
رییس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران با اشــاره به اینکه 
قیمــت برخی از اقالم آجیل و خشــکبار نســبت به ســال 
گذشــته با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی مواجه شــده اســت، 
گفت: اگرچه امســال تولیدات خوبی داشــتیم اما برخی از 
 تولیدکنندگان محصوالت خود را بــه دلیل تغییرات قیمت 

عرضه نمی کنند.
مصطفی احمدی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تقاضای 
آجیل و خشــکبار بسیار کم شــده و صنف ما نیز مانند باقی 
اصناف دچار رکود تورمی شــده اســت، اظهار کرد: امسال 
تولیدات آجیل و خشکبار نســبت به سال گذشته حدود ۳۰ 
درصد بیشتر بوده ولی برخی از تولیدکنندگان یا محصوالت 

خود را نمی فروشند یا قیمت هایی را تعیین می کنند که بازار 
را به هم می ریزد و همین امر منجر به افزایش قیمت آجیل در 

ماه های اخیر شده است.
وی ادامه داد: برخی از اقالم آجیل و خشــکبار نسبت به سال 
گذشــته ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. پسته، 
تخمه ژاپنی، تخمه آفتابگردان، کشمش، انجیر جزو اقالمی 

هستند که با افزایش قیمت همراه شده اند.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اضافه کرد: آن دسته 
از اجناســی که ورود یا خروج آنها با ارز بوده ۵۰ تا ۷۰ درصد 
گران شده و این افزایش قیمت، باقی اجناس را تحت تاثیر خود 
قرار داده است. برای مثال تولید گردو امسال حدود ۵۰ درصد 

بیشتر از سال گذشــته بود ولی وقتی باقی اجناس گران می 
شود این اقالم هم تحت تاثیر قرار می گیرند و تولیدکنندگان 
 محصوالتشــان را نمی فروشــند و چون عرضه کم می شود 

قیمت ها نیز افزایش می یابد.
به گفته وی چندین سال است که تهران تعیین کننده قیمت 
آجیل و خشکبار نیست و از مبدا توسط تولیدکنندگان اعداد 

و ارقام تعیین می شود.
احمدی با اشاره به اینکه دوسال قبل نه به خرید آجیل راه افتاد 
و به صنف ما آسیب زیادی وارد شده و به نظر می رسد امسال 
نه به فروش آجیل راه افتاده، اظهار کرد: فروشندگان به دلیل 
تغییرات قیمت محصوالت خود را نگه داشته اند. اما آجیل و 

خشکبار جزو تنقالت است و در زمان های خاصی خریداری 
می شود که اگر از زمان آن بگذرد تقاضای خرید بسیار کاهش 
می یابد و ممکن است این اقالم بر روی دست تولیدکنندگان 

باقی بماند.

تقویم آزمون های ۱۴۰۰ اعالم شد 
سازمان سنجش آموزش کشور، تقویم آزمون های سال ۱۴۰۰ 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اعالم کرد.
بــه گــزارش ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــر 
اســاس برنامه زمانی اعالم شــده ایــن ســازمان، کنکور 
دکتــری ۱۴۰۰، جمعــه ۱۵ اســفندماه ۹۹ برگــزار 

 و فراینــد ثبــت نــام آن روزهــای ۲ تــا ۹ آذرمــاه انجام 
می شود.

کنکور کارشناســی ارشــد روزهای ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ 
برگزار و ثبت نام آن در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذرماه امسال انجام 

می شود.
بر اســاس اعالم سازمان ســنجش آموزش کشــور، آزمون 
سراســری روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار می شــود 
و فرایند ثبت نام نیز در روزهای ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه امســال 

صورت می گیرد.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون هــای کاردانی نظام جدید و 

کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نیز اعالم می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: نیمی از 
آمار مرگ و میر بیماران کرونایی کشور مربوط به 

استان تهران است.
به گزارش مهر، جلیل کوهپایــه زاده، در بازدید 
تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
از بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(، با اشاره 
رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در جامعه 
و لزوم اعمال تنبیهــات بازدارنده، افزود: در حال 
حاضر مهم ترین موضوع، کاهش بیماران ورودی 

به مراکز درمانی است. وی ادامه داد: نیمی از آمار 
مرگ و میــر بیماران کرونایی کشــور مربوط به 
استان تهران است که علت آن، متناسب نبودن 
توسعه زیرساخت ها و امکانات بهداشتی و درمانی 
در مقایسه با گسترش شهر ها و افزایش جمعیت 

استان در سال های اخیر است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: هم اکنون در مناطق 
تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشــکی ایران، بر 
اساس نیاز، تعداد زیادی طرح توسعه ای، از جمله 

۲۷۰ مرکز بهداشتی و خانه بهداشت را در دست 
ســاخت داریم که کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی در ادامه خواستار توجه ویژه مجلس شورای 
اســالمی به بودجه بخش درمان و ارز اختصاص 
یافته به واردات دارو و تجهیزات پزشــکی شد، 
تــا لطمه ای بــه خدمــات درمانی بیمــاران و 
 کیفیت آموزش دانشجویان رشته های پزشکی 

وارد نشود.

بلیت سینماها از آبان تمام بها می شوددبیر شورای 
صنفی نمایش با بیان اینکه بلیت سینماها از اول 
آبان ماه تمام بها خواهد بود، تاکید کرد که قرار است 

شورای اکران آنالین در آینده تشکیل شود.
مرتضی شایســته در گفتگویی با ایســنا درباره 
مصوبات جلسه ۲۰ مهرماه شورای صنفی نمایش 
توضیح داد: این جلســه با حضور اعضای شــورا و 
مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان سینمایی در 
محل اتحادیه تهیه کنندگان تشکیل و مقرر شد 

از ابتدای آبان ماه بهای بلیت سینماها به روال قبل 
برگردد و در تمام روزهای هفته به جز سه شنبه ها 
تمام بها باشد. به این ترتیب فقط روزهای سه شنبه 
بلیت سینماها نیم بها خواهد بود. او با اشاره به این 
که اکران فیلم هایی که روی پرده هســتند پس از 
بازگشایی سینماها همچنان ادامه خواهد داشت 
افزود: فیلم سینمایی »اینجا هم باران می بارد« نادر 
طریقت و »مردن در آب مطهر« نوید محمودی به 
ترتیب در سرگروه های سینمایی بهمن و ایران از ۳۰ 

مهر ماه اکران خواهند شد.  شایسته اضافه کرد: یکی 
دیگر از مصوبات امروز شورا این بود که از این پس 
تمام سینما های کشور باید به عضویت سامانه سامفا 
که مربوط به اکران و فروش سینماهاست درآیند و 
دفاتر پخش مکلف هستند به سینماهایی که عضو 
سمفا نیستند، فیلمی برای اکران ندهند. وی درباره 
اینکه قرار بود در جلسه امروز شورا صنفی نمایش، 
موضوع شــورای آنالین هم به بحث گذاشته شود 
گفت قرار است این شورا به طور مجزا تشکیل شود.

تاکنون بیش از یک میلیارد یوان تراکنش با استفاده از 
ارز دیجیتالی جدید چین صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از راشــاتودی، بانک مرکزی 
چین با صــدور بیانیه ای اعالم کرد کــه از زمان آغاز 
عملیات پایلوت آزمایشــات فنــی ارز دیجیتالی این 
کشــور، حدود ۳.۱۳ میلیون تراکنش با اســتفاده از 
آن بین شهرهای مختلف این کشــور نظیر شنژن و 
ژیون گان صورت گرفته است. این برنامه های پایلوت 
پیشــرفت مثبتی داشــته اند و از اواخر ماه آگوست 
تاکنون حدود ۶۷۰۰ کاربر دولتــی چینی از این ارز 
دیجیتالی برای انجام امور مربوط به تراکنش ها استفاده 
کرده اند. عالوه بر دو شــهر فوق، شــهرهای سو ژو و 

چنگدو نیز دیگر شهرهایی هستند که به شبکه یوان 
دیجیتالی متصل شده اند. حدود نیمی از یارانه حمل 
ونقل در شهر سو ژو با اســتفاده از این ارز دیجیتالی 
پرداخت می شود. فان یی فی- قایم مقام رییس بانک 
مرکزی چین با بیــان اینکه ارزش ایــن تراکنش ها 
چیزی حدود ۱.۱ میلیارد یــوان ) ۱۶۲ میلیون دالر( 
بوده است، افزود: تراکنش های آزمایشی تا برگزاری 
مسابقات المپیک زمستانی پکن در سال ۲۰۲۲ ادامه 
خواهد یافت. به گفته یی فــی، یوان دیجیتالی از نظر 
بانک مرکزی و دولت چین، یک زیرساخت مهم مالی 

برای سال های پیش رو خواهد بود.  
یوان الکترونیکی با اســتفاده از روش های پرداخت 

مختلفی قابل اســتفاده خواهد بود که از جمله آن ها 
می توان به استفاده از بارکد، شناسایی چهره و حسگر 
انگشــت نام برد. از زمان آغاز به کار آزمایشــی این 
ارز تاکنون حدود ۱۱۳ هزار کیــف پول الکترونیکی 
شخصی و ۸۸۰۰ کیف پول الکترونیکی شرکتی ایجاد 
شده است. پیش از این در ماه می بانک مرکزی چین 
از رونمایی رسمی از این ارز تا المپیک زمستانی پکن 
خبر داده بود که قرار اســت نماینده چین در رقابت با 
ارزهای دیجیتالی غربی نظیر لیبرا و بیتکوین باشــد. 
بانک های مرکزی چین و ســوید تاکنون بیشترین 
پیشرفت توســعه ارز دیجیتالی را در بین بانک های 

مرکزی جهان داشته اند.  

بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار، ۳۰ هزار تن برنج 
از محل ذخایر کشــور جهت حفظ تعادل بازار این کاال 
عرضه خواهد شــد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ســتاد تنظیم بازار در راستای کنترل قیمت، 
عرضه ۳۰ هزار تن برنج ذخایــر را جهت حفظ تعادل 
بازار، مصوب کرد. طبق اطالعیه ســتاد تنظیم بازار و 
با توجه به ذخایر مکفی ایــن کاال و مقادیر قابل اتکای 
برنج رســوبی در گمرک که بر اساس بازدید معاون اول 

رئیس جمهور از بنادر کشور، در حال ترخیص هستند، 
بازار به هر میزانی که نیاز باشد از محل ذخایر و موجودی 
برنج بخش خصوصی، تامین خواهد شــد. »محمدرضا 
کالمی« دبیر ستاد تنظیم بازار طی ابالغیه ای، انجمن 
واردکنندگان برنج و سازمان های صمت استان های مبدا 
تولید را مکلف کرده تا با هماهنگی اعضا و تولیدکنندگان 
تحت پوشــش خود، نســبت به عرضه برنج به صورت 

حداکثری در بازار اقدام کنند.

از ســوی دیگر، سازمان های صمت اســتان مازندران، 
گیالن، اصفهان و خوزستان نیز مکلف شده اند با هر گونه 
واسطه گری که منجر به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان 
برنج کار و نیز احتکار کاال توسط سلف خران است، برخورد 
جدی کند. با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ذخایر روغن 
خام در کشور، ستاد تنظیم بازار دستور عرضه ۳۰ هزار تن 
روغن خام برای تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارها را به ۴۷ 

کارخانه تولید روغن نباتی کشور صادر کرد.

مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو عربستان اعالم کرد که 
نشانه هایی از بهبود اوضاع در بازار نفت به چشم می خورد.

امین ناصر، مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو عربستان، 
اعالم کرد که علیرغم تداوم تهدید گســترش موج دوم 
شیوع ویروس کرونا اما نشانه هایی وجود دارد که ثابت 
می کند بازار نفت جهانی رو به بهبود است. وی گفت که 
انتظار می رود بهبود اوضاع در بازار جهانی نفت ادامه یابد.

ناصر البته گفت: ماه های گذشته سخت ترین دورانی بوده 

است که صنعت نفت جهانی تاکنون به خود دیده است.
این مقام ســعودی ادامه داد: اتفاقات ۶ ماه گذشته، که 
شاهد کاهش شدید تقاضا ناشی از اعمال محدودیت های 
کرونایی در سراسر جهان بود، شبیه به هیچ بحران دیگری 
در تاریخ صنعت نفت نبوده اســت. وی گفت این اتفاق 
بسیار متفاوت بود. نسل من چنین چیزی را تا به حال 
تجربه نکرده بود و من فکر نمی کنم که جهان هم تاکنون 
چنین رخدادی را شاهد بوده باشد. وی تاکید کرد اگر 

شما به تبعات اقتصادی شیوع کرونا و آنچه در جهان اتفاق 
افتاده است، نگاه کنید پر واضح است که تبعات آن بسیار 
جدی بوده است. ناصر البته گفت: عالئمی وجود دارد که 
نشان می دهد علیرغم وجود تهدید موج دوم شیوع کرونا 
اما بازار نفت جهانی اوضاع بد خود را پشت سر گذاشته و 
رو به بهبود پیش می رود. به گفته وی انتظار می رود که 
در سه ماهه چهارم سال جاری و سال آینده بازار بهتری 

را تجربه کنیم.

با توجه به اینکه بانک مرکزی به تازگی نرخ تسعیر 
ارز را اعالم کرده اســت، یک کارشناس اقتصادی 
نســبت درآمدزایی دولت از نرخ تسعیر ارز هشدار 
دد، زیرا معتقد است که این امر موجب افزایش پایه 

پولی می شود. 
به گزارش ایســنا، نرخ تســعیر ارز به نرخ تبدیل 
دو واحد پولی به یکدیگر گفته می شــود که بانک 
مرکزی به تازگــی این نرخ را برای یــورو ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ و بــرای دالر معادل ۱۱ هــزار تومان اعالم 
کرده است. همچنین، در مورد سایر اسعار نیز باید 
برمبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شــهریور 

امسال تعیین شود. 

در این زمینه، کامران ندری - اقتصاددان - درباره 
چگونگی تعیین نرخ تسعیر ارز به ایسنا، گفت: تصور 
من این اســت که میانگین نرخ ارز در بازار نیما در 
سال گذشــته برای تســعیر نرخ ارز در نظر گرفته 

شده است.
یکی از اشکاالت اقتصاد کشور این است که سهامدار 
بانک مرکزی دولت است و بانک مرکزی دارایی های 
خارجی دارد که پایان ســال ارزش این دارایی ها 
را محاسبه می کنند و براســاس آن ها از این بانک 
مالیات می گیرند که در دنیا این ساختار وجود ندارد 
و مازاد درآمــد بانک های مرکــزی دیگر اندوخته 

می شود. 

وی افــزود: فرمــول تعیین نــرخ تســعیر ارز در 
ســال های مختلف با توجــه به نــرخ ارز متفاوت 
است. تعیین نرخ تســعیر ارز به ساختار حاکمیتی 
کشــور بــرای بانکــداری مرکــزی برمی گردد و 
 نیز بــه شــرایط اقتصــادی و رژیم ارزی کشــور 

هم بستگی دارد. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گفته می شود که 
دولت از نرخ تسعیر ارز برای تسویه بدهی های خود 
به بانک مرکزی استفاده می کند. همچنین، از مازاد 
دارایی های بانک مرکزی مالیات اخذ و درآمدزایی 
می کند کــه درآمدزایی دولت از نرخ تســعیر ارز 

موجب افزایش پایه پولی می شود.

افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت برخی از اقالم آجیل و خشکبار

بلیت سینماها از آبان تمام بها می شود۵۰ درصد مرگ های کرونایی ایران در تهران اتفاق می افتد

سربلندی ارز دیجیتالی چین در آزمایشات اولیه

پیش بینی مثبت سعودی ها از بازار نفتعرضه ۳۰ هزار تن برنج و روغن برای تعادل بازار

هشدار نسبت به درآمدزایی دولت از نرخ تسعیر ارز
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شرایطی که در کشور از نظر التهابات اقتصادی و 
انتظارات سیاسی وجود دارد و همچنین تحریم ها 

و فشارهایی که از...

  وحید محمودی، اقتصاددان

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

  احسان سلطانی، اقتصاددان
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ریزش بی سابقه 
نیروی کار 

رشد نجومی قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن

قیمت دالر از مرز 31 هزار تومان و سکه از 16 میلیون تومان گذشت

قیمت ها  افسار   پاره کردند
صفحه3

صفحه3

قفل  معامالت  در  بازار  خودرو 
پراید  160  میلیون   تومان   شد

قیمت    خودرو لحظه ای   افزایش   می یابد

داده های مرکز آمار ایران در تابســتان سال جاری 
در حالی نرخ بیکاری کشــور را ۹.۵ درصد نشــان 
می دهد که از حرف تا عمل فرســنگ ها راه است. 
واقعیت موجود، بیکاری ۳۰ درصدی نیروی کار را 
گوشزد می کند؛ نیروی کاری که در وضعیت فعلی 
اقتصادی می توانســت یک فرصت باشــد، اکنون 
به معضلی برای جامعه تبدیل شــده و در ســطح 
 جامعه آســیب های اجتماعی زیــادی را به وجود 
آورده است.  بررسی ها نشــان می دهد در تابستان 
سال جاری تعداد شاغالن ۱۵ سال به باالی کشور 
۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان 
سال ۹۸ تقریبا یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش 
داشته است. همچنین تعداد شاغالن فصل تابستان 
سال جاری از تعداد شاغالن تابستان ۹۷ و تابستان 

۹۶ نیز به ترتیب حدود...

 اوراق تســهیالت مســکن در کــم نظیرتریــن 
قیمت ها امروز تا ۹۹ هزار تومان افزایش یافت و در 
آستانه ۱۰۰ هزار تومانی شدن قرار گرفت؛ یک نماد 
نیز حدود ۱۵۰ هزار تومان فروش رفت!  معامالت 
امروز اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن در حالی به پایان رســید که سفته بازان و 
سوداگران در معامالت چند ماه اخیر خود این اوراق 
را محل نوسان گیری و کسب بازدهی قرار داده اند که 
همین موضوع سبب شد قیمت این اوراق تا آستانه 
۱۰۰ هزار تومانی شدن پیش برود. بر همین اساس 
اگرچه میانگین قیمت تعداد زیــادی از نمادهای 
معامالتی تسه )اوراق تســهیالت مسکن صادره از 
بانک عامل بخش مسکن( در معامالت امروز در بازه 

۹۱ تا ۹۵ هزار تومان قرار...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مطرح کرد:

کاالها  ســریع تــر  از گمرک 
ترخیص شوند

رییس جمهور پس از ارائه گزارش دســتگاه 
های مرتبط از وضعیت تبــادالت و مراودات 
اقتصادی و تجاری با همســایگان، با اشاره به 
اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه 
گفت: با تشکیل هر چه ســریع تر کارگروه و 
کمیته ای متشکل از دستگاه های مرتبط با 
حوزه مراودات تجاری با همسایگان، به صورت 
منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکالت در 
این حوزه اقدام شود تا سطح تبادالت تجاری 

به سطح مطلوب ارتقا یابد.
حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و 
دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تاکید کرد که دستگاه های مسئول موظفند 
رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با 
همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند 
و هر گونه ناهماهنگی در رویه های اداری را 

برطرف کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه در شــرایطی که 
سخت ترین تحریم ها به کشور تحمیل شده، 
سعی شــده ظرفیت های صادرات غیرنفتی 
ارتقا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف اســت 
ارزش محصــوالت صادراتی شــرکت های 
پتروشــیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی 
متناظر اعالمی که به صورت هفتگی توسط 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی اعالم می 
شود، محاســبه کند. در این راستا به منظور 
ایجاد مدیریت واحد در راســتای انســجام 
بخشــی به امور پایانــه های مرزی کشــور 
مدیریت این پایانه ها، همچــون پایانه های 
 هوایی و دریایی به وزارت راه و شهرســازی 

محول شد.
روحانی با تاکید بر تامین نیازها و کمبودهای 
فنی و اداری در ایــن زمینه افــزود: وزارت 
اقتصاد مکلف است با تســریع در رفع نیازها 
و تامین تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی 
 امکان ترخیص هر چه ســریع تــر کاالها را 

فراهم کند.

شهردار اصفهان:
همواره خود را مطالبه گر حقابه 
محیط زیستی و حفظ زیست بوم 

زاینده رود می دانم
شهردار اصفهان با اشــاره به روز گرامیداشت 
زاینده رود گفت: زاینده رود ریشــه درخت 
تنومنــد تمــدن ایــران در مرکز اســت و 
 امیدواریم آن را از ســراب تا پایــاب زنده و 

جاری ببینیم. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قــدرت الــه نــوروزی در ارتباط 
زنــده رادیویی با برنامه »ســالم اصفهان« با 
تســلیت ایام عــزاداری ماه صفــر، رحلت 
پیامبر اســالم )ص(، شــهادت امام حســن 
مجتبی )ع( و شــهادت امام رضــا )ع( اظهار 
کرد: همچنین درگذشــت اســتاد شجریان 
 را به همه عالقمندان و هنرمندان تســلیت 

می گویم.  
وی با اشــاره به روز زاینــده رود نیز گفت: بر 
اساس اعالم فعاالن مدنی 18 مهر روز زاینده 
رود است؛ این رودخانه میراثی طبیعی برای 
نه تنها یک شــهر بلکه برای همه مردم ایران 
است. به عنوان شهردار اصفهان همواره خود را 
مطالبه گر حقابه محیط زیستی و حفظ زیست 
بوم زاینده رود می دانــم و تا جایی که مقدور 
بوده در این زمینه تــالش کردیم و به تالش 

خود ادامه خواهیم داد. 
وی افزود: به دلیل شــرایط پیچیده کرونایی 
برنامه »هر یکشــنبه یک افتتاح« این هفته 
به صورت بسیار محدود به افتتاح پروژه های 
عمرانی – خدماتــی در باغ رضوان اختصاص 
دارد.  نــوروزی اضافه کرد: همــکاران ما در 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در 
شرایط خطرناکی به خدمات رسانی مشغول 
اند و این ســازمان از اولین روزهای شــیوع 
بیماری کرونا نســبت به تغســیل و تدفین 
بیماران کرونایی با رعایت همه نکات شرعی و 

بهداشتی اقدام کرده است.  
وی افــزود: این همکاران خدمــات زیادی را 
در خاموشــی و به دور از چشــم مردم انجام 
می دهند که از همه زحماتــی که در چنین 

شرایطی کشیدند، قدردانی می کنم. 

خبر

یک کارشناس حوزه پولی 
معتقد است افزایش قیمت 
ارز در ایــن روزها به دلیل 
اعمــال تحریم های امریکا 
علیه 18 بانک و موسســه 
مالی بوده اســت. به گزارش خبرآنالین قیمت ارز 
در صرافی ملی در حالــی وارد کانال 30 هزار تومان 
شد که در بازار ازاد معامله گران با استناد به وضعیت 
پیش رو بهایی بسیاری باالتر را برای فروش پیشنهاد 
می کنند . بازار ارز ایران در ســال 1399 با بحرانی 
جدی روبرو شــد . حاال قیمت ارز از کانال 15 هزار 
تومان به کانال 30 هزار تومان ورود کرده اســت تا 
باالترین قیمت تاریخ دالر در ایران رد این محذوده 

به ثبت برسد .
 بروز بحران هایی در حوزه نقل و انتقال مالی از یک 
سو ، بلوکه شدن پول های ایران در سایر کشوها از 
ســوی دیگر و قرارگیری در لیست سیاه اف ای تی 
اف در کنار تشدید تحریم ها و اعمال تحریم ثانویه 
امریکا علیه 18 بانک ایرانی زمینه را برای بروز بحران 

مهیا کرده است.
کامران ندری، کارشــناس حوزه پولی، در گفتگو 
با خبرآنالین تاکید کرد: فشــارهایی کــه امریکا 
آن را حداکثری می داند ســبب شــده بیشترین 
محدودیت ها بر فروش نفت کشــور و و بخش مالی 
کشور بر می گردد. به باور من حتی افزایش قیمت ارز 
هم به تحریم های اخیر امریکا در رابطه با 18 موسسه 

مالی و بانک کشور باز می گردد. طبیعی است ما اگر 
نتوانیم صادراتی داشته باشیم و یا ارز حاصل از آن 
را به اقتصاد خودمان بازگردانیم به انتظارات تورمی 

دامن زده می شود.
این کارشــناس در رابطه بــا پیش بینی وضعیت 
اقتصادی کشور در پایان نیمه دوم سال 1399 گفت: 
البته این کار دشواری است چرا که با توجه به سرعت 
تحوالت، پیش بینی آینده نزدیک هم بسیار دشوار 
اســت. با این همه برای نیمه دوم سال باید بیش از 
هر چیز به تحوالتی که انتظارات تورمی در کشــور 
را دامن می زند تمرکز کرد.بخشی از این انتظارات 

به تحوالت حوزه سیاســت خارجی و تحریم های 
یک جانبه امریکا باز می گردد.وی تاکید کرد در این 
شرایط به درســتی نمی توان پیش بینی کرد نرخ 
دالر تا کجا قابلیت افزایش را داراست چرا که سرعت 
تحوالت بسیار باالست و تنها عوامل اقتصادی بر بازار 

موثر نیستند.
او با اشــاره به نقش قیمت ارز در انتظارات تورمی 
تاکید کرد: هر جــا نرخ ارز لنگر انــدازد، انتظارات 
تورمی به آن گره می خورد؛ به عبارت ساده تر با رها 
شدن نرخ ارز نگرانی های تورمی مردم افزایش پیدا 
می کند و این خود مسبب افزایش تورم می شود. به 

این ترتیب اگر مشکل صادرات و انتقال ارز به کشور 
حل نشــود ما همچنان در ماه های آینده با افزایش 
قیمت ارز و تداوم شرایط تورمی مواجه خواهیم بود.

ندری با اشــاره به نرخ بهره بانکی در کشور گفت: 
تصمیم گیران کشور به دالیل فرهنگی و عقیدتی 
همواره تمایل به این داشتند که نرخ بهره را در اقتصاد 
ایران پایین نگه دارند و اکنون نرخ بهره هیچ تناسبی 
با نرخ تورم در کشور ندارد. این در کنار کسری بودجه 
دولتی باعث می شود دولت حتی نتواند اوراق خود را 
آن طور که پیش بینی کرده به فروش برساند. به این 
ترتیب تنها روزنه امید جــدی برای ایران انتخابات 

ریاست جمهوری آینده ایاالت متحده است.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: اینکه نتایج انتخابات 
امریکا چه می شــود البته در اختیار ما نیست. ولی 
اگر فرض خود را بر این بگذاریــم که نتایج مطابق 
انتظارات ما نباشد،آن گاه مشکالت فعلی استمرار 
می یابند و این تصور که اقتصاد کشــور در شرایطی 
پا به سال 1۴00 خواهد گذاشــت که تورم و رکود 

اقتصادی به پایان برسد، منطقی نیست.
وی تصریح کرد: این را هم باید مدنظر داشــت که 
نتایج انتخابات امریکا تاثیــر کوتاه مدتی بر اقتصاد 
کشور خواهد داشت و به خودی خود پیروزی بایدن 
صرفا اثر روانی بر بازار دارد مگر اینکه راه حل سیاسی 
برای این تنش آماده شود. به باور من اگر نحوه اداره 
کشــور به نحو تاکنونی ادامه یابد بــه هر حال نرخ 
تورم باال و رشــد اقتصادی پایین به عنوان خروجی 
سیاســتگذاری های امســال در پایان سال خود را 

نمایان می کنند.

دالر تا کجا پیشروی می کند؟

قیمت ارز دوباره ترمز برید

تصمیمات بانک  مرکزی  برای  مدیریت  بازار ارز 
افزایش ســقف خرید در بازار 

متشکل ارزی
سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل 
ارزی به 500 هزار دالر افزایــش می یابد و بانک 
مرکزی روزانه 50 میلیــون دالر در بازار مزبور به 
صورت اســکناس عرضه خواهد کرد. طبق اعالم 
بانک مرکزی با هدف مدیریــت و تنظیم بازار ارز 
کشور مقرر شده تا سقف خرید کارگزاران )بانک ها 
و صرافی ها( در بازار متشــکل ارزی از روز کاری 
دوشــنبه مورخ 1399.۷.۲1 بــه 500 هزار دالر 
افزایش یابد. همچنین طبق این گزارش این بانک، 
روزانه از طریق بازار ساز 50 میلیون دالر در بازار یاد 

شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.

صعود ۵۵ هزار واحدی شاخص بورس
روند صعودی شــاخص کل بورس روز گذشــته 
هم ادامه یافت و این شاخص روز گذشته بیش از 
55 هزار واحد صعود کرد. شاخص کل بورس در 
معامالت روز گذشته بازار سرمایه با 55 هزار و ۲۶5 
واحد افزایش رقم یک میلیون و 59۷ هزار واحد را 
ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 8511 
واحد افزایش در رقم ۴19 هزار و ۲۴ واحد ایستاد.

معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش 
13۷ هزار و ۴59 میلیارد ریال انجام دادند.

پاالیش نفت تهــران، صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، فــوالد مبارکه اصفهــان، بانک ملت، ملی 
صنایع مس ایران، ســرمایه گذاری نفــت و گاز و 
پتروشــیمی تامین و مخابرات ایران نســبت به 
سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند و بانک ملت، ایران خودرو، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان، پاالیش نفت بندر عباس 
و بانک صادرات نیز نمادهای پــر بیننده این بازار 
بودند. شــاخص کل فرابورس نیز بــا 359 واحد 
افزایش در رقم 18 هزار و ۴۷5 واحد ایســتاد. در 
 این بازار یک میلیون معامله بــه ارزش 5۶ هزار و 
90 میلیارد ریال انجام شد. هولدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، پلیمر آریا سوسول، سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات، پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب 
آهن اصفهان و پتروشــیمی تندگویان نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 
گذاشتند و نمادهای پر بیننده این بازار نیز شامل 
بانک دی، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
تندگویان، سرمایه گذاری سبا تامین، سرمایه گذاری 
توسعه و عمران استان کرمان، پلمیر آریا سوسول و 

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی بودند.

وزیر راه:
اجازه نمی دهیم شــرکت های 
هواپیمایی افزایش قیمت بلیت 

داشته باشند
وزیــر راه و شهرســازی در واکنــش بــه اعالم 
شرکت های هواپیمایی کشور در خصوص افزایش 
قیمت  بلیت هواپیما به دلیل رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در پی شــیوع ویروس کرونا و جبران 
خسارات ناشــی از این شــیوع تاکید کرد: اجازه 
نمی دهیم شــرکت های هواپیمایی به بهانه این 
که خود تشخیص می دهند، افزایش قیمت بلیت 

هواپیما داشته باشند.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی بعد از ظهر یکشنبه 
در حاشیه مراســم امضای تفاهم نامه همکاری 
با وزارت دفــاع و افتتاح نمایشــگاه دائمی جهاد 
خودکفایی صنعت ریلی در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به پرسشــی درباره لغو افزایش قیمت های 
بلیت هواپیما که از سوی شرکت های هواپیمایی 
و انجمن شرکت های هواپیمایی مصوب شده بود 
و قرار بود از آبان ماه امســال اجرایی شود، گفت: 
روز آینده سازمان هواپیمایی کشوری با مدیران 
عامل شرکت های هواپیمایی و انجمن شرکت های 
هواپیمایی جلسه ای در این باره برگزار می کند و هر 

نتیجه ای که اعالم شد مورد قبول ما است.
وی تأکید کرد: اجــازه نمی دهیم شــرکت های 
هواپیمایی به بهانه این که خود تشخیص می دهند، 
افزایش قیمت بلیت هواپیما داشــته باشند. وزیر 
راه همچنین با اشــاره به برپایی نمایشگاه دائمی 
دستاوردهای صنعت ریلی اظهار کرد: در نمایشگاهی 
که امروز افتتاح کردیم تمام قطعات ساخت داخل 
حوزه ریلی اعم از زیرساخت و ناوگان و تمام قطعاتی 
که تاکنــون از خارج خریداری شــده، در معرض 
نمایش قرار گرفته است؛ اینجا تبدیل به محلی شده 
تا شرکت های دانش بنیان مراجعه کنند و ساخت 
اقالم مورد نیاز را در دستور کار خود قرار دهند تا هم 
وابستگی به خارج نداشته باشیم و همچنین زنجیره 
تامین و تدارکات زیرساخت حمل و نقل و صنعت 
ریلیز شکل بگیرد تا بتوانیم در حوزه صادرات سهمی 

برای صنعت ریلی در اختیار بگیریم.

اخبار
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پرونده عرضه خودرو در بورس همچنان باز اســت و 
آخرین اخبار حاکی از آن است که نمایندگان مردم 
ساز و کار چگونگی اجرای این طرح را نیز تعیین کرده 
اند. به طوریکه هر فرد در طول سال تنها یک بار می 
تواند از بورس کاال خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو 

سال بعد را نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 
از سوی مجلس نشینان چندیست که مطرح شده 
است. طرحی که گفته شد به زودی  اجرا می شود و 
محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کاالی ایران 
به منظور شفافیت باالی معامالت این بورس و تحقق 
اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی مصرفی است.
بورســی ها نیز در این مورد توضیــح داده بودند که  
خودروهایی که با تیراژ باال وارد کشــور می شــوند و 
همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کاالی 
ایران مورد معامله قرار میگیرند. در طرح نمایندگان 
مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، 
توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود،  با قیمت 
پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و  متقاضیان 
روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی 
که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و 

خودرو و به آن اشخاص تعلق می گیرد.

جزئیات عرضه خودرو در بورس
در این راســتا، روح اهلل ایزدخواه - مسئول کارگروه 
خودرو کمیسیون صنایع مجلس - اخیرا اعالم کرده 
است که وضعیت گرانی خودرو یک بیماری است و 
هدف اصلی طرح ارائه شده به مجلس ، خارج کردن 
خودرو از یک کاالی ســوداگری و سرمایه ای به یک 
کاالی مصرفی است. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو 
در سال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور 
است و مشکل اصلی در سفته بازی و سوداگری است.

بر این اســاس و به نقل از پایگاه اطالع رسانی بازار 
سرمایه، وی درمورد عرضه خودرو در بورس توضیح 
داده است که عرضه خودروی تولید شده در بورس 
بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس 
این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق 
بورس کاال عرضه می شوند و این مکانیزم راحتی است.
خریداران خودرو در بورس حــق فروش خودرو را تا 
دوسال بعد نخواهند داشــت و خریداران خودرو تا 

بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی 
خواهد شــد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر 
داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این 
طرح می شوند. به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط 
یک خودرو از یک مدل می تواند از بورس خریداری 
کند. در بورس کاال، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی 
معامله می شــود و قیمت پایه را سازمان حمایت از 

مصرف کننده مشخص می کند.

کارشناسان چه می گویند؟
این مباحث درحالی مطرح می شود که کارشناسان بر 
این باورند که  در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل 
قیمت گذاری  غلط، در حال ســقوط است، از سوی 
دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه 
نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی 
قیمت ها اســت. اکنون راه حلی تحت عنوان عرضه 
خودرو در بورس کاال پیشنهاد داده شده است که در 
آن چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. چنانچه خودرو 
در بورس کاال عرضه شود و سپس کشف قیمت شود 
و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت 
باشد، طرحی بســیار خوب است؛ البته که ضوابطی 
هم برای آن باید در نظر گرفته شــود. به طور مثال 
باید حداقل هایی بــرای خریدارانی که می توانند در 
صف خرید قرار گیرند، وجود داشته باشد؛ مثل همین  
شــرایط هایی که برای طرح های فروش خودروها، 
برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته می شود؛ چراکه 
همانطور که بر کسی پوشیده نیست، تعداد خودروها 

از تقاضاها کمتر است.
آن ها بر این موضوع تاکید دارند که  اگر قرار اســت 
خودرو در در بورس عرضه شود، باید تمام اصول آن 
هم رعایت شود، زیرا همچنان پای شورای رقابت به 
وسط کشیده شده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. 
حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، "نقض 
غرض است". اگر قرار است بازار تعیین کننده باشد که 
پس باید به همان بازار، واگذار کرد. اگر همین امروز 
اجرای این طرح آغاز شود، یک قیمت تعیین شده از 
قبل توسط شــورای رقابت وجود دارد و قیمت پایه 
برای امروز و فردا و... مشــخص است؛ پس عرضه در 
بورس به شرطی خوب است که تمام شرایط اصولی 

بورس رعایت شود.

 اوراق تســهیالت مســکن در کــم نظیرترین 
قیمت ها امروز تا 99 هزار تومان افزایش یافت 
و در آستانه 100 هزار تومانی شدن قرار گرفت؛ 
یک نماد نیز حدود 150 هزار تومان فروش رفت!

به گزارش مهر، معامالت امــروز اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در حالی 
به پایان رسید که ســفته بازان و سوداگران در 
معامالت چند ماه اخیر خود این اوراق را محل 
نوسان گیری و کســب بازدهی قرار داده اند که 
همین موضوع ســبب شــد قیمت این اوراق تا 

آستانه 100 هزار تومانی شدن پیش برود.
بر همین اســاس اگرچه میانگین قیمت تعداد 
زیــادی از نمادهــای معامالتی تســه )اوراق 
تسهیالت مســکن صادره از بانک عامل بخش 
مســکن( در معامالت امروز در بــازه 91 تا 95 
هزار تومان قرار داشت، اما در یکی از نمادهای 
معامالتی تملی )اوراق تسهیالت مسکن صادره 
از بانک ملی( قیمت هر برگه تا 99 هزار تومان 
هم رســید؛ این در حالی اســت که تا پیش از 
افزایش قیمت برگه های تســهیالت مسکن در 
خرداد ماه امسال، هر برگه تملی از اردیبهشت 
امسال به قبل، حداکثر تا ۲0 هزار تومان خرید 

و فروش می شد.
تقریباً میانگین قیمت همه اوراقی که امروز در 
زیرمجموعه نمادهای تسه )۲۲ نماد( به فروش 
رسید، به جز 3 نماد که در دامنه 88 تا 89 هزار 
تومان بود، در بازه بــاالی 90 هزار تومان خرید 

و فروش شد.
با این حال یکــی از عجیب ترین اتفاقات امروز، 
فــروش 98 برگــه از نماد تملــی ۷0۴ )اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در تیر ماه 9۷ بانک 
ملی( به قیمت 1۴۷ هزار و 9۴۷ تومان است که 

این رقم تا کنون سابقه نداشته است.
این ارقام سنگین فروش اوراق مذکور در حالی 
است که هر برگه تسهیالت مسکن، متضمن تنها 

500 هزار تومان وام مسکن است!
به نظر می رســد نبود محدودیت فروش اوراق 
تملی از زمان خرید که بر خالف تســه، دارنده 
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن نمی تواند 
تا ۴ ماه از زمان خرید، آن را به فروش برســاند، 

سبب دامن زدن سفته بازان به اوراق تسهیالت 
مسکن بانک ملی باشد.

گرانی؛ عامل کاهش شــدید تعداد 
معامالت اوراق؟

خاطرنشان می شود معامالت امروز بازار اوراق 
تسهیالت مسکن در پی افزایش بی حد و حصر 
قیمت هر برگه، با حداقل تعداد معامالت و تعداد 
برگه های معامله شده نسبت به هفته گذشته به 
اتمام رسید؛ به جز چند نماد تسه که زیر 1۲00 
برگه به فــروش رفت، در ســایر نمادها، تعداد 

برگه های فروخته شده کمتر از هزار برگه بود.

اعضای شورای عالی بورس از نرخ ها 
باخبرند؟

پیش از این امیر هامونــی مدیرعامل فرابورس 
از احتمال اعمــال محدودیت های جدید برای 
اوراق تسهیالت مســکن اعم از تسه و تملی در 
تیر ماه امســال خبر داده بود که از آن زمان تا 
کنون، نه فرابورس، نه شورای پول و اعتبار و نه 
شــورای عالی بورس در این خصوص مصوبه ای 

نداشته اند.
همچنین گفته می شــود یکی از دالیل هجوم 
سفته بازان به بازار اوراق تسهیالت مسکن، اعالم 
خبر احتمال افزایش ســقف تسهیالت خرید یا 
ساخت مسکن از ســوی وزیر راه و شهرسازی 
و بررسی این پیشــنهاد در شورای پول و اعتبار 

بوده است.

مردم؛ متضرر واقعی گرانی اوراق
ســرمایه گذاری ســفته بازان در بــازار اوراق 
تسهیالت مســکن، ســبب وارد آمدن فشار به 
خریداران واقعی این اوراق شده که قصد دارند 
با خرید این برگه ها، از تسهیالت خرید مسکن 

بهره مند شوند.
بر اساس آخرین اطالعیه فرابورس که 8 صبح 
امروز 19 مهر ماه منتشر شده، محدودیت های 
خرید و فروش اوراق تسه و تملی طبق مصوبات 
قبلی شورای عالی بورس بوده و تغییری نکرده 

است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره 
بی ثباتی قیمت خودرو گفت: آنهایی که یک شبه سود صد 
میلیونی یا بیشتر می کنند باید مالیات دهند تا هر کسی 

به این بازار ورود نکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون طرح و برنامه ریزی 
وزارت صمت در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما درباره 
گرانی عجیب و بی ثباتی قیمــت خودرو گفت: باالخره 
حوزه خودرو مثل هر کاالی دیگری قیمت تمام شده ای 
دارد و برای محاســبه آن باید اجزای مختلف را بررسی 
کنیم. در بررسی مشخص می شود در عمده محصوالتی 
که منجر به تشکیل خودرو می شود افزایش قیمت رخ 
داده است هر چند این همه ماجرا نیست. خیلی از قطعات 

خودرو متاثر از قیمت جهانی است.
سعید زرندی درباره اینکه چرا می گوییم خودرو تولید 
داخل است اما قیمت آن متاثر از قیمت ارز است، افزود: 
خودرویی که فرضا ۶ الی 10 هزار دالر وابستگی ارزی 

دارد و خودروهای پر تیراژ بیــن 1000 تا ۲000 دالر 
وابستگی دارند می شود این را تا ۲۲00 دالر وابستگی 
هم رســاند اما صرفه اقتصادی مهم اســت. االن در ۶ 
ماهه نخست سال 19 درصد نسبت مدت مشابه سال 
گدشته تولید خودرو رشد داشته است. البته غیر از این 
خودروهایی که در پارگینگ هستند و واردات قطعاتشان 
با مشکل مواجه شده است. هر چند باید بدانیم که به نفع 
کارخانه اســت زودتر خودرو کامل شود و بتواند پولش 

را بگیرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: فضای تقاضا عجیب است خبر دارم روز گذشته در 
قرعه کشی یکی از خودروســازان نزدیک به دو میلیون 
و نهصد هزار نفر شــرکت کردند، همین نشان می دهد 
که نقدینگی که در اختیار مردم است عدد باالیی است. 
هر چند قیمت های دولتی رانت هایــی را ایجاد کرده و 
جذابیت ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب 

افراد شود که همین موجب می شود همه بخواهند در این 
بازار سرمایه گذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچ وقت 
ســود بادآورده وجود نخواهد داشت و اگر باشد مالیات 

هنگفتی برای آن اعمال می شود.
وی ادامه داد: در ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات 
خاص برای سودهای یک شــبه وجود دارد چون باید 
زحمت بکشی و پول در بیاوری. اگر امروز سود خریدتان 
چند برابر شد باید مالیات بدهید و همین باعث می شود 
که هر کسی وارد این بازارها نشود. یکی از ضعف هایی که 
در کشــور وجود دارد حرکت به سمت بازارهای موازی 
تولید است. عمده کشــورهایی که توانستند به سمت 
رشــد اقتصاد بروند به این دلیل بود که به تولید توجه 
کردند. نمی شود پول را در تولید بیاورید و 50 دستگاه 
بازخواســت تان کنند اما اگر ببرید در بازارهای موازی 
تولید اینطوری نشود و سود بدون ریسک ببرید و انتظار 
داشته باشید سرمایه دارها تولید کنند و به سمت بازار ارز و 

طال جذب نشوند. زرندی درباره راهکار دادفر دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو برای مهار قیمت خودرو با واردات 
آزاد، خاطرنشان کرد: در شرایط ایده آل در هر بازاری اگر 
تقاضا و تولید متناسب نبود یکی از راه ها واردات است اما 
وقتی در کشور مشکل ارز دارید نمی شود. کشوری که 
ســخت ترین تحریم ها را دارد ارز را برای خودرو صرف 
نمی کند هر چنــد در بحــث واردات هنور جمع بندی 
مشخصی صورت نگرفته است. اگر شرایط ارزی بهتر بود 
می شد؛ اما نگاه ما این است ارزی که داریم را هزینه برای 

ساخت داخل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو 5 میلیارد دالر قطعات 
منفصله واردات داریم که در سال های مختلف و کم شده 
و این رقم در اوایل سال 98 به 3۲80 دالر رسید. بنابراین 
هدف گذاری کردیم تا مابقی را در جای ضروری دیگری 
هزینه کنیم. در واقع هر کاری که منجــر به ارزآوری و یا 

خروج ارز کمتری از کشور شود را حمایت می کنیم.

جزئیات عرضه خودرو در بورس کاال

می توانید سالی یک خودرو بخرید اما تا ۲ سال امکان فروش ندارید!
قیمت برخی نمادها به 1۵0 هزارتومان رسید!

رشد نجومی قیمت اوراق تسهیالت مسکن

خریداران خودرو که ۱۰۰ میلیون تومان سود  می کنند باید مالیات بدهند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان دالر در مرز ۳۱ هزار تومان
با افزایش قیمت ها در بازار آزاد، نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی نیز باال رفت، به طوری که این صرافی ها روز گذشته )یکشنبه( بهای دالر را برای فروش ۳۱ هزار و ۵۰ 

تومان اعالم کردند که نسبت به روز گذشته رشد یک هزار و ۱۰۰ تومانی را به همراه داشت.  روز گذشته )۲۰ مهرماه( قیمت فروش دالر در صرافی ها با افزایش نسبت به قیمت 
های پایانی روز کاری قبل، ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت خرید دالر نیز ۳۰ هزار تومان درج شد. ضمن اینکه بهای فروش یورو نیز با افزایش قیمت معادل ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان و 

قیمت خرید یورو ۳۵ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

استان ها
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ثبات قیمت ارز راهکار کنترل بازار خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

هیچ چیزی در شرایط فعلی نمی تواند قیمت بازار خودرو را کنترل کند مگر با ثابت ماندن قیمت ارز بتوان بازار را به ثبات رساند. به دلیل پایین بودن ارزش پول کشور قیمت خودرو پراید تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز ممکن است برسد البته 
این در صورتی است که قیمت دالر واقعی باشد. همچنین با حمایت از تولید و تخصیص ارز به برخی قطعات و کاالهای در گمرک مانده، پیش بینی می شود که در عرض شش ماه آینده تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو 
برسد. در این موقع شرایط بازار به جایی خواهد رسید که علیرغم تولید باال، مردم توان خرید ندارند و این اتفاق منجر به ثابت شدن قیمت خودرو می شود. از سوی دیگر اقدامات کنترلی، نتیجه ای جز رفتن افراد به سمت بازار سیاه یا بازار 
خاکستری و شایعات نخواهد داشت. باید تمام تالش ها روی افزایش واقعی تولید و تحقق جهش تولید گذاشته شود. وقتی شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو کار خود را انجام می دهد، سازمان محیط زیست بر استاندارد پرهزینه 

یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکالت ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت ها شروع به باال رفتن خواهد کرد.

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی، دارویی و 
تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با اشــاره به برنامه برگزاری گشت 
مشترک نظارت بر توزیع ماسک در داروخانه ها گفت: 

نیاز وزارت بهداشت روزانه ۴ میلیون ماسک است.
اســماعیل مهدی پور، درباره وضعیت تامین ماسک 
کشــور و نظارت بر توزیع این محصول بهداشتی در 
روزهای کرونایی در بازار افزود: با توجه به تصمیماتی 
که اتخاذ شــده، وظیفه تامین، توزیع و عرضه انواع 
ماســک از ابتدای شهریور ماه به ســازمان حمایت 
محول شده است.وی تصریح کرد: وظیفه ما پیگیری 
برای تامین مــواد اولیه به ویژه متبلــون برای تولید 
ماسک است که باید در حداقل زمان ممکن در اختیار 

واحدهای مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار بگیرد.
مهدی پور افزود: در تفاهم های انجام شده وظیفه توزیع 
چه در مراکز درمانی و چه در داروخانه های سراســر 
کشور به سازمان غذا و دارو محول شده است.همچنین 
فهرست واحدهای منتخب به شــرکت های تامین 
کننده مواد اولیه هم ارسال شده تا بر اساس اولویت 

مواد اولیه در اختیار آن ها قرار بگیرد.
به گفته مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان، متناسب با تولیدات هر یک 
از این شرکت ها مواد اولیه مورد نیاز به صورت روزانه در 
اختیار این گروه قرار می گیرد و اطالعات آنان در سامانه 
جامع تجارت ثبت می شود.مهدی پور با تاکید بر این 
که تاکنون مشکلی برای تامین مواد اولیه وجود نداشته 
است، تصریح کرد: وزارت بهداشت محموله ها را تحویل 
گرفته و هم اکنون این اقالم را از طریق دانشگاه های 
علوم پزشکی بین مراکز درمانی و داروخانه ها توزیع 
می کند و با توجه به اهمیت فرایند توزیع، مسئولیت 
این کار بر عهده شرکت های پخش تحت نظر وزارت 
بهداشت قرار گرفته و ما صرفا وظیفه تامین مواد اولیه و 

ثبت در سامانه جامع تجارت را بر عهده داریم.
مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: 
بر اساس درخواســتی که وزارت بهداشت از سازمان 
حمایت داشــته اســت؛ این نهاد تعداد دو میلیون 
ماسک برای پوشش دانشــگاه های علوم پزشکی و 
مراکز درمانی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار ماسک برای 
داروخانه ها و ۲۰۰ هزار ماســک برای مراکز پزشکی 
نیاز دارد که مجموع آن به ۴ میلیون ماسک می رسد.
به گفته این مقام مسئول متناسب با این نیاز مواد اولیه 

مورد نیاز تامین شده تا فرایند تولید ادامه پیدا کند.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران 
از ورشکستگی کامل این صنف خبر داد و از مسئوالن 
خواست به این سوال فعاالن صنف پاسخ دهند که چرا 
همچنان تاالرهای پذیرایی تعطیل هســتند، اما سایر 

واحدهای پذیرایی مثل رستوران ها فعالیت می کنند؟
خسرو ابراهیمی نیا این صنف حدود هزار عضو داشت 
که تمامی آنها کامال ورشکست شده اند و آن گروه که در 
تاالرهای اجاره ای فعالیت می کردند به دلیل ناتوانی در 
پرداخت اجاره بها و بدهی اکثرا شاکی خصوصی داشته 
و حکم بازداشت شان صادر شده است. همچنین برخی 
از تاالرهای اجاره ای تخلیه و وسایل داخل آنها به انبارها 
منتقل شده اند اما حتی در این شرایط کسی حاضر به 
شــنیدن صدای فعاالن این صنف نیست.نایب رئیس 
دوم اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تاالرهای پذیرایی 
بیش از هفت ماه اســت که تعطیل است و اینکه گفته 
می شود تعطیلی این صنف برای یک هفته دیگر تمدید 
شــده معنایی ندارد، تصریح کــرد: تاالرهای پذیرایی 
می توانند با نصف یا یک ســوم ظرفیت مجالس را را با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی مداوم سالن ها 
برگزار کنند. اما در حال حاضر می بینیم که مهمانی ها در 
رستوران ها، زیرزمین ها و خانه ها به صورت غیربهداشتی 
و بدون نظارت برگزار می شود و حتی تعداد دستشویی 
کافی برای جلوگیری از انتقال ویروس وجود ندارد. ضمن 
اینکه طبق آمار رسمی در ســال جاری آمار ازدواج ۱۵ 

درصد رشد کرده، پس در شرایطی که تاالرهای پذیرایی 
تعطیل هستند مراسم آن ها کجا برگزار شده است؟

رئیس اتحادیه تاالرهــای پذیراهایی و تجهیز مجالس 
تهران همچنین با بیان اینکه علت رشد اپیدمی کرونا 
نبود نظارت است، گفت: اگر قرار بر تعطیلی است، همه 
واحدهای پذیرایی باید تعطیل باشند. سوال فعاالن صنف 
ما این اســت که آیا کرونا فقط برای تاالرهای پذیرایی 
است؟ آیا مسئوالن نمی بینند که مردم چگونه در سایر 
واحدهای پذیرایی مثل رســتوران ها با فاصله نزدیک 
می نشــینند؟ چرا کرونا فقط برای تاالرهای پذیرایی 
است، اما برای مشتریان آن در رستوران ها، چلوکبابی ها 
و  سایر مراکز پذیرایی نیست؟ ما این سوال ها را به صورت 
رسمی و کتبی هم به ستاد ملی کرونا ارسال کردیم، اما 

هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
ابراهیمی نیا در ادامه در پاســخ به سوالی درباره میزان 
دریافت تسهیالت کرونایی از سوی تاالرهای پذیرایی 
گفت: تاالرهای پذیرایی نتوانســتند از این تسهیالت 
استفاده کنند، چراکه شرط استفاده از این تسهیالت به 
ازای هر کارگر به واحدها اختصاص می یابد، اما تاالرها با 
هفت ماه تعطیلی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند، 
چرا که نگه داشتن ۹ کارگران به طور متوسط در هر ماه 
بیش از ۲۷ میلیون هزینه دارد و ۱۲ میلیون تومان دردی 
از آن ها درمان نمی کند، اما تاالرها در هفت ماه گذشته 

هیچ درآمدی نداشتند.

قیمــت خــودرو در بازار 
خــودرو پــس از رکورد 
شــکنی دالر و ورود آن به 
کانال 3۰ هــزار تومانی با 
افزایش ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومانی مواجه شــد و در حال حاضــر نیز افزایش 
قیمت ها در این حوزه ادامه دارد. قیمت طال، سکه 
و ارز در بازار نسبت به روزهای قبل با افزایش همراه 
شده اند که یکی از دالیل اصلی اعمال تحریم های 
مجدد برخی بانک های ایرانی است، جو روانی حاکم 
در بازار ارز موجب شده تا بار دیگر نوسانات شدید 

قیمتی در بازار بوجود آید و دالر نیز از سد قیمتی 
3۰ هزار تومــان عبور کند. همیــن اتفاق موجب 
تاثیرپذیــری بازار خودرو شــد و قیمت ها در این 

حوزه رکورد جدیدی را به ثبت رساند. 
در این میــان، طرح های فروش، پیــش فروش، 
قرعه کشی و... خودروسازان هم تاکنون نتوانسته 
درد بازار خــودرو را کاهش دهد و بیــش از آنکه 
مثبت باشد به التهاب بازار دامن زده است.برخالف 
اظهارات مسئوالن وزارت صنعت که می گویند این 
قیمتها کاذب است و روند کاهش قیمتها به همین 
زودی اتفاق خواهد افتاد، مشاهدات نشان می دهد 
خودروهای داخلی و مونتاژی رکوردهای قیمتی 
قابل توجهی را در بازار ثبت می کنند. این گرانی هر 
چند بسیار عجیب است اما هنوز هم نتوانسته توجه 

مقامات دولتی بــرای اقدامی عاجل را جلب کند و 
مسئوالن در وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان 
حمایت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به 
دادن اطالعیه و دستور بسنده کرده اند! دستوراتی 
که تاکنون هیچ تاثیری بر بازار بی در و  پیکرخودرو 

نداشته است. 
کارشناسان بازار خودرو مهمترین دلیل گرانی در 
این بازار را در نتیجه کمبود عرضه به بازار می دانند 
در حالی که تولید انواع خودرو طی ســه ماه اول 
امسال با رشد ۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل همراه بوده اســت و در این مدت تولید 
ایران خــودرو ۲۲.۶ درصد افزایش یافته اســت و 
تولید سایپا با افت ۴.3 درصدی همراه شده است. 
فعاالن بازار خودرو هم عرضه قطره چکانی را علت 

اصلی گرانی های اخیر می داننــد. در حال حاضر 
قیمت پرایــد ۱۱۱ در بازار آزاد خــودرو به ۱۶۰ 
میلیون تومان رسید و ساینا با قیمت ۱۸۵ میلیون 
تومان معامله می شــود.همچنین در خودرو های 
خارجی مانند رنو شاهد افزایش قیمت های ۱۰۰ 
میلیونی هستیم مانند رنو ساندرو که با قیمت ۵۸۰ 
میلیون تومان به فروش می رسد و قیمت سراتو ۱ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعالم شده است. در 
خودروهای عرضه شده توسط ایران خودرو هم این 
وضعیت حاکم است و قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ به 3۲۲ 
میلیون تومان رسیده اســت، پژو ۲۰۰۸ با قیمت 
بیش از ۱ میلیارد و 3۰۰ هــزار تومان معامله می 
 شود و دنا پالس ۶3۰ میلیون تومان قیمت گذاری 

شده است.

قیمت   خودرو لحظه ای  افزایش  می یابد

قفل معامالت در بازار خودرو 
پراید 160 میلیون تومان شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه با عبور از کانال ۱۶ میلیون 
تومانی به ۱۶ میلیون و ۲۵ هزار تومان 
رسید. رکورد قیمتی ســکه با ورود به 
کانال ۱۶ میلیون تومانی شکسته شد 
و بر اساس پیش بینی های کارشناسان 
سکه باز هم به رشد قیمتی خود ادامه خواهد داد. دالیل زیادی 
برای این رکوردزنی قیمتی وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها 
افزایش قیمت ارز و ورود نرخ ارز به کانال 3۱ هزار تومانی است. 
دالر در بازار غیررسمی به محدوده قیمتی 3۱ هزار و ۵۰۰ هزار 

تومانی رسید و این در حالی اســت که در اقتصاد دالریزه ایران 
تمام بازارهای موازی از این رشد قیمتی تاثیر می پذیرند. افزایش 
قیمت ســکه در حالی اتفاق مــی افتد که هم اکنون بســیاری 
از معامالت در بازار طال و ســکه کاماًل متوقف اســت. همچنین 
فروشــنده ها از فروش خودداری می کنند ولی خریدار در بازار 

وجود داشته و تقاضا افزایش یافته است.
کشــتی آرای، نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر علت افزایش 
قیمت طال و سکه را افزایش قیمت ارز و ثبت نرخ باالی 3۱ هزار 
تومان برای دالر اعالم کرد و گفت: برای اولین بار قیمت سکه 
به ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رســید. کشــتی آرای تأکید 
کرد: در چند روز گذشــته و با توجه به افزایش شدید قیمت ها 
در بازار، حباب سکه افزایش یافته است؛ هم اکنون حباب سکه 

بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان است.

ابراهیم محمدولی، ییس اتحادیه کشــوری طال و جواهر نیز با 
بیان اینکه قیمت سکه تمام بهار آزاد به بیش از ۱۶ میلیون تومان 
رسید، گفت: طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، نرخ طال و سکه 
هم افزایش یابد چراکه مکمل یکدیگر هستند. انس جهانی طال با 
احتساب نرخ دالر، قیمت طال را مشخص می کند و این دو عامل بر 
تعیین نرخ طال و سکه در ایران بسیار اثرگذار است. وی ادامه داد: 
فاصله قیمتی بین طال و سکه وجود دارد که شاید علت عمده این 
فاصله به موضوع عرضه و تقاضا بر می گردد. این عوامل باعث ایجاد 
حباب در قیمت سکه شده است. اما برخی از فعاالن بازار ارز بر این 
اعتقادند که اتفاقی که برای دالر رخ داده بعد از رجزخوانی های 

ترامپ و ادعا ها درباره تحریم چندین و چند بانک ایرانی طبیعی 
به نظر می رسید اما از نظر فنی باید آن را اتفاقی دانست که کامال 
تحت تاثیر عوامل روانی است و احتماال کوتاه مدت خواهد بود. از 

طرف دیگر قیمت سکه و طال رابطه تنگاتنگی با دالر پیدا کرده 
و در طول هفته پیش رو بازار ارز قادر است به عنوان عامل اصلی 

تعیین قیمت  سکه و هر گرم طال به  حساب بیاید.

قیمت دالر از مرز 31 هزار تومان و سکه از 16 میلیون تومان گذشت

قیمت ها  افسار   پاره کردند
حباب یک میلیون و ۸00 هزار تومانی سکه                                                                     معامالت در بازار طال و سکه كامالً متوقف است 

نقدینگی ویرانگر در بازار ارز و سکه
وحید محمودی، اقتصاددان

شرایطی که در کشور از نظر التهابات اقتصادی و انتظارات سیاسی وجود دارد و همچنین تحریم ها و فشارهایی که از سمت آمریکا 
بر کشور اعمال شده موجب رشد قیمت ها در بازارهای مالی شده اســت. در حالی که باید عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد 
اما در حال حاضر انتظارات تورمی تعیین کننده قیمت ها در بازارهای مالی شده اند. نرخ ارز متغیر اقتصادي است و طبیعتا میزان 
تغییراتش به طور طبیعي باید تابع قانون عرضه و تقاضا در بازار باشــد و انتظار منطقي این اســت که این نرخ بدون دست کاري و با 
کارکرد صحیحي که در بازار مي تواند داشته باشد، مشخص شود. از طرف دیگر حجم نقدینگی در دولت اول و دوم روحانی به اقتصاد 
کشور پمپاژ شده و مانند سیل عمل کرده و به هر بخشی که سرازیر شده آن را متالطم کرده است. بازار سکه و ارز نیز دو بازار مهمی 

هستند که از این اتفاق تاثیر گرفته اند. 
همچنین بازار بورس نیز یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت سکه است. ناهماهنگی های موجود در نهادهای تصمیم گیر و وقفه در 
عرضه های وعده داده شده موجب شد سرمایه ها از این بازار به بازار ســکه هجوم ببرند. ضررهای بسیاری که افراد در بازار سرمایه 
دیدند موجب شد تا نقدینگی ها از بازار سرمایه به بازارهای دیگر کشانده شود. طبیعي است سیل نقدینگي یا به قول معروف اژدهاي 
نقدینگي از بازار سرمایه حرکت می کند. این سوال مطرح می شود که این حرکت باید به کدام سمت برود. طبیعتا بازاري که مي تواند 

با توجه به مجموعه عوامل جذاب باشد بازار طال، سکه و ارز است. 
این در حالی اســت که نااطمینانی از انتخابات آمریکا نیز دلیل دیگری برای التهاب بازارهای مالی ایران اســت. در کشور ما مردم 
اطمینانی برای شکست ترامپ در انتخابات ندارند و با تصور اینکه انتخاب مجدد ترامپ می تواند بازارها را ملتهب تر کند و تنگنای 
اقتصادی شدید تر شود به خرید سکه و ارز روی آورده اند. تمام اینها مي تواند پالس هایي نسبت به نااطمیناني در بازار یا بدترشدن 
شرایط اجتماعي، سیاسي و اقتصادي را داشته باشد یا حداقل پالس احساس ناامني نسبت به این شرایط وجود داشته باشد. وقتي 
نگراني وجود داشته باشد، تقاضاي انتظاري شکل مي گیرد و مردم فراتر از چیزي که نیاز دارند ارز را به عنوان یک کاالي سرمایه اي 
خریداري مي کنند و به جایي مي رسد که میزان تقاضاي ارز افزایش مي یابد. این اتفاق افزایش قیمت ها در بازارهای دیگر را نیز به 

دنبال خواهد داشت. 

دالریزه شدن بازارهای مالی
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی

افزایش قیمت دالر صد در صد در افزایش قیمت ســکه تاثیرگذار است. این رابطه مستقیمی است که در بازار و با اتفاقاتی که شاهد آن هســتیم بیشتر نمود پیدا کرده است. در حال 
حاضر اقتصاد ایران و تمام بازارهای مالی دالریزه شده اســت. یعنی تعیین قیمت در تمام بازارها حتی بازارهای مالی و حتی بازار کاال و خدمات هم به قیمت دالر وابسته شده است. 
اینکه امروز شاهد ورود سکه به کانال ۱۶ میلیون تومانی هستیم دلیل آن گذر قیمت دالر از 3۰ هزار تومان است. به طور یقین بازارساز برای کنترل بازار ارز برنامه ها و طرح هایی دارد 
 اما این هشدار را باید داد که برنامه ریزی بر روی کاغذ نتیجه ای نخواهد داشــت. با این روند باید انتظار رکودزنی قیمت ها در بازارهای مالی بخصوص دالر و سکه را بیش از این میزان 

داشته باشیم. 
افزایش قیمت دالر نیز دالیل زیادی دارد. درآمدهای ارزی کشور کاهش بسیار زیادی داشته اســت و این چالشی است که از اوایل سال ۹۹ اقتصاد کشور درگیر آن است. کشور ما در 
سالهای گذشته ۵۰ میلیارد دالر درآمدهای نفتی داشت که با احتســاب ۴۰ میلیارد دالر درآمدهای غیرنفتی در حدود ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم که در حال حاضر این 
درآمدها به ۱3 میلیارد دالر کاهش یافته است. حتی با خوشبینی برای 3۰ میلیارد دالر درآمد ارزی تا انتهای سال نیز باز هم اقتصاد با مشکالت بسیاری روبرو خواهد بود. همین اتفاقات 
بر افزایش نرخ ارز تاثیر داشته و بحران کرونا نیز که صادرات غیرنفتی را به بن بست کشانده مزید بر علت دالیل افزایش تاریخی نرخ ارز شده است. از طرف دیگر تقاضا هم در بازار دچار 

درگیری هایی شده است. طرف تقاضا هم به بازار هجوم آورده است. 
به دلیل کســری بودجه وحشــتناک دولت که حدود ۲۵۰ هزار میلیــارد تومان برآورد شــده پایه پولی افزایش و نقدینگی رشــد کرد. کســری بودجه دولــت می تواند به عنوان 
یک عامل مهم در افزایش قیمت ارز مطرح شــود کمااینکه گمانه زنی هایی در خصوص دســت داشــتن دولت در باال بردن قیمت ارز بــرای این منظور وجــود دارد. اما از آنجا که 
دولت می تواند از ابزار قدرت خود اســتفاده کند و بانک مرکزی را به چاپ پول به منظور جبران کســری درآمدهایش وادار کند احتمال دســت داشــتن دولــت در افزایش قیمت 
 ارز کمرنگ می شــود. به عبارت دیگر و با توجه به اینکــه افزایش قیمت ارز و چاپ پــول هر دو می توانند اثرات تورمی داشــته باشــند احتمال تامین مالی دولت از مســیر چاپ 

پول قوی تر است.
تمام این ها به عالوه بحران کرونا به مشکالت ارزی دامن زد. اگر پیش از این تحریم ها تهدید بزرگی برای صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی محسوب می شد اما اکنون سایه 
سنگین بحران کرونا نیز مزید بر علت شده و سطح درآمدهای ارزی را با کاهش چشمگیری مواجه کرده به طوری که سطح درآمدهای ارزی کشور هنوز به دوران پیش از کرونا برنگشته 
و کسری تراز تجاری ماهانه به حدود ۶۰۰ میلیون دالر در زمان حاضر رسیده است. فشاری که از این ناحیه بر کشور وارد شده خود را در افزایش قیمت ارز نشان داده تا این روزها شاهد 

اوج گرفتن دوباره دالر در بازار و گرانی سکه باشیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ادعای ورشکستگی صنف تاالرهای پذیرایی

مدیركل نظارت بر محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت اعالم كرد

برگزاری گشت مشترک نظارت بر توزیع ماسک در داروخانه ها
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مدیر کل دفتر برنامه ریزی امــور فناوری وزارت 
علوم با اشاره به ورود فعاالنه بخش خصوصی برای 
ایجاد پارک های علم و فناوری گفت: ۳ وزارتخانه 
در صدد راه اندازی پارک تخصصی علم و فناوری 

است.
مهدی کشمیری با اشاره به رغبت بخش خصوصی 
برای ایجاد پارک فناوری، گفــت: هرچند هنوز 
اتفاق ویژه ای رقم نخورده اســت، بــا این وجود 
اما چند تقاضای خیلی خوب بــرای ایجاد پارک 
فناوری از شهرهای تبریز، اصفهان و تهران داریم.

وی با اشــاره به فعالیت ۴۳ پــارک دارای مجوز، 
افزود: از این بین بجز یک پارک خصوصی که آن 

هم مجوزش به ۴ سال قبل باز می گردد، تاکنون 
۴۲ پارک دیگر، عموماً توسط دستگاه های اجرایی 
دولتی تاســیس شــده اند و اینکه اکنون بخش 
خصوصی با اشتیاق، در حال وارد شدن به این فضا 
بوده و مصمم است تا با سرمایه های خود، پارک 
علمی فناوری ایجاد کند، یک اقدام و حرکت خوب 

و قابل تامل در این حوزه محسوب می شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی امــور فناوری وزارت 
علوم ادامه داد: این مایه خوشــحالی و امیدواری 
است که بخش خصوصی برای ورود به این حوزه، 
به این جمع بندی رسیده است. چرا که پارک های 
علمی فناوری از جمله زیر ســاخت هایی اســت 

 که ایجاد آن، همــواره متاثر از اعتبارات عمومی و 
بخش های دولتی بوده و ورود بنگاه های خصوصی 

به این عرصه، بسیار ارزشمند است.
وی در ادامه ضمن اشاره به حضور گسترده بخش 
دولتی در پارک های فناوری، گفت: اکنون وزارت 
نفت مجوز تاســیس پارک علم و فناوری خود را 
دریافت کرده اســت؛ این وزاتخانه در صدد است 
یک پارک را در حــوزه تخصصی خود و در فضای 
مجموعه پژوهشــگاهی قبلی اش در جنوب شهر 
تهران، ایجاد کند کــه این اقدام بی تردید فرصت 
خوبی برای شرکتهایی فعال در این زمینه خواهد 
بود.قائم مقام معــاون پژوهش و فناوری مدیرکل 

دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم افزود: 
پیش بینی ما این اســت که این پارک متشکل از 
۲۴۰ تا ۲۵۰ شرکت باشد و حدوداً موجب اشتغال 

۳ تا ۴ هزارنفر شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقدمات ایجاد این 
پارک تا حد زیادی فراهم شده و مراحل پایانی کار 
را طی می کند، به نظر می رســد با توجه به اخذ 
مجوز، فعالیتش رسماً آغاز شود.کشمیری ادامه 
داد: عــاوه بر وزارتخانه نفــت، وزارت خانه های 
نیرو و جهاد سازندگی نیز به صورت جدی پیگیر 
راه اندازی پارک های علم و فناوری در حوزه های 

تخصصی خود هستند.

گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان 
با بومی سازی مخازن دوجداره ذخیره گازهای مایع 
پروپان و بوتان مورد استفاده در پاالیشگاه های گازی 
و مجتمع های پتروشیمی موفق به جلوگیری خروج 
ارز از کشور شــدند. غامرضا زینل پور، مدیرعامل 
این شرکت دانش بنیان محصول اصلی این شرکت را 
مخازن دوجداره ذخیره گازهای مایع پروپان و بوتان 
ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این شــرکت دانش 
طراحی، مهندسی و ساخت مخازن LPG را به صورت 
کامل در اختیار دارد و تقریباً در تمامی فازهای پارس 
جنوبی و جزایر سیری و خارک پروژه های متعددی را 

اجرا کرده است.
وی ادامه داد: در پاالیشگاه های فازهای مختلف میدان 
گازی پارس جنوبی عاوه بر تولید گاز شیرین جهت 
مصارف خانگی و صنعتی و نیز اتان جهت اســتفاده 
در مجتمع های پتروشیمی، حجم قابل ماحظه ای 
پروپان و بوتان با ارزش صادراتی باال تولید می شود. به 
منظور تسهیل در حمل ونقل و صادرات گازهای پروپان 

و بوتان، فرآیند ذخیره سازی این گازها در دمای پایین 
در مخازن ذخیره ای کــه به همین منظور طراحی و 
ساخته می شوند، صورت می پذیرد. زینل پور با تاکید 
بر اینکه این مخازن، عموماً در پاالیشگاه های گازی و 
مجتمع های پتروشیمی استفاده می شود، خاطرنشان 
کرد: در گذشته کار طراحی و ساخت این نوع مخازن 
را شرکت های خارجی انجام می دادند اما این شرکت با 
بومی سازی دانش فنی مخازن، بهای تمام شده ساخت 
هر یک از این مخازن را در مقایسه با سازندگان خارجی 

حداقل به میزان 8 میلیون یورو کاهش داد.
بــر اســاس اعــام معاونــت علمی وفنــاوری 
ریاست جمهوری، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
گفت: این شــرکت در نظر دارد با ورود به پروژه های 
احداث تاسیسات ذخیره سازی نفت خام و فرآورده ها 
و نیز انبــارش محصــوالت پتروشــیمی در ایجاد 
ظرفیت های جدید ذخیره ســازی و انبارش با هدف 
تضمین جریان عرضه محصوالت و حفظ سطح تولید، 

نقش موثری ایفا کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی 
قاچاق ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: تا کنون 
نزدیک به ۲۰۰ تارنما و کسب و کار اینترنتی متخلف در 
عرضه کاالی قاچاق به کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه دادستانی کل کشور معرفی و مسدود شده اند.

یاسر سوادکوهی، سودجویی فزاینده عرضه کنندگان 
کاالی قاچاق در فضای را مورد اشاره قرار داد و گفت: با 
توجه به اهمیت سایبری به عنوان یک فرصت در زمینه 
فعالیت های اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی، تأمین 
امنیت اقتصادی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان 
کاال در این بستر همواره یکی از الویت های این ستاد 
بوده است. مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد 
جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
تشریح اقدامات این ســتاد در این خصوص گفت: از 
زمستان سال گذشته کمیته رصد و پایش کاال و ارز 
قاچاق در فضای مجازی ذیل قرارگاه مرکزی مقابله با 
قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه تشکیل و مبانی حقوقی 
و قانونی موضوع پیش گفته به درخواست کمیته مذکور 

با حضور نمایندگان دستگاه های عضو بررسی و احصا 
شد و متعاقب آن در جلسه 1۲9 اعضای اصلی ستاد به 
تصویب رسید. همچنین وی با اشاره به نتایج اقدامات 
برخاسته از هم اندیشــی اعضای این کمیته گفت: با 
پیگیری تعریف بند مشخص و عنوان دار برای مقوله 
قاچــاق کاال در کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
مجرمانه در فضای مجازی نهایتا در جلسه 119 این 
کارگروه مورخ 99/۰۴/۳۰ به ریاســت دادستان کل 
کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کاال 
و ارز در فضای مجازی طرح و تصویب شــد و بعنوان 
بند "ک" در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در 
فضای مجازی از طریق درگاه کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه به آدرس www.internet.ir در 

دسترس قرار گرفت.
سوادکوهی در خصوص اطاع رسانی به اتحادیه کسب 
و کارهای اینترنتی گفت: مراتــب جدیت در برخورد با 
تارنماهای متخلف در عرضه کاالی قاچاق به این اتحادیه 

در سراسر کشور اباغ و توجیهات الزم انجام شده است.

در ادامه روند تغییرات سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، ثبت 
نام در برخی گروه ها ازجمله گروه های سازمانی و اطاع رسانی شرایط 

تازه ای پیدا کرد.
در پی ایــن تغییــرات از این پــس شــرکت کنندگان در گروه های 
»شــرکت ها و موسســات خصوصی«،  »شــرکت های طراحی وب و 
ســئو«، »وب ســایت های شــخصی«،  »بانک و بیمه و شرکت های 
بورســی«، و »تامین کنندگان اینترنت و زیرســاخت«، برای شرکت 
 در جشــنواره می بایســت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به صــورت آناین 

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 اطاع رسانی، هرساله آثار 
زیادی با استفاده از قالب ها و سرویس های رایگان آماده یا با اتصال دامنه 
به سرویس های باگ 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 اســت که برندگان و کاندیدهای سال های گذشته در این 
گروه ها، برای شــرکت در سیزدهمین جشــنواره وب و موبایل ایران 

هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.
دبیرخانه جشنواره وب اعام کرده این تغییر در کنار اختصاص داوران 

تخصصی در شاخه محتوا از تغییرات زیرساختی مربوط به جشنواره 
وب و موبایل ایران اســت که به صورت آزمایشی در جشنواره امسال 
اجرا خواهد شــد و در صورت موفقیت و باال بــردن کیفیت انتخاب 
سایت های برتر، در ســال های آینده در شاخه ها و گروه های دیگر نیز 

اجرایی می شود.
جشــنواره وب و موبایل وب ایران همچنین اعام کرده اضافه شدن 
هزینه ثبت نام برای گروه های مربوط به شــاخه اطاع رســانی هیچ 
تاثیری روی شاخه های دیگر ندارد و کسب و کار ها آناین و استارتاپ 
ها چه در قالب سایت و چه در قالب اپلیکیشــن می توانند به صورت 
کاما 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.

ورود فعاالنه بخش خصوصی برای ایجاد پارک های علم و فناوری

۲۰۰ تارنمای عرضه کننده کاالی قاچاق در فضای مجازی فیلتر شدندبومی سازی مخازن ذخیره گازهای مایع توسط دانش بنیان ها

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

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
03

ه  4
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
 مه

21
ه|  

شنب
دو

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

رونق كســب وكارهای اينترنتی در گرو رفع موانع 
موجود، به ويژه در حوزه گمرک است

مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با رییس کل گمرک کشور گفت: در 
سال جهش تولید و ضرورت رونق تولید در کشور، نیاز است تا همکاری های 

پست و گمرک، بیش از پیش گسترش یابد.
رمضانعلــی ســبحانی فر در ایــن دیــدار به شــرایط موجود کشــور و 
محدودیت هایی که به دلیل شیوع کرونا اعمال شده، اشاره کرد و افزود: از 
اسفند تا کنون، کسب وکارهای اینترنتی توانسته اند تا حدود زیادی مشکل 
تامین نیازمندی های مردم را برطرف کنند، اما رونق بیشــتر این کسب و 

کارها در گرو رفع موانع موجود، به ویژه در حوزه گمرک است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد بســتر مناسب برای فروش و ارسال محصوالت 
و صنایع دستی به خارج از کشور از طریق شبکه پستی یکی از مهمترین 
زمینه های رونق تولید در ســال جهش تولید اســت، از مسئوالن گمرک 

خواست در رفع محدودیت های موجود، پست را یاری رسانند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل گمرک کشــور نیز در این دیدار، 
با اشــاره به قدمت تاریخی دو مجموعه پســت و گمرک، بر توسعه سطح 

همکاری ها تاکید کرد.
مهدی میراشرفی نیز کمک به رونق کسب و کارهای اینترنتی در شرایط 
موجود را مهم ارزیابی کرد و افزود: تاش خواهد شــد متناسب با نیاز روز 

مردم  و صاحبان مشاغل، موانع و محدودیت های موجود برطرف شود.

کوئیز آو کینگز: 
در متقلب بودن ۵3۵ اكانت َشك نداريم

حدود هفت روز از نشست مشترک کوئیز آو کینگز و کاربرانی که حسابشان 
به دلیل استفاده از بات تلگرامی مسدود شده، می گذرد. حاال مدیر روابط 
عمومی کوئیز آو کینگز در گفت وگو با پیوست اعام کرد که با اینکه قرار شد 
پس از کوئیزکاپ دوباره موضوع را بررسی کنند؛ اما آنها مطمئن هستند که 
این کاربران متقلب هستند. آنطور که امیر گلخانی تاکید می کند، این تیم 
به دنبال ایجاد محیط امن و سالم برای کاربران است تا بتوانند از بازی لذت 
ببرند، به همین خاطر تغییر رویکرد نخواهند داشت چون یک میلیون کاربر 

فعال در ماه دارند و باید پاسخگوی آنها هم باشند.
امیر گلخانی، مدیرروابط عمومی کوئیز آوکینگز در مورد چرایی مســدود 
شدن حســاب کاربران بازی کوئیز گفت: »کوئیز آو کینگز مانند هربازی 
دیگری راه های تقلبی دارد. ما هم از این موضوع اطاع داریم. تیم امنیت 
کوئیز هم مداوم روی این موضوعات تمرکز کرده اســت. حدود هشت ماه 
پیش درگیر پروژه ای به نام بات تلگرامی شدیم و یک بات را هم شناسایی 
کردیم، سپس قوانین خود را به روزرسانی و اعام کردیم که این موضوع بات 

تلگرامی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.«
موضوعی که باعث شــد تا تمام این جریان به رســانه ها برسد وبسیاری 
برداشت متفاوت داشته باشند، این است که آنها نمی دانند این افراد متقلب 

هستند. در صورتی که این کاربران در عدالت بازی اخال ایجاد کردند.
او ادامه داد: »قصد ما ایجاد محیط امن و سالم برای کاربران است تا بتوانند 
از بازی لذت ببرند و به همین خاطر خیلی قاطع و سریع اقدام کردیم. تیم 
فنی راه دور زدن امنیت بازی را مسدود کرد و اکانت ۵۳۵ کاربری که از این 
بات استفاده کرده بودند را هم بســت. ما براساس قوانین بازی که کاربران 
پذیرفتند، اقدام کردیم؛ اما به خاطر احترامی که به بنیاد داشــتیم، حاضر 
شدیم با متقلبین صحبت کنیم و دالیل را مستقیم و شفاف توضیح دهیم.«

به گفته گلخانی نتیجه جلســه این شــد تا 1۰ آبان ماه پس از کوئیز کاپ 
دوباره موضوع را بررسی  کنند و اگر در این مورد نکته ای وجود داشت اعام 

می کنند؛ اما آنها مطمئن هستند که این کاربران متقلب هستند.
گلخانی همچین افزود: »موضوعی که باعث شــد تا تمــام این جریان به 
رسانه ها برسد وبســیاری برداشت متفاوت داشته باشــند، این است که 
آنها نمی دانند این افراد متقلب هســتند. در صورتی کــه این کاربران در 
عدالت بازی اخال ایجاد کردنــد. با اینحال ما تغییــر رویکرد نخواهیم 
 داشــت چون یک میلیون کاربر فعال در ماه داریم و باید پاسخگوی آنها 

هم باشیم.«
او همچنین افزود: »قوانین بازی همواره برای حفظ سامت فضای آن در 
حال تغییر است. در رابطه با مسدود شدن این متقلبان نیز قوانین ۴8 ساعت 
قبل از مسدود شدنشان، به روز شد. اگر تغییر قوانین بزرگ باشد، حتما از 

طریق پیام درون بازی اطاع رسانی می شود.«

»ساترا«به آموزش كنكوری سخيف در يك سامانه 
اينترنتی واكنش نشان داد

روابط عمومی »ساترا« یک هفته پس از انتشار محتوای سخیف آموزشی 
در یکی از پلتفرم های اینترنتی، ضمن اشاره به تذکر شدید به این سامانه از 

حذف ویدئوی مذکور خبر داد.
 در پی انتشار برنامه ای با محتوای آموزشی »درس دین و زندگی« کنکور 
به علت استفاده از ادبیات موهن در یکی از رسانه های صوت و تصویر بدون 
مجوز، سازمان تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر با تذکر 

فوری به رسانه متخلف، منجر به حذف سریع محتوا از این رسانه شد.
رسانه منتشرکننده در پاسخ به تذکر شدید ســاترا، ضمن اعام پذیرش 
تخلف و تعهد به انتشار بیانیه عذرخواهی از عموم مردم، اهالی فرهنگ و 
جامعه آموزشی کشور، اعام کرد این مطلب به دلیل سهو ممیزی بوده که 

به دلیل این سهل انگاری، همکاری ممیز مذکور نیز تعلیق شد.
این رسانه همچنین تعهد داد تمام محتوای موجود در سایت را مجدد مورد 
بازبینی و بررسی قرار دهد و اقدام به حذف موارد متخلفانه احتمالی کند.با 
توجه به درخواست مجوز از سوی رسانه متخلف، طبق اعام ساترا تا اتمام 
بررسی های دقیق و اطمینان از توسعه و تکمیل فرآیندهای نظارتی در این 

رسانه، صدور مجوز به تعویق خواهد افتاد.
همچنین در روز سه شنبه هفته جاری با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات 
ســاترا، در خصوص اعطای مجوز به این رســانه تصمیم گیری می شود.تا 
تعیین تکلیف تخلفات در کمیته مذکور، این ســایت از دسترس کاربران 

خارج می شود.

شناسايی طرح های سرمايه پذير حوزه خودرو
صندوق نــوآوری فراخوانی برای شناســایی طرح ها و اســتارت آپ های 

سرمایه پذیر حوزه خودرو منتشر کرد.
 رویداد »دوشــنبه های اســتارت آپی« حوزه خودرو 1۲ آبان ماه برگزار 

خواهد شد.
بر این اساس استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان این حوزه که عاقمند 
به جذب سرمایه گذار هستند می توانند تا شنبه سوم آبان ماه تقاضای خود 

را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام کنند.
جذب استارت آپ یا طرح سرمایه پذیر حوزه خودرو از طریق این فراخوان 
امکانپذیر است و با توجه به ظرفیت محدود برای حضور، اولویت با کسانی 

است که زودتر اقدام کنند.

اخبار

در پی فوت استاد شجریان: افزایش جست وجوی بهشت زهرا و آرامگاه طوس در نقشه بلد
حضور یاران و دوستداران شجریان از روز پنجشنبه آغاز شد. با اطالع رسانی وضعیت نامساعد قلب استاد و سپس خبر فوت ایشان در این روز، جست وجوی آدرس 

بیمارستان محل بستری در نقشه بلد ۱۱ برابر به نسبت روزهای عادی افزایش یافت. طوری که »بیمارستان جم« به دومین عبارت جستجو شده در اپلیکیشن بلد 
تبدیل شد.

داده های مرکز آمــار ایران 
در تابستان ســال جاری در 
حالــی نرخ بیکاری کشــور 
را 9.۵ درصــد نشــان می 
دهد کــه از حــرف تا عمل 
فرســنگ ها راه اســت. واقعیت موجود، بیکاری ۳۰ 
درصدی نیروی کار را گوشــزد می کند؛ نیروی کاری 
که در وضعیت فعلی اقتصادی می توانست یک فرصت 
باشد، اکنون به معضلی برای جامعه تبدیل شده و در 
 سطح جامعه آسیب های اجتماعی زیادی را به وجود 

آورده است. 
بررسی ها نشان می دهد در تابستان سال جاری تعداد 
شاغان 1۵ سال به باالی کشــور ۲۳ میلیون و ۵۴۲ 
هزار نفر بوده که نسبت به تابســتان سال 98 تقریبا 
یک میلیون و ۲1۰ هزار نفر کاهش داشــته اســت. 

همچنین تعداد شاغان فصل تابستان سال جاری از 
تعداد شاغان تابستان 9۷ و تابستان 9۶ نیز به ترتیب 
حدود ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر کمتر اســت. زمانی که به 
گفته رئیس موسســه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی، ۷9درصد خانوارهای کارگری به دلیل کرونا زیر 
خط فقر قرار گرفته اند، بیکاران چگونه زندگی خود را 

خواهند گذراند؟

70 درصد کارگران زیر خط فقر هستند
در همین رابطه رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالــی وزارت علوم می گویــد: »خط فقر در 
ایران حدود 1۰ میلیون تومان اســت. تقریبا می توان 
گفت حدود دو میلیون نفر نیز درصدد خارج شــدن 
از محیط کار هســتند و  یک میلیــون کارگر تامین 
اجتماعــی بیــکار شــدند.۷۰ درصد کارگــران زیر 
 خط فقر هســتند و امنیت شــغلی آنان رو به کاهش 

است.«
در این میان درآمد سرانه کشور از سال 1۳9۰ تا سال 

1۳98 کاهشی ۳۴ درصدی داشته  یعنی قدرت خرید 
هر فرد ایرانی نسبت به ســال 1۳9۰ حدود یک سوم 

کاهش یافته است.

در این گفتگو »کسب و کار« به بررسی چرایی افزایش 
چشمگیر فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی در سال جاری 

می پردازد. 

79 درصد خانوارهای كارگری به دليل كرونا زير خط فقر قرار گرفتند

ریزش بی سابقه نیروی کار 
خط فقر با دالر 30 هزار تومانی باالتر از 10 ميليون است                                                                                                         سايه فقر مطلق بر سر نيمی از ايرانيان

شاغالن تابستان 99 يك ميليون كمتر از 98

گرانی دالر فقر را عمیق تر کرد
احسان سلطانی، اقتصاددان

برای لمس واقعی خط فقر کافی است به سه سال پیش برگردیم و قیمت های دالر، سکه، مسکن و خودرو را پیش از جهش کنونی نرخ ارز مشاهده کنیم. دالر در همسنجی با اقتصاد سه سال قبل 8 برابر، سکه 18 برابر، مسکن ۷ 
برابر و خودرو 1۰ برابر شده است. در شرایط کنونی قیمت اکثر کاالها به دالر حساب می شود؛ این در حالی است که میانگین افزایش حقوق طی این سه سال، ۲ برابر بوده است. به عبارت دیگر درآمد مردم برای خرید کاالها نسبت 
به ۳ سال قبل یک سوم شده است. حال این درآمد را با هزینه های خانوار مقایسه کنیم. بنابراین الزم است به سراغ هزینه حمل و نقل و ارتباطات که بخش مهمی از هزینه خانوار را تشکیل می دهد، برویم. با توجه به قیمت خودرو 
و لوازم یدکی و موبایل )که 9۰ درصد هزینه ارتباطی را پوشش می دهد( هزینه ارتباطات و حمل و نقل ۷ تا 8 برابر شده است. مساله بعدی هزینه مسکن در سبد خانوار است که حداقل ۳۰ درصد هزینه خانوارها را تشکیل می دهد 
که این هزینه نیز در حال حاضر در همسنجی با سه سال گذشته ۷ برابر شده است. در واقع بودجه مردم نسبت به ۳ سال پیش به ۴۰ درصد تقلیل یافته و قدرت خرید مردم کمتر از نصف شده است. این در حالی است که اقتصاد ما 

کاما دالریزه شده و قیمت همه کاالها اعم از کاالهای ایرانی و حتی مواد اولیه کارخانه هایی مثل فوالد و پتروشیمی به صورت ثانیه ای با دالر تعیین می شود.
بد نیست این قیمت ها را با درآمد یک کارگر در ایران و کشورهای همسایه مقایسه کنیم. حداقل حقوق در عراق ۵۰۰ دالر و در ترکیه حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ دالر است. اگر حداقل حقوق در دوبی و روسیه و سایر کشورها را کنار بگذاریم، 
حداقل حقوق کارگر ایرانی به دالر در همسنجی با عراق و ترکیه امروز باید 18 میلیون تومان باشد. طبق این درآمد میانگین، خط فقر واقعی در ایران باالی 1۰ میلیون تومان است چون اگر فرزند شما بخواهد در کاس آموزشی 
آناین شرکت کند نیاز به یک موبایل معمولی دارد که هم اکنون 1۰ میلیون است. براساس پارامترهای مختلف خط فقر از 1۰ میلیون هم باالتر است. این در حالی است که منظور از خط فقر برآوردن نیازهای اولیه است؛ یعنی بتوانید 

زندگی را بگذرانید. خطی نیست که شما بتوانید اگر یخچالتان خراب شد یک یخچال نو بخرید یا اگر ماشین تان از رده خارج شد بتوانید ماشین نو بخرید. 
این در حالی است که مرکز آمار نرخ بیکاری کشور در تابستان سال جاری را 9.۵ درصد اعام کرده اما طبق نرم میانگین جهانی نرخ بیکاری در کشور ما باالی ۳۰ درصد است. ما یک بیکاری آماری و یک بیکاری پنهان داریم. مرکز 
آمار ایران کسی که کار پیدا نمی کند و تنها ۲ ساعت فعالیت در هفته دارد را جزو شاغان محسوب می کند و کسانی که از یافتن شغل مایوس می شوند را از شمار نیروهای فعال اقتصادی حذف می کند. یعنی در زمان محاسبه نرخ 
بیکاری، بخش مهمی از جمعیت فعال کشور به علت اینکه بعد از مدتی کار پیدا نمی کنند از جمعیت فعال حذف می شود. بنابراین داده های مرکز آمار با واقعیت های اشتغال و بیکاری در سطح جامعه تناقض دارد و واقعیت چیز 
دیگری است. شرایط سخت اقتصادی فعلی باعث شده نه تنها ازدواج کاهش یابد که طاق افزایش داشته است. در پس این مشکات اقتصادی، آسیب های اجتماعی بسیاری ظهور کرده که تبعات آن دامن گیر همه جامعه خواهد شد. 
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