
بر اساس آخرین آمارها، در یک ماه گذشته پرداخت تسهیالت حمایتی دولت 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، داده های آخرین گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
کرونا از میزان پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای متاثر از کرونا، 
حاکی از آن است که از مجموع ۵۳۱۳ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده 
دولت، شرکت های معظم حوزه حمل  و نقل ۱۱۲۳ میلیارد تومان و صاحبان 
۱۴ رسته شغلی به شدت آسیب دیده از کرونا، ۴۱۹۰ میلیارد تومان دریافت 
کرده اند؛ همچنین میزان پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب دیده از کرونا طی 

یک ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

بر اســاس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، 
مقرر شده با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیالت حمایتی کرونا، بسته 
جامع پساکرونایی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تدوین و ارائه شود.

اگرچه برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا نشــان می دهد که کسب  و کارها 
ممکن است از اواسط اسفند امسال مجددا توان بازیابی پیدا کنند اما دولت به 
دنبال شیوع کرونا از اوایل اسفند ســال گذشته تاکنون در قالب سیاست های 
حمایتی و با بهره گیری از چهار بسته "پرداخت تسهیالت"، "بیمه بیکاری"، 
"مشوق بیمه کارفرمایی" و "یارانه دســتمزد" به حمایت از کسب وکارهای 

آسیب دیده از کرونا پرداخته است.

پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله 
سیاســت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راســتای حفظ اشتغال 
بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب 
که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای بیمه و غیر 
بیمه ای در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای استفاده از تسهیالت 
مذکور به سامانه کارا به نشــانی kara.mcls.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت 

نام خود را دنبال کردند.
برابر اعالم وزارت کار تاکنون ۷۰۴ هزار واحد برای دریافت تســهیالت کرونا، 
ثبت نام کرده و ۵۱۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام نهایی رسیده اند که پرونده 

۵۰۸ هزار واحد ارسال شده و ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار دریافت کرده اند.

به گزارش ایســنا، علیرغــم آنکه در شــوک نخســت کرونا یــک میلیون 
و ۳۰۰ هزار شــغل در معــرض تهدید قــرار گرفتند و یک میلیــون و ۵۰۰ 
هزار نفر از کار بیکار شــدند اما آنطور که ســخنگوی دولــت گفته، دولت تا 
ســال آینده با صرف حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بســتر ایجــاد ۳۵۰ هزار 
فرصت شــغلی را فراهم خواهــد کرد و توزیــع این میزان اعتبــار به احیای 
 دوباره بخشــی از اشــتغال بنگاه های آســیب دیده و متاثــر از کرونا منجر 

خواهد شد.

در حالی که از حدود یــک هفته پیش پروازهای  
تهران-اســتانبول با پروتکل های بهداشــتی از 
سر گرفته شــده بود و حتی این کشور همسایه 
شرط داشــتن جواب منفی تست PCR را برای 
سفر به ترکیه برداشت، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی از لغو دوباره پرواز ایرالین های داخلی 

به مقصد استانبول خبر داد.
به گزارش ایســنا، از اوائل مهر ماه اعالم شد که 
پرواز ایرالین هــای ایرانی به مقصد اســتانبول 
از چهــارم مهر مــاه از ســر گرفته می شــود و 
شــرایط و پروتکل های بهداشــتی اعالم شدهاز 
ســوی ترک ها نیز اعالم شــد. پس از چند روز 
نیز از طــرف مقامــات ترکیــه بــه ایرالین ها 
اعالم شــده بود که مســافران دیگر برای ســفر 

 هوایــی به این کشــور نیازی به همراه داشــتن 
تست PCR ندارند.

اما به نظر می رسد دوباره مســئوالن این کشور 
همسایه نظرشان را در این زمینه تغییر داده اند. 
چرا که مقصود اسعدی ســامانی - دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی – در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: مســئوالن هواپیمایی کشور ترکیه 
اعالم کرده اند که پرواز ایرالین های ایرانی به مقصد 
استانبول از امشب دوباره لغو می شود و مشخص 
نیســت آن ها چرا اینگونه تصمیم گیری کرده و 

نظرشان را تغییر می دهند.
وی افــزود: ایــن پروازهــا دوبــاره لغو شــده 
و ایرالین هــای ایرانی از فردا به صورت یکســر 
خالی و بــرای بازگرداندن مســافران ایرانی به 

اســتانبول پرواز می کنند. ســامانی گفت: دلیل 
اعمال این سیاست ها از ســوی مسئوالن ترکیه 
مشخص نیست و نمی دانیم چرا به سرعت نظر و 

تصمیم شان را تغییر می دهند.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه چرا از سویی مسئوالن کشور 
ترکیه شرط داشتن پاسخ منفی تست PCR را 
حذف کرده بودند و از ســوی دیگر پروازی را که 
مجوزش را برای ایرالین هــای ایرانی صادر کرده 
بودند، لغو می کنند؟ اعالم کرد: به نظر می رســد 
این مسئله را شرکت های هواپیمایی ترکیه ابالغ 
کرده بود و در این بازه زمانی چند روزه مسافری 
بدون داشتن پاسخ منفی تست PCR به ترکیه 

سفر نکرده بود.

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
در پنج ماهه اول امسال برای ۲۳۷۳ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شده و زمینه اشتغال ۴۱ هزار و 

۸۵۸ نفر فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در پنج ماهه 
اول امســال برای ۱۴ هزار و ۸۰۶ بنــگاه جواز 
تاســیس و برای ۲۳۷۳ بنگاه پروانه بهره برداری 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتیب ۴۰.۳ درصد افزایش و ۵.۵ درصد کاهش 

داشته است.
ســرمایه پیش بینی شــده در این مــدت برای 
جوازهای تاســیس معادل ۱۷۵ هــزار و ۹۵۸ 
میلیارد تومان بوده که نســبت به پنج ماهه اول 

ســال قبل حدود ۳۱.۴ درصد افزایش داشــته 
اســت. میزان ســرمایه پروانه های بهره برداری 
صادر شده تا پایان مرداد امســال نیز ۳۲ هزار و 
۶۰۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشته که دلیل این 
افزایش،  صدور پروانه بهره برداری مجتمع صنایع 
آلومینیوم جنوب با ســرمایه گذاری بیش از ۱۳ 

هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است.
بر اســاس این آمار پیش بینی شــده با اجرای 
پروژه هایی که جواز تاســیس آن ها در پنج ماهه 
اول امسال صادر شده برای ۳۲۲ هزار و ۳۷۱ نفر 
شغل ایجاد شود که نســبت به این رقم در مدت 
مشابه پارســال با افزایش ۲۹.۴ درصدی مواجه 
بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در 

این مدت نیز زمینه اشــتغال ۴۱ هزار و ۸۵۸ نفر 
را فراهم کرده که نسبت به پنج ماهه اول پارسال 

حدود ۳.۷ درصد رشد داشته است.

افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه صنفی 
در این میان از اول سال ۱۳۹۹ تا پایان مرداد ماه 
بیش از ۲۳۸ هزار پروانه صنفی صادر شــده که 
نسبت به تعداد صدور این پروانه  در مدت مشابه 

سال قبل ۶۰.۲ درصد افزایش داشته است.
پیش تر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفته 
بود که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در 
اصناف نیست و به طور کلی سرریز جامعه بیکار از 
بخش دانشگاه و ادارات و سازمان های دولتی به 

اصناف را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران آخرین 
جزئیات اعمال محدودیت های کرونایی در استان 

تهران برای یک هفته پیش رو را تشریح کرد.
حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که امروز 
به دســتگاه های اجرایی ملی و استانی و نهادهای 
عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری های مستقر 
در استان تهران ابالغ شده است، گفت: در ابالغ امروز 
با توجه به نامه نهم مهر ماه معاون امنیتی انتظامی 
وزارت کشــور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و 

انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر 
اعمال محدودیت به تفکیک استان و شهرستان های 
هدف محدودیت و تعطیلــی برخی مراکز به مدت 
یک هفته از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۸ مهر ماه از ســوی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است.

وی افزود: در این ابالغیه دانشــگاه هــا، مدارس، 
مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه 
های فنی و حرفه ای، زبان سراها و سایر آموزشگاه 
ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، تئاتر و 
مراکز مشابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 

آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی در این یک 
هفته تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: برگزاری هر گونه مراســم اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی و همایش ها، باشگاه های ورزشی، 
ورزش های پــر برخورد از جمله کشــتی، کاراته، 
جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه ها و چایخانه 
ها، باغ وحش و شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، 
استخرهای سرپوشــیده و باشگاه های بدنسازی و 
همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این ابالغیه 

مورد تاکید قرار گرفته است.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشــان می دهد که تحلیلگران بازار و 
سرمایه گذاران در پی بهبود اخیر قیمت طال، به افزایش قیمت این فلز 

ارزشمند در معامالت هفته جاری خوش بین شده اند.
به گزارش ایسنا، اگرچه تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران انتظار دارند 
قیمت طال هفته جاری به سطح باالتری صعود کند اما پس از عملکرد 
ماهانه طال در سپتامبر که بدترین عملکرد ماهانه در حدود چهار سال 

اخیر بود، همچنان اندکی احتیاط وجود دارد.

در نظرسنجی هفته جاری از کارشناسان وال استریت، ۱۶ نفر شرکت 
کردند که از میان آنها ۱۰ نفر معادل ۶۳ درصد به افزایش قیمت طال، دو 
نفر معادل ۱۳ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و چهار نفر معادل 

۲۵ درصد نظری نداشتند.
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۱۱۹۴ نفر شرکت 
کردند که از میان آنها ۷۴۹ نفر معادل ۶۳ درصد افزایش قیمت و ۲۴۵ 
نفر معادل ۲۱ درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند و ۱۹۸ نفر 

معادل ۱۷ درصد نظری نداشتند. اکثر تحلیلگران با موفقیت طال در 
حفظ حمایت در سطح ۱۸۵۰ دالر، باال رفتن قیمت این فلز زرد را پیش 
بینی می کنند. بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا 
هشت دالر و ۷۰ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و در ۱۹۰۷ دالر 
و ۶۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته ۲.۲ درصد افزایش داشت. طبق 
آمار بازار داوجونز، قیمت طال در سپتامبر ۴.۲ درصد کاهش ثبت کرد 

اما برای سه ماهه سوم ۵.۳ درصد رشد نشان داد.

بســیاری از تحلیلگران اظهار کرده اند که ادامه آشفتگی در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر آمریکا از قیمت طال در کوتاه 
مدت پشتیبانی می کند. نوسانات انتخاباتی، روز جمعه پس از اعالم 
مثبت شدن تست کرونای دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به سطح 
جدیدی رسید. ترامپ اعالم کرد که به مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهد 
بود. افشین نوابی، مدیر معامالت شرکت ام کی اس سوییس اظهار کرد: 
با این همه ابهامات اکنون به نظر می رسد که طال حداقل در حال حاضر 

به کف قیمت رسیده است و وی پیش بینی می کند که قیمت طال بین 
۱۹۲۰ دالر در اوج و ۱۸۷۵ دالر در کف معامله شود.

کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه 
SIA اظهار کرد: اگرچه قیمت طال فضا برای باال رفتن دارد اما وی به 
تماشای دالر آمریکا نشسته است. این احتمال وجود دارد که صعود 
ارزش دالر به عنوان یک دارایی امن مانع صعود طال شود اگر این اتفاق 

روی دهد، قیمت طال به ارزهای دیگر همچنان می تواند صعود کند.

ازســرگیری تولید نفت لیبی در ماه سپتامبر تولید 
نفت اعضای اوپک را برای سومین ماه پیاپی افزایش 

داد.
به گزارش ایلنا از رویترز، بررسی این خبرگزاری نشان 
داد که ازسرگیری تولید در بعضی از تأسیسات نفتی 
لیبی و پایبندی کامل دیگر کشورهای عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به توافق کاهش 
تولید اوپک پالس سبب شد تولید نفت این سازمان 
در ماه سپتامبر برای سومین ماه پیاپی افزایش یابد.

این بررســی نشــان داد که ۱۳ عضو اوپک در ماه 

ســپتامبر به طور میانگین ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار 
بشکه در روز نفت تولید کرده اند، به طوری که تولید 
این سازمان نسبت به ماه اوت ۱۶۰ هزار بشکه در روز 
افزایش یافت و نسبت به پایین ترین سطح تولید سه 

دهه گذشته در ماه ژوئن افزایش بیشتری داشت.
افزایش عرضه اوپــک از مــاه اوت و نگرانی درباره 
تضعیف دوباره تقاضا با افزایش موارد ابتال به ویروس 
کرونا، بر قیمت نفت تأثیر گذاشت و در ماه سپتامبر 
۱۰ درصد کاهش یافت و به حدود ۴۰ دالر برای هر 

بشکه رسید.

اوپک تولیــد نفت لیبی را به دقت زیــر دارد. پائوال 
رودریگز ماســیو، تحلیلگر ریســتاد انرژی در این 
باره گفــت: در حالی کــه تقاضا تــالش می کند 
 به ســطح عرضه برســد، مقــدار عرضــه در حال 

افزایش است.
وی افزود: تولید لیبی در حال بازگشت به بازار است.

لیبی، ایران و ونزوئال از توافــق کاهش تولید اوپک 
پالس مستثنا هستند. این توافق به افزایش قیمت ها 
پس از تضعیف تقاضا در پی شــیوع ویروس کرونا و 

سقوط تاریخی آن در ماه آوریل کمک کرد.

تازه ترین آمار پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب دیده

چند بنگاه صنعتی راه اندازی شد؟پروازهای ایران به ترکیه برای چندمین بار لغو شد!

جزئیات محدودیت های یک هفته ای تهران درپی تشدید کرونا

خوش بینی بازار جهانی به صعود طال

تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر برای سومین ماه افزایش یافت
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آغاز دور دوم ثبت نام 
وام ودیعه مسکن 

بورس باالخره 
صعودی شد

 دالیل رشد قیمت ارز را 
به موقع توضیح خواهم داد

موانع تولید 
و امضاهای 
طالیی حذف 
می شوند

رزم حسینی:

اقتصاد آلمان ۵.۲ 
درصد کوچک تر 
شده اما  اقتصاد ما 

شرایط بهتری دارد
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آسیب پذیر، کارگران...

  علیرضــا عباســی، فعال 
اقتصادی

  فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو
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با لغو رجیستری آنالین، رجیستر گوشی 
مسافری  در مبادی ورودی و حضوری می شود

پایان قاچاق موبایل؟ 

تصمیم مهم ارزی 
بانک  مرکزی

در شهریورماه اغلب کاالهای اساسی با رشد قیمت  و میزان مصرف آن با کاهش همراه بود

کاهش مصرف  اقالم خوراکی
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رکوردشکنی قیمت ها در بازار خودرو
پژو 2008  ،  یک   میلیارد  و  150  میلیون   و  پراید 145 میلیونی   شد

ثبت  رکوردهای  قیمتی جدید  در خودروهای  مونتاژی

رکورد شکنی  قیمت  خودرو    و   خواب   سنگین نهادهای  نظارتی   ادامه    دارد

در حالی شرایط جدیدی برای رجیستری موبایل 
ها در مبادی ورودی کشــور اعالم شــده است که 
کارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند شروط جدید 
می تواند مقدمه ای برای رونــق ورود موبایل گران 
قیمت به ویژه آیفون به کشــور باشــد. سخنگوی 
گمرک در جدید ترین اظهار نظر اعالم کرده که از 
۱۲ مهر ماه رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در 
مبادی ورودی و حضوری خواهد بود و مســافران 
باید مدارک خرید را به همراه داشــته باشند. ورود 
گوشی های مسافری به بازار در چند سال گذشته 
دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. دلیل اصلی 
آنهم سوء استفاده برخی از این روش است. برای نمونه 
براساس گزارشی که اخیرا منتشر شده خرید امتیاز 

گذرنامه برای رجیستر کردن...

با تصمیم بانک مرکزی، صرافی های ملی و توسعه 
صادرات تا اطالع ثانوی مسئول دریافت ارز حاصل 
از صادرات بصورت اسکناس هستند؛ ضمن اینکه 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال های ۹۷ 
و ۹۸ در صرافی های بانکی انجام می شود. محسن 
بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات 
ایران از دریافت ارز حاصل از صادرات توسط صرافی 
توسعه صادرات تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت: رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال های ۹۷ و ۹۸ 
انجام می شود. بنابراین صرافی  های توسعه صادرات 
و ملی به عنوان صرافی  های منتخب تا اطالع ثانوی 
ارز حاصل از صادرات سال های یادشده را به صورت 
حواله و اسکناس با نرخ های تعیین شده از سوی بانک 

مرکزی دریافت می  کنند...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس کل بانک مرکزی:
دالیل رشد قیمت ارز را به موقع 

توضیح خواهم داد
رییس کل بانک مرکزی در صفحه مجازی خود 
نوشت: دالیل افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر 

را به موقع خود توضیح می دهم.
عبدالناصر همتــی در یادداشــتی در صفحه 
شــخصی خود در اینســتاگرام درباره افزایش 
شدید قیمت ارز و حواشــی اخیر آن نوشت: در 
اوج فشــار حداکثری و بعد از ۲ سال مقاومت 
بانک مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی و در 
مقابل شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های 
پولی و بانکی و با وجود محدودیت دسترسی به 
درآمدهای ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز 
بر تأمین کاالهــای اساســی، دارو و مواد اولیه 
مورد نیاز واحدهای تولیدی، نیازهای اساسی 
و ضروری کشور را با تمام سختی ها به خوبی و 
کفایت تأمین کرده و اجازه نیز نداده اســت که 
واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دو 
سال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد کشور 
بود، برسند. با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، 
که در مورد دالیل آن به موقع خود توضیح خواهم 
داد، هجمه های سازمان یافته و بعضاً با هدف های 

خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده است.
با وجود سختی ها و دشواری ها، کنترل نرخ ارز 
دغدغه مهم بانک مرکزی اســت، مردم عزیز 
مطمئن باشــند بانک مرکزی بدون توجه به 
حواشی، به تالش خود، برای ثبات سازی بیشتر 
در بازارها و ان شــااهلل عبور مطمئن از آخرین 

مراحل فشار حداکثری، ادامه خواهد داد.
این روزها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در 
مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح 
می شود، فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان 
تأثیر عملی آن، متأســفانه تأثیر روانی آن در 
بازار ارز سایه افکنده است. درحالیکه در مقابل 
آن، خبرهای مثبتی از منابع مســدودی دارم. 
همانطور که قباًلً گفتم روند عرضه و معامالت 
حواله های ارزی در بازار دوم، در بســتر سامانه 
نیما، بخصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده 
است. صادر کنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دالر از 
تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دالری ایفا نشــده 
خود، مربوط به پروانه های صادراتی سال های 
۱۳۹۸ -۱۳۹۷ را، بــه تدریج به چرخه اقتصاد 
کشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ 
میلیارد دالر کاهش یافته است. میانگین وزنی 
نرخ ارز در ســامانه نیما نیز، با روند کاهشی به 
محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دالر رسیده 
است، که البته تأثیر خود را به تدریج درنرخ های 

بازار نشان خواهد داد.

بورس باالخره صعودی شد
روند حرکت شــاخص کل بورس روز گذشته 
برخالف هفته گذشــته صعودی بــود و این 

شاخص بیش از ۴۲ هزار واحد رشد کرد.
معامالت روز گذشته بازار سرمایه در حالی به 
پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۴۲ هزار 
و ۷۲۲ واحد رشد رقم یک میلیون و ۵۴۶ هزار 
واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با ۳۱۰۵ واحد افزایش در رقم ۴۰۰ هزار و 

۶۸۹ واحد ایستاد.
معامله گران روز گذشــته یک میلیون معامله 
به ارزش ۶۹ هــزار و ۶۷۱ میلیارد ریال انجام 
دادند. در این بازار فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، معدنی و صنعتی گل گوهر، س. نفت و 
گاز و پتروشیمی تامین، پارایش نفت اصفهان 
و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت را گذاشتند و پاالیش 
نفت اصفهان، ایران خودرو، بانک ملت، فوالد 
مبارکه اصفهان، گروه پتروشیمی س.ایرانیان، 
ملی صنایع مس ایران و بانک صادرات نمادهای 

پر بیننده این بازار بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۲۷۸ واحد صعود 
رقم ۱۷ هزار و ۹۵۴ واحد را ثبت کرد. در این 
بازار ۵۸۸ هزار معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۴۲۰ 
میلیارد ریال انجام شد. هلدینگ صنایع معدنی 
خاور میانه، بیمه پاســارگاد، سرمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات پتروشــیمی تندگویان، 
سنگ گوهر زمین و سهامی ذوب آهن اصفهان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی این بازار 
گذاشــتند. همچنین بانک دی سهامی ذوب 
آهن اصفهان، سرمایه گذاری صبا تامین، پلیمر 
آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی 
زاگرس و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 

نمادهای پر بیننده این بازار بودند.

خبر

با افزایش قیمت دالر به حدود 
۳۰ هزار تومان، این ســوال 
در میان مردم، کارشناســان 
و تحلیلگران اقتصادی بارها 
مطرح می شود که آیا دوباره 

رنگ دالر زیر ۲۰ هزار تومان را خواهند دید.
به گزارش خبر انالین از ابتدای امسال تاکنون بررسی ها نشان 
می دهد که نرخ دالر با افزایشــی در حدود ۱۵ هزار تومان 
مواجه شده است و این یعنی رشد حدود ۱۰۰ درصدی. در 
این میان، نوسان نرخ دالر تنها در ۱۰ روز ابتدای پاییز باال بود؛ 
به طوری که یک هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را ثبت کرد 

و رشدی در حدود ۴.۴ درصد را داست.
معامله گران دالر در هفته گذشــته، هفته ای بســیار 
پراضطراب و هیجانی را پشت سر گذاشتند، زیرا از یک سو 
هراس داشتند که قیمت دالر نزدیک به خط ۳۰ هزار 
تومانی با عرضه شدید بازارساز مواجه شود و به همین 
خاطر هم، سعی می کردند با احتیاط بیشتری در مقایسه 

با دو هفته قبل در موقعیت خرید قرار گیرند.
از سوی دیگر، آنها نگران این بودند که در صورت فروش 
ارز خود با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه و ناچار 
شــوند که در قیمت های باالتر ارز فروخته شده خود را 
جایگزین کنند. چنین فضایی باعث می شد که گروهی 
از معامله گران بیشتر از آن که اقدام به خرید و فروش ارز 

کنند، تماشاچی وقایع بازار باشند.
آن ها عمومــا فروشــنده نبودند و عمومــا هم تالش 
نمی کردند که اقدام به خرید ارز کنند. برای این دسته 
دو کانال ۲۹ و ۳۰ هزار تومانی اهمیت زیادی داشت.   به 
گفته برخی فعاالن، این دسته از معامله گران حاضر بودند 
در صورتی که دالر باالی ۳۰ هزار  تومان تثبیت شود، در 
موقعیت خرید قرار گیرند و در صورتی که این ارز به زیر 

۲۹ هزار تومان برود، فروش های خود را افزایش دهند.
همچنین معامله گران بازار ارز، تشــدید تقاضا، تشدید 
انتظارات تورمی، افزایش فشــار تحریمی و همچنین 
سرازیر شدن سرمایه گذاری از بازار سرمایه به سوی بازار 
ارز را عوامل مهم رشــد قیمت ها می دانند. تسری تاثیر 
تورمی رشد بهای ارز در سایر بازارها قابل ردیابی است؛ 
چرا که قیمت ها در بازار خودرو و مسکن تیز دستخوش 

افزایش شده است.
تحلیلگران بازار ارز معتقدند یکی از مهم ترین متغیرهایی 
که در هفته گذشته موجب شــد، دالر نوسانات زیادی 
را تجربه کند، رفتار هیجانی حواله درهم بود. درهم در 
هفته گذشــته نه تنها باالی مرز ۸ هزار تومانی خود را 
تثبیت کرد، بلکه در روز آخر هفته به باالی ۸ هزار و ۲۰۰ 
تومان رفت و در صورتی که روز شنبه باالی این سطح 
باقی بماند، می تواند زمینه ساز ورود دالر در بازار داخلی 

به دهه چهارم قیمتی شود.

دالیل تازه رییس کل بانــک مرکزی برای 
افزایش نرخ ارز

در این میان، در اوج قیمت دالر، عبدالناصر همتی، رییس 
کل بانک مرکزی دیروز در یادداشتی اینستاگرامی به بیان 
دالیل افزایش شدید قیمت ارز و حواشی اخیر پرداخت. به 

گفته وی، در اوج فشار حداکثری و بعد از دو سال مقاومت 
بانک مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی و در مقابل 
شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم های پولی و بانکی و 
با وجود محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی کشور، 
بانک مرکزی با تمرکز بر تامین کاالهای اساسی، دارو و 
مواداولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازهای اساسی و 
ضروری کشور را با تمام سختی ها به خوبی وکفایت تامین 
کرده و اجازه نیز نداده است که واضعان تحریم به هدف 
اصلی خودشان در دو سال گذشته، که همانا فروپاشی 

اقتصاد کشور بود، برسند.
وی متذکر شــد: با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، 
که در مورد دالیل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، 
هجمه های سازمان یافته و بعضا با هدف های خاص علیه 
بانک مرکزی آغاز  شده اســت. اما با وجود سختی ها و 
دشــواری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی 
است. مردم عزیز مطمئن باشــند بانک مرکزی بدون 
توجه به حواشی، به تالش خود برای ثبات سازی بیشتر 
در بازارها و انشااهلل عبور مطمئن از آخرین مراحل فشار 

حداکثری، ادامه خواهد داد.
همتی در بخش دیگری از این یادداشــت نوشت: این 
روزها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع 
کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می شــود. فارغ از 
قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تاثیر عملی آن، متاسفانه 
تاثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است؛ در حالی که 
در مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مســدودی دارم 
و نیز، همان طور که قبال گفتم، روند عرضه و معامالت 
حواله های ارزی در بازار دوم در بســتر سامانه نیما، به 

خصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده است.
وی متذکر شد: صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دالر از 
تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دالری ایفا نشده خود، مربوط 
به پروانه های صادراتی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸خود را، 
به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات 
آنها به حدود ۱۹میلیار دالر کاهش یافته است. میانگین 
وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده 
۲۳ هزار تومان به ازای هر دالر رســیده است، که البته 

تاثیرخود را به تدریج در نرخ های بازار نشان خواهد داد.

آدرس سیف به همتی
در مقابل، ولی اهلل سیف، رییس سابق بانک مرکزی پس 
از مدت ها سکوت، در واکنش به نوسانات ارزی اخیر، در 
یادداشتی تلگرامی نوشت: در شرایط حاضر شاهد شدت 
التهاب در بازار ارز هستیم که موجبات نگرانی مسووالن، 
فعاالن اقتصادی و آحاد مردم را فراهم کرده است. این 
پدیده جدیدی نیست و در گذشــته هم سابقه داشته 
است ولی می توان گفت از حیث شدت و دامنه نوسانات 
و همچنین طول دوره زمانی، در مقایســه با گذشــته 

بی سابقه است.
وی افزود: از اوایل سال ۹۷ تا به حال نرخ ارز بیش از ۴۰۰ 
درصد افزایش را به خود دیده است و عالوه بر آن شاهد 
نوسانات شدیدی هم بوده ایم که فعالیت های اقتصادی را 
به شدت تحت تاثیر قرار داده و ظاهرا همچنان ادامه دارد.
سیف متذکر شــد: تردیدی نیســت دلیل اصلی این 
امر، محدودیت های ناشــی از تحریم و همچنین تورم 
شتابنده ای است که در اقتصاد با آن مواجه هستیم. در 
عین حال عواملی وجود دارند که در صورت عدم کنترل، 
موجب افزایش شدت و دامنه نوسانات می شوند. یکی از 
مهم ترین عوامل تاثیرگذار، بازارهای غیررسمی هستند 
که در شرایط نوسانی و التهاب در بعضی از نقاط تهران، 
برخی شهرستان ها و برخی کشورهای همسایه توسط 

سفته بازان و نوسان گیران ایجاد شده و رونق می گیرند.
رییس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: بی تردید در 
صورتی که حاکمیت نسبت به این عوامل بی تفاوت باشد 
و آنها را به حال خود رها کند، سفته بازان اعالم نرخ ارز در 
بازار را به دست گرفته و عمال کنترل بازار را از دست بانک 

مرکزی خارج می کنند.
همتی توضیح داد: مهمترین این بازارها، بازار معامالت 
فردایی است که متاسفانه این روزها شاهد رونق مجدد 
فعالیت آن هستیم. البته در این مجال قصد تبیین علمی 
اهمیت این بازارها و نحوه عملکرد و تاثیرگذاری آنها بر 
اقتصاد کشور را ندارم. در مورد عوامل و متغیرهای میان 
و بلندمدت تاثیرگذار بر بــازار ارز هم در فرصتی دیگر 
نکاتی را به عرض خواهم رساند. اما آنچه در کوتاه مدت 
و به فوریت باید انجام شود، این است که بازار غیررسمی 

معامالت فردایی، که تجربه نشان داده، علیرغم دستورات 
و اقدامات قهری توانسته است به فعالیت های خود ادامه 
دهد و عمال با اســتفاده از کانال های تلگرامی و شبکه 
مجازی تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد باشد، به نوعی 

تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بــا اختیارات کامل، 
اعتماد به نفس و اطمینــان از حمایت های حاکمیت 
به شیوه مناســب در این بازارها ورود کرده و سعی کند 
در عمل کنترل آنها را به دســت گیرد و بــه دالالن و 
نوسان گیرانی که برای تامین منافع خود، اقتصاد کشور 
را با چالش روبه رو می کنند، اجازه ضربه زدن به اقتصاد 

ملی را ندهد.

امکان سقوط نرخ دالر وجود دارد؟
اما با وجود افزایش شدید نرخ ارز در ماه های اخیر، برخی 
از کارشناسان اعتقاد دارند که می توان دوباره رنگ دالر 

زیر ۲۰ هزار تومان را به چشم دید.
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی 
معتقد اســت: هر گونه خبری از توافق و مذاکره جدید 
می تواند باعث ســقوط نرخ ارز به زیــر ۲۰ هزار تومان 
شود. درست اتفاقی که در زمان قطعنامه ۵۹۸ رخ داد، 
معتقدم همان اتفاق نیز با چنین گشایش های سیاسی 

تکرار می شود.
وی در پاسخ به احتمال ریزش نرخ ارز به دلیل در سقف 
قرار داشــتن قیمت آن،  توضیح داد: این امر به ســایر 
پدیده های اقتصادی و بازارهای اقتصادی همچون بورس 
بســتگی دارد. البته به نکات کلیدی دیگر مانند میزان 
عرضه و تقاضا نیز وابسته است. با این حال در صورتی که 
بازارساز بتواند شرایط ماه جاری بازار ارز را به طور مناسب 

مدیریت کند، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
ســیدعلی در پایان عنوان کرد: مطلب دیگری که اثر 
کاهشــی بر نرخ ارز دارد، هماهنگی با وزارت صمت در 
زمینه ثبت ســفارش کاالهای غیرضرور است. از طرف 
دیگر هماهنگی با وزارت امور اقتصادی در مورد مدیریت 
بازار سرمایه و کاهش نوسانات شدید بورس که ریزش 
آن نرخ ارز را متاثر خواهد کرد نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
عالوه بر این در زمینه فروش اوراق بدهی باید برنامه ریزی 

بهتری به منظور جذب نقدینگی انجام گیرد.

ردگیری واکنش بــازار ارز به کرونا گرفتن 
ترامپ

در این شرایط، برخی از تحلیل ها حاکی از آن است که 
هفته ســختی پیش روی دالر قرار دارد؛ هفته ای که از 
یک سو فشار تقاضا، قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد و 
از ســوی دیگر، انتظار برای مهار قیمت بانک مرکزی و 
سیاست گذار پولی را در کانون توجه افکار عمومی قرار 

خواهد داد.
از سوی دیگر کرونا گرفتن ترامپ خود می تواند عاملی 
برای فروکش هیجان در بازار ارز ایران باشد؛ چراکه برخی 
خبرگزاری ها به استناد وزن و سن ترامپ، کرونا را برای 
وی خطرناک توصیف کرده انــد. بی تردید ترامپ در دو 
سال گذشته همواره عامل مهمی برای فشار بر بازار ارز 
ایران بوده و ممکن است این سیگنال، عاملی برای تغییر 

مسیر بازار ارز باشد.

تحلیل مسیر بازار ارز در روزهای آینده

قیمت دالر باز هم کمتر از ۲۰ هزار تومان می شود؟ 

روحانی:
اقتصــاد آلمــان ۵.۲ درصــد 
کوچک تر شده؛ اقتصاد ما شرایط 

بهتری دارد
رئیس جمهــور گفــت: امــروز آمــار وضع 
اقتصادی آلمان نشــان می دهد اقتصادشان 
منفــی ۵.۲ درصد کوچک تر شــده اســت، 
اقتصــاد ما شــرایط بهتــری دارد و رشــد 
 اقتصادی بدون نفت ما تا پایان ســال مثبت 

خواهد شد.
حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی 
مقابله با کرونا اظهار داشــت: مــن از مردم 
می خواهم کــه از کادر درمان تشــکر عملی 
کنیم و تشــکر ما ماســک زدن اســت. اگر 
ماســک بزنیم و فاصله اجتماعــی را عایت 
 کنیم این یک تشــکر عملی از کادر درمانی 

ماست.
روحانی افزود: من از همه شرکت های دانش 
بنیان و تحقیقات علمی واکســن و شــرکت 
هایی که برای ســاخت تجهیــزات درمانی 
تــالش می کنند تشــکر ویــژه می کنم که 
کارهای بزرگی در این ۸ مــاه انجام دادند و 
ما را از واردات بی نیاز کردند. واکســنی بوده 
که سی ســال تالش کردیم و به آن نرسیدیم 
 و در ســه ســال گذشــته توانســتیم آن را 

بسازیم.
وی تاکید کــرد: امروز آمار وضــع اقتصادی 
آلمان نشــان می دهــد اقتصادشــان منفی 
۵.۲ درصد کوچک تر شــده اســت. ببینید 
یک کشــور پیشــرفته که نه تحریم اســت 
و نــه مشــکلی دارد در این شــرایط چنین 
وضعیتــی دارد. اقتصاد ما شــرایط بهتری 
از این رقم خواهد داشــت و رشــد اقتصادی 
 بدون نفت ما تــا پایان ســال مثبت خواهد 

شد.
رئیس جمهــور گفت: امــروز کانــال های 
ضــد انقــالب مــدام می خواهند مــردم را 
بترســانند و ناامیــدی در جامعــه ایجــاد 
کــرده و مــردم را بی اعتماد کننــد. ما باید 
ایجــاد همدلــی، هماهنگی و هــم افزایی 
کنیم و دســت به دســت دهیم تــا در این 
 شــرایط بتوانیم سالمت و معیشــت مردم را 

تامین کنیم.

آغاز دور دوم ثبت نام وام ودیعه 
مسکن از فردا تا پایان مهرماه

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بر اســاس 
مصوبه جدید ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا 
جامانــدگان از ثبت نــام وام ودیعه مســکن 
می توانند از فردا تا پایــان مهرماه با مراجعه 
به ســامانه طرح اقدام ملی مســکن، نسبت 
 به ثبت نــام بــرای دریافت وام اجــاره اقدام

 کنند.
»محمد اســالمی« روز شــنبه در حاشــیه 
مراســم امضای تفاهمنامه همکاری مسکن 
بین وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت راه و 
شهرســازی در جمع خبرنــگاران، افزود: با 
اســتفاده از ظرفیت زمین هــای دولتی در 
اختیار وزارت جهاد کشاورزی امروز توانستیم 
 گام دیگــری برای تحقق طرح مســکن ملی 

برداریم.
وی ادامــه داد: دســتگاه های دولتــی 
زمین های مازاد خــود را در اختیــار وزارت 
راه و شهرســازی قرار می دهند وزارت جهاد  
کشــاورزی هم به دلیــل تنــوع جمعیتی 
از جمله ســازمان هایی بود که بــرای تامین 
مســکن شــاغالن و بازنشســته خــود نیاز 
حمایتی داشــت و به همین دلیــل به تفاهم 
رسیدیم که طی سه ســال در اراضی وزارت 
 جهاد کشــاورزی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 

بسازیم.
وزیــر راه گفــت: با توجــه بــه تحرکی که 
در بخش ســاخت و ســاز آغاز شــده است 
هــم شــاهد رونــق وضعیــت اقتصــادی 
خواهیــم بــود و هــم جمعیت زیــادی از 
 شــاغالن وزارت جهاد صاحبخانــه خواهند 

شد.
اســالمی هم چنیــن در خصــوص آخرین 
وضعیت وام ودیعه مســکن، گفت: امروز در 
ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه گرفتیم ثبت 
نام جامانــدگان وام ودیعه مســکن را دوباره 

آغاز کنیم.  
وی گفــت: بــر این اســاس افــرادی که در 
 مرحله نخســت ثبت نام وام ودیعه مســکن 

جا ماندند.

اخبار
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وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان "به دنبال 
حذف موانع و امضاهای طالیی هســتیم" گفت: 
ظرف ســه ماه آینــده معادن حبس شــده آزاد 
می شوند که ظرفیت جدید برای اشتغال و توسعه 

کشور است.
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس و نشست 
با فعــاالن اقتصــادی این اســتان بــر ضرورت 
تقویــت بخش خصوصــی تأکید کــرد و گفت: 
 به دنبال حذف موانع تولیــد و امضاهای طالیی 

هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت اضافه کرد: فعاالن 
اقتصادی اگر نسبت به امنیت و تسهیل در مسیر 
سرمایه گذاری اطمینان داشــته باشند، با خیال 

راحت وارد حوزه تولید و اشتغال می شوند.
وی با اشــاره به اینکه در دولت نیز تأکید رئیس 
جمهور، هماهنگی میان نهادها و دســتگاه های 
ذی ربط در پشــتیبانی از تولید است، یادآور شد: 
هماهنگی بسیار خوبی میان وزارت صمت، جهاد 

کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی 
وجود دارد.

تغییر برخی سیاست ها برای حمایت از 
واحدهای تولیدی با تعامل با بانک مرکزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جهت 
تغییر برخی سیاست ها برای حمایت از واحدهای 
تولیدی، در تعامل با بانک مرکزی تالش خواهیم 

کرد.
رزم حســینی گفت: علی رغم همــه تحریم ها و 
 مشکالت اما به سمت فراوانی کاال، افزایش تولید، 
سه شــیفته کردن واحدها، تکمیــل زنجیره ها 
و فعال ســازی واحدهــای راکــد و ظرفیت های 
خالی حرکــت خواهیــم کــرد. وی همچنین 
اعالم کرد: مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران در خصوص احیای 
واحدهــای راکــد و غیرفعال سراســر کشــور 
 مســئولیت دارد و این مهم را در دستور کار قرار 

می دهد.

باور کنیم که در جنگ اقتصادی قرار 
داریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید باور کنیم 
که در یک جنگ اقتصــادی تمام عیار قرار داریم 
و عالوه بــر تحریم ها، کرونا هم اضافه شــده که 
هزینه های درمان و ســالمت را به کشور تحمیل 

کرده است.
رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: اما با وجود همه 
این مشکالت کمبود کاالیی در کشور وجود ندارد.

ضمن حفظ پایه پولی شرایط و مسیر 
واردات مواد اولیه را تسهیل می کنیم

وی با اعالم اینکه اعمــال برخی محدودیت ها در 
بانک مرکزی به ســبب کمبود منابع ارزی بوده 
است، گفت: این موضوع به فعاالن اقتصادی فشار 
آورده است اما درصدد آن هستیم که ضمن حفظ 
پایه پولی شرایط و مسیری را فراهم و هموار کنیم 

تا واردات مواد اولیه به راحتی صورت گیرد.
وزیر صمت در خصوص بازرسی ها نیز بیان کرد: 

بازرسی از بازار باید توسط خود مردم انجام شود به 
این معنا که بازرسی ها باید مردمی و ثبات نسبی 

قیمت بر بازار ایجاد گردد.

آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه 
ماه آینده

رزم حسینی اعالم کرد: ظرف سه ماه آینده معادن 
حبس شده آزاد می شوند که ظرفیت جدید برای 

اشتغال و توسعه کشور است.

درصدد حذف بخشنامه های زائد و رفع 
موانع و بروکراسی ها هستیم

وی از تفویض اختیارات الزم به استان ها خبر داد 
و گفت: درصدد حذف بخشــنامه های زائد و رفع 

موانع و بروکراسی های سخت اداری هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در بخش دیگری 
از این نشست از استاندار و رئیس سازمان صمت 
فارس خواســت پیگیر موارد مطروحــه در این 

جلسه باشند.

با تصمیم بانک مرکزی، صرافی های ملی و توســعه صادرات تا اطالع 
ثانوی مسئول دریافت ارز حاصل از صادرات بصورت اسکناس هستند؛ 
ضمن اینکه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال های ۹۷ و ۹۸ در 

صرافی های بانکی انجام می شود.
محسن بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات ایران از 
دریافت ارز حاصل از صادرات توسط صرافی توسعه صادرات تا اطالع 
ثانوی خبر داد و گفت: رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال های 

۹۷ و ۹۸ انجام می شود.
بنابراین صرافی  های توسعه صادرات و ملی به عنوان صرافی  های منتخب 
تا اطالع ثانوی ارز حاصل از صادرات ســال های یادشده را به صورت 

حواله و اسکناس با نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی دریافت 
می  کنند.

گفتنی است، سایر بانک ها و صرافی های بانکی نیز به صورت حواله می 
توانند ارز حاصل از صادرات را دریافت کنند.

بوالحسنی اعالم کرد: دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدات صادراتی 
جاری تا سقف  های تعیین شده توسط بانک مرکزی کماکان ادامه دارد 
و برای دریافت اسکناس به منظور رفع تعهد ارزی سنوات گذشته، در 
انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی و دریافت اطالعات در مورد میزان 

و نرخ آن هستیم.
وی در مــورد اظهارنظرهــای اعالم شــده در مــورد عــدم وجود 

مکانیزم الزم برای بازگشــت ارز از کشــورهای عراق، پاکســتان و 
افغانســتان، گفت: صرافــی توســعه صــادرات با ایجاد شــبکه -

 هــای الزم کار انتقــال ارز از کشــورهای مذکــور را انجــام 
می دهد.

مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات ایران در مورد صادرات ریالی، 
اظهار داشــت: موضوع مســتثنی بودن صادرات ریالی به کشورهای 
عراق و افغانستان منتفی شده است و به موجب بخشنامه های ابالغی، 
مابه ازای هرگونه صادراتی صرفاً به صورت ارزی خواهد بود و همچنین 
تسویه تعهدات مربوط باید همانند صادرات به سایر کشورها به صورت 

ارزی ایفاد شود.

وزیرصنعت:موانعتولیدوامضاهایطالییحذفمیشوند

تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی

رفعتعهدارزی97و98تااطالعثانویتوسطصرافیهایبانکیانجاممیشود

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز گذشته شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۴ میلیون تومان، نیم سکه ۸ میلیون تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز 
۱۹۰۰ دالر و ۲۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۹ تومان است.
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تاثیر ناچیز قوانین جدید بر بازار موبایل
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه

در حال حاضر با توجه به شرایطی که کرونا برای مسافرت ها ایجاد کرده ورودی مسافر نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین تعداد محدودی مسافر به کشور وارد می شوند و میزان ورود گوشی نیز به کشور کاهش چشمگیری داشته است. 
بنابراین آنطور که انتظار می رفت در شرایط عادی طرح مورد نظر در بازار تاثیر داشته باشد اتفاق نخواهد افتاد. اما به هر ترتیب این موضوع می تواند در بازار موبایل تاثیر خود را بگذارد و این شروط جدید حتی با اعالم خبرهای مربوط به آن 
نیز تاثیرگذار خواهند شد.  به هر حال با اجرای طرح رجیستری آرامشی در بازار موبایل بوجود آمد. این طرح توانست آرامش را به صنف موبایل فروش ها برگرداند و برای کاربران خیلی تفاوتی نداشت. طرح رجیستری اگر در شرایطی انجام 
بگیرد که دولت کاال را تامین کند و در مغازه ها به وفور پیدا شود، آن زمان همه راضی هستند. البته این مساله صرفا برای صنف ما نیست و تمام صنف ها اکنون این مشکل را دارند. کاال در کشور کم شده و حتی کاالهای داخلی که درصدی از 
قطعات آن خارجی هستند، به مشکل برخورده اند. با این قانون می توانیم پیش بینی کنیم که میزان تخلفات به حداقل خود خواهد رسید و کمتر کسی می تواند با سواستفاده از شرایط موجود گوشی غیرقانونی وارد کشود کند. در بسیاری 

از کشورهای دنیا امر رجیستری گوشی تلفن همراه در همان فرودگاه و در بدو ورود مسافر به کشور انجام می شود و ایران نیز باید در همین راستا قدم بردارد.

طی توافق سازمان برنامه و بودجه و چند بانک تسهیالت 
۱۰۰۰ میلیاردی با سود ۱۵ درصد در اختیار زعفران 
کاران قرار خواهد گرفت. سازمان برنامه و بودجه میزبان 
نمایندگانی از حوزه کشاورزی، مجلس و مدیران عامل 
بانک های ملت، کشاورزی و توسعه تعاون بود که برای 
انعقاد تفاهم نامه ای جهت حمایــت از زعفران کاران 

گرده هم آمدند.
طبق آنچه که پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان 
برنامه و بودجه - در رابطه با این قرارداد اعالم کرد که قرار 
شده تا به منظور حمایت از زعفران کاران و چالش هایی 
که در این رابطه وجود داشته تسهیالتی برای اعطا به 
تولیدکنندگان و صادر کنندگان در این بخش اختصاص 

پیدا کند.بر این اساس ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در نظر گرفته شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن را بانک 
کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد تومان بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد 
تومان دیگر را بانک توسعه صادرات تامین مالی خواهد 
کرد. با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تسهیالت ۱۸ 
درصد اســت برای حمایت از تولید کنندگان و صادر 
کنندگان زعفران ســازمان برنامه و بودجه سه درصد 
از این سود را تعهد کرده و دریافت کنندگان تسهیالت 
با نرخ ۱۵ درصد برخواهند گرداند.مدیران عامل بانک 
هایی که در این مراسم حضور داشتند نیز با حمایت از 
تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران آن را با توجه به 

شرایط موجود از مزیت های نسبی صادراتی دانستند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک از تعیین عوارض ۲۵۰۰ 
تومانی برای هر کیلو گرم صادرات تخم مرغ خبر داد.
با افزایش سرســام آور قیمت تخم مرغ دولتمردان و 
دســتگاه های متولی برای صادرات تخم مرغ شرایط 
جدیدی وضع کردند. براین اساس صادرات تخم مرغ 
عالوه بر آنکه صرفا با مجوز وزارت جهاد کشــاورزی 
امکان پذیر است، مســتلزم پرداخت ۲۵۰۰ تومان 

عوارض برای هر کیلوگرم شده است.
در بخشنامه علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات 
گمرک به گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه 
شماره ۶۳۶۵۰۸/۹۹/۸۳ مورخ ۰۳/۰۶/۹۹ موضوع لغو 
عوارض صادراتی تخم مرغ )صرفا تا پایان شهریورماه(، 
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۱۶۰۵۰۳/۶۰ 

مورخ ۱/۷/۹۹ سرپرست محترم برنامه ریزی، تأمین، 
توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منضم به تصمیمات جلسه مورخ ۲۶/۶/۹۹ در خصوص 
تعیین تکلیف کاالهای اساسی و ضروری و نامه وزیر 
محترم جهاد کشاورزی به شماره ۱۵۴۵۵/۲۰ مورخ 

۲۹/۶/۹۹ ارسال و اعالم میدارد:
۱- صادرات تخم مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد 
کشاورزی )دفتر توسعه صادرات( می باشد.۲- پس از 
اخذ مجوز فوق الذکر، انجام تشریفات صادرات مستلزم 
اخذ عوارض صادراتی به میزان ) ۲۵۰۰۰ ریال به ازای 
هر کیلو گرم فعال در مهر ماه( میباشد. مقادیر عوارض 
صادراتی ماههای بعد نیز پس از اعالم از سوی وزارتخانه 

ذیربط، متعاقبا ابالغ خواهد شد.

طبق اعالم معاون فنی گمرک در سال گذشته بیش از ۴۰ 
میلیون تردد در گمرک های کشور به ثبت رسیده است.   
مسافران مقیم سایر کشورها با تابعیت ایرانی یا خارجی به 
صورت روزانه به دلیل گردشگری و یا بازرگانی به ایران سفر 
کرده و پس از مدتی اقامت کشور را ترک می کنند. از سوی 
دیگر ایرانیان داخل نیز به منظور زیارت، تفریح و یا تجارت 
به خارج از کشور ســفر می کنند که این ترددها با توجه 
به امکانات و تســهیالت مرزهای ورود و خروج به صورت 
هوایی، دریایی، جاده ای ریلی انجام می شود.   اعالم آخرین 
وضعیت ترددهای مســافری در مرزهای ایران از سوی 
مهرداد ارونقی -معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که 
در سال گذشته ۴۰ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۶۱ مورد تردد 
در گمرکات کشور به ثبت رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۷، 

۹.۴۱ درصد افزایش داشــته اســت.  وی با اشاره به آمار 
دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات گمرک گفت:  در بین 
گمرک ها، فرودگاه امام خمینی )ره( با بیش از ۶ میلیون و 
۷۵۸ هزار تردد و سهم ۱۶.۵۹ درصد از کل ترددها در رتبه 
اول قرار دارد.   ارونقی افزود: گمرک فرودگاه قشم با بیش 
از ۶ میلیون و ۴۵۴ هزار و سهم ۱۵.۸۴ درصدی و مهران 
با ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تردد و ســهم ۱۵.۶۳ درصدی از 
کل ترددها در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. معاون فنی 
گمرک با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون و 
۷۴۷ هزار مسافر به ایران وارد و بالغ بر ۲۰ میلیون مسافر 
خارج شده اند یادآور شــد که تعداد مسافرین ورودی به 
کشور اعم از ایرانی و خارجی حدود ۷۴۴ هزار و ۸۰۰ نفر 

بیشتر از تعداد مسافرین خروجی بوده است.

شام گاه چهارشنبه نهم مهرماه، با حضور دکتر واعظی، رییس 
دفتر و دکتر ستاری، معاون علمی و فن آوری رییس جمهور، 
در گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تأمین مالی 
نوآوری کشور، از بانک آینده به عنوان بانک برتر قدردانی شد. 
در این گردهمایی که در محل ساختمان صندوق نوآوری 
و شکوفایی برگزار شــد، دکتر مرادی و مجاهدی اعضای 
هیأت مدیره بانک آینده و خانم دکتر فخریان، رییس اداره 
اعتبارات خرد و متوســط حضور داشتند. معاونت محترم 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی به پاس خدمات شایسته بانک آینده در امر تأمین 
مالی شرکت های دانش بنیان و کوشش مجدانه و ارزشمند 
در توسعه نظام تأمین مالی نوآورانه و دانش محور، با اهدای 
لوح سپاس، از این بانک، تقدیر نمود. در بخشی از این لوح 
سپاس، که با امضای دکتر سورنا ســتاری معاون علمی و 
فن آوری رییس جمهور و دکتر علی وحدت، رییس هیأت 

عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی است، خطاب به دکتر 
فطانت، مدیرعامل بانک آینده، ذکر شده است: »امید است 
با اتکال به ایزد متعــال و جد و جهد جناب عالی و مجموعه 
مدیران و کارکنان گران قدر بانک آینده در فراهم سازی ابزارها 
و راه کارهای خالقانه و کارآمد در حمایت از کاربردی کردن 
دانش و تجاری ســازی نوآوری ها، شاهد جهش در اقتصاد 
دانش بنیــان و تحقق اهداف عالیه و اقتصــاد مقاومتی در 
توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم«. به استناد 
گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی، ارائه خدمات مالی و 
اعتباری بانک آینده به شــرکت های دانش بنیان، از طریق 
اعطای تسهیالت و صدور انواع ضمانت نامه، اشتغال جدید 
را برای ۱۶۲ نفر و حفظ و تثبیت اشتغال را برای ۸۲۴۰ نفر 
فراهم نموده است؛ که این امر، سبب صرفه جویی ارزی ۱۱۱ 
میلیون دالری و کمک به فــروش ۱۶.۵۸۹ میلیارد ریالی 

محصوالت دانش بنیان صنایع کشور شده است.

در حالی شرایط جدیدی برای 
رجیستری موبایل ها در مبادی 
ورودی کشور اعالم شده است 
که کارشناسان بازار تلفن همراه 
معتقدند شروط جدید می تواند 
مقدمه ای برای رونق ورود موبایل گران قیمت به ویژه آیفون 
به کشور باشد. سخنگوی گمرک در جدید ترین اظهار نظر 
اعالم کرده که از ۱۲ مهر ماه رجیستر تلفن همراه مسافری 
صرفا در مبادی ورودی و حضوری خواهد بود و مســافران 
باید مدارک خرید را به همراه داشته باشند. ورود گوشی های 
مسافری به بازار در چند سال گذشته دستخوش تغییرات 

گوناگونی شده است. دلیل اصلی آنهم سوء استفاده برخی از 
این روش است. برای نمونه براساس گزارشی که اخیرا منتشر 
شده خرید امتیاز گذرنامه برای رجیستر کردن تلفن همراه 

در ماه های اخیر، رونق زیادی داشته است.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران، از روز دوازدهم مهرماه اظهار 
و ثبت تلفن همراه مسافرین در لحظه ورود به کشور انجام 
می شــود. علی وکیلی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران 
در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعالم کرد، از روز ۱۲ مهر 
سال جاری،  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفا در محل 
مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص 
غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به 
کشور انجام می گردد. گفتنی است واردات موبایل مسافری 
عمال نیاز به ثبت سفارش ندارد، بر این اساس شواهد حاکی 
از افزایش ورود موبایل های گران قیمت از طریق مسافری 

و انجام رجیســتری در گیتهای گمرک ورودی می باشد. از 
طرفی دیگر در حالی قرار است  رجیستری موبایل به صورت 
آنالین و چند روز پس از ورود به کشور لغو می شود که روح 
اله لطیفی سخنگوی گمرک کشور گفته بر اساس تصمیم 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مصوبه ۲۷ مرداد ماه و در 
راستای جلوگیری از سواستفاده از اطالعات مسافرین ورودی 
برای رجیستری گوشــی موبایل، اظهار و ثبت تلفن همراه 
مسافرین، صرفا در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز 
هویت دقیق و تشــخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات 
گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام شود. به گفته لطیفی 
مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته 
باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش 
گمرک همکاران گمرکی نسبت به پذیرش ارزش کاال و ادامه 
تشریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش 

گمرک، تصمیمات الزم را اخذ کنند. »مهدی یوســفیان« 
کارشناس ارشد سامانه همتا در این رابطه می گوید: شکل ثبت 
گمرکی است چرا که در کاالی تلفن همراه دوره ای سه ماهه به 
نام دوره خاکستری گذاشته شده که مسافر می تواند به جای 
اینکه موبایل خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستری 
کند و هزینه های آن را پرداخت نماید، می تواند چند هفته بعد 
این کار را به صورت غیر حضوری انجام دهد. افراد قاچاقچی 
هم اطالعات مســافرین را می خرند و یا آنها را می دزدند و 
خرید و فروش سیم کارت با نام اطالعات پاسپورتی آن انجام 
می دهند و در سامانه گمرک اطالعات را ثبت می کنند، ما در 
سامانه همتا این اطالعات پرداختی و هویتی را می بینیم و ملزم 
به ثبت گوشی هستیم. اگر می خواهیم روند اصالح شود باید 
گمرک روند ثبت مسافری گوشی را به صورت آنی انجام دهد، 

مانند همه جای دنیا.«

با لغو رجیستری آنالین، رجیستر گوشی مسافری  در مبادی ورودی و حضوری می شود

پایان قاچاق موبایل؟       
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران تا ماه 
آگوست سال جاری میالدی، ۲۷.۹۱ مگابیت  بر ثانیه 
که رتبه ایران را با دو پله صعود نسبت به ماه گذشته، به 
۷۲ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است.سرعت اینترنت از 
مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی 
از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می شود. 
در ایران در حالی که تا چندین سال پیش برخی معتقد 
بودند فناوری اطالعات و اینترنت، جزو کاالهای لوکس 
است و اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای دسترسی مردم 
کافی است، اکنون دیگر کمتر کسی از اهمیت استفاده 
از اینترنت غافل است و فناوری اطالعات به پدیده ای 

ضروری در زندگی افراد تبدیل شده است.
طبق اطالعات وب سایت Speedtest که شاخص های 
جهانی اینترنت را در کشــورها بررســی می کند. در 
ماه ژانویه ســال ۲۰۲۰، متوســط جهانی ســرعت 
دانلود اینترنــت موبایل در تمامی کشــورها، ۳۱.۹۵ 
مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود، ۱۱.۳۲ 
مگابیت برثانیه بود. متوســط جهانی ســرعت دانلود 
اینترنت پهن باند ثابت نیز در تمامی کشورها، ۷۴.۲۳ 
مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود، ۴۰.۷۹ 

مگابیت برثانیه اعالم شد.
در حال حاضر و طبق آخرین آمار منتشرشــده تا ماه 
آگوست ۲۰۲۰، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت 
موبایــل، ۳۴.۸۲ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۰.۹۹ مگابیت برثانیه 

و تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه است. است. همچنین در حوزه 
اینترنت ثابت، متوسط جهانی سرعت دانلود، ۸۴.۳۳ 
مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۴۴.۱۰ 
مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۲ میلی ثانیه است.رتبه یک 
تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه آگوست ۲۰۲۰، 
به ترتیب به کره جنوبــی )۱۱۳.۰۱ مگابیت برثانیه(، 
چین )۱۱۱.۲۶ مگابیت برثانیه(، امارات متحده عربی 
)۱۱۱.۱۳ مگابیت برثانیه(، قطر )۸۸.۰۷ مگابیت برثانیه( 
و عربســتان )۷۷.۵۵ مگابیت برثانیــه( تعلــق دارد. 
همچنین رتبه یک تا پنج اینترنــت پهن باند ثابت در 
جهان، به ترتیب به سنگاپور )۲۱۸.۰۷ مگابیت برثانیه(، 
هنگ کنگ )۲۰۵.۶۹ مگابیت برثانیه(، رومانی )۱۷۵.۳۹ 
مگابیت برثانیه(، تایلنــد )۱۷۳.۴۱ مگابیت برثانیه( و 

سوییس )۱۷۰.۶۷ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
اینترنت موبایــل ایران در مــاه ژانویه ســال ۲۰۲۰ با 
متوسط ســرعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه در رتبه 
۷۰ قرار داشــت، در بخش اینترنــت پهن باند ثابت نیز 
ایران با متوسط ســرعت دانلود ۱۸.۴۱ مگابیت برثانیه، 
جایگاه ۱۲۲ جهانی را کســب کرده بود.در حال حاضر 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۷.۹۱ 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۱.۸۵ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۲ از میان 
۱۴۰ کشور رسانده و در مقایسه با رتبه ۷۰ در ژانویه سال 
جاری میالدی، حاکی از سقوط ۲ رتبه ای و در مقایسه با 

ماه گذشته، حاکی از صعود ۲ رتبه ای است.

در حالی نظارت هــای بازار 
به گفته مسئوالن روز به روز 
افزایش می یابد کــه در بازار 
خودرو شــاهد رکوردشکنی 
قیمت پراید و عبور قیمت این 
خودروی پرطرفدار از مرز ۱۴۵میلیون تومان هستیم. در 
بازار خودرو پژو ۲۰۰۸، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان 
خرید و فروش می شــود که میزان افزایش قیمت آن از 
ابتدای تابستان سال جاری تاکنون ۵۸۰ میلیون تومان 
بوده است. قیمت سراتو مونتاژ داخل نیز از یک میلیارد 
تومان گذر کرد.  نظارت هایی که در بازار خودرو باید وجود 
داشته بپاشد تنها در حد حرف مانده و سودجویان نیز به 
تهدیدهای توخالی مسئوالن در این بازار عادت کرده اند. 
افزایش روزانه قیمت خودروهــا بخصوص خودروهای 
داخلی بر اساس پایش، تجمیع و تحلیل قیمت های اعالم 
شده از سوی نمایندگی ها، قیمت معامالت انجام شده در 
بیش از ۱۵۰ نمایشگاه فعال سطح کشور و مراکز خرید و 
فروش پایتخت و نیز بررسی های میدانی در بازار خودرو 
به صورت روزانه استخراج می شــود.  عبور قیمت پراید 

۱۱۱از مرز ۱۴۵میلیون و رسیدن نرخ پژو۲۰۶ تیپ ۲ 
به بیش از۲۴۰ میلیون تومان را در شــرایطی شاهدیم 
که شــیب افزایش قیمت در بازار خودروهای مونتاژی 
به مراتب بیشــتر از خودروهای تولید داخل بوده است. 
افزایش دوبرابری قیمت برخی خودروهای تولید داخل 

و رشد ۲ تا ۳ برابری نرخ خودروهای مونتاژی از ابتدای 
امسال تاکنون، چشم انداز قیمت ها را در بازار خودرو در 
طول نیمه دوم امسال تیره و تار کرده است. کارشناسان 
بازار خودرو معتقدند که به هر حال تا اینجا به نظر می رسد 
که تا انتهای زمستان خودرویی زیر ۲۰۰ میلیون تومان  

نخواهیم داشت، و این مساله به معنای آن است که بازار 
به نقطه توقف خیلی نزدیک است و چون مردم هیچگونه 
درآمدی برای خرید خودرو ندارند و حجم معامالت آنقدر 
کاهش پیدا می کند که بازار متوقف می شود و کارخانجات 

احتماالً دچار مشکالت اساسی خواهند شد.

ركورد شکنی  قیمت  خودرو  و  خواب   سنگین نهادهای  نظارتی   ادامه   دارد

رکوردشکنی قیمت ها در بازار خودرو
پژو 2008  ،  یک   میلیارد  و  150  میلیون   و  پراید 145 میلیونی  شد                                                      ثبت  ركوردهای  قیمتی جدید  در خودروهای  مونتاژی

وضعیتی وخیم تر در انتظار بازار خودرو
فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو

اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه هم به بازار خودرو نگاهی داشته باشیم تا پایان سال جاری قیمت تیبا در حاشیه بازار کمتر از ۱۱۰ میلیون و نرخ پژو ۲۰۶ تیپ دو ساده پایین تر از ۱۵۰میلیون تومان نخواهد شد. هرچند قیمت این خودروها در 
بازار در شرایط حاضر بسیار گرانتر از این قیمت هاست و باز هم تاکید می شود که اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم این قیمت ها را متصور شده ایم. در حال حاضر قیمت تیبا ۱۶۰ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ دو ساده ۲۲۰ میلیون 
تومان در بازار قیمت خورده است. قیمت ها در بازار خودرو هنوز افزایشی است. در واقع مبنای قیمت گذاری در شش ماهه اول سال تا این حد افزایش قیمت نبود اما با توجه به رشد پایه پولی به نظر می رسد که وضعیت وخیم تر قیمتی در بخش 
خودرو در آذر ماه در پیش داشته باشیم. به هر ترتیب حرکت اقتصاد به گونه ای است که به رشد  نقدینگی و تورم و در نهایت افزایش قیمت خودرو و سایر کاالهای مصرفی و سرمایه ای منجر خواهد شد. اما باشد هشدار بدهیم که فعاالن کف بازار 
علت گرانی نیستند. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی علت گرانی خودرو هستند. چراکه اگر فرض کنیم که فعاالن کف بازار علت گرانی خودرو باشند، همین افراد می توانند در بازار بورس حضور داشته باشند و دوباره کار خود 
را از سر بگیرند. متاسفانه دولت در چند سال گذشته هیچ یک از هزینه های خود را کاهش نداده و گرانی خودرو دلیلی به جز اقتصاد کالن ندارد. علت افزایش روزانه قیمت خودرو در آغاز گشایش بازار همانطور که بارها هشدار داده ایم انتظارات 
تورمی نیز هست. اقتصاد با تورم مواجه است. ضمن این که در چهل روز گذشته شاهد توقف معامالت در بازار خودرو بوده ایم. با این شرایط برخی که انتظار داشتند تا خودروهای خریداری شده را با قیمت باالتر بفروشند اما به دلیل نبود مشتری 
و تشدید انتظارات تورمی عمال خودروها در پارکینگ ها زمین گیر شده اند. به عبارتی با توجه به افزایش تورم و رکود حاکم بر بازار خودرو در آینده نیز کسی قادر نخواهد بود تا این خودروها را با قیمت های اعالم شده در بازار بفروشد زیرا با توجه 

به کاهش درآمد و قدرت خرید، برای این گونه خودروها مشتری چندانی وجود نخواهد داشت. البته با وجود تاثیر منفی شیوع کرونا بر کسب و کارها و درآمدها، افزایش قیمت خودرو نیز امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد

صعود ۲ رتبه ای سرعت اینترنت موبایل ایران

تسهیالت ۱۰۰۰ میلیاردی برای زعفران کاران

جزئیات تردد ۴۰ میلیون مسافر در مرزهای ایران 

قدردانی صندوق نوآوری و شکوفایی از بانک آینده به 
عنوان بانک برتر در تأمین مالی شرکت های دانش بنیان
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رییس جمهور گفت: براساس آمار، رشد اقتصاد دیجیتال در ۶ ماهه 
امسال نســبت به ســال قبل چند برابر بوده که برای رعایت اصول 
بهداشتی و کاستن از تماس ها در این شرایط سخت بسیار نقش آفرین 

بوده است.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه کرونا فقیر و غنی نمی شناسد و 
مقابله با آن نیازمند عزم ملی با احساس مسوولیت اجتماعی و اخالقی 
همگانی است، اظهارداشــت: تنها راه مقابله با کرونا و قطع زنجیره 
انتقال آن، پیشگیری است و این پیشــگیری با مشارکت همه افراد 
جامعه امکان پذیر است.رئیس جمهور گفت: باید کاری کنیم که در 
کشــور همدلی، هماهنگی و هم افزایی تقویت شود و همه دست به 
دست هم بدهیم تا در شرایط کنونی مقابله با کرونا، هم سالمت و هم 

معیشت مردم را تامین کنیم.
رئیــس جمهــور در ادامه از همــه بخش ها از جمله شــرکت های 
دانش بنیان که در زمینه تحقیقات تولید واکسن و ساخت تجهیزات 
مورد نیاز مراکز درمانی برای مقابله با بیماری کرونا، تالش می کنند، 

قدردانی کرد و گفت: شــرکت های دانش بنیان در این زمینه تالش 
زیادی کردند و دســت یافتن به تولید اولین واکسن انسانی از سوی 

این شرکت ها جای تقدیر دارد.
روحانی همچنین عملکرد بخش های اقتصادی و تولیدی کشور برای 
رفع نیاز کاالهای ضروری و اساسی مردم را شایسته تقدیر دانست و 
گفت: در حالی که اقتصاد کشور پیشرفته ای مانند آلمان در اثر شیوع 
ویروس کرونا با مشکل مواجه شــده، در کشور ما با تالش و کوشش 
شرکت های تولیدی و بخش های اقتصادی، اقتصاد ما شرایط بهتری 
دارد و امیدواریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور بدون نفت و یا 

با نفت مثبت بشود.
رئیس جمهور همچنین از بخش اقتصاد دیجیتال کشور تشکر کرد 
و گفت: براســاس آمار رشــد این بخش در ۶ ماهه امسال نسبت به 
سال قبل چند برابر بوده است و اقتصاد دیجیتال برای رعایت اصول 
بهداشتی و کاستن از تماس ها در این شرایط سخت بسیار نقش آفرین 

بوده است.
روحانی همچنین از نقش همه رسانه ها بویژه صدا و سیما در زمینه 

بیان واقعیت ها و آمار و همچنین اطالع رســانی و آموزش در زمینه 
مقابله با کرونا و همچنین خنثی کردن تالش رسانه های بیگانه برای 
هراس افکنی و ایجاد بی اعتمادی در کشور قدردانی کرد و گفت: کار 
اصلی ما ایجاد همدلی، هم افزایی و همکاری است تا در این شرایط 
سخت برغم تحریم ها و کمبودها سالمت و معیشت مردم را تضمین 

و تأمین کنیم.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با اشاره به گزارش های آماری 
ارایه شده از وضعیت بیماری در اســتان های مختلف کشور، گفت: 
نمودارها به خوبی نشان می دهند با کاهش رعایت ها و نادیده گرفتن 
پروتکل های بهداشتی بالفاصله با افزایش بیماری مواجه می شویم 
به همین خاطر برای شکست کرونا نیاز به یک عزم ملی با احساس 

مسئولیت اجتماعی و اخالقی داریم.
وی با بیان اینکه کاهــش انضباط اجتماعی ما را با مشــکل مواجه 
می کند، گفــت: باید مراقبت هــا و نظارت هــا را افزایــش دهیم 
 و حتی بــرای تخلفــات، جرایم اختصــاص دهیم و بــا متخلفین 

برخورد کنیم.

ســخنگوی صنعت برق گفت: آگهی مزایده فروش برق 
حاصل از تولید توربین های انبساطی نیروگاه های رامین 
اهواز و شهیدمنتظری اصفهان برای استخراج رمزارزها 
منتشر شد. »مصطفی رجبی مشــهدی« افزود: آگهی 
مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین های انبساطی 
نیروگاه های رامین اهواز و شهیدمنتظری برای استخراج 
رمزارزهادر این مرحله در سامانه ستاد)سامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir الکترونیکی دولت( به نشــانی
منتشر شده است و آگهی مزایده مربوط به نیروگاه نکا نیز 

اواخر هفته جاری منتشر می شود.
وی ادامه داد: ایجاد منابع پایدار درآمدی در سال های اخیر 
را یکی از اهداف اصلی صنعت برق ایران برشمرد و افزود: 
نوسان های شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق 
به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه ها 
در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود که بر ابعاد 

آن به صورت ماهانه افزوده می شود.
سخنگوی صنعت برق استخراج رمزارزها و فروش برق 
مورد نیاز آن را یکی از راه های کسب درآمد در بخش برق 
برشمرد و گفت: براساس قوانین و مقررات ابالغی هیات 

وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای 
نیروگاه های توربین انبساطی برای تولید رمزارز استفاده 
شود. رجبی مشهدی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود 
در این بخش اســتفاده از انرژی تولیــدی توربین های 
انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت برای 
تولید برق در آن استفاده نمی شود و تنها از طریق جریان 
گاز برق تولید می شــود. از ســوی دیگر برق حاصل در 
شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می شود و به شبکه 
سراسری متصل نیست. وی با تاکید بر اینکه در سه نیروگاه 
رامین اهواز، نکا و شهیدمنتظری تجهیزات مربوط نصب 
شده است، گفت: در این سه نیروگاه بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات 
ظرفیت تولید برق از توربین انبساطی وجود دارد که در این 

مرحله ۱۵ مگاوات برای رمزارز در نظر گرفته شده است.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشــان کرد: آخرین مهلت 
برای حضور در مناقصه نیروگاه رامین چهاردهم مهرماه و 
مناقصه نیروگاه شهیدمنتظری نیز بیستم مهرماه خواهد 
بود.رجبی مشهدی ادامه داد: درصددیم که درآمد حاصل 
از این بخش برای نوسازی و بهســازی نیروگاه ها مورد 

استفاده قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی 
ایران اظهار داشت: فیلترینگ اینستاگرام باعث اثرات مخرب 
مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسب و 
کارهای اینترنتی، و کل اقتصــاد خواهد بود. ما حدود ۲۴ 
میلیون کاربر اینستا داریم که بر اساس برآوردها، ۳۷٪ از 
آنها حداقل یک بار روی اینستا خرید و فروش انجام داده اند، 
و این بازاری افزون بر ۵ هزار میلیارد تومان در سال است. 
افشین کالهی در مورد اخباری مبنی بر احتمال فیلترینگ 
اینستاگرام و تاثیر آن بر کسب وکارها اظهار داشت: به هر 
حال نگرشــی در حاکمیت وجود دارد که به دنبال ایجاد 
محدودیت در فضای مجازی و خصوصا برای شــبکه های 
اجتماعی بوده و هست، و این موضوع را در محافل و جلسات 
مختلف مطرح و دنبال می کنند. اما اینکه اخیرا مصوبه یا 
برنامه ای برای فیلترینگ اینستاگرام وجود داشته باشد، 
حداقل من از آن بی اطالع هســتم.وی ادامه داد: ما تجربه 
فیلترینگ را قبال در مورد شــبکه های دیگر مثل توییتر، 
فیسبوک و تلگرام داشته و نتیجه را دیده ایم. به نظر می رسد 
که فیلتر کردن این شــبکه ها فقط پروسه را کمی سخت 
کرده یا باعث رونق رقیب آنها شده، اما باعث موفقیت در عدم 

استفاده مردم از آنها نشده است وتنها وقت و هزینه بیشتری 
را از آنها گرفته است.کالهی تصریح کرد: در مورد اینستاگرام 
هم همین اتفاق خواهد افتاد. این تصور که فیلترینگ باعث 
فضای مجازی ســالم تر یا رونق گرفتن شبکه های مشابه 
داخلی خواهد بود، تفکر نادرستی است. رئیس کمیسیون 
کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 
تاثیر فیلترینگ احتمالی اینستاگرام بر کسب وکارها اظهار 
داشت: فیلترینگ اینستاگرام باعث اثرات مخرب مستقیم 
و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسب و کارهای 
اینترنتی و کل اقتصاد خواهد بود. ما حدود ۲۴ میلیون کاربر 
اینستا داریم که بر اساس برآوردها، ۳۷٪ از آنها حداقل یک 
بار روی اینســتا خرید و فروش انجام داده اند و این بازاری 
افرون بر ۵ هزار میلیارد تومان در ســال است. عضو اتاق 
بازرگانی ایران خاظرنشان کرد: اما نکته مهم تر، این است 
که این گونه تصمیمات فضای اقتصادی این حوزه را ناامن 
می کند و باعث خروج سرمایه ها از کسب و کارهای اینترنتی 
خواهد بود، چرا که امنیت اولین نیاز هر فعالیت اقتصادی 
است. ضمن اینکه یکی از بهترین ابزارهای ارتباط مستقیم 

با مشتریان از دست می رود.

رییس جمهور خبر داد

رشد چند برابری اقتصاد دیجیتال در ۶ ماهه امسال

اینستاگرام بازار ۵ هزار میلیارد تومانی دارداستفاده از برق نیروگاه ها برای استخراج رمزارز
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 کسب و کار

اتحادیه كشوری كسب وكارهای مجازی هزار و 847 
پروانه كسب صادر كرده است

اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی براساس گزارش جدید خود از آبان ۹۶ 
تا شهریورماه ۹۹، هزار و ۸۴۷ پروانه کســب برای کسب وکارهای مجازی صادر 
کرده است. طبق این گزارش همچنین فروشگاه های بزرگ چون پوشاک، کیف 
و سیسمونی کودک، لوازم خانگی و لوازم سفر و غیره با ۹/۱۸درصد در این سال ها 
بیشــترین تعداد پروانه را دریافت کرد ه اند. در میان شهرهای مختلف کشور نیز 
در تهران، اصفهان، البرز، فارس و خراســان رضوی بیشترین پروانه های کسب 
توسط اتحادیه صادر شده است. از نظر میزان پراکندگی پروانه های صادر شده در 
رسته های مختلف از طرف اتحادیه، ۴/۴۳ درصد از پروانه توسط رسته های »عرضه 
انواع کاال و خدمات در فروشگاه های مجازی« دریافت شد. پس از آن ۱/۲۰ درصد 
از رسته های »عرضه انواع خدمات در فروشگاه های مجازی« پروانه کسب دریافت 
کردند و ۸/۶ درصد از »عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاه های مجازی« 

کمترین پروانه را دریافت کردند.
براساس این گزارش در تهران، اصفهان، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین 
پروانه های کسب توسط اتحادیه صادر شــده است. در شهرهای زنجان، لرستان، 
کهگیلویه بویراحمد،ایالم، اردبیل و سیستان و بلوچستان هم کمترین پروانه  های 
کسب صادر شــد. اتحادیه در بخش دیگری از گزارش خود به صورت جداگانه به 
وضعیت پروانه های صادر شده در ۳۱ استان پرداخته است. اگر بخواهیم شهرهایی 
که بیشترین پروانه کســب را دریافت کردند را بررســی کردیم،  ۲۹/۵۰ درصد 
کسب وکارهای عضو اتحادیه از استان تهران هســتند که تا شهریور ۹۹ اقدام به 
دریافت پروانه کســب خود کردند. ۹۱ درصد مردان و ۹ درصد زنان پروانه کسب 
دریافت کردند. در استان تهران فروشــگاه های بزرگ با ۲۵/۱۶ درصد بیشترین 
پروانه و کسب وکارهای عرضه کننده محصوالت مواد شیمیایی و صنایع وابسته 
با ۸۶/۰درصد کمترین پروانــه را از اتحادیــه دریافت کردنــد. ۷۳/۵  درصد از 
کسب وکارهای مجازی عضو اتحادیه از اســتان البرز هستند و تا شهریور ماه ۹۹ 
پروانه دریافت کردند. از این تعداد ۸۶ درصد مردان و ۱۴ درصد زنان را تشــکیل 
می دهد. در استان البرز کسب  وکارهای عرضه کننده محصوالت دیجیتال و لوازم 
برقی با ۴۴/۱۸ درصد بیشترین پروانه را دریافت کردند. کسب وکارهای حوزه »مواد 
شیمیایی و صنایع وابسته« و »تخفیف و جراحی آنالین« تقریبا هیچ پروانه ای در 
استان البرز کسب نکردند. اصفهان بعد از تهران دارای بیشترین پروانه کسب شده 
از اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی است. ۳/۷درصد از کسب وکارهای عضو 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی از استان اصفهان هستند. ۸۹ درصد از مردان و ۱۱ 
درصد از زنان تا شهریورماه ۹۹ در استان اصفهان پروانه کسب دریافت کردند. در 
این استان فروشگاه های بزرگ با ۱۷/۲۵ درصد بیشترین پروانه را دریافت کردند و 
کسب وکارهای حوزه مواد شیمیایی و صنایع وابسته هیچ پروانه ای کسب نکردند. 
استان فارس در لیست شهرهایی که بیشترین پروانه را دریافت کردند، در رده چهارم 
است. براساس گزارش اتحادیه، ۳۶/۵درصد از کسب  وکارهای عضو اتحادیه از اهالی 
استان فارس هستند. ۷۱ درصد از شــخصیت های حقیقی و ۲۹ درصد اشخاص 
حقوقی پروانه کسب از اتحادیه دریافت کردند. شهریور ماه ۹۹ در این استان برای 

۸۶ درصد از مردان و ۱۴ درصد از زنان از سوی اتحادیه پروانه صادر شده است.

اهدای جایزه جهانی شهرهای هوشمند به یک اپلیکیشن ایرانی
»اپلیکیشن دوچرخه« برنده WeGo شد

در چهارمین جایزه جهانی WeGo که توسط سازمان جهانی شهرهای هوشمند 
پایدار برگزار می شود، پروژه »اپلیکیشن دوچرخه« شــهرداری تهران، در بخش 
جابه جایی هوشمند، به عنوان برنده بخش Special Mention برگزیده شد. این 
پروژه که با همکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران و نیز با همکاری فنی یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شده 
و در اختیار شهروندان تهرانی قرار گرفته است، حائز شرایط الزم برای شرکت در این 
مسابقه و در نهایت توسط هیات داوری سازمان جهانی WeGo برگزیده شد. پروژه 
»اپلیکیشن دوچرخه« با هدف توسعه و تسهیل دوچرخه سواری و افزایش سهم 
دوچرخه از سفرهای درون شهری با استفاده از فناوری های هوشمند طراحی شده 
است. در این اپلیکیشن دوچرخه سواران می توانند به امکاناتی از جمله مسیریابی در 
شرایط مختلف و به اشتراک گذاری داده های خود با دیگر دوچرخه سواران دسترسی 
داشته باشند. اطالع از مسیرهای ویژه دوچرخه، پیمایش مسیر، شرکت در کمپین ها، 
اعالم مشکالت مسیر، اطالعات فروشــگاه ها و تعمیرگاه های تخصصی دوچرخه 

و همچنین ایستگاه های دوچرخه اشتراکی از دیگر امکانات این اپلیکیشن است.

سرمایه گذاری در شركت های دانش بنیان بیمه می شود
مدیرعامل بیمه آرمان خبر داد: طرح ملی بیمه سرمایه گذاری در شرکت های دانش 
بنیان با همکاری بیمه مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و بیمه 
آرمان اجرایی می شود. در مراسمی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس کل بیمه مرکزی، مشاور رئیس جمهور؛ 
تفاهم نامه طرح ملی بیمه سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان بین شرکت 

بیمه آرمان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسید.
پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان در حاشیه این مراسم گفت: در ماده سه قانون حمایت 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، وظیفه 
ای به صنعت بیمه محول شده است. وی افزود: در خصوص حمایت از فعالیت های 
شرکت های دانش بنیان؛ در این ماده عنوان شده: “ایجاد پوشش بیمه ای مناسب 
برای کاهش خطر پذیری محصوالت دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام 
مراحل تولید، عرضه و به کارگیری”. پیکارجو خاطرنشان کرد: به همین منظور از 
مردادماه ۹۸ با مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ارزیابی ریسک بین 
صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی و بیمه آرمان مقدمات اجرای این قانون 
فراهم آمد. مدیرعامل بیمه آرمان در تشریح بیمه ســرمایه گذاری گفت: یکی از 
مشوق های اصلی برای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان، تضمین سرمایه 
گذاری است، فرآیند سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان به عنوان یک ریسک 
شناسایی شده است. وی ادامه داد: چارچوب های بیمه ای برای پوشش این ریسک 
مورد ارزیابی قرار گرفته است که در صورت نیاز آئین نامه ای نیز در شورایعالی بیمه 
تدوین خواهد شد. مدیرعامل بیمه آرمان افزود: ما فرآیندهای سرمایه گذاری در طرح 
های مورد تایید و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری را پوشش 
خواهیم داد و این امر برای جذب سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان بسیار 
ارزشمند خواهد بود. وی در خاتمه گفت: سرمایه گذار با اطمینان خاطر از حفظ اصل 

سرمایه وارد سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد
استفاده از ظرفیت شركت های دانش بنیان در حوزه نفت و گاز

فریدون عباسی دوانی گفت: باید از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
برا بهره برداری بهتر از میادین نفت و گاز استفاده شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود: باید با تدوین برنامه هایی 
مشخص استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در حوزه نفت و گازاز میادینی 

که وجود دارد برای راندمان بیشتر تولید در این حوزه استفاده کرد.
 رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی دیروز برای بازدید از 

میادین نفت و گاز در استان ایالم به این استان سفر کردند.
اعضای کمیسیون انرژی مجلس در اولین برنامه خود دیروز از طرح لرزه نگاری سه 

بعدی میدان نفتی تنگ بیجار و پاالیشگاه گاز ایالم بازدید کردند. 

اخبار

حضورآنالیندانشبنیانهادرنمایشگاهنوآوریصنعتیاسلواکی/آخرینمهلتثبتنام
شرکتهایدانشبنیاندرنمایشگاهساالنهMatchmakingبراتیسالوایاسلواکیبهصورتآنالینحضورمییابند.نمایشگاهساالنهبراتیسالوادرحوزههاینوآوریصنعتی،

خودروسازی،دیجیتالومشاورهاقتصادیمتمرکزاستونمایشگاهسالجاریبهدلیلشیوعویروسکرونا۳۰مهرماه)۲۱اکتبر(بهصورتآنالینبرگزارمیشود.

مرکــز آمار ایــران در حالی 
قیمت اقالم خوراکی منتخب 
بــرای گروه هــای مختلف 
خوراکی در شهریور را اعالم 
کرد که پرواز قیمتی در اکثر 
این اقالم مشهود است. این در حالی است که آنچه در 
عمل شاهد هستیم این است که یک به یک این اقالم در 
حال پرگشودن از سفره خانوار هستند و دهک های اول 
تا هفتم که خط فقر را پررونق کرده اند این روزها برای 
خرید کاالهای مصرفی خود دست به عصا راه می روند.

وضعیت تورم کاالهای خوراکی در شهریور
در شــهریورماه اغلب کاالهای خوراکی با رشد قیمت 
نسبت به ماه قبل همراه بود و در بین آنها افزایش قیمت 
کره و تخم مرغ قابل توجه است. براساس گزارش مرکز 
آمار، در گروه نان و غالت ، اقالم »برنج خارجی درجه 
یک« و »شیرینی خشک« با ۴,۱ درصد  و »رشته آش« 
با ۳.۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.
در  گروه گوشت سفید و قرمز نیز، اقالم »کنسرو ماهی 

تن« با ۸,۵ درصــد و »ماهی قزل آال« بــا ۶.۱ درصد 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

 در گــروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشــترین 
افزایش قیمت مربوط به »خامه پاســتوریزه« با ۱۲,۸ 
درصد و »کره پاستوریزه )کره حیوانی(« با ۱۲.۰ درصد 
و »تخم مرغ ماشینی« با ۱۱.۹ درصد بیشترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه میوه و خشــکبار، بیشــترین افزایش قیمت 
مربوط به »موز« بــا ۲۰,۴ درصد و »مغز گردو« با ۶.۲ 
درصد افزایش نســبت به ماه قبل است. هم چنین در 
ماه جاری متوســط قیمت »هندوانه« با ۸.۸ درصد و 
»سیب« با ۶.۱ درصد بیشترین کاهش قیمت نسبت به 

ماه قبل را داشته اند.
در بین سبزیجات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به 
»خیار« با ۲۲,۳ درصــد، »بادمجان« با ۲۱.۶ درصد و 
»عدس« با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. 
هم چنین در ماه جاری اقالم »فلفل دلمه ای« با ۱۲.۶ 
درصد و »لوبیا قرمز« با ۹.۱ درصد نســبت به ماه قبل 

کاهش قیمت داشته است.
اما در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها، 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به »نوشابه گازدار« با 
۹,۴ درصد  و »سس مایونز« با ۴.۲ درصد افزایش نسبت 

به ماه قبل است.

رشد ۵/ ۱۵ درصدی نقدینگی
در این میان یکی از دالیل تورم اصلی در کشور ما که 
نرخ کاالها را تحت تاثیر قرار می دهد، نقدینگی و رشد 
آن است. در همین ارتباط رئیس شورای پول و اعتبار 
رشد ۶ ماهه نقدینگی را ۵/ ۱۵ درصد اعالم کرد. به این 
ترتیب در پایان شهریور ماه نقدینگی کشور به عدد ۳/ 
۲۸۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مرداد 
ماه رشد ۵/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. این درحالی 

است که رشد ماهانه نقدینگی در مرداد ماه به نسبت 
تیرماه حدود ۹/ ۵ درصد بوده است که رکوردی در رشد 
ماهانه نقدینگی به حســاب می آید. این نقدینگی که 
امروز بین بازارهای مختلف سو سو می زند خود با ایجاد 
تقاضا در بازارها باعث افزایش قیمت شــده و کمبود 

عرضه را به دنبال دارد. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، عوامل اصلی 

این گرانی ها را بررسی می کند. 

در شهریورماه اغلب كاالهای اساسی با رشد قیمت  و میزان مصرف آن با كاهش همراه بود

کاهش مصرف  اقالم خوراکی
تخت گاز كاالهای مصرفی مردم                                                                       كره و تخم مرغ در صدر گرانی ها

فشار حداكثری تورم بر دهك های كم درآمد                                                                                           نقدینگی كشور به عدد 28۵۵/3 هزار میلیارد رسید

مدیریت زنجیره تامین کاالهای اساسی
علیرضا عباسی، فعال اقتصادی

یکی از نتایج روشن تحریم ها در کشور کوچک شدن سبد مصرف خانوارهاست و قدرت خرید مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر، کارگران و کارمندان به شدت از این بابت آسیب دیده است. در کنار این مساله، اقتصاد ایران همیشه 
از یک سری مشکالت ساختاری مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ تورم، تورم انتظاری و... رنج می برده و اقتصاد ما به این بیماری های مزمن مبتال بوده است. طبق همین عوامل در سال های عدم وجود تحریم های شدید 
آمریکا و در سال های رونق هم ما یک درصد مشخصی از تورم و افزایش قیمت ها را تجربه می کردیم اما در شرایط کنونی تحریم ها باعث شده بسیاری از مواد اولیه اعم از مواد اولیه کاالهای اساسی کشور مانند تولید مرغ و تخم مرغ 
که به واردات خوراک دام ارتباط پیدا می کند یا واردات برنج خارجی که باعث تعدیل قیمت در بازار داخلی می شد نیز با مشکالتی روبه رو شود و حلقه تحریم بسیار تنگ شده و تامین کاالهای اساسی با دشواری زیادی روبه روست. 
از طرف دیگر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و نرخ تورم و پایه پولی در سال جاری، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده و درنهایت منجر به افزایش قیمت کاالها شده است. طبیعتا وظیفه اصلی دولت محافظت از سبد مصرفی 

خانوارهاست. در حال حاضر مردم نگران معاش خود هستند و در این شرایط دولت موظف است از هر روش ممکن نسبت به تامین کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی اقدام کند.
اما مسائلی مثل قیمت گذاری دستوری، قیمت گذاری نظارتی و تعزیراتی هم در بازار اتفاق می افتد که زنجیره عرضه را به هم می ریزد. واقعیت این است که این عوامل بنیادی موثر بر بازار عوامل تولیدی هستند و عوامل توزیع و 
عوامل نظارتی عوامل سایه هستند و آنچنان تاثیر بلندمدتی در کاهش قیمت ها ندارند اما متاسفانه در بسیاری از مباحث اقتصادی بیشتر بحث های نظارتی و قیمت گذاری دستوری مدنظر قرار می گیرد در حالی که زمانی که بنیاد 
تولید یک کاال مثل تولید مرغ یا تخم مرغ به دلیل عدم امکان واردات برخی از نهاده های تولید دچار ایراد اساسی می شود این است که ما با معلول ها و قیمت های بازار در فروشگاه ها بخواهیم بجنگیم کار دقیقی نیست؛ از اینرو به 

نظر می رسد دولت نسبت به شکستن بن بست ها برای تامین ارز واردات کاالهای اساسی باید همت دوچندان داشته باشد. 
از زمانی که کشور دچار تحریم های شدید اقتصادی شد در مرحله اول بسیاری از کاالهای غیرضروری و لوکس از سبد واردات کشور حذف شد مثل انواع خودرو، مبلمان و حدود ۲۵۰۰ قلم کاالی وارداتی کشور. در مرحله دوم باز 
هم با توجه به ادامه تحریم ها و ادامه تنگناهای ارزی کم کم واردات مواد اولیه و ماشین آالت صنعتی تولید که پایه اقتصاد کشور هستند کاهش پیدا کرد و در مرحله سوم تحریم ها که در حال حاضر در اوج آن هستیم واردات انواع 
مواد اولیه دارویی، غذا و تجهیزات پزشکی با مشکل روبه رو شده و این نشان می دهد که تحریم ها بسیار بی سابقه هستند و ما امید داریم که تغییراتی در فضای بین الملل به نفع ایران باعث شود که ایران بتواند به منافع مالی و ارزی 
خود که در برخی کشورها بلوکه شده دست پیدا کند تا از این طریق نسبت به واردات مواد اولیه و افزایش تولید در داخل اقدام کند. به هر حال در تامین کاالهای اساسی نیاز به مدیریت زنجیره تامین کاالست و بسیاری از کاالها که 
به ظاهر کاالهایی هستند که ممکن است ربطی به واردات نهاده ها نداشته باشند اما در عمق فضای تولید آن نهاده ممکن است چهار یا پنج کاالی اساسی به عنوان کاالی مورد نیاز خط تولید آن نهاده نیاز به واردات باشد که در حال 
با اختالل روبه رو شده و همین امر باعث جهش قیمت در تولید این محصوالت شده، از جمله این محصوالت می توان به تولید انواع گوشت و نهاده های خوراک دامپروری ها و مرغ و تخم مرغ اشاره کرد که در ظاهر همه این کاالها 
در داخل تولید می شوند اما بسیاری از نهاده های تولید وارداتی هستند و از کشورهای صادرکننده ای مثل هند، چین و برخی کشورهای دیگر به ایران می آیند که در حال حاضر به دلیل کمبود منابع ارزی امکان صادرات به ایران 

را ندارند و اختالل در نظام تامین و تولید این کاالها ایجاد شده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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