
ارزش بیتکوین در یــک روز بیش از هفت درصد 
افزایش یافت. به گزارش ســی ان بی سی، تقاضا 
برای خرید ارزهای دیجیتالــی کماکان در حال 
افزایش است و باال ماندن جریان ورودی سرمایه 
باعث افزایش قیمت ها شده است. برای نخستین 
بار در سه سال اخیر ارزش بیت کوین از ۱۷ هزار 
دالر عبور کرد که حفظ این کانال پس از شکستن 
این محــدوده مقاومتی مهم می تواند مســیر را 
برای صعودهای بعدی بیت کوین و سایر ارزهای 

دیجیتالی فراهم کند.  
پس از آن که بانک های مرکــزی به طور جدی 
وارد مســابقه عرضه ارز دیجیتالی شده اند، حاال 
شمار شرکت هایی که در حال پذیرش استفاده از 
ارزهای دیجیتالی شده اند نیز رو به افزایش است و 

اخیرا شرکت ای تی اند تی نیز برای قبول ارزهای 
دیجیتالی اعالم آمادگی کرده است. 

جوزف گواگلیردو- کارشــناس امــور ارزی در 
موسسه تروتمان گفت: شــکی نیست که همه 
گیری کرونا باعث افزایش اقبال جهانی به ارزهای 
دیجیتالی شده است و حاال همه به دنبال راه های 

انتقال وجه سریع تر و  کم دردسر تر هستند. 
تمایل معامله گران به خرید بیتکوین باعث ادامه 
روند صعودی این ارز شد تا بدین ترتیب بازدهی 
هفتگی محبوب تریــن ارز دیجیتالی جهان به 
۱۶.۳۶ درصد برسد. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت 
کوین با ثبت صعود ۷.۱۳ درصدی به ۱۷ هزار و 
۷۶۴.۶۹ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت شده 
ارزش بیت کوین مربوط به روز هفدهم دسامبر 

ســال 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.   البته صعود قیمتها در بازار ارزهای 
دیجیتالی محدود به بیت کویــن نبود و قیمت 
بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به 
گونه ای که اتریوم با ۴.۴ درصد صعود به ۴۷۴.۸۸ 
دالر، بیت کویــن کش با ۲.۵ درصــد صعود به 
۲۵۶.۳۸ دالر، الیت کوین با ۳.۹۱ درصد افزایش 
به ۷۳.۵۵ دالر،  مونرو بــا ۳.۷۲ درصد جهش به 
۱۲۲.۹۳ دالر، دش بــا ۰.۰۱ درصــد صعود به 
۸۱.۶۰ دالر، زدکــش با ۱.۷۲ درصــد افزایش 
به ۶۵.۴۳ دالر و میکر بــا ۰.۰۵ درصد صعود به 

۵۲۱.۲۷ دالر رسید.

مدیرعامل تسال به پنجمین فرد ثروتمند جهان 
تبدیل شد.

به گزارش بلومبرگ، مدیرعامل خودروســازی 
تسال و شرکت فضایی اسپیس ایکس که اکنون 
پنجمین فــرد ثروتمند جهان اســت، به لطف 
افزایش سهام تســال  اکنون بیش از ۹۷ میلیارد 

دالر ثروت دارد.
تا پایان معامالت روزانــه بورس نیویورک، ثروت 
الون ماسک به لطف افزایش ۱۴ درصدی ارزش 
سهام گروه تسال با ۱۵ میلیارد دالر افزایش همراه 
شــد تا وی با ۹۷.۶ میلیارد دالر ثروت، باالتر از 
وارن بافت، فعال مشــهور بورس وال استریت و 
لری پیج- سهامدار ارشد گروه گوگل قرار بگیرد. 
از زمان عرضه اولیه ســهام شرکت تسال در سال 

۲۰۱۰، ارزش هر ســهم این خودروساز بیش از 
۱۳۸ برابر افزایش یافته است. هم چنین از ابتدای 
امسال ارزش سهام گروه تسال  حدود ۵۰۲ درصد 
افزایش یافته است. انتظار می رود با وجود شیوع 
کرونا و کاهش تقاضای جهانی، ســودآوری این 
شــرکت در چهارمین فصل متوالی مثبت باشد. 
تسال پیشــتر در یکم ژوئیه با پشت سر گذاشتن 
تویوتا به با ارزش ترین برند خودروسازی جهان 
تبدیل شــده بود و اکنون شمار زیادی از کسانی 
که سهام این شرکت را در عرضه اولیه آن خریده 

بودند، میلیونر شده اند.
عالوه بر خودروسازی تسال، به لطف ارزش سهام 
شرکت اسپیس ایکس نیز رشــد محسوسی در 
ماه های اخیر داشته است. الون ماسک از ابتدای 

امســال تاکنون ۵۸ میلیارد دالر به ثروت خود 
افزوده که این رقم عجیب تنها کمتر از رشد ۷۳ 
میلیارد دالری ثروت جف بــزوس- مدیرعامل 

آمازون و ثروتمندترین فرد جهان بوده است.
گروه خودروســازی تســال که مقر اصلی آن در 
کالیفرنیــا قــرار دارد، بیش تر در حــوزه تولید 
خودروهای خــودران و الکتریکی فعال اســت 
که در ژوئیه ۲۰۰۳ تاســیس شــد. طبق اعالم 
بلومبرگ  در حال حاضر جف بزوس- مدیرعامل 
فروشگاه اینترنتی آمازون با بیش از ۲۰۰ میلیارد 
دالر ثروت، ثروتمندترین فــرد آمریکا و جهان 
است و پس از وی بیل گیتس، برنارد آرنو، مارک 
زاکربرگ و استیو بالمر در رده های دوم تا پنجم 

ثروتمندترین افراد جهان جای گرفته اند.

قیمت نفت خام در معامالت روز چهارشنبه،بیش از ۲ درصد 
جهش کرد ضمن اینکه امید به تأخیر در افزایش تولید اوپک 
پالس باعث شــد تا تأثیر افزایش ذخایر انبارهای نفت آمریکا 

خنثی شود. 
به گزارش سی ان بی ســی، قیمت نفت خــام در معامالت روز 
چهارشــنبه در حالی بیش از ۲ درصد جهش کرد که امید به 
تأخیر در افزایش تولید اوپک پالس باعث شد تا تأثیر افزایش 

ذخایر انبارهای نفت آمریکا خنثی شود.
تا ســاعت ۱۶ به وقت تهران قیمت پیش خرید هر بشکه نفت 
خام برنت، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت ۲.۰۸ درصد یا ۹۱ 

سنت جهش کرد و به ۴۴.۶۶ دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام نیمه سنگین آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۲.۰۵ درصد یا ۸۵ سنت جهش کرد و به ۴۲.۲۸ 

دالر رسید.
اکثر اعضای اوپک پالس در پایان اجالس خود در روز گذشته 
از تمدید توافق کاهش تولید نفت برای ۳ ماه دیگر اســتقبال 

کردند.
ذخایر انبارهای نفــت آمریکا این هفته ۴.۲ میلیون بشــکه 
افزایش یافت و باعث شــد تا افزایش قیمت های نفت محدود 

باقی بماند.

مدیر اداره نظام های پرداخــت بانک مرکزی ضمن اعالم 
فرآیند اســتفاده از چک الکترونیک، گفت: چک کاغذی 
حذف نخواهد شــد اما اطالعات کلیه چــک هایی که از 
آذرماه به بعد صادر می شــوند، باید در سامانه صیاد ثبت 
شود و اگر اطالعات چک در سامانه ثبت نشود، برگه چک 

هیچ اعتباری نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، محمد بیگی در یک برنامه تلویزیونی به 
تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت های 
الزم در راســتای اجرای قانون جدید چــک، به ویژه راه 

اندازی چک الکترونیک پرداخت.
وی در این برنامه گفت: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار 
و ذائقه مردم در اســتفاده از چک الکترونیک بسیار حائز 
اهمیت اســت و مســتلزم تدبیر و برنامه ریزی، تدریجی 
عمل کردن و همراهی رسانه ها و مردم برای فرهنگ سازی 

است.
به گفته بیگــی در زمینــه الکترونیک شــدن چک، دو 
تکلیف اساســی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک 
تکلیف مربوط به راه اندازی چک الکترونیک می شــود و 
 دیگری موضوع ثبت نقل و انتقــاالت چک های فیزیکی 

است.

وی ادامه داد: سامان دهی چک از بانک مرکزی آغاز شده 
اســت و بانک مرکزی ســامان دهی چک را با تاسیس و 
راه اندازی سامانه های چکاوک )۱۳۹۶( و صیاد )۱۳۹۷( 
پیش از تصویب قانون جدید چک در ســال ۱۳۹۷ آغاز 
کرده بود. چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد 
 شــد و به عبارت دیگــر، چک کاغذی هنــوز در گردش 

خواهد ماند.
مدیــر اداره نظام هــای پرداخــت بانــک مرکــزی 
افــزود: روال کار با چــک الکترونیک به نحــوی خواهد 
بود کــه به راحتی و ســادگی، چک الکترونیک توســط 
 بانک ها صادر می شــود و دیگر نیازی بــه چک کاغذی 

نخواهد بود. 
مشتریان بانکی می توانند از طریق کارتابلی که در اختیار 
ایشــان قرار گرفته، اقدام به صدور چــک کنند. گیرنده 
نیز از طریق کارتابــل خود می تواند چک را مشــاهده و 
از بانک وصول مبلغ آن را درخواســت کند و یا اینکه در 
 صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری 

انتقال دهد.
بیگــی در ادامــه تاکید کرد: چــک الکترونیــک بدون 
امضــای الکترونیــک اجرایــی نمی شــود و بنابرایــن 

عدم فراگیــری امضــای الکترونیک میــان عموم مردم 
اصلی ترین مشــکالت ما در راه اندازی چک الکترونیک 
به شــمار می رود. چک ابزار مبادله بســیار پرکاربردی 
اســت و طبیعتاً هرگونــه تغییر ناگهانی و بــدون تدبیر 
 در این زمینه، باعــث برهم زدن چرخه تجاری کشــور 

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت هــای خود گفت: تمامی 
افرادی که قصد اســتفاده از چک دارند ملزم هستند که 
پس از صدور چک، اطالعات چک صادر شده را به همراه 
اطالعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. 
دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به 
شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطالعات را در این 

سامانه ثبت کند.
مدیر اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکــزی در پایان 
ســخنانش خاطرنشــان کرد: عماًل ظهرنویسی چک به 
صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقاالت چک در 
سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. عالوه بر درگاه های بانکی، 
کانال های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن های پرداخت 
 را نیز مدنظر قرار داده ایم تا تعامالت مردم با این ســامانه 

تسهیل شود.

کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ابالغیه ای به 
مدیران بانکی چگونگی خدمت رســانی بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی و ساعات کار آن ها را از اول آذر اعالم کرده 

است. 
به گزارش ایسنا، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در 
نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
درباره چگونگی خدمت رســانی بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و ســاعات کار آن ها از اول آذر، اعالم کرده که در آن 
قید شده است: اگرچه درصد ابتالی کارکنان بانک ها به ویروس 
کرونا در ایام گذشته با خادمین ســالمت در مراکز بهداشتی و 

درمانی کشور برابری داشــته و تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از 
آنان را به این ویروس مبتال کرده است و به همین منظور از سوی  
مسئوالن نظام بانکی از مقامات عالی کشور درخواست شده تا 
با تعطیلی بانک ها در دو هفته آینــده موافقت کنند اما به دلیل 
همسویی با تصمیمات متخذه و  اجرای هماهنگ سیستم بانکی 
کشور با این تصمیمات متخده فعلی، فعالیت بانک ها و موسسات 

اعتباری خصوصی از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۹  به شرح زیر خواهد بود:
۱. کلیه شعب و ادارات در این ایام مفتوح بوده و در شهرهای با 
هشدار قرمز به صورت نوبتی با حداکثر ۵۰ درصد از کارکنان 
خود و در شهرهای با هشــدار نارنجی به تعداد ۲.۳ و در سایر 

شهرها با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان نسبت به ارائه خدمات 
به مشــتریان گرامی اقدام خواهند کرد. مسئولین واحدها در 
نوبت بندی حضور کارکنان به نحوی می بایست مدیریت کنند 
که برای ارائه هر رشــته از خدمات بانکــی و به ویژه تخصصی 

حداقل یک نفر از مسئوالن امر در شعبه حضور داشته باشند.
۲. ساعات کار کلیه شعب و ستادهای بانکی برای کارکنان و مراجعین 
در تمام این هفته همانند گذشته خواهد بود و بدین ترتیب مراجعین 
به بانک ها می توانند از ساعت ۸ بامداد الی ۱۴ و  و در پنجشنبه ها تا 

ساعت ۱۲:۳۰ از خدمات بانکی حضوری استفاده کنند.
۳. الزم اســت کارکنان هنگام ارائه هرگونــه خدمات بانکی، 

مشــتریان را به اســتفاده بعدی از خدمات خواســته شــده 
بهره مندی از درگاه های الکترونیکی راهنمایی و تشویق کنند.

۴ . مشتریانی که در نوبت انجام خدمات مورد نظر خود هستند، 
باید در فاصله بندی های ۱.۵ الی دو متری از کارکنان و سایر 
مراجعین مستقر شوند و حتی االمکان تا رسیدن نوبت به آن ها 

خارج از شعب در انتظار بمانند.
۵. افراد به شــعب یا هر یک از ســاختمان های بانک ها اعم از 
کارکنان و مراجعین بدون ماســک اکیداً ممنوع بوده و لوازم 
تحریر مورد اســتفاده هر فرد مراجعه کننده باید توسط خود 

ایشان تامین شود.

۶.  کلیه واحدها می بایست مواد ضدعفونی کننده را در دسترس 
کارکنان و مراجعین محترم قرار دهند.

 ۷. برگزاری جلسات و کمیسیون های ضروری اداری به شرط 
رعایت پروتکل های اعالمی از ســوی ستاد ملی کرونا حداکثر 
با حضور ۱۵ نفر  و در مکان هایی به وسعت دایره ای به قطر دو 
متر ازای هر نفر و داشتن تهویه مناسب امکان پذیر خواهد بود.  
این در حالی است که شورای پول و اعتبار در روز گذشته مصوب 
کرد تا شــعب بانک ها و موسســات اعتباری در مناطق قرمز، 
حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد 

تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند.

ایالن ماسک یک شبه ۱۵ میلیارد دالر ثروتمندتر شدبیت کوین در آستانه ۱۸ هزار دالری شدن

جهش ٢ درصدی قیمت نفت خام چگونگی استفاده از چک الکترونیک

چگونگی فعالیت و ساعات کاری بانک های خصوصی از اول آذر 
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وزیر اقتصاد:

شرایط بازار سرمایه 
بهتر می شود

 خانوارهای 
یارانه بگیر تسهیالت  
قرض الحسنه  
بگیرند

همتی:

آمریکا را 
مجانی 
تطهیر
 نکنید
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kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

تعادل دالر 
در نرخ باالتر 

مشوق برای ماندگاری 
در بورس

محرک  افزایش 
قيمت ارز 

سوال اصلی در اعالم نرخ ارز 
در الیحه بودجه سال آینده 
این است که »آیا اعتقاد به 
تک نرخی کردن ارز وجود 
دارد یا نه؟« در واقع اعالم ۱۱۵۰۰ تومان برای نرخ 
ارز می تواند نرخی باشد که به عنوان ارز تک نرخی 

محسوب شود و حدود...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

     سید مرتضی افقه، اقتصاددان
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تزریق منابع بانکی  برای 
رشد شاخص

احتمال جهش قیمت 
مسکن در بهار ۱400

اعالم ارز 11500 تومانی در بودجه و تاکيد بر حذف ارز 4200 نشان دهنده عزم دولت برای تک نرخی شدن ارز است

ارز در مسیر تک نرخی شدن
صفحه4
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نگرانی  بازاریان  از  چک های  برگشتی
در   تعطیلی  2  هفته ای  ،   اصناف   نیازمند   چه   تسهیالتی   هستند؟

مجوز تزریــق از بانک بــه بورس صادر شــد و به 
دنبــال این طرح امکان تاســیس صنــدوق برای 
بانک های فاقد صنــدوق در بازار ســرمایه، فراهم 
و اجازه تاســیس بیش از یک صندوق برای بانک 
ها نیز صادر شده اســت. این اقدام در حالی مجوز 
اجرایی شــدن را دریافت کرده اســت که موافقان 
و مخالفان بســیاری دارد. قالیبــاف اصل، رئیس 
ســازمان بورس در این رابطه گفت: در این جلسه 
شورای عالی بورس مصوب شــد بانک مرکزی در 
امور صدور مجوز برای صندوق های سرمایه گذاری 
 وابسته به نهادهای مالی مرتبط با بانک ها، تسریع و 
تسهیل کند. بازار ســرمایه کشــور در ادامه روند 
صعودی خود که از انتهای هفته قبل آغاز شده، دو 

روز گذشته را نیز با قدرت...

شیوع ویروس کرونا بازارها و مشاغل مختلفی را تحت 
تاثیر قــرارداده؛  یکی از این بخش ها مســکن و حوزه 
ساخت و ساز است که با وجود این بیماری و وضعیت 
اقتصادی ، روزهای ســختی را پشت سر می گذارد.به 
گزارش خبرآنالین، میزان ساخت و ساز در یک سال 
اخیر کاهش داشته و حتی افزایش قیمت  مسکن سبب 
نشده تا این بخش رونق یابد.در مقابل نبود سیاست های 
مناسب و حمایتی سبب شــده تا رغبت سازندگان و 
پیمانکاران نسبت به ادامه فعالیت در این بخش هر روز 
کمتر از دیروز شود. اگر این وضع ادامه یابد رکود عمیق 
حوزه ساختمان و همچنین به صفر رسیدن ساخت و 
ساز دور از انتظار نیست.یک کارشناس اقتصاد مسکن 
درباره شرایط فعلی این بخش گفت: با توجه به شیوع 

ویروس کرونا و قرارگیری...

صندوق سرمایه گذاری عربستان ۳۰ درصد سرمایه خود را از بورس 
آمریکا خارج کرد. بــه گزارش بلومبرگ، صندوق ســرمایه گذاری 
عمومی عربستان که یک نهاد وابســته به دربار پادشاهی این کشور 
 است با صدور بیانیه ای اعالم کرد در سه ماهه سوم امسال ۳۰ درصد 
دارایی های خود در بازار سهام آمریکا )معادل سه میلیارد دالر( را خارج 
کرده که بیشتر این واگذاری نیز به شکل امالک و فلزات بوده است. 
این صندوق حدود ۴۰ میلیارد دالر ســرمایه در اختیار دارد و هدف 
آن تنوع بخشــی به دارایی های خارجی عربستان است.  آن طور که 
محمد بن سلمان- ولیعهد سعودی پیشتر اعالم کرده بود، این صندوق 
بخشی از منابع خود را به داخل این کشور منتقل خواهد کرد و به نظر 
می رسد مقصد این سه میلیارد دالر نیز داخل عربستان باشد. دولت 
عربستان در نظر دارد برای تحقق اهداف خود تحت برنامه افق ۲۰۳۰ 
حدود ۳۴۷ میلیارد دالر به شکل مختلف در زیرساخت های اقتصادی 
این کشور سرمایه گذاری کند تا وابستگی به بخش نفتی را به حداقل 
برساند.  طبق برنامه ریزی دولت عربستان، ۱۰ درصد از حجم مخارج 
دولت در سال ۲۰۲۱ باید از محل سود سرمایه گذاری های این کشور 
تامین شود با این حال شیوع کرونا در اجرای این برنامه اخالالت زیادی 
ایجاد کرده است. در سه ماهه سوم امسال دولت عربستان تقریبا تمام 
کسری بودجه خود را از طریق استقراض تامین کردکه بخش عمده این 

استقراض توسط دو بانک بزرگ این کشور تامین مالی شد.

سعودی ها در حال ترک بورس آمریکا 



اقتصاد2
ایران وجهان

افتتاح ششمین شعبه بانک مهر 
ایران در البرز

با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، ششمين شعبه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در شهر فردیس استان البرز راه اندازي 

مي شود.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران، با تالش های صــورت گرفته در 
سال گذشــته و افتتاح شعب شــهيد سردار 
قاسم سليماني و هشتگرد، تعداد شعب بانک 
 مهر ایران در اســتان البرز به ۵ شــعبه فعال 

رسيد.
باتوجه بــه اهميت نقش قرض الحســنه در 
توانمندی نيازمندان و کمک به ارتقاء کسب 
و کارهای خرد و متوســط در شرایط کنوني 
اقتصاد کشــور، اســتقبال از خدمات و طرح 
هاي تســهيالتي این بانک رشد چشمگيري 

داشته است.
بانک مهــر ایــران در راســتای اهتمام در 
برنامه های مســئوليت هاي اجتماعي خود 
در اســتان البرز، از ســال ۱۳۹۸ به افزایش 
تعداد شــعب فعال به منظــور ارائه خدمات 
 بيشتر به مشــتریان این اســتان اقدام کرده

 است.
در ســال گذشــته، با افتتاح دو شعبه جدید 
تعداد شــعب بانک مهر ایران در این استان 
به ۵ شعبه رسيد و امســال نيز با اخذ مجوز 
فعاليت شــعبه این بانک در شــهر فردیس، 
تــوان ارائه خدمــت و تســریع در پرداخت 
 تسهيالت قرض الحسنه در این استان افزایش

 مي یابد.
شایان ذکر اســت، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با ۵۲۶ شــعبه فعال در سراســر کشور 
مشــغول ارائه خدمات بانکی به هموطنان و 

ترویج فرهنگ قرض الحسنه مي باشد.

سقف تسهیالت شرکت های 
دانش بنیان افزایش یافت

رئيس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران 
از افزایش ســقف اعتباری شــعبه برای ارائه 
تسهيالت به شــرکت های دانش بنيان غير 
صادراتی معادل سقف تســهيالت صادراتی 

خبرداد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران، مجيد غفــوری منش با بيان 
این مطلب گفت: در پی ارتقا شــعبه یزد به 
درجه ممتازی، این شــعبه در نظر دارد برای 
شــرکت های دانش بنيان غيــر صادراتی، 
معادل آنچه که به شرکت های صادراتی این 
 حوزه پرداخت می کند، تسهيالت تخصيص

 دهد.
غفوری منش با اشاره به معرفی خدمات بانک 
توســعه صادرات ، تصریح کرد: شعبه یزد از 
دو ســال پيش تا کنون با کمک پارک علم و 
فناوری این استان به شرکت های دانش بنيان 
خدمات ارائه می دهد و در این محدوده زمانی 
بيش از ۱000 ميليارد ریال به شــرکت های 
کوچک و بزرگ صادراتی این حوزه تسهيالت 

ارائه کرده است.
وی افزود: بر اســاس توافق های انجام شده 
در ســطوح کالن بانک توسعه صادرات ایران 
حداکثــر مبلــغ پرداختی به شــرکت های 
دانش بنيان صادراتی در ســطح استان یزد 
تا ســقف ۱۵0ميليارد ریال و ســقف صدور 
ضمانت نامــه از صندوق پژوهــش فناوری 
 یــزد از ۵0 بــه400 ميليارد ریــال افزایش

 یافت.
غفــوری منــش از پذیــرش در رهــن قرار 
گرفتن امالک ارزیابی شــده تــا ۱00درصد 
مبلغ ارزیابی شــده از ســوی بانــک برای 
شــرکت های دانش بنيان خبر داد و گفت: 
به منظــور تســهيل فعاليت شــرکت های 
دانش بنيان مدت قرار داد ها ی تســهيالتی 
 نيز از شــش ماه تا یک تا دو ســال افزایش

 یافت.
وی از شــرکت های دانش بنيان خواســت 
به منظــور تســریع در روند ارائــه خدمات، 
رونوشــت درخواست ارائه شــده به معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری را همزمان 
 بــه بانک توســعه صــادرات ایران ارســال
 کنند.رئيس شعبه یزد بانک توسعه صادرات 
ایران در پایان تاکيد کرد: هرچند شرکت های 
صادراتی برای دریافت تسهيالت در اولویت 
هستند اما درخواســت شرکت های فناورآنه 
 نيز در بانک توســعه صادرات ایران بررســی

 می شود.

خبر

شــيوع ویروس کرونا بازارها و 
مشاغل مختلفی را تحت تاثير 
قرارداده؛  یکی از این بخش ها 
مســکن و حوزه ساخت و ساز 
است که با وجود این بيماری و 
وضعيت اقتصادی ، روزهای سختی را پشت سر می گذارد.
به گزارش خبرآنالین، ميزان ساخت و ساز در یک سال اخير 
کاهش داشته و حتی افزایش قيمت  مسکن سبب نشده تا 
این بخش رونق یابد.در مقابل نبود سياست های مناسب 
و حمایتی سبب شده تا رغبت ســازندگان و پيمانکاران 
نسبت به ادامه فعاليت در این بخش هر روز کمتر از دیروز 
شود. اگر این وضع ادامه یابد رکود عميق حوزه ساختمان و 
همچنين به صفر رسيدن ساخت و ساز دور از انتظار نيست.
یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره شرایط فعلی این بخش 
گفت: با توجه به شــيوع ویروس کرونا و قرارگيری در این 
بحران، انتظار رکود در داخل کشور را داشتيم؛ مانند همه 
مشاغل و بخش های دیگر اقتصادی، بخش مسکن نيز از این 

شرایط متأثر شده است.

ستاریان و ساخت مسکن
بيت اهلل ستاریان در گفت و گو با خبرآنالین اظهار کرد: 
به تأسی از اقتصاد بين المللی و ورود بعضی از سرمایه های 
خارجی، اتفاقات اقتصاد جهانی به ویژه در آمریکا و اروپا، 
عمال شاهد ورود مخفی سرمایه به داخل از یک سو و از 
طرف وقتی همه بخش هــای اصول تجارت به اصطالح 
به خواب فرو می رود، ســرمایه  ها به ســمت کاالهای 
سرمایه ای مانند مسکن رهسپار می شود. وی افزود: این 
روند از ابتدای سال ۹۹ اتفاق افتاده تا آبان ماه و انتظار می 
رود تا آخر سال این شرایط ادامه خواهد داشت.وی درباره 
اخبار و تحليل هایی مبنی بر کاهش قيمت ها در بازار بيان 
کرد:  به اعتقاد بنده کســی که انتظار کاهش قيمت در 
بخش مسکن را داشته باشد، نشان دهنده عدم شناخت 
وی از ماهيت بخش مسکن است و همچنين مسائل و 
مشکالت مهم این بخش مانند کســری فراوانی که در 

این حوزه داریم.

وضعیت حوزه مسکن در دوران پسا کرونا
ستاریان در مورد وضعيت بازار مسکن در دوره پسا 
کرونا توضيح داد: اگر بخواهيم اقتصاد پســا کرونا 
رو بررســی کنيم باید به انتظارات رونق و توســعه 
اقتصادی اشــاره کنيم که باید گفت این شرایط در 
حوزه ساختمان نيز رخ نمایی خواهد کرد به گونه ای 
که قدر مسلم در بخش مسکن رونق و افزایش قيمت 
خواهيم داشت با این تفسير که توليد ناخالص کشور 
باال خواهد رفت و در نتيجه درآمد سرانه نيز افزایش 
می یابد.وی تاکيد کرد: اگر رونق و رشــد اقتصادی 
اتفاق بيافتد، این مساله باعث رونق بخش ساخت ساز 
می شود و در نهایت موجب می شود مردم از افزایش 
قيمت مسکن فشار زیادی را متحمل نشوند.اما در این 
ميان باید به یک نکته بارز و مهم در بخش مسکن و 
ساختمان توجه کرد که همان تعطيلی  هایی است که 
اتفاق می افتد.این کارشناس بخش مسکن عنوان 
کرد: برای مقابله با کرونا مجبور به اعمال محدودیت و 
تعطيلی و .. هستيم ولی عموما محيط های کارگاهی، 
غيــر از خوابگاه های کارگری به گونه ای اســت که 
کارگران می توانند در سایر بخش ها با حفظ فاصله و 
رعایت پروتکل های به کار خود ادامه دهند تا توليد به 

مشکل برخورد نکند.

چالش های اجرایــی و قضایی تعطیالت 
کرونایی در بخش مسکن

وی گفت: همان طور که ذکر شــد با یک معضل و مشکل 
مواجه هستيم که همان تعطيلی هاست که تبعات این مساله 
را باید به محضر قوه قضایيه منعکس کرد.توجه داشته باشيد 
در چنين تعطيالتی، پيمانکاران و فعاالن بخش ساختمان ، 
به دادسرا و مراجع قضایی احضار می شوند ) برای شهادت، 
تفهيم اتهام و ...( و یا ضمانت های بانکی این افراد به صورت 
ناجوانمردانه از سوی کارفرمایان به اجرا گذاشته می شود.

وی اظهار کرد: الزم اســت در ایــن دوره تعطيلی پيش رو 
فکری به حال سازندگان و پيمانکاران ساختمانی شود. زیرا 
بارها مشاهد شده که این افراد در حال کار بوده و به کارگران 
خود حقوق پرداخت می کنند و به شکل ناگهانی کارفرما 
ضمانت نامه بانکی آنها را به اجرا می گذارد و ســبب بروز 
مشکالت فراوان می شود. این موارد باید در تعطيالت پيش 
رو در نظر گرفته شود و کارفرمایان نيز باید به این موارد توجه 
کنند.وی عنوان کرد: قوه قضایيه در دوره تعطيلی نيز باید 
مانع بسياری از اقدامات مجرمانه در کشور شود و به حتم بر 
حجم کار آنها افزوده می شود اما متاسفانه در بخش ساخت 
وساز بعضی ها از این فرصت سوء استفاده کرده و پيمانکاران، 
توليدکنندگان بخش ســاختمان را با مشکل مواجه می 
سازند.وی ادامه داد: در این ميان بانک ها و کسانی که چک 

در اختيار دارند، سازندگان  را تحت فشار قرار می دهند به 
طوری که بعضی پروژه ها مجبور به تعطيلی برای یک دوره 
می شــوند. قوه قضایيه برای این موارد تدبير کند زیرا اگر 
بانک ها در تعطيالت باز باشند، می توان چک پيمانکاران را 
برگشت زد که تبعات منفی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
ستاریان خواستار شد: اگر مشاغل تعطيل می شوند برای 
پاس کردن چک ها باید مهلت بدهند و چک ها را برگشت 
نزنند و بعد از ۱۵ روز و پایان تعطيالت این کار را انجام دهند 
البته اگر موجودی در حساب بود ، آن را برداشت کنند اما 
شرایطی ایجاد شود تا چک ها در بخش ساختمان برگشت 
زده نشود و برای پيمانکاران مشکل ایجاد نکنند.زیرا در دوره 
زمستان و سرما قرار داریم و تعطيالت مقابله با کرونا نيز در 
پيش است و تحت این شرایط توليد مسکن ممکن است به 
صفر برسد که اگر توليد در بخش ساختمان به صفر برسد 
نمی توان این شرایط را سامان دهی کرد و در ماه های آینده 
تبعات منفی آن عيان خواهد شدوی توضيح داد:  همکاران 
بنده در بخش مســکن می گویند در این فرصت تعطيلی 
کرونایی تحت فشار قرار می گيرند زیرا پيمانکار با ۳0 تا 40 
کارگر در حال انجام پروژه است و ناگهان کارفرما پيشنهاد 
تعطيلی دوهفته ای به ســبب مقابله بــه کرونا می دهد؛ 
پيمانکار در این ۱۵ روز نه می تواند به کارگر خود مرخصی 
دهد و او را به شهرستان بفرستد و نه می تواند وی را حفظ 
کند؛  این در حالی است که برای تعطيلی باید پروژه را ایمن 
سازی کند که هزینه ای دارد و پس از اتمام تعطيالت نيز 
باید رفع ایمن سازی انجام دهد که دوباره هزینه به پيمانکار 
تحميل می شــود و معموال جبران این هزینه را کارفرما 
تقبل نمی کند. در نهایت پيمانکار می ماند و تعهداتی که 
داده اســت.وی ادامه داد: عالوه بر آن که قيمت مصالح نيز 
معموال در تعطيالت افزایش می یابد و ضریب آن را کارفرما 
باید پرداخت کند که این کار انجام نمی شود.این کارشناس 
اقتصاد مسکن گفت: پيشنهاد بنده این است که اکنون باید 
به چنين مسائلی بيشتر پرداخته شود زیرا در دوره زمستان و 
سرما قرار داریم و تعطيالت مقابله با کرونا نيز در پيش است 
و تحت این شرایط توليد مسکن ممکن است به صفر برسد 
که اگر توليد در بخش ساختمان به صفر برسد نمی توان این 
شرایط را سامان دهی کرد و در ماه های آینده تبعات منفی 

آن عيان خواهد شد.

مسکن در پسا کرونا

احتمال جهش شدید قیمت مسکن در بهار 1400

روحانی در جلسه هیات دولت:
آمریکا را مجانی تطهیر نکنید

ریيس جمهور گفت: به دليــل اوج گيری کرونا در 
آستانه مرحله جدیدی از مسئوليت پذیری اجتماعی 
هستيم در این مرحله جدید، شهرهای قرمز به حالت 
تعطيل و شــهرهای نارنجی به حالت نيمه تعطيل 
درمی آیند.حســن روحانی صبح در جلســه هيات 
دولت اظهــار کرد: ســال ۱400 و انتخابات خواهد 
رســيد و در آن زمان کرونا کمتر خواهد بود و فضا و 
روحيه ها بهتر است و بعضی ها فرصت دارند اقدامات 
سياسی و جناحی خود را انجام دهند. اما االن موقع 
آرامش کشور است. خواهش می کنم در این مقطع 
حساس کنونی کسی به دنبال تسویه حساب سياسی 
و جناحی نباشد.وی با تاکيد بر این که مهم است که 
به اسم نقد قواعد بازی سياسی را به هم نزنيم عنوان 
کرد: ما نباید به اسم نقد دولت به دنبال تطهير و تبرئه 
دولت  آمریکا باشيم. این دولت اخير آمریکا جنایتکار و 
تروریست بود و عده ای هم در داخل به صورت مجانی 
در حال تطهير آن هســتند. حاال تکليف رسانه های 
خارجی که پول می گيرند مشخص است. اما این عده 
برای صدمه به دولت و آماده کردن فضا برای انتخابات 
۱400 چنين حرف های می زنند.وی اضافه کرد: تا 
انتخابات ۱400 خيلی مانده و آن موقع می توانيد برای 
خودتان هر کاری که می خواهيد انجام دهيد، اما ایجاد 
یاس در جامعه خيانت ملی است و نباید در جامعه یاس 
ایجاد کنيد.روحانی همچنين یادآور شد: در دنيای 
سياست نقد، تضارب آرا و اعالم نظر اشکال ندارد، اما 
نباید واقعيت های جهان را منحرف کنيم و به خورد 
مردم بدهيم. نباید جنایت آمریکا را الپوشانی کنيم و 
بگویيم مثال دولت فالن کرده است. اصال شما می دانيد 
مدیریت چيست؟ این دولت همان دولتی است که در 
4 سال اول باالترین رشد اقتصادی و کاهش تورم را 
ایجاد کرد. ما در فضای تنفسی که از سال ۹4 ایجاد 
شد توانســتيم فروش نفت را به نزدیک سه ميليون 
بشکه برســانيم.روحانی ادامه داد: در آن زمان تمام 
قطعاتی که در گمرکات معطل مانده بودند آزاد شدند 
و بسياری از طرح ها نهایی و اجرا شد. طرح هایی که 
این روزها افتتاح می کنيم در همان فضای تنفسی 
آغاز شده و در حال به بهره برداری رسيدن است.وی با 
بيان اینکه به هر حال تحریم ها امروز یا فردا یا هر زمانی 
کنار زده خواهد شد تصریح کرد: بعضی ها تنش ایجاد 
می کنند که مثال قهرمان رفع تحریم چه کسی باشد. 
خوب اصال شما قهرمان باشــيد ما به دنبال قهرمان 
سازی نيستيم. چرا که تنها ملت ایران قهرمان است. 
ما اگر در سال ۹4 پيروز شدیم ملت پيروز شد و اگر در 
۹۹ یا ۱400 هم پيروز شویم ملت قهرمان خواهد بود. 
به دنبال چه می گردید؟ اینکه این آقا قهرمان نشود و 
آن یکی بشود؛ در حالی که باید بدانيم دولت و رئيس 
جمهور نيستند که قهرمان می شوند.رئيس جمهور 
همچنين خاطرنشان کرد: در این سه سال مقاومت 
ملت قهرمان بود نه دولت. دولت تنها در کنار مردم 
بــود و در کنار مردم خواهد بــود. قهرمانی هم لقب 
ملت ایران است. مثل همان سال ۹4 که محاصره را 
شکاندیم و آن هم برای مردم است و یا مقاومتی که در 

این سه سال با حضور ملت انجام دادیم.

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت 40 درصدی خیابان 
های بهشت و کوهانستان/ بهره 
برداری از خیابان بهســتان تا 

کمتر از یک ماه دیگر
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان گفت: 
خيابان های بهشت و کوهانستان که بخشی 
از گره های ترافيکی منطقه ۹ را باز می کند، 
تاکنون هرکدام بيش از 40 درصد پيشــرفت 

فيزیکی داشته است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، عليرضا رفيعی با اشاره به پيشرفت 
خيابان های بهشت و کوهانستان که از پروژه 
های ترافيکی در دســت اجــرا در منطقه ۹ 
اســت، اظهار کرد: احداث خيابان بهشــت 
 تاکنون 40 درصد پيشــرفت فيزیکی داشته 

است. 
وی با بيان اینکه هزینه های اجرا و آزادسازی 
این طرح بيش از ۲۸۹ ميليارد ریال اســت، 
ادامه داد: فاز ســوم خيابان بهشت حدفاصل 
خيابان آتشگاه و شهيد اشرفی قرار دارد و می 
تواند یکی از گره های ترافيکی سطح منطقه 

را باز کند.  
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان همچنين در 
مورد احداث خيابان ۲0 متری ورودی محله 
کوهانســتان اظهار کرد: این طرح نيز بيش 
از 4۳ درصد پيشــرفت فيزیکی دارد و برای 
آزادســازی و احداث آن ۲۹۹ ميليارد ریال 

هزینه صرف می شود. 

اخبار

استان ها
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 وزیر اقتصاد گفت: با اظهار اميدواری نســبت به بهبود 
شرایط اقتصادی در سال ۱400 درباره ميزان وابستگی 
بودجه این سال به نفت خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
از ســال ۹۸ به ســمت بودجه ای حرکــت کردیم که 
وابستگی اش به نفت خيلی کم شده است و اميدواریم 
این روند برای ســال ۱400 تداوم پيدا کند؛ طبيعتاً در 
این زمينه درآمدهای مالياتی نقش بيشتری خواهند 
داشت و باید تالش کنيم سهم این درآمدها را افرایش 
دهيم.به گزارش ایســنا، فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد 
در حاشيه جلسه چهارشــنبه هيئت وزیران در جمع 
خبرنگاران با اشاره به وضعيت بازار بورس، اظهار کرد: 
بازار ســهام طبيعتاً یک روندی دارد با نوع تصميماتی 
که در شورای عالی بورس گرفته شد، یکسری از عوامل 
محرک تقاضا به جریان افتاد و تقویت شد؛ از این جهت 
شرایط بازار باید پایدار باشد. از طرف دیگر نيز اگر این 
پایداری ادامه یابد، ما آمادگی داریم تا با عرضه های اوليه 
یک ثبات مستمر را ایجاد کنيم.وی افزود: از جانب دولت 
تمام عوامل پایداری شرایط وجود دارد؛ در این شرایط 
اميــدوارم آنهایی که می خواهند درباره بازار ســرمایه 
اظهار نظر کنند، بيشتر با رعایت جوانب این کار را بکنند 
و همچنين ســهامداران حقيقی خيلی دقت کنند و 
بســياری از مباحث را در تحليل های خود قرار دهند؛ 
یعنی اگر فردی یک اظهارنظری درباره بازار کرد، آن را 
به صورت خام نپذیرند بلکه آن را تحليل کنند و معامالت 
خود را پس از فرآیند مطالعه و مشاوره انجام دهند؛ اگر 
این روند جلو برود ما فکر می کنيم شرایط بهتری را برای 
بازار خواهيم داشت.وزیر اقتصاد همچنين در پاسخ به 
پرسشی درباره وضعيت بودجه ســال ۱400 و ميزان 
اتکای این بودجه به نفت گفت: خوشبختانه از سال ۹۸ 
به سمت بودجه ای حرکت کردیم که وابستگی اش به 
نفت خيلی کم شده است و اميدواریم این روند برای سال 
۱400 تداوم پيدا کند؛ طبيعتاً در این زمينه درآمدهای 
مالياتی نقش بيشتری خواهند داشت و باید تالش کنيم 

سهم این درآمدها را افرایش دهيم؛ از سوی دیگر شرایط 
اقتصادی و شدت تحریم ها و همچنين موضوع کرونا را 
در نظر داشته باشيم؛ اميدواریم شدت تحریم ها در سال 
بعد کاهش یابد و همچنين موضوع کرونا نيز تا پایان سال 
وضعيت بهتری پيدا کند.دژپسند با تاکيد بر اینکه االن 
زمان اظهار نظر قطعی درباره ماليات در بودجه نيست و 
باید تا دهه اول آذر ماه منتظر باشيم، گفت:باید بتوانيم 
 درآمدهای مالياتی را بگونــه ای تعيين کنيم که نقش 
محوری در بودجه داشته باشــد.وی در ادامه در پاسخ 
به پرسشی درباره طرح برخی اظهارات درباره تعمدی 
بودن رســوب کاالها در گمرکات با رد این ادعا تصریح 
کرد: خواهش من از همه فعــاالن و صاحب نظران این 
است که در اظهارنظرهایی خود انصاف را رعایت کنند؛ 
هر دستگاه تحليلگر اگر بخواهد منصفانه به موضوع نگاه 
کند، می بيند که دولت هيچ نفعی از آن کار نمی برد.وزیر 
اقتصاد ادامه داد: اگر کاال در گمرک بماند هم وارد کننده 
اذیت می شود و هم به دليل اینکه ممکن است بازار دچار 
کمبود عرضه شود، دولت نيز اذیت می شود، بویژه اینکه 
بسياری از این کاالها عمدتاً مواد اوليه، قطعات یدکی و 
کاالهای ضروری است و ما نيز همواره در ترخيص آنها 
لخظه شماری می کنيم؛ اشتباهی که در این خصوص 
رخ می دهد این است که برخی، کاالهایی را که در بنادر 
یا پایانه های مرزی هســتند، به عنوان گمرکات تلقی 
می کنند، درحالــی که کاالهایــی در گمرکات طبقه 
بندی می شوند که برای آنها اظهار گمرکی صادر شده 
باشد؛ یعنی بعد از اظهار گمرکی در صف ترخيص قرار 
می گيرند و آنهایی که در بنادر و پایانه ها هستند، در حال 
برطرف کردن مشکالت تخصيص ارز یا ثبت سفارش 
هستند و کاالی گمرکی محسوب نمی شوند.دژپسند 
تاکيد کرد: دولت و وزارت صمــت و گمرکات حتماً به 
دنبال آن هستند که در اولين فرصت و با سرعتی نسبتاً 
 باال نسبت به ترخيص کاالهایی که در گمرکات دارند، 

اقدام کنند.

کارشناس بازار سرمایه معتقد است اجرای طرح تأمين 
کاالهای اساسی با اســتفاده از فروش سهام دولت در 
شرکت های صنعتی و بانکی، ریسک بزرگی برای بازار 
ســهام ایجاد می کند.به گزارش مهر، مصوبه مجلس 
درباره الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساســی 
بدليل عدم شــفافيت در نحوه تأميــن منابع مالی، از 
سوی شورای نگهبان رد شد؛ این مصوبه روز دوشنبه در 
کميسيون برنامه و بودجه اصالح و دیروز در صحن علنی 
به تصویب نمایندگان رسيد.در اصالحيه مصوبه تصریح 
شده دولت منابع مورد نياز را از محل فروش باقيمانده 
سهام خود در بانک ملت، پاالیشگاه تهران، شرکت ملی 
مس، فوالد مبارکه و مخابرات ایــران تأمين کند.این 
در حالی است که کارشناســان معتقدند این حجم از 
عرضه ســهام دولتی آن هم در دوره ای که بازار پس از 

سقوط ۹00 هزار واحدی، در تالش است تا به مدار رشد 
بازگردد، ریسک بزرگی برای بازار سهام ایجاد می کند و 
می تواند به سقوط مجدد بازار سهام منجر شود؛ بویژه 
آنکه نگاهی به تحوالت ماههای گذشته بازار سهام نشان 
می دهد اصوالً دولت در مواجهه با بازار سهام، درایت و 
تدبير الزم را به خرج نداده است و در حالی که ابتدای 
امسال بازار سهام یک فرصت طالیی برای دولت بود، 
با اقداماتی غلط، تبدیل به چالش جدی، نه فقط برای 
دولت بلکه برای کل کشور شد.براین اساس، با توجه به 
تجربه ای که از حضور دولت در بازار سهام وجود دارد، در 
برهه فعلی ملزم کردن دولت به فروش ۳0 هزار ميليارد 
تومان سهام آن هم در شــرایطی که بازار بيشتر تشنه 

تزریق نقدینگی است، می تواند یک ریسک جدید برای 
بازار سهام باشد.

عرضه ۳۰ هزارمیلیاردتومان سهام ریسک 
باالیی برای بازار دارد

در همين خصوص، احسان همتی کارشناس بازار سرمایه 
درباره تأثيرگذاری اجرای طرح تأمين کاالهای اساسی بر 
وضعيت بازار سرمایه اظهار داشت: این مسأله خيلی روشن 
است که اگر دولت بخواهد عرضه سنگين در بازار سهام 
داشته باشد، باید اوالً عرضه را با تدبير و درایت و حساب 
شده انجام دهد، ضمن اینکه بعد از عرضه نيز از بازار حمایت 
کند.وی توضيح داد: روندی که ابتدای امسال طی شد این 

بود که مردم وقتی دیدند دولت قصد فروش دارایی های 
خود را در بازار ســهام دارد و بازدهی سرمایه گذاری در 
بازار افزایش شدیدی خواهد داشت، به سرمایه گذاری در 
بورس ترغيب شدند. بخصوص اینکه دولت بارها امنيت 
سرمایه های مردم در این بازار را تضمين و بيمه کرد.وی 
افزود: حرفه ای های بازار می دانستند که به هر حال عرضه 
زیاد یک نکته منفی است و می تواند به عاملی برای فشار 
فروش و نهایتاً تعدیل قيمت ها منجر شود. که همينطور 
هم شد.کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به تجربه ای که 
از وضعيت بازار در نيمه نخست سال جاری برای اقتصاد 
کشور به دست آمد، ادامه داد: براین اساس اگر قرار باشد 
برای اجرای مصوبه پرداخت یارانه کاالهای اساسی چنين 
حجم باالیی از دارایی ها یعنی ۳0 هزار ميليارد تومان، به 

فروش برسد، مجدداً همين روال طی می شود.

رئيس کل بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی برای 
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به خانواده های یارانه 
بگير فاقد حقوق ثابت خبر داد و گفت: این تسهيالت 
در صورت موافقت دولت و تقبل مابه التفاوت نرخ سود 
این تســهيالت، از محل تسهيالت کرونایی پرداخت 

خواهد شد.
همتی در نشســت معاون اول رئيــس جمهوری با 
مدیران ارشد شــبکه بانکی که عصر امروز به منظور 
بررســی عملکرد و برنامه های نظام بانکی در ســال 
جهش توليد برگزار شــد، گفــت: ۸0 الی ۹0 درصد 
تامين مالی پروژه های کشــور بر عهده نظام بانکی 
است و با توجه به پيچيدگی های شرایط کنونی، حفظ 
آرامش نظام بانکی باید در اولویت باشــد.وی با بيان 
اینکه کنترل همزمان نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ارز و 
مراقبت از ســایر بازارها و نيز حمایت از جهش توليد 
شرایط پيچيده ای را برای بانک مرکزی و نظام بانکی 
ایجاد کرده اســت، گفت: همچنين تکاليف دولت و 
مجلس به نظــام بانکی عليرغم تحریــم ها و کاهش 
شــدید درآمدهای نفتی به این پيچيدگی افزوده که 
خوشبختانه نظام بانکی تاکنون از این آزمون سربلند 
بيرون آمده است.رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به 
ناکامی دشمنان در تحقق هدف فروپاشی اقتصادی 
کشور گفت: واضعان فشــار حداکثری با ایستادگی 
ملت و مسئوالن، ناکام شدند و بحمدهلل در آینده ثبات 
بيشتری در اقتصاد خواهيم داشت.همتی همچنين با 
پيش بينی بهبود شاخص های اقتصادی در آبان ماه 
نســبت به ماه قبل گفت: رشد بخش غيرنفتی کشور 
در نيمه دوم سال گذشته بهبود یافت و در سه ماهه 
اول امســال کمتر از یک درصد منفی شد و این مهم 
ریشــه در حمایت بانک ها از جهــش توليد به ویژه 
پرداخت تسهيالت ســرمایه در گردش به بخشهای 
اقتصادی و توليدی کشور دارد؛ به طوری که سرمایه 
در گردش بخشهای صنعت و کشــاورزی به ترتيب 

74 و ۶۹ درصد رشــد داشته اســت.رئيس شورای 
پول و اعتبار، اصــالح ناترازی بانک هــا، تداوم ارائه 
تســهيالت هدفمند به بخش های اقتصادی در کنار 
کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز را سه اقدام مهم 
بانک مرکزی در ســال جاری دانست و افزود: اصالح 
ترازنامه بانک ها و بهبود های صورت گرفته در آن ها 
ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی با قبول سرپرستی 
برخی موسسات اعتباری  ناتراز در این مسير مصمم 
است.وی ادامه داد: مدیریت ترازنامه بانک ها و نحوه 
رشد آن ها بر اساس توانمندی های واقعی و نيز ادغام 
بانکهای وابسته به نيروهای مسلح که تا پایان آذر ماه 
نهایی می شود از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این 
خصوص است.همتی همچنين رشــد ۶0 درصدی 
تســهيالت پرداختی بانک ها به بخش های مختلف 
اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: حمایت بانک ها از جهش توليد 
به صورت مســتمر ادامه خواهد داشــت.رئيس کل 
بانک مرکزی افزود: کل تامين ارز کشــور علی رغم 
تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی از ابتدای ســال 
تاکنون معــادل ۲۱.7 ميليارد دالر بــوده که از این 
ميزان ۶.7 ميليارد دالر مربوط به کاالهای اساســی، 
دارو و تجهيزات پزشکی بوده و ۱۵ ميليارد دالر نيز از 
طریق سامانه نيما و واردات در مقابل صادرات تامين 
شده است.همتی تصریح کرد: خوشبختانه نرخ ارز در 
روزهای گذشــته کاهنده بوده و با توجه به انتظارات 
مثبت ایجاد شده در خصوص رشد اقتصادی این روند 
با ثبات تداوم خواهد داشت و تعادل و آرامش در بازار 
برقرار خواهد بود.رئيس کل بانک مرکزی همچنين 
از آمادگی نظام بانکی برای پرداخت تسهيالت قرض 
الحسنه به خانواده های یارانه بگير فاقد حقوق ثابت 
خبر داد و گفت: این تســهيالت در صورت موافقت 
دولت و تقبل مابه التفاوت نرخ سود این تسهيالت، از 

محل تسهيالت کرونایی پرداخت خواهد شد.
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قیمت سکه ۲۸آبان ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین سکه طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
است.
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در میان ضرورتی که برای تشدید محدودیت ها در دوران کرونا وجود دارد باید اشاره داشت که با اعطای تسهیالت صاحبان کسب و کار می توانند بخشی از خسارات خود را جبران کنند و پس از پایان محدودیت ها نیز دولت با دریافت مالیات  مناسب 
کسری منابع خود را جبران کند. اهمیت جایگاه اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی کشور به منظور شناسایی کسب و کار های آسیب دیده به هیچ عنوان قابل انکار نیست. الزم است دولت اداره این کار را به تشکل های صنفی واگذار کند و ضامن 

این تسهیالت، تشکل ها باشند و اعضا خود را مورد حمایت قرار دهند. با جبران خسارت کسب و کار های ما به واسطه اعطای تسهیالت و بازپرداخت آن از سوی صاحبان کسب و کار، می توانیم مانع توقف شبکه تولید و توزیع کاال در کشور باشیم.
امروز همه کشورهای درگیر بحران کرونا به دنبال اتخاذ تمهیداتی برای پوشش دادن زیان های تحمیل شده به بخش خصوصی هستند. طبیعی است که بودجه دولت نمی تواند به طور کامل زیان های وارد شده را پوشش دهد، بنابراین برای یکسری 
پرداخت ها یا اقساط وام های حمایتی دولت به کسب و کارها فرصت های چند ماهه داده شود، عالوه بر آن پس از دوران پساکرونا برای پرداخت حق بیمه، مالیات، هزینه های آب، برق، گاز و تلفن به مردم و صاحبان کسب و کارها مهلت یک تا دو سال 
داده شود تا عالوه بر عدم تحمیل فشار به مردم و فعاالن اقتصادی، بودجه هزینه شده دولت به این صندوق بازگردانده شود. در این شرایط دولت با بردن الیحه ای به مجلس تمام هزینه های عنوان شده را مصوبه بگیرد تا منبع پرداختی آن مشخص 
و جزئیات آن شفاف سازی شود. هنگامی که کسب وکاری جمع آوری می شود راه اندازی مجدد آن بسیار دشوار خواهد بود. در بسیاری از مواقع هستند بنگاه هایی که کج دارومریز به فعالیت خود ادامه می دهند و با مشکالت موجود دست و پنجه نرم 
می کنند اما هنگامی که همین بنگاه جمع آوری بشود احیاء آن و برگشتش به صحنه اقتصاد تقریبا نشدنی خواهد بود. متاسفانه شرایط سختی برای کشور به وجود آمده و باعث شده است که راهی برای جبران صدمات بسیاری از صنوف نمانده باشد 

و دیگر بخش ها نیز نمی توانند به آسانی زیان های وارده را جبران کنند. 

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: در کالنشــهرها 
این فرصت را با اولویت پروژه هــای نیمه تمام برای 
سازندگان ایجاد کردیم تا بدون قرمز شدن فرم »ج« 
بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن تسهیالت ۱۰۰ 
میلیون تومانی به ازای هر واحود دریافت کنند.محمود 
محمودزاده اظهار کرد:  برای تکمیل پروژه های بخش 
خصوصی در تهران، کالنشهرها و سایر شهرهایی که از 
متقاضیان برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده 
تسهیالت خودمالکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای 
هر واحد با اولویت پروژه های نیمه تمام پرداخت می 
کنیم. البته این بدان معنی نیست که وام به پروژه های 
صفر پرداخت نمی شود بلکه اولویت با پروژه های نیمه 
تمام اســت.وی افزود: متقاضیان می توانند از هفته 
آینده با مراجعه به ســایت طرح اقدام ملی به نشانی 
tem.mrud.ir اطالعات خود را درج و ثبت نام کنند.
محمودزاده تصریح کرد: کسانی که این وام را دریافت 
می کننــد فرم »ج« آنهــا قرمز نمی شــود. تمامی 
سازندگان بخش خصوصی، تعاونی ها و افراد حقیقی 
که پروژه هــای در حال اجرا دارند مــی توانند برای 
دریافت این تســهیالت اقدام کنند. با توجه به اینکه 
در کالنشــهرها پروژه اقدام ملی در نظر گرفته نشده 
این فرصت را در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا 

بتوانند پروژه های خود را به حرکت درآورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که 

سقف تسهیالت مسکن ملی افزایش پیدا می کند یا 
خیر، گفت: تقاضای افزایش رقم تسهیالت طرح اقدام 
ملی در شورای عالی مســکن مطرح شده و به بانک 
مرکزی ارایه شده که بررسی و اعالم نتیجه کند ولی 
فعال در حد پیشنهاد اســت. وزارت راه و شهرسازی 
توجیحاتی مبنی بر لزوم افزایش تسهیالت داشت که 
به تایید شورای عالی مسکن رسید اما تحقق آن منوط 

به تایید بانک مرکزی است.
شــهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شــد. اولین واحدها از این 
پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد 
در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دســتور رئیس جمهور 
افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته 
می شــود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ 
میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل 
کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ 
به متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد. ثبت نام مرحله 
اول به پایان رســیده و متقاضیان واجد شرایط برای 
 tem.mrud.ir بارگذاری مدارک خود باید به سامانه
مراجعه کنند. مهلت بارگذاری مدارک  و افتتاح حساب، 
پایان مهر ماه اعالم شده بود که تمدید شده است. در 
صورت  عدم واریز وجه یا انصــراف متقاضیان اولیه، 

افرادی از لیست رزرو جایگزین آنها می شوند.

در حالی که تعطیلی دو هفته 
ای و تشدید محدویت ها در 
شــرایط بحران کرونا بسیار 
ضرروت دارد اما در کنار آن 
موضوع اصناف و کســب و 
کارها نیز هست که نیازمند حمایت ها و تسهیالتی در این 
ایان هستند. با اعالم تعطیلی دو هفته ای کشور اصناف 
به جز آن عده معدود از کسب و کارها که مجوز فعالیت 
دارند، تعطیل خواهند شــد و این در حالی است که با 

فعالیت بانک ها پیش بینی شده که چک های برگشتی 
این گروه در شــبکه بانکی افزایش پیدا کند. از طرف 
دیگر در مدت ۱۵ روزه اجرای محدویت ها این مشاغل و 
اصناف دیگر درآمدی ندارند و به دلیل تعطیلی کسب و 
کارشان نمی توانند فروشی داشته باشند. بنابراین به نظر 
می رسد دولت بادی در کنار توجه به ضرورت تعطیلی 
کشــور، تمهیداتی را نیز برای اصناف و مشاغلی که در 

محدودیت ها تعطیل شده اند می اندیشید.
در همین زمینه نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر 
قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی 
شود زیرا چکاوک سامانه آنالین بانکی است و قطعا در 
این دو هفته چک های زیادی از اصناف برگشت خواهد 

خورد. شکریه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
بسته ای حمایتی برای اصناف تدوین نشده است، گفت: 
دولت می خواهد یک بسته پیشــنهادی ارائه دهد آن 
هم در زمانی که صنوف قرار اســت تعطیل شوند. اگر 
دولت واقعاً به دنبال حمایت بود باید از قبل این بسته را 
طراحی و صنوف را شناسایی و با ارائه جدولی، جایگاه و 
وضعیت صنوف را مشخص می کرد و سپس اعالم کرد 
که صنوف یک ماه تعطیل باشند. اما دولت حاال به فکر 
تدوین بسته افتاده است که قطعاً هیچ نتیجه ای نخواهد 
داشت و حتی این دو هفته هم می گذرد و هیچ برنامه ای 

عملیاتی نمی شود.
شکریه با بیان اینکه تعطیلی دو هفته ای واحدهای صنفی 

مشکالت بانکی متعددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد، 
گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای 
نظام بانکی شــود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه ای 
آنالین اســت و قطعاً در این دو هفته چک های زیادی 
برگشت خواهد خورد. نمی شود که واحد صنفی تعطیل 
باشد و کاسب درآمد نداشته باشد اما چک هایی که از 
قبل داده، د رموعد مقرر نقد شود. وقتی اصناف تعطیل 
هستند، بانک ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف 
از کجا درامد کســب کنند که بتوانند چک هایشان را 
پاس کنند؟ ما از طرق مختلف خواســته های خود را 
 به گوش متولیان رســانده ایم اما هنــوز هیچ اتفاقی 

نیفتاده است.

در تعطیلی2هفته ای، اصناف نیازمند چه تسهیالتی هستند؟

نگرانی  بازاریان  از  چک های  برگشتی
شایلیقرائی

Newskasbokar@gmail.com

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از آغاز طرح 
تشدید نظارت ها با شروع محدودیت های جدید کرونایی 
از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر به واحدهای صنفی 
که واحد خود را باز می کنند اخطار کتبی و شفاهی داده 
می شود که معموالً اثر بخش اســت و باعث می شود 
خودشــان مقررات را رعایت کنند، اما اگر از این کار 
تبعیت نکنند اماکن انتظامــی واحدهای متخلف را 

پلمب می کند.
بهنام نیک منش از انجام بیش از ۹۰۰ هزار بازرسی در 
زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی اتاق اصناف 
در سال جاری خبر داد و گفت: در هفته های گذشته 
هم که محدودیت ساعتی برای فعالیت اصناف وضع 
شده بود، سعی کردیم تا حد امکان واحدهای صنفی 
پلمب نشود و با اخطار و تذکر آنها را ترغیب به رعایت 
پروتکل های بهداشتی کنیم. بنابراین طی هفته های 
گذشــته هم تذکرات الزم به واحدهای صنفی که از 
ساعت ۱۸ به بعد فعالیت می کردند داده شده است و 

آن ها هم رعایت کردند.
وی با بیان اینکه بازرسی از ۴۰۰ هزار واحد صنفی نیاز 
به همکاری سایر دستگاه ها نیز دارد و نظارت بر رعایت 
پروتکلهای بهداشتی هم در اصل بر عهده وزارت بهداشت 

است: در حال حاضر تالش ما این است که در یک سامانه 
مشخص همه موارد تذکر، پلمب و بازرسی های انجام 
شده ثبت شود.نیک منش در ادامه از آغاز طرح تشدید 
نظارت ها با شروع محدودیت های جدید از اول آذر خبر 
داد و گفت: از اول آذر هم به واحدهای صنفی که واحد 
خود را باز می کنند اخطار کتبی و شفاهی داده می شود 
که معموالً اثر بخش اســت و باعث می شود خودشان 
مقررات را رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت نکنند 

اماکن انتظامی واحد متخلف را پلمب میکند.
با اوج گیری شمار مبتالیان و فوتی های کرونا، از ۲۰ 
آبان ماه فعالیت تمام مشاغل غیرضروری در ۲۵ مرکز 
استان از جمله تهران تا ساعت ۱۸ مجاز و مشاغل گروه 
۳ و ۴ نیز به طور کلی تعطیل شدند. در مجموع در ۸۹ 
شهرستان مقررات سختگیرانه اجرا  شده است. اما با 
توجه به ادامه اوج گیری آمار مبتالیان و فوتی ها از روز 
شنبه، اول آذر همه مشاغل به جز مشاغل سطح یک 
مانند مراکز تهیه مایحتاج ضروری مردم، خدمات رسانی 
ضروری، امداد و نجات، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز 
درمانی و ســالمت از جمله بیمارستان ها و مطب ها و 
مراکز تامین زیرساخت آب، برق، گاز و تلفن تعطیل 

هستند و قوانین منع رفت و آمد نیز اجرا خواهد شد.

ســخنگوی انجمن لبنی ایران از افزایش نرخ مصوب 
برخی از فراورده های لبنی خبر داد. سخنگوی انجمن 
لبنی ایران از افزایش قیمت مصوب برخی از محصوالت 
لبنی خبر داد. محمدرضا بنی طبا با اشاره به نشست امروز 
نمایندگان تشکل های صنایع لبنی با مسئوالن ستاد 
تنظیم بازار کشور گفت: امروز در جلسه ای که با حضور 
نمایندگان تشکل های لبنی، سازمان مربوطه برگزار و 
قیمت های جدید برخی از محصوالت لبنی شامل قیمت 

مصوب تعیین و تصویب شد.
این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه دو تشکل 
صنفی لبنی )اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی کشور و 
انجمن صنفی صنایع لبنی ایران(، دو تشکل دامپروری، 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی 
وزارت جهاد کشــاورزی، نماینده سازمان بازرسی کل 
کشــور، نماینده ســازمان حمایت از مصرف کننده و 

تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند و 
قیمت های جدید به شرح ذیل تعیین شد: قیمت ماست 
دو و نیم کیلو دبه پرچرب ۲۴,۰۰۰ تومان، دبه کم چرب 
۲۱,۰۰۰ تومان، شیر نایلون ۵,۴۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ 
گرمی کاپ ۱۴,۵۰۰ تومان، ماست کم چرب ۹۰۰گرمی 
۸۰۰۰ تومان و ماست پرچرب ۹۰۰ گرمی نیز ۹۷۰۰ 
تومان.  بنی طبا گفت: همچنین قیمت شیر بطری کم 
چرب ۷,۱۰۰ تومان، نیم چرب ۷,۵۰۰ تومان، ۳ درصد 
چربی ۸,۵۰۰ تومان، شیر کامل ۸,۶۰۰ تومان، قیمت 
شــیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و قیمت کره 
حیوانی ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان تعیین شد.وی ادامه 
داد: همچنین قیمت شــیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ 
تومان و به ازای هر دهم چربــی باالتر از ۲. ۳ درصد ۶۰ 
تومان اضافه می شود و در صورتیکه کمتر از ۲. ۳ درصد 

چربی باشد ۶۰ تومان کسر می شود.

مجــوز تزریــق از بانک به 
بــورس صــادر شــد و به 
دنبــال این طــرح امکان 
تاســیس صنــدوق برای 
بانک های فاقــد صندوق 
در بازار ســرمایه، فراهم و اجازه تاســیس بیش از 
یک صندوق برای بانک ها نیز صادر شــده اســت. 
این اقدام در حالی مجوز اجرایی شــدن را دریافت 
کرده اســت که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. 
قالیباف اصــل، رئیس ســازمان بــورس در این 
رابطه گفت: در این جلســه شــورای عالی بورس 
مصوب شــد بانک مرکزی در امور صــدور مجوز 
برای صنــدوق های ســرمایه گذاری وابســته به 
 نهادهــای مالــی مرتبط بــا بانک ها، تســریع و 

تسهیل کند.
بازار سرمایه کشور در ادامه روند صعودی خود که 
از انتهای هفته قبل آغاز شده، دو روز گذشته را نیز 
با قدرت شروع کرد و روز سه شنبه طی سه ساعت 
اول معامالت با رشــد ۳۷ هزار واحدی توانســت 
خود را بــه کانــال ۱.۳ میلیون واحــد بازگرداند. 
همچنین روز چهارشنبه شــاخص کل بورس باز 
هم به روند صعودی خود ادامــه داد و بیش از ۴۸ 

هزار واحد افزایش یافت و شــاخص کل بورس به 
رقم یک میلیــون و ۳۴۵ هزار واحد رســید. این 
در حالی اســت که اما بازگشــایی نماد شستا این 
رشــد را محدود کرد. رشــد دیروز بورس در ادامه 
رونــد قبلی و همچنیــن در واکنش بــه مصوبات 
حمایتی اخیر شــورای عالی بورس بوده است که 
 مجوز سرمایه گذاری بیشــتر بانک ها در بورس را 

صادر کرد.
کارشــناس پولی و بانکی در ایــن خصوص بیان 

کرد: در نظر داشته باشید که ورود بانک ها به بازار 
ســرمایه به معنای خلق پول جدید است. بانک ها 
سپرده های قبلی خود را که در واقع بدهی بانک ها 
به سپرده گذاران آنهاســت، در دارایی های دیگری 
سرمایه گذاری کرده اند و برای سرمایه گذاری جدید 
نیاز به منابع پولی جدید هم دارند. بنابراین تصمیم 
به لغو ممنوعیت ســرمایه گذاری بانک ها در بازار 
سرمایه، تصمیم مناسبی نبوده و تورم زا خواهد بود. 
کامران ندری افزود: غــول نقدینگی معضل اصلی 

اقتصاد ما اســت و با ورود بانک ها به بازار سرمایه، 
غول نقدینگی عظیم تر خواهد شــد و منابعی که 
می توانســت در قالب تســهیالت بانکی در اختیار 
بخش تولید قــرار بگیرد، صرف معامالت ســهام 
خواهد شــد. البته باید دید بانک ها تــا چه حد از 
ســرمایه گذاری در بورس استقبال می کنند؛ اما به 
هر حال اصال عجیب نیست اگر بانک ها حداقل به 
خاطر حمایت از سهم های خود اقدام به خلق پول 

جدید و ورود به بازار سرمایه کنند.

مجوز تزریق از بانک به بورس چه تاثیری بر رشد شاخص خواهد داشت؟

تزریق منابع بانکی  برای رشد شاخص

مشوقبرایماندگاریدربورس
حسینمحمودیاصل،کارشناساقتصادی

 قطعا افزایش تعداد صندوق ها و افزایش مبلغ ریالی صندوق ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود. در سالهای گذشته ممنوعیت تشــکیل صندوق و و محدودیت در ارزش صندوق ها وجود داشت. به هر ترتیب افزایش ارزش 
صندوق های سرمایه گذاری از ۳۰ به ۵۰ و صندوق های با درآمد ثابت از ۲۰ به ۳۰ بسیار مفید خواهد بود. صندوق های با درآمد ثابت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از منابع خود را می توانند در سهام سرمایه گذری کنند. صندوق های 

سرمایه گذاری هم می توانند با حد نصاب هایی در بازار سرمایه حضور داشته باشند. این اقدام دو نوع فایده برای بازار سرمایه دارد. 
نخست اینکه اوراق عرضه شده در بورس بیشتر توسط این صندوق ها خریداری می شود و این اقدام می تواند به عنوان منبع تامین مالی دولت عمل کند. دوم اینکه خرید سهام توسط این صندوق ها می تواند به خود بازار به صورت 
مستقیم کمک کند. البته شاید بتوان نفع سومی را هم لحاظ کرد. بدین معنی که سرمایه گذاری به جای حضور مستقیم در بازار بورس از طریق صندوق ها توسط مردم انجام می گیرد و این اقدام می تواند اندکی از هیجانات بازار 

جلوگیری کند. در مجموع اجازه برای تشکیل صندوق تا سه عدد به بانک ها نیز بسیار مفید خواهد بود و از سوی دیگر باعث جذب نقدینگی خواهد شد.
اما سیاست کلی که باید در بازار سرمایه پیاده شود اینکه مسووالن بازار سرمایه باید برای ماندگاری در بازار مشوق تعیین کنند، برای تقویت بحث سهامداری مشوق هایی را تعریف کنند مثال کسانی که امروز سهام خریدند اما 
نفروختند امتیاز بگیرند نه اینکه از طریق تغییر قوانین و تصمیمات خلق الساعه بازار را به هم بریزیم. به هر حال بسیاری از کارشناسان بازار با موضوع نوسان سازها به شدت مخالف هستند. باید متاسف شد بابت چنین تصمیمی که 
صدمات بسیار جبران ناپذیری را به بازار سرمایه وارد کرده است. بر این موضوع تاکید می کنم نوسان گیری ایرادی ندارد چرا که جزء ذات همه بازارهای سرمایه در جای جای دنیاست، ما باید به دنبال مانع برای نوسان سازی باشیم. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با 
اشاره به تاثیر منفی شیوع کرونا بر پروازها، از کاهش ۹۶ 
درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی 
فرودگاه های کشــور از فروردین امسال تا پایان مهر 
در قیاس با مدت مشابه پارســال خبر داد. سیاوش 
امیرمکری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با اعالم این خبر اظهار کرد: در پروازهای بین 
المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها، 
در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در نشست و برخاست ۸۷ درصد، در اعزام و 
پذیرش مسافر ۹۶ درصد و در ارسال و پذیرش بار و 

پست ۸۱ درصد کاهش روی داده است.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
افزود: در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت 
شرکت فرودگاه ها در هفت ماه سال ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲۸ درصد، 
در اعزام و پذیرش مســافر ۴۱ درصد و در ارســال و 

پذیرش بار و پست ۴۳ درصد کاهش داشته ایم.
وی اظهار داشت: در مجموع پروازهای فرودگاه های 
تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در مهر ماه امسال 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 
۱۳ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۶ درصد و در 

ارسال و پذیرش بار و پست ۲۲ درصد کاهش وجود 
داشته است.امیرمکری بیان کرد: در پروازهای داخلی 
فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در مهر 
ماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست هشــت درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 
۲۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵ درصد 
کاهش وجود داشته است.مدیرعامل شرکت فرودگاه 
ها و ناوبری هوایی ایران افزود: پروازهای بین المللی 
فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در مهر 
ماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست ۷۶ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۹۰ 
درصد و در ارســال و پذیرش بار و پســت ۶۳ درصد 

کاهش داشته است.
وی گفت: همچنین پروازهــای فرودگاه های تحت 
مالکیت شرکت فرودگاه ها در مهر ماه امسال  نسبت 
به شهریور در نشست و برخاست دو درصد، در اعزام 
و پذیرش مسافر شــش درصد و در ارسال و پذیرش 
بار و پســت پنج درصد کاهش داشته است.به گفته 
امیرمکری، در مهر ماه ۹۹ حداقل۸۰ درصد نشست و 
برخاست کل پروازها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، 
شیراز، مشــهد، کیش ، اهواز، اصفهان، بندرعباس، 

تبریز، خلیج فارس و کرمانشاه انجام شده است.

قیمت مصوب محصوالت لبنی افزایش یافت

کاهش 96 درصدی جابه جایی مسافر در پروازهای بین المللی 

اتاق اصناف خبر داد

تشدید نظارت ها با شروع محدودیت های جدید کرونایی

بدون قرمز شدن فرم »ج« پرداخت می شود

وام ۱۰۰ میلیونی مسکن ملی به پروژه های نیمه تمام
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 کسب و کار

گزارش شکایت های ثبت شــده در فصل تابستان اتحادیه کسب و 
کارهای فضای مجازی منتشر شد

ثبت 2994 شكايت از كسب وكارهای آنالين در 
تابستان 99

بیش از ۲۵ درصد از شکایت های بررسی شــده در اتحادیه کسب و کارهای مجازی در 
۳ ماهه تابستان مربوط به کسب و کارهایی بوده که عضو اتحادیه نیستند و ۱۷ درصد از 
شکایت ها را سازمان توسعه تجارت الکترونیکی برای بررسی به اتحادیه ارجاع داده است. 
در این میان بیش از ۴۱ درصد از  شــکایت های مطرح شده از کسب و کارهای مجازی 
مربوط به »عدم ارائه کاال یا خدمت مورد نظر« بوده است.براساس گزارش فصلی اتحادیه 
کسب وکارهای فضای مجازی با عنوان »شکایات ثبت و بررسی شده دربازه زمانی تیر تا 
مهر ۹۹« اعالم کرده که طی ۳ ماه تابستان اتحادیه در مجموع ۲ هزار و ۹۹۴ شکایت را 
مورد بررسی قرار داده که از این تعداد ۸۵ درصد شکایت ها بررسی و مختومه اعالم شده اند.
طبق گزارش اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این دوره زمانی ۵۲۱ فقره از شکایات 
بررسی شده از سمت سازمان تجارت الکترونیکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران و اتاق اصناف ایران بوده است. تعداد ۷۷۷ فقره از شکایت های ثبت شده در پنل 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی، از سوی کسب وکارهایی بوده که عضو اتحادیه نیستند. 
هزار و ۶۹۶ فقره از شکایت ها هم متعلق به اعضای اتحادیه کسب وکارهای مجازی است.

بیشترین شکایات به کسب وکارهای عضو اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی اختصاص دارد

اتحادیه کســب وکارهای مجازی در بخش دیگری از گزارش خود به ســرفصل های 
شکایت های بررسی شده پرداخته است. طبق این گزارش، از بین موضوعات »تخلفات و 
جرایم فصل هشتم قانون نظام صنفی«، »تخلفات و جرائم ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 
۸۷ قانون نظام صنفی«، »تخلفات و جرائم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام 
صنفی« و »سایر«، موضوع »تخلفات و جرایم فصل هشتم قانون نظام صنفی« با ۸۷/۳۵ 
درصد بیشترین سهم از شکایت های ثبت شده را دارد. فصل هشتم قانون نظام صنفی 
به تخلفاتی چون گران فروشی، کم فروشــی و تقلب و غیره و جریمه های این تخلفات 

پرداخته است.
براساس گزارش اتحادیه، موضوعاتی چون عدم ارائه کاال یا خدمت مورد نظر با ۶۳/۴۱ 
درصد و عدم انطباق کیفیت کاالی تحویلی با تصویر با ۵۲/۳۹ درصد بیشترین شکایت 
ثبت شده در اتحادیه کسب وکارهای مجازی را به خود اختصاص دادند. نقض حفاظت از 
داده های مصرف کننده با ۲۶/۱ درصد و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع با ۸۹/۱ 

درصد از جمله موضوعاتی هستند که کمترین شکایت ها را به خود اختصاص دادند.
آنطور که اتحادیه گزارش می کند، در این بازه زمانی واحد شکایات اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی ۸۵ درصد از شکایات وارده را بررسی و وضعیت انها را مختومه اعالم کرده است. ۶/۵ 

درصد از شکایت   ها هم باطل شدند و ۴/۶ درصد هم دردست اقدام است.

اهدای جايزه جهانی WeGo به اپليكيشن »دوچرخه«
چهارمین دوره رویداد جهانی WeGo روز گذشته به صورت برخط برگزار شد و در 
بخش »جابه جایی هوشمند« جایزه ویژه خود را به شهرداری تهران برای طراحی و 

ارائه »اپلیکیشن دوچرخه« اهدا کرد.
ســازمان WeGo امســال چهارمین دوره رویــداد خود را به صــورت برخط و 
غیرحضوری با مشارکت نمایندگان ۲۰۰ کشور برگزار کرد و در بخش جابه جایی 
هوشمند، »اپلیکیشن دوچرخه« را به عنوان برندهSpecial Mention  معرفی 
کرد و طی نشستی مجازی با حضور محمد فرجود، مدیرعامل این سازمان از اقدامات 

شهرداری تهران در جهت توسعه حمل و نقل هوشمند و پاک تقدیر نمود.
اپلیکیشن دوچرخه با همکاری ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و سازمان 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و با هدف توسعه و تسهیل دوچرخه سواری و 
افزایش سهم دوچرخه از سفرهای درون شهری با استفاده از فناوری های هوشمند 
طراحی شده است. از مهمترین ویژگی های این اپلیکیشن، انواع مسیریابی ، امکان 
به اشتراک گذاری مسیرها و ارسال تصاویر در شبکه اجتماعی اپلیکیشن، مشاهده 
نزدیک ترین فروشگاه های دوچرخه، پارکینگ های مسقف دوچرخه، تعمیرگاه های 

دوچرخه و ایستگاه های دوچرخه اشتراکی و … است.

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری مطرح کرد
سهم كم بانوان در مديريت شركت های دانش بنيان

غالمی از سهم کم مدیریت بانوان در شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: باید 
این آمار افزایش یابد.»منصور غالمی« در مراســم امضای تفاهم نامه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری که به صورت 
آنالین برگزار شد، گفت: جامعه دانشگاهی ما جمعیت زیادی از کانون ها را تحت 
پوشش قرار داده است که ۵۰ درصد دانشجویان ما خانم هستند، ۳۰ درصد اعضای 
هیئت علمی و ۵۰ درصد از کارمندان ما را بانوان تشکیل می دهند، از لحاظ تعداد 
و گستردگی باال است.وی با اشــاره به ضرورت اهمیت به دانشجویان دختر گفت: 
دانشجویان دختر به ویژه در مقطع کارشناسی که اهداف آنها شکل می گیرد، باید 
مورد توجه قرار گیرد. وزیر علوم،تحقیقات و فنــاوری خانواده را یک موضوع مهم 
تلقی کرد و گفت: برنامه آموزشی و هم اندیشی در مورد خانواده وجود دارد اما این 
رویکردها نیاز به حمایت دارد که باید از ســوی دولت صورت گیرد.وی بیان کرد: 
حمایت های دولت در بخش خانواده و امور بانوان دارای اهمیت اســت. در محیط 
دانشگاهی دانشجویان دختر انگیزه بیشتری برای شرکت در فعالیت ها دارند که 
باید آنها را توانمند کنیم.وزیر علوم بیان کرد: بانوان در حوزه های مختلف همچون 
فناوری و اســتارت آپ ها، تحقیقات فعال هســتند که این برنامه ها باید بیشتر 
گسترش داده شود اما در حوزه شرکت های دانش بنیان مدیران خانم کم داریم که 

باید آمارها در این رابطه افزایش یابد.

متن نهايی طرح »جهش توليد دانش بنيان« منتشر شد
متن نهایی طرح "جهش تولید دانش بنیان" بعد از ویرایش در کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری منتشر شد؛ این طرح آماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی است.
وحید ضرغامی؛ مشــاور و دبیر اجرایی فراکســیون اقتصاد دانش بنیان مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بعد از 
اعمال نظرات کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح "جهش تولید 
دانش بنیان"، متن نهایی منتشر شده است و این طرح برای تصویب در صحن علنی 

مجلس مطرح خواهد شد.
دهنوی با بیان اینکه کمتر طرحی وجود دارد که این حجم از کار کارشناسی در آن 
صورت گرفته باشد، گفت: ۱۲ جلسه هم اندیشی با نخبگان برگزار کرده ایم؛ بیش 
از ۴۵ دستگاه در رابطه با این قانون، نظر مکتوب داده اند و در ۶ کمیسیون تخصصی 
نیز مطرح شده است؛ در رابطه با این طرح با تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان 

و حتی مرکز  پژوهش های مجلس نیز جلسات مکرر برگزار شده است.
»طرح جهش تولیــد دانش بنیان« در ۳۳ بنــد در زمینه بیمــه، مالیات، تأمین 
اجتماعی، حضور دانش بنیان ها در مناقصات و... با پیگیری سید محسن دهنوی، 
عضو هیئت رئیسه و رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی و 
شبکه همکاران مجلس، تهیه و تدوین شده که کلیات این طرح در کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی مصوب شده است و این طرح در حال نهایی شدن 

و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.

اخبار

رقابت فن آفرینان در  جشنواره ملی شیخ بهایی آغاز شد
رقابت فناوران و شرکت های دانش بنیان کشور در پانزدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از روز چهارشنبه آغاز شد و به مدت ۲ روز ادامه خواهد یافت. پانزدهمین جشنواره 
ملی فن آفرینی شیخ بهایی روز چهارشنبه در اصفهان آغاز بکار کرد و به مدت ۲ روز بصورت مجازی )VVVVVVV( برگزار خواهد شد و برترین فن آفرینان، طراحان کسب و کار و سرمایه گذاران 

در آن انتخاب، معرفی و تجلیل می شوند.

حرکت مستانه دالر در حالی 
روی کانال هــای ۲۵ تا ۲۷ 
هزار تومانــی، دِل دالالن و 
سوداگران را در روزهای اخیر 
خوش کرده که دولت در برابر 
این نرخ سکوت پیشه کرده و این در حالی است که دالر 
در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱۵۰۰ تومان اعالم شــده است. 
امســال که دالر در بودجه جاری ۸۵۰۰ تومان اعالم 
شــده بود، در بازار آزاد رکورد ۳۲ هزار تومان را زد و ۴ 
برابر شد؛ با این فرضیه اگر دالر ۱۱۵۰۰ تومانی با توجه 
به سختگیری روند مذاکره با آمریکا و ادامه تحریم ها 
۳ برابر هم شود، به راحتی رکورد پیشین را نیز تسخیر 
خواهد کرد و وا اسفا!دولتمردان طی توافقی پنهان با 
جناح مخالف دولت به این نتیجه رسیده اند که منابع 
درآمدی غیرواقعی در بودجه بگنجانند و هزینه های 
واقعی را با آن پوشــش دهند و این به معنای داشتن 
کسری بودجه حداقل به مقدار کســری سال جاری 

خواهد بود زیرا دولت باید نخســت به این سوال پاسخ 
دهد که بر چه مبنایی در بودجه پیش بینی کرده که 
در سال آینده نفت خواهند فروخت و آن هم با قیمت 
۴۰ دالر؟ در حالی زمزمه پذیرش اشــتباه و حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در ســال آخر دولت به گوش می رسد 
که نرخ آن برای سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان اعالم شده 
اســت.  وزیرصمت اعالم کرد دولت آماده پذیرش این 
واقعیت است که ارز ۴۲۰۰ را از چرخه مبادالت ارزی 
خارج کند. این خبر خوبی است؛ چنانچه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه هم اعالم کرد در پیشنهاد الیحه بودجه 
ارز را در محدوده ۱۱۵۰۰ تومان پیشــنهاد خواهند 
داد.  این یعنــی درآمدهای ریالی تقریبا به ســه برابر 
سال ۹۹ افزایش خواهد یافت و به معنی کمتر کردن 
رسمی کسری بودجه در سال آخر دولت؛  ولی از طرفی 
پیشنهاد غیرواقعی فروش نفت ۴۰ دالری خنثی کننده 
تصمیم باال خواهد بود چرا که باید دید بر مبنای کدام 
پالس و موافقتی به این نتیجه رســیده اند که در سال 
آینده نفت خواهند فروخت و آن هم با قیمت ۴۰ دالر!

در جایی که بازار نفت ایران توسط دیگر رقبا جایگزین 
شده و نفت دیگر آن جذابیت سابق را ندارد چگونه و با 

چه مکانیزمی و با چه مقداری نفت خواهند فروخت؟
 ابهامات الیحه پیشنهادی بسیار است و تا زمان رونمایی 
نمی توان در خصوص آن اظهار نظر کرد؛ ولی می توان 
گفت طی توافقی با جناح مخالف دولت به این نتیجه 
رســیده اند که منابع درآمدی غیرواقعــی در بودجه 

بگنجانند و هزینه های واقعی را با آن پوشش دهند و 
این به معنای داشتن کســری بودجه حداقل به مقدار 

کسری سال جاری خواهد بود.
»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، این مساله را 

بررسی می کند. 

اعالم ارز 11500 تومانی در بودجه و تاكيد بر حذف ارز 4200 نشان دهنده عزم دولت برای تك نرخی شدن ارز است

ارز در مسیر تک نرخی شدن
رئيس اتاق بازرگانی تهران: كسری بودجه دولت تورم های باالی كشور را رقم می زند

نوبخت: نرخ ارز در بودجه سال آينده 11500 تومان است

تعادل دالر در نرخ باالتر 
کمیل طیبی، اقتصاددان

سوال اصلی در اعالم نرخ ارز در الیحه بودجه سال آینده این است که »آیا اعتقاد به تک نرخی کردن ارز وجود دارد یا نه؟« در واقع اعالم ۱۱۵۰۰ تومان برای نرخ ارز می تواند نرخی باشد که به عنوان ارز تک نرخی محسوب شود و 
حدود آن یک نرخ تعادلی به وجود بیاید و قطعا با توجه به مشکالتی که ما در مسیر صادرات نفتی و غیرنفتی و تحریم ها داریم، طبیعی است که شکافی بین نرخ های ارز موجود به وجود می آید. به نظر می رسد این نرخ بر این مبنا 
تنظیم شده که دالر ۴۲۰۰ تومانی به طور کل فراموش شود و از آن نرخ کوچ کنیم. اگر ارز ۱۱۵۰۰ تومانی بر مبنای نرخ حقیقی است، آیا هماهنگی این نرخ با نرخ بازار آزاد ایجاد خواهد شد و همگرایی پیدا خواهد کرد؟ حاال اگر 
قرار باشد این نرخ ۱۱۵۰۰ تومان باشد و چند نرخ دیگر هم به وجود بیاید و نرخ نیمایی هم متفاوت باشد، باز سیستم چند نرخی همچنان سر جای خود باقی است؛ ولی من این گونه برداشت می کنم که با توجه به اینکه در ماه های 
پیشرو صادرات غیرنفتی و نفتی به دلیل تعدیل تحریم ها افزایش پیدا کند، در واقع نگرش دولت این است که این نرخ ارز یک روند کاهشی به خود می گیرد و حبابی که هست، تخلیه شود و قیمت را به زیر ۲۰ هزار تومان بیاورد. همه 
این مسائل جای سوال دارد و تحلیل ما یک تحلیل چالشی است. باید روشن کرد که نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای ارز بر چه مبنایی انتخاب شده و آیا می تواند یک نرخ پایه باشد که سیستم به سمت تک نرخی شدن ارز برود؟ فرض این 
است که تحریم ها برداشته می شود، شرایط پساکرونا را داریم و بهبود در صادرات نفتی و غیرنفتی به وجود خواهد آمد؛ ولی اگر آن روی سکه را هم ببینیم، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی ارز می تواند همان رول و نقشی را داشته باشد که دالر 

۴۲۰۰ تومانی داشت، مشکل ساز شد و ایجاد رانت کرد. در واقع این نرخ باید زمینه ساز از بین بردن رانت هایی باشد که ناشی از سیستم چند نرخی است. 
ارز ۱۱۵۰۰ تومانی درآمدهایی را نیز ایجاد می کند؛ یعنی درآمدهای اضافه ای که ایجاد می کند می تواند به طور رســمی پوشش دهنده کسری بودجه باشد؛ یعنی اگر قرار باشد ۴۲۰۰ تومان باشد و بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عمل 
کند، تامین ریال آن باید از محلی انجام شود. این ۱۱۵۰۰ تومان منبع تامین ریال باشد. باید توجه داشت که در حال حاضر مبنای قیمت گذاری اکثر کاالها، ۴۲۰۰ تومان نیست و این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حباب و 

رانت ایجاد می کند؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ دیگر موضوعیت ندارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

به گفته رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی؛ کسب و کارهای اینترنتی 
در دسته مشاغل ضروری قرار گرفته اند و می توانند 
به فعالیت خود ادامه دهند.در دســامبر ۲۰۱۹ در 
شــهر ووهان چین بود که ویروســی با نام کرونا  یا 
همان کووید ۱۹ متولد شد و این روزهها که تقریبا 
در آستانه یک سالگی شیوع این بیماری قرار داریم؛ 
خبرهایی مبنی بر موفقیت آمیز بودن واکسن کرونا 
نیز در صدر اخبار قرار گرفته است. در روزهای اخیر 
شدت شــیوع این ویروس دوباره اوج گرفته است. 
رعایت نکردن پروتکل ها و توصیه های بهداشتی از 
طرف عموم مردم در هفته های گذشته، بسیاری از 
شهرها را در کشور به وضعیت قرمز درآورده و همین 
امر موجب شده، ستاد ملی مقابله با کرونا طرحی را 
برای اعمال محدودیت های جدید کشوری مصوب 

کنند. بر اســاس این طرح از اول آذر ماه  قرا بر این  
است که صرفا مشاغل ضروری به فعالیت خود ادامه 
دهند. از طرفی محدودیت رفت و آمد در ساعات ۲۱ 
شب تا ۴ بامداد نیز در لیست محدودیت های جدید 
خودنمایــی می کند.رضا الفت نســب عضو هیئت 
مدیره اتحادیه کســب و کارهای مجازی ســاعاتی 
پیش در خصوص ســواالت پیش آمده در خصوص 
فعالیت یا عدم فعالیت کسب و کارهای اینترنتی با به 
اشتراک گذاری یک ویدیو اعالم کرد کسب و کارهای 
اینترنتی در دسته مشاغل ضروری قرار گرفته اند و 
می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.«الفت نســب 
گفت: »با پیگییری وزارت ارتباطات  کسب و کارهای 
اینترنتی  در دسته مشــاغل ضروری قرار گرفته اند 
 و بــدون محدودیت و منــع می توانند بــه فعالیت 

خود ادامه دهند.«

خدمات رسانی شــرکت پست در روزهای 
تعطیل کرونایی

او تصریح کرد: »شرکت ملی پست بدون محدودیت 
در این ایام به فعالیت خود ادامه خواهد داد. و احتماال 
با ترافیک زیادی نیز روبه رو خواهد بود.«الفت نسب 
ادامه داد: »تاکسی های اینترنتی حق ارائه سرویس به 
مسافران و راننده هایی که تست کرونای منفی دارند 
را خواهند داشت. قرار شــد با دریافت یکسری مجوز 
قانونی تاکسی های اینترنتی در ساعات ۲۱ تا ۴ بامداد 
نیز به فعالیت خود ادامه دهند.«او با اشاره به این امر که 
فعالیت تاکسی های اینترنتی در این ساعات امری مهم 
است افزود: »موضوع پالک های شهرستانی مشغول در 
تاکسی های اینترنتی نیز برای دریافت مجوز مد نظر 
است.«وی در خصوص فعالیت فروشگاه های مارکت 
پلیسی آنالین نیز تاکید کرد: »فروشندگان درمارکت 

پلیس ها به شرط عدم تجمع و فروش حضوری؛ صرفا 
جهت تامین سفارشات می توانند به واحدهای صنفی 
و انبار خود مراجعه کنند.«سخنگوی اتحادیه کسب و 
کارهای اینترنتی از وب سرویسی که سازمان فناوری 
اطالعات برای تشخیص بیماران کرونایی راه اندازی 
کرده اســت خبر داد و افزود: »در این وب ســرویس 
ضمن تشخیص و تست؛ نتیجه آزمایشاتی که مثبت 
باشد با شرایطی در اختیار کسب و کارها قرار خواهد 
گرفت. کسب وکارها با شــرایط  و حفظ محرمانگی 
الزم؛ می توانند از این سرویس استفاده کنند.«الفت 
نسب در انتها با تاکید بر اینکه اتحادیه در ایام قرنطینه 
پاسخگوی سواالت خواهد بود گفت: »جلسات بعدی 
تا آخر هفته تشکیل خواهد شــد و مواردی که مقرر 
شده تا اقداماتی برای دریافت مجوز فعالیتشان انجام 

شود  پیگیری خواهند شد.«

فروشگاه اینترنتی آمازون برای تحویل داروهای 
تجویزی در آمریکا، داروخانــه آنالین راه اندازی 

کرد.
این فروشگاه جدید که آمازون فارمسی نام دارد، 
به مشتریان اجازه می دهد در هنگام خرید دارو در 
وب سایت یا اپلیکیشن آمازون، به مقایسه قیمت 
بپردازند. خریداران می توانند در هنگام پرداخت 
بین گزینه پرداخت بدون بیمه و پرداخت با بیمه 
تغییر وضعیت دهند. این ســرویس برای کلوب 
مشــتریان وفادار پرایم آمازون با تخفیف باالیی 

عرضه می شود.
پیش از این خریداران برای خرید دارو به وب سایت 
پیل پک هدایت می شدند اما اکنون امکان خرید 
مستقیم در وب ســایت آمازون فراهم شده است. 

آمازون در سال ۲۰۱۸ داروخانه آنالین پیل پک 
را به مبلغ ۷۵۳ میلیون دالر خریداری کرده بود.

ارزش ســهام داروخانه های زنجیــره ای، عمده 
فروشــان دارو و فروشــگاهها در پــی راه اندازی 
داروخانه مجازی آمازون ســقوط کــرد. آمازون 
اکنون وارد رقابت مستقیمتری با شرکتهای "سی 
وی اس هلث کورپ" و "والگرینز بوتس االینس" 
می شود که بزرگترین شــرکتهای فروش داروی 

زنجیره ای آمریکا هستند.
به گفته تحلیلگران جفری اکوئیتی ریسرچ، آمازون 
در دو سال گذشــته تالش کرده است مجوزهای 
ایالتی بیشــتری را برای فــروش دارو در آمریکا 

کسب کند.
این شــرکت که به عنوان یک فروشــگاه کتاب 

تاســیس شــده بود، فعالیــت صنایعــی نظیر 
خــرده فروشــی و رایانــش را مختل کــرده و 
اکنــون نوبت بــه صنعت دارو رســیده اســت. 
توســعه فعالیتهای آمــازون باعــث برانگیخته 
شــدن انتقاد گروههای مدافع حقــوق کارگری 
و قانونگــذاران آمریکایی از قــدرت روزافزون و 
 گســتردگی فعالیتهای این غول اینترنتی شــده

 است.
اگر اعضــای پرایم بخواهند به صــورت حضوری 
خرید کنند، آمازون اعالم کرده که تخفیفها برای 
خریدهای غیربیمه ای همچنان در بیش از ۵۰ هزار 
داروخانه از جمله داروخانه های رقیبانش موجود 
خواهد بود. مشترکان سرویس پرایم می توانند در 
هنگام پرداخت بدون بیمه، داروهای ژنریک را با 

۸۰ درصد تخفیف و داروهای برند را با ۴۰ درصد 
تخفیف دریافت کنند.

پاندمی ویروس کرونا ممکن است به رونق خرید 
آنالین دارو کمک کند. تجارت الکترونیکی امسال 
که افراد زیادی به دلیل شیوع ویروس کرونا خانه 
نشین شده اند، جهش چشمگیری پیدا کرده است. 
اعضای سرویس پرایم که در سطح جهانی به بیش 
از ۱۵۰ میلیون نفر می رسند، ممکن است از خرید 

داروی آنالین از آمازون استقبال کنند.
بر اســاس گزارش رویتــرز، ســخنگوی آمازون 
اعالم کرده که آمازون فارمســی برای مشتریان 
در برخــی از ایالتهــای آمریکا نظیــر ایلینویز، 
 مینه ســوتا، لوییزیانــا، کنتاکی و هــاوای هنوز 

موجود نیست.

سرمقاله

در محدوديت های كرونايی آذرماه

کسب و کارهای آنالین در دسته مشاغل ضروری قرار گرفتند

آمازون داروخانه مجازی راه اندازی کرد

يادداشت
   سید مرتضی افقه، اقتصاددان

دولت ها معموال نرخ دالر را براساس عرضه و تقاضا 
تعیین می کنند؛ اما در اقتصاد ایــران که به دلیل 
مشکالت معمول، این مکانیزم به هم خورده و رقم 
غیرمعمولی ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان را در روزهای اخیر 
کسب کرده، دولت ناچار است قیمت گذاری دالر در 
بودجه ۹۹ را به گونه ای تنظیم کند که از یک طرف به 
قیمت بازار آزاد عالمت بدهد و سعی کند گرایش این 
نرخ را رو به پایین ایجاد کند و از طرف دیگر با قیمت 
سایر متغیرهای موجود در بازار متعادل و بر آنها هم 
تاثیرگذار باشــد. اگر دولت بخواهد نرخ دالر را باال 

بگیرد آن زمان بازار آزاد هم متاثر از این عدد باال رو 
به افزایش می شود. گرچه تبدیل نرخ ۸۵۰۰ تومان 
در بودجه جاری بــه ۱۱۵۰۰ تومان، خود می تواند 
محرکی به افزایش قیمت ارز در بازار باشد. در واقع 
تعیین این نرخ در بودجه سال آینده درجهت اهدافی 
اســت که در بودجه تعیین می شود نه برای کسب 
کسری بودجه.اعالم نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای دالر 
در بودجه سال آینده نشان می دهد که فرض دولت 
در حال حاضر این است که بازگشت به برجام اتفاق 
می افتد، بنابراین جریان فروش نفت برقرار می شود و 

مشکالتی پیش نمی آید و احتماال فرض او بر آن است 
که قیمت ارز در حدود ۲۰ هزار تومان تثبیت می شود. 
در هر حال اگر دولتی تندرو هم در کشور ما بر سر کار 
بیاید، دولت جدید باز ناچار است که مشکل تحریم را 
به هر شکل ممکن حل کند زیرا اقتصاد قادر به ادامه 
حیات در شرایط تحریم شــدید فعلی نخواهد بود. 
بنابراین چه »بایدن« به برجام برگردد و چه برنگردد 
و بخواهد شرط و شــروطی بگذارد، ما هم ناچاریم 
متناســب با آن به گونه ای حرکت کنیم که تحریم 
ها برداشته شود. بنابراین آنچه در بودجه سال آینده 

در نظر می گیرند نسبت به آینده خوشبینانه است.  
بخش زیادی از بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی 
محقق می شــود و این در حالی اســت که تحقق 
درآمدهای مالیاتی در سال آینده بدبینانه تر از امسال 
نیست چون امســال یکی از سخت ترین سال های 
اقتصاد ما بود؛ از طرفی هم کرونا بود و هم شدیدترین 
تحریم ها. بنابراین کسب درآمدهای مالیاتی در سال 
آینده نسبت به امسال بدبینانه تر نیست. هرچند نرخ 
دالر در بازار آزاد به طور معمول باید از نرخ اعالم شده 
در الیحه بودجه تبعیت کند؛ اما مادامی که مشکل 
تحریم حل نشود، این کمبود ارز ناشی از تحریم است 

که بر نرخ بازار آزاد تاثیرگذارتر است. 

محرک افزایش قیمت ارز 
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