
بعد از گذشت مدت ها از زمان استفاده از کارتهای سوخت در 
جایگاه ها، هنوز پرسشی مبنی بر علت کسر شدن سهمیه بنزین 
از کارتها دارد، که علت آن همانطور که چندین بار اعالم شده 

نحوه نادرست سوختگیری است.
به گزارش ایسنا، سیستم سوختگیری تنها برای جلوگیری از 
تخلف احتمالی و خارج  کردن زودهنگام کارت سوخت در حین 
سوختگیری تعریف شده اســت و در صورتی که پس از پایان 
سوخت گیری، راننده ابتدا نازل را بر جای خود گذاشته و پس از 
دیدن پیام "کارت خود را بردارید" نسبت به خارج کردن کارت 
ســوخت خود اقدام کند، امکان ندارد حتی یک قطره بیشتر از 

سهمیه وی کسر شود.
در واقع جریان از این قرار است که اگر فرایند سوخت گیری به 
شیوه درست مورد نظر شرکت پخش فراورده های نفتی انجام 
نشود، امکان دارد تا سقف ۳.۹۹ لیتر از سهمیه کارت سوخت 
فرد کاسته شود؛ در این باره شــرکت پخش فراورده های نفتی 

اطالعاتی را منتشــر کرده که بر اســاس آن  سامانه هوشمند 
ســوخت "جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن 
کارت در حین سوخت گیری" بدین صورت عمل می کند که با 
وارد کردن کارت در کارت خوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، 
با شروع سوخت گیری، ابتدا ۳,۹۹ لیتر از سهمیه کسر می شود 
و شــروع به ســوخت گیری می کند، پس از اتمام پیمانه اول، 
۳,۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و مجددا سوخت گیری 
ادامه پیدا می کند و این فرایند به صورت پیمانه پیمانه تا انتهای 

سوخت گیری ادامه می یابد.
براین اساس، اگر در حین ســوخت گیری کارت از کارت خوان 
بیرون کشیده شــود، مقداری که باقیمانده ۳,۹۹ لیتر است، 
از سهمیه آن کارت کســر می شــود )برای مثال اگر دو لیتر 
سوخت گیری کرده اســت و کارت را بیرون بکشد ۱.۹۹ لیتر 
بیش تر از سهمیه آن کارت کم می شــود( و اگر همان کارت، 
دوباره وارد همان کارت خوان شود، ســهمیه ای که بیش تر از 

لیتراژ برداشت  شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده 
می شود. شرکت پخش فراورده های نفتی تاکید کرده است که 
درصورت خارج کردن زودهنگام کارت ســوخت از کارتخوان 
جایگاه، سوخت گیری قطع می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه 
کسر می شود، لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ سوخت گیری شده، 
هزینه محاسبه خواهد شــد. بر این اساس، در صورتی که شما 
حین سوخت گیری کارت سوخت را زودتر از اتمام کامل مراحل 
ســوختگیری از نازل خارج کنید، در هر نقطه از پیمانه ۳.۹۹ 
لیتری درنظر گرفته شــده قرار داشته باشید، کل آن پیمانه از 

حساب سهمیه شما کسر می شود.
به طور مثال اگر شما ۴.۵ لیتر بنزین زده اید و قبل از گذاشتن 
نازل و دیــدن پیغام "لطفــا کارت خود را برداریــد" اقدام به 
برداشتن کارت سوخت در میانه روند ســوخت گیری کنید، 
۷.۹۸ لیتر از سهمیه سوخت شما کسر می شود. در مثالی دیگر 
اگر شما ۲۸ لیتر بنزین زده باشــید و بی توجه به روال درست 

سوختگیری، کارت خود را زود از دستگاه خارج کنید، سیستم 
۳۱.۹۲ لیتر از سهمیه شما کسر می کند و در حقیقت بخشی از 
سهمیه سوخت گیری نوبت بعد خود را با این کار می سوزانید، 
در صورتی که اگر روند ســوختگیری خود را به صورت درست 
به پایان برســانید، دقیقا همان ۲۸ لیتر از سهمیه شما کاسته 

خواهد شد.
در این راســتا فاطمه کاهی - سخنگوی شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی - به ایسنا گفت: اگر فرایند سوخت گیری با 
استفاده از کارت سوخت شخصی انجام شود به هیچ عنوان از 

سهمیه افراد کسر نخواهد شد.
وی ضمن تاکید بر استفاده درست از کارت سوخت، اظهار کرد: 
میزان کاهش  بسته به پیمایشــی که توسط دستگاه صورت 
می گیرد، متفاوت است اما ممکن است گاهی به علت استفاده 

نادرست از کارت یک یا دو  لیتر میزان سهمیه کاهش یابد.
به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی علت 

این مساله این است که وسط عملیات سوخت گیری کارت خارج 
می شود، به محض این که سوخت گیری انجام و نازل سر جایش  
قرار گرفت، قطع کن نازل فعال می شود و پیام "لطفا کارت خود 
را بردارید" روی صفحه مانیتور ظاهر می شود که اگر فرد در این 

زمان کارت خود را خارج کند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید.
کاهی اظهار کرد: توصیه ما این اســت که حتما پس از ظاهر 
شدن عبارت "لطفا کارت خود را بردارید"، به خروج کارت خود 
اقدام کنند چراکه در غیر این صورت، ممکن است یک یا دو لیتر 
کاهش سهمیه برای فرد اتفاق بیفتد و علت این است که هنوز 

ارتباط  قطع کن نازل با سامانه برقرار نشده است.
وی با بیان اینکه امکان ندارد حتی اگر فرد شــرایط ســوخت 
گیری را به درستی رعایت نکند، بیش از چهار لیتر از سهمیه 
فرد کاسته شــود، گفت: اگر افراد متوجه کاهش سهمیه بیش 
از چهار لیتر در کارت هاس سوخت خود شدند می توانند این 

مساله را از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ پیگیری کنند.

پرونده عرضه های دارایکم و پاالیشی یکم )دارا دوم( در حالی 
بسته شد که اخیرا وزیر اقتصاد از عرضه صندوق دارا سوم در 

بورس خبر داد.
به گزارش ایسنا، براساس تبصره دو قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 
کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی مانده سهام 
خود در شرکت ها را به روش های معمول یا از طریق صندوق  

های سرمایه  گذاری قابل معامله )EPF( عرضه و به فروش 
برســاند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری 
هیات وزیران به وزارت امــور اقتصاد و دارایی اجازه داد تا در 
قالب سه صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله باقی مانده سهام 
دولت را واگذار کند. در این راســتا نخست صندوق سرمایه  
گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی مانده سهام دولت 

در بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه البرز 
و اتکایی امین، دومین صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله 
پاالیشی شــامل باقی مانده ســهام دولت در پاالیشگاه های 
اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در بازار ســرمایه عرضه 

شدند.
پیــش از این اعالم شــده بود ســومین صندوق ســرمایه  

گــذاری قابــل معاملــه شــامل صنایــع خودرویــی و 
فلــزی )باقی مانده ســهام دولــت در شــرکت های ایران 
 خــودرو، ســایپا، فــوالد مبارکــه و ملــی صنایــع مس( 

است.
با این حال اخیــرا فرهاد دژپســند – وزیر امــور اقتصاد و 
دارایــی – اعالم کــرده اســت که دولــت تصمیــم دارد 

باقی مانــده ســهام خود در ســه بانــک ملت، تجــارت و 
صادرات را در قالب صندوق دارا ســوم ارائــه کند. این خبر 
در حالی از ســوی وزیر اعالم شده اســت که همان طور که 
ذکر شــد دارا ســوم قرار بود خودرویی و فلزی باشد. با این 
 حال باید منتظر ماند و دید داراســوم شــامل چه صنایعی 

خواهد ماند.

هر اســباب بازی، دســتگاه و کاالیی که کاربران 
در یوتیــوب مشــاهده مــی کننــد، بــه زودی 
 در خود این ســایت ویدیویی به فــروش خواهد 

رسید.
به گــزارش ایســنا، بزرگترین ســایت ویدیویی 
جهان اخیــرا از ســازندگان ویدیو درخواســت 
کرد از نرم افــزار یوتیوب برای برچســب گذاری 
و ردگیــری محصوالتــی کــه در کلیپهایشــان 
دیــده می شــوند، اســتفاده کنند. ایــن دیتا به 
 ابزارهــای آنالیتیــک و خریــد گــوگل مرتبط 

خواهند شد.
منابــع آگاه به بلومبــرگ گفتند: هــدف گوگل 
تبدیــل مجموعه وســیع از ویدیوهــای یوتیوب 
بــه یــک کاتالــوگ بــزرگ از کاالهاســت که 
بیننــدگان می تواننــد با یــک کلیــک، آنها را 
مســتقیما از یوتیــوب خریــداری کننــد. این 
شــرکت برای فــروش کاالها از طریــق یوتیوب 
 در حــال تســت یکپارچگــی بــا شــاپی فای 

است.
سخنگوی یوتیوب تایید کرد که این شرکت در حال 
آزمایش این قابلیتها با شمار محدودی از کانالهای 
ویدیویی بوده است و خالقان ویدیو روی محصوالتی 

که نمایش داده می شوند، کنترل خواهند داشت.
این اقــدام می توانــد یوتیــوب را از یــک غول 
تبلیغاتــی به رقیــب جدیــدی بــرای تجارت 
 الکترونیکی شــرکتهایی مانند آمازون و علی بابا 

تبدیل کند.
اندی ال وود، رییس استارتاپ تجارت الکترونیکی 
بســکت گفــت: یوتیــوب یکــی از داراییهایی 
اســت که از آن حداقل اســتفاده شــده است و 
اگر گــوگل تصمیم بگیــرد که در آن ســرمایه 
 گذاری کنــد، فرصت بســیار عظیمــی خواهد 

بود.
معلوم نیســت یوتیوب چگونه از محل فروش این 
کاال درآمد خواهد داشت. با این حال این سرویس 
پیشنهاد اشتراک به سازندگان ویدیو را آغاز کرده 
و یک سهم ۳۰ درصدی از فروش برای خود برمی 

دارد.
گوگل به دفعات تجارت آنالین را امتحان کرده اما 
موفقیت محدودی داشته است. این شرکت عمدتا 
ترجیح می دهد به فروش تبلیغاتــی بپردازد که 
کاربران را به سایر فروشــگاههای آنالین هدایت 
می کنند. با این حال شــیوع پاندمی کووید ۱۹، 
بودجه تبلیغات در بخشهای سفر و خرده فروشی 

سنتی که مشتریان بزرگ گوگل در بخش تبلیغات 
هســتند را کاهش داده اســت. در مقابل، تجارت 
الکترونیکی بــا ماندن مردم در خانه و ســفارش 
آنالین کاالهای مورد نیازشــان رونــق پیدا کرده 
است. این امر باعث شــده گوگل در حاشیه بماند 
و شاهد فعالیت شرکتهای دیگر مانند فیس بوک 
باشد که در حال تبدیل اینستاگرام به یک فروشگاه 
آنالین اســت. فروش آمازون هم افزایش یافته در 
حالی که گوگل در سه ماهه دوم امسال با نخستین 

کاهش درآمد روبرو شد.
ماههاســت که مدیران گوگل تاکیــد می کنند 
که یوتیوب برای اســتراتژی تجارت الکترونیکی 
آنها محوری اســت و اخیرا هم ســوندار پیچای، 
مدیرعامل گوگل اظهار کرده بــود که ویدیوهای 
 یوتیــوب مــی تواننــد به یــک فرصــت خرید 

تبدیل شوند.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، این شــرکت 
واحدهــای پرداخت و تجــارت الکترونیکی خود 
را نیز بهســازی کرده و در ژوییــه اعالم کرد قصد 
دارد بازرگانــان را بــه ســایت گوگل شــاپینگ 
 جــذب کند کــه شــامل ادغــام با شــاپی فای 

است.

در حالی انجمن شــرکت های هواپیمایی با انتشار 
لیست جدید از افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت 
هواپیما خبر داده که عضو کمیسیون عمران مجلس 

گفت: این قیمت ها واقعی نیست.
به گزارش تســنیم،  بر اســاس تصمیــم انجمن 
شرکت های هواپیمایی قرار اســت از اول آبان ماه 
امسال همزمان با کاهش ظرفیت صندلی پروازهای 
داخلی قیمت بلیت هواپیما به طور چشــمگیری 
افزایش می یابد. دیروز رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشوری در این باره به تسنیم گفته بود: نه دولت و نه 
سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در افزایش 

قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند.
دهقانی زنگنه با بیان این که سازمان هواپیمایی به 
شرکت های هواپیمایی ابالغ کرده که از اول آبان ماه 
هواپیما باید با ظرفیت ۵۰ و ۶۰ درصدی پرواز کند، 
افزود: ایرالین ها، انجمن شــرکت های هواپیمایی 
دارند و بر اســاس بخشــنامه ۵۰ و ۶۰ درصدی و 
همچنین قیمت دالر، برای آنها نرخ های جدید را 

تعیین کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر این که 
دولت و سازمان هواپیمایی کشوری در نرخ گذاری 
بلیت پروازها هیچ دخالتی ندارند، تصریح کرد: در 

زمان حاضر قیمت بلیت تهران-مشهد حدود ۶۰۰ 
هزار تومان اســت که در نرخنامه جدید نیز همین 
رقم درج شده است. در ادامه دبیر انجمن شرکتهای 
هواپیمایی با بیان اینکه برای افزایش قیمت بلیت 
هواپیما نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی کشوری 
نداریم به تسنیم گفت: نرخ جدید بر اساس دالر ۲۷ 

هزار تومانی تعیین شده است.
مقصود اسعدی ســامانی در واکنش به این سوال 
که آیا افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی مجوز 
ســازمان هواپیمایی کشــوری را دارد اظهار کرد: 
بر اســاس قانون برنامه پنجم توســعه نرخ بلیط 
پروازهای داخلی آزادسازی شده است لذا شرکت 
های هواپیمایی برای تطبیق بــا وضعیت حمل و 
نقل هوایی اقدام به نرخ گذاری قیمت بلیط هواپیما 

می کنند.
وی تصریح کرد: نرخ کنونی بلیط هواپیما بر اساس 
دالر ۱۱ هزار تومانی تعیین شــده از سوی دیگر بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا از اول 
آبان ماه شرکت های هواپیمایی باید به حداکثر از ۶۰ 
درصد ظرفیت صندلی های خود استفاده کنند، این 
مسئله به همراه نرخ دالر ۲۷ هزار تومانی باعث شده 
تا قیمت گذاری جدید توسط انجمن شرکت های 

هواپیمایی انجام شــود. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی یادآور شد: در جلسات با ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا بارها تاکید کردیم امکان شــیوع 
ویروس کرونا در داخل هواپیما با توجه به تمهیدات 
انجام شده وجود ندارد اما با این وجود اعالن های 
داخلی از اول آبان ماه ۹۹ باید با ۶۰ درصد ظرفیت 
خود اقدام به مسافر گیری کنند. این در حالی است 
که امروز عضو کمیسیون عمران مجلس از ورود به 
پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیمــا خبر داده و 

نرخنامه جدید را غیرواقعی اعالم کرده است.
اقبال شاکری در واکنش به افزایش ۱۵۵ درصدی 
قیمت بلیت پروازهای داخلی، افزود: قطعا این اقدام 
به هیچ وجــه قابل پذیرش نیســت، چراکه مردم 
توان پرداخت چنین هزینه هایی برای خرید بلیط 
هواپیما را ندارند.افزایش ناگهانــی و بدون برنامه 
قیمت ها، فشار ســنگینی به مردم و مسافران وارد 
می کند و قطعا این رویکرد موجب کاهش استقبال 
مردم برای استفاده از پروازهای داخلی خواهد شد.

وی تاکید کرد: قطعا در نشســت آتی کمیسیون 
عمران مجلس موضوع افزایش ناگهانی و چشمگیر 
قیمت پروازهای داخلی با حضور مسئوالن مربوطه 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

علت غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت چیست؟

زمزمه های عرضه دارا سوم در بورس

قیمت های جدید بلیت هواپیما واقعی نیستیوتیوب فروشگاه می شود
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بانک مرکزی اعالم کرد

بانک های تحریم شده 
همچنان به فعالیت خود 

ادامه می دهند

بدهی دولت در سال ۱۴۰۵ 
در »آستانه خطر« قرار  می گیرد

ثبت نام زنان 
در انتخابات
 ریاست جمهوری
 بالمانع است

کدخدایی:

 اگر کسی در تهران 
از ماسک استفاده 

نکند، ۵۰ هزار تومان 
جریمه می شود 
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مرکز پژوهش های مجلس  بررسی کرد

دو  دلیل اصلی 
افزایش تورم

سیل نقدینگی ناکام 
از قرعه کشی خودرو

طبق گزارش مرکز آمار متوسط هزینه اجاره بها 41.2 درصد افزایش یافت

بیداد گرانی در  بازار  رهن  و اجاره
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معرکه گیری  دالر در سبزه میدان
دالر  در  صرافی   بانک   ملی 29800  و   در   بازار آزاد   30800   تومان   شد

سد   سخت    مقاومتی   دالر 30  هزار  تومانی   شکست

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: از مهم ترین 
علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده 
در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و نقدینگی و 
همچنین افزایش نرخ ارز دانست. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی به تشریح علل و عوامل افزایش 
نرخ تورم در بهار امسال پرداخت. تغییرات نرخ تورم 
در بهار ۱۳۹۹ شــاخص قیمت مصــرف کننده با 
۶.۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان 
سال ۱۳۹۸، باالترین میانگین نرخ رشد شاخص 
قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته 
را ثبت کرد. همچنین از بیــن گروه های کاالیی با 
 تفکیک موضوعی، گروه »کاال و خدمات متفرقه« 

بیشترین رشد را داشته است.

 قرعــه کشــی چهارمیــن مرحلــه از فــروش
 فوق العاده محصــوالت ایران خودرو، روز گذشــته 
 با حضور نماینــدگان نهاد های ناظر برگزار شــد. این 
قرعه کشی های در حالی انجام می شود که بسیاری 
از فعاالن بازار خــودرو به روند آن اعتراض داشــته و 
برگزاری آن را معطلی هزاران میلیارد تومان نقدینگی 
از ســوی مردم برای خودرو دار شــدن دانسته اند. در 
حالی قرعه کشــی روز گذشــته ایران خودرو انجام 
شد که بر اســاس آمارها نقدینگی ۲۵۰ هزار میلیارد 
 تومانی مردم پشــت صــف قرعه کشــی این فروش 
فوق العاده پارک شده اســت. قرعه کشی چهارمین 
مرحله از فروش فوق العاده محصــوالت ایران خودرو 
 در حالی برگزار شد که ۲ میلیون و ۹۲ هزار و ۵۱۸ نفر

 برای شرکت در این قرعه کشی...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس هفته را صعودی آغاز کرد
شــاخص کل بورس هفته را با روند صعودی 
آغاز کرد و هرچند حرکتی پرنوسان داشت، 
اما در نهایت در حالی به کار خود پایان داد که 

بیش از ۱۰۰۰ واحد صعود کرده بود.
به گزارش ایســنا، معامالت روز گذشته بازار 
ســرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص 
کل بورس با ۱۱۴۳ واحــد افزایش رقم یک 
میلیون و ۵۴۱ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز با ۳۳۱۹ واحد رشد به 
رقم ۴۱۰ هزار و ۵۱۷ واحد رسید. معامله گران 
این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۷۸ هزار 

و ۱۴ میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
س . نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، سرمایه  
گذاری غدیر و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در 
مقابل ایران خودرو و مخابرات ایران نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی این 

بازار گذاشتند.
این در حالی اســت که شاخص کل فرابورس 
روندی نزولی داشت و با ۳۸ واحد کاهش در 
رقم ۱۸ هزار و ۱۱۵ واحد ایستاد. معامله گران 
این بازار ۷۹۳ هزار معامله به ارزش ۳۱ هزار و 

۴ میلیارد ریال انجام دادند.
سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی تندگویان، 
فوالد هرمزگان جنوب، پلیمر آریاساســول، 
پتروشیمی مارون و شرکت آهن و فوالد ارفع 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و 
در مقابل ســهامی ذوب آهن اصفهان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

دریافت یک میلیــارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر درخواســت برای 

سرمایه گذاری در ایران
رئیس کل سازمان ســرمایه گذاری، در اولین 
نشســت منطقــه ای آژانس های تشــویق 
ســرمایه گذاری کشــورهای منطقــه منا 
گفت: در جلســه اخیر هیات سرمایه گذاری 
دالر  میلیــون   ۴۰۰ و  میلیــارد  یــک 
 درخواســت برای ســرمایه گذاری در ایران 

مصوب شد.
به گــزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
»ســید علی محمــد موســوی« رئیس کل 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 
اقتصادی و فنی، بنا به دعوت رســمی توسط 
مدیر منطقه ای انجمــن جهانی آژانس های 
تشویق ســرمایه گذاری خارجی )وایپا(، در 
اولین نشســت منطقه ای آژانس های تشویق 
ســرمایه گذاری کشــورهای منطقه منا، که 
 بــه صــورت ویدئوکنفرانــس برگزار شــد 

شرکت کرد.
موسوی در این نشست بر حمایت و همکاری 
ایران با سایر کشــورها در به اشتراک گذاری 
تجــارب مقابله با بحران کرونــا و تالش های 
صورت گرفته برای کاستن پیامدهای منفی 
این پاندمی بر کسب وکارها و سرمایه گذاران 

تاکید کرد.
وی در ادامه ضمن محکوم کردن تحریم های 
غیرقانونــی و یک جانبه آمریکا در شــرایط 
ســخت مبارزه با کرونا، گفت: طبق آمارهای 
موجود درخواست واصله برای سرمایه گذاری 
در ایران یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دالر 
اســت که در مقایسه با مدت مشــابه قبل و 
علی رغم تمــام محدودیت هــای غیرقانونی 
 ناشی از تحریم ها، روند صعودی بی سابقه ای 

داشته است.

بدهی دولت در سال ۱۴۰۵ در 
»آستانه خطر« قرار می گیرد

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: نسبت 
بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۵، 

به ۷۳.۴ درصد خواهد رسید.
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: نسبت 
بدهی به تولید ناخالــص داخلی در ایران )بر 
اســاس آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص 
داخلــی( در ســال ۱۳۹۸، ۴۸ درصد و در 
ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۲.۴ و 

۷۳.۴ درصد خواهد بود.
مطابق اســتانداردهای صندوق بین المللی 
پول، کشــورهای در حــال توســعه ای که 
نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها 
باالتر از ۵۰ درصد اســت در آســتانه هشدار 
 و باالتــر از ۷۰ درصد در آســتانه خطر قرار 

دارند. 

خبر

مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کرد: از مهم ترین علل 
افزایش نرخ رشــد شاخص 
قیمــت مصرف کننــده در 
فصل بهار را می توان رشــد 
پایه پولی و نقدینگــی و همچنین افزایــش نرخ ارز 

دانست.
، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تشریح علل و 

عوامل افزایش نرخ تورم در بهار امسال پرداخت.
تغییرات نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف 
کننده با ۶.۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به 
پایان سال ۱۳۹۸، باالترین میانگین نرخ رشد شاخص 
قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشــته را 

ثبت کرد.
همچنین از بین گروه های کاالیی با تفکیک موضوعی، 
گروه »کاال و خدمات متفرقه« بیشترین رشد را داشته 
است. گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، 
مبلمان و لوازم خانگی، حمل و نقل و تفریح و فرهنگ 
نیز رشدی باالتر از شــاخص کل را تجربه کرده اند. در 
طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کاالهای 
بادوام با ۱۵.۴۳ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که 

عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز است.

علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹
از مهم ترین علل افزایش نرخ رشــد شــاخص قیمت 
مصرف کننده در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و 
نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست. نرخ رشد 
نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو باالتر از نرخ 

رشد بلندمدت بوده است.

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب 
۸.۸ و ۷.۵ درصد رشد داشــته اند و همان طور که در 
نمودار ۴ مشاهده می شود به مراتب باالتر از میانگین 
بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از 
رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط 
نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیالت در بانکهاست.

باال رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر 
عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و از این رو 
نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی ها و بازار 
کاالهای بادوام رفته اســت. کاالهای بادوام با ۱۵.۴۳ 
درصد، بیشترین رشد را در بین گروه های کاالیی در 

بهار داشته اند.
همچنین در بازار دارایی ها، شــاخص بورس، نرخ ارز، 

سکه و مسکن، در بهار ۱۳۹۹ )پایان خردادماه ۱۳۹۹ 
نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۸( به ترتیب، ۱۴۸، ۲۴، 

۳۲ و ۲۹ درصد رشد داشته اند.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت 
متناســب حرکت می کنند، اما در کوتاه مدت و میان 
مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی ها می تواند میان 
این دو فاصله بیندازد. بــه بیان دیگر معموال نرخ تورم 
نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر باال می رود. در حال 
حاضر رشد ۶.۸ درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد 

۷.۳ درصدی نقدینگی قرار دارد.
تقریبا از دی ماه ۱۳۹۸ و همزمان با رشد شدید شاخص 
بــورس و ورود نقدینگی به این بازار، نــرخ تورم نیز از 
رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این 

معناست که بازار دارایی فعال، باعث شده تورم کمتر از 
مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک 
با خروج بخشــی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار 
کاالهای مصرفی، موجب روند فزاینده تر نرخ تورم شود.

 توصیه های سیاستی
افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص های 
قیمت در بازار دارایی ها و کاالی بادوام، می تواند نشان از 
انتظارات تورمی باال باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ 
رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را در خصوص رابطه 
این دو به اشــتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در 
اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت 

در بازار دارایی هاست.
رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، 
در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه 
الزم است تا رشد قیمتها در این بازار کنترل شود. نمی 
توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی 
رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه گیر اثرات 

تورمی آنها باشد.
در حالی که عامل اصلی رشــد پایه پولی و پس از آن 
نقدینگی، کسری بودجه دولت اســت، بدون کنترل 
کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیر تورم 
زا برای تأمین کسری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی 
و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه 
مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای 
شــدید قیمت در بازارهای دارایی )بورس، سکه، ارز 
و مسکن( باشد. افزایش نرخ ســود کوتاه مدت باید تا 
حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه 
به وضعیت ترازنامه بانکهــا و وضعیت رکود اقتصادی، 
بتواند منابع را از بازار دارایی ها به ســمت سپرده های 

بانکی سوق دهد.

مرکز پژوهش های مجلس  بررسی کرد

دو دلیل اصلی افزایش تورم

روحانی:
 اگر کسی در تهران از ماسک استفاده 
نکند، ۵۰ هزار تومان جریمه می شود 

رییس جمهور گفت: هر فردی که ماسک نزند ۵۰ 
هزار تومان جریمه می شود و همچنین هر فردی که 
بیماری خود را اعالم نکند ۲۰۰ هزار تومان جریمه 
می شود. روحانی همچنین گفت: رانندگان تاکسی 
اگر ماسک نزنند ۱۰۰هزار تومان جریمه می شوند 
و هر مسافر بدون ماســکی که سوار کنند ۲۰ هزار 
تومان جریمه می شوند. حسن روحانی شنبه طی 
سخنانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
با بیان اینکه همه افراد جامعه باید در اجتماعاتی 
که حاضر می شوند از ماسک استفاده کنند، گفت: 
اگر کسی از ماسک استفاده نکند پنجاه هزار تومان 
جریمه می شــود و نیروی انتظامی و بسیج ما این 
وظیفه را بر عهده دارند که جریمه را به فرد متخلف 
اعالم کنند. وی افزود: این طرح فعال مربوط به تهران 
بزرگ است و بعد می تواند در صورت نیاز در سایر 
شهرها انجام شود. روحانی همچنین گفت: رانندگان 
تاکسی اگر ماسک نزنند ۱۰۰هزار تومان جریمه 
می شوند و هر مسافر بدون ماسکی که سوار کنند 

۲۰ هزار تومان جریمه می شوند.

سخنگوی شورای نگهبان:
ثبت نام زنان در انتخابات ریاست 

جمهوری بالمانع است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا زنان می توانند برای انتخابات ریاســت 
جمهوری آینده نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بالمانع 

است و بحث های دیگرش باید به تدریج حل شود.
به گزارش ایسنا، عباســعلی کدخدایی در نشست 
خبری با اشــاره به اعالم نظر شورای نگهبان درباره 
برخی مصوبات مجلس گفت: عدم مغایرت شــش 
مصوبه مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی اعالم 
شد. وی ادامه داد: یکی از مصوبات، طرح مفصلی بنام 
طرح دو فوریتی اصالح ماده ۵۵ مکرر قانون مالیات 
های مستقیم بود که در رســانه ها  به طرح وضع بر 
مالیات خانه های خالی شناخته شد و ایراداتی داشت 
و ایراداتی اعضای شــورای نگهبان داشتند و چند 
ابهام داشت و یکی از ابهامات این بود که تعریفی از 
خانه خالی نشده بود. این مصوبه به  مجلس رفت و 
اصالحاتی در آن صورت گرفت و در دستور کار شورای 

نگهبان قرار گرفت که نتیجه بعدا اعالم می شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اصالح 
قانون انتخابات ریاســت به انتخابات سال ۱۴۰۰ 
خواهد رســید یا خیر؟ ادامه داد: نمی توانم در این 
زمینه اظهارنظر کنم چون مصوبه هنوز  به دست ما  
نرسیده است.  شورای نگهبان مثل همه ادوار تجربه 
خود را از طریق پژوهشکده شورای نگهبان و نظرات 
اعضای شورا بیان می کند و صرفا نظرات شخصی 
است و نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت 
رسمی برای ما ارسال شود. وی افزود: پژوهشکده و 
اعضای شورای نگهبان اگر نظری درباره اصالح قانون 
انتخابات داشته باشند، در همه ی ادوار این نظرات به 
نمایندگان مجلس ارائه شده است. سخنگوی شورای 
نگهبان درباره اینکه شنیده شده شورای نگهبان به 
قرارداد ۲۵ ســاله ایران و چین ورود کرده است؟ 
گفت: ما هیچ گونه ورودی نداشتیم چون از طرح 
و موضوع قرارداد مثل شما  از رسانه ها مطلعیم و تا 
زمانی که مصوبه ای از مجلس ارسال نشود ورودی 
نخواهیم داشت. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آیا زنان می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری 
آینده نامزد شــوند؟ گفت: ثبت نام بالمانع است و 
بحث های دیگرش باید به تدریج حل شود. کدخدایی 
افزود:  قانون موجود انتخابات ریاســت جمهوری 
شــرایط چندگانگی را برای داوطلبان گذاشته اما 
مجلس در حال تالش برای تغییر شرایط از کمی 
به کیفی اســت. وی درباره اینکه تمهیدات شورا 
برای انتخابات آینده چیست؟ گفت: مذاکراتی را با 
وزارت کشور درباره انتخابات پیش رو شروع کردیم 
و اگر بنا باشد تغییری در روند برگزاری انتخابات قرار 
باشــد رخ دهد، اعالم می کنیم. سخنگوی شورای 
نگهبان درباره اینکه آیا کاندیدایــی به خاطر زن 
بودن رد شده است؟  گفت: ما هیچ وقت به دلیل زن 
بودن کاندیدایی را رد نکرده ایم. وی درباره برگزاری 
الکترونیکی انتخابات گفت: ما  مذاکراتی را با وزارت 
کشــور درباره الکترونیکی برگزارکردن انتخابات 
۱۴۰۰ در شرایط کرونا داشته ایم. سخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما تاکید 
کردید که  ثبت نام  در انتخابات بالمانع است  و رییس 
جمهور آتی می تواند از بین زنان باشد، این در حالی 
است که هیچ کاندیدای خانمی از سوی شورا تایید 
نشده است. آیا نظر فقها در خصوص مصادیق رجل 
سیاسی تغییر کرده است؟ گفت: من عرضم این بود 
که  بحث های فرهنگی در کشور  ما جدی است و 
مساله ای نیست که با  یک قانون حل شود ان شاءاهلل 

در دوره های آتی مساله فرهنگی حل شود.

اخبار
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ســخنگوی گمرک گفــت: کارنامــه تجارت 
خارجی کشور در شــهریور ماه امسال با حدود 
۱۱ میلیون تن بــه ۵ میلیــارد و ۷۶۷ میلیون 
دالر رســید که صادرات در این ماه نســبت به 
 مرداد از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ درصد رشــد 

داشته است.
به گزارش ایسنا، سیدروح اله لطیفی- سخنگوی 
گمرک - با تشــریح آخریــن وضعیت تجارت 
خارجی توضیــح داد: از کل تجارت ۱۱ میلیون 
تنی، ۸ میلیــون و ۲۵۲ هزار تن بــه ارزش دو 
میلیارد و ۶۹۱ میلیون دالر شامل صادرات و دو 
میلیون و ۶۹۰ هزار تن کاال به ارزش ۳ میلیارد و 

۷۶ میلیون دالر سهم واردات بوده است.
وی افزود: صادرات کشــور در شهریور ماه سال 
۱۳۹۹ نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی ۶ درصد 
و از لحاظ ارزش ۲۴.۵ درصد رشد داشته است 
که این خود نشان عادی شــدن تجارت پس از 

بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد.
لطیفی دربــاره پنج مقصــد صادراتی کاالهای 
ایرانی نیز گفت: چین بــا دو میلیون ۲۶۷ هزار 
تن و ارزش ۶۶۹ میلیون دالر مقصد نخســت، 
عراق با یک میلیــون و ۴۱۵ هزار تن و به ارزش 
۵۶۵ میلیون دالر، امارات با یک میلیون و ۲۱۵ 
هزار تن و به ارزش ۳۷۹ میلیون دالر، افغانستان 
با ۷۰۴ هزار تن و به ارزش ۲۳۲ میلیون دالر و 
ترکیه با ۳۸۰ هزار تن و ارزش ۲۱۸ میلیون دالر 
به ترتیب مقاصد اصلی صادرات کاالی ایرانی در 

شهریور ماه بودند.
دبیر شورای اطالع رســانی گمرک افزود: بیش 
از ۷۲ درصد وزن و ۷۶ درصــد ارزش کاالهای 
صادراتی  کشور در شهریور ماه به این پنج کشور 

اختصاص دارد.

وی درخصوص واردات در شــهریور ماه اظهار 
کرد: واردات کاالهای مورد نیاز کشور که عمدتا 
کاالی اساســی و نهاده ها و ماشین آالت تولید 
است، در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه از لحاظ 
وزنی ۳۱ درصد و از لحــاظ ارزش ۱۰.۵درصد 

افزایش داشته است.
او در مورد پنج کشــور طرف معامله کشورمان 
برای واردات کاال گفت: امــارات متحده عربی 
با ۳۹۶ هزار تــن و ارزش ۷۷۵ میلیون دالری 
در جایگاه نخســت، چین با ۲۶۲ هــزار تن به 
ارزش ۷۴۳ میلیون دالر در جایگاه دوم، ترکیه 
با ۳۰۵ هزار تن بــه ارزش ۳۳۹ میلیون دالر در 
جایگاه ســوم، آلمان با ۲۲۶ هزار تن به ارزش 
۱۷۴میلیــون دالر در جایگاه چهــارم و هند با 
۱۷۶هزارتن کاال به ارزش ۱۵۶میلیون دالر در 

جایگاه پنجم قرار دارد.
لطیفی افزود: بیــش از ۵۰ درصــد وزن و ۷۱ 
درصد ارزش کاالهای وارداتی به این پنج کشور 

اختصاص دارد.
سخنگوی گمرک یادآور شد: با وجود دشواری 
های ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و فراگیری 
بیماری کوویــد ۱۹، عملکرد تجاری  کشــور 
در شهریور ماه امسال نســبت به شهریور سال 
۱۳۹۸، در حوزه صادرات کاهش ۵.۴ درصدی 
ارزش و ۱۱درصدی وزنی و در حوزه واردات نیز 
افزایش ۶.۶ درصدی وزن و کاهش ۱۵ درصدی 
ارزش را شاهد هستیم در صورتی که آمار شش 
ماهه حاکی از کاهش ۳۴ درصدی ارزش و ۳۳ 
درصدی وزن صادراتــی و کاهش۱.۲ درصدی 
وزن و ۲۱ درصدی ارزش وارداتی است که این 
نشانگر بهبود تجارت کشور پس از دوره ای رکود 

به دالیل موصوف است.

مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: اعالم 
مجدد تحریم ۱۸ بانک ایرانی تنها جنبه تبلیغی 
دارد و آنچه باید در این مسیر تصمیم گیری شود، دو 
سال پیش اتفاق افتاده است. بنابراین، بانک هایی که 
طرف قرارداد ایران بودند، تصمیم خود را برای ادامه 

یا توقف مبادالت با ایران گرفته اند.
به گزارش ایســنا، حمید قنبری که در یک برنامه 
تلویزیونی درباره تحریم دوبــاره بانک های ایرانی 
توسط آمریکا سخن می گفت، اظهار کرد: تمامی 
بانک هایی که اسامی آن ها در فهرست تحریم های 
جدید وزارت خزانه داری آمریکا ذکر شده، پیش از 
این نیز تحریم شده بودند؛ به نحوی که بعد از خروج 
ایاالت متحده آمریکا از برجام، تمام تحریم هایی را 
که آمریکا تعلیق یا لغو کرده بود، فعال شــد و این 
بانک ها نیز از همان زمان، مشــمول تحریم قرار 
گرفتند؛ لذا با تحریم اخیر، اتفاق جدیدی در مورد 
این بانک ها نیفتاده است و اینها بانک هایی نبودند 
که مشمول تحریم نباشند و االن تحریم شده باشند.
وی افزود: نوع اعالم این خبر نیز به خوبی نشــان 
می دهد که آمریکایی ها خــود می دانند که قرار 
نیست اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم رخ دهد؛ 
چراکه در مواردی که آنها قصد دارند یک مجموعه 
مالی را تحت تاثیر قرار دهند؛ آن تحریم را ناگهانی 
اعمال می کنند؛ در حالیکه آمریکایی ها از یک ماه 
گذشته مکرر اعالم کردند که قصد دارند این بانک ها 
را تحریم کنند و می گفتند که این بانک ها به زودی 
مشمول تحریم قرار خواهند گرفت و در آینده ای 

نزدیک، اخبار مرتبط با آن را اعالم خواهیم کرد.
قنبری ادامه داد: اعالم مجــدد تحریم ۱۸ بانک و 
موسسه مالی از ســوی وزارت خزانه داری آمریکا، 
صرفا اثر سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتی دارد و وقتی 
که یک بانک مشمول تحریم نباشد و برای اولین 

بار تحریم شود، قطعا بر روابط کارگزاری آن بانک 
اثراتی به جای خواهد گذاشــت؛ بــه این معنا که 
بانک های خارجی که با آن بانک کار می کنند، در 
نتیجه تحریم تصمیم می گیرند که فعالیت خود را 
ادامه بدهند یا متوقف کنند؛ یعنی اگر بانک طرف 
مراوده بانک تحریم شده ایرانی، در آمریکا شعبه 
داشته و روابط کارگزاری داشــته باشد، تصمیم 
می گیرد که روابط را مورد بازنگری قرار دهد ولی 
 اگر این روابط را نداشته باشد، روابط با بانک ایرانی را 

ادامه می دهد.
در ادامه مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: 
آنچه که باید در این مسیر تصمیم گیری شود، دو 
سال پیش اتفاق افتاده است و بانک هایی که طرف 
قرارداد ایران بودند، تصمیم خود را در ادامه یا توقف 

مبادالت با ایران گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: آن دسته از بانک های خارجی 
که کار خود را با بانک های تحریم شده ایرانی از دو 
ســال قبل ادامه داده اند یا در حوزه های کاالهای 
اساسی و اقالمی که مشمول تحریم نیستند، کار 
می کنند و یا تصمیم گرفتند به دلیل عدم ارتباط با 
آمریکا، روابط بانکی خود را با ایران ادامه دهند؛ لذا 

تغییر خاصی رخ نخواهد داد.
قنبری در پایان با بیان اینکه توانســتیم ارز مورد 
نیاز کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی را تامیــن کنیم، تاکید کرد: در 
شش ماه نخســت امســال با وجود همه فشارها، 
توانســتیم پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر ارز را 
برای کاالهای اساسی تامین کنیم و همچنان هم 
این فعالیت ادامه دارد. صرفاً از طریق بانک ها کار 
نمی کنیم به غیر از آن کانــال های دیگری وجود 
دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز ذی نفعان را تامین 

می کنیم.

نزدیک به دوســال از تصویب قانون جدید صدور چک 
می گذرد. در این مــدت، بانک مرکزی به عنوان متولی 
اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل 
کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش ها نیز موید آن است.

به گزارش مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید 
صدور چک می گذرد. در این مــدت، بانک مرکزی به 
عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن 
ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش ها نیز 
موید آن است. سال ها در کشور، پرونده های بی شماری 
در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه ها روی هم 
انباشــته می گردید، از مهم ترین عناوین این شکایات، 
برگشت چک ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶)پ 
یش از اصالح قانون(، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به 
ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که 
معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر 
دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار 

نامطلوب به حساب می آمد.
این حجم از چک های برگشتی خسارات فراوانی از جمله 
افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب 
و کار، بی ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده های 
مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی 
که در ســال ۹۶، موضوع مطالبه وجــه چک رتبه دوم 

پرونده های حقوقی را به خود اختصــاص داد. عالوه بر 
آن، با اینکه مجازات صدور چک بالمحل طی اصالحات 
قانون صدور چک در سال های گذشته کاهش یافته بود، 
حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی 
تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم 

مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون 
جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکالت و ایرادات قانون قدیم 
صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع 
خالءها و ایرادات، اصالح گردید. اساس این اصالحات، 
پیشــگیری از صدور چک بالمحل است که طبق آن با 
پیش بینی تنبیهاتی منطقی، هشــداری به مردم برای 
دقت در صدور چــک دهد. هم چنین بــا تغییراتی در 
سازوکار بررسی دادخواست های مربوط به چک، فرآیند 
رســیدگی به پرونده های این حــوزه را در دادگاه های 

حقوقی کوتاه تر کرد.
طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اســالمی، اصالحاتی مهم در قانون جدید صدور چک 
گنجانده شده است که بعضی از مهم ترین مواد آن عبارتند 
از: قانون چک الکترونیک، ارائــه گواهی عدم پرداخت 
همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان 
صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده 
توسط بانک، تنبیه های مالی پیشگیرانه جهت افزایش 
ضمانت تسویه چک های صادرشــده، صدور یکپارچه 
دسته چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعالم 
سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک )استعالم 
چک برگشــتی، ســقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات 

چک های تسویه نشده(.
این قانون از لحاظ زمان بندی اجرا به ســه بخش مجزا 
تقسیم گردیده اســت که بعضی از موارد آن به محض 
الزم االجرا شــدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه 
قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای 
آن ها منوط به تهیه آئین نامه و دستورالعمل شده و برای 
تدوین آن ها، یک سال زمان در نظر گرفته شده است و 
نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت ها، دو سال 

برای اجرایی شدن آن ها در نظر گرفته شده است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ 
مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده 

است!
از ۱۷ مورد تکلیف شــده قانون جدیــد صدور چک، ۱۲ 
مورد به موعد قانونی اجرا رســیده اند که البته با اهمال و 
کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا 
شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون گریزی این نهاد 
پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل 
پرداخت بودن چک و دریافــت کد رهگیری و درج آن در 
گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین نامه در ارتباط 
با استثنا شدن بنگاه های تولیدی از اعمال محدودیت ها 
و محرومیت های چک برگشتی و برقراری امکان استعالم 
گواهینامه های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از 
طریق شبکه ملی عدالت است. از طرفی طبق این گزارش، 
تکالیف مهمی هم چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی 
اســت که عبارتند از: محدود شــدن امکان صدور چک 
متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در 
حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. 
این موارد در حالی هم چنان معطل اجرای بانک مرکزی 
اســت که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز 
ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون 

را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می زند.

جزئیات تجارت خارجی

رشد ۲۴ درصدی صادرات غیر نفتی
بانک مرکزی اعالم کرد

بانک های تحریم شده همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند

یک چهارم تکالیف اجرا شد

اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۹ مهر ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۶ مهرماه در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۴ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۹۳۱ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۱۹۰ تومان است.
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آفت نقدینگی بدون پشتوانه
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

 یکی از مســائلی که همواره در اقتصاد ما مشکل آفرین شــده موضوع رشــد نقدینگی بدون پشــتوانه بوده که همین نقدینگی در حال حاضر در بازار خودرو وجود دارد و موجب خواهد شــد متقاضیان ناکام در 
قرعه کشی ها این پول های سرگردان را وارد بازارهای سرمایه گذاری دیگر کنند و افزاش تقاضا به طور قطع افزایش قیمت ها را در بازار طال، سکه، ارز و مسکن رقم خواهد زد. نقدینگی بدون پشتوانه به آفتی برای 
اقتصاد ایران تبدیل شده است که در بازار خودرو بیش از قبل و با روش ابداعی جدید و بخت آزمایی در خودرودار کردن مردم بیشتر نمود پیدا کرد. در حال حاضر خیل عظیم متقاضیانی که در بخت آزمایی خودرو 
برنده نشــده اند برای اینکه از قافله عقب نمانند به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد در حالی که هیچ کدام از بازارهای دیگر نیز ظرفیت پذیرش این حجم از پول را نخواهند داشت. البته برخی نیز پول های خود را 

همانطور در بانکها نگاه خواهند داشت که بعید است تعداد این افراد زیاد باشد. 
متاسفانه باال رفتن نقدینگی دست مردم همواره عامل اصلی بروز تورم بوده است. هر زمان که این نقدینگی رشد کرد مردم برای حفظ ارزش پول شان آن را صرف خرید مسکن و خودرو می کنند که همزمان با افزایش 

تورم و یا نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت را تجربه می کنند و به این ترتیب پا به پای گرانی ها بر سرمایه شان افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از معرفی 
بیش از ۳۵ هزار متقاضی دریافت تسهیالت نوسازی 
واحدهای فرسوده به بانک عامل بخش مسکن خبر 
داد.، مهدی عبوری در جلسه مجمع عمومی ساالنه 
این شرکت با اشاره به فعالیت های این شرکت در 
اجرای ۱۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام 
ملی تولید مسکن گفت: تاکنون بیش از ۳۵ هزار 
واحد مسکونی محلی برای دریافت تسهیالت در 
بخش نوســازی خودمالکی به بانک عامل بخش 
مسکن معرفی شده اند که معادل ۹۰ درصد اعتبار، 

تأمین شده و در اختیار سازندگان قرار گرفته است.
وی به مشارکت فعال شرکت در تدوین طرح ملی 
حاشیه نشــینی و طرح ســاماندهی جریان های 
مهاجرتی اشــاره کرد و گفت: شــرکت بازآفرینی 
معتقد است نحوه مداخله و ســاماندهی سه گونه 
بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی 

متفاوت است و ما برای هر کدام برنامه خاصی تدارک 
دیده ایم. همچنین در این جلسه محمد آئینی عضو 
هیئت مدیره شــرکت، گزارش فعالیت یک ساله 
هیئت مدیره در بخش های مختلف را ارائه کرد.به 
گفته آئینی سال گذشته از منابع در اختیار شرکت 
بازآفرینی شهری، ۷۶۸ میلیارد تومان برای اجرای 

۷۶۵ پروژه هزینه شد.
وی در این باره توضیح داد: عمده این پروژه ها شامل 
اجرای شبکه تأمین روشنایی معابر، احداث شبکه 
آب و فاضالب به طول بیش از ۳ میلیون متر، اجرای 
بهسازی مسیل و کانال آب، دیوارکشی و احداث پل 
در سطحی به مساحت حدود ۵۵۰ هزار متر مربع، 
اجرای آسفالت، احداث پارک، فضای سبز، بهسازی و 
نوسازی معابر سکونتگاه های غیررسمی و بافت های 
فرسوده به مساحت بیش از ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار 

متر مربع بوده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان اینکه 
گرانی محصوالت پروتئینی ربطی به صادرات ندارد، 
گفت: احتمال افزایش قاچاق این محصوالت به دلیل 
اختالف قیمت ارز وجود دارد. مجید موافق قدیری با 
بیان اینکه در یک ســال گذشته قیمت گوشت مرغ 
۳۸ درصد و تخم مرغ ۱۰۸ درصد افزایش یافته است، 
گفت: در حالی که برخی صادرات را دلیل این گرانی 
عنوان می کنند، صادرات را نمی توان متهم اصلی این 
گرانی عنوان کرد. وی ادامه داد: به عنوان مثال درباره 
تخم مرغ در شــرایطی که بیش از یک میلیون تن 
تخم مرغ داخل کشور تولید می شود، امکان صادرات 

حدود ۵۰ هزار تــن تخم مرغ در ســال وجود دارد. 
قدیری اضافه کرد: »ممنوعیت« صادرات یا واردات در 
اقتصادهای پیشرفته دنیا سال های طوالنی است که 
منسوخ شده و روش های دیگری برای حمایت از تولید 
داخلی جایگزین شده که البته افزایش تعرفه یکی از 
این روش ها اســت.این فعال بخش خصوصی افزود: 
افزایش نرخ ارز، انگیزه صــادرات را افزایش داده و از 
طرفی به دلیل ممنوعیت صادرات، انگیزه برای قاچاق 
محصوالت پروتئینی وجود دارد و قاعدتاً برای دولت 
نیز نظارت بر این مساله و کنترل آن امری بسیار دشوار 

است و قاچاق هم پر هزینه ای خواهد بود.

متوســط هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که 
تمدید قرارداد داشــته اند، در تابستان ۴۱.۲ درصد 
افزایش یافته اســت. طبق گزارش مرکــز آمار در 
تابستان ۱۳۹۹، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۹۵,۸ رسید که 
نسبت به فصل قبل )۱۷۵.۱(، ۱۱.۸ درصد افزایش 

داشته است.
در این فصل بیشــترین نرخ تورم فصلی مربوط به 
استان همدان با ۱۶.۲ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳.۱ درصد 
افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره 
بها در فصل تابســتان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۸.۹ درصد است که 
نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹)۲۳.۳ درصد(، ۵.۶ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه 

به نقطه مربوط به استان همدان با ۳۷ درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۸.۶ 
درصد افزایش اســت. به عبارتی خانوارهای استان 
همدان به طور متوســط ۸.۱ واحد درصد بیشتر از 
میانگین کل کشــور و خانوارهای استان آذربایجان 
غربی ۲۰.۳ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور 

در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۹ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، 
برابر ۲۴,۳ درصد اســت. اطالع مذکور در اســتان 
لرستان )۳۲.۳ درصد( بیشــترین عدد و در استان 
آذربایجان غربی )۸.۹ درصد( کمترین عدد را نشان 
می دهد. بر این اساس، متوسط افزایش هزینه اجاره 
بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، 

در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با ۴۱,۲ درصد است.

قرعــه کشــی چهارمین 
مرحله از فروش فوق العاده 
محصوالت ایران خودرو، 
روز گذشــته بــا حضور 
نمایندگان نهاد های ناظر 
برگزار شد. این قرعه کشــی های در حالی انجام 
می شود که بسیاری از فعاالن بازار خودرو به روند 
آن اعتراض داشته و برگزاری آن را معطلی هزاران 
میلیارد تومان نقدینگی از سوی مردم برای خودرو 
دار شــدن دانســته اند. در حالی قرعه کشی روز 
گذشته ایران خودرو انجام شد که بر اساس آمارها 

نقدینگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی مردم پشــت 
صف قرعه کشی این فروش فوق العاده پارک شده 
است. قرعه کشی چهارمین مرحله از فروش فوق 
العاده محصوالت ایران خودرو در حالی برگزار شد 
که ۲ میلیون و ۹۲ هزار و ۵۱۸ نفر برای شرکت در 
این قرعه کشــی ثبت نام کرده بودند. قصه همین 
یک قرعه کشی خودرو نشان داد که حداقل ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد 
کشور در دست مردم است. احتماال عده ای به پول 
خود در حساب بانک ها دست نخواهند زد اما به نظر 
می رسد اکثر این افراد، این هفته پولشان را راهی 
سایر بازارها خواهند کرد تا سود بیشتری به دست 
آورند. باید دید بورس، طال، ارز و مسکن، کدام یک 

برای مردم جذاب تر است؟

این در حالی اســت که تحلیلگران بــازار صنعت 
خودرو بــا انتقــاد از فــروش خودرو به شــیوه 
قرعه کشــی معتقدنــد که فــروش خــودرو به 
شــیوه قرعه کشــی نــه تنهــا کمکی بــه حل 
مســئله افزایش قیمت ها در این بــازار نخواهد 
 کرد؛ بلکــه موجب افزایــش تقاضا در ایــن بازار 

خواهد شد.
عباس خداپرســت، تحلیلگر بازار خودرو در این 
رابطه می گوید: پیش فروش کردن خودروی تولید 
روز با قیمت دو سال گذشته یعنی بسترسازی برای 
سیستماتیک کردن فرصت داللی در صنعت خودرو 
و این تامین نقدینگی به شیوه پیش فروش کردن، 
صنعت خودرو سازی را رو به افول برده است. وی 
افزود: این خلق نقدینگی و ماست مالیزه کردن این 

زیان ها در تجدید ارزیابی ها، با حمایت ســازمان 
بورس و بانک مرکزی بزرگترین عامل تورم در بازار 
خودرو است و امروز تنها به صرف آزادسازی قیمت 
نمی توان به عبــور صنعت خــودرو از این بحران 

امیدوار بود.
بر اساس اعالم شرکت ایران خودرو برندگان باید 
تا ۵ روز وجه خودرو ثبــت نامی را که حدود ۱۲۰ 
تا ۱۴۰ میلیون تومان است به حساب این شرکت 
واریز کنند.بر این اساس با فرض رقم حداقلی ۱۲۰ 
میلیون تومان حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول 
نقد در دست مردم منتظر اعالم نتیجه قرعه کشی 
اســت. کل نقدینگی موجود در کشــور بر اساس 
آخرین آمارها ۲۷۰۰ هــزار میلیارد تومان برآورد 

شده است.

پولهای سرگردان پس از ناكامی در قرعه كشی خودرو به كدام بازار می رود؟

سیل نقدینگی ناکام از قرعه کشی خودرو
شایلی قرائی
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پرونــده ۸۰ درصــد از متقاضیان تســهیالت 
مربوط به صاحبان کســب و کارهای آســیب 
دیده ناشی از شــیوع بیماری کرونا توسط نظام 
بانکی کشــور تعیین تکلیف شــده و با توجه به 
تمدید مهلت پرداخت تســهیالت توسط ستاد 
ملی مقابله با کرونا تا پایان مهر ماه سال جاری، 
 پرونده مابقی متقاضیان نیز در حال بررســی و

 اقدام است.
بانک مرکزی اعالم کرد: حســب مصوبات ستاد 
کرونا مقرر شده است که برای کمک به صاحبان 
کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع 
بیماری کرونــا در فعالیت خود دچار مشــکل 
شده اند ) با ثبت نام متقاضی در سامانه کارا وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سامانه مذکور 
و معرفی به بانک ( تســهیالت با نرخ ۱۲ درصد 
پرداخت شود که در این رابطه تا تاریخ ۱۴ مهرماه 
۱۳۹۹، بالغ بر ۵۳۴،۲۹۸ واحــد به بانک  های 
عامل معرفی شده اند. بر این اساس، ۵۰۸،۰۱۲ 
واحد از متقاضیان تا تاریخ اشــاره شده به شعب 
 بانک ها و مؤسســات اعتباری عامــل مراجعه 
کرده  اند کــه از این تعــداد ۲۷۸،۲۴۵ واحد با 

۴۵۹،۰۲۴ نفر شاغل در مجموع مبلغ ۵۶.۲۷۰ 
میلیارد ریال تســهیالت را دریافــت کرده اند.
همچنین تعــداد ۱۶۶،۸۹۳ واحد نیز از دریافت 
تســهیالت به دالیلــی از جمله عــدم توانایی 
بازپرداخت تســهیالت و ... انصــراف داده اند و 
پرونده مابقی واحدهای کسب وکار نیز در دست 

بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است.
بنابراین حــدود ۸۰ درصد متقاضیــان تعیین 
تکلیف شــده اند و بــا توجه به تمدیــد مهلت 
پرداخت تســهیالت توسط ســتاد ملی مقابله 
با کرونا تا پایان مهر ماه ســال جــاری، پرونده 
 مابقی متقاضیان نیز در دســت بررسی و اقدام

 است.

بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاالی اساسی 
در گمرکات کشــور موجود اســت که بندر امام 
خمینی با بیــش از ۲ میلیــون و ۳۷۶ هزار تن، 
بیشــترین موجودی کاال را در بیــن بندرهای 
کشــور به خود اختصاص داده اســت.نگاهی به 
آمار تازه موجودی کاال در بنادر کشــور نشــان 
می دهد که تــا تاریخ ۱۶ مهــر ۹۹، ۲۱۲۳۰۸ 
تن گندم، ۱۶۲۲۵۳۴ تــن ذرت، ۲۵۶۷۰۸ تن 
جــو، ۲۰۶۰۹۶ تن ســویا، ۷۰۶۱۷ تــن برنج، 
۳۵۷۸۴۷ تن شــکر، ۴۰۹۴۱۸ تن روغن خام و 
۲۶۶۱۷۵ تن دانه های روغنی در گمرکات کشور 
 موجود است که جمع این آمار به ۳۴۰۱۷۰۳ تن 

می رسد.
در تاریخ مذکــور ۲۳۷۶۲۴۴ تــن از موجودی 
کاالهــای اساســی در بنــدر امــام خمینی، 

۳۹۹۲۶۹ تن در بندر شهید رجایی، ۲۷۲۱۸۴ 
تن در بندر امیــر آبــاد و ۱۵۲۸۹۷ تن در بندر 
 نوشــهر و ۱۰۴۳۷۸ تن در بندر انزلی رســوب 

شده است.
همچنین بیشترین موجودی کاالهای کانتینری 
نیز متعلق به بندر شــهید رجایی، بندر بوشهر، 
بندر امام خمینی، و بندر خرمشهر و بندر چابهار 
به ترتیــب بــا ۸۰۶۶۲، ۷۲۶۱، ۴۹۱۶، ۳۹۴۶، 
۱۸۴۲ کانتینر اســت.در تاریخ مذکور، ۸ فروند 
شــناور حاوی کاالی اساســی با ۴۹۷۹۷۳ تن 
ذرت، ســویا، برنج و دانه های روغنــی در بندر 
امام خمینــی در حال تخلیه و ۸ فروند شــناور 
حاوی کاالهای اساســی با ۵۲۳۵۵۰ تن ذرت، 
 سویا، برنج و دانه های روغنی در انتظار لنگرگاه

 بوده است.

متوســط هزینه اجــاره بها 
بــرای کل خانوارهایــی که 
تمدید قرارداد داشته اند، در 
تابستان ۴۱.۲ درصد افزایش 
یافته است. گرانی مسکن و 
افزایش بی رویه اجاره بها در کشور بخصوص در تهران 
و کالنشهرها، در ســال های اخیر به یکی از چالش های 
اساسی خانواده ها تبدیل شده و در این شرایط، نهاد ها و 

سازمان های متولی، باید چاره ای بیندیشند. 
در حالی که هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهادهای 
نظارتی تالشی برای ساماندهی وضعیت افزایش اجاره 
بها منازل مسکونی در کشور نمی کنند، این بازار رهن 
و اجاره است که با افزایش قیمت های آن چنانی عرصه 
زندگی را بر اقشــار ضعیف و متوسط جامعه تنگ تر از 

همیشه کرده است.
طبق گزارش مرکز آمار در تابستان ۱۳۹۹، شاخص قیمت 
اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 

۱۹۵,۸ رسید که نســبت به فصل قبل )۱۷۵.۱(، ۱۱.۸ 
درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ 

تورم فصلی مربوط به استان همدان با ۱۶.۲ درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به اســتان سیستان و بلوچستان 

با ۳.۱ درصد افزایش اســت. درصد تغییرات شــاخص 
قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۸.۹ درصد است 
که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹)۲۳.۳ درصد(، ۵.۶ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان همدان با ۳۷درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی با ۸.۶ 
درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان 
به طور متوسط ۸.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۲۰.۳ واحد 
 درصد کمتر از میانگین کل کشــور در بخش اجاره بها 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابســتان ۱۳۹۹ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 
۲۴,۳ درصد است. اطالع مذکور در استان لرستان )۳۲.۳ 
درصد( بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی )۸.۹ 
درصد( کمترین عدد را نشــان می دهد. بر این اساس، 
متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که 
تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ۱۳۹۹ برابر با 

۴۱,۲ درصد است.

طبق گزارش مركز آمار متوسط هزینه اجاره بها ۴1.2 درصد افزایش یافت

بیداد گرانی در بازار رهن و اجاره
 بیداد گرانی در بازار رهن و اجاره                                                                                                                                        حمایت دستوری دولت نتیجه معکوس داشت

بازارها با دستور سر به راه نمی شوند
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن

برای بازار مسکن و هر بازار دیگری دستوری نمی توان عمل کرد. همان موقع نیز بارها هشدار داده بودیم که هیچ بازاری با دستور سر به راه نخواهد شد. اینکه مشاهده می کنیم بازار مسکن و اجاره بها با نرخ های نجومی و غیرقابل تصوری روبرو 
شده است نتیجه ناکارآمدی طرح های دولت است. اشتباهاتی که برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن گرفته شد به این گرانی ها دامن زد. طرح مصوب دولت هیچ گاه نمی توانست بازار را کنترل کند بلکه حتی به افزایش قیمت ها دامن می زد. 
امروز نتایج آن را مشاهده می کنیم که رشد ۴۲ درصدی در بازار اجاره بها داشته ایم. با وجود اینکه همان زمان در رابطه با تصمیات اتخاذ شده مبنی بر بی نتیجه بودن کنترل دستوری هشدار داده شد باز هم این طرح اعالم شد و توانست اثر منفی 
خود را بر بازار بگذارد. به نظر می رسد به دالیلی همچون کثرت عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن، انجام توافقات شفاهی یا قراردادهای به اصطالح زیرزمینی، تحقق اهداف دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در ابهان قرار دارد. 
متاسفانه مستاجران در کشور به دلیل تورم باال مدام در حال ضرر هستند چرا که بیش از نیمی از درآمد آنها صرف پرداخت اجاره بها می شود. حال اگر اصل ما در سیاست گذاری مسکن اصل استیجاری باشد راه را به اشتباه رفته ایم و دولت باید 
برای حل مشکل به سمت تولید و عرضه مسکن حرکت کند. به هر ترتیب همانطور که بارها تاکید کرده ایم  زمانی که ارائه ملک افزایش نیابد و بازار مسکن متعادل نشود بازار مسکن و بازار اجاره بها متعادل و کنترل نخواهد شد. باید به سمت 
ارائه ملکی و رشد تولید مسکن حرکت کنیم، چرا که تا زمانی که ارائه رشد نیابد و درخواست مسکن در بازار اجاره تنزل نیابد نرخ اجاره بها متعادل نمی شود. از طرفی دیگر پرداخت وام به مستاجرین هم چون صورت مسئله را پاک می کند 
سیاست غلطی بوده و همچنان هم ادامه دارد. اگر قیمت اجاره بها باالست و دولت دنبال حل آن است نباید با اعطای وام به مستاجرین به بازار مسکن مسکنی تزریق کرده و وضعیت را بدتر کند. وقتی قیمت اجاره بها غیر منطقی باالست باید 
دنبال راه حل های اساسی باشیم. با این حال دولت انگیزه حل مسئله افزایش قیمت رهن و اجاره را ندارد و می خواهد به مستاجرین وام بدهد این در حالی است که این تسهیالت سبب تحریک تقاضا می شود و ممکن است وضعیت روانی بازار 
را بدتر کند و باعث شود که افزایش قیمتی در این زمینه هم ایجاد شود. به طور کلی دالیل افزایش قیمت خرید و رهن مسکن همه قابل حل بوده با این حال دولت هیچ کنترل، مدیریت و نظارتی روی بازار مسکن ندارد چون قیمت مسکن 

حدود ۱۰۰ درصد افزایش و بالتبع آن قیمت اجاره نیز افزایش یافته است. بنابراین افراد زیادی در بازار ملک نتوانستند نقشی ایفا و در این بازار حضور پیدا کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معرفی ۳۵ هزار متقاضی دریافت تسهیالت نوسازی بافت فرسوده به بانک

تعیین تکلیف ۸۰ درصد از متقاضیان وام کرونا

احتمال افزایش قاچاق محصوالت پروتئینی از كشور

تخم مرغ در یکسال ۱۰۸ درصد گران شد

مركز آمار اعالم كرد

افزایش ۴۲ درصدی هزینه اجاره خانه

موجودی بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاالی اساسی در بنادر



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2033| یکشنبه 20 مهرماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

انجمن بالک چین در نامــه ای به وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت خواســتار تغییــر و اصالح در 
دســتورالعمل اجرایی نحوه صدور جواز تاسیس 
و پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارز شده 
است.در نامه ای که برای این وزارتخانه و به صورت 
مشــخص برای معاونــت طرح و برنامــه وزارت 
صمت ارسال شده است، تقاضا شده تا سه بند از 
دستورالعمل تصویب و ابالغ شده از سوی وزارت 
صمت اصالح شود تا امکان فعالیت برای استخراج 
کنندگان رمزارز فراهم شود. دستورالعمل صدور 
جواز تاسیس و پروانه بهره برداری استخراج رمزارز 

شهریور ماه ۹۸ از سوی وزارت صمت ابالغ شد.
یکی از مواردی که در این نامه به آن اشــاره شده 
اصالح مکان استقرار واحد استخراج رمز ارز است. 
در دســتورالعمل مصوب وزارت صمت قید شده 
که »مکان استقرار واحد استخراج کننده رمزارز 
دارای کاربری صنعتی و مشمول ضوابط استقرار 
واحدهای صنعتی بوده و صرفا در شــهرک های 
و نواحی صنعتی مصوب بــا مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی ویژه اقتصادی امکان پذیر است.«  حال 
انجمن بالک چین طی نامه ای پیشــنهاد کرده 
است که این بند از قانون به این صورت اصالح شود 

که »مکان استقرار واحد استخراج کننده رمزارز 
دارای کاربری صنعتی بوده یا فعالیت در مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی امکان پذیر 

است«
در اصــل در این درخواســت خواســته شــده 
تا بخش مربوط به »مشــمول ضوابط اســتقرار 
واحدهای صنعتی و صرفا در شــهرک ها نواحی 

صنعتــی« حذف شــود. این انجمــن دلیل این 
درخواســت را اینگونــه عنــوان کرده اســت 
که »بســیاری از واحدهــای صنعتی خــارج از 
شهرک ها و نواحی صنعتی مســتقر بوده و با این 
دســتورالعمل توانایی فعالیــت و بهره گیری از 
 ســرمایه های راکد در این صنعت وجود نخواهد 

داشت.« 

از سویی در این درخواســت آمده که بسیاری از 
فعاالن این صنعــت زیرســاخت های الزم برای 
استخراج رمزارز را در اینگونه واحدهای صنعتی 
ایجاد کرده انــد و در صــورت عــدم تغییر این 
دســتورالعمل احتمال از بین رفتن سرمایه ها یا 
فعالیت بدون مجوز وجود خواهد داشت.از دیگر 
مواردی که انجمن بالک چین خواســتار تغییر 
آن شده اســت ماده مربوط به فعالیت استخراج 
کنندگان رمزارز در واحدهای تولید اســت طبق 
دستورالعمل مصوب » صدور یا صالح جواز تاسیس 
برای اســتخراج رمزارز در محل واحدهای تولید 
فعال صنعتــی و معدنی موجود ممنوع اســت.« 
این در حالی اســت که انجمن در خواست کرده 
که واژه »صدور« از این دســتورالعل حذف شود 
چرا که بــه عقیده آنــان صدور جواز تاســیس 
برای اســتخراج رمزارز در محل واحدهای تولید 
فعال صنعتی و معدنی وجــود دارد و واحدهای 
تولیدی با ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر حفظ 
ظرفیت تولید )عــدم کاهش تولیــد( برمبنای 
تولید گذشــته یا عــدم کاهش پرســنل امکان 
 فعالیت در این صنعت را در کنــار صنعت فعلی 

خواهد داشت.

انجمن بالک چین خواستار تغییر در نحوه صدور جواز تاسیس استخراج رمزارز شد

  محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن 
بالکچین ایران

در شرایط حساس کنونی کشور که نیاز به 
همدلی و حفظ اعتماد ملی و لزوم بهره گیری 
از تمام ظرفیت ها در جهت مقابله با شرایط 
اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس 
می شود. "امر خطیری که بارها مقام معظم 
رهبری در سخنانشان گوشزد نموده و سران 
محترم قوا موکدا بر آن تاکید دارند" در این اثنا 
گاها برخی عملکردها در دستگاه ها و سازمان های ذیربط مثال بارزی از 

عدم همراهی یا حتی دوگانگی در گفتار و کردار نمایان می سازد. 
بیش از سه ماه از تصویب مصوبه شماره 3۹22۸ هیئت محترم وزیران در 
مورد تعیین تکلیف فعاالن اسبق صنعت استخراج رمزارز میگذرد و هنوز 
روند اجرایی برای این مصوبه مشخص نشده است. مصوبه ای که با عنایت 
دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، قوه مجریه و نهادهای حاکمیتی نسبت 
به شرایط خاص یک صنعت نوظهور به تصویب رسید، اکنون بدلیل عدم 

همراهی و همکاری نهادهای مجری مذکور در مصوبه همچنان در مسیر 
بالتکلیفی به سر برده و سرگردان است. بالی مشترکی که بر سر بسیاری 
از مصوبات و قوانین ارزشمند در کشور نازل گردیده و این مورد شاید 
مشتی نمونه خروار باشد. در این اثنا کم نیستند نهادهایی که با حمایت 
آنان مسیر تصویب هموار شد و اکنون در مصوبه مجری امر هستند و بی 
تفاوت نسبت به اهمیت و ارزش زمان در اجرا. در این اثنا هر پرونده در 
تعزیرات مشمول یک روند مجزا شده است. بعضی از شعبات اقدام به 
تسریع در تعیین جریمه، صدور حکم، ابالغ و اجرای آن کردند و برخی 
منصف و قانون مدار، چون تا زمان اجرای مصوبه رســیدگی به پرونده 
های موجود را به تعویق انداختند. حال سواالت بسیاری مطرح است که 
با توجه به ابالغ مصوبه هیئت وزیران چرا روند رسیدگی به پرونده های 
موجود تا زمان تعیین تکلیف و آغاز روند اجرای مصوبه تعلیق نمیگردند؟ 
چرا هیچ گونه وحدت رویه ای در تعزیرات حکومتی )وجه مشــترک 
بسیاری نهادها( مشاهده نمیشود؟ آیا عملکرد هر سازمان یا هر شعبه در 
سازمان به صورت مستقل، سر خود و بی توجه به قانون تعریف گردیده 
است؟ نهاد مسئول در ایجاد وحدت رویه و متولی صدور دستور توقف 

روند رسیدگی به پرونده ها کیست؟ تا چه حد روند اجرای صحیح این 
مصوبه در کسب اعتماد عمومی موفق بوده است؟ تکلیف اشخاصی که 
به دلیل نقص چنین سیستم اجرایی از هستی ساقط می شوند چیست؟ 
ارزش مصوبه ای که تاخیر در اجرای آن حکم نوشــدارو پس از مرگ 
سهراب دارد چیست؟ نفع چه کس یا کسانی در عدم اجرای مصوبه نهفته 
یا با چنین روندی منافع چه کسانی تامین میگردد؟ مسئولیت حاکمیت 
صرفا با تصویب یک مصوبه ساقط می شود؟ چه کسی پاسخگوی زیان 
وارده به سرمایه ملی، صنعت استخراج رمزارز، اعتماد عمومی و نابودی 
بسیاری از فرصت ها خواهد بود؟ دغدغه و وظایف بعضی نهادها مجزا از 
درد و مشکالت مردم بوده و با آن مطابقت ندارد یا خدای ناکرده )و قطعا 
چنین نیست( نهاد یا نهادهای متولی امر )به هر نیتی( بدنبال چنگ 
اندازی بر سفره )سفره ای که با مشکالت اقتصادی کنونی بسیار کوچک 
تر شده است( قشری از مردم هســتند؟ با چنین روندی کند و ساکن 
چه بر ســر معدود فرصت های زودگذر در اقتصاد و منافع ملی خواهد 
 آمد و چه تعداد از آنها بدون حتی یافتــن مجالی برای طرح در چنین 

ساختاری نابود می شوند؟ 

مشکالت استخراج رمزارز در ایران
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ستاری:
آثار دستاورد دانش بنيان ها در جامعه مشهود است

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: اتفاقات خوبی در حوزه دانش بنیان ها 
در کشور شکل گرفته و اثرات دستاوردهای آنها و این اتفاقات، در جامعه مشهود 
است.سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری که صبح امروز، برای 
بررسی میزان پیشرفت مصوبات سفر قلبی به استان گلستان سفر کرد، در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به پیشرفت های اســتان در حوزه علم و فناوری، گفت: روند 
حرکت استان گلستان در حوزه علمی رو به جلو است؛ اما با توجه به ظرفیت های 
باالی استانی توقع داریم این حرکت شتاب گیرد. به گفته رئیس ستاد فرهنگسازی 
اقتصاد دانش بنیان، برای شــتاب گرفتن این حرکت باید همه  از معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری گرفته تا مسووالن اســتانی، تالش کنند.   باید از 
ظرفیت های باالی این استان بهره بیشتری ببریم.معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری بررسی مصوبات سفر قبلی را مهم ترین اولویت این سفر دانست و افزود: 
در این سفر یکی روزه تالش می کنیم در کنار بررسی روند پیشرفت مصوبات سفر 
قبلی، تصمیمات جدیدی هم در حوزه توسعه شــرکت های دانش بنیان استان 
بگیریم. رئیس بنیاد ملی نخبگان ضمن تشکر از تالش های مسووالن و استاندار 
گلستان برای توسعه فناورانه این استان، گفت: باید فرهنگ عمومی زیست بوم 
فناوری و نوآوری در داخل استان شکل گیرد تا اقدامات فناورانه در آن شتاب گیرد.
ستاری درباره شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۴۰۰ 
شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفته است. این شرکت ها اتفاقات خوبی در این 

زمینه رقم زده اند که آثار آن در جامعه به خوبی مشهود است.

از 22 تا 25 مهرماه
نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشيدی 

برگزار می شود
هشتمین دوره نمایشــگاه و جشــنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی با تمرکز بر 
تجاری سازی فناوری و در ۱۸ بخش تخصصی، با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و 
با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری 22 تا 2۵ آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار می شود.»کمک 
به تجاری ســازی فناوری ها«، »بسترســازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و 
فناوری تا کسب وکار«، »شناسایی و معرفی نوآوری ها و اختراعات فناورانه و طرح ها 
و ایده های دانش محور«، »معرفی توانمندی پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای 
کاربردی کردن آنها« و »معرفی نیازمندی های فناورانه نهادها، دستگاه ها و بنگاه های 
تولیدی و خدماتی« از جمله اهداف برگزاری این رویداد فناورانه اســت. همچنین 
»ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی«، 
»گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی«، »ایجاد فضای مناسب 
کسب وکار با نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان«، »جذب 
ســرمایه گذاری )داخلی و خارجی( برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان و 

افزایش صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان« از دیگر اهداف آن است.

تغيير در نحوه ثبت نام برخی گروه های جشنواره وب 
و موبایل ایران

در ادامه روند تغییرات سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، ثبت نام در برخی 
گروه ها ازجمله گروه های سازمانی و اطالع رسانی شــرایط تازه ای پیدا کرد. در 
پی این تغییرات از این پس شرکت کنندگان در گروه های »شرکت ها و موسسات 
خصوصی«،  »شرکت های طراحی وب و سئو«، »وب سایت های شخصی«،  »بانک و 
بیمه و شرکت های بورسی«، و »تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت«، برای شرکت 
در جشنواره می بایست مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به صورت آنالین پرداخت کنند. شایان 
شلیله در خصوص دلیل تغییرات ایجاد شده و شرایط تازه ثبت نام در این گروه ها 
گفت: »دلیل اصلی ما این بوده که بتوانیم از نظر کیفی و همینطور حقوق مالکیت 
فکری در برخی شاخه ها نظارت بیشتری داشته باشیم. برای مثال در شاخه سازمانی 
و اطالع رسانی، هرساله آثار زیادی با استفاده از قالب ها و سرویس های رایگان آماده یا 
با اتصال دامنه به سرویس های بالگ اقدام به ایجاد وبسایت کرده و با شرکت این آثار 
در جشنواره باعث افزایش تعداد آثار کم کیفیت در این گروه می شدند و چالش های 
زیادی را در پروسه داوری ایجاد می کردند. البته این امر در اکثر جشنواره های دنیا 
اتفاق می افتد. ما شرایط سخت تری برای برخی گروه های اعمال کرده ایم تا کنترل 

کیفیت کسب و کارهای حاضر در گروه های فوق بهتر انجام شود.«
شایان ذکر است که برندگان و کاندیدهای سال های گذشته در این گروه ها، برای 
شرکت در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.
دبیرخانه جشنواره وب اعالم کرده این تغییر در کنار اختصاص داوران تخصصی در 
شاخه محتوا از تغییرات زیرساختی مربوط به جشنواره وب و موبایل ایران است که 
به صورت آزمایشی در جشنواره امسال اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت و باال 
بردن کیفیت انتخاب سایت های برتر، در سال های آینده در شاخه ها و گروه های 
دیگر نیز اجرایی می شود. جشنواره وب و موبایل وب ایران همچنین اعالم کرده 
اضافه شــدن هزینه ثبت نام برای گروه های مربوط به شاخه اطالع رسانی هیچ 
تاثیری روی شاخه های دیگر ندارد و کسب و کار ها آنالین و استارتاپ ها چه در 
قالب سایت و چه در قالب اپلیکیشن می توانند به صورت کامال رایگان در شاخه 
کسب و کار و یا محتوا شرکت کنند. جشنواره وب و موبایل ایران تاکید کرده ثبت 

نام در این گروه ها همیشه رایگان خواهند ماند.

یک مقام مسئول تشریح کرد
جزئيات نرخ های جدید تاكسی های اینترنتی

عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی گفت: قیمت ها 
نسبت به سال گذشته ۱۵ تا 2۰ درصد افزایش یافته است.رضا الفت نسب درباره 
موضوع قیمت کرایه تاکسی های اینترنتی اظهار داشت: اکنون فضا رقابتی است. 

اگر این تاکسی ها قیمت را افزایش دهند، قطعا بازار از دست می رود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه هر چه ســریعتر دستورالعمل ابالغیه وزارت کشور 
اجرایی شود، افزود: در این صورت شورای شهر موظف است قیمت را اعالم کند و 
چنانچه هر راننده ای قیمتی باالتر از رنج تعیین شده اعالم کند برخورد خواهد شد.
عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: 
قرار است یک کمیته متشکل از وزارت کشور، شهرداری و اتحادیه تشکیل شود و 
برای قیمت تاکسی ها محدوده تعیین شود و هم اتحادیه و شهرداری باید در این 
زمینه نظارت داشته باشند.الفت نسب یادآور شد: البته در زمانی که ترافیک کمتر 
است قیمت ها نیز تا ۴۰ درصد کاهش می یابد. اگر قیمت باالتر برود مردم باید به 
اتحادیه و یا شهرداری اعالم کنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی قیمت ها رشد 
چندبرابری داشته اند اینگونه برخورد با تاکسی داران درست نیست. قیمت کرایه ها 
نیز باید متناسب با رشد قیمت دیگر کاالها باشد. عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن 
صنفی کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه بعد از کرونا حجم سفرها کاهش پیدا 

کرده، خاطرنشان کرد: ما هنوز به عدد قبل از کرونا بازنگشته ایم.
الفت نسب تصریح کرد: قیمت ها نسبت به سال گذشته ۱۵ تا 2۰ درصد افزایش 
یافته است. البته به نسبت حجم ورودی مسافر و تعداد کم راننده ها قیمت نیز باال 
می رود و بالعکس زمانی که مسافر کم و راننده ها زیاد باشند قیمت پایین تر خواهد 
آمد. وی در ادامه بیان کرد: اکنون یک سال است که شهرداری به این قضیه ورود 
کرده و عوارض ۱.۵ درصدی در نظر گرفته و کنترل های الزم را دارد. قطعا چنانچه 

قیمت باال برود تاکسیر انی نیز نظارت الزم را خواهد داشت.

اخبار

یادبودهای استاد شجریان بر نقشه نشان
المان های یادبود های استاد شجریان بر روی نقشه نشان، نقش بست.در پی درگذشت استاد محمدرضا شجریان اپلیکیشن نشان المان ها و یادبودهایی از استاد شجریان را به نقشه خود 

افزود.

شــوک روانی روز پنجشنبه 
وزارت خزانه داری آمریکا با 
تحریم ثانویه ۱۸ بانک ایران 
در حالی بر سرکشــی ارز و 
طال سرپوش نهاده است که 
این بازار ماه هاست با گرانی دست و پنجه نرم می کند.

در لحظه تنظیم این گزارش )ســاعت ۱7 روز شنبه( 
قیمت دالر پــس از ۴ بار تغییر نرخ از ســوی صرافی 
بانک ملی ایران به نزدیکی ســقف مقاومتی رسیده و 
2۸۹۰۰ تومان قیمت خورده است. این در حالی است 
 که در بازار آزاد دالر مرز روانــی 3۰۸۰۰ تومان را رد 

کرده است.

صف های طویل در مقابل صرافی های بانکی
صف های طویــل در مقابل صرافی هــای بانکی برای 
خرید دالر و سایر ارزها در حالی شکل گرفته است که 
این صرافان با اســتناد به اینکه اسکناس ارزی ندارند، 
نمی توانند پاسخگوی تقاضای شــکل گرفته در بازار 
باشند .در دیگر ســو دالالن که در ساعات ابتدایی روز 
قیمت های عجیب و غریبی را برای فروش دالر و سایر 
ارزها اعالم می کردند، در میانه روز اندکی عقب نشسته 

 و در مرز 3۱ هــزار تومان قیمت های خــود را اعالم 
می کنند .  بسیاری از فعاالن بازار می گویند جو روانی 
شکل گرفته در بازار در اثر اعالم تحریم های ثانویه علیه 
بانک های ایرانی در حال تخلیه است و بازار به زودی 
به وضعیت عادی ورود خواهــد کرد. معامله گران مرز 
3۰ هزار تومانی را مرز روانی مهم و ســدی قوی برای 
قیمت دالر اعــالم کردند و معتقدنــد دالر در صرافی 
های بانکی در یک قدمی این مــرز قرار دارد و افزایش 
قیمت ها می تواند زمینه را برای شکسته شدن مرز در 

بازار فراهم کند.
 در حال حاضــر تقاضا در بــازار ارز بــاال و عرضه در 
پایین تریــن حد خود قــرار دارد چرا که بســیاری از 
معامله گران در فروش محتاط تر شده اند. همین امتناع 
از عرضه زمینه را برای افزایــش بیش از پیش قیمت 

فراهم کرده است.

ثبت رکورد جدید سکه در کانال ۱5 میلیون 
تومانی

معامالت بازار ســکه و طــال در هفته جدید با رشــد 
قیمت ها آغاز شد، به طوری که سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با ثبــت قیمت ۱۵ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
تومان، رکورد جدیدی را ثبت کرد. بازار طال تحت تاثیر 
افزایش قیمت انــس جهانی و همچنین عطش صعود 

قیمت ها در بازار آزاد ارز، شاهد افزایش قیمت ها بود.

بر این اســاس، ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
افزایش ۶۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به چهارشنبه،  
به بهای ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در حال معامله 
است. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 7۰۰ هزار 
تومان افزایــش نرخ، بــه ارزش ۱۴ میلیون و 7۴هزار 

تومان به فروش می رسد.
همچنین نیم ســکه به بهای هشــت میلیون و  2۵۰ 
هزار تومان، ربع ســکه به قیمت پنج میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان و هر قطعه ســکه یک گرمی نیز به ارزش 

دو میلیــون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شــد. عالوه بر 
این در بازار طال نیز امروز بهــای یک گرم طالی خام 
۱۸ عیار با ۶۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز 
کاری گذشته به ارزش یک میلیون و ۴۱3 هزار تومان 
فروخته شــد. قیمت انس جهانی طال نیز امروز در پی 
افزایش قیمت سه روز گذشته شاهد افزایش بها بود و 

به قیمت یک هزار و ۹3۱ دالر معامله شد.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

مبهم بازار ارز را بررسی می کند. 

سد سخت مقاومتی دالر 30 هزار تومانی شکست

معرکه گیری دالر در سبزه میدان
دالر در صرافی بانك ملی 29800 و در بازار آزاد 30800 تومان شد

بیراهه سیاست گذار برای مهار سرکشی دالر
پیمان مولوی، اقتصاددان 

برای بررسی دالیل رشد افسارگسیخته دالر نکته نخست این است که باید به دو سوال پاسخ دهیم: ۱. آیا تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر می گذارند که جواب آن کامال مشخص است. 2. آیا ما برنامه ای برای این حوزه داریم که به 
نظر من جواب آن نامشخص است زیرا برای فائق آمدن به سرکشی دالر باید ابتدا این مشکل و آن چیزی که به اقتصادمان آســیب می زند را درک کنیم که متاسفانه به نظر می رسد چنین رویکردی وجود ندارد. نکته دوم راه حل 
هایی بود که می شد برای این افزایش بی سابقه به کار برد که به نظر می رسد نه تنها راه حلی استفاده نمی شود که بر تب این افزایش قیمت نیز دامن زده می شود. نمونه نخست آن تخصیص میلیاردها دالر ارز ۴2۰۰ تومانی است. 

در کشوری که با مشکل ارزی روبه روست، امسال هم قرار است نزدیک به چندین میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تخصیص داده شود. وقتی چنین مساله ای وجود دارد نه تنها نمی شود تحلیلی روی قیمت ارز ارائه داد، که باید منتظر باشیم 
که اوضاع و قیمت ارز از این هم وخیم تر شود.

انتخابات آمریکا پیش روی ماست و چند سناریو در این میان مطرح است. سناریوی نخست این است که با آمدن بایدن فروش نفت ما افزایش یابد و آن وقت است که می توانیم قیمت ارز را پایین بیاوریم، کاری شدنی است ولی عوامل 
تاثیرگذار بر اقتصاد ایران مجددا ما را به همین نقطه خواهد رساند. 

سناریوی دوم این است که ترامپ رئیس جمهور شود که در این صورت در تعلیق دوم اقتصاد ایران فرو خواهیم رفت؛ تعلیقی که از انتخابات آمریکا شروع می شود تا انتخابات ۱۴۰۰ در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و قطعا افزایش 
قیمت ارز ادامه خواهد یافت و هیچ سقفی برای کار غیرکارشناسی سیاست گذار وجود ندارد. 

یکی از عوامل اصلی که قیمت ارز افزایش می یابد عدم وجود چشم انداز و دوم تقاضا برای دالر و ارزهای خارجی در اقتصاد ایران است که روز به روز بیشتر می شود. یک نکته دیگر که در مورد بازار ارز هنوز در بازار حضور ندارد و اگر 
اضافه می شد قیمت ارز از این هم باالتر می رفت بحث مسافرت های خارجی است که به خاطر کرونا به حالت تعلیق درآمده و دوم مبادالت تجاری است. اینها تقاضاهایی است که در بازار ایجاد نشده است که اگر این تقاضاها باشد 
صددرصد ما تقاضای بیشتری را متحمل می شدیم. آن چیزی که تا قبل از انتخابات آمریکا ممکن است تقاضا را باال ببرد از جنس تحریم های سیســتم بانکی و محدودیت های ایجادکننده و ایجاد چشم انداز منفی برای اقتصاد 

ایران است که تقاضا را برای حفظ ارزش ریال باال می برد. 
نکته بعدی تاثیر تحریم های جدید روی اقتصاد ماست. اقتصاد جهانی و گرانیگاه های ملی و سرمایه گذاری آن در دست ایاالت متحده و سیستم های نزدیک به آن است. پس این تحریم ها تاثیرگذار خواهد بود ولی اینکه به چه 
نحوی تاثیر بگذارد برای مشاهده آثار قسمتی از آن باید صبر کرد و این در حالی است که بخشی از تاثیرات آن را شاهد بوده ایم. نکته عجیب این مساله صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که ادعا می کند این تحریم ها تاثیر 

زیادی روی کانال های غذا و دارو ندارد. 
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