
گروه ســیتی پیش بینی کرد قیمت نفت تا پایان 
سال میالدی آینده به ۶۰ دالر در هر بشکه افزایش 
پیدا خواهد کرد زیرا مازاد عرضــه تا آن زمان رفع 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، اد مورس، مدیر جهانی 
تحقیقات کاالی سیتی در مصاحبه ای در حاشیه 
کنفرانس نفت آســیا اقیانوسیه گفت: اقتصادهای 
رو به رشد باعث بازگشت تقاضای جهانی برای نفت 
به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 

۲۰۲۱ خواهند شد.
طبق پیش بینی سیتی، قیمت هر بشکه نفت برنت 
که هفته گذشته به پایین ۴۰ دالر سقوط کرد، سال 
میالدی آینده به حدود ۵۵ دالر می رسد و تا پایان 
سال ۲۰۲۱ به ۶۰ دالر بهبود پیدا می کند. قیمت 
وست تگزاس اینترمدیت که روز دوشنبه ۳۷ دالر 
بود، طبق پیش بینی سیتی، تا پایان سال میالدی 
آینده به ۵۸ دالر خواهد رسید. بانک گلدمن ساکس 

هم انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت در سال میالدی 
آینده بــه ۶۰ دالر و حتی باالتــر از آن صعود کند. 
گلدمن ساکس پیش بینی کرده که قیمت هر بشکه 
نفت برنت در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به ۶۵ دالر می 
رسد اما تا پایان سال ممکن است پایینتر رفته و به 
۵۸ دالر برسد. قیمت وست تگزاس اینترمدیت هم 
از سوی این بانک آمریکایی ۵۵ دالر و ۸۸ سنت تا 
سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ پیش بینی شده که باالتر 

از پیش بینی قبلی ۵۱ دالر و ۳۸ سنت است.
به گفته تحلیلگران گلدمن ســاکس، این احتمال 
فزاینده وجود دارد که واکسن کووید ۱۹ از ابتدای 
بهار آینده به میزان فزاینده ای موجود باشــد و به 
حمایت از رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت به 
خصوص سوخت جت کمک کند.بانکهای سرمایه 
گذاران نسبت به قیمت نفت در سال میالدی آینده 
خوش بینی بیشتری دارند اما شرکتهای بازرگانی 

نفت نسبت به دورنمای کوتاه مدت بدبین هستند. 
ترافیگورا که یکی از بزرگترین شرکتهای بازرگانی 
نفت جهان است، انتظار دارد بازار تا پایان سال مازاد 
عرضه سنگینی پیدا کند و ذخایر نفت تا پایان سال 
۲۰۲۰ با متوقف شدن روند احیای تقاضا رشد کند. 
بن لوکاک، یکی از مدیران بازرگانی نفت شــرکت 
ترافیگورا روز دوشنبه در همین کنفرانس گفت: بازار 
پیش از بهتر شدن، وضعیت وخیمتری پیدا خواهد 
کرد. مازاد عرضه در بازار به نقطه ای رسیده که کرایه 
نفتکشها به عنوان ذخایر شناور سودآور شده است. 
بر اساس گزارش اویل پرایس، گزارشهایی که هفته 
گذشته منتشر شد حاکی از اقدام شرکتهای بازرگانی 
نفت بزرگ جهان برای کرایــه دهها ابرنفتکش به 
عنوان مخازن شناور برای نگهداری نفت اضافی در 
دریا در واکنش به سیگنال های توقف روند احیای 

تقاضا بود.

تغییر قابل توجه سقف تسهیالت پرداختی از محل 
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن سبب 
شکل گیری تقاضای انتقال تسهیالت زوجین به 

خریداران انفرادی در بازار مسکن شده است.
دی ماه سال گذشته ســقف تسهیالت مسکن از 
محل خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن موسوم به »تسه« تغییر کرد. با این تغییر که 
در راستای ترمیم قدرت خرید متقاضیان مسکن 
صورت گرفت، ســقف تســهیالت انفرادی خرید 
مسکن از محل اوراق مســکن همچون دیگر انواع 
تسهیالت قابل پرداخت از این محل افزایش قابل 

توجهی یافته است.
از اوایل دی ماه ســال گذشته تاکنون، متقاضیان 
انفرادی تسهیالت اوراق مسکن در شهر تهران که 
پیش از آن قادر به دریافت تسهیالت ۶۰ میلیونی از 
محل اوراق بودند، به تسهیالت ۱۰۰ میلیونی برای 

خرید مسکن دسترسی پیدا کرده اند. متقاضیان 
انفرادی در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز از امکان دریافت تسهیالت 
۸۰ میلیون تومانی برخوردار هستند. متقاضیان 
سایر شهرها نیز می توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن در ازای خرید اوراق »تسه« 

دریافت کنند.
همچنین سقف این تســهیالت برای زوجین در 
شــهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان، در شهرهای 
بزرگ ۱۶۰ میلیون تومان و ســایر شهرها به ۱۲۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است. امکان افزایش 
۴۰ میلیون تومان تسهیالت جعاله در ازای خرید 
۸۰ فقره اوراق تسه به مبالغ ذکر شده نیز چه در قالب 
انفرادی و چه در قالب زوجین، در صورت تمایل فرد 

تسهیالت گیرنده وجود دارد.
اما با توجه به اختالف قابل توجه بین ســقف های 

قدیمی تسهیالت اوراق و سقف های جدید تسهیالت 
اوراق، این پرسش ممکن اســت برای خریداران 
مسکن متقاضی استفاده از تسهیالت پیش بیاید که 
در صورت خرید خانه های وام دار، آیا این امکان وجود 
دارد که تسهیالت زوجین که در گذشته دریافت 
شده، اکنون به شکل انفرادی به خریدار جدید ملک 
منتقل شود؟ پاسخ این پرسش مثبت است. با توجه 
به اینکه سقف تســهیالت اوراق مسکن در حالت 
انفرادی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، تا ۱۰۰ 
میلیون تومان از مانده بدهی )معادل سقف فعلی 
تسهیالت قابل پرداخت اوراق در حالت انفرادی( 
قابل انتقال به خریدار انفرادی ملک است. طبعا در 
صورتی که مانده بدهی بیش از این رقم باشد، فرد 
فروشنده که تسهیالت خود را به نام خریدار جدید 
منتقل می کند، باید مابه التفاوت را با شعبه مربوطه 

تسویه کند.

شــرکت نفتی آرامکوی ســعودی در پی رشد 
ارزش ســرمایه بازار این شــرکت در بحبوحه 
افــت ســهام شــرکتهای فنــاوری در آمریکا، 
 عنوان ارزشــمندترین شــرکت جهان را از اپل 

پس گرفت.
با وجود ایــن که قیمت نفت برنــت تحت تاثیر 
نگرانیها نسبت به تســریع افزایش موارد ابتال به 
ویروس کرونا در ماه میــالدی جاری ۱۲ درصد 
ســقوط کرد و به پایین ۴۰ دالر در هر بشــکه 
رسید، ارزش ســهام آرامکو در بازار ریاض ۱.۱ 

درصد رشد داشت.

در ایــن بیــن، ارزش ســهام شــرکت اپل در 
ســپتامبر حدود ۱۷ درصد افت کرد که تقریبا 
به معنای نزولی شدن روند ســهام این شرکت 
اســت. نزولی شــدن بــه عنــوان کاهش ۲۰ 
 درصدی ارزش ســهام از اوج اخیــرش تعریف 

می شود.
ارزش بــازار اپــل از ۲.۳ تریلیــون دالر بــه 
 ۱.۹ تریلیــون دالر کاهــش پیــدا کــرده

 است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اپل و آرامکو تنها 
شرکتهایی هســتند که ارزش بازارشان به مرز 

دو تریلیــون دالر صعــود کرده اســت. آرامکو 
که بزرگتریــن تولیدکننده نفت جهان اســت، 
اواسط دســامبر ســال گذشــته اندکی بعد از 
عرضه اولیه عمومی ســهام خود در بازار ریاض، 
 به عنوان ارزشــمندترین شــرکت جهان دست 

پیدا کرد.
اپل در ژوئیه که ارزش سهام شرکتهای فناوری 
در بحبوحه اقدامات محرک مالی و پولی آمریکا 
برای مقابله با تبعات اقتصادی شــیوع ویروس 
 کرونا رو به صعود گذاشت، این عنوان را از آرامکو 

ربوده بود.

به گفته یک مقام چینی، دولت این کشور به دنبال تقویت 
جایگاه یوان در نظام ارزی و مالی جهانی است.

به گزارش راشا تودی، یکی از مقامات ارشد دولت چین از 
برنامه این کشور برای ترغیب دیگر کشورها به استفاده از 
یوان به عنوان ذخیره ارزی و هم چنین تقویت جایگاه این 
ارز در پیشبرد پروژه موسوم به جاده و کمربند که از آن به 

عنوان جاده ابریشم جدید یاد می شود، خبر داد.  
هوانگ کی فان که پیشتر شهردار شهر چونگ کینگ 
بوده است با اشاره به سهم ۱.۷۶ درصدی یوان از پرداخت 
های ارزی خارجی تا پایان ماه ژوین گفت: سهم یوان از 
ذخایر ارزی هنوز پایین است که این مساله با جایگاه چین 

در اقتصاد جهانی همخوانی ندارد. چین دومین اقتصاد 
بزرگ جهان و شریک نخست تجاری بسیاری از کشورها 
به شمار می رود.  هوانگ با بیان اینکه دولت چین باید به 
تالش های خود برای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت 
کشورهای مختلف با استفاده از یوان شدت ببخشد، انعقاد 
پیمان های پولی و تشویق بانک های مرکزی به استفاده 
از یوان را  راه شتاب بخشیدن به روند جهانی سازی یوان 
دانست. چین در حال حاضر به دلیل کرونا با اخالل در 
زنجیره تجارت جهانی مواجه شده است و این مساله یک 
فرصت دو لبه اســت که به این کشور امکان می دهد تا 
زمان عادی شدن جریان های تجاری روی امضای پیمان 

ها تجاری و سرمایه گذاری جدید با دیگر کشورها متمرکز 
شود.  پروژه جاده و کمربند که در سال ۲۰۱۳ توسط شی 
جین پینگ- رییس جمهور چین با هدف ایجاد کریدور 
تجاری جدید اعالم شد و اکنون ۱۶۷ کشور جهان در آن 
مشارکت دارند. قرار است این پروژه عظیم که تاکنون 
حدود ۱.۳۷ تریلیون دالر هزینه در بر داشته است باعث 
ایجاد زنجیره متصل تجــارت جهانی با محوریت چین 
بین آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی شود و به عقیده 
کارشناسان، با توجه به امکان نصف شدن هزینه تجارت 
جهانی از طریق آن انتظار می رود کشورهای بیشتری نیز 

در آینده به آن ملحق شوند.

گزارش های منتشر شده از ســوی دفتر طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در سال های 
۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از 
بین ۱۹۰ کشور، از ۱۱۸ به ۱۲۷ رسیده، اما در شاخص تجارت 

فرامرزی رشد داشته و از ۱۶۷ به ۱۲۳ رسیده است.
به گزارش ایسنا، شاخص سهولت کسب و کار از شاخص های 
بین المللی تعریف شــده توســط بانک جهانی و از موثرترین 
متغیرهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشــور است 
که با استناد به آن می توان به بررسی، تجزیه و تحلیل شرایط 
اقتصادی پرداخت. بهبود فضای کسب و کار یکی از پارامترهای 
مهم برای بسترســازی اقتصادی جهت جذب ســرمایه های 
داخلی و خارجی محسوب می شــود. بانک جهانی هرساله با 
اندازه گیری ۱۰ شاخص،  فضای کسب  وکار حاکم بر کشورها 
را بررسی می کند. یکی از این شاخص ها "تجارت فرامرزی" 
است که در بهبود محیط کسب  وکار هر کشور تأثیر به سزایی 

دارد.

اطالعات منشر شده از سوی دفتر طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد که در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ 
رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار به ترتیب ۱۱۸، ۱۲۰، 
۱۲۴، ۱۲۸ و ۱۲۷ بوده اســت. در این میان شاخص تجارت 
فرامرزی، یکی از شاخص های بانک جهانی در بررسی فضای 
کسب  وکار است، که در بهبود محیط کسب  وکار هر کشور تأثیر 
به ســزایی دارد. در تجارت فرامرزی زمان و هزینه مربوط به 
فرآیند لجستیک صادرات و واردات کاال در نظر گرفته می شود. 
بنابراین، مفروضات کلی محاسبه شــاخص تجارت فرامرزی 
براســاس دو مولفه »زمان« و »هزینه« در دو مرحله "انطباق 
اسنادی" و"انطباق مرزی" اندازه گیری و گزارش می شود. رتبه 
بندی کشورها در تجارت فرامرزی با مرتب سازی امتیاز حاصل 
از میانگین ساده  نمرات آنها در ارتباط با زمان و هزینه انطباق 
اسنادی و انطباق مرزی برای صادرات و واردات بدست می آید. 
 مولفه زمان بر اساس ساعت و مولفه هزینه به دالر اندازه گیری 

می شود.

در ســال های ۲۰۱۶ تــا ۲۰۲۰، ایران در شــاخص تجارت 
فرامرزی، وضعیت مطلوب تری داشــته و بهترین رتبه در این 
شاخص را در سال ۲۰۱۹ به دســت آورده و توانسته در بین 
۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۱ را کســب کند.  همچنین بدترین رتبه 
ایران مربوط به سال ۲۰۱۷ است که در بین ۱۹۰ کشور رتبه 
۱۷۰ را کسب نموده است. در سال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ 

نیز رتبه کشور در این شاخص ۱۶۷، ۱۶۶ و ۱۲۳ بوده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد، در این سال ها دولت  در جهت 
آسان سازی روند تجارت با دنیا توانسته  است، زمان معطلی و 
هزینه های صرف شده در تجارت خارجی ایران را کاهش دهد.

 جایگاه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در بین 
کشورهای همسایه

در بین کشــورهای منطقــه کمترین زمان صرف شــده در 
»انطباق مــرزی در بخــش صــادرات«، مربوط به کشــور 
قرقیزستان با پنج ساعت زمان بوده، اما بیشترین زمان معطلی 

در این زیرشاخص با ۱۰۵ساعت به کشور قزافستان تعلق دارد. 
زمان صرف شــده ایران در این زیرشاخص ۱۰۱ ساعت ثبت 
شده است. از آن سو کمترین زمان صرف شده برای »انطباق 
مرزی در بخش واردات« از آن قزاقســتان با دو ســاعت و در 
مقابل بیشترین زمان صرف شده در این زیرشاخص از آن مصر 
با ۲۴۰ ساعت اســت. این زیرشاخص برای ایران ۱۴۱ ساعت 

گزارش شده است.
همچنین مطابق داده ها، ارمنســتان کمترین )۲ ساعت( و 
عراق بیشترین )۵۰۴ ســاعت(  و ایران )۳۳ ساعت( زمان را 
برای »انطباق اسنادی در فرایند صادرات« خود صرف کرده  و 
ارمنستان، ترکیه و گرجستان کمترین )۲ ساعت( و افغانستان 
بیشترین )۳۲۴ ساعت( و ایران )۴۰ ساعت( زمان را نیز برای 

»انطباق اسنادی در بخش واردات« صرف کردند.
قرقیزســتان با هزینه کرد ۱۰ دالر کمترین و عراق با  ۱۱۱۸ 
دالر بیشــترین و ایران )۴۱۵ دالر( هزینــه را برای »انطباق 
مرزی در بخش صــادرات« خود صرف کرده انــد. در بخش 

واردات نیز قزاقســتان و ارمنســتان کمترین هزینه )تقریبا 
صفر( را در مرحله انطباق مرزی صرف کرده، اما سوریه با ۸۲۸ 
دالر بیشــترین و ایران )۶۶۰ دالر( هزینه کرد را داشته است. 
همچنین مطابق داده های آماری، گرجستان کمترین هزینه 
)تقریبا صفر(  را در بخش »انطباق اسنادی صادرات« داشته و 
عراق با صرف ۱۸۰۰ دالر بیشترین و ایران )۶۰دالر( هزینه را 
در این بخش صرف کرده اند. قزاقستان کمترین )تقریبا صفر( 
و مصر با صرف ۱۰۰۰ دالر بیشترین و ایران )۹۰دالر( هزینه را 

در بخش »انطباق اسنادی واردات« داشته اند.
کشورهای فرانســه و ایتالیا در تمام زیرشاخص های تجارت 
فرامرزی، کمترین زمان و هزینه )تقریبا صفر( را داشتند. کشور 
آلمان نیز در تمام زیرشــاخص های مربوط به بخش واردات 
کمترین زمان و هزینه )تقریبا صفر( را داشته و کره جنوبی در 
زیرشاخص »انطباق مرزی در بخش واردات« کمترین زمان را 
صرف کرده است. بیشترین زمان و هزینه صرف شده در بین 

کشورهای منتخب نیز مربوط به روسیه و ایران بوده است.

برنامه چین برای افزایش محبوبیت یوانآرامکو عنوان ارزشمندترین شرکت جهان را پس گرفت

وضعیت شاخص سهولت کسب و کار و تجارت فرامرزی در ایران
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گران ترین میوه تولید داخل و وارداتی 

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

آناناس ۱۲۰ هزار 
تومان شد

حباب سکه به 
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معاون اول رئیس جمهور:

سرمقاله

يادداشت

اوج گیری
انتظارات تورمی

عصر رنسانس 
در تاالر شیشه ای 

گرانی های اخیر به این علت 
ایجاد شده اســت که تمام 
بازارها بــه همدیگر متصل 
هستند و رشــد هر کدام از 
آنها می تواند در بازار دیگر ایجاد تورم کند. رشــد 
بازارهای مالی و افزایش حجم نقدینگی توانست 
بر بازارهای دیگر حتی بازار کاالهای اساسی تاثیر 

بگذارد و افزایش... 

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  پیمان مولوی، فعال سرمایه گذاری 
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انفعال دولتی 
در برابر گران فروشی 

اختصاص قطره چکانی 
ارز به واردات موبایل

با رشد بیش از 3.5 درصدی شاخص کل بورس، صف های فروش جمع شد

بورس  در  برزخ   اعتمادسازی
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هشدارهای بخش خصوصی
افزایش  روزانه  2200 میلیارد تومانی  نقدینگی                                                           چهار ماه  بی وزیری  مهمترین  وزارتخانه  کشور

قرعه کشی  خودرو  و  استقبال  از  برنده شدن  یک شبه                                                                                          چالش کارت  بازرگانی  و  سامانه  مشکل دار

خوانساری:   رئیس جمهور  هر چه   زودتر  تکلیف   وزیر  صمت   را   مشخص   کنند

در حالی مســئوالن همواره بر کاهش قیمت ها در 
بازارهای مختلف و کنترل گرانفروشی تاکید دارند 
که قیمت ها روزانه در حال افزایش است و  سخنگوی 
سازمان حمایت در این رابطه اعالم کرده است که 
باید گرانی را بپذیریم. این مقام مسئول در ادامه اظهار 
داشته است که تنها می توانیم با گران فروشی، کم 
فروشی و احتکار مقابله کنیم. به گفته عباس تابش 
هرجایی که ما برای قیمت گذاری ورود کنیم، هم 
تولید کننده ناراضی می شود و هم مصرف کننده.  
این صحبت ها در حالی مطرح شده است که میزان 
نارضایتی از بازارها افزایش یافته و شکایات بسیاری 
نیز در این رابطه به ثبت رسیده است. تابش با بیان 
اینکه “باید گرانی را بپذیریم”، ادامه داد: کاالیی که تا 

مدتی پیش برای وارداتش ارز...

افزایش نرخ ارز بازار موبایل را نیز تحت تاثیر قرار داده 
و روزانه شاهد رشد قیمت ها در بازار این کاال هستیم. 
افزایش قیمت ها در بازار تلفن همراه در یک روز از 
۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده در حالی که 
مسئوالن معتقدند موبایل های موجود در بازار خرید 
قبل بوده و با ارز ارزانتری به کشور وارد شده است. باال 
و پایین شدن ارز از مواردی است که باعث می شود 
فروشــندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را باال 
ببرند. مسئله مهم این است که افزایش قیمت دالر، 
قیمت گوشــی را باال می برد اما زمانی که با کاهش 
قیمت ارز مواجه می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر 
نمی کند. با توجه به رشد قیمت دالر در هفته های 
اخیر، بهای انواع تلفن همراه تحت تاثیر قرار گرفته و 

روند صعودی داشته است...

شرایط انتقال وام مسکن زوجین به خریدار انفرادیبازگشت نفت 60 دالری در سال آینده



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
رشد اقتصادی  غیرنفتی در بهار 

۹۹  به 0/6- درصد رسید
رشــد اقتصادی کشــور در ســه ماهــه اول 
بــدون احتســاب نفــت منفــی ۰.۶ درصد 
و با احتســاب نفت منفی ۲.۸ درصــد بوده اما 
رشــد اقتصادی بخش کشــاورزی مثبت ۳.۸ 
 درصد و صنایــع و معادن مثبــت ۲.۵ درصد 

بوده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه 

مجازی خود نوشت:
گزارش اولیه ارقام رشــد اقتصادی فصل اول سال 
۱۳۹۹ بانک مرکزی نشان می دهد، رشد اقتصادی 
بدون نفت ۰.۶- درصد بوده که به شــکل زیر توزیع 

شده است:
۱- رشد گروه کشاورزی ۳.۸+ درصد

۲- رشد گروه صنایع و معادن ۲.۵+ درصد
۳- رشد گروه خدمات ۱.۶- درصد

4- رشد اقتصادی با نفت ۲.۸- درصد
۱- اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک 
کرونا است. در مقایسه با کشــورهایی که مواجه با 
هیچ تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفاً با ویروس 
کرونا درگیر بوده، عملکرد رشــد اقتصادی کشور 

امیدوارکننده است.
۲- تنها بخش منفی غیر نفت، بخش خدمات بوده 
است که به دلیل محدودیت های بهداشتی ناشی از 
کرونا کاماًل قابل پیش بینی بود. لذا بازیابی رشد در 
بخش غیر نفتی همراستا با ارقام رشد تیر و مرداد ماه 

شرکت های صنعتی دور از دسترس نیست.
۳- منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم 
به دلیل فشار تحریم ها و هم به دلیل کاهش تقاضای 
جهانی ناشی از کرونا طبیعی است؛ امید این است که 
این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد 

خود بازگردد.

افزایش 70 درصدی پرداخت 
تسهیالت ساخت مسکن

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن از استقبال سازندگان 
و انبوه سازان برای دریافت تسهیالت ساخت خبر داد 
و گفت: برای ۲۰ هزار واحد مسکونی از ابتدای امسال 
تسهیالت پرداخت شــده که از حیث مبلغ 7۵ درصد 
رشد نسبت به سال قبل نشان می دهد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن؛ هیبنا ، افزایش سقف تسهیالت 
ساخت مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان باعث شد 
تا سازندگان مســکن اقبال بیشتری برای دریافت این 
تسهیالت از خود نشــان دهند.مطابق با سیاستهای 
اعتباری امسال، بانک مسکن سقف تسهیالت پرداختی 
به انبوه ســازان را که از فناوریهای نوین استفاده کنند 
در شهر تهران به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد. این 
تسهیالت در مراکز استانها و شــهرهای بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر به ۲۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱۸۰ 
میلیون تومان افزایش یافت.افت ساخت و ساز در چند 
سال گذشته باعث شده تا میزان ساخت و ساز در کشور 
کمتر از میزان تقاضا باشد. طبق آمارهای اعالم شده در 
حالیکه بر اساس طرح جامع مسکن باید ساالنه ۹۰۰ 
هزار مسکن تولید شود اما در خوشبینانه ترین حالت 
میزان تولید مسکن در سال به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 
می رسد.حال با توجه به افزایش سقف تسهیالت مسکن 
در سال جاری که حدود 4۰ تا ۵۰ درصد میزان هزینه 
های تولید را می تواند پوشش دهد می توان امیدوار بود 

که میزان تولید مسکن افزایش یابد.

معاون مالی بانک صادرات ایران خبر داد
»وسپهر« ۳0 شهریور عرضه 

اولیه می شود
احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات ایران 
از عرضه اولیه سهام شرکت ســرمایه  گذاری 
گروه مالی سپهر صادرات از روز یکشنبه هفته 
آینده خبر داد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، احمد فاضلی گفت: سهام شرکت 
سرمایه  گذاری گروه مالی ســپهر صادرات با 
نماد »وسپهر« روز شــنبه معارفه شده و شش 
میلیارد سهم آن معادل ۲۰ درصد، روز یکشنبه 
۳۰ شــهریور ۱۳۹۹ در بازار فرابورس عرضه 
اولیه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه با عرضه 
سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر 
صادرات، عماًل بانک صادرات ایران گام موثری 
در خروج از بنگاه داری برداشته، سهام مجموعه 
شرکت های غیر ابزاری بانک صادرات ایران در 
بازار سرمایه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: منافع 
حاصل از این عرضه موجب کمــک به بهبود 
چشمگیر صورت های مالی بانک صادرات ایران 
می شود، به نحوی که فعاالن بازار سرمایه شاهد 
اتفاقات مهم در صورت های میاندوره ای شش 

ماهه بانک خواهند بود.

خبر

بانک ها

اعضای هیات نمایندگان بخش 
خصوصی در نشست شهریور 
ماه، به عمده ترین چالش های 
حوزه تجاری کشــور از جمله 
فرآیند صــدور و تمدید کارت 
بازرگانــی و ارز حاصل از صادرات پرداختنــد و از بی وزیر 
ماندن چند ماهه وزارت صمت انتقاد کردند. هم چنین در 
حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصــادی و دارایی از 
برخی مشکالت مالیاتی گفتند. در نهایت در این نشست 
یک تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تهران و وزارت 
اقتصاد برای بهبود جایگاه ایران در شاخص های بین المللی 
مربوط به فضای کســب وکار به امضا رسید. شانزدهمین 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دور نهم، با 
حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی و با دستورجلسه 
امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تهران و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با هدف تالش برای بهبود جایگاه اقتصاد 
ایران در شاخص های بین المللی کسب وکار از جمله شاخص 
انجام کسب وکار بانک جهانی و شاخص رقابت پذیری مجمع 
جهانی اقتصاد، برگزار شد.در این نشست البته موضوعات 
مهم دیگری مانند چالش ها و مشکالت فعاالن اقتصادی 
در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع 
تجارت، مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازار سهام و 
شاخص های کالن مانند نقدینگی هم مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

رشــد نقدینگی، مهم ترین عامل اخالل در 
اقتصاد کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران به رشد نقدینگی در کشور اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر نقدینگی مهم ترین عامل اخالل 
در نظام اقتصادی است. در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد 
۱۳.۸ درصدی مواجه بوده اســت؛ یعنی به طور متوسط 
روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه 
می شــود. همان طور که در پنج ماهه نخست سال حجم 
نقدینگی ۳4۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت.

او ادامه داد: اگر همین روال ادامه داشــته باشد شاهد رشد 
۳۲ درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان ســال ۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشــور اضافه خواهد شد. 
نقدینگی ســرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت 
تأثیر قرار می دهد؛ یک روز بازار سهام، یک روز مسکن و یک 
روز ارز. در چند روز اخیر هم سکه، دالر و خودرو تحت تأثیر 
قرار گرفته اند. این شرایط بحرانی است و هرروز که مردم از 
خواب بیدار می شوند مهم ترین مشکل و معضل زندگی شان 
این است که تا آخر وقت چه اتفاقی برای قیمت ها می افتد. 
در شــرایط تورمی کنونی مهم ترین اقدامی که دولت باید 
انجام دهد، این است که از افزایش پایه پولی چه به صورت 
مستقیم و چه غیرمستقیم جلوگیری کند. اخیراً بحث ها سر 
این است که تسهیل دارایی های خارجی بانک مرکزی انجام 
گیرد یا یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق 
شود که هرکدام از این ها باعث افزایش پایه پولی و تورم های 
افسارگسیخته می شود. تقاضای ما از دولت محترم این است 
که این اتفاقات صورت نگیرد، مردم تحمل این مقدار تورم و 

افزایش قیمت ها را ندارند.

چهار ماه بی وزیری مهمترین وزراتخانه کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت هایش خطاب به 
رئیس جمهوری گفت: بیش از چهار ماه است که مهم ترین 
وزارتخانه کشور، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت، بدون 
وزیر مانده است؛ آن هم در سالی که سال جهش تولید است و 
انتظار می رود با توجه به نام گذاری این سال بتوانیم در تولید 
کشور افزایشی جهش وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم های 
ســنگین اقتصادی و تحریم های نفتی هســتیم و در این 
شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم 
تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین 
وضعیتی وزارت صمت که مهم ترین وزارتخانه کشــور در 

حال حاضر محسوب می شود بیش از 4 ماه است که بدون 
وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم های الزم گرفته نمی شود 
یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می شود که هم به تولید 
و هم به صادرات لطمه زده است.مسعود خوانساری در ادامه 
به آمارهای صادراتی در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: 
در فصل اول امسال 4۵ درصد کاهش صادرات داشته ایم و 
در مرداد ماه هم نسبت به تیرماه صادرات کاهش یافته  است. 
اگر با این روش ادامه دهیم همین مقــدار درآمد ارزی که 
می تواند تا اندازه ای مشکالت اقتصادی کشور را حل کند 
هم دچار مشکل خواهد شد.او با اشاره به تصمیم هایی که 
در زمان های نادرســت اتخاذ و اجرا می شود، گفت: دقیقاً 
در زمانی که این نیاز اساسی احساس می شود که مشکالت 
موجود بر سر راه صادرات هرچه سریع تر حل و مفصل شود، 
ناگهان از ابتدای مرداد ماه صــدور کارت های بازرگانی و از 
نیمه مرداد ماه تمدید آن از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی 
هوشمند به سامانه جامع تجارت منتقل می شود. در حالی 
که باید این تصمیم ابتدا به صورت آزمایشی در یک استان، 
دو استان اجرایی می شــد و بعد از رفع مشکالت آن را به 
استان های دیگر بسط می دادیم. عمالً نزدیک به دو ماه است 
که واردکنندگان، صادرکنندگان سرگردان هستند و به طور 
متوسط در اتاق تهران روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه کننده 
داریم که کاالهایشان در بندرها باقی مانده است و به خاطر 
کارت بازرگانی، نمی توانند کاالیشان را ترخیص کنند و عماًل 
کسی هم پاسخگو نیست. در حالی که در رسانه ها مصاحبه 
می شود که مشکلی وجود ندارد و همه چیز حل شده است 
اما آنچه در عمل شــاهدیم با آنچه گفته می شود کاماًل در 
تضاد است. در حال حاضر شاهد نوعی بی تصمیمی هستیم 
و کسی نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد کشور را 

رنج می دهد.

چالش کارت بازرگانی و سامانه مشکل دار
خوانســاری در ادامــه این نشســت دو نامــه از مدیران 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت دو استان مختلف کشور 
را قرائت کرد که نشان دهنده شرایط مبهم و پرچالش کنونی 
در خصوص صدور کارت بازرگانی در این وزارتخانه است. 
این نامه ها توسط ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان و محســن دارابی رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خطاب به جعفر سرقینی 
سرپرست وزارت صمت نوشته شده و از او درخواست کرده اند 
با توجه به شرایط پیچیده کنونی و مشکالتی که در سامانه 
جامع تجارت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود دارد، 
از همان سامانه قبلی، یعنی سامانه اتاق بازرگانی استفاده 
شود و شرایط به قبل از تاریخ اول مرداد بازگردد. این دو مدیر 
دولتی با اشاره به مشکالت بسیاری که برای تجار و فعاالن 
اقتصادی به وجود آمده است در نامه های خود اشاره کردند 
که سامانه جدید با معضالت بســیار زیادی روبه روست و 
چالش های جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد 
کرده است.او در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه »چه 
اصراری وجود دارد در شرایطی که نیاز داریم صادرات توسعه 
پیدا کند ایــن اقدامات صورت گیرد«، ادامــه داد: اگر این 
اقدامات سهوی است که باید سریع برطرف شود و اگر عمدی 

است ما باید بدانیم چرا با دولت چنین تصمیماتی می گیرد. 
من دو نامه را از بین تعداد زیادی از نامه هایی که در این مورد 
نوشته شده را خواندم، نامه هایی که اتفاقا از بخش خصوصی 
و اتاق های بازرگانی نیست که بگویند دنبال منافع خودشان 
هستند. این نامه ها را ادارات صمت استان ها نوشته اند. بعد 
از این نامه ها و انعکاس مشکالت آقای سرقینی، سرپرست 
محترم وزارت صمت، نامه ای نوشــتند که فرآیند صدور و 
تمدید کارت به روال قبل باشــد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و 
کارت صادر نمی شود و مشکل ترخیص کاالها در گمرکات 

دوچندان شده است.

مشکالت بازگشت ارز
رئیس اتاق تهران در ادامه به بسته جدید بازگشت ارز حاصل 
از صادرات اشاره کرد و گفت: سه اشکال عمده در این بسته 
وجود دارد؛ اول اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان در واقع 
بخش خصوصی تدوین و صادرشده و برای کلیه کاالهای 
صادراتی زمان چهار ماهه در نظر شده که برای اغلب کاالهای 
صادراتی زمان بسیار اندکی برای بازگشت ارز است. ممکن 
است این بازه زمانی برای محصوالت پتروشیمی مناسب 
باشد اما برای اغلب کاالها بسیار محدود و کوتاه است و مجدداً 
باعث می شــود صادرکنندگان دچار مشکل و بدحساب 
بشوند. پیشنهاد ما این است که حداقل این زمان شش ماهه 
در نظر شود و اگر کسی توانست در زمان کمتری ارز وارد کرد 
مشمول تشویق صادرتی شود.مسعود خوانساری ادامه داد: 
دومین مشکلی که دارد حذف واردات در مقابل صادرات در 
بنگاه هایی است که صادرات دارند به این صورت که فقط 
اجازه استفاده از ۳۰ درصد )ارز صادراتی( خودشان را داشته 
باشــند؛ اتفاقی که در عمل خواهد افتاد این است که این 
بنگاه ها برای تأمین نیازمندی های اولیه خود برای تهیه مواد 
اولیه باید بروند از بازار نیما خرید کنند و با یک هزینه مجدد 
روبه رو شوند و این کار هم هزینه را باال می برد و هم  روند کار 
را طوالنی می کند. مشکل سوم هم که باید به آن اشاره کنم؛ 
موضوع برگشت مالیات ارزش افزوده برای کاالهای صادراتی 
است که قرار بود در ابتدا بعد از یک ماه از صادرات انجام شود و 
بعد موکول شد به رفع تعهد ارزی اما متأسفانه به دلیل اینکه 
سامانه ها با هم دیگر ارتباط ندارد به موقع اعالم نمی شود و 
سازمان امور مالیاتی نمی تواند به صورت برخط رفع تعهد کند 
و این هم نقدینگی بنگاه ها را با مشکل مواجه کرده و ممکن 

است ماه ها منتظر باشند و نتوانند استفاده کنند.

قرعه کشی و استقبال از برنده شدن یک شبه
رئیس اتاق تهران در ادامه ســخنان خود به شرایط بازار و 
صنعت خودرو هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه باز هم تصمیم 
گرفته شد که خودروها با قرعه کشی واگذار شود. می دانید 
که درآمد ســرانه ما نسبت به ســال ۹۰ حدود ۳۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است اما تقاضا برای خرید خودرو باالست 
و حدود شش تا هفت میلیون نفر برای قرعه کشی ثبت نام 
می کنند. تنها به این دلیل که برندگان ممکن است یک شبه 
با برنده شدن یک خودرو برای خریدف ۱۰۰ میلیون تومان 
سود کنند. بعید می دانم هیچ شرط بندی و معامله ای تا این 
اندازه سود داشته باشد.او افزود: از جناب آقای رئیس جمهور 

خواهش می کنیم که در این شرایط که وظیفه همه ما کمک 
به صادرات است و تحریم ها و فشارهای اقتصادی بیشتر و 
بیشتر می شود، هرچه سریع تر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
را معرفی کنند. من فکر می کنم کشور ما آن قدر پتانسیل 
دارد که ظرف 4،۵ ماه چندین وزیر معرفی شود و وزارتخانه 
صمت از بالتکلیفی خارج شود.رئیس اتاق تهران در پایان 
صحبت های خود به انتشــار دو کتاب جدید از سوی اتاق 
تهران هم اشــاره کرد و گفت: مجموعه مکاتباتی که سال 
۹۸ اتاق تهران برای پیگیری مشکالت تولیدکنندگان، تجار 
و اقتصاد کشور با نهادهای مختلف داشته و پاسخ هایی که 
دریافت کرده را در کتابی منتشر کرده ایم که در دسترس 
هیات نمایندگان اتاق قرار می گیرد. هم چنین کتاب دیگری 
هم ترجمه و چاپ شده که از انتشارات اکومونیست است و 
می تواند اصول پایــه ای و بنیادین علم اقتصاد را مانند یک 
راهنما توضیح دهد و حاوی اطالعات مناسبی برای فعاالن 

اقتصادی است.

معطلی مواد اولیه در گمــرکات به دلیل عدم 
تمدید کارت بازرگانی

رئیس اتاق تهران نیز ، ابتدا به ارائه آمار چندی پیش از سوی 
بانک مرکزی در رابطه به رقم ۲7 میلیارد دالری بازگشت 
نشده ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، اشاره کرد و با 
بیان اینکه به رغم درخواست های اتاق تهران از رئیس جمهور، 
رئیس بانک مرکزی و سایر مسووالن مربوطه مبنی بر اعالم 
اینکه این ارقام برچه اســتداللی بیان شده و جزییات آن 
چیست، تاکنون پاسخ شفافی به دست نیامده است، افزود: 
این در حالی بود که انتظار می رفت سازمان توسعه تجارت 
به عنوان متولی صادرات کشــور در کنار صادرکنندگان 
می ایســتاد و جزییات رقم ۲7 میلیارد دالر عدم بازگشت 
ارز به چرخه اقتصادی کشــور را مطالبه می کرد.مسعود 
خوانساری با بیان اینکه عدم شفاف سازی در این ارتباط، 
صادرات کشور را مختل کرد، افزود: در رابطه با جابه جایی 
سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز این شفاف سازی 
صورت نگرفته و سامانه جدید همچنان دارای ایرادات فنی 
است. حتی برخی از روسای سازمان های صمت استانی طی 
نامه ای به سرپرســت این وزارتخانه، با اشاره به ناکارآمدی 
فنی سامانه جامع تجارت، خواســتار اصالح و بازنگری در 
رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی شدند.وی افزود: در حال 
حاضر به دلیل مشکالت موجود، بسیاری از فعاالن اقتصادی 
موفق به تمدید کارت بازرگانی خود نشده اند و این باعث شده 
که طی یک ماه اخیر، برای حجم زیادی از کاالها در گمرکات 
کشور امکان ترخیص فراهم نشود و واحدهای تولیدی موفق 

به دریافت مواد اولیه نشوند.

آخرین آمارها از وضعیت تعهدات ارزی
در ادامه، حمید زادبوم رئیس ســازمان توســعه تجارت 
به آخرین آمــار از میزان عدم بازگشــت ارزهای صادراتی 
اشاره کرد و گفت: تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال، بدون بخش 
فرآورده های نفتی، گازی و بنزین، ۲۱ هزار و ۱۸4 رکورد 
عدم ایفای تعهد ارزی با رقمــی در حدود ۱7 میلیارد دالر 
از ســوی بانک مرکزی اعالم شــده که از ایــن میزان، در 
حدود ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی بوده که مربوط 
به دیگر بخش ها مانند پیله وریو ته لنجی و ... می شــود و 
برآورد می شــود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده 
به این بخش مربوط باشد.مســعود خوانساری نیز با اشاره 
به این آمار تاکید کرد که سازمان توسعه تجارت باید طرف 
صادرکننده باشد. او افزود: ما از ابتدا عنوان کردیم که رقم 
۲7 میلیارد دالر رقم صحیحی نیست و نباید با تمسک به 
آن اتاق بازرگانی و صادرکنندگان را زیر ســوال برد. حاال 
هم مشخص شده اســت که آنچه اعالم شده ۱7 میلیارد 
دالر است که ۱۰ هزار رکورد آن معادل ۲۵ درصد تعهدات 
هیچ ارتباطی به کارت بازرگانی ندارد. ضمن این که در ۱۱ 
هزار رکورد باقی مانده نیز نهادهای عمومی و شبه دولتی 
حضور دارند. به عقیده ما سهم بخش خصوصی در نهایت 
 4 تا ۵ میلیارد دالر بیشتر نیســت که آنها نیز در پی ایفای

 تعهدات خود هستند.

خوانساری:   رئیس جمهور  هر چه   زودتر  تکلیف   وزیر  صمت   را   مشخص   کنند

هشدارهای  بخش خصوصی

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:
حباب سکه به یک میلیون تومان رسید

 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران گفت: در 
معامالت امروز سکه، قیمت ها تحت تاثیر کاهش قابل 
توجه نرخ ارز، با روندی نزولی آغاز شد، با این وجود 
همچنان شــاهد حباب حدود یک میلیون تومانی 
در قیمت ســکه تمام بهار آزادی هستیم.»محمد 
کشتی آرای« نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
روز سه شنبه با اشاره به کاهش قیمت سکه و طال در 
معامالت امروز این بازار، به خبرنگار ایرنا توضیح داد: 
در ابتدای معامالت امروز سکه قیمت ها مطابق با روز 
گذشته آغاز شد، اما به تدریج و با توجه به تاثیر کاهش 
قابل توجه قیمت ارز در ساعات پایانی روز گذشته، 
قیمت سکه نیز روند نزولی پیدا کند، البته مجددا با 
افرایش قیمت ارز شــاهد افزایش قیمت بودیم. این 
تحوالت تا این ساعت نوســانی ۵۵۰ هزار تومانی را 
تجربه کرده است.کشتی آرای در خصوص علت روند 
کندتر کاهش قیمت دالر نسبت به ارز، خاطرنشان 
کرد: امروز بازار طال شاهد افزایش ۲۸ دالری قیمت 
انس جهانی طال هم بود، به همین دلیل با وجود آنکه 
قیمت دالر در بازار داخلی کاهش دارد، افزایش قیمت 
جهانی منجر به کند شدن روند کاهش قیمت سکه و 
طال در بازار شده است.این فعال بازار طال ادامه داد: در 
حال حاضر حباب موجود در قیمت سکه تمام بهار 
آزادی حدود یک میلیون تومان برآورد می شود. این در 
حالی است که در مورد طالی خام با حباب منفی اندک 
مواجه هستیم و این کاال ارزانتر از نرخ بازارهای جهانی 
معامله می شود.وی در خصوص قیمت انس جهانی 
طال نیز گفت: تداوم جنگ اقتصادی میان آمریکا و 
چین از یک سو و از سوی دیگر بیماری کرونا که منجر 
به رشد منفی اقتصادی و افزایش میزان بیکاری در 
بسیاری از کشورها شده است، احتمال کاهش قابل 
توجه نرخ انس طال و بازگشت به قیمت های یک سال 
پیش را در این شــرایط از میان برده است.وی اضافه 
کرد: البته طی دو هفته اخیر بهای انس در محدوده 
۱۹۵۰ دالر متوقــف مانده و پیش بینی می شــود 
همچنان طال میل خاصی برای افزایش قیمت و گذر 
از این محدوده را هم فعال نداشــته باشد. بعید است 
طی هفته های پیش رو مجددا شاهد بازگشت بهای 
انس جهانی به ۲ هزار دالر باشیم.نایب رئیس اتحادیه 
طالی کشوری همچنین درباره احتمال مداخله دولت 
برای کنترل قیمت ها در بازار طال توضیح داد: قیمت 
طال تحت تاثیر انس جهانی و قیمت ارز نوسان پیدا 
می کند. دولت از آنجا که امکان تاثیرگذاری در قیمت 
جهانی طال را ندارد، تنها از طریق مدیریت بازار ارز، می 
تواند نوسانات در بازار طال را مدیریت کند.وی افزود: 
نباید فراموش کنیم که قیمت طال متناسب با قیمت 
دالر در بازار آزاد قیمت گذاری می شود و ارز نیمایی و 
دولتی به طال تعلق نمی گیرد. البته این موضوع مورد 
تایید فعاالن بازار طال هم اســت، چرا که در غیر این 
صورت با پدیده قاچاق طال مواجه خواهیم شد.کشتی 
آرای درباره امکان عرضه بیشتر سکه در بازار از سوی 
دولت برای کاهش قیمت ها نیز توضیح داد: از آنجا که 
قیمت طال بر اساس نرخ جهانی، مشخص می شود، 
بنابراین تنها کاالیی در بازار است که حتی با افزایش 
عرضه نیز قیمت آن کاهش پیدا نمی کند و اگر فرضا 
تعادل عرضه و تقاضا در این بازار به هم بخورد، تنها 
شاهد ایجاد حباب محدود منفی یا مثبت در قیمت 

این فلز قیمتی خواهیم بود.

مقام مسوول وزارت صنعت:
حذف مقــررات مزاحم برای 
صدور مجوز در وزارت صنعت 

کیلد خورد
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاســت های 
تجــاری وزارت صنعت، معــدن و تجارت از 
آغاز فرآیند حذف مجوزها، رویه ها و مقررات 
مخل بیرونی که برای صدور مجوزهای وزارت 
صنعت مشــکل ایجاد کرده  و اخالل در روند 
صدور مجوزها را به همراه داشته اند، خبر داد.

»احمد تشــکینی« افزود: ایــن موضوع به 
درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به 
منظور طرح در هیات مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزها، در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: این اقدام از طریق استعالم از 
سازمان های استانی، تشکل ها و فعاالن بخش 
و به همراه راهکارهای پیشنهادی اصالح آنها 
در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت 
مجزا تهیه و جمع بندی شده است.تشکینی 
ادامه داد: مهمترین مجوزهای حوزه صنعت، 
جواز تاســیس و پروانه بهره برداری هستند 
که توسعه، اصالح و تمدید این مجوزها را نیز 
شامل می شود.وی اضافه کرد: در حوزه معدن 
مهمترین مجوزها مربوط به اجازه برداشــت، 
پروانه اکتشــاف، پروانه بهره برداری معادن و 
گواهی کشف و در حوزه بازرگانی نیز مهمترین 

مجوز، جواز کسب است.

اخبار
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اولین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پیش از 
ظهر )سه شنبه( به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد.به گزارش ایسنا،  اسحاق جهانگیری خاطر 
نشــان کرد: وظیفه اصلی کارگروه رفع موانع جهش 
تولیــد، رفع دغدغه ها، مشــکالت و مســائل اصلی 
بخش تولید است چرا که مســئله تولید امروز یکی از 
مهمترین مسائل کشور است و اشتغال کشور نیز ارتباط 

مستقیمی با بخش تولید دارد.
جهانگیری با اشــاره به فرآیندهای طوالنی و زمان بر 
صدور مجوز و اســتعالم های متعدد برای راه اندازی 
کســب و کارهای جدید را از موانع اصلی رونق بخش 
تولید برشمرد و گفت: اگر فضای کسب و کار اصالح و 
بهبود یابد و بخش خصوصی انگیزه الزم را برای فعالیت 
پیدا کند، گام مهمی برای جهش تولید برداشته خواهد 
شد.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به منفی بودن 
رشد سرمایه گذاری ظرف ده سال اخیر، تصریح کرد: 
کسانی که خود را نسبت به آینده کشور دلسوز می دانند 
باید اســتمرار این روند را به عنوان یک هشدار جدی 

تلقی و برای رفع این مشکل تالش کنند.
وی افزود: موانع پیش روی جهش تولید مشــتمل بر 
مجموعه مسائلی است که تحریم، شیوع کرونا، مسائل 
مدیریتی، مشکالت فضای کسب و کار و تامین مالی 
بخش تولید از جمله این موارد است که باید تالش کنیم 
در کارگروه رفع موانع جهش تولید با اتخاذ تصمیمات 
راه گشا، کارآمد و موثر برای رفع ریشه ای این مسائل و 

بهبود فضای کسب و کار اقدامات جدی انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وجود کارگروه ها و 
ستادهای مختلف در دستگاه های اجرایی که برای رفع 
موانع پیش روی تولید فعال هستند، گفت: متاسفانه 
این ستادها و کارگروه ها، نتوانسته اند با توجه به شرایط 
تحریم و فشــارهای موجود، مشکالت بخش تولید را 
برطرف کنند که الزم است کارگروه رفع موانع جهش 
تولید تصمیماتی را اتخاذ کند تا این ستادها کارآمدتر و 

مصوبات آنها نافذتر باشد.
وی با تاکید بر اینکه در جلســات کارگروه رفع موانع 
جهش تولید باید به طور جدی به موضوعات و مسائل 
اصلی بخش تولید پرداخته شــود، اظهار داشت: باید 
مسائل و مشکالت اصلی فراروی بخش تولید شناسایی 
و براســاس اهمیت، اولویت بندی شوند و در جلسات 
این کارگروه بر اســاس اولویت بندی صورت گرفته 
مورد بررسی قرار گیرند و با فوریت برای رفع مشکالت 

تصمیمات الزم اتخاذ شود.
 جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت رشــته های 
پیشران اقتصاد و تولید کشور در به حرکت درآوردن 
ســایر فعالیت های تولیدی، افــزود: اگر بخش های 
پیشران اقتصاد فعال شوند به سایر رشته های صنعتی 

مرتبط نیز تحرک خواهند داد.
معاون اول رئیس جمهور بخش صــادرات را یکی از 
مهمترین بخش های پیشران اقتصاد توصیف کرد و 
گفت: اگر بخش صادرات فعال شود، عالوه بر تامین ارز 
مورد نیاز کشور به بسیاری از واحدهای تولیدی که با 
رکود مواجه هستند جان تازه ای می بخشد و بنگاه های 

اقتصادی با ظرفیت بیشتری فعال خواهند شد.
وی بخش مسکن را از دیگر بخش های پیشران اقتصاد 
کشور دانست و گفت: با فعال شــدن بخش مسکن 
حداقل ۱۲۰ رشته صنعتی وابســته به آن فعال می 
شــود و می تواند نقش موثری در ایجاد فرصت های 

شغلی ایفا کند.
جهانگیری به موضوع خصوصی ســازی نیز اشاره و 
تصریح کرد: باید ضرورت انجام خصوصی ســازی در 
کشور برای همگان روشن شود زیرا هنوز عده ای نسبت 
به ضرورت آن تردید دارند. نمی توان به ظاهر بگوییم 
که به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را باور 
داریم اما با خصوصی سازی مخالف باشیم. اگر ایراد یا 
اشکالی بر فرآیندهای خصوصی سازی مترتب است 
باید این فرآیندها اصالح شود نه اینکه اصل خصوصی 

سازی زیر سوال برود.

معاون اول رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه باید برای 
جهش تولید عزم و اراده کافی در مســئولین کشور 
ایجاد و هماهنگی های الزم میان دستگاه های مختلف 
برقرار شود، اظهار داشت: الزم است برای تحقق جهش 
تولید، فضای رسانه ای و روانی در جامعه نیز مدیریت 
شود و اگر می خواهیم نقدینگی کشور را به سمت تولید 
هدایت کنیم باید سیاســت گذاری های مشخص و 

روشن داشته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای رونق بخش تولید 
در سال جاری تأکید کرد: پس از نامگذاری سال جاری 
به عنوان سال جهش تولید، دولت تالش کرد با وجود 
همه محدودیت های پیش روی تولید به این شــعار 
جامه عمل بپوشاند و کشور را وارد دوره رونق و جهش 

بخش تولید کند.
جهانگیری افزود: در اولین گام از کارگروه های مرتبط 
با بخش تولید خواسته شــد تا فعال تر شوند و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز کارگروه های تسهیل و رفع 

موانع تولید را در استان های کشور فعال کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود: وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی نیــز که کارگــروه بهبود فضای 
کســب و کار را ایجاد کرده و هیئت مقــررات زدایی 
نیز در این دســتگاه اجرایی مأموریت یافت تا نسبت 
به حذف مقررات زائد و دســت و پا گیــر پیش روی 
 بخش تولید اقدام کند و گزارش تصمیمات را به این 

کارگروه ارسال کند.

معاون اول رئیس جمهور:

مشکالت بخش تولید برطرف نشده است 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۹۶۴ دالر و ۱۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۸۱۲ تومان است.
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قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی، یک حلقه فساد 
شکل گرفته است، گفت: کوتاهی وزارت جهاد در بهمن ۹۸ 
موجب وضعیت فعلی بازار شده است. موسی رهنمایی، قائم 
مقام نظام صنفی کشــاورزی ومنابع طبیعی کشور با بیان 
اینکه در ۲۹ سال گذشته هیچگاه شرایط صنعت دامداری 
کشور به اندازه امروز پرچالش و سخت نبوده است، گفت: در 
حال حاضر برخی از دامداری هایی که باالی ۵۰۰ رأس دام 
دارند موجودی نهاده هایشان کمتر از ۵۰۰۰ کیلوگرم است. 
وی با بیان اینکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
نهاده های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این 
وضعیت سواســتفاده می کنند، اضافه کرد: قیمت سویا در 
اسفندماه ۲,۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده اما هم اکنون ۵ 
برابر شده و به کیلویی بین ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است؛ 
قیمت ذرت هم بین ۲ تا ۳ برابر شده و هم اکنون تحویل درب 
گاوداری ۳,۸۰۰ تومان است در حالی که قیمت مصوب این 

نهاده ابتدا ۱,۳۵۰ تومان بود و بعــد از آن به ۱,۵۰۰ تومان 
در هر کیلوگرم افزایش یافت. این فعال بخش خصوصی با 
تاکید بر اینکه نهاده های دامی حتی با قیمت های گران پیدا 
نمی شــود، افزود: بعد از اینکه حجتی از سمت خود کناره 
گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص 
ارز برای تأمین نهاده ها را دنبــال نکرد و همین کوتاهی ها 
در بهمن ماه سال گذشــته، منجر به ایجاد وضعیت فعلی 
شده است. در حال حاضر برخی از دامداری هایی که باالی 
۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده هایشان کمتر از ۵۰۰۰ 
کیلوگرم است. رهنمایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر 
یارانه پیدا و پنهان را به تمام اقشار جامعه می دهد، گفت: این 
اقدام درستی نیست چرا که همه اقشار نیازمند دریافت یارانه 
نیستند و این یارانه باید به شکل هدفمند توزیع شود و توزیع 
آن برای نهاده های دامی به شــیوه فعلی باعث ایجاد بازار 
سیاه شده است و ما این مساله را هفته گذشته نیز در جلسه 

کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کردیم.

مدیرکل مسافری ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت:  بــا تفویــض اختیاری کــه رئیس جمهور بــه وزیر 
راه و شهرسازی داده اســت، وزیر راه دســتور داد که همه 
الستیک هایی که تا اول اردیبهشــت ماه امسال وارد شدند و 
در گمرکات وجود دارند مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و 
ترخیص شوند که با این وضعیت امیدواریم قیمت الستیک 
در داخل تا حد زیادی کنترل شود.در پی انتقاد و گالیه های 
رانندگان و تشکل های صنفی آن ها درباره قیمت، کیفیت و 
کمبود عرضه الستیک در بازار، داریوش باقرجوان،  مدیرکل 
مســافری ســازمان راهداری در این باره گفت:  در پی بروز 
برخی مشکالت در بهار سال ۱۳۹۷ در زمینه قیمت و عرضه 
الستیک سامانه ای راه اندازی شــد که براساس آن سازمان 
راهداری مطابق پیمایش صورت گرفته به رانندگان با نرخ ارز 
دولتی ۴۲۰۰ دولتی می داد و در آن زمان شرایط و وضعیت 
بازار مناسب بود. البته این ســامانه در اختیار وزارت صمت 
بود و الستیک ها نیز توســط تولیدکنندگان، واردکنندگان 
و عوامل توزیع عرضه می شــد اما سازمان راهداری بر عرضه 
آن براســاس پیمایش به صورت سیستمی نظارت می کرد. 
وی افزود: از تیرماه سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود سه میلیون و 
۸۰۰ هزار حلقه الستیک در سامانه عرضه شد که بخش اعظم 

آن توزیع و فروخته شده است اما در این میان تنها حدود ۲۰ 
درصد الستیک های مصرف شده تولید داخل بودند و مابقی 
از واردات تأمین شد.باقرجوان ادامه داد: مسلما همه سیستم 
حمل و نقل عمومی در حوزه مسافری و باری نیاز به الستیک با 
کیفیت از برندهای معتبر دارند چرا که اگر الستیک با کیفیت 
پایین تر در این بخش استفاده شود نه تنها عوارض و پیامدهای 
جانی و مالی برای رانندگان و سرنشینان آن ها دارد می تواند 
حوادث ناگواری برای وسایل نقلیه اطراف این خودرو در جاده 
ایجاد کند. باقرجوان اظهار کرد: گرچه سازمان راهداری از نظر 
اختیارات وظیفه چندانی در حوزه قیمت و کیفیت الستیک 
ندارد اما به عنوان متولی بخش حمل و نقل پیگیری های الزم را 
انجام خواهد داد تا نظارت بیشتری روی قیمت الستیک تولید 
داخل و وارداتی انجام شود و کیفیت آن ها نیز ارتقا پیدا کند. 
البته پیشنهادی برای یکی کردن سامانه های سازمان راهداری 
با ســامانه وزارت صمت ارائه دادیم که اگر این اتفاق بیفتد و 
سازمان راهداری در این زمینه نقش پیدا کند حرف های زیادی 
در زمینه قیمت گذاری الستیک به ویژه الستیک های وارداتی 
داریم چرا که حتی اگر ارز نیمایی را برای آن ها در نظر بگیریم 
نرخ این ارز از ابتدای امسال از ۱۱ هزار تومان شروع شد بنابراین 

همه الستیک ها نمی توانند با ارز نیمایی امروز عرضه شوند.

نایب رئیــس اتحادیه تولید و صادرات پوشــاک از 
توقف تخصیــص ارز نیما با منشــأ بانک مرکزی به 
واردات مواد اولیه )اولویت ۲۲( خبر داد.مجید نامی 
اظهار داشت: در بخشنامه ای که اخیراً از سوی بانک 
مرکزی به بخش  ارزی بانک ها ابالغ شــده اســت، 
اعالم شده که ارز نیما با منشــأ بانک مرکزی فقط 
بابت واردات کاالهای اولویــت ۲۱ یعنی غذا و دارو 
اختصاص یابد و تخصیص این ارز به کاالهای اولویت 
۲۲ که مواد اولیه کارخانه ها را نیز شــامل می شود، 

متوقف شده است.
وی ادامه داد: بر این اســاس، صنعتگــران باید ارز 
مورد نیاز خود را از صادرکننــدگان با نرخ توافقی 
تأمین کنند که البته این ارز نیز قیمت ثابتی ندارد 
و معموال نرخ آن باالتر از نرخ ســامانه نیما اســت.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با بیان 
اینکه در حال حاضر نوســان نرخ ارز مشکل اصلی 
تولیدکنندگان محسوب می شود، گفت: با رشد نرخ 
دالر، قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها بالفاصله 
افزایش می یابد و عرضه این مواد نیز با احتیاط بیشتر 
و محدودیت صورت می گیرد که در حال حاضر این 
مسأله برای زنجیره پوشــاک از ریسندگی تا تولید 

محصول پوشاک مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که تولیدکنندگان 
پوشــاک نمی تواننــد همزمان با افزایــش نرخ ارز 
بالفاصله قیمت تولیداتشــان را افزایش دهند، زیرا 
بازار رقابتی است و کشش رشــد قیمت ها را ندارد.
به گفته نامی، نوسان نرخ ارز از ابتدای هفته جاری 
باعث متالطم شدن بازار پوشــاک و مواد اولیه این 
صنعت شده به طوری که تولیدکنندگان نمی دانند 

قیمت تمام شده محصوالتشــان چقدر خواهد بود 
و با چه قیمتی باید مواد اولیــه خریداری کنند و یا 

محصولشان را بفروشند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک با تأکید 
بر لزوم ایجاد ثبات نرخ ارز حداقل به صورت کوتاه 
مدت در کشــور، گفت: در حال حاضر تأمین برخی 
پارچه های وارداتی به ویژه پارچه های تاریـ  پودی 
با مشکل روبرو شده و در این شرایط تولید داخل نیز 
جوابگوی نیاز صنعت پوشاک نیست.وی در پاسخ به 
این سوال که در حال حاضر وضعیت صادرات پوشاک 
از کشــور به چه صورت اســت نیز گفت: صادرات 
به کشــورهای منطقه صورت می گیرد و بیشترین 
میزان صادرات پوشاک را به عراق داریم، اما در این 
وضعیت، بازگشت ارز به کشور توسط صادرکنندگان 
با مشــکالت زیادی روبرو است و علی رغم جذابیت 
قیمتی صادرات، برگرداندن ارز با مشکالت خاصی 

روبرو شده است.
به گفته نامی، افزایش نرخ ارز باعث باال رفتن قیمت 
تأمین تجهیزات مورد نیاز کارخانه ها نیز شــده به 
طوری که اگر قبال برای تأمین یک دســتگاه چرخ 
خیاطی ۳ تا ۴ میلیون تومــان نیاز بود، حاال قیمت 
چرخ خیاطی به ۱۵ تا ۱6 میلیون تومان رســیده و 
اگر یک شرکت بخواهد ۲۰ چرخ خیاطی داشته باشد 
باید سرمایه باالیی را در این بخش هزینه کند. برخی 
کاربران ســامانه »فارس من« با ثبت سوژه هایی با 
عناوین »دلیل افزایش نجومی قیمت دالر چیست؟« 
و »افزایش قیمت دالر تا چــه زمانی ادامه دارد؟« و 
»نه به گرانی لحظه ای دالر « خواستار مدیریت بازار 

ارز شده بودند.

تا تاریخ ۲۴ مهر ۹۸ نرخ هر کارتن آناناس ۸۰ هزار تومان 
بوده اســت اما اکنون به 6۰۰ هزار تومان رسیده است و 
معموال دانه ای فروخته می شود که قیمت هر آناناس با نرخ 
عمده فروشی و سود مصوب بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان 
است.اسداهلل کارگر ، درباره وضعیت میوه و تره بار در بازار 
اظهار داشت: خوشبختانه در ۲۰ روز گذشته و ۲۰ روز آینده 
که دو فصل به هم الصاق می شوند، تنوع میوه زیاد شده و 
پیش بینی ما این است که هم کاهش و هم ثبات قیمت 
داشته باشیم. وی درباره میوه های وارداتی گفت: ما اکنون 
مجاز به واردات ۴ میوه از جمله انبه، آناناس، موز و نارگیل 
هستیم و خارج از این ۴ قلم اجازه واردات نداریم. رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار درباره قیمت میوه های 
وارداتی تصریح کرد: قیمت ها اخیرا به دلیل نوسانات نرخ 
ارز باال رفته، موز تا ۲۰ روز قبل از میوه های تولید داخل هم 
ارزان تر بود، اما اکنون به دلیل باال رفتن دوباره نرخ ارز جزء 
گرانترین میوه ها شده است. وی با اشاره به نرخ آناناس نیز 
بیان کرد: تا تاریخ ۲۴ مهر ۹۸  نرخ هر کارتن آناناس ۸۰ 

هزار تومان بوده است اما اکنون به 6۰۰ هزار تومان رسیده 
است و معموال دانه ای فروخته می شود که قیمت هر آناناس 
با نرخ عمده فروشی و سود مصوب بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان است.کارگر درباره راه اندازی بازارهای محلی فروش 
میوه و تره بار در شــهرها بدون واســطه گفت: در تهران 
قرار بود این برنامه اجرایی شــود، اما قطعا کشاورز امکان 
پرداخت اجاره سنگین ۲۰ تا ۵۰ میلیونی غرفه را ندارد. 
زمانی  کشاورزان فصلی در بازار قزل قلعه میوه می فروختند 
و بار را دست مصرف کننده می رساندند. اما اکنون کشاورز 
در میادین میوه و تره بار سطح شهر نقشی ندارد، بازار فقط 
دست واسطه ها است و بعضا سه دست چرخیده تا به دست 
اجاره کننده رسیده است. اگر واقعا عرضه دست کشاورز 
باشد، خیلی خوب است زیرا هدف این است که کشاورز 
در کاشت و برداشت تشویق شود. وی گران ترین میوه های 
تولید داخل امروز بازار را نیز گالبی و نارنگی عنوان کرد و 
افزود: قیمت هر کیلو گالبی بیروتی ۲۵ هزار تومان و گالبی 

شاه میوه ۲۳ هزار تومان است.

در حالی مسئوالن همواره بر 
کاهش قیمت ها در بازارهای 
مختلف و کنترل گرانفروشی 
تاکید دارند کــه قیمت ها 
روزانه در حال افزایش است 
و  سخنگوی سازمان حمایت در این رابطه اعالم کرده 
اســت که باید گرانی را بپذیریم. این مقام مســئول 
در ادامه اظهار داشــته اســت که تنهــا می توانیم با 
گران فروشی، کم فروشــی و احتکار مقابله کنیم. به 
گفته عباس تابش هرجایی که ما برای قیمت گذاری 
ورود کنیم، هم تولید کننده ناراضی می شــود و هم 

مصرف کننده. 
این صحبت ها در حالی مطرح شــده است که میزان 
نارضایتی از بازارها افزایش یافته و شکایات بسیاری 
نیز در این رابطه به ثبت رســیده است. تابش با بیان 
اینکه “باید گرانی را بپذیریم”، ادامه داد: کاالیی که تا 
مدتی پیش برای وارداتش ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
می کرد و حاال بنابر تصمیمات کالن کشور ارز آن به 
نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی است که قیمت 
آن کاال با افزایش روبه رو شــود، مثاًل برنج هندی که 

تا پارســال به  ازای هرکیلوی آن یــک دالر پرداخت 
می کردیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت تمام شــده آن 
در کف بازار هر کیلو۷ هزار تومــان با در نظر گرفتن 
همه هزینه ها )حمل ونقل، بیمه، دستمزد، سود و…( 
به فروش می رســید. اما با توجه به این موضوع سطح 
عمومی قیمت ها نیز با تورم شــدیدی دست و پنچه 
نرم می کنند، در حالیکه بر اســاس آمار های رسمی 
نرخ تورم حدود ۴۰ درصد اعالم می شود، اما در بازار 
شاهد هستیم، در یک افزایش قیمتی که یک محصول 
دریافت می کند، یک دفعه بهای آن بیش از ۵۰ درصد، 
زیاد می شود، این مســئله به دلیل شرایط خاصی و 

ویژه ای بوده که بر کشور حکمفرما است.

استفاده بی حد و حصر دولت از پایه پولی 
بانک مرکزی

در شرایط کنونی نرخ ارز، قیمت سوخت و همچنین 
قیمت اقالم و کاالها سه مولفه اصلی تورم ساز هستند 
که براساس تحلیل ها کاهش آن ها نامحتمل به نظر 
می رسد و آمارهای رسمی تداوم گرانی  کاالها را تایید 
می کنند. به عقیده کارشناســان اقتصادی استفاده 
بی حد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی برای 
پوشش کســری بودجه »تنها« ریشــه اصلی تورم 
و گرانی در دوره اخیر اســت. در چند ســال گذشته 
 به دلیل افزایش فشــار تحریم ها قیمت دالر ســیر 
فزاینده ای گرفت و به همین بهانه قیمت تمام کاالها 

افزایش داشــته اما رئیس جمهور نیز در سخنانی که 
روز گذشته داشتند به این نکته اشــاره کرده اند که 
وزارت صمت مراقبت های ویــژه در خصوص قیمت 
کاالهای اساسی داشته باشد. وی همچین بر ضرورت 
حذف سیستم واسطه گری رانت جویانه و اصالح نحوه 
خرید و فروش بــرای مصرف کننــده واقعی خودرو 

تاکید کرده است.

رشــد 1500 درصدی پرونده های کالن 
تخلف گرانفروشی

آمار بازرســی ها در سال ۹۹ نشــان می دهد نتیجه 
برخورد سازمان حمایت در ۴ ماهه ابتدایی سال رشد 
۱۵۰۰ درصدی پرونده های کالن تخلف اســت. این 
آمار تنها مربوط به پرونده های سازمان حمایت است. 
همچنین آمار بازرسی های ۴ ماهه امسال در مقایسه 
با ۴ماهه ابتدایی سال گذشته نیز ۱۵۰۰ درصد رشد 
یافته است. در سال ۹۹  به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی 
بخش عظیمی از کشور در ابتدای سال بازرسی ها کم  
انجام شده است و همچنین در سال گذشته نیز تعداد 
زیادی از بازرســان به دلیل نظارت بر بــازار و تأمین 
مایحتاح کاالها، جزء بازرسان مقیم بودند، به همین 
منظور این بازرســان نتوانستند در بازرسی ها حضور 

داشته باشند.

آمارهای رسمی تداوم گرانی  كاالها را تایید می كنند

انفعال دولتی در برابر گرانفروشی 
موج گرانی در سایه نبود نظارت                                                                                                                                سخنگوی سازمان حمایت: باید گرانی را بپذیریم

اوج گیری انتظارات تورمی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

گرانی های اخیر به این علت ایجاد شده است که تمام بازارها به همدیگر متصل هستند و رشد هر کدام از آنها می تواند در بازار دیگر ایجاد تورم کند. رشد بازارهای مالی و افزایش حجم نقدینگی توانست بر بازارهای دیگر حتی بازار 
کاالهای اساسی تاقیر بگذارد و افزایش روزانه قیمت ها رقم بزند. در حال حاضر سیاست های اخیری که در زمینه کنترل نقدینگی بکار گرفته شده هم بسیار مورد انتقاد است. یکی از مشکالتی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر داشته 
هجوم نقدینگی به بازارهای همچون مسکن، خودرو و ... بوده و باعث بروز تورم های غیرطبیعی در آن ها شده است. به عالوه تاثیر رشد قیمت ها در این بازارها به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و گرانی و تورم بیش از انتظاری را رقم زده 
است. آنچه اکنون در جامعه مشاهده می کنیم اثرات التهابی ناشی از اوج گیری انتظارات تورمی است و از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین سیاست دولت و نحوه رضایت مردم از آن با این انتظارات وجود دارد، با شرایط فعلی به راحتی 
نمی توان قیمت کاالها را کنترل کرد.  امروز مردم از سیاست های اقتصادی دولت رضایتی ندارند و این نارضایتی ها با گرانی ها به اوج خود نیز رسیده است. تصور مردم این است که سال آتی قیمت ها باال خواهد رفت و کسری بودجه و 
عدم برنامه ریزی دولت برای جبران آن، این تصور را در مردم تقویت می کند. چرا که در این برنامه هیچ راهکاری که جبران کننده کسری منابع دولت ناشی از کاهش فروش نفت و … باشد، تدوین نشده است. به همین دلیل آنچه به 
ذهن مردم می رسد پیش فرض های منفی است و همین موضوع به گرانی ها دامن زده است.  همچنین درشرایط کنونی دولت با شاخص سازی و ایجاد جذابیت این نقدینگی را وارد بورس کرده، اما مساله ای که وجود دارد این است 
که بورس در صورتی می تواند این نقدینگی را در خود نگهدارد که همواره روندی رو به رشد داشته باشد که این مساله غیر ممکن است و دوباره با افت بورس نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد. این اقدامات نیز در دیگر بازارها 

تاثیر می گذارد و گرانی ها به بازارهای موازی سرایت می کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز واردات موبایل 
محمد مهدی غفوریان، رئیس اتحادیه استان البرز

بازار تلفن همراه تاثیرپذیری زیادی از بازار ارز دارد و با نوسانات بازار ارز همسو است. بنابراین با توجه به این اتفاقات بازار تلفن همراه در وضعیت مبهمی به سر می برد. تقاضا برای خرید موبایل نیز به دلیل شروع سال تحصیلی و آموزش 
مجازی افزایش یافته که بازار را درگیر مشکالتی کرده است. گران شدن نرخ ارز مهم ترین چالش بازار موبایل است و نوسانات زیاد نرخ ها موجب شده خریداران سردرگم باشند و در خرید این کاال دچار تردید شوند. در این بین نه 
فروشنده ها مقصرند و نه وارد کنندگان.  از طرفی دیگر در داخل کشور تولید تلفن همراه نداریم و تمام نیاز ما از واردات تامین می شود. طی ماه های گذشته واردات گوشی نداشتیم و همین مسئله منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت 

گوشی تلفن همراه شده است. همچنین هنوز مشکالت تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان گوشی تلفن همراه حل نشده و علیرغم ثبت سفارش، بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تامین نکرده است.
۱۰۰ درصد کل کاالهای مصرفی در بازار موبایل وارداتی است و رابطه مستقیمی با ارز دارد. با توجه به شرایط فعلی کشور ارزی برای واردات از سوی بانک مرکزی به حوزه تلفن همراه اختصاص پیدا نمی کند . اگر هم درصد ناچیزی 

اختصاص پیدا کند به صورت قطره چکانی است. بنابراین اگر این روند در ماههای آینده نیز ادامه داشته باشد و واردات و ثبت سفارشی صورت نگیرد در بازار موبایل با کمبود شدید کاال مواجه هستیم. 

افزایش نرخ ارز بازار موبایل 
را نیز تحت تاثیر قرار داده و 
روزانه شاهد رشد قیمت ها در 
بازار این کاال هستیم. افزایش 
قیمت ها در بازار تلفن همراه 
در یک روز از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گزارش شده در 
حالی که مسئوالن معتقدند موبایل های موجود در بازار 
خرید قبل بوده و با ارز ارزانتری به کشور وارد شده است. 
باال و پایین شدن ارز از مواردی است که باعث می شود 
فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را باال ببرند. 
مسئله مهم این است که افزایش قیمت دالر، قیمت 
گوشی را باال می برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز 
مواجه می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی کند. 

با توجه به رشد قیمت دالر در هفته های اخیر، بهای 
انواع تلفن همراه تحت تاثیر قرار گرفته و روند صعودی 

داشته است.
از طرفی دیگر انتشــار خبر ممنوعیت واردات گوشی 
های دارای قیمت بیشــتر از ۳۰۰ یورو نیز باعث شد 
بازار موبایل به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد و در مدتی 
که از این موضوع می گذرد، به وضوح می توانیم میزان 
این تاثیر را مشاهده کنیم. البته افزایش قیمت گوشی 
های موبایل از چند ماه پیش و با افزایش نرخ ارز شروع 
شده بود. به طبع با ممنوعیت واردات گوشی های باالی 
۳۰۰ دالر، باز هم شاهد کاهش عرضه موبایل به بازار و 
به دنبال آن افزایش قیمت گوشی خواهیم بود. این در 
حالی است که طبق آمارهای منتشر شده، در سه ماه 
گذشته به اندازه ۳ برابر مدت مشابه سال پیش، گوشی 
وارد کشور شده بود و امید می رفت وضعیت بازار موبایل 

بهبود پیدا کند.

بهانه ای برای افزایش نرخ موبایل وجود ندارد
عباس تابــش معاون وزیــر صمت، با بیــان اینکه با 
گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد 
شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این 
کاال انجام نشده، بهانه ای برای افزایش نرخ وجود ندارد.
واردکننده کاال را گران و به نرخ روز ارز تحویل می دهد

اما ابراهیم درســتی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و 
موبایل معتقد است که برخی شرکت های واردکننده 
تلفن همراه فقط طی یک روز کاالهای خود را ۲۰۰ تا 
۴۰۰ هزار تومان گران کردند. این در حالی اســت که 
این شرکت ها ارز را با نرخ پایین تری تهیه کرده، اما به 
قیمت روز محاسبه و به بازار عرضه می کنند. افزایش 
قیمت کاالهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز 
وابسته است، اما به شرکت های واردکننده تلفن همراه 
و انجمن واردکنندگان توصیه می کنم و تذکر می دهم 
کاالی وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کاال را تهیه 

کرده اند به بازار عرضه کنند. برخی افراد گمان می کنند 
عرضه کننده نهایی محصول گرانفروشی می کند، اما 
حقیقت این است شرکت های واردکننده کاال را گران و 

به نرخ روز ارز تحویل آنها می دهد.
به گفته درستی، تقاضا برای خرید تلفن همراه افزایش 
زیادی داشته است. با توجه به آموزش از راه دور مدارس 
و دانشگاه ها، اکنون تقاضا در باالترین سطح خود قرار 
دارد و با این که نسبت به سال گذشته افزایش قیمت 
زیادی در این بخش اتفاق افتاده، اما باز هم خانواده ها 
مجبور به خرید این کاال بوده و هنوز بازار در این زمینه 
کشش قیمتی دارد. بر اساس تقاضای موجود در کشور 
باید ماهانه یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد 
کشور شــود در حالی که طی بهار ۹۹ درمجموع یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشــی تلفن همراه معادل 
ماهانه حدود ۴6۰ هزار عدد موبایل وارد کشور و همین 

امر موجب کاهش میزان کاال در بازار شده است.

قیمت تلفن همراه یک روزه بین 200 تا ۴00 هزار تومان افزایش می یابد

اختصاص قطره چکانی ارز به واردات موبایل
حباب قیمت در بازار موبایل 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حلقه فساد شکل گرفت

کوتاهی وزارت جهاد منجر به نابسامانی بازار نهاده های دامی شد

ترخیص ۳۰۰ هزار حلقه الستیک با ارز دولتی

تخصیص ارز نیمای بانک مرکزی به مواد اولیه صنایع متوقف شد

گران ترین میوه تولید داخل و وارداتی 

آناناس 1۲0 هزار تومان شد
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ستاری:
فرهنگ اقتصاد دانش بنيان باید در جامعه نهادینه شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مهم ترین الزمــه رونق اقتصاد دانش بنیان را 
شکل گیری زیست بومی مساعد برای کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها دانست.
سورنا ستاری در تبریز تاکید کرد: باید تمامی حلقه های زنجیره نوآوری از شتابدهنده ها 
مراکز نوآوری و کارخانه های نوآوری در یک راستا کار کنند تا اقتصاد دانش بنیان شکل 
بگیرد.وی ادامه داد: آن چه که به عنوان توسعه از آن یاد می کنیم، عمالً فرهنگ حمایت و 
توجه جامعه به اقتصاد دانش بنیان است و همه باید عزم خود را جزم کنیم تا این فرهنگ 
ترویج شود.وی خاطرنشان کرد: مراکز دولتی، خصوصی و جامعه باید در جامعه خواهان 
توسعه از نیروی انسانی خالق خود حمایت کنند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از سهم قابل توجه شرکت های دانش بنیان در تأمین کاالهای فناور تحریمی سخن گفت 
و افزود: بسیاری از بخش های دولتی و صنایع بزرگ به ویژه با سایه گستردن تحریم ها، 
به توانمندی شــرکت های دانش بنیان روی آورده اند و صنایعی که محصوالتشان را با 
هزینه های هنگفت از شــرکت های خارجی تهیه می کردند از محصوالت دانش بنیان 
استفاده می کنند.ســتاری همچنین با بیان اینکه موضوع اقتصاد دانش بنیان اولویت 
اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سفرهای استانی است افزود: استان 
آذربایجان شرقی و به ویژه شهر تبریز جزو قطب های اصلی در حوزه علم و فناوری به شمار 
می رود و امیدواریم گام هایی که امروز در حمایت از زیست بوم نوآوری و فناوری برداشته 
می شود، زمینه ساز تحول در اقتصاد دانش بنیان شود.وی اضافه کرد: در زیرساخت های 
اذربایجان شرقی سرمایه گذاری های ویژه ای صورت گرفته است و امروز نیز سرمایه گذاری 
قابل توجهی در این حوزه به تصویب خواهد رسید.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
برای افتتاح و رونمایی چند طرح دانش بنیان و شــرکت در جلسه اقتصاد دانش بنیان 

آذربایجان شرقی به تبریز سفر کرده است.

صادرات شركت های دانش بنيان 1.8 تا 2 درصد 
صادرات غيرنفتی كشور است

مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین المللی معاونت علمی گفت: در سبد صادرات غیرنفتی 
اگر صادرات شرکت های دانش بنیان، خالق، فناور و آنهایی که تولیدکننده محتوا هستند 

را با یکدیگر جمع کنیم نزدیک به ۱.۸ تا ۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور است.
روح اهلل استیری مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین المللی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: 
در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ شرکت صادراتی در حوزه دانش بنیان و فناور داریم که ۳۰۰ 
شرکت به صورت رسمی و ۲۰۰ شرکت به صورت غیررسمی صادرات انجام می   د هند. 
وی افزود: در حال حاضر از ۵ هزار شرکت دانش بنیان ۱۰ درصد به صورت بالفعل صادراتی 
هستند که عدد بسیار خوبی است. مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار بین المللی معاونت 
علمی گفت: در ســبد صادرات غیرنفتی اگر صادرات شرکت های دانش بنیان، خالق، 
فناور و آنهایی که تولیدکننده محتوا هستند را با یکدیگر جمع کنیم به صورت رسمی 
و غیررسمی بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر می شود که این عدد نزدیک به ۱.۸ تا 
۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور است. استیری اضافه کرد: برنامه های حمایتی داریم تا 
تعداد شرکت های دانش بنیان و ارزش صادراتی شان بیشتر و بیشتر شود. اما امسال با توجه 
به شیوع ویروس کرونا صادرات در بهترین کشورهای صادرکننده همچون آلمان و چین 
به شدت افت کرده و در ایران هم صادرات غیرنفتی حدود ۲۵ درصد کاهش داشته  که به 

تبع آن شاهد کاهش صادرات دانش بنیان ها بوده ایم.

فضای مجازی به جنگ ميراث فرهنگی رفته؟
بیشــتر از آن که با ناِم اصلی اش تبلیغ شــود، روی »گنج یاب« بودنش تاکید دارند و 
صفحه های مختلف مجازی و اینترنتی آن را با ایــن خصوصیات معرفی می کنند و به 
فروش می رســانند؛ »فلزیاب و گنج یاب تصویری، تفکیک فلزات باارزش و بی ارزش و 
عمق گیری دقیق هدف«، »توانایی باال در جست وجوی سکه و عتیقه جات باستانی«، 
»صفحه نمایش دیجیتال برای استفاده در شــب و نقاط کم دید«، »گنج یاب« و حتی 
»ردیاب«. عالوه بر تعریف نسبتا علمی کوتاهی که یکی دو صفحه برای تعریف »فلزیاب« 
یعنی »دستگاهی برای ردیابی و پیدا کردن اجسام فلزی در درون زمین، دیوار و یا فلزات 
مخفی شده در اجسام دیگر« در فضای اینترنت ثبت کرده اند، اما دیگر تعریف ها هدف را 
در فروش این کاال - که از قضا تعدادی زیادی از دستگاه ها و کارخانه ها برای اهداف کامال 
مشخص علمی و اقتصادی نیز از آن استفاده می کنند - کامال به پیدا کردن اشیای قدیمی 

از زیِر زمین منوط کرده اند.
حتی جست وجویی کوتاه در اینترنت با کلمه یفلزیاب، نخستین داده ها را از آن چه برای 
این دستگاه جست وجو شده این طور نشــان می دهد: »فلزیاب چیست، آن را از کجا 
بخریم«، »بهترین فلزیاب چیست؟ فلزیاب – طالیاب – گنج یاب« و ده ها کلماِت مختِص 
جست وجوی گنج و آثار عتیقه با فلزیاب که هر کدام شان چندین صفحه توضیح همراه 
خود دارند. با این وضع باید گفت فضای مجازی به جنگ میراث فرهنگی رفته است؟هر 
چند نمی توان زمان دقیقی برای توجه متولیان میراث فرهنگی به تصویب قوانینی که از 
خرید و فروش این دستگاه به افرادی که مجوز ندارند، به دست آورد، اما بر اساس آن چه 
رسانه ها ثبت کرده اند، یکی از نخستین واکنش ها به تصویب ماده واحده قانونی از سوی 
هیات وزیران در اواخر اردیبهشت ماه سال ۸۲ برمی گردد، که در آن زمان به پیشنهاد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی وقت و در یک تصویب قانونی »ضرورت گرفتن مجوز 

برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب تشریح شد.«

شهردار اصفهان مطرح کرد: 
ســفير جدید ایران در باكو زمينه ســاز همكاری  

اصفهان با منطقه قفقاز جنوبی
شهردار اصفهان گفت: تجربه همکاری های گذشته سفیر جدید جمهوری اسالمی 
در باکو در مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، این انگیزه و 
اشتیاق را برای شهرداری اصفهان ایجاد کرده تا موضوع گسترش همکاری ها با 
منطقه قفقاز جنوبی و مشخصاً جمهوری آذربایجان را به طور ویژه مدنظر قرار دهد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی با ارسال 
نامه ای، انتصاب و آغاز به کار رسمی دکتر سید عباس موسوی به عنوان سفیر 

جمهوری اسالمی ایران در باکو را تبریک گفت.
وی در نامه خود خطاب به سفیر جمهوری اســالمی ایران در باکو آورده است: 
امیدوارم در این عرصه نیز همانند مسئولیت های پیشین درخشان و موفق ظاهر 

شوید. 
شهردار اصفهان اظهار کرد: تجربه ثمربخش همکاری های گذشته با بخش های 
تابعه جنابعالی در مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه و دیدار 
اخیر در اصفهان، این انگیزه و اشــتیاق را برای شهرداری اصفهان ایجاد کرده تا 
ضمن استمرار ارتباط با سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو موضوع گسترش 
همکاری ها با منطقه قفقاز جنوبی و مشخصاً جمهوری آذربایجان را به طور ویژه 

مدنظر قرار دهد. 
وی در این نامه اشاره کرد: اصفهان در سال ۲۰۰۰ میالدی با شهر ایروان قرارداد 
خواهرخواندگی امضاء کرد و عالقمند است، چنین مناسباتی را با باکو نیز شکل 
دهد تا ضمن تقویت همکاری های استان اصفهان با جمهوری آذربایجان، زمینه 
ابتکارات چندجانبه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی شهری در آینده فراهم آید 
و امکانی به ظرفیت های دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران برای ایفای نقش در 

موضوعات منطقه ای افزوده شود.

اخبار

استان ها

سرویس بورس به اسنپ اضافه شد
با توجه به استقبال گسترده مردم برای سرمایه گذاری در بازار بورس  و به منظور تسهیل دسترسی کاربران به خدمات مورد نیاز در این زمینه، سرویس اسنپ بورس در سوپر اپلیکیشن 

اسنپ راه اندازی شد. با استفاده از این سرویس تمامی کاربران اسنپ می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری در سامانه سجام ثبت نام کنند، مراحل الزم برای احزار هویت سجام را به 
صورت غیرحضوری انجام دهند و اقدام به مشاهده و فروش سهام عدالت خود کنند.

شــاخص بورس تهــران در 
حالی روز سه شــنبه به کام 
سهامداران شد که در پایان 
معامالت ۵۸ هــزار و ۵94 
واحد باال رفت و به ارتفاع یک 
میلیون و 666 هزار واحدی رسید؛ هرچند تعداد کل 
معامالت نسبت به روز دوشنبه یک درصد افزایش را 
ثبت کرد اما حجم معامالت رشد ۲4 درصد را نشان داد.
ارزش معامالت خرد سهام هم ۱۲ هزار و ۵۳۲ میلیارد 
تومان ثبت شد. در جریان معامالت روز جاری ۱9۰9 
میلیارد تومان پول توسط حقیقی ها وارد بازار شد. خرید 
حقیقی ها در حالی افزایشی قابل توجه را نشان می دهد 

که به نظر می رســد اعتماد از دست رفته به تدریج در 
حال بازگشت است. 

گرچه پیش از ایــن رشــد هیجانی بازار ســهام در 
4 ماهه نخســت امســال زبانزد عام و خاص بود؛ اما 
تجربه نشان می دهد شــاخص بورس دیگر به صورت 
هیجانی رشد نخواهد کرد زیرا در سال آخر دوره دوم 
ریاســت جمهوری و سال نخســت دوره اول ریاست 
جمهوری بازار ســرمایه همواره با رکود نسبی همراه 
بوده اســت. با این حال ســهامداران تاالر شیشه ای 
پس از افت و خیزهای بســیار اکنون بــه این نتیجه 
 رســیده اند که با دانــش وارد بازار شــوند و هیجانی 

خرید نکنند.
»کســب و کار« در گفتگــو بــا یــک کارشــناس، 
 چشــم انــداز و موانع بــازار ســرمایه برای رشــد 

را بررسی می کند.  

با رشد بيش از 3.5 درصدی شاخص كل بورس، صف های فروش جمع شد

بورس در برزخ اعتمادسازی
تخليه انتظارات چهارراه استانبول روی سعادت آباد                                                             خرید حقيقی ها به طرز چشمگيری افزایش یافت

عصر رنسانس در تاالر شیشه ای 
پیمان مولوی، فعال سرمایه گذاری 

طی مدت زمانی که بازار سرمایه دچار اصالح شد، به لحاظ بنیادین هیچ چیز در اقتصاد ایران تغییر نکرده بود. یکی از عوامل بنیادین عبارت است از اینکه موتور تولید نقدینگی با شتاب در حال تولید نقدینگی است و اقتصاد ایران 
در حال کوچک تر شدن است، گرچه براساس آخرین آماری که روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرد، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منفی ۰.6 درصد است. پس اقتصاد ما کماکان نقدینگی تولید می کند. از طرف 
دیگر رشد اقتصادی ایران کماکان منفی است و ناخودآگاه خروجی این عامل تورم در تمامی بازارهاست؛ اعم از بازارهای موازی ارز، طال، خودرو، ملک، امالک و بازار سرمایه. آن چیزی که در مورد بازار سرمایه تجربه خوبی برای 
سیاستگذاران در ایران شد، این است که وقتی دولت و تصمیم گیری و بوروکراسی اقدام به دعوت می کند و اعالمیه داده می شود و در مورد آن صحبت می شود در نهایت در دید مردم کماکان یک وزنی دارد. وقتی که این دعوت 
انجام می شود و در پی آن شاهد رشد هستیم و بازار سرمایه را در ذهنیت خیلی از افراد به یک بازار بدون ریسک تبدیل می کنیم، آنجا ما دچار اشتباه شده ایم. به این معنا که بسیاری فکر می کردند که با ورود به بازار سرمایه هیچ 
ریسکی دیگر متوجه سرمایه شان نیست. اولین درسی که گرفته شد این است که بسیاری از سرمایه گذاران خرد متوجه شدند بازار سرمایه همانند سایر بازارها نیازمند یک دانش برای ورود، درک فضای اقتصاد کالن، شناخت 
از خود و رویکرد مدیریت ریسک است. آن چیزی که باعث ریزش در بازار سرمایه شد این بود که خیلی ها فکر کردند بازی تمام شده است. به عبارتی وقتی که اولین اتفاق در مورد »دارا دوم« و ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و 
وزارت نفت در مورد این سهام اتفاق افتاد، کمی بعد بحث گشایش اقتصادی پیش آمد که بحث اوراق بود. خیلی از افراد به ویژه حقوقی ها به این نتیجه رسیدند که نکند دولت به دنبال  شیفت کردن  از بازار سرمایه یا حرکت به 
سمت اوراق نفتی است و به تدریج شروع به خالی کردن کردند و این خالی کردن اگر در ۵ سال پیش اتفاق می افتاد شاید چنین تاثیری روی حقیقی ها نمی گذاشت؛ ولی فضای جدید بازار سرمایه ایران فضایی است که حقیقی 
های بسیاری در آن حضور دارند با سرمایه های اندکی که بسیار هم ریسک گریز هستند. البته ریسک گریزهایی که ریسک های بسیاری کرده اند و وقتی داده ها در شبکه های اجتماعی پیچید، باعث شد که افراد زیادی از این بازار 
خارج شوند. زمان زیادی می برد تا اعتماد دوباره ایجاد شود؛ اما آخرین مصوبات شورای عالی بورس تاکنون کمک کرده که شرایط به سمت مثبت شدن حرکت کند. درنهایت آن چیزی که نیازمند پایدار کردن این شرایط است، 
چند عامل است:  ۱. شفافیت بازار را بیشتر کنیم، ۲. بازارگردانی را به اصل بنیادین در بازار سرمایه تبدیل کنیم، ۳. کارایی و زیرساخت های بازار را افزایش دهیم، 4. از افرادی که منتقد هستند به هیچ وجه هراس نداشته باشیم، 
بلکه بتوانیم جواب های قانع کننده به آنها بدهیم، ۵. از بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت استفاده نکنیم، بازار سرمایه یک ثروت بین نسلی است و باید برای نسل های بعد نیز این اطمینان باقی بماند. 6. این بازار را در دید مردم 
و سرمایه گذاران بدون ریسک معرفی نکنیم، 7. باید فصل الخطاب در بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار و در نهایت رئیس سازمان بورس باشد و حواشی زائد و سخنرانی های زیاد را کمتر کنیم و اجازه دهیم سازمان بورس 
براساس استراتژی جدیدش حرکت کند؛ همان گونه که در اقتصادهای بزرگ دنیا چنین اتفاقی می افتد. درنهایت اینکه بازار سرمایه ایران یک مسیر گذار را طی می کند. به عبارت دیگر یک رنسانس را طی می کند؛ رنسانسی 
که در آن ما داریم به مقررات زدایی می رسیم، مجوزها باید حذف شود، دامنه نوسان به مرور حذف شود و همه این موارد باعث می شود که دیدگاه فعاالن خرد و فعاالن حقوقی به بازار مثبت شود. یکی از عواملی که می تواند بازار 
سرمایه ایران را همانند بسیاری از بازارها واقعی تر کند نرخ گذاری دستوری در بازار است. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که یک وزارتخانه یا یک جایی برای محصول یک کارخانه ای که در بازار سرمایه است، به صورت دستوری 
قیمت تعیین کند. بعد ما انتظار داشته باشیم آن شــرکت در اقتصاِد دچار تحریم و دارای مشکالت عدیده بتواند پایدار بماند. یکی از موارد و مشکالتی که بینابینی اســت بحث قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران و اقتصاد 

دستوری است که دست و پای بازار سرمایه را بسته است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

تپسی رقابتی تکنیکال برای طراحی و توسعه یک 
بازی درون برنامه ای، برگزار کرده اســت. تپسی در 
این چالش، از برنامه نویســان دعــوت کرده تا یک 
بازی درون برنامــه ای طراحی کننــد و برنده یک 
جایزه ۱۰ میلیون تومانی شوند. رقابت تکنیکال یا 
Hackathon تپسی که Techthon نام گرفته 
است، تا ۲۸ شهریور ماه ادامه دارد.شرکت کنندگان 
در این رقابت، الزم است تا طرح پیشنهادی خود را 

برای یک بازی که در قسمت جست و جوی خودروی 
اپلیکیشن تپسی قابل اجرا باشد، ارائه دهند.تاکنون 
از لحظه درخواست سفر تا پیدا شدن خودرو برای 
مسافران در اپلیکیشن تپســی، هیچگونه بازی یا 
فعالیت ســرگرم کننده و درگیر کننده با اپلیکیشن 

وجود نداشت. اما حاال تپسی در فراخوان خود اعالم 
کرده است که اعضای تیم تکنولوژی این مجموعه، 
به تعدادی ایده دست پیدا کرده و آن ها را تا مرحله 
اجرا پیش برده اند.بازی طراحی و توسعه داده شده 
توسط شرکت کنندگان در چالش Techthon، در 

نهایت با طرح های پیشنهادی تیم تپسی به رقابت 
خواهند پرداخت و بازی برتر، در قســمت جست و 
جوی خودروی اپلیکیشن تپسی قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است تمامی داوطلبان شرکت در رقابت 
Techthon تپســی می توانند به آدرس اینترنتی 
https://tapsi.ir/techthon مراجعــه کرده و 
بازی های طراحی و توسعه داده شــده توسط خود 

را ارائه دهند.

اســتارتاپ های برگزیده ایرانی متقاضی حضور 
در نمایشــگاه جیتکس، پس از پایــان رقابت دو 
روزه، بــرای اعزام به نمایشــگاه جیتکس معرفی 
شــدند. برای اولین بار در ایران، ســامانه تامین 
مالی و ســرمایه گذاری کارن، به عنوان کارگزار 
معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
و صندوق نــوآوری و شــکوفایی، مامــور آماده 
ســازی، توانمندســازی و اعــزام ۲۰ شــرکت 

 دانش بنیان ایرانی به نمایشــگاه جیتکس شده
 است.

چهلمین دوره از نمایشگاه بین المللی الکترونیک، 
کامپیوتر و تجارت الکترونیک خاورمیانه موسوم 
به »جیتکس« )GITEX( از تاریــخ ۱6 تا ۲۰ 
آذر ۱۳99 در کشــور امارات برگزار می شــود.در 
این دوره از نمایشگاه جیتکس، یک پاد در بخش 
»future stars« در اختیار طرح های ایرانی قرار 

خواهد گرفت تا شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ های ایرانی بتوانند تولیــدات خالقانه خود را 
برای جذب سرمایه گذاران بین المللی به نمایش 
گذاشته و فرصت همکاری با دیگر استارت  آپ های 
جهانی و شرکت های حاضر در نمایشگاه را به دست 
بیاورند.تیم های منتخب ایرانی که توسط صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری با حمایت های ســتاد توسعه 

فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی، 
کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری و صندوق 
توســعه صادرات و تبادل فناوری راهی نمایشگاه 
فناوری دبی می شوند، پس از فراخوان کارن کراد و 
اعالم تمایل به حضور در این نمایشگاه و گذراندن 
دوره های توانمندسازی و همچنین طی چندین 
مرحله داوری تخصصی، در فهرســت مســافران 
امسال نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۰ دبی قرار گرفتند.

بر اساس بررســی های انجام شــده در خصوص 
اســتارتاپ های فین تک در جهان کــه باالترین 
میزان بودجه را به خود اختصاص داده اند، شرکت 
سنگاپوری Grab با تخصیص حدود ۱۰میلیارد 

دالر در این زمینه، در جایگاه نخست قرار گرفت.
 CB Insight بر اساس گزارشی که اخیرا توسط
منتشر شده، استارتاپ فین تک Grab )در حال 
حاضر خصوصی، شرکت نوظهور(، باالترین میزان 
بودجه را در میان این شرکت ها به خود اختصاص 
داده است. این کسب و کار سنگاپوری همچنین 

ارائه دهنده سرویس های حمل و نقل اشتراکی و 
تحویل غذا اســت، که تا حدی نشان می دهد چرا 
بودجه این استارتاپ بسیار باالتر از سایر همتایان 

فین تک خود است.
قابل ذکر اســت که فین تک یا فنــاوری مالی، به 
معنای کاربرد نوآورانه فنــاوری در ارائه خدمات 
مالی است و به شــرکت هایی اشــاره دارد که با 
کاربرد تکنولوژی تــالش می کنند خدمات مالی 
را کارآمدتر کنند.شرکت Grab، با ارائه خدمات 
رزرو تاکســی کار خود را آغاز کرد و سپس با ارائه 

تلفن همراه و پرداخت آنالین از طریق کیف پول 
موبایلی، فعالیت خود را در فین تک شروع کرد.

گفتنی اســت که GrabPay همچنین انتقال 
وجوه را ارائــه می دهد که برای کاربــران امکان 
پرداخت تاکسی یا صورت حســاب غذا یا انتقال 
پول به اعضای خانــواده را فراهــم می کند. این 
ســرویس همچنین برای حواله وجوه، پرداخت 
در فروشگاه ها و دسترســی کاربران به معامالت 
و دریافت امتیاز برای جایزه، اســتفاده می شود.

 CB در میان ۲۵۰ اســتارتاپ فین تک که توسط

Insights ارائه شــده، ۲۰مورد از آنها در هند و 
۱۰مورد نیز در سایر نقاط آسیا واقع شده است.

جالــب توجه اســت که تنها ســه مــورد از این 
شــرکت ها در چین قرار دارند که ممکن اســت 
نشانه ای از اشباع بازار باشد که چندین ارائه دهنده 
پرداخت فین تک عرضه عمومی شــده و ســایر 
نمایندگان فین تک را به رخ می کشد.تجمع باالی 
استارتاپ های فین تک در هند می تواند به معنی 
قرار گرفتن این کشور در ردیف بعدی برای انقالب 

فین تک باشد.

آمازون اعالم کرد برای پاسخگویی به تقاضای رو به 
رشد برای خرید آنالین، ۱۰۰ هزار نفر را استخدام 
خواهد کرد.آمازون که بزرگترین فروشگاه آنالین 
جهان است و توســط جف بزوس اداره می شود 
اعالم کرد موقعیتهای جدید شامل مشاغل تمام 
وقت و نیمه وقت در آمریکا و کانادا و ســمتهای 
شــغلی در ۱۰۰ مرکز آماده ســازی بســته ها و 
تاسیسات دیگری اســت که در سپتامبر گشوده 
شــده اند.حقوق آمازون برای مشاغل پیشنهادی 
از حداقل ساعتی ۱۵ دالر شروع می شود و شامل 
پاداش حداکثر هزار دالری برای اســتخدامهای  
جدید در شــهرهای منتخب است.این چهارمین 
اعالم استخدام نیروی کار جدید توسط آمازون در 
آمریکا از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون بوده و یکی 

از  فصلهای شلوغ خرید اعالم شده است. شرکت 
یونایتد پارسل ســرویس هفته گذشته اعالم کرد 
انتظار دارد بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر را استخدام 
کند تا پاســخگوی افزایش جابجایی مرســوالت 
در طول اوج فصل خرید باشــد.آمازون چند روز 
پیش اعالم کــرده بود ۳۳ هزار مشــاغل اداری و 
فناوری ایجاد می کند. این شــرکت در مارس و 
آوریل هم از اســتخدام ۱۰۰ هزار و 7۵ هزار نفر 
برای مشاغل جدید خبر داده بود.دیوید کالرک، 
نایب رئیس ارشد فعالیتهای جهانی آمازون اظهار 
کرد: آمازون تنها در ماه جاری ۱۰۰ ســاختمان 
جدید افتتاح می کند.طبق آمار فکت ست، ارزش 
سهام آمازون از ابتدای امسال تاکنون 7۰ درصد 
صعود کرده زیرا صدها میلیــون نفر در بحبوحه 

شیوع ویروس در خانه مانده و ترجیح داده اند به 
خرید اینترنتی بپردازند.خرید اینترنتی در زمان 
قرنطینه به افزایش 4۰ درصدی فروش آمازون در 
سه ماهه دوم و رســیدن آن به ۸۸.9 میلیارد دالر 
کمک کرد و این شــرکت آمریکایی در سه ماهه 
منتهی به ژوئن درآمد خالــص ۵.۲ میلیارد دالر 
 را ثبت کرد.رشد قیمت سهام آمازون کمک کرد 
بزوس 6۵ ســاله که در حال حاضر ثروتمندترین 
مرد جهان است، در ۲6 اوت پس از رشد چشمگیر 
ارزش ســهام فناوری در آمریکا شاهد عبور ثروت 
شــخصی خود از مرز ۲۰۰ میلیارد دالر باشد و بر 
اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، نخستین 
شخصی بود که ثروتش از آســتانه ۲۰۰ میلیارد 
دالر عبور کرد. ثروت شــخصی وی روز دوشنبه 

۱۸4 میلیــارد دالر بود که باالتــر از ثروت ۱۲۲ 
میلیارد دالری بیل گیتس، موسس مایکروسافت 
و ثــروت ۱۰۱ میلیارد دالری مــارک زاکربرگ، 
موسس فیس بوک بود.آمازون از سال ۲۰۱۰ بیش 
از 6۰۰ هزار شغل مستقیم در آمریکا ایجاد کرده 
و بیش از ۳۵۰ میلیــارد دالر در بیش از 4۰ ایالت 
سرمایه گذاری کرده است که این شرکت را به یکی 
از بزرگترین کارفرمایــان بخش خصوصی جهان 

مبدل می کند.
بر اســاس گزارش مارکت واچ، این شرکت هفته 
گذشته اعالم کرد تا پایان سال ۲۰۲۰ هفت هزار 
شــغل دائم در انگلیس ایجاد می کند و مجموع 
کارکنانش در این کشور را به بیش از 4۰ هزار نفر 

می رسد.

تپسی، برنامه نویسان را به چالش دعوت  می کند

20 شرکت دانش بنیان ایرانی برای اعزام به نمایشگاه جیتکس 2020 معرفی شدند

پیشتازی کشورهای آسیایی در شرکت های نوظهور فناوری محور

استخدام ۱00 هزار کارمند جدید در فروشگاه اینترنتی آمازون
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