
یک مقام مســئول در ســازمان اداری و اســتخدامی با بیان 
اینکه اولویــت دادن به داوطلبان بومی در آزمون اســتخدامی 
به معنی سلب حق شــرکت داوطلبان غیربومی نیست، هدف 
از بومی گزینی در آزمون اســتخدامی را مانــدگاری نیروها در 
شهرستان های خود و استفاده بیشتر از تجارب انباشته کارکنان 

دولت برای ارائه خدمات اعالم کرد.
قنبری - رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انســانی 
سازمان اداری و استخدامی کشور - در گفت وگو با ایسنا، جزئیات 
مصوبه تعیین اولویت به داوطلبان بومی شهرستانی در آزمون 

استخدامی را تشریح کرد.
رئیس  امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انســانی سازمان 
اداری و اســتخدامی با اشــاره به این نکته که در زمان انتشار 
دفترچه هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی مصوبه 
قانون اصالح ماده )۴۴( قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی 
مجلس به دولت برای اجرا ابالغ نشده بود، گفت: باتوجه به اینکه 
قانون مصوب مجلس از تاریخ تصویــب) ۱۶.۶.۹۹( الزم االجرا 
بود، ناچار بودیــم قانون را در همین آزمــون اجرا کنیم، مقرر 
شد جهت رعایت عدالت، فرصتی برای شــرکت کنندگان در 
این آزمون فراهم شود تا بتوانند در صورت تمایل به استفاده از 
اولویت بومی شهرستانی، اطالعات خود را در وبسایت سازمان 
ســنجش ویرایش کنند و کسانی هم که شــرایط استفاده از 

 اولویت بومی را ندارنــد در انتخاب شــغل محل خود تجدید 
نظر کنند.

وی افزود: داوطلبان می توانند شغل محل های خود در این آزمون 
را بر اساس دفترچه آزمون استخدامی و شرایط احرازی که در 
آن مشخص شده است، تغییر دهند و براساس شرایط جدید در 

آزمون شرکت کنند.
قنبری در تشــریح اعمال امتیاز برای داوطلبــان بومی گفت: 
اعمال امتیاز بومی شهرستان صرفاً در مرحله آزمون کتبی انجام 
می شود و به این صورت اســت که نمرات مکتسبه داوطلبان 
چه در حیطه عمومی و چــه در حیطه تخصصی، با ضریب ۱.۴ 

)یک وچهار دهم( محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد.
وی تأکید کرد: اولویت دادن به داوطلبــان بومی به این معنی 
نیســت که داوطلبان غیربومی حق شرکت در یک شغل محل 
شهرستانی را نداشته باشند، بلکه به این معنی است که درصورت 
شــرکت نیروی بومی در آن شــغل محل، نمره مکتسبه وی با 
ضریب ۱.۴ و نمره نیــروی غیربومی با ضریب یک محاســبه 

می شود.
قنبری افزود: درصورتی که فردی از سهمیه ایثارگری یا سهمیه 
معلوالن استفاده کند و بومی شهرستان هم باشد باز هم مشمول 
این قانونی می شود و نمرات وی با ضریب ۱.۴ محاسبه می شود.

وی هدف قانون گذار از ابالغ این قانــون را ماندگاری نیروهای 

بومی در شهرستان های خود و استفاده بیشتر از تجارب انباشته 
کارکنان دولت برای ارائه خدمات بهتر عنوان کرد.

قنبری در تشریح شرایط احراز بومی شهرستان ها مطرح کرد: 
ساکنان شهرستان تهران و سایر شهرستان هایی که مراکز استان  
هستند، مشمول این قانون نیستند و صرفاً شهرستان هایی که 

مراکز استان نباشند مشمول قانون می شوند.
وی ادامه داد: کســانی بومی شهرستان محسوب می شوند که 
محل تولد آنان با محل شغل انتخابی یکی باشد یا در شهرستان 
محل شغل انتخابی در حال حاضر ساکن باشند و زمان سکونت 
شــان چه به صورت متوالی چه متناوب به ۱۰ سال برسد؛ این 
شرایط در خصوص شخص داوطلب است و بومی بودن همسر یا 

والدین از شرایط احراز بومی بودن داوطلب نیست.
رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری 
و استخدامی کشور با بیان اینکه در مرحله ویرایش اطالعات و 
استفاده از اولویت بومی گزینی، صرفاً خوداظهاری افراد مالک 
است، اظهار کرد: اعتبارسنجی بومی بودن افراد در صورت قبولی 
در آزمون کتبی و شرکت در مصاحبه حضوری انجام می شود 
که به این صورت است؛ افرادی که از گزینه محل تولد استفاده 
کرده اند، از طریق شناسنامه اعتبارسنجی می شوند و لزوماً نیازی 
به استشهاد محلی ندارند و لزومی بر سکونت آن ها در حال حاضر 
در آن شهرستان انتخابی نیست، اما افرادی که از گزینه سکونت 

استفاده کرده اند، از طریق استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی 
انتظامی )پاســگاه یا کالنتری محل( در تأیید ساکن بودن )در 
حال حاضر( و سکونت متوالی و یا متناوب حداقل ۱۰ سال در 

شهرستان مذکور اعتبارسنجی می شوند.
وی ادامه داد: کسانی که در سه مقطع دبســتان، راهنمایی و 
دبیرستان ساکن شهرستان شــغل محل انتخابی خود بوده اند 
نیز می توانند با ارائه گواهی تحصیلی خود اعتبارسنجی شوند، 
البته مشروط بر اینکه حداقل زمان تحصیل به ۱۰ سال برسد، 
در صورتی که چند سال از این ۱۰ ســال با استفاده از مدرک 
تحصیلی احراز شود، باقی مانده سال های سکونت باید از طریق 
استشهاد محلی که اشاره شد، احراز شود. الزم به تأکید است که 
سوابق تحصیالت دانشگاهی مشمول این موضوع نیست و صرفاً 
ارائه گواهی تحصیلی سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان 

پذیرفتنی است.
وی گفت: در این مرحله، یعنی مرحله ثبت نام، به هیچ عنوان 
احتیاج نیست داوطلبان مدرکی دال بر محل تولد یا استشهاد 
محلی ارائه دهند و اعتبارسنجی صرفاً در مرحله مصاحبه انجام 
می شود و اگر در جریان اعتبارسنجی مشخص شود داوطلبی 
به اشتباه از امتیاز بومی اســتفاده کرده است، امتیاز وی ابطال 
و نمرات او به صورت آزاد و غیربومی محاسبه می شود و مالک 
عمل در سایر مراحل قرار می گیرد. الزم است داوطلبان در این 

خصوص دقت الزم را داشته باشــند تا در مراحل بعدی دچار 
مشکل نشوند.

رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انســانی سازمان 
اداری و استخدامی کشور گفت: مبنای شهرستان برای تعیین 
بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون 

)۹۹/۶/۲۰( است.  
قنبری افزود: اگر افراد، بومی شهرستان باشند و در این مرحله 
اطالعات خــود را ویرایش نکنند، در مراحل بعدی مشــمول 
اســتفاده از امتیاز بومی نخواهند شــد و الزم اســت افراد در 
زمان اعالم شــده که ۲۹.۷.۹۹ تا ۲.۸.۹۹ اســت، نســبت به 
ویرایش اطالعات خود در وبسایت ســازمان سنجش آموزش 
 کشــور اقدام کنند، همچنین این زمان بــه هیچ وجه تمدید 

نخواهد شد.
به گفته وی، زمان برگــزاری آزمــون از روز جمعه ۹.۸.۹۹ به 

روزهای پنج شنبه و جمعه ۶.۹.۹۹ و ۷.۹.۹۹ تغییر یافته است.
رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انســانی سازمان 
اداری و استخدامی کشور در پایان با اشاره به حد نصاب قبولی 
در آزمون، بیان کرد: کسب حداقل ۵۰ درصد از نمره مکتسبه 
نفر اول با ارزش وزنی ۴۰ درصد در حیطه عمومی و ۶۰ درصد 
در حیطه تخصصی در هر شــغل – شهرســتان در هر یک از 

دستگاه های اجرایی الزم است.

همچنان که پیش از این اعالم شــده بود ۳۰ مهر ماه آخرین فرصت 
ثبت نام دریافت وام کرونا است و صاحبان کسب و کارها و بنگاههای 
اقتصادی آسیب دیده از کرونا فقط یک روز فرصت دارند درخواست 
خود را برای دریافت تسیهالت حمایتی کرونا در سامانه کارا به ثبت 
برسانند. به گزارش ایسنا، تا پایان مهرماه و موعد اتمام مهلت ثبت نام 
دریافت تسهیالت حمایتی کرونا تنها یک روز باقی است و بر اساس 
اعالم کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا زمان ثبت نام دیگر 
تمدید نخواهد شد، از این رو متقاضیان وام کرونا،صاحبان مشاغل و 
بنگاههای اقتصادی آسیب دیده ناشــی از کرونا تا امروز ۳۰ مهر ماه 
فرصت جذب تسهیالت حمایتی کرونا را دارند و بانک ها موظف هستند 
تا پیش از پایان آبانماه پرونده همه متقاضیان را بررسی و به مشموالن، 

تسهیالت را بپردازند. آمارها نشان می دهد که در هفته های اخیر روزانه 
به طور متوسط بیش از ۲۵۰۰ نفر از شاغالن کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا برای دریافت تسهیالت کرونا در سامانه کارا ثبت نام کرده 
اند همین امر موجب شده تا کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا 
از بانکهای عامل بخواهد با جدیت بیشتری نسبت به پرداخت تسهیالت 

حمایتی کرونا به متقاضیان تا پایان مهرماه اقدام کنند.
چنانچه معاون اقتصادی رییس جمهوری و رییس کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا در بیست و نهمین جلسه کارگروه بر لزوم 
شتاب دهی به فرایند پرداخت وام به متقاضیان تاکید و پایان آبان ماه 

را مهلت پایانی بانک ها برای تعیین تکلیف نهایی پرونده های در دست 
بررسی و پرداخت وام به مشموالن اعالم کرد.

برابر اعالم مدیر اداره اعتبــارات بانک مرکزی تا پایان روز ۲۸ مهرماه 
بیش از ۳۳۱ هــزار نفر از متقاضیان تســهیالت ویــژه دولت برای 
کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا و صاحبان مشاغل و بنگاه ها، موفق 
به دریافت وام کرونا شــده اند و پرونده بیش از ۲۳۸ هزار بنگاه دیگر 
نیز در دست بررسی و پرداخت قرار دارد. میزان پرداخت تسهیالت 
حمایتی کرونا از سوی بانکها به کسب و کارها، جمعا ۶۲۰۰ میلیارد 
تومان بوده که از این میزان ۱۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت های بزرگ 

حمل ونقلی اختصاص یافته و حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان مابقی نیز به 
رسته های ۱۴ گانه شغلی که آسیب بیشتری از کرونا دیدند اختصاص 
یافته است. بر اساس آمار سامانه کارا، مجموع ارزش تسهیالت در دست 
بررسی ۷۳۰۰ میلیارد تومان بوده که پس از تعیین تکلیف از سوی 
بانکها به مشموالن پرداخت خواهد شد. پیش از این معاون اشتغال 
وزیر کار اعالم کرده بود ۲۹۲ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا موفق به 
دریافت وام کرونا شده و از مجموع ۷۰۴ هزار پرونده بررسی شده در 
جریان پرداخت تسهیالت کرونایی، ۵۴۴ هزار پرونده جهت پرداخت 
به بانکها معرفی شده و ارزش تسهیالت پرداختی به ۲۹۲ هزار بنگاه 

آسیب دیده بیش از ۵۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به گزارش ایسنا، 
پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از 
جمله سیاستهای دولت در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از 
نیروهای کار بوده و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین 
آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در 
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، به منظور استفاده از تسهیالت 
مذکور به سامانه کارای وزارت کار مراجعه و ثبت نام کردند.طی یک ماه 
گذشته پرداخت تسهیالت حمایتی دولت به کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و به طور متوسط روزانه 
بیش از ۲۵۰۰ نفر درخواست خود را برای دریافت وام کرونا در سامانه 

کارا به ثبت رسانده اند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی ایران حداکثر قیمت خمیردندان خارجی تولید 
داخل را ۲۷۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت که این انجمن 

رقم نجومی خمیردندان را به شدت تکذیب می کند.
بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
محصوالت شوینده، آرایشی و بهداشتی در سال جاری 
تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی نداشته، تصریح کرد: 
قیمت ۵۰۰ هزار تومانی که برای خمیر دندان ذکر شده 
قیمت غیرمنطقی اســت و فردی که آن را مطرح کرده 
مسئولیتی در این انجمن ندارد. حتی خمیردندان های 

خارجی تولید داخل هم چنین قیمتی ندارد.
وی با بیان اینکــه اعالم چنیــن قیمت هایی منجر به 

تشویش اذهان عمومی می شود، گفت: در حال حاضر 
انجمن در حال مذاکره با ســازمان حمایت اســت که 
میزان افزایش قیمت از ماه آینده مشــخص شود، اما تا 
روز گذشته هیچ کدام از محصوالت این صنعت افزایش 

قیمت نداشته است.
علم بیگی در پاسخ اینکه حداکثر قیمت خمیر دندان 
ایرانی و خارجی چقدر اســت نیز گفــت: قیمت دقیق 
خمیردندان خارجی را نمی دانم، اما حداکثر قیمت خمیر 
دندان خارجی تولید داخل ۲۵۰ تــا ۲۷۰ هزار تومان 
است. به عبارتی برخی شــرکت های خارجی در ایران 
سرمایه گذاری کردند و محصوالتشان تحت لیسانس 
کشور مبداء تولید می شود که قیمت خمیردندان آن ها 

از ۲۷۰ هزار تومان بیشتر نیست. به گفته رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران 
عمده نیاز کشور به خمیردندان در داخل تولید می شود 
و نهایتا ۱۰ درصد نیاز از طریق واردات تامین می شود. 
بنابراین اگر بیشتر از این میزان در بازار وجود دارد قاچاق 

یا تولید تقلبی زیرزمینی است.
علم بیگی در پایــان گفت: انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران، رقم نجومی خمیردندان را به 

شدت تکذیب می کند.
به گزارش ایســنا، در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی 
بر قیمت ۵۰۰ هزار تومانی خمیردندان خارجی منتشر 

شده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعالم اینکه در 
تالش هستیم تا یکی دو سال آینده نئوبانک را در کشور 
اجرا کنیم، گفت: نئوبانک نوعی از بانکداری دیجیتال 
است که دیگر با آن  بانک ها شعبه نخواهند داشت و کامال 
مجازی می شوند. همچنین، به دنبال پروژه ای هستیم تا 
کارت بانکی فیزیکی حذف شــود و بر روی موبایل قرار 

گیرد و دیگر نیازی به حمل آن نباشد. 
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی 
از پیشــرفت ها، چالش هــا و خدمات ویــژه بانکداری 
الکترونیک گفت و توضیح داد: مــردم، نرم افزار موبایل 
بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از 
محل مناسب و معتبر دریافت کنند، تا قربانی سودجویان 

 financial( و کالهبردان نشوند. وی افزود: شمول مالی
inclusion( به این معناست که چه درصدی از مردم 
حســاب بانکی دارند و از خدمات بانکی و به خصوص 
خدمات بانکداری الکترونیک بهره مند شوند. خوشبختانه 
در این زمینه ما جزو کشورهای خوب دنیا هستیم. برای 
مثال در دورترین نقاط کشور دسترسی به این شبکه با 

هیچ محدودیتی مواجه نیست. 
محرمیان ادامه داد: نئوبانک هــا )neobank( نوعی از 
بانکداری دیجیتال هستند؛ بدین معنا که بانک، دیگر 
شعبه ندارد و کامالً مجازی است. برای مثال در آسیا ۱۱ 
بانک به این سبک وجود دارد. ما نیز در تالشیم بانک هایی 

ازاین دست طی یک یا دو سال آینده داشته باشیم. 

به گفته معاون بانک مرکزی در دنیــا و نیز در ایران راه 
حل فنی برای تجمیع کارت های بانکی بر روی یک فضا 
در دسترس است اما مسأله عمده مسائل کسب وکاری 
و حقوقی اســت که  مانع از این امر می شــود. به دنبال 
پروژه ای هستیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف 
شود. به این ترتیب کارت بانکی براساس استانداردهای 
بین المللی بر روی موبایل قرار می گیرد و دیگر نیازی به 

حمل کارت نیست. 
وی افزود: با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته، جرایم 
مختلف در حوزه فیشینگ کاهش یافت. برهمین اساس 
برخی جرایم به صفر رسید و برخی دیگر حدود ۹۰ الی 

۹۵ درصد کاهش داشت. 

جزئیات اولویت داوطلبان بومی در آزمون استخدامی

ثبت نام وام کرونا امروز تمام می شود
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متقاضیان بدحساب مسکن 
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ادامه روند نزولی بورس
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حمایت از بورس
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وزیر صمت:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

سیگنال انتخابات آمریکا 
به بازار ارز

 ریشه یابی علل کاهش 
قیمت خودرو

کوچک شدن 
تولید و صادرات

عواملــی کــه در اقتصاد 
کشور بازار ارز را تحث تاثیر 
می دهند موجــب افزایش 
قیمت دالر شدند که یکی 
از این عوامل کند شــدن رشد شــاخص در بازار 

سرمایه است...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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تولید در تنگنای 
تامین مواد اولیه

افت تدریجی تأثیر کرونا 
بر محیط کسب وکار

روند کاهشی قیمت ارز به کانال های پایین تر ادامه دار خواهد بود؟

هجوم مردم  برای  فروش دالر
صفحه3
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ریزش  قیمت ها  در بازار خودرو
افت  ۱۰  میلیونی   قیمت ها   در   بازار   خودرو

کاهش   قیمت   5۰   میلیونی   مونتاژی ها

با   افت   قیمت   دالر ،   قیمت ها   در   بازار  خودرو  کاهشی   شد

تشــدید تحریم هــا در صــورت انتخــاب مجدد 
ترامــپ در انتخابات آمریکا بر علیه کشــورمان قابل 
 پیش بینی اســت. این روزها تولیــد در ایران چوب 
تحریم ها را می خورد و فعاالن و تولیدکنندگان داخلی 
 نگران از آشفتگی بیشتر این بخش در صورت اعمال 
تحریم های بیشــتر هســتند. ممنوعیت همکاری 
کشــورهای جهان برای صادرات مــواد اولیه تولید، 
ماشیت آالت و تجهیزات و بسیاری اقالم دیگر که برای 
تحقق تولید در کشور الزامی است وضعیت تولید داخلی 
را در ایران آشــفته کرده است. کارشناسان اقتصادی 
جهش و رونق تولید را در زیر سایه تحریم های شدید 
غیرممکن می دانند و این در حالی است که انتخابات 
آمریکا سرنوشــت دیگری را برای تولید در ایران رقم 

خواهد زد. به عبارتی گردش...

نتایج پایش ملی محیط کسب وکار در فصل تابستان 
۱۳۹۹ از ســوی مرکز آمار و اطالعــات اقتصادی 
اتاق ایران منتشر شــد. در این فصل، رقم شاخص 
ملی به ۶.۰۵ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل 
۰.۰۴ واحد بدتر شــده اســت. همچنین فعاالن 
اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر محیط 
کســب وکار را ۶.۶۲ واحد ارزیابــی کرده اند که در 
مقایسه با فصل بهار ۰.۴۸ واحد بهبود یافته است. 
نتایج پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان 
۱۳۹۹ از رســیدن عدد این شاخص به ۶.۰۵ واحد 
)نمره ۱۰ بدترین ارزیابی اســت( حکایت دارد که 
اندکی نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل گذشته )بهار ۱۳۹۹ با میانگین ۶.۰۱( است. در 

تابستان ۱۳۹۹، فعاالن...

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی:

رقم نجومی خمیردندان را تکذیب می کنیم
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:

بانک ها تا ۲ سال دیگر کامال مجازی می شوند



اقتصاد2
ایران وجهان

خرید اعتباری از هایپراستار و فروشگاه های 
مرکز خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال( 
درمرحلهدومطرحآیندهداران

بانک آینده با هدف ارزش آفرینی و تنوع هر چه 
بیش تر سبد محصوالت بانک؛ طرح جدید خرید 
اعتباری خود را با عنوان »آینده داران«، به عموم 
مشتریان حقیقی و حقوقی عرضه کرد. همه ی 
مشتریان بانک آینده که دارای انواع سپرده های 
سرمایه گذاری از جمله؛ سپرده های قرض الحسنه 
)جاری و پس انداز(، سپرده های بلندمدت شتاب، 
آینده ساز و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
گسترش فردای ایرانیان باشند، می توانند از 25 
مهرماه امســال، با ثبت نام در سامانه پیشخوان 
مجازی )abplus.ir(  یا مراجعه به شعب بانک 
آینده، بر اســاس موجودی حســاب انتخابی، 
اعتباری بین 10 )ده( میلیون ریال تا سقف 100 
)یک صد( میلیون ریال، دریافت کرده و با مراجعه 
حضوری به هایپراســتار و فروشگاه های طرف 
قرارداد مرکز خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال(؛ از 
مزایای این طرح بهره مند شوند. مدت استفاده از 
طرح مذکور، از 25 مهر تا 22 آذر ماه سال جاری 
است. در صورت تمایل مشــتری به بازپرداخت 
به صــورت یکجــا از تاریــخ 1399/09/22 تا 
1399/09/30، امکان بازپرداخت تمامی بدهی؛ 
برای مشتریان فراهم شــده است. بدیهی است 
در صورت عدم تعیین تکلیف توســط مشتری، 
پس از اتمام مهلــت بازپرداخت یکجا، به صورت 
سیستمی بازپرداخت بدهی به صورت اقساط از 

تاریخ 1399/10/01، آغاز می شود. 

دستور وزیر صمت به روسای سازمان صمت 
استان ها ابالغ شد:

ایجادوحدترویهدرفعالســازی
معادنومحدودههایمعدنیغیرفعال

 دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی 
معادن و محدوده های معدنی غیر فعال از سوی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 31 استان، اداره کل جنوب 

کرمان، مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران، بر اساس این دستورالعمل به 
دارندگان مجوز کلیه پهنه های اکتشافی واگذار 
شــده که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها به اتمام 
رسیده اســت، از زمان ابالغ این دستورالعمل 3 
ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل مختصات 

مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی کنند.
در بخش دیگر این دستورالعمل به کلیه محدوده 
های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به 
هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند، اشاره شده تا وفق 
مقررات و با اطالع رسانی کامل آزاد و امکان ثبت 

برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.

رتبهویژهبانکمسکندرحوزه
»پایداری«خدمات

بانک مسکن به عنوان یکی از سه بانک برتر کشور 
در حوزه پایداری در سرویس دهی خدمات مبتنی 
بر کارت به مشتریان خود معرفی شد. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، بر اساس آخرین 
گزارش رســمی اداره نظام هــای پرداخت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک مسکن در 
حالت »صادر کنندگی« طی ســه ماهه اول سال 
جاری با پردازش بیــش از 316 میلیون تراکنش 
مالی موفق، در بین بانک های متوســط و بزرگ، 
به عنوان یکی از سه بانکی که پایدارترین خدمات 
را در این بخش ارائه داده اند، معرفی شــده است. 
اداره کل خدمات نوین بانک مســکن اعالم کرد: 
بر این اســاس در بهار 99 بانک مسکن یکی از سه 
بانک برتر در حوزه سرویس دهی خدمات مبتنی 
بر کارت به مشتریان خود در زمینه پایداری ارائه 
این سرویس شناخته شده اســت. بررسی آماری 
تراکنش های انجام شده در بانک مسکن طی سه 
ماهه نخست امسال نیز نشان می دهد، بانک مسکن 
در حوزه صادرکنندگی در خرداد ماه امسال با وجود 
رشد 16 درصدی در تعداد تراکنش نسبت به ماه 
مشابه سال 98، با افزایش کیفیت سرویس دهی به 
مشتریان، تراکنش ها را پشتیبانی کرده و در این ماه 
پایدارترین بانک در بین بانک های پرتراکنش شبکه 

شتاب بوده است.

پیامتبریکمدیرعاملبانکتوسعه
صادراتبهمناسبت29مهرماهروز

ملیصادرات
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات  در روز ملی 
صادرات، با انتشــار یک یادداشــت از تالشهای 
صادرکنندگان و فعاالن تجارت بین المللی تقدیر 
کرد. به گزارش روابط عمومــی و بین الملل بانک 
توسعه صادرات ایران، درمتن این یادداشت که از 
سوی دکتر علی صالح آبادی منتشر شد، آمده است 
: صادرکنندگان بعنوان سربازان جنگ اقتصادی با 
تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات محصوالت 
مورد نیاز از یک سو و مجموعه بانک توسعه صادرات 
به عنوان یاریگر آنان از ســوی دیگر همت واالی 
خود را به کار گرفته انــد تا روند مبادالت تجاری و 

اقتصادی کشور به مطلوبترین وجه ادامه یابد.

خبر

نتایج پایــش ملی محیط 
فصــل  در  کســب وکار 
تابســتان 1399 از سوی 
مرکــز آمــار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران منتشر 
شد. در این فصل، رقم شاخص ملی به 6.05 واحد 
رسیده که نسبت به فصل قبل 0.04 واحد بدتر شده 
اســت. همچنین فعاالن اقتصادی به طور متوسط، 
میزان تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار را 6.62 واحد 
ارزیابی کرده اند که در مقایســه با فصل بهار 0.48 

واحد بهبود یافته است.
نتایج پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان 
1399 از رســیدن عدد این شاخص به 6.05 واحد 
)نمره 10 بدترین ارزیابی اســت( حکایت دارد که 
اندکی نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی 

فصل گذشته )بهار 1399 با میانگین 6.01( است.
در تابستان 1399، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در ایــن پایش، به ترتیب ســه مؤلفــه »غیرقابل 
پیش بینی بــودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و 
محصــوالت«، »بی ثباتــی سیاســت ها، قوانین و 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کســب وکار« و 
»دشواری تأمین مالی از بانک ها« را نامناسب ترین 
مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر 

مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
بر اســاس یافته های این طرح در تابستان 1399، 
اســتان های کردســتان، کرمــان و سیســتان  و 
بلوچستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط 
کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی 
و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط 
کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد: میانگین ظرفیت 
تولیدی )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده 
در طرح در فصل تابستان معادل 37.31 درصد بوده 
که نســبت به همین میزان در فصل بهار )35.57 
درصد(، با افزایش تقریبی 2 واحدی مواجه شــده 

است. فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر 
کرونا بر محیط کســب وکار را 6.62 واحد ارزیابی 
کردند که در مقایسه با همین مقدار در فصل بهار 
)7.1 واحد( تا حدودی بهبود یافته اســت. الزم به 
ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و 
سایر شاخص ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این 

عامل محاسبه و گزارش شده اند.
شاخص استانی محیط کسب وکار در فصل تابستان 

1399 نیز به شرح جدول زیر است:
در فصل تابستان 1399، میزان آســیب وارده بر 
کسب وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان های 
اردبیل )8.75( ایالم )7.72(، لرســتان )7.58( و 
خوزستان )7.47(، بیشترین مقدار و در استان های 
سمنان )5.31(، قم )5.98(، فارس )6.12( و قزوین 
)6.13(، کمترین مقدار نســبت به سایر استان ها 

توسط فعاالن اقتصادی ارزیابی شده اند.
بر اســاس نتایج این پایش در تابســتان 1399، 
وضعیت محیط کســب وکار در بخش کشــاورزی 
)5.93( در مقایســه با بخش های خدمات )6.11( 

و صنعت )5.94( مناســب تر ارزیابی شــده است. 
در بیــن رشــته فعالیت های اقتصادی برحســب 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC.rev4، رشــته 
فعالیت های »اطالعات و ارتباطات«، »حمل ونقل و 
انبارداری« و »سالمت انسان و مددکاری اجتماعی« 
دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار بوده اند و 
رشته فعالیت های »آموزش«، »سایر فعالیت های 
خدماتی« و »تولید صنعتی )ســاخت(« بهترین 
وضعیت محیط کســب وکار را در مقایسه با سایر 

رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیت محیط کســب وکار کشور برحسب تعداد 
کارکنان شــاغل در بنگاه ها به گونه ای اســت که 
بنگاه های با 6 تا 10 نفر کارکن )6.1( دارای بدترین 
وضعیت و بنگاه های با 101 تا 200 کارکن )5.67( 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به 

سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.
وضعیت محیط کسب وکار کشــور برحسب سال 
تأســیس بنگاه اقتصــادی در کارگاه های کمتر از 
2 ســال، بدترین وضعیت )6.13( و در کارگاه های 

بیشتر از 16 سال، دارای بهترین وضعیت )5.92( 
ارزیابی شده اند.

شاخص کسب وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص 
ملی محیط کســب وکار ایران در تابستان 1399، 
عدد 6.15 )عــدد 10 بدترین ارزیابی اســت( به 
دست آمده اســت که بدتر از وضعیت این شاخص 
در ارزیابی فصل گذشــته )بهار 1399 با میانگین 
6.1( اســت. میانگین ارزیابی محیــط اقتصادی 
عدد 6.39 اســت که در ارزیابی فصل گذشته عدد 
6.3 حاصل شــده بود و میانگیــن ارزیابی محیط 
نهادی عدد 5.96 اســت که در فصل گذشته عدد 
5.93 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل 
گذشته محیط جغرافیایی با عدد 5.3 و محیط مالی 
با عدد 8.35 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین 
بوده اند. الزم به ذکر است که شاخص شین به دلیل 
در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از 
دقت بیشتری نسبت به شاخص کل برخوردار است.

در بیــن رشــته فعالیت های اقتصادی برحســب 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC.rev4 در فصل 
تابستان، فعالیت های »سایر فعالیت های خدماتی 
شامل تعمیرات رایانه و کاالهای شخصی و خانگی، 
آرایشگاه ها، شستشــو و خشک شویی منسوجات، 
خدمات سونا، ماســاژ و گرمابه )8.45(«، »تأمین 
جا و غذا شــامل هتل ها، اقامتگاه ها و رستوران ها و 
تاالرهای پذیرایــی )8.14(« و »اداری و خدمات 
پشتیبانی شامل آژانس های توریستی و مسافرتی، 
مؤسسات حمل مسافر و مؤسسات کرایه لوازم، ابزار 
و ماشین آالت )7.86(« بیشترین آسیب را از شیوع 

ویروس کرونا متحمل شده اند.
در مقابل رشته فعالیت های »مالی و بیمه )5.28(«، 
آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های 
تصفیه )5.58(«، و »اســتخراج معــدن )5.78(« 
کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به 

سایر فعالیت ها متحمل شده اند.
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افت تدریجی تأثیر کرونا بر محیط کسب وکار

ادامهروندنزولیبورس
حرکت نزولی شاخص کل بورس روز گذشته هم ادامه 
یافت و این شاخص بیش از 42 هزار واحد کاهش یافت. 
به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شــاخص کل بورس با 42هزار و 970واحد کاهش در 
رقم یک میلیون و 419 هزار واحد ایستاد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیز با 5693واحد کاهش رقم 394 هزار 
و 956واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار 611 هزار 
معامله به ارزش 43هزار و 894 میلیارد ریال انجام دادند. 
در این بازار فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پاالیش 
نفت اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش نفت 
تهران و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را گذاشتند. شاخص کل فرابورس 
نیز با 266 واحد کاهش در رقم 17 هزار و هشت واحد 
ایستاد. معامله گران این بازار 453 هزار معامله به ارزش 
22 هزار و 32 میلیارد ریال انجام دادند. سهامی ذوب 
آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، سرمایه مالی سپهر 
صادرات، پتروشیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، 
برابورس ایران و سنگ اهن گهر زمین نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

وزیر صمت:
سیاستماحذفدالالنفوالداست

وزیر صمت اظهار داشت: سیاست وزارت صمت تقویت 
تولید فوالد و حذف دالالن است. فاصله زیادی بین قیمت 
کارخانه و قیمت بازار وجود دارد که متاســفانه به جیب 
دالالن که در حوزه های دیگر مثل بازار طال و ارز نیز حضور 
دارند می رود. فکر می کنیم با اقدامات انجام شــده بازار 
متعادل خواهد شد. علیرضا رزم حسینی در حاشیه جلسه 
با کمیسیون اقتصادی در مورد قیمت فوالد اظهار داشت: 
فوالد به قدر کافی در کشــور تولید می شــود. سیاست 
وزارت صمت تقویت تولید و حذف دالالن است. فاصله 
زیادی بین قیمت کارخانه و قیمــت بازار وجود دارد که 
متاسفانه به جیب دالالن که در حوزه های دیگر مثل بازار 
طال و ارز نیز حضور دارند می رود. فکر می کنیم با اقدامات 
انجام شده بازار متعادل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه افزود:  راهبردهای مشترکی با رییس 
بانک مرکزی تعیین کردیم که هم مشکل صادرکننده ها 
و هم واردکننده های کاالهای اساسی و تهاتر حل شود. 
رزم حسینی در مورد معادن غیرفعال گفت: بیش از 13 
هزار معدن مجوز گرفته اند و کار نمی کنند و متاســفانه 
نظام نتوانسته از این معادن استفاده کند. 3 ماه فرصت 
می دهیم اگر فعال نکنند از آنها گرفته می شود و به کسانی 
داده می شود که بتوانند از آن استفاده کنند. وی افزود:  در 
حوزه لوازم خانگی قبال شرکت هایی فعالیت می کردند که 
حاال رفته اند. فرصت خوبی برای شرکت های ایرانی است 
که کار کنند. در این حوزه نیز تقاضا وجود دارد و امیدواریم 

بتوانیم تولید را افزایش دهیم.

ربیعی خبر داد
تزریقبخشــیازمنابعصندوق
توسعهملیبرایحمایتازبورس

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره تزریق 
بخشی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس، 
اظهار کرد: اکنون ایــن کار در فرآیند اجرا اســت. با 
توجه به پیچیدگی ها و ابهاماتی همچون نرخ و مدت 
سپرده گذاری و نحوه بازگشت منابع به صندوق توسعه 
ملی، به منظور رفع این ابهامــات و نیز برخی ابهامات 
دستگاههای نظارتی موضوع، در هیات امنای صندوق 
در مورخ دوم مهر مطرح و ابهامات آن برطرف شد. ربیعی 
یادآور شد: بنابر اظهارات رییس صندوق توسعه ملی، 
و نیز رییس ســازمان بورس قرارداد از طرف صندوق 
امضا و برای امضا متقابل ارســال شــده است. وی با 
بیان اینکه یکــی از نگرانی ها این بــود که اختصاص 
ارز موجب افزایش پایه پولی می شود، گفت: با تدبیر 
 انجام شــده، از منابع ریالی صندوق پرداخت ها انجام 
می شود و در مرحله اول هزار میلیارد تومان تامین و پس 
از امضای قرارداد توسط صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد و این پرداخت ها در 

چند مرحله بطور مداوم ادامه خواهد داشت.

اخبار
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با وجود آنکه مهلت واریز وجه برای متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن دو بار تمدید شده شواهد و قرائن 
حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از متقاضیان 

نسبت به افتتاح حساب اقدام نکرده اند.
به گزارش ایسنا، با عبور از بازه زمانی 15 شهریورماه 
که آخرین مهلت واریز وجه طرح اقدام ملی مسکن 
بود مشخص شــد برخی افراد واجد شرایط طرح 
اقدام ملی مسکن به هر دلیل افتتاح حساب نکرده 
اند، لذا وزارت راه و شهرســازی تا پایان شهریورماه 
به این افراد مهلت داد. شهریورماه هم به پایان رسید 
و اغلب متقاضیان نســبت به تکمیل آورده و حتی 
افتتاح حساب اقدام نکردند. به همین دلیل وزارت راه 
و شهرسازی برای مرتبه سوم به این افراد فرصت داد و 
آخرین مهلت افتتاح حساب و واریز وجه را 30 مهرماه 
اعالم کرد. یعنی فردا این فرصت برای متقاضیان اولیه 
به پایان میرسد اما گویا هنوز بسیاری از افراد نسبت به 
واریز وجه یا حتی افتتاح حساب بی توجه هستند. با 

اینکه وزارت راه و شهرسازی چندین بار هشدار داده 
که در صورت عدم تکمیل آورده، متقاضیان واجد 
شرایط حذف و از لیست رزرو جایگزین آنها خواهد 
شد هنوز این اقدام انجام نشده و باید ببینیم با اتمام 
ضرب االجل سه باره این اقدام انجام خواهد شد یا 
خیر. مبلغ آورده اولیه حدود 40 میلیون تومان است.

اما آمار و شــواهد گویای آن اســت که بخش قابل 
توجهی از افراد به دالیلی همچون عدم توانایی مالی 
نسبت به تکمیل آورده اقدام نکرده اند. به طور مثال 
از بین 138 هزار واحد تعریف شده برای شهرهای 
کمتر از 100 هــزار نفر که مســئولیت اجرای آن 
بر عهده بنیاد مسکن گذاشــته شده تا کنون فقط 
25 هزار متقاضی افتتاح حساب کرده و واریز وجه 
داشته اند. وزارت راه و شهرسازی آمار به روزی میزان 
افتتاح حساب در روزهای اخیر را اعالم نکرده اما تا 
16 مهرماه از کل 400 هزار واحد تعریف شده فقط 
115 هزار نفر اقدام به بازگشایی حساب کرده بودند؛ 

آن هم پس از هشدارهایی که مرتبا مبنی بر حذف 
متقاضیان بدحساب اعالم شد.

در روزهای اخیر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن 
ملی 2.7 میلیون تومان بر اســاس هزینه های سه 
ماهه دوم ســال جاری اعالم شــد؛ هرچند برخی 
کارشناســان معتقدند که به دلیل نوسانات قیمت 
مصالح ساختمانی که طی ماههای اخیر اتفاق افتاده 

با این مبالغ نمی توان طرح اقدام ملی را جمع کرد.
بجز آورده متقاضیان کــه در مرحله اول حدود 40 
میلیون تومان اســت 100 میلیون تومان وام هم با 
نرخ سود 18 درصد و دوره بازپرداخت 10 ساله به 
هر واحد تعلق می گیرد. مبلغ ماهانه هر قســط در 
روش ســاده یک میلیون و 801 هزار تومان و سود 
آن 116 میلیون تومان است. در روش بازپرداخت 
پلکانی مبلغ قسط در سال اول ماهانه یک میلیون 
و 640 هزار تومان اســت که در سال دهم به ماهانه 
2 میلیون و 140 هزار تومان افزایش می یابد. میزان 

سود تســهیالت در این روش پرداخت حدود 125 
میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

وعده افتتاح مسکن ملی در آبان ماه
شهریوماه سال گذشــته طرح اقدام ملی مسکن با 
حضور رییس جمهور کلنگ زنی شد. اولین واحدها از 
این پروژه 400 هزار واحدی به روزهای افتتاح نزدیک 
شده و بر اســاس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی 
روز اول آبان ماه، پروژه های آماده شده مسکن ملی 
در 4 بخش با حضور رئیس جمهور  به بهره برداری 
می رسد. پیش از این وزارت راه و شهرسازی تیرماه 
و مرداد ماه را زمان افتتاح مســکن ملی اعالم کرده 
بود که بنا به دالیلی از جمله شــیوع ویروس کرونا 
محقق نشد. گفته می شود در شهر جدید پرند 1246 
واحد مسکن ملی، در هشتگرد 96 واحد و در گلبهار 
300 واحد با ارزش حدود 52 میلیارد تومان آماده 

افتتاح است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران از کاهش 
3.5درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال 99 به علت 
بحران کرونا خبر داد و تأکید کرد که تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران نسبت 
به سایر کشورها کمتر بوده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش 
خود درباره اقتصاد ایران که امروز )سه شــنبه( منتشر شد، از کاهش 
3.5درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال 99 به علت 
بحران کرونا و تحریم های آمریکا خبر داد ولی در عین حال تأکید کرد که 
این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می دهد. این بانک 
همچنین تأکید کرد که ایران با وجود تحریم های آمریکا توانسته است 

تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود را 1.1 درصد افزایش دهد.
در ادامه متن کامل گزارش بانک جهانی آمده است:

بیماری همه گیر کووید ــ 19 تأثیر منفی تحریم های اقتصادی و عدم 
تعادل موجود در ســاختار اقتصاد ایران را افزایش داده است. کاهش 
درآمد، دولت را وادار کرد که اوراق بدهی جدیدی صادر کند و دارایی های 
خود را در بازار سهام بفروشــد و در معرض خطرهای مالی قرار گیرد. 

کاهش شدید ارزش پول ایران سرعت تورم را افزایش داده و تبعات منفی 
برای معیشت خانوارهای آسیب پذیر به همراه داشته است. چشم انداز 
رشــد اقتصادی به دلیل محدودیت های تجاری و شیوع جهانی کرونا 

همچنان تیره است.

شرایط و چالش های کلیدی
اقتصاد ایران در دهه گذشته دچار رکود بوده است که علت آن تحریم ها 
و وابســتگی به بخش بی ثبات نفت اســت. از ســال 1389 شمسی 
ـ2010( تولید ناخالص داخلی با نرخ ساالنه یک دهم درصد رشد  )2011ـ
کرد و فرصت های کلیدی مانند اوج قیمت نفت از دست رفت. فعالیت های 
اقتصادی بسیار ناپایدار بود چرا که این کشور تحت تحریم های مختلف 
اقتصادی و نوسانات قیمت نفت قرار داشت. نوسانات زیاد اقتصادی منجر 
به ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری و افزایش انتظارات برای 

تورم شد. در حالی که پایه اقتصاد در این کشور نسبتاً متنوع است، رشد 
بخش غیرنفتی همچنان کند است. بیماری کووید ــ 19 چالش های 
ساختاری موجود را تقویت کرد اما ارتباط محدود اقتصاد ایران با سایر 
کشورهای جهان باعث کاهش شــوک های خارجی می شود. سرمایه 
انسانی و منابع طبیعی فراوان فرصت هایی برای رشد اقتصادی فراهم 
می کند. سیاست های مالی "موافق چرخه ای" بوده و حضور گسترده 
بخش دولتی نقش بخش خصوصی را در ایجاد اشــتغال تحت الشعاع 
قرار داده اســت. کاهش صادرات نفت درآمد دولت ایران را کاهش داد 
اما افزایش مالیات و صدور اوراق قرضه به ترتیب به مهار کسری بودجه و 
تأمین نیازهای مالی این دولت کمک کرده است. تکیه دولت به انتشار 
اوراق قرضه و فروش دارایی در بازار سهام باعث افزایش ریسک های مالی 
شده است. هزینه های باالی اعطای یارانه و دستمزد کارمندان دولت مانع 
از اجرای سیاست های مالی "مخالف چرخه ای" شده و به حاشیه راندن 

بخش خصوصی نیز منجر به عدم ایجاد اشتغال کافی شده است. اقدامات 
انجام شده برای کاهش فقر نیز از جمله نقل و انتقاالت نقدی تا حدی به 
مهار فشارهایی که بر فقرا تحمیل شده، کمک کرده است. اقتصاد ایران 
به دلیل تحریم های ایاالت متحده و بحران بیماری کرونا سومین سال 
متوالی رکود اقتصادی را پشت سر می گذارد. تولید ناخالص داخلی واقعی 
ـ 2019( پس از آنکه تحریم ها موجب شد  ایران در سال 98 )2020ـ 
تولید نفت ایران 38.7 درصد افت کند، 6.8 درصد کاهش یافت. با وجود 
گسترش تحریم ها به سایر بخشهای کلیدی، تولید ناخالص داخلی 
غیرنفتی 1.1 درصد رشد کرد، زیرا کاهش ارزش پول ایران باعث رقابت 
بیشتر در تولید شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال 99 
همچنان ادامه داشت زیرا اقدامات انجام شده برای مهار بیماری کرونا 
منجر به کاهش 3.5درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل 
شد. این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می دهد که تا 
حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچکتر و ارتباط محدود با بقیه جهان 

پس از دهه ها تحریم است.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که در اثر اعمال تحریم های 
ابتدای دهه 90 تمام دهک های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین 10 تا 20 
درصدی مواجه شده اما بعد از برجام وضعیت بین پنج تا10 درصد بهبود یافته 
است. به گزارش ایسنا، دفتر امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه کشور 
در مطالعه ای که با هدف تحلیل تغییرات رفاه خانوار منتشر کرده، به بررسی 

نوسانات رفاه مادی خانوار پرداخته است. 
در این مطالعه مهمترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تاثیر داشته از جمله 
ضریب جینی، اثر اعمال تحریم ها و پرداختهای انتقالی )اعم از یارانه نقدی و 

کمک حق بیمه رایگان( صورت گرفته است. 
بر اساس بررسی های دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه کشور، شدت 
نابرابری )ضریب جینی( رفاه مادی خانوار از سال 1390 شاهد افزایش مالیمی 
بوده در حالیکه ضریب جینی براساس مخارج تقریبا ثابت )تغییرات از نظر 
آماری غیر معنادار( و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است.
از سوی دیگر، در اثر اعمال تحریم های ابتدای دهه تمام دهک های درآمدی با 

کاهش رفاه مادی بین 10 الی 20درصدی مواجه شده است و به نظر می رسد با 
انجام تفاهم اولیه سال 1392 و آغاز فرایند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی 
مبادالت بین المللی، خانوارهای دهک های مختلف از لحاظ درآمدی منتفع 
شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال 1395 و با حذف تحریم 

ها و رفع نااطمینانی تحریم، به وقوع پیوست.
این مطالعه نشــان می دهد طی دو ســال پس از رفع تحریم ها، رفاه مادی 
خانوارهای شــهری بین پنج تا 10 درصد بهبود یافته اســت. بیشترین اثر 
منفی اعمال تحریم های بین المللی بر دهک های پایین درآمدی به خصوص 
روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد )شهری 

و روستایی( شده است.
مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزاء مصرف خانوار 
در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشــاهده می شود و این در حالی 
 است که از سال 1395 و با اجرای طرح تحول سالمت مخارج خانوار در بخش 

سالمت )بخصوص در مناطق روستایی( افزایش شدید داشته است.

در این گزارش آمده است، پرداخت های انتقالی )اعم از یارانه نقدی و کمک 
حق بیمه رایگان( به قیمت ثابت از سال 1390 به صورت مستمر و به سرعت 
کاهش داشته است؛ به نحوی که در سال 1397 به یک سوم مقدار سال 1390 
رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود 11 درصد 
کاهش داشته است، به نحوی که فقط از سال 1396 تا سال 1397 نزدیک به 

15 درصد کاهش داشته است.
درآمدهای انتقالی نزدیک به 26 درصد از کل درآمدهای خانوارهای دهک 
اول و کمتر از چهار درصد از درآمد خانوارهای دهک  دهم را پوشش می دهند. 
حقوق و درآمدهای متفرقه )معموالً معاف از مالیات( به ترتیب 35 و 41 درصد 

از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تامین می کند.
همچنین به دلیل همزمانی رفع تحریم ها و رشد اقتصادی در خالل سال های 
95 - 96 و کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در 
این دو سال، به نظر می رسد ایجاد اشتغال و  رشد اقتصادی اثر غالب در رفع 

نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.

متقاضیان بدحساب مسکن ملی در آستانه حذف شدن

کرونا تأثیر کمتری بر اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها داشت

سازمانبرنامهوبودجهاعالمکرد

بررسی تاثیر تحریم و برجام بر رفاه مادی دهک های درآمدی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه در ادامه روند نزولی وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در عصر روز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به ۱ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۴ 

تومان رسید.  در بازار آزاد تهران عصر دیروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۳ میلیون تومان، 
نیم سکه ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همچنین هر سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 

۱۹۰۱ دالر و ۰۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۲۶۵ تومان است.
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کوچک شدن تولید و صادرات
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

به طور قطع وقتی یک اقتصاد می تواند رشد کند که بتواند در تولید موفق عمل کند و در بازارهای داخلی بر رقبای خارجی غلبه کند و صادرات موفقی در بازارهای خارجی داشته باشد. درست است که تحریم ها در تولید و رونق آن تاثیرگذار 
بوده و خواهند بود اما بسیاری از مشکالت فعلی اقتصادی و مهم تر از همه بخش تولید ربط زیادی به تحریم ها ندارد و به مسئولیت ناپذیری و بی اعتنایی دولت برمی گردد. در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مبادالت بانکی و واردات و صادرات 
محدود می شود. در شرایطی که این محدودیت ها تولید و صادرات را کوچک می کند تنها راه تسهیل در قوانین و مقررات داخلی و کمک به واحدهای تولید برای جبران کاهش سرمایه در گردش است. البته در چنین شرایطی بخشی از 

اقتصاد دچار رانت می شود که دولت باید با این بخش مبارزه کند و فضای یکسانی را برای بخش خصوصی و دولتی فراهم کند.
البته متاسفانه تحریم تبدیل به پوششی شده است در مقابل عدم برنامه ریزی مناسب اقتصادی، عدم نظارت و در نتیجه افزایش قیمت های مستمر حتی در کاالهایی که ارتباطی با تحریم ها نیز ندارند. در همین شرایط تحریم و کرونا هم 
جهش تولید امکان پذیر است و می توان از ظرفیت های ایجاد شده در تولید کاالهای بهداشتی و درمانی برای صادرات به کشورهای منطقه استفاده کرد. همه مشکالت اقتصادی را نیز نمی توان زیر پوشش و چتر تحریم ها از سر گذراند. 
تحریم مقوله ای است که طی سال ها شاهد آن بوده ایم. فعاالن اقتصادی به نوعی ساز و کارهای مواجه شدن با این روند را پیدا کرده اند و طی سال های گذشته با توجه به دست های بسته شان به واسطه تحریم همچنان تولید، صادرات و 

واردات را زنده نگاه داشته اند. فعاالن اقتصادی در پی دشواری های بسیار اقتصاد کشور را حفظ کرده اند، حاال اما یافتن راهکار به دلیل بی توجهی دولت بسیار دشوار شده است.
صادرکنندگان در شرایط فعلی امیدوار به حفظ بازار خارجی و صادرات هستند. این نکته مهم را باید مورد توجه قرار داد که حفظ بازار به معنی ارز آوری برای کشور و در مراحل بعدی تامین ارز به منظور واردات کاالهای ضروری است. عدم 

رونق این رویه منجر به پاره شدن زنجیره ثمربخش شده و در نتیجه شاهد واردات کاالهای غیرضروری نیز هستیم.

یک کارشناس حوزه کار اختصاص درصدی از فروش 
محصوالت تولیدی به کارگــران را در تقویت قدرت 
معیشــت کارگران اثرگذار دانســت و بر لزوم حفظ 
اشتغال نیروهای کار در ایام کرونا تاکید کرد.حمید 
نجف درباره راهکار تقویت بازار کار و حمایت از کارگران 
در ایــام کرونا اظهار کرد: اگر بر لزوم حفظ اشــتغال 
موجود در بنگاهها تاکید می کنیم به این دلیل است که 
در ایام کرونا که بازار کار بسیاری از کسب و کارها راکد 
است، نیروهای کار دغدغه از دست دادن شغل نداشته 
باشند. وی ادامه داد: در همین ایام می شنویم که برخی 
از کارخانه ها از ظرفیتهای نهفته در بخشــهای خود 
استفاده کرده اند و عالوه بر کارگران خود فرصتهای 
شغلی جدیدی را با به کارگیری نیروهای کار جدید 

به وجود آورده اند.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کــرد: اینکه یک 
کارخانه فرضا تولید ماکارونی در کنار تولید روزانه خود، 
یک خط تولید ماسک راه اندازی و عده ای را مشغول 
کار کرده نه تنها عیب نیست بلکه باعث افتخار است و 

باید چنین کارخانه هایی را مورد تشویق و حمایت قرار 
داد.نجف گفت:متاسفانه مدیران کارآفرین کم داریم 
در حالی که اگر مدیر کارآفرین که دیدگاه کارآفرینی 
و اشتغالزایی دارد و بر اســاس شرایط بازار تدبیر می 
کند داشته باشیم قطعا بازار کار تقویت و امنیت شغلی 

نیروی کار تضمین می شود.
این کارشناس حوزه کار بر لزوم تعیین سهم کارگران 
از تولید به عنوان یکی از راههای تقویت قدرت معیشت 
کارگران تاکید کرد و گفــت: وقتی تولیدکنندگان و 
شــرکتهای خدماتی کاال و خدمات خود را بر اساس 
قیمت دالر و تحت تاثیر نوســان نرخ ارز عرضه می 
کنند طبیعی است که باید سهم کارگران را از افزایش 
درآمدی که حاصل می شود کنار بگذاریم و کارگران را 
در سود تولید شریک کنیم. نمی توانیم یکبار در سال 
دستمزد تعیین کنیم ولی چند بار قیمتگذاری داشته 
باشیم لذا معقتدم باید برای کارگران درصدی از فروش 
محصوالت درنظر گرفته شود و از محل افزایش درآمد 

و و سود تولیدات سهم داشته باشند.

طبق اعالم معاون فنی گمرک کاالهای طبقه بندی 
شده در گروه )۲۷( کاالیی که ممنوع الورود شده اند 
تحت شــرایطی با رعایت مقررات مربوطه، ترخیص 
خواهند شد.طی چند سال اخیر با تغییر در ضوابط 
و شرایط واردات کاالها به ویژه در حوزه ارزی، برخی 
کاالها با مشکل ترخیص از گمرک مواجه شده و حتی 
در دسته کاالهای ممنوع  الورود قرار گرفتند. کاالهای 
گروه )۲۷( از جمله آنها هســتند که دارای اولویت 
ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.در ببن 
کاالهای گروه )۲۷( دپو شده اقالمی از قبیل پکیج، 
الیاف، کیسه فیلتر صنعتی،پارچه،لوازم بهداشتی و 
دیگ آب گرم وجود دارد که بارها صاحبان کاالهای 
این گروه به گمرک ایران مراجعه و خواستار تعیین 

تکلیف کاالهای خود شده بودند.
آنطور که مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی گمرک 
ایران اعالم کرده، متعاقب مکاتبات انجام شده با مراجع 
ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز 
بانک مرکزی، در نهایت با ترخیص کاالهای موجود 
در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی 
خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است.
وی با اشاره به مکاتبه ای که چندی پیش گمرک ایران 
با وزارت صمت در رابطه با وضعیت ترخیص کاالهای 
گروه )۲۷(داشته است، گفت: در این رابطه اعالم شد 
که ترخیص کاالهای مشمول گروه )۲۷( دارای اولویت 
ارزی غیرفعال که مشمول حقوق مکتسبه ماده )۱۱( 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات 
می شوند، مشروط به بررسی و تایید اصالت بارنامه و 
قبض انبار توسط گمرک و منوط به تایید منشأ ارز بانک 

مرکزی است. ارونقی با اشاره به ماده )۱۱( آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صــادرات و واردات در رابطه با 
کاالهای مشمول ممنوعیت ترخیص از گمرک اظهار 
کرد: طبق مفاد این ماده در آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات، کاالهایی که ممنوع اعالم 
می شود در صورت انطباق با شرایط اشاره شده در متن 
این ماده، با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط 

دولت، قابل ترخیص خواهند بود.
معاون امــور گمرکی گمرک ایران با اشــاره به ســه 
شرط اصلی و اساسی در راســتای ترخیص کاالهای 
مشمول گروه )۲۷( که به گمرکات اجرایی ابالغ شده 
است،توضیح داد: اصالت قبض انبار و بارنامه کاال برای 
گمرکات اجرایی محرز بوده و کاال در گمرک موجود 
باشد، کاالی وارده مشمول یکی از شرایط ماده )۱۱( 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشد و 
همچنین منشأ ارز کاالی مربوطه از سوی بانک مرکزی 
مورد تأیید قرار گیرد. وی ادامه داد: برای احراز سه شرط 
تعیین شده برای ترخیص کاالهای گروه )۲۷( مقرر 
شــده گمرک، اطالعات مربوط به قبض انبار و بارنامه 
کاالهای موجود مشمول این گروه کاالیی را به وزارت 
صمت، ارائه کند. همچنین دفتــر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت، نسبت به بررسی و تطبیق شرایط 
مربوط به کاالهای گروه )۲۷( با مفاد ماده )۱۱( آیین 
نامه اجرایی قانون مقررات صــادرات اقدام کرده و در 
صورت احراز شرایط، مراتب را به بانک مرکزی اعالم 
کند و متعاقب انجام این مراحل، بانک مرکزی نسبت به 
تأیید منشأ ارز این اقالم با حساسیت الزم،  اقدام تا امکان 

ترخیص کاال از گمرک فراهم شود.

تشدید تحریم ها در صورت 
انتخاب مجــدد ترامپ در 
انتخابات آمریــکا بر علیه 
کشورمان قابل پیش بینی 
اســت. این روزهــا تولید 
در ایران چوب تحریــم ها را می خــورد و فعاالن و 
تولیدکنندگان داخلی نگران از آشفتگی بیشتر این 
بخش در صورت اعمال تحریم های بیشتر هستند. 
ممنوعیت همکاری کشورهای جهان برای صادرات 
مواد اولیه تولید، ماشیت آالت و تجهیزات و بسیاری 

اقالم دیگر که برای تحقق تولید در کشور الزامی است 
وضعیت تولید داخلی را در ایران آشفته کرده است. 
کارشناسان اقتصادی جهش و رونق تولید را در زیر 
سایه تحریم های شدید غیرممکن می دانند و این در 
حالی است که انتخابات آمریکا سرنوشت دیگری را 
برای تولید در ایران رقم خواهد زد. به عبارتی گردش 
چرخ تولید این روزها وابسته به انتخابات آمریکاست و 
تولیدکنندگان اندک امیدی به انتخاب رقیب ترامپ 

به منظور گشایش در این حوزه دارند. 
از نظر برخی امکان جهش تولید در شرایط بد اقتصادی 
و تحریم های ســنگین و یکجانبه ایاالت متحده که 
تمامی کانال های مالی ارتباط با بانکهای خارجی و 
بازار بین المللی مسدود شــده است و تامین کاالی 

موردنیاز بنگاههای تولیدی به سختی میسر می شود و 
در نتیجه شرایط بی ثباتی را برای نظام اقتصادی ایران 
رقم زده است، غیر واقعی و باورناپذیر می نماید. ولی 
در نظر دسته ای دیگر تجربه تاریخی ثابت کرده است 
رشد و شکوفایی در دل بحرانها و فشار به وجود آمده و 
شرایط تحریم فرصتی است تا بتوان به موضوع تولید 
داخلی بیشتر توجه کرد و با برنامه ریزی و تمرکز تولید 

ناخالص ملی را افزایش داد.
تولید بحثی کوتاه مدت نیســت؛ اصالحاتی باید رخ 
دهد که اثرات تحریم بر بخش تولید را کاهش دهیم. 
مثال در این شــرایط باید آینده مشــخصی را برای 
تولیدکننده ترسیم کنیم. سوال این است که شش 
ماه آینده تا پنج سال آینده چه خواهد شد؟ االن هیچ 

تولیدکننده ای هیچ تصویر مشخص و روشنی ندارد؛ 
نمی داند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی به چه 
سمتی خواهد رفت. نتوانســته ایم تصویر شفافی از 
اقتصاد پیش رو ارائه دهیم. محور بعدی این است که 
ما در شرایط تحریم هستیم و بخش تولید داخلی هم 
با یک خودتحریمی همراه است. انتظار این است که در 
چنین شرایطی، بوروکراسی پیچیده و قوانین غیرضرور 
از جلوی راه کسب وکار برداشته شود. در این صورت، 
تولیدکننده مطمئن می شود که گرچه با تحریم های 
سفت وسخت روبه رو اســت، اما می تواند در فضای 
کسب وکار تسهیل شده ای به کار خود ادامه دهد و 
تحریم های درونی دیگر وجود ندارد و بوروکراسی زائد 

از بین رفته است.

تامین مواد اولیه تولید، ماشیت آالت و تجهیزات با تشدید تحریم ها سخت تر می شود؟

تولید در تنگنای تامین مواد اولیه
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به تغییر 
فصل و کاهش تولید و عرضه برخی محصوالت صیفی، 
گفت: تا ۴۰ روز آینده با ورود محصوالت جنوب به بازار، 
قیمت ها متعادل خواهد شد. اسداهلل کارگر درباره دالیل 
گرانی قیمت گوجه فرنگی و پیاز در بازار گفت: تغییر فصل 
و کاهش تولید این محصــوالت از جمله دالیل این امر 
است. تولید در مناطق اطراف تهران از جمله ورامین، کرج 
و شهریار به دلیل کاهش دما کم شده و در نتیجه قیمت ها 
باال رفته است. وی با بیان اینکه قیمت این محصوالت با 
ورود تولیدات جنوب کشور متعادل خواهد شد، افزود: 
حدود یک ماه تا ۴۰ روز آینده محصوالت جنوب کشور 
وارد بازار می شــود و نرخ ها متعادل خواهد شد. کارگر 
درباره اینکه آیا با توجه بــه تعطیالت پیش رو آیا پیش 

بینی افزایش قیمت بیشتر برای این محصوالت را دارید؟، 
افزود: خیر، پیش بینی نمی کنیم که قیمت ها بیش از این 
افزایش یابد. وی ادامه داد: هم اکنون میانگین قیمت عمده 
فروشی هر کیلوگرم پیاز قرمز در میدان مرکزی میوه و تره 
بار بین ۴ تا ۶ هزار تومان، پیاز شیری نیز ۴ تا ۶ هزار تومان، 
پیاز زرد ۳.۵ تا ۵.۵ هزار تومان، گوجه فرنگی ۶ تا ۱۰ هزار 
تومان و سیب زمینی نیز ۱۷۰۰ تا ۳,۵۰۰ تومان است. 
کارگر در واکنش به این مساله که قیمت گوجه فرنگی در 
برخی مناطق شهر تا کیلویی ۱۵ هزار تومان هم رسیده 
است، گفت: فروشندگان در مراکز خرده فروشی مجاز 
هستند تا ۳۵ درصد سود به نرخ فاکتوری که دارند اضافه 
و محصول را عرضه کنند بنابراین باید حتماً فاکتور داشته 

باشند و بدون فاکتور نمی توانند اعمال قیمت کنند.

از ابتدای آبان ماه طرح برق امید اجرایی خواهد شد که 
بر اساس آن مشترکان برق پایتخت که الگوی مصرف 
برق را رعایــت کنند، عالوه بر تخفیــف در بهای برق 
مصرفی، در صورت کاهش مصرف به رقمی کمتر از ۱۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه های گرم سال شامل خرداد، تیر، 
مرداد و شهریور و کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در سایر 
ایام سال، از تخفیف صد درصدی در قبض برق خود بهره 
مند خواهند شد. پس از آنکه شهریور امسال، پیشنهاد 
وزارت نیرو درخصوص طرح برق امید در هیئت دولت 
به تصویب رسید، دســتورالعمل های آن نهایی شد و 
سرانجام این طرح از ابتدای آبان ماه به صورت رسمی 
کلید خواهد خورد. رفتار مصرفی مشــترکان در قرار 
گرفتن آنان در طرح برق امید موثر است هدف این طرح 
حمایت از مشترکانی است که در مصرف برق خود، به 
الگوهای طرح برق امید مخصوص مشترکان خانگی 
است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در سال های 
گذشته استخراج شــده و در این زمینه تخفیف ۱۰۰ 
درصدی بهای برق در طرح »برق امید« برای مشترکان 

کم مصرف در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به اینکه تعرفه های برق پلکانی است، 
حتی مشترکان پر مصرف نیز می توانند با رعایت نکات 
مدیریت مصرفی، از افزایش مصرف برق جلوگیری کرده 
و با ورود به طبقه خوش مصرف ها، بهای کمتری برای 

برق بپردازند. مشــترکانی هم که در محدوده خوش 
مصرفی هستند با انجام اقداماتی ساده می توانند مشمول 
طرح برق امید شــوند. حســین صبوری، مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درباره اجرای 
این طرح در تهران گفت: از ابتدای آبان ماه و همزمان با 
برنامه کشوری، طرح برق امید در محدوده پایتخت نیز 
اجرایی خواهد شد. به گفته او، طرح "برق امید" با هدف 
بهینه سازی مصرف انرژی برق در کشور و جلوگیری 
از هدررفت انرژی از مســیر جلب همراهی و همکاری 
مشــترکان در بخش خانگی در سال جاری با تصویب 
هیئت وزیران، اجرایی شده و بر اساس آن با دسته بندی 
مشترکان برق خانگی به سه دسته پرمصرف، کم مصرف 
و خوش مصرف، مشــترکان برق پایتخت که الگوی 
مصرف برق را رعایت کننــد عالوه بر تخفیف در بهای 
برق مصرفی، در صورت کاهش مصرف به رقمی کمتر از 
۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه های گرم سال شامل خرداد، 
تیر، مرداد و شهریور و کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در 
سایر ایام ســال، از تخفیف صد درصدی در قبض برق 
خود بهره مند خواهند شد. صبوری خاطرنشان کرد: 
مشــترکان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به 
نشــانی bargh-omid.ir ضمن آشــنایی کامل با 
جزئیات این طرح، پاسخ سواالت خود را نیز در خصوص 

طرح برق امید، دریافت کنند.

به دنبال آغاز روند کاهشی نرخ ارز در بازار، خریداران 
دیروز به فروشــندگان ارز در بازار تبدیل شده اند و 
این تغییر رفتاری موجب شده تا صف فروش ارز در 
بازار شکل بگیرد. روند نزولی قیمت دالر در حالی از 
روزهای گذشته آغاز شد که این ارز با کاهش قیمت ۴ 
هزار تومانی تا روز گذشته به قیمت ۲۸ هزار تومان تا ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله 
شد. اما در بازار فردوسی تهران، صرافی ها اعالم کردند که هیچ خریداری در بازار 
وجود ندارد و به دلیل پیش بینی ادامه دار بودنم روند کاهشی قیمت ارز معامله 
ای صورت نمی گیرد.  صراف های خیابان فردوسی همچنین از افزایش تعداد 
فروشنده ها در بازار و نبود خریدار می گویند و تأکید دارند که جو بازار به شدت 
ریزشی است و احتماالً قیمت دالر به کانالهای پایین تر سقوط کند. برخی فعاالن 
بازار ارز پیش بینی می کنند کاهش بهای ارز در این مرحله ادامه پیدا کند. بعضی 
فعاالن بازار ارز نیز به رفع تحریم های تسلیحاتی اشاره می کنند و معتقدند امکان 
معامله تسلیحات ایران و انتقال منابع حاصل از آن نیز می تواند به روند کاهشی 
قیمت ارز در آینده کمک کند. به هر ترتیب دالر و سکه از مرز حساس مورد نظر 
معامله گران عقب نشینی کردند. در این میان سرعت کاهش قیمت در بازار دالر 
بیشتر از سایر بازارها است. دالر هم اکنون در کانال ۲۸ هزار تومان در نوسان است. 
سکه نیز وارد کانال ۱۴ میلیون تومان شده و درهم امارات هم به زیر مرز ۸ هزار 

تومان نزول کرده است. یکی از عواملی که انتظارات معامله گران نسبت به آینده را 
منفی کرده بود شانس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. 
زیرا تداوم دوره ریاست جمهوری ترامپ به معنی ادامه سیاست تحریم حداکثری، 
عدم فروش نفت و محدودیت های شدید بانکی است. به عبارت دیگر انتظارات 

فعاالن اقتصادی روی بدترین سناریوی ممکن جا خوش کرده است.

سیگنال مثبت آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق به بازار ارز
  علی اکبر کریمی عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس در این رابطه 
می گوید: با توجه به اخبار مثبت آزادسازی بخش عمده ای از منابع ارزی بلوکه 
شده ایران در عراق که پس از سفر آقای همتی به این کشور منتشر شده است، 

می توان امیدوار بود که در روزهای آینده شــاهد عرضه سنگین ارز در بازار و 
کاهش نرخ باشیم. این اتفاق همان سیگنال مثبت آزادسازی منابع ارزی ایران 

در عراق به بازار ارز بوده است. 

اغلب دارندگان ارز فروشنده ارز شده اند
یکی از فعاالن بازار ارز علت کاهش قیمت ارز در دو روز اخیر را کاهش تقاضای 
خرید عنوان کرد و گفت اغلب دارندگان ارز فروشنده ارز شده اند. یک منبع 
آگاه از بازار ارز نیز گفت: برخی دارندگان عمده ارز در حال تبدیل دارایی های 
ارزی خود به ریال هستند و همین مســاله موجب عرضه سنگین ارز در بازار 
شده است. بررســی ها نشــان می دهد این رفتار فعاالن بازار ناشی از برخی 
پیش بینی ها از تحوالت بیرونی بوده است. از طرف دیگر از روز گذشته یکی 
از صندوق های  بزرگ و فعال در زمینه طال پیش بینی های خود از سود آتی را 
تعدیل کرد و به شدت کاهش داد. همین موضوع نیز از سوی معامله گران بازار 
یک نشانه برای ادامه دار بودن این روند تلقی می شود. یکی از فعاالن بازار ارز نیز 
رایزنی های مثبت رئیس کل بانک مرکزی برای آزادسازی منابع ارزی کشور 
را هم در نزولی شــدن بهای ارز موثر ارزیابی کرد. این رایزنی ها بر آزادسازی 
منابع ایران در دو کشور عراق و کره متمرکز بوده است. در عین حال بررسی ها 
نشان می دهد در حال حاضر دالرهای باالی ۳۰ هزار تومان نیز خریدار ندارند 
و اغلب واردکنندگان معتقدند اجناسی را که با دالر باالی ۳۰ هزار تومان وارد 
می کنند نمی توانند در بازار داخل به فروش برسانند و خریداران قدرت خرید 

با قیمت های باالتر را ندارند.

روند كاهشی قیمت ارز به كانال های پایین تر ادامه دار خواهد بود؟

هجوم مردم  برای  فروش دالر

سیگنال انتخابات آمریکا به بازار ارز
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

عواملی که در اقتصاد کشور بازار ارز را تحث تاثیر می دهند موجب افزایش قیمت دالر شدند که یکی از این عوامل کند شدن رشد شاخص در بازار سرمایه است. به این صورت که با ریزش شاخص بورس سرمایه گذاران اکنون به دنبال بازار دیگر 
برای کسب سود هستند و پس انداز خود را به آن بازار منتقل می کنند. بنابراین سرمایه گذاران به سمت بازار طال و ارز و آن دسته نیز که تمکن مالی باالیی دارند به سمت بازار مسکن می روند.

اما پیش بینی هایی که در رابطه با نتیجه انتخابات آمریکا مبنی بر شکست ترامپ شده است مهم ترین و اصلی ترین دلیل آغاز روند کاهشی قیمت ارز در بازار ایران است. گمانه زنی هایی که بر اساس نظرسنجی های اخیر در آمریکا وجود دارد این 
است که بایدن از رقیب خود پیشی گرفته و درصد پیروزی ترامپ به میزان بسیاری کاهش داشته است. همین موضوع بر بازار ارز ایران تالثیر مثبتی داشته و شاهد هستیم که روند نزولی قیمت ارز اتفاق افتاده است. البته اصال نمی توان به این کاهش 
ها دل بست چراکه هیچ اتفاقی در حال حاضر قطعی نیست و این اظهارات تنها گمانه زنی و نظرسنجی است اما به هر ترتیب تاثیر روانی خود را گذاشته است.  از سوی دیگر تالش های بانک ارزی برای آزادسازی منابع ارزی در عراق و بقیه کشورها 
هم مثمرثمر بوده و نمی توان از آن به راحتی گذر کرد. همچنین تالش بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز اثر مثبتی بر بازار ارز داشته است. احتمال این که صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند و عرضه ارز به بازار 
زیاد شود وجود دارد، از سوی دیگر بانک مرکزی هنوز ذخایر قابل مالحظه ای دارد که از آن استفاده نکرده است، بانک مرکزی اگر بداند که بازار ارز خودش به تعادل نمی رسد، این احتمال وجود دارد که در بازار مداخله کند و نرخ ارز را در محدوده 
مورد نظر خود تثبیت کند. با این حال نمی توان پیش بینی دقیقی از قیمت دالر تا پایان سال ارایه کرد. سیاست بانک مرکزی در رابطه با تزریق ارز به بازار متشکل ارزی را هم باید به عوامل دیگر اضافه کنیم. ۵۰ میلیون دالر که روزانه به بازار ارز 
تزریق شده نیز تاثیر نبوده است.  به طور کلی عوامل اساسی که درحال حاضر در بازار ارز تاثیر می گذارند عمدتا تحریم ها هستند که محدودیت های خیلی جدی را برای اقتصاد ما و برای تامین ارز ایجاد کرده اند. باوجود تحریم ها کنترل قیمت دالر 
در بازار کار آسانی نیست. شرایط داخلی اجازه مانور به بانک مرکزی را نمی دهد. وقتی نتوان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را برگرداند و از طرفی به دلیل فشارهای سیاسی داخلی نتوان نرخ بهره را افزایش داد، بنابراین کار به سختی انجام می شود.

مسائل مربوط به بانک و نقل وانتقال پول که ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست FATF است تقریبا سخت تر شده، کاهش حجم تجارت با دنیا به دلیل کرونا و اینکه تجارت بین المللی کاهش پیدا کرده و همین موضوع اقتصاد ما را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد. البته وضعیت حاکم در بازار ارز متاثر از نبود برنامه ای مشخص برای کنترل بازار هم بوده است. راهکار مشخصی برای کنترل بازار ارز وجود ندارد، اما شاید عاملی که می تواند سبب بهبود شرایط بازار ارز شود، افزایش سود 

سپرده بانکی و اوراق بهادار دولتی است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

صاحبان كاال مراجعه كنند

کاالهایممنوعالورودترخیصمیشوند

قیمت تا 40 روز آینده متعادل می شود

دالیلگرانیگوجهفرنگیوپیاز

تهرانیهامنتظربرقرایگانباشند

اختصاصدرصدیازفروشتولیدبهکارگران
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مرکز توســعه تجارت الکترونیکی نپذیرفتن اســناد 
الکترونیکی از سوی مناقصه گذار و الزام مناقصه گر به 
ارسال اســناد کاغذی مناقصه را پس از فراهم کردن 
زیرساخت الزم برای ارسال الکترونیکی اسناد مناقصه 
و امضای دیجیتال آن اســناد تخلف می داند این در 
حالی است که برخی از دستگاه های دولتی همچنان به 
دریافت اسناد کاغذی اصرار می کنند و مناقصه گران را 

ملزم به ارسال اسناد کاغذی می کنند.
وقتی  رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اول 
شــهریور ماه اعالم کرد که از این پس برای شرکت در 
مناقصات نیازی به ارسال اسناد کاغذی و امضای گرم 
نیست؛ بلکه می توان اسناد را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به صورت الکترونیکی ارسال 
کرد و پای اسناد به جای امضای گرم امضای دیجیتالی 
خواهد نشســت، این نوید داده شد امضای دیجیتالی 
پس از ۱۴ سال شکل اجرایی جدی تری به خود خواهد 
گرفت. اما حال بسیاری از شرکت ها اعالم می کنند که 
هر چند شرکت های مناقصه گذار در سامانه ستاد اعالم 
کرده اند که اسناد الکترونیکی را می پذیرند اما همچنان 
آنان را ملزم به ارسال اسناد کاغذی با مهر گرم می کنند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که مدیر سامانه تدارکات 
الکترونیکی سامانه ســتاد تاکید کرد که اگر سازمانی در 
سامانه ستاد اعالم کرده باشد اسناد الکترونیکی را پذیرش 
می کند؛ اما از مناقصه گر ارسال اسناد کاغذی با مهر گرم 

را درخواست کند تخلف کرده است و این تخلف از سوی 
سازمان ها و نهادهای نظارتی بررسی می شود. آرش عسگری 
گفت: »در شرایط فعلی امکان ارسال اسناد مناقصه های یک 
مرحله ای و دو مرحله ای به صورت الکترونیکی و با امضای 
دیجیتالی در سامانه ستاد فراهم شده است و مناقصه گرها 
برای شرکت در این مناقصه ها دیگر نیازی به ارسال اسناد 
کاغذی ندارند.« او با اشــاره به اینکه به زودی این شرایط 
برای تمامی انواع مناقصات فراهم خواهد شد افزود: »در 
این مرحله ما فقط این دو نوع مناقصه را در ســامانه ستاد 
پیاده سازی کردیم تا به تدریج دستگاه ها و مناقصه گرها 
به این نوع روش آشــنایی پیدا کننــد.« او اعالم کرد که 
ظرف ۲ ماه آینده امکان ارسال اسناد مناقصه ها به صورت 

الکترونیکی در سامانه ستاد فراهم خواهد شد.

سند کاغذی یا سند الکترونیکی
نیمه مرداد ماه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در نامه ای به کلیه دستگاه ها و اتاق های بازرگانی، فراهم 
 شــدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت  های 
شرکت در مناقصات و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی 
را اعالم کرد. با استفاده از قابلیتی که در این نامه به آن 

اشاره شده بود و از اول شهریور ماه به صورت کامل روی 
سامانه ستاد اجرایی شده، صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد 
با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای 
مجاز و ُمهر الکترونیکی شــرکت، موسسه یا سازمان، 
امضا و ُمهر شده و در سامانه بارگذاری می شوند و نیازی 
به چاپ، امضا و ُمهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، 

نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نیز نخواهد بود.
با این وجود و با توجه به زیرساخت های ایجاد شده هنوز 
بسیاری از دستگاه ها مناقصه گرها را الزام به ارسال اسناد 

کاغذی یا اسکن مدارک و اسکن امضایشان می کنند.
گلمر بحری، مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات و 
ارتباطات آتنا اعالم کرد که طی یک ماه گذشته در سه 
مناقصه مشابه شرکت  کرده اند و در هر سه عالوه بر اسناد 
الکترونیکی بارگذاری اسناد امضا شده و اسکن شده را از 
آنها درخواست کرده اند. او گفت: »یکی از سازمان های 
دولتی از همان ابتدا اعالم کرد که اسناد مناقصه ها را 
به هیچ  عنوان الکترونیکی و با امضای دیجیتالی قبول 
نخواهد کرد و اعالم کرد آنها پروتکل های خاص خود 
را دارند.« بحری افزود: »ما این گفته را به مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی منتقل کردیم و آنان به ما گفتند آن 

سازمان تخلف کرده و ما نباید اسناد را کاغذی ارسال 
کنیم، اما سازمان برگزار کننده مناقصه این را از ما قبول 
نکرد و در نهایت ما برای اینکه مناقصه را از دست ندهیم 

مجبور به ارسال اسناد به صورت کاغذی شدیم.«
او ادامه داد: »یکی دیگر از ســازمان ها گفت ما اسناد 
را الکترونیکی می پذیریم اما شما اول اسناد را پرینت 
بگیرید، امضا کنید و بعد بارگذاری کنید و سازمان دیگر 
نیز اعالم کرد که هر چند اســناد را قبول می کنند اما 

تصویر امضا را روی اسناد قرار دهیم.«

تخلف ها گزارش می شود
با توجه به این فرایند به نظر می رسد هنوز سازمان ها 
و دســتگاه های ما آمادگی الزم برای پذیرش امضای 
دیجیتالی را ندارند و با وجود اینکه زیرساخت های فنی 
و اجرایی این کار فراهم شده است اما ترس از پذیرش 
فرایند جدید موجب می شود تا حدودی در مقابل آن 
مقاومت کنند.عسگری، مدیرسامانه ستاد تاکید کرد که 
اگر دستگاه برگذار کننده مناقصه در سامانه ستاد اعالم 
کرده باشد که اسناد را به صورت الکترونیکی می پذیرد 
و امضای دیجیتــال را پذیرش می کند نباید اســناد 
کاغذی را نیز طلب کند. او ادامه داد: »در این خصوص 
مناقصه گر عالوه بر اینکه می تواند به حراست سازمان 
مربوطه شکایت کند می تواند به سازمان بازرسی کل 

کشور نیز اعالم کند.«

مركز توسعه تجارت الکترونیکی:

نپذیرفتن اسناد الکترونیکی از سوی مناقصه گذار تخلف است
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تالش شركت های دانش بنیان ايرانی برای ساخت واكسن كرونا
مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور از تالش شرکت های دانش 
بنیان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا خبر داد. »بابک نگاهداری« مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان هوم ایمن زیست فناور در جلسه ساخت نخستین نمونه واکسن نسل 
جدید کرونا مبتنی بر ویروس مهندسی شده سرخک گفت:ما از سال  ۸۸ در زمینه 
واکسن های ویروس ها در حال فعالیت هستیم و تا االن هیچ گونه اقدام رسانه ای برای 
معرفی تولیدات با فناوری باال صورت نگرفته است. اما االن در این مرحله با توجه به 
نیاز و ضرورت کشور و اینکه احتماال تا االن ۱۵ درصد از مردم کشورمان به کرونا مبتال 
شده اند درصدد ساخت و تولید این واکسن برآمدیم. ما می خواهیم به مردم این امید 
را بدهیم که جوانان و فرزندان خودشان با همه محدودیت ها توانستند این پروژه را 
طراحی کنند. وی افزود: واکسنی که ما در صدد طراحی آن هستیم  این امکان را دارد 
که به صورت اسپری هم تهیه شود و واکسیناسیون به صورت اسپری انجام شود. ما 
برنامه ریزی داریم که به این سمت پیش برویم ولی با توجه به نیاز کشور این واکسن 
را فعاًل به عنوان تزریق عضالنی تهیه خواهیم کرد. وی ادامه داد: ما برای واکســن 
کرونا توان این را داریم که آن رابه تولید باالیی برسانیم. ما برای تولید یک میلیون 
دوز در ماه برنامه ریزی کرده ایم اما تا ۱۰ میلیون دوز در ماه هم می توانیم آن را تولید 
کنیم. نگاهداری بیان کرد: شرکت هوم ایمن زیست فناور در حال پرداخت و سازنده 
واکسن کرونا است. مجموعه ای از جوانان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و انیستیتوپاستور است و جوانان نخبه در همین دو مجموعه از جمله جوانان 
نخبه ای است در این زمینه فعال هستند. تقریبا  ۱۶ دانشجوی phd و ۴ دانشجوی 
کارشناسی ارشد با زحمات شبانه روزی که تا االن داشتند ۳ محصول استراتژیک را 

در این شرکت تا االن تولید کرده اند.

نیمه روشن دورکاری در استارت اپ ها
همه گیری کرونا دورکاری اجباری را به کسب وکارها تحمیل کرده که با همه سختی 
هایش، نیمه روشنی هم دارد. کســب وکارها با اتکا به امتیاز دورکاری می توانند از 
بودجه و استعدادهای بیشتر استفاده کنند. از بهار سال ۲۰۲۰، نحوه عملکرد و رفتار 
کسب وکارها با همه گیری کرونا برای همیشه تغییر کرده است. بعضی از این تغییرها 
خوب و بعضی دیگر چندان بد نبود. اما یک نکته روشن در باره همه گیری کرونا، شتاب 
گرفتن خدمات ارتباطات و انتقال دیجیتال است. استفاده از هر نوع ابزار دیجیتال 
برای تسهیل کارها و کمتر نزدیک شدن به جمعیت.  افزایش اعتماد مردم به خدمات 
دیجیتال معانی بسیاری برای استارت اپها دارد. جو پروکوپیو، کارآفرین و نویسنده 
در سایت builtin در این باره نوشته است. اینجا خالصه ای از نوشته او را می خوانید.

سرمایه گذاری آسان تر
نیمه پُر دورکاری این است؛ کسب وکار دیگر محدود به مکان نیست. در ۱۰ سال 
گذشــته هیچ فرصتی به اندازه امروز برای مکان زدایی از کسب وکار فراهم نشده 
بود. با توجه به تحوالت در فناوری کلود، پهنای باند اینترنت سیار و پیشرفت ها در 
نرم افزارهای موبایل، پیش از این هم امکان مکان زدایی از کسب وکار فراهم شده 
بود اما تنها مانع باقی مانده، اعتماد مردم بود. یک امتیاز بزرگ این اعتماد، تغییر 
رفتار سرمایه گذاران است. پیش از همه گیری کرونا و اعتماد کمتر مردم به فضای 
دیجیتال، سرمایه گذاران عالقه ای به انجام پروازهای مکرر برای دیدن محیط کاِر 
استارت آپی که درخواست سرمایه داشت را از خود نشان نمی دادند. سرمایه گذاران 
به ویژه در ایاالت متحده آمریکا فکر می کردند روی اســتارت آپ هایی سرمایه 
گذاری کنند که دورتر از ۲۰ مایلی آن ها نباشد. مسئله اصلی مالقات های نفر به 
نفر برای درک موقعیت واقعی استارت اپ و روند پیشرفت کار بود. سرمایه گذاران 
نمی خواستند هر سه ماه یک بار برای سروکله زدن با استارت آپ ها سفر کنند. آن 
ها فکر می کردند چرا باید چند روز برای سرمایه گذاری در استارت آپ ها در مناطق 
دور وقت صرف کنند. اما امروز  با اعتماد به فضای دیجیتال امکان سرمایه گذاری در 
نقاط دورتر باال رفته است. اگر استارت آپ سرمایه پذیری ندارید، رفع این مانع برای 
شما مهم نیست اما اگر سرمایه می خواهید، فضای دیجیتال به شما کمک می کند.

استعدادها کمتر مهاجرت می کنند
هرچند نزدیک بودن به گروه کاری مزایایی دارد اما در شــرایطی که اعتماد به 
فضای دیجیتال افزایش یافته، امکان استفاده از توان واستعداد افراد در دورترین 
نقاط جهان ممکن شده است. در این شرایط دیگر اهمیتی ندارد که استعدادها از 
نیویورک به سانفرانسیکو می روند یا از یک کشور به کشور دیگر. با اعتماد به فضای 

دیجیتال استعدادها مثل سرمایه گذاران در یک نقطه از کشور متمرکز نمی ماند.

برون سپاری عادی می شود
در چندماه گذشته در فضای کســب وکار جهانی یک تحول بزرگ رخ داده و آن 
هم افزایش برون سپاری به شرکت های دیگر است. اکنون شرکت های فناوری 
محور فرصت های بهتری برای ارائه خدمات خود دارند. پیش از این، شرکت های 
بزرگ برای برون سپاری کارها کابوس می دیدند اما امروز، این رویه ای عادی است.

در نیمه اول سال جاری صورت گرفت؛
آبرسانی پايدار به 9 روستا در بخش كوهپايه اصفهان

در نیمه نخست سال جاری همزمان 
با یکپارچه سازی شــرکت های آبفا 
شهری و روستایی در استان اصفهان، 
9 روســتا در منطقه کوهپایه تحت 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قرارگرفتند و از آب شــرب ســالم و 

بهداشتی برخوردار شدند.
مدیر آبفا کوهپایه افزود: کوهپایه در شرق اصفهان و در منطقه کویری قرار دارد و 
منابع آبی دراین منطقه بسیار محدود است، بطوریکه آب شرب بیش از ۸۴ درصد 
جمعیت از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود و تنها ۱۶ درصد نیاز 

آبی با بهره گیری از منابع داخلی رفع می گردد. 
عباس رحیمی با بیان اینکه منطقه کوهپایه دارای ۶۸ روستا و سکونتگاه می باشد 
عنوان کرد: هم اکنون ۳۸ روستا تحت پوشش شرکت آبفا کوهپایه قرار دارد  که 
۲9 روستای آن باالی ۲۰ خانوار می باشد.  وی طول شبکه توزیع آب روستایی را 
۲۰۵ کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت: در حال حاضر طول خطوط انتقال  آب 
روستایی  ۱۰۶ کیلومتر می باشد، همچنین ۳۱ مخزن با حجم 7 هزار و ۲۴۰ متر 

مکعب در روستاهای کوهپایه در مدار بهره برداری قرار دارد.
مدیر آبفا کوهپایه جمعیت روستایی را بیش از 7 هزار و 7۲۰ نفر اعالم کرد و تصریح 
نمود: ۵ هزار و ۴۰۰ انشعاب آب به روستاییان در منطقه کوهپایه واگذار شده است.

 وی با بیان اینکه با یکپارچه سازی آبفا شهری و روســتایی بسیاری از  موازی 
کاری ها  حذف گردیده است، بیان کرد: سرعت خدمات رسانی به مشترکین در  
روستاها بهتر و بیشتر شده است به گونه ای که با در مدار قرار دادن ۲۰ کیلومتر 
خط انتقال و حذف یک باب ایستگاه پمپاژ، توانستیم 9 روستا در منطقه کوهپایه 
را تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دهیم. رحیمی اعالم کرد: پیش 
بینی می شود در ۶ماهه دوم سال جاری ۸ روستای دیگر در این منطقه از آب 

شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.

خبر
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داراییبهتصویبهیأتوزیرانمیرسد،قراردارند.

خبر کاهشی شدن متغیر 
کلیدی اقتصاد ما در شبانه 
روز گذشته کافی بود تا بازار 
خودرو که همسایه دیوار به 
دیوار دالر اســت نیز کمی 
به خود بیاید و طی روز سه شنبه کاهشی ۱۰ تا ۴۰ 
میلیون تومانی را در انواع مدل ها تجربه کند. معادله 
مجهول کاهش یا افزایش نرخ خودرو این روزها به 
شدت وابسته به چندین عامل »نرخ ارز«، »نتیجه 
انتخابات آمریکا« و به ویژه »نرخ اعالمی کارخانه« و 

»شیوه قیمت گذاری« است. 
این در حالی اســت که روز سه شنبه در پی کاهش 
نرخ ارز، قیمت ها در بازار خودرو نیز کاهشی شد، به 
طوری که قیمت خودرو های داخلی 7 تا ۱۰ میلیون 
تومان پایین آمد. در عیــن حال قیمت خودرو های 
خارجی نیز به طور متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان 

کاهش یافته است.

صاحبان خودرو فروشنده شدند 
با افزایش هیجان در بازار دالر، فروشندگان خودرو 
نیز از پای ننشســتند و تعداد آنها در بازار بیشتر از 
میزان تقاضای خرید است، اما در مجموع معامله ای 
صورت نمی گیرد، در عین حال وضعیت بازار خودرو 
طوری است که قیمت ها چندان باثبات نیستند و به 
عنوان مثال برای خودرویی مانند پراید قیمت بین 

۱۲۵ تا ۱۱7 میلیون تومان اعالم می شود.

خرید و فروشی صورت نمی گیرد
ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
اتومبیل در این مورد می گوید: »با افت قیمت ارز، 

قیمت ها در بازار خودرو نیز کاهشــی شده هرچند 
خرید و فروشی صورت نمی گیرد.«

وی با بیان اینکه قیمت پراید که قباًل تا ۱۲۸ میلیون 
تومان باال رفته بود، روز سه شــنبه در بازار به ۱۱7 
میلیون تومان رسیده است، تصریح کرد: »هم اکنون 
نه مراجعه کننده ای برای خریــد خودرو داریم و نه 

معامله صورت می گیرد.«
به گفتــه موتمنــی، طی روز هــای اخیــر تعداد 
فروشــندگان در بازار خودرو بیشــتر از قبل شده، 
اما خریداران دســت نگه داشــته اند و فعال خرید 

نمی کنند.

 افت ۷ میلیون تومانی قیمت پراید
علیرضا پورحسنی یکی از فعاالن خودرو نیز در این 
مورد گفت: تا دیروز بازار خودرو در مقابل کاهش 
قیمت ها مقاومت می کرد، اما امروز شاهد کاهش 
قابل توجه قیمت ها در این بازار هستیم. وی ادامه 
داد: در حال حاضر بحث دالر ۲۶ یا ۲7 هزار تومانی 
در بازار مطرح اســت که اگر این رقم محقق شود 
قیمت خودرو در بازار کاهش چشمگیری خواهد 

داشت.

افت ۱۰ میلیونی قیمت دست دوم ها  
محمدرضا محبوبی منش، عضو اتحادیه فروشندگان 
خودرو نیز در مــورد وضعیت بازار خــودرو گفت: 
قیمت ها در بازار خــودرو از روز گذشــته با افت ۵ 
میلیونی همراه بوده و امروز بــه حدود ۱۰ میلیون 
تومان کاهش قیمت در خودرو های داخلی رسیده 

ایم.
به گفته محبوبــی منش، افــت قیمــت در بازار 
خودرو های دست دوم نیز اتفاق افتاده به طوری که 
قیمت یک دستگاه رانا صفر مدل 97 از ۲۱۰ میلیون 

تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

 کاهش ۳۰ میلیونی خودرو های یک میلیاردی
در عین حال، قیمت خودرو های مونتاژی نیز در بازار 
کاهش داشته به طوری که قیمت جک S۵ با افت ۵۰ 
میلیون تومانی به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است. 
همچنین قیمت جیلی اکســلنت از ۴۱۰ میلیون 

تومان به ۳9۵ میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضر خریداری برای خودرو در بازار وجود 
ندارد و همزمان با کاهش نرخ ارز، تعداد فروشندگان 
خودرو نیز افزایش یافته و این دو موضوع باعث پایین 
آمدن قیمت خودرو در بازار شده است. فعاالن بازار 
خودرو قباًل پیش بینی کرده بودند که همانطور که 
قیمت خودرو به طور نجومی باال رفت، دچار ریزش 
نیز شود، زیرا قیمت ها واقعی نبوده و متقاضی واقعی 
برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد. دالالن روز 
سه شنبه به مشتریان یا قیمت نمی دهند و یا ریزش 
قیمت را انکار می کنند، توصیه تمامی کارشناسان 
به مصرف کنندگان این است که خرید خودرو را به 

تعویق بیندازند.

بازی قیمتی سیاست گذار
در این میان قیمت گــذاری خــودرو در کارخانه 
نیز محل مناقشــه اســت. شــورای رقابت که هم 
اکنون قیمت هــای اعالمی را مشــخص می کند 
مورد انتقاد شــدید خودروســازی ها و البته وزیر 
صمت اســت. در همین زمینه رزم حســینی می 
گوید: »قرار شــد کارگروه مشــترکی بین وزارت 
صمت و کمیســیون صنعت مجلس تشکیل شود 
تا کیفیت خودروهای تولیدی بــا ایجاد رقابت باال 
رود. خوشــبختانه کمیســیون کار خوبی را شروع 
کرده و به نقاط مشــترکی رســیدیم که در آینده 
نزدیک طرح مشــترک دولت و خــودرو را مطرح 
می کنیم. امیدواریم با این طــرح وضعیت خودرو 
بهتر و از وضعیت نابســامان امروز خارج شود. باید 
 انحصار شکسته شده و فضای کشور در حوزه خودرو 

بهتر شود.«
 »کســب و کار« در گفتگــو بــا یک کارشــناس، 

چشم انداز بازار خودرو را بررسی می کند. 

با افت قیمت دالر، قیمت ها در بازار خودرو كاهشی شد

ریزش قیمت ها در بازار خودرو
افت 10 میلیونی قیمت ها در بازار خودرو                                                                                                                                           كاهش قیمت 50 میلیونی مونتاژی ها

 ریشه یابی علل کاهش قیمت خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

در یکی، دو هفته اخیر حرکت صعودی بازارهای دارایی از جمله بازار خودرو شیب تندی داشت و قیمت کاالها بیشتر از قیمت دالر افزایش یافت و به همین دلیل حباب بزرگی شکل گرفت. علت اصلی آن نگرانی های شدید بازار بود. 
پس طبیعی است که زمانی که نگرانی ها کم می شود، آن حباب سریع تخلیه می شود و قیمت به شدت ریزش دارد. از طرفی به این نکته توجه کنید که پایین آمدن قیمت در کاالهایی مانند خودرو به کندی و مطمئنه صورت می 
گیرد. البته آن بخش از قیمت کاال که حباب است به سرعت ریزش می کند. به طور مثال خودرویی ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد؛ ولی در بازار ۶۰۰ میلیون تومان است. این ۱۰۰ میلیون اضافه بر قیمت واقعی، همان حبابی است 

که به سرعت ریزش دارد؛ اما ریزش قیمتی بیشتر و پایین آمدن نرخ این خودرو از ۵۰۰ میلیون تومان به شدت وابسته به ثبات قیمت دالر و بقیه عوامل کلیدی اقتصاد است. 
اما ریزشی که در بازار خودرو شاهد هستیم تحت تاثیر عوامل سیاسی است. از آنجایی که در نظرسنجی های آمریکا »بایدن« جلوتر از »ترامپ« است، یک خوش بینی به بازارهای مالی ایران دارد برمی گردد. 

البته این خوش بینی به معنی خوش بینی صرف نیست. منظور این است که بدبینی گذشته بسیار زیاد بود و نسبت به آن بدبینی، ما خوش بین تر شده ایم. من تا دو هفته دیگر نمی توانم اظهار نظری کنم چون اتفاقاتی که در این دو 
هفته می افتد؛ چه به سمت باال و چه به سمت پایین هیجانی است. ولی بعد از آن باید ببینیم چه اتفاقی می افتد و اگر ثبات برگردد، مسلما قیمت ها ثابت می شود. اگر به طور معنی دار قیمت دالر پایین بیاید و به طور مثال به ۲۵ هزار 
تومان برگردد کاهش قیمت تدریجی قیمت خودرو را مشاهده می کنیم. همیشه قیمت خودرو از قیمت دالر عقب تر است و به کندی به دالر می رسد و برعکس آن زمانی که قیمت دالر طی ۲ تا ۳ روز پایین می آید در بازار خودرو 

اتفاقی نمی افتد. ولی اگر این ریزش تداوم داشته باشد به تدریج اثر خود را روی خودرو نشان خواهد داد. 
توصیه من به خریداران این است که در دو هفته پیش رو خرید یا فروش نداشته باشند. بهترین کار حرفه ای های بازار این است که در این دو هفته به ارزانی دامن بزنند و مردم را قانع به فروش کاال کنند و بعد آن محصول را بخرند و 
در مقطعی گران تر بفروشند. در این گونه مواردی که نوسانات قیمتی شدید است غیرحرفه ای ها خیلی ضررمی کنند. لذا توصیه من به مردم این است که در این دو هفته هیچ کاری نکنند. من به شخصا امیدی ندارم که با روی کار 
آمدن »بایدن« اتفاقات به سمتی برود که مثال دالر به ۲۰ هزار تومان برگردد چون واقعیت های اقتصادی ما این را نشان نمی دهد. ولی این را می دانم که ۳۲ هزار تومان دالر عدد باالیی برای اقتصاد ایران است. کسی که خودرو دارد 

برای فروش عجله نکند و کسی که می خواهد خودرو بخرد عجله نکند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات پس از تصویب در جلسه شصت 
و ششم شورای عالی فضای مجازی کشــور به منظور اجرا توسط نهادهای 
متولی ابالغ شد. این طرح در راستای تحقق شبکه ملی اطالعات برای کاهش 
وابستگی و جلوگیری از دســت اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین 
نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسالمی – ایرانی 
در ۵ ماده شامل خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطالعات، اهداف راهبردی 
و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطالعات و اجزای شبکه ملی 

اطالعات مصوب شده است.
دستیابی به جامعه ای پیشرو و اخالق مدار، ارتقا جایگاه و کسب سهم مناسب 
از اقتصاد دیجیتال، زمینه سازی حکمرانی صالحه در فضای مجازی، امن و 
پایدارسازی و تداوم ارائه خدمات زیرساخت های حیاتی، ارتقا جایگاه جمهوری 
اسالمی ایرانی در قدرت های سایبری جهان و حضور جریان ساز و هدفمند در 

عرصه های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقالب اسالمی از 
جمله اهداف راهبردی این طرح است. اهداف عملیاتی طرح کالن و معماری 
شبکه ملی اطالعات در چهار بخش ارائه شده که بخش اول آن به صورت جامع 
به اهداف عملیاتی پرداخته شده و در ۳ بخش دیگر، آن دسته از اهداف عملیاتی 

که موجب ارتقا و کاربردی تر شدن سبکه می شود، ارائه شده است.
در این طرح پوشش هشــتاد درصدی دسترســی پهن باند ثابت خانوار با 
متوسط سرعت ۲۵ مگابیت در ثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد جمعیت کشور 
برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه از جمله 
اهداف عملیاتی شبکه ملی اطالعات اعالم شده است.  مزیت بخشی اقتصادی 
و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به 
میزان حداقل ۲ برابر و دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطالعات 
به میزان حداقل ۳ برابر نسبت به رقبای خارجی تا سال ۱۴۰۰ و همچنین 

مزیت کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت 
به خدمات و محتوای خارجی تا پایان سال ۱۴۰۰ از دیگر اهداف عملیاتی این 
طرح است. افزون بر این در این طرح آمده که خدمات کاربردی داخلی نسبت 
به خدمات مشابه خارجی باید با سهم ترافیکی 7۰ به ۳۰ با نرخ رشد ۱۵ درصد 

در سال در سبد مصرفی کاربران قرار گیرد.
براساس این طرح هزینه ساالنه دسترسی پهن باند خانگی باید به حداکثر 
۲ درصد سرانه درآمد ناخالص ملی برسد. همچنین کسب حداقل ۲۰ درصد 
از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی که توسط 
تولیدکنندگان داخلی تولید شده باشد از دیگر اهداف عملیاتی این طرح است.

در بخش اهداف کاربردی این طرح در افق ۱۴۰۴، برای خرده فروشــی 
الکترونیکی ســهمی برابر با ۱۰ درصد کل خرده فروشی کشور در نظر 

گرفته شده است. 

۱۰ درصد خرده فروشی کشور در افق ۱۴۰۴ الکترونیکی می شود

استان ها
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