
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطالعیه ای 
اعالم کرد که نگهداری و عدم اعالم موجودی ماسک و مواد اولیه تولید 

این محصول مشمول احتکار است.
در این اطالعیه آمده که با توجه به  بخشــنامه شماره ۶۰/۱۰۴۰۲۷ 
مورخ ۹۹/۴/۲۵ ســتاد مقابله با ویروس کرونا، نگهداری و عدم اعالم 
موجودی ماســک و مواد اولیه تولید ماسک مشــمول احتکار است 
و دســتگاه های نظارتی و امنیتی موظفند مطابق ضوابط و مقررات 
قانونی با توجه به شرایط حاکم بر کشــور و ضرورت نیاز مردم به این 

اقالم در ایام اوج  بیماری کرونا اقدامات الزم را انجام دهند.   همچنین 
در این اطالعیه به بند ۵- ۱۶ مصوبه شــماره ۶۰/۳۲۲۳۹۷ مورخه 
۹۸/۱۲/۵ کارگروه تنظیم بازار اشاره شــده که بر اساس آن کاالهای 
بهداشتی از جمله ماسک، الکل، شوینده ها و ضد عفونی کننده ها در 
گروه )یک( کاالهای اساســی و ضروری قرار گرفته و مشمول کنترل 
قیمت، مبارزه با احتکار، گرانفروشــی، اختفاء، و... است و عدم ثبت 
موجودی این اقالم در ســامانه جامع انبارها مشــمول دستورالعمل 
مبارزه با احتکار است، مقتضی است ضمن استمرار و تشدید اقدامات 

نظارتی و بازرســی با قید فوریت انبارهای مســتقر در آن استان که 
موجودی کاالهای فوق الذکر را در ســامانه جامع انبارها ثبت نکرده 
اند شناسایی و نتیجه به فوریت در اختیار مقامات قضایی استان قرار 
 گرفته تا کاالهای مذکور در اختیار شبکه های منتخب تعریف شده 
قرار گیرد. بدیهی است در مواردی که  موجودی این اقالم در سامانه 
های مورد نظر ثبت شده باشد بر اساس نوع کاال، توزیع باید در شبکه 

های تعریف شده و برابر سیاستهای ستاد مقابله با کرونا صورت گیرد.
همچنین ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشور آمادگی 

دارد تا ضمن دریافت گزارش ها، شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت 
به رســیدگی به آنها در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند. به گزارش 
ایسنا،   اخیرا جدال بر سر رعایت نرخ مصوب ماســک باال گرفته و در 
حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داروخانه هایی را که ماسک را با 
قیمت بیش از ۱۵۰۰ تومان عرضه می کنند "متخلف" توصیف می کند، 
داروخانه ها می گویند تاکنون هیچ ماسکی با نرخ مصوب دریافت نکرده اند 
و قیمت ماسک در داروخانه نیز بیش از ۲۰۰۰ تومان است. البته وزارت 
صمت وعده داده که در فرآیند سیستمی کردن تولید و توزیع ماسک،  اگر 

تخلف هر یک از شبکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه 
آنها قطع می شود که این روند می تواند مانع از گران فروشی ماسک شود.  
در این میان نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک معتقد 
است بخشی از مواد اولیه عرضه شده از سوی وزارت صمت از کانال هایی 
وارد بازار می شود، اما وزارت صمت باید بتواند، قیمت فروش در واحدهایی 
که به آنها مواد اولیه ارائه می کند را کنترل کند. همچنین روز گذشته اعالم 
شد که  ستاد تنظیم بازار ماسک و مواد اولیه تولید آن از جمله، ملت بلون 

و پارچه را در اولویت های بازرسی قرار داده است.

تشدید تنش های بین آمریکا و چین باعث ریزش بسیاری از شاخص 
های بورسی مهم جهان شد. به گزارش بلومبرگ، دور تازه تنش های بین 
دو اقتصاد نخست جهان بار دیگر باعث نگرانی معامله گران شده است. 
آمریکا از طرف چینی خواسته است تا کنسولگری خود در شهر هوستون 
را تعطیل کند و دونالد ترامپ از احتمال تعطیل شدن تعداد بیشتری از 
کنسولگری های چین خبر داده است. از طرف دیگر چین در اقدامی 
متقابل دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو را صادر کرد و 
دیپلمات های آمریکایی این مرکز را ترک کردند.  وانگ یی- وزیر خارجه 
چین - گفته است تنش های کنونی بین دو طرف تماما تقصیر آمریکا 
است و چین هنوز امیدوار به همکاری با آمریکا و بازگشت به مسیر درک 
متقابل است.  مایک پمپیو- وزیر خارجه آمریکا- از سوی دیگر گفته است 
جهان غرب دیگر نمی تواند جاه طلبی های چین را نادیده بگیرد.  برخی 
از رسانه ها هم چنین از احتمال اعمال ممنوعیت مسافرتی برای شماری 
از مقامات ارشد حزب کمونیست چین و خانواده هایشان به خاک آمریکا 
خبر داده اند. از سوی دیگر هر چند که اخبار مثبتی در زمینه دارویی و 
کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان به گوش می رسد اما به نظر می رسد 
هنوز تا تولید و عرضه انبوه واکسن موثر مقابله با کرونا مسیری طوالنی 

در پیش است. سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به سواالت ایجاد شده 
در خصوص پیشرفت های دارویی مقابله با کرونا گفته است تولید انبوه 
واکسن تا پیش از سال آینده میســر نخواهد بود و این بدان معناست 
که دســت کم در کوتاه مدت، جهان کماکان با پیامدهای اقتصادی و 

بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا دست به گریبان خواهد بود. 
اندی مینارد- کارشناس بازار ســرمایه در موسسه " چاینا رنسانس" 
گفت: چیزی که بازارها را می ترساند این است که تازه اول تنش های 
جدید بین چین و آمریکا باشد و دو طرف وارد دور تازه ای اقدامات متقابل 
علیه یکدیگر شوند که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی، خبری 
بسیار بدخواهد بود.  دانشگاه آکسفورد از موفقیت آمیز بودن نتایج اولیه 
واکسن ضدکرونایی خود و تقویت سطح ایمنی بدن افراد آزمایش شونده 
خبر داده است. تقریبا در بدن تمامی داوطلبانی که تزریق واکسن به 
آن ها از ماه آوریل انجام شده، سطح ایمنی ارتقا یافته است. قرار است 
آزمایشات به سطح گسترده تری در کشورهای دیگر نیز ادامه یابد و در 
صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود، تا پایان سال این واکسن وارد 

مرحله تولید انبوه شود. تاکنون بیش از ۱۶ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۹۹ 
مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۵۲ هزار و ۶۰۴ 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۱۴۹ هزار و ۸۴۹ نفر، برزیل با ۸۷ هزار و ۵۲ 
نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۷۵۲ نفر، مکزیک با ۴۳ هزار و ۶۸۰ نفر و ایتالیا 
 با ۳۵ هزار و ۱۰۷ نفر بوده اســت. مت میسکین- استراتژیست ارشد 
سرمایه گذاری در موسسه " جان هانوک اینوستمنت منیجمنت" گفت: 
یک نوع جنگ بین کسانی که با خوش بینی به آینده می خواهند مصارف 
خود را افزایش دهند و آن هایی که از ترس پیدا نشــدن واکسن کرونا 
میل به پس انداز دارند در گرفته است و همین رفتار متناقض مصرف 

کنندگان، کار را برای پیش بینی وضعیت آینده دشوار ساخته است.

بورس آمریکا
هر چند که شــیوع کرونا در بزرگ ترین اقتصاد جهان کماکان در سطح 
نگران کننده ای باقی مانده و شمار قربانیان کماکان به طرز محسوسی باال 

می رود، مشاور اقتصادی ترامپ نسبت به تغییر شرایط اقتصادی امیدوار 
است. لری کودلو با بیان اینکه روند احیای رشد اقتصادی کماکان ادامه دارد 
گفت: البته نمی خواهم کتمان کنم که وضع در بسیاری از ایالت ها کماکان 
خوب نیست اما فکر می کنم در سه ماهه سوم و چهارم سال نسبت به نیمه 
نخست سال شاهد یک رشد اقتصادی ۲۰ درصدی خواهیم بود. هم چنین 
استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا- با تمجید از حمایت نمایندگان 
مجلس سنا از بســته حمایتی جدید دولت گفته است که بسته حمایتی 
جدید برای مقابله با پیامدهای کرونا نهایی شده و یک تریلیون دالر اعتبار 
برای آن تخصیص داده شده است.  به مانند بسته حمایتی قبلی، کمک هزینه 
نقدی بالعوض ۱۲۰۰ دالری به شهروندان آمریکایی پرداخت خواهد شد 

و تخفیفاتی برای پرداخت بیمه بیکاری شاغلین در نظر گرفته شده است.

بورس های اروپایی
طبق اعالم مرکز آمار اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه 
یورو در ۱۲ماه منتهی به ژوئن با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه 

منتهی به ماه قبل به ۰.۳ درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی 
از سطح دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه 
باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوین 
در ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا ۰.۸ درصد اندازه گیری شده که ۰.۵ 

درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۱۶ درصدی 
تا سطح ۲۲ هزار و ۷۱۵.۶۶ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" 
بورس هنگ کنگ ۰.۴۱ درصد پایین رفت و در سطح ۲۴ هزار و ۶۰۳.۲۶  
واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" صعود ۰.۵۱ 
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۵۲۸.۴۸ واحد بسته شد.هلن کیایو- 
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی چین در بنک آو امریکا- گفت: مشکل 
این است که حتی اگر اقتصاد چین نیز به تدریج بهبود یابد، شرایط برای 
بیشتر نقاط دیگر جهان هنوز وخیم است و این می تواند فشار زیادی به 
اقتصاد صادرات محور چین وارد کند و جلوی یک احیای سریع را بگیرد.  

در شرایطی که امروز مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از 
شروط دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن را سبز بودن 
فرم »ج« اعالم کرده بود، معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت که سابقه ۵ سال سکونت و فرم »ج« در شروط 

این تسهیالت وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، واجدین شرایط استفاده از تسهیالت 
ودیعه مســکن، فرم »ج« آن ها قرمز نخواهد شــد و 
مشکلی برای ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی به وجود 
نمی آید. این خبر را محمود محمودزاده معاون وزیر راه 

و شهرسازی اعالم کرد.
پیش از این پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی گفته بود افراد متقاضی نباید 
از تسهیالت یارانه ای دولت استفاده کرده باشند. فرم 
»ج« سبز، عدم مالکیت از ســال ۸۴ به بعد، تاهل یا 
سرپرست خانوار بودن از جمله شرایطی است که برای 

دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن آمده است.
پس از این اظهارات، محمود محمودزاده معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث کسانی 
که برای استفاده از این طرح در اولویت هستند، چند 
شــرط مذکور در آئین نامه وجود دارد که یکی از آنها 
نداشتن مالکیت است. به این شکل طبیعی است مالکی 

که خانه اش را اجاره داده و در خانه دیگری مســتاجر 
است، مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود. موضوع 
دیگر در شــرایط این طرح متاهل یا سرپرست خانوار 

بودن است که اعالم شد.
وی با تاکید بر این موضوع که سابقه ۵ سال سکونت و 
فرم »ج« در شروط طرح تسهیالت ودیعه مسکن وجود 
ندارد، اظهار داشت: هدف از این طرح در حقیقت کمک 
ودیعه اجاره برای مستاجرین اســت که در حد توان 
بخشی از پولی که الزم دارند، تامین شود. خوشبختانه 
شرایط خوبی هم ایجاد شد و از نظر میزان پرداختی، 

مستاجران قدرت پیدا می کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این 
قاعده در بحث ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی 
هم وجود دارد. به این منظور کسانی که در این طرح 
ثبت نام کرده اند در صورت استفاده از این تسهیالت، 
فرم »ج« آن ها قرمز نشــده و برایشان مشکلی پیش 

نخواهد آمد.
وی ادامــه داد: در طرح اقدام ملی تــا زمانی که واحد 
واجدین شرایط آماده شود، شــرط و فرض این است 
که ثبت نام کنندگان این طرح با بررســی های انجام 
گرفته مستاجر هستند. افرادی که در گروه های هدف 

از جمله کارگران، حقوق بگیران، افراد تحت پوشش، 
زنان خودسرپرســت و دیگر گروه های مدنظر باشند 
هیچ نگرانی برای شان بابت استفاده از این تسهیالت 
وجود ندارد. این موارد، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند 
و استفاده از این تسهیالت ارتباطی با طرح اقدام ملی 
ندارد. همچنین در این طرح مســتاجران ساکن در 
شهرهای جدید نیز می توانند از این تسهیالت استفاده 

کنند.
محمودزاده درخصوص موضوع نگرانی مســتاجران 
بابت اینکه موجرها به واسطه برخی موارد از پذیرفتن 
پول ودیعه به این شکل سرباززده و بهانه هایی همچون 
اخذ مالیات و این موارد را مطرح می کنند، گفت: این 
موضوع هیچ مالیاتی برای موجرها به همراه نخواهد 
داشت چرا که این وام به اسم مستاجر بود و تنها گیرنده 
مالک است. این امتیازی است که به مستاجر داده می 
شــود و به هیچ عنوان مالیاتی پرداخت نخواهند کرد 
چون واحدهای زیر ۱۵۰ متر به هیچ عنوان مشمول 

مالیت نمی شوند.
وی ادامه داد: این مساله نیازمند اطالع رسانی بیشتر 
است چون شــرایط ایجاد شــده که واجدین شرایط 

بتوانند به بهترین شکل استفاده را داشته باشند.

بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه میزان بدهی دولت 
به بانک مرکزی در پایان خرداد امســال با ۳۰.۱ 
درصد افزایش به رقم ۱۳۱۴ میلیارد تومان رسیده 
اســت، میزان دارایی های و بدهی ها بانک ها را نیز 

مشخص کرد. 
به گزارش ایســنا، جدیدترین اعالم بانک مرکزی 
درباره آمارهای اقتصادی در پایان خرداد امســال 
نشــان می دهد که میــزان دارایی هــای خارجی 
این بانک بــه ۵۵۰۷ میلیارد تومان رســیده که 
 نســبت به خرداد پارســال ۲۱.۶ درصد افزایش 

یافته است.
همچنین براســاس این گزارش، بدهی دولت به 
بانک مرکــزی در دوره مورد بررســی نیز معادل 
۱۳۱۴ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده ۳۰.۱ 

درصد افزایش است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی

عالوه براین، میزان دارایی هــای خارجی بانک ها 
موسســات اعتباری ۵۰ درصد رشــد نســبت به 
مدت مشابه پارسال به رقم ۷۰۷۹ میلیارد تومان  

رسیده و حجم اسکناس و مســکوک این بانک ها 
 نیز با رشــد ۱.۱ درصدی معــادل ۱۲۴ میلیارد 

تومان است.
همچنین، ســپرده بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴۷.۸ درصد افزایش 
به ۳۱۳۱ میلیــارد تومان رســیده و بدهی آن ها 
نیز بــه بانک مرکــزی در پایان خرداد امســال با 
 ۱۵.۸ درصد کاهش بــه ۱۱۳۲ میلیــارد تومان 

رسیده است.

اوضاع دارایی ها و بدهی های بانک های 
تجاری

طبق این گــزارش، دارایی های خارجی بانک های 
تجاری کشــور در این مدت زمان بــه عدد ۷۸۴ 
میلیارد تومان رسیده که نســبت به مدت مشابه 
سال قبل معادل ۳۹.۳ درصد رشد افزایش داشته 

است.
همچنین، ســپرده بانک های تجــاری نزد بانک 
مرکزی نیــز ۵۶۲ میلیارد تومان  بــوده که ۲۸.۵ 

درصد افزایش یافته است.
عالوه براین، مجموع دارایی های بانک های تجاری 

در ایــن دوره ۷۶۳۵ میلیارد تومان بــوده که به 
نسبت خرداد سال گذشته ۳۲ درصد رشد داشته 
و میزان بدهــی این بانک ها بــه بانک مرکزی هم 
۹۸ میلیــارد تومان بوده که در مقایســه با خرداد 
 ســال گذشــته ۸۰.۲ درصــد افزایش را نشــان 

می دهد. 

رشد بدهی  بانک های تخصصی به بانک 
مرکزی 

طبق اعــالم بانک مرکــزی، میــزان دارایی های 
خارجی بانک های تخصصی در پایان خرداد امسال 
به میزان ۲۰۶۸ میلیارد تومان بوده که نســبت به 
دوره مشابه سال قبل ۸۵.۲ درصد رشد یافته است.

همچنیــن، مجمــوع دارایی هــای بانک هــای 
تخصصــی در ایــن دوره به رقــم ۸۵۳۴ میلیارد 
 تومان رســیده که ۳۷.۴ درصد رشــد را نشــان 

می دهد. 
عالوه براین، میــزان بدهی بانک های تخصصی در 
این مدت بــه بانک مرکــزی ۴۶۸ میلیارد تومان 
بوده که معادل ۰.۳ درصد نسبت به خرداد پارسال 

افزایش داشته است.

نگهداری و عدم اعالم موجودی ماسک مشمول احتکار است

وحشت بورس های جهانی از باال گرفتن دعوای چین و آمریکا

افزایش ۳۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی فرم »ج« متقاضیان کمک ودیعه مسکن قرمز نمی شود
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جزئیات ارزهای برنگشته به کشور 

ورود ۹۰ هزار میلیارد 
نقدینگی جدید به بورس

7/6 میلیارد  دالر 
مربوط به 

25 صادرکننده است

احراز هویت 
و  اعطای تسهیالت 
الکترونیکی
 خواهد شد
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سرمقاله

يادداشت

حباب  قیمتی 
خودروهای  وارداتی 

بورس امالک قابلیت 
اجرایی ندارد

نتیجه کمبود عرضه خودروهای وارداتی وضعیتی 
است که در حال حاضر در بازار می بینیم. فرایند 
مهندســی دولت برای افزایش قیمت خودروی 
خارجی با هدف توجیه افزایش قیمت خودروی 
داخلی انجام شد. این فرایند مهندسی، دو سال و 
نیم تا سه سال زمان برد و این زمان بردن باعث شد 

که خودروسازان...

  مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

  بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن
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مقاومت  سکه و طال 
در  برابر کاهش قیمت

تحمیل گرانی
 به بازار مسکن

حجم نقدینگی با 34.2 درصد رشد از 2۶۵7 هزار میلیارد تومان گذشت

موج  جدید  تورم  با  رشد  نقدینگی
صفحه2

صفحه4

گرانی  افسارگسیخته  خودروهای  وارداتی
دور  باطل  ترخیص  خودروهای  دپو شده   در گمرک

افزایش   قیمت   خودروهای   وارداتی   نتیجه   سیاست گذاری های   اشتباه   دولت   است

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته افزایش قیمت 
انواع سکه در بازار همچنان در مدار صعودی خواهد 
ماند. این در حالی است که  بازار طال روز گذشته شاهد 
رکوردشکنی تاریخی قیمت طال در بازارهای جهانی 
بود. در  بازار طال و سکه شاهد رکوردشکنی تاریخی 
بهای انس جهانی در قله ۱۹۴۱ دالری بودیم. بر این 
اساس در بازار داخلی سکه بهای هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید به قیمت ۱۱ میلیون و ۲۷۰ 
هزار تومان معامله شد. سکه تمام طرح قدیم نیز با 
قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شــد. 
نیم سکه پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک 
گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت 

شد. همچنین یک گرم طالی...

این روز ها اگر سری به بازار مسکن بزنید متوجه خواهید 
شد که قیمت ها در این بازار از ســوی فروشندگان، 
روزانه تعیین می شــود و قیمت ها به حدی رســیده 
که خرید و فروشی انجام نمی شــود و معمالت بازار 
مســکن صفر شــده اســت. در این اوضاع، تنها یک 
راهکار از ســوی مسئولین دولتی شــنیده می شود 
و آن راه اندازی بورس امالک و مســتغالت و فروش 
متری مسکن در بورس اســت. این در حالی است که 
بســیاری از کارشناســان و فعاالن بازار معتقدند که 
راه اندازی بورس امالک ســازوکار مشخصی ندارد و 
موجب افزایش نجومی قیمت مسکن خواهد شد. بازار 
مســکن در ایران در ماههای اخیر به دالیل بسیاری 
 دســتخوش تغییرات زیادی شــده  به رغم افزایش 

بی سابقه قیمت ها رکود...



اقتصاد2
ایران وجهان

شــرکت معدنــی و صنعتی 
چادرملو در تیر ماه امسال 

با فروش بیــش از 10 هزارمیلیــارد ریال  محصوالت 
خود، بیش از 28 درصد رشد نسبت به خرداد ماه سال 
جاری داشته است .به گزارش روابط عمومی چادرملو،  
همچنین میزان  فروش  این شرکت در ۴ ماهه امسال 
بالغ 3۴ هزارو 711 میلیارد ریال بوده است که نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته از حدود 9 درصدرشد  
برخوردار بوده است .بر اساس همین گزارش ،  چادرملو 
از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، بیش از 3 میلیون و 611 
هزارتن کنسانتره ســنگ آهن و 1۴5 هزارو 700 تن 
سنگ آهن دانه بندی شده تولید کرده است .از سوی 
دیگر ، فراتر از برنامه پیش بینی شده سال 1399 ، بیش 
از 328 هزار  و 1۴8 هزارتن فوالد تولید کرده است. که 
267 هزار و 766 تن آن  به فروش رسیده است.همچنین 
طی همین مــدت بالغ بر  559 هــزار و 622 تن آهن 
اسفنجی و  یک میلیون و 198 هزار و 6۴5 تن گندله در 
مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو تولید شده است .

نرخ جدید سود سپرده در بانک 
توسعه تعاون اعالم شد

باهدف حفظ ارزش پول ملی و همچنین ایجاد ثبات در 
نظام پولی و مالی کشور، نرخ های جدید سود سپرده های 
سرمایه گذاری در بانک توسعه تعاون تعیین و به کلیه 
واحدهای مربوطه ابالغ گردید.براین اساس، پیرو ابالغیه 
شورای پول و اعتبار نرخ جدید سپرده های سرمایه گذاری 
بانک توسعه تعاون در قالب سپرده کوتاه مدت عادی 10 
درصد، کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، کوتاه مدت 
ویژه شش ماهه 1۴ درصد، سررسید یک ساله 16 درصد 

و سررسید دوساله 18 درصد تعیین شده است.

ويژه

بانک

رئیس ســازمان بــورس از ورود 
90 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
جدید به بازار سرمایه خبر داد و 
گفت: ورود این حجم نقدینگی 
اتفاق بزرگی در اقتصاد کشــور 
به شــمار می رود و باید به عنوان 
فرصتی بــرای تامین مالــی بنگاه های اقتصادی بــه آن نگاه 
کرد.»حســن قالیباف اصل« با بیان مطلب فوق و با اشــاره به 
سال جهش تولید گفت: اکنون پروژه های ملی ناتمام و جدیدی 
در کشــور وجود دارند که در عین حال از ارزش افزوده باالیی 
برخوردارند. ما در این پروژه ها، با بحث تامین مالی روبرو هستیم و 
اگر بتوانیم از نقدینگی فعلی بازار سرمایه در جهت تامین مالی این 
پروژه ها استفاده کنیم، گام بزرگی در راستای تحقق شعار سال 
و توسعه اقتصادی برداشته ایم و این هدف با ورود شرکت های 
پروژه سهامی عام به بورس محقق می شود.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با اشــاره به اینکه طی روزهای گذشته جلسات 
متعددی در راســتای راه اندازی شرکت های پروژه سهامی عام  
برگزار شد، افزود: قصد داریم شرکت های سهامی عام بورس را با 
هدف تکمیل پروژه های جدید و نا تمام راه اندازی کنیم. برخی از 
پروژه های گذشته و جدید برای تکمیل به منابع ریالی نیاز دارند، 
اما ساختار آنها به گونه ای است که از طریق ابزارهایی مانند اوراق 
بدهی نمی توان نسبت به تأمین مالی آنها اقدام کرد. در حالی که 

ریال مورد نظر در بازار سرمایه وجود دارد. بنابراین نیاز است که 
شرکت های سهامی عام بورسی تاسیس شده و پروژه ها به آن 
شرکت ها واگذار شود.وی با تاکید بر اینکه تاسیس این شرکت ها  
اتفاق خوبی به شمار می رود، افزود: دولت، هلدینگ های بزرگ یا 
پروژه های دولتی که هنوز تکمیل نشده اند، می توانند از طریق 
این شرکت های پروژه سهامی عام اقدام به تامین مالی کنند. پس 
از پذیره نویسی نیز نماد شرکت در بازارسرمایه بازگشایی شده و 
نماد آن مورد معامله ثانویه قرار می گیرد.قالیباف در خصوص 
سازوکار فعالیت این شــرکت ها توضیح داد و افزود: کارفرما یا 
مالک اصلی، بخشی از پروژه ها را در اختیار می گیرد و بخش دیگر 

را در بازار سرمایه پذیره نویسی می کند. با این روش، منابع مالی 
موجود در بازار سرمایه به سمت تولید، پروژه ها و توسعه حرکت 
می کند. پس از پذیره نویسی، شرکت می تواند اقدام به تصاحب 
تمام یا بخشی از پروژه  کرده یا مشارکت کند تا پروژه اجرایی شده 

و به بهره برداری برسد.

عمق بخشی بازار ادامه دارد
دبیر شــورایعالی بورس ضمــن بیان اینکه ســازمان بورس و 
اوراق بهادار طی 2 ماه گذشــته اقدامات گسترده ای را با هدف 
عمق بخشــی بازار انجام داده اســت،گفت: تسهیل پذیرش 

شــرکت ها در بورس و فرابورس از مهمتریــن اقدامات انجام 
شده طی دو ماه گذشته بود، به طوری که اگر مدارک شرکتی 
تکمیل باشد، پذیرش آن حداکثر طی یک ماه انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین در بحث افزایش ســرمایه ها، همکاران 
ســازمان 5 روزه آن را بــه نتیجه می رســانند و مجوز افزایش 
ســرمایه صادر می شــود.قالیباف اصل به پیشــنهاد افزایش 
سرمایه از محل صرف سهام نیز اشــاره و تصریح کرد: برای این 
 شرکت ها مزیت مالیاتی نیز دیده شده و در تاریخ اول مرداد ماه
 به مجلس ارسال شده است. با تصویب و ابالغ این موضوع، گام 
مثبتی برای تامین مالی تولید و افزایش سرمایه از محل صرف 
سهام برداشته می شود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
تاکید بر اینکه شرکت های پروژه سهامی عام نیز با هدف عمق 
بخشــی بازار طراحی می شــوند، افزود: صدور مجوز برای راه 
اندازی این نوع شرکت گام بزرگی در توسعه بازار به شمار می رود 
و ســازمان بورس و اوراق بهادار از آن استقبال می کند و اکنون 
زمان مناسبی برای تاسیس این شرکت ها است.قالیباف توضیح 
داد: زمانی که سهام شرکتی یا پروژه ای، با قیمت خوب خرید و 
فروش می شود، بدین معناست که این فعالیت توجیه اقتصادی 
دارد و کارآفرینانی که در این حوزه فعالیت دارند می توانند پروژه 
جدیدی را پس از پوشــش ریسک های احتمالی، تعریف کنند 
تا مردم با پول های ریز شریک آن پروژه شــوند.وی راه اندازی 
شرکت های پروژه سهامی عام را فرصت طالیی تامین سرمایه 
در بازار سرمایه دانست و افزود: این کار رشد اقتصادی، توسعه و 

اشتغال را به همراه دارد.

رئیس سازمان بورس خبر داد:

ورود ۹۰ هزار میلیارد  نقدینگی جدید به بورس

روحانی:
 بیش از ۲۳ درخواست مالقات 

از سوی آمریکا دریافت کردم
رئیس جمهوری با اشــاره به طرح درخواست های 
متعدد از سوی ایاالت متحده آمریکا و متحدانش برای 
مالقات با مقامات ایرانی خاطر نشان کرد: طی 2 سال 
و 3 ماه گذشته که آمریکا از برجام خارج شده است، 
اگر بگویم 23 مرتبه درخواســت مالقات با مقامات 

آمریکایی دریافت کردم، کم گفته ام.
به گزارش ایسنا، رییس جمهور عصر دوشنبه در جمع 
مدیران صنایع پتروشیمی و فوالد کشور با اشاره به 
خودکفایی کشور در تولید برخی محصوالت گفت: 
97میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی در آغاز 
دولت بوده اســت، امروز این رقم به 130میلیون تن 
رسیده است. امروز برای گندم مورد نیاز مردم، نیازی 
به واردات نداریم؛ ممکن است برای بخشهای صنعتی 
از جاهایی خرید داشته باشیم اما برای 5سال متوالی 

است که در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم.
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان رئیس جمهوری و 
نمایندگان مردم مسئولیت کشــور را برعهده داریم 
نه فقط دولت خود، خاطر نشــان کرد: مســئولیت 
نمایندگان و منتخبان مردم تامین منافع، اهداف و 
نیازهای ملی است؛ اساس مسئولیت دولت ها حفظ 
کشور اســت حال ممکن اســت دوره ی مسئولیت 
۴یا 8 ساله باشــد.رئیس جمهوری اظهار کرد: االن 
نباید به این فکــر کنیم کــه االن 1۴ میلیارد برای 
بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم در حالیکه 
میتوانســتیم این رقم را برای امروز کشور و بخش 
ارز سرمایه گذاری کنیم؛ این تفکری نادرست است 
که به این فکر کنیم به گونــه ای دوران دولت خود 
 را به پایان برسانیم. باید برای منافع ملی و ملت مان

 کار کنیم.

اخبار
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مدیر اداره صــادرات بانک مرکزی جزییــات ارزهای 
برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال های 1397 
و 1398 را اعالم و بســته سیاســتی بازگشت ارزهای 
صادراتی در سال 1399 را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، 
صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشــته به 
چرخه اقتصادی کشــور گفت: بانک مرکزی گزارش 
های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای 
صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه های 
اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای 
پروانه هــای صادراتی دریافتی از گمــرک جمهوری 
اســالمی طی ســال های 1397 و 1398 مبلغ 56.1 
میلیارد یورو )بدون احتســاب صادرات شــرکت های 
ملی نفت ایــران، ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 
نفتی ایــران و ملی گاز ایران( صــادرات صورت گرفته 
است،   از این میزان تا روز 1399.3.31 فقط مبلغ 33.6  
میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام 
پذیرفته اســت. بنابراین  تا پایان خرداد امســال مبلغ 
22.5 میلیارد یورو ارز فقط توســط این گروه به چرخه 
اقتصادی کشور برنگشته است.وی افزود: عالوه بر ارقام 
مذکور، مبلغ 2.5 میلیارد یورو مربــوط به کوتاژهای 
صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397.1.22 
الی 1397.5.16 است که مطابق با مصوبات کمیته ماده 
2 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان 
مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت 
کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی 
آنها به چرخه رســمی اقتصاد کشــور برنگشته است 
که با احتســاب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه 
رسمی کشــور در ســال های 1397 و 1398 معادل 
25 میلیارد یورو خواهد شد.  مدیر اداره صادرات بانک 
مرکزی افزود: بر اســاس گزارش های تحلیلی دیگر، 
اطالعات پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک ج. ا.ا 
تعداد 2 هــزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش 
از یک میلیون یورو با نسبت بازگشــت ارز کمتر از 70 
درصد )صفر تا 70 درصــد( از روز 1397.1.22 لغایت 
1398.12.28 مــورد بررســی قرار گرفــت که نتایج 
آن حاکی از این بود که این گروه بالــغ بر 2۴ میلیارد 
یورو صــادرات داشــته اند و از روز 22 1. 1397. لغایت 
روز1399.3.31 تنها نسبت به بازگشت  6.۴  میلیارد 
یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود 17.7 میلیارد 
یورو )حدود 20 میلیارد دالر( توســط این دســته از 
 صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده 

است.
وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت 
باالیی  برای مقام پولــی و ارزی برخوردار بوده و تالش 
خواهد شــد در تعامل با آنان، دســتگاههای ذیربط و 
نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خــود را به طور کامل 
ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت 
شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.  وی 
همچنین در خصوص اقدامات قضایی انجام شــده به 
منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری 
های انجام شده و در راســتای مصوبات هیات وزیران و 

شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده 
متخلف به قوه قضاییه معرفی شــده اند.  کریمی ادامه 
داد: بر اساس آخرین اطالعات، میزان تعهدات آنها 6.8 
میلیارد یورو )معادل 7.6 میلیارد دالر( بوده است که از 
این رقم فقط ۴66.6 میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتا 
از طریق واگذاری پروانه های صادراتی و ثبت کوتاژهای 
صادراتی عراق و افغانستان )از تاریخ 1397.1.22 الی 
1397.5.16( به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

طبق اعالم بانک مرکزی،   مدیر اداره صادرات این بانک 
در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت 
ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی رغم برخی ابهاماتی 
که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می شود 
الزم به توضیح است که این شرکت ها بخش زیادی از 
تعهدات شــان را ایفا کرده اند، به طوری که 58 شرکت 
صادر کننده پتروشــیمی  از تاریــخ 1397.1.22 الی 
1398.12.28 به میزان 17.1 میلیــارد یورو صادرات 
داشــته اند که از این میزان مبلغ 1۴.۴ میلیارد یورو را 
تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصــادی برگردانده 
اند. بنابراین میانگین نســبت عملکرد این شرکتها در 

بازگشت ارز صادراتی معادل 8۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد 12 شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ 
1397.1.22 الی 1398.12.29 به میزان 5.3 میلیارد 
یورو صادرات داشــته اند که از این میــزان مبلغ ۴.۴ 
میلیارد یورو را تا تاریخ 1399.3.31 به چرخه اقتصادی 
برگردانده اند. بنابراین میانگین نســبت عملکرد این 
شــرکتها در بازگشــت ارز صادراتی معادل 83 درصد 
بوده اســت. کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 پرداخت 
و با بیان اینکه تهیه و ابالغ بسته سیاستی جدید با هدف 
تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار 
دوم)سامانه نیما( و استفاده از منابع حاصل از صادرات 
برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است 
تاکید کرد: با توجه به مختصات کالن اقتصادی کشور 
و شوک های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای 
قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی، 
تامین نیازهای وارداتی کشــور باید مبتنی بر صادرات 
غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد 
اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و 
بازارهای چهارگانه اقتصاد )پول، ســرمایه، کار و کاالو 
خدمات(، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد 
اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات 
و رفاه مردم منوط به رشــد و توسعه صادرات غیرنفتی 
از یک سو و بازگشــت آن به چرخه اقتصادی بر اساس 
سیاست های اعالمی از ســوی دیگر است.  وی افزود: 
آسیب شناســی بازگشــت ارز حاصل از صادرات طی 
دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیالت، 
همکاری و تعامالت انجام شده، گروهی از صادرکنندگان 
همکاری الزم را در بازگشــت به موقع ارز  نداشتند که 
منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای 
وارداتی کشور شــد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، 
هدف تقویت منابع ارزی قابل مالحظــه در بازار دوم و 

افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده 
است؛ به گونه ای که پیش بینی می شود در سال جاری  
با نسبت باالتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم  و بر این 
اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.  
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است 
با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه های 
اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابالغ بســته سیاستی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب 22 تیرماه سال 
99 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای 
صادراتی شاخص ارزی از نوســانات کمتری برخوردار 
شــده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در 
بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز 
در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به 
تعادل برسد.  وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته 
ابالغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80 درصد 
از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 درصدرا  
به صورت اســکناس در بازار دوم به فروش برســانند. 
همچنین بنگاه های تولیدی _ صادراتی به منظور تأمین 
نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر 30 درصد منابع 
ارزی صادرات خود را استفاده کرده و الزم است مابقی 
ارز حاصل از صادرات )حداقل 70 درصد( را به صورت 
حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برســانند.کریمی 
با اشاره به اینکه بر اســاس مفاد بسته سیاستی جدید، 
واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تامین ارز 
گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی 
از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت یا  وزارت  نفت با بانک 
مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.مدیر اداره 
صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه های در 
نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: 
صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی 
کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، 
از تعدیل ارزش پایــه صادراتی به میــزان 10 درصد 
برخوردار خواهند شــد که ابزار تشویقی حایز اهمیتی 
برای آنها به شمار می رود.  همچنین صادرکنندگانی که 
در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به 
برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند 
باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نیما( به 
نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم )سامانه نیما( یا 
قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به 

فروش رسانند.
کریمی در پایــان تصریح کرد: با توجــه به تبصره )2( 
ذیل بند )1( مصوبه مورخ 1397.7.10 شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه  
دستگاه ها و ســازمان های اجرایی، بانک های عامل و 
شــبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این 
بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز 
سایر اشــخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در 
روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان 
مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان 

پذیر نخواهد بود.

بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان 
می دهد وضعیت هشداردهنده ای در روند آمارهای پولی مشاهده 
می شود.در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم 61 درصدی 
رســیده که این رقم در دهه 90 بی سابقه بوده است. همچنین 
مطابق بررسی ها در هر روز از سال جاری، 2 هزار میلیارد تومان 
به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به طور متوسط 800 میلیارد 
تومان از آن سهم پول بوده است. باال رفتن سهم پول از نقدینگی 

می تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.
حجم نقدینگی از ۲۶۵۷ هــزار میلیارد تومان 

گذشت
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری را 
بیش از دو هزار و 657 هزار میلیارد تومان اعالم کرد.به گزارش ایلنا 
و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی با انتشار گزیده 

آمارهای اقتصادی در پایان خرداد 99، حجم نقدینگی را 26 هزار 
و 571.7 هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به خرداد سال 98 
معادل 3۴.2 درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که 

این افزایش در دوره مشابه سال گذشته 25.1 درصد بوده است.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ســال 99 به 
5507.۴ هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به خرداد سال 
گذشته 21.6 درصد افزایش نشــان می دهد. همچنین بدهی 
بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 131۴.1 

هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده 30.1 درصد افزایش است.
وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات 

اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش 
با 50 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7079 هزار 
میلیارد ریال رسیده و حجم اســکناس و مسکوک نیز با رشد 
1.1 درصدی، 12۴.1 هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۴7.8 درصد 
افزایش به 3131.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی 

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در 
پایان خرداد 99 با 15.8 درصد کاهش به 1132.9 هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

میــزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشــور در خرداد 
ماه ســال جاری 78۴.3 هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به 
مدت مشابه سال پیش 39.3 درصد رشد نشان می دهد. سپرده 
بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 562.2 هزار میلیارد ریال 
بوده که 28.5 درصد افزایش یافته اســت.جمع کل دارایی های 
بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 7635.۴ هزار میلیارد 
ریال بوده که به نســبت خرداد 98 دارای 32 درصد رشد است و 
میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد 99 

به 98.2 هزار میلیارد ریال رسید.

۷/۶ میلیارد دالر مربوط به ۲۵صادرکننده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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 فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار 
جهت انجام پروژه های شهرداری اصفهان

)شماره فراخوان 99۲0۷(
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از مدیریت منطقه 1۲ شهرداری اصفهان در 
راستای استفاده از توانمندی های سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار 
حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه "احداث،تجهیز و بهره برداری از  مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی 
پردیس خانواده محور " اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی، مالی و دارای تجربیات 
مرتبط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام تعطیل  با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون ریال 
)غیرقابل استرداد( به حساب شماره 100۲۷۶00013 به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه 
سازمان به آدرس: بوستان سعدی – روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی خود 

و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

مساحت تقریبی  کاربریموضوع پروژهردیف
آدرسزمین

1
احداث مجموعه 
ورزشی پردیس 
خانواده محور 

ملک شهر،بهارستان، جنب 3388 متر مربعورزشی
ایستگاه مترو گلستان

توجه: 
آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری پنج شنبه مورخ 99/0۵/1۶ می باشد. 

متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و 
اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.

متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر 
مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  مدیریتی باشند.

به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 

اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

                                                                                                           سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

حجم نقدینگی با ۳4.۲ درصد رشد از ۲۶۵7 هزار میلیارد تومان گذشت

موج جدید تورم با رشد نقدینگی



3 اقتصاد
ایران

در ۲۰ روز گذشته

۹۰ درصد کشفیات احتکار مربوط الستیک بوده است
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مهلت ثبت نام وام کرونا که پیــش از این تا ۵ مرداد 
تمدید شده بود، پایان یافت هرچند که به دلیل بروز 
مشکالتی که برای ثبت نام برخی از متقاضیان ایجاد 
شده احتمال تمدید مهلت ثبت نام وجود دارد.براساس 
مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی 
از شــیوع ویروس کرونا، مهلت ثبت نام برای دریافت 
تسهیالت حمایتی کرونا تا پنجم مرداد ماه تمدید شد و 
متقاضیان تا پایان روز گذشته فرصت داشتند به سامانه 

کارا مراجعه و درخواست وام خود را به ثبت برسانند.
پیش از این وزارت کار به دلیل تاخیر در فرآیند اجرای 
پرداخت تســهیالت کرونا و وجود برخی مشکالت 
در روند ارســال پیامک و کندی ثبت نام متقاضیان، 
درخواست تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت وام را به 
کارگروه اقتصادی کرونا ارائه کرده بود که این زمان روز 

گذشته به پایان رسید اما با توجه به مشکالتی که در 
روند ثبت نام متقاضیان وجود داشته احتمال تمدید 

زمان ثبت نام وجود دارد.
بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، برای دریافت تسهیالت 
کرونا از بانک ها در ســقف مبالغی که نیاز به معرفی 
ضامن کارمند باشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی 
نیست.پرداخت تسهیالت حمایتی به شاغلین کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا و فعاالن اقتصادی ۱۴ 
رسته منتخب از ۱۳ خرداد ماه آغاز شده است.مطابق 
آخرین آمارها، تاکنون ۴۰۷ هزار واحد در سامانه کارا به 
نشانی rhttps://kara.mcls.gov.irثبت نام کرده و 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت حمایتی کرونا 

پرداخت شده است.

رئیــس ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با اعالم اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته 
های اینترنتی در حال نهایی شدن است و برای بررسی به 
سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد، پیشنهاد داد 
که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند 
بسته های تشــویقی و تخفیفی ارائه کنند.عباس تابش 
درباره وضعیت بسته های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت 
بسته های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته هایی 

که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد کاهش یافته است.
وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل های 
اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت های سابق برگردند که 
آن ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت 
نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن ها ضرب العجل 
تعیین کرد. نهایتا پرونده آن ها را سازمان تنظیم مقررات 
رادیویی خارج کردیم و احتماال ظرف امروز برای بررسی 

به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
تابش با بیان اینکه ســازمان حمایت فقط پیشــنهاد 
می دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، 
در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد 
تومانی اپراتورها و گالیه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه 
و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با 
پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان 
حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق 
است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی 

ارائه دهند که قیمت های ســابق بر چه منوال و پایه ای 
تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه 
دادند هم حتما بسته های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین 
تکلیف پرونده چقدر زمان می برد هــم افزود: این رقم 
عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن ها حق دارند.  
بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در 
حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.از نیمه تیرماه 
سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت 
بســته های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و 
نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع 
اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می شوند. 
او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.در نهایت 
اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
ابالغ جریمه دو میلیارد تومانی به دلیل برنگشتن تعرفه 
اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی 
که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه ای به مدیران 
عامل شــرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی 
ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش 
به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال 

قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: در حال 
حاضر قیمت مرغ برای مصرف کننده در خرده فروشی 
ها ۱۹هزارو۲۰۰تومان و قیمت هرشانه تخم مرغ ۱۸ 
تا ۲۰ هزار تومان است.مهدی یوسف خانی با اشاره به 
اینکه قیمت مرغ نسبت به هفتههای گذشته با افزایش 
حدود ۱۰۰۰تومانی مواجه شده است، گفت: در حال 
حاضر قیمت مرغ در کشتارگاه ۱۸ هزارتومان، قیمت 
پخش عمده آن ۱۸هزارو۲۰۰تومان و قیمت آن برای 
مصرف کننده ۱۹هزارو۲۰۰تومان است.وی ادامه داد: 
علت افزایش قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته، عرضه 

کم آن به دلیل فاصله تا جوجه ریزی است. ولی از ۱۵ 
مرداد به بعد عرضه بیشتر و قیمت ها کاهش می یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه 
قیمت تخم مرغ نیز با کاهش مواجه شده است، اظهار 
کرد: نرخ مصوب تخم مرغ شانه ای ۲۲ هزارتومان است 
ولی در حال حاضر در خرده فروشی ها شانه ای ۱۸ تا ۲۰ 
هزارتومان به فروش می رسد.براساس مشاهدات میدانی 
مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران با قیمت 
۱۸هزارو۵۰۰ تا ۲۰ هزارتومان و تخم مرغ نیز شانه ای 

۲۰ تا ۲۵ هزارتومان به فروش می رسد.

یک فعال حوزه کار معتقد است با توجه به کوتاه بودن 
زمان شروع کسب و کارها در کشورهای دیگر و کاهش 
محدودیتها الزم است موانع و محدودیتهای پیش روی 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در کشور برداشته شده 

و زمان صدور مجوزهای کسب و کار به حداقل برسد.
علی حیدری با اشاره به تاخیر در صدور مجوزهای کسب 
و کار اظهار کرد: طوالنی شدن فرایند صدور مجوز کسب 
و کار بعضا مشکالتی را برای تولیدکنندگان و  کارآفرینان 
ایجاد می کند از جمله اینکه امکان ثبت طرح و ایده یا 
اثر را می گیرد و فرد یا شرکت دیگری محصول و طرح 
را به ثبت می رساند و با این اتفاق ضرر و زیان بسیاری 
به صاحبان  کسب و کار و کارآفرینان وارد می شود.وی 
افزود: وقتی صدور مجوز کســب و کار با تاخیر همراه 

باشد و طوالنی شود از نتایج کاری که می توان به موقع 
به سرانجام رساند بی بهره می مانیم و سنگ اندازی ها 

و بروکراسی های اداری آن را از انتفاع خارج می کند.
 این فعال حوزه کار در عین حــال کاهش مداخالت 
دولتی و حذف مقررات زائد را در بهبود فضای کســب 
و کار موثر خواند و گفــت: کاهش مداخالت دولتی در 
تمام دنیا به عنوان یک نسخه قابل قبول به اجرا درآمده 
و نتایج مثبتی به دنبال داشته است. اگر شرایط برای 
ورود بخشــهای غیردولتی فراهم شود، نقش نهادها و 
دستگاههای دولتی کمتر و بخش خصوصی پر قدرت 
ظاهر می شود و با تکیه بر توان خود بخشی از اقتصاد را به 
دست گرفته و سرمایه گذاریها در مسیر رشد و شکوفایی 

اقتصاد صورت می گیرد.

معاون بازرسی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران از کشف ۱۰۰ تخلف در انبارها 
مربوط به احتکار، اختفا و... در چهار ماهه اول امسال 
خبر داد و گفت که طی ۲۰ روز گذشــته ۹۰ درصد 
کشــفیات احتکار مربوط به الســتیک و ۱۰ درصد 
مربوط به لوازم خانگی بوده است.سعید محمدی پور 
اظهار کرد: در چهار ماهه نخســت امســال بیش از 
۸۷۰۰ مورد بازرسی  کاال و خدمات انجام شده است. 
شهرستان های استان تهران هم  ۱۴ هزار بازرسی از 
کاال و خدمات انجام داده انــد و از مجموع ۲۲۵ هزار 
بازرسی در سطح استان تهران بیش از ۲۲ هزار پرونده 
تشکیل و به تعزیرات ارسال شده که ارزش این پرونده 

ها معادل ۳۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی در ادامه درباره عملکرد معاون بازرسی و نظارت 
سازمان صمت در حوزه قاچاق، گفت: در چهار ماهه 
اول امســال حدود ۲۰ هزار بازرسی در حوزه کشف 
کاالی قاچاق انجام شده و ۲۶۵ مورد منجر به تشکیل 
پرونده تخلف به ارزش ۱۲۱ میلیارد ریال شــده که 
نسبت به رقم ۸۲ میلیارد ریال در مدت مشابه سال 
قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. همچنین به 

گفته این مقام مسئول، در چهار ماهه امسال ۱۳ هزار 
بازرسی از نانوایی ها انجام شده،  ۲۳۰۰ گزارش پرونده 
به ارزش ۱۲ میلیارد ریال تشــکیل شده و بیشترین 
شــکایت در حوزه نان درخصوص قیمت، کیفیت و  
وزن نان است.محمدی پور همچنین از ارسال  ۱۵ هزار 
شکایت به ســازمان صمت در این مدت خبر داد که 
شش هزار مورد تخلف محرز شده و گفت: در این مدت 
گشت های مشترکی با تعزیرات، دادستانی و ناجا نیز 
انجام شده که منجر به کشف ۲۸۰۰ تخلف شده و این 
تخلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 

۱۰۰ درصدی داشته است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت تهران با اشاره 
به کشف ۱۰۰ تخلف در انبارها مربوط به احتکار، اختفا 
و...، اظهار کرد: لوازم احتکار شده شامل لوازم خانگی، 
قطعات خودرو، خودرو، ماسک، لوازم شوینده، مواد 
غذایی و...بوده است. همچنین در بیست روز گذشته 
بیشــتر روی احتکار خودرو کار شــده و ۹۰ درصد 
کشفیات در این مدت مربوط به الستیک و ۱۰ درصد 
مربوط به لوازم خانگی بوده است که ارزش آنها ۴۳۰ 

میلیارد ریال بوده است.

این روز ها اگر ســری بــه بازار 
مســکن بزنید متوجه خواهید 
شــد که قیمت ها در این بازار از 
سوی فروشندگان، روزانه تعیین 
می شــود و قیمت هــا به حدی 
رسیده که خرید و فروشی انجام نمی شود و معمالت بازار مسکن 
صفر شده است. در این اوضاع، تنها یک راهکار از سوی مسئولین 
دولتی شنیده می شود و آن راه اندازی بورس امالک و مستغالت 
و فروش متری مسکن در بورس اســت. این در حالی است که 
بسیاری از کارشناســان و فعاالن بازار معتقدند که راه اندازی 
بورس امالک سازوکار مشخصی ندارد و موجب افزایش نجومی 
قیمت مسکن خواهد شد. بازار مسکن در ایران در ماههای اخیر 
به دالیل بسیاری دستخوش تغییرات زیادی شده  به رغم افزایش 
بی سابقه قیمت ها رکود سنگینی را شاهد است. انبوه سازان فایل 
های خود را از بازار مسکن و اجاره بها خارج کرده اند و در انتظار 
افزایش دوباره قیمت ها و عرضه واحدها برای سودآوری بیشتر 
هستند.  در ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
در نشستی که با فعاالن بازار سرمایه داشت، از راه اندازی بورس 
امالک و مستغالت در هفته جاری خبر داد و گفت: بسیاری از 
سازمان ها، همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان 
امام، تأمین اجتماعی و دانشــگاه آزاد اعالم آمادگی کردند تا 

امالک خود را در این بورس قرار دهند.

راه اندازی بورس امالک و مستغالت هزینه های 
انبوه سازی را کاهش می دهد؟

مدیرعامل بورس تهران نیز با بیان اینکــه راه اندازی بورس 
امالک و مستغالت می تواند هزینه های انبوه سازی را کاهش 
داده و بازار ساخت و ساز را به یک بازار شفاف تبدیل کند، ادامه 
داد: با ایجاد بورس مسکن، امکان خرید متری مسکن متناسب 
با بودجه خانوارها فراهم می شود؛ همچنین امکان وثیقه گذاری 
سهام عدالت برای دریافت وام های خرید نیز در این بازار و نیز 
امکان اجرای فرآیند اجاره به شرط تملیک در پروژه های انبوه 
سازی پیش بینی شده اســت. به گفته صحرایی در بورس 
امالک، امکان خرید و فروش امتیاز تراکم، پروانه ساختمانی، 

حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن و دیگر امتیازات مرتبط 
با بخش مسکن برای تأمین مالی سازمان های مرتبط قابل 

معامله به صورت شفاف وجود دارد.

خرید متری مسکن در جوادیه با الهیه و زعفرانیه 
یکی نیست

اما تحلیلگر مســائل اقتصادی و مشــاور وزیر ســابق راه و 
شهرسازی در رابطه با این موضوع گفت: راه اندازی بازار بورس 
امالک و مستغالت در سطح جهانی سابقه زیادی ندارد و بورس 
مسکن وجود نداشته است. بورس بیشتر برای مواردی است که 
بتوان برای آن از نظر اندازه و مشخصات استاندارد تعیین کرد و 

یکسان سازی قیمت را مانند بورس طال، کاال، سهام و این دست 
کاالها در نظر گرفت. تا به حال مسکن در جایی برای عرضه در 
بازار بورس مورد استفاده قرار نگرفته است. گفته می شود که 
قرار است معامالت در این بازار در ازای خرید متراژ انجام شود، 
اما قیمت خرید متری مسکن در الهیه، زعفرانیه و جوادیه بسیار 
متفاوت است و در حقیقت به یکسان سازی نخواهیم رسید.

اگر در مجتمع های خاصی بخواهد این کار صورت بگیرد که 
قبل از این، چنین کاری صورت گرفته و صندوق های زمین و 
مسکن در این زمینه وجود داشته اند که برای مجتمع خاصی 
سرمایه جمع می کردند ولی متاسفانه موفق نبودند و ما تجربه 
این اتفاق را در گذشته داشته ایم. بنابراین همانگونه که مطالعه 
کردم کسی نمی تواند به صراحت بر روی این موضوع اظهار 
نظر کند ولی آنچه که مسلم است وقتی مسکن وارد بورس 
شود حتی می تواند برعکس عمل کرده و قیمت متراژ زمین 
را افزایش دهد، اما االن برای قضاوت در این باره بســیار زود 
است و امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفتد و روی این موضوع 

فکر کرده باشند.

تکذیب راه اندازی بورس مسکن
سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اما در 
رابطه با اجرایی شدن بورس امالک گفت: اگر قرار باشد بورس 
مسکن راه اندازی شود، باید این طرح ابتدا در مجلس تصویب 
شده و ساز و کار آن مشخص شود؛ تا کنون این پیشنهاد در 
مجلس مطرح نشده و برای راه اندازی بورس مسکن هم فعال 

در مجلس برنامه ای وجود ندارد.

بورس امالک می تواند سبب گرانی بیشتر مسکن می شود

تحمیل گرانی به بازار مسکن
بورس امالک و مستقالت نیامده رفتنی است

بورس امالک قابلیت اجرایی شدن ندارد
بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن

راه اندازی این بورس گره ای از گره های بازار مسکن باز نخواهد کرد والبته این بازار را دچار مشکالت بسیار دیگری می کند. امروز بازار مسکن نیازمند تولید و عرضه است تا کمی از این نوسانات بی سابقه فروکش کند . چرا باید مسئوالن با 
خرج هزینه ای هنگفت در حالی که می دانیم این طرح قابلیت اجرایی ندارد و نیامده رفتنی است، اصرار به انجام این کار دارند. برای راه اندازی بورس امالک و مستقالت باید هزینه ای بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان خرج شود که به نظر بسیاری 
این هزینه الزم نیست و می توان با همین سازوکارهایی که در بازار وجود دارد بازار مسکن را به ساماندهی رساند. اگر در راه اندازی بورس امالک موفق عمل نشود و نتیجه ای که انتظار آن را داریم برآورده نشود چطور می توان سرمایه فوق 
سنگین ۵ هزار میلیارد تومانی را جبران کرد.  چرا نباید از راهکاری را که می دانیم صد در صد جوابگو خواهد بود استفاده کنیم. تولید مسکن امروز بسیار کم است و متقاضیان با کمبود واحدهای مسکونی روبرو هستند. این موضوعی نیست 
که تنها من و کارشناسان دیگر از آن مطلع باشند بلکه خود دولت و متولیان نیز از آن باخبرند. به همین منظور هنوز که این طرح اجرای نشده بنابراین بهتر است به فکر اجرای راهکارهای منطقی باشیم. در حال حاضر اجرای این طرح یک 
تصور را در ذهن ها ایجاد می کند و آن هم شناخت ناکافی طراحان آن نسبت به اقتصاد مسکن است. به واقع هدف از راه اندازی بورس امالک و مستغالت چیست. آیا هدف کمک به واگذاری امالک مازاد بانک ها و نهادهای دولتی در راستای 
اجرای قانون رفع موانع تولید بوده یا خانه دار کردن تدریجی مردم. جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت تولید مسکن جزو اهداف طراحان بوده یا ارائه طرحی خام برای فرونشاندن تب و تاب بازار امالک. هیچ کدام از این سوالها 

در حال حاضر با راه اندازی بورس امالک جوابی ندارند چراکه این طرح اصال هیچ کدام از این مشکالت را مرتفع نخواهد کرد. 
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حاشیه امن سرمایه گذاری در بازار طال
مسعود یزدانی، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

نوسانات قیمت طال به عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد که اولین و مهم ترین آن عوامل خارجی است. در روزهای اخیر بخصوص روز گذشته شاهد افزایش تاریخی قیمت انس جهانی بودیم که ثاثیر آن بر بازار طال و سکه غیرقابل کنترل بود. 
روز گذشته قیمت طال در بازارهای جهانی رکورد بی سابقه ای را ثبت کرد که در طول تاریخ معامالت طال بی سابقه بوده است.

بازار طال و سکه در ایران هم چنین از عوامل درونی نیز تاثیرمی پذیرد. بازارهای موازی در حال افزایش قیمت روزانه هستند و بازار ارز اصلی ترین بازارای است که بر نرخ سکه و طال تاثیر می گذارد. بازارهای داخلی خودرو، مسکن و ... نیز با افزایش 
قیمت بر روی بازار طال اثر گذاشته اند. از طرفی دیگر با توجه به بحران ویروس کرونا در جهان، بورس، نفت و پتروشیمی محدوده شده اند. بنابراین سرمایه های ذخیره شده باید به سمتی حرکت می کرد که دارای گردش و حاشیه امن بود. بنابراین 
بهترین کاالیی که می توان آن را خرید و فروش کرد، طال و سکه است.  مردم همواره در مواقع بحران به دنبال بازارهای امن و سودآور هستند. تمام سرمایه ها به سمت بازار طال سرازیر شده و تقاضا باال رفته است. مادامیکه تقاضا در بازار زیاد باشد با 
افزایش قیمت ها مواجه خواهیم بود. مشکالت ارزی کشور این روز ها برای همه معلوم و آشکار است. ضمن اینکه تهیه ارز نیز برای کشور مشکل شده و با محدودیت منابع تامین ارز مواجه شده ایم. بنابراین مسائل آشفتگی بازار سکه و طال در چند 

ماهه اخیر به لحاظ قیمت، به دلیل افزایش نرخ انس جهانی، کرونا ویروس و نوسانات افزایشی نرخ ارز رخ داده است.

بر اســاس پیش بینی های 
صورت گرفته افزایش قیمت 
انواع سکه در بازار همچنان 
در مدار صعودی خواهد ماند. 
این در حالی اســت که  بازار 
طال روز گذشته شــاهد رکوردشکنی تاریخی قیمت 
طال در بازارهای جهانی بود. در  بازار طال و سکه شاهد 
رکوردشکنی تاریخی بهای انس جهانی در قله ۱۹۴۱ 
دالری بودیم. بر این اساس در بازار داخلی سکه بهای 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به قیمت ۱۱ 

میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام طرح 
قدیم نیز با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله 
شد. نیم سکه پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
ســه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک 
گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. 
همچنین یک گرم طالی خام ۱۸ عیار نیز به ارزش یک 
میلیون و ۵۲ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال 
نیز با بهای چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به فروش 
رسید. انس جهانی نیز با افزایش حدود ۴۰ دالر به بهای 
یک هزار و ۶۴۱ دالر معامله شد. این رقم در طول تاریخ 
معامالت طال بی سابقه است. با توجه به اینکه قیمت طال 
تابعی از بهای ارز و قیمت جهانی طال است، تا زمانیکه 
قیمت هر اونس طال گارد صعودی داشته باشد، به تبع 

در بازار داخل نیز قیمت سکه و طال نیز صعودی خواهد 
بود، همچنین نرخ ارز نیز اثرگذاری بسیار زیادی بر روی 
قیمت ها در بازار داخل دارد و رشد مجدد آن نیز ۱۰۰ 

درصد بر روی قیمت طال و سکه تاثیر می گذارد.
با توجه به اینکه پیش بینی ها حاکی از آن اســت که 
طال در بازار های جهانی در یک ســال آینده به باالی 
۲۰۰۰ دالر افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین روند طال 
در بازار داخل نیز صعودی خواهد بود، این در حالیست 
که در بازار داخل بانک مرکزی باید به مانند چندین ماه 
ابتدایی سال گذشته مدیریت و کنترل بازار را در دست 
بگیرد و اجازه افزایش بی رویه قیمت دالر را ندهد، چرا 
که این مسئله اثر مستقیمی بر روی قیمت طال و سکه 

در داخل می گذارد.

در این میان، بازار خرید و فروش سکه، پررونق بوده به 
طوری که در برخی از روزها، خریدارانی که برای خرید 
سکه به طالفروشی مراجعه می کردند با پاسخ »نداریم، 
پیدا نمیشه« مواجه می شدند. درباره چرایی رشد عجیب 
و یکباره نرخ سکه به عوامل مختلفی مانند افزایش نرخ 
دالر، بی ثباتی بازارهای موازی و... اشاره شده است، که در 
میان آنها ادعای نقش معامالت گواهی سکه و بانک ها در 
افزایش نرخ سکه جلب توجه می کند. در بحبوجه جوالن 
قیمت ها در بازار سکه، برخی کارشناسان، بانک ها را به 
عنوان متهمان افزایش نرخ سکه معرفی کردند. به گفته 
آنها »چند بانک از طریق بازار بورس اقدام به خرید سکه 
از مردم با نرخ باالتر  کردنــد و نمی دانیم با چه اهدافی 

دست به این کار زدند.«

ركوردشکنی تاریخی قیمت طال در بازارهای جهانی رقم خورد

مقاومت سکه و طال در برابر کاهش قیمت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مهلت ثبت نام وام کرونا تمام شد

پرونده اپراتورها به تعزیرات ارجاع  شد

قیمت مرغ همچنان در اوج

کوتاه شدن زمان شروع کسب و کارها در کشور
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تسهيالت مقابله با كرونا به 260 شركت دانش بنيان رسيد
شــرکت های دانش بنیان، خالق و همچنین شــتابدهنده ها و مراکز فضای کاری 
اشــتراکی از جمله بنگاه های اقتصادی هســتند که از همه گیری شیوه ویروس 
کووید 19 آسیب دیدند. صندوق نوآوری و شــکوفایی در سه مرحله به این مراکز 
تسهیالت مقابله با کرونا پرداخت کرد.این تسهیالت در سه مرحله پرداخت شده 
است. در حال حاضر، مرحله سوم این بسته تسهیالت آغاز شده است و شرکت های 
متوســط و بزرگ دانش بنیان در حال ثبت نام برای دریافت تســهیالت هستند. 
در مرحله اول پرداخت تســهیالت به شرکت های آســیب دیده از بحران کرونا، 
شرکت های دانش بنیان کوچک، شتابدهنده ها و مراکز کار اشتراکی، تحت پوشش 
قرار گرفتند. شرکت های دانش بنیانی، کوچک محسوب می شوند که فروش آنها 
کمتر از 20 میلیارد ریال یا تعداد نیروهای شاغل در آن شرکت کمتر از 50 نفر باشد. 
سقف تسهیالت در نظر گرفته شده توســط صندوق نوآوری و شکوفایی برای این 
گروه هدف، 5 میلیارد ریال با نرخ بهره 9 درصد است. درمجموع درخواست  260 
شرکت دانش بنیان کوچک مورد تایید قرار گرفت و مبلغ 900 میلیارد ریال وام به 
آنها پرداخت شد. 61 شتابدهنده و مراکز کار اشتراکی نیز در مجموع 300 میلیارد 
ریال تســهیالت مقابله با کرونا دریافت کردند.در مرحله دوم این طرح، برای ثبت 
نام شرکت های خالق، اعالم فراخوان شد. صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری 
دبیرخانه زیست بوم حمایت از صنایع خالق، درخواست بیش از 85 شرکت خالق 
را مورد تایید قرار داد. شرکت های خالق تا سقف 4 میلیارد ریال وام مقابله با عوارض 
ناشی از همه گیری ویروس کووید 19 دریافت کردند. سود این تسهیالت نیز 9 درصد 
در نظر گرفته شد. مرحله سوم این طرح از روزهای پایانی تیر ماه سال جاری آغاز 
شده است. در مرحله سوم طرح، شرکت های دانش بنیان متوسط و بزرگ می توانند 

برای دریافت تسهیالت اقدام کنند. سقف این تسهیالت 100 میلیارد ریال است. 

فعاليت آرون گروپ تعطيل شد
خرید و فروش آنالین طال در ایران قانونی نیســت و این اقدامات شــائبه 
وقوع کالهبرداری احتمالی را در ذهن متبادر می کند. سایت آرون گروپ 
اقداماتی فریبکارانه برای جذب اعتماد مشتریان خود در سایت انجام داده 
بود؛ از جعل نماد ساماندهی بدون داشتن این نماد تا تغییر ماهیت جلسه 
خود با پلیس فتا به جلسه هم اندیشی، از جمله اقداماتی بود که این گروه 

برای اعتبار بخشی به فعالیت خود انجام داده بود.
پس از پیگیری های فراوان، آرون گروپ در بیانیه ای اعالم کرد که به طور 
کامل آرون گروپس با طالی آرون )آرون دریک رخشــان( قطع همکاری 
کرده اســت و ادامه فعالیت در ایران برای این شرکت میسر نیست. آرون 
گروپس برخی از دالیل پایان فعالیت خود در ایران را به شــرح ذیل اعالم 
کرد: تحریم های اعمال شده بر کشور، محدودیت های حمایت از سرمایه 

گذاری، لزوم تبعیت از قوانین بین المللی و... .
البته با نگاهی به آغاز فعالیت این سایت در کشور به راحتی می توان فهمید 
موارد اعالمی شــاید تنها بهانه هایی برای پایــان دادِن به ظاهر موجه، به 
فعالیت غیرقانونی این گروه در ایران باشــد. طبق اعالم منابع آگاه مدیر 
عامل این شرکت که قبل از شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان، 
به خارج از کشور سفر کرده بود با احضاریه نهادی امنیتی مواجه شد و کرونا 
را بهانه ای برای عدم حضور به موقع خود در زمان تعیین شده در این نهاد 
اعالم کرد.چند نکته در این بین قابل توجه اســت: زمان آغاز فعالیت این 
شرکت در ایران تحریم ها در کشور وجود داشته، محدودیت های سرمایه 
گذاری بوده و قوانین بین المللی در جای خود وجود داشــته اند پس تنها 
این موارد بهانه هایی است برای پایان دادن به کاری غیر قانونی در کشور! 
آرون گروپس در ایران وجود خارجی نداشته و تمامی مجوزها به نام آرون 
دریک رخشان با مدیریت فرزاد وجیهی انجام شده است، حال جدا کردن 
آرون گروپس و آرون دریک رخشــان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 
در جاییکه حتی صاحب امتیاز ســایت آرون گروپس شرکت آرون دریک 
رخشان معرفی شده است. در تاریخ 22 تیر 1399 فرزاد وجیهی با دریافت 
کلیه سهم الشراکه خود از شرکت آرون دریک رخشان خارج شد. حال سوال 
اینجاست که آیا سازمان های نظارتی و قضایی و اتحادیه طالفروشان برای 
فعالیت غیر قانونی این شرکت در کشور و همچنین جعل نمادهای دولتی، 

اقدامی خواهند کرد؟

نماینده مردم دلیجان و محالت در مجلس شورای اسالمی:
2۵ هزار شركت دانش بنيان بايد تا سال 1400 در 

كشور ايجاد شود
 نماینده مردم دلیجان و محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر شش هزار شرکت دانش بنیان در کشــور تاسیس شده است، گفت: تا سال 

1400 باید 25 هزار شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شود.
حجت االسالم علیرضا سلیمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پارک علم 
و فناوری استان مرکزی در نشست مشترک با رئیس و کارکنان این پارک با اشاره 
به اینکه آمایش استان بر اساس استعداد یابی باید به درستی صورت بگیرد اظهار 
داشت: در صورتی که این امر به شکل درست آن انجام نشود در حوزه توسعه علم و 
دانش با مشکل مواجه خواهیم بود.سلیمی با بیان اینکه تمرکز مدیران و محققان 
باید بر روی توسعه دانش باشد گفت: اینکه مدیران به بحث های زیرساختی بپردازند 
مشکل توسعه علمی را حل نخواهد کرد و فکر این محققان به بیراهه خواهد رفت.
نماینده مردم دلیجان و محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تا سال 
1400 باید 25 هزار شرکت دانش بنیان  در کشور ایجاد شود عنوان داشت: تاکنون 
شش هزار شرکت تاسیس شده است که باید دید این امر یعنی چهار برابر شدن این 
شرکت ها تا یک سال آینده تحقق پذیر هست یا خیر.وی بیان داشت: باید به علم 
گرایی توجه بیشتری شود و این گونه نباشد که مسئولین سیاسی بدون علم در راس 
قرار داشته باشند و نخبگان دارای علم و سواد هیچ راس و نظری نداشته باشند چرا 

که این گونه کشور با مشکل برخورد خواهد کرد.

انتشار نخستين ارز ديجيتال دارای پشتوانه بانك 
مركزی

لیتوانی برای نخستین بار در جهان، واحد پول مجازی )رمزارز( دارای پشتوانه بانک 
مرکزی را منتشر کرد.

به گزارش یورو نیوز، همه گیر شــدن بیماری کووید19 در جهان زمینه توســعه 
مبادالت دیجیتالی را بیش از پیش فراهم کرده اســت چرا که روز به روز به تعداد 
افرادی که تمیایل دارند پرداخت های خود را بدون استفاده از سکه ها و اسکناس های 

فیزیکی مرسوم انجام دهند، افزوده می شود.
در چنین شــرایطی لیتوانی رمزارزی را با نام »ال بی کوین«)LBCOIN( منتشر 
کرده که در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتالی رایج از جمله بیت کوین این ویژگی را 
داراست که از پشتوانه رسمی بانک مرکزی یک کشور برخوردار است. ال بی کوین 
 )Blockchain(نیز همچون دیگر رقبای سنتی خود بر پایه فناوری زنجیره بلوکی
طراحی شده است. این زنجیره بلوکی در واقع شبکه ای از اطالعات گسترده اینترنتی 
فعال شده، درست مثل یک دفتر بزرگ ثبت دیجیتالی معامالت که بر مبنای اصول 
باز بودن، عدم تمرکز و غیرقابل هک بودن طراحی شده است. این سکه نقره ای به 
شکل کارت های اعتباری طراحی شده و بر روی آن اعالمیه استقالل خواهی لیتوانی 

و تصویر بیست امضاء کننده آن در سال 1918 میالدی نقش بسته است.

اخبار

جشنواره سیزدهم وب و موبایل ایران: احتماال کامال آنالین
شورای سیاستگذاری جشنواره وب و موبایل ایران با صدور اطالعیه ای آغاز به کار فعالیت های سیزدهمین دوره این رویداد را اعالم کرد. در این اطالعیه با تاکید بر شرایط خاص حاکم بر کشور 

به دلیل همه گیری کرونا و مشکالت اقتصادی، برگزاری پرقدرت جشنواره همچون سال های گذشته، با راه و روش های تازه و استفاده حداکثری از زیرساخت های آنالین به منظور مشارکت 
حداکثری فعاالن وب و موبایل ایران از سراسر کشور به عنوان اولویت اصلی امسال معرفی شده است.

 هیــچ کاالیــی را در بازار 
نمی توانیــد پیدا کنید که 
از گرانی هــای چندین و 
چند باره امســال در امان 
مانده باشــد در این قصه 
گرانی، خودروهای وارداتی که پیش از این کاالی 
لوکس به حســاب می آمد، این روزهــا پای خود 
را از الکچری بودن فراتر گذاشــته و بد نیست آن 
را »فوق لوکس« بخوانیم! کافی اســت ســری به 
نمایشگاه های خودرو که در خرید و فروش این نوع 
خودروها فعال اند، بزنید تا با یک حساب سرانگشتی 
متوجه شوید که با همان پول می توانید یک خانه 
 در مناطق جنوب شهر و نه حوالی شهر! خریداری 

کنید. 
شاید کسی فکرش را نمی کرد در این بازار مکاره، 
روزی خودروهایی که خرید آن در توان هر کســی 
نبود، اکنون گران تر از همیشه خرید و فروش شوند. 
افزایش نرخ ارز و تحریم ها همزمان با مشکالت سد 
راه ترخیص خودروها از گمرک قیمت این خودروها 
را در بازار با افزایش چشمگیری همراه کرده است. 
این در حالی است که حدود 3 هزار خودرو وارداتی 

پس از چندین ســال در گمرک خاک می خورند و 
دولت سنگی پیش پای واردکنندگان آنها قرار داده 

که مانع ورود آنها به بازار می شود. 

آخرین وضعیت پرونده خودروهای دپویی
به دنبال انتشــار اخباری از بسته شــدن پرونده 
ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه تا 

پایان مدت مصوبه ترخیص خودروها، دو ماه دیگر 
باقی مانده اســت، اعالم کرد که مشکل اصلی در 
 روند کار پیش از رسیدن به گمرک برای ترخیص

است. 
دبیر انجمن واردکنندگان گفت: متاســفانه بیشتر 
مشــکل ما در اداره کل مقررات و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اســت که کارها 
به گمرک ختم نمی شود و واردکنندگان نمی توانند 
خودروهای خود را ترخیص کننــد. دلیل این امر 

نیز این اســت که بســیاری از آنها که سه تا چهار 
ســال پیش اقدام به واردات خودرو کــرده  بودند، 
آن زمان فعال اقتصــادی و تاجر در واردات خودرو 
بودند اما حال که مسائل ترخیص حل شده و قرعه 
بر آزادسازی خودروها شــده و واردکننده می تواند 
خودروی خود را ترخیص کند، از وی کارت بازرگانی 
خواسته می شود.»کســب و کار« در گفتگو با دو 
کارشــناس، پیش بینی آنها را از این بازار بررسی 

می کند. 

افزايش قيمت خودروهای وارداتی نتيجه سياست گذاری های اشتباه دولت است

گرانی  افسارگسیخته  خودروهای  وارداتی 
بازار خودروهای وارداتی عيان ترين محل ناكارآمدی مديريتی اقتصادی دولت

دور باطل ترخيص خودروهای دپوشده در گمرک

حباب قیمتی خودروهای وارداتی 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

نتیجه کمبود عرضه خودروهای وارداتی وضعیتی است که در حال حاضر در بازار می بینیم. فرایند مهندسی دولت برای افزایش قیمت خودروی خارجی با هدف توجیه افزایش قیمت خودروی داخلی انجام شد. این 
فرایند مهندسی، دو سال و نیم تا سه سال زمان برد و این زمان بردن باعث شد که خودروسازان، قیمت خودروی خارجی را تا حد زیادی افزایش دادند. به همین دلیل خودروسازان داخلی قابل توجیه دانستند که قیمت 
خودروهای خود را افزایش دهند. قیمت فعلی خودروهای خارجی حباب است. حباب به این مفهوم است که اگر قیمت خودروی وارداتی را تقسیم بر نرخ ارزی آن از سایت های خارجی استخراج کنید، دالر آن حدود 80 
هزار تومان می شود و معلوم است که این قیمت غیرواقعی است؛ اما اینکه قیمت غیرواقعی است به این مفهوم است که این کاال به این قیمت ارزش ندارد. پیش بینی آتی این است که قیمت خودروی خارجی از میزان 
کنونی بیشتر نخواهد رفت زیرا بازار اشباع ارزش شده و توانایی خرید هم برای متقاضیان وجود ندارد. مقصر افزایش قیمت و کمبود خودروهای وارداتی تا 70 درصد دولت و 30 درصد هم تحریم هاست چون این عملیات 
قابلیت مدیریت داشت که متاسفانه ما هر چه گفتیم مسئوالن توجه نکردند و راه خود را رفتند چون هدف آنها این بود که زیان های انباشته 20 ساله خودروسازان داخلی را طی یکی، دو سال از جیب مردم جبران کنند. 
خودروی خارجی کاالی شاخص است. به طور مثال زمانی که سانتافه 2018 صفر کیلومتر یک میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت می خورد، کارکرده 2018 آن یک میلیارد و 400 و مدل 2017 یک میلیارد و 100 
خواهد بود. زمانی که هاوال را با آن می سنجند هاوال 400 میلیون شده است. با این حساب سانتافه یک میلیارد و 400 تومان قیمت خواهد خورد. قیمت این خودروها شاخص است و براساس تئوری ظروف مرتبطه، 
وقتی اولی را پر کنید بقیه ظروف نیز سرریز می شود. دولت مهندسی بازار کرد و خودروی خارجی را از رده خارج کردند. قیمت آن را باال بردند. ازاین رو گپی برای افزایش قیمت خودروی داخلی باز شد. اگر انحصار بازار 
از دست خودروهای داخلی خارج و بازار باز شود قیمت ها شدیدا کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی ما به دلیل تنگنای ارزی دولت، انتظار ازسرگیری واردات را نداریم؛ ولی رسمش این نبود که 4 سال بازار را مهندسی 
و ریشه همه واردکنندگان را خشک کنند. به عالوه ما راهکارهای مختلفی ارائه دادیم برای اینکه با استفاده از ارز موجود در خارج از کشور متعلق به اشخاص بتوانیم خودرو وارد کنیم و به قیمت، تحویل مردم بدهیم 
اما متاسفانه دولت اجازه نمی دهد. 25 هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان است که می خواهند آن را از جیب ما جبران کنند. آخرین مدلی که از خودروهای وارداتی در بازار است مدل 2018 است. یک سری از این 
خودروها 4 سال است که در گمرک مانده است و به تدریج وارد بازار می شود اما 3 هزار دستگاه دیگر هنوز در گمرک است که وارد بازار می شود. اما از این تعداد هزار دستگاه تحت نظر مرجع قضایی توقیف است. بازار 
داخل نیاز به یک میلیون و 400 هزار خودرو در سال دارد که سه سال است که نتوانسته ایم این تقاضا را پاسخ دهیم. سال گذشته 700 هزار دستگاه و دو سال قبل 900 هزار دستگاه کمبود در بازار داشتیم. امسال هم 

تاکنون این نیاز 150 هزار دستگاه برآورد شده است. پس این بازار هنوز ماشین می خواهد و با 50 هزار دستگاه خودرو مشکل این بازار حل نمی شود. 

تورم خودروهای وارداتی فراتر از تورم عمومی 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

قیمت همه کاالها ازجمله خودروهای وارداتی متاثر از سیاست های غلط پولی و بی انضباطی مالی دولت در کشور در حال افزایش است که از آن به عنوان تورم افسارگسیخته یاد می شود؛ ولی در مورد موضوع خاص 
خودروهای خارجی حدود 4 سال که واردات آن ممنوع شد؛ یعنی از دولت یازدهم در دوره وزارت آقای نعمت زاده موضوع خودروهای خارجی چالش برانگیز و باعث شد یک تورم فراتر از تورم متوسط کشور در این حوزه 
اتفاق بیفتد. در حال حاضر با توجه به دو نکته، این خودروها در بازار کمیاب و نایاب و تبدیل به یک کاالی واقعا سرمایه ای شده است. نکته نخست این است که ممنوعیت واردات در این بازار 3 سال است که تداوم داشته 
و در عین حال خودروهای موجود در گمرکات هم با مشقت های بسیار و هزینه های اضافه وارد بازار شدند. نتیجه این شد که ارزش خودروهای تولید داخل نسبت به دالر دائما منفی می شود و نرخ افزایش قیمت آنها 
در بازار نسبت به افزایش قیمت دالر کمتر بوده؛ ولی خودروهای خارجی با شیب بیشتری از نرخ دالر جلو رفتند و عمال وضعیت بازار به این شکل شده که ما باید یک ماشین 2013 را به قیمت 4 تا 5 برابر قیمت صفر 
کیلومتر آن در خارج خریداری کنیم. به طور مثال لندکروز در بازار ایران 200 هزار دالر است اما مدل صفرکیلومتر آن در خارج 50 هزار دالر است. یک ماشین 6 سال کارکرده را 4 برابر قیمت 2021 آن در بازار ایران 
معامله می کنند. بازار خودروهای وارداتی یکی از عیان ترین محل های ناکارآمدی مدیریتی اقتصادی دولت در طول سال های گذشته بوده که اجحاف وحشتناکی در حق مصرف کننده شده است چون واردات این 
خودروها ممنوع و دورنمای این بازار هم این است که دولت به هیچ عنوان حاضر نیست بپذیرد که این بازار می تواند در خارج از »حلقه دوستان« شکل بگیرد. »حلقه دوستان« همان عبارتی است که آقای نعمت زاده 
دائما روی آن اصرار داشت که می گفت »واردکنندگان باید اهلیت داشته باشند.« وقتی ما صحبت از اهلیت می کنیم یعنی اینکه واردکنندگان باید فامیل و دوست ما باشند و اگر غیر از این باشند، اهلیت ندارند. این 
فساد سیستماتیکی است که سالیان سال با آن درگیر بودیم و در حال حاضر این موضوع با ممنوعیت واردات اتومبیل های وارداتی به شدت تشدید شده است. پیش بینی من این است که قطعا تا آخر سال قیمت ها باال 
خواهد رفت. در بازار خودروهای لوکس ضریب قدرت خرید مردم نسبت به خودروهای داخلی باالتر است و بعضا صاحبان این خودروها با گرانی پولدارتر هم می شوند. ولی به هر شکل در همه بازارها ازجمله بازار خودرو 

تحت تاثیر تورم زیاد از هم اکنون تا آخر امسال باید منتظر افزایش حدود 25 درصدی شاخص قیمت ها باشیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

وزیر اقتصــاد: برنامه ریزی می کنیــم تا در همه 
بانک ها به تدریج فرآیند احــراز هویت و دریافت 
تسهیالت، به صورت الکترونیکی انجام شود.احراز 
هویت و اعطای تســهیالت، الکترونیکی خواهد 
شــدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، 
آقای فرهاد دژپســند امروز در مراسم رونمایی از 
نسخه الکترونیکی ســفته و تسهیالت و اعتبارات 
دیجیتال افزود: اعطای تســهیالت به کســب و 
کار های آسیب دیده از کرونا، به صورت الکترونیکی 
در بانک ملــی امروز اجرایی می شــود و پیگیری 
می کنیم تا به تدریج در بقیــه بانک ها نیز به این 
سمت حرکت کنیم. وی با بیان اینکه دیجیتالی و 
هوشمند شدن اقتصاد، به بهبود فضای کسب و کار 
کمک می کند گفت: هم اکنون رتبه ایران در فضای 
کسب و کار در دنیا 140 است. دژپسند افزود: باید 

به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی اضافه کرد: رشــد 
اقتصادی نیازمند ســرمایه گذاری و تامین مالی و 

همچنین اســتفاده از ظرفیت هــای خالی تولید 
است که دیجیتال و هوشمند ســازی اقتصاد به 
این فرآیند کمک می کند؛ بنابراین گزارش آقای 
محمدرضا حســین زاده مدیرعامل بانک ملی نیز 
در این مراســم گفت: با اجرای ایــن طرح، همه 
مراحل افتتاح حساب احراز هویت و صدور سفته و 
همچنین ارائه تسهیالت، بدون حضور در شعبه و از 
طریق الکترونیکی در مدت کوتاهی انجام می شود 
و مشموالن دریافت تســهیالت کرونا می توانند 
از این قابلیت استفاده کنند.وی افزود: همچنین 
در گام بعدی به دارندگان سهام عدالت، اعتباری 
به میزان 5 میلیون تومان اختصاص خواهد یافت 
تا بتوانند در فروشــگاه ها از طریق آن خرید انجام 
دهند.حسین زاده اضافه کرد: فرآیند دریافت این 

تسهیالت نیز به صورت الکترونیکی و غیر حضوری 
انجام می شــود و کارت دیجیتالی غیرفیزیکی در 
اختیار آن ها قرار می گیرد و از طریق تلفن همراه 
می توانند در فروشــگاه ها خرید کنند.مدیرعامل 
بانک ملی ابراز امیدواری کرد این طرح تا عید غدیر 

عملیاتی شود.
 

رونمایی از نسخه الکترونیکی سفته
در مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
نسخه الکترونیکی ســفته و تسهیالت و اعتبارات 
دیجیتال رونمایی شــد.بر این اســاس از این به 
بعد ســفته ها قابلیت صــدور الکترونیکی دارد و 
قرارداد های مبتنی بر ســفته می تواند به صورت 
الکترونیکی انجام شود. همچنین بخش عمده ای از 

ارزیابی اعتباری افراد به شکل نظام مند و به صورت 
الکترونیکی انجام خواهد شد.معاون وزیر اقتصاد 
در این مراسم گفت: این اقدام در گام نخست برای 
تسهیالت حمایت از کسب و کار های آسیب دیده 
از کرونا آغاز می شــود و به سایر تسهیالت تسری 
خواهد یافت. محمد علی دهقــان دهنوی افزود: 
دلیل اصلی ضعف در رشــد اقتصادی در کشــور 
موضوع تامین مالی است و اگر تنگنا های اعتباری 
را رفع کنیم بیشــترین نقش را در رشد و توسعه 
دارد.وی افزود: یکی از مشکالت کشور این است که 
اعتبارات به اندازه به دست مردم نمی رسد و مردم 
قادر نیســتند دارایی های خود را به عنوان وثیقه 
برای دریافت اعتبارات قرار دهند و فرآیند اعطای 
اعتبــار پیچیدگی و زمان بــری طوالنی دارد.وی 
گفت: این طرح یکی از طرح ها در راستای راهبرد 
کلی توسعه اقتصاد هوشمند و گسترش ابزار های 
الکترونیکی برای تســهیل فضای کسب و کار در 

وزارت اقتصاد است.

قیمت بیتکوین پس از یک دوره ثبات نسبی حاال 
برای اولین بار پس از ماه ژوئن به بیش از 10 هزار 
دالر صعود کرد. براســاس گزارش ها، این رمز ارز 
در ســاعت 12:31 دقیقه ظهر به وقت سنگاپور 
با قیمت 10.196.27 دالر معامله شــده است که 
2.55 درصد باالتر از قیمت آن در 24 ساعت قبل 
محسوب می شود.آخرین عبور بیت کوین از مرز 10 
هزار دالر را در 3 ژوئن شاهد بودیم و سپس با یک 

کاهش تدریجی قیمت به کمتــر از 10 هزار  دالر 
بازگشت؛ اما در طول 7 روز گذشته قیمت بیتکوین 
11 درصد رشــد داشته اســت.ویجی آیار، مدیر 
شرکت سرمایه گذاری لونو که در زمینه رمز ارزها 
فعالیت می کند، در مصاحبه با CNBC اعالم کرد 
که بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ بیت کوین قصد 

دارند با فروش بیت کوین های خود به ورودی های 
جدید، قیمت را کاهش دهند و درنتیجه این رمزارز 

را برای معامله گران جذاب تر کنند.
آیار می گوید: »البته به نظر نمی رسد چنین اتفاقی 
رخ دهد. آنچه احتماال شــاهد هستیم همکاری 
سرمایه گذاران بزرگ و معامله گران برای افزایش 

قیمت به بیش از 10 هزار دالر و سپس باالتر از 10 
هزار و پانصد دالر؛ یعنی مقاومتی قدرتمند است 

که بیشینه قیمت سابق را نشان می دهد.« 
او ادامه می دهد: »ما هنوز سطح 10 هزار و پانصد 
را نشکسته ایم، درصورت شکســت این مقاومت 
بیت کوین احتماال تا 15 هــزار دالر پیش خواهد 
رفت. همه نشــانه ها همین مســیر را نشان می 

دهند.«

سرمقاله

وزير اقتصاد:

احراز هویت و  اعطای تسهیالت الکترونیکی خواهد شد

قیمت بیت کوین به بیش از ۱۰ هزار دالر رسید
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