
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مشــاغل و کسب و کارهای حوزه 
ورزشی و فرهنگ و هنر تا پایان دی ماه برای ثبت نام وام کرونا مهلت دارند.

به گزارش ایسنا، در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای 
شدیدا آسیب دیده از کرونا، ستاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت حمایتی 

به شاغلین و کسب و کارهای حوزه ورزشی و فرهنگ و هنر را تصویب کرد.
روز گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهوری در جلسه ستاد مقابله با کرونا از 
تصویب ۱۹۰۰ میلیارد تومان از منابع و تسهیالت کرونایی برای حوزه فرهنگ 
وهنر خبر داد و اعالم کرد که مهلت ثبــت نام برای متقاضیان وام تا پایان دی 
ماه است و بازپرداخت تسهیالت با سه ماه تنفس از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ آغاز 

خواهد شد تا به تاب آوری بیشتر این دسته کسب و کارها کمک شود.
بر این اساس متقاضیان تا پایان ماه آینده باید به بانکهای عامل مراجعه کنند 

و بانکهای عامل نیز موظفند تسهیالت را تا پایان اسفند ماه اختصاص دهند.

شاغلین این حوزه از جمله ناشرین، کتابفروشان، فعاالن واحدهای تولید سمعی 
و بصری و مراکــز فرهنگی که در این مقوله جای دارنــد، می توانند برمبنای 
دستورالعملی که پیشنهاد آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرده و 

در کارگروه اقتصادی به تصویب رسیده از این تسهیالت استفاده کنند.
پیش از این حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری در دستور 
کار قرار گرفته و بر این اساس اعالم شده بود این دسته کسب و کارها تا پایان 
آذرماه برای ثبت نام در سامانه کارا و دریافت وام کرونا مهلت دارند. بازپرداخت 
اقساط تسهیالت کرونایی مشاغل حوزه گردشگری از اول اردیبهشت ماه سال 

۱۴۰۰ خواهد بود.
نظر به اینکه کسب وکارهای حوزه گردشــگری اعم از مهمانپذیرها و مراکز 
اقامتی سنتی و بومگردی، دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع های گردشگری 
و واحدهای پذیرایی در دوران شیوع بیماری کرونا عماًل امکان کسب درآمد و 

بازپرداخت اقساط بانکی را نداشتند، بازپرداخت تمامی وام های فعاالن حوزه 
گردشگری و تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز 

امهال شد.
از دیگر مصوبات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، حمایت از کسب و کارهای به 

شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان بود.
در بحران کرونا فعالیت بســیاری از اماکن و باشگاههای ورزشی، استخرهای 
سرپوشیده، مجموعه های ورزشــی، پارک های آبی و ... دچار آسیب و زیان 
شــد که در پی توافقات و هماهنگی های صورت گرفته میان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان و به دنبال استمرار تعطیلی این 
دسته واحدها و متضرر شدن صاحبان این کسب و کارها، تمهیدات الزم برای 

پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا صورت گرفت.
بر این اســاس مقرر شد تسهیالت مذکور به کســب وکارهای حوزه ورزش و 

جوانان مطابق دســتورالعمل ابالغی کارگروه مقابله بــا پیامدهای اقتصادی 
کرونا پرداخت شــود لذا متقاضیان ابتدا باید از طریق مراجعه به میز خدمت 
الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان به نشانی sd.msy.gov.ir مراحل ثبت 
نام و تکمیل اطالعات خود را دنبال کنند و پس از تایید اطالعات از سوی وزارت 
ورزش و بارگذاری اطالعات، با مراجعه به سامانه کارای وزارت کار درخواست 

خود را برای دریافت تسهیالت کرونا به ثبت برسانند.
به این منظور متقاضیان واجد شرایط،  مدیران باشگاهها و موسسان مجموعه 
های ورزشی مجازند تا پایان دی ماه جاری برای دریافت وام کرونا در سامانه 
کارا ثبت نام و از تسهیالت پیش بینی شده استفاده کنند. بازپرداخت اقساط 
این تسهیالت از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ خواهد بود. بازپرداخت تسهیالت بانکی 
قبلی دریافت شده توسط فعالیتها و کسب وکارهای این حوزه نیز تا پایان سال 

۱۳۹۹ امهال شده تا بتوانند به چرخه فعالیت بازگردند.

اموال متعلق به بانک مرکزی در لوکزامبورگ اصلی ترین دارایی بلوک شــده 
توسط آمریکا محسوب می شود.

به گزارش دفتر خدمات مطالعاتی کنگره آمریکا، از زمان خروج دولت ترامپ از 
توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸ کارزار فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران اعمال 
شــد که در نتیجه آن صادرات نفتی ایران کاهش محسوسی را تجربه کرد. از 
زمان شــیوع کرونا انتقادات در رابطه با ادامه یافتن کارزار فشار حداکثری به 
ویژه در کنگره شدت یافته اســت؛ چرا که به عقیده مخالفان، تحریم ها باعث 
خواهد شد توانایی دولت ایران برای مقابله با کرونا به میزان زیادی تحت تاثیر 

قرار گیرد. 

این دفتر با استناد به برخی از گزارشها در مشــکالت پیش آمده برای تامین 
تجهیزات پزشــکی و اقالم دارویی مورد نیــاز ایران در مقابله بــا کرونا می 
نویســد: مقامات آمریکایی صراحتا اعالم کرده اند که تجارت بشردوســتانه 
و اقالم غذایی مشــمول تحریم ها قرار نمی گیرند. طبــق تحریم ها، اکنون 
 برخی از امــوال و دارایــی های ایران توســط آمریــکا توقیف یــا مصادره

 شده اند. 
به گفته این مرکز تاکنون بیش از ۴۷۰۰ مورد شکایت از طرف اتباع آمریکایی 
علیه ایران تنظیم شده که به موجب آن دادگاه های این کشور حکم به پرداخت 

حدود ۲.۵ میلیارد دالر غرامت به آن ها داده اند.

در حال حاضر اصلی ترین دارایی های و اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا 
شامل موارد زیر است:

۱- حدود ۱.۹ میلیــارد دالر از دارایــی های متعلق به بانــک مرکزی ایران 
که در حســابی در ســیتی بانک از طرف صندوق بورســی کلیر اســتریم 
لوکزامبورگ ســرمایه گذاری شــده بــود. به گفتــه مقامــات آمریکایی، 
 کلیراســتریم متهم اســت اجازه دسترســی این منابع به نظام مالی آمریکا

 را داده است. 
حدود ۱.۶۷ میلیارد دالر از ان منابع توسط کلیراستریم به لوکزامبورگ منتقل 
شده است و برخی نهادهای قضایی لوکزامبورگی رسیدگی به آن ها را خارج از 

حیطه اختیارات آمریکا می دانند.
۲- برخی از اماکن  دیپلماتیک ایران در آمریکا نیز اکنون توقیف شده اند که 
ارزش آن ها حدود ۵۰ میلیون دالر برآورد می شود. از جمله آن ها می توان به 
سفارت سابق ایران در واشنگتن دی سی )در دوره محمدرضا شاه( و ۱۰ ملک 

دیگر اشاره کرد. 
۳- امالک خیریــه اعصا که در انگلیس به ثبت رســیده اســت به دلیــل ارتباط با 
بنیاد علوی و با حکم دادســتانی منطقــه جنوبی نیویورک در ســال ۲۰۰۹ توقیف 
 شــدند. طبق رای دادگاه در ژوین ۲۰۱۷ کنتل امالک این بنیاد در شــهر نیویورک

 به آمریکا واگذار شد.

طبق اطالعیه هــای بانک مرکزی از روز گذشــته 
اجرای ضوابط و شرایط جدید صدور و وصول چک 
شروع شده و ضروری است که تمام چک ها در وجه 

ذینفع مشخص صادر شوند. 
 به گزارش ایسنا، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم 
در مبادالت اقتصادی کشور همواره فعاالن اقتصادی 
را با چالش مواجه می کرد و اصالح های زیادی برای 
آن نیز صــورت گرفت اما به دلیل نداشــتن اتخاذ 
رویکرد مناســب با کارکرد حقیقی و فعلی چک، 
تا پیش از ســال ۱۳۹۷ اصالحات هفت باره قانون 
چک میسر نیفتاد.  سرانجام، مقدمات قانون جدید 
چک نهایی شــد تا اینکه در روز گذشــته اجرای 
ضوابط جدید صدور چک شــروع شــد که در این 
زمینه الزم اســت تا نگاهی به شرایط جدید صدور 
و وصول چک بیندازیم که طبق این قانون، صدور 
برگه چک های جدید در وجــه حامل ممنوع بوده 
و الزم اســت تمام صادرکنندگان چک، چک های 
جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشــخص )شخص 
حقیقی/حقوقــی(  صادر کننــد و گیرندگان چک 
 نیز از پذیــرش چک های مذکــور در وجه حامل

 خودداری کنند.  
همچنیــن، صادرکننده چــک مجاز بــه صدور 

چک به تاریخ بعــد از تاریخ اعتبار چــک )تاریخ 
قید شــده در عبارت موصوف( نبوده و گیرندگان 
 آن نیز ملــزم بــه کنتــرل تاریخ های یادشــده

 خواهند بود.

امکان ثبت و انتقال چک های جدید در 
سامانه صیاد 

عالوه براین، چک های جدید قابلیت ثبت در سامانه 
صیاد را خواهنــد داشــت و صادرکنندگان چک 
می توانند از طریق درگاه های بانکی و یا برنامه های 
موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشــور، اطالعات 
ذی نفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد 
ثبت کنند. همچنین گیرندگان چک های جدید نیز 
می توانند به طرق ذکر شده با استعالم وضعیت چک 
ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را 
به سامانه صیاد اعالم کنند.در قانون جدید، انتقال 
چک های جدید نیز در ســامانه صیاد میسر شده، 
چنانچه گیرنــده چک پس از تائیــد اطالعات آن 
متمایل به انتقال چک به شخص دیگری )شخص 
ثالث( باشد، این امکان در ســامانه یاد شده با ثبت 
مشخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /کدملی وی( 
 برای وی فراهم اســت. در صورت عدم ثبت انتقال 

چک در ســامانه صیاد، الزم است اطالعات مربوط 
به هویت گیرنده جدید )شامل نام و نام خانوادگی/

نام شــرکت و شماره/شناســه ملی( در ظهر چک 
پشت نویسی  شود.

از جمله محدودیت هایی کــه در این قانون صورت 
گرفته است مربوط به چک های برگشتی است و در 
این راستا، ابتدا تمام حساب ها و کارت های بانکی 
صاحب چک برگشتی مسدود می شود و از آنجا که 
چک ها طبق حساب های جاری صادر می شود در 
صورت خالی بودن این حساب، مبلغ چک از سایر 

حساب های فرد برداشته می شود.
الزم به ذکر اســت که طبق اعالم مسئوالن بانک 
مرکزی، ایــن محدودیت ها در دو فــاز عملیاتی 

خواهد شد.  

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از 
دی ماه

مشــتریان باید به این نکته توجه داشته باشند که 
ثبت در ســامانه صیاد پشت نویسی چک را بی نیاز 
می کند. در پشت نویسی چک حتما باید شماره ملی 
و نام و نام خانوادگی ثبت شود اما در سامانه صیاد 

نیاز به چنین کاری نیست.

به دنبال مکاتبــه گمرک ایران با ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز درباره تبعات ثبت حضوری گوشی 
تلفن همراه در مبادی ورودی، معاون فنی گمرک 
ایــران اعالم کرد کــه طی پیگیری هــای صورت 
گرفته رجیســتری گوشــی تلفن همراه از ابتدای 
دی ماه غیرحضوری خواهد شــد و تمامی فرایند 
حضوری در مبادی ورودی برای ثبت مشــخصات 
 در کمتر از یــک دقیقه توســط بارکدخوان انجام 

می شود.
به گزارش ایســنا، از ۱۲ مهر امســال به گمرکات 
اجرایی ابالغ شــد که هرگونه ثبــت غیرحضوری 
تلفن همراه و بعــد از خروج از گمــرکات اجرایی 
)مبادی ورودی( توسط مســافرین ممنوع است، 
براین اساس باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران 
فقط در محــل مبــادی ورودی و پــس از احراز 
هویت دقیق و تشــخیص غیرتجاری بودن و طی 
 تشــریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام 

شود.
اما از زمان اجرای این دستورالعمل اعتراض زیادی 
از سوی مسافران به دلیل شــکل گیری صف های 
طوالنی و معطلی چند ســاعته در مبادی ورودی 
جهت رجیستری گوشــی موبایل آنهم در شرایط 

کرونایی موجود مطرح بود در عین حال که کارکنان 
گمرک نیز از وضعیت موجود رضایتی نداشتند.اما 
در  هفته گذشته مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی 
گمرک ایران- طی نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال با اعالم گزارشی از شرایط موجود درخواست 
کرد که جهت جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا 
و همچنین در راســتای رضایتمندی مســافران 
ورودی و نظام مند کردن فرایند رجیستری، اجرای 
طرح رجیستری گوشــی به صورت غیرحضوری 
و پــس از انجام اســتعالمات سیســتمی از واحد 
گذرنامه و در مکانی غیــر از مبادی ورودی گمرک 
انجام شــود تا ضمن جلوگیری از سوءاســتفاده 
های احتمالــی از اجرای طرح، از تجمع و شــیوع 
 بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شــیوع ویروس

کرونا جلوگیری شود.
به فاصله کوتاهی طی بررســی های صورت گرفته 
روند رجیستری موبایل تغییر کرده  است و آنطور 
که معاون فنی گمرک ایران در ایــن باره توضیح 
داد طی تصمیمات اخذ شــده  از ابتــدای دی ماه 
سال جاری رجیستری گوشــی موبایل به صورت 
غیرحضوری انجام خواهد شــد و مدت زمان انجام 
فرایند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا 

می کند.وی در ادامه با اشــاره بــه اقداماتی که در 
جریان تغییر روند رجیستری و ثبت غیر حضوری آن 
در دستور کار قرار دارد توضیح داد: پیش بینی شده 
که اظهارنامه مسافری  توسط آژانس های مسافری  
در هواپیما توزیع و تکمیل شود، در غیر این صورت 
تا قبل از گذرنامه تکمیل شده  یا در سالن گمرک  

تکمیل شود.
 در این اظهارنامه مشــخصات گوشی تلفن همراه  
از جمله شماره IMEI باید درج شود.معاون فنی 
گمرک ایران گفت: گوشــی تلفن همراه توســط 
ارزیــاب گمرک رویــت و به واســطه بارکدخوان 
شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج 
خواهد شد و بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز 
مســافر در مبادی ورودی،   فرد یــک ماه فرصت 
دارد تا با مراجعه به ســامانه گمرک )EPL( ادامه 
فرایند رجیستری را انجام دهد.معاون فنی گمرک 
یادآور شد : برای  گوشــی های تلفن همراهی که 
تاریخ ورود آن ۱۲ تیر تــا ۳۰ آذر ۱۳۹۹ می توانند 
طبق روال قبلی و با اســتعالم سیستمی از سامانه 
نیــروی انتظامی احــراز مســافربودن، عملیات 
 ترخیص در EPL بدون مراجعــه حضوری انجام 

شود.

جزئیات ثبت نام جدید وام کرونا

نگاهی به اموال و دارایی های بلوکه شده ایران توسط آمریکا

رجیستری غیرحضوری گوشی از ابتدای دی ماهجزئیاتی از ضوابط جدید صدور چک 
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 سیگنال غلط دالر
 ۱۱ هزار ی به بازار ارز

کسری ۳۲۰ هزار 
میلیاردی بودجه ۱۴۰۰

روز گذشته با افت قيمت سهام شرکت های بزرگ، شاخص نزولی شد

سرگیجه  شاخص   بورس
صفحه3

صفحه۴

مناقشه بر سر کنترل قیمت خودرو
رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت برخی از خودروها خبر داد

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو: مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای 

کم تیراژ در قیمت بازار بی تاثیر است

روند نوسان بورس در هفته های اخیر نتیجه رشد غیر 
واقعی در برخی سهم ها اســت. فعاالن بازار سرمایه 
همواره از زمان رشد غیرواقعی ارزش بسیاری از سهم ها 
هشدار دادند که ریزش بورس نزدیک است و این روند 
رشد کاذب ادامه دار نخواهد بود. هفته هاست که بورس 
با ریزش مواجه است و البته بسیاری از کارشناسان بازار 
سرمایه به این ریزش ها نام روند اصالحی بازار را داده 
اند. اما روزهای پرنوسان بورس در سه ماه آینده تا پایان 
سال چگونه سپری خواهد شد. این در حالی است که 
در روزهای اخیر شاهد هستیم که شاخص در مرز یک 
میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تا یک میلیون و پانصد 
هزار واحد در نوسان است. مقاومت شاخص برای حفظ 

این محدوده چقدر خواهد بود...

بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هــزار میلیارد تومان 
کسری دارد در صورتی که این مقدار با ظرفیت 
فعلی بازار بدهی به صورت اوراق منتشر شود باز 
۱۷۵ هزار آن به صورت کســری باقی می ماند.
به گزارش مهر، بودجه ۱۴۰۰ از جهات مختلف 
دارای اهمیت فراوانی اســت. از یک سو تورم در 
کشور رو به رشد است و نباید منابع آن موهومی 
دیده شــود تا با رشــد نقدینگی بــه ادامه روند 
صعودی آن دامن بزند و از طرف دیگر کشــور به 
دلیل تحریم ها با کاهش فروش نفت مواجه است 
و بهترین فرصت برای قطع وابستگی درآمدهای 
کشور به نفت اســت. نگاهی به منابع و مصارف 

الیحه بودجه سال ...



اقتصاد2
ایران وجهان

حجت اله صیــدی و حمیدرضا مؤمنی 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

گام بلند بانک صادرات ایران 
برای توسعه قشم

تفاهم نامه گســترش همکاری هــای بانک 
صادرات ایران با ســازمان منطقه آزاد قشم با 
حضور حجت اله صیــدی، مدیرعامل بانک و 
حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل این سازمان در 

برج سپهر بانک صادرات ایران امضا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
حجت اله صیدی در آیین امضای این تفاهم نامه 
برای تأمین مالی پروژه های ســرمایه گذاری 
و حمایت از تولید و توســعه این منطقه اعالم 
آمادگی کــرد و گفت: بانک صــادرات ایران از 
تمامی ظرفیت های خود در استان هرمزگان و 
شعب سراسر کشور، برای تأمین مالی، ارائه انواع 
خدمات بانکی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد 

قشم استفاده خواهد کرد.
مدیرعامــل بانک صادرات ایران با اشــاره به 
اینکه ایــن منطقه از ظرفیت های مناســبی 
در حوزه های گردشــگری، صنعت و معدن، 
کشاورزی )پرورش آبزیان و شیالت( و تجارت 
برخوردار است، اظهار کرد: بانک صادرات ایران 
از تمامی اختیارات خود برای حمایت از رونق 
و جهش تولید در این منطقه استفاده خواهد 
کرد و با اســتفاده از شبکه گســترده شعب 
خارجی خود، صــدور ضمانت نامه ، اعتبارات 
اسنادی، نقل و انتقال پول، استقرار خودپرداز 
و پایانه هــای فروش و ارائه انــواع درگاه های 
بانکداری الکترونیکی تــالش خواهد کرد تا 
نیازهای مالی و ارزی مشتریان، سازمان ها و 

فعاالن اقتصادی را برطرف کند.

در ادامه حمایت های پیشین؛
بانک توسعه تعاون ۲۰۰ میلیارد 
تسهیالت ارزان قیمت به پتروشیمی 

امیرکبیر پرداخت می کند
مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر در دیدار 
با مدیر شعب استان خوزســتان، بر اثربخشی 
تسهیالت بانک توسعه تعاون در رونق فعالیت 

این مجموعه تأکید کردند.
جلیل کرمی برجوئی مدیر شعب بانک توسعه 
تعاون در استان خوزستان، در دیداری با مدیران 
پتروشــیمی امیرکبیر در خصوص افزایش و 
توســعه راهکارهای همکاری هــای متقابل و 
برنامه های حمایتی بانک توسعه تعاون از صنایع 

مختلف در کشور گفت وگو و تبادل نظر نمود.
در این دیدار که با همراهی کارشناس بازاریابی 
اســتان و به منظور افزایش تعامالت فی مابین 
بانک و شــرکت صورت پذیرفت، مدیر شعب 
استان خوزستان تصریح کرد: بانک توسعه تعاون 
آمادگی دارد تعامالت خود با مجموعه صنعت 
کشور و ازجمله شرکت پتروشیمی امیرکبیر را 
تداوم بخشیده و قویتر از گذشته آماده ارائه انواع 

خدمات مالی و اعتباری به این مجموعه است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در راستای ایفای 
مسئولیت اجتماعی و کمک به اقتصاد خانوار 
در پرداخت تسهیالت خرد نیز از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده و تأکید مدیران ارشد این بانک 
همواره بر تسهیل پرداخت تسهیالت خرد به 

عموم افراد است.
در ادامه این دیدار رحیمــی، مدیر امور مالی 
پتروشیمی امیرکبیر از عملکرد بانک توسعه 
تعاون قدردانی کرد و گفت: تســهیالت بانک 
توسعه تعاون موجب افزایش بهره وری شرکت 

پتروشیمی امیرکبیر شد

اکبری در مراسم افتتاح شعبه فردیس:
 بانک مهر ایران، بانک مردم است

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: این 
بانک از ۱۳ سال پیش تا کنون نسبت به پرداخت 
تسهیالت خرد اقدام مي کند و مي توان گفت بانک 

مهر ایران، بانک مردم است. 
در این مراسم دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک، 
یوسف نجدي مدیر امور استان ها، محبوبه رنجبر 
مدیر روابط عمومي و احمدرضا دهقان، مدیر شعب 
اســتان البرز و همچنین مجتبي قاسمي رئیس 

شوراي شهر فردیس حضور داشتند.
مدیرعامل بانک در این مراسم اظهار کرد: بانک های 
تجاری مختلف بیشتر بنگاه هاي اقتصادي را تأمین 
مالي کرده و تسهیالت کالن پرداخت مي کنند؛ اما 
بانک مهر ایران از ۱۳ سال پیش تا کنون نسبت به 
پرداخت تسهیالت خرد اقدام مي کند و مي توان 

گفت بانک مهر ایران، بانک مردم است.
وی این طور ادامه داد: بانک مهر ایران تسهیالت 
خود را بــا کارمزد صفر تا چهــار درصد پرداخت 
مي کند. این کارمزد اندك زماني پاسخ نیازهاي 
بانک را مي دهد که حساب تعداد باالیي از افراد در 
بانک متمرکز شود. این بانک عمده خدمات خود را 
بر مبناي گردش حساب مشتریان ارائه مي کند و 
الزامي به سپرده گذاري وجود ندارد. هر فرد حقیقي 
یا حقوقي که بتواند گردش حساب خود را نزد این 
بانک متمرکز کند، مي تواند از تسهیالت این بانک 
استفاده کند یا نیازمنداني را معرفي کند تا از این 

تسهیالت بهره مند شوند.

بانک ها

بودجــه ۱۴۰۰ حــدود 
۳۲۰ هزار میلیــارد تومان 
کسری دارد در صورتی که 
این مقدار با ظرفیت فعلی 
بازار بدهی به صورت اوراق 
منتشر شود باز ۱۷۵ هزار آن به صورت کسری باقی 

می ماند.
به گزارش مهر، بودجه ۱۴۰۰ از جهات مختلف دارای 
اهمیت فراوانی است. از یک سو تورم در کشور رو به 
رشد اســت و نباید منابع آن موهومی دیده شود تا با 
رشد نقدینگی به ادامه روند صعودی آن دامن بزند و از 
طرف دیگر کشور به دلیل تحریم ها با کاهش فروش 
نفت مواجه است و بهترین فرصت برای قطع وابستگی 
درآمدهای کشور به نفت اســت. نگاهی به منابع و 
مصارف الیحه بودجه سال آینده کشور نشان می دهد 
بودجه کشور نه تنها وابستگی شدید به درآمدهای 
حاصل از فروش نفت دارد بلکه بسیاری از منابع آن 
عماًل محقق نخواهد شــد و مستقیم یا غیر مستقیم 
منجر به اضافه شــدن پایه پولی خواهد شد. در این 
الیحه حدود ۲۰۰ هزار میلیــارد تومان بابت فروش 
نفت و گاز پیش بینی شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان 
نیز اوراق پیش فروش نفت منتشر خواهد شد. البته 
دولت این اجازه را پیدا می کند که هر میزان از منابع 
فروش نفت که محقق نشــد را با انتشار اوراق پیش 
فروش نفت جبران کند. این در حالی اســت که در 
۷ ماهه سال جاری تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
از محل فروش نفت محقق شده است. همچنین این 
رقم نسبت به پیش بینی قانون بودجه ۹۹ بیش از ۴ 

برابر شده است.
وابستگی الیحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت به ۲۷۰ هزار 
میلیارد تومان )مجموع فروش و پیش فروش نفت( 
خالصه نمی شــود بلکه دولت در این الیحه به منابع 
صندوق توسعه ملی نیز برای جبران برخی هزینه ها 
دست اندازی کرده اســت. در تبصره ۱ این الیحه، 
دولت این اجازه را دریافت می کند که ۱۸ درصد کمتر 

به صندوق توسعه ملی واریز کند و این مبلغ بعدها به 
صندوق بازگردد. در این باره محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است طبق 
تجربه گذشــته این مبالغ به صندوق باز نمی گردد و 
نوعی وام بالعوض تلقی می شود. طبق برآورد بودجه 

این رقم ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
عالوه بر آنکه به احتمال قوی فــروش این میزان از 
نفت غیر ممکن اســت برای بررسی ابعاد تورمی این 
الیحه باید منابع دیگر بودجه ۱۴۰۰ و میزان تحقق 
آنها را نیز بررســی کرد. مرکز پژوهش های مجلس 
میزان تحقق هر یک از منابع و کسری نهایی بودجه 
را تخمین زده است. بر اساس گزارش بازوی مشورتی 
مجلس شورای اســالمی عمده منابع بودجه ۱۴۰۰ 
از محل فروش نفت، پیــش فروش نفت، درآمدهای 
عمومی )مالیات و …(، فروش اوراق بدهی و واگذاری 
اموال و سهام شرکت های دولتی تامین می شود که 
در صورت فروش روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت، تحقق 
۹۰ درصدی درآمدهای عمومــی )مالیات و…( و 
واگذاری سهام و اموال شرکت ها، به فروش رسیدن 

تمامی ۵۵ هزار میلیارد تومانی که بابت انتشار اوراق 
بدهی در بودجه دیده شده است و عدم انتشار اوراق 
پیش فروش نفت )به دلیل آسیب ها(، کسری بودجه 

سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مطابق با برآوردهای کارشناسی، با فرض عدم تغییر 
قوانین و مقــررات فعلی درباره الــزام صندوق های 
سرمایه گذاری و بانک ها به خرید اوراق دولت و عدم 

افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی )بازه ۲۰ تا
۲۱ درصد( ظرفیت خرید اوراق مالی اسالمی حدود 
۱۴۵ هزار میلیارد تومان )مازاد بر رقم در نظر گرفته 

شده در بودجه( برآورد می شود.
بنابراین با فــرض فوق از ۳۲۰ هــزار میلیارد تومان 
کســری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد 
تومان کسری تأمین نشده باقی می ماند که می تواند 
مســتقیم یا غیرمســتقیم به افزایش پایــه پولی و 

نقدینگی
بینجامد. با توجه به اینکه رشد پایه پولی در شهریور 
ماه ۹۹، ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است این رقم 
می تواند به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی 

نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته 
باشد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز در 
گفتگوی ویژه خبری از رشد پایه پولی در صورت در 
دسترس نبودن منابع خبر داد. وی با تأکید براینکه 
زمانی که ارز در دسترس نیســت، باید پول به چاپ 
برسد، گفت: امســال تنها یک مورد چاپ پول برای 
تامین بودجه صورت گرفت که آن هم برداشت یک 
میلیارد یورو از صندوق توســعه ملی است از ابتدای 
سال تا به حال بابت تبدیل تقریباً ۷۰۰ میلیون یورو 
حدود ۱۶ هزار میلیارد پرداخت شده که ۵ درصد پایه 

پولی را افزایش داده است.
طبق تجربه سال های گذشــته تغییرات اساسی در 
الیحه بودجه بایــد از طریق دولت صــورت گیرد و 
مجلس نمی تواند متن را دچار دگرگونی کند بنابراین 
با توجه به بیش برآوردی منابع بودجه ۱۴۰۰ و تقریباً 
غیر ممکن بودن حصول این منابع در ســال آتی و 
احتمال رشد باالی نقدینگی و ایجاد تورم، رد کلیات 
بودجه و اصالح آن در دولت بهترین گزینه برای عدم 

آسیب بودجه به کشور است.

خطر افزایش ۱۲۰۰ هزارمیلیاردتومانی نقدینگی به دلیل کسری بودجه ۱۴۰۰

کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

رشد اقتصادی ۶ماهه بدون نفت 
۱.۴و با نفت ۱.۳درصد

رئیس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی خبر 
داد و گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول 
سال جاری، نسبت به دوره مشــابه سال قبل، ۱.۴+ 
درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل، ۱.۳+ درصد است. 
عبدالناصر همتی در پستی اینســتاگرامی نوشت:   
گزارش امروز اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی 
حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به 
قیمت پایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در شــش ماهٔه اول سال 
۹۹ با نفت و بدون نفت، مثبت شد.  بنابر گزارش رشد 
اقتصادی بدون نفت در شــش ماه اول سال جاری، 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد 
اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره 

مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
الیحه بودجه ۱۴۰۰ قطعا الیحه 

کاملی نیست
محمدباقر نوبخت گفت: اعضای کمیســیون برنامه و 
بودجه تاکید داشتند که باید درآمد نفت را کاهش دهیم 
و در عوض درآمدهای مالیاتی و فروش سهام و اموال 
را بیفزاییم. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس، گفت: نخستین جلسه ما برای 
الیحه ۱۴۰۰ در کمیسیون برنامه و بودجه بود. تالش ما 
این بود که نکاتی را که درباره منابع، مصارف، سیاست ها 
و اهداف الیحه وجود داشــت به اعضای کمیســیون 
گزارش دهیم. پس از ارایه این گزارش اعضا کمیسیون 
برنامه و بودجه نظراتشان را بیان کردند و بر روی چند 

موضوع که مربوط به منابع بود تاکید داشتند. 

اخبار
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معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در حاشــیۀ 
بازدید وزیر صمت از شرکت فوالد مبارکه و در مصاحبه با خبرنگار 
فوالد، همکاری در اجرای ابَر پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه 
را وظیفه ای ملی خواند. وجیه اهلل جعفری طرح نورد گرم شمارۀ ۲ 

فوالد مبارکه و تأمین مواد اولیه را دو موضوع مهم و اساسی برای 
این مجموعۀ عظیم عنوان کرد و گفت: در خصوص طرح نورد گرم 
شمارۀ ۲ باید پیگیری هایی انجام شود تا به اتفاق همکاران و مجموعۀ 
مدیریتی فوالد مبارکه، در یک بازۀ زمانی کوتاه این موضوع را به 

نتیجه برسانیم. وی افزود: به طور قطع طرح نورد گرم شمارۀ ۲ باید 
هرچه سریع تر اجرا شود، چراکه هم در آیندۀ فوالد مبارکه و هم 
تأمین بازار ورق کشور بسیار تأثیرگذار است. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه بر رفع هرچه سریعتر مشکالت اجرای این 

پروژه تأکید کرد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان 
نهاد ناظر، وظیفۀ خود می دانیم فوالد مبارکه را در تأمین مواد اولیه 
همراهی کنیم، افزود: سعی می کنیم در بازۀ زمانی کوتاه، بسته ای 

برای تأمین بدون دغدغۀ مواد اولیه فوالد مبارکه تدوین کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان بازدید وزیر صمت از این کارخانه، 
ضمن ارائۀ گزارشی از روند تولید و دســتاوردهای فوالد مبارکه در 
سال های اخیر گفت: فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی است و مدیران 
و پیمانکارانی در دوران دفاع مقدس با پایمردی خود این شرکت را بنا 
کردند و به بهره برداری رساندند و به این وسیله برای کشور عزت و 
افتخار آفریدند. حمیدرضا عظیمیان از گروه فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی در جهان و بزرگ ترین فوالدساز 
منطقۀ خاورمیانه و منطقۀ منا با سهم ۲۰ درصدی تولید فوالد نام برد 
و گفت: با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت 
به ۳۰۴هزار و ۵۰۰میلیــارد ریال خواهد رســید و ارزش بازار این 
شرکت در حال حاضر به باالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
هم اکنون ۷.۲ میلیون تن فوالد در داخل شرکت تولید می شود و در 
گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( 
نیز ظرفیت تولید به حدود ۱۰.۲ میلیون تن افزایش یافته است. وی 
ادامه داد: حدود ۱۰۰۰ کارخانه در کشور تأمین کاال و مواد مصرفی 

فوالد مبارکه را بر عهده دارند و حدود ۳۰۰۰ کارگاه نیز از محصوالت 
این شرکت در خطوط تولید خود استفاده و ورق فوالد مبارکه را به 
محصوالت نهایی تبدیل می کنند. مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره 
به اینکه در حال حاضر به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود ۳۵۰ 
هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه وجود دارد گفت: 
عالوه بر شرکت های یادشده، هلدینگ های دیگری شامل توکافوالد، 
آتیه فوالد، هلدینگ سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات و هلدینگ 
متیل نیز در گروه فوالد مبارکه حضور دارند. این در حالی است که 
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های مالی کشور توسط مبارکه در حال 

تأسیس و راه اندازی است.
وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید در فوالد مبارکه به عنوان عامل اصلی 
افزایش سود و درآمد این شرکت نام برد و اظهار داشت: فروش فوالد 
مبارکه در سال ۹۷ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و امســال پیش بینی می شود این عدد 
به مرز ۵۵ هزار میلیارد تومان فروش برسد. به همین دلیل می توان 
گفت فوالد مبارکه عالوه بر اینکه یک بنگاه صنعتی است، یک بنگاه 
اقتصادی هم هست و در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی دارد. وی در 
تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت: شرکت در هشت ماهۀ 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند روبه رشدی داشته 
اســت؛ به نحوی که با تالش کارکنان آن، تولید گندله در بازۀ زمانی 

مذکور در سال ۹۷ نزدیک به ۶ میلیون تن بوده و امسال به حدود ۷ 
میلیون تن افزایش یافته است. در تولید آهن اسفنجی از ۷ میلیون تن 
به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و در فوالد خام از ۶ میلیون و  ۲۰۰ هزار تن 

به ۶ میلیون ۶۹۰ هزار تن رسیده ایم.
وی با بیان اینکه شرکت در سال گذشته با افت تولید مواجه شد تصریح 
کرد: دو دلیل عمده، یعنی نرسیدن مواد اولیه و قطعی حدود دوماهۀ 
گاز مهم ترین دالیل افت تولید بوده اســت که می طلبد مسئولین 
محترم برای آن چاره اندیشی کنند و اقدام عاجل به عمل آورند. به 
خاطر داشته باشیم فوالد مبارکه در سال ۹۸ حدود ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان، به دالیلی که به آن اشاره شد، متضرر گردید. نباید فراموش کرد 
که  فوالد مبارکه جزو کارخانه هایی است که می تواند بیشتر از ظرفیت 
اسمی خود تولید کند، اما باعث تأسف است که به  دلیل کمبود مواد 
اولیه از این ظرفیت استفاده نکنیم. وی تصریح کرد: فوالد مبارکه برای 
کنترل و آرامش بازار سعی می کند کاال را به مشتری و مصرف کننده 
برساند و بنا بر تأکید مسئولین وزارت خانه بر تأمین حداکثری بازار 
داخل، امسال شــاهد کاهش ۳۲ درصدی صادرات بودیم و کاهش 
صادرات در درازمدت برای سازمان مشکالت خاص خود را به همراه 
می آورد. وی از ایجاد هلدینگ مالی در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: از 
سال ۹۷ تا به حال سرمایۀ ثبتی فوالد مبارکه از ۷۵۰۰ میلیارد تومان 
تا دی ماه سال جاری با تصویب و تصمیم مجمع عمومی پیش رو به ۳۰ 

هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عظیمیان تصریح کرد: بسیاری از شرکت های بورسی از محل تجدید 
ارزیابی ممکن است برای افزایش سرمایه اقدام کنند، ولی افزایش 
سرمایه در فوالد مبارکه کامال واقعی است و از محل سود توزیع نشدۀ 
انباشت شدۀ ســهام داران انجام می شود و لذا ســهام فوالد مبارکه 
سهام بسیار ارزشمندی است. مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه 
به دلیل التهابات پیش آمده در دو سه ماه گذشته، اولین مجوز ایجاد 
سهام خزانه به نام فوالد مبارکه صادر شده است، گفت: همان گونه 
که می دانیم هیچ شرکت بورسی حق ندارد سهام خودش را بخرد، 
اما سازمان بورس راهکاری ایجاد کرد تا صف فروش ایجاد نشود و با 
اخذ مجوز خرید و نگهداری سهام خزانه حدود ۲۰۸۰ میلیارد تومان 
از سهام فوالد خریداری شد. همچنین شرکت در راستای حمایت 
از سهام شــرکت های گروه فوالد مبارکه، اقدام به تأسیس صندوق 
سرمایه گذاری بازارگردانی با سرمایۀ ۸۰۰ میلیارد تومان نموده و این 
صندوق هم اکنون در بازار سرمایه در حال فعالیت است. وقتی افزایش 
سرمایۀ شــرکت عملیاتی گردد، فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت 

بورسی به لحاظ ارزش اسمی خواهد بود.
وی در ادامــه از تعریف حدود یــک میلیارد یورو پــروژه در فوالد 
مبارکه خبــر داد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز ســهم داخل 
است. این پروژه ها شــامل نورد گرم شــمارۀ ۲، افزایش ۵۰۰ هزار 

تنی ظرفیت فوالد هرمزگان )رســیدن به ظرفیت ۲ میلیون تن(، 
راه اندازی فوالدســازی ۸۰۰ هزار تنی فوالد سفیددشت، کارخانۀ 
تولید الکترود گرافیتی اردکان، افزایش ظرفیت شرکت ورق خودرو 
کاشان است. همچنین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران 
داخلی در سراســر کشــور واگذار می شــود که این امر در جهت 
 اجرای دستور مقام معظم رهبری برای جهش تولید، اقدام مؤثری 

خواهد بود.
وی از پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد مبارکه به عنوان یکی از اصلی ترین 
پروژه های حوزۀ صنعت فوالد کشور نام برد و گفت: با تولید ورق خام 
موردنیاز در تولید لوله های انتقال نفت و گازترش از گوره به جاسک 
نشان دادیم که در حوزۀ تولید فوالد خام از دنیا عقب نیستیم و همپای 
دنیا جلو رفته ایم، ولی در تولید ورق از دنیا عقبیم. اگر ما در ۳ تا ۵ 
سال آینده ورق های با گرید جدید تولید نکنیم، فوالد مبارکه نیز به 

سرنوشت کارخانه های عقب ماندۀ کشور دچار خواهد شد.
عظیمیان در ادامه از اجرای پروژۀ نسل چهارم تکنولوژی در فوالد 
مبارکه به عنوان دیگر ابَر پروژۀ در دست اجرای این شرکت یاد کرد 
و گفت:  فوالد مبارکه اکنون دارای نسل ســوم تکنولوژی است و 
می کوشد همگام با دنیا به سمت نسل چهارم پیش برود که بسیار 
هوشمند است و این دقیقا همان حرکت در مسیر دانش افزایی است 

که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده است. 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

همکاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه وظیفۀ ملی است

مدیرعامل فوالد مبارکه :

با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت به 304 هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۴۵۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز شنبه به بهای ۱۲ میلیون تومان معامله شد. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان، ربع سکه به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد. عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۲۵ 
هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۸۷۵ هزار تومان فروخته شد.

روز پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به 
همراه جمعی از معاونان خود از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید می کرد، طی سخنانی 
از وجیه اهلل جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو خواست تا پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فوالد 

مبارکه را با همکاری مدیران این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی نماید.
وی ثبات مدیریتی فوالد مبارکه را یکی از توفیقات این مجموعه دانست و با بیان اینکه هر 
بنگاهی که از مدیران کارآمد و باثبات برخوردار بوده از توفیقات خوبی هم بهره مند شده 
است، تصریح کرد: فوالد مبارکه ازجمله سازمان هایی است که با مدیران شایستۀ پیشین 
و فعلی خود، ازجمله مهندس عظیمیان که سکان دار این مجموعه است، با برنامه هایی 
کارآمد به ارتقای سطح دانش، فناوری، تولید، کارایی، بهره وری و گسترش این سازمان 

کمک و طرح های توسعۀ خود را به خوبی دنبال کرده اند.
رزم حسینی افزود: یکی از برنامه های جدید وزارت صمت تأمین سرمایه از محل بازار 
سرمایه است. امروز نقدینگی در کشور به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پول های 
سرگردان در اقتصاد ایران در بازارهای غیرکارآمد در حال چرخش است؛ در این شرایط 
وظیفۀ دولت، مدیران و سیاست گذاران در عرصۀ پول و ارز این است که نقدینگی را 

به سمت افزایش تولید و برنامه های تولیدمحور هدایت کنند. از این رو وزارت صمت 
جمع آوری این سرمایه های سرگردان در بازار سرمایه و جهت دهی آن ها به سوی صنایع 
خودروسازی، فلزات رنگی و نساجی و لوازم خانگی را از برنامه های اساسی خود می داند. 

بدون شک این اقدام رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در پی خواهد داشت.
وی رفع قوانین مزاحم و بروکراسی اداری را دومین اقدام این وزارت خانه دانست و اظهار 
داشت: یکی از اهداف ما در وزارت خانه اجرای این راهبرد است و به طور قطع آن را اجرا 
خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارت خانه ها هم در این مسیر، وزارت صمت را همراهی 
کنند. ما تا حد توان خود، مسیر را برای مجاهدین اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان 
سرمایه در حوزۀ اقتصاد تولیدمحور  و کسانی که در زمینۀ توانمندسازی جوامع محلی 
کار می کنند، هموار خواهیم کرد. وزیـــــر صـــمت خاطــــرنشان ساخــــت: اگر 
می خواهیــــم به بـــــرکت جمهوری اسالمی و به برکت ثروت هایی که در این خاك 
نهفته است، مردمی متمکن و متدین بسازیم، که اساسا انقالب اسالمی برای فعاالن 
اقتصادی و کارآفرینان شکل گرفته است، باید در جهت ارتقای سطح اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی مردم بکوشیم. در این مسیر همۀ کارگزاران، مسئوالن، علما و روحانیون باید 

برای ساختن نسلی با دیانت و تمکن مالی و رفاه در جامعه، همراه شوند.
رزم حسینی از وجود کارخانه های فوالدسازی، پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان داخلی 
به عنوان عاملی مهم در تاب آوری در برابر تحریم ها نام برد و گفت: اگرچه تحریم ها و مبارزه 
با کرونا برای دولت هزینه های زیادی داشته، اما دولت تا امروز سر پا ایستاده و عزت خود 
و کشور را حفظ کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از طرح های توسعه شروع و اجرا 
شده و به بار نشسته که این امر بسیار بزرگ و مهم است. وزیر صمت افزود: اگر می خواهیم 
توسعۀ متوازن داشته باشیم، باید شرکت های کارآمد آنچنان به مسئولیت های اجتماعی 

خود پایبند باشند که هیچ کس بیکار، فقیر و ناراحت نباشد؛ این امکان پذیر است.

وی در همین خصوص تصریح کرد: فوالد مبارکه می تواند محور توسعۀ استان قرار بگیرد. 
با برنامه ای که مدیران در نظر دارند و برنامۀ پیوست اجتماعی برای شرکت های نامدار و 
بزرگ که تقویت کنندۀ شرکت های کوچک به شمار می آیند، به راحتی کسب وکارها و  
وضعیت فرصت های شغلی خرد و شاخص های امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و بدین 
ترتیب دیگر شاهد مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ نخواهیم بود. به خاطر داشته 
باشیم مهاجرت ساالنه ۲۵۰ هزار نفر به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی ۲۵ میلیون نفر 
از جمعیت کشور اصال زیبندۀ ایران نیست. امروز در روستاها اینترنت پرسرعت داریم، 
اما مردم این روستاها هنوز کسب وکار ندارند. از این رو چنانچه استاندار محترم اصفهان، 
نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان محترم مجلس در این استان همدل باشند، وزارت 
صمت نیز این آمادگی را دارد که تجار باشــرافت و متدین را در جهت توسعۀ پایدار و 

متوازن در این استان بسیج کند و به یقین این امر امکان پذیر است.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه استان اصفهان استان سرآمد صنعت کشور است و سهم 
بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارد گفت: بسیاری از افراد کارآمد و مهم در این استان 
فعالیت می کنند و بسیاری از دانشگاه های معتبر نیز در آن قرار گرفته است. به همین 
جهت دولت نیز برای خدمت گزاری آماده است. هر موردی که استاندار استان صالح 
بدانند، وزارت صمت می تواند با تفویض اختیارات، حذف مقررات زائد و آیین نامه های 

داخلی، کار را تسهیل کند. بانک مرکزی امروز همراه با تجارت و صنعت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد شدن صادرات در هفته های اخیر به عنوان 
گامی بلند در جهت توسعۀ واردات کاالهای ضروری و مواد اولیه نام برد و گفت: هم اکنون 
شرایطی فراهم شده است که به جای اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده پیدا کند، در 
مسیر تأمین کاالهای ضروری و مواد اولیۀ کارخانه ها حرکت می کند. طبق تصمیم 
شجاعانۀ رئیس جمهوری در چند هفتۀ گذشته، قرار اســت ۸۴۰۰ میلیون کاالی 

رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شود و این کار در حال انجام است. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه گفت: این کشور برای آبادانی هرچه بیشتر، فرصت های طالیی 
بسیاری دارد و اگر همه دست به دست هم دهیم، مطمئنا می توان کشوری سرآمد و 
متکی به خود داشته باشیم که استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی خود را در منطقه 
حفظ کرده است. اگرچه تحریم هســتیم، ولی با تمام توان تحریم ها را می شکنیم و 

دور می زنیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران با بیان اینکه عرضۀ محصوالت فوالدی در 
بورس به سبب حمایت از تولید بوده است، گفت: بر اساس شیوه نامۀ ابالغی ستاد اقتصادی 
دولت، تمامی محصوالت فوالدی باید در بورس کاال عرضه شوند و از مازاد آن صادرات 
صورت گیرد. علیرضا رزم حسینی همچنین تصریح کرد: هدف از ابالغ این شیوه نامه 
تقویت تولید بوده است تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کاال به صورت شفاف انجام 

گیرد. استفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل قیمت ها خواهد شد.
وی افزود: در سند فوالدی کشور با تعامل تشکل های بخش خصوصی، سهمیه بندی ها 
انجام شده و هیچ محدودیتی در صادرات وجود ندارد و با این روش صادرات نیز می تواند 
انجام گیرد. رزم حسینی یکی از اهداف بازدید خود و هیئت همراه را راه اندازی و آغاز جدی 
فعالیت های مربوط به طرح توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ۲ فوالد مبارکه خواند و ادامه داد: 
طرح های توسعه ای این شرکت با سرمایه گذاری نزدیک به یک میلیارد یورو و ۳۰ هزار 

میلیارد تومان در دست اجراست که یک سرمایه گذاری بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه صنعت فوالد کشور در رفع تحریم ها و تأمین مواد اولیۀ کارخانه های 
مرتبط نقش مهمی ایفا کرده است، ادامه داد: صنعت فوالد کشور عالوه بر تأمین نیازهای 
داخلی، بخش مهمی از محصوالت خود را صادر کرده و برای کشور در مقطع حساس 

کنونی ارزآوری داشته است. 

وزیر صمت دستور اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه را صادر کرد
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ریزش بورس عجیب نیست
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی

هنگامی که سهم شرکتی که تنها یک سوله است، بیش از ده برابر شد معلوم بود که در چنین وضعیتی تمام این پول ها به بورس می رود و رشد غیرواقعی اتفاق می افتد. اعتقاد دارم وقتی بازار سرمایه در دو سال اخیر به اندازه 18برابر رشد کرده است، 
این ریزشی که اتفاق افتاده موضوع عجیبی نیست. از طرفی دیگر این جهش نجومی به بازار های دیگر هم سیگنال می دهد و تمام مردم بورس را معیار قرار می دهند برای سوددهی که در نهایت این موضوع باعث می شود، انتظارات تورمی در همه اقالم 
ایجاد شود و با یک تورم باال روبرو باشیم. اقتصاد ما در وضعیت ملتهبی قرار گرفته است و این التهاب، بازارهای پول کشور را نشانه رفته است. این عددهایی که امسال در هر بازار دارایی دیدیم، عددهای عجیب و غریبی بود. وقتی شما حاضر هستید 

با هر قیمتی، پول پرداخت کنید تا یک دارایی را به دست بیاورید، معلوم است این پول، دیگر ذخیره ارزش نیست.
در واقع از اواخر سال 98 و سال جاری تبلیغات دعوت مردم به سرمایه گذاری در بورس انجام شد و دولت نیز این ادعا را کرد که از بازار سرمایه حمایت می کند. این در حالی است که خود دولت در این بازار فروشنده است و در این صورت حمایت معنایی 
ندارد. البته حمایت از بازار سرمایه موضوعی نیست که فقط در ایران از آن صحبت شود، در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا از این دست حمایت ها وجود دارد. اما واقعیت این است که این گونه حمایت ها از بازار سرمایه خطرناک است. اگر 

ما به ارزش ها اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که ارزش ها در حال تعدیل هستند حمایت دولت چقدر ارزش خواهد داشت. 

روند نوســان بورس در هفته 
های اخیر نتیجه رشــد غیر 
واقعی در برخی سهم ها است. 
فعاالن بازار سرمایه همواره از 
زمان رشــد غیرواقعی ارزش 
بسیاری از سهم ها هشدار دادند که ریزش بورس نزدیک 
است و این روند رشــد کاذب ادامه دار نخواهد بود. هفته 
هاست که بورس با ریزش مواجه است و البته بسیاری از 
کارشناسان بازار سرمایه به این ریزش ها نام روند اصالحی 
بازار را داده اند. اما روزهای پرنوسان بورس در سه ماه آینده 
تا پایان سال چگونه سپری خواهد شد. این در حالی است 

که در روزهای اخیر شاهد هستیم که شاخص در مرز یک 
میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تا یک میلیون و پانصد 
هزار واحد در نوسان اســت. مقاومت شاخص برای حفظ 
این محدوده چقدر خواهد بود و چه فاکتورهایی می تواند 
مقاومت را شــاخص را چه در جهت نزولی شدن و چه در 
جهت صعودی شدن بشکند.  در معامالت روز یکشنبه، 
شاخص کل بورس  11 هزار و 700 واحد افت کرد و به رقم 
یک میلیون و 515 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل 
هم وزن نیز 820 واحد پایین آمد و در رقم 456  هزار و 310 
واحد ایستاد. ارزش صف های خرید 2 هزار و 87 میلیارد 
تومان شد که نسبت به روز شنبه افزایش 6 درصدی را نشان 
می دهد. ارزش صف های فروش نیز 61 درصد افزایش یافت 

و به رقم 559 میلیارد تومان رسید.
برخی عنوان می کنند که بازار در نقطه مقاومتی قرار دارد و 

به این صورت کانال یک میلیون و پانصد هزار را از دست می 
دهد. اما از طرفی برخی از کارشناسان با بررسی تکنیکال 
شاخص معتقدند با توجه به حمایت هایی که شاخص در 
یک میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار دارد دوباره بر می 
گردد و حتی امکان دارد در آینده میان مدت، سقف تاریخی 
را دوباره ببیند. البته مقاومت های مهم دیگری نیز بر سر راه 
شاخص هستند؛ مانند یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار، 
اما بستگی دارد موتورهای محرک بورس که یکی از آن ها 

ورود پول حقیقی است، تا کجا ادامه دار باشد.
علیرضا مستقل، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که 
با وجود نوســانات قیمتی در بازارهای رقیب و همچنین 
کاهش قیمت های جهانی، بازار سهام رشد قابل توجهی 
را تجربه کرد که در این مقطع نیازمند اصالحات قیمتی 
بود. دالر نیمایی در ابتدای سال در محدوده قیمت 11هزار 

تومان قرار داشت و اکنون به 20هزار تومان رسیده است 
که انتظار می رود در بازار ارز شاهد رشد قیمت بیشتری 
باشــیم اما با همه این اوصاف، بازار سهام، بسیار بیشتر از 
بازار ارز و سایرعوامل بنیادی رشد کرد در این میان برخی 
کارشناسان از وضعیت اصالح قیمت ها انتقاد می کنند و 
نقدینگی سهامداران را برباد رفته عنوان می کنند. به گفته 
وی، این در حالی است که وقتی بازار بر مدار صعودی قرار 
می گیرد به اصالح برنامه ریزی شده و تنفس نیز نیاز دارد 
اما با توجه به اینکه آغاز اصالح شاخص همزمان با عرضه 
»پاالیشی یکم« و شــایعاتی مبنی بر افزایش نرخ بهره 
بانکی همراه شد، بازاربه سمت تنش حرکت کرد. در واقع 
سیاســت های یک بام و دو هوای سیاست گذاران در بازار 
سرمایه موجی از بی اعتمادی ســهامداران را رقم زد و به 

نوسان غیر مترقبه شاخص دامن زد.

روز گذشته با افت قیمت سهام شركت های بزرگ شاخص نزولی شد

سرگیجه شاخص بورس
شایلی قرائی
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دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از 
کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس 
خواست تا در راستای تعیین دستمزد عادالنه برای 
کارگران، در جهت اصالح ماده 41 قانون کار، تغییر 
ترکیب اعضای شورای عالی کار و الزام اعتبار امضای 
گروه کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند. 
هادی ابوی با اشــاره به تاکید برخــی نمایندگان 
مجلس مبنی بر افزایش 40 درصدی حقوق کارگران 
در سال آینده اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل 
جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد خبری 
شنیده نمی شود مایه دلگرمی و امیدواری است که 
مجلس دغدغه معیشت کارگران را دارد و نمایندگان 
افزایش حقوق جامعه کارگری را پیگیری می کنند.

وی ادامه داد: دســتمزد کارگران طبق قانون باید 
بر اساس نرخ تورم و سبد معیشــت خانوار تعیین 
شــود. امروز نه تنها هزینه هــای زندگی کارگران 
افزایش یافته بلکه برخی از مولفه ها و اقالم معیشتی 
کارگران چند برابر شــده اســت لــذا افزایش 40 
درصدی حقوق در ســال آینده بــا توجه به فاصله 
زیاد بین خط معیشت و نرخ تورم تکافو نمی کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
تاکید بر مشخص شدن جایگاه کارگران در تعیین 
مزد و فراهم کردن زیرســاختهای آن اظهار کرد: 
برای آنکه مشکل تعیین دســتمزد حل شود سه 
مساله باید در دستور کار قرار گیرد و از مجلس می 
خواهیم قبل از ورود به رقم دستمزد ما را در تحقق 
این سه مقوله یاری دهد. اول اینکه ماده 41 قانون 
کار اصالح شود و در حال حاضر این زمینه مساعد 
است که نمایندگان در قالب طرحی، دو بند ماده 41 

را اصالح کنند.
ابوی افزود: هر زمان کــه به دنبال اصالح قانون کار 
هستیم یک هجمه عظیمی وارد می شود در حالی 
که وقتی به مشــکل برخوردیم ناچاریــم قانون را 
اصالح کنیم حتی بهترین قوانین هم به مرور زمان 
ممکن است مشمول اصالح و رفع ایرادات شوند لذا 
معتقدم ماده 41 قانون کار باید اصالح و ایرادات آن 
برطرف شود وکمیسیون اجتماعی مجلس می تواند 
از ظرفیت تشکل های کارگری برای اصالح قانون 
استفاده و خالهای این ماده قانونی را با قید دوفوریت 
برطرف کند.وی دومین مســاله را ترکیب شورای 
عالی کار دانست و گفت: ترکیب فعلی شورا عادالنه 

نیست و چون در قانون تغییری در ترکیب اعضا به 
وجود نیامده سالهای ســال است که به همان رویه 
دنبال می شود در صورتی که حد نصاب در ترکیب 

اعضای شورا باید رعایت شود.
دبیرکل کانون عالی انجمــن های صنفی کارگران 
اضافه کرد: به عنوان یکی از ســه تشــکل بزرگ 
کارگری همواره از حضور و تالشــهای کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار به عنوان اعضای اصلی گروه 
کارگری در شورا حمایت کرده ایم و مشکلی با این 
مساله نداریم ولی وزن جامعه کارگری در شورای 
عالی کار باید افزایش یابد. طبق قانون ســه تشکل 
مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن 
های صنفی کارگری و شــوراهای اسالمی کار به 
رسمیت شناخته شده اند ولی تنها نمایندگان کانون 
شوراهای اسالمی کار به عنوان اعضای رسمی حضور 
دارند و دو گروه دیگر به اسم ناظر و مشاور در جلسات 
حضور می یابند لذا الزم است از هر سه تشکل رسمی 
کارگری در ترکیب شورا حضور داشته باشند تا هم 
حدنصاب اعضا به شــکل عادالنه رعایت شود هم 
قدرت چانه زنی کارگران باال برود.این مقام مسئول 
کارگری در راستای اصالح ترکیب اعضای شورای 
عالی کار پیشنهاد کرد عالوه بر افزایش تعداد اعضای 
کارگری، یک یــا دو نماینده مجلس هم به ترکیب 
شــورای عالی کار اضافه شوند و در جلسات تعیین 

دستمزد حضور یابند.
وی در عین حال اعتباربخشــی بــه امضای گروه 
کارگری در صورتجلسات دستمزد را خواستار شد 
و گفت: تاکید ما این اســت که امضــا نمایندگان 
کارگری حتما پای صورتجلســه دستمزد گرفته 
شود. اینطور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا 
کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.به 
گفته ابوی، مجلس می تواند قیدی تحت عنوان الزام 
امضای گروه کارگری در قانون بگنجاند که امضای 
نمایندگان کارگران در شــورا دارای اعتبار باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمــن های صنفی کارگران 
در پایان با اشــاره به دغدغه نمایندگان مجلس در 
خصوص وضع معیشت و دستمزد کارگران، گفت: 
از نمایندگان مجلس می خواهیم در جهت برطرف 
شــدن نقاط ضعف ماده 41 قانــون کار و تعریف و 
تثبیت جایگاه کارگران در شورای عالی کار و افزایش 

قدرت چانه زنی آنها گام بردارند.

نــرخ ارز در بودجــه 1400 
در محدوده 11هــزار تومان 
حرکت خواهد کرد. در الیحه 
بودجه 1400 که توسط معاون 
پارلمانی رئیس جمهور تقدیم 
مجلس شد آمده است که نرخ ارز سال آینده بر مبنای 
قیمتی 11 هزار تومان محاسبه خواهد شد و این اتفاق 
موجب شد تا بازار ارز نیز تحت تاثیر قرار گرفته و نوسانات 
قیمتی را شاهد باشیم. این در حالی است که تنها چند 
ساعت از سخنرانی رئیس جمهور مبنی بر دالر 11 هزار 
تومانی برخی از کارشناســان اقتصــادی دالر 11 هزار 
تومانی را بدون توجیه اعالم کردند. به عقیده کارشناسان 
اقتصادی اگر دالر 11 هزار تومان شــود، به طور طبیعی 
مردم عادی به سمت خرید ارز و نگهداری آن می روند، 
چون تصور می کنند قیمت آن دوباره باال می رود. ممکن 
اســت برای مدت کوتاهی نرخ ارز کاهش را با دســتور 
کاهشی شود اما قطعا به عده ای سودجو رانت داده می شود 

و حبابی برای برخی ها درست خواهد شد.
فعاالن بازار تبعات ارز 11 هزار تئومانی را هزینه ای می 
دانند که برای مردم تراشیده می شود. ممکن است برای 

ایجاد محبوبیت و نشان دادن اقتدار دولت نرخ ارز را کاهش 
دهید اما این کار محبوبیت به وجود نمی آورد چون مردم 
عاقل  هستند و متوجه ماجرا می شوند. حتی ممکن است 
این انتخاب به وجود بیاید که افزایش نرخ ارز هم کار خود 
دولت بود و اکنون برای ایجاد محبوبیت نرخ را پایین آورده 
است، در حالی که این تصور غلط است و دولت تمایلی به 

افزایش نرخ ارز تا این سطح را نداشت.
در همین رابطه سید عبدالخالق سجادی، عضو شورای 
عالی مشــاوران اعتباری و ســرمایه گذاری کشور در 

خصوص کاهش دالر تا قیمت 11 هزار تومان اظهار کرد: 
دولت منابع الزم برای تحقق دالر 11 هزار تومانی را ندارد. 
همچنین تعالمالت اقتصادی الزم با کشور های دیگر را 
ندارد. پیش بینی در رابطه با دالر 11 هزار تومان پیش 
بینی خوش بینانه ای نیست. وی ادامه داد: تغییرات قیمت 
کاال ها براساس دالر باالی 20 هزار تومان است و دولت اگر 
قصد کاهش قیمت دال را داشته باشد، امکان عملکرد با 
دالر 11 هزار تومان وجود ندارد. دالر 4200 تومانی در 
بازار آزاد باالی 20 هزار تومان عرضه می شود. در صورت 

توزیع سیســتمی منظم می توان انتظار دالر 11 هزار 
تومانی را داشت، اما در حال حاضر به علت ساختار های 

نامناسب این امکان برای دولت وجود ندارد.
از سوی دیگر علی مروی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در 
این رابطه می گوید: صحبت رئیس جمهور درخصوص 
نرخ ارز در بودجه 1400 همانند حرف شــان در ابتدای 
ســال 97 بود که گفته بودند ارز را بــر روی نرخ 4200 
تومان نگه می داریم. حــرف ارز 11 هزار تومانی، حرف 
همان دولت با همان سیاست اســت. اگر 4200 تومان 
نگه داشــته شــد پس حتما نرخ یازده هزار تومان هم 
عملی می شود.نرخ ها از دســتورات تبعیت نمی کنند. 
هنوز بعد از این همه مشــکالت اقتصادی دولت به این 
نتیجه نرســیده اســت که نرخ ها در اقتصاد دستوری 
 نیست، مگر می شود ما دستوری بدهیم و نرخ ها از دستور 

ما تبعیت کنند.
مروی افزود: اگر می خواهند در سال 1400 نرخ ارز را با 
دستور به 11 هزار تومان برسانند، پس چرا در همین روزها 
نرخ را کاهش نمی دهند؟ درست است بودجه ای نوشته 
شده که نرخ تبدیل درآمدهای نفتی به ریال را بر اساس 
نرخ ارز 11 هزار تومان بسته اند، اما این دلیلی نیست که 
نرخ ارز در بازار در محدوده 11هــزار تومان ثابت بماند. 
متاســفانه وعده نرخ ارز 11 هزار تومانی برای سال آتی 

سیگنال بسیار غلطی برای بازار است.

امکان تحقق وعده دالر 11 هزار تومانی مندرج در بودجه 1400 چقدر است؟

سیگنال غلط دالر ۱۱ هزاری به بازار ارز

تظاهر به وابستگی  اندک بودجه به نفت
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

دولت با تعیین عدد 11 هزار تومانی برای دالر در بودجه سال آینده قصد دارد دالر را تسعیر کند. بیشتر هدف دولت این است که عدد کم در نظر بگیرد که در سرجمع بگوید که وابستگی بودجه به نفت کم است. اگر این عدد را 22 هزار تومان در 
نظر می گرفت عدد روی کاغذ دو برابر می شد و نشان دهنده وابستگی صرف بودجه به فروش نفت بود. البته دست دولت و مجلس در بودجه نویسی در حال حاضر خالی بوده و جایگزینی برای فروش نفت وجود ندارد. این دولت نیز به موقع اصالح 
ساختار را انجام نداد و ابزار و مکانیسم های الزم در این زمینه فراهم نشد که در چنین حالتی تحقق بودجه بسیار سخت خواهد بود. متاسفانه به دلیل تحریم های نفتی و بانکی که اقتصاد کشور را از زوایای مختلفی درگیر کرده است متاسفانه با 
افزایش نرخ ارز روز به روز ارزش پول ملی کشور در حال کاهش است. بنابراین این تعیین قیمت، فقط یک عدد است و نشان می دهد که دولت با همین عدد جلو می رود اما برای مابه التفاوت آن متممی ارایه می کند تا از آن استفاده کند. بنابراین 
باید عدد 11 هزار تومان را فرضی لحاظ کنیم. از لحاظ اقتصادی اگر برجام هم زنده شود باز این عدد را برای دالر نخواهیم داشت چراکه تغییرعدد قیمت ارز، صادرات ما را تحت تاثیر قرار می دهد. کاالهای ما در حال حاضر بر اساس دالر تقریبا 
30 هزار تومانی صادر می شود و اگر این اتفاق به سرعت تحقق پیدا کند صادرات ما هم به مشکل برمی خورد.  سال گذشته هم مشابه این اتفاق را داشتیم. برای تسعیر ارز نرخ 4200 تومان را داشتیم بنابراین این موضوع نشان می دهد اعداد 
فرضی است و باعث تحقق نخواهد شد. اما اگر برجام زنده شود که شرایط هر دو طرف را می طلبد، قیمت ارز می تواند به زیر 20 هزار تومان کاهش پیدا نکند. یعنی ارز 11 هزار تومانی با احیای برجام نیز غیرقابل تحقق است و تنها می توان به 
دالر زیر 20 هزار تومان امیدوار بود.  به هر ترتیب همگی باید به این موضوع آگاه باشیم که باید با هم با روش های درست ارزش پول ملی را تقویت کنیم، نقدینگی را به سمت تولید و بی نیازی هر چه بیشتر از غرب هدایت کنیم. از همین االن با 
خود قرار بگذاریم که همه بسترها و پیش نیازهای عبور کشور از خام فروشی را آماده کنیم تا بتوانیم به جای صادرات مواد خام، صادرات کاالهای نهایی را افزایش دهیم به نحوی که در اولین قدم ها بتوانیم  پنجاه میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 

را به 90 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی افزایش دهیم. در چنین شرایطی بدون شک هم ما در برابر تحریم ها و تهدیدها بیمه می شویم و هم ارزش پول ملی با افزایش ساخت و تولید تقویت خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اگرچه متولیان وزارت صمت بیشتر از یک ماه پیش 
وعده کاهش قیمت  پوشــک را داده بودند؛ اما با این 
حال قیمت ها در این بازار نه تنها کاهش نیافته بلکه 
بعضا با افزایش نیز مواجه شده است.سیاست افزایش 
جمعیت از جمله سیاست هایی بوده که همواره از سوی 
رهبر انقالب و مقامات مختلف کشور مورد تاکید قرار 
گرفته و در همین راستا نیز تاکنون برنامه های مختلفی 
جهت افزایش انگیزه زوجین برای فرزندآوری تدوین 

شده است.
اما مهم ترین نکته ای که به نظر می رسد طی سنوات 
گذشته از سوی مسئولین مورد غفلت واقع شده، مساله 
مربوط به کاهش هزینه های مرتبط با فرزندآوری است 
چراکه ایــن موضوع یکی از مهم ترین عوامل رشــد 
یا کاهش جمعیت محسوب می شــود؛ یکی از اقالم 
پرمصرف که سهم مهمی در سبد هزینه خانوارهای 
نوفرزند دارد، پوشک است که طی ماههای دو سال 
گذشته با رشد شدید قیمت ارز، بدلیل وابستگی به 
واردات مواد اولیه، قیمت آن نیز با رشد شدیدی مواجه 
شد. این رشــد قیمت طی ماههای گذشته با صعود 
قیمت ارز به حوالی 30 هزار تومان، جهش دوباره ای را 
تجربه کرد. خانوارهای دارای نوفرزند می گویند که با 
قیمت های فعلی پوشک، فقط همین یک قلم ماهانه 
هزینه ای حدود یک میلیون تومان را به خانوارهای 

دارای کودک زیر 3 سال تحمیل می کند.
نابســامانی و افزایش شــدید قیمــت اگرچه طی 
ماههای گذشته با سکوت و غفلت مسئوالن اجرایی 
کشــور، منجر به کمبود این اقالم در بازار هم شد اما 
این نابســامانی که منجر به گالیه گسترده خانوارها 
بخصوص در شــبکه های اجتماعی شــده است، از 
نگاه رهبر انقالب دور نماد و ایشــان 13 آبان ماه در 
ســخنانی، گرانی گوشــت، مرغ، گوجه تا پوشک 

بچه را برغم موجود بودن جنــس و کاال، گرانی های 
بی مبنا و بی دلیل خوانده و گفتند: همه این گرانی ها 
و مشکالت، با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند 
و باید مشکالت از جلوی پای مردم برداشته شود. پس 
از اظهارات رهبری، جلسات متعددی در وزارت صمت 
با محوریت بهبود اوضاع بازار پوشــک و نزولی شدن 
قیمت ها برگزار شد و متولیان وعده »کاهش قیمت 
طی روزهای آینده« را دادند.از سویی دیگر نیز اخبار 
واردات از آن حکایت داشت که تمام مواد اولیه پوشک 
از گمرکات ترخیص شده و همین مساله موجب شده 

که هیچ گونه مشکلی برای تولید وجود نداشته باشد.
15 آبان ماه افســانه محرابی مدیرکل دفتر صنایع 
نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت در حاشیه 
بررسی مشکالت صنعت پوشک کشــور گفته بود: 
روند ترخیص مواد اولیه مربوط به صنعت پوشک از 
گمرکات کشور سرعت گرفته است که با افزایش تولید 

می توانیم کاهش قیمت تمام شده را شاهد باشیم.
بر این اساس، اگر چه بیشــتر از یک ماه از وعده های 
مسئوالن وزارت صمت مبنی بر بهبود وضعیت بازار 
پوشک می گذرد اما بررسی های میدانی نشان می دهد 
که قیمت ها نه تنها کاهش نیافته بلکه بعضاً افزایش 
هم یافته است.به عنوان نمونه یک بسته پوشک 28 
عددی یک برند معروف که تا 20 روز پیش با قیمت 
90 هزار تومان عرضه می شد، حال در بازار با قیمت 
130 هزار تومان عرضه می شود. همچنین نرخ یک 
بسته پوشک 34 عددی از یک برند دیگر نیز طی یک 
ماه اخیر با رشد قیمت 30 درصدی با نرخ 120 هزار 
تومان فروخته می شود.این در حالی است که طبق 
وعده های متعدد مسئوالن و البته آماری که از واردات 
مواد اولیه پوشک ارائه می شود، انتظار این بود که نرخ 

این محصول در بازار کاهش یابد.

سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن با بیان 
اینکه میانگین قیمت هر کیلوگــرم تخم مرغ درب 
مرغداری 15 هزار تومان است،گفت: قیمت تخم مرغ 
طی روزهای اخیر تقریبا ثابت مانده است.ناصر نبی 
پور با بیان اینکه میانگیــن قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ درب مرغداری 15 هزار تومان است، گفت: قیمت 
تخم مرغ طی روزهای اخیر تقریباً ثابت مانده است.وی 
اضافه کرد: با این حال قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در 
میادین میوه و تره بار کیلویی 12 هزار تومان است که 
اتحادیه سراسری مرغداران میهن این کاال را در ازای 
دریافت نهاده، در اختیار دولت قرار می دهد و آنها نیز 

توزیع می کنند.
نبی پور با بیان اینکه نوسانات بازار نهاده ها همچنان 
ادامه دارد، افزود: بارگیری نهاده ها به شکل نامطلوبی 
انجام می شود، به عنوان مثال وقتی خرید می کنی، 

مشخص نیســت بار چه زمانی تحویل داده خواهد 
شد.وی از رفتار رانندگان کامیون نیز انتقاد کرد و گفت: 
متاسفانه رانندگان زورگویی می کنند و عالوه بر اینکه 
کرایه حمل را افزایش داده اند، نرخ پشت بارنامه هم 
می گیرند و اگر مرغدار قبول نکند، بار نمی زنند. این 
رانندگان گاهی به ازای هر کیلو بار 100 تومان دریافت 

می کنند که رقم زیادی می شود.
نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
افزایش نرخ مصوب نهاده های دامی از سوی دولت در 
هفته های گذشته، ادامه داد: براین اساس نرخ مصوب 
هر کیلوگرم سویا 3220 تومان و ذرت 1700 تومان 
است اما دولت همچنان توقع دارد مرغدار تخم مرغ 
را کیلویی 12 تومان عرضه کند.وی افزود: قیمت هر 
کیلوگرم سویا در بازار آزاد بین 16 تا 17 هزار تومان و 

ذرت بین 4300 تا 4400 تومان است.

وعده ها، قیمت را كاهش نداد

بازار پوشک به سامان نرسید

قیمت تخم مرغ درب مرغداری به کیلویی ١٥ تومان رسید

سه اقدام اساسی برای تعیین دستمزد عادالنه کارگران
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احتمال تكرار فاجعه صرافی Bitrex برای كاربران ايرانی
سپهر محمدی، رئیس انجمن بالکچین ایران، طی پیامی اعالم کرد بنا بر اخبار موثق، 
حساب بســیاری از صرافی های ایران رصد شده است و حســاب های مربوط به این 
صرافی ها و یا کسانی که با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط بوده اند در 
صرافی هایی مثل بایننس و دریبیت دچار مشکل شده و برخوردهای مختلفی از قبیل 
تذکر و مسدود سازی از شش ماه تا دو سال با این افراد شده است.در این زمینه بسیار 
هشیار باشید و تالش کنید حساب هایی که با صرافی های ایرانی در ارتباط است را با 
حساب هایی که با صرافی های خارجی در ارتباط هستند را تا حد امکان جداسازی کنید.
وی همچنین افزود: چیزی که من را در حد بیت کوین و حتی بیش از آن نگران می کند 
تراکنش های تتر بر بستر ترون است. رصد این تراکنش ها و قفل کردن حسابهایی که 
با صرافی های ایرانی کار کردند می تواند به یک کابوس برای ما تبدیل شود. موجودی 
حساب بیت کوینی غیر قابل انسداد در حساب خود شماست اما موجودی حساب تتر 
کامال قابل انسداد در حساب ترون یا ایتریوم شماست.در سال ۲۰۱۷ کاربران ایرانی که 
در صرافی های همانند پلونیکس و بیترکش اکانت داشتند در یک شب تمامی اکانت های 
آنها مسدود و دارایی های آنها توسط دولت ایاالت متحده آمریکا تصاحب شد تخمین ها 

در آن زمان بیش از ۱۰۰۰ بیتکوین  در حساب های این دو صرافی است.

معاون عملیات تپسی مطرح کرد
امكان تردد تاكسی های اينترنتی در ساعات اعمال 

محدوديت های كرونايی
هومن دمیرچی دربــاره امکان تــردد تاکســی های اینترنتی در ســاعات اعمال 
محدودیت های کرونایی توضیحاتی را ارائه داد.باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا 
در کشــور و اعمال محدودیت های کرونایی در برخی از شهر ها، بسیاری از رانندگان 
تاکسی های اینترنتی درباره امکان تردد و فعالیت در ساعات محدودیت ها سواالتی 
دارند. در همین راستا به سراغ هم بنیانگذار تپسی رفتیم تا درباره امکان فعالیت سفیران 

این شرکت در ساعات محدودیت تردد توضیحاتی را ارائه دهد.
هومن دمیرچی هم بنیانگذار و معاون عملیات تپسی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی بر مجاز بودن تردد تاکسی های اینترنتی در 
ساعات محدودیت  ها اظهار کرد: بر اساس ابالغ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، تنها 
رانندگان تاکسی های اینترنتی که پیش از ۳۰ آبان ماه ثبت نام کرده اند، امکان تردد 
در ساعات محدودیت تردد از ۲۱ تا ۴ صبح را دارند.معاون عملیات تپسی افزود: در این 

ساعات، تردد رانندگان در صورت انجام سفر به عنوان تاکسی اینترنتی مجاز است.

دو هفته آينده زمــان آغاز دوگانه ســوز كردن 
تاكسی های اينترنتی

مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: قرار است از 
دو هفته آینده ثبت نام دوگانه سوز کردن تاکسی های اینترنتی آغاز شود.محمدحسین 
باقری سرپرست مدیریت طرح CNG شرکت پخش فرآورده های نفتی کشور با اشاره 
به آخرین وضعیت ثبت نام تاکسی های اینترنتی برای دوگانه سوز شدن گفت: قرار بود 
ثبت نام خودرو های اینترنتی در ماه های گذشته انجام شود، ولی به دلیل راه اندازی زیر 
ساخت های الزم این کار با تاخیر روبه رو شد.او ادامه داد: در حال حاضر تعداد و ارقام 
تاکسی های اینترنتی جمع آوری شده و تا به امروز استقبال خوبی از سوی متقاضیان 
صورت گرفته است و قرار است ظرف مدت دوهفته آینده  ثبت نام این خودرو ها آغاز 
شود.مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اضافه کرد:در 
حال حاضر مجوز های اینترنتی شدن خودرو ها برای طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
گرفته شده است، اما به دلیل تنوع زیاد پالک های شخصی، و تعطیالت کرونایی، راه 
اندازی زیر ساخت های الزم با تاخیر انجام شد و بزودی طرح گاز سوز کردن خودرو های 

اینترنتی عمومی و آژانس ها کلید خواهد خورد.

تاكسی آنالين به كيش رسيد
اسنپ در جزیره توریستی کیش آغاز به کار کرد. با امضای تفاهم نامه همکاری شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش با شرکت اسنپ تازه ترین مقصد تاکسی اینترنتی، یک 
جزیره توریستی انتخاب شد. ابوالفضل طیبی، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش دراین باره گفت: »پس از سال ها مطالبه کیشــوندان و گردشگران، سرانجام 
قرارداد همکاری با شرکت ارائه دهنده خدمات هوشمند حمل ونقل عمومی منعقد 
شد و خوشحالیم که خدمات شایسته حمل ونقلی را به کیشوندان و گردشگران ارائه 
می دهیم.« این درحالی اســت که اجرای این طرح موافقان و مخالفان خود را دارد، 
درحالی شامگاه ۱۷ آذر اولین ســفر اسنپی در کیش انجام شــد، که فردای آن روز 
تاکسیرانان جزیره دست به اعتراض زدند و مقابل سازمان منطقه آزاد تجمع کردند.
سعید پورعلی معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش دراین خصوص گفت: همیشه 
ورود فناوری های جدید مخالفت گروهی از فعاالن قبلی یا سنتی را به دنبال داشته است 
که این مساله نیز برای ما قابل پیش بینی بود اما در ارزیابی ها مشخص شد که تاکسی 
اینترنتی مزایای بیشتری نسبت به وضعیت سنتی دارد و امروزه بسیاری از کشورها نیز از 
این فناوری استفاده می کنند. پورعلی گفت: راه اندازی تاکسی اینترنتی به هیچ عنوان در 
جزیره ایجاد انحصار نخواهد کرد و اجباری برای نام نویسی تاکسی داران بخش خصوصی 

در تاکسی اینترنتی وجود ندارد. 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:
تبلت های اهدايی شهرداری به دانش آموزان مناطق 

كمتربرخوردار با برگزاری مناقصه تامين می شود
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و مدیر اجرایی سی و سومین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: در پی دستور 
شهردار اصفهان در این دوره جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، مقرر شد از 
محل صرفه جویی های جشنواره امسال، مبلغی به خرید تجهیزات آموزشی متناسب 
با شرایط آموزش آنالین برای دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار اختصاص یابد که 
مبلغ 5۰۰ میلیون تومان از این محل، در نظر گرفته شد و اختصاص یافت. همچنین 
بر اساس الیحه شهرداری اصفهان و با مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان، مبلغ ۱5 
میلیارد ریال اعتبار برگزاری نمایشگاه طرح " یار مهربان" جهت تأمین ملزومات 
مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت مناطق شش گانه شهر اصفهان اختصاص یافت که 
مقرر شد این تجهیزات آموزشی با نظر کمیسیون اجتماعی شورای شهر و همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش استان، توزیع شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شــهرداری اصفهان، ایمان حجتی در خصوص تصمیم اخیر شــهرداری اصفهان 
برای اهدای تبلت به دانش آموزان بی بضاعت و مناطق کمتربرخوردار اظهار کرد: 
شهرداری اصفهان در نظر دارد برای تهیه و تامین این 6۰۰ تبلت از طریق مناقصه 
عمومی اقدام کند. وی ادامه داد: 6۰۰ تبلتی که قرار است از طرف شهرداری اصفهان 
به دانش آموزان بی بضاعت و مناطق کمتربرخوردار اصفهان اهدا شود، به زودی با 
برگزاری مناقصه و طی روندی شفاف طبق آیین نامه معامالت شهرداری تامین می 
شــود. وی اعالم کرد: هدف از این تصمیم، برگزاری روند مشخص مناقصه عمومی 
برای انتخاب فروشنده در یک روند کامال قانونی و شفاف با قیمت مناسب بوده است. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: متقاضیان شرکت در 
این مناقصه می توانند تا ۲9 آذرماه سال جاری برای دریافت اسناد و مشخصات این 

مناقصه به امور قراردادهای شهرداری اصفهان مراجعه کنند.  

اخبار

استان ها

هجوم ثروتمندان برای خرید بیت کوین 
ارزش بیت کوین حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. در گوشه و کنار جهان، سرمایه گذاری طبقه ثروتمند در حوزه رمزهای دیجیتال افزایش یافته است. آنها امیدوار هستند که رمز 

ارزها، سود خوبی نصیبشان کند.

نایــب رییــس اتحادیــه 
نمایشــگاه داران خودرو از 
بی تاثیری مصوبه آزادسازی 
قیمت خودروهای کم تیراژ 
در بازار خودرو و آرامش بازار 
خبر داد.در بازار نیمه جان خودرو در حالی مردم فقط 
قیمت می گیرند و می ترسند خودروی مورد نیاز خود 
را خریداری کنند که شورای رقابت )بخوانید شورای 
رفاقت!( اعالم کرده احتمال می رود حداقل ۱۰ خودرو 
از شمول قیمت گذاری این شورا خارج شود؛ خبری که 
سال هاست شــرکت های خودروسازی برای به جیب 
زدن رانت میان قیمت کارخانه و بازار به دنبال آن بودند 

و اینک رئیس این شورا آن را محتمل دانسته است. 
هرچند نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از 
بی تاثیری مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ 
در بازار خودرو و آرامش بازار خبر داده است و می گوید: 
»در حال حاضر خودروهای پرتیراژ تعیین کننده قیمت 
در بازار هستند و بعید به نظر می رسد که اجرای این 

مصوبه تاثیری بر قیمت سایر خودروها داشته باشد.«
رضا شــیوا، رئیس شــورای رقابت از خروج احتمالی 
حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپالس توربو شارژ، هایما، 
رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، 
آریا، کی ۱۳۲و برخــی دیگر از خودروها از شــمول 
قیمت گذاری شــورای رقابت خبر داد.به نظر می رسد 
گشایش هایی در حوزه خودرو در حال رخ دادن است. 
پس از اعالم خبر آزادسازی و ترخیص دو هزار و 8۰۰ 
خودرو معطل مانده در گمرک، این بار از آزادســازی 

قیمت خودرو خبر جدیدی منتشر شــده است. این 
درحالیست که درباره واردات خودرو هم اخبار متعددی 
در چند وقت منتشر شده و حتی دولت در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ درآمدی را از محل ترخیــص خودرو از 

گمرکات در نظر گرفته است.
حال در این شرایط اعالم شده که احتماال تا دو هفته 
دیگر آزادســازی قیمت خودرو اعالم شود. شیوا می 
گوید: با انتصاب وزیر جدیــد صنعت، معدن و تجارت 
مسئولیت مســائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از 
سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند 
در جلساتی که با مسئوالن این سازمان داشتیم، رئیس 
جدید این سازمان با تأکید بر رقابتی بودن تولید و بازار 
برخی خودروهای هم کالس، درخواســت آزادسازی 
قیمت این خودروها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که 
در گذشــته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز 
شورای رقابت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را 
با استناد به عرضه محصوالت مشابه و رقابتی بودن بازار 

از فهرست ضوابط قیمت گذاری خارج کرد.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر وظیفه این شورا تعیین 
ضوابط و دســتورالعمل قیمت برای خودرو و ســایر 
کاالهایی اســت که بازاری انحصاری داشــته باشند. 
اما درصورتی که رقیبی بــرای این محصوالت در بازار 
وجود داشته باشد، مشــمول این ضوابط نخواهد بود. 
در این جلســه رئیس سازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، 
گروه بهمــن ، مدیران خودرو و چانــگان خودروهایی 
هم کالس برخی محصوالت ایران خودرو و سایپا تولید 
می کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصوالت ایران 
خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت گذاری شورای 

رقابت خارج شوند.شیوا همچنین بیان کرد: شورا این 
درخواست را برای بررسی بیشتر به مرکز ملی رقابت 
ارائه کــرده و این مرکز در حال بررســی تیراژ تولید و 
وضعیت بازار این خودروهاست. نتایج بررسی این مرکز 
در مورد خودروهای مذکور درصورتی که آماده باشد در 
جلسه ۲هفته آینده ارائه و بعد از تبادل نظر، رأی نهایی 
شورا در این زمینه اعالم خواهد شد. اگر این خودروها 
رقابتی باشند، شــورای رقابت طبق روال گذشته این 
محصوالت را از شمول قیمت گذاری خارج می کند و 
گرنه همچنان مشمول ضوابط قیمت تعیین شده توسط 
شورای رقابت خواهند بود.پیشنهاد سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو 
شامل دناپالس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، 
ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی 
دیگر از خودروها از شمول قیمت گذاری شورای رقابت 

است.وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و 
عرضه خودروهای همــرده مانند انواع جک در کرمان 
خودرو، انواع  ام وی ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و 
بسترن و برخی محصوالت جدید در گروه خودروسازی 
بهمن، شــرایط تولید و بازار ایــن خودروها را رقابتی 
قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول 
دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را ارائه کرده 
است.با این اوصاف گرچه آزادسازی خودرو زمانی می 
توانست به تعدیل قیمت ها منجر شود و منافعی برای 
مردم به همراه داشته باشــد ولی اینک که مولفه های 
قیمت گذاری خودرو متعدد شــده اســت به نظر می 
رسد تنها منفعت این آزادسازی به جیب شرکت های 
خودروســازی و نه مردم خواهد رفت. »کسب و کار« 
در گفتگو با یک کارشناس، هزینه-فایده این طرح را 

بررسی می کند. 

رئيس شورای رقابت از آزادسازی قيمت برخی از خودروها خبر داد

مناقشه بر سر کنترل قیمت خودرو
نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو: مصوبه آزادسازی قيمت خودروهای كم تيراژ در قيمت بازار بی تاثير است

بحران بی اعتمادی به خودروسازان 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

طرح شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودرو ظرف ۴، 5 سال گذشته منجر به دو افزایش سرمایه در شرکت های خودروسازی شده که این رقم حدود 6۰ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی است؛ به این معنا که زیانی 
بوده که شورای رقابت در صنعت خودرو ایجاد کرده است. برای اینکه این زیان را پنهان کنند آن را در قالب گرانی ملک آن شرکت ها لحاظ کردند.موضوع دوم این است که اگر بدهی های جاری و تعهدات شرکت ها را با هم جمع 
بزنیم، حدود ۳5 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند. همچنین این شرکت ها حدود 55 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارند و حدود یک میلیون دستگاه به مردم بدهکارند. یعنی اگر این سه عدد را با هم جمع 
بزنیم، حدود ۱6۰ هزار میلیارد تومان پول از شخصیت های حقوقی خارج شده است و لذا اینکه ما تصور کنیم آدمی در هیات مدیره این شرکت ها هست که کسری از ثانیه به منافع شرکتش فکر می کند حرف بیهوده ای است. 
قیمت خودرو ظرف ۳ سال گذشته ۱۰ برابر شده است. پس اگر فکر کنیم که آدم هایی که از وزارت صمت از شخص معاون اول رئیس جمهوری تا خودروسازی در هیات مدیره ها وجود دارد که به فکر منافع مردم هستند تصور 
غلطی است چون اگر این گونه می بود، اجازه نمی دادند قیمت خودرو ظرف ۳ سال، ۱۰ برابر شود. گرچه آزادسازی قیمت خودرو کار درستی است، اما باید محصوالتی که این آزادسازی در آنها اتفاق می افتد را دید. محصوالت 
نامبرده آنهایی هستند که قیمت بازارشان پایین تر از قیمت کارخانه است. به طور مثال کوئیک آر در بازار ۱۰ میلیون ارزان تر از کارخانه است. می خواهند قیمت آن را آزاد کنند؟ »روغن ریخته را دارند نذر امامزاده می کنند؟« 
چه کاری است؟ ولی از آنجایی که کشور ما متورم است و قطعا قیمت کوئیک آر سال آینده دوباره دو برابر می شود و دوباره این قهرمان ها پیدایشان می شود این کار را لطفا انجام بدهند؛ ولی به شرط و شروط. یعنی بگویند که 
ظرف ۱۰ سال آینده گذرشان به بازار خودرو می افتد. این در حالی است که خودروهایی که تفاوت قیمت و رانت و مساله دارد عمال وارد این طرح نشده است. اشتباهی که شورای رقابت و وزارت صمت کرده اند، این است که اعتماد 
جامعه را به مجموعه دولت و حاکمیت کامل از بین بردند. اگر شخصی سال گذشته یک کوئیک ثبت نام کرده بود آن زمان کوئیک 6۰ میلیون تومان بود و او ۴5 میلیون پرداختی داشت تا آن خودرو را 6۰ میلیون تومان بخرد. در 
حال حاضر همان کوئیک ۱5۰ میلیون تومان در کارخانه به فروش می رسد. آیا شرکت خودروسازی یک سال پول مردم را نگه داشته که آن را به ۳ برابر قیمت به خریدارش بفروشد؟ همین کار باعث شده است که مردم نسبت 
به دولت و مجموعه حاکمیت به شدت بدبین شوند.  مساله این است که مردمی که می خواستند پژو ۲۰6 را به قیمت ۷۰ میلیون از کارخانه بخرند در حال حاضر با حساب تورم بخشی باید ۲۰۰ میلیون تومان بخرند. این افراد 
چنین مبلغی ندارند. هدف شرکت خودروسازی چه بوده؟ این بوده که این افراد نتوانند ماشین بخرند؟ االن برای این افراد فکری کنید. حداقل این افزایش قیمت را 5 ساله و بدون بهره از آنها بگیرید. این معضل دارد به یک معضل 
بزرگ اجتماعی تبدیل می شود و دلیل آن، این است که بیش از یک میلیون نفر در صف انتظارند. لذا آزادسازی قیمت هم درست است و هم غلط. عین همه کارهای درستی که موضوع درست بوده ولی غلط اجرا شده، این کار نیز 
به همان شیوه در کشور دارد پیاده می شود. آزادسازی قیمت خودرو ثبت نام در شرکت های خودروسازی را به شدت ُکند می کند و تقاضای ثبت نام کم می شود. همچنین به مرور قیمت ها پایین تر می آید. آن چیزی که باعث 
توهم آقایون است که مردم نیاز به خودرو دارند، تفاوت قیمت است. از ابتدای سال تاکنون حدود ۲5۰ هزار دستگاه خودرو در ایران توزیع شده و به نظر می رسد ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار دستگاه اصال استفاده نمی شود و احتکار شده 
است. حجم تقاضای بازار نهایتا 5۰۰ هزار دستگاه است. اگر در این میان کارخانه پژو ۲۰6 را ۲۲۰ میلیون تومان کند خودروهای احتکارشده به بازار عرضه می شود و اندکی پایین تر از قیمت کارخانه خرید  فروش می شود و دیگر 

کارخانه نمی تواند بفروشد و فروش کارخانه متوقف می شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

از سر کنجکاوی یا با رویای یک شــبه پولدار شدن، یکی از 
پیچ های دالل های قمارباز را باال می کشــید و وارد یکی از 
سایت های شرط بندی می شوید. ورود به این سایت ها مثل 
آب خوردن است. طبق قانون، فعالیت سایت های شرط بندی 
در ایران ممنوع است اما از آنجا که سرور بسیاری از سایت های 
شرط بندی فارسی زبان در خارج از ایران اداره می شود، حتی 
در صورت مسدود شدن دامنه آنها در ایران، کاربران با استفاده 
از فیلترشکن می توانند وارد سایت شوند. مشخصات را وارد 
می کنید. بدون هیچ مشــکلی هر ایمیل و شماره همراهی 
که تمایل دارید را در ســایت ثبت می کنید. از تاییدیه هم 
خبری نیست. حاال نوبت شارژ حســاب است. برای آنکه پا 
پس نکشید، با مبلغ کم می توانید به جمع قماربازان مجازی 
وارد شوید، حتی با ۲۰ هزار تومان. برای شارژ کردن حساب 
هم هیچ راهی ندارید جز اینکه به درگاه بانکی وصل شوید 
و اطالعات کارت تان را وارد کنید، همه اطالعات کارت تان. 
از شماره کارت تا رمز دوم و رمز اینترنتی. درگاه های بانکی 
که با سایت های شرط بندی کار می کنند، یا جعلی است یا 
اجاره ای و ناامن. حاال پول قرار است به حساب کجا واریز شود؟ 
حساب های اجاره ای! مدیران سایت های شرط بندی فکر همه 
جا را کرده اند و برای جلوگیری از مسدود شدن حساب سایت 

توسط پلیس فتا، از حساب های اجاره ای استفاده می کنند؛ 
صدها حســاب اجاره ای که برای افراد معمولی است؛ افراد 
داوطلب با واسطه با سایت کار می کنند، حساب شان را اجاره 
می دهند و درصد ناچیزی از تراکنش ها می شود سهم آنها 
در این پولشویی. هر ســایت شرط بندی چندین پشتیبان 
آنالین دارد. پشتیبان آنالین موظف است در کوتاه ترین زمان 
شماره کارت را برای شما ارسال کند. صاحبان حساب ها هم 
هیچ اختیاری برای برداشــت و انتقال پول ندارند. عالوه بر 
پشتیبان، هر سایت شرط بندی ادمین هایی در ایران دارد. 
کار این ادمین ها حساب به حساب کردن مبالغ است. پشت 
سایت های شرط بندی یک شبکه پولشویی در داخل کشور 
وجود دارد. واسطه های این پولشــویی، سرمایه ایرانیان را 
تبدیل به ارز کرده و توســط صرافی های خاص به حساب 
صاحب اصلی مدیران سایت شــرط بندی در خارج از ایران 
حواله می کنند. بعد از ثبت نام شما در سایت شرط بندی، 
شارژ حساب کاربری و وارد کردن اطالعات کارت تان، بازی 

تازه شروع می شود. مدیران سایت های شرط بندی قواعد بازی 
را خیلی خوب بلدند. آنها کاربران تازه وارد را که با مبالغ پایین 
حساب شان را شارژ کرده اند با چند برد و زیاد شدن پول در 
بدو ورود به دنیای قمار آنالین سر ذوق می آورند. نوجوانی که 
هنوز اول راه است، ۲۰هزار تومان حساب کاربری اش را شارژ 
می کند و با برد در چند شرط بندی، مانده حسابش در سایت 
به ۲۰۰ هزار تومان می رســد. این پول برای کسب اعتماد، 
قابل برداشت است. حاال این افزایش بی زحمت سرمایه اولیه، 
زیرزبان کاربر بخت برگشته مزه می کند، با این بردها تصور 
می کند اگر همین طور ادامه دهد شاید بتواند در آینده ای 
نزدیک پولدار شــود. به همین راحتی در دام ســایت های 
شرط بندی می افتد و از هر کجا که فکرش را می کند پول جور 
می کند برای ادامه شرط بندی؛ بی خبر از آنچه قرار است بر 
سرش بیاید. شرط بندی همیشه بر سر مبالغ پایین نیست. 
بسیاری از کاربران همه  دار و ندارشــان را در قمار آنالین از 
دســت می دهند. این مالباخته ها که دست شان از همه جا 

کوتاه است برای رو کردن دســت کالهبرداران سایت های 
شرط بندی تجربه خود را در اینستاگرام به اشتراک می گذارند. 
بیشتر مالباخته ها تصویری از خود منتشر نمی کنند، چون 
مجرم به حساب می آیند، اما در پست های اینستاگرامی به 
انواع شگردهای کالهبرداری سایت های شرط بندی اشاره 
کرده اند. یکی دیگر از اتفافاتی که به شرط تیزبینی کاربران 
می تواند به توقف فعالیت آنها در ســایت های شرط بندی 
منجر شود، توجه به افشاگری های اینستاگرامی است. رو 
کردن ترفندهای کالهبرداری ســایت های شرط بندی و 
افشای روش های کالهبرداری سایت های قمار.دستکاری 
سایت و تغییر نسبت برد و باخت یکی از ترفندهایی است 
که توســط مدیران سابق پنل شــرط بندی رو شده است.  
یکی از کاربران در پســتی که در اینستاگرام منتشر کرده 
می گوید ۱۷ میلیون تومان بردم اما هر چقدر تالش کردم 
نتوانستم مجدد وارد سایت شوم. نه می توانستم ثبت شرط 
کنم نه برداشــتی انجام دهم. متوجه شدم حســابم را در 
سایت بسته اند و به همین راحتی پولم را باال کشیدند. همه 
ترفندهایی که برای باال کشــیدن پول کاربران سایت های 
 شرط بندی از آن استفاده می شود یک طرف، »فیشینگ« 

هم یک طرف. 

مرکز دولتی توســعه تجــارت الکترونیک که نمــاد اعتماد 
الکترونیکی به کســب وکارها اعطا می کنــد، در روال جدید 
رتبه بندی خود، تنها با دریافت هزینه بیش از یک ســتاره به 
کسب و کار می دهد.مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ 
۱6 مهرماه، اطالعیه ای در مورد اجرای فــاز دوم رتبه بندی 
کسب وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره ی 
نماد اعتماد الکترونیکی )ای نماد( منتشر کرد. در این اطالعیه 
اشاره شد که دریافت ســتاره  های نماد اعتماد الکترونیکی از 
سطح ۲ تا 5 ســتاره بر مبنای درخواست کسب وکار صورت 
می گیرد. به عالوه کســب وکارهایی که در فرایند رتبه بندی 
شرکت نمی کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد 
دو ســتاره در وب ســایت خود ندارند.اکنون برخی صاحبان 
کسب وکارها اظهار کرده اند که در رویه ی جدید، برای دریافت 

ستاره های ای نماد باید هزینه پرداخت کنند. رضا الفت نسب، 
عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای 
مجازی، می گوید چنین موضوعی به اتحادیه اطالع رسانی نشده 
و خود او از طریق فضای مجازی متوجه ایجاد روال جدید شده 
است.الفت نسب با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمانی دولتی 
محسوب می شود، می گوید ورود دولت به مسئله ی رتبه بندی 
کسب وکارها و اخذ هزینه بابت کاری که جزو وظایفش محسوب 
می شــود و بابت آن بودجه می گیرد، نفس کســب وکارهای 
کوچک و نوپا را به خصوص در شهرستان ها می گیرد. او اضافه 
می کند: »وزارت صمت بر اساس قوانین صرفا باید سامانه ی 
سایت توسعه تجارت الکترونیک را باال بیاورد؛ نه اینکه خودش 

برای رتبه بندی اقدام کند.«

۱۶ نهاد در مورد کسب و کارهای آنالین اظهارنظر 
می کنند و آیین نامه می دهند

الفت نسب می گوید رتبه بندی به خودی خود مشکلی ندارد؛ 
اما اینکه سازمان دولتی این کار را، آن هم با دریافت هزینه 
انجام دهد، تبعیض بین برخی کسب وکارها ایجاد می کند 
که می توانند با ســرمایه ی زیاد انواع لوگوها و ستاره ها را 
بگیرند؛ حال آنکه کسب  و کارهای نوپا با سرمایه های اندک 
در شهرستان ها چنین امکانی ندارند؛ این درحالی است که 
کسب و کارهای کوچک باید تحت حمایت دولت باشند.

با توجه  به اهمیت اعتماد مردم به رتبه بندی یک سازمان 
دولتی که خود نماد را صادر می کند، طبیعتا مردم به تعداد 
ستاره های یک کسب و کار توجه می کنند؛ چنین موضوعی 
باعث می شود کسب وکارهای کوچیک از دور رقابت خارج 

شوند. درحالی که رتبه بندی می تواند خارج از دولت و توسط 
برخی مجموعه های خصوصی انجام شود که استانداردهایی 
را در نظر می گیرند.عضو هیئت مدیره اتحادیه کســب 
وکارهای مجازی درپاسخ به سوالی در مورد اینکه چه نهادها 
یا سازمان هایی از کسب و کارها حمایت و به مشکالت آن ها 
رسیدگی می کنند، می گوید عالوه بر اتحادیه ی مذکور، 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم محلی برای 
حمایت کســب و کارها و رســیدگی به مشکالت آن ها 
است؛ وزارت صمت هم حراست و پاسخگویی به شکایات 
کسب و کارها دارد. به گفته ی الفت نسب، ۱6 نهاد در مورد 
کســب و کارهای آنالین اظهارنظر می کنند و آیین نامه 
می دهند؛ بااین حــال در زمان به وجود آمدن مشــکل، 

هیچ کدام پاسخگو نیستند.

نگاهی به آنچه در سايت های قمار و شرط بندی رخ می دهد

پاکباخته  با یک کلیک

مرکز توسعه تجارت الکترونیک کسب و کارها را با دریافت هزینه رتبه بندی می کند

يادداشت
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