
روند پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن این 
سهام بعد از آزادســازی آن تغییر کرده و افرادی 
که روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده اند، به دو طریق مختلف 

سود را دریافت خواهند کرد.
استارت سهام عدالت در ســال ۱۳۸۵ زده شد و 
فرایند ثبت نام آن تا ســال ۱۳۸۸ طول کشید. 
بر این اساس تا کنون به مشمولین طی سه دوره 
سود پرداخت شده است. در این راستا به ازای یک 
میلیون تومان سهم برای هر فرد در سال۱۳٩۵ 
مبلغ ۱۵۰ هزار تومان، در سال ۱۳٩۶ مبلغ  ۱۷۵ 
هزار تومان و در ســال ۱۳٩۷ مبلــغ ۲۰۵ هزار 

تومان سود پرداخت شــد. به طور کلی مجموع 
ســودی که تاکنون برای تمامی صاحبان سهام 
عدالت پرداخت شــده بالغ بر ۱۲ هــزار میلیارد 

تومان است.
طبق قانون، سود ســال ۱۳٩۸ هم باید در سال 
جاری پرداخت شود و شــرکتها تا هشت ماه بعد 
از برگزاری مجامع فرصت دارند سود را پرداخت 

کنند.
این مباحث درحالی مطرح می شــود که امسال 
به دلیل اجرای طرح آزادســازی سهام عدالت، 
نحوه پرداخت ســود تغییر کرده اســت. درواقع  
سود سهام عدالت به حساب شخصی مشموالنی 

که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده اند، واریز می شــود و سود افرادی 
که روش غیر مســتقیم را انتخاب کــرده اند به 
 حساب شرکت های سرمایه گذاری استانی واریز 

خواهد شد.
هرچند هنوز مبلغ سود مشخص نیست اما افرادی 
که روش مستقیم را انتخاب کرده اند باید به این 
نکته توجه داشته باشند که میزان سود دریافتی 
آن ها یکســان نخواهد بود، زیرا ممکن از برخی 
مشــموالن تا ۳۰ درصد ســهام خود را فروخته 
باشند و بنابراین هر فرد بر اساس پرتفویی که دارد 

سود دریافت خواهد کرد.

بانک مرکزی روســیه اعالم کرد با توجه به افزایش 
ســهم روش های پرداخت غیرنقدی از سبد روزانه 
تراکنش مردم و ســطح باالی توسعه فناوری مالی 
در روســیه، صدور روبل دیجیتالی صرفه بیشتری 

پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از راشــاتودی، این بانک در 
گزارشی اعالم کرد در حال ارزیابی تمامی احتماالت 
و جنبه های انجام چنین پروژه ای است که به کاربران 
اجازه می دهد به طور آزادانه، روبل های دیجیتالی 
 خود را به کیف پول الکترونیکی خــود منتقل و از 
آن ها هم در حالت آنالین و هم آفالین، روی موبایل 
خود استفاده کنند. روبل دیجیتالی هم مزایای ابزار 

پرداخت نقدی وهم غیرنقدی را خواهد داشت. به 
گفته بانک مرکزی روســیه، روبل دیجیتالی باعث 
نوآوری و رقابت بیشتر در بخش مالی خواهد شد چرا 
که باعث انتقال سریع تر و اسان تر وجه بین طرفین 
معامله می شود و پروژه های دولتی نیز با برنامه ریزی 
بهتری انجام می شود. در گزارش بانک مرکزی روسیه 
آمده است امکان مخفی ماندن هویت کاربران روبل 
دیجیتالی وجود ندارد. هم چنین قرار است میزان 
ارز دیجیتالی که فرد می تواند در هر زمان در اختیار 

داشته باشد به میزانی معین و محدود باشد. 
الکســی زابوتکین- قایم مقام رییس بانک مرکزی 
روســیه در همین رابطه گفت: ســهم روش های 

پرداخت غیرنقدی در کشور به ویژه در بخش خرده 
فروشی تقریبا دو برابر شــده و از ۳٩ درصد به ۶٩ 

درصد افزایش پیدا کرده است. 
پیش از این بانک مرکزی چیــن با صدور بیانیه ای 
اعالم کرده بــود که از زمان آغــاز عملیات پایلوت 
آزمایشــات فنی ارز دیجیتالی این کشــور، حدود 
۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از آن بین شهرهای 
مختلف این کشور نظیر شنژن و ژیون گان صورت 
گرفته است. این برنامه های پایلوت پیشرفت مثبتی 
داشته اند و از اواخر ماه آگوست تاکنون حدود ۶۷۰۰ 
کاربر دولتی چینی از این ارز دیجیتالی برای انجام 

امور مربوط به تراکنش ها استفاده کرده اند.

 طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران از این پس ارائه 
ثبت سفارش برای ورود ماینرها )دستگاه های تولید 
رمزارز( به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه 

اقتصادی الزامی است.
 مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به بخشنامه صادره در ســال ۱۳٩۷ و مصوبه هیات 
وزیران در همان سال در خصوص فهرست ۳۲۴۳ 
ردیف تعرفه های کاالیی گفت: بر این اساس ورود 
این کاالها به مناطــق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه 

اقتصادی نیاز به مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نداشــت و بالتبع گمرکات ورودی 
کشور از ردیف تعرفه های مذکور در مصوبه هیات 
وزیران از جمله ردیف تعرفه ۸۴۷۱٩۰٩۰ در هنگام 
ترانزیت خارجی به مناطق ویژه و آزاد، ثبت سفارش 

مطالبه نمی کردند.  
 وی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳٩۸ دستگاه های ماینر 
)دستگاه استخراج بیت کوین( نیز در ردیف تعرفه ای 
)۸۴۷۱٩۰٩۰ ( قابل طبقه بندی بودند که ورود آنها 

به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به ثبت ســفارش 
نداشت، افزود:  اینک ردیف تعرفه انحصاری و مذکور 
)۸۴۷۱٩۰۲۰( در کتاب مقــررات صادرات و واردات 
سال ۱۳٩٩ برای ماینرها تحت عنوان »دستگاه های 
استخراج رمز ارزها ) ماینر(« با مأخذ حقوق ورودی ۵ 
درصد ایجاد شده است که در این صورت، این ردیف 
تعرفه مشمول مفاد مصوبه هیأت وزیران و مصوبات 
اصالحی آن برای عدم نیاز به ثبت سفارش برای ورود 

به مناطق ویژه و آزاد نیست.  

هیات دولت هند به شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( 
اجــازه داد از ذخایر نفت اســتراتژیک مانگالور نفت 

صادر کند.
به گزارش ایسنا، این اقدام به منزله تغییر سیاست هند 
است و ممکن است مشارکت خارجی را افزایش دهد 
زیرا این کشور درصدد توسعه ظرفیت نگهداری نفت 
است. موافقت با صادرات نفت از سوی ادنوک منعکس 
کننده مدل بکار گرفته شده از سوی کشورهایی مانند 
ژاپن و کره جنوبی اســت که به تولیدکنندگان نفت 

اجازه می دهند نفتی که در این کشورها ذخیره کرده 
اند را مجددا صادر کنند. هند تاکنون اجازه نمی داد 

نفت موجود در مخازن این کشور صادر شود.
پراکاش جاوادکار، وزیر محیط زیست هند اظهار کرد: 

این اقدام تجارت را برای ادنوک تسهیل خواهد کرد.
ادنوک بدنبال دریافت اجازه از دولت هند برای صادرات 
نفتی بود که در مخازن این کشور داشت و فروش آن 
به پاالیشگاههای هندی دشوار شده بود زیرا برخی از 
این پاالیشگاهها به دلیل افت تقاضا، نرخ پاالیش را 

کاهش داده اند. ادنوک اکنون می تواند با استفاده از 
کشتیهایی که با پرچم کشورهای دیگر تردد می کنند، 
نفت ذخیره شــده در مانگالور را صادر کند. تاکنون 
کشــتیهای هندی برای جابجایی نفــت از مخازن 

استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته اند.
یک منبع دولتی گفت: شرکتهای هندی در صورت 

صادرات مجدد از سوی ادنوک، حق اعتراض دارند.
هند همچنین قصد دارد در اودیشــا و کارناتاکا هم 

مخازنی برای نگهداری ۶.۵ میلیون تن نفت بسازد.

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان قرمزپوش شدند. به گزارش 
ایسنا به نقل از بلومبرگ، روند احیای اقتصادی در کشورهای مختلف 
ادامه دارد و بازارها رفته رفته در حال بازگشــت به شرایط پیش از 
بحران کرونا هستند. با این حال احتمال سقوط آزاد مجدد اقتصادی 

در صورت بروز موج جدید همه گیری کامال جدی است. 
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصاد 
جهانی با اشاره به شیوع گسترده کرونا و پیامدهای آن روی کسب و 
کارها و تجارت اعالم کرد انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی ۱۸٩ 
کشورهای جهان امســال به منفی ۴.۴ درصد برسد که اگر چه ۰.۸ 
درصد بیشتر از برآورد قبلی است اما در صورت تحقق، بدترین عملکرد 

از زمان بحران مالی بزرگ دهه ۱٩۳۰ تاکنون خواهد بود. 
گیتا گوپیناث- کارشناس ارشد امور اقتصادی صندوق بین المللی 
پول در همین رابطه گفت: در شــرایطی که اقتصاد جهان در حال 
بازگشت تدریجی از پیامدهای کرونایی است، ا یک مسیر طوالنی، 
غیر مطمین و دشوار را پیش روی خود خواهیم داشت. اگر روند شیوع 
بیشتر ویروس مهار نشود این امکان وجود دارد که شرایط اقتصادی 

مجددا رو به وخامت رود. 
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، متوسط رشد اقتصادی 
جهان در سال آینده مجددا  مثبت خواهد شد و به ۵.۲ درصد می رسد. 
در خبری امیدوارکننده برای وال اســتریت، شاخص خوش بینی 
اقتصادی آمریکا در ماه اکتبر به ۵۵.۲ واحد رسیده که این رقم ۷.۲ 
واحد بیشتر از رقم ثبت شــده در ماه قبل است. همچنین شاخص 
سیاست گذاری فدرال نیز باالترین جهش ماهانه خود طی ۱۳ ماه 

اخیر را تجربه کرده است و این مساله می تواند به نوعی بیانگر خوش 
بینی فعاالن اقتصادی به افزایش شتاب رشد اقتصادی آمریکا در ماه 
های پایانی سال باشد هر چند که ثبت رشد منفی برای مجموع سال 

۲۰۲۰ در این کشور تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
طبق اعالم مرکز آمار انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سه ماه 
منتهی به آگوست امسال به هشت درصد رسیده است که بهترین 
رشد فصلی ثبت شده ۱۰ سال اخیر محســوب می شود. این رشد 
نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل ۰.٩ درصد کمتر شده است.
رشد اقتصادی در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی این کشور در 

حال حاضر در سطح مثبت قرار دارد.
شماری از مقامات بانک مرکزی اروپا از آمادگی برای کاهش بیشتر نرخ 
بهره در صورت لزوم خبر داده اند. نرخ بهره در سطح منطقه یورو اکنون 
منفی و کمترین نرخ بهره ثبت شده در طول تاریخ این منطقه پولی 
است اما به نظر می رسد حتی این نرخ منفی و تزریق گسترده نقدینگی 
به بازار به شکل مستقیم و خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا 

نیز هنوز نتوانسته است به عطش بازارها برای وجه نقد پاسخ بدهد. 
در ژاپن نیز بانک مرکزی این کشور اعالم کرد نرخ بهره را به منظور 
حمایت از بازار و تحریک طرف تقاضا در سطح منفی ۰.۱ درصدی 
حفظ می کند. انتظار می رود مقامات بانک مرکزی ژاپن نیز مجبور به 
حفظ طوالنی مدت سیاست های کنونی به مانند همتایان آمریکایی 

خود شوند. 
کشمکش بر سر چگونگی و میزان بسته حمایتی جدید در برابر کرونا 
در آمریکا هنوز ادامه دارد و روند معامالت را تحت تاثیر قرار داده است. 

نانسی پلوسی- رییس کنگره از ترامپ خواسته است تا در خواسته 
های خود تجدید نظر کند. با این حال کارشناسان معتدند بعید است 
دموکرات ها اجازه اجرایی شدن این بسته را در استانه انتخابات بدهند. 
از سوی دیگر در مجلس سنا، میچ مک کانل- رییس این مجلس از 
ارایه بسته پیشنهادی جمهوری خواهان تا هفته آینده خبر داده اند. 

دموکرات ها طرفدار تزریق نقدینگی بسیار زیادی به اقتصاد هستند. 
طبق عقیده آن ها پرداخت هــای نقــدی از ۱۲۰۰ دالر در ماه باید 
به ۱۸۰۰ دالر در ماه افزایش پیدا کند که این مبلغ طبق پیشــنهاد 
دموکرات ها به جای یک بــار پرداخت ماهانه در طول چهار پرداخت 
هفتگی و هر هفته ۴۵۰ دالر خواهد بود. جمهوری خواهان اما موافق 
پرداخت یارانه نقدی مستقیم با مبلغ کمتر و البته پرداخت ماهانه )در 
یک نوبت( هستند.  این اختالف نظر حساسیت ها را نسبت به نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بیشتر کرده است چرا که دو طرف 
در صورت پیروزی رویکردهای متفاوتی از هم را پیش خواهند گرفت.  
لورتا مستر- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در کلیولند گفت: حتی 
بدون بسته های حمایتی بیشتر نیز روند احیای اقتصادی ادامه می یابد 
اما از سرعت آن به شدت کاسته خواهد شد. خیلی ناامیدکننده است 
که هنوز نتوانسته ایم بر سر اجرایی شدن یک بسته جدید به توافق 
برسیم. با این حال بانک مرکزی کارهای زیادی انجام داده است و نرخ 
بهره بسیار پایین یک فرصت طالیی را برای تامین نقدینگی مورد نیاز 

کسب و کارها فراهم کرده است.
تاکنون بیش از ۳۸ میلیون و ۶۳٩ هــزار و ۲۵۳ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ٩۴ هزار و ۳۷۰ نفر 

جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۲۲۱ هزار و ۴۱۵ نفر، برزیل با ۱۵۱ هزار و 
۱۶۱ نفر، هند با ۱۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر، مکزیک با ۸۴ هزار و ۴۲۰ نفر و 

انگلیس با ۴۳ هزار و ۱۵۵ نفر بوده است.

بورس آمریکا  
در وال اســتریت، همه شــاخص ها نزولی بودند تا جایی که هر سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به 

روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و  ۵۳۶.۲۶ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۷۷ درصد ریزش تا سطح ۳۴۸۵.۰۴ 
واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۰.۷۶ درصد ریزش در ســطح ۱۱ هــزار و ۷۷۲.۰۳ 

واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۰.۵۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۵٩۳۵.۰۶  
واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 
صعود ۰.۰۷ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار و ۲۸.۰۶ واحدی 
به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۰.۱۲ 
درصدی در سطح ۴٩۴۱.۶۶ واحد بسته شــد. در مادرید شاخص 

"ایبکس ۳۵" ۰.۶ درصد باال رفت و به ۶٩۱۶.۶۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آســیا، شــاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ 
تا جایی که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود 
۰.۱۱ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۶۲۶.۷۶ واحدی باال رفت. شاخص 
"هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۰۷ درصد باال رفت و در سطح 
۲۴ هزار و ۶۶۷.۰٩ واحد بسته شــد. در چین شاخص "شانگهای  
کامپوزیت" ریزش ۰.۶۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۸۰۷.۱۰ 

واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی 
با ۰.۷۷ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۱۷٩.۱۷  واحدی به کار 
خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " 

تاپیکس" ژاپن نزولی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۰.٩۴ درصد افزایش به ۴۱.۰۲ دالر رسید و 
نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۸۳ درصدی به ازای ۴۳.۳۴ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با افزایش ۰.۶۲ 
درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱٩۰۲.۷٩ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با صعود ۰.۴۴ درصدی به ازای ۲۴.۳۳ دالر مبادله شد.

روسیه هم به فکر ارز دیجیتالی افتادنحوه پرداخت سود سهام عدالت

هند  برای صادرات از ذخایر نفت استراتژیک به ابوظبی چراغ سبز نشان دادواردات مشروط ماینرها به مناطق آزاد
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قالیباف:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

جهش تورمی 
با کانال شکنی دالر  

کندی اختصاص 
ارز و کمبود دارو

سفته بازی در بازار ارز

اثر مهلک تورم افسارگسیخته، 
انحــراف منابع اســت. اگر 
بگوییم یک عامل ایجادکننده 
تورم، نقدینگی باالست، این 
نقدینگی در بطن خود انحراف منابع به بازار ارز، طال 
و سایر بازارها را به وجود آورده که تبدیل به حباب در 
 این بازارها شده است. زمانی که حباب ها در بازارها زیاد 
می شود احتمال ترکیدن دارد. نمونه همین امر، انحراف 
منابعی بود که وبال بازار سرمایه شد زیرا برای جذب این 
میزان نقدینگی در بورس برنامه ریزی نشده بود. این 

انحراف منابع در بازارهای...

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان

  ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو

  مسعود دانشمند، اقتصاددان 
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با آزادسازی خرید سهمیه 22۰۰ دالری، 
خرید و فروش کد ملی اوج گرفت

سود 4 میلیونی خرید  و 
فروش دالر  سهمیه ای

سه اقدام بانک مرکزی 
برای مهار تورم

پتروشیمی ها مواد اولیه را به کندی عرضه می کنند

گران فروشی مواد  اولیه تولید
صفحه4
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تزریق  قطره چکانی  ارز  به  صنایع  دارویی
روند   نامطلوب   اختصاص   ارز   به   واردات   موجب  کمبود   دارو   شده   است

خرید و فــروش دالر در بازار غیر رســمی ارز برای 
سوددهی و کســب درآمد این روزها با آزادسازی 
دوباره خرید ســهمیه ۲۲۰۰ دالر برای هر کد ملی 
رونق گرفته است. سیاســت های بانک مرکزی در 
راستای کنترل بازار ارز تا به امروز نتایج قابل قبولی 
نداشــته و نرخ ارز با افزایش روزانه بستری را برای 
درآمدزایی و سودجویی عده ای فراهم کرده است. در 
مقطعی که نرخ ارز افزایش یافت بانک مرکزی برای 
جلوگیری از التهابات ایجاد شده در بازار ارز اختصاص 
سهمیه ۲۲۰۰ دالری به ازای هر کد ملی را قطع کرد 
و پس از کاهش نسبی التهابات مجدد این روند را از 

سر گرفت. امروز با بازگشت...

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عوامل موثر بر 
تورم پرداخته که شامل دو بخش است. در یک بخش 
به تحلیل تحوالت اقتصادی و بخش دیگر به اقدامات 
خود برای کنترل تورم پرداخته است.  در ادامه آثار 
و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شــوک های 
انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، 
نرخ تورم ماهانه در ماه های اردیبهشــت، خرداد و 
تیر ۱۳٩٩ روند افزایشــی را تجربه کرد. هرچند در 
مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه 
شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به 
مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح باالیی را تجربه 
می کند و تحوالت صعودی اخیر در شاخص بهای 
تولیدکننده به عنوان شاخص پیش نگر شاخص بهای 

کاال و خدمات مصرفی...



اقتصاد2
ایران وجهان

قالیباف:
۸۰ درصد اقتصاد به دولت متکی است

 رئیــس مجلــس بــا انتقــاد از اینکــه در 
سیاست های مالی اعتماد به جوانان نداریم، 
گفت: وقتی ۸۰ درصد اقتصــاد ما به اقتصاد 
دولتی متکی باشد، طبیعی است که باید این 

مشکالت را داشته باشیم.
به گزارش مهــر، محمدباقر قالیباف  در ادامه 
بیان کرد: سنت های الهی استثنا ندارد اساس 
انقالب بر همین اســت و ما هر جا در این ۴۰ 
سال بر این سنت ها باور داشتیم، موفق بودیم 
و هرجا بی تفاوت بودیم دچار مشکل شدیم. 
امروز اگر ما دچار چالش هســتیم به خاطر 
همین است. در سیاســت های مالی اعتماد 
به جوانان نداریم و به اقتصــاد دولتی متکی 

هستیم.
وی افزود: وقتی ۸۰ درصد اقتصاد ما به اقتصاد 
دولتی متکی باشد، طبیعی است که باید این 
مشکالت را داشته باشیم چراکه باور به مردم 

و جوانان نداشته ایم.
رئیس قوه مقننــه با بیان اینکــه ایران قوی 
وقتی اتفاق می افتد که تــک تک مردم قوی 
باشند، اظهار کرد: اگر ما فرصت را برای مردم 
فراهم کنیم، نتیجه اش حضور ما جزو ۵ کشور 
اول دنیا در تکنولوژی دفاعی، ســاخت انواع 
موشــک ها با تکنولوژی صد درصد داخلی و 
قراردادن ماهواره در مدار می شود؛ مسئله ای 

که در اقتصاد به آن توجه نشد.

معاون اول رئیس جمهور:
در تابستان بیش از ۱میلیون نفر 

بیکار شدند
معاون اول رئیس جمهور گفت: در تابســتان 
ســال جاری نســبت به ســال گذشته یک 
میلیون و ۲۰۰هزار نفر شغل خود را از دست 
داده اند که البته میزان بیکاری در بسیاری از 

کشورهای صنعتی بسیار بیشتر بوده است.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به گزارش اخیر مرکز 
آمار ایران در خصوص میزان ریزش نیروی کار 
در تابستان امسال و مقایسه آن با مدت مشابه 
سال گذشته خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در 
تابستان امسال ۹ و نیم درصد و تابستان سال 
گذشته ده و نیم درصد بوده است که بخشی از 
دالیل این کاهش این است که جمعیت فعال 
کشور کم شده که ممکن است به خاطر شیوع 
کرونا عده ای ترجیح داده اند که به دنبال شغل 
نباشند و همین امر باعث شده جمعیت بیکار 
که دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در تابستان سال 
گذشته بود، در تابستان امسال، به دو میلیون 

و ۴۷۷ هزار نفر برسد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه در 
تابستان سال جاری نســبت به سال گذشته 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شــغل خود را از 
دست داده اند خاطرنشــان کرد: البته میزان 
بیکاری در بســیاری از کشــورهای صنعتی 
بســیار بیشــتر بوده و حتی در برخی از این 

کشورها به چند ده میلیون نفر رسیده است.
وی ادامه داد: از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
که شغل خود را در کشــور از دست داده اند، 
۸۱۷ هزار نفر مربوط به بخش خدمات و ۳۴۶ 
هزار نفر مربوط به بخش کشاورزی است و این 
یعنی بر خالف تصور اکثریت، ریزش نیروی 
کار در بخش صنعت بسیار کمتر از سایر بخش 
ها بوده و کاًل ۴۳ هزار نفر در این بخش نسبت 

به سال گذشته بیکار شده اند.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه 
حدود ۳۳ درصد ا اشــتغال کشور مربوط به 
بخش صنعت است تصریح کرد: اینکه میزان 
ریزش نیروی کار در بخــش صنعت کمتر از 
سایر بخش ها بوده به همت و تالش صنعتگران 
و جوانمــردی آنها مربوط اســت که با وجود 
مشکالت و مسایل ناشی از تحریم ها و شرایط 

کرونایی، از نیروی کار خود صیانت کرده اند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی نیز امروز صبح در جلسه هیئت 
دولت گزارشی ارائه و اعالم کرد بخش زیادی 
از کســانی که ابتدای امسال درخواست داده 
بودند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند، 
این درخواست خود را لغو کرده و اعالم کرده 

اند که مجدداً به محل کار خود بازگشته اند.
وی با تأکید بر اینکه باید تالش کنیم جامعه 
با کمبود کاال مواجه نشــود افزود: امروز یکی 
از مهم ترین دغدغه هــا باال رفتن قیمت ها و 
وضعیت معیشتی مردم است چرا که با کاهش 
قدرت خرید مردم ممکن اســت واحدهای 

تولیدی نیز دچار آسیب شوند.

خبر

بانک مرکزی در گزارشی به 
بررســی عوامل موثر بر تورم 
پرداخته که شامل دو بخش 
است. در یک بخش به تحلیل 
تحوالت اقتصــادی و بخش 

دیگر به اقدامات خود برای کنترل تورم پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای 
ارزی دولت و شوک های انتظاراتی ایجاد شده از محل 
کســری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانــه در ماه های 
اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ روند افزایشی را تجربه 
کرد. هرچند در مردادماه ســال جاری، تورم ماهانه با 
کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی 
نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح باالیی را 
تجربه می کند و تحوالت صعودی اخیر در شاخص بهای 
تولیدکننده به عنوان شاخص پیش نگر شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی 
است.  عالوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت 
جهانی کاالها و نیز اســتمرار افزایش قیمت مسکن در 
مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهای تورم در  ماه های 
آتی به شــمار می روند که مجموعه این تحوالت، اتخاذ 
سیاســت های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری 

می کند.

پیش بینی آینده رشد اقتصادی
گزارش بانک مرکزی می افزاید: از سوی دیگر، مطابق 
اطالعات اولیه از حســاب های ملی، در فصل اول سال 
۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با ۰.۶- درصد بوده 
است که در این میان، گروه های کشــاورزی، صنایع و 
معدن و خدمات به ترتیب رشــدی معادل ۳.۷، ۲.۵ و 
۱.۶- درصد را تجربه کرده اند. رشــد قابل توجه بخش 
صنعت و معــدن در دوره مذکور باعث شــد تا علیرغم 
پیش بینی ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با 
سایر کشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از 

این ناحیه داشته باشد.
با این حال، لزوم کاهش تعامالت اجتماعی افراد و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت 
شدید در برخی زیرگروه های گروه خدمات شد که در 
نتیجه آن بخش خدمات به عنوان تنها بخش با نرخ رشد 
منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول 
سال جاری شناسایی شده است. لیکن،  باتوجه  به کاهش 

محدودیت های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط 
توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می رود نرخ 
رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود 
که در صورت تحقق این امر می توان انتظار داشت رشد 
تولید ناخالص داخلی بدون نفــت در ماه های آتی ارقام 

مثبتی را تجربه کند.
نرخ سود بازار بین بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث 
از کسری بودجه دولت )شامل استفاده از تنخواه گردان 
خزانه( و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی 
به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی 
را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از 
۱۰ درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاست های بانک 
مرکزی در خصوص وضع نرخ ســود کف در بازار بین 
بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه های گذشته، متوسط 
نرخ ســود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به 
۱۴.۸ درصد در مردادماه و  ۱۷.۲درصد در شهریورماه 

افزایش یافت.
علی رغم افزایش نرخ  سود در بازار بین بانکی، نرخ های 
بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشــته تقریبا باثبات 
بودند. البته نرخ های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه مدت 
نوسانات بیشتری داشــتند، ولی نرخ های بازدهی در 

سررسیدهای یکسال و باالتر به نسبت باثبات تر بودند.

نگاهی به وضعیت نقدینگی و پایه پولی
به دنبال سیاست های حمایتی اجرا شده و رشد باالی 
پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم 

بوده است، رشد شش ماهه نقدینگی همچنان در مسیر 
چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱  درصد در 
شهریور ماه سال جاری رســیده است. پایه پولی نیز در 
شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد 
داشته است که نسبت به رقم مشــابه سال قبل )۱۱.۱ 
درصد( معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان 
شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده 
است. حال در این قسمت نگاهی به اقدامات بانک مرکزی 
برای خنثی کردن اثر تورمی تحوالت اقتصادی ذکر شده 
در باال می پردازد که استمرار حراج اوراق بدهی یکی از این 
اقدامات است که در راستای تأمین مالی کسری بودجه 
دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی 
تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار 
کرد که طی آن، در مجمــوع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال 
انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای مالی و سایر 

سرمایه گذاران فروخته شد.

تامین ۱۵ میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات
در ادامه این گزارش آمده است: تأمین ارز مورد نیاز برای 
واردات نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که علیرغم 
تمامی مشکالت تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
تداوم تحریم ها، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ 
میلیارد دالر ارز به  منظور واردات کشور تأمین شده است.
از سوی دیگر، بازبینی در نسبت ســپرده قانونی نیز از 
جمله اقدامات این بانک است و بر اساس مصوبات ستاد 

ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شــده بود معادل ۲۵ 
هزار میلیارد تومان از محل سپرده قانونی با هدف اعطای 
تسهیالت به خانوارها و بنگاه های آسیب دیده در اختیار 

بانک ها قرار گیرد.
با استناد به بند »۱« از یک هزار و دویست و نود و یکمین 
صورتجلســه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار 
مبنی بر تفویض اختیار تعیین نســبت سپرده قانونی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد 
به رئیس کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای 
برنامه های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر 
شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از 
پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و مالحظات موجود 
در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده 
قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه 
مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه 
شــماره ۲۷۵۸م /۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ســتاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا باز گشت.
 البته بانک مرکزی این امــر را صرفاً به منظور اثربخش 
کردن سیاست های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را 
)۲۵ هزار میلیارد تومان مساعدت نقدینگی( بطور کامل 
انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می رود با این اقدام 
بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و 
شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم 

سال جاری فراهم آید.

چه عواملی تورم هدف را تهدید می کند؟
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، 
ارز و .. تورم هدف اعالم شده توسط بانک مرکزی را تهدید 
می کند؛ از این رو، الزم است بانک مرکزی برای دستیابی 
به تورم هدف اعالم شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در 
اختیار خود استفاده  کند. البته، این بانک انتظار دارد با 
اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام 
می دهد بتواند گام موثری در راســتای تحقق اهداف 
قانونی خود )حفــظ ارزش پول ملی و کمک به رشــد 

اقتصادی( بردارد.
به دنبال تعییــن و اعالم هدف تورمی از ســوی بانک 
مرکزی، این بانــک در مواجهه با تحــوالت اقتصادی 
پیش آمده، اقدامات خود در شــهریور مــاه ۱۳۹۹ را 
به گونه ای تنظیم  کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و 
هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئولیت های خود 
در زمینه حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( و کمک به 

رشد اقتصادی را ایفا کند.

بانک مرکزی برای مهار تورم چه کرد؟

سه  اقدام بانک مرکزی برای مهار تورم

ادامه روند صعودی قیمت دالر 
در صرافی های بانکی

نرخ انواع ارز در صرافی های بانکی )پنجشنبه( 
اعالم شد که براساس آمار موجود، هر دالر در 
بازار با نرخ ۳۱ هــزار و ۷۰۰ تومان فروخته 
شــد و یورو با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به 
روز گذشته به قیمت ۳۷ هزار و ۲۵۰ تومان 

رسید.
به گزارش ایرنا، در ســاعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
)پنــج شــنبه- ۲۴ مهرماه( قیمــت فروش 
دالر در صرافی هــای بانکــی بــا افزایــش 
قیمــت ۳۱ هــزار و ۷۰۰ تومــان و قیمت 
خریــد دالر نیــز بــا ۲۰۰ تومــان افزایش 
 با قیمــت ۲۹ هــزار و ۶۰۰ تومــان معامله 

شد.
قیمت فروش یورو نیز با کاهش قیمت، معادل 
۳۷ و ۲۵۰ هزار تومان و قیمت خرید یورو نیز 

۳۵ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین شد.
در روز کاری گذشــته، قیمت فروش دالر در 
صرافی هــا ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومــان و قیمت 
 خریــد دالر نیــز ۲۹ هــزار و ۲۰۰ تومــان 

بود.
 عالوه بر این در ســامانه ســنا در چهارشنبه 
) ۲۳ مهر(، یورو به مبلغ میانگین ۳۶ هزار و 
۱۷۰ تومان فروخته شد. دالر نیز روز گذشته 
با میانگین قیمت ۳۱ هــزار و ۱۵۰ تومان به 

فروش رسید.
همچنین در ســامانه نیمــا، روز معامالتی 
چهارشــنبه، قیمت فروش هر حواله یورو با 
میانگین قیمــت ۳۲ هــزار و ۷۷۲  تومان و 
قیمت فروش حواله دالر نیز با ۲۳ هزار و ۹۴۰ 

تومان ثبت شد.
بر اســاس پیش بینی فعاالن بــازار، انتظار 
می رفت بــا تصمیم بانک مرکــزی و عرضه 
۵۰ میلیــون دالر در بازار و افزایش ســقف 
خرید صرافی ها در بازار متشــکل، قیمت ارز 
کاهشی شــود اما دالر در صرافی های بانکی 
از مرز ۳۱ هزار تومان فراتر رفت و شــماری 
از دالالن را ترغیب به افزایش خرید انواع ارز 
کرد این در حالی اســت که به اعتقاد برخی 
فعاالن این بــازار، افزایش بیــش از حد نرخ 
دالر و ســایر ارزها، دلیل اقتصادی و منطقی 
 نداشــته و هرلحظه امکان ریــزش قیمت ها 

وجود دارد.

پیشنهاد تشدید پیمان سپاری 
بــرای اطمینان از بازگشــت 

ارزهای صادراتی
مرکــز پژوهشــهای مجلس، اجــرای جدی تر 
پیمان سپاری )بازگشت ارز حاصل از صادرات( 
با کمک ابزارهای بانکی و مالی )ممنوعیت صدور 
ضمانت نامه یا اعطای تسهیالت و...( و پیگیری 
برای آزادســازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد 

داده است.
به گزارش ، نوســانات و بی ثباتــی قیمت ها در 
بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های 
مردم و فعاالن اقتصادی در حال حاضر است. از 
ابتدای ســال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی 
گرفته و تــورم ماهیانه نیز در تیرمــاه ۱۳۹۹ به 
باالترین ســطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ تاکنون 
رسیده است. بازار دارایی ها )مسکن، سهام و...( 
نیز جهش قیمتی تجربــه کرده اند و قیمت یک 
واحد آپارتمان در تهران از ابتدای ســال تاکنون 
۵/۱ برابر شده است. ســؤالی که پس از مشاهده 
این آمارها ایجاد می شــود این است که چرا در 
این مقطع شاهد بی ثباتی بیشــتری نسبت به 
سال ۱۳۹۸ هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی 
این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم 
اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین 
وضعیتی شده است؟  کسری بودجه و افزایش نرخ 

ارز چه تأثیری داشته اند و... .
به صورت مختصر، تشــدید بی ثباتی ها در سال 
۱۳۹۹ به واسطه کاهش شدید صادرات نفت )در 
اثر تشدید تحریم ها(، کاهش صادرات غیرنفتی 
)به دلیل شیوع ویروس کرونا( و افزایش نرخ ارز و 
تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز 
در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش 
می کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش 
انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی 
به سوی بازار دارایی ها )امالک و مستغالت، سهام، 
کاالهای بادوام و...( شده و زمینه ساز التهاب در این 
بازارها می شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با 
تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای 
موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کالن استفاده 
نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین  بانکی، 

خود تشدیدکننده نوسانات گردید.

اخبار
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بر اســاس هزینه های ســه ماهه دوم سال جاری 
میانگین قیمت هــر متر مربع مســکن ملی ۲.۷ 
میلیون تومان درنظر گرفته شــده که به استان ها 

ابالغ شده است.
به گزارش ایســنا، مطابق آخرین اعالم مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی، هزینه ساخت هر متر مربع 
مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
که بر اساس هزینه های سه ماهه دوم سال جاری 

است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در 
این خصوص با بیان اینکه نظام فنی کشــور مالک 
تعیین قیمت واحدهای مسکونی ملی است گفت: 
بر اساس فهرســت بها با تعدیل های سه ماهه دوم، 
متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با نوسان ۵ درصد 
افزایش یا ۱۰ درصد کاهش به استان ها این اختیار 
تفویض شده است تا بر اســاس این معیارها برنامه 

ریزی و محاسبه را انجام دهند.

زمین متری ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان
 از طرف دیگر بر اســاس برآوردهای اوایل دی ماه 
سال گذشته، قیمت هر متر زمین ۳.۵ تا ۴ میلیون 

تومان در نظر گرفته شده که متقاضیان در اقساط 
۱۰ ســال پرداخت خواهند کــرد. آورده اولیه هر 
متقاضی نیز در مرحلــه اول حــدود ۴۰ میلیون 

تومان است.
تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز وام بانکی با نرخ 
سود ۱۸ درصد با دوره مشــارکت دو ساله و مدت 
بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می شود. با این حساب 
در حال حاضــر وام بانکی ۱۰۰ میلیــون تومانی و 
آورده ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان تکافوی ساخت 

یک واحد ۵۲ متری را می دهد.

افراد حقیقی هم می توانند مسکن ملی 
بسازند

متقاضیانی که قصد دارند در قالب طرح اقدام ملی 
مسکن ساخت و ساز کنند اگر شرایط پنج گانه این 
طرح از جمله ســبز بودن فرم »ج« را داشته باشند 
می توانند به شکل گروهی تقاضای دریافت زمین 
دولتی بدهند و با استفاده از آورده خود و وام حداکثر 
۱۰۰ میلیون تومانی ۱۸ درصد صاحب خانه شوند.

طرح اقــدام ملی مســکن در قالبهــای متنوعی 
طراحی شده که از جمله آنها می توان به ثبت نام از 

متقاضیان، پروژه های مشارکتی با پیمانکاران، انعقاد 
تفاهمنامه با دستگاههای دولتی، تشکیل تعاونی و 
تشکیل گروههای چند نفره اشــاره کرد. در قالب 
گروهی زمین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا 
خودشان پروانه بگیرند و تولید مسکن کنند. گفته 
می شود در این قالب، تعداد قابل توجهی از واحدها 
که ساختشان از سال گذشته شروع شده به مرحله 

افتتاح رسیده است.
برخورداری از مسکن ملی شرایطی دارد که از جمله 
آنها می توان به عدم اســتفاده از زمین و مســکن 
دولتی از ابتــدای پیروزی انقالب تــا کنون، عدم 
مالکیت از سال ۱۳۸۴ تا کنون، سکونت پنج ساله 
در شهر یا شهرهای اطراف مورد تقاضا و سرپرست 

خانوار بودن اشاره کرد.
بنا به گفته محمود محمــودزاده، معاون وزیر راه و 
شهرسازی، طرح اقدام ملی مسکن برای درآمدهای 
مختلف پیش بینی شــده اســت. در این طرح در 
شــهرهایی که دولت دارای زمین باشــد و قیمت 
زمین بر اساس ضوابط قانونی اجازه دهد، زمین ۹۹ 
ساله اجاره داده می شــود. همچنین، در شهرهایی 
که قیمت زمین دولتی بیشتر از جزئیاتی است که 

در قانون آمده، واگذاری به شــیوه فروش اقساطی 
انجام می شــود که در عین حال این شــیوه ارزش 
افزوده بسیار خوبی برای متقاضیان ایجاد می کند. 
به گفته وی، زمین هایی که گرانقیمت تر هستند و 
شرایط خاص دارند به صورت مشارکت با سازندگان 

ساخته می شود.

وعده افتتاح مسکن ملی در آبان ماه
شهریوماه ســال گذشــته طرح اقدام ملی مسکن 
با حضور رییس جمهــور کلنگ زنی شــد. اولین 
واحدها از این پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به روزهای 
افتتاح نزدیک شده و بر اساس اعالم معاون وزیر راه 
و شهرسازی، روز اول آبان ماه پروژه های آماده شده 
مسکن ملی در چهار بخش با حضور رئیس جمهور  
به بهره برداری می رســد. پیش از این وزارت راه و 
شهرسازی تیرماه و مرداد ماه را زمان افتتاح مسکن 
ملی اعالم کرده بود که بنا به دالیلی از جمله شیوع 
ویروس کرونا محقق نشــد. گفته می شود در شهر 
جدید پرند ۱۲۴۶ واحد مسکن ملی، در هشتگرد 
۹۶ واحد و در گلبهار ۳۰۰ واحد با ارزش حدود ۵۲ 

میلیارد تومان آماده افتتاح است.

معاون فنی گمرک با بیان اینکه با توجه به مصوبه اخیر 
معاون اول رئیس جمهور تاکنون ۴ هزار درخواســت 
ترخیص کاال به گمرک ارائه شده است، گفت: ارزش این 

درخواست ها ۵۲۰ میلیون دالر است.
جمال ارونقی در گفتگو با مهر درباره مصوبه اخیر سفر 
معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید رجایی درباره 
ترخیص کاالهای اساسی و مواد اولیه گفت: مصوبه در 
تاریخ ۱۵ مهر به گمرک ابالغ شــد و ظرف ۴ روز بیش 
از ۴ هزار درخواســت به ما ارسال شــده است که این 
درخواست ها بالفاصله پاالیش شــده و اطالعات مورد 

درخواست به وزارت صمت ارسال می شود.
وی ادامه داد: تاکنون اطالعات ۵۲۰ میلیون دالر کاالی 
اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت 
صمت فرستاده شده است. این وزارتخانه بعد از بررسی، 
لیست را به بانک مرکزی خواهد فرستاد و بانک مرکزی 
نیز اعالم آمادگی کرده تا ظرف یک هفته شــرایطی را 

فراهم کند که امکان ترخیص کاال فراهم شود.
معاون فنی گمرک بیان داشت: در مصوبه تصریح شد 
که ظرف ۱۴ روز از زمان ابالغ مصوبه نسبت به اظهار کاال 
اقدام شود. بنابراین برخی از صاحبان کاال که قبل از تاریخ 
۵ مهر کاالیشان در گمرک مانده اما هنوز نتوانسته اند 

کاالی خود را به گمرک اظهار کنند فرصت برای اظهار 
کاال به گمرک دارند. وی درباره استقبال وارد کنندگان 
کاالهای اساسی از مصوبه مذکور گفت: عمده کاالهای 
اساسی به صورت اعتباری خریداری شده است و چون 
ارزش آنها باال اســت صاحبان کاال بایــد برای دریافت 
اعالمیه تأمین ارز به صورت اعتباری، درخواست دهند 
و بانک مرکزی نیز متعهد گردیده اســت ضمن صدور 
اعالمیه ارز اعتباری، ظرف ۳ ماه در خصوص تأمین ارز 
این کاالها اقدام کند؛ به همین دلیل برخی واردکنندگان 
کاالی اساسی که کاالیشان را به این صورت وارد کرده اند 

استقبال چندانی از مصوبه نشان ندادند.
وی خاطرنشان کرد: ۳.۴ میلیون تن کاالی اساسی در 
بنادر موجود است که تخمین زده می شود ۷۰ درصد آن 
به صورت اعتباری خریداری شده و یا به گمرک اظهار 
شده است و حتی مجوزهای الزم نیز اخذ شده است و یا 
قابلیت اظهار به گمرک را به دلیل انتقال اسناد مالکیت 
به صاحب کاال دارا هســتند. ارونقی افزود: ۳۰ درصد از 
کاالهای اساســی به صورت اعتباری خریداری نشده و 
منتظر تأمین ارز هستند که بانک مرکزی اعالم آمادگی 
کرده با اعالم ستاد تنظیم بازار و یا وزارت صمت با اولویت 

نسبت به تأمین ارز این اقالم اقدام کنند.

معاونت کسب وکار اتاق ایران اعالم کرد علیرغم آمادگی 
کامل دبیرخانه برگزاری همایــش روز ملی صادرات، با 
توجه به موج جدید شــیوع کرونا و در راستای رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مصوب وزارت بهداشت و اعالم 
نظر رسمی ستاد مقابله با کرونا، بیست و چهارمین مراسم 
روز ملی صادرات در تاریخ ۲۹ مهرماه برگزار نمی شود و 
زمان دقیق برگزاری این مراســم در آینده اطالع رسانی 

خواهد شد.
 در این اطالعیه آمده است: با توجه به موج جدید شیوع 
ویروس کرونا و در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی 
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعالم 
نظر رســمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا، دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالن شهر تهران، علیرغم آمادگی کامل 
و هماهنگی های انجام شده برای برگزاری این همایش، 
بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در تاریخ ۲۹ 

مهرماه برگزار نخواهد شد.
 ازاین رو، با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به اهمیت 
برگزاری مراسم مزبور توسط اتاق ایران، به اطالع می رساند 
برگزاری این رویداد و معرفی صادرکنندگان ممتاز و نمونه 
ملی به زمان دیگری که متعاقباً از طریق خبرگزاری ها، 

رسانه های جمعی و نشــریات اعالم خواهد شد موکول 
گردیده اســت.  متن کامل اطالعیه معاونت کسب وکار 
اتاق ایران مبنی بر تعویق زمان برگزاری بیست و چهارمین 

مراسم روز ملی صادرات به این شرح است:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان 
توســعه تجارت ایران ضمن تشــکر فراوان از زحمات 
تالشگران عرصه صادرات کشور که علی رغم مشکالت 
عدیده داخلی و تحریم های ظالمانه بین المللی همچنان 
اســتوار و مقاوم در بازارهای منطقه ای و جهانی فعالیت 
نموده و پرچم پرافتخار کشــور عزیزمان را در بازارهای 
جهانی برافراشته نگهداشته اند به اطالع می رسانند با توجه 
به موج جدید شــیوع ویروس کرونا و در راستای رعایت 
پروتکل های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی و اعالم نظر رسمی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا طی نامه های شماره ۶۴۹۱۳/د/۹۹ مورخ ۹۹/۷/۱۳ 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی 
و ۱۰۰/۷۳۳۷ مورخ ۹۹/۷/۱۴ ستاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران، برگزاری بیست 
و چهارمین مراسم روز ملی صادرات که همه ساله هم زمان 
با ۲۹ مهرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان »روز ملی 

صادرات« ثبت گردیده است برگزار نخواهد شد.

مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون تومان

برگزاری مراسم روز ملی صادرات به تعویق افتادثبت ۴ هزار درخواست ترخیص کاال طی ۴ روز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه گران شد
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )پنجشنبه( نسبت به قیمت روز گذشته،  ۱۲۰ هزار تومان افزایش داشت و به ۱۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه پنج 
شنبه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۸ 
میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه گرمی سه میلیون تومان تعیین شد. در بازار طال نیز قیمت طالی ۱۸ عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۴۶۹ 

هزار تومان ارزش گذاری شد.  انس جهانی طال نیز پنج شنبه به قیمت یک هزار و ۸۹۶ دالر معامله شد.
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سفته بازی در بازار ارز
مسعود دانشمند، اقتصاددان 

سیاست هایی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اتخاذ می کند در بسیاری موارد مورد انتقاد است. بارها در رابطه با اختصاص ارز با کد ملی هشدارهایی داده شد اما روند اختصاص ارز با این روش ادامه پیدا کرد. این اقدام بانک مرکزی به 
تقاضای کاذب در بازار منجر شده و سفته بازی را رونق داده است. اختصاص ارز در ازای دریافت کارت ملی غیراقتصادی است و بازار را با التهاب بیشتری روبرو کرده است. همچنین تعیین قیمت برای ارز های مختلف از سوی صرافی ملی 

به صورت دستوری هم کار اشتباهی بود که باالخره بانک مرکزی در مقابل آن کوتاه آمد و این نرخ را با بازار آزاد یکی کرد.
بنابراین باید با تدابیری در طول دو سه روز آینده، عطش تقاضای بازار را کاهش داد و به نوعی اطمینان به بازار تزریق کرد تا اثر روانی تحریم های جدید از بین برود. واقعیت این است کاهش نرخ با تدابیر درست بانک مرکزی امکان پذیر است 

در غیر این صورت تا جایی قیمت ارز پیش می رود که اقتصاد به معنی واقعی کالم، قفل شود.
این یک تجربه تکراری است که در هر بازار با افزایش تقاضا قیمت ها افزایش پیدا می کند. بنابراین عرضه و تقاضا باید متناسب باشد. به اقدام بانک مرکزی درعرضه ارز به صرافی ها و فروش این کاال در قالب ارز سهمیه ای به مردم، متاسفانه 

عواقب چنین تصمیمی در نظر گرفته نشده بود که این راهکار اشتباه، موجب گرانی ارز و تشکیل صف برای سودآوری سرمایه گذاران شد.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه تا پارسال ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار 
خارجی ها بود، گفت: تامین کامل نیاز داخل به لوازم 
خانگی و بازگرداندن تعادل به عرضه و تقاضا، نیازمند 
حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل است.»حمیدرضا 
غزنوی« افزود: اگر افزایش تولید اتفاق نیفتد، قیمت ها 
باالتر خواهد رفت. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی یادآور شد:  با وجود افزایش تولید، اما از 
آنجایی که تا پارسال ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در 
اختیار خارجی ها بود و امروز آنها متاثر از تحریم های 
آمریکا از کشورمان خارج شده اند، هنوز آن فاصله پُر 

نشده است.
وی، مشــکالت کنونی تامین مواد اولیه و همچنین 
مشکالت قیمتی را ناشی از خروج یک باره خارجی ها 
از بازار ایران برشمرد، اما تاکیدکرد: پُر شدن این فاصله 
و بازگرداندن تعادل به عرضه و تقاضا، نیازمند حمایت 

هرچه بیشتر از تولید داخل است.
غزنوی بیان داشــت: اکنون حدود یک ماه است که 
تخصص و تامین ارزی برای صنعت لوازم خانگی انجام 
نشــده و هیچ فردی نیز پاسخگو نیست.وی، مشکل 
دیگر در این زمینه را سیستم توزیع ورق های فوالدی 
عنوان کرد و گفت: ورق هــای باکیفیتی برای تولید 
لوازم خانگی استفاده می شود که تنها تولیدکننده آن 
شرکت فوالد مبارکه است، اما نظام توزیع آن به گونه ای 
است که بیشترین ســود نصیب دالالن و واسطه ها 
می شود و کمتر به دســت تولیدکنندگان می رسد. 

غزنوی اظهارداشت: این منتفعان هر بار فتنه ای به پا 
کرده و مانع مدیریت نظام توزیع می شوند؛ موضوعی 
که تا درست نشود، اختالالت در تولید همچنان وجود 
خواهد داشت.وی با اشاره به میزان دپوی مواد اولیه 
مورد نیاز، افزود: هرچنــد تولیدکنندگان در ۶ ماهه 
ابتدایی ســال به تامین مواد اولیــه از طرق مختلف 
پرداختند، اما در نیمه دوم ســال که تقاضاها بیشتر 

می شود، با مشکل مواجه خواهند بود.
ســخنگوی انجمن تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
خاطرنشــان کرد: در ماه های گذشــته رشد تولید 
انواع یخچال فریزر، ماشین لباس شویی، اجاق گاز و 
تلویزیون به ثبت رسیده است. بررسی آمارهای رسمی 
منتشر شده توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباس شویی و 
یخچال و فریزر در پنج ماه نخســت امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته دارد.مطابق این آمارها، تا 
پایان مردادماه تولید انواع تلویزیون با ثبت رشد ۷۸.۷ 
درصدی در هم سنجی با پارسال به ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ 

دستگاه رسید.
در این مدت ۶۷۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر 
در کشور تولید شد. این میزان تولید در مقایسه با پنج 
ماهه سال گذشته رشد ۱۸.۸ درصدی نشان می دهد.
همچنین، در پنج ماهه امســال شرکت های داخلی 
۳۶۸ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباس شویی تولید 
کردند که در هم سنجی با پارسال رشد ۵۸ درصدی 

را نشان می دهد.

مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشــتی، دارویی و 
تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان گفت: ظرفیت تولید مواد اولیه ماسک 
در کشور، پوشش دهنده تولید روزانه ۲۱ میلیون انواع 

ماسک صنعتی، صنفی و کارگاهی است.
"اســماعیل مهدی پور" بــا بیان اینکــه از ابتدای 
شهریورماه مسوولیت ستاد لجستیکی کرونا به سازمان 
حمایت واگذار شده، افزود: این سازمان از سازمان غذا و 
دارو خواست نیاز مراکز درمانی و داروخانه ها به ماسک 
و همین طور واحدهای منتخب واجد شرایط تولید 
کننده ماسک را اعالم کند تا متناسب با نیازها، برای 
تامین مواد اولیه واحدها برنامه ریزی الزم انجام شود.
وی بیان داشت: طبق اعالم ســازمان غذا و دارو، نیاز 
مراکز درمانی و داروخانه ها در روز چهار میلیون عدد 
ماسک است. مهدی پور ادامه داد: فهرست واحدهای 
منتخب به شرکت های تامین کننده مواد اولیه ارسال 
شده تا بر اساس اولویت مواد اولیه در اختیار آنها قرار 
گیرد.مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی، دارویی 
و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت در ادامه، گفت: 
متناســب با تولیدات هر یک از این شرکت ها، مواد 

اولیه مورد نیاز به صورت روزانه در اختیار قرار می گیرد 
و اطالعات آنها نیز در سامانه جامع تجارت ثبت می  
شود. وی افزود: هر یک از شرکت  های تولیدکننده، 
اگر متناسب با مواد اولیه دریافت شده، ماسک تولید 
نکنند یا آن را به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل 
ندهند، ســهمیه متعلق به آنها قطع و پرونده آنها به 
مراکز قضایی ارســال می شود، همچنین واحدهای 
دیگر جایگزین واحدهای خاطی خواهند شد.مهدی 
پور بیان داشت: تاکنون سهمیه ۲۵ واحد خاطی قطع 
و به مراجع قضایی معرفی شــده اند. وی اضافه کرد: 
اطالعات واحدهای تولید کننده پارچه و ماسک در 
سامانه تجارت ثبت شده تا امکان رصد و پایش وجود 
داشته باشد.این مسوول یادآورشد: مسوولیت زنجیره 
توزیع ماسک با سازمان غذا و دارو است. به گزارش ایرنا، 
نخستین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
تحقق »جهش تولید«، استفاده از ظرفیت های خالی 
است و به همین شیوه تولیدکنندگان داخلی توانستد 
از آمار تولید روزانه ۱۹۰ هزار عدد ماسک در روزهای 
نخست شیوع کرونا در اوایل اسفندماه پارسال، امروز 

به بیش از ۱۱ میلیون عدد در روز برسند.

خریــد و فــروش دالر در 
بــازار غیر رســمی ارز برای 
سوددهی و کســب درآمد 
این روزها با آزادسازی دوباره 
خرید ســهمیه ۲۲۰۰ دالر 
برای هر کد ملی رونق گرفته است. سیاست های بانک 
مرکزی در راستای کنترل بازار ارز تا به امروز نتایج قابل 
قبولی نداشته و نرخ ارز با افزایش روزانه بستری را برای 
درآمدزایی و سودجویی عده ای فراهم کرده است. در 
مقطعی که نرخ ارز افزایش یافــت بانک مرکزی برای 
جلوگیری از التهابات ایجاد شده در بازار ارز اختصاص 
ســهمیه ۲۲۰۰ دالری به ازای هر کد ملی را قطع کرد 
و پس از کاهش نسبی التهابات مجدد این روند را از سر 

گرفت. امروز با بازگشــت التهابات به بازار ارز و افزایش 
نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان اجاره کارت ملی برای کسب 
درآمد ۴ میلیونی از خرید و فروش ارز مجدد رونق گرفته 
است. بانک مرکزی سال گذشته به دلیل مدیریت بازار 
ارز، سقف فروش اسکناس دالر یا ارزهای دیگر را به هر 
فرد متقاضی، معادل ۲۲۰۰ دالر تعیین کرد که بر اساس 
آن، هر شخص حقیقی می تواند در سقف مشخص شده 
از سوی بانک مرکزی، اقدام به خریداری ارز نماید. در این 
میان، آنچه که کمتر بدان پرداخته شده، موضوع ایجاد 
تقاضای کاذب برای خرید ارز توسط دالالن و سوداگران 
بازار است. در واقع، دالالن با دامن زدن به درخواست ها 
برای خرید انواع ارز و ایجاد صف در مقابل صرافی ها باعث 

تحریک انگیزه خرید در جامعه می شوند.
این روزها اگر از جلوی صرافی ها عبور کرده باشــید، 
احتماال شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی 
صرافی ها بوده اید که با هدف خرید ســهمیه دو هزار 

یورویی، به صرافی ها مراجعه کرده انــد. با آزاد کردن 
خرید ۲۲۰۰ دالر توسط بانک مرکزی، مجدد خرید و 
فروش کد ملی برای سود کالن از نوسانات نرخ ارز مجدد 
اوج گرفت. با ورود مهمان ناخوانده " کرونا" به کشورمان، 
یکســالی می شــود که ۸۰ درصد جامعه با مشکالت 
معیشتی مواجه شده اند. در حدی که بسیاری از مردم 
قادر به برطرف کردن نیاز های اولیه خود نیستند. در این 
میان قیمت دالر، مسکن و طال روز به روز در حال افزایش 

است و فعال سدی هم جلودار آن ها نیست.
این افراد ۲۲۰۰ دالر با کارت ملی خود از صرافی ها با 
نرخ )۳۰ هزار تومان( خریداری می کنند و در نهایت 
با مراجعه به بازار های غیر رسمی و دالالن، دالر های 
خود را با نرخ ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان می فروشند. حال 
تصور کنید زمانی که هر فرد بتواند ۲۲۰۰ دالر دریافت 
کند، برای خرید به صرافی ها هجوم می آورند، تقاضا 
افزایش پیدا می کند. قیمت دالر به مراتب باال می رود.

وقتی صف های طوالنی برای خرید دالر موجب قیمت 
ارز می شود.

تصور کنید هر فرد برای خریــد ۲۲۰۰ دالر با نرخ ۳۱ 
هزار تومان باید ۶۸ میلیون و ۲۰۰ هزا تومان به صرافی 
بپردازد. دالر خود را دریافت می کند و در بازار غیر رسمی 
به دالل ۳۳ هزار تومان می فروشد. در نتیجه می تواند 
این ۲۲۰۰ دالر را قیمت ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
بفروشد و در یک روز حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
ســود کند. این امر در زمانی که مردم محتاج نان شب 
خود هستند. این وضعیت مردم عادی در جامعه بود، اما 
برخی از افراد )دالل( هم زرنگ تر از این حرفا هستند؛ 
به این صورت که کارت ملی ساده لوحانی را اخذ کرده 
و ارز ۲۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در بازار غیر رسمی 
می فروشند. با این تفاوت که مردم عادی در سال یک بار 
می توانند ۴ میلیون سود کنند، اما دالالن شاید روزی ۴ 

میلیون سود.

با آزاد سازی خرید سهمیه 2200 دالری، خرید و فروش كد ملی اوج گرفت

سود 4 میلیونی خرید و فروش دالر سهمیه ای
شایلی قرائی
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معاون فنی گمرک با بیــان اینکه با توجه به مصوبه اخیر 
معاون اول رئیــس جمهور تاکنون ۴ هزار درخواســت 
ترخیص کاال به گمرک ارائه شده است، گفت: ارزش این 
درخواست ها ۵۲۰ میلیون دالر است.جمال ارونقی درباره 
مصوبه اخیر سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر شهید 
رجایی درباره ترخیص کاالهای اساسی و مواد اولیه گفت: 
مصوبه در تاریخ ۱۵ مهر به گمرک ابالغ شد و ظرف ۴ روز 
بیش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال شده است که این 
درخواســت ها بالفاصله پاالیش شــده و اطالعات مورد 

درخواست به وزارت صمت ارسال می شود.
وی ادامه داد: تاکنون اطالعات ۵۲۰ میلیون دالر کاالی 
اساسی و غیراساسی طی سه لیست، از گمرک به وزارت 
صمت فرستاده شده است. این وزارتخانه بعد از بررسی، 
لیست را به بانک مرکزی خواهد فرستاد و بانک مرکزی 
نیز اعالم آمادگی کرده تا ظرف یک هفته شرایطی را فراهم 

کند که امکان ترخیص کاال فراهم شود.
معاون فنی گمرک بیان داشت: در مصوبه تصریح شد که 
ظرف ۱۴ روز از زمان ابالغ مصوبه نسبت به اظهار کاال اقدام 
شود. بنابراین برخی از صاحبان کاال که قبل از تاریخ ۵ مهر 
کاالیشان در گمرک مانده اما هنوز نتوانسته اند کاالی خود 

را به گمرک اظهار کنند فرصت برای اظهار کاال به گمرک 
دارند. وی درباره استقبال وارد کنندگان کاالهای اساسی 
از مصوبه مذکور گفت: عمده کاالهای اساسی به صورت 
اعتباری خریداری شده است و چون ارزش آنها باال است 
صاحبان کاال باید برای دریافت اعالمیه تأمین ارز به صورت 
اعتباری، درخواســت دهند و بانک مرکزی نیز متعهد 
گردیده است ضمن صدور اعالمیه ارز اعتباری، ظرف ۳ 
ماه در خصوص تأمین ارز این کاالها اقدام کند؛ به همین 
دلیل برخی واردکنندگان کاالی اساسی که کاالیشان را به 
این صورت وارد کرده اند استقبال چندانی از مصوبه نشان 
ندادند. وی خاطرنشان کرد: ۳.۴ میلیون تن کاالی اساسی 
در بنادر موجود است که تخمین زده می شود ۷۰ درصد آن 
به صورت اعتباری خریداری شده و یا به گمرک اظهار شده 
است و حتی مجوزهای الزم نیز اخذ شده است و یا قابلیت 
اظهار به گمرک را به دلیل انتقال اسناد مالکیت به صاحب 
کاال دارا هستند.ارونقی افزود: ۳۰ درصد از کاالهای اساسی 
به صورت اعتباری خریداری نشــده و منتظر تأمین ارز 
هستند که بانک مرکزی اعالم آمادگی کرده با اعالم ستاد 
تنظیم بازار و یا وزارت صمت با اولویت نسبت به تأمین ارز 

این اقالم اقدام کنند.

 وزیر نیروی کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر 
انرژی روســیه آخرین وضعیــت همکاری های 
تجاری ایران و روســیه را بررســی کردند.رضا 
اردکانیان وزیر نیرو و رئیس کمیســیون دائمی 
همکاری های اقتصــادی و تجــاری جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در یازدهمین 
دور گفتگوی تلفنی با الکســاندر نواک همتای 
روس خود، به بررسی آخرین وضعیت پروژه ها و 

همکاری های تجاری دوجانبه پرداخت.
در این گفتگو طرفین، ضمن تاکید بر اســتمرار 
تالش ها برای توســعه حجم مبــادالت تجاری 
و عملیاتی ســازی پروژه های تعریف شــده، با 
برگزاری شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی در ســال میالدی جاری 
به صورت ویدئو کنفرانس توافق نموده و از روند 
برگزاری کارگروه ها و کمیته های ذیل کمیسیون 

مشترک ابراز رضایت کردند. رؤسای کمیسیون 
مشــترک همکاری اقتصادی و تجاری دوجانبه، 
همچنین بر ضرورت تســریع در حل مســائل و 
مشکالت موجود بر سر راه اجرای پروژه ها تاکید و 
با برگزاری کار گروه همکاری های بهداشت دامی و 
گیاهی با محوریت حل مشکل ممنوعیت صادرات 
محصوالت لبنــی ایران به روســیه و همچنین 
کارگروه همکاری های مشــترک دو کشــور در 
حوزه فضایی در آینده نزدیک به تفاهم دســت 
یافتند.اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه این گفتگو 
اظهار داشت: از مجموع ۱۷ کارگروه و کمیته ذیل 
کمیسیون شــانزدهم همکاری های اقتصادی و 
تجاری دوجانبه، تاکنون ۱۰ کارگــروه برگزار، 
تاریخ برگزاری سه کارگروه تعیین شده و مذاکره 
جهت تعیین تاریخ مابقی کارگروه ها نیز در دست 

انجام است.

عــدم اختصــاص ارز برای 
واردات دارو در حالی صورت 
می گیرد که کمبــود دارو در 
کشور به بحران تبدیل شده 
و اگر شرایط ادامه یابد، صنعت 
داروسازی کشور دچار نوسان می شود و دولت باید در این 
زمینه چاره ای بیندیشــد. ارز واردات دارو امسال حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته اســت. انتظار این بود که 
تخصیص ها سریع تر انجام شود. از طرفی وزارت بهداشت 
درگیر کرونا بود و ارزی که بــرای کرونا تخصیص داده 
شده بود نیز هنوز یک سوم آن دریافت شده و با توجه به 

جمعیت، اصال قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.
در حال حاضر شــرکت های دارویی به شــدت با کمبود 
تخصیص ارز دســت و پنجه نرم می کنند و ضرورت دارد 
تخصیص ارز مورد نیاز صنعت از سوی بانک مرکزی سریع تر 
رفع شود تا شرکت ها با برنامه ریزی مناسب برنامه های شان 

را پیش ببرند. فعاالن حــوزه دارو معتقدند که بزرگترین 
مشکل صنعت داروسازی ایران در حال حاضر مشکل ارزی 
است. یکی بُعد کمبود ارز در کشور)ارزی تخصیصی به دارو( 
و موضوع دوم در مورد هزینه کرد نوع این ارز است. با توجه 
به اینکه منابع ارزی کشور محدود شده است، قاعدتا دولت 
و بانک مرکزی باید ارز دارو را در اولویت خود قرار دهد، اما 

احساس می شود که اینطور نیست.
هاله حامدی فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این 
رابطه می گوید: روند تخصیص ارز در شش ماه گذشته از 
سال جاری کند و دچار نوسان در برهه های مختلف زمانی 
بوده است. تعدادی از شــرکت های داروساز و صادراتی 
به دلیل تاخیر یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته و ارزی برای واردات 
دریافت نکردند. در بعضی دوره ها، ارز قابل مصرف برای 
صنایع دارویی موجود نبوده اســت و به طور کلی، روند 
تخصیص ارز به صنایع دارویی در نیمه نخست سال ۹۹ 
به خوبی پیش نرفته است. صادرات برای صنایع دارویی 
در نیمه نخست سال جاری به معضلی تبدیل شده است. 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد با تحریم 

های بانکی کار آسانی نیست. بانک مرکزی مدت زمان 
چهارماه را برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات تعیین 
کرده که برای صنایع دارویی، رفع تعهد ارزی در این مهلت 
ممکن نیست. به همین دلیل کارت بازرگانی تعدادی از 

فعاالن صنایع دارویی تعلیق شده و شرکت ها در فهرست 
سیاه قرار گرفته اند. چالش های صادرات اعم از مشکالت 
کارت بازرگانی و رویکردهــای تعزیراتی تولید صنایع 

دارویی برای بازار داخل را هم تهدید می کند.

روند نامطلوب اختصاص ارز به واردات موجب كمبود دارو شده است

تزریق قطره چکانی ارز به صنایع دارویی
هشدار نشت دارو به بازار ناصرخسرو                                                                                                                زنگ  خطر   پایان ذخایر استراتژیک دارو در گمركات

کندی اختصاص ارز و کمبود دارو
ناصر ریاحی، رییس اتحادیه وارد کنندگان دارو

حوزه دارو از آنجاییکه رابطه مستقیمی با سالمت مردم دارد حوزه بسیار مهم و قابل اهمیتی است. ضرورت دارد دولت برای رفع مشکالت این حوزه اهمیت بیشتری قائل شود. مدتی است که فعاالن حوزه دارو درگیر مشکالتی 
هستند که مهم ترین آنها مربوط به تامین ارز مورد نیاز واردات است. انتظار این است که دولت با درک اهمیت تامین دارو راهی برای نیازهای ارزی فعاالن این صنعت پیدا کند تا در این بخش بیش از این دچار مشکل نشویم. 

تقریبا چند ماهی است که ارزی به فعاالن حوزه دارو تخصیص داده نشده است. با این حال مقداری دارو به عنوان ذخیره استراتژیک در گمرک ذخیره و بدون اجازه طرف خارجی و با تعهد ترخیص شده تا کمبودی از نظر دارو در 
کشور احساس نشود. اگر در بحث دارو کمبود شکل گیرد بیمارانی که به صورت مستمر دارو را مصرف می کنند چند برابر نیاز خود اقدام به خرید دارو می کنند. بخشی از داروها نیز به بازار ناصرخسرو نشت و شرایط را بدتر می کند. 

دولت باید به جای متهم کردن صادرکنندگان به خروج ارز و فساد، راهی برای تامین نیازهای ارزی کشور پیدا کند.
واردات داروهای بیماری های خاص و صعب العالج هم دچار مشکل شده است. تخصیص ارز کم و بد انجام می شود که به دلیل کمبود ارز و شرایط امروز اقتصاد کشور است. با توجه به این شرایط من اگر جای مسئوالن وزارت 
بهداشت بودم، پیش از اینکه بگذارم نحوه تامین ارز تعیین کند که چه دارویی بیاید و نیاید، به دسته بندی مناسبی از این داروها می رسیدم. درست است که همه داروها برای بیماری های خاص و صعب العالج است با این حال 

می توان براساس اهمیت و اولویت به دسته بندی از این داروها رسید. این دسته بندی اما از سوی مسئوالن انجام نشده است. 
به هر ترتیب اختصاص ارز به دارو و فعاالن دارویی به کندی صورت می گیرد و ما مجبور به ترخیص ذخایر دارو در گمرکات شدیم که ارز آن را هم دریافت نکرده ایم. طبق آماری که سازمان غذا و دارو اعالم کرده است از کل ارز 
مورد نیاز که دو و نیم میلیارد دالر برای سال ۹۹ بوده است تنها ۹۰۰ میلیون یورو اختصاص پیدا کرده که از این رقم حدود ۵۰۰ میلیون یورو برای مواد اولیه دارویی، ۲۰۰ میلیون یورو برای واردات تجهیزات پزشکی و ۲۰۰ میلیون 

یورو برای واردات انواع دارو صرف شده است. همچنین در حال حاضر ارز ترجیحی برای دارو وجود ندارد. فقط در اردیبهشت و خرداد ماه به تعداد محدودی دارو که بسیار حیاتی و اساسی بودند ارز ترجیحی اختصاص داده شد.
از طرفی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارز برخی داروها را به نیمایی تغییر دادند. ارز نیمایی نسبت به ارز ترجیحی چهار برابر است پس طبیعتا دارو گران می شود. این ماجرا را باید از سوی بیمه حل کرد و بودجه بیشتری 

به بیمه اختصاص داد تا آنچه بیمار از جیب خود می پردازد یا کمتر باشد یا حداقل تغییر نکند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیركل نظارت بر محصوالت بهداشتی سازمان حمایت:

مواد اولیه تولید روزانه ۲۱ میلیون ماسک قابل تامین است

معاون گمرک خبر داد؛

ثبت ۴ هزار درخواست ترخیص کاال طی ۴ روز

تسریع در حل مشکل ممنوعیت صادرات محصوالت لبنی به روسیه

بازگشت تعادل به بازار لوازم خانگی، نیازمند حمایت از ساخت داخل
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سرمقاله

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان
اثر مهلک تورم افسارگسیخته، انحراف منابع است. اگر بگوییم یک 
عامل ایجادکننده تورم، نقدینگی باالســت، این نقدینگی در بطن 
خود انحراف منابع به بازار ارز، طال و ســایر بازارها را به وجود آورده 
که تبدیل به حباب در این بازارها شده است. زمانی که حباب ها در 
بازارها زیاد می شود احتمال ترکیدن دارد. نمونه همین امر، انحراف 
منابعی بود که وبال بازار ســرمایه شــد زیرا برای جذب این میزان 
نقدینگی در بورس برنامه ریزی نشــده بود. ایــن انحراف منابع در 
بازارهای دارایی باعث می شود که ارزش خیلی از کاالها بدون دلیل 
افزایش یابد؛ این افزایش می تواند ارزش قیمتــی، ریالی یا دالری 
باشد. بنابراین اگر سیاســت گذار و مقام اقتصادی ما واقعا به دنبال 
کنترل تورم و یک برنامه ریزی موثر و پویا برای کنترل تورم اســت 

می تواند از جابه جایی منابع بین بازارهــای دارایی جلوگیری کند 
 که به نوعی انحراف منابع اســت و در بازارهــای مختلف دارد اتفاق 

می افتد.
اما اثر این انحراف منابع در بازارهای مختلف چیست؟ همان تورم و 
آثار تورمی است که کانال به کانال بدتر و شدیدتر می شود. به طور 
مثال بازار ارز را نگاه کنید. در این بازار یک نگرانی وجود دارد که نرخ 
دالر در کانال جدید خود که امروز وارد مرز 32 هزار تومان شد، می 
تواند یک جهش تورمی به وجود بیاورد. امروزه تئوری های اقتصادی 
و تئوری های نرخ ارز نیز همین مساله را تایید می کنند. طبق تئوری 
»عبوری نرخ ارز«، اگر افزایشی در قیمت ارز اتفاق بیفتد، می تواند 
به طور کامل یا در ســهمی از آن در قیمت کاالها انعکاس پیدا کند. 
در ایران با توجه به انتظارات تورمی شــکل گرفته ناشــی از عوامل 

سیاسی و غیراقتصادی، این انتقال همیشه وجود داشته است. یعنی 
از افزایش نرخ ارز به تورم و از تورم بــه افزایش قیمت ها این انتقال 

همواره وجود دارد. 
در حال حاضر مــا میانگین تورم 30 تا 40 درصــدی داریم. زمانی 
که تورم دو رقمی می شــود، انحــراف منابع را ایجاد مــی کند. با 
انحراف منابع فعالیت های داللی شــکل می گیرد زیرا کسب و کار 
تولیدی با تــورم دو رقمی صرف نمی کند و حتی کســی که بنگاه 
 دارد نقدینگی خود را در مســیر داللی و خرید و فروش ارز یا سکه 

می اندازد.
 نقدینگی باید صرف تامین منابع مالی سرمایه گذاری در بنگاه ها شود؛ 
ولی در حال حاضر صرف واسطه گری و داللی و ایجاد دارایی های دیگر 

می شود و سرمایه از جریان اصلی خود خارج شده است.

جهش تورمی با کانال شکنی دالر  
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تعيين انواع استاندارد برای محصول شركت های دانش بنيان
معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی اســتاندارد در همایش آنالین تبیین نقش 
استاندارد در توسعه اقتصاد دانش بنیان به تبیین انواع استاندارد برای محصوالت 
این شرکتها پرداخت.مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران 
در همایش آنالین تبیین نقش استاندارد در توسعه اقتصاد دانش بنیان درباره انواع 
استانداردهای قابل اعطا به محصول شرکتهای دانش بنیان توضیح داد: سازمان ما 
اعطای استاندارد به محصوالن دانش بنیان را به دو نوع تقسیم می کند و با این دو 
رویکرد اقدام به اعطای استاندارد خواهد کرد.وی افزود: اول برای محصوالتی است که 
در جهان دارای مشابه هستند و می توان نمونه آنها را در کشورهای دیگر یافت کرد. 
در این صورت استاندارد اعطایی به این محصوالت مطابق با استانداردهای مشابه در 
کشورهای دیگر خواهد بود. بیات گفت: استاندارد برای این محصوالت به تأییدیه های 
اعتباری که بر مبنای دانش مورد نظر شکل گرفته محدود می شوند و ما این تأییدیه ها 
را مطابق با استانداردهای جهانی به محصول مورد نظر اعطا می کنیم.وی ادامه داد: 
اما اگر محصول تولید شده در شرکت دانش بنیان مشابه خارجی نداشت و محصول 
برای اولین بار در جهان تولید شده بود معیارهای دیگری برای ارائه استاندارد خواهیم 
داشت.بیات در این باره تصریح کرد: در این شرایط است که ما ویژگی های محصول 
تولید شده را از سازنده دریافت می کنیم و آن محصول را با ویژگیهای مطرح شده 
تطابق می دهیم. این روسی معمول برای ارائه استاندارد برای کاالهای نوآورانه است 
که هیچ استاندارد مشابهی در جهان ندارند. وی درباره اهمیت این استانداردها گفت: 
این استانداردها نوعی اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خواهد 

بود تا نسبت به سرمایه گذاری و خرید این محصوالت دانش بنیان ترغیب شوند.

تشریح نظرات كميسيون دانش بنياِن اتاق بازرگانی، 
پيرامون “طرح جهش توليد دانش بنيان”

 افشین کالهی؛ رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان و رئیس کمیسیون کسب و کار 
دانش بنیاِن اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم از 
تشریح نظرات کمیسیون کسب وکار دانش بنیان اتاق ایران پیرامون “طرح جهش 
تولید دانش بنیان” که توسط فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی، تهیه 
و تنظیم شده است، خبر داد. طرح جهش تولید دانش بنیان” که به امضای ۵2 نفر 
از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، اعالم وصول 
شده است و به زودی نیز در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. برای 
اولین بار متن کامل نظرات کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران 
پیرامون طرح “جهش تولید دانش بنیان”، منتشر می شود،که به شرح ذیل است: 
“با توجه به گذشت ۱0 ســال از تصویب “قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” توجه مجلس شورای اسالمی 
به لزوم روزآمدسازی، بهینه سازی و گستره  دامنه  شمول مقررات کسب وکارهای 
دانش بنیان با توجه به نیازهای جدید اقتصادی کشور و همچنین نوآوری های منتج 

از ذات این حوزه، مورد تقدیر است.

فهرست مهمترین نکات مثبت طرح
اصل اقدام در خصوص اصالح قوانین دانش بنیان کشور و برطرف کردن ضعف ها 
و کمبودهای “قانون حمایت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی 

نوآوری ها و اختراعات”،  عمل پسندیده و شایسته تقدیری است.
در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی معادل هزینه های انجام شده برای تحقیق، توسعه و 
قابلیت انتقال آن به سال های بعد که به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در 
فعالیت های تحقیق و توسعه کشور دیده شده است، اقدامی شایسته و ضروری 
است که با تدوین و ابالغ آیین نامه اجرایی آن می توان امید داشت، انگیزه بنگاه های 
اقتصادی بخش خصوصی کشور برای هزینه کرِد بیشتر بر فعالیت های تحقیق، 

توسعه و تجاری سازی فناوری های اولویت دار کشور بیشتر شود. )ماده ۹(
به رسمیت شناختن دارایی های فکری و دانش فنی )دارایی های ناملموس( در متن 
پیشنهادی این قانون و طراحی سازوکاری برای ارزشگذاری، تجدید ارزیابی، معامله 
و وثیقه گذاری این دارایی ها، گامی ارزشمند و بنیادین برای ارتقا سطح شرکت های 

دانش بنیان در اقتصاد و تعالی هر چه بیشتر این حوزه است. )ماده 2۶(
منع دستگاه های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، 
نهادها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه های سازندگی در صورتی که 
بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام کار باشند و پیش بینی نظارت بر این مهم، 
توسط سازمان بازرسی کل کشور، اقدامی ارزشمند برای توسعه بخش خصوصی 

کشور در حوزه دانش بنیان خواهد بود. )ماده 2۷(
موظف شدن معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و گمرک کشور به ارائه آمارهای 
ساالنه حوزه اقتصاد دانش بنیان )ماده 2۸( و آمار تجارت محصوالت دانش بنیان 
)صادرات و واردات محصوالت دانش بنیان به تفکیک کد تعرفه( به صورت ماهیانه 
)ماده ۷( و موظف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه گزارش مالیاتی شرکت های 

دانش بنیان به معاونت علمی ریاست جمهوری از نکات مثبت این طرح است.

فهرست تغییرات پیشنهادی از دیدگاه بخش خصوصی
رویکرد کلی و جهت گیری اساسی این طرح خودکفایی و نه جهش تولید است و به 
نظر می رسد که شرایط محیطی کنونی کشور برای مدت طوالنی فرض گرفته شده 
است )مثاًل بحث تحریم ها و محدودیت های تجاری کشور فرض گرفته شده و بر 

مبنای آن سیاستگذاری های درازمدت طرح و پایه ریزی شده است(
رویکرد کلی طرح نباید انزوا و دیوار کشیدن دور  سند جاری و ساری باشد.

برای بخش خصوصی کشور و بازیگران آن، در سطح تشکل های بخش خصوصی 
و نهادهای باالتر، از جمله اتاق های بازرگانی، نقشــی در این طرح دیده نشــده 
است، درحالی که اصوالً توسعه دانش و تجاری سازی فناوری، بایستی در بخش 
خصوصی صورت بگیرد و کارکرد اصلی حکمرانان، بایستی مقررات زدایی و رفع 
موانع پیش پای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی باشد؛ مهمترین انتظار بخش 
خصوصی کشور نیز در این شرایط مقررات زدایی و رفع موانع تولید ارزش و ثروت 

در کشور است.
رویکرد کلی طرح، تکیه مجدد بر استارتاپ ها و شرکت های زایشی است )تحریک 
به سمت عرضه نوآوری در کشور( و نقشی که برای شرکت های پیشران و بزرگ 
فناور و دانش بنیان بخش خصوصی دیده شده، کمرنگ است؛ این شرکت ها که 
به مثابه لوکوموتیو های عظیم و پرقدرت توان هدایت و سرعت بخشیدن به کل 
اکوسیستم نوآوری کشور را دارند باید در این طرح مشوق ها و انگیزه های بیشتری 
دریافت کنند تا تمرکز حداکثری روی تجاری سازی دانش و فناوری داشته باشند. 
)تحریک سمت تقاضای نوآوری و فناوری در کشــور( )البته مواد ۹ و 2۶ در این 

زمینه دیده شده است(
تعیین مصادیق دانش بنیان تلقی شدن )آنچنانکه در ماده های اول تا سوم مشاهده 
می شود( در چنین سند باالدســتی اصوالً صحیح نبوده و باید تعیین مصادیق 
با قابلیت اولویت بندی و بازنگری در اولویت های فناوری کشور توسط یک نهاد 
)پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( صورت پذیرد؛ بر این اساس 
پیشنهاد می شود درخصوص مواد ۱، 2 و 3 با توجه به تغییر اولویتها در مقاطع زمانی 
گوناگون، ایجاد رسته های جدید کاالیی که تاکنون وجود نداشته است، به دلیل 
ماهیت این حوزه و در راســتای عدم نیاز به اصالح آتی قانون بر اساس تغییرات 
فضای بازار و نیازهای جامعه، از ارائه ی لیست رسته های مورد حمایت، اجتناب و 
از فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری استفاده شود.

اخبار

ارائه تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی اخذ گواهینامه به فناوران
مرکز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی، برای اخذ استانداردها، گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی، تا ۷۰ درصد هزینه ها را پوشش می دهد. ارائه بسته حمایت مالی برای اخذ 

استانداردها و گواهینامه های بین المللی یکی از ۱۴۰ بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود. این حمایت با هدف افزایش صادرات محصوالت تخصیص 
یافته است و در راستای تسهیل تولید محصوالت دانش بنیان و فناور و یافتن مقاصد جدید صادراتی عرضه می شود.

جیک جیک مســتانه بنگاه 
های تولیدی به وقت شــب 
عید در حالی شــروع شــد 
که آنها هرگز فکر زمســتان 
کرونایی را نمی کردند. شیوع 
کرونا همانا و تعطیلی های زنجیره وار چسبیده به عید 
همانا! همین شــد که به تدریج بنگاه های تولیدی در 
بحران کرونا و تورم افسارگسیخته شش ماهه نخست 
سال را به سختی گذراندند و این در حالی است که ماه 
هاست با دو مشکل جدید روبه رویند؛ نبود نقدینگی و 
گران فروشی پتروشیمی ها؛ همان شرکت هایی که به 
دلیل ارزهایشان سوگلی دولتی ها هستند و مغضوب 

واحدهای تولیدی.  
در این رابطه عضو هیئت مدیــره جامعه متخصصان 
نساجی ایران با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز، واحدهای 
تولیدی با مشــکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند، 
تصریح کرد:  »در گذشــته چیپس پلی استر و گرانول 
پلی پروپیلــن ارزان تر بود و واحدهــای تولیدی هم 
نقدینگی داشتند و می توانستند این محصوالت را نقد 
بخرند، اما در حال حاضر قیمت یــک تریلی 20 تنی 

گرانول پلی پروپیلن که مصرف ســه تا چهار روز یک 
کارخانه است به ۶00 میلیون تومان رسیده است. این 
میزان گرانول پروپیلن سه سال پیش 20 میلیون تومان 

قیمت داشت.«
علیرضا حائری افــزود: »در این میــان وزارت صمت 
اعالم می کنــد که ســهمیه های دریافتی کاهش ۵0 
درصدی داشته اســت. این یعنی برخی از واحدهای 
تولیدی که ســهمیه 300 تنی داشــته اند در ســال 
گذشته فقط ۱00 تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری 
کردند. امــا وزارت صمت به دنبال دلیل این مســئله 
نمی رود. این در حالی اســت که مشــکل بسیاری از 
این واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی اســت و این 
 کاهش خرید مــواد اولیه به معنــی کاهش ظرفیت 

آن هاست.«
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان نساجی 
برخی از واحدهای تولیدی که به دلیل نبود نقدینگی 
نمی توانند به صورت نقد مواد اولیــه خود را از بورس 
تامین کنند، به سراغ واســطه ها می روند تا بتوانند به 
صورت چند ماهه و با ارائه چــک این مواد را به قیمت 

باالتر خریداری کنند. 
طبق گفتــه حائــری، موضــوع دوم این اســت که 
پتروشیمی ها به اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس 
عرضه نمی کنند؛ بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی 

و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می شــود. طبق قانون 
محصوالت پتروشــیمی باید در بورس بــا نرخ فوب 
خلیج فارس منهای ۱0 درصد بر مبنــای ارز نیمایی 
عرضه شــود، اما عرضه کم منجر بــه افزایش قیمت 
می شــود و در نهایت با توجه به کمبــود نقدینگی در 
واحدهای تولید، واسطه های به ظاهر تولیدکننده کاال 
را می خرند و به صورت دو ماهه و ســه ماهه با سود به 

واحدهای صنعتی می فروشند.

این در حالی است که کار وزارت صمت و سازمان های 
صمت استان ها نظارت است و آنها همواره باید بررسی 
کنند که چرا واحدهای صنعتــی با تمام ظرفیت خود 
فعالیت نمی کننــد. این آمار می تواند نشــان دهنده 
کاهش حداقــل 30 درصدی ظرفیــت تولید صنایع 

نساجی باشد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، مشکالت 

واحدهای تولیدی را بررسی می کند. 

پتروشيمی ها مواد اوليه را قطره چکانی عرضه می كنند

گران فروشی مواد اولیه تولید

کمبود مواد اولیه تولید 
حسن نیل فروش زاده، عضو هیات مدیره انجمن نساجی ایران

واحدهای تولیدی نساجی مجبورند در غیاب واردات مواد اولیه وارداتی، نیاز خود به مواد اولیه را از بورس کاال تامین کنند. این در حالی است که شرکت های پتروشیمی در عرضه محصوالت خود به بورس کاال گران فروشی۶0 تا ۷0 
درصدی دارند؛ به این معنا که کاالی خود را گران تر می فروشند؛ گویی یک طبقه ممتاز هستند که نظارتی بر کار آنها نیست. این گران فروشی ۶0 تا ۷0 درصدی در فرآورده های تولیدِی مراحل بعد به شدت اثر می گذارد. قدرت 
خرید جامعه در اثر گرانی های به وجودآمده اخیر بسیار پایین آمده و این کار پتروشیمی ها کامال ضد منافع ملی است؛ یعنی اشتغال را در واحدهای تولیدی نساجی به خطر می اندازد و مشکالت عدیده ای را برای کارخانجات مصرف 

کننده مواد اولیه به وجود آورده است. 
پتروشیمی کاالی داخلی کشور ماست که با قیمت های گزاف به دست شرکت های نساجی می رسد. این در حالی است که مواد اولیه شرکت های پتروشیمی با قیمت های بسیار نازل در اختیار آنها قرار می گیرد؛ ولی این شرکت ها 
محصوالتشان را تا ۷0 درصد گران فروشی می کنند و این بزرگ ترین معضل صنعت نساجی ماست. مشکل تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی را تهدید می کند زیرا مواد اولیه به سختی تهیه می شود. هرچند واحدهای تولیدی با 
مشکالت دیگری چون افزایش نرخ ارز و نداشتن نقدینگی روبه رویند؛ ولی این مشکل یعنی پتروشیمی ها بسیار بدتر از مشکالت دیگر است. هرچند مسئوالن این مشکل را می دانند؛ ولی نمی دانم چرا با این شرکت ها برخورد نمی 
کنند. پیش از این حد رقابت در بورس کاال تا ۱0 درصد بود؛ ولی متاسفانه برداشته شد و این بزرگ ترین ظلم به این صنعت بود. هرچند واحدهای تولیدی تالش کردند سقف رقابت را به حداکثر ۱0 درصد برگردانند ولی متاسفانه 
هیات مربوط به پتروشیمی ها مثل اینکه خیلی توانمندتر از اینها هستند و این طرح اجرایی نشد. بنابراین معضل اصلی صنعت ما، گران فروشی ۶0 تا ۷0 درصدی پتروشیمی هاست. هرچند در کنار این گران فروشی، افزایش نرخ 
دالر نیز به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار قیمت مواد اولیه را باال می برد. کاالیی که داخل کشور تولید و به بورس کاال عرضه می شود شامل تغییرات نرخ ارز است، اما این شرکت های پتروشیمی عالوه بر اعمال افزایش نرخ ارز گران 
فروشی ۶0 تا ۷0 درصدی در بورس کاال دارند. واحدهای تولیدی با توجه به سهمیه ای که دارند می توانند از بورس کاال خرید داشته باشند؛ ولی زمانی که قیمت ها تا این میزان متورم می شود چون نقدینگی این واحدها محدود و 
کم است، مجبور می شوند در بازار فرعی عرضه کاال و به صورت چکی و بلندمدت خرید کنند؛ ولی اکثرا از بورس خرید می کنند که با این گرانی غیرمنطقی که وجود دارد، برای آنها صرفه ندارد. قیمت کاالها در بورس کاال تابع عرضه 
و تقاضاست. به طور نمونه مصرف چیپس پلی استر کشور هر هفته ۶۵00 تا ۷ هزار تن است و شرکت های پتروشیمی کمتر از این میزان عرضه می کنند که چون تقاضا زیاد است به رقابت می افتد و رقابت هم قیمت را به سمت اعداد 

بسیار بزرگ می کشاند. در این میان تنها راهکار برای ارزانی این مواد اولیه این است که سقف رقابت برگردد و حدی مثال ۱0 درصدی مانند سابق برای آن گذاشته شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی، تا کنون ۱40 مجوز تاکسی 
اینترنتی صادر کرده اســت که حداقل ۶0 مورد از آنها در شهرهای 
مختلف فعالند؛ این در حالی اســت که این کســب و کارها با شیوع 
کرونا با ریزش شدید مسافر مواجه شــده اند و بسیاری از آنها اکنون 

ورشکسته اند.
صحبت از تاکســی اینترنتی که به میان می آید معموال نام اســنپ 
و تپســی زودتر به ذهن می آید. بعد نوبت برندهــای دیگری مانند 
ماکســیم یا کارپینو می رسد. اما تعداد کســب و کارهایی که مجوز 
تاکسی اینترنتی را دریافت کرده اند، بسیار بیشتر از این حرف هاست. 
به گفته رضا الفت نســب، عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی کسب و 
کارهای مجازی، این اتحادیه تاکنون ۱40 مجوز تاکســی اینترنتی 
 صادر کرده اســت که حداقل ۶0 مورد از آنها، در شــهرهای مختلف 

فعال هستند.
او می گوید: درست یا غلط افراد زیادی در این سال ها به این حوزه ورود 
کرده اند و حتی مجوزهایی را برای فعالیت در شهرهای کوچک کسب 
کرده اند.اما آیا همه آنها موفق هســتند؟ الفت نســب به این پرسش 
توضیح می دهد: متاسفانه تعداد زیادی از آنها اکنون درآمدی ندارند و 
ورشکسته محسوب می شوند؛ اگر متقاضیان دیگری بخواهند بی گدار 

به آب بزنند، ممکن است به همین سرنوشت دچار می شوند.
او تاکید می کند: افراد از یک ســو نباید بدون بررسی کافی در زمینه 
الزامات و هزینه های این نوع کسب و کار، به سمت فعالیت در حوزه 
تاکسی های اینترنتی بیایند؛ ضمن اینکه باید در تنظیم مدل تجاری 

خود نیز خالقیت داشته باشند.

ریزش شدید مسافر با شیوع کرونا
این سخنان عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی، 
زمانی اهمیت بیشتری می یابد که در کنار آمارهای بعدی او قرار گیرد؛ 
به گفته الفت نسب، تاکسی های اینترنتی از زمان شیوع کرونا به طور 
میانگین بین ۵0 تا ۷0  درصد مسافرانشــان ریزش داشته است و در 

برخی شهرها این عدد به ۹0 درصد هم می رسد؛ به ویژه در ماه های 
نخست این ریزش به ۷0 تا ۹0 درصد هم رسید.

او می افزاید: در مقعطی شــرایط بهبود یافت امــا در ادامه، وضعیت 
اقتصادی و قدر خرید مسافران به سمتی رفت که هنوز تعداد مسافران 
تاکســی های اینترنتی به سطح قبل از کرونا نرســیده است. اکنون 

نگرانی هایی برای ریزش بیشتر نیز وجود دارد.
اما آیا اتحادیه می تواند از این کســب و کارها حمایتی داشته باشد؟ 
 الفت نسب در پاسخ به این پرســش می گوید: اتحادیه تنها کمکی که 
می توانست انجام دهد، تثبیت فعالیت آنها در شهرهای مختلف بود که 

در این زمینه موفقیت هایی را نیز به دست آورده است.
او مشکل امروز این کسب و کارها را شرایط اقتصادی کشور می داند 
و می افزاید: از یک سو هزینه های رانندگان در زمینه قطعات یدکی و 
الستیک به شدت افزایش یافته است، از سوی دیگر مردم با مشکالتی 
مواجه هستند و پرداخت برخی ارقام کرایه ها برای آنها سنگین است. 

در این شرایط، من نگران آینده تاکسی های اینترنتی هستم.

از ورود به بورس چه خبر؟
شرکت تپسی از جمله اســتارتاپ هایی اســت که بنابر وعده فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار بود تا پایان تابستان به بازار 
ســرمایه راه یابند ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است. الفت نسب در 
این مورد می گوید: هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و ورود استارتاپ ها از 

جمله تاکسی های اینترنتی به بورس فقط در حد صحبت بوده است.
او می افزاید: این کســب و کارها نیاز به جذب سرمایه دارند و ورود به 
بورس می تواند به آنها کمک کند اما شرایط اقتصادی هم سخت شده 
و ممکن است، تعداد مســافران آنها ریزش داشته باشد؛ این موضوع 
جای نگرانی دارد.به گفته الفت نسب، وضعیت موجود در حالی است 
که تاکسی های اینترنتی هزینه زیادی را برای گسترش کسب و کار 
خود انجام داده اند و حاال شرایط اقتصادی باعث شده است که آینده 

فعالیت آنها قابل پیش بینی نباشد.

موانع امنیتی و سخت گیری های شهرداری ها
این عضــو هیات مدیره اتحادیه صنفی کســب و کارهــای مجازی، 
چندی پیش در گفتگویی به این نکته اشــاره کــرده بود که برخی 
از شــهرها مانع ورود و فعالیت تاکســی های اینترنتی می شــوند. 
پیگیری هــای تجارت نیوز نشــان می دهد چنین مشــکلی اکنون 
برای تپســی وجود ندارد. اســنپ اما تا لحظه تنظیــم این گزارش، 
پاســخی به پرســش تجارت نیوز نــداد. البته، تعداد تاکســی های 
اینترنتی بسیار بیشــتر از این دو شرکت هم هســت و شاید برخی 
 از آنها هنوز مشــکالتی بــرای فعالیت در بعضی شــهرها داشــته 

باشند.
الفت نسب در این مورد می گوید: اخیرا گزارش ها در این زمینه کاهش 
یافته است اما در ماه های گذشــته تعدادی از شهرها، موانعی را برای 

فعالیت تاکسی های اینترنتی ایجاد کرده بودند.
او ادامه می دهد: اتحادیه، نامه نگاری هایی را برای حل این مشــکل 

انجام داد ولی بعید است که موضوع به صورت کامل حل شده باشد.
عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی، در توضیح 
دلیل این مانع تراشــی ها می گوید: به صورت دقیق مشــخص نشد 
دلیل مقاومت ها چه بود اما به نظر می رسد در برخی شهرها مباحث 
امنیتی وجود دارد که باعث تردیدهایی برای فعالیت  تاکســی های 
اینترنتی می شود.الفت نســب ادامه می دهد: در برخی شــهرها نیز 
شهرداری ها ســخت گیری هایی را اعمال می کنند. برای مثال اخیرا 
یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی به اتحادیه اعالم کرده است که 
شهرداری اصفهان برای تمدید قرارداد، الحاقیه ای را به آن افزوده است 
که قانونی نیست و شرایط سختگیرانه ای دارد. اتحادیه نامه نگاری هایی 
را در این زمینه با وزارت کشور انجام داده است و تالش می کند مشکل 

را حل کند.
به گفته او، مشــکالت تاکســی های آنالین همچنــان ادامه دارد و 
شهرداری ها در برخی شهرها، آگاهی چندانی از ساز و کار همکاری با 

این کسب و کارها ندارند.

الفت نسب خبر داد

ریزش 70 درصدی مسافران اسنپ و تپسی
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