کشورها به همراه قرنطینه اقتصادی وضع شده برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا باعث خواهد شد تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان نفت خاورمیانه 
در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷.۳ درصد رشد منفی پیدا کند.این رقم در مقایسه با پیش بینی 
آوریل صندوق بین المللی پول از رشد منفی ۴.۲ درصدی، افت چشمگیرتری را نشان می 
دهد.طبق گزارش این نهاد جهانی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این اقتصادها هم به دلیل 
مقررات در خانه ماندن و سایر تدابیر مهار شیوع بیماری کووید ۱۹ که باعث مختل شدن 
فعالیت بخشهای گردشگری، مهمانپذیری، حمل و نقل و خرده فروشی می شود، افت قابل 
مالحظه ای پیدا خواهد کرد.صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از پیش 

بینی قبلی بهبود رشد اقتصادی این منطقه به نرخ ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ عقب نشینی 
کرد و اکنون انتظار دارد اقتصاد این منطقه ۳.۹ درصد رشد کند که منعکس کننده شدت 
بحرانی است که با آن روبرو شده است.بســیاری از صادرکنندگان نفت ذخایر ارزی قابل 
توجهی دارند که می توانند از آنها استفاده کنند اما سایرین اقبال کمتری داشته و کسانی 
که در مناطق جنگ زده مانند افغانستان، عراق، سوریه، سودان و یمن زندگی می کنند، با 
چشم انداز کوتاه مدت تیره و تاری مواجه هستند.بحران جهانی به افت سطح تجارت، مختل 
شدن زنجیره تامین و فروپاشی درآمدهای حاصل از گردشگری و ارسال پول توسط کارگران 
مقیم خارج منجر شده است. پولهایی که کارگران مهاجرت کرده به خارج ارسال می کنند، 
حدود ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ضعیفترین کشورهای این منطقه را تشکیل 

می دهد.در نتیجه وضعیت فعلی، صندوق بین المللی پول اعالم کرد تولید اقتصادی این 
کشورها امسال به طور متوسط ۱۳ درصد منقبض می شود و سرانه تولید ناخالص داخلی از 
۲۹۰۰ دالر در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۲۰۰۰ دالر در سال ۲۰۲۰ سقوط می کند. این رکود 
شدید، چالشهای اقتصادی و انسانی فعلی را تشدید خواهد کرد و سطح فقر را افزایش می 
دهد.در مقابل، کشورهای واردکننده نفت در این منطقه مانند مصر، اردن، لبنان، مراکش و 
عراق ممکن است از کاهش هزینه های سوخت سود ببرند. اما این مزیت تحت الشعاع افت 
تجارت، گردشگری و ارسال درآمدهای کارگران مقیم خارج و همچنین عوامل دیگری مانند 
قرنطینه قرار می گیرد و تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال میالدی جاری به طور 

متوسط ۱.۱ درصد رشد منفی خواهد داشت.

مطابق آخرین آمارها، تاکنون ۴۰۷ هزار واحد برای دریافت وام کرونا در سامانه کارا ثبت نام کرده، 
۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت حمایتی کرونا پرداخت شده و بیشترین آمار متقاضیان دریافت 
تسهیالت مربوط به رانندگان بوده است.به گزارش ایســنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت 
بسیاری از صنوف و کسب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شد بر این اساس 
دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و حمایت از کارگران مصوب کرد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصد در اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی آسیب 
دیده از کرونا قرار گیرد.در ابتدا تصویب شد که این تسهیالت به شرط حفظ کارگران به بنگاههای 
متقاضی و در صورت حفظ ۹۰ درصد اشتغال پرداخت شود ولی مدتی بعد این شرط برداشته شد تا 
بنگاههایی که حتی یک یا چند نیروی کار را در شرایط کرونا حفظ کرده اند بتوانند به ازای هر نیروی 
کار شاغل از این تسهیالت بهره مند شوند.بر این اساس سه نوع پرداخت تسهیالت با مبالغ ۱۶، ۱۲ و 
۶ میلیون تومان پیش بینی شد؛ وام ۱۶ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان و کارفرمایان بنگاههایی 
قرار گرفت که به دستور دولت و به اجبار تعطیل شده اند، وام ۱۲ میلیون تومانی به کسب و کارهایی 
تعلق گرفت که در بحران کرونا فعال بوده و تعطیل نشده اند و برای رانندگان مسافربر درون شهری 
و برون شهری که بیمه خویش فرمایی هستند نیز امکان ثبت نام در سامانه کارا فراهم شد تا بتوانند 
وام شش میلیون تومانی بگیرند.پس از آن شناســایی متقاضیان و کسب و کارهای فاقد بیمه در 

دستور کار قرار گرفت و وزارت کار با جدیت روند پرداخت تسهیالت را بر مبنای پرداخت تسهیالت 
به بنگاههای رسمی، متقاضیان فاقد بیمه و متقاضیان خویش فرمایی با همکاری دستگاههای 
مختلف در پیش گرفت.به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی ۱۴ رسته از ۱۳ خرداد ماه آغاز شده و مشموالن برای گرفتن 
وام به بانکها معرفی شده اند.برابر تازه ترین آمارها، تاکنون ۴۰۷ هزار واحد در سامانه کارا به نشانی   
https://kara.mcls.gov.ir  ثبت نام کردنــد که از این تعداد، پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تســهیالت تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانک های عامل 
ارسال شده است.پیش از این و تا ۱۹ خرداد ماه ۲۲۸ هزار نفر از افراد و بنگاهها در سامانه کارا ثبت 
نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲۶ هزار بنگاه واجد شرایط بوده و ۲۳۸ هزار نفر مشمول حمایت از 
طریق تسهیالت قرار گرفتند.مطابق اعالم معاونت اشتغال وزارت کار، بیش از ۱۰ پرونده معادل ۱۹۷ 
 میلیارد تومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان تسهیالت 

کرونا پرداخت شده است.

رانندگان بیشترین متقاضی تسهیالت حمایتی کرونا 
بررسی ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا نشان می دهد که بیشترین پرداختی تسهیالت کرونا به 

متقاضیان مربوط به رانندگان با حدود ۲۷ میلیارد تومان است و دریافت تسهیالت بدون ضامن و 
وثایق بانکی با استقبال بیشتری از سوی متقاضیان همراه بوده است.در خصوص رانندگان بیشترین 
سهم مربوط به وزارت کشور با تعداد ۷۳۰ هزار نفر است و در بخش شرکتهای تعاونی مسافربری 
نیز شرایط برای ثبت نام متقاضیان به طور جداگانه فراهم شده است.در بخش متقاضیان خویش 
فرمایی و بیمه شدگان مشاغل آزاد نیز آنطور که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته 
همکاری خوبی از سوی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، صمت و میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری صورت گرفته و وضعیت بیمه شدگان در زیررسته ها شناسایی شده است.

افزایش تسهیالت رسته گردشگری به ۱۶میلیون تومان
در زمینه کارگاههای بیش از ۱۰ نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیالت در اختیار بنگاه قرار گیرد و 
 عالوه بر این رقم تسهیالت برای رسته گردشگری از ۱۲ میلیون تومان به ۱۶ میلیون تومان افزایش

 یافت.برابر اعالم معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد بنگاههای آسیب دیده 
ذیل ۱۴ رسته منتخب سه میلیون واحد شناسایی شده که ۱.۳ میلیون واحد دارای کد کارگاهی 
و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی بودند که این تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ 

میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

هماهنگی با دستگاهها برای شناسایی کسب و کار فاقد بیمه
در خصوص پرداخت تسهیالت به شاغلین و واحدهای کسب و کار فاقد کد کارگاهی تأمین 
اجتماعی نیز، هماهنگی های الزم برای شناســایی این افراد با وزارتخانه ها و دستگاههای 
مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، 
ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشــاد اســالمی، راه و شهرسازی، کشــور، آموزش و پرورش 
و ... انجــام گرفته و تاکنون بیــش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شــاغالن شناســایی 
و احراز شــده و برای ۵۸۰ هزار نفر پیامک دعوت و اطالع رســانی ارســال شــده است.

برای اطمینان از ارســال پیامک، از طریق اســتانداری ها، اتاق اصنــاف، زیرمجموعه ها و 
روابط عمومی ســازمان های مختلف مذاکرات و اقدامات الزم انجام و پیشــنهاد شده و به 
 طور خاص فراخوان عمومی داده شــده تا تمام مشــموالن بتوانند از تسهیالت حمایتی 

کرونا برخوردار شوند.

بیشترین تعداد شاغالن فاقد بیمه متعلق به وزارت صمت
آمارها نشان می دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رقم را در تعداد شاغالن فاقد 

کد بیمه به خود اختصاص داده است.

معاون شــرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های ســازمان خصوصی ســازی از ایجاد 
ســه هلدینگ نیروگاهی منطقه شــرق،مرکزی و غرب برای ورود به بورس خبر 
داد.ابولقاســم شمســی جامخانه در گفت وگو با ایســنا، از برگزاری جلســات با 
مجموعه وزارت نیــرو خبــر داد و اظهار کرد: طبــق مصوبه هیــات واگذاری و 
موافقت وزیر امــور اقتصاد و دارایی و موافقت وزیر نیرو، قرار شــد ســه هلدینگ 

نیروگاهی برای ورود به بورس شــامل هلدینگ نیروگاهی منطقه شرق، هلدینگ 
نیروگاهی منطقــه مرکــزی و هلدینگ نیروگاهــی منطقه غرب ایجاد شــود.

وی ادامه داد: در منطقه شــرق شــرکت تولید نیــروی برق یزد یــک هلدینگ 
نیروگاهی می شــود و شــرکت های تولید نیروی برق خراســان، سیســتان و 
 بلوچســتان)زاهدان( و نیروگاه زرند به آن اضافه و این هلدینگ در بازار ســرمایه 

پذیرش می شود. در هلدینگ منطقه مرکزی، شرکت تحصیل کننده تولید نیروی 
برق شازند اســت و شــرکت های تولید نیروی برق فارس،  اصفهان، بندرعباس و 
لوشان به آن اضافه خواهد شد.معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی ادامه داد: در هلدینگ نیروگاهی منطقه غرب تولید نیروی برق 
بیستون محور می شود و سه شرکت تولید نیروی برق سهند، رامین و آذربایجان 

به آن اضافه می شود.شمسی با بیان اینکه به طور کلی ۲۳ نیروگاه، شرکت تولید 
نیروی برق یا شرکت های مدیریت تولید برق در قالب سه هلدینگ نیروگاهی در 
بازار سرمایه پذیرش خواهد شــد، گفت: پیش بینی می شود هلدینگ نیروگاهی 
 منطقه شرق سریع تر پذیرش و عرضه اولیه شود و دو هلدینگ دیگر تا دی ماه عرضه 

خواهند شد.

معرفی متخلفان تبلیغات کاذب تورهای خارجی به مراجع قضاییبرندگان و بازندگان بازار کاال در شش ماه گذشته

درآمد نفتی صادرکنندگان خاورمیانه ۲۷۰ میلیارد دالر سقوط می کند

رانندگان؛ بیشترین متقاضی دریافت وام کرونا

سه هلدینگ نیروگاهی در صف ورود به بورس
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مراکز پرخطر برای مدت 
یک هفته تعطیل شد

فراز و فرود شاخص کل 
در مرز 1.8 میلیون واحد
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صنعت خودروسازی

تولید 
 راه  نجات  اقتصاد

واقعیــت این اســت که 
 هیچ کسی در کوتاه مدت 
نمی توانــد راه حلی بدهد 
که مصرف کننده خودرو 

از قیمت های باالی...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس 
خودرو

  مسعود دانشمند،اقتصاددان
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تولید مسکن پاسخگوی 
تقاضای بازار نیست

ادامه رکوردشکنی دالر، 
سکه و طال

بنگاه های کوچک و متوسط سهم کمتر از 6 درصدی از تسهیالت بانکی داشتند

تسهیالت دهی  سلیقه ای  به  بنگاه ها
صفحه3
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بازار  خودرو  در  انتظار
 انفجار  دوباره   قیمت ها

با  افزایش  نرخ  ارز  خودروسازان  به دنبال  افزایش  مجدد
  قیمت  ها در فروش  فوق العاده بعدی  هستند

مرکز پژوهش های مجلس با تاکیــد بر اینکه نیاز 
سالیانه مسکن در کشــور حدود ۸۰۰ هزار واحد 
مســکونی اســت، اعالم کرد در تهران تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم تنها حدود ۲۰ درصد 
هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تأمین 
می کند.میزان نیاز ســالیانه مسکن در کشور یکی 
از موضوعاتی است که در ماه های اخیر مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته است.مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در گزارشی با اشاره به اینکه نیاز به 
مســکن به متغیرهایی مانند تعداد ازدواج و خانوار 
تشکیل شده، واحدهای نیازمند نوسازی در بافت 
فرسوده که هر ســاله به تعداد آنها افزوده میشود و 
انباشت تقاضا از سالهای پیش بستگی دارد، اعالم 

کرد: »بر این اساس...

قیمت دالر آمریــکا در بازار آزاد از مــرز ۲۳ هزار 
تومان گذشت. در فاصله سه هفته قیمت دالر ۲۳ 
درصد رشد کرده است. نرخ دالر ابتدای سال جاری 
حدود ۱۶ هزار تومان بود. در چند ماه اخیر با همان 
شتابی که نرخ دالر رشد کرده، شغل از بین رفته و بر 
تعداد بیکاران افزوده شده است. در چند هفته اخیر 
شاهد نوسان بیش از پیش نرخ سکه و ارز بوده ایم و 
این روند روزانه به رشد خود ادامه می دهد. به نظر 
می رسد جدای از رشد قیمتی انس جهانی، افزایش 
قیمت سکه و ارز طبیعی نیست و شاید اتفاقاتی در 
حال رقم زدن این افزایش قیمت هاست. کارشناسان 
بازاز ســکه و ارز این موضوع را به دولت هایی که با 
کســری بودجه روبه رو شــده اند، ربط می دهند و 

برخی آن را ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نفت :
افزایش قیمــت گازوئیل یک 

دروغ بزرگ است
زنگنه شایعه افزایش قیمت نفت را جنگ روانی 
دشمنان علیه مردم ایران عنوان کرد.به گزارش 
ایســنا، پیش از این و در خردادماه ســخنگوی 
دولت به صراحت اعالم کرده بــود که تصمیم 
برای افزایش نرخ گازوئیل صحت ندارد؛ ربیعی 
در پاسخ به پرسشــی درباره اینکه آیا افزایش 
قیمت گازوئیل صحــت دارد، تاکید کرده بود 
چنین چیزی صحــت ندارد و مــا برنامه ای در 
این زمینه نداریم.امروز هم بار دیگر بیژن نامدار 
زنگنه - وزیر نفت - درباره امکان افزایش قیمت 
گازوئیل، گفت: این یک دروغ بزرگ اســت که 
خارجی ها به منظور عصبانــی و ناراحت کردن 

مردم ایران به راه انداخته اند.

سخنگوی دولت:
رسانه ها دوگانه عادی سازی  و 

تعطیلی را بیان نکنند
ســخنگوی دولت گفت: تمام گزارشات حاکی 
از این اســت که تجمعات متاســفانه مراعات 
نمی شود و تصمیمات سخت تری در این زمینه 
انجام می شود.به گزارش ایسنا،  علی ربیعی در 
ابتدای نشســت خبری با اهالی رســانه با بیان 
اینکه مســاله کرونا مســاله اصلی ما در دولت 
اســت، اظهار کرد: تمام گزارشات حاکی از این 
است که تجمعات متاســفانه مراعات نمی شود 
و تصمیمات ســخت تری در ایــن زمینه انجام 
می شود. همچنین ستاد کرونا علت شیوع کرونا 
در هر شهر را مجزا بررسی می کند و همچنین 
برای اینکه شهرهای ســفید وارد شرایط شیوع 
نشوند اقدامات و کنترل هایی در نظر گرفته شده 
است.وی افزود: امیدواریم با نظارت های دقیقی 
که صورت می گیرد کمتر شــاهد عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی باشــیم و قرار شد اگر 
مراکزی مراعات نکنند برای آنان یک بار تذکر و 

در صورت تکرار پلمب در نظر گرفته  شود.

تجارت ایران و ونزوئال مستثنی از 
قواعد تجاری نیست

سخنگوی دولت افزود: اما تجارت ایران و ونزوئال 
مســتثنی از قواعد تجاری نیســت و به همان 
منوالی که در مورد صادرات هر کاال و هزینه های 
آن وجود دارد در مورد روابط ما با ونزوئال نیز این 

قواعد و روندها برقرار است.

رســانه ها دوگانه عادی ســازی و 
تعطیلی را بیان نکنند

وی افزود: ما اساسا در وضعیت عادی قرار نداریم 
و هیچ کسی هم نگفته است که فضا عادی است، 
اما از رسانه ها و سایر دوســتان می خواهیم که 
دوگانه عادی سازی و تعطیلی را بیان نکنند. ما 
در مجموع تصمیمات غلطی نگرفتیم و آنجایی 
که به مشکل خوردیم که در بخشی از جامعه یک 
جور شورش خستگی صورت گرفت و ما دیدیم 
که برخی از محدودیت هــا و رعایت پروتکل ها 
فاصله گرفتند که ما در اینجا به مشکل خوردیم.

موافقت دولت با افزایش سهم شناور 
آزاد شرکت های وابسته به دستگاه های 

اجرایی در بازار سرمایه
ســخنگوی دولت در ادامه از موافقت دولت با 
افزایش سهم شناور آزاد شرکت های وابسته به 
دستگاه های اجرایی در بازار سرمایه خبر داد و 
گفت: به موجب این تصمیم همه دستگاه های 
اجرایی مکلف شــدند همکاری الزم را با وزارت 
اقتصاد و دارایی در افزایش ســهم شــناور آزاد 
حداقل به میزان ۲۵ درصد شــرکت های تابعه 
اعم از شرکت های دولتی و شــرکت نهادهای 
عمومی، سازمان ها و صندوق های بازنشستگی، 
مطابق مقررات بورسی، در بازار سرمایه داشته 
باشند.وی یادآور شد: ســازمان برنامه و بودجه 
هم مکلف شد ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه 
دستگاه هایی را که متناسب با گزارش سازمان 
بورس اوراق بهادار نسبت به افزایش سهم شناور 
آزاد شرکت های مربوط شــان اقدام نمی کنند، 
کاهش دهد. این بنای دولت هست تا با کوچک 
کردن خود سهم بیشــتری از طریق بورس به 
مشارکت مردم در اقتصاد کشور بدهد.سخنگوی 
دولت خاطرنشــان کرد: هیات وزیران مصوبه 
دیگری هم در راستای تقویت و مدیریت عرضه 
سهام شرکت ها در بازار ســرمایه و تامین مالی 
داشت. در این راستا دولت الیحه افزایش سرمایه 
شرکت های بورسی را با قید دوفوریت تصویب 
کرد تا به مجلس ارسال شــود که امیدواریم به 

سرعت تصویب شود.

خبر

مرکــز پژوهش های مجلس 
با تاکید بر اینکه نیاز سالیانه 
مسکن در کشور حدود ۸۰۰ 
هزار واحد مســکونی است، 
اعالم کرد در تهران تسهیالت 
صندوق پس انداز مســکن یکم تنها حدود ۲۰ درصد 
هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تأمین 

می کند.
میزان نیاز سالیانه مسکن در کشور یکی از موضوعاتی 
اســت که در ماه های اخیر مورد توجه رســانه ها قرار 

گرفته است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی 
با اشاره به اینکه نیاز به مسکن به متغیرهایی مانند تعداد 
ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحدهای نیازمند نوسازی 
در بافت فرسوده که هر ساله به تعداد آنها افزوده میشود 
و انباشت تقاضا از سالهای پیش بستگی دارد، اعالم کرد: 
»بر این اساس با توجه به ثبت حدود 7۰۰ هزار ازدواج 
در سال و حدود 17۰ هزار طالق که بخشی از آن نیز به 
تقاضای مسکن اضافه میشود و همچنین سکونت حدود 
یکسوم جمعیت شهرنشین کشــور در بافت فرسوده 
و سکونت گاه های غیررســمی، نیاز سالیانه مسکن در 
کشــور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است در حالی 
که متوسط تولید سالیانه حدود 3۵۰ هزار واحد مسکن 
در پنج ســال اخیر بوده که پاسخگوی تقاضای موجود 

در بازار نیست«.در بخش دیگری از این گزارش بازوی 
کارشناسی مجلس، موضوع عملکرد صندوق پس انداز 
مسکن یکم مورد نقد و بررســی قرار گرفته است.این 
مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه راه اندازی صندوق یکم 
در زمانی که معامالت مســکن در رکود قرار داشت با 
استقبال بسیار خوبی روبه رو شــد، اعالم کرد: »در سه 
سال اخیر دو اتفاق مهم در صندوق رخ داد که یکی حجم 
باالی استقبال بسیار بیشتر از پیش بینی ها و باال بردن 
انباشــت تقاضا در صندوق یکم است و دیگری جهش 
قیمت در بازار مسکن است که باعث کاهش قدرت خرید 
مسکن شده است. سیاست های دولت تا قبل از تحوالت 
اقتصادی به وجود آمده در سال گذشته در جهت تأمین 

مالی خرید مسکن خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد. اما در یک سال 
اخیر با افزایش جهشی قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف 
تسهیالت صندوق عمال توانایی خرید مسکن به خصوص 
در شهرهای بزرگ از متقاضیان سلب شده به نحوی که 
در تهران این تسهیالت تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید 
مسکن در مناطق متوسط شهر را تأمین می کند. به همین 
دلیل بسیاری از سپرده گذاران این صندوق از دریافت 
تسهیالت انصراف داده و تقاضای دریافت سپرده های 
خود را داشــته اند و اگر تغییری در سیاســت های این 
صندوق توسط بانک مسکن ایجاد نشود منابع آن دچار 
سیر نزولی شــده و ممکن اســت با عدم تحقق اهداف 

تشکیل این صندوق به توقف فعالیت برسد. این وضعیت 
در تهران و شهرهای بزرگتر نسبت به شهرهای کوچک 
محسوس تر است به نحوی که در شهرهای کوچک هنوز 
تسهیالت صندوق می تواند تا حدودی پاسخگوی خرید 
مسکن باشــد«.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
درباره راهکارهای تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم 
آمده است: »یک راهکار می تواند افزایش سقف تسهیالت 
باشد که برای آن دو مانع متصور است یکی کمبود منابع و 
دیگری افزایش احتمالی تورم. در صورت عدم رشد سقف 
وام ها فاصله زیادی بین استطاعت خرید مسکن با بهای 
آن برای متقاضیان مسکن اول باقی خواهد ماند. مسئله 
دیگر درخصوص تسهیالت صندوق یکم بازپرداخت آن 
است. به دلیل باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی در ایران 
افزایش مدت زمان بازپرداخت، کمک چندانی به کاهش 
نرخ اقساط نمی کند و موردپســند دریافت کنندگان 
تسهیالت نیست. ازاینرو یکی دیگر از اقدامهای مؤثر در 
جهت تسهیل استفاده از وام های صندوق یکم می تواند 
افزایش مدت زمان بازپرداخت همزمان با کاهش نرخ 
سود آن با استفاده از منابع کمکی باشد. به دلیل محدود 
شدن منابع بانک مسکن با وجود برگشت تسهیالت از 
محل صندوق یکم و مســکن مهر و تعدد تکالیف آن با 
توجه به فعالیتهای پیشروی این بانک در جهت ایجاد 
رونق در بخش مســکن باید در اولویت تخصیص های 
دولت قرار گیرد تا با اســتفاده از منابــع کمکی بتواند 
تسهیالت بیشتری را برای متقاضیان فراهم و تحرکی در 

بازار مسکن ایجاد کند«.

مرکز پژوهش های مجلس:

تولید مسکن پاسخ گوی تقاضای بازار نیست

دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار :
کارمــزد ســازمان بــورس از 
معامالت ۵۰ درصد کاهش یافت

دبیر شــورای عالی بورس از تصمیم تازه این 
شــورا برای کاهش ۵۰ درصدی کارمزد نهاد 
ناظر بازار بورس خبر داد .حسن قالیباف اصل، 
دبیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار گفت: بر 
اساس مصوبات یکصد و هشــتاد و پنجمین 
جلسه شــورایعالی بورس که روز دوشنبه به 
ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، ۵۰ درصد از 
کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش 
یافت کــه 3۰ درصد از ایــن کاهش کارمزد، 
جهت حمایــت از بازار ســرمایه به صندوق 
تثبیت بازار تخصیص می یابد.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: هدف از این 
تخصیص، تثبیت و حمایــت از بازار در زمان 

نیاز است.

فراز و فرود شاخص کل در مرز 
۱.۸ میلیون

شاخص کل بورس روز گذشته اگرچه نسبت به 
معامالت دیروز از رشد بیشتری برخوردار بود، 
اما دو موضوع اختالل هسته معامالت و افزایش 
صف فروش، از فشار رشد شاخص جلوگیری 
کرد.به گزارش خبرنــگار مهر، بازار معامالت 
روز گذشته بورس تهران با فراز و نشیب متعدد 
همراه بود که یکی از دالیل آن، موضوع تکراری 
هسته معامالت است که همواره در روزهای 
اخیر با اختالل روبرو بوده است.با این حال بازار 
روز گذشته نوسان باالیی داشت و شاخص کل 
در یک ساعت و نیم ابتدایی به یک میلیون و 
۸۴۶ هزار واحد رسید و رشد 1.۴ درصدی را 
تجربه کرد.شاخص هم وزن نیز با ۰.۲ درصد 
رشــد به ۴۸۲ هزار و ۵71 واحد رسید اما در 
ســاعت اتمام فعالیت بازار و بسته بودن آن، 
بار دیگر شاهد افت شــاخص بودیم که فشار 
عرضه سبب این کاهش شد و شاخص کل بار 
دیگر به یک میلیون و ۸37 هزار و ۶7۸ واحد 
برگشت. رشد شاخص کل به زیر یک درصد 
)مثبت ۰.۸۶ درصد( برگشته و 1۵ هزار و ۵۹۵ 
واحد رشد داشــته است.شاخص هم وزن نیز 
در پایان معامالت روز گذشــته به ۴۸۰ هزار 
و ۴۹۴ واحد رســید که رشــد منفی 1۸۶۵ 
واحد را در پایان معامالت تجربه کرده است.

روز گذشــته حدود 1۶ هــزار میلیارد تومان 
معامالت خرد در بازار انجــام و ۸۰۰ میلیارد 
 تومان نیز پول حقیقی وارد بازار شد.نماد فوالد 
بــا تأثیرگــذاری ۶1۰۰ واحــدی و فارس با 
۵۶۵7 واحــدی و فملی بــا ۴۸۵7 واحدی، 
بیشترین تأثیرگذاری را در شاخص داشته اند. 
نماد »وامیــد« نیز با منفــی 17۲۹ واحد از 
نمادهای مؤثر در افت بازار بود.شــاخص کل 
فرابورس نیز ۴۴ واحد رشد داشت و 1۸ هزار 
و ۸۲۸ واحد رســید. ارزش بــازار اول و دوم 
فرابورس نیز 1,۲۰۰ میلیــارد تومان برآورد 
شده درحالی که ارزش کل بازار در حال حاضر 
۶,۸۰۰ هزار میلیارد تومان اســت.همچنین 
روز گذشــته یک میلیــون و 3۴۰ هزار فقره 
معامله در بازار رخ داد کــه ارزش آن 1,۲۰۰ 
میلیارد تومان برآورد می شــود. این در حالی 
است که روز گذشته شــاخص تا منفی ۰.7 
درصد هم برگشت و شاخص هم وزن نیز منفی 
یک درصد رشد داشــت و حتی در دقایقی، 
شاخص کل به زیر 1.۸ میلیون واحد رسید اما 
 مجدداً شاخص کل در روز گذشته 1.۸ میلیون 

واحد را رد کرد.

نمادهایی که در ساعات بسته بودن 
بازار معامله می شوند

به نظر می رســد نوســان شــاخص در خط 
مقاومت 1.۸ میلیونی طــی روزهای آتی هم 
ادامه داشته باشــد. همچنین یکی از دالیل 
رشــد معامــالت در روز گذشــته، افزایش 
تعداد نمادهای قابل معامله در ســاعات پس 
از اتمام بازار و بســته شــدن معامالت است 
که تعداد نمادهای قابل معامله در ســاعات 
بســته بودن بازار طی دو روز اخیر دو رقمی 
شده است.»خودرو، خســاپا، شستا و شپنا« 
از مهمتریــن نمادهایی هســتند که طی دو 
ساعت پس از بســته شــدن بازار، معامالت 
آنها انجــام می شــود.نمادهای پربیننده در 
روز جاری »وبملت و فــوالد« بود و نمادهای 
پربیننده فرابورس نیــز »ذوب، دی و چکاپا« 
بوده است. نماد »چکاپا« بر اساس اعالم ناظر 
بازار به دلیــل انتقال از فرابــورس به بورس 
 تهــران، در پایــان معامــالت روز گذشــته

 بسته می شود.

اخبار
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رئیــس جمهــور گفــت: اداره و مدیریت 
کشــور در این شــرایط بســیار ســخت، 
توانمندی ملت در برابر آمریکا در دستیابی 
به اهداف ضد ایرانی است.حســن روحانی 
روز سه شنبه در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشاره به اجرای سیاست 
ها و برنامه های ویژه از ســوی دولت در حد  
مقدورات بــرای گذر از مشــکالت کنونی، 
 افزود: آمریکایی ها انتظار داشــتند چندی

 پس از آغــاز تحریــم ها، اقتصاد کشــور 
متوقف شــود امــا امــروز توانســته ایم با 
برنامــه ریــزی و اتکا بــه اقتصــاد بدون 
 نفــت کشــور را اداره کنیــم کــه ایــن

 قدرت نمایی و پیــروزی بزرگی برای ملت 
ایران درجنگ اقتصادی است.روحانی مقابله 
با بیمــاری عالمگیر کوویــد 1۹ که نه تنها 
اقتصاد ایران بلکه اقتصاد همه کشــورهای 
 جهان را دچــار اختالل و چالــش بزرگی

 کرده اســت، مرحله دیگر موفقیت  دولت 
 برشــمرد و افزود: دولت در چنین شرایطی

 که حتی برخی کشــورهای توسعه یافته 
نیــز در تامیــن و توزیع نیازهــای روزمره 

مردم با مشــکل مواجه شــدند، بــا تدابیر 
ویژه و آمادگی ســاختارها و دســتگاه ها با 
 همکاری مردم از این فضــا نیزعبور کرده و 
خواهد کرد.رئیــس جمهور تامین نیازهای 
ضروری مــردم و تولیــد کننــدگان را از 
اولویت هــای دولت عنوان کــرد و با تاکید 
بر تــالش همه جانبــه مســئوالن در این 
 زمینه، گفــت: تاکنون نیازهای اساســی و

 ضروری مردم و تولید کنندگان تامین شده 

و قطعا دستگاه های مرتبط باید با همکاری 
نهادهای نظارتی، قیمت هــا را کنترل و از 
نوســانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری 

کنند.

وام ۴میلیونی برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی

روحانی با اشــاره به تامیــن ارز مورد نیاز 
تولید کننــدگان، تصریح کــرد: دولت در 

ســال جهش تولید با همــه ظرفیت ها و 
توان خود از بخش تولید حمایت می کند 
و به فعاالن اقتصــادی اطمینان می دهد 
 که چرخ تولید کشــور با قــوت و با تامین 
ارز و مواد اولیه مورد نیــاز به حرکت خود 
ادامه خواهــد داد.در این جلســه با توجه 
به موجودی چشــمگیر کاال در گمرکات 
کشــور، موضوع ترخیص هرچه سریعتر 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و نیازهای 
اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مورد 
بررســی قرار گرفت و براســاس پیشنهاد 
 وزارت صمــت تصمیمــات الزم در ایــن 

زمینه اتخاذ شد

به اعتقاد کارشناســان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد 
نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاســت هاي اعتباري ... و 
از جمله موارد اساسی براي کنترل نرخ تورم است.براي 
حل مسأله نوســانات ارزي به جاي راهکارهاي موردي 
باید به مشکالت ریشه اي اقتصاد ایران را حل کرد. تورم 
مزمن از جمله مشکالت اساسی است که ریشه بسیاري 
از عدم تعادل ها و نوسانات قیمتی است. البته  تورم  مزمن 
خود ریشه در مســائلی نظیر عدم انظباط مالی دولت و 
کسري بودجه متوالی دولت ها که پدید آورنده رشد باالي 
نقدینگی  هستند دارد. به اعتقاد کارشناسان در چنین 
شــرایطی ســرکوب قیمت ها و اعمال محدودیت هاي 
دستوري بر بازار ارز نتیجه اي  جز ایجاد آرامش مصنوعی 
در کوتاه مدت ندارد. بعالوه، ســرکوب قیمت ها در بلند 
مدت موجب برهم زدن تعادل بازارهــا به عنوان عامل 
بازدارنده اي براي رشد تولید می شود. در چنین شرایطی 
استفاده صحیح  از ابزارهاي پولی و مالی به عنوان راهکاري 
بلند مدت براي اصالح ساختار تأمین مالی بودجه دولت 
و مقابله با رشد افسار گسیخته نقدینگی توصیه می شود.

اســتفاده از ظرفیت بازار بدهی براي تأمین مالی دولت، 
واگذاري دارایی ها و طرح هــاي عمرانی دولت به بخش 
خصوصی، فروش اموال مازاد بان کها، اصالح نرخ ســود 

سپرده گذاري، اســتفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه و 
توسعه ابزارهاي آتی مبتنی بر داراییهاي فیزیکی )ارز، طال 
و سایر فلزات گران بها( و ... از جمله مؤثرترین راهکارهاي 

ممکن پیشرو هستند.
مرکز مطالعات بازرگانی وابسته به وزارت صمت در چنین 
شرایطی ۵ پیشنهاد را برای عبور از شرایط کنونی، حل 
مشکالت تولید ناشــی از چالش های ارز و سامان دادن 
به بازار بی ثبات ارائه داده است. » 1- در شرایط اقتصادي 
نرمال،دخالت مستقیم دولت براي تعیین نرخ ارز در بازار 
پیشنهاد نمی شود. در شرایط تحریمی نیز به تدریج باید 
از روند دخالت مستقیم دولت کاسته شود و سازوکارهایی 
فراهم شــود تا  نظام بازار به سمت رقابتی شدن حرکت 
کند. چراکه تعیین قیمت برآمده از تعادل یک بازار سامان 
یافته معموال همراه با بیشترین کارایی و کمترین اتالف 

منابع است.
۲-از یک سو، ارزبري تولید ملی باعث می شود با افزایش 
نرخ ارز و لذا افزایش قیمت کاالهاي سرمایه اي و واسطه 

اي وارداتــی هزینه تولید داخلی افزایش یابد. از ســوي 
دیگر، اجراي کارآمد سیاســت تعیین نرخ ارز ترجیحی 
نیازمند صرف هزینه و انرژي قابل توجهی براي نظارت 
است. لذا براي شناســایی و اولویت بندي صحیح موارد 
مصرف ارز ترجیحی، بررســی جامع اطالعات مربوط به 
تولیدکنندگان، عاملین بازار ارز و نیروهاي اثرگذار بر آن 

ها ضروري است.
3-در شرایط تحریمی و نااطمینانی بازارها، تولیدکنندگان 
عالوه بر مسأله تأمین ارز با مســائل مهم دیگري نظیر 
کندي روند ثبت ســفارش کاال و نقل و انتقاالت بانکی و 
غیربانکی مواجه هستند. لذا در کنار تسهیل موانع تعرفه 
اي و غیرتعرفه اي تجارت کاالهاي ضروري، اتخاذ سیاست 
هاي اعتباري در راستاي تأمین  گردش سرمایه مورد نیاز 
بنگاه هاي تولیدي  به  گونه اي که  فساد  رانت خواران و 
سودجویان در حاشیه اجراي  سیاست هاي  تنظیمی  به 

حداقل ممکن برسد، پیشنهاد می شود.
۴- گره زدن سیاست هاي اصالح قیمت ها به سیاست هاي 

تأمین رفاه اجتماعی )پرداخت هاي انتقالی دولت( موجب 
پیچیدگی بیشتِر امِرسیاســتگذاري می شود. بنابراین  
پیشنهاد می شود سیاستگذاري در هریک از این دو حوزه 
با اهمیت به صورت جداگانه و با درنظر گرفتن شرایط ویژه 
هریک از حوزه هاي مهم اقتصادي و اجتماعی انجام شود.

۵-براساس تئوري برابري قدرت خرید، نرخ ارز متناسب 
بااختالف نرخ تورم داخل و خارج است، لذا به سیاستگذاران 
اقتصاد کالن به خصوص نهاد بانک مرکزي به عنوان نهاد 
سیاستگذار پولی پیشنهاد می شود که براي حفظ ارزش 
پول ملی و جلوگیري از نوســانات شدید نرخ ارز به جاي 
شیوه مدیریت دستوري به راهکارهاي کنترل تورم توجه 

بیشتري داشته باشند.«
به اعتقاد کارشناســان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد 
نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست هاي اعتباري ... و از 
جمله موارد اساســی براي کنترل نرخ تورم است. بعالوه 
براي حل مشکالت ساختاري تورم نیز باید راهکارهاي 
مقتضی در دستور کار قرار گیرد. چرا که در صورت حل 
مشکالت  پیشروي  تولید )عدم  دسترسی  به  تکنولوژي  
پیشرفته،  بهره وري پایین عوامل تولید، مشکالت تأمین  
مالی و  ...(، بین عرضه و تقاضاي داخلی تعادل بهتري برقرار 

شده و فشار براي افزایش قیمت ها کمتر می شود.

بر اساس قانون جدید چک، دارندگان چک برگشتی از 
دریافت خدمات بانکی محروم هســتند؛ اما دبیر ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید کشــور می گوید: بر اساس 
مصوبه این ستاد، واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی 
که تعداد شــاغالن آنها باالی ۵۰ نفر باشد، همچنان از 

خدمات بانکی برخوردار خواهند شد.
دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به 
قانون جدید چک و ممنوعیت ارائــه خدمات بانکی به 
دارندگان چک برگشــتی گفت: بر اســاس مصوبه این 
ستاد، واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد 
شاغالن آنها باالی ۵۰ نفر باشــد، همچنان از خدمات 
بانکی برخوردار خواهند شــد.میثم زالی با اشــاره به 
برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید کشور با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش 
ارائه شده درباره دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، 
مشکالت و مســائل پیش روی تولید و صنعت کشور با 
این دو قوه در میان گذاشته شده است.او افزود: در این 
دیدار، رئیس قوه قضاییه دستوراتی را به منظور افزایش 
سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ای ویژه برای 
اجرایی شــدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول 
مساعدت داد.زالی خاطرنشــان کرد: بر اساس گزارش 
ارائه شــده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، 
مشــخص شــد که وضعیت بدهی بانکی حدود 1۲۰ 
واحد تولیدی بالتکلیف اســت و درصورتی که تکلیف 

این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن 
در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات 
بانکی، خطر بروز مشکالت بسیار برای این واحدها وجود 
دارد.او خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت های مندرج 
در مواد ۵ و ۲1 قانون اصالح قانون صدور چک در سال 
جهش تولید، محور دیگر این جلســه بود و به خصوص 
اینکه پیش ازاین، واحدهایــی با حداقل 1۰۰ کارگر که 
به دلیل چک برگشــتی دچــار محدودیت های این دو 
ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید 
در سامانه صیاد و اســتفاده از چک موردی و همچنین 
افتتاح حساب یا دریافت تسهیالت بانکی شده بودند، از 
این محدودیت ها مستثنا می شدند.دبیر ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید کشور ادامه داد: اما اکنون در جلسه ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شــد تولیدکنندگان 
دارای ۵۰ شــاغل به باال نیز از این شروط مستثنا شوند 
که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد 
تا با بهره مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی 
از خدمات بانکــی، از تعطیلی ایــن واحدها جلوگیری 
شــود.زالی گفت: آخرین دستور جلســه امروز، اعالم 
تسهیالت بانکی موردنیاز در بخش صنعت و معدن در 
ســال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق 
جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت ارائه و مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت 
 تســهیالت تا پایان ســال به تفکیک بانک های عامل، 

گزارش الزم را ارائه کند.

در پی مصوبه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا،همه 
دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های 
علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها و همچنین سینما، تئاتر و 
مراکز مشــابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 
آرایشــگاه های زنانه و ســالن های زیبایی، مساجد و 
مصلی ها به مدت یک هفته تعطیل هســتند.در پی 
مصوبه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا، شهرداری 
تهران اعمال محدودیت های یک هفته ای برای شهر 
تهران به دنبــال اوج گیری کرونــا در پایتخت و قرار 

گرفتن تهران در وضعیت هشدار را اعالم کرد.بر اساس 
اعالم سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران، همه 
دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های 
علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها و همچنین سینما، تئاتر و 
مراکز مشــابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 

آرایشــگاه های زنانه و ســالن های زیبایی، مساجد و 
مصلی ها به مدت یک هفته تعطیل هستند.همچنین 
برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی 
و همایش ها ممنوع است. باشــگاه های ورزش های 
پربرخورد، کافه، قهوه خانه و چایخانــه، باغ وحش و 
شهربازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده 

و باشگاه های بدنسازی نیز بر اساس این دستورالعمل 
به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود.به گفته استاندار 
تهران،این تصمیمــات در پی بررســی های علمی و 
کارشناسی ســتاد مقابله با کرونا استان تهران و تأیید 
آن در کمیته انتظامی و اجتماعی و امنیتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اتخاذ شــده و ممکن است، در صورت 
تشدید شــیوع بیماری پس از یک هفته شاهد تمدید 
تعطیلی ها باشیم، اما تصمیم گیری در این خصوص به 
میزان شیوع بیماری و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 

مرتبط است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

نیاز ارزی تولیدکنندگان را تامین  می کنیم

راهکارهایی برای سامان دادن به بازار ارز و کنترل تورم

بی ثباتی ارزی و چالش های تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد

ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی به تصویب رسید

شهرداری تهران محدودیت های یک هفته ای در پایتخت را اعالم کرد

مراکز پرخطر برای مدت یک هفته تعطیل شدند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

جدیدترین قیمت طال، سکه و ارز در بازار
بررسی جدیدترین قیمت طال، سکه و ارز در بازار نشان می دهد قیمت سکه تمام بهار طرح جدید روز گذشته نسبت به روز گذشته اندکی افزایش داشت همچنین در جریان معامالت روز گذشته بازار ارز هم نرخ فروش دالر و یورو 

ثابت مانده اما نرخ خرید این دو نوع ارز از مردم با ۳۰۰ تومان کاهش مواجه شده است.  براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار روز گذشته 
)سه شنبه( به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به روز گذشته افزایش ۷۰ هزار تومانی را تجربه کرد و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۶۰۷۳ تومان قیمت دارد.روز گذشته سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ 

میلیون تومان بدون تغییر نسبت به روز گذشته داد و ستد می شود. این در حالی است که قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.
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رئیس اتحادیه نان سنتی گفت: برخی مسئوالن 
معتقدند چون گندم گران نشــده نان هم گران 
نمی شــود؛ در حالیکه باید گفت آرد حدود ۲۵ 
 تا ۳۰ درصد هزینه تمام شــده نان را تشــکیل

 مــی دهــد و آن ۷۵ درصد دیگــر قیمت تمام 
شده مربوط به ســایر هزینه های آب، برق، گاز 
و دستمزد کارگر است که هرســال نیز افزایش 

می یابد. 
یعنی اگر قرار باشــد در تمام بخش ها افزایش 
قیمت رخ دهد، طبیعتا نان نیز نباید از این قاعده 

مستثنی باشد.
بیژن نوروز مقدم در پاســخ به این سوال که آیا 
نان گران می شود، گفت: ســال گذشته بعد از 
پنج ســال که نرخ نان اعالم نشــده بود و نانواها 
در تنگنــا قرار گرفتــه بودند دولت با تشــکیل 
 جلسات متعدد به خواســته اتحادیه نان سنتی 

رسیدگی کرد. 
در حقیقت خواســته ما این بود کــه بعد از پنج 
ســال و با توجه به افزایــش هزینه هــا یعنی 
آب، بــرق و گاز قیمــت نــان تقریبــا دوبرابر 
 شــود امــا در نهایــت توافقی صــورت گرفت 

و قیمتی نیز اعالم شد.
وی ادامه داد: در بخشنامه هم  قید شد این نرخ  
اعالم شــده تا زمانی که هزینه خریــد گندم یا 

ســایر هزینه های تولید افزایــش نیافته مالک 
 عمل خواهد بود اما واقعیت این اســت که سایر 
هزینه های تولید از جمله کارگر، آب، برق، گاز، 
بیمه و خمیرمایه هر سال افزایش می یابد.رئیس 
اتحادیه نان ســنتی تصریح کرد: از مهرماه سال 
گذشــته نرخ جدید اجرایی شــد و از فروردین 
امســال با افزایش هزینه ها، نانوایان درخواست 

افزایش نرخ نان داشتند.
وی اضافــه کــرد: درخواســت افزایــش نرخ 
نان را به همه ســازمان ها ارســال کردیم زیرا 
معتقدیــم بــا توجــه بــه افزایــش هزینه ها 
 و تورم، بســیاری از هزینه هــای نانوایان پاس

 نمی شود.
 از  مسئوالن هم درخواســت کردیم که هرچه 
ســریعتر فکری به حال این صنف کنند و اجازه 
دهند نانوایــان مانند ســایر  اصنــاف بتوانند 
هزینه های خــود را تامین کنند. نــوروز مقدم 
با بیان اینکه مســئوالن معتقدنــد چون گندم 
گران نشــده نان هم گران نمی شود، گفت: اگر 
قرار اســت در همه بخش ها افزایش قیمت رخ 
دهد، نان نیز از این قاعده مســتثنی نبوده، زیرا 
نانوایی ها نیز تحت تاثیــر این افزایش قیمت ها 
 هســتند و نانوایان نیز در همین شرایط زندگی

 می کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران به محدودیت های اعمال 
شده برای مقابله با ویروس کرونا در پایتخت اشاره 
کرد و گفت: پس از شیوع پرسرعت و غیرمنتظره 
ویروس کرونا ســتاد ملی مقابله بــا کرونا برای 
کنترل این مساله، تدابیری را اتخاذ کرد که در این 
میان برخی صنوف، باید فعالیت خود را به مدت 
یک هفته متوقف کنند.قاسم نوده فراهانی، رئیس 
اتاق اصنــاف تهران تصریح کرد: با اعالم ســتاد 
مدیریت و مبارزه با کرونا در استان تهران و تایید 
کمیته انتظامی و امنیتی ستاد مبارزه با کرونا در 
سطح ملی، فعالیت برخی صنوف در سطح شهر 

تهران به مدت یک هفته متوقف شده است.

او درباره صنوفی که فعالیت آنها ممنوع شــده 
گفت: عالوه بــر ممنوعیت برگــزاری تجمعات 
عمومــی، فعالیــت برخــی صنــوف از جمله 
قهوه خانه ها و چایخانه ها، کافه ها، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی، ســینماها و تاالرهای 
پذیرایی ممنوع اســت.فراهانی در پایان توصیه 
کرد کــه بــرای جلوگیــری از افزایــش مدت 
زمان ممنوعیــت فعالیت اصنــاف، واحد های 
صنفی خود به رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بیش از گذشــته مبــادرت ورزند تا عــالوه بر 
 حفظ ســالمت مردم، مانع از شــیوع گسترده

 این بیماری شوند.

معاون نظارت و بازرسی ســازمان صمت استان تهران با 
تاکید بر اهمیت برخورد با احتکارکنندگان تایر گفت: در 
گشت مشترک سازمان صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با واحد های متخلف برخورد صورت گرفته و بیش از ۸ 
هزار حلقه تایر احتکار شده کشف شد.سعید محمدی پور 
معاون نظارت و بازرسی ســازمان صمت استان تهران با 
تاکید بر اهمیت مبارزه با احتکار و اختفای تایر سواری و 
سنگین گفت: در گشت مشترک سازمان صمت تهران 
و ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز با چند واحد 
متخلف برخورد صورت گرفت.معاون نظارت و بازرســی 
سازمان صمت اســتان تهران با بیان اینکه طرح برخورد 
با محتکران تایر در سراســر کشــور اجرایی خواهد شد، 
گفت: تا به امروز با برخی از واحد های متخلف شهرستان 
اسالم شــهر، ری و بعضی از عاملین فروش در بازار تهران 
برخورد صورت گرفته است.وی با اشاره به اینکه فعالیت 
گشت های نظارتی این ســازمان در سراسر کشور ادامه 
خواهد یافت، افزود: واحد هــای متخلف از واردکنندگان 
و عاملین فروش تایر بودند که اقدام به احتکار بیش از ۸ 
هزار حلقه تایر کردند.محمدی پور با اشاره به اهمیت رصد 
و بررسی انبار های کاالهای اساســی از جمله تایر افزود: 

گشت های مشــترک بین نهاد های نظارتی با همکاری 
دادســتانی تهران ادامه خواهد داشت و به صورت مداوم 
از انبار ها سرکشی می شــود.وی در پایان با تاکید بر لزوم 
برخورد با گران فروشی تایر در سطح عرضه گفت: نهاد های 
نظارتی ذی صالح می بایســت با گرانفروشی و تخلف از 
قیمت  های اعالم شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
برخورد کرده و مانع تضییع حقوق مردم شوند.پیش از این 
محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تسنیم با تاکید 
بر اینکه ســازمان تعزیرات با هرگونه گران فروشی، عدم 
عرضه مناسب، احتکار و مخفی کردن کاال مقابله خواهد 
کرد، گفت: نهاد های نظارتی در این مسیر بین هیچ صنف 
و گروهی تمایز قائل نخواهند شد.حال باید منتظر برخورد 
جدی تر با  با عوامل گرانی و کمبود تایر سواری بود؛ چرا 
که صف های طوالنی و روند پیچیده دریافت تایر دولتی 
متقاضیان را کالفه کرده و بسیاری از مردم تن به قیمت های 
عجیب بازار سیاه داده اند.به گفته علی حسینی کارشناس 
صنعت تایر، یکی از بهترین راه های جلوگیری از نابسامانی 
بازار تایر سواری، استفاده از طرح  توزیع سیستمی و ایجاد 
شفافیت در زنجیره تامین و توزیع این کاالی اساسی است.

در ۳ ماهه نخست امسال نســبت به مدت مشابه 
پارسال، در ۵۵ فرودگاه کشــور، میزان نشست و 
برخاســت هواپیماها ۵۲ درصد کاهــش، اعزام و 
پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش 
بار و پست 6۸ درصد کاهش داشته است. بر اساس 
جداول و نمودارهایی که درباره پروازهای خردادماه 
امسال منتشر شــده اســت، در خردادماه 1۳99 
میزان نشست و برخاست ۳1 درصد نسبت به ماه 
مشابه سال گذشــته کاهش داشته است.بنابراین 
گزارش در خرداد ماه 1۳99 اعزام و پذیرش مسافر 
4۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش 
داشته است.در ماه مذکور  ارســال و پذیرش بار و 
پست ۵۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
کاهش داشته است.همچنین در خردادماه 1۳99 
پروازهای عبوری ۸۰ درصد نســبت به ماه مشابه 
سال گذشته کاهش داشته است.بنابراین گزارش 
طبق آمار شــرکت فرودگاه ها، بیشــترین سهم 
نشست و برخاست فرودگاه ها در خردادماه 1۳99 
مربوط به فرودگاه مهرآباد با ۳۵.۵۲ درصد است.

بنابراین گزارش در 49 فرودگاه زیر مجموعه شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در سه ماهه اول 
سال 99 میزان نشست و برخاست نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۵1 درصد کاهش، اعزام و پذیرش 
مسافر 64 درصد کاهش و ارســال و پذیرش بار و 
پســت 6۸ درصد کاهش داشته است.همچنین با 

احتساب 6 فرودگاه دیگر که زیر مجموعه شرکت 
فرودگاه ها نیست، شامل کیش، عسلویه، چابهار، 
قشم، ماهشهر و ماکو، جمعا در ۵۵ فرودگاه کشور، 
میزان نشست و برخاســت هواپیماها ۵۲ درصد 
کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و 
ارسال و پذیرش بار و پست 6۸ درصد کاهش، در سه 
ماه ابتدایی امسال داشته است.طبق این گزارش در 
فرودگاه مهرآباد میزان نشست و برخاست هواپیماها 
در سه ماهه ابتدای سال 99 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 41 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 
۵۳ درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست ۵۵ 
درصد کاهش دارد.در فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مشهد میزان نشست و برخاســت هواپیما در سه 
ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
66 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر ۷۵ درصد 
کاهش و ارســال و پذیرش بار و پست ۸۰ درصد 
کاهش داشته اســت.همچنین در فرودگاه شیراز 
نشست و برخاســت هواپیماها ۵4 درصد کاهش، 
اعزام و پذیرش مسافر 61 درصد کاهش و ارسال و 
پذیرش بار و پست 69 درصد کاهش داشته است.

در فرودگاه امام خمینی)ره( در ســه ماهه ابتدایی 
امسال میزان نشست و برخاســت هواپیماها ۸9 
درصد کاهش، اعزام و پذیرش مســافر 96 درصد 
کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست نیز ۸1 درصد 

کاهش داشته است.

تازه ترین آمارهاي رســمي از 
کم و کیف پرداخت تســهیالت 
به واحدهاي کوچک و متوسط 
نشان می دهد که به رغم ظرفیت 
بســیار زیاد ایــن واحدها در 
اشتغالزایی و تولید کمترین تسهیالت در اختیار این واحدها 
قرار داده شده است. مدت زیادی است که کمبود نقدینگي 
مشکل اصلي واحدهاي صنعتي محســوب مي شود و آمار 
بانک مرکزی نیز مهر تاییدی بر این واقعیت است. براساس 
آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، طی سال گذشته 
تسهیالت اعطایی نظام بانکی کشور به بنگاه های کوچک و 
متوسط با افزایش قابل توجهی از حدود 19هزار میلیارد تومان 
در سال 1۳9۷ به ۵/۵4 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته 
این تسهیالت معادل 6/۵ درصد از کل تسهیالت 9۷۵هزار 
میلیارد تومانی نظام بانکی در سال گذشته است. قابل ذکر 
است سهم کمتر از 6 درصدی بنگاه های کوچک و متوسط  
کشور از تسهیالت بانکی درحالی صورت می گیرد که طبق 
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، طی سال گذشته حدود ۸۰ 
درصد از شاغالن کشور در این بنگاه ها مشغول فعالیت بوده اند.

نداشتن رانت بنگاه ها را درگیر مشکالت مالی کرده است
اما در حالی سهم بنگاه های کوچک و متوسط از منابع بانکی 
بسیار ناچیز است که بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های 

مجلس ۸۰ درصد اشتغال کشور توسط این بنگاه ها در کشور 
ایجاد شده است. آنگونه که آمارها نشان می دهد از مجموع 
۳۲.۸ میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 1۳9۷، 1۵.4 
میلیون نفر در بنگاه های کوچک )1 تا 4 نفر( شاغل بودند. 
بنگاه هایی که در شرایط ویروسی اقتصاد به واسطه نداشتن 

رانت بیشتر از هر زمان درگیر مشکالت مالی هستند.

در جزییــات تقریبا هیچ کــس نمی تواند از 
تسهیالت استفاده کند

رئیس اتاق اصناف مشهد در همین رابطه گفت: ما در برخی 
بانک ها رفتار سلیقه ای می بینیم که اعتماد و اطمینان فعاالن 

اقتصادی نسبت به بخشنامه ها و مصوبه ها را از آن ها می گیرد. 
اعالم کردند که 1۰ هزار میلیارد بودجــه برای رونق تولید 
برای اصناف تعیین شــده که به صورت کلی اعالم می شود 
اما در جزییات تقریبا هیچ کس نمی تواند استفاده کند زیرا 
در هر بانکی ســلیقه خاصی وجود دارد. بنانژاد در خصوص 
مباحث ارزی، خاطرنشان کرد: برخی صنایع و کارخانجات را 
ما راه اندازی می کنیم، تجهیزاتی برای این کار نیاز داریم که 
برای واردات و تامین آن به ما ارز نمی دهند، بلکه به کارخانه 
می دهند، در نتیجه باید به مسیرهای غیر متعارف روند که 

هزینه تمام شده را باال می برد و خطرات دیگری نیز دارد.
وی با اشاره به تهیه طرح توسط صنوف یا کسب و کارهای 

کوچک برای اخذ بودجه های ابالغ شــده، عنوان کرد: تهیه 
طرح کار سختی اســت. زمانی که برای توسعه، بهسازی و 
نوسازی می خواهد از تسهیالت بانکی با یارانه سود تسهیالت 
استفاده  کند، به آن ها می گویند باید طرح ارائه دهند و در واقع 
آن ها را منصرف می کنند، باید این طــرح را به گونه ای قرار 
دهند که به کسب و کارهای کوچک کمک شود. بنانژاد بیان 
کرد: چک های برگشتی در حوزه بازار به وفور دیده می شود. 
هر کسی از این چک ها دارد که تاثیرش در تشکیالت اداری 
اتفاق می افتد، فردی به صورت شخصی چک برگشتی دارد، 
نباید تاثیرش را در حساب شخص حقوقی که آنجا عضو هست 

در نظر بگیرند.

بنگاه های كوچک و متوسط سهم كمتر از 6 درصدی از تسهیالت بانکی داشتند

تسهیالتدهیسلیقهایبهبنگاهها
تولیدكنندگان  از  سهم  ناچیز و اثربخشی كم تسهیالت  تولید  گالیه مندند                          ۸۰ درصد اشتغال مربوط به بنگاه های كوچک و متوسط است

تولید  راه  نجات  اقتصاد
مسعود دانشمند،اقتصاددان

اگر تصمیم واقعی برای رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی وجود دارد باید تنها راهکار رسیدگی به تولید است. تولید می تواند راه نجات اقتصاد ایران باشد. در شرایطی که امروز مشکالت دست به دست هم داده اند تا مشکالت  اقتصادی  
رقم بخورد می توان با تسهیالت دهی به تولید و بنگاههای کوچک و متوسط جلوی این اتفاق را گرفت. امروز بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار زیادی در کاهش نرخ بیکاری دارند و می توانند رشد اقتصادی را تحقق بدهند پس چرا 
باید کمترین تسهیالت به این واحدها اختصاص داده شود. بخش زیادی از منابع بانکی معموال به بنگاه های بزرگ که عموما دولتی و شبه دولتی هستند، می رسد و عمال دیگر بنگاه های کوچک سهمی  از تسهیالت بانکی ندارد. این در حالی 
است که تامین مالی پروژه های بلند مدت عمدتا باید توسط بازار سرمایه و پروژه های کوچک توسط بازار پول صورت گیرد. چراکه بانک ها هم با مشکالت شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند. بخشی از این اتفاق به دلیل معوقات بانکی 
یعنی بدهی وام گیرندگان اعم از مردم و دولت به نظام بانکی است که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر به دلیل فشار تحریم ها و مشکالتی که در کالن اقتصاد کشور وجود دارد پیش بینی وجود کسری بودجه 

بانک ها خیلی سخت نیست.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بازار ارز، پناهگاه پولی مردم
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

مدت زیادی است که ایران تخت فشار مشکالتی قرار دارد که امروز تاثر آن تشدید شده است. تحریم های اعمال شده و کاهش فروش نفت و قیمت آن، همچنین بحرانی که بیماری کرونا به اقتصاد وارد کرد توانسته اند بازارهای مالی 
را به هم بریزند. باید افزایش نرخ دالر خود را در فروش نفت نشان می داد که این اتفاق نیفتاده و سرمایه ها به سمت خرید دالر و سکه حرکت کرده است. بنابراین فزایش قیمتها در شرایط امروز اتفاق غیرمعمولی نیست. کرونا نیز بر 
مشکالت دیگر افزوده شده و این کار را برای همه سختتر کرده است. به عبارت بهتر مجموع عواملی که امروز کشور را در بر گرفته نشان می دهد که انتظار حفظ قیمت ها در شرایط پیشین انتظار به جایی نیست. اما برای کنترل قیمت 
ها و جلوگیری از هجوم سرمایه ها به بازارهای مالی اعم از طال، سکه و ارز باید اقداماتی انجام گیرد. باید شرایط را به گونه ای برنامه ریزی کرد که صادرات غیرنفتی کشور رشد کند. افزایش اخیر نرخ ارز باید خود را در این بخش نشان 
دهد. امروز درگیر رکود نیز هستیم و تجربه نشان داده است هنگامی که مردم از بازارهای مهم ناامید می شوند ناخوداگاه به سمت ارز کشیده می شوند. درست است که افزایش قیمت ها در بازارها را داریم اما کماکان رکود بر آنها 
حاکم است و رغبتی برای سرمایه گذاری در آنها توسط مردم وجود ندارد. بنابراین بازار ارز یکی از بازارهایی است که هر چند وقت یک بار سرمایه ها را به سمت خود می کشاند. بنابراین وقتی بازارهای مهم به رکود می روند به صورت 

خودبخود مردم ارز را پناهگاه پول خود می دانند و برای اینکه پول در دست مردم دچار کاهش شدید ارزش نشود به سراغ خرید ارز می روند.

قیمت دالر آمریــکا در بازار 
آزاد از مرز ۲۳ هــزار تومان 
گذشت. در فاصله سه هفته 
قیمت دالر ۲۳ درصد رشــد 
کرده است. نرخ دالر ابتدای 
سال جاری حدود 16 هزار تومان بود. در چند ماه اخیر 
با همان شتابی که نرخ دالر رشد کرده، شغل از بین رفته 
و بر تعداد بیکاران افزوده شده است. در چند هفته اخیر 
شاهد نوسان بیش از پیش نرخ سکه و ارز بوده ایم و این 
روند روزانه به رشد خود ادامه می دهد. به نظر می رسد 

جدای از رشد قیمتی انس جهانی، افزایش قیمت سکه 
و ارز طبیعی نیست و شــاید اتفاقاتی در حال رقم زدن 
این افزایش قیمت هاست. کارشناسان بازاز سکه و ارز 
این موضوع را به دولت هایی که با کسری بودجه روبه رو 
شده اند، ربط می دهند و برخی آن را مربوط به حضور 
دالالن می دانند.در حال حاضر قیمت طال و ســکه در 
بازار باز هم افزایش یافته و هر ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید 1۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده 
است. براساس اعالم اتحادیه طال و جواهر در بازار تهران 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 1۰ میلیون 
۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 
قیمت 1۰ میلیون تومان معامله شد. هر قطعه نیم سکه 

بهار آزادی پنج میلیون ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه با 4۰ 
هزار تومان افزایش سه میلیون 1۰۰ تومان قیمت خورد. 
هر گرم طالی 1۸ عیار هم 9۸9 هزار 1۰۰ تومان ارزش 
گذاری شد، ضمن آنکه در بازار های جهانی نیز هر اونس 

طال 1۸۰9 دالر قیمت خورد.

 قیمت دالر در بازار آزاد
افزایش قیمــت ارز در هفته های اخیر موجب شــده 
اســت بار دیگر رکورد های باالیی برای دالر و یورو در 
تابلوی صرافی ها ثبت شود؛ بر همین اساس در بازار آزاد 
هم اکنون قیمت دالر ۲۳ هزار تومان، یورو ۲6 هزار تومان 

و درهم امارات 6 هزار و ۳۵۰ تومان اعالم شده است.

 قیمت دالر و یورو صرافی ملی
براســاس نرخ های اعالم شــده قیمت دالر امروز در 
صرافی ملــی باال رفــت و قیمت خریــد دالر آمریکا 
۲۲.۳۵۰ )بیســت و دو هــزار و ســیصد و پنجــاه 
تومــان( و قیمــت فــروش دالر آمریــکا ۲۲.۵۵۰ 
 )بیســت و دو هزار و پانصــد و پنجاه تومــان( اعالم 

شد. 
همچنین براســاس اعالم صرافی بانــک ملی ایران 
قیمت خرید یورو ۲4.6۵۰ )بیســت و چهــار هزار و 
ششصد و پنجاه تومان( و قیمت فروش یورو ۲4.۸۵۰ 
 )بیســت و چهار هزار و هشــتصد و پنجــاه تومان(

 است.

ورود دالر به كانال 23 هزار تومان؛ سکه به 11 میلیون نزدیک شد

ادامهرکوردشکنیدالر،سکهوطال
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

درخواست نانوایان برای تعیین قیمت جدید نان

كاهش 52 درصدی پرواز ها از فرودگاه های كشور در بهار امسال

کاهش 53 درصدی مسافران مهرآباد

برخورد با احتکار كنندگان تایر شروع شد 

اختفای بیش از ۸ هزار حلقه الستیک در برخی  انبار ها

اصناف پروتکل های بهداشتی را بیش از گذشته رعایت كنند

فعالیت برخی صنوف به مدت یک هفته متوقف شد

يادداشت
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15 شركت دانش بنیان وارد بورس می شوند
معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر ۳۳ شرکت دانش بنیان در بورس 

حضور دارند و به زودی ۱۵ شرکت دیگر دانش بنیان وارد بورس می شوند.
معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: در حال حاضر ۳۳ شــرکت دانش بنیان در 
بورس حضور دارند و به زودی ۱۵ شرکت دیگر دانش بنیان وارد بورس می شوند. سورنا 
ستاری در مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت غیرحضوری مشتریان سجام در شرکت 
سپرده گذاری مرکزی گفت: اقتصاد کشور در سال های اخیر از اقتصادی که قبال مبتنی بر 
منابع زیرزمینی، نفت، فوالد، سیمان و دارایی فیزیکی بود، اکنون به اقتصاد دانش بنیان بر 
پایه دارایی های مبتنی بر دانش و تکنولوژی در حال تغییر است. وقتی فیس بوک شرکت 
واتس اپ را           ۴۷میلیون دالر خرید یا اکنون شرکت آمازون به عنوان بزرگ ترین شرکت 
فناوری دنیا شناخته می شود، یا وقتی شرکت اوبر توانست شرکت کریم امارات را           با قیمت 
۳میلیارد دالر بخرد، باید بدانیم شرکت های دانش بنیان چگونه ارزشیابی می شوند و 

این یکی از چالش های بزرگ است،  زیرا دارایی نامشهود به راحتی قابل ارزیابی نیست.
به گفته معاون علمی فناوری رئیس جمهور طی توافقاتی که با سازمان ها انجام شده است، 
۳۳ شرکت دانش بنیان به ارزش ۱۸۰هزار میلیارد تومان در بورس حضور دارند و در کشور 
۵هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان به ارزش ۱۲۰ میلیارد دالر فعالیت دارند که بزرگ ترین 
این شرکت ها که در بورس هم حضور دارند، شرکت انفورماتیک و آسان پرداخت هستند. 
ستاری با اعالم این خبر که مراحل پذیرش دو شرکت دانش بنیان فناوری نهایی شده و 
به زودی روی تابلوی بورس می آیند، گفت: با این حساب تعداد شرکت های بورسی ۳۵ 
عدد می شود و ۱۵ شرکت دانش بنیان تاییدیه نهایی گرفته اند که وارد بورس شوند. معاون 
علمی فناوری رئیس جمهور، بورس را           بهترین بازار برای جذب سرمایه توسط شرکت ها 
دانست و گفت: شرکت ها به جای وام گرفتن از بانک و وثیقه گذاشتن دارایی های خود 
می توانند صورت های مالی خود را           شفاف کرده و به راحتی وارد بورس شوند و از طریق 
بورس به تامین نقدینگی و تامین مالی بپردازند. برای آنها معافیت مالیاتی هم در نظر 

می گیریم.
ستاری اضافه کرد: یک جوان در پارک علم و فناوری در یک اتاق ۳ در ۴ درآمد میلیاردی 
دارد. در پارک علم و فناوری قزوین یک جوان ۱۹ ساله را           دیدم که ماهی ۱۰۰ میلیون 
تومان درآمد داشت. بنابراین صنایع دانش بنیان مانند گذشته دارای کارخانه و دودکش 
نیستند. وی همچنین با اشاره به این که سایت آپارات جزو ۷۰ سایت پربیننده دنیا است، 
گفت: این شرکت چگونه ارزیابی می شــود؟ ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت 
جهان، اما در فضای اینترنت زبان فارســی نهمین زبان اینترنت دنیاست، حتی تعداد 
صفحات فارســی در اینترنت چندین برابر صفحات عربی است و این یکی از نمادهای 

اقتدار کشور است.
 معاون علمی فناوری رئیس  جمهور با اشاره به توسعه صندوق های جسورانه ونچر کپیتال 
گفت: تاکنون ۹ صندوق جسورانه وارد بورس و فرابورس شده و ۱۰ صندوق جدید هم 
در شرف ورود به بورس هستند. ۳ صندوق جسورانه جدید وارد بورس می شوند و توسعه 

صندوق های جسورانه در بستر بازار سرمایه و بورس و فرابورس انجام می شود.

مدیرعامل اسنپ مطرح کرد
برای قانون گذاری منطبق بر شركت های استارتاپی 

با حاكمیت تعامل می كنیم
محمد خلج قاسم آبادی، مدیرعامل جدید اســنپ  خود را با ۲۰ سال سابقه کاری در 
شرکت های مختلف که ۱۴ سال آن در ایرانسل سپری شده است، معرفی کرد. او آشنایی 
خود با اکوسیستم استارتاپی را نیز مرهون تعامالتی دانست که در شرکت ایرانسل در 
باب سرمایه گذاری باشرکت های گوناگون داشته است. به گفته خلج، او از سال ۲۰۱۶ 
که مذاکرات بین اسنپ و ایرانسل برای ســرمایه گذاری در جربان بوده در تیم مذاکره 
کننده حضور داشته است. از سال ۲۰۱۷ که سرمایه گذاری ایرانسل بر اسنپ نهایی شد 
محمد خلج در جلسات هیات مدیره اسنپ حضور داشته و با مواردی مربوط به استراتژی 
کالن این شرکت درگیر بوده و به همین واسطه با اسنپ، چشم اندازها و  پروژه های آن 

آشنایی دارد.
مدیرعامل جدید اسنپ در رابطه با برنامه هایی که با حضور در این مجموعه به دنبال تحقق 
آن هاست، گفت: »همانطور که می دانید شرکت های بزرگ از نوع شرکت اسنپ برنامه 
مشخص و تدوین شده ای دارند که در مقاطع زمانی مختلف تدوین شده است. از این رو 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و نقشه راه اسنپ در بلند مدت مشخص است. نقشه راه 
اسنپ ساختار یکپارچه ای را شکل داده که وظایف تمام ارکان سازمان را مشخص می کند 
تا این مجموعه به اهداف تعیین شده برسد. به واسطه همین ساختار یکپارچه حذف و 
ورود افراد خدشه ای به مسیر اسنپ وارد نمی کند و براساس طرج تجاری اسنپ فعالیت 

افراد مشخص شده است.«

تعامل با حاکمیت و ارگان ها قانون گذار برای قانون گذاری منطبق بر استارتاپ ها
به باور محمد خلج، حاکمیت و ارگان های قانون گذار، رانندگان، کارمندان و مسافران 
از جمله گروه های ذی نفع اسنپ هســتند. از این رو اسنپ با مدیریت جدید قصد دارد 
تمرکز بیشــتری روی تعامل با حاکمیت و ارگان های قانون گذار داشته باشد. او تعامل 
صورت گرفته بین وزارت کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا برای افزایش سهمیه سوخت 
رانندگان تاکسی های اینترنتی را تعاملی ارزشمند با بدنه حاکمیت قلمداد کرد و گفت: 
»در زمینه قانون گذاری به قوانینی نیاز داریم که با شرایط و نیازهای شرکت های استارتاپی 
به خصوص در حوزه تأمین اجتماعی و بیمه منطبق باشد. بدنه کارشناسی اسنپ بهترین 
منبع برای همکاری با ارگان های قانون گذار برای قانون گذاری در حوزه شــرکت های 

استارتاپی است.
مدیرعامل اسنپ در رابطه با کاربران راننده که یکی از گروه های ذی نفع در اسنپ هستند، 
ادامه داد: »اخیرا توانستیم یک خط اعتباری دائم برای حمایت مالی از رانندگانی که به 
واسطه شیوع کرونا آسیب دیدند برقرار کنیم. تا هفته گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ راننده در 
۳۱ استان به ارزش ۲۶ میلیاد ریال وام دریافت کردند و سعی می کنیم تا پایان تیر ماه این 
پروسه کامل شود. صرف نظر از حمایت مالی برنامه های دیگری برای ارایه پکیج مناسب 
به خصوص در حزوه بیمه به رانندگان داریم. اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی که 
اسنپ زیر نظر آن فعالیت می کند در حال حاضر این امکان را فراهم کرده که افرادی که 
رابطه قراردادی با کارفرما ندارند بتوانند از بیمه های توافقی استفاده کنند. ولی این پایان 
کار نیست و قطعا باید کارهای بیشتری انجام شود و در این زمینه  نیاز به تدوین، تصویب 

و اجرایی قوانین جدیدی وجود دارد.«
خلج ارائه ســرویس های متنوع در پلتفرم اســنپ را از جمله خدماتی دانست که این 
مجموعه به مســافران که گروه دیگری از ذی نفعان اسنپ هســتند، ارائه کرده است. 
او آینده پلتفرم اســنپ را اینگونه توصیف کرد که هر کســی که ایــده ای دارد برای 
ارایه خدمت خود بتواند از آن اســتفاده کند. او با اشــاره به اســنپ دکتر که آخرین 
 خدمتی است که به ســوپر اپ اســنپ اضافه شــده اســت بر جذب ایده های دیگر 

در این سوپراپ تأکید کرد.

تعامل بیشتر با اکوسستم استارتاپی در دستورالعمل اسنپ
مدیرعامل اســنپ با بیان اینکه این مجموعه عضوی از اکوسیسم اســتارتاپی ایران 
است، گفت: »نیاز است که با شــرکت های همکار که منافع مشــترک با آن ها داریم 
تعامل بیشتری کنیم. به خصوص امیدواریم از طریق اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی کــه کارگروه شــرکت های حمل و نقــل اینترنی ذیــل آن فعالیت می کند، 
بتوانیم دســتاوردهای خوبی در زمینه تعامل با بازیگران این حوزه داشــته باشــیم. 
این تعامالت تاکنــون نیز وجود داشــته اســت و از همین طریــق در آینده نزدیک 
 خبرهای بســیار خوبــی را در زمینه معافیــت  از مالیات بــرارزش افزوده به شــما 

خواهیم داد.«

اخبار

هشدار پلیس: در سایت های شیپور و دیوار کالهبرداری های اینترنتی بیشتر است
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا از سوء استفاده برخی افراد از طریق سایت های دیوار و شیپور خبر داد. سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با توجه 
به گزارشات دریافتی از پلیس آگاهی استان های سراسر کشور، مدتی است کالهبرداران افرادی را که از طریق سایت های دیوار و شیپور تصاویر اموال و کاال های خود را برای فروش آگهی می کنند، شناسایی و سپس 

اقدام به تماس یا ارسال پیامک به آن ها می کنند. وی با اشاره به اینکه کالهبرداران از طریق این سایت ها از فروشندگان سوء استفاده می کنند، گفت: این افراد شیاد خود را خریدار اجناس معرفی کرده و در نهایت 
پس از انجام مانور های متقلبانه و جلب اعتماد فروشندگان به روش های ماهرانه ای اقدام به کالهبرداری می کنند.

بازار خودرو هرچنــد قرار بود 
طبق وعده سازمان حمایت و 
سرپرست وزارت صمت سامان 
یابد، اما با وجود گذشت دو ماه 
همچنان بر مــدار گرانی می 
چرخد. »ایران خودرو« و »سایپا« در شرایطی اولین طرح 
مشارکت در تولید و دومین طرح پیش فروش محصوالت 
خود در سال جاری را کلید زدند که خبری از اجرای مرحله 
دوم فروش فوق العاده نیســت. دلیل تعلل در اجرای طرح 
فروش فوق العاده بالتکلیفــی در اعالم قیمت های جدید 
ازسوی شورای رقابت است زیرا در این طرح باید قیمت های 
قطعی برای خریداران اعالم شود. دو ماه از سخنان و وعده 
رئیس ســازمان حمایت می گذرد که در نشستی خبری 
اعالم کرد: »معامله بیشتر از افزایش قیمت ۱۰ درصد در 
بازار برای خودروهای صفر ممنوع است. پس حداکثر قیمت 

مجاز در کف بازار قیمت درب کارخانه به عالوه ۱۰ درصد 
سود خرده فروشی است.« این وعده ۲ ماه پیش عباس تابش 
بود که افزود: »قیمت خودرو باید حداکثر ۱۰ درصد باالتر 
از قیمت کارخانه باشد.« این در حالی است که دو ماه می 
گذرد و مشاهدات نشان می دهد که فاصله قیمت خودرو از 
درب کارخانه تا بازار بین ۶۹ تــا ۱۱۳ درصد در مدل های 

مختلف است. 

عرضه ناچیز خودرو به بازار 
خودروسازان مکلف شده اند تا پایان امسال یک میلیون و 
۲۰۰ هزار خودرو به بازار عرضــه کنند که ۶۰ درصد بابت 
تعهدات معوق و ۴۰ درصد بابت فروش جدید است. طبق 
این تعهد خودروســازان باید در این چهارماهه ۴۰۰ هزار 
خودرو به بازار عرضه می کردند؛ اما روند عرضه خودروسازان 
چگونه پیش می رود؟ مشاهدات نشان می دهد یک چهارم 
این خودرو هم به بازار عرضه نشده زیرا اگر عرضه می شد 
فاصله قیمتی کارخانه ای خودرو تا بــازار آزاد کاهش می 
یافت. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز در ارتباط 

با چرایی برگزار نشدن مرحله دوم فروش فوق العاده توسط 
خودروسازان می گوید: »شرکت های خودروساز با توجه به 
شرایط حاکم به دنبال این هستند تا فروش فوق العاده را با 
قیمت های جدید برگزار کنند. تعلل شورای رقابت سبب 
شده تا آنها نیز از برگزاری مرحله دوم فروش فوق العاده شانه 

خالی کنند.« بنابراین به نظر می رسد شورای رقابت زیان 
شرکت های خودرویازی را از جیب مردم بپردازد و قیمت ها 
را باال ببرد. آیا ما باید منتظر انفجار قیمت ها در بازار خودرو 
نیز باشیم؟ »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این 

مساله را بررسی می کند. 

با  افزايش  نرخ  ارز  خودروسازان  به دنبال  افزايش  مجدد   قیمت  ها در فروش  فوق العاده بعدی  هستند

بازار خودرو در انتظار انفجار دوباره  قیمت ها
سخنگوی سازمان تعزيرات: تاخیر در اعالم قیمت های جديد خودرو به سود دالالن است

شمارش معكوس برای افزايش قیمت رسمی خودرو برای بار دوم

درس ناکامی برای صنعت خودروسازی
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

واقعیت این است که هیچ کســی در کوتاه مدت نمی تواند راه حلی بدهد که مصرف کننده خودرو از قیمت های باالی خودرو رهایی یابد. هر کسی مدعی کاهش قیمت خودرو به نفع مردم است، امید واهی می دهد و متاسفانه 
کسانی که این امیدهای غیرواقعی را می دهند چون مساله اصلی را به تعویق می اندازند روز به روز مساله پیچیده تر و غیرقابل حل تر خواهد شد. ماه هاست این هشدار ازسوی کارشناسان به سیاستگذار داده می شود ولی این 
در حالی است که مسئوالن گوشی برای شنیدن ندارند. بنابراین وضع این بازار روز به روز بدتر می شود. نمونه آن قرعه کشی برای خرید خودرو است. آیا قرعه کشی مشکلی را حل کرد؟ یا نمونه دیگر آن، موضوع مالیات است که 
 در حال حاضر مطرح می کنند؛ اما آیا گرفتن مالیات از خرید و فروش خودرو مشکلی را حل می کند؟ به طور قطع جواب منفی اســت. بماند که اجرایی کردن این کار نیز هزینه دارد. خیلی روراست می گویم که در کوتاه مدت 
نمی توان به حل مشکالت این صنعت پرداخت چون اصول اقتصاد را نمی شود با حرف حل کرد. راه حل اساسی این است که تولید باال برود. تولید هم کی باال می رود؟ زمانی که عملیات سودآور باشد و بشود سرمایه گذاری کرد. 
در حال حاضر با وضعیت موجود نه تنها سرمایه گذاری وجود ندارد، بلکه حتی سرمایه ها از این صنعت فراری اند. مساله هم کامال واضح است. وقتی این صنعت زیان می دهد، مشخص است که سرمایه فرار می کند. وقتی به شما 
بگویند که در بورس طی یک ماه سود می کنی، سرمایه ات را به بازاری ببر که نه تنها سود نمی کنی، بلکه آخر سال هم باید ضرر بدهی، آیا این کار را می کنی؟ این اوضاع ادامه دارد و بدتر هم می شود چون ما چالش های جدید 
هم داریم. به طور مثال وقتی پراید را حذف می کنیم، جایگزین آن یعنی تیبا نیاز به تکنولوژی باالتر دارد و درنتیجه نیازمند افزایش سرمایه اید و ظرفیت تولید کاهش پیدا می کند. بماند که اخیرا به یک مشکل بزرگ تر برخورد 
کرده ایم. آن هم این است که تورم بسیار شدید داریم که این بسیار خطرناک است. در وضعیتی که تورم شدید داریم هیچ کسی به دنبال تولید نیست و همه به دنبال دالل بازی اند. چون شما اگر بخواهید فوالدی را بخرید و آن 
را نگه دارید و همان طور بفروشید، راحت تر فروش می رود تا آن را بخرید و یک قطعه بسازید و بعد تحویل خودروساز بدهید و خودروساز ۶ ماه بعد پول آن را به شما بدهد. بنابراین اگر این شرایط ادامه پیدا کند و هرچقدر دیرتر 
به روش های اصولی بازگشت کنیم، موضوع پیچیده تر و خسارت بیشتری به مردم وارد می شــود. در حال حاضر وضعیت نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر هم می شود. ضمنا از سوی دیگر مسئوالن کمتر جرات می کنند که 
بگویند قیمت را آزاد کنید چون در بخش های دیگر تنش های بسیار زیادی داریم و کسی جرات نمی کند در این وضعیت تنشی به نام »آزادسازی قیمت خودرو« را هم گردن بگیرد لذا موضوع به تدریج پیچیده تر و کشدارتر می 
شود و کسی زیر بار آن نمی رود. چرا قیمت خودرو را مسکوت گذاشته اند و کسی جرات نمی کند باال ببرد؟ همه می دانند که اقتصاد این صنعت اشکال دارد ولی به لحاظ سیاسی و تنش اجتماعی است که جرات نمی کنند. اگر 
قیمت را آزاد کنند این تنش اجتماعی تبدیل به تنش اقتصادی می شود. تنش اقتصادی باعث کاهش ظرفیت و سپس تنش بیشتر در بازار می شود. این تنش در بازار باعث تنش بیشتر در مردم می شود و یک حلقه کامال باطل 
ادامه پیدا می کند و تقویت شونده ما را به باتالق عمیق می کشاند. هرچند این صنعت هنوز در این باتالق به طور کامل فرونرفته و نابود نشده ولی دارد نفس های آخر خود را می کشد. اینکه تا کجا پیش رود هنوز مشخص نیست. 
۴۰ هزار میلیاد تومان زیانی که به این صنعت خورده و همین االن هم ۴ ماه از سال گذشته و هنوز دارد زیان می کند و به همین دالیل مشخص است که دارد نفس های آخر خود را می کشد. از طرف دیگر در فضای تورمی بسیار 
شدیدی قرار گرفته ایم که قیمت ها هر روز دارد باال می رود. قیمت فوالد که با دستور دولت باال و پایین نمی رود. بلکه با قیمت ارز است که باال و پایین می شود. حتی اگر دستور هم بدهند باز هم فایده ندراد چون آن کار خود را 

می کند. شمش آلمینیوم، شمش مس کار خود را می کنند. و اگر به غیر از این هم باشد که انجا هم خراب می شود. بنابراینیان صنعت نفس های اخر خود را می کشد با این وضع و سیاست گذاری ای که آقایون انجام می دهند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

هفته گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، در جریان جلسه علنی مجلس، با اشاره 
به چالش های کشور در زمینه تبادالت ارزی، از پیشنهاد 
تولید یک رمزارز ملی به بانک مرکزی خبر داد. به گفته او، 
این پروژه می تواند باعث تأمین منابع ارزی شــود و برای 
تبادالت مالی بین المللی استفاده شود. اما آیا اجرای این 
پروژه به همین سادگی است؟ چگونه می توان یک رمزارز 
ساخت؟ در این مطلب، ســعی می کنیم شما را بیشتر با 

سازوکار رمزارز ها و چگونگی ایجادشان آشنا کنیم.

ساخت ارز دیجیتال
قبل از اینکه بخواهیم درباره مراحل ساخت ارز دیجیتال 
حرف بزنیم، باید بدانید که این کار چندان مشکل نیست و 
با کمی جست وجو قابل انجام است. پس چه چیز است که 
باعث می شود بسیاری از شرکت ها و افراد از قدم گذاشتن 

در این راه ترس داشته باشند؟
در حقیقت، مسئله اصلی در پیاده سازی و راه اندازی یک 
ارز دیجیتال جدید، موفقیت آن در آینده است، نه سختی 
پیاده سازی آن. تاکنون شــاهد ظهور و افول هزاران ارز 
رمزپایه مختلف در دنیای کریپتوکارنسی ها بوده ایم که 
این مسئله را تأیید می کند. شاید ساخت ارز دیجیتال کار 
چندان سختی نباشد، اما یقینا معرفی آن به دیگران و کسب 
محبوبیت و کارایی، امر بسیار دشوار و پیچیده ای است که 
باعث می شود بسیاری از پروژه های ساخت ارز دیجیتال با 
شکست روبه رو شوند. در ادامه، ۴ مرحله اصلی در ساخت 
ارز دیجیتال را معرفی و به صورت اجمالی بررسی خواهیم 

کرد تا به عالقه مندان به این حوزه سرنخ هایی ارائه دهیم.
   

طراحی شبکه بالک چین
یکی از مهم تریــن بخش های راه انــدازی ارز دیجیتال، 
انتخاب یا طراحی شبکه بالک چین آن است. قبل از اینکه 
بخواهید ارز دیجیتال مخصوص به خود را راه اندازی کنید، 
به پیاده سازی شــبکه بالک چین مخصوص به خود نیاز 
دارید که نیازمند داشــتن دانش عمیق برنامه نویسی و 

شبکه می باشد.
 از طرف دیگر، می توانید از پلتفرم های موجود نیز استفاده 
کنید. بــه عبارت ســاده تر، می توانید به جای ســاخت 
بالک چین مخصوص به خود که به هزینه، وقت و مهارت 
زیادی نیاز دارد، از شبکه بالک چین سایر ارز ها استفاده 
کنید. اما این نکته را باید در نظر داشته باشید که یکی از 
دالیل موفقیت بسیاری از رمزارز های کنونی، فعالیت بر 
بستر شبکه بالک چین مخصوص به خود آن هاست که 

باعث ایجاد مدیریت بهتر روی شبکه ارز می شود.
 از طرفی، با داشتن شبکه بالک چین اختصاصی، می توان 
هر زمان که نیاز بود، تغییراتی در شــبکه به وجود آورد. 
بیت کوین، اتریوم، ریپل، ای او اس، ترون، بایننس کوین و 
ریپل از مهم ترین ارز هایی هستند که از شبکه بالک چین 
مخصوص به خود استفاده می کنند. در مقابل نیز ارز هایی 
هستند که از شبکه سایر ارز های دیجیتال استفاده می کنند 

که از پراستفاده ترین آن ها می توان به شبکه بالک چین 
بیت کوین و اتریوم اشاره کرد که هر کدام شامل ده ها ارز 

رمزپایه هستند.
 ساخت شبکه بالکچین منحصربه فرد وقت و هزینه زیادی 
نیاز دارد، اما استفاده از کد های متن بازی که در بسیاری از 
منابع وجود دارند یک روش ساده و ارزان است که می توانید 
با استفاده از آن ها به ساخت ارز دیجیتال مخصوص به خود 
اقدام کنید. تنها باید آشــنایی کمی با کدنویسی داشته 
باشــید و از طرف دیگر، از ویدئو های آموزشی ساخت ارز 
دیجیتال که در اینترنت وجود دارد استفاده کنید که به 
شکلی ساده، نحوه انجام این کار را با استفاده از کدنویسی 

آموزش می دهند.

ارتباط درست با ماینر ها
ارز دیجیتال برای تأیید صحت تراکنش های خود نیاز به 
فعالیت ماینر ها دارد. همان طور که می دانید، شبکه ارز های 
رمزپایه یک شبکه غیرمتمرکز است و ارز دیجیتالی نیز 
که شــما ایجاد می کنید باید غیرمتمرکز باشد. این بدان 
معناست که برای تأیید اعتبار تراکنش ها و صحت سنجی 
آن ها، به فعالیت ماینر ها نیاز دارید. پس باید مطمئن شوید 
که با ماینر های ارز دیجیتال رابطه صحیحی ایجاد کرده اید 
تا بتوانید اعتماد آن ها را جلب کنید. هرچه تعداد ماینر های 
فعال در شبکه شما افزایش پیدا کند، به معنی این است 

که سرعت اعتبارسنجی تراکنش های ارز شما نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد.

 ایجاد قوانین مناســب بــرای اســتخراج ارز دیجیتال، 
ارائه پــاداش مناســب در ازای اســتخراج و همچنین 
تعیین کارمــزد تراکنش ها از مواردی اســت که باید به 
آن ها توجه داشــته باشــید. البته در این میان، ارز هایی 
نیز هستند که قابلیت اســتخراج ندارند، اما این ارز ها از 
بالک چین مخصوص بــه خود اســتفاده می کنند و در 
نتیجه از سیاست های خاص دیگری برای اعتبارسنجی 
تراکنش های شبکه استفاده می کنند که استفاده از آن ها 
 برای کسانی که در فناوری بالک چین حرفه ای نیستند

 پیشنهاد نمی شود.

ایجاد بستر امن
یکی از مهم ترین مؤلفه های ساخت ارز دیجیتال، برقراری 
امنیت آن است. در واقع، اصلی ترین عامل اعتماد به یک ارز 
دیجیتال جدید، امنیت و میزان اطمینان به آن است. اگر 
ارزی ایجاد کنید که از امنیت کافی برخوردار نباشد، قطعا با 
مشکل روبه رو می شوید و نه تنها خودتان، بلکه مشتریانتان 
نیز با ضرر های مالی بزرگی مواجه خواهند شد. سعی کنید 
قبل از ســاخت ارز دیجیتال جدید، همه روش های هک 
ارز های دیجیتال را بررســی کنید و همه جوانب امنیتی 
این کار را بسنجید. امنیت یکی از مهم ترین سرشاخه های 
طراحی ارز های رمزپایه به حســاب می آید. بدون فراهم 
آوردن آن، کار شما بیهوده خواهد بود و خیلی زود شکست 

خواهید خورد.

وزیر راه و شهرســازی گفت: اگر مــردم در پرداخت 
عوارض الکترونیک آزادراه ها اهمال و کم کاری کنند، 
سرمایه گذار نمی تواند اقســاط خود را پرداخت کند و 
ممکن است ما هم از الکترونیکی کردن بقیه آزادراه ها 
منصرف شویم و به مدل نقدی برگردانیم.محمد اسالمی 
در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جهادی پیشرفت راه آهن 
در پاسخ به این سؤال که اگر مردم عوارض آزادراهی به 
صورت الکترونیک را پرداخت نکنند چه مشکلی در ادامه 
پروژه الکترونیکی شدن آزاد راه ها رخ خواهد داد، توضیح 
داد:امیدوارم مردم کمک کنند، طرح های تکمیلی برای 
الکترونیکی کردن آزادراه هــا نیازمند همکاری مردم 
است. وی ادامه داد:  در ۴ آزادراه پروژه الکترونیکی کردن 
عوارض را شروع کردیم و اگر مردم نسبت به پرداخت 
الکترونیکی عوارض آزادراهی کم کاری کنند مجبوریم 
برگردانیم،  ســرمایه گذار نمی تواند اقساط تسهیالت 
را پرداخت کند و باید مردم عــوارض الکترونیک را به 
موقع پرداخت کنند تا ما از الکترونیکی کردن عوارض 
آزادراهی در ادامه منصرف نشویم.اسالمی در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت نوسازی ناوگان کامیونی 
گفت: ۵ خرداد ثبت نام ها برای نوسازی ناوگان کامیونی 

آغاز شــد و تا ۱۰ تیر ۹۹ ثبت نام هــا ادامه یافت.وی 
افزود: مؤسسات ثبت نام کننده و بخش های متقاضی 
در حال تشکیل پرونده هستند، مذاکره با شرکت های 
داخلی سازنده که تولید کامیون با مشخصات مورد نظر 
راهداری انجام می دهند صورت گرفته است. همچنین 
با وزارت نفت از محل ماده ۱۲ هماهنگ کرده ایم. وزیر 
راه و شهرسازی تصریح کرد: به محض اینکه قرارداد سه 
جانبه نوسازی کامیون ها بین بانک عامل، خودروساز 
و راهداری آماده شود اطالع رسانی می کنیم. وزیر راه 
و شهرسازی گفت: در مرکز پیشرفت جهادی راه آهن 
۲۴ مسئله اساسی در حوزه زیرساخت ها، سامانه ها و 
شیوه نامه ها احصا شده است. محمد اسالمی در مراسم 
افتتاح مرکز جهادی پیشــرفت راه آهن که با حضور 
معاون علمی فناوری رئیس جمهور در شرکت راه آهن 
برگزار شد، اظهار داشت: از مسائل حائز اهمیت پیشرفت 
باور توانستن و اعتماد به سرمایه ملی به ویژه اعتماد به 
سرمایه انسانی و جوانان است. وی ادامه داد: امروز مرکز 
جهادی پیشرفت راه آهن افتتاح شد، ما شیوه های سنتی 

که فاصله زیادی با بهره وری داشــته و امید به تحول 
و نوآوری را تشــویق نمی کند را نمی پسندیم و سعی 

می کنیم به وضعیت جدید ورود کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: فناوری های نوظهور مورد 
توجه قــرار می گیرند، نیروی انســانی از ظرفیت ها و 
وضعیت مهارتی ارزیابی می شــوند و نحوه اســتفاده 
حداکثری از توان آنها برنامه ریزی می شــود. اسالمی 
اضافه کرد: توسعه زیرســاخت های تحول و رویکرد 
توسعه و نواقص موجود و جهت گیری های توسعه ای 
برای اســتفاده حداکثری از ریل و رشــد سهم ریل 
در ترانزیت بار در این بخش دنبال می شــود تا سهم 

حداکثری راه آهن در بار و ترانزیت محقق شود.
وی گفت: این موضوع با برنامه پژوهشی در ۲۴ صورت 
مسئله احصاء شــده و در دســتور کار مرکز جهادی 
پیشرفت راه آهن قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: ســهم راه آهن در ســفرها و جابجایی بار و تاثیر 
آن در کاهش مخاطرات ســفر نســبت به جاده، ارتقا 
ایمنی ریلی و کاهش مصرف ســوخت در برنامه های 

این مرکز تبیین شده است.اســالمی گفت:  در تفاهم 
نامه با وزارت نفت موضوع ماده ۱۲ و طرح نوســازی 
ناوگان ریلــی و جاده ای موجب می شــود در کاهش 
مصرف سوخت و افزایش بهره وری گام های متفاوتی 
برداریم که یکی از منابع آن همین تبصره ۱۸ اســت.

وی اضافه کرد: در حوزه ریلی هدف امســال ما ورود 
۲ هزار دســتگاه انواع واگن بار و مســافر و لکوموتیو 
اســت. پارســال ۷۸۸ دســتگاه واگن و ناوگان وارد 
 شبکه شد، امســال هم دو هزار دســتگاه وارد شبکه

 می شود. 
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: برای اســتفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی برنامه در اجرای طرح جامع 
لجستیک دنبال می کنیم. تفاهم نامه ۸ هزار میلیارد 
تومانی با ایمیدرو و شرکت های صنعتی امضا شد تا ۷۲۰ 
کیلومتر خط آهن بافق- سنگان احداث شود تا حجم 

حمل بار مسیر به دو برابر افزایش یابد.
اسالمی افزود: تبدیل آپرین به مرکز ملی لجستیک در 
قالب تفاهم نامه ۲هزار میلیارد تومانی با بخش خصوصی 
امضا شد تا سیلوی ۳۵۰ هزار تنی و واگن حمل غالت 

راه اندازی شود.

آیا بیت کوین ایرانی در راه است؟ 

احتمالتوقفالکترونیکیکردنعوارضآزادراهها
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