
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کاال 
و ارز در فضای مجازی را تعیین و در درگاه اینترنتی این کارگروه به نشــانی 

www.internet.ir قرار داد.
به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در 
فضای مجازی، مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کاال و ارز در فضای 
مجازی را تعیین و در بند »ک« از فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای 
مجازی در درگاه اینترنتی این کارگروه به نشانی www.internet.ir قرار 
داد.این مصادیق طی فرآیندهای فنی و کارشناســی از سوی کمیته رصد و 

پایش قاچاق کاال و ارز در فضای مجازی ذیل قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در سطح عرضه تهیه و به کارگروه تعیین مصادیق محتوای در فضای 

مجازی پیشنهاد شده بود.
این کارگروه در جلسه ۱۱۹ مورخ ۳۰ /۴ /۹۹ به ریاست دادستانی کل کشور 
مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کاال و ارز در فضای مجازی را تصویب 
و طی مکاتبه شماره ۱۴۰ /۱۳۹۹ /۲۲۲۵۸ /۹۰۰۰ مورخ ۶ /۵ /۹۹ ابالغ کرد.

بند »ک« از فهرســت مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مجرمانه 
مرتبط با قاچاق کاال و ارز بدین شرح است:

۱. هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فــروش کاال و یا ارز موضوع قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز)ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، آئین نامه 
اجرایی شناسه کاال و رهگیری کاال موضوع ماده ۱۳، ماده ۱۸، تبصره ۴ ماده 
۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل های ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ 
، ماده ۱۸ مکرر، ماده ۲۲ ، ماده ۲۵، ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز(
۲. هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی)بند خ ماده ۲ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل تأسیس، فعالیت 

، نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار(
در همین رابطه معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز طی مکاتبه ای با دبیرخانه کمیســیون های برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان های سراسر کشور، رصد 
و انعکاس این مصادیق در فضای مجازی اعم از درگاه های اینترنتی، اینستاگرام 
و شبکه های اجتماعی به دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کاال و ارز در 
سطح عرضه مستقر در دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق 

این معاونت را خواستار شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: 
تهرانی ها هر ۲۴ روز حدود ۵۸ هــزار تن و به اندازه وزن برج میــالد زباله تولید 
می کنند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری تهران، »نرگس رجایی« روز یکشنبه با اشــاره به دالیل اجرای طرح 
واگذاری مخازن جدید و حذف تدریجی مخازن یکهزار و ۱۰۰ لیتری از سطح شهر، 
بیان کرد: در تهران به طور متوسط روزانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن و به اندازه وزن 
۳۸ هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ )بدون بار و مسافر( پسماند تولید می شود.وی ادامه داد: 
واقعیت این است که مجتمع پردازش و دفع آرادکوه برای مدت نیم قرن محل دفن 
پسماندهای شهر تهران و حتی برخی از شهرها و روستاهای اطراف بوده است.وی 
افزود: با توجه به شرایط فعلی و محدودیت زمین باقی مانده تنها در صورت احداث 

مرکز دفن جدید می توان به دفن پسماندها طی ۱۰ الی ۱۵ سال آینده امیدوار بود 
و در غیر اینصورت و با ادامه روند فعلی تنها برای چند ســال آینده امکان دریافت 
پســماندها در این مجتمع وجود دارد.معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران با تاکید بر ضرورت تدبیر برای ساماندهی مشکل زباله در تهران، به روش های 
مدیریت پسماند طی دهه های گذشته پرداخت و عنوان کرد: طرح مکانیزاسیون 
خدمات شهری در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به صورت پایلوت در چند منطقه از 
تهران به مرحله اجرا درآمد و در نهایت در اواسط این دهه در کل شهر تهران فراگیر 
شــد.به گفته وی در قالب این طرح، مخازن ۱۱۰۰ لیتری مشکی رنگ در معابر 
مختلف شهر نصب و به تدریج به عنوان محلی برای ذخیره سازی موقت کیسه های 
حاوی پسماند خانوارها در میان شهروندان معرفی شد.»رجایی« با بیان اینکه نصب 

۵۳ هزار مخزن در اماکن مختلف شهر در گذر زمان با مشکالت زیادی همراه شد، 
اضافه کرد: از جمله مهمترین مشکالت می توان به حذف درب مخازن و گسترش 
حضور و فعالیت عوامل غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک در شهر تهران اشاره 
کرد.وی ادامه داد: حذف درب مخازن با انتشار بو و تکثیر حشرات موذی و فعالیت 
جانوران موذی مثل گربه و موش همراه بود و از طرفی ســهولت دسترسی عوامل 
غیرمجاز به پسماندهای خشک تفکیک نشده موجود در مخازن را فراهم کرد. وی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر طرح کاپ با هدف حذف و کاهش پدیده زباله گردی، 
کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدا به طور پایلوت در مناطق ۶، ۱۶، ۲۱ و ۲۲ 
اجرا می شــود، گفت: در طرح جدید، به طور کلی انتقال مخازن تفکیک پسماند 
تر و خشک به ۲۰۰ هزار پالک ثبتی در شهر تهران پیش بینی شده است.روند کار 

نیز بدین شکل است که بر اساس تعداد واحدها و خانوارها، دو مخزن مشکی برای 
پسماندهای تر و آبی رنگ برای پسماندهای خشک با ظرفیت متفاوت به هریک از 
ساختمان های تحت پوشش ارایه شده و با هماهنگی پیمانکاران پسماند تر و خشک 
مناطق، مخازن مشکی رنگ سه بار در هفته و مخازن آبی رنگ دوبار در هفته تخلیه 
می شود.رجایی اظهار امیدواری کرد که با اجرای طرح کاپ در تمامی مناطق تهران 
و ایجاد زیرساخت های الزم همچون اپلیکیشن های جمع آوری پسماند خشک به 
تدریج شاهد کاهش هزینه های حمل و انتقال پسماند و در نتیجه کاهش مصرف 
سوخت و آلودگی هوا، کاهش میزان پســماند ورودی به مجتمع آرادکوه، توسعه 
صنایع بازیافت، کاهش دفن و حفظ محیط زیست و افزایش خلوص پسماندهای تر 

و در نهایت تولید کمپوستی مرغوب تر در مجتمع آرادکوه باشیم.

نتایج نظرسنجی های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( در خصوص سبد غذایی 
خانوار ایرانی نشان می دهد ۸.۲ درصد از خانوارهای ایرانی طی یک سال گذشته گوشت 
قرمز مصرف نکرده اند.همچنین میزان مصرف نوشابه طی یک سال گذشته افرایش یافته 
است.به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی های ایسپا نشان می دهد ۴.۵درصد خانوارها در 
سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده اند. ۱۹.۲درصد نیز »چند روز در هفته«، ۳۵ درصد 
»چند روز در ماه« و ۱۹.۹درصد خانوارها نیز »چند روز در سال« گذشته نوشابه مصرف 
کرده اند. این بررسی ها همچنین نشان داد ۲۱.۱ درصد خانوارها اصاًل نوشابه مصرف نمی 
کنند. مقایسه نتایج نظرسنجی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می دهد، میزان مصرف 
نوشابه طی یکسال گذشته افزایش یافته است.در خصوص مصرف دوغ نیز، ۱۸.۶ درصد 
مردم گفته اند در خانواده شان هر روز دوغ مصرف می کنند. ۳۴.۹درصد گفته اند »در هفته 
چند روز« مصرف می کنند و ۲۸.۱درصد »در ماه چند روز« دوغ مصرف می کنند.همچنین 
۷.۹درصد پرسش شوندگان گفته اند »در سال گذشــته چند بار« دوغ مصرف کرده اند و 
۱۰.۴درصد اصاًل دوغ مصرف نمی کنند. این درحالی است که در نظرسنجی سال ۱۳۹۸ 
مصرف دوغ »در هفته چند روز« و »در ماه چند روز« به ترتیب ۵۰.۳درصد و ۲۳.۲درصد 

بوده است و ۵.۵درصد در نظرسنجی سال ۱۳۹۸ اصال دوغ مصرف نکرده اند.

میزان مصرف ماست و شیر در یکسال گذشته
بررسی های ایسپا همچنین نشــان داد ۲۶.۲ درصد مردم در یکسال گذشته هرروز شیر 
مصرف کرده اند. ۳۷.۴ درصد در هفته چند روز و ۲۲.۵ درصد در ماه چند روز در خانواده شان 
شیر مصرف می کنند. شایان ذکر است ۶ درصد افراد نمونه طی سال گذشته چند بار شیر 
مصرف کرده اند و ۷.۹ درصد گفته اند اصال شیر مصرف نمی کنند. میزان مصرف روزانه شیر 
یا چند روز در هفته در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. خرداد ۹۸، ۷۸.۲ درصد 
خانوارها هرروز یا چندروز در هفته شــیر مصرف کرده اند درحالی که این میزان در مرداد 
۹۹ به ۶۳.۶ درصد رسیده و کاهش داشته است.۳۵.۴ درصد خانوارها هرروز ماست مصرف 
کرده اند. ۴۱.۳ درصد چند روز در هفته و ۱۶.۷ درصد چندروز در ماه ماســت خورده اند. 
۳.۴ درصد گفته اند در سال گذشته چندبار ماست خورده اند و ۳ درصد اصاٌل ماست مصرف 
نمی کنند. طبق داده های خرداد ۹۸، ۸۷.۶ درصد خانوارها هرروز یا چندروز در هفته ماست 

مصرف کرده اند که این میزان در مرداد ۹۹ به ۷۶.۷ درصد کاهش یافته است.

از هر ۱۰ خانوار ایرانی، ۴ خانوار هر روز برنج مصرف می کند
یافته های نظرسنجی ایســپا نشــان می دهد، ۴۲ درصد خانوارها هرروز برنج مصرف 

می کنند. ۴۸.۲ درصد چند روز در هفته، ۸.۵ درصد چند روز در ماه و ۱ درصد چند روز در 
سال گذشته برنج مصرف کرده اند. ۰.۳ درصد نیز گفته اند اصاًل برنج مصرف نمی کنند. در 
مقایسه با داده های خرداد ۹۸، میزان مصرف روزانه برنج در سبد غذایی خانوارها حدود 

۹ درصد کاهش داشته است.

۸.۲ درصد از خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته گوشت قرمز مصرف 
نکرده اند

نتایج نظرســنجی نشــان می دهد، ۴.۳ درصد خانوارهای ایرانی هر روز گوشت قرمز 
مصرف می کنند. ۴۰.۲ درصد گفته انــد در هفته چنــد روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند 
روز گوشــت قرمز مصرف می کنند. شــایان ذکر اســت ۱۴.۴ درصد خانوارها در سال 
گذشته چندبار گوشــت قرمز مصرف کرده اند و ۸.۲ درصد گفته اند در طول سال اصاًل 
گوشــت قرمز مصرف نکرده اند. در مقایســه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته اند 
در خانواده شــان اصاًل گوشــت قرمز مصرف نمی کنند ۳.۵ درصد افزوده شــده است.
درخصوص میزان مصرف گوشــت مرغ در خانوارهای ایرانی طبق نتایج نظرســنجی 
می توان گفت: ۴.۴ درصد خانوارها هر روز، ۶۲ درصــد چند روز در هفته و ۲۸.۴ درصد 

چند روز در ماه گوشــت مرغ مصرف می کنند. ۳.۷ درصد خانوارها طی ســال گذشته 
چندبار گوشــت مرغ مصرف کرده اند و ۱.۳ درصد گفته اند اصاًل گوشــت مرغ مصرف 
نمی کنند. میزان مصرف گوشــت مرغ در مقایســه با خرداد ۹۸ حــدود ۱۲.۶ درصد 
 به صورت مصرف هر روز یا چندروز در هفته در ســبد غذایی خانوارها کاهش داشــته 

است.
گوشت ماهی یکی دیگر از منابع پروتئینی است که میزان مصرف آن در بین خانوارهای 
ایرانی مورد ســوال قرار گرفته است. ۰.۶ درصد مصاحبه شــوندگان گفته اند طی یک 
ســال گذشــته در خانواده شــان هر روز ماهی مصرف شده اســت. ۱۱.۴ درصد چند 
روز در هفتــه، ۳۰.۲ درصد چنــد روز در ماه و ۳۳ درصد چند روز در ســال گذشــته 
ماهی مصرف کرده اند. ۲۴.۶ درصد پاســخگویان گفته اند اصاًل در خانواده شــان ماهی 
مصرف نمی کننــد. میزان مصــرف روزانه و چندروز در هفته گوشــت ماهــی نیز در 
مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته اســت.مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایســپا( در مــرداد ۱۳۹۹ نظرســنجی های مذکــور را با جامعه آمــاری افراد 
 باالی ۱۸ سال ساکن در کل کشــور )شــهر و روســتا( و اندازه نمونه ۱۵۷۵ به شیوه 

مصاحبه تلفنی اجرا کرده است.

طبق قانون، در مرحله اول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از سیم کارت با شخص 
مالک است و مجرمان نیز از سیم کارت های بالاستفاده یا گم شده در جهت اعمال 
خالف سوءاستفاده می کنند.به گزارش ایســنا، پدیده سیم کارت های جعلی و 
ناقص یا همان سیم کارت های بدون هویت موضوعی بود که طی سالیان گذشته 
مشــکالت متعددی ایجاد کرده و اقدامات خالف کارانه از جمله کالهبرداری 
و حتی قتل صورت گرفت. این موضوع موجب شد ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی در این زمینه به اقدامی جدی دست بزند. مشترکان می توانند 

با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیم کارت هایی 
که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند و یا با ارسال کد ملی مالک خط 
به یکی از شــماره های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریق یکی از خطوط 
تحت مالکیت، نسبت به استعالم تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام کنند.

همچنین با لزوم احراز هویت مشترکان هنگام خرید سیم کارت، در حال حاضر 
اپراتورها برای جلوگیری از سوءاستفاده از خرید سیم کارت، موظف هستند تنها 
در دفاتر منتخب خود به کسانی که ســیم کارتی به نامشان نیست، سیم کارت 

بدهند و سایر افراد نیز برای احراز هویت از رمز یک بار مصرف استفاده می کنند.
مشــترکان تلفن همراه درصورت مشــاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط 
ثبت شده به نام خودشان می توانند برای جلوگیری هر نوع سوءاستفاده احتمالی، 
شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از 
تمامی خطوط به نام خود که ممکن است بدون اطالع مشترک به نام وی ثبت 

شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم کارت ها اقدام کنند.
با وجود این، پلیس فتا هشدار می دهد که برخی دفاتر و نمایندگی های اپراتور 

تلفن همراه بدون تطبیق کارت ملی فرد مراجعه کننده اقدام به ثبت سیم کارت به 
نام افراد می کنند. این در حالی است که درصورت هرگونه ایجاد مزاحمت از طریق 
ســیم کارت و یا ارتکاب اعمال مجرمانه، این مالک سیم کارت است که در وهله  
اول باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد. زیرا قانون، مالک را دارنده سیم کارت 
می شناسد. اگر بعد از بررسی های فنی مشخص شد که صاحب سیم کارت مرتکب 
عمل مجرمانه نشده است تبرئه خواهد شد در غیر این صورت مالک سیم کارت 

باید پاسخ گوی محاکم قضایی و شاکی باشد.

خرید و فروش حواله ارز در فضای مجازی ممنوع شد

شهرداری: تهرانی ها هر ۲۴ روز به اندازه وزن برج میالد زباله تولید می کنند

 ۸.۲ درصد خانواده های ایرانی، در یک سال گذشته گوشت قرمز نخورده اند

سیم کارت های گم شده در معرض بیشترین سوءاستفاده ها
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يادداشت

سیاست های اشتباه
 ارزی و  افزایش تورم

 بورس، عامل توازن 
یا ابزاری کوتاه مدت؟

راهــکار کنترل تــورم در 
شــرایط فعلی اقتصادی 
کشور باید راهکاری باشد 
که نتیجه آن ضمانت شده 

باشد. یعنی تاثیر ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  عباس علوی راد، اقتصاددان
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نرخ  ارز 
تعدیل می شود

رقابت  بانک ها برای
جمع آوری دالرهای خانگی

»کسب و کار« از بازدهی 280 درصدی شاخص بورس از ابتدای امسال گزارش می دهد

پرواز  بورس  با   بال  نقدینگی
صفحه۴

صفحه3

تولید خودروی ارزان
 از حرف تا عمل

ناکامی دیگری در کارنامه 
خودروسازی کشور به ثبت می رسد؟

بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاســت گذاری پولی 
مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی 
به هدف تورمی به صورت دوره ای و منظم تحوالت و اقدامات 
انجام گرفته، گزارشی منتشر کرد. به گزارش کسب و کار 
بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای به تشریح تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات این بانک برای کنترل تورم پرداخت؛ متن 
این اطالعیه به شرح زیر است:در چهار ماهه اول سال جاری، 
فشار تحریم های اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه 
یافت. علیرغم فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد 
غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی 
کرد. اگرچه در ماه های پایانی و تحت تاثیر شیوع ویروس 
کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد 
بخش غیرنفتی به سطح ۱.۱ درصد رسید.شیوع ویروس 

کووید ۱۹ به مثابه شوک منفی ...

جمع آوری دالرهای خانگی برای ارتقا توان ارایه 
تســهیالت بانکی به یکی از شــگردهای بانک ها 
تبدیل شده اســت. ایرادات بســیاری بر اجاری 
این طــرح وجــود دارد و آن هم دریافتــی ها از 
 مردم به دالر و پرداخت تســهیالت به ریال است. 
بانک ها با این ترفند توانسته اند منبع تاکین مالی 
مناسبی را برای خود تدارک ببینند. این در حالی 
اســت که در روزهای اخیر شاهد بدعهدی برخی 
بانک ها در پرداخت تسهیالت ریالی به رغم دریافت 
سپرده های ارزی هســتیم. در حال حضار سپرده 
گذاران ارزی بسیاری در انتظار دریافت تسهیالت 
ریالی وعده داده شده بانک ها هســتند و این در 

حالی است که اعتراضات و شکایات...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
بازپرداخت تســهیالت ودیعه  

مسکن طی سه سال
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: تســهیالت کمکی به 
مستأجران، تحت عنوان تســهیالت »مرابحه خرید کاال 
وخدمات« به محض اعالم مشخصات اشخاص واجد شرایط 
از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد. عبدالناصر 
همتی اظهار کرد: مبالغ این وام براساس طبقه بندی شهرها 
۱۵ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت 
است. وی افزود: در روش اول، گیرندگان وام )مستأجران( 
می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و صرفا سود آن 
را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. 
در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را سه ساله دریافت 
کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. 
طبق اعالم بانک مرکزی، رییس کل این بانک ضمن تاکید 
مجدد بر این موضــوع که این وام صرفا کمکی اســت به 
مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچ وجه وام ودیعه نیست، 
تصریح کرد: در این وام، مؤجران نقشی نخواهند داشت و 
کسی که وام را دریافت می کند با بانک عامل طرف خواهد 

بود و به تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.

بازدید سرزده ی مدیرعامل بانک 
مسکن از شعبه مستقل مرکزی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن صبح امروز 
و در اولین هفته کاری به صورت سرزده از شعبه مستقل 
مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت. 
معاون شعبه مستقل مرکزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا در خصوص این بازدید گفت: 
مدیرعامل بانک مسکن با حضور در شعبه از نزدیک در 

جریان امور قرار گرفت و پیشنهاداتی ارائه کرد.

خبر

بانک ها

بانک مرکزی در چارچوب جدید 
سیاست گذاری پولی مبتنی 
بر عملیات بازار باز در راستای 
کنترل تورم و دستیابی به هدف 
تورمــی به صــورت دوره ای و 
منظم تحوالت و اقدامات انجام گرفته، گزارشی منتشر کرد. 
به گزارش کسب و کار بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای به 
تشریح تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک برای کنترل 

تورم پرداخت؛ متن این اطالعیه به شرح زیر است:
در چهار ماهه اول سال جاری، فشار تحریم های اعمال شده بر 
اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در 
دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند 
رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه های پایانی و تحت 
تاثیر شیوع ویروس کووید ۱9 از این رشد کاسته شد، ولی در 
سال ۱۳98 رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱.۱ درصد رسید.

شیوع ویروس کووید ۱9 به مثابه شــوک منفی عرضه و 
تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این 
راستا، بانک مرکزی تالش کرد تا با درک شرایط فعالیت های 
اقتصادی و اتخاذ رویکرد تســهیل گرانه پولی و اعتباری، 
آسیب های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط 
به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث 

تشدید کسری بودجه شد.
در پی استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع 
صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست های 
اعتباری تسهیل گرانه مبتنی بر بهره گیری از منابع آزاد شده از 
محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و تلفیق 
آن با منابع بانک ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان 
خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، 
پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به 

میزان 8.۶ درصد رشد یافت.
در این مدت، رشــد نقدینگی معادل 7.۵ درصد شد. ذکر 
این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، 
نقدینگی در هفته منتهی به 2۶ تیر ماه ۱۳99 نسبت به پایان 

سال ۱۳98 معادل 9.۱ درصد رشد داشته است.
می توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده به 
منظور حمایت از فعالیت های اقتصادی، رشد نقدینگی در 

چهار ماهه اول سال جاری همان گونه که انتظار می رفت، از 
روند بلندمدت فاصله گرفته و از این رو بانک مرکزی متعاقباً 
مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ 
سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد 

اشاره قرار می گیرد.
متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط 
تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول 
عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت 
نفت و فرآورده های نفتی با اختالل و کاهش مواجه گردد. 
تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده 
که برگرفته از عوامل سیاسی- امنیتی نیز می باشد، نرخ ارز 
در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم 

ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.
البته انتظار می رود با  بهبود شرایط بازگشت ارز صادرات 
غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآورده های نفتی، بازار 
ارز متعادل شده و نرخ ارز تعدیل گردد که این امر در کنار 
سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود. متاثر از 
تحوالت متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار داراییها، 
نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۳99 با افزایش مواجه شد؛ به 
طوری  که بر اساس اطالعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و 
نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم 

با قوت بیشتری پیگیری شود.
گرچه هنوز داده های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص 
داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳99 استخراج نشده است، 
اما شواهد موجود نشان می دهد که پس از کاهش قابل توجه 
فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه ۱۳99 متاثر از شیوع 
کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه هایی 

از بهبود وضعیت وجود دارد.
به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در 
اردیبهشت و خرداد ۱۳99 در مقایسه با فروردین رشد داشته 
و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳99 معادل ۱.۶ درصد 
و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
که ۳.۳- درصد )منفی ۳.۳ درصد( بود در خرداد ماه ۱۳99 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این 
معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. 
لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر می رسد اقتصاد 
در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا 
ماههای پایانی سال ۱۳98 نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به 

دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است. بر این 
اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای 
مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره می شود.

اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدف 
گذاری تورمی

در اردیبهشت ماه ســال جاری، بانک مرکزی در راستای 
دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای 
چارچوب هدف گذاری تورم را با اعالم تورم هدف )22±2 
درصدی( برای یک ســال آینده آغاز کرده است. با اجرای 
این چارچوب، بانک مرکزی کلیه اقدامات خود را با هدف 
هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. 
در واکنش به تحوالت اقتصاد کالن اشاره شده در قبل، بانک 
مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک 
مرکزی در این خصوص در سه محور انجام شده است: الف( 
ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، ب( برقراری داالن 
نرخ سود در بازار بین بانکی، و ج( معرفی ابزارهای جدید در 

بازار پول.
بانک مرکزی ضمن برقراری داالن نرخ سود، با هدف افزایش 
نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار 
که از تحوالت بودجه ای سرچشمه گرفته است، نرخ کف 
داالن نرخ ســود  را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳99 عملیاتی 
)در سطح ۱۰ درصد( تعیین نمود و طی دو مرحله آن را به 
۱2 و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر 
محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ 
تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر به وضوح قابل روئیت است 
و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن 
نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.

بانک مرکــزی , اقتصاد , نرخ تــورم , حجم 
نقدینگی ایران , رشد اقتصادی ایران 

اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱8 درصدی 
تا سقف حداکثر 2۰  درصد سپرده های بلندمدت از دیگر 
رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت  ابزارهای 
بازار پول و در نتیجه کاهش ســیالیت سپرده های بخش 

غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلســه مورخ 24 تیر ماه ۱۳99 با 
هدف تقویت جذابیت سپرده گذاری در بانک ها و افزایش 

ماندگاری سپرده ها، ضمن مجاز شمردن بانکها به افتتاح 
سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف 
نرخ های ۱2 و ۱4 درصد و سپرده  سرمایه گذاری دو ساله 
با سقف نرخ ســود ۱8 درصد، سقف نرخ سود سپرده های 
سرمایه گذاری یکساله را به ۱۶ درصد افزایش داد. حداکثر 
نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کماکان در سطح ۱۰ درصد 

ثابت باقی  ماند.
با توجه به اجتناب ناپذیری کســری بودجه دولت متاثر از 
کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی 
و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا و با توجه به 
اینکه در کوتاه مدت به دلیل نسبت پایین بدهی دولت به 
تولید ناخالص داخلی و حتی عدم افزایش نسبت کسری 
بودجه بدون نفت به تولید ناخالص داخلی و لذا عدم نگرانی از 
ناپایداری مالی دولت، بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش 
اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله 
حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 42۶ هزار میلیارد ریال 
انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است 
که این میزان فروش اوراق دولتی توســط کارگزاری بانک 
مرکزی نقش به سزایی در ممانعت از پولی سازی کسری 

بودجه ایفا کرده است.

بانک مرکــزی , اقتصاد , نرخ تــورم , حجم 
نقدینگی ایران , رشد اقتصادی ایران 

به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، بانک مرکزی ضمن تدوین 
بسته سیاستی نحوه برگشــت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳99 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های ۱۳97 و ۱۳98، 
به صادرکنندگان تا پایان ۳۱ تیر ماه ۱۳99 مهلت داد تا ارز 
حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این 
اقدام در راستای تقویت عرضه داخلی ارز و ثبات بخشی به 
بازار ارزیابی می شود، به طوری که در ده روز منتهی به سوم 
مرداد ماه ۱۳99 درحدود 2.۵ میلیارد دالر از ارز صادراتی 

برای واردات تامین شد.
در مجموع، بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای 
مهار  تورم استفاده خواهد نمود و این مسیر را با قدرت ادامه 
می دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در 
چارچوب هدفگذاری تورم انجام می دهد بتواند گام موثری 
در راستای تحقق اهداف قانونی خود )حفظ ارزش پول ملی 

-کنترل تورم- و کمک به رشد اقتصادی( بردارد.

جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم

نرخ  ارز تعدیل می شود

قالیباف:
تعویق زمان کنکور ضروری است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: بنظر می رسد تعویق 
زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک تر 
شدن هوا که امکان استفاده از ماسک بمدت چند ساعت 
را میسر کند، ضروری باشــد. رییس مجلس ادامه داد: 
نقش مجلس شورای اسالمی و نمایندگان شریف مردم 
عزیز ایران برای عبور از این مرحلۀ دشوار، اساسی و حیاتی 
اســت. اگر مجلس را متحول کنیم و پیگیر مشکالت 
معیشتی مردم باشیم، موتور تحول و مدیریت مشکالت 
در کشور به حرکت در می آید و اگر مجلسی ضعیف داشته 
باشیم، موتور پیشرفت کشور متوقف خواهد شد. از همین 
رو تحول مجلس و شــکل گرفتن مجلس قوی و فعال 
شرط الزم برای تحول اقتصاد کشور است. رییس مجلس 
گفت: دورۀ کار و تالش و پیگیری مشــکالت اقتصادی 
مردم آغاز شده است. کامال طبیعی است که در این مسیر 
اشکاالت و ضعف هایی وجود داشته باشد اما بی تردید 
حرکت کلی که پیش روی ما درجهت قوی کردن مردم 
و در نتیجه ایجاد ایران قوی خواهد بود و ایران قوی که با 
قوی شدن تک تک مردم ایران بدست خواهد آمد، باعث 
پیروزی ما در جنگ اراده ها و شکست خوردن دو جریان 

تحریف و تحریم خواهد شد.
رییس مجلس گفت: در پایان الزم است اشاره کنم که 
نگران رعایت نشــدن پروتکل های دقیق بهداشتی در 
کنکور سراسری هستیم. متاسفانه به وعده های داده شده 
در برگزاری کنکور دکتری عمل نشد و بی توجهی های 
تاسف آوری در برگزاری آن کنکور وجود داشت که خود 
نیازمند بررسی دقیق تر و پیگیری است. این کوتاهی ها، 
نگرانی مــردم در خصوص برگزاری کنکور سراســری 
 را بیشتر کرده است و بســیاری از نمایندگان شنونده 
نگرانی های والدین در خصوص سالمت فرزندان خود 
بوده اند. بنظر می رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از 
دوران پیک کرونا و خنک تر شدن هوا که امکان استفاده 
از ماسک بمدت چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.

خبر
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  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید راهکاری باشد که نتیجه 
آن ضمانت شده باشد. یعنی تاثیر مثبت آن در آینده و در صورت اجرای آن دست 
یافتنی باشد. امروز سیاســت های غلط ارزی دلیل تورم بی سابقه است. دولت 
برای تامین کسری بودجه خود با گران کردن نرخ ارز و دست بردن به جیب مردم، 
نرخ ارز را بنا به نیاز یا دلخواه خود روی تابلوی صرافی ملی تنظیم می کند. بانک 
مرکزی نیز نرخ ارز را رها کرده است و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که بقیه 
بازارها نیز متاثر شوند و قیمت ها  در سایر بازارها مانند مسکن افزایش می یابد. 
اگر قیمت دالر کنترل نشود، هزینه تولید از جانب قیمت تمام شده کاالها و تامین 
مواد اولیه داخلی رشد می کند. این یعنی نه تنها تورم کمتر از 2۰ درصدی رقم 

نخواهد خورد بلکه شرایط هم تفاوتی نخواهد کرد.
بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش می دهد و طبیعی است که با 
افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم قیمت ارز افزایش 
یابد. تحریم هم که به قوت خود باقی است اما نقض برجام و تحریم های آمریکا 
کمترین نقش را در رشد قیمت ها در آینده داشته چون این تحریم ها تاثیر خود 

را قبال گذاشته اند.
بنابراین بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست های درستی اتخاذ کند، سال 
گذشته قیمت هر دالر ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم بود، برخی صادرکنندگان 
هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند، به عبارتی شــرایط همین 
وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت 
ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به 2۵ هزار تومان افزایش یافته است. مشکل 

کنونی اقتصاد ما تحریم، خود تحریمی و اختالس است. اصل مشکل اقتصاد ما 
و افزایش لحظه ای قیمت ها، رها کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی است و این 

وضعیت قابل قبول نیست.

سیاست های اشتباه  ارزی و  افزایش تورم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید در معامالت بازار آزاد تهران یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. در معامالت بازار آزاد تهران یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹ قیمت 

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ 
میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۹۷۷ دالر و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۸ هزار و ۸۲۴ تومان است.

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران

-رییس جمهوری با تبیین فرصت ها و چالش های اقتصادی کشور گفت: 
حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید مبتنی بر واقعیت های 
این عرصه بوده و نباید گرفتار تحلیل های غیر واقع بینانه برگرفته از بدبینی 

و سیاه نمائی باشد.
رییس جمهوری تصریح کرد: واقعیت های اقتصادی کشــور نشان دهنده 
آن است که با بهره گیری از توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی و هماهنگی 
میان همه ارکان کشور و انسجام در مدیریت و اجرای برنامه های هماهنگ 
می توان از تنگناهای بی سابقه ناشی از فشار حداکثری دشمنان خارج و در 
جنگ اقتصادی پیروز شد؛ کما اینکه تاکنون پس از گذشت بیش از دو سال و 

چندماه توانسته ایم به موفقیت های بزرگی در خنثی کردن توطئه دشمنان 
دست پیدا کنیم. در این جلسه نقشه راه مدیریت اقتصاد کالن کشور در ۲۶ 

محور ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی با اشاره به نقشه راه طراحی شــده در اقتصاد کالن کشور، گفت: 
هدف اصلی در جنگ فرسایشــی اقتصادی تحمیلی دشمنان به این مرز 
و بوم، این اســت که مدیریت کشــور در تصمیم گیری ها و اقدامات دچار 
هیجانات و بی برنامه گی شود و در همین زمینه ایجاد و القاء انتظارات منفی 
و ترسیم آینده مبهم از فضای کشــور در چارچوب همین اهداف است که 
باید با تصمیم گیری های منطقی و بر اساس داشته های کالن و وفاق ملی 

این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنیم. رییس جمهوری ادامه داد: دشمنان 
انتظار داشتند پس از شیوع کرونا و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های 
غیر انسانی آنان، اقتصاد کشور دچار تالطم های شدید و غیرقابل کنترل شده 
و با خطر مواجه شود. روحانی افزود: آنچه امروز علیرغم همه محدودیت ها 
و فشارها بر مردم، در حوزه معیشت، بازار ســرمایه و ارز، نقدینگی و ارائه 
تسهیالت به کسب و کارهای مختلف در جهت تقویت تولید و تمرکز بر تامین 
نیازهای اساسی مردم و مواد اولیه تولید صورت می گیرد، حاصل لطف خدا و 
تالش شبانه روزی برای سیاستگذاری، مدیریت ستادی و بخشی، همراهی 

مردم و عملکرد مثبت فعاالن اقتصادی کشور است.

روحانی: 

حرکت در مسیر جهش اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت ها باشد
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معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران از اولویت بازرسی و 
نظارت برنانوایی های سطح استان و بهره گیری از 
بازرسان افتخاری خبر داد و گفت: در سال جاری 
تخلف ها در حوزه نان، آرد و نانوایی بیشتر در مورد 
گرانفروشی، وزن چانه نان و کیفیت نان بوده است.

ســعید محمدی پور اظهار کرد: طــی چهارماهه 
امسال بیش از ۱۳ هزار بازرسی در زمینه آرد، نان 
و نانوایی ها انجام شــد که به بیش از ۲۶۰۰ برگه 
گزارش تخلف بــه ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال 
منجر شده است.وی افزود: تخلف ها در حوزه نان، 
آرد و نانوایی بیشتر در مورد گرانفروشی، وزن چانه 

نان و کیفیت نان بوده است.
این مقــام مســئول در ادامه بــا بیــان اینکه به 
منظوربررســی عملکردنانوایی ها ازحیث کمیت، 

کیفیت و قیمت، طرح بازرسی ویژه از نانوایی های 
سطح اســتان با بهره گیری از بازرسان افتخاری 
انجام می شــود، تصریح کرد: از ۱۶ تا ۳۱ تیرماه 
سال جاری در مجموع ۹۶۴ شکایت از نانوایی ها به 
سامانه ۱۲۴ گزارش شده که بیشترین شکایت ها 
مربوط بــه مناطــق ۲،۵،۳و۶ و کمترین مربوط 
به مناطق ۱۸،۹و۸ تهران اســت.به گفته معاون 
بازرسی و نظارت ســازمان صمت استان تهران، 
بازرسان ســازمان صمت با همکاری و مشارکت 
بازرســان اتاق اصناف و اتحادیه های نانوایان این 
طرح را اجرا می کنند و بر عملکرد نانوایی ها نظارت 
مستقیم خواهد داشت.وی در پایان از هموطنان 
خواست شکایات و گزارش های خود را درخصوص 
کم فروشی، عدم درج قیمت وعرضه خارج از شبکه 

آرد را به سامانه ۱۲۴ ارائه کنند.

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار عوارض صادراتی، 
هر کیلوگرم تخم مرغ تا پایان مردادماه امسال ۴۰۰۰ 
تومان و سقف میزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل 
میانگین صادرات چهار ماه اخیر، حداکثر ۸۵۰۰ تن 
در ماه، تعیین شــده اســت. محمدرضا کالمی، دبیر 
کارگروه تنظیم بــازار، در نامه ای به رئیس ســازمان 
توسعه تجارت ایران و مدیر کل دفتر مقررات صادرات و 
واردات به ابالغیه تاریخ ۱۴/۴/۹۹ درخصوص برقراری 
ممنوعیت صادرات تخم مرغ تا برگشت آرامش به بازار 
تخم مرغ مطابق مصوبه جلسه ۹۶ تنظیم بازار کشور 
اشاره کرده و درخواســت کرده که دستور داده شود 
با توجه به تصمیمات جلســه مورخ ۲۴/۴/۹۹ کمیته 
رصد و پایــش تنظیم بازار تخم مــرغ و از آنجایی که 
نرخ تخم مرغ در مرغداری در حال حاضر در محدوده 
قیمت مصوب است، ممنوعیت صادرات تخم مرغ را 
رفع کنند و اجازه صادرات را از این تاریخ در چارچوب 
 ضوابط و بر اساس عوارض پیشــنهادی به شرح ذیل 

صادر کنند.
در ادامه این نامه به قیمت دالری صادرات هر کیلوگرم 
تخم مرغ و تاثیر نوسانات افزایشی غیر متعارف نرخ دالر 
بر خروج غیرمتعارف این کاال  اشاره شده و اعالم شده 
که میزان عوارض صادراتی هر کیلوگرم تخم مرغ معادل 

۲۵ درصد ارزش ریالی میانگین مــوزون نرخ دالر در 
سامانه سناریت در روز صادرات تعیین شده و در جهت 
تسهیل و تسریع در انجام صادرات برای مردادماه سال 
۹۹ به ازاء هر کیلوگرم ۴۰۰۰ تومان ثابت اقدام شود. 
بدیهی است از ابتدا شهریورماه گمرک مکلف است با 
اخذ متوسط نرخ میانگین موزون دالر از سامانه سناریت 
بانک مرکزی نسبت به محاسبه عوارض و اخذ آن اقدام 
کند و کلیه صادر کنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور مطابق ضوابط 
ابالغی بانک مرکزی هستند. همچنین سقف میزان 
صادرات ماهانه تخم مرغ معادل میانگین صادرات ۴ ماه 
اخیر )حداکثر ۸۵۰۰ تن در ماه( است و مقادیر مازاد بر 
این عدد با کنترل قیمت های بازار داخلی و مشروط به 
رعایت قیمت مصوب درب مرغداری در چارچوب بند 
۴ تصمیمات جلســه ۲۴/۴/۹۹ کمیته رصد و پایش 
بر عهده اتحادیه مرکزی مرغــداران میهن و یا مجوز 
اتحادیه مذکور خواهد بود.هشتم تیرماه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر شانه تخم 
مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن را حدود ۲۰.۰۰۰ تومان 
تعیین کرد، البته قیمت هر شانه تخم مرغ در ماه گذشته 
به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رســید که موجب شد 

صادرات این محصول برای مدتی متوقف شود.

دبیر اتحادیــه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
ایران گفت: بانکهــای عامل با ایجاد مانع در مســیر 
استفاده از ظرفیت  صرافی های مجاز برای جابجایی 
ارز منجر به افزایش ۲ تا ۵ درصدی هزینه های تامین 
مواد اولیه می شوند.عباس حاجی زاده اظهار کرد: در 
حال حاضر بسیاری از صرافی های مجاز و مورد تایید 
بانک مرکزی امکان جابجایی منابــع ارزی با هزینه 
و زمان کمتر برای تجار و تامیــن کنندگان کاالهای 

اساسی را دارند.
وی افــزود: متاســفانه بانک هــای عامل بــا ایجاد 
انحصار امــکان چنیــن فعالیتی را بــه صرافی های 
مجاز نمی دهند و باید تمامــی جابجایی های ارز با 

پرداخت ۲ تــا ۵ درصد هزینه بیشــتر و صرف زمان 
زیادتر از طریق صرافی بانکها انجام شود.دبیر اتحادیه 
واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور ایــران ادامه 
داد: انحصارطلبــی بانکهای عامل بــرای جابجایی 
 ارز از طریــق صرافی هــای بانکی موجب شــده تا 
هزینه های تامین مواد اولیه و کاالهای اساسی افزایش 
پیدا کند. حاجــی زاده با بیان اینکــه عملکرد بانکها 
برخالف مصوبه و ابالغیه دفتر نظارت و مقررات ارزی 
بانک مرکزی است، از بانک مرکزی درخواست کرد تا 
نسبت به اجرایی شدن مصوبات خود در این حوزه و 
جلوگیری از سود جویی کاسبان تحریم وظایف قانونی 

و نظارت بر عملکرد بانک ها را تشدید کند.

در حال حاضر قیمت هر کیلو شــقه گوسفندی در 
خرده فروشی های ســطح شهر تهران برای مصرف 
کننده ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتومان است و با وجود اینکه 
قیمت گوشت گوســفند بنابرگفته رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی در هفته های اخیر تغییر نکرده و 
بازار ثبات داشته است اما مصرف کنندگان معتقدند 
قیمت گوشــت قرمز همچنان باال ست؛ به طوری 
که از ســبد غذایی برخی از خانواده ها حذف شده 
است. علی اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت 
گوسفندی نســبت به هفته گذشــته تغییر نکرده 
و بازار از ثبات خوبی برخوردار اســت، اظهار کرد: 
قیمت شقه بدون دنبه گوسفندی کشتار روز ۱۱۰ تا 
۱۱۵ هزارتومان است و هیچ افزایش قیمتی در حال 

حاضر وجود ندارد.
وی همچنین به قیمت آالیش گوسفندی نیز اشاره 

کرد و گفت: قیمت خام کله پاچه و جگرخالص نیز 
به ترتیب ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار و ۱۲۰ هزارتومان است. 
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی اضافه کرد:عید 
قربان امسال نســبت به ســال های گذشته هیچ 
مشکلی در جهت تامین گوشت و دام زنده نداشتیم. 
مردم اکثرا نذورات خود را از طریق قصابی ها تامین 
کردند و کشتار در سطح شهر کم بود و توانستیم از 

انتشار آلودگی در سطح شهر جلوگیری کنیم.
براســاس مشــاهدات میدانی در حال حاضر شقه 
گوسفندی با قیمت هرکیلو ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتومان 
و گوشت گوســاله نیز با قیمت  هر کیلو ۹۸ تا ۱۰۰ 
هزارتومان در خرده فروشــی های ســطح شــهر 
تهــران به فروش می رســد. این در حالیســت که 
قیمت گوشت گوســفندی در ابتدای تیرماه حدود 

۱۰۰هزارتومان بود.

درحالی که پیش از این معاون شرکت راه آهن از تصویب 
۹۴۰ میلیارد تومان تســهیالت کرونایی برای جبران 
خسارت وارد شده به شرکت های ریلی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا خبــر داده بود، به نظر می رســد این وام 
برای شرکت ها هنوز در گیر و دار بانک عامل قرار دارد و 

پرداخت نشده است.
درپی شــیوع ویروس کرونا در کشــور و باال رفتن آمار 
مبتالیان و جانباختگان، سفرهای  جاده ای، ریلی و هوایی 
تحت تاثیر قرار گرفت و بیش از ۸۰ درصد در اسفند ماه و 
ایام نوروز کاهش یافت و از سوی دیگر بهای بلیت سفرهای 
کنسل شده داخلی و خارجی ریلی به مسافران مسترد 
شد.در این راستا، تیر ماه امســال، میر حسن موسوی، 
معاون مســافری شــرکت راه آهن گفت: حدود ۹۴۰ 
میلیارد تومان تسهیالت کم بهره برای شرکت های ریلی 
در نظر گرفته شده که در سریع ترین زمان ممکن این کار 

انجام خواهد شد. حاال با وجود گذشت حدود یک ماه از 
تصویب این اعتبار، هنوز این اعتبار به شرکتهای ریلی و 
خدماتی فعال در این حوزه پرداخت نشده است. اعتبار 
۹۴۰ میلیارد تومانی مصوب ســتاد ملی مقابله با کرونا 
برای حدود ۶۲ شرکت در نظر گرفته شده و همه شرکت 
ها در این حوزه، ثبت نام خود را در ســامانه کارا تکمیل 
کرده اند.اما در حالی که بانک عامل نیز به شرکت های 
ریلی معرفی شده، تا کنون هیچ شخص حقوقی موفق 
به دریافت این تسهیالت نشــده و بر اساس اطالعات و 
اخبار به دست آمده، اعطای این تسهیالت در گیر و دار 
بانک و ســختگیری های آن ها برای تکمیل مدارک و 
تضامین است. البته در مصوبه ستاد ملی کرونا، اشاره ای به 
چگونگی اخذ تضامین از سوی بانک عامل نشده است اما 
مسئوالن بانکی می توانند با تسهیل شرایط کاری کنند که 
هر چه سریعتر این وام به شرکت های ریلی پرداخت شود.

جمــع آوری دالرهــای 
خانگی برای ارتقا توان ارایه 
تسهیالت بانکی به یکی از 
شگردهای بانک ها تبدیل 
شده است. ایرادات بسیاری 
بر اجاری این طرح وجــود دارد و آن هم دریافتی ها 
 از مردم به دالر و پرداخت تســهیالت به ریال است. 
بانک ها با این ترفند توانســته اند منبع تاکین مالی 
مناســبی را برای خود تدارک ببینند. این در حالی 
است که در روزهای اخیر شاهد بدعهدی برخی بانک 
ها در پرداخت تسهیالت ریالی به رغم دریافت سپرده 
های ارزی هستیم. در حال حضار سپرده گذاران ارزی 
بسیاری در انتظار دریافت تسهیالت ریالی وعده داده 
شده بانک ها هستند و این در حالی است که اعتراضات 
و شکایات بسیاری در این رابطه ثبت شده است. نمونه 
های مشابه بسیاری در این رابطه طی چند سال اخیر 
اتفاق افتاده که با تجمعات مال باختگان همراه بوده 
است. در این اتفاقات شاهد ورود مقامات و بسته شدن 
پرونده ها و یا مسکوت ماندن چند ساله پرونده ها بوده 
ایم. این در حالی است که مسکوت ماندن پرونده های 
از این دست به ضرر مشتریان و سپرده گذاران ارزی 

تمام شده است. 
متاسفانه شکایات زیادی در این رابطه از بانک ها به 
ثبت رسیده و نام بانک های ســامان و اقتصاد نوین 

بیشتر به چشم می خورد. با وجود تجارب تلخی که 
از تحویل ارز به بانک ها و اعتماد به نظام بانکی وجود 
دارد بار دیگر برخی بانک ها از جمله سامان و اقتصاد 
نوین، اقدام به جمع آوری ارز مردم کرده اند تا با اتکا به 

این ارز به مردم تسهیالت ریالی دهند.
در همین رابطه یکی از متصدیان بانکی می گوید: هیچ 
تضمینی وجود ندارد. بانک مرکزی به ما دستورالعملی 
داده ما هم مطابق آن پیــش می رویم. اما تضمینی 
از سوی بانک به مشــتری داده نمی َشود. ما مطیع 
بانک مرکزی هســتیم. اگر فردا بانک مرکزی اجازه 
بازگردادن این ارز را به ما ندهد طبیعتا کاری از دست 

ما ساخته نیست. کســی که ارز ذخیره دارد، ترجیح 
می دهد ارز خود را در خانه و به  قول معروف زیر بالش 
نگه دارد، اما با ســود دو تا چهــار درصدی در بانک 
نگذارد؛ چراکه تجربه به او ثابت کرده است نه اصل و 
نه سود سپرده ارزی او به صورت ارزی به او بازگردانده 

نمی شود
هادی قوامی، نماینده پیشین مجلس در این رابطه 
می گوید: در حال حاضر رقم باالیــی ارز خانگی در 
اختیار مردم قرار دارد که متاســفانه این میزان رو به 
افزایش نیز هست. قبل از نوســانات اخیر ارزی رقم 
ارز خانگی در اختیار مــردم حداقل ۲۰ میلیارد دالر 

بود، اما طبیعتاً نوسانات اخیر ارزی این ذخیره ارزی 
خانگی را افزایش داده است. اگر سال گذشته میزان 
ارز در اختیار مردم ۲۰ میلیارد دالر بوده پیش بینی 
می شود که اکنون نزدیک به ۳۰ میلیارد دالر ارز در 
اختیار مردم در خانه نگه داری می شود. وی با بیان این 
که علت تمایل مردم به خرید و نگهداری ارز استفاده از 
سود حاصل از نوسانات ارزی و همچنین حفظ ارزش 
دارایی های خود اســت تصریح داشت: بی اعتمادی 
مردم به شبکه بانکی و دولت علت ذخیره سازی ارز 
خانگی بود دولت باید با اعتمادسازی ارز خانگی را به 

سمت شبکه بانکی و بورس هدایت کند.

مردم تجربه خوبی از سپرده گذاری ارزی ندارند و به نطام بانکی بی اعتمادند

رقابت بانک ها برای جمع آوری دالرهای خانگی

محافظه کاری دارندگان دالرهای خانگی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

بانک ها در قراردهایی که با مشتری دارند باید به تعهدات خود عمل کنند. گاهی در اجرای این تعهدات با مشکالتی مانند اعتبارسنجی و یا احراز هویت متقاضی روبرو می شوند که زمانبر خواهد شد. اما این تعهدات باید در اسرع وقت روند 
اجرایی به خود بگیرد. اما درباره ماهیت اجرای این طرح باید اشاره کرد که  زمانی که بانک مرکزی به دنبال اصالح ساختار نظام مالی- بانکی است باید تصمیم گیری ها در تمام حوزه اقتصاد باشد چراکه عدم فراگیری آن و غافل شدن از سایر 
بازار ها عالوه بر اینکه مشکالت را رفع نمی کند بلکه باعث افزایش آن در تمام بخش های اقتصادی می شود. امروز شرایطی ایجاد شده که مردم به سیاست های نظام بانکی بی اعتماد شده اند و شاید همیت تاخیرها در پردعاخت تسهیالت و 

عدم بازگرداندن به موقع سپرده های ارزی از نمونه های آن باشد. همچنین در مدت اخیر مردم با بدعهدی برخی بانک ها در پرداخت مبالغ سهام عدالت روبرو هستند. این قبیل اتفاقات توانسته مردم را به سیاست بانکی بی اعتمادتر کند.  
اما مسئله دیگری که در این رابطه مطرح است وسانات نرخ ارز است. شرایطی ایجاد شده است که دارندگان دالرهای خانگی را محافظه کاری شده اند. تا نرخ ارز تثبیت نشود و احتمال باالرفتن آن وجود داشته باشد مردم رغبتی به سپرده گذاری 
ارزی نخواهند داشت. در این حالت دولت باید ابتدا سیاست تثبیت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد. در صورت ورود بانک مرکزی و کنترل نرخ ارز که با عرضه به موقع قابل انجام است از نوسانات غیرمنطقی ارز جلوگیری می شود و نرخ ارز را 

تثبیت خواهد شد که غیر از اثر آنی آن که تکلیف واردکنندگان و مصرف کنندگان مشخص خواهد شد ارزهای خانگی به سمت بازار یا سپرده گذاری نزد بانک ها حرکت خواهد کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

توانایی تولید خودروی اقتصادی وجود ندارد
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو

مشکالت بســیار زیادی که بر ســر راه تولید داخلی خودرو در کشــور وجود دارد عمال اجازه تولید 
خودروهای اقتصادی را از صنعت گرفته است. نوسانات نرخ ارز سدی در برابر تولید خودرو هستند و 
تکنولوژی و استانداردهای جهانی در ایران کمتر از آن چیزی است که باید وجود داشته باشد.  خودروی 
ارزان قیمت باید خودروی باشد که دسترسی و توانایی خرید آن برای اکثر قریب به اتفاق خانوارهای 
ایرانی مهیا باشــد. اینکه در ایران بخواهیم جایگزینی برای پراید پیدا کنیم تقریبا غیرممکن است و 
با توجه به تغییر شــرایط بازار خودرو صنعت تولید خودرو این کار عمال انجام نخواهد شد. خودروی 
ارزان قیمت در این شــرایط که پراید با قیمت های غیرواقعی و تا ۱۰۰ میلیون تومان معامله شــده 
امکان تولید آن وجود ندارد. قدرت خرید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده و عوامل بسیار زیادی در 
گرانی غیرواقعی خودروها موثرند. قیمت مواد اولیه و واردات ملزومات تولید خودرو گران و ســخت 
شده است.  در کشور ما منظور از خودروی ارزان قیمت خودرو یی است که متناسب با قدرت پرداخت 
بخش زیادی از مردم باشد و گرانی ارز و بازارهای مالی موازی این امکان را از تولید گرفته است. امروز 
از دیدگاه مصرف کنندگان کاالی ارزان بی معنی است، اما خودروساز به دنبال ارائه محصولی است که 
با حذف یکسری آپشن ها، امکانات، قطعات و ریزه کاری های فنی تولید یا در آن از قطعات با کیفیت 

پایین تری استفاده شده باشد.

به دنبــال توقــف تولید 
پرایــد و پــژو ۴۰۵، دو 
پرطرفــدار  خــودروی 
داخلی خودروســازان به 
دنبال تولیــد خودروهای 
ارزان قیمــت دیگری بــرای جایگزینــی این دو 
خودرو هستند. هر چند در مدت اخیر پراید دیگر 
حکم خودروی ارزان قیمت را نداشــت اما باز هم 
به دالیل زیادی انتخاب اول بســیاری از خانواده 
های ایرانی بود. بــه هر ترتیب بــرای جایگزینی 
دو خودروی پر تیــراژ باید راهکاری ارایه شــود 
تا دسترســی به خودرو از این مشــکل تر نشود. 

چراکــه اکثــر خانواده هــای بزرگ بــا جمعیت 
چهار نفر به بــاال توان خریــد خــوردو ندارند و 
 بایــد برنامه ای تدوین شــود تا عدالت بیشــتری 
در این زمینه شاهد باشیم. با پایان کار این خودرو ها 
در کشورمان به ویژه در بازه قیمتی که قرار داشتند 
و امکان خرید آن هــا را برای اکثــر خانواده های 
کم بضاعت فراهم می کرد، اکنون تولید خودروی 
ارزان قیمت در همان فاصله قیمتــی یا کمتر در 
دســتور کار وزارت صنعت، معــدن و تجارت قرار 

گرفته است.
اما با وجــود همــه تجربه های ناکام در ســاخت 
خودروی به اصطالح ارزان و ارزان سازی، حاال در 
روزهایی که هزینه های تولید بسیار باال رفته و کف 
قیمت در بازار خودرو به حدود ۸۰ میلیون تومان 
رســیده، پروژه هایی جدید در ایــن مورد تعریف 

شده اســت. این در شرایطی اســت که موفقیت 
این پروژه هــا منوط بــه رفع یکســری ابهامات 
بســیار مهم بوده و در غیر این صــورت، ناکامی 
 دیگری در کارنامه خودروســازی کشــور به ثبت 

خواهد رسید.
معاون دفتر خودرو و نیــرو محرکه وزارت صمت 
چندی پیش از ســه گزینه تولید خودرو ارزان در 
کشور پرده برداشــت. به گفته وی وزارت صنعت 
معدن و تجارت ســه گزینه تولیــد میکروکارها ، 
خودرو کم مصــرف و موتور ســیکلت های چهار 
چرخ را به عنــوان محصوالت جایگزیــن پراید و 
۴۰۵ مد نظر دارد.اظهارات وی در شرایطی است 
که بسیاری از کارشناســان اقتصادی معتقدند با 
توجه به فضای کســب و کار و همچنین افزایش 
قیمت نهاده های تولید ، هیچ خودروســازی قادر 

به تولید خودرو ارزان متناســب با حقوق و درآمد 
قشــر ضعیف جامعه نخواهد بــود. از نظر کیفی، 
محصوالتی همچون پراید و تیبا که در حال حاضر 
ارزان  تریــن محصوالت بازار خودروی کشــور به 
شمار می  روند، از حداقل کیفیت برخوردار بوده و 
نمی توانند رضایت مشــتریان خود را جلب کنند، 
این درحالیســت که قیمت همین خودروها سربه 
فلک کشــیده و با توقف تولید خودروی پراید به 
دلیل کیفیت و ایمنی بسیار پایین، تیبا صندوقدار 
به ارزان ترین خودروی کشــور تبدیل شده است 
که همین حــاال قیمت ۶۱ میلیــون تومانی برای 
فروش آن در نظر گرفته شده است، بنابراین اگر به 
فرض محصولی ارزان  تر از این دو خودرو طراحی 
 و ساخته شــود، از نظر کیفی بسیار چالش برانگیز 

خواهد بود.

ناكامی دیگری در كارنامه خودروسازی كشور به ثبت می رسد؟

تولید خودروی ارزان، از حرف تا عمل
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بیشترین تخلف نانوایان چیست؟

افزایش هزینه تامین کاالی اساسی با انحصارطلبی صرافی بانک ها

وام کرونایی ریلی ها در گیر و دار بانک عامل

عوارض صادراتی تخم مرغ ۴۰۰۰ تومان تعیین شد

قیمت برای مصرف كننده همچنان باالست

ثبات قیمت گوشت قرمز در هفته های اخیر
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نسخه  الكترونيكی اسناد شــركت در مناقصات 
جايگزين نسخه فيزيكی شد

نسخه های فیزیکی اسناد شــرکت در مناقصه و مزایده های دولتی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی حذف شد و از این پس شــرکت ها و سازمان های مشمول قانون مناقصات 
و مزایده ها، فقط اســناد الکترونیکی خود با امضای الکترونیکی را روی ســامانه ستاد 
بارگذاری و در مناقصه ها و مزایده ها شرکت می کنند.  با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً 
نسخه الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و ُمهر 
الکترونیکی شرکت، موسسه یا سازمان، امضا و ُمهر شده و در سامانه بارگذاری می شوند 
و نیازی به چاپ، امضا و ُمهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ 
فیزیکی نیز نخواهد بود.در نامه ارسالی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سازمان ها 
و نهادها تاکید شده است که از اول شهریورماه دستگا های متقاضی شرکت در مناقصات 

دیگر نسخه فیزیکی مدارک خود را ارسال نکنند.

الكامپ برگزار می شود، مگر اينكه ستاد مبارزه با 
كرونا برگزاری نمايشگاه ها را لغو كند

 بیست وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ قرار است ۲۸ الی ۳۱ شهریور ماه برگزار شود. 
اما شیوع کرونا در کشور و همچنین قرمز شدن اخیر وضعیت تهران این پرسش را به وجود 
آورده است که آیا بزرگ ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطالعات که در چند سال اخیر به 
میعادگاهی برای استارتاپ ها تبدیل شده، برگزار خواهد شد یا خیر. »محمدباقر اثنی 
عشری«، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که متولی برگزاری این نمایشگاه 
است، اعالم می کند که اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری نمایشگاه ها را لغو نکند، 
الکامپ با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.تا برگزاری الکامپ در تاریخ 
مقرر، کمتر از ۵۰ روز باقی مانده و برخی استارتاپ ها در گفتگو با دیجیاتو اعالم می کنند 
که اگرچه ثبت نام کرده اند اما هنوز در مراحل اولیه هستند و نمی دانند باید برای حضور 
در الکامپ برنامه ریزی کنند یا خیر.چند استارتاپ که درخواست حضور در الکامپ را ثبت 
کرده اند می گویند هنوز مدارک شان تایید نشده است. از سوی دیگر، ستاد ملی مبارزه با 
کرونا در هفته گذشته برگزاری نمایشگاه ها را تا اطالع ثانوی ممنوع کرد. قرار گیری این دو 
موضوع در کنار هم، ابهام ها را بیشتر می کند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

در گفتگو با دیجیاتو، درباره آخرین وضعیت برگزاری الکامپ می گوید:
»دستورالعمل تعطیلی نمایشگاه ها به شکل هفتگی تمدید می شود و هنوز برای شهریور 
دستورالعملی صادر نشده اســت. اولین و مهم ترین بحثی هم که برای ما مطرح است، 
سالمت بازدیدکنندگان و غرفه داران است؛ و سپس بحث خود نمایشگاه مطرح است. در 
حال پایش شرایط هستیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن 
احتیاط ها، بحث جانمایی را شروع کرده ایم تا اگر در آن تاریخ اجازه ی برگزاری نمایشگاه 
داده شود، با پروتکل های بهداشتی برگزار شود و در غیر این صورت، آن را به زمان بعدی 
منتقل  کنیم.«اثنی عشری در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا به جایگزین هایی مانند 
برگزاری آنالین فکر شده است یا خیر، می گوید این احتمال وجود دارد که بخش هایی 
مانند »الکام اســتارز« آنالین باشــد. با این حال او می گوید: »بــرای برگزاری آنالین 
نمایشگاه ها، هنوز تجربه جهانی در این رابطه وجود ندارد و فعال در حال فکر کردن در 
این رابطه هستیم تا ببینیم دقیقاً چه کاری می توان انجام داد، تا جایگزین نسبتاً مناسبی 
داشته باشیم. به هر حال هیچ چیز جایگزین نمایشگاه حضوری نخواهد بود.«محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی که سال هاست میزبان الکامپ بوده است، از ۲۴ خرداد ماه و بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا فعالیت خود را از سر گرفته بود تا اینکه هفته گذشته 
دوباره با ممنوعیت فعالیت مواجه شد. اما نکته مهم اینجاست که در همین بازه ی زمانی 
که نمایشگاه بین المللی فعال بود، شرط فعالیت این بود که نمایشگاه ها بدون حضور عموم 

مردم و تنها برای متخصصان هر حوزه برگزار شود. 

اخبار

شیپوربورسیمیشود
درپیرونقاخیربازارسرمایهایرانوشرایطمساعدجهتورودشرکتهایخصوصیپیشروبهاینبازار،هیئتمدیرهشرکتنتتجارتاهورا)شیپور(باپیشنهادعرضهعمومیسهاماین

شرکتموافقتکردند.

شاخص کل بورس در حالی 
روز یکشنبه به ۲ میلیون و ۴ 
هزار و ۹۹۹ واحد رسید که 
حال باید منتظر ماند و دید 
که این روند افزایشی ارزش 
بورس تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و آیا هشدارهای 
برخی کارشناسان مبنی بر شکستن حباب بورس به 
واقعیت می پیوندد یا خیر؟ رکوردشــکنی های مداوم 
بورس طی روزها و البته ماه هــای اخیر در حالی موج 
نقدینگی را به سمت این بازار روانه کرده که برخی از 
کارشناسان این حوزه نسبت به ریزش و زیان احتمالی 
مردم هشدار می دهند. گرچه »جوجه را آخر پاییز می 
شمارند« ولی اگر با عینک این دسته از کارشناسان به 
این بازار نگاهی بیندازیم، متوجه نگرانی مجلسیان و در 

راس آنها کمیسیون اقتصادی خواهیم شد. 

بررسی بسته پیشنهادی مسئوالن سازمان 
بورس در پارلمان

همین موضوع موجب شــد محســن علیــزاده، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی بسته پیشنهادی 

مسئوالن سازمان بورس در پارلمان خبر بدهد و بگوید: »با 
توجه به رشد بورس و گرایش مردم نسبت به بازار سرمایه 
و نگرانی هایی که در رابطه با آینده بازار سرمایه وجود دارد، 
کمیسیون اقتصادی مجلس از مسئوالن سازمان بورس 
خواسته، بسته پیشنهادی بهبود وضعیت بازار و جلوگیری 

از آسیب و زیان احتمالی مردم ارائه دهند.«

رشد بازار بورس ادامه دارد؟
در حالی بازار بورس از ابتدای امســال رشدی حداقل 
۲۸۰ درصدی داشــته که از آن طــرف بخش واقعی 
اقتصاد رشدی منفی دارد. برخی کارشناسان معتقدند 
در بلندمدت این رشــِد صعودی و هیجان انگیز، قابل 
استمرار نیســت و احتمال اینکه بازار بورس در آینده 
دچار ریزش شود، بسیار زیاد است مگر اینکه عملکرد 
بخش واقعی اقتصادی آنقدر خوب شود که تناسب پیدا 
کند با رشدی که در بازار بورس و بخش مالی به وجود 
آمده که آن هم با توجه به شواهد و قراینی که در اختیار 

ماست به نظر می رسد بعید باشد.

پیش بینی تداوم اصالح شاخص بورس
یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه براساس 
پیش بینی های صــورت گرفته بازار باز هــم وارد فاز 
اصالحی خواهد شــد، گفت: »روند معامالت در بازار 

هفته جاری مانند هفته گذشــته خواهــد بود و روند 
متعادلی را در پیش می گیرد. مقاومت کانال دو میلیون 
واحد، مقاومت سختی است که می تواند بازار را وارد فاز 
اصالحی شدید کند اما به دلیل ورود گسترده نقدینگی 
به بازار، اصالح سنگینی را در بازار شاهد نخواهیم بود. 
در وضعیت فعلی ســهام بزرگ در کنار سهام کوچک 

مورد اقبال بازار و قابل توجه سهامداران است.«
کارشناسان اقتصادی رشد بازار سرمایه را حاصل ورود 

بخشــی از نقدینگی به این بازار می دانند. البته عامل 
دومی هم در این رکوردشکنی ها موثر بود و آن تغییری 
است که از ابتدای امسال در ســطح سیاست گذاری 
کالن رخ داده که به نظر می رســد سیاســت گذاری 
های بانک مرکزی در مورد نرخ سود و سایر پارامترها 
به داغ شدن تنور بورس منجر شــده است.  »کسب و 
 کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز این بازار

 را بررسی می کند.

»كسب و كار« از بازدهی 280 درصدی شاخص بورس از ابتدای امسال گزارش می دهد

پرواز بورس با  بال نقدینگی
شاخص بورس بر قله 2 ميليون واحدی

درخواست كميسيون اقتصادی مجلس از سازمان بورس برای ارائه بسته پيشنهادی جلوگيری از زيان احتمالی مردم 

بورس، عامل توازن سیستم مالی یا ابزاری کوتاه مدت؟
عباس علوی راد، اقتصاددان

در شرایط پرمخاطره اقتصادی، سرمایه گذاری در بازارهای امن تر و ذاتاً باثبات تر افزایش می یابد. در نقطه مقابل در چنین شرایطی سرمایه گذاری در بازارهای ذاتاً پرنوسان همچون بورس با اقبال کمتری مواجه می شود؛ اما به 
نظر می رسد در برخی نظام های اقتصادی و دارای شرایط خاص این موضوع صادق نباشد.

در شرایط کنونی ایران در میان پنج کشور با باالترین نرخ تورم در دنیا حضور دارد. از طرف دیگر وضعیت فعلی و روندهای آتی متغیرهای تعیین کننده نرخ تورم در اقتصاد ایران، انتظارات کارگزاران اقتصادی کشور را به ادامه روند 
تورمی کشور سوق می دهد. عالوه بر این در یک رویداد کم سابقه در این مقطع زمانی دولت در سیاست های کالن اقتصادی خود به طور مستقیم و غیرمستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی را به پیوستن به بورس تشویق کرده است.

ازاین رو بازدهی قابل مالحظه و فعل و انفعاالت فوق، تنور بورس در کشور را بیشتر از هر زمان دیگری داغ کرده است . بنابراین اینکه برخی از کارگزاران اقتصادی بخواهند با ورود نقدینگی های خود به بورس در شرایط تورم واقعی 
موجود و موج تورم انتظاری شکل گرفته ضمن جلوگیری از کاهش ارزش واقعی نقدینگی خود سود هم کسب کنند کامال طبیعی خواهد بود.

اینکه روند افزایش بازدهی بورس با تحوالت بخش واقعی اقتصاد ایران و مشخصاً رشد سرمایه گذاری داخلی همخوانی ندارد قابل قبول است، اما وقتی تمام اشکال دیگر دارایی ها با افزایش قیمت مواجه هستند، قرار نیست اقلیم 
بورس متفاوت باشد.

بنابراین در شرایط تورمی موجود و شکل گیری تورم انتظاری و مجموع سیاست های اقتصادی دولت برای جذابیت بیشتر بورس، ریزش آوارگونه شاخص بورس در کوتاه مدت دور از انتظار است. به ویژه آنکه مجموعه سیاست 
های دولت اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری را وارد بورس کرده و دامنه مسئولیت پذیری دولت در قبال بازار سرمایه به طور خودکار افزایش یافته است.

با این همه بازار سرمایه و مشخصاً بورس ذاتاً یک بازار پرنوسان محسوب می شود. اینکه رشد بورس تا کجا ادامه خواهد داشت و یا اینکه با ریزش سنگین مواجه می شود یا خیر، بستگی به پاسخ این پرسش دارد که در حال حاضر 
روشن نیست . رشد بورس حاصل یک پارادایم شیفت در سهم بازار سرمایه از سیستم مالی کشور است یا یک نگاه ابزاری با تاریخ مصرف کوتاه مدت؟!

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور گفت: 
بخش های متعــددی از هواپیمــای کوثر در 
شرکت های دانش بنیان توســعه پیدا کرد و 
قطعاً این هواپیما به همین شکل باقی نخواهد 
ماند و خیلی از تکنولوژی هــای جدید در آن 
توســعه پیدا خواهد کرد.سورنا ستاری صبح 
روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه علمی 
تحقیقاتی فیمابین ارتــش و معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، اظهار داشت: ما 
توسعه های زیادی در حوزه شرکت های دانش 
 ،ICT بنیان و تکنولوژی های متعدد در حوزه

نانو، تکنولوژی هوافضا و بسیاری از حوزه های 
جدید از قبیل حوزه لیزر در قالب شرکت های 
دانش بنیان و برخی مراکز پژوهشی داشته ایم.

مــا  اهــداف  از  یکــی  افــزود:  وی 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت   در 
رئیس جمهــور این اســت کــه بتوانیم این 
تکنولوژی را به ســمت صنایع دفاعی سوق 
دهیم و صنعت دفاع نیز از این زیر ساخت هایی 
که ایجاد شده، اســتفاده کند که امیدواریم با 
امضای این تفاهمنامه، این روند تسریع شود. 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: 

حوزه های همکاری متعددی با ارتش و صنایع 
دفاعی داریم، ما بیش از ۷۰ شرکت دانش بنیان 
داریم که محصول به حــوزه دفاع می دهند، 
هم توسعه این شــرکت ها مدنظر است و هم 
اینکه شــرکت های جدید به این حوزه ملحق 
شوند. ستاری با اشاره به ساخت هواپیمای کوثر 
گفت: بخش های متعددی از هواپیمای کوثر در 
شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کرد و قطعاً 
این هواپیما به همین شکل باقی نخواهد ماند و 
خیلی از تکنولوژی های جدید در آن توســعه 

پیدا خواهد کرد.

در حالی که مقامات دولتی و مدیران دو شرکت 
اسنپ و تپسی تاکید می کنند که سهمیه بنزین 
رانندگان تاکسی های اینترنتی، به آنها پرداخت 
می شود، برخی از کاربران راننده این دو شرکت، 
نظر متفاوتــی دارند.از همــان زمانی که بحث 
ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور 
مطرح شد، مدیران شرکت های تاکسی اینترنتی 
نگران بودند که این موضوع بر فعالیت رانندگان 

آنها تاثیر منفی بگذارد. حتی در بهار سال گذشته 
که زمزمه احتمال گرانی و سهمیه بندی بنزین در 
حد شایعه به گوش می رسید، استارتاپ های فعال 
در حوزه حمل و نقل آنالین بر ضرورت پیش بینی 
سهمیه ای برای رانندگان خود تاکید کردند.پیش 
از آن نیز، »هومن دمیرچی«، مدیر عملیات تپسی 
در توئیتی تاکید کرده بود کــه اگر به رانندگان 
تاکسی های اینترنتی سهمیه بنزین اختصاص 

پیدا نکند اما رانندگان آژانس ها و تاکسی ها این 
سهمیه را دریافت کنند، قیمت سفر اپلیکیشن ها، 
حداقل ۵۰ درصد افزایــش می یابد و این امر به 
معنای نابودی آنها و ایجاد »اقتصاد رانتی« است.
در نهایت، زمانی که شــایعات در آبان ماه سال 
گذشته یک شــبه به واقعیت پیوست، تالش و 
مذاکرات آنها به منظور تعیین سهمیه  بنزین برای 

رانندگان شدت بیشتری گرفت.

مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی در فصل بهار 
امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل با ۲۱۲.۷ 
درصد رشد به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران در گزارشی با استناد به آمارهای ارائه شده 
از سوی شاپرک به تراکنش های خرید از طریق 
موبایل، پایانه فروش و اینترنت در ســه ماهه 
نخست ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: تعداد 
تراکنش های خرید اینترنتــی در این مدت با 
۱۷.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 
۱۳۹۸ به ۴۲۳ میلیون تراکنش رسید.براساس 
این گزارش سهم تراکنش های خرید اینترنتی 
از کل تراکنش های انجام شده ۵.۸ درصد بوده 
اســت. با این حال در بهار امسال از نظر مبلغ 
تراکنش ها شاهد رشد ۲۱۲.۷ درصدی نسبت 
به سال قبل بوده ایم. در سه ماهه نخست سال 
۱۳۹۸ مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی ۶۰ 
هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای امسال 
به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تراکنش های خرید از طریق موبایل
در سه ماهه نخست امسال، تعداد تراکنش های 
خرید از طریق موبایل به ۳۰۶ میلیون تراکنش 
رسید که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه 
ســال ۱۳۹۸ معادل ۲۰.۳ درصــد کاهش را 
به ثبت رسانده اســت.با این حال از نظر مبلغ 
تراکنش ها شاهد رشــد ۵ درصدی بوده ایم و 
مبلغ تراکنش ها به ۲.۶ هــزار میلیارد تومان 
رسیده اســت. این رقم برای بهار ۱۳۹۸ برابر 
با ۲.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شــده بود. 
سهم تراکنش های خرید از طریق موبایل از کل 
تراکنش ها در بهار ۱۳۹۹ برابر با ۴.۲ درصد و 
سهم مبلغ تراکنش های خرید از طریق موبایل 

نیز ۰.۳ درصد اعالم شده است.

تراکنش های خرید از پایانه فروش
تعداد تراکنش های خرید پایانه فروش از ۵.۴۲۳ 
میلیــون تراکنش در بهــار ۱۳۹۸ به ۶.۵۳۰ 
میلیون تراکنش در بهار ۹۹ افزایش یافته که 

رشدی ۲۰.۴ درصدی را نشان می دهد.سهم 
تراکنش های خرید پایانه فروش در سه ماهه 
نخست امسال از کل تراکنش های انجام شده 
۹۰ درصد بوده است. همچنین از نظر مبلغی، 
مبلغ تراکنش ها از ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در 
مدت مشابه ســال قبل به ۷۹۲ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته که رشدی ۲۴.۷ درصدی 
را نشان می دهد.براســاس این گزارش سهم 
مبلغ تراکنش های خرید از پایانه های فروش 
از مبلغ کل تراکنش ها نیز معادل ۸۰.۵ درصد 

بوده است.

سهم تهران از مبلغ کل تراکنش ها
در فصــل بهــار امســال، ســهم تهــران از 
تراکنش های خرید از طریــق موبایل برابر با 
۹۷.۴ درصد و سهم آن از تراکنش های خرید از 
پایانه های فروش برابر با ۲۴ درصد بوده است. 
از سوی دیگر سهم تهران از تراکنش های خرید 
اینترنتی برابر با ۹۲.۷ درصد گزارش شده است.

نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران - نوشهر در نظر دارد پروژه نظارت بر قراردادهای حفاظتی جنگلهای هیرکانی حوزه 
استحفاظی غرب مازندران )رویان تا رامسر( را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتها ی واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت 
انتظامی و نظامی و سوابق مثبته و تجارب اجرایی در موضوع حفاظت از جنگل های هیرکانی، یا دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری صادره 

از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(مناطقمدت اجراعنوان پروژهردیف

ناظرین قراردادهای ۱
حفاظتی جنگلهای 

هیرکانی

حوزه اداره کل ۸ ماه
منابع طبیعی 

نوشهر

33.862.483.8322.000.000.000

1- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی با توجه به مبلغ برآورد شده به مبلغ 2.000.000.000ریال 
مي باشد.

2- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 99/5/20 از طریق سامانه ستاد میباشد. ضمنًا 
آگهي نوبت اول روز دوشنبه مورخ  99/5/13 و آگهي نوبت دوم  روز سه شنبه  مورخ 99/5/14 خواهد بود .

3-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/6/2 گشــایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح  روز دوشنبه مورخ 
99/6/3 از طریق سامانه ستاد می باشد.

4- بر آورد اولیه بر اساس نرخ کارشناسی به مبلغ 33.862.483.832  ریال میباشد . 
5- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها میباشد.

6- محل دریافت اسناد، ارسال و گشایش پیشنهادها، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« به آدرس اینترنتی
)www .setadiran.ir( می باشد.

                                                    اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان  مازندران – نوشهر

متقاضیــان راه اندازی کســب و کار بــا مراجعه به 
اتاق بازرگانی اســتان خود از طریــق »پنجره واحد 
فیزیکی شــروع کســب و کار« می توانند در سه روز 
 شــرکت خود را ثبت و مجوزهــای الزم را دریافت

 کنند.  
رئیس مرکــز ملی مطالعات پایــش و بهبود محیط 
کســب وکار وزارت اقتصــاد چالش احــراز هویت 

الکترونیکی در ایــران را دلیل عــدم راه اندازی این 
پنجره واحد به صــورت الکترونیکی اعــالم و ابراز 
امیدواری کرد تا ایــن پنجره واحد را تــا پایان مهر 
 یا آبــان  ماه به صــورت الکترونیکی نیــز راه اندازی 

کنند.
به گفته علی فیــروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات و 
پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و 

دارایی هر استانی که درخواست دهد، این پنجره واحد 
در اتاق بازرگانی استان مورد نظر راه اندازی می شود. به 
گفته فیروزی در این پنجره واحد قرار نیست متقاضیان 
اطالعاتی وارد سامانه کنند؛ بلکه دو کارشناس خبره 
که مورد تایید سازمان ثبت هستند، در پنجره واحد 
فیزیکی حضور دارند و تمــام فعالیت های مربوط به 

راه اندازی کسب وکار را انجام می دهند.

معاون عملی و فناوری رئيس جمهور خبر داد

ارائه محصوالت ۷0 شرکت دانش بنیان به حوزه دفاع

سهمیه بنزین رانندگان تپسی و اسنپ واریز می شود؟

رشد 212.۷ درصدی مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی در بهار 99

مدت زمان الزم برای شروع کسب و کار در ايران از ۷۲ و نیم روز به سه روز کاهش يافت

يادداشت
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