
قیمت نفت با تشدید شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا و 
وضع محدودیتهای جدید، در پایان معامالت روز چهارشنبه 
بیــش از پنج درصد ســقوط کــرد و قیمت نفــت برنت به 

پایینترین حد در چهار ماه گذشته نزول کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت دو دالر و هشت 
ســنت معادل ۵.۱ درصد کاهش یافــت و در ۳۹ دالر و ۱۲ 
سنت در هر بشکه بسته شــد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا دو دالر و ۱۸ ســنت معــادل ۵.۵ درصد 
کاهش یافت و در ۳۷ دالر و ۳۹ سنت در هر بشکه بسته شد.

این پایین ترین قیمت برای نفت برنت از ۱۲ ژوئن و پایینترین 
قیمت نفت آمریکا از دوم اکتبر بود و بزرگترین ریزش روزانه 

هر دو شاخص از هشتم سپتامبر به شمار آمد.

عامل دیگری که فشارهای کاهشــی در بازار نفت را تشدید 
کرد، رشــد بیش از حد انتظار ذخایر نفــت آمریکا در هفته 
گذشته به دلیل افزایش تولید این کشور بود. اداره اطالعات 
انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد ذخایر نفت این کشور 
در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر، با افزایش تولید به باالترین حد 
از ژوییه، ۴.۳ میلیون بشکه رشــد کرده و به ۴۹۲.۴ میلیون 
بشکه رسیده است. این رشد بسیار باالتر از رشد ۱.۲ میلیون 
بشکه بود که تحلیلگران در نظرســنجی رویترز پیش بینی 

کرده بودند.
اندی لیپو، رییس شرکت مشــاوره "لیپو اویل آسوشیتس" 
در این باره گفت: افزایش تولید به رشــد غیرمنتظره ذخایر 
نفت آمریکا منجر شــد و با توجه به قرنطینه های جدیدی 

 که در اروپا مشــاهده می شــود، این خبر بدی بــرای بازار
 نفت بود.

افت قیمتهای نفت منعکس کننده وضعیت مشــابه در سایر 
بازارهای پرریسک بود. شاخصهای سهام آمریکا همگی نزول 
کردند و اس اند پی ۵۰۰ حدود ۲.۹ درصد کاهش ثبت کرد.

دالر آمریکا که ارز مطمئن به شــمار مــی رود، تحت تاثیر 
چشــم انداز قرنطینه ملی در آلمان و فرانســه برای مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا، ۰.۵ درصد رشــد کرد. رشد ارزش 
 دالر معامــالت نفت را برای دارندگان ارزهــای دیگر گرانتر 

ساخت.
آمریکا، روســیه، فرانســه و کشــورهای دیگر طی روزهای 
اخیر رکورد باالی ابتالی روزانه بــه کووید ۱۹ را ثبت کرده 

اند و دولتهای اروپایی محدودیتهــای جدیدی را برای مهار 
موج جدید شــیوع پاندمی وضع کرده اند. بــه گفته معامله 
گران، قیمتهای نفت از ضعیف شدن چشم انداز توافق سریع 
سیاستمداران آمریکایی در خصوص بسته کمک مالی جدید 
هم ضربه خوردند. دونالــد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز 
سه شنبه اعالم کرد که توافق بسته کمک مالی کرونا احتماال 

پس از انتخابات سوم نوامبر صورت خواهد گرفت.
در بخش عرضه هم انتظار می رود تولید نفت لیبی در هفته 

های آینده به یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
مدیر بخش بازرگانی آرامکوی ســعودی اعالم کرد اوپک و 
متحدانش پیش از این که عرضه خود را در ژانویه سال ۲۰۲۱ 
افزایش دهند، ناچار خواهند بود با مشکالت متعددی پیرامون 

عرضه دســت و پنجه نرم کنند. رابرت یاوگر، مدیر معامالت 
انرژی شرکت میزوهو در نیویورک گفت: بین آمریکا و لیبی، 
تولید نفت در چند هفته گذشــته دو میلیون بشکه در روز 
رشد کرده است و اگر اوپک پالس به این موضوع توجه کند 
که تولیدکنندگان آمریکایی در حال افزایش تولید هستند، 
در این صورت این گروه برنامه افزایش تولید به میزان حدود 
دو میلیون بشــکه در روز را در ژانویه اجرایی خواهد کرد و 
اجازه می دهــد قیمتهای نفت به میــزان قابل مالحظه ای 

سقوط کنند.
بر اساس گزارش رویترز، در این بین بازار افت موقتی تولید 
نفت آمریکا بــه دلیل تعطیلی نیمــی از تولید منطقه خلیج 
مکزیکو در آستانه وقوع طوفان گرمسیری زتا را نادیده گرفت.

به نظر می رسد کار چندانی از بانک مرکزی اروپا برای تقویت 
رشد اقتصادی بر نمی آید.

به گزارش سی ان بی سی، روند صعودی کرونا در کشورهای 
اروپایی بار دیگر باعث نگرانی از نامتعادل شــدن چشم انداز 

اقتصادی قاره سبز شده است.  
دریک شــوماخر- کارشــناس بازار در موسسه ناتیکسیس 
گفت: انتظار ما این اســت که بار دیگر شاهد افزایش ریسک 

های موجود بر ســر راه اقتصاد اروپا باشیم و داده های اخیر 
تورم در ســطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا نیز نشــان می 
 دهد شــرایط اقتصادی کشــورها در حال به هــم ریختن 

بیشتر است.  
قرنطینه های سراسری که به ویژه در فصل تابستان عملکرد 
اقتصادهای اروپایی را به شــدت تحت تاثیر قرار داد احتماال 
در زمستان نیز مجددا برقرار خواهند شد اما بر خالف سری 

قبل که بانک مرکــزی اروپا با طیف وســیعی از اقدامات از 
جمله کاهش نرخ بهره، برنامه خرید اوراق گسترده و تزریق 
نقدینگی بدان پاسخ داد، احتماال این دفعه با محدودیت های 

بیشتری مواجه خواهد شد.  
در شرایط فعلی کریستین الگارد- رییس بانک مرکزی اروپا 
کار ســختی برای متقاعد کردن رهبران اروپا برای همراهی 
مالی بیشتر در مقابله با بحرانی که بدترین بحران اقتصادی 

اروپا از جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود خواهد 
داشــت. یکی از اصلی ترین کانون هــای توجه فعاالن مالی 
اروپایی نرخ تــورم خواهد بود که طبق هــدف گذاری بانک 
مرکزی اروپا باید به دو درصد برســد اما اکنون حدود صفر 
اندازه گیری شــده اســت. این احتمال وجود دارد که بانک 
مرکزی اروپا به مانند همتای آمریکایی خود وادار شود هدف 
گذاری تورمی را کنار بگذارد. در مدل جدید سیاستی فدرال 

رزرو اجازه داده خواهد شد تا نرخ تورم از دو درصد عبور کند.  
کریس ویلیامسون- اقتصاددان ارشد در موسسه آی اچ اس 
مارکیت گفت: اگرچه آمارها بیانگر افزایش تدریجی ســطح 
تولیدات و کسب و کارهای اقتصادی هستند اما هنوز تقاضا 
چه در سطح داخلی و چه در ســطح خارجی رشد چندانی 
نداشــته و این مســاله دارای تبعات ســنگینی برای بخش 

خدمات است.  

درحالی ارزش واقعی ســهام عدالت به کمتر از ۱۰ 
میلیون تومان رسیده است که در این محاسبه، قیمت 
سهام شرکتهایی که افزایش سرمایه داشته اند بعد از 
افزایش ســرمایه در نظر گرفته شده اما تعداد سهام 

همان تعداد قبلی لحاظ شده است.
به گزارش ایســنا، پس از آزادســازی سهام عدالت، 
مشــموالن این ســهام که روش مســتقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با 
مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش 

واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند. 
طی این مدت ارزش واقعی ســهام عدالت با توجه به 
وضعیت شاخص بورس افزایش یا کاهش داشته است. 
برای مثال ارزش این سهام در تاریخ ۳۱ شهریورماه، 
کمی بیشــتر از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان، در 
تاریخ چهارم شهریورماه کمی بیشتر از ۱۴ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان و در تاریخ ۱۳ مردادماه، کمی بیشتر 

از ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
بر این اســاس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش 

دارایی که مربوط به ششم آبان ماه  است، ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان کمی 
بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰  تومان است. همچنین ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۰۰ هزار تومانی، 
کمی بیشتر از ۱۴ میلیون تومان است. البته باید توجه 
داشت  در این محاسبه، قیمت سهام شرکت هایی که 
افزایش سرمایه داشته اند بعد از افزایش سرمایه در 
نظر گرفته شده اما تعداد ســهام همان تعداد قبلی 

لحاظ شده است.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، متوسط قیمت 
مهرماه مسکن را در مناطق ۲۲ گانه تهران اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رامین 
گوران اوریمی افزود: با رصدی که از معامالت انجام شده 
در امالک و بنگاه های مسکن تهران در ماه گذشته انجام 
دادیم منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۵۶ میلیون و 
۸۷۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع بیشترین قیمت را 

به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: در این مدت، متوســط قیمت هر متر 
مربع ملک مسکونی در منطقه دو، ۴۲ میلیون و ۲۹۸ 
هزار تومان، منطقه سه؛ ۵۰ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان، 
منطقه چهار، ۲۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان، منطقه 

پنج، ۳۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان، منطقه شش، ۳۸ 
میلیون و ۶۴۵ هزار تومان، منطقه هفت، ۲۴ میلیون 
و ۷۲۸ هزار تومان، منطقه هشت، ۲۴ میلیون و ۵۰۹ 
هزار تومان، منطقه نه، ۱۹ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان، 
منطقه ده، ۱۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان، منطقه یازده؛ 
۱۷ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان و منطقه دوازدهم، ۱۴ 

میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده است.
گوران گفت: همچنین در این مدت متوسط قیمت هر 
متر مربع ملک مسکونی در منطقه سیزده، ۲۳ میلیون 
و ۳۸۵ هزار تومان، منطقه چهارده، ۱۹ میلیون و ۳۸۹ 
هزار تومان، منطقه پانزدهم، ۱۴ میلیون و ۴۱۳ هزار 
تومان، منطقه شانزده؛ ۱۳ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان، 

منطقه هفده؛ ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، منطقه 
هجده؛ ۱۲ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان، منطقه نوزده؛ ۱۴ 
میلیون و ۱۳۲ هزار تومان، منطقه بیست؛ ۱۲ میلیون و 
۹۶۵ هزار تومان و در منطقه بیست و یک؛ ۱۸ میلیون 
و ۹۴۹ هزار تومان بوده اســت. وی افزود: در این مدت 
متوسط قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در منطقه 

۲۲ تهران؛ ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان بوده است.
گوران گفت: قیمت های یاد شــده براساس معامالت 
انجام شده در سطح امالکی های شهر تهران استخراج 
شده و قیمت هایی که بعضاً بیش از مقدار شده در محافل 
گفته می شــود فقط در حد حرف بوده و براساس این 

صحبت ها، معامله مکتوبی صورت نگرفته است.

بیت کویــن مجددا به زیــر ۱۳ هــزار و ۵۰۰ دالر 
بازگشت. به گزارش ســی ان بی سی، فشار فروش 
باعث توقف رونــد صعودی بیت کوین شــد اما با 
وجود این کاهش، بازدهــی هفتگی محبوب ترین 
ارز دیجیتالــی جهان به ۲.۸۱ درصد رســید. طی 
۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت ریزش ۳.۳۸ 
درصدی به ۱۳ هزار و ۱۲۴.۴۴ دالر رسید. باالترین 
رکورد ثبت شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز 
هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۷ بوده که در آن این ارز 

به قیمت ۱۹ هزار و ۷۸۳.۰۶ دالر رسید اما تنها کمی 
پس از آن این ارز با ریزشی شدید حدود یک سوم 

ارزش خود را از دست داد.  
برخی از نهادهای معتبر جهانی در روزهای گذشته 
روی خوشی به ارزهای دیجیتالی نشان داده اند تا 
جایی که بانک مرکزی روسیه از آغاز طرح پایلوت 
روبل دیجیتالی در سال آینده و بانک مرکزی چین 

از موفقیت تراکنش های اولیه خبر داده اند.  
هر چند برخــی از منابع از پیشــرفت های جدید 

دارویــی در مقابله بــا کرونا خبر داده انــد،  با این 
حال شــمار مبتالیان به کرونا در جهــان بار دیگر 
روندی صعودی به خود گرفته اســت و بسیاری از 
کارشناســان نگران بروز مــوج دوم همه گیری به 
صورت جهانی در پاییز هســتند. تاکنون بیش از 
یک میلیون و ۱۷۶ هزار نفر در سراسر جهان جان 
خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ از دست داده اند و 
بیم افزایش محسوس شمار قربانیان با تشدید روند 

فعلی وجود دارد.

با وحشت از تشــدید مجدد شیوع ویروس 
کرونا و نگرانی از تاثیر آن بر اقتصاد جهان، 
سهام وال استریت به شدت سقوط کردند. به 
گزارش سی ان بی سی، با وحشت از تشدید 
مجدد شیوع ویروس کرونا و نگرانی از تأثیر 
آن بر اقتصاد جهان، ســهام وال استریت به 
شدت سقوط کردند. میانگین صنعتی داو 
جونز ۹۴۳.۲۴ واحد یا ۳.۴ درصد ســقوط 
کرد و بــه ۲۶٫۵۱۹.۹۵ واحد بازگشــت. 
اس اندپــی ۳.۵ درصد یــا ۱۱۹.۶۵ واحد 
ســقوط کرد و به ۳٫۲۷۱.۰۳ واحد رسید 
در حالی که کامپوزیت نزدک ۳.۷ درصد یا 

۴۲۶.۴۷ واحد از دست داد و به ۱۱٫۰۰۴.۸۷ 
واحد بازگشت. این بدترین سقوط داوجونز 
و اس اندپی از ۱۱ ژوئن تا کنون بود. داده های 
نگران کننده دانشگاه جان هاپکینز نشان 
داد که متوسط تعداد مبتالیان جدید روزانه 
در آمریکا در حال افزایش است و در هفته 
گذشته به رکورد ۷۱٫۸۳۲ نفر رسیده است. 
از سوی دیگر در بیش از ۳۰ ایالت آمریکا نرخ 
بستری شدن به ۵ درصد افزایش یافته است. 
چنین افزایشــی در تعداد مبتالیان روزانه 
زمزمه هایی برای وضع قرنطینه مجدد را به 

راه انداخته است.

مقامات بحرینی مدعی انتقال غیرقانونی 
وجوه از طریق سیستم سوییفت شده اند.

به گزارش خبرگــزاری دولتی بحرین، 
دادگاه عالی این کشــور از محکومیت 
تعدادی از مدیــران فیوچر بانک به پنج 
سال حبس و پرداخت یک میلیون دینار 
بحرین جریمه خبر داده است. مقامات 
بحرینی با طرح اتهــام واهی علیه بانک 
های ایرانی مدعی پولشویی میلیاردها دالر 
توسط بانک مرکزی ایران از طریق شعب 
بانک فیوچر در کشور بحرین شده و آن را 

ناقض قوانین دانسته اند. 

دادگاه بحرینی در مجموع ۳۷ میلیون 
دینار بحرین جریمه علیه بانک مرکزی 
و تعدادی از بانک های ایرانی اعالم و هم 
چنین دستور به استرداد ۱۱۲ میلیون 
دالر از وجوهی داده که به ادعای مقامات 
این کشور، غیرقانونی منتقل شده است. 

از زمان آغاز تحقیقــات تاکنون مقامات 
بحرینــی ۲۸۱ میلیون دینــار بحرین 
جریمه در پرونده فیوچر بانک اعالم کرده 
اند و به گفته آن ها تحقیقات در خصوص 
نقض قوانین مقابله با پولشویی و تامین 

مالی تروریسم ادامه دارد.

سقوط قیمت نفت رکورد زد

اقتصاد اروپا در بن بست

ماجرای کاهش ارزش سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان چیست؟

متوسط قیمت مسکن در ۲۲ منطقه تهران اعالم شد

ترمز بیت کوین کشیده شد

سقوط سنگین ۹۰۰ واحدی داوجونز اتهام زنی بحرین علیه بانک های ایرانی
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روزانه به طور متوسط 
۷۰ میلیون دالر در بازار 
متشکل ارزی عرضه شد

بهبود روند
 درآمدهای 
ارزی تا پایان 
سال جاری

رزم حسینی اعالم کرد

 تا ۳ ماه آینده 
کیفیت آب 

آشامیدنی تهران 
بهتر می شود
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

احتمال  بازگشت 
شوک های  ارزی 

ورود نقدینگی پنهان 
به بازار مسکن

ریزش قیمــت ارز در هفته 
گذشــته از مســیر فاکتور 
منابع ارزی شــکل گرفت. 
منابع ارزی یک فاکتور اصلی 
است که به بازار سیگنال می دهد. انتظارات کاذبی 
که در دو هفته قبل شــکل گرفت به دلیل اینکه 
کمبود ارز وجود دارد و دالر را وارد کانال ۳۰ هزار 
تومان کرد با گشایش رخ داده ارزی موجبات ثبات 
نسبی در بازار شد. در واقع گشایش در منابع عرضه 
ارز اتفاق افتاد و بخشی از ارزهای بلوکه شده با توجه 
به تحرکاتی که در دولت و بانک مرکزی با شرکای 
تجاری عراقی دیدیم و به ویژه بازگشت ارز از کانال 

صادرکنندگان ارز را...

 ســید کمیــل طیبــی، 
اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن
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تداوم  رشد نجومی  
قیمت   مسکن

در بازار خودرو 
خریدار نیست

برخی کاالهای اساسی کمیاب شد

التهاب در بازارکاالهای اساسی
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تنگنای  معیشتی 6 میلیون 
کارگر  بیکار شده  بدون  بیمه

کارگران   بدون   بیمه   چشم   انتظار    مقرری    بیکاری   هستند

کارشناسان مسکن بر این باورند که روند افزایشی 
قیمت مســکن در کمتر از شــش ماه پایانی سال 
همچنان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران ۲۴میلیون و ۲۰۰هزار 
تومان بود که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب معــادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش 
نشان می دهد. البته این آمار در حالی ارایه شده است 
که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این 
حوزه ماه هاست آمار حوزه مسکن را منتشر نمی کند. 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی این آمار را درست 
نمی داند و معتقد است که قیمت مسکن بسیار کمتر 

از آمارهای اعالم شده است...

در حالی که کاهش نرخ ارز بازارهای موازی نظیر 
خودرو را تحت تاثیر قــرار داده و زمینه را برای 
کاهش قیمت فراهم کرده است برخی خریداران 
با اعالم اینکه منتظر بازگشــت پراید به کمتر از 
صد میلیون تومان هستند خرید خود را به تعویق 
انداخته اند.  هر چند تولید پراید در ایران متوقف 
شــده اســت اما این خودرو همچنان خودروی 
شــاخص بازار برای قیمت گذاری است.قیمت 
پراید امسال افزایشــی نزدیک به هفتاد میلیون 
تومان را تجربه کرده و از محــدوده ۶۰ میلیون 
تومان به محدوده ۱۳۰ میلیون تومان ورود کرده 
 اســت. افزایش نرخ در حالی رخ داده که این رقم 

در ماه گذشته بسیار...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صنعت اعالم کرد:
بهبود روند درآمدهای ارزی تا 

پایان سال جاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به مسائل 
مطرح شده از سوی تولیدکنندگان درباره تامین 
ارز مورد نیاز بــرای واردات روغن خام گفت: روند 
درآمدهای ارزی کشــور در حال بهبود اســت و 

شرایط تا پایان سال بهتر نیز خواهد شد.
به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا به نقل از وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت، »علیرضا رزم حسینی« 
در دیدار با اعضای انجمن صنفی صنایع روغن نباتی 
ایران که در محل دفتر وزیر برگزار شد، اظهار کرد: با 
وجود جنگ اقتصادی بسیار سخت و پیچیده فعلی، 
عده ای یا این موضوع را باور ندارند و یا همت الزم را 

به خرج نمی دهند.
وی افزود: با وجود هزینه هایی تحمیل شده شیوع 
کرونا، دولت موظف به تامین اقالم بهداشتی مرتبط 
با این بیماری است اما با این وجود، نسبت به سایر 
کشورها که هیچ تحریمی متوجه آنها نیست در حد 

قابل قبولی کشور را اداره می کنیم.
رزم حسینی تصریح کرد: در شرایط موجود برخی از 
التهابات به وجود آمده در سطح بازار بیشتر متوجه 
اخبار و فضاسازی های کامالً نادرست است و انتظار 

می رود در ارائه اطالعات دقیق تر عمل شود.
وی تاکید کرد: ایجاد آرامــش در بازار و برقراری 
تعادل در تامین و توزیع کاالهای اساسی و مایحتاج 
ضروری مورد نیاز مردم در اولویت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و با جدیت این موضوع دنبال 
می شود.وزیر صمت با بیان اینکه خانواده بزرگ 
صنعت و تولید کشور همراه این وزارتخانه است، 
گفت: شــرایط موجود نیازمند افزایش همدلی 
ها و همــکاری ها بــرای جلوگیــری از هرگونه 
فضاســازی های کاذب و ایجاد التهاب در فرآیند 

عرضه و تامین نیاز مردم در سطح بازار است.
وی خاطرنشــان کرد: در نظام تصمیم گیری و 
تصمیم سازی، وزارت صمت قائل به همکاری و اخذ 
نظرات و آرا تشکل های بخش خصوصی، مجلس 

شورای اسالمی و سایر ارکان دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: با توجه به 
ظرفیت مناســب تولید روغن نباتی در کشــور 
و تمهیدات اندیشــیده شــده، بخش خصوصی 
با همــکاری ارکان دولتی مرتبــط، جهت ایجاد 
تعادل در روند تولید و تامین نیاز بازار به این کاال 

اقدام کند.

روزانه به طور متوسط ۷۰ میلیون دالر 
در بازار متشکل ارزی عرضه شد

بانک مرکزی در هفت روز نخست آبان ماه )از تاریخ 
۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹(روزانه، به طور متوســط 
۷٠ میلیون دالر ارز به صورت اسکناس در »بازار 
متشکل معامالت ارزی« در نرخ های حاشیه بازار 

عرضه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، 
این بانک در هفت روز نخســت آبان ماه )از تاریخ 
۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹( روزانه، به طور متوســط 
۷٠ میلیون دالر ارز به صورت اسکناس در »بازار 
متشکل معامالت ارزی« در نرخ های حاشیه بازار 

عرضه کرده است.
به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی 
به میزان ۵٠٠ هزار دالر در بازار مذکور، از میزان 
عرضه طی مدت یاد شــده )از تاریخ ۱ الی ۷ آبان 
مــاه ۱۳۹۹(، در مجموع فقــط ۷ درصد )حدود 
۵ میلیون دالر( توسط صرافی ها خریداری شده 
است؛ که این امر حاکی از فقدان تقاضای مؤثر در 

بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین گزارش های دریافتی از ســامانه نیما 
حاکی از این اســت که در مدت مشــابه حدود 
۶۷٠ میلیــون دالر ارز به صورت حواله توســط 

صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.

گاز خانگی در زمستان قطع نمی شود
وزیر نفت گفت: اگرچه شاید مشکالتی در تامین 
گاز وجود داشــته باشــد، اما در هیچ شرایطی 
 اجازه قطعی گاز خانگی را در زمســتان پیش رو 

نخواهیم داد.
به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه در عین 
حال مــردم را به صرفه جویــی فراخواند چراکه 

مصرف بی رویه تجاوز به حقوق دیگران است.
وی همچنین در خصوص نحوه تأمین گاز مورد 
نیاز نیروگاه ها در زمستان، افزود: نیروگاه ها برای 
چرخاندن چرخ خود از تلفیق و ترکیبی از سوخت 

مایع و سوخت گاز استفاده می کنند.
زنگنه همچنیــن درباره تشــکیل پنجره واحد 
صادرات نفت در برابر واردات کاال، گفت: تسهیل و 
تسریع در امر واردات و تهاتر کاال با نفت اصلی ترین 

مزایای طرح تشکیل این پنجره واحد است.

خبر

در حالی کــه کاهش نرخ ارز 
بازارهای موازی نظیر خودرو 
را تحت تاثیر قرار داده و زمینه 
را برای کاهش قیمت فراهم 
کرده است برخی خریداران با 
اعالم اینکه منتظر بازگشت پراید به کمتر از صد میلیون 
تومان هســتند خرید خود را به تعویق انداخته اند. به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، هر چند تولید پراید در 
ایران متوقف شده است اما این خودرو همچنان خودروی 

شاخص بازار برای قیمت گذاری است.
قیمت پراید امسال افزایشی نزدیک به هفتاد میلیون 
تومان را تجربه کرده و از محدوده ۶٠ میلیون تومان به 
محدوده ۱۳٠ میلیون تومان ورود کرده است. افزایش 
نرخ در حالی رخ داده که این رقم در ماه گذشته بسیار 
باالتر بود حاال اما ریزش قیمــت دالر و پیش بینی 
کاهش نرخها تا کف کانال بیست هزار تومان از سوی 
برخی کارشناسان، این شائبه را در بازار خودرو تقویت 
کرده است که قیمت ها در آستانه شکستن و ریزش 
هستند. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو نیز امروز در گفتگوهای رسانه ای  خود بر این 
نکته صفحه گذاشته است که ریزش قیمت ارز تاثیری 

مستقیم بر ریزش بهای خودرو دارد.
آنچه فعاالن مورد اشاره قرار می دهند این نکته است 

که کاهش قیمت ها در بازار خودرو تا زمان رسیدن 
بازار ارز به ثبات ادامه خواهد داشت.

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران درباره قیمت های 
جدید، پس از ریزش نرخ ارز گفته است: در دوران 
اوج  افزایش نرخ ارز  شــاهد افزایش شدید قیمت 
خودرو بوده ایم که  با کاهش قیمت دالر نرخ خودرو 
نیز روند نزولی را در پیش گرفــت، به عنوان مثال 
خودرو ســایپا ۱۳۱ که قیمــت آن ۱۲۸ میلیون 

تومان بود در حال حاضر به نرخ ۱٠۵ میلیون تومان 
رسیده است، همچنین ســایپا ۱۵۱ که قیمت آن 
۱۴۵ میلیون  تومان بود با کاهش نرخ ارز به ۱۱۵ 

میلیون تومان کاهش یافت.

کدام خودروها سی میلیون ارزان شدند؟
به گفته فعاالن این صنف در اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی کوییک از ۱۹٠ میلیــون تومان به ۱۶٠ 

میلیون تومان رســید که حدود ۳٠ میلیون تومان 
نرخ آن کاهش یافته است البته  پژو ۲٠۶ تیپ ۲  نیز 
با کاهش ۳٠ میلیون تومانی از قیمت ۲۵٠ میلیون 
تومان به نرخ ۲۲٠ میلیون تومان رســید. خودرو 
ســمند ال ایکس هم اکنون به  نرخ  ۲۱٠ میلیون 
تومان رسیده است که در زمان اوج  افزایش قیمت 

۲۴٠ میلیون تومان بوده است.

معامله گران درباره آینده بازار چه می گویند؟ 
هر چند قیمت ها کاهش یافته و شمار فروشندگان 
افزایش محسوسی را تجربه کرده است اما همچنان 
خریداری در بازار نیست و خریداران واقعی به استناد 
اینکه قیمت ها کاهش بیشتر خواهد یافت، خرید 
خود رت به تعویق می اندازند.بییاری معتقدند حتی 
نرخ هایی در محدوده ســی میلیون تومان پایین تر 
از هفته های گذشته نیز نرخ های واقعی نیستند و 

قیمت ها کمتر از این میزان است.
موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران نیز در جواب 
این سئوال که آیا دریافت مشــتریان در خصوص 
کاهش بیشتر تره ها درست است یا خیر،می گوید: به 
طور کلی بازار خودرو در رکود کامل  به سر می برد و 
با ادامه دار بودن ریزش نرخ ارز، قیمت خودرو روند 
نزولی خواهد داشــت و امکان دار اگر نرخ دالر به 
کانال ۲۷ هزار تومانی و کمتر برسد قیمت پراید به 

زیر ۱٠٠ میلیون تومان کاهش یابد.

پراید آماده بازگشت به نرخ کمتر از صد میلیون تومان

در بازار خودرو خریدار نیست

روحانی:
 تا ۳ مــاه آینــده کیفیت آب 

آشامیدنی تهران بهتر می شود
رییس جمهوری گفت: ظرف دو تا سه ماهه آینده 
حدود یک میلیون نفر از مردم تهران احســاس 
خواهند کرد کیفیت آب آشامیدنی که در اختیار 
آنها قرار گرفته، بهتر شده  است. حسن روحانی طی 
سخنانی در آیین آغاز بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت نیرو در استان های تهران و هرمزگان گفت: 
کار بزرگی است که ظرف دو تا سه ماهه آینده حدود 
یک میلیون نفر از مردم تهران احساس خواهند کرد 
کیفیت آب آشامیدنی که در اختیار آنها قرار گرفته، 
بهتر شــده و این تصفیه خانه بعد از تصفیه خانه 
هفتم که سال گذشته افتتاح شد، جزو افتخارات 

دولت است که امروز به بهره برداری می رسد.
وی افــزود: اجرای ۵۲ کیلومتر رینگ آبرســانی 
تهران  کاری ارزشمند است و اگر در شرایط سخت 
آبرسانی در تهران ایجاد مشکل شود، می توانیم آب 
را منتقل کنیم. رییس جمهوری تصریح کرد: در 
سال ۹۲ و سال اول فعالیت دولت در شرق تهران 
دچار مشکل آبرسانی شدیم که اقداماتی در اولین 
بخش تصفیه خانه هفتم و سد ماملو انجام شد و 
االن شرایط بهتر شــده و اگر در بخشی از تهران 
دچار مشکل شویم، می توانیم آب را از یک بخش 

به بخش دیگر تهران بزرگ منتقل کنیم.
روحانی یادآور شــد: در زمینه تامین آب تهران، 
حدود ۹٠٠٠ کیلومتر لوله کشــی آب انجام شده 
اســت تا برای مردم آبرسانی شــود. عالوه بر این 
تصفیه خانه های بزرگی در تهران افتتاح شده است 
برای اینکه مردم تهــران بیش از یک میلیارد متر 

مکعب آب مصرف کنند که رقم بزرگی است.
وی افزود: بیش از ۷٠ درصد از آب تهران از آب های 
سطحی است و کیفیت آب تهران از باکیفیت ترین 
آب ها است. کمتر در شهرهای دنیا سراغ داریم که 

مردم از چنین آب باکیفیتی برخوردار شوند.

نوبخت:
بخش عمده تامین منابع مالی در اصالح 

ساختار بودجه مربوط به مالیات است
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عمده 
منابعی که در اصالح ســاختار بودجه اســتفاده 
می شود مربوط به مالیات است، گفت: از تصویب 
اصالح ساختار بودجه در مجلس استقبال می کنیم.
»محمدباقر نوبخت« در حاشیه جلسه هیات دولت 
در جمع خبرنگاران درباره اصالح ساختار بودجه 
سنواتی کشور، افزود: اخبار خوشی از مجلس شورای 
اسالمی و عزم نمایندگان در اجرای برنامه اصالح 
ساختار بودجه، وجود دارد.  وی افزود: سازمان برنامه 
و بودجه دو سال است که در چند جلد به طور کامل 
برنامه اصالح ساختار را تهیه کرده است؛ قرار بود این 
برنامه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب 
شود، اما به دلیل اینکه در این شورا اتفاق نظر درباره 

برنامه پیشنهادی وجود نداشت تصویب نشد. 
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما از تصویب 
اصالح ساختار بودجه در مجلس استقبال می کنیم 
و مجلس نیز نظر دارد که بخشــی از این برنامه در 
الیحه بودجه ۱۴٠٠ گنجانده شود. وی خاطر نشان 
کرد: حتی بیش از آنچه که مجلس شورای اسالمی بر 
اصالح ساختار در الیحه بودجه سال آینده توجه دارد، 
ما انجام می دهیم.  نوبخت در توضیح اصالح ساختار 
بودجه گفت: اولین ویژگی اصالح ساختار در ارتباط 
با موضوع منابع اســت، عمده منابعی که در اصالح 
ساختار بودجه استفاده می شود مربوط به مالیات 
است. رییس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در 
حال حاضر نیز اصالح قانون مالیات های مستقیم در 
دستور کار مجلس و دولت است و مجلس می تواند 
در فرآیند تصویب الیحه ۱۴٠٠ آن را تصویب کند.  
وی افزود: موضوع دیگر مربوط به هزینه هاســت، 
بخشی از هزینه هایی که االن انجام می شود به دلیل 
تعدد و کارهای موازی دستگاه ها است اگر مجلس 
بتواند برای دســتگاه هایی که کار واحد دارند این 
قانون را اجرایی کرده و مشکالت را رفع کند، دولت 
حمایت می کند. نوبخت درباره منابع حاصل از فروش 
فرآورده های نفتی سال گذشــته، گفت: بخشی از 
فروش فرآورده های نفتی ســال قبل که قرار بود تا 
اسفندماه ۹۸ به حســاب خزانه واریز شد، به دلیل 

تحریم و مشکالت دیگر در سال ۹۹ وصول شد.  
وی افزود: به دلیل اینکه نمی توانیم درآمد سال ۹۹ 
را برای سال ۹۸ هزینه کنیم، بنابراین مقرر شد برای 
طرح هایی استفاده شود که تا پایان سال به اتمام برسد. 
موجودی نقدینگی این درآمد که حدود چهار هزار 
میلیارد تومان بود که تاکنون سه هزار و ۷۵٠ میلیارد 
تومان برای طرح های گرمســیری، آب های مرزی، 
خطوط ریلی و جاده ها و عمده طرح های اساســی 
تخصیص داده شد.  رییس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: لیست تخصیصی ها منتشر می شود و تلقی های 

دیگر به جهت ناکافی بودن اطالعات، دقیق نیست.

اخبار
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- این روزها تولیدکنندگان لوازم خانگی خواســتار افزایش مجدد قیمت 
محصوالت خود ناشی از شرایط روز اقتصادی هستند، افزایش قیمت هایی 
که شاید در وهله نخست عامل رکود بازار و از دست رفتن مشتریان به نظر 
برسد، اما تحقق نیافتن آن نیز می تواند مشکل تعطیلی کارخانجات و از دست 

رفتن اشتغال را به دنبال داشته باشد.
در روزهای گذشته »عباس هاشمی«، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
در گفت وگویی اظهارداشت: در هم سنجی با پارسال به طور متوسط قیمت 
آلومینیوم ۱۵۴درصد، فوالد ۲۱۲ درصد، برنــج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ 

درصد رشد داشته است.
وی گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خردادماه 
امسال مجاز شدند قیمت های خود را نزدیک به ۲۵ درصد افزایش دهند. 
همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه 

امسال نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.
این مساله سبب شده تا یک بار دیگر در سال جاری، موضوع افزایش قیمت 
لوازم خانگی مطرح شود. افزایش قیمت هایی که سبب شده شاهد اشباع 

انبارها و در مقابل کسادی معامالت باشیم.
البته به گفته »اکبر پازوکی«، دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان لوازم خانگی 
تهران، اکنون هیچ کمبود عرضه ای در بازار وجود ندارد و شرکت های داخلی 

با حداکثر توان خود مشغول تولید هستند.
وی گفت:  در هفته های گذشته به دلیل ایام محرم و صفر، تقاضا برای خرید 
کاهش داشته و شاید خانواده هایی که فرزندانشان در آستانه ازدواج هستند 

تنها خریداران واقعی این روزهای بازار باشند.
»محمدرضا حســومیان«، مدیر بازاریابی و فروش یک شــرکت مطرح 
تولیدکننده لوازم خانگی، در این زمینه بــه ایرنا گفت: بخش عمده بهای 
تمام شــده محصوالت تولیدی شــامل مواد اولیه و قطعاتی اســت که از 

تامین کننده های داخلی و خارجی تهیه می شود.
وی بیان داشت: در ماه های اخیر تامین این مواد و قطعات از داخل و خارج 
با مشکالتی همراه شده که شامل افزایش قیمت از سوی تامین کنندگان 
داخلی و تغییر شدید نرخ برابری ارز است که دومی، افزایش قیمت مواد و 

تجهیزات خارجی را به دنبال داشته است.

)High Tech( وابستگی به قطعات هایتک
حسومیان یادآورشــد: محصوالت تولیدی این شــرکت به طور متوسط 
وابستگی ۵٠ درصدی به خارج از کشور دارد، در این زمینه وابستگی ها در 
ورق استنلس استیل مورد استفاده در تولید سینک ظرف شویی و همچنین 

قطعات هایتک و الکترونیکی به مراتب بیشتر است.
وی افزود: نه تنها امروز نرخ ارز گران شده، بلکه مواد اولیه مورد نیاز تولید با 
قرار گرفتن در اولویت های ۲۲ و ۲۳ ، در عمل تخصیص ارز بسیار کمی دارند.

این مدیر بازاریابی و فروش ادامه داد:  امروز تخصیص ارز بسیار کمتر از آنچه 
مورد نیاز است در صنعت لوازم خانگی اتفاق افتاده، هرچند مسووالن بانک 

مرکزی قول هایی برای بهبود اوضاع داده اند.
وی به کم و محدود شــدن مواد اولیه مورد نیاز نیز به عنوان مشکلی دیگر 
اشاره کرد، اما در عین حال گفت: این مســاله می تواند به معنای افزایش 
عمق داخلی سازی محصوالت باشد که نیاز به مواد اولیه خارجی را کمتر 

کرده است.

حسومیان یادآورشد:  در شرکت متبوعش، به ویژه در تولید اجاق گاز گام های 
خوبی در زمینه داخلی سازی برداشته شده، با این حال در برخی محصوالت 
مثل سینک وابستگی ۸٠ درصدی در تامین مواد اولیه به خارج وجود دارد و 

داخلی سازی آن بسیار سخت است.
وی خاطرنشــان کرد:  به دلیــل روی آوردن تولیدکننــدگان داخلی به 
داخلی سازی، تامین کنندگان با حجم باالیی از تقاضای مواد اولیه مواجه 
شده اند که توان پاسخ گویی به همه آنها را ندارند و همین مساله و کمبودها، 

به افزایش قیمت ها دامن زده است.
این مدیر بازاریابی ادامه داد:  جذاب شــدن صادرات این مواد و تجهیزات و 
تنظیم کردن قیمت ها بر اساس نرخ های جهانی، از دیگر مشکالت موجود 

است که هزینه تمام شده لوازم خانگی را با افزایش مواجه کرده است.
وی در عین حال معتقد اســت با مدیریت زنجیره تامین می توان از فشار 

هزینه ها کاست.

باال رفتن قیمت ها و ترس از کاهش مشتریان
»رضا محبی«، مدیر روابط عمومی این شــرکت نیز می گوید:  آخرین بار 
خردادماه امسال درخواست افزایش متوسط ۳٠ درصدی قیمت محصوالت 
به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شد که مورد 

موافقت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط بازار و قدرت خرید مردم، حاشیه سود 
محصوالت این شرکت به صفر نزدیک شده است.

محبی با بیان اینکه هنوز درخواست جدیدی برای افزایش قیمت از سوی 
شرکت ارائه نشده، تاکیدکرد:  باال بردن قیمت ها، شاید به قیمت از دست 

رفتن مشتریان تمام شود.
وی در عین حال گفت: مشکالت یادشده، برخی محصوالت را در سال های 
گذشته با توقف تولید همراه کرده است، به طوری که اکنون مایکروویو و فر 
ایرانی به تعداد انگشت شمار در ماه تولید می شود، همچنین به دلیل سختی 
تامین برخی مواد مورد نیاز پکیج، تولید آن کاهش یافته و قیمت آن در بازار 

به شدت افزایش داشته است.

رشد جهشی دالر و زیان دهی شرکت ها
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز از درخواست 

این انجمن برای افزایش قیمت ها به سازمان حمایت خبر داد.
»محمدرضا شهیدی« یادآورشد:  در دو ماه گذشته، شاهد رشد جهشی و 
غیرمتعارف نرخ ارز بودیم، این در حالی است که با قیمت های قبلی برخی 
تولیدات وارد مرحله زیان دهی شده اند و برخی دیگر نیز حداقل سودآوری 

را دارند.
وی گفت: آخرین بار خردادماه امســال مجوز افزایش ۲۵ تا ۳٠ درصدی 
قیمت ها را دریافت کردیم، اما با توجه به دالیل ذکر شــده و به ویژه رشد 
جهشی نرخ دالر، شــرکت ها وارد زیان دهی شــده و به تعطیلی کشیده 

می شوند.

کاهش قیمت هایی که به دست مصرف کننده نمی رسد
شهیدی با انتقاد از مسووالنی سازمان حمایت که تولیدکنندگان را ملزم 

به ارائه محصوالت به مصرف کنندگان با قیمــت های پایین تر می کنند، 
تاکیدکرد: بسیاری از محصوالت با این قیمت ها به دست مردم نمی رسد، زیرا 
تولیدکننده محصول خود را روانه بازار می کند، اما بازاریان متناسب با عرضه، 

تقاضا، نرخ ارز و غیره قیمت گذاری می کنند.
وی اظهارداشت: این رویه و شعار »گران نفروشید«، به ضرر تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان بوده و فقط برای دالالن، واسطه ها و محتکران منفعت دارد.
این مقام صنفی معتقد است که در شــرایط کنونی و همه مشکالتی که 
دولت مردان با آنها مواجه اند، دولت باید به کنترل چند کاالی اساسی و مورد 
نیاز مردم بپردازد و با فشار آوردن برای کاهش قیمت سایر محصوالت، زمینه 

را برای رانت، عدم فروش و پنهان کاری عده ای دیگر مهیا نکند.

مخاطرات عدم افزایش منطقی قیمت ها
»حمیدرضا غزنوی«، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به 
ایرنا گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قطعات و همچنین 
مواد اولیه خارجی )به واسطه رشد قیمت ارز(، افزایش قیمت محصوالت 

لوازم خانگی اجتناب ناپذیر است.
وی بیان داشت: زمانی که شرکت متبوعش درخواست افزایش قیمت به 
ســازمان حمایت ارائه داده بود دالر در محدوده ۱۶ هزار تومان بود، اما در 
ادامه مجبور به تامین نهاده ها و مواد اولیه بــا دالر ۲۷ هزار تومانی و حتی 

۳۱ هزار تومانی شد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه هنوز درخواست 
افزایش قیمت ها از سوی سازمان حمایت در دست بررسی است، تاکیدکرد:  
اگر تولید به دلیل عدم افزایش قیمت و نبود صرفه اقتصادی با مشکل مواجه 

شود، کاهش تولید موجب افزایش مجدد قیمت ها خواهد شد.
وی با بیان اینکه در شرکت متبوعش تولید هر دو دسته لوازم خانگی لوکس 
و ارزان قیمت برای همه اقشار در دستور کار است، از جابجایی تیراژ تولیدات 
به سمت تولیدات ارزان تر خبر داد و گفت: این گروه صنعتی تولید سبدی 
متشکل از پنج قلم لوازم خانگی به تعداد پنج هزار دستگاه با متوسط قیمتی 
هر سبد ۱٠ میلیون تومان برای جامعه هدف کمیته امداد امام)ره( اجرایی 

کرده است.
غزنوی تاکیدکرد: این سبد خاص با ارز ۱۶ هزار تومانی تولید شده، هرچند 
هنوز ارز آن تامین نشده است، اما در ادامه در نظر داریم تا پایان سال تولید 

آنها را به ۱.۵ میلیون دستگاه )۳٠٠ هزار دستگاه از هر محصول( برسانیم.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباس شویی و یخچال 

و فریزر در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
مطابق این آمارها، در ۶ ماهه نخست امسال ۵۹٠ هزار و ۵٠٠ دستگاه انواع 
تلویزیون در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با ۶ ماهه نخست ۹۸ رشد 

۸۴ درصدی نشان می دهد.
در مدت یاد شده، تولیدکنندگان داخلی ۹۱۹ هزار و ۶٠٠ دستگاه یخچال 
و فریزر تولید کردند که در هم سنجی با پارسال رشد ۳۷.۱ درصدی داشته 

است.
تولید ماشین لباس شویی نیز در نیمه نخست امسال رشد ۵۴.۵ درصدی 
 در مقایســه با مدت مشــابه پارســال تجربه کرد و به ۴۵۴ هزار و ۱٠٠ 

دستگاه رسید.

به دنبال اعالم فســادپذیری بیش از ۲٠٠ هــزار تن برنج 
رسوبی در گمرک و بنادر کشور و عدم اقدام به موقع از سوی 
دستگاه های مربوطه برای ترخیص این محصول، معاون فنی 
گمرک اعالم کرد: با وجود گزارش هایی که در این رابطه به 
مراجع ذیربط اعالم شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای 
این حجم از برنج صادر نشده است و گمرک بدون ارائه کد 
رهگیری بانک امکان صدور مجوز ترخیص برنج ها را ندارد. به 
گزارش ایسنا، صاحبان برنج های دپو شده معتقدند ماجرای 
رسوب و مشکالت ترخیص این کاال از زمانی شروع شده که 
در سال گذشته با آغاز ممنوعیت فصلی واردات برنج، ترخیص 
درصدی این کاال در دســتور کار قرار گرفــت و از آن زمان 
تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنج های 
ترخیص شده بصورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر 
اقدامی نکرده  است.این روزها بحث برنج های وارداتی مانده 
در گمرک تا جایی پیش رفــت و ترخیصی صورت نگرفت 
که صاحبان این کاال ضمن گالیه از مســئوالن در گمرک، 
وزارت صمت و بانک مرکزی اعالم کردند که برنج های آنها 

در حال فاسد شدن است و دستگاه های مربوطه اقدامی در 
این رابطه نکرده اند،در عین حال که به دلیل عدم تامین ارز، 
اعتبار واردکنندگان نزد تجار خارجی نیز زیر سوال رفته و 
اعتماد آنها خدشه دار شده است.به دنبال اعالم فسادپذیری 
هزاران تن برنج در بنادر و در حالی که اذهان عمومی خواهان 
پاسخگویی دســتگاه های مربوطه از جمله گمرک، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت)صمت( و بانک مرکزی شده بودند، 

فعال گمرک نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

کاهش ۴۹ درصدی واردات برنج 
مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دپوی بیش از ۲٠٠ 
هزار تن برنج در گمرک و بنادر توضیــح داد که از ابتدای 
سال جاری تاکنون نسبت به ترخیص ۵۸٠ هزار تن برنج به 
ارزش ۵۳۳ میلیون دالر از گمرکات کشور اقدام شده است 

در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن برنج به 
ارزش بیش از یک میلیون دالر ترخیص شده بود. این آمار 
نشان می دهد که ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ وزنی 

۴۱ درصد و ارزش دالری تا ۴۹ درصد کاهش دارد.

بارها مکاتبه کردیم
وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی ترخیص بیش از ۲٠٠ 
هزار تن برنج رسوبی گفت: عدم ترخیص این برنج ها مربوط به 
ممنوعیت فصلی نیست، چراکه پیش از شروع ممنوعیت فصلی 
از ابتدای شهریورماه امسال این کاالها به گمرک اظهار شده بود و 
فقط به دلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشت. 
این در حالی است که گمرک طی چندین بار مکاتبه، فهرست 
کاالهای رســوبی از جمله برنج را بــه وزارت صمت و معاونت 
بازرگانی داخلی آن وزارتخانه اعالم کرده و آن مرجع نیز جهت 

تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارائه کرده است.

بدون کد رهگیری امکان ترخیص نیست 
معاون فنی گمرک با بیان اینکه ترخیص هر کاالیی از جمله 
همین برنج های رسوبی مشروط به اخذ مجوزهای قانونی و 
ارائه کد رهگیری بانک است، افزود: با توجه به اینکه تاکنون 
کد رهگیری بانک در رابطه با برنج صادر نشده گمرک نیز 
امکان ترخیص کاال را نداشته است. وی اشاره ای به مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص کاالهای اساسی 
از جمله برنج داشت و افزود: طبق این مصوبه گمرک می تواند 
نسبت به ترخیص درصدی از کاالهای » در صف تامین ارز 
« اقدام کند، اما با توجه به اینکــه احراز و اعالم اینکه ثبت 
سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده بانک های 
عامل اســت، این بانک ها براساس بخشنامه بانک مرکزی 
از صدور گواهــی مبنی بر قرارگیــری کاال در صف تامین 
ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی از محموله های 
کاالهای وارداتی وجود نداشته؛ در ضمن گمرک ایران هیچ 
اختیاری درخصوص ترخیص درصدی کاالهای »در صف 

تخصیص ارز « ندارد.

صنعت لوازم خانگی بر سر دوراهی رشد تولید یا افت مشتریان

واکنش گمرک به فساد برنج های دپو شده؛ مجوز ترخیص نداریم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۸ آبان ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 5 شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۳ میلیون تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 

۱۸۷۸ دالر و ۶5 سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲55 هزار و ۸۲۳ تومان است.
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فاصله گیری دولت از نقش نظارتی 
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی

یکی از وظایفی که دولت بر عهده دارد نظارت بر بازار است که این وظیفه گویا به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده است. دولت ها با نظارت مستمر بر بازارها می تواند مشکالت آن را رصد کند و برای کمبودها و افزایش قیمت های 
احتمالی برنامه داشته باشد تا وضعیت بدین گونه که مشاهده می شود رقم نخورد. متاسفانه دولت در انجام وظیفه اصلی خود که نظارت بر بازار است کم کاری می کند و در عوض در بازار نقش توزیع کننده و قیمت ساز را بازی می کند. همین 
امر موجب بر هم خوردن تعادل در بازارها شده و شرایطی ایجاد شده که هر روز خبر گرانی های بیشتر و نبود کاال را منتشر می کنیم. بنابراین دولت و وزارت صمت به عنوان متولی بازارها همانطور که اعالم می کند مردم نگران تامین کاالهای 
اساسی مورد نیاز خود نباشند باید از نظام قیمت گذاری کاالها و همچنین توزیع کنار رود و به نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری برای مدیریت بهتر بازارها برگردد. از طرف دیگر وقتی مواد اولیه در حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کاال 
که بستری شفاف را فراهم آورده انجام می شود، دولت می تواند با بررسی داده های بورس کاال نسبت به تنظیم هر چه بهتر بازار اقدام کند. دولت می تواند از طریق بورس کاال به ساماندهی طرح خرید تضمینی محصوالت کشاورزی که در 
قالب طرح قیمت تضمینی مطرح می شود، بپردازد. با تحقق این امر شاهد کشف قیمت واقعی محصوالت کشاورزی، حمایت از کشاورزان و کاهش بار مالی دولت خواهیم بود که رفته رفته باید به این سمت حرکت کنیم. این در حالی است 

که متاسفانه به علت کمبود ارز و عدم صادرات نفت از لحاظ تامین ارز مشکل به وجود آمده و این اتفاق موجب افزایش قیمت کاالها شده است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت : 
سیاست های توسعه ای در بخش مسکن ناکارآمد است و 
بحث کاهش قیمت مسکن مطرح نیست. خشایار باقرپور، 
درباره سیاست گذاری های حوزه مسکن برای افزایش 
سقف وام مسکن و اینکه آیا امکان دارد قیمت ها به گذشته 
بر گردد یا خیر گفت: بحث برگشت قیمت ها منتفی است 
و اساساً در اقتصاد ما مسبوق به سابقه نیست. وی در ادامه 
افزود: مسکن مانند بسیاری از حوزه های سرمایه ای متاثر 
از بازار ارز است و شاید بازار مسکن آخرین بازار سرمایه 
باشد که از نوسانات ارز متاثر می شود. مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های عمرانی شهر تهران همچنین تصریح کرد : 
قیمت کنونی مسکن مربوط به ۶ ماه قبل است که دالر 
۲۳ یا ۲۴ هزار تومان بود. باقرپور تاکید کرد: بازار مسکن 
برای افزایش قیمت همچنان ظرفیت دارد که نبود قدرت 

خرید جامعه این مسئله را به تاخیر انداخته است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران درباره 
تسهیالت برای خرید مسکن در قالب وام گفت: مهمترین 
سوال این است که آیا وام به عنوان یک راه حل می تواند 
جایگاه داشــته باشــد؟ وی گفت،  معتقدم وام مسکن 
مهمترین نقشــی که می تواند در بازار ایجاد کند ایجاد 

شوک یا موج افزایش قیمت اســت و یکی از موثرترین 
موضوعات بر افزایش قیمت زمین، رهن و اجاره و خرید، 
افزایش سقف وام مسکن است که طی ماه های اخیر اعالم 
شده که احتمال افزایش وجود دارد و بعد تکذیب می شود 
ولی در عمل تاثیر خود را از لحاظ روانی در بازار می گذارد 

و موجب افزایش قیمت می شود.
باقرپور با اشاره به اینکه هر خبری در بازار مسکن می تواند 
تالطم شدید ایجاد کند در خصوص میزان وام مسکن 
یادآور شد: وام مسکن برای تقویت بخش تقاضا است که 
تقویت بخش تقاضا در اقتصاد ما تاکنون جواب نداده است 
و در حقیقت منجر به فریز شدن منابع بانکی و ایجاد تورم 
و رکود تورمی شده است. وی در ادامه با اشاره به اختصاص 
وام در حوزه خودرو، چشم اندازی از بازار مسکن را تعریف 
کرد و افزود: چند سال قبل دولت یک خط اعتباری چند 
هزار میلیاردی برای تحریک بخش تقاضا در بازار خودرو 
ارائه کرد که این تسهیالت مشکلی را حل نکرد و منابع 
بانکها را به سمت معوق شــدن برد چون با تکانه های 
اقتصادی در کشور، پرداخت اقساط برای مردم مشکل 
شد و برای مسکن هم این روند وجود دارد که با تحریک 

تقاضا قیمت باال می رود.

در حالی کمبــود کاالهای 
اساسی در کشــور به وضوح 
مشخص است که وزیر صمت 
در جدیدترین اظهارنظر خود 
گفته اســت که مردم نگران 
تامین کاالهای مورد نیاز خود نباشند. کمبود روغن، 
برنج، نان و بســیاری از اقالم خوراکی مورد نیاز روزانه 
مردم در بازارها مورد اعتراض اســت و ســر و صدای 
زیادی به پا کرده است. اخبار غیررسمی هم حکایت از 
کمبود گندم و به تبع آن، کمبود آرد در کشور دارد. ولی 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با تکذیب خبر هایی 
مبنی بر کمبود گندم و آرد در کشور، گفت: هم اکنون در 
کشور کمبود آرد و گندم وجود ندارد. این در حالی است 
که در روزهای گذشته خبرهای متعددی از کمبود نان 
در استان های شمال غرب کشور و استان البرز منتشر 
شده است. اما علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت با تاکید 
بر اینکه تأمین کاالهای اساسی در سطح بازار یکی از 
مهمترین اولویت های این وزارتخانه اســت، به مردم 
اطمینان خاطر داد که نگران تأمین کاالهای مورد نیاز 

خود نباشند.
علی ربیعی، ســخنگوی دولت، نیز در نشست خبری 
خود با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد کمبود نان و 
صف های طوالنی مقابل نانوایی ها در برخی شهرهای 

ایران گفت: در روز های اخیر بحث کمبود نان در برخی 
استان ها مطرح شده بود. این موضوع در دولت هم مورد 
بحث قرار گرفت. بررسی ها نشان داد هیچ علت خاص و 
نگران کننده ای برای این مسئله منطقه ای وجود نداشته 
و هیچ کمبودی در کل کشور نداریم. این در حالی است 
که با توقف تولید یکی از بزرگترین کارخانه های تولید 
روغن، این کاال گران و کمیاب شده است. شهروندان 
از دو تا سه برابر شدن قیمت انواع روغن خوراکی خبر 
می دهند. گمرک می گوید دلیل این وضعیت، دپوی 
۶۰ هزار تن روغن خام بخاطر مشــکل تخصیص ارز 
است. این در حالی  است که دولت طی هفت ماه گذشته 
برای کنترل قیمت، به واردات روغن و دانه های روغنی 

میلیون ها دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است.

از ســوی دیگر میزان مصرف ماهیانــه برنج خارجی 
در ایران حدود ۱۵۰ هزار تن اســت کــه هم  اکنون 
کمبود ۵۰ هــزار تنی در عرضه ایــن کاال وجود دارد. 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کمبود عرضه برنج 
به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خبر 
داد. مسیح کشاورز گفت که میزان واردات برنج نسبت 
به ســال قبل ۴۸ درصد کاهش یافته اســت.به گفته 
وی تا پیش از شیوع کرونا به صورت متوسط، ماهیانه 
۲۰۰ هزار تن برنج خارجی به کشــور وارد می شــد 
که اکنون نیمی از این واردات متوقف شــده اســت. 
کشاورز دلیل کاهش واردات برنج خارجی را مشکالت 
 بانــک مرکزی بــرای تخصیص به موقــع ارز نیمایی 

دانسته است.

با وجود نبود كاالهای اساسی در بازارها دولت ادعا می كند هیچ كمبودی وجود ندارد

التهاب در بازار کاالهای اساسی
با بحران ارزی، واردات برنج 48 درصد كاهش یافت
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مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانــی وزارت صمت از 
تأمین ۷۴۱ میلیــون دالر ارز برای روغــن خام و ۶۶۴ 
میلیون دالر ارز برای دانه های روغنی در ۷ ماهه امسال 
خبر داد. صدیف بیک زاده با بیان این مطلب، افزود: عمده 
نیاز روغن کشور از مسیر واردات تأمین می شود و ضریب 
وابستگی به واردات در این کاال نسبت به کاالهای دیگر 
بیشتر اســت. وی با بیان اینکه در ســال ۱۳۹۹ برنامه 
اختصاص ۱.۵ میلیارد دالر ارز برای روغن خام را داریم، 
گفت: در این راستا باید ۱.۹ میلیون تن واردات روغن خام 
انجام شود تا بتوانیم بازار این محصول را تنظیم نمائیم.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اعالم 
اینکه بخشی از روغن مورد نیاز از محل دانه های روغنی 
وارداتی و تولید داخل تأمین می شــود، تصریح کرد: از 
حدود ۳ میلیون تن دانه روغنــی وارداتی ۱۸ درصد آن 
تبدیل به روغن خام می شود که بخشی از روغن مورد نیاز 

کشور از این محل تأمین می شود.
بیک زاده با اعالم اینکه در ۷ ماهه امسال میزان تخصیص 

ارز برای روغن خام ۹۳۳ میلیون دالر بوده است، گفت: 
همچنین در ۷ ماهه امسال ۷۷۳ میلیون دالر نیز برای 
دانه های روغنی تخصیص ارز شده است.وی اضافه کرد: 
همچنین ۷۴۱ میلیون دالر تأمین ارز برای روغن خام و 
۶۶۴ میلیون دالر تأمین ارز برای دانه های روغنی در ۷ 

ماهه امسال انجام شده است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در ادامه 
بیان کرد: این تأمین تأمین ارزها با یک وقفه معموالً یک 
ماهه تبدیل به کاال می شود و از طریق گمرکات ترخیص 
و وارد کشور خواهد شد.بیک زاده همچنین با اعالم اینکه 
برای تنظیم بازار از ذخایر راهبردی نیز استفاده خواهیم 
کرد، گفت: هر زمان جریان تأمین کاال با هر دلیل از جمله 
کمبود ارز با مشکل مواجه شود، از این ذخایر راهبردی 
استفاده می کنیم.وی اضافه کرد: موجودی ذخایر شرکت 
بازرگانی دولتی برای روغن خام مکفی می باشد و حتی تا 
چند ماه آتی در صورت اختالل در واردات می توانیم این 

محصول را در کشور تأمین کنیم.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عرضه خودرو 
در بــورس کاال احتماال منتفی می شــود، گفت: طبق 
تصمیم دولت، بخشی از خودروها توسط هیأت مدیره 
خودروســازان قیمت گذاری خواهد شد.میالد بیگی با 
بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کاال احتماال منتفی 
می شود، اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی 
برای قیمت گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، 
۵۰ درصد تولیدات شــرکت های خودروســاز توسط 
هیأت مدیره این شــرکت ها قیمت گذاری می شــود و 
قیمت ۵۰ درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین 
خواهد شد که احتماالً برای عرضه این خودروها روش 
قرعه کشی اجرایی می شــود. وی در ادامه با بیان اینکه 
دخالت مسئوالن دولتی در صنعت خودروسازی آثار و 
تبعاتی را در کشور به همراه داشته است، گفت: در تمام 
تصمیم گیری های داخل بنگاه ها اعم از تصمیم گیری در 
مورد مدیران و یا سایر تصمیمات امکان دخالت بالدرنگ 
از سوی دولت ها وجود دارد.این کارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: دولت ها هر چهار سال یک بار تغییر می کنند و 
در عین حال، وزرا نیز در میانه راه عوض می شوند، مجلس 

نیز تغییر می کند که این تغییرات باعث می شود برنامه 
جامعی برای صنعت خودرو اجرا نشــود. بیگی توضیح 
داد: هر نهادی که امکان چانه زنی با دولت داشته باشد، 
می تواند بر وضع شــرکت ها اثرگذار باشد. در عین حال 
دولت ها نیز به بنگاه های تولیدی فشار می آورند تا برخی 
اقدامات را برخالف مصالح آن شــرکت و یا کشور انجام 
دهند. به طور مثال باید در فالن کشور آفریقایی خط تولید 
خودرو بزنند، در حالی که در آن منطقه برق سه فاز وجود 
ندارد، یا اینکه خودروساز داخلی را مجبور می کنند با پژو 
یا رنو قرارداد ببندد، در حالی که نسبتش با سیاست های 
کالن صنعت کشور مشخص نیست. وی با بیان اینکه این 
تداخالت نهادهای باالدستی باعث می شود، تصمیمات 
دائماً متغیر باشد، گفت: در عین حال با نااطمینانی از سوی 
سیاست های خارجی نیز روبه رو هستیم.این کارشناس 
صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای سرمایه گذاری در 
صنایع تکنولوژیک، مدت زمان ۱۰ یا ۱۵ ساله مورد نیاز 
است، گفت: این مدت زمان و عمر سرمایه گذاری به عمر 
مدیریتی یک مدیر قد نمی دهد و به این ترتیب امکان 

تدوین یک راهبرد بلندمدت وجود ندارد. 

کارشناسان مسکن بر این 
باورند که روند افزایشــی 
قیمت مســکن در کمتر 
از شــش ماه پایانی سال 
همچنــان ادامــه خواهد 
داشت. این در حالی است که متوسط قیمت خرید 
و فروش یــک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شــهر تهران ۲۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. 
البته این آمار در حالی ارایه شــده است که وزارت 
راه و شهرســازی به عنوان متولی اصلی این حوزه 

ماه هاست آمار حوزه مسکن را منتشر نمی کند. 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی این آمار را 
درســت نمی داند و معتقد است که قیمت مسکن 
بســیار کمتر از آمارهای اعالم شده است. اسالمی 
مدعی است که متوســط قیمت مسکن در تهران 

۱۵ میلیون تومان اســت. وزیر راه وشهرسازی به 
این ســوال که با توجه به متوســط قیمت مسکن 
در تهران برنامه وزارتخانه چیست؟ اینطور پاسخ 
داده است: نباید مناطق یک و سه را در سبد آماری 
حساب کنید به این دلیل که تعداد معامالت در این 
مناطق بسیار کم اســت و خانه های این بخش ها 
جزو کاالهای لوکس به حســاب می آید و متوسط 

قیمت مسکن در تهران زیر ۱۵ میلیون تومان است. 
پیش از این نیز محمود محمــودزاده، معاون وزیر 
گفته بود: اگر آمار منطقه یک را از متوسط قیمت 
مسکن شــهر تهران حذف کنیم میانگین قیمت 
 در پایتخت به کمتر از متــری ۲۰ میلیون تومان 

می رسد.
اما در همیــن رابطه نایب رئیــس اتحادیه امالک 

تهران دربار اینکه که قیمت مســکن تا پایان سال 
چه روندی خواهد داشــت، گفت: متوسط قیمت 
مســکن در تهران حدود ۲۴ میلیون تومان است 
و پیش بینی می شــود با توجه به شــرایط تورمی 
کشور قیمت مسکن نیز افزایش یابد. این اظهارات 
عقبایی در حالی اســت که در جدیدترین گزارش 
بانک مرکزی، متوســط قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی در تهران در مهرماه به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ 

هزار تومن رسیده است.
حســام عقبائی افزود: هنوز مشخص نیست که تا 
پایان سال قیمت مسکن چقدر رشد خواهد داشت 
اما قیمت مســکن تا پایان سال رکود تورمی دارد. 
او درباره روند خرید و فروش مســکن اظهار کرد: 
بازار مسکن راکد است و علی رغم افزایش قیمت، 
خرید و فروش مسکن نسبت به ماه گذشته کمتر 
شده است. به گزارش بانک مرکزی در شهریورماه 
امســال تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی 
شــهر تهران به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
 ۶.۸ درصد کاهــش و ۲۰۳.۷ درصــد افزایش را 

نشان می دهد.

روند افزایشی قیمت مسکن در كمتر از شش ماه پایانی سال ادامه خواهد داشت

تداوم رشد نجومی  قیمت مسکن
متوسط قیمت مسکن به 3۵ میلیون تومان افزایش می یابد

ورود نقدینگی پنهان به بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

قیمت مسکن تا پایان سال به احتمال بسیار قوی همین روندی را که در تابستان طی کرده ادامه خواهد داد. این بدان معناست که در کمتر شش ماه باقی مانده از سال قیمت ها در بخش مسکن همچنان افزایشی خواهد بود. احتماال متوسط 
قیمت مسکن در تهران تا پایان سال تا متری ۳۵ میلیون تومان هم افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که تولید به مشکل برخورده، جایی به جز بازارهای ارز، طال، بورس یا مسکن باقی نمی ماند و همین مسئله باعث افزایش قیمت ها می شود. اما 
متاسفانه تا زمانی که برنامه های اقتصادی به طور کامل روشن نشود نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده بازار مسکن داشت.  اما جهش اصلی را بعد از بهار ۱۴۰۰ خواهیم داشت و رشد قیمت ها از آن زمان شروع خواهد شد. البته در آن زمان 
افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی را هم داریم. علت نوسانات بازار مسکن در دوران کرونا را نباید در درون این بخش جست وجو کرد؛ چراکه با آغاز شیوع کرونا در ایران طبیعتاً باید بخش مسکن وارد رکود می شد اما اینکه شاهد رشد 

حدود ۵۰ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم از تاثیرات اقتصاد کالن و بازارهای موازی بر بخش مسکن نشأت می گیرد.
رونق  اقتصاد بعد از کرونا بیشتر در سمت شرق خواهد بود و ایران از این رونق بهره خواهد برد. اما موضوعی که امروز موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن شده این است که نقدینگی پوشیده ای وارد کشور شده و همانطور که مشاهده می 
شود قیمت دالر را هم افزایشی کرده است. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در ماه های اخیر سرمایه های خود را به خرید ملک در ایران اختصاص داده اند که این همان نقدینگی پوشیده ای است که ذکر کردیم. بنابراین محاسبه ای که 
دولت در رابطه با میزان نقدینگی داشته است اشتباه است. ۴ هزار هزار میلیارد محاسبه نقدینگی توسط دولت درست نیست و آمار بیشتر از این است چراکه بخشی از نقدینگی در آمارها دیده نمی شود. مسکن به شکل سرسام آوری گران شده 
و این گرانی آثار منفی سیاسی با خود به دنبال دارد. همین کافی است که در یک مقطع زمانی کوتاه، دولت به بازار مسکن ورود کند تا موجب مهار گرانی شود، اما عموما ورود دولت همراه با بسته های حمایتی است که به شکل مقطعی مشکل 
مسکن را حل می کند. این طرح ها به درد جامعه ای می خورد که به طور گسترده مشکل مسکن ندارد و صرفا دهک های درآمدی محدودی برای تهیه سکونتگاه در شأن شان دچار مشکل شده اند. االن این طرح ها اجرا هم شوند و نتیجه بخش 

هم باشند، یک سال دیگر همین موقع خواهید دید که خانه گران تر خواهد شد. 
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تأمین به موقع نیاز داخلی

تامین ۷۴۱ میلیون دالر ارز برای روغن خام

به دنبال اعالم فســادپذیری بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج 
رسوبی در گمرک و بنادر کشور و عدم اقدام به موقع از 
سوی دستگاه های مربوطه برای ترخیص این محصول، 
معاون فنی گمرک اعالم کرد: با وجود گزارش هایی که 
در این رابطه به مراجع ذیربط اعالم شــده، تاکنون کد 
رهگیری بانک برای این حجم از برنج صادر نشده است و 
گمرک بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان صدور مجوز 
ترخیص برنج ها را ندارد.صاحبان برنج های دپو شــده 
معتقدند ماجرای رسوب و مشکالت ترخیص این کاال 
از زمانی شروع شده که در سال گذشته با آغاز ممنوعیت 
فصلی واردات برنج، ترخیص درصدی این کاال در دستور 
کار قرار گرفت و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی نسبت 
به تخصیص و تامین ارز برنج های ترخیص شده بصورت 
درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده  است. 
این روزها بحث برنج های وارداتی مانده در گمرک تا جایی 
پیش رفت و ترخیصی صورت نگرفت که صاحبان این 
کاال ضمن گالیه از مسئوالن در گمرک، وزارت صمت و 
بانک مرکزی اعالم کردند که برنج های آنها در حال فاسد 
شدن است و دستگاه های مربوطه اقدامی در این رابطه 
نکرده اند،در عین حال که به دلیل عدم تامین ارز، اعتبار 
واردکنندگان نزد تجار خارجی نیز زیر سوال رفته و اعتماد 
آنها خدشه دار شده اســت. به دنبال اعالم فسادپذیری 
هزاران تن برنج در بنــادر و در حالی که اذهان عمومی 
خواهان پاسخگویی دستگاه های مربوطه از جمله گمرک، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( و بانک مرکزی 

شده بودند، فعال گمرک نسبت به این موضوع واکنش 
نشان داده است.مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران با اشاره به دپوی بیش از ۲۰۰ هزار 
تن برنج در گمرک و بنادر توضیح داد که از ابتدای سال 
جاری تاکنون نسبت به ترخیص ۵۸۰ هزار تن برنج به 
ارزش ۵۳۳ میلیون دالر از گمرکات کشــور اقدام شده 
است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن 
برنج به ارزش بیش از یک میلیون دالر ترخیص شده بود. 
این آمار نشان می دهد که ترخیص برنج در سال جاری از 
لحاظ وزنی ۴۱ درصد و ارزش دالری تا ۴۹ درصد کاهش 
دارد.وی در ادامه با اشــاره به موانع پیش روی ترخیص 
بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی گفت: عدم ترخیص این 
برنج ها مربوط به ممنوعیت فصلی نیست، چراکه پیش از 
شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریورماه امسال این 
کاالها به گمرک اظهار شده بود و فقط به دلیل عدم ارائه 
کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشت. این در حالی 
است که گمرک طی چندین بار مکاتبه، فهرست کاالهای 
رسوبی از جمله برنج را به وزارت صمت و معاونت بازرگانی 
داخلی آن وزارتخانه اعالم کــرده و آن مرجع نیز جهت 
تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارائه کرده 
است.معاون فنی گمرک با بیان اینکه ترخیص هر کاالیی 
از جمله همین برنج های رسوبی مشروط به اخذ مجوزهای 
قانونی و ارائه کد رهگیری بانک است، افزود: با توجه به 
اینکه تاکنون کد رهگیری بانک در رابطه با برنج صادر 

نشده گمرک نیز امکان ترخیص کاال را نداشته است.

عرضه خودرو در بورس احتماال منتفی می شود

مجوز ترخیص نداریم

واکنش گمرک به فساد برنج های دپو شده

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران:

وام مسکن در قدرت خرید تاثیری ندارد
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در مورد ریزش مسافران تاکسی های اینترنتی نظرهای مختلفی دارند؛ برخی 
معتقدند تعداد متقاضیان کم نشده ولی رانندگان به دلیل پایین بودن کرایه ها، 
درخواست ها را نمی پذیرند، در مقابل، گروهی اعتقاد دارند کرایه ها باالست و 

خیلی ها توان پرداخت ندارند.
در این گزارش، رضا الفت نســب، عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی کسب 
و کارهای مجازی با اشاره به اینکه این اتحادیه تاکنون ۱۴۰ مجوز تاکسی 
اینترنتی صادر کرده اســت، گفت که حداقل ۶۰ مورد از آنها، در شهرهای 
مختلف فعال هستند. او همچنین مدعی شد که مسافران برخی از تاکسی های 
اینترنتی از زمان شیوع کرونا، به طور میانگین بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ریزش 

داشته و در برخی شهرها این عدد به ۹۰ درصد هم رسیده است.

کرایه ها پایین و کمیسیون ها باالست
گروهی از مخاطبان از ارزانی کرایه ها، باال بودن کمیسیون ها و نداشتن بیمه 

گالیه دارند.
»… با این گرانی، کرایه رو می زنه ۵۵۰۰، آخه هزینه های سرســام آور رو 
نمی بینید حداقل با این درآمد هنگفت و بدون هزینه یه کار کوچک برا راننده 
می کردید. هزینه تلفن، بنزین، اینترنت، قطعات و مکالمه … در واقع نگاه کنی 
راننده بدبخت کار می کنه، بدبختی می کشه، بعد از دو ماه دو برابر کارکردش 

باید به تعمیرگاه بده.«
»تو شهر سمنان، عالوه بر همه  مشکالت از قبیل کرایه کم و گرونی قطعات، 
پلیس تاکسی های اینترنتی را جریمه می کنه و می گه قانونی نیست. انگار 

سمنان از بقیه مملکت جداست، هیچ کس هم اقدامی نمی کنه.«
»کاکو ای کرایه ها برای راننده نمی صرفه… ولی رانندگان بیچاره از سر اجبار 
این کار رو می کنن… هر چه در می یارن می شه پورسانت، استهالک، سوخت 
… مســافرای محترم هم گوجه می خرن کیلو ۸۰۰۰تومن، ولی زورشون 
می یاد کرایه ماشین بدن … به خدا پول بنزینش هم درنمی یاد … چه رسد 

به استهالک…«
»… در مورد این که چرا تاکسی اینترنتی با این گرانی و این کرایه کم، باید 
بیشتر از آژانس پورسانت بگیره هم بنویسید، خداییش آژانس ۱۰ تا ۱۵ درصد 
داره می گیره برای رعایت حال راننده هاش، خیلی کمن اونایی که ۲۰ درصد 
بگیرن. بعد اسنپ و تپسی به خاطر تعداد باالی راننده هاشون اگه ۵ درصد 
هم بگیرن درآمدشون ماهانه میلیاردها می شه، بخدا با این گرونی و کرایه کم، 

بذارید راننده ها اقال مبلغ بیشتری ببرن سر سفره خانواده هاشون.«
»همسر من اسنپ کار می کنه توی اصفهان چون طرح زوج و فرد هست که 
البته االن از پنج مهر به بعد خوشــبختانه به خاطر کرونا محدود شده به یه 
مناطق خاص پر تردد، وگرنه باید یک روز در میون کار می کرد. کسی که با فوق 
لیسانس از زور بیکاری میره تو اسنپ همینم یه روز در میون بشه دیگه از کجا 

نون برا زن وبچش بیاره؟«

»شرکت های تاکسیرانی اینترنتی فقط فکر کسب سود و کمیسیون و پورسانت 
گرفتن از راننده بدبخت هستن! با این هزینه های زندگی امروزه و خصوصا 
هزینه های خودرو مثل الستیک و لوازم یدکی و … کرایه های این شرکت ها، 
تنها تولید کمیسیون برای صاحبان این شرکت ها داشته و متاسفانه راننده ها 

روز به روز ضعیف تر! … بدون بیمه بدون هیچ آینده ای..! «
»این کرایه ها حتی یک درصد همخوانــی با قیمت خودرو و بنزین و قیمت 
قطعات ندارد، بیشتر علت ورشکستگی این شــرکت ها هم نبود خودروی 
کافی برای خدمات رسانی هستش، به هیچ وجه دخل با خرج جور در نمی یاد 
که هیچ، طرف با پول ماشینش می تونه مغازه اجاره کنه به جای اینکه بیاد 

ماشینش رو به خاطر کرایه های مضحک.«
»امیدوارم که مسئله بیمه بیشتر مطرح بشه، رانندگی جزو سخت ترین مشاغل 
دنیاست اون وقت تو ایران حتی بیمه نمی شه چه برسه به بازنشستگی و….. 
یه روز رو لطفا بدون وجود تاکسی فرض کنید، چه ازدحامی توی اتوبوس و 
مترو می شه؟ البته خب خیلی شهر ها مترو هم که ندارن و سرعت حمل ونقل 
عمومی چه کند خواهد شد. فکر کنید اون همه جمعیت تو شرایط کرونا بدون 
فاصله اجتماعی واقعا فاجعه به بار می یاد. لطفا راننده های تاکسی از هر نوعش 

رو بیشتر بهشون ارزش بدیم و به اموراتشون رسیدگی کنید.«
»اول کرونا، بعد وضع بد اقتصادی و سپس قیمت پایین کرایه تاکسی اینترنتی 
و نداشتن سهمیه مناسب مثل آژانس ها و تاکسی های شهری و بین شهری، 
مشکل را دوچندان می کند و هیچ حمایتی هم نمی شوند تا خودرو دوگانه 

سوز باقیمت مناسب شوند.«
»واقعا اشــتباه اســت کــه مســافر ۱۰۰۰۰تومانی را ســوار ماشــین 
۱۵۰۰۰۰۰۰۰توانی کنی بعد هم این همه گالیه کنند، مسافران عزیز لطف 
کنند با تاکسی های خطی و آژانس سفر کنند. بعد قیمت آژانس و تاکسی 
خطی رو با تاکسی اینترنتی مقایســه کنند. چرا کسی نیست از مشکالت 
راننده ها و گرانی قطعات و باال بودن کمیسیون و پایین بودن کرایه ها صحبتی 

کنه. هر کسی امروز می تونه ۱۰۰۰۰تومان کرایه بده…«
»راننده های اســنپ و تپســی هم ریزش زیادی داشــته. با این کرایه های 

وحشتناک پایین واقعا صرفه اقتصادی نداره«
»هر چیزی قیمت داره، با این هزینه سنگین ماشین نمی شه قیمت سفر بیاد 
پایین. مرغ کیلوی ۲۶ هزار تومن شده مردم مجبورن، پس باید نسبت به همه 

چی مجبور باشن، همه هم گرون کردن.«

مسافر هست؛ به خاطر کرایه ها نمی پذیریم
گروهی از مخاطبان، معتقدند تعداد مسافران ریزش نداشته است اما رانندگان 

به دلیل کرایه های پایین سفرها را قبول نمی کنند.
»من راننده اسنپ و تپسی هستم. به هیچ وجه آمار درخواست ها کم نشده بلکه 
بیشتر هم شده لیکن به علت قیمت بسیار پایین، درخواست ها از هر صد سفر 

ارسالی یکی از آنها مورد پذیرش قرار می گیرد. با این گرونی خودرو و قطعات و 
دستمزد، کار با ماشین هیچ آینده ای ندارد…«

»مسافر زیاد هست. اینکه عملکرد تاکسی های اینترنتی پایین اومده، به این 
دلیل است که بخاطر پایین بودن کرایه، راننده ها مسافر قبول نمی کنند.«

»مسافر زیاد هست، راننده ها دیگر با این اوضاع لوازم و کرایه های پایین کار 
نمی کنند. کاری به کرونا نداره.«

»من به عنوان یک راننده اســنپ اعالم می کنم ریزش مسافران بابت ارزان 
کردن کرایه ها و کمیسیون زیاد است که از رانندگان گرفته می شود… اسنپ 
در این شرایط اقتصادی مانند کرایه های ۲ سال پیش می زنه، کسی سفر قبول 
نمی کنه و مسافر پس از انتظار زیاد، مجبور است با ماشین های عمومی و قیمت 

باالتر برود. واال مسافر هست.«
»خودم راننده هستم، االن با این کرایه ها دیگه نمی شه کار کرد. من خودم 
روزی نزدیک به سه ساعت در کل روز منتظر می شم که سفر حداقل متوسط 

بهم بخوره.«
»۲۰۰۰تا شرکت هم بیان کسی مفت سوار نمی کنه مسافر رو چون خیلی ها 

شغل اول و آخرشون همین هست…«
»داخل مشهد خبری از ریزش مسافر نیست. دم به دم زنگ می خوره.«

»االن اسنپ و تپسی درآمد چندین میلیاردی در روز فقط از تهران دارن…«
»اینا همش فیلم بازی کردنه که بتونن راننــده بدبخت رو مجاب کنن اگه 
قیمت باال بره کسی سوار نمی شه، ولی متوجه نیستن این کار با این هزینه های 

سرسام آور اتوماتیک وار راننده رو فراری می ده.«

کرایه ها زیاد است؛ مردم ندارند
گروهی اما کرایه ها را باال می دانند و معتقدند مردم توان پرداخت این مبالغ را 
ندارند. »اساسا در تهران برای یک رفت و یک برگشت در روز باید حدود شصت 
هزار تومان پرداخت و روزی شصت هزار تومان ) ماهی یک میلیون و هشتصد 
( معادل کل حقوق وزارت کار برای بسیاری از اقشار جامعه بابت هشت ساعت 

کار کردن در روز است.«
»در عجبم از اون هایی که با تاکسی اینترنتی کار می کنند و انتظار دارند مردم 
پول بیشتری برای حمل ونقل بدهند. بنده خودم از راننده های تپسی هستم. 
ببینید دوستان از مردم نباید انتظار داشته باشید که پول بیشتری پرداخت 
کنند. شما باید اعتراضتان را به شرکت ها بکنید، که کمیسیون حداقلی از 
راننده ها بگیرند تا هم راننده اشتیاقش بیشتر شود و هم مردم دل گرم باشند. 
زمانی که تپسی راه افتاد اوایل خیلی کمیسیون کم بود به قول خودشان٪۷. 
اما االن کمیسیونی که از راننده کم میشه شاید از ۲۰٪ هم بیشتر باشه. شرکت 
تپسی و اسنپ تو این وضعیت اقتصادی باید ســعی کنند در حدی درآمد 
کسب کنند که حقوق نیروهای زیرساخت هاشون رو بدهند، دنبال سودهای 

تلیاردی تو این یکی دوسال نباشند.«

آیا مسافران تاکسی های اینترنتی کم شده است؟
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احتمال بازگشت شوک های ارزی 
  سید کمیل طیبی، اقتصاددان

ریزش قیمت ارز در هفته گذشته از مسیر فاکتور منابع ارزی شکل گرفت. منابع 
ارزی یک فاکتور اصلی است که به بازار سیگنال می دهد. انتظارات کاذبی که در 
دو هفته قبل شکل گرفت به دلیل اینکه کمبود ارز وجود دارد و دالر را وارد کانال 
3۰ هزار تومان کرد با گشایش رخ داده ارزی موجبات ثبات نسبی در بازار شد. در 
واقع گشایش در منابع عرضه ارز اتفاق افتاد و بخشی از ارزهای بلوکه شده با توجه 
به تحرکاتی که در دولت و بانک مرکزی با شرکای تجاری عراقی دیدیم و به ویژه 
بازگشت ارز از کانال صادرکنندگان ارز را در مسیر کاهشی قرار داد. صادرکنندگان 
کاالهای غیرنفتی با توجه به افزایش قیمت ارز در سامانه نیما رغبت بیشتری پیدا 
کردند تا ارزهای خود را وارد این سامانه کنند. این دو عامل دست به دست هم داد 
تا با توجه به پیام هایی که ازســوی بانک مرکزی صادر می شد ارز به کانال های 

پایین تر وارد شود. 
البته انتخابات آمریکا می تواند یک شوک به اقتصاد ما وارد کند. اگر »بایدن« روی 
کار بیاید، ریزش ارزش ارز شدت خواهد گرفت و حتی ممکن است دالر وارد دامنه 
۲۰ تا ۲3 هزار تومان شود. چون در واقع ثبات نرخ ارز در دامنه ۲۰ تا ۲3 هزار تومان 
است. با به حقیقت پیوستن این سناریو، فرصتی به وجود خواهد آمد که باید آن را 
به تنظیم بازار اختصاص داد زیرا با توجه به اینکه دالر کانال 3۲ هزار تومان را لمس 
کرده به راحتی ممکن است مجددا وارد آن کانال شود. اینجاست که بازار سرمایه 

باید تقویت شود. 
سناریوی دوم انتخاب مجدد »ترامپ« است که با فرض این سناریو، شرایط ریسکی 
تری برای ما به وجود می آید؛ یعنی بازارهای دارایی ما دچار مخاطره خواهد شد 
و حتی بازارهای جهانی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. در مجموع انتخاب مجدد 

»ترامپ« برای اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی ما اصال خوب نیست. 
به واسطه سیاست هایی که دموکرات ها دنبال می کنند و اعتقاد به حل مسائل بین 
المللی از طریق مذاکره دارند، می توانیم بگوییم که دوره پساکرونا اگر در شرایط 
دموکرات ها اتفاق بیفتد، می تواند آثار مثبتی هم برای ایران و هم برای اقتصاد 
جهانی به همراه داشته باشد؛ ولی عکس این داستان زمانی است که ترامپ برنده 
شود که با وقوع این احتمال، روند تنش زا وجود خواهد داشت. در آن صورت شرایط 
اقتصادی ما به سیاست های داخلی بستگی دارد که چه تصمیماتی گرفته شود و 
اگر قرار باشد از شوک های تورمی خیلی سنگین جلوگیری شود باید تصمیمات 

جدید در قبال شرایط جدید گرفته شود. 

از سوی معاونت علمی
اجرای برنامه ملی اعطای تسهيالت به محصوالت 

جديد فناورانه آغاز شد
برنامه ای در راستای حمایت از محصوالت جدید که به تازگی بهره بردار جذب کرده 
اند از سوی معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اجرایی می شود. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معاونت و صندوق نوآوری 
و شکوفایی، یک برنامه بزرگ ملی را برای حمایت سراسری از محصوالت جدید 

فناورانه ای که موفق به جذب بهره بردار شده اند، آغاز کرده اند.
این برنامه برای حمایت از تجاری سازی تعداد قابل توجهی از محصوالتی که توسط 
شرکت های دانش بنیانی به تازگی در لبه تجاری سازی قرار گرفته اند تنظیم شده 
است. بر اساس مفاد این برنامه، در صورتی که یک شرکت دانش بنیان قراردادی 
با یک کارفرما منعقد کرده باشد تا محصول فناورانه با قابلیت دانش بنیان شدن را 
به تولید برسانند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محصول جدید را از 
نظر فنی ارزیابی می کند. در صورت دارا بودن شرایط، این قرارداد برای دریافت 
تسهیالت به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شود. در این برنامه اولویت با 

تسهیالت سفارش ساخت است که نرخ سود آن ۹ درصد می باشد.
بر اساس برنامه تدوین شده، فرایند اعطای تسهیالت در این حوزه، دو مرحله ای 
اســت، در مرحله اول ارزیابی دانش بنیانی محصول جدید توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری انجام می شــود و در مرحله دوم، ارزیابی تسهیالت و 
تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می گیرد. یکی از پیش نیازهای 
برخورداری از  تسهیالت و حمایت های این طرح، این است که شرکت متقاضی 
برخورداری از تسهیالت، در مرحله درخواست وام، به عنوان شرکت دانش بنیان 
شناخته شــده باشــد. همچنین محصول جدید باید به لحاظ فناوری، با یکی از 
محصوالت تاییدشده قبلی شرکت، مشابهت داشته و یا ارتقاءیافته آن باشد. این 
مسئله از سوی مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ارزیابی می شود. بر اساس توافقات صورت گرفته، تسهیالت سفارش 
ساخت تا سقف ۸۰ درصد  مبلغ قرارداد به شرکت دانش بنیان تخصیص می یابد. 
باقیمانده مبلغ قرارداد که ۲۰ درصد است نیز باید توسط بهره بردار و کارفرما تامین 
شود. یکی از ویژگی های این طرح این است که تسهیالت به شرکت دانش بنیان به 
عنوان مجری قرارداد پرداخت می شود، اما تعهدات بازپرداخت بر عهده بهره بردار و 
کارفرما است.ممکن است که شرکت های درخواست کننده و قرارداد مورد بحث، 
امکان و شرایط استفاده از تسهیالت سفارش ساخت را نداشته باشد. در این صورت 
تالش می شود که تامین مالی قرارداد با استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی صندوق 

نوآوری و شکوفایی، از جمله تسهیالت سرمایه در گردش، انجام گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور خبر داد
داخی سازی قطعات خودرو با كمك شركت های دانش بنيان

ستاری گفت: برای داخی سازی قطعات خودرو و طراحی خودروهای جدید، مراکز 
نوآوری در شرکت های خودروساز ی تشکیل شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور در حاشیه مراسم نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشکر از 
همکاری رزم حسینی وزیر صمت در حوزه فناوری های نوین گفت: یکی از پایه های 
تعهدی حوزه دانش بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت، ما در کنار این 

وزارت خانه هستیم تا بتوانیم این بخش را توسعه دهیم.
او بیان کرد: ما با همــکاری وزارت صمت، از هر امکاناتی اســتفاده می کنیم  تا 
شرکت های صنعتی، توسعه پیدا کنند. همکاری در  بحث امنیت غذایی یا توسعه 

دارو هم پیگیری می شود و تفاهمات خوبی در این زمینه ها داشته ایم.
ستاری گفت: بحث ســازمان گسترش، زمین شناســی و صادرات اقالم دانش 
بنیان هم مطرح اســت، امیدواریم مانند قبل اتفاقات خوبی رخ دهد. این مقام 
مسئول در پاسخ به ســوال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در 
خصوص همکاری شرکت های دانش بنیان برای تولید قطعه خودرو، گفت: بحث 
خودروسازی ۲ بخش دارد که یک بحث به تامین قطعه و  ارزبری شدیدی که برخی 
از خودرو ها دارند بر می گردد. نمایشگاه های متعددی راه اندازی شد و بسیاری از 

قطعات مانند ECU داخلی سازی شده است.
ستاری ادامه داد: بحث بعدی به چگونگی تحول این صنعت بر می گردد، اینکه 
باید بتوانیم سالیانه خودرو های جدید طراحی و تولید کنیم. ضمن اینکه بحث 
خودرو های الکترونیکی و برقی مطرح است. موضوعی که بیش از یک سال است 
روی آن کار می کنیم و مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود. معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری تشــریح کرد: مراکز نوآوری در شــرکت های 

خودروساز ی تشکیل شده و انشاهلل اتفاقات خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.

سرمقاله

۱۸ خدمت برای رشد به استارتاپ ها تعلق گرفت
مرکز رشد پارک فناوری پردیس معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، یکی از مراکزی است که برای کمک به روند رشد استارتاپ ها و تیم های فناور راه اندازی 

شده است. این مرکز، هر ساله در یک بازه زمانی مشخص تعداد قابل توجهی از تیم های استارتاپی را پذیرش می کند و در نهایت، بخشی از این تیم ها به شرکت های 
دانش بنیان و فناور موفق تبدیل می شوند.

کرونا در حالــی میلیون ها 
کارگــر را از کار بیکار کرده 
است که در میان آنها کارگران 
بدون بیمه وضعیت حادتری 
دارند زیرا تسهیالت کرونایی 
تنها شامل کارگرانی می شــود که قراردادی در دست 
دارند و صدایشان به جایی می رسد نه کارگرانی که جز 

زخم های دستانشان چیزی بر دست ندارند. 

زندگی سخت بیکاران کرونایی سخت تر می شود
آمار متقاضیان اســتفاده از بیمه بیــکاری، ۸۵۰ هزار 
نفر اعالم شده اســت اما برآوردها نشان می دهد تعداد 
کارگرانی که کرونا سفره آنها را خالی کرده، خیلی بیشتر 
از اینهاست. این ۸۵۰ هزارنفر فقط شامل افرادی است 
که سابقه بیمه دارند و حاال می توانند به هر سختی که 
شــده، مبالغی را به عنوان حق بیمه بیکاری دریافت 
کنند؛ اما بــه گفته دبیرکل کانــون  عالی انجمن های 
صنفی کارگران، حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از مردم کشور 
کارگرانی هستند که هیچ گونه سابقه بیمه و قرارداد با 

پیمانکار ندارند.

 تشکیل کمیته ویژه پس از دستور رهبر انقالب
رهبر انقالب شخصا به موضوع بیکار شدن های ناشی از 
کرونا ورود کردند و دستور پیگیری برای حل این مشکل 
را دادند. پس از این بیانات، عزم دولت و مجلس جزم شد 
تا گام های محکم تری برای حل این مشکل بردارند. از 
جمله این گام ها، تشــکیل کمیته ویژه اجرای بیانات 
رهبری در وزارت کار بود که یکی از ماموریت های آن، 

قابل توجه است. نکته مهم این ماموریت، این است که 
نشان می دهد داده های آماری نهادهای متولی درباره 
تعداد کارگران بدون بیمه در کشور ناقص است و بانک 

اطالعاتی کاملی در این باره وجود ندارد.

آمارهای مرکز پژوهش ها نگران کننده است
اما در کنار برآوردهای آماری از تعداد بیکارشــدگان از 
کرونا و کارگران بدون بیمــه، آمارها و پیش بینی های 
رســمی و نگران کننده دیگری هم وجــود دارد. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارش »ارزیابی ابعاد اقتصادی 
کالن شیوع ویروس کرونا«، این پیش بینی را داشته که 
»بین ۲ میلیون و ۸۷۰ تــا ۶ میلیون و ۴3۱ هزار نفر از 
شاغالن فعلی کشــور، به دلیل تاثیرات ناشی از کرونا 
شغل خود را از دســت خواهند داد«. رئیس مرکز آمار 
ایران هم تعداد بیکارشدگان ناشی از کرونا در فصل بهار 

را ۲ میلیون نفر اعالم کرده بود.

پرداخت بیمه بیکاری به 730 هزار نفر
از جمله راهکارها برای حمایت از بیکارشدگان در بحران 
کرونا، پرداخت بیمه بیکاری به آن ها بوده است؛ طرحی 
که اگرچه هنوز هم گالیه هایی درباره روند تشــکیل 
پرونده و پرداخت های آن وجــود دارد، اما آن طور که 
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار اعالم کرده است، به 
حدود ۹۱ درصد ثبت نام شدگان، بیمه بیکاری پرداخت 
شده است. »عالءالدین ازوجی« 3 روز قبل در این باره 
گفت: »طبق برآوردها در سطح کشور تقریبا ۱.۵ میلیون 
نفر )شغل( به صورت رسمی و غیررسمی آسیب دیده اند، 
اما براساس آمار سامانه رابط کار، حدود ۸۵۰ هزار نفر 
ثبت نام شدند که ۷3۰ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری 
بودند و به ۶۷۰ هزار نفر آن ها پرداخت شده و ۶۰ هزار 

نفر درحال پرداخت است«.

حضور نماینــده کارگــران در کارگروه 
شناسایی کارگران فاقد بیمه

رئیس کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران حضور 
نماینده دولت و کارگران در کارگروه شناسایی کارگران 
فاقد بیمه را خواستار شــد. ناصر چمنی با اشاره به تاکید 
مقام معظم رهبری در ورود ســازمان تامین اجتماعی به 
حل مشکل کارگران فاقد بیمه بیکاری اظهار کرد: تاکید 
معظم له از این جهت است که سازمان تامین اجتماعی می 
تواند به عنوان یک نهاد غیردولتی به این مساله ورود کند و 
مدیریت صحیحی نسبت به آن داشته باشد. اگر قرار است 
به افراد فاقد بیمه کمک شــود این کمک از طریق تامین 
اجتماعی و به طور عادالنــه صورت گیرد. چمنی تصریح 
کرد: در تمام کشــور در زمان وقوع بحــران ها و حوادث 
غیرقابل پیش بینی، دولتها ردیف و بودجه خاصی را پیش 
بینی کرده و در اختیار صنــوف و مردم قرار می دهند.در 
جریان کرونا بسیاری از کشورها به افراد بیکار شده بیمه 

بیکاری پرداخت کردند، حتی به افراد بیکار که درآمدی 
نداشتند ماهانه کمک مالی کردند تا در خانه بمانند.

تاکید بر حضور نماینده دولت و کارگران در 
جلسات کارگروه

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درعین 
حال با اشاره به تشــکیل کارگروه ویژه شناسایی افراد 
فاقد بیمه در وزارت کار، گفت: صرف تشکیل کارگروه در 
سطح وزارتخانه و معاونین کارساز نیست و نماینده تام 
االختیار دولت حتما باید در جلسات این کارگروه حضور 
داشته باشــد و در جریان گزارشــها و اقدامات صورت 
گرفته و برآورد منابع مورد نیاز قرار گیرد تا بتوان تصمیم 
گیری بهتری در این خصوص داشــت. وی تاکید کرد: 
نماینده کارگران نیز باید در کارگروه حضور یابد تا در 
تصمیم گیری های مربوط به کارگران و ارائه پیشنهادات 

به کارگروه نقش خود را ایفا کند.

كارگران بدون بيمه چشم انتظار  مقرری  بيكاری هستند

تنگنای معیشتی 6 میلیون کارگر بیکار شده بدون بیمه
پيشنهاد حضور نماينده كارگران در كارگروه شناسايی كارگران فاقد بيمه

روند رو به افزایش قراردادهای سفید امضا
حسین اکبری، فعال کارگری 

کرونا بسیاری از مشاغل در حوزه حمل و نقل، گردشگری، زیارت و غیره را تحت تاثیر شدید قرار داده و نکته مهم این است که اکثر کارگران شاغل در این حوزه فاقد سابقه بیمه هستند. جامعه آماری این گروه ممکن است متغیر باشد زیرا آمار دقیقی از 
کارگران فاقد بیمه وجود ندارد. آنچه مهم است، این است که این ساز و کار و قرارداد کار وجود می داشته که پس از خاتمه آن به هر دلیل، کارگر بتواند براساس آن اقدام کند. اشکال اساسی این است که قراردادها ثبت نمی شود و تا جایی که ممکن است، 
اصال قراردادی بسته نمی شود و اگر قراردادی هم بسته شود از آنجایی که هیچ کنترلی از سوی هیچ نهاد دولتی روی آن نیست در نتیجه این قراردادها می تواند به صورت یک جانبه و یک طرفه باشد. اینجاست که قراردادهای سفید امضا بسیار باب می 
شود و طبیعتا کارگر در چنین شرایطی مستاصل می ماند و هیچ نهادی خودش را موظف نمی داند که از حقوق این دسته از کارگران دفاع کند. مساله اساسی این است که آیا می شود از حقوق کارگران دفاع کرد و آیا دولت این کار را می تواند این کار 

را بکند که من مدعی هستم دولت می تواند این کار را بکند و نمی کند.  راه حل این قضیه باید طرح شود و از این طریق کارگران می توانند از حقوقی برخوردار شوند که در شرایط سخت کرونایی، خودشان، هستی شان و خانواده شان را نجات بدهند.
 به اعتقاد من دولت می تواند از حقوق کارگران بدون بیمه هم دفاع کند و نیازی به این نیست که حتما قرارداد باشد. هرچند اگر قرارداد باشد نشان می دهد که جامعه منظم و روی حساب و کتاب و قانون است و زندگی مردم هنجارمند اداره می شود 
که متاسفانه جامعه ما این طور نیست؛ اما در چنین شرایطی دولت می تواند اراده کرده و راه های الزم را پیدا کند.  در شرایطی که کارگران براساس قرارداهای یک جانبه بیکار می شوند یا اصال قرارداد ندارند و بیکار شده اند و کرونا شرایط واحدها را 
به گونه ای رقم زده که کارگران بیکار شوند، دولت باید یک راه جلوی پای کارگران بگذارد. این راه به این شکل است که آنها مطابق حداقل آنچه عرف و قانون می گوید، با دو شاهد از میان کارگرانی که در همان واحد کار می کنند، اثبات کنند و از آن 
طریق به سیستم بیکاری بروند. به راحتی این کار هم عملی و هم قابل کنترل است؛ چراکه از سوی همان واحد که در آن شاغل بودند این اتفاق می افتد و کارگران در سیستم بهره مندی از بیمه بیکاری می روند. این کار بسیار ساده است که دولت باید 
بخواهد؛ یعنی اگر دولت به بهانه اینکه ما نمی توانیم، راه قانونی نداریم و راه قانونی وجود ندارد بخواهد از زیر این تعهد اجتماعی اش فرار کند به نظر من این دولت است که مقصر است. کارفرما در وهله اول مقصر بوده و در وهله دوم خود دولت مقصر 
بوده که این قراردادها ثبت نشده است زیرا بازرسی های حین کار را صورت نداده و در چنین شرایطی دولت باید جریمه آن کار انجام نشده اش را بدهد.  در واقع زمانی که کارگاه های با زیر ۱۰ نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند و ماده ۱۹۱ را 
ملغی نکرده و زمان پایان آن را اعالم نکردند دولت ها و به ویژه دولت آخر مقصر بودند. جریمه آن این است که به این قضیه بپردازند. اوال از این به بعد به طور مشخص اعالم کنند که هیچ واحدی تحت هیچ شرایطی حق ندارد نیروی بدون قرارداد کار 
داشته باشد. پیش از این نیز یک سامانه تعریف کردند که قرار بود کارفرمایان قررادادهایشان را در آن سامانه ارسال کنند. یک بار نشده که دولت آماری از این سامانه اعالم کند و دولت در این زمینه کوتاهی کرده است. در حال حاضر دولت باید شرایطی 

را فراهم کند که کارگرانی که بیکار شده اند با اثبات اینکه در واحدهایی کار می کردند و دو نفر از کارگران همان واحد شهادت دهند بیمه بیکاری به آنها تعلق بگیرد. این یکی از راه های ساده و شدنی است و هم عرف قبول دارد و هم شرع و هم قانون. 
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