
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: ۸۴ درصد اقالم وارداتی شامل مواد اولیه، 
واسطه ای و سرمایه ای اســت که برای تولید و ادامه فعالیت واحدها، ضروری 

هستند.
به گزارش ایرنــا حمید زادبوم با اشــاره به محدودیت کردن ثبت ســفارش 
در ســال جاری برای کاالهای دارای مشــابه داخل اظهار داشــت: ســال 
گذشــته یک هزار و ۶۰۰ کاال با کد هشــت رقمی اچ. اس ممنوعیت واردات 
داشتند که این رقم در ســال جاری به ۲ هزار و ۴۰۰ کاال رسیده است که از 
 ســویی به دلیل نبود ارز قابل تخصیص به این اقــالم ورود آنها با محدودیت

 مواجه شده است.
وی با اشــاره به اینکه واردات بی رویه کاالیی وجود نداشــته اســت تصریح 

کرد: ۸۴ درصد اقــالم وارداتی مواد اولیه، واســطه ای و ســرمایه ای بودند 
و بیــش از ۱۴ درصــد نیــز شــامل کاالهایی مصرفی شــدند کــه برنج و 
 موبایل به عنــوان کاالهای ضــروری برای کشــور از جمله آنها محســوب 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه واردات ۱۱ میلیــارد دالری در چهارماهــه نخســت 
امســال خاطرنشــان کــرد: تــالش داریم بــا رصــد هفتگــی کاالهای 
وارداتــی ثبــت ســفارش کاالهایــی کــه مشــابه داخلــی آنهــا وجود 
دارد را کاهــش دهیــم و بــه تدریــج در آینــده ای نزدیک به طــور کلی 
 واردات ایــن محصــوالت را در جهــت رونق تولیــد داخل ممنــوع اعالم

 کنیم.

مقایسه آماری واردات در سه ماه نخست امسال با مدت مشابه 
سال گذشته

در ســه ماهــه نخســت ســال ۹۸ رقمــی معــادل ۱۱.۴ میلیــارد دالر 
صــادرات و ۱۰.۴ میلیــارد دالر واردات بــوده و مجموع تجارت کشــور در 
این مدت ۲۱.۸ میلیارد دالر رســیده اســت در حالی که ایــن ارقام در بهار 
ســال جاری رقمی معادل ۶.۴ میلیــارد دالر صــادرات و ۷.۶ میلیارد دالر 
 واردات را تجربــه و رقم کل تجــارت در فصل بهار بــه ۱۴ میلیارد دالر ثبت 

کرده است.
واردات ایران طی ســه ماهه نخســت امســال عــدد ۷.۶ میلیــارد دالر را 
پشت ســر گذاشته اســت که نســبت به واردات ۱۰.۴ میلیارد دالری مدت 

مشــابه ســال قبل شــاهد کاهش ۲۶.۸ درصدی بودیم و با این حال از نظر 
وزنــی، واردات ایران طی ایــن مدت رقمی معــادل ۸.۹ میلیــون تن بوده 
که تنها هشــت دهم درصد از مدت زمان مشــابه ســال قبل کمتر اســت. 
 ایران در ســه ماهه نخســت ســال ۹۸ رقمی معــادل ۹ میلیــون تن کاال 

وارد کرده بود.
متوســط قیمــت واردات کاالهــای تجــاری ایــران در بهــار ۹۹ 
برابــر بــا ۸۵۴ دالر بــه ازای هــر تــن بــوده کــه ۲۶.۲ درصــد کمتــر 
از مــدت زمــان مشــابه ســال ۹۸ اســت. میانگیــن قیمــت هــر تــن 
 کاالی وارداتــی ایــران در ســال ۹۸ برابــر بــا یــک هــزار و ۱۵۷ دالر 

بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راســتای تاکید 
رییس جمهوری مبنی بر ورود معادن به بورس، جلسات متعددی در وزارت 
صمت برگزار شد و زمینه های آن در حال فراهم شدن است.  به گزارش وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت، »سعید زرندی« در جلسه ای که به این منظور با حضور 
مدیران سازمان بورس و مدیران معدنی برگزار شد،  افزود: طبق تبصره ۳ ماده 
۱۰ قانون معادن، پروانه بهره برداری سندی رسمی، الزم االجراء، قابل معامله، 
تمدید و توثیق اســت، بنابراین موضوع واگذاری و انجام معامالت حق امتیاز 
به صورت یکجا و یا عرضه خرد قابل انجام اســت.معاون طرح و برنامه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین در خصــوص بالتکلیف، تعطیل و یا 
سلب صالحیت شده )مطابق ماده ۲۰ قانون معادن( موضوع تشکیل شرکت 
ســهامی عام پروژه با ورود چندین معدن و یا عرضه یکجــا و حراج هریک از 
معادن در تابلوی بورس کاالی ایران نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.معاون طرح 
و برنامه افزود: با توجه به وجود ۵۵۰۰ معدن درخصوص روش های واگذاری 
این معادن بخش خصوصی به صورت جزئی و یا در قالب شرکت سهامی عام 
 پروژه می توان اقدام کرد و ســازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی ایران 
آمادگی خود را برای حمایت از این بخش اعالم کرد.زرندی تاکید کرد: واگذاری 

معادن در بورس می تواند عالوه بر ایجاد تحرک و پویایی بخش معدن شفافیت 
و سرعت عمل در این حوزه را نیز افزایش دهند.الحسینی افزود: فضای کامال 
امنی هم برای کلیت شبکه شاد از جهت زیرســاختی و هم محل امنی برای 
تدریس و تعلیم و ارتباط دانش آموزان فراهم شده اســت و هیچ ورود کاربر 
غیر معتبر در سیســتم نداریم. همه با هویت مشــخصی ورود می کنند و به 
همین جهت خیال خانواده ها راحت باشد.وی ادامه داد: پازل آموزش طوری 
چیده شده که همه دانش آموزان اســتفاده کنند و هیچ دانش آموز بازمانده 
از تحصیل نداشته باشیم. بستر فراهم اســت و امیدواریم سال پرباری داشته 

باشــیم. همچنین فوق برنامه ها در این فضا تعریف شده است.مسئول شبکه 
شاد با بیان اینکه در تابستان شاهد بودیم که فوق برنامه های قدرتمندی اجرا 
 شد، گفت: هم تعلیم و هم تربیت در شاد جریان خواهد داشت و امید می رود

 ســال خوبی داشــته باشــیم، به خصــوص که پیش بینی شــده اســت 
بــرای تمــام ســطوح مدیریت پــی ای بــاال بیاید.بــه گفته الحســینی، 
سیســتم پشــتیبانی که بــرای اینــکار تعریف شــده اســت سیســتم 
 مطمئــن اســت و راهنمــای خوبــی بــرای دسترســی آســان فراهــم

 شده است.

ســخنگوی کمیســیون صنایع مجلس با بیان اینکه 
ســاز و کار بانک ها در وام دهی بایــد تغییر کند، گفت: 
درخواســت چند ضامن برای پرداخت یک وام ســاده 
ازدواج، سنگ اندازی جلوی پای جوانان است.به گزارش 
خانه ملــت، حجت اهلل فیروزی از عملکــرد بانک ها در 
پرداخت وام ازدواج و ودیعه اجاره مســکن انتقاد کرد و 
گفت: به یقین با توجه به مقررات بانکی فعلی نمی توان 
شرایط مالی ازدواج را برای جوانان تسهیل کرد؛ چراکه 
معرفی چند ضامن کارمند دولت برای دریافت یک وام 
ســاده ازدواج از جوانانی که عموماً خودشان در ادارات 
شاغل نیســتند و اقوام و دوست و آشــنایی هم از این 

 قشر ندارند، به معنای ســنگ اندازی جلوی پای آن ها
 است.نماینده مردم فســا در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه تعداد کارمندان رسمی دولت در بخش های 
مختلف نسبت به گذشته کم شــده است، افزود: دولت 
باید به سمت سازوکار دیگری برای پرداخت وام ازدواج 
رود؛ چراکه وقتی صحبت از تسهیالت می شود؛ پرداخت 
و دریافت آن نیز باید با سهولت انجام گیرد؛ اما بانک ها 
هنوز عملکردی سنتی و به روز نشده دارند؛ در حالی که 
باید این سازوکارها با شــرایط زمانه تغییر کند.به گفته 
وی، بانک ها در پرداخت وام ازدواج یا وام های خرد دیگر 
از بی اطالعی مردم و عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی 

بر عملکردشان، سوءاستفاده می کنند.فیروزی با بیان 
اینکه اکنون به صورت دقیق مشخص نیست که منابع 
قرض الحســنه بانکی در قالب چه تسهیالتی پرداخت 
می شود که باید این موضوع شفاف شــود، اضافه کرد: 
در هر صورت ضعــف جدی در نظــارت بانک مرکزی 
بر ســاختار پرداخت وام های خــرد و وام ازدواج وجود 
دارد.ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی معتقد اســت نباید شخصیت جوانان 
در ابتدای تشــکیل خانواده در رفت و آمد به بانک ها به 
 دلیل سخت گیری برای دریافت یک وام خرد زیر سوال

 برود.

بهای دالر و یورو در صرافی های بانکی )پنجشنبه( با کاهش 
۲۵۰ تومانی نســبت به روز گذشــته مواجه بود و هر دالر با 
قیمت ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو به بهای ۲۶ هزار و ۶۵۰ 
تومان به فروش رسید.به گزارش ایرنا، کاهش قیمت دالر که 
از روزهای گذشته آغاز شده امروز هم ادامه داشت و دالر در 
صرافی های بانکی ۲۵۰ تومان ارزان تر از دیروز معامله شد.بر 
این اســاس،  قیمت دالر در صرافی های بانکی در ساعت ۱۴ 
امروز با این کاهش ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان برای فروش به ثبت 
رسید و صرافی ها دالر را به قیمت ۲۲ هزار و ۳۵۰ تومان نیز 
خریدار بودند.همچنین تابلوی صرافی های بانکی برای خرید و 
فروش یورو نیز شاهد عملکردی مشابه با قیمت دالر بود و در 

ساعت تنظیم خبر، یورو با بهای ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان برای 
خرید و برای فروش هم قیمت ۲۶ هزار و ۶۵۰ تومان معامله 
می شود.این در حالی است که سفته بازارن بازار دالر به دنبال 
ایجاد قیمت های کاذب در بازار هستند و این موضوع باعث 
ایجاد مقاومت برای کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار شده است.

در سامانه سنا نیز طی روز کاری گذشته )۱۲ شهریور( برای 
فروش هر یورو مبلغ میانگین ۲۷ هزار و ۲۳۳ تومان و برای 
فروش دالر نیز رقم میانگین ۲۳ هزار و ۱۶ تومان ثبت شده 
است.عالوه براین در سامانه نیما نیز در روز معامالتی گذشته 
) ۱۲شهریور(، خرید هر حواله یورو با میانگین قیمت ۲۵ هزار 

و ۸۰۱ تومان ثبت شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رونمایی نسخه جدید 
شاد گفت: نسخه جدید شاد تعاملی تر، امکانات نرم افزاری 
قدرتمندتری نصب و همچنین محتوای آموزشی استاندارد 
در آن تعبیه شده است لذا معلمان و دانش آموزان می توانند 
صفحه شخصی خود را داشته باشند.سیدحسن الحسینی در 
مراسم رونمایی از نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموزی 
)شاد( گفت: ما اصوال در شرایطی هستیم که حدود ۹۰ درصد 
دانش آموزان در دنیا وضعیت تحصیلی شان دگرگون شده و در 
شرایطی هستیم که تحول بزرگی در نظامهای آموزشی در حال 
وقوع است. کشور ما توانست از همان ابتدا به گونه ای مدیریت 
کند که آموزش تداوم داشته باشــد؛ االن فقط بحث تدوام 

آموزش نیست و بحث کیفیت آموزش هم برای ما اهمیت دارد.
وی افزود: نسخه جدید شــاد تعاملی تر شده است. امکانات 
نرم افزاری قدرتمندتری نصب و محتوای آموزشی استاندارد 
تعبیه شده است و معلمان و دانش آموزان می توانند صفحه 
شخصی خود را داشــته باشند. تعامل مناســب و الیو چه 
صوتی و تصویری برقرار می شــود و تمام مناسبات کالس 
فیزیکال را در شــاد قرار داده ایم.وی تاکیــد کرد: به صورت 
عمومی خدمات پایه شاد تعریف شــده است. این خدمات 
رایگان، همگانی و باکیفیت و قابل استفاده است. انتظار ما این 
 اســت که همین خدمات را در مدارس غیردولتی هم داشته

 باشیم.

تهران – ایرنا- قیمت نفت امروز )پنجشنبه( بعد از 
دو روز پیاپی رشد، ثابت ماند و درجا زد.

قیمت نفت که بیش از هر چیز تحــت تاثیر وقوع 
توفان در خلیــج مکزیک و کاهــش ۸۲ درصدی 
تولید نفت از ایــن منطقه در روزهای گذشــته با 
رشد قیمت همراه بود،  حاال و با برگشتن سکوهای 
 تولید نفــت آن به مــدار تولید، به ثبات رســیده

 است.
با ایــن حــال دالر همچنان بــه عنــوان یکی از 
عوامل تاثیرگذار بــر قیمت نفــت،  ارزش خود را 
در بــازار از دســت داده و ایــن موضــوع مانع از 

 افــت قیمــت نفــت در معامــالت امروز شــده 
است.

بر این اســاس،  قیمت نفت برنت با رشــدی ۰.۰۲ 
درصدی بــه ۴۴ دالر و ۴۴ ســنت در هر بشــکه 
رسید. قیمت نفت شــاخص آمریکا نیز  ۰.۱ درصد 
 باال رفــت و ۴۱ دالر و ۵۹ ســنت در هر بشــکه

 معامله شد.
با این حال نزدیک شدن به زمستان و افزایش تقاضا 
برای سوخت می تواند به عنوان یک عامل محرک 
برای رشد قیمت نفت و صعود به باالی ۵۰ دالر در 

هفته های آینده مد نظر فعاالن این بازار باشد.

بررسی آمارهای منتشــره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حاکی از رشد ۱۰ درصدی سهم داروهای 
تولیــد داخــل از کل بــازار در دوره هفت ســاله 
 دولت تدبیر و امید از ســال ۹۲ تا پایان ســال ۹۸ 

است.
برپایه این گزارش، در سال ۹۲ همزمان با روی کار 
آمدن دولت تدبیر و امید، داروهای ســاخت داخل 
۶۰ درصد از کل داروهای موجود در بازار را تشکیل 
می داد و این آمار در پایان سال گذشته به ۷۰ درصد 

افزایش یافت.
بررسی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 

حاکی از تولید ۴۸.۷ میلیارد عدد داروی انســانی 
در پایان سال ۹۸ است که در مقایسه با سال ۹۲ و 
آغاز به کار دولت تدبیر و امید رشد ۳۹.۱ درصدی 

نشان می دهد.
به گــزارش ایرنا، مطابــق آمارهای یاد شــده در 
هفت ســال دولــت تدبیــر و امید تولیــد اغلب 
محصــوالت منتخــب صنعتــی با رشــد همراه 
بود بــه طوری کــه در این مدت تولید الســتیک 
خودرو با رشــد ۶.۵ درصــدی از ۲۱۷.۵ هزار تن 
 در ســال ۹۲ به ۲۳۱ هزار تن در سال ۹۸ افزایش

 یافت.در این مدت تولید انواع کاغذ با رشــد ۸۰.۱ 

درصدی به یک میلیون و هفت هزار و ۳۰۰ تنرسید.
در تولید کارتن نیز رشــد ۴۷.۴ درصدی به ثبت 
رسید، به طوری که در پایان سال گذشته ۵۲۶.۲ 
هزار تن کارتن توسط کارخانجات داخلی تولید شد.

ســموم دفــع آفــات نباتی در ســال گذشــته 
 با ثبــت رشــد ۱۲.۹ درصــدی بــه ۳۷.۵ هزار

 تن رسید.
در تولید پودر شوینده اما آمارها رشد منفی نشان 
می دهد، به طوری که تولید این محصوالت از ۷۳۰ 
هزار تن در سال ۹۲ با افت ۱۶.۹ درصدی به ۶۰۶ 

هزار تن در سال گذشته رسید.

۸۴ درصد کاالهای وارداتی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای است

ورود معادن به بورس در آینده نزدیک

بانک ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن و ازدواج سنگ اندازی می کنند

طالی سیاه درجا زداینترنت شاد رایگان شدکاهش ۲۵۰ تومانی قیمت دالر در صرافی ها

رشد ۱۰  درصدی سهم داروهای تولید داخل از بازار مصرف
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سقوط نرخ رشد اقتصادی از 
میانگین بلندمدت و نوسانی 
 بــودن، دو  ویژگــی مخرب 
نرخ های رشد اقتصادی دهه 
۱۳۹۰ شمســی در اقتصاد 

ایران هستند. در واقع...
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عرضه های سنگین ارز

 سهامداران حقوقی 
 از امروز بازار 

را متعادل می کنند 

رئیس اتاق بازرگانی تهران:  درآمد سرانه ایرانیان به کمترین رقم از سال 1383 رسیده است
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یکه  تازی  قیمت  خودرو

آیا   با   افزایش   قیمت  لوازم  یدکی

 باز هم  قیمت   خودروهای  داخلی  افزایش  خواهد  یافت؟

افزایش 100 درصدی قیمت قطعات خودرو

اختالف قیمت  خودرو   با   بازار ۵0 تا 120 میلیون تومان است

همزمان با تشدید نوسانات ارزی بیش از ۷۰ میلیون 
دالر به صورت اسکناس توسط بازارساز عرضه شده 
که به عقیده برخی از کارشناسان می تواند زمینه ای 
برای فروریزی قیمت ارز در بازار باشد. نوسانات ارزی 
در ماههای گذشته موجب بروز مشکالت بسیاری در 
اقتصاد ایران و به دنبال آن در بازارهای موازی مالی 
شده اســت. نرخ ارز تا ۲۶ هزار تومان افزایش پیدا 
کرد و پس از گذشــت مدتی مجدد به کانال بیست 
هزار تومانی بازگشت. اما طی روزهای گذشته شاهد 
افزایش نرخ ارز به بیش از ۲۴ هــزار تومان در بازار 
غیررسمی بودیم که احتمال افزایش آن به بیش از ۲۶ 
هزار تومان را نیز محتمل کرده است. در این بین یکی 
از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی، 

تعادل در عرضه و تقاضای...

قالیباف در حاشــیه جلســه با ســهامداران حقوقی 
شرکت های بورسی گفت: در این جلسه تصمیم بر این 
شد که سهامداران حقوقی در خصوص بازارگردانی سهام 
خود از شنبه اقدام کنند که این موضوع در متعادل شدن 
بازار تاثیر خود را خواهد گذاشت.وی گفت: همچنین 
در بلند مدت نیز این شرکت ها باید با صندوق های بازار 
گردان بزرگ قرارداد ببندند تا بتوانند هم در روزهای 
رشد بازار و هم در روزهای منفی برای متعادل شدن بازار 
اقدام کنندوی افزود: این تصمیم از شنبه تاثیر خود را بر 
متعادل شدن بازار خواهد گذاشت و در بلند مدت نیز به 

نفع بازار سرمایه است و به نقد...



اقتصاد2
ایران وجهان

کره جنوبــی توانایــی تامین 
کاالهای سالمت ایران را ندارد

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران اظهار داشت: کره جنوبی نمی تواند، کل 
نیاز دارویی ایران را بــه جای پول های بلوکه 
شده تامین کند. ضمن آنکه دارو های وارداتی 
ایــران از طریق کشــور های اروپایی و بخش 

جزئی آن از کشور هند تامین می شود.
پول های بلوکه شــده ایران در کره جنوبی به 
بیش از ۶.۵ تا ۹ میلیارد دالر می رسد که طی 
یک سال و نیم گذشــته ایران نتوانسته آن را 
آزاد کند، حتی دولت کره جنوبی در شرایط 
کرونایی نیز حاضر نشده است تا دست کم ۵۰ 
میلیون دالر آن را برای تهیه غذا و دارو به ایران 
بازگرداند. در چنین شــرایطی بحث واردات 
کاالیی آن مطرح شده است و یکی از موارد نیز 

واردات کاالهای سالمت است.
اما محمود نجفی عرب، رئیس کمیســیون 
اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی تهــران، در 
گفت وگو بــا ایلنا این موضــوع را غیرممکن 
دانســته و افــزود: تاکنون خبــری مبنی بر 
دریافت کاالهای ســالمت بجــای پول های 
بلوکه شــده دریافت نکرده ام. دریافت کاالی 
سالمت و دارو از سایر کشور ها آن هم به جای 
پول های بلوکه شده هنوز اتفاق نیافتاده است. 
همچنین واردات آن از کــره جنوبی به جای 
مطالبات غیرممکن است، زیرا کشور ما تنها 
یکســری از دارو های محدود را از این کشور 
وارد می کند اما اینکه تمامی دارو های ما از این 

کشور تامین شود، امکان پذیر نیست.
او در ادامه توضیح می دهد: باید در نظر داشت 
که کره جنوبی نمی تواند، کل نیاز دارویی ایران 
را به جای پول های بلوکه شــده تامین کند. 
ضمن آنکه دارو هــای وارداتی ایران از طریق 
کشور های اروپایی و بخش جزئی آن از کشور 

هند تامین می شود.  
نجفی عرب اضافه می کند: البته این موضوع 
برای کشور های اروپایی صدق نمی کند و امری 
مناسب است، چرا که از این کانال می توانیم 
دارو های مورد نیاز کشــور را وارد کنیم زیرا 
کشــور ما دو نوع واردات دارد؛ یکی واردات 
دارو و دیگــری واردات مواد اولیــه دارو، که 
مواد اولیه بیشــتر از طریق کشور های هند و 
چین و بخش جزئی آن از کشور کره صورت 
می گیرد. اما در رابطه با کشور های اروپایی با 
توجه به اینکه بیشتر واردات دارویی خود را از 
این کشورها تهیه می کنیم در صورتی که ما 
مطالبات ارزی داشته باشیم و امکان دریافت 
ارز نداریم، می توان از این طریق نیاز دارویی 

کشور را تامین کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
اضافه می کند: اگر ما از کشــوری مطالباتی 
داریم و نمی توانیم پول خود را دریافت کنیم، 
بهتر است کاالهای مورد نیاز کشور را دریافت 
کنیم و اگــر این کاال جزو کاالهای اساســی 
باشد، توانســته ایم گام مهمی در این راستا 

برداشته باشیم.

توانایی تأمین ۵۰۰۰ دستگاه 
اتوبــوس شــهری از ســوی 

تولیدکنندگان داخلی
سرپرســت وزارت صمــت، از توانایی تأمین 
حداقل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری، در 
قالب طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از 
سوی تولیدکنندگان تا پایان سال جاری خبر 
داد.نشست بررسی تأمین اتوبوس های طرح 
نوســازی ناوگان حمل و نقل کشور با حضور 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی و 
کشور، شــهرداری و تولیدکنندگان اتوبوس 
برگزار شــد.در این جلســه جعفر سرقینی، 
با تأکید بر تالش تمامــی تولیدکنندگان به 
منظور اجــرای مفاد طرح نوســازی ناوگان 
حمل و نقل کشــور خبر داد و گفت: در این 
راستا سازمان شــهرداری ها باید مشخصات 
و تعداد اتوبوس های مورد نیاز خود در ســال 
جاری و آینده را بــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم نماید تا براساس آمار ارائه شده 
و با مشارکت تمامی تولیدکنندگان، این طرح 
عملیاتی شود.سرپرســت وزارت صمت بیان 
کرد: شرکت های تولیدی، توانایی تأمین ۵۰۰ 
دســتگاه اتوبوس در چند ماهه باقی مانده از 
سال جاری را به تفکیک اعالم کرده اند؛ این 
در حالی است که ساالنه باید یکهزار دستگاه 
اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل شود تا سن 

این ناوگان ۱۰ ساله باقی بماند.

خبر

قالیباف امــروز در حاشــیه 
جلسه با ســهامداران حقوقی 
شرکت های بورسی گفت: در 
این جلسه تصمیم بر این شد که 
سهامداران حقوقی در خصوص 
بازارگردانی سهام خود از شنبه اقدام کنند که این موضوع در 
متعادل شدن بازار تاثیر خود را خواهد گذاشت.وی گفت: 
همچنین در بلند مدت نیز این شرکت ها باید با صندوق های 
بازار گردان بزرگ قرارداد ببندند تا بتوانند هم در روزهای 
رشــد بازار و هم در روزهای منفی برای متعادل شدن بازار 
اقدام کنندوی افزود: این تصمیم از شــنبه تاثیر خود را بر 
متعادل شدن بازار خواهد گذاشت و در بلند مدت نیز به نفع 
بازار سرمایه است و به نقد شوندگی بازار نیز کمک می کند.

وی گفت: این شائبه که گفته می شود دولت دیگر از بورس 
حمایت نمی کند صحت ندارد و حمایت ها از بازار سرمایه 

ادامه خواهد داشت.

آماده باش بــه بازارگردان ها برای تســهیل 
نقدشوندگی بازار سرمایه

رئیس ســازمان بورس گفت: فرآیند جدیــد بازارگردانی 
با هدف افزایش رونق بازار و تســهیل نقدشــوندگی آغاز 
خواهد شــد و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار 
مشــاهده می شود.حســن قالیباف اصل با ارزیابی مثبت 
از نتایج جلســه ای با حضور نهادهای حقوقی که بیش از 
۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند، گفت: مقرر شــد فرآیند 
جدیــد بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تســهیل 
نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت 
در بازار مشاهده می شود.رئیس سازمان بورس درباره اثرات 
مثبت سایر تصمیمات که با محور بهبود روند بازار اتخاذ شد، 
افزود: از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش دامنه فعالیت 
صندوق های سرمایه گذاری است و بر این اساس تسهیالتی 
 هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته

 شــده اســت.قالیباف اصل یادآور شــد: این تسهیالت 
سرمایه گذارانی را که دانش یا فرصت کافی سرمایه گذاری 
مستقیم برخوردار نیستند را تشــویق می کند تا از  طریق 

صندوق هــا به ســرمایه گذاری اقــدام کننــد؛ فراموش 
نکنید همواره روش غیرمســتقیم بهتریــن روش برای 
سرمایه گذاران بورسی است.وی با تاکید بر ضرورت اجتناب 
از انتقال دارایی های ضروری سرمایه گذاران به بازار سرمایه 
خاطرنشــان کرد: در بازار ســرمایه هم بحث سود مطرح 
است و هم بحث زیان؛ بر این اســاس افرادی که وارد بازار 
سرمایه می شــوند، نباید دارایی های ضروری خود را وارد 
بازار کنند و تنها باید با دارایی کوتاه مــدت که به آن نیاز 
ندارند به سرمایه گذاری اقدام کنند.رئیس سازمان بورس 
نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعایت های بازارگردانی 
را ضروری دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در 
بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی 
بازار ســرمایه را افزایش می دهد.قالیباف اصل یادآور شد: 
مقررات مربوط بــه بازارگردانی در بازار ســرمایه از پیش 
تدوین شده و از روز شنبه بازارگردان ها فعال خواهند شد تا 
 نوسانات کمتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم. همچنین

 مقرر شده تا شــرکت هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه 
می شوند، بازارگردانی فعال و متناسب با ابعاد شرکت داشته 
باشند.وی همچنین با تاکید بر عملکرد منطقی سهام داران 
عمده در افت و خیزهای بازار افزود: همواره انتظار می رود که 
این سهام داران با هیجان و رفتار غیر منطقی عمل نکنند. 
حضور پررنگ سهام داران حقوقی در کوتاه مدت و بلندمدت 

ضرورت توسعه بازار سرمایه است.

روان ســازی بازار بــا همکاری ناشــران و 
بازارگردان ها

دبیر شورایعالی بورس در پاســخ به این سوال که این هفته 
سهام داران حقوقی تا چه میزان به حمایت از سهام پرداختند، 
گفت: حقوقی ها در این مدت تالش کردند تا از ســهام خود 
حمایت کنند اما با توجه به بزرگ شــدن بازار، گاهی نیاز به 
حمایت چندین سهام دار و بازارگردان اســت. از همین رو 
باید صندوق های بازارگردان تقویت شوند. همچنین صندوق 
توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را در خصوص نقدشوندگی 
ایفا کرد.وی با اشــاره به تصمیم دیگر این جلسه افزود: مقرر 
شد شــرایطی فراهم شــود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و 
صندوق های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن و بر عدم 
تعادل از بازار حمایت بیشتری شود.    قالیباف با تاکید بر تالش 
سازمان برای حفظ سالمت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه 
امســال رونق خوبی داشــت و تالش ما برای حفظ سالمت 
بازار سرمایه دو چندان شد. نهاد ناظر همواره تالش می کند 
بازار سرمایه محل امن ســرمایه گذاری باشد.رئیس سازمان 
بورس با شایعه خواندن عدم حمایت دولت از بورس تصریح 
کرد: سازمان یک نهادعمومی غیردولتی است  و بازار سرمایه 
متعلق به عموم مردم است و دولت همچنان به بازار سرمایه به 
عنوان یک فرصت و با دید مثبت نظاره می کند.قالیباف اصل 
یادآور شد:من مطمئنم که بازار سرمایه می تواند نقش خود را 
به درستی در اقتصاد کشور ایفا کند.وی در پایان و در پاسخ به 

این پرسش که نقش نهاد ناظر در افزایش و افت قیمت سهم 
چیست تاکید کرد: ســازمان بورس و اوراق بهادار نهاد ناظر 
است نه نهاد قیمت گذار. سهام داران باید هنگام خرید سهام 
به ارزندگی آن توجه داشته باشند و اطالعات شرکت  ها را به 

صورت دقیق مورد مطالعه قرار دهند.

۶۰ درصد معامالت بورس در اختیار سهامداران 
حقیقی است

نائب رئیس هیئت مدیره بورس، گفت: ۶۰ درصد معامالت 
بورس در اختیار ســهامداران حقیقی اســت.محمودرضا 
خواجه نصیر در یک گفتگوی رادیویی گفت: به طور کلی 
نقش اشخاص حقیقی طی سال جاری در بازار سرمایه بیش 
از حقوقی ها بوده اســت.نائب رئیس هیئت مدیره بورس 
اضافه کرد: در همه بازارهای سرمایه متمرکز بین ۲۰ تا ۳۰ 
درصد سهام شناور آزاد شرکت ها در دست مردم است و بازار 
سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.خواجه نصیر 
گفت: بازار سرمایه در اثر ورود نقدینگی اشخاص که پیشران 
روند بازار سرمایه بوده قیمت گذاری و رشد کرده است.وی 
افزود: اصل اساسی که وجود دارد این است که در بازار سرمایه 
قیمت ها را عرضه و تقاضا تعیین می کند.نائب رئیس هیئت 
مدیره بورس ادامه داد: نرخ تورم در اقتصاد کشور طی سال 
۹۸ بسیار باال بود و نمود این رشد چه در قیمت ارز، مسکن 
و در سایر موارد وجود داشته و طبیعتاً مردم به سمت مامنی 
بودند که بتوانند با سرمایه گذاری های مناسب کاهش ارزش 
پول خود را پوشش دهند.وی گفت: از سهم ۳۰ تا ۴۰ درصد 
افراد حقیقی طی سال های گذشته در معامالت بازار سرمایه، 
اکنون به ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش معامالت چه در سمت خرید 
و چه در سمت فروش رسیده است.خواجه نصیر افزود: بخش 
زیادی از سهامی که در اختیار حقوقی هاست جنبه مدیریتی 
دارد در معامالت جاری روزانه بازار اصالً ورود پیدا نمی کند.

وی گفت: تعریف سهام شــناور آزاد در بازارهای سرمایه و 
بورس سهامی که قابلیت معامله و گردش دارد بقیه سهام به 
نوعی قفل شده و غیر قابل معامله است.نائب رئیس هیئت 
مدیره بورس افزود: بخش تعیین کننــده بازار همان ۲۰ 
درصد سهام شناور آزاد است که در آن ۲۰ درصد سهام شناور 
آزاد گردش معامالت اشخاص حقیقی از ابتدای سال جاری 

تا پایان مرداد ماه ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.

رئیس سازمان بورس: 

سهامداران حقوقی از امروز بازار را متعادل می کنند

روحانی:
 برق بیــش از ۳۰ میلیون نفر 

مجانی شد 
حســن روحانی روز پنجشنبه در مراسم آغاز 
بهره بــرداری از طرح های ملــی وزارت نیرو 
اظهارداشــت: بسیار خوشــحالم که بیست 
دومین افتتاح بزرگ ملی خواهشــم داشت. 
از خداوند طلب توفیق می کنــم که تا پایان 
سال هر هفته بتوانیم افتتاح بزرگ ملی را در 
بخش های مختلف برای آبادی ایران داشــته 

باشیم.
رئیس جمهوری ادامه داد: از بخش نیرو و آب 
و برق تشــکر می کنم به دلیل این که تالش 
بسیار وسیعی به کار گرفته است که ما در ایران 
از لحاظ اســتفاده از آب و برق بتوانیم ایران با 
کشورهای دیگر حتی پیشرفته مقایسه کنیم. 
مردم در شــهرها صد در صد و در روســتاها 
نزدیک ۹۹ درصد از برق استفاده می کنند همه 
خانوارهای روســتایی ۲۰ نفره دارای نعمت 
برق هستند حتی خانواده های ۱۰ نفره و در 
 بعضی مناطق حتی کمتر از آن از برق استفاده

 می کنند.
روحانی گفت: مردم روستای مانند شهر باید 
از نعمت ها و فرصت های اساســی و امکانات 
راه، برق، آب، مخابرات و گاز برخوردار باشند. 
آبادانی روســتا یعنی حرکت در مسیر تولید 
آبادانی در روســتا یعنی حرکــت معکوس 
در زمینــه مهاجــرت و همچنیــن خدمت 
 به مردم در همه روســتا که ایــن کار بزرگ

 و عظیمی است.
وی ادامــه داد: مــی توانیم اعــالم کنیم هر 
۵۰ روز قادر هســتیم یک ســد مخزنی را به 
افتتاح برســانیم خیلی آمار هیجان انگیزی 
برای مردم اســت کــه باعث آبروی کشــور 
اســت. این که هر هفته می توانیم ۳۰ روستا 
را به شبکه آب ســالم و پایدار متصل کنیم. 
 اقداماتی که برای تصفیه آب و فاضالب انجام

 می گیرد.
روحانی افزود: این معنایش این اســت که در 
زمینه زیر ســاخت و نیازمندی های حیاتی و 
سالمت مردم اقدامات بســیار اساسی انجام 
می گیرد. از ۱۸۸ سد کشــور ۴۴ سد در این 
دولت به افتتاح رسیده و ســدهای دیگر هم 
در حال تکمیل اســت امیدواریم تــا در این 
دولت این ســدها به بهره برداری برسد چرا 
 که آمــاده کردن زیرســاخت هــای الزمه

 توسعه است.
روحانی با ابراز خوشحالی برای دادن پاداش 
به کم مصــرف ها، تصریح کــرد: وزارت نیرو 
پیشنهاد برق مجانی را ارائه کرد و این پیشنهاد 
در دولت تصویب شد و سی میلیون نفر از دو 
ماه آینده پولی برای مصرف برق نمی دهند و تا 
زمانی که کم مصرف هستند، برق آنها مجانی 
است. این یکی از آرزوهای ما بود که هدیه ای 
به مردم کم درآمــد و کم مصرف برق بدهیم. 
این طرح بیشتر شــامل حال روستاییان می 

شود.

زنگنه خبر داد
اصالح نحوه قیمــت گذاری 

خوراک پاالیشگاه ها
وزیر نفت گفــت: نحوه قیمت گــذاری نفت 
 خام و خوراک پاالیشــگاه ها منصفانه اصالح 

شد.
به گزارش ایســنا، بیــژن زنگنــه در گفت 
و گویی تلویزیونی با اشــاره بــه اینکه قیمت 
نفت خام و خوراک پاالیشــگاه ها درگذشته 
براســاس قیمت فوب خلیج فــارس تعیین 
می شــد، گفت: االن قیمت های فوب خلیج 
 فارس بــا واقعیت بــازار ایران هــم خوانی

 ندارد.
وی کاهــش قیمــت خــوراک پاالیشــگاه 
ها را انعــکاس وضعیــت بازار واقعــی برای 
پاالیشــگاها خواند و گفت: آییــن نامه نحوه 
محاســبه قیمت فروش نفت خام و خوراک 
به پاالیشــگاها و خرید فرآورده از آنها بگونه 
ای منصفانــه که هــم منافع دولــت و هم 
 منافــع پاالیشــگاهها تامین شــود، اصالح 

شد.
زنگنه همچنین با بیان اینکه امارات ســهم 
چندانی در بازار نفت نــدارد، گفت: همکاری 
های اخیر امارات و رژیم صهیونستی نمیتواند 

تاثیری در بازار نفت داشته باشد.
وزیر نفت همچنین از افتتاح چند طرح جدید 
طی هفته آینده در کشــور خبــرداد و گفت: 
یکی از این طرح ها دراستان کرمانشاه افتتاح 

خواهد شد.

اخبار
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بانک مرکزی اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم 
و دستیابی به هدف تورمی را تشریح کرد.

در اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی در راستای 
دستیابی به حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( و کمک 
به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف گذاری تورم را با 
اعالم تورم هدف )۲±۲۲ درصد( برای یک سال آینده آغاز 
کرده که با اجرای این چارچوب، این بانک تمام اقدامات 
خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم 
به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است.بدین منظور، 
بانک مرکزی  اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم 
و دستیابی به هدف تورمی را به شرح زیر انجام داده است:

 الف - تحوالت اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط 
تجاری در ســطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و 
شوک های انتظاراتی ایجاد شــده از این محل، نرخ تورم 
ماهانه در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر ۱۳۹۹ افزایشی 
بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی مالیم تر شــده 
است. با این حال، سطح باالی نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ 
سیاست های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می سازد.

اگرچه داده های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید 
ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ همچنان 
در دسترس نیست، لیکن مثبت شدن رشد نقطه به نقطه 
و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش 
۵.۲ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، 
حکایت از بهبود فعالیت های تولیدی صنعتی داشته که 
تلویحاً حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از 
افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.براساس ارقام نهایی، 
رشد پایه پولی در پایان مرداد سال جاری نسبت به پایان 
ســال قبل معادل ۲.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل معادل ۲۶.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری 
است که کاهش قابل مالحظه رشد پایه پولی در دوره مورد 
بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق 

مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه ساز 
افزایش ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

منبعث از سیاست های حمایتی مجموعه سیاست گذاری 
اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد 
نقدینگی کم وبیش در مســیر چند ماهه اخیر خود قرار 
داشته و به رقم ۱۳.۸ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد 
ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است. 
بر این اساس، رشــد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته 
منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل 
معادل ۱۰.۵درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد 
از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک 
و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا از منظر تامین منابع الزم و 
کاهش نرخ سود موثر تسهیالت و به طور کلی تخفیف آثار 
منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم 
سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت 

خواهد شد.
برقراری داالن نرخ سود و افزایش سه مرحله ای نرخ سود 
کف )سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی(، موجب شد 
که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛  
به گونه ای که متاثر از اقدامات فوق الذکر، نرخ سود بازار بین 
بانکی از ۹.۷ درصد در خرداد سال جاری به ۱۶.۶درصد در 

تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
تحوالت بازار ســرمایه حاکی از توقف رشد شاخص های 
اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال جاری بوده است. 
افزون بر این، تحوالت بازار معامالت مسکن در شهر تهران 
نیز نشان می دهد که علی رغم کاهش تعداد معامالت انجام 
شده در مرداد نسبت به تیر سال جاری، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 

معامله شده در مرداد ماه، رشد ۱۰.۵ درصدی نسبت به 
تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.

ب- اقدامات سیاست گذار پولی
در واکنش بــه تحوالت اقتصاد کالن اشاره شــده، بانک 

مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:
تنظیم داالن نرخ ســود با هدف کاهش ذخایر مازاد در 
شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، 
نرخ ســود ســپرده گذاری بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی را بــا ۱ واحد درصد افزایش، 
معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همانطور که در نمودار زیر 
مشاهده می شــود، این تصمیم عالوه بر کاهش دامنه و 
همچنین تقارن بیشتر در داالن نرخ سود، اثر محسوسی بر 
روند نرخ سود بازار بین بانکی و همچنین نرخ های بازدهی 

اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است. 

اوراق خزانه اسالمی
اســتمرار حراج اوراق بدهی: با توجه به ضرورت تامین 
مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج های 
کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ به 
۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۶۱۳.۲ هزار 
میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای 
مالی و سایر سرمایه گذاران فروخته شد. بدیهی است که 
فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی 
ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک 
مسیر غیرتورم زا، نقش به سزایی در ممانعت از پولی سازی 

کسری بودجه ایفا کرده است.
معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب 
ذخایر در بــازار بین بانکی: با هدف تقویــت ابزارهای در 

دسترس بانک مرکزی جهت مدیریت موثر نقدینگی در 
بازار بین بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست 
و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با 
پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط 
این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو 
ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای 
پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم ساالنه تعیین خواهد 
شد که پرداخت ســود آن نیز به صورت سه ماهه و زمان 
انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد 
بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانک ها در 
بازار بین بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه 
پولی و نقدینگی از کنترل خارج شود، فعالً ضرورتی برای 

انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانک ها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در راستای 
اقدامات احتیاطی اقتصاد کالن، بانک مرکزی بانک ها و 
موسســات اعتباری را ملزم نموده تا ظرف مدت سه ماه 
حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده های خود را به 
صورت اوراق مالی اسالمی قابل معامله در بازار سرمایه -که 
توسط خزانه داری کل کشور منتشر می شود- نگهداری 
کنند. ضمناً بانک مرکزی مجاز اســت بنا به شــرایط و 
اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک ها و موسسات 
اعتباری تعدیل کند. این سیاســت، ضمن آنکه از منظر 
تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه 
بانک ها کمک می کند، ســبب تعمیق بازار اوراق بدهی 
بویژه در ترازنامه بانک ها جهت بسترسازی اجرای کامل 

دستورالعمل عملیات بازار باز می شود.
در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعالم 
شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می کند و این 
مسیر را با قدرت ادامه می دهد. همچنین، این بانک انتظار 
دارد با اقداماتی کــه در چارچوب هدفگذاری تورم انجام 
می دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی 
 خود )حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشــد اقتصادی(

 بردارد.

گزارش های رسمی، از اختالف قیمت ۴۳ میلیون تومانی 
گران ترین و ارزان ترین منطقه تهــران حکایت دارد.به 
گزارش خبرآنالین، آن طور که در گــزارش اخیر بانک 
مرکزی از روند معامالت مســکن در مردادماه امســال 
پیداست، گران ترین و ارزان ترین مناطق تهران اختالف 
قیمتی در حدود ۴۳ میلیون تومان دارند. در همین راستا، 
متوســط قیمت گران ترین منطقه تهران )منطقه یک( 
۵۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و ارزان ترین منطقه تهران 
)منطقه ۱۸( ۹ میلیون و ۷۴۶ میلیون تومان اعالم شده 
است. این در شرایطی اســت که بنا به بررسی های بانک 
مرکزی، متوسط قیمت ملک در کل تهران ۲۳ میلیون و 

۱۰۷ هزار تومان است.
اما با وجــود این اختــالف قیمــت، کم معامله ترین و 
پرمعامله ترین مناطق تهران، مربــوط به مناطق ۱۹ و ۵ 
بوده است. براســاس اعدادی که در جدول بانک مرکزی 
از تعداد معامالت واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه 

شهر تهران مشاهده می شود، یک هزار و ۳۶۸ معامله در 
منطقه ۵ تهران و ۶۲ معامله در منطقه ۱۹ شــهر تهران 

گزارش شده است.

گران ترین و ارزان ترین خانه به روایت مرکز 
آمار ایران

در این میان، گزارش اخیر مرکــز آمار ایران در خصوص 
وضعیت بازار مسکن مربوط به بهار ۹۹ نشان می دهد که 
اختالف قیمت گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران به 
حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده؛ به طوری که بیشترین 
متوســط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله شده در حدود ۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان در 
منطقه یک و کمترین آن در حدود ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار 
تومان اعالم شده اســت.همچنین از کل معامالت انجام 
شده برای فروش زیربنای مســکونی در مناطق ۲۲گانه 
شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۵ درصد دارای بیشترین 

ســهم و منطقه ۱۹ با ۰.۹ درصد دارای کمترین ســهم 
هســتند.اما نکته ای که در گزارش مرکز آمار ایران دیده 
می شود، این که حداکثر قیمت ملک مورد معامله در تهران 
مربوط به منطقه ۳ بوده که در حدود ۹۰ میلیون و ۲۳۱ 
هزار تومان تهران معامله شده و این در حالی است که در 
منطقه ۱۹ تهران یک واحد مسکونی با حداکثر قیمت ۱۴ 
میلیون و ۷۹۳ هزار تومان به فروش رفته است. این یعنی 

اختالف قیمتی در حدود ۷۵ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان.

قدرت خرید ملک چقدر کم شد؟
با وجود این اعداد و ارقــام از خرید و فروش ملک تهران، 
برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که 
قدرت خرید مردم برای خرید ملک کاهش یافته است؛ 
به طوری که بنا به گفته سید احساس خاندوزی، ۴۰ سال 
قبل به طور متوسط هر دو خانوار ایرانی در یک واحد ملکی 
سکونت داشتند و این در حالی است که شاخص مالکیت 

در کشور کاهش یافته و بر تعداد مستاجران افزوده شده 
است.به گفته این نماینده مجلس، در شاخص قدرت خرید 
مردم نیز وضعیت بدتر شده و امروز دهک سوم درآمدی 
برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران باید ۶۳ 
سال پس انداز کند. همچنین دهک درآمدی یک نیز بیش 
از ۱۰۰ سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند 

در تهران یک خانه ۷۵ متری را خریداری کنند.

توصیه وزیر برای نخریدن ملک
در این شرایط، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی بارها 
طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرده که از خرید 
مسکن اجتناب کنند. این در شرایطی است که تحلیلگران 
بازار مسکن معتقدند خرید نکردن، نسخه شفابخشی برای 
ایجاد ثبات در بازار مســکن نیست و این بازار تحت تاثیر 
نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه 

مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه است.

از سوی بانک مرکزی

جزئیات اقدامات کنترل تورم در مردادماه اعالم شد

اختالف قیمت ۴۳ میلیونی قیمت خانه در گران ترین  و ارزان ترین مناطق تهران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۳ شهریور به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ۱۳ شهریور به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان اعالم شده است.قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱۹۳۲ دالر و ۴۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۸۹ هزار و ۶۱۱ تومان است.
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معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه هم اکنون 
جمعیت شــهرهای جدید یک میلیون و ۳۴ هزار نفر 
است گفت: با توجه به افزایش سرانه های خدماتی و 
تکمیل واحدهای مسکونی، جمعیت شهرهای جدید 
در پایان سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر عبور 
خواهد کرد.حبیب اهلل طاهرخانی اظهار کرد: در حال 
حاضر ۲۱ شهر جدید در مرحله سکونت و مطالعات قرار 
دارند که دو شهر تیس و ایوانکی به تازگی مصوب شده 
است. جمعیت ۲۰ شهر جدید دارای سکنه تا پایان سال 
۱۳۹۸ بالغ بر یک میلیون و ۳۴ هزار و ۳۹۵ نفر بوده که 
بر اساس مطالعات در پایان سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و 

۱۰۰ هزار نفر گذر خواهد کرد.
وی افزود: تا پایان سال ۱۳۹۸ در بین شهرهای جدید، 
پرند با ۱۵۹ هزار و ۳۵۰ نفر بیشترین جمعیت را دارد 
و پس از آن شهر جدید اندیشه با ۱۳۱ هزار و ۳۹۴ نفر 
و شهر جدید صدرا با ۱۲۲ هزار و ۲۲۶ نفر قرار دارند.

طاهرخانی با بیان اینکه سال گذشته پرند باالترین نرخ 
رشد جمعیت را در شهرهای جدید داشته است خاطر 

نشان کرد: در بین شــهرهای جدید طی سال ۱۳۹۸ 
بیشترین افزایش جمعیت در شهر جدید پرند با ۲۴ 
هزار و ۳۲۵ نفر، بهارستان با ۱۴ هزار و ۸۴۰ نفر و صدرا 
با ۱۲ هزار و ۳۲۴ نفر ایجاد شــده است و شهر جدید 
پردیس با ۱۰ هزار نفر جمعیت اضافه شده رتبه چهارم 
را دارد. جمعیت پردیس نیز تا پایان سال ۱۳۹۸ بالغ بر 

۱۰۶ هزار و ۴۳۳ نفر بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بین سال های 
۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸ میانگین اســکان جمعیت ساالنه در 
شهرهای جدید ۴۲ هزار و ۴۴۸ نفر و این در حالی است 
که افزایش جمعیت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۹ هزار و 
۷۵۵ نفر بوده که نشان می دهد سرعت رشد سکونت 
در شــهرهای جدید به بیش از دو برابر  در مقایسه با 
گذشته رسیده است.  در این خصوص افزایش دو برابری 
درآمدهای شرکت عمران نســبت به سال ۱۳۹۷ در 
رشد زیرساختها، افزایش سرانه های خدمات  و تکمیل 
واحدها در شــهرهای جدید موثر بوده که به جذابیت 

سکونت انجامیده است.

با وجود اینکه عملکرد بازرسی و نظارت سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها حاکی از تشدید نظارت ها بر بازار 
تخم مرغ در پنج ماهه اول امســال اســت، این محصول 

همچنان بیش از نرخ مصوب عرضه می شود.
براســاس اطالعات مربوط به عملکرد بازرســی و نظارت 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و با توجه 
به  تشدید بازرســی ها از بازار مرغ و تخم مرغ، این کاالها از 
ابتدای امسال در چندین مرحله به عنوان اولویت بازرسی 
تعیین شده بودند؛ به طوری که در پنج ماهه نخست امسال 
در مجموع ۷۷ هزار و ۴۳۹ مورد از بازار این محصوالت انجام 
و  ۴۸۱۳ مورد تخلف مرتبط با عرضه مــرغ و تخم مرغ به 
ارزش بیش از  سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سراسر 
کشور تشکیل شده است. بر اســاس این اطالعات در پنج 
ماهه نخست امسال، تعداد بازرسی از بازار گوشت مرغ  ۴۸ 
هزار و ۴۰۹ مورد بوده و برای ۲۶۷۰ واحد صنفی متخلف، 
برگه گزارش بازرســی به ارزش ریالی بالغ بر دو میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان تنظیم شده است. همچنین در این بازه 
زمانی از الزار تخم مرغ ۲۹ هزار ۳۰ مورد بازرســی انجام و 
برای ۲۱۴۳ متخلف صنفی، گزارش بازرسی به ارزش ریالی 
حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تنظیم و به مرجع 

رسیدگی کننده ارسال شده است. با این حال قیمت هر شانه 
تخم مرغ در روزهای اخیر در خرده فروشی های سطح شهر 
تهران به شانه ای ۲۶ هزار تومان رسیده است. البته قیمت 
این محصول در هفته های گذشته در خرده فروشی ها  حدود 
۲۲ تا ۲۳ هزار تومان بود.هشــتم تیرماه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر شانه تخم مرغ 
۳۰ عددی بسته به وزن آن را حدود ۲۰ هزار تومان تعیین 
کرد. البته قیمت هر شانه تخم مرغ در  تیرماه به بیش از ۳۰ 
هزار تومان هم رسید که موجب شد صادرات این محصول 
برای مدتی متوقف شود. البته  عوارض صادراتی، هر کیلوگرم 

تخم مرغ تا پایان مردادماه ۴۰۰۰ تومان تعیین شده بود. 
با این وجود ســتاد تنظیم بــازار در راســتای حمایت از 
تولیدکنندگان عوارض صادراتی تخم مرغ  برای شهریورماه 
را مشــروط به تعهد اتحادیه مرکزی مرغداران میهن برای 
جلوگیری از هرگونه کمبــود احتمالی و نیز ثبات و رعایت 
قیمت های مصوب درب مرغداری و مصرف کننده در سطح 
بازار، حذف کرد. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرده که روند نظارتی و تشدید بازرسی 
ها روی اقالم کاالیی مرغ و تخــم مرغ در ایام پیش روی در 

سراسر کشور ادامه دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: 
عدم همخوانی عرضه و تقاضا، باعث نوسان قیمت موز 
و خیار شد. اسداله کارگر از افزایش مقطعی قیمت موز 
و خیار خبر داد و گفت: تعطیالت چند روز اخیر و عدم 
توازن عرضه و تقاضا منجر به افزایش حبابی قیمت موز 
و خیار در بازار شــد. او قیمت هر کیلو خیار بوته ای را ۳ 
هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و خیار گلخانه ای را ۳ هزار و 
۵۰۰ تا ۶ هزار تومان اعالم کرد و افزود: صادرات خیار تا 
حدودی بر التهاب قیمت در بازار دامن زده است. کارگر 
قیمت هر کیلو انبه را ۳۰ هــزار تا ۵۰ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: نرخ کنونی هر کیلــو انجیر زرد ۱۲ هزار تا 
۲۰ هزار تومان، انجیر ســیاه ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان، 
انگور بی دانه ۱۲ هزار تا ۱۷ هزار تومان، انگور عسگری 
۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان، انگور رطبی ۶ هزار تا ۱۰ هزار 
تومان، آلبالو ۱۲ هزار تا ۱۸ هزار تومان، آلو سیاه ۴ هزار 
تا ۸ هزار تومان، آلو شابلون ۷ هزار تا ۱۲ هزار تومان، آلو 
قطره طال ۴ هزار تا ۱۲ هزار تومان و توت فرنگی ۱۰ هزار 

تا ۲۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه ها 
در بازار بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو زرد آلو ۱۲ هزار 
تا ۱۷ هزار تومان، سیب گالب ۸ هزار تا ۱۴ هزار تومان، 
سیب دو رنگ ۸ هزار تا ۱۳ هزار تومان، شلیل شبرنگ ۵ 
هزار تا ۱۱ هزار تومان، گالبی بیروتی ۱۵ هزار تا ۲۷ هزار 
تومان، گالبی شاه میوه ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار تومان، هلو 
انجیری ۸ هزار تا ۱۳ هزار تومان، هلو هسته جدا ۷ هزار تا 
۱۲ هزار تومان، گیالس صورتی ۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان، 
گیالس مشکی ۷ هزار تا ۱۲ هزار تومان، گیالس تکدانه 
۱۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان، هندوانه یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ 
هزار تومان، طالبی ۲ هزار تا ۵ هزار تومان، خربزه ۲ هزار 
و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان و شاه پسند ۴ هزار تا ۶ هزار تومان 

در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در 
خرده فروشی ها عرضه می شود. او با بیان اینکه هر کیلو 
موز با نرخ ۱۴ هزار تا ۱۸ هزار تومان در میدان مرکزی 
عرضه می شود، گفت: این محصول با احتساب حداکثر 
۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود و علت 

اصلی این اختالفات مربوط به نوسان نرخ ارز است.
کارگر قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را ۳ هزار تا ۵ هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه 
۵ هزار تا ۷ هزار تومان، بادمجان دلمه ۳ هزار تا ۵ هزار 
تومان، بامیه ۶ هزار تا ۱۱ هزار تومان، پیاز شیری یک 
هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار تومان، پیاز قرمز ۲ هزار و ۵۰۰ تا 
۴ هزار تومان، پیاز زرد یک هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار تومان، 
ســیب زمینی یک هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، 
سیر خشــک ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار تومان، غوره آبگیری 
۳ هزار تا ۵ هزار تومان، غوره عسگری ۴ هزار تا ۶ هزار و 
۵۰۰ تومان، فلفل تند ریز ۳ هزار تا ۷ هزار تومان، فلفل 
دلمه سبز ۵ هزار تا ۱۰ هزار تومان و فلفل شیرین ۸ هزار 

تا ۱۵ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی ادامه داد: هم اکنون هر 
کیلو کلم بروکلی با نرخ ۸ هزار تا ۱۴ هزار تومان، کاهو 
پیچ ســاالدی یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، 
کاهو رسمی ۲ هزار تا ۳ هزار تومان، کرفس یک هزار و 
۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کلم سفید و قرمز ۲ هزار 
تا ۴ هزار تومان، گل کلم ۳ هزار تا ۵ هزار تومان، گوجه 
فرنگی یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، لوبیا سبز ۵ هزار 
و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان، لیموترش ریز ۸ هزار تا ۱۲ هزار 
تومان، لیموترش سنگی ۸ هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
و هویج ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان 
مرکزی میوه و تره بار و با احتســاب ۳۵ درصد سود در 

خرده فروشی ها عرضه می شود.

فارس نوشــت: رئیس جامعه هتل داران کشــور با 
اشــاره به اینکه نرخ کرایه هتل ها هر ســاله در مهر 
افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر به دلیل کرونا 
حتی با تخفیف هــای ۶۰ درصدی هتل ها مســافر 
ندارند و ضریب اشــغال هتل ها کمتر از ۵ تا ۷ درصد 
است. جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتل داران 
کشــور درباره افزایش نرخ هتل ها گفت: هر ساله در 
مهر نرخ هتل ها بر اســاس نرخ تورم تغییر می کند 
ولی امسال شرایط به دلیل کرونا متفاوت است. وی 
افزود: درسال جاری با توجه به شیوع کرونا و کاهش 
چشمگیر مسافران افزایش نرخ هتل ها مفهومی ندارد 
 و با تحقق این موضوع به درآمد هتــل داران افزوده

 نمی شود. رئیس جامعه هتل داران کشور ادامه داد: در 
حال حاضر بسیاری از هتل ها در کشور تخفیف های 
۵۰ تــا ۶۰ درصدی ارائه می کنند ولــی حتی با این 
شرایط هم مشــتری ندارند و ضریب اشغال هتل ها 

به صورت کلی کمتر از ۵ تا ۷ درصد است. حمزه زاده 
بیان داشت:  اساس افزایش نرخ کرایه هتل ها بر اساس 
نرخ  تورم سالیانه است ولی حتی سال گذشته که تورم 
۵۳ درصد اعالم شــد هتل ها نرخ کرایه خود را ۱۰ تا 
۱۵ درصد افزایش دادند و تنها تعداد اندکی از هتل ها 

افزایش نرخ کرایه را به ۲۰ درصد رساندند.
وی گفت: امســال هم اگر نرخ کرایه هتل ها افزایش 
یابد حداکثر تا ۲۰ درصد اســت ولی اکثر هتل داران 
عالقه مند به افزایش نرخ کرایه هتل به دلیل کمبود 
مسافر نیستند. رئیس جامعه هتل داران کشور در پاسخ 
به این پرسش که حداقل و حداکثر نرخ کرایه هتل برای 
یک شب در کشور چقدر است،  خاطرنشان کرد: نرخ ها 
متفاوت است حتی ممکن است در یک شهر ۴ هتل سه 
ستاره نرخ کرایه یکسان نداشته باشند و عواملی مانند 
امکانات، جایگاه هتل و کیفیت خدمات در نرخ کرایه 

هتل تأثیرگذار است.

بازار لوازم یدکی خودرو دچار 
گرانی افسارگسیخته ای شده 
و این بدان معناست که تاثیر 
آن بر بازار خودرو نیز با افزایش 
قیمت نمود پیدا خواهد کرد. 
آشفته بازار لوازم یدکی به کابوس رانندگان تبدیل شده و 
گرانی و کمبود قطعات سایه سنگینی بر روی بازار انداخته 
است. مشاهدات میدانی از بازار خودرو حاکی از این است 
که سیر افزایشــی قیمت ها ادامه دارد و تاثیر گران شدن 
قطعات خودرو بر این بازار بسیار مشهود است. طبق آنچه 
قطعه سازان می گویند، آخرین قیمت قطعات در قراردادها 
میان آنها و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز ۱۱ هزار تومانی در 
نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا ۲۳ هزار 
تومان، قراردادهای موردنظر باید اصالح شوند. این اتفاق به 
طور حتم بر قیمت خودرو نیز تاثیرگذار بوده و گرانی باز هم 

در انتظار خودروهای داخلی است. 
کالمی، دبیرســتاد تنظیم بازار در پاسخ به سوالی مبنی 
بر علت افزایش قیمت این روزهای خودرو، گفت: باید در 

خصوص افزایش قیمت خودرو به کمیته خودرو مراجعه 
کنید. اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به این 
سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته 
باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم 
بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده های تولید افزایش 
پیدا می کنند، هزینه تمام شــده هر کاالیی افزایش پیدا 
می کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است 
مجبور به افزایش قیمت است. اما محمدرضا نجفی منش، 

رییس انجمن صنایع همگن  قطعه ســازی نیز اعالم کرد: 
اختالف قیمت خودرو با قیمت بازار در ایران از ۵۰ تا ۱۲۰ 

میلیون تومان است.
طی ماه گذشته مسئوالن و متولیان تولید و واردات لوازم 
خانگی اعالم کردند که قیمت ایــن قطعات از ۳۰ تا ۱۰۰ 
درصد افزایش داشته است و از آنجاییکه رابطه مستقیمی 
میان تولیدکنندگان خودرو با تولیدکنندگان قطعات برقرار 
است قیمت خودرو نیز دچار افزایش قیمت شده و این روند 

با گرانتر شدن قطعات خودرو که واردات آم وابسته به ارز 
اســت ادامه خواهد یافت. با تکمیل داستان به روزرسانی 
قیمت قطعات اما قیمت خودروهای داخلی نیز به احتمال 
فراوان دستخوش تغییر خواهد شد؛ هرچند میزان دقیق آن 
فعال مشخص نیست. بنابر اعالم شورای رقابت، قرار است 
قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری 
قرار گیرد تا توانایی خودروســازان برای تطبیق با شرایط 

تورمی بهبود پیدا کند.
اما یکی از مســائلی که همیشــه در قیمت لوازم یدکی 
خودرو موثر است تحریم های اقتصادی است. محدودیت 
فروش تولیدات صنعتی یا محدودیــت در تبادالت مالی 
منجر می شود قیمت تمام شده یک جنس وارد شده برای 
واردکنندگان و فروشندگان بیشتر شود. از فروشنده مذکور 
کم و کیف تاثیر تحریم ها را جویا می شوم. می گوید تحریم 
باعث می شود واردکنندگان نتوانند یک قطعه یدکی را به 
طور مستقیم از تولیدکننده خارجی بخرند و وارد کنند، 
بنابراین پای واسطه ها و دالل ها وسط می آید و هر یک از 
این مراحل به معنی گران تر شدن قیمت تمام شده کاالی 
وارداتی است. به گفته او مشکالت موجود در روند اداری 
ترخیص کاال از گمرک و بوروکراسی اداری آن نیز مزید بر 

علت است تا لوازم یدکی گران تر به دست مشتری برسد.

آیا با افزایش قیمت لوازم یدكی بازهم قیمت خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت؟

یکه  تازی  قیمت  خودرو
افزایش 100 درصدی قیمت قطعات خودرو                                                                      اختالف قیمت خودرو با بازار 50 تا 120 میلیون تومان است

از واردات لوازم یدکی خودرو محروم هستیم
سید مهدی کاظمی، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم یدکی

با وجود تردد ۲۳ میلیون خودرو در کشور و وجود رویارویی با مشکالتی نظیر بحران کرونا و تحریم ها و افزایش نرخ ارز طبیعی است که قطعات 
خودرو نایاب شده و گرانی بر بازار حاکم می شود. یکی از عوامل اصلی که باعث تورم، گرانی و کمبود می شود در واقع همین نبود جنس و کاالست 
به همین منظور دولت باید بر بازارها نظارت کند. با افزایش روزانه نرخ ارز که بزرگترین مشکل قطعه سازان برای تامین مواد اولیه تولید است 
ناچار به افزایش قیمت ها هستیم در غیر این صورت تولیدکننده قطعه باید با ضرر و زیان کاال تولید و عرضه کند. با توجه به اینکه در بهمن ماه 
سال گذشته با شیوع  ویروس کرونا روبرو شدیم به همین دلیل تقریبا از واردات محصوالت و لوازم یدکی خودرو محروم هستیم. به طوری که هم 
جلو ثبت سفارش واردات گرفته شد و هم قطعاتی که قبل از کرونا سفارش داده بودیم پشت بنادر کشورهای مختلف متوقف شد و مسئولین این 
کشورها اجاره نمی دادند قطعات یدکی به سمت ایران حمل شود. بیشتر قطعات وارداتی از طریق دبی، امارات و کشورهای همجوار وارد می شود 
و زمانی که دولت امارات به خاطر کرونا اجازه حمل نمی دهد، این مصیبت و کمبود شدید قطعات خودرو در کشور بوجود می آید و دودش هم 
در چشم فروشنده ها و در نهایت مردم می رود. همین امر باعث شد در صنعت لوازم یدکی گرانی به وجود آید. اما با وجود کمبود در بازار پیشنهاد 
این است که دولت و بانک مرکزی می توانند با ما همراهی الزم را داشته باشند. عالوه بر آن سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک 

نیز باید همکاری کنند تا این بحران بگذرد. 

بازار قطعات خودرو در دست بازیگران بسیار
امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو

موضوعی که در حال حاضر اهمیت دارد این است که در بازه زمانی کوتاه نمی توان بازار 
لوازم یدکی را ساماندهی کرد. گرانی در این بازار به دالیل مختلفی ایجاد شده که هنوز 
هم وجود دارند و باید با برطرف کردن دالیل گرانی لوازم یدکی به ثبات در این بازار رسید. 
بنابراین در کوتاه مدت نمی تواند بازار لوازم یدکی را اصالح کرد. این بازار تحت تاثیر افزایش 
نرخ ارز، گرانی مواد اولیه و مشکالت تولید گرفتار شده است و باید برای این مشکالت راه 
حل بلند مدت پیدا کرد.  از طرفی دیگر به دلیل اینکه بازار لوازم یدکی بسیار گسترده و 
متنوع است و همچنین دارای بازیگران بسیاری است، نمی توان این بازار را کنترل کرد، 
برعکس بازار خودرو که در آن جا با دو خودروساز بزرگ که دولتی اند مواجه هستیم، که 
می توان آن ها را کنترل کرد، اما در قطعات ذینفعان بسیار زیادی حضور دارند و مدیریت و 
کنترل آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بنابراین نمی توان انتظار داشت با وضعیت فعلی 

بازار لوازم یدکی خودرو درست شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تکاپوی بی حاصل بازارساز 
وحید شقاقی، اقتصاددان

هیچ گاه تصمیمات آنی، مقطعی و یکباره نخواهند توانست تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشند. نمونه اقدامات بازارساز با عرضه های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون دالری را شاهد بوده ایم که تنها می تواند یک تا دو هفته بازار را کنترل کند و در نهایت 
منجر به کاهش هزار تا دو هزار تومانی نرخ ارز شود. تجربه این اقدامات را به وفور داشته ایم و این اقدام اخیر نیز همانند دیگر اقدامات قبلی موجب کنترل مقطعی بازار خواهد شد. اینکه نرخ ارز هزار با دو هزار تومان کاهش پیدا کند اقدام موثری 
نخواهد بود و باید به دنبال حل ریشه ای مشکالتی باشیم که بازار ارز را به این روز انداخته است. عرضه و تقاضای ارز در ایران با هم همخوانی ندارد. اقدامات بانک مرکزی نیز موجب ایجاد تعادل باثبات نشده است و نتوانسته از تصمیمات موقتی 
و شبانه خود نتیجه ای بگیرد. به همین دلیل انتظارات تورمی ایجاد شده و هر روز این انتظارات گسترده تر می شود. با اینکه بارها تاکید کرده ایم که دخالت ها و ورودهای مقطعی و کوتاه مدت جوابگوی بازار ارز نیست اما باز هم بازارساز اقدام به 

عرضه های سنگین کرده و تاثیر مقطعی آن در بازار حاصل عرضه های سنگین بوده است. 
مشکالت مربوط به نرخ ارز بخشی به مسائل داخلی و بخشی نیز به مسائل خارجی باز می گردد. با این حال ریشه اصلی مشکالت ارزی کشور به دالیل اقتصادی باز می گردد. هر چه شرایط اقتصادی به روال قبلی خود بازگردد، یعنی قیمت نفت 
و همچنین بر اثر بازگشایی مرزها میزان صادرات هم افزایش پیدا کند، وضعیت بازار ارز بهتر می شود. سالیان سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور دارای کسری می باشد. یعنی واردات کشور بیش از صادرات غیرنفتی کشور است. در سالیان 
گذشته این کسری تراز تجاری غیرنفتی با درآمدهای نفتی پوشش داده می شد اما بعد از تحریم های نفتی و کاهش تقاضای نفت در دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش صادرات نفت، این کسری تراز تجاری به سختی پوشش 
داده شد و این عدم پوشش خود را در متغیر نرخ ارز نشان داد. از سوی دیگر در فصل بهار میزان صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا ۴۰ درصد کاهش یافت که این موضوع نیز بر شدیدتر شدن کسری تراز تجاری دامن زد و این مسئله 
در افزایش نرخ ارز بروز کرد. بنابراین باید این عوامل تاثیرگذار به خصوص ناترازی تجاری، ناترازی ارزی و اختالف نرخ تورم داخلی و جهانی حل شود تا مشکالت نرخ ارز حل شود. ناترازی تجاری با توسعه صادارت و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی 

و کاالهای صادراتی می تواند از جمله راهکارهای حل این ناترازی تجاری باشد. همچنین باید واردات یعنی واردات رسمی و غیررسمی )قاچاق کاال( هم مدیریت شود. بنابراین باید اصالحات اساسی در نظام تجاری کشور مدنظر قرار بگیرد.

همزمان با تشــدید نوسانات 
ارزی بیش از ۷۰ میلیون دالر 
به صورت اســکناس توسط 
بازارساز عرضه شــده که به 
عقیده برخی از کارشناسان 
می تواند زمینه ای برای فروریزی قیمت ارز در بازار باشد. 
نوسانات ارزی در ماههای گذشته موجب بروز مشکالت 

بسیاری در اقتصاد ایران و به دنبال آن در بازارهای موازی 
مالی شده اســت. نرخ ارز تا ۲۶ هزار تومان افزایش پیدا 
کرد و پس از گذشت مدتی مجدد به کانال بیست هزار 
تومانی بازگشت. اما طی روزهای گذشته شاهد افزایش 
نرخ ارز به بیش از ۲۴ هزار تومان در بازار غیررسمی بودیم 
که احتمال افزایش آن به بیــش از ۲۶ هزار تومان را نیز 

محتمل کرده است. 
در این بین یکی از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت 
نوســانات ارزی، تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار 
است و به همین منظور نیز طی روزهای اخیر و همزمان 

با تشدید نوسانات ارزی، بازارساز عرضه های سنگین ارز 
را در دستور کار قرار داده است اما نکته مهم اینجاست که 

عرضه های سنگین ارز خریدار چندانی ندارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات غیر رسمی 
عمال بازار ارز را به هم می ریزد و بسیار از کاال های لوکس 
و غیر ضرور به صورت قاچاق وارد کشور می شود و منابع 
ارزی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور از بین می برد که  
نیازمند به ورود دســتگاه های نظارتی در زمینه کنترل 
قاچاق است. در بحث واردات دستگاه های نظارتی باید 
ورود کنند و با بررسی نظام واردات این نکته را دریابند که 

آیا واردات مدیریت بهینه و ساماندهی الزم را در شرایط 
فعلی اقتصاد دارد یا خیر.

همچنین قوه قضاییه در کنار مقابله جدی با واردات غیر 
رسمی که هدررفت منابع ارزی را به همراه دارد، تالش 
برای بازگرداندن ارز حاصــل از صادرات صادرکنندگان 
و جمع آوری ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ســرانجام نرسید 
می تواند با پیگیری اصالح ساختار ها به کنترل بازار ارز 
کمک کند. در کنار همه  موارد ذکر شده تا زمانی که موتور 
رشد نقدینگی در کشور روشن است باعث رشد نرخ تورم 

می شود و در پی آن افزایش نرخ ارز حاصل می شود.

عرضه های سنگین میلیون دالری بازارساز به كاهش نرخ ارز منجر می شود؟

کنترل  مقطعی  بازار  با عرضه های سنگین ارز
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

تداومگرانیتخممرغعلیرغمتشدیدنظارتها

جمعیتشهرهایجدیدامسالاز۱.۱میلیوننفرمیگذرد

کرایههتلها۶۰درصدتخفیفداردولیمسافرنیست

حباب كاذب قیمت موز و خیار؛ 

بازارمیوههاینوبرانهپاییزآراماست
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خرید و فروش  طال در اینترنت و خيابان شدت گرفت
پای خرید و فروش طال هم مدتی است به بازار های مجازی باز شده؛ کافی است عبارت 
»خرید طال به صورت اینترنتی« را در مرورگر خود جست وجو کنید تا از تعداد سایت های 
پیشنهادی متوجه شوید که این نوع خرید و فروش، طرفداران کمی ندارد. حاال اما گرانی 

طال خرید و فروش های اینترنتی و خیابانی را تشدید کرده است.
کانال ها و صفحه های اینستاگرامی زیادی هم جدا از تبلیغ طال های خود به کار خرید و 
فروش مجازی مشغول هستند. در بعضی از آگهی های منتشرشده در فضای مجازی حتی 
قیمت یا وزن طال مشخص نیست و همه چیز به چت شخصی خریدار و فروشنده منتهی 
می شود. در بعضی آگهی ها هم جمالتی مثل »طالی فروشی با فاکتور یا بدون فاکتور«، 
»طالی فروشی بدون مالیات« یا »طالی شما را بدون فاکتور و با فاکتور خریداریم« نوشته 

شده که مثال همین جمله آخر مربوط به یک خریدار شخصی در مشهد است.
هرچند ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، اواخر مرداد امسال به مردم 
توصیه کرده بود که از چنین خرید هایی تاحدود ۲ ماه دیگر که آیین نامه خرید و فروش 
این فلز ارزشمند در فضای مجازی آماده می شود، اجتناب کنند و به تازگی هم قول داده 
است که به زودی سامانه آنالین خرید قانونی طال راه اندازی می شود، هنوز این خرید و 

فروش ها طرفدارانی دارد.

طالی بدون فاکتور خریداریم
در بیشتر تبلیغات شخصی نوشته شده است »معامله در طالفروشی«، اما وقتی کار به آنجا 
می رسد معموال آدرس ها به کنار خیابان یا در خانه تغییر پیدا می کند. برای بررسی این 
تبلیغات با شماره یکی از آگهی های مشهد با عنوان »خرید طال با و بدون فاکتور« تماس 
می گیریم. در متن این تبلیغ نوشته شده بود: »قیمت توافقی است و معامله در طالفروشی 
انجام می شود.« مرد خریدار پس از پرس و جو از میزان طال قیمتی حدودا ۶۰ هزار تومان 
کمتر از نرخ روز طال پیشنهاد می دهد و برخالف متن آگهی، نشانی یک کوچه در اواسط 
خیابان مطهری شمالی را بدون مشخص کردن پالک یا مکان مشخص می دهد و تاکید 
می کند هر وقت خواستیم برویم تماس بگیریم. وقتی از او می پرسیم مگر قرار نبود که در 
طالفروشی معامله انجام شود، می گوید آنجا یک کارگاه است و باید برای رد و بدل کردن 

طال و پول آنجا برویم.
دامنه این تبلیغات بسیار زیاد است؛ برخی نوشته اند طال را با پست ارسال می کنند و هزینه 
باید به مامور پست داده شود، بعضی گفته اند با دستگاه پز به در خانه می آیند و عده ای هم 
با اسم و نشانی دقیق طالفروشی درواقع قصد تبلیغات برای خرید یا فروش طال را دارند. 
آدرس این تبلیغات هم در بیشتر خیابان های مشهد از قاسم آباد و الهیه بگیرید تا طبرسی 

و طالب و مطهری است.
قیمت این فلز باارزش هم، چه در خرید و چه در فروش، متفاوت است. برخی برای فروش 
سریع تر یا بدون فاکتور طالی خود از فروش آن با تخفیف نوشته اند و بعضی از سایت ها 
حتی با اسم و نشانی رسمی و دقیق طالساز اجرت هایی دوبرابر قیمت طالی به کاررفته 

در محصول می خواهند.

با ارزش ترین استارتاپ های جهان را بشناسيد
شــرکت چینی Bytedance، با ارزش ۱۴۰میلیــارد دالر و با اختالف 
فاحش از ســایرین، در جایگاه نخست لیســت با ارزش ترین شرکت های 

جهان قرار دارد.
طبــق گــزارش CB Insights، شــرکت هــوش مصنوعــی چینی 
Bytedance، شرکت مادر شــبکه اجتماعی تیک تاک، با ارزش ترین 
اســتارتاپ -در حال حاضر خصوصی و شــرکت رو به رشــد- در جهان 
شناخته شد. این شرکت که ۱۴۰میلیارد دالر ارزش دارد، پلتفرم محتوایی 
Toutiao در چین را اداره می کند. در اوایل تابســتان سال جاری، دولت 
ایاالت متحده اعالم کرد که قصد دارد بر روی برنامه های اجتماعی چینی، 

از جمله برنامه بسیار محبوب تیک تاک، ممنوعیت اعمال کند.
بر اســاس آمار CB Insights، دومین اســتارتاپ بــا ارزش جهان نیز 
چینی است. سرویس حمل و نقل اشتراکی Didi، 5۶میلیارد دالر ارزش 
دارد، در حالی که شــرکت SpaceX متعلق به ایالن ماســک، با ارزش 
۴۶میلیارد دالر تا ماه سپتامبر، در جایگاه ســوم قرار گرفته است.جالب 
توجه است که شرکت های آمریکایی، ۶۰درصد از لیست ۱۰شرکت برتر را 
 CB تشکیل می دهند و باقی استارتاپ ها چینی یا هندی هستند.به گفته
Insights، تا تاریخ سپتامبر ۲۰۲۰، ۴۰۰شــرکت با ارزش بیش از یک 

میلیارد دالر در جهان وجود دارد.

رتبه بندی تایمز ۱۲۰۲ اعالم شد
رتبه اول ایران از نظر تعداد دانشگاه ها در منطقه و 

كشورهای اسالمی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC( گفت: در ســال ۲۰۲۱ با ورود 
هفت دانشگاه جدید شاهد حضور ۴۷ دانشــگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع 
۱5۲۷ دانشگاه برتر جهان از ۹۳ کشور هستیم و این موضوع نویدبخش حرکت هرچه 
بیشتر دانشگاه  های توانمند ایران در رتبه بندی  های معتبر بین المللی است. محمدجواد 
دهقانی گفت: رتبه  بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه  بندی بین  المللی 
دانشگاه ها است که اولین بار در سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیو اس تحت عنوان 
رتبه  بندی "تایمز- کیو اس" و از سال ۲۰۱۰ به بعد با همکاری موسسه تامسون رویترز 
منتشر شد. در رتبه  بندی سال ۲۰۱۶ این پایگاه جهت تامین اطالعات مورد نیاز خود، 
همکاری خود را با تامسون رویترز قطع و با پایگاه اطالعاتی اسکوپوس آغاز به همکاری 
 SCOPUS به ISI کرد. تغییر منبع اطالعاتی مورد استفاده پایگاه رتبه  بندی تایمز از
بر نحوه حضور دانشگاه ها و رتبه آن ها تاثیرگذار بود. پایگاه رتبه  بندی تایمز جهت ارزیابی 
دانشگاه ها قسمتی از اطالعات مورد نیاز خود را از خود دانشگاه ها، قسمتی دیگر را از 
نظرسنجی  ها و اطالعات پژوهشی و استنادات را از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس تهیه 
می  کند.دهقانی اظهار داشت: در پایگاه رتبه بندی تایمز، در سال های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ 
از ایران تنها یک دانشگاه حضور داشت. در سال ۲۰۱5 دو دانشگاه صنعتی شریف و 
صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور یافته و در سال ۲۰۱۶ تعداد دانشگاه ها به 
هشت مورد رسید. در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ دانشــگاه و در سال ۲۰۱۸ به ۱۸ دانشگاه و 
در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۲۹ و ۴۰ دانشگاه افزایش یافته است. سرپرست 
ISC گفت: در سال ۲۰۲۱ با ورود هفت دانشگاه جدید شاهد حضور ۴۷ دانشگاه از 
جمهوری اسالمی ایران در جمع ۱5۲۷ دانشگاه برتر جهان از ۹۳ کشور هستیم و این 
موضوع نوید بخش حرکت هرچه بیشتر دانشگاه های توانمند ایران در رتبه بندی  های 

معتبر بین المللی است.

تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز در طول سال 
های مختلف

وی افزود: در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، 
محقق اردبیلی، علوم پزشکی کرمان، اراک، حکیم سبزواری، لرستان، رازی 
کرمانشاه، تربیت معلم شــهید رجائی و سیستان و بلوچستان که در سال 
گذشته در این رتبه بندی حضور نداشته اند، حضور یافته و دانشگاه های 
زنجان و بین المللی امام خمینی که سال گذشته در این رتبه بندی حضور 
داشته اند، امسال نتوانسته اند حضور داشته باشند.  بر این اساس، در رتبه 
بندی تایمز سال ۲۰۲۱، دانشــگاه علوم پزشکی کردستان، با قرار گرفتن 
در بازه رتبه  ای ۳5۱-۳۰۱، رتبه اول دانشگاه های ایران را به دست آورده و 

بهترین رتبه ایران را نسبت به سال گذشته یک بازه ارتقا داده است.

اخبار

تعاونی ها را به سوی استارت آپی شدن سوق دهیم
مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اظهار کرد: الزم است تعاونی های نوظهور در بستر فناوری اطالعات شکل بگیرند. همچنین باید کسب و کارهای تعاونی را به سوی استارت آپی شدن 
سوق دهیم و دانشگاهیان را به سمت بیزنس مدل های نوین هدایت کنیم. مسلم خانی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لوازم رونق اقتصاد تعاونی و دستیابی به سهم 

۲۵ درصدی در اقتصاد ملی اظهار کرد: الگوی بین المللی تعاون و نظام کسب و کارهای تعاونی یکی از مدل هایی است که در دنیا برای ایجاد تعادل های اقتصادی ارائه شده و بر همین اساس در سازمان ملل و اتحادیه بین المللی 
تعاونی ها تالش شده کشورهایی که عضو این دو سازمان هستند از طریق کمک به ایجاد کسب و کارهای تعاونی به هدایت و سازماندهی نقدینگی و دارایی های کوچک و همچنین ساماندهی منابع انسانی جویای کار کمک کنند.

هرچند دولت دوم حســن 
روحانــی بــا وعده رشــد 
اقتصادی و تورم تک رقمی 
و افزایش سطح رفاه بر سِر 
کار آمد تا وضع زندگی مردم 
بهتر شــود؛ اما در عمل آنچه امروز مردم با گوشت و 
پوست خود لمس می کنند، دشــواری بی پایان در 

شرایط زندگی شان است.
 این تورم در ادامه تبعات بیشــتری خواهد داشت. 
در پــی آن رشــد اقتصــادی منفی نیز کــه اخیرا 
با احتســاب نفــت به منفــی ۳.5 درصد رســیده 
 مزیــد بر علت شــده تا قیــِد بهبود ســطح رفاه را 

بزنیم.
در چنین شــرایطی قــدرت خرید مــردم نه تنها 
افزایش نیافته که در عمل سقوط هم کرده و زمانی 
که قدرت خریــد افزایش پیدا نکند با مســتهلک 
 شــدن آنچه امروز دارنــد دیگر تــوان جایگزینی 

آن را ندارند.

خوانساری: درآمد ملی ســرانه واقعی 
کشور سقوط کرد

در چنین شرایطی مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران می نویسد: »درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال 
۱۳۹۸ به ۴.۷ میلیون تومان رسید که کمترین رقم از سال 
۱۳۸۳ تاکنون است. اگر رشد اقتصادی تا پایان سال منفی 

بماند، باز هم درآمد سرانه واقعی افت خواهد کرد. در این 
وضعیت »کشتی بان را سیاستی دگر باید«بررسی دیگر 
متغیرهای کلیدی اقتصادی بر سطح رفاه مردم نشان می 
دهد نرخ تشکیل ســرمایه ثابت از ۱۳۹۰ پیوسته نزولی 
بوده و از نظر ظرفیت رشــد اقتصادی در ســال های آتی 
هشــداردهنده اســت. نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران 

به طور متوســط ۲۰ درصد بوده در حالی که متوسط نرخ 
تورم جهان در سال ۲۰۱۸ برابر ۲.۴ درصد بوده است. در 
چنین شرایطی اقتصاددانان به دولت هشدار می دهند که 
نیاز است موتور اقتصاد کشور استارت زده شود. »کسب 
و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، وضع زندگی مردم و 

دالیل کاهش سطح رفاه را بررسی می کند. 

رئيس اتاق بازرگانی تهران:  درآمد سرانه ایرانيان به كمترین رقم از سال 1383 رسيده است

افت  چشمگیر درآمد  ملی سرانه
رشد اقتصادی ایران در فصل گذشته، منفی 3.5 درصد بوده است

خطر افت مجدد درآمد سرانه با ادامه رشد اقتصادی منفی
اقتصاد ایران 20 درصد كوچك تر شد

کاهش ادامه دار رفاه ایرانیان
عباس علوی راد، اقتصاددان

سقوط نرخ رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت و نوسانی بودن، دو  ویژگی مخرب نرخ های رشد اقتصادی دهه ۱۳۹۰ شمسی در اقتصاد ایران هستند. در واقع یک روند Wشکل کمتر از میانگین بلندمدت تجربه شده رخ داده است. 
با در نظر گرفتن متوسط نرخ رشد جمعیت )۱.۲۴ درصد( در این بازه زمانی، این دو ویژگی درآمد سرانه ایرانیان را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده است.

از سال ۱۳۹۶ به بعد اقتصاد ایران به لحاظ رشد اقتصادی در تنگنای جدی تری قرار گرفته است.  طبق گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۴ و ۷ درصد بوده است. در واقع پدیده 
خطرناک L شکل از سال ۱۳۹۶ به بعد رخ داده است. این پدیده رکود تورمی منتهی به کاهش بیشتر رفاه ایرانیان طی این سال ها را به شکل نگران کننده تری روایت می کند.

حاال با گزارش فصل بهار مرکز آمار ایران پیرامون نرخ رشد اقتصادی منفی ۳.5 درصد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ و پیش بینی های نهادهای معتبر داخلی و بین المللی مبنی بر منفی بودن رشد اقتصادی کشور در 
سال ۱۳۹۹ نگرانی ها در مورد کاهش بیشتر درآمد سرانه مردم و به تبع کاهش رفاه آنها ابعاد جدی تری به خود می گیرد.

از سوی دیگر مجموع سیاست های اقتصادی دولت در دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد توزیع درآمد در جامعه ایران نامناسب تر شده است. بررسی ها نشــان می دهد ضریب جینی  )یکی از معیارهای تعیین فاصله طبقاتی( از سال 
۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ به طور متناوب افزایش یافته است.

در واقع از یک سو درآمد سرانه مردم کاهش یافته و از سوی دیگر شکل توزیع درآمد نابرابری بیشتر پیدا کرده است. لذا اینجاست که نگرانی ها پیرامون نارضایتی اقشار آسیب پذیر بیش از هر زمان دیگر مطرح می شود.
بهبود رفاه ایرانیان نیازمند استمرار رشد اقتصادی مثبت در محدود نرخ رشد میانگین بلندمدت اقتصاد ایران )حدود ۴ درصد( در چهار سال آینده خواهد بود؛ کاری که دولت فعلی فرصت آن را از دست داده است. بنابراین برای 

بازگشت به نرخ رشد اقتصادی مثبت و بهبود رفاه جامعه ایران باید منتظر سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم بود.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 پیرو مشاهده برخي اقدامات غیرقانوني و انتشار آگهي فروش 
اراضي شــهرک ها و نواحي صنعتي در سایت هاي اینترنتي 
همچون دیوار، شیپور و ... که به اختالل در روند سرمایه گذاري 
حقیقي، منتفع شدن دالالن زمین و سوداگران و تحقق جرائم 
اقتصادي همچون کالهبــرداري و انتقال مال غیر انجامیده 
است، روابط عمومی ســازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي ایران براي تنویر افکار عمومي و هشدار به متخلفان، 
اطالعیه اي صادر نمود.به گزارش شهرک های صنعتی ایران، 
پیرو مشاهده برخي اقدامات غیرقانوني و انتشار آگهي فروش 
اراضي شــهرک ها و نواحي صنعتي در سایت هاي اینترنتي 
همچون دیوار، شیپور و ... که به اختالل در روند سرمایه گذاري 
حقیقي، منتفع شدن دالالن زمین و سوداگران و تحقق جرائم 

اقتصادي همچون کالهبــرداري و انتقال مال غیر انجامیده 
است، روابط عمومی ســازمان صنایع کوچک و شهرک هاي 
صنعتي ایران براي تنویر افکار عمومي و هشدار به متخلفان، 

اطالعیه اي صادر نمود که متن کامل آن به این شرح است:
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران به عنوان 
یکي از سازمان هاي توســعه  اي زیرمجموعه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وظایف حاکمیتي در حوزه  ایجاد و توســعه 
زیرســاخت  هاي صنعتي براي استقرار ســرمایه گذاران و 
رونق تولید و اشــتغال و حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
در شهرک ها و نواحي صنعتي سراســر کشور را از طریق ۳۱ 
شرکت استاني تابعه خود به انجام مي رســاند.در این راستا 
شرکت شهرک هاي صنعتي اســتان ها با انعقاد قرارداد حق 

بهره  برداري از زمین، اعیاني و تأسیسات با متقاضیان سرمایه 
گذاري در شهرک ها و نواحي صنعتي، نسبت به واگذاري حق 
بهره برداري اراضي به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوي 
طرف هاي قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهي پایان کار ساختماني، 
اخذ پروانه بهره برداري، تسویه حساب مالي و پرداخت قیمت 

منطقه اي ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعي مي نماید.
با توجه به این که اشخاصي با هدف انجام عملیات سوداگري 
و ســفته بازي قصد برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي زمین 
در شهرک هاي صنعتي را دارند، به گونه اي که با آگهي فروش 
اراضي در شهرک هاي صنعتي در سایت هاي اینترنتي همچون 
دیوار، شیپور و ...، نظم اقتصادي حاکم در شهرک ها و نواحي 
صنعتي کشور را برهم زده و با اختالل در روند سرمایه گذاري 

و منتفع شــدن دالالن زمین و ســوداگران به زیان سرمایه 
گذاران حقیقي، زمینه براي تحقق جرائم اقتصادي همچون 
کالهبرداري و انتقال مال غیر فراهم خواهد شــد، نسبت به 
انتشار چنین آگهي هاي غیرقانوني در سایت هاي اینترنتي 

مذکور هشدار داده مي شود.
سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران همچنین 
حق قانوني خود مي داند با تمسک به هرگونه اقدام پیشگیرانه 
در سالي که از ســوي مقام معظم رهبري به عنوان "جهش 
تولید" مزین شده اســت، اراضي واقع در شهرک ها و نواحي 
صنعتي سراسر کشور را از دست اندازي سفته بازان و دالالن 
خارج نموده و در اختیار متقاضیان و ســرمایه گذاران واقعي 

براي ایجاد واحد صنعتي مولد و اشتغال پایدار قرار دهد.

معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی کشور با 
تاکید بر لزوم اخذ مجوز برای فعالیت اپلیکیشن ها و 
پلتفرم های دیجیتال حوزه ســالمت، گفت: »هر نوع 
مداخله در حوزه ســالمت باید بر اســاس مجوزهای 
مربوطه باشد و تمام افراد و سیستم هایی که می خواهند 
خدمت سالمت ارائه دهند یا خدمات سالمت را معرفی 

می کنند، باید طبق قانون واجد مجوز الزم باشند.«
 محمــد جهانگیری با بیــان اینکه اپلیکیشــن ها و 
پلتفرم های دیجیتال حوزه سالمت ابتدا مجوز بگیرند 
و سپس فعالیت کنند، گفت: »با توجه به قوانین کشور 
و مطابق سیاســت های ابالغی مقــام معظم رهبری 
در برنامه پنجم و ششــم توســعه، سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و نظــارت در حوزه ســالمت در وزارت 
بهداشت متمرکز است و بر اســاس آن تولیت حوزه 
سالمت با وزارت بهداشت است. بر این اساس هر نوع 
مداخله در حوزه ســالمت باید بر اســاس مجوزهای 

مربوطه باشــد و تمــام افــراد و سیســتم هایی که 
می خواهند خدمت ســالمت ارائه دهنــد یا خدمات 
ســالمت را معرفی می کنند، باید طبــق قانون واجد 

مجوز الزم باشند.«
وی با بیان اینکه بنابراین مجوز الزم برای موسســات 
توسط وزارت بهداشت و برای افراد توسط سازمان نظام 
پزشکی صادر می شود، افزود: »در حوزه معرفی و ارائه 
خدمات، مجوزها توسط نظام پزشکی و به عنوان تبلیغ 
یا غیره صادر می شود. اخیراً افرادی در پلتفرم ها و حوزه 
کسب و کارهای مجازی موضوع عدم نیاز به مجوز را به 
سازمان مقررات زدایی کشانده اند و آنجا از ما خواسته 
شد که به جلسات این ســازمان برویم. جلسه هیئت 
مقررات زدایی با حضور وزیر اقتصاد و تمام دستگاه های 
ذی ربط برگزار شد و در این جلسه ضمن تایید و تاکید 
بر اجرای قانون و لزوم داشتن مجوزهای الزم، ما را به 
این امر سفارش و مکلف کردند که در صدور مجوزها و 

فرآیندهای صدور تسهیل و تسریع کنیم.«
جهانگیری ادامه داد: »این مصوبه که توســط هیئت 
مقررات زدایی اعالم شــده، دقیقا دال بــر نیاز بر اخذ 
مجوزهای الزم است. عین مصوبه اعالم می کند سازمان 
نظام پزشکی مکلف اســت با همکاری اتحادیه کسب 
و کارهای مجازی و ســایر ذی نفعان  بخش خصوصی 
ظرف مدت یک مــاه فرآیند صدور مجــوز مذکور را 
به نحوی تدوین کند که شــرکت های پلتفرمی ابتدا 
تخصص و مجوز متقاضیان خواهان تبلیغ و خدمات 
حوزه سالمت را احراز و سپس به صورت وب سرویس 

برای سازمان نظام پزشکی کل کشور ارسال نمایند.«
وی تاکید کرد: »بنابراین متــن مصوبه به معنای این 
اســت که دقیقا نیاز به دریافت مجوزهای الزم وجود 
دارد و تا به حال هم وب ســرویس نبــوده به صورت 
دستی ارسال شده است. کســانی که مدعی هستند 
نیاز به مجوز نیست می توانند به همین دستورالعمل 

مراجعه کنند.«بنابر اعالم روابط عمومی سازمان نظام 
پزشــکی، جهانگیری با بیان اینکه مراجع ذی صالح 
در حوزه ســالمت وزارت بهداشــت، ســازمان نظام 
پزشکی و در بخشــی هم ســازمان نظام پرستاری و 
ســازمان نظام روانشناسی هســتند که می توانند در 
حوزه سالمت مجوز ارائه دهند، اظهار کرد: »اگر یک 
شرکت پلتفرمی که مثاًل در خانه تست کرونا می گیرد، 
بخواهد برای این کار خود تبلیغ کند، حتما باید مجوز 
داشته باشد. ما برای صیانت از سالمت مردم در مورد 
کســانی که قانونی کار می کنند، روند صدور مجوز را 
تسریع می کنیم، اما برای هر کار غیر قانونی هرچقدر 
اندازه آن شــرکت بزرگ باشــد، کوتاه نمی آییم. این 
اقدام اخیر که اعالم می کنند سازمان مقررات زدایی 
اعالم کرده فعالیت آن ها غیرقانونی نیســت، بخشی 
 از واقعیت است و آنها باید مجوزهای الزم را از مراجع 

الزم بگیرند.«

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست آنالین 
با معاون وزیر توسعه دیجیتال روسیه از عالقمندی ایران 
برای همکاری مشــترک در حوزه های هوش مصنوعی ، 
دولت الکترونیک، شهر هوشمند و توسعه کسب و کارهای 

نوین با این کشور خبر داد.
دومین نشســت کار گروه همکاری های ایران و روسیه 
در حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات به صورت آنالین 

برگزار شد.  حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این نشست با اشاره به پاندمی کوید ۱۹ در دنیا، 
گفت: این پاندمی همکاری کشورها در زمینه ارتباطات و 
فناوری اطالعات را بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل 
کرده است.وی افزود: اگر بیش از این کارشناسان این حوزه 
صحبت از انقالب صنعتی چهــارم و تحول دیجیتال می 
کردند اما امروز با فراگیر شــدن این پاندمی و بیماری در 

سطح جهان، همه مردم بیش از گذشته به تاثیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات پی برده اند. فتاحی با اشــاره به اینکه 
روابط ایران و روســیه از روند رو به رشدی برخوردار بوده 
است، تصریح کرد: وزارتخانه های دو طرف و وزرای ایران و 
روسیه جلسات متعددی در این حوزه داشتند که مهم ترین 
این اقدامات برگزاری اجالس چهار جانبه ایران، روسیه، 
آذربایجان و ترکیه بود.  وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی 

در این جلسات انجام شده است، افزود: این جلسه مربوط 
به توافق وزیــر ارتباطات ایران و وزیر توســعه دیجیتال، 
ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه در فروردین سال ۹۶ 
است که در نخستین دور این گفتگو ها درباره کلیات مورد 
توافق به جمع بندی رسیدند.معاون وزیر ارتباطات تصریح 
کرد: در نخستین جلسه، دو سند مربوط به حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات و فضایی به امضای طرفین رسید. 

سرمقاله

سازمان صنایع كوچك و شهرك هاي صنعتي ایران هشدار داد

ممنوعیت خرید و فروش اراضي شهرك ها و نواحي صنعتي در سایت هاي اینترنتي

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشكی كشور:

اپلیکیشن ها و پلتفرم های دیجیتال حوزه سالمت اول مجوز بگیرند 

تمایل ایران به همکاری با روسیه در زمینه هوش مصنوعی و توسعه کسب و کارهای نوین
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