
موسســه بین المللی فاینانس اعالم کرد واکنش 
جهانی به بحران کرونا در ســال گذشته بدهی 
جهانی را به شــدت باال بــرده و آن را به رکورد 
تاریخــی ۲۸۱ تریلیون دالر رســانده اســت.

به گــزارش خبرنگار مهر به نقل از اســپوتنیک، 
مؤسســه بین المللی فاینانس اعالم کرد واکنش 
جهانی به بحران کرونا در ســال گذشته بدهی 
جهانی را به شــدت باال بــرده و آن را به رکورد 
تاریخی ۲۸۱ تریلیون دالر رســانده اســت.این 
تحقیق نشــان دهنده واکنش جهانی به کووید 
۱۹ و ارائه مشوق های مالی برای مقابله با تأثیرات 
آن اســت که ۲۴ تریلیون دالر بــه بدهی بخش 

عمومی و خصوصی جهان افزوده اســت. به این 
ترتیب نســبت بدهی به تولیــد ناخالص داخلی 
جهان در سال گذشته ۳۵ درصد جهش کرد و به 
۳۵۶ درصد رسید.در گزارش مؤسسه بین المللی 
فاینانس آمده است: رشد شــدید بدهی جهانی 
در سال گذشته نســبت به رشد بدهی در بحران 
مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خیلی بیشــتر است. در آن 
سال ها افزایش سطح بدهی جهان به ترتیب ۱۰ 
درصد و ۱۵ درصد بود.طبق این گزارش مهم ترین 
عامل رشــد بدهی جهانی برنامه های تشویقی 
مالی دولت ها بوده است. این برنامه ها باعث ایجاد 
حداقل نیمــی از این افزایش بدهــی بودند. در 

رده های بعد بدهی بانک ها، شرکت ها و خانوارها 
به ترتیب ۵.۴ تریلیــون دالر، ۳.۹ تریلیون دالر 
و ۲.۶ تریلیون دالر به کل بدهــی جهانی افزود.
مؤسســه بین المللی فاینانس تخمین می زند تا 
پایان امســال حداقل ۱۰ تریلیون دالر دیگر به 
بدهی جهانی افزوده شــود.طبق این گزارش در 
آمده است تنها ۱۴ کشور از ۳۲ کشور پیشرفته 
جهان می توانند تا ســال ۲۰۲۳ نسبت بدهی به 
تولید ناخالص داخلی خود را به شــدت کاهش 
دهند.در بین کشورهای در حال توسعه ۲۷ کشور 
از ۶۰ کشور خواهند توانست نسبت بدهی به تولید 

ناخالص داخلی خود را کاهش دهند.

در حال حاضر برای اینکه این بازار شــکل بگیرد 
نیازمند زمان هســتیم و به دلیل طوالنی بودن 
مســیر و روش هایی که پیش رو اســت به زمان 
نیاز است.مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: 
صادرات گاز به هند امری خوب است و هند می 
تواند بازار خوبی برای ایران باشد اما شکل گیری 
و اجرای این پروژه نیاز به زمان و برخی پارامترها 
دارد.حســن منتظرتربتی در گفت وگو با ایسنا، 
 با تاکیــد بــر اینکه موضــوع صــادرات گاز به

 هند یــک فرایند طوالنی مدت اســت، تصریح 
کرد: زمانــی بحث عبور از پاکســتان مطرح بود 
که خط لوله صلح نامگذاری شــد، بخشی نیز از 

طریق دریا مطرح شــده بود اما هر دو این روش 
 ها یک فرایند طوالنی است. وی با تاکید بر اینکه

 ایــن یــک بــازار بســیار خــوب بــرای هند 
اســت، تصریح کــرد: در حــال حاضــر برای 
اینکــه ایــن بــازار شــکل بگیــرد نیازمنــد 
 زمــان هســتیم و بــه دلیــل طوالنــی بودن 
مسیر و روش هایی که پیش رو است به زمان نیاز 
است.مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران همچنین 
به تازگی در این باره که آیا اتفاقات اخیر موجب 
شده تا در روند صادرات گاز به پاکستان تغییری 
ایجاد شود؟ گفت: ما همچنان امیدواریم و به نظر 
من نباید بازار پاکســتان را به این زودی از دست 

بدهیم و ناامید شویم. پاکستان به گاز نیاز دارد و 
ایران هم زیرساخت های آن را آماده کرده است، 
بنابراین بهترین کار این اســت که همچنان این 
موضوع را دنبال کنیم.به گفته مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران ان شاءاهلل پاکستان به زودی بتواند 
شرایط دریافت گاز را در داخل کشور فراهم کند، 
زیرا در بلندمدت هم برای اقتصاد این کشور مفید 
است، اما به دلیل اینکه در کوتاه مدت به سرمایه 
اولیه نیاز دارد، این کار برایشان مشکل شده است. 
به نظر من بهترین کار این است که ما این قرارداد 
را در همین شرایط نگه داریم و منتظر باشیم این 

کار آغاز شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۴۰ هزار و ۹۱۵ سیم کارت را به 
دلیل ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم مسدود کرد.

مطابق با آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از ۳۴۰ هزار و 
۹۱۵ سیم کارت در راستای اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت 

به ارسال پیامک های تبلیغاتی می کنند، مسدود شده است.
این آمار مربوط به پایان بهمن ماه ۹۹ است و طی ۱۱ ماه گذشته حدود ۱۰۰ 
هزار سیم کارت به دلیل ارسال پیامک های مزاحم تبلیغاتی از سوی رگوالتوری 

قطع شده است.
این در حالی است که تا پایان سال ۹۸ ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی شمار قطع سیم کارت مزاحم پیامکی را حدود ۲۴۶ هزار سیم کارت 

اعالم کرده بود.

برخورد با موضوع تبلیغات پیامکی از حدود ۲ ســال گذشته در قالب مسدود 
سازی سیم کارت های شخصی که پیامک های مزاحم تبلیغاتی ارسال می کنند، 
دنبال می شود و تا پایان سال ۹۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

حدود ۲۴۶ هزار سیم کارت را به این دلیل مسدود کرد.
اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت به ارسال پیامک های تبلیغاتی 
می کنند، از بهمن ماه سال ۹۷ در دســتور کار رگوالتوری قرار گرفت. اگرچه 
بیش از ۳۴۰ هزار سیم کارت تاکنون به دلیل این تخلف مسدود شده است، اما 
شواهد نشان می دهد که مشترکان تلفن همراه همچنان از دریافت پیامک های 
تبلیغاتی ناخواسته گالیه مندند و این سیاست، مشکل را به صورت ۱۰۰ درصد 

حل نکرده است. با این وجود اما روند برخورد با متخلفان سرعت یافته است.
کاربرانی که از دریافت پیامک های تبلیغاتی که با شماره های شخصی برای آنها 

ارسال می شوند ناراضی هستند، می توانند از طریق سامانه دستوری »ستاره 
۸۰۰ مربع« شماره هایی که این پیامک ها را ارســال کرده اند به رگوالتوری 
اعالم کنند.مطابق با آمار رگوالتوری، بیشــترین اعتراضــات از پیامک های 
تبلیغاتی مربوط به پیامک هایی اســت که از سمت سیم کارت های شخصی 
و به صورت انبوه ارسال می شــود. از آنجایی که از این سیم کارت ها تنها برای 
ارسال پیامک انبوه استفاده شده و ســرویس دیگری از آن فعال نیست، این 
تخلف بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این ســیم کارت ها ارسال 
می شود قابل شناسایی است.به همین دلیل رگوالتوری از مشترکانی که این 
پیامک ها را دریافت می کنند خواسته که از طریق کد دستوری، مشخصات این 
سیم کارت های مزاحم را گزارش دهند.ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی آذرماه ۹۸ وعده تشدید برخورد با افرادی را که با شماره های شخصی 

اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم می کنند داد و اعالم کرده بود که 
تصمیم دارد تمام سیم کارت های متعلق به مشترکی که از سیم کارت خود برای 
ارسال پیامک های مزاحم استفاده می کند را غیرفعال کند. البته به نظر می رسد 

این روش فعاًل اجرایی نشده است.
مشــترکان موبایل همچنین می توانند با شــماره گیری کد دستوری ستاره 
هشــتصد مربع )#۸۰۰*( نسبت به درخواست قطع ســرویس پیامک های 
انبوه تبلیغاتی خود اقدام کنند.در این ســامانه عالوه بر امکان درخواســت 
برای قطع خدمــات و تبلیغات، گزینــه ای نیز برای تبلیغ از خط شــخصی 
وجود دارد که کاربر با واردکردن شــماره موبایلی کــه از آن پیامک دریافت 
 می کند می تواند آن را گزارش داده تا رگوالتوری نســبت به مســدود کردن

 آن شماره اقدام کند.

نرخ مشارکت اقتصادی که ســال های طوالنی روند نزولی داشــته، به تدریج 
روندی معکوس یافته است، حتی در ســال ۹۸ با ثبت رکوردی جدید به رقم 
۴۴.۱ درصد رسید.به گزارش ایرنا، جمعیت فعال که تحت عنوان نرخ مشارکت 
اقتصادی مورد سنجش قرار می گیرد، مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را 
در برمی گیرد، در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی، شامل افرادی می شود که 
در هیچیک از گروه جمعیت شاغل یا گروه افراد در جستجوی شغل قرار ندارد.
 به عبارتی این افراد به دالیلی همچون طی دوران تحصیل یا کســب درآمد از

 محل های غیرکاری )خرید و فروش ملک، دریافت سود سپرده بانکی( در گروه 
جمعیت شاغالن محسوب نمی شوند و تمایلی نیز برای ورود به بازار کار ندارند.

نرخ مشارکت اقتصادی یک متغیر مهم و تاثیر گذار در شاخص های اصلی بازار 
کار است و تغییر آن تاثیر مستقیم در دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال دارد.

افزایش جمعیت فعال یا همان نرخ مشــارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش 
جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی شغل است. به همین دلیل در بسیاری از 
موارد با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز رشد پیدا می کند که به تبع آن به 

جمعیت شاغل کشور نیز اضافه می شود.
آنچه که بــا افزایش نــرخ بیــکاری باید بــه آن توجــه کرد این اســت که 
آیا افزایش نرخ بیکاری معلول رشــد نرخ مشــارکت اســت؟ اگر نرخ بیکاری 
در این شــرایط افزایــش یابد در صــورت اجــرای سیاســت های هدفمند 
بــازار کار جای نگرانی نیســت.افزایش نرخ بیــکاری زمانی برای بــازار کار و 
 اقتصاد کشــور جای نگرانی دارد که نرخ مشــارکت کاهش پیدا کرده باشــد.

 بررســی نــرخ مشــارکت در بیــش از دو دهــه گذشــته )فاصلــه 
زمانی ۷۸ تا ۹۸( نشــان می دهد، این نرخ در ســال ۷۸ برابر ۳۷ درصد بود و 

۶  ســال بعد به باالترین نرخ یعنی ۴۱ درصد رسید و از ســال ۸۶ تا ۹۶ هیچ 
گاه نرخ ۴۰ درصدی را تجربه نکرد.بررســی آمار منتشر شده مرکز آمار نشان 
می دهد سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشــارکت اقتصادی در سال ۹۶ دوباره 
وارد کانال ۴۰ درصدی، معادل ۴۰.۳ درصد شــد و در این سال ها همواره نرخ 
صعودی ادامه داشت و در ســال ۹۸ نرخ مشــارکت اقتصادی به ۴۴.۱ درصد 
رســید.نرخ مشــارکت در دوره فعالیت دولت نهم و دهم )در سال های ۸۴ تا 
۹۲( نرخ نزولی داشــت از رقم ۴۱ درصد به ۳۷.۶ درصد رسید. سپس در بازه 
سال های ۸۹ تا ۹۳ در نوسان جزئی بود تا اینکه از سال ۹۴ روند صعودی به خود 
گرفت و در سال ۹۸ به باالترین رقم ۴۴.۱ درصد رسید.طبق آمار منتشر شده 
همواره نرخ مشــارکت اقتصادی مردان بیش از زنان بوده است. نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در دو دهه گذشــته همواره کمتر از ۱۲ درصد بود و در ســال 

۸۱ به کمترین میزان خود )۱۰.۸ درصد( رســید و در شروع به کار دولت نهم 
)سال ۸۴( به رقم ۱۷ درصد رسید.نرخ مشــارکت اقتصادی زنان پس از سال 
۸۴ و تا سال ۹۲ همواره سیر نزولی داشت و در آخرین سال دولت دهم به رقم 
 ۱۲.۴ درصد را ثبت کرد.   البته نرخ مشــارکت اقتصادی در پنج سال گذشته 
سیر صعودی داشت و سال گذشــته دوباره به نرخ ۱۷ درصد رسید.مشارکت 
اقتصادی روســتائیان همواره بیش از جمعیت بوده است، به این صورت که در 
سال ۷۸ میزان مشارکت روستائیان ۳۹.۳ و جمعیت شهری ۳۵.۳ درصد بود. 
مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی روند صعودی داشت و در سال ۸۵ معادل 
۴۳.۹ درصد رسید. پس از آن روند نزولی خود را شروع کرد و سال ۹۳ رقم ۳۹.۱ 
درصد را ثبت کرد.سال گذشته مشارکت اقتصادی مناطق روستایی ۴۷.۳ درصد 

و مناطق شهری ۴۳ درصد بود.

قیمت جهانی طال در پایان معامــالت روز جمعه 
تحت تأثیر افت ارزش دالر از سقوط به پایین ترین 
سطح ۷ ماهه بازگشت، اما به علت رشد سود اوراق 
قرضه آمریکا بدترین هفته از ابتدا ی سال تا کنون 
به ثبت رسید.قیمت جهانی طال در پایان معامالت 
روز جمعه )بامداد شنبه به وقت تهران( تحت تأثیر 

افت ارزش دالر از سقوط به پایین ترین سطح ۷ ماهه 
بازگشت، اما به علت رشد سود اوراق قرضه آمریکا 
بدترین هفته از ابتدای سال تا کنون به ثبت رسید.

قیمت خرید نقدی هــر اونس طال در بورس لندن، 
اسپات گلد، ۰.۳ درصد از سقوط خود را جبران کرد 
و به ۱,۷۸۰.۸۶ دالر رســید. قیمت این شاخص تا 

۱,۷۵۹.۲۹ دالر هم پایین آمده بود. این پایین ترین 
قیمت این شــاخص از ۲ جوالی تا کنون اســت.

بدترین ســقوط قیمت جهانی طال از اوایل ژانویه 
تاکنون ثبت شد شاخص اسپات گلد این هفته ۲.۴ 
درصد سقوط کرد و بزرگترین افت هفتگی خود از ۸ 

ژانویه تا کنون را به ثبت رساند.

 بیت کوین، محبوب ترین ارز دیجیتالی دنیا، در هفته 
گذشته هر روز رکوردشکنی کرد و حاال ارزش بازار آن 
بیش از قبل به یک تریلیون دالر نزدیک تر شده است.

بیت کوین، محبوب ترین ارز دیجیتالی دنیا، در هفته 
گذشته هر روز رکوردشــکنی کرد و حاال ارزش بازار 
آن به یک تریلیون دالر نزدیک تر شــده است.ارزش 

بازار بیت کوین تنها در روز جمعه و با رکوردشــکنی 
و رســیدن قیمت آن به باالی ۵۳ هزار دالر، ۲ درصد 
جهش کرد. به این ترتیــب حاال ارزش بازار بیت کوین 
با این رکورد جدید به ۹۹۰ میلیارد دالر رسیده است.

در مقایسه باید گفت که ارزش بازار بیت کوین حال از 
ارزش شرکت هایی مانند فیسبوک و تسال بیشتر شده 

است.با نشانه هایی از مقبولیت گسترده ارزهای مجازی 
در جهان، تنها در ماه اخیر قیمت آن ۶۰ درصد جهش 
داشته است.روز شنبه در معامالت بازارهای اینترنتی 
و طبق شاخص ارزهای مجازی سی ان بی سی، قیمت 
بیت کوین رکورد جدیدی ثبت کرده و تا ساعت ۱۲ به 

وقت تهران از ۵۵ هزار دالر هم فراتر رفته است.

رونده صادرات گاز ایران به هند به کجا رسید؟نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان به ۳۵۶ درصد جهش کرد

۳۴۰ هزار سیم کارت  به دلیل ارسال پیامک های مزاحم مسدود شد

رشد آرام نرخ مشارکت اقتصادی

ارزش بازار بیت کوین نزدیک به یک تریلیون دالر شدطال بدترین سقوط خود را به ثبت رساند
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۹۱ هزار نفر از متقاضیان، 
بیمه بیکاری کرونا 

دریافت نکردند

بورس سرخ پوش شد 
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جهانگیری: 

سرمقاله

 دانش بنیان ها درگیر
 اخذ تسهیالت

ســختگیری بانک ها برای ارائه تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان، یک مساله طبیعی 
اســت و اگر غیر از این بود، غیرطبیعی بود زیرا 
بانک ها موسســات خصوصی هســتند و یک 
موسســه خصوصی ســهامدار و ذی نفع دارد؛ 
از ســهامداران عمده تــا ســهامداران خردی 
 کــه بســیاری از آنهــا در بورس نیز هســتند. 

تصمیم گیری..

  امید هاشمی، معاون مرکز نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانی تهران

متن کامل  د ر صفحه ۴

۳

۳

رکود کامل بازار 
خودروهای خارجی 

بازار داغ مشاغل اینترنتی 
در دوران کرونا

تورم  خوراکی به 67درصد و تورم نقطه به نقطه بهمن ماه به 48 درصد رسید

گرانی  و تورم   رکورد   زد
صفحه2

صفحه۴

روغن و شکر  دوباره کمیاب شد
به کارت ملی سرپرست خانوار در طول یک ماه یک روغن تعلق می گیرد 

در شهرهای اصفهان، خرم آباد، مشهد، تبریز، قزوین
 و ایالم روغن و شکر به سختی یافت می شود

بررســی از بازار خودروی امروز پایتخت حاکی 
از آن اســت که با وجود افزایــش اندک قیمت 
خودرو در هفته گذشــته ناشــی از رشد نرخ 
دالر، بــازار خودروهای داخلــی اندکی رونق 
 گرفته اما خودروهــای خارجی همچنان بدون 
خریــدار اســت. کارشناســان معتقدنــد 
 بــازار خــودرو از رکــود مطلــق ماه هــای
 گذشــته خــارج شــده و مصرف کننــدگان 
 واقعی کــه قصــد خریــد خــودرو دارند به
 تدریــج در بــازار حاضــر می شــوند، اما این 
روزها بازار بــرای دالالن جذابیت گذشــته را 
ندارد.»نعمت اهلل کاشانی نســب« نایب رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی پایتخت در 

این زمینه گفت...

 کســب و کارهای اینترنتی در ماه هــای اخیر به 
ســرعت رشــد کرده اند، بــه طوری کــه ارزش 
معامالت الکترونیکی در نیمه نخســت امســال 
۲۸۴ درصد افزایــش یافته اســت؛  مدیر پایش 
تجــارت الکترونیکــی می گوید: شــیوع کرونا، 
ســهولت دسترســی و عدم نیــاز به ســرمایه 
 اولیه بــاال از مهم تریــن دالیل اســتقبال از این 
کسب و کارهاست.به گزارش مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته ارزش معامالت الکترونیکی به حدود ۴ برابر 
رسیده اســت، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، 
ضریب نفوذ تلفــن همراه هوشــمند ۲۰ درصد، 

ضریب نفوذ اینترنت ...



اقتصاد2
ایران وجهان

حمایت مدیر عامل چادرملو از ادامه 
طرح بزرگ ملی  انتقــال آب خلیج 

فارس تا استانهای خراسان و اصفهان  
ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، ضمن شجاعانه توصیف کردن تصمیم رئیس 
جمهور محترم و وزیر صمت در تامین نیاز آب شیرین 
استانهای خراسان جنوبی و رضوی و اصفهان از مسیر 
خط موجود آب شیرین خلیج فارس گفت: چادرملو 
بعنوان یکی از سهامداران عمده این پروژه عظیم ملی، 
از اختصاص ۲ خط موجود   پیش بینی شده در مسیر 
انتقال آب خلیج فارس، به استان های شمال شرق 
کشور و اصفهان استقبال ، حمایت  و مشارکت می 
کند. تقی زاده افزود:  تصمیم رئیس جمهور محترم  
و  وزیر محترم صمت در خصوص طرح انتقال آب به 
استان های دیگر کشور  ستودنی است، چرا که می 
تواند  از بحرانهای آتی ناشی از کمبود آب شیرین در 
این مناطق پیشگیری نماید.  مدیرعامل چادرملو با 
بی نظیر برشمردن ابر پروژه شیرین سازی و انتقال 
آب خلیج فارس به واحدهای صنعتی و شــهرهای 
اســتان های کرمان و یزد گفت: خط اول این پروژه 
عظیم ملی، با پیشگامی و مشارکت شرکتهای بزرگ 
گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو  در حالی به بهره 
برداری رسید که بسیاری از صاحب نظران و متولیان 
امر، باور و امیدی به محقق شدن آن نداشتند و این 
طرح  را بلند پروازانه می دانستند، ولی به یاری خدا و با 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت های رئیس 
جمهور  محترم، این رویای دیرین محقق و روح امید 

به کالبد ساکنان کویر دمیده شد.          

افتتاح مدرسه سه کالسه شهید ابراهیم 
گاوکش با مشــارکت بانک مسکن 

شهرستان پلدختر
سیل مهربانی پس از سیل طغیانگر در خشت خشت 
ساخت مدرسه روستای وره زرد پلدخترمشهود و 
ماندگار شد. آیین افتتاح مدرسه سه کالسه شهید 
ابراهیم گاوکش روستای وره زرد شهرستان پلدختر 
با مشارکت بانک مسکن استان لرستان برگزار شد 
. به گزارش خبرنگار اســتانی پایــگاه خبری بانک 
مســکن – هیبنا ، آیین افتتاح مدرسه سه کالسه 
شهید ابراهیم گاوکش روستای وره زرد شهرستان 
پلدختر با مشارکت بانک مسکن استان لرستان با 
حضور مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب 
کشور ، مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک مسکن و مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان 
مرتضی دهداری زاده و مسئولین ارشد استانی و امام 

جمعه و مسئولین شهرستان پلدختر برگزار شد .
مرتضی صالحی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور 
ضمن تشکر از حضور همه مدیران و مسئولین استانی 
در آیین افتتاح مدرسه گفت: بانک مسکن عالوه بر 
رســالت و وظایف تخصصی خود در حوزه خانه دار 
کردن همه آحاد جامعه و همچنین در اجرای سیاست 
های دولت خدمتگزار در حوزه مسکن و ساختمان 
عالوه بر پرداخت تســهیالت مسکن در بخش های 
مختلف در حوزه مسکن مهر در استان لرستان نسبت 
به تامین مالی 6۲4۲4واحدمســکن مهر در استان 
لرستان اقدام کرد که از این تعداد تا کنون 57691 
واحد آن تحویل متقاضیان شده است و امید است که 
با همکاری مجموعه بانک مسکن استان و اداره کل راه 

و شهرسازی به زودی تعیین تکلیف شوند.

نسبت مصارف به منابع بانک 
توسعه تعاون در مقایسه با شبکه 

بانکی کشور مطلوب است
مهدیان در سفر به گلستان:نسبت مصارف به منابع 
بانک توسعه تعاون در مقایسه با شبکه بانکی کشور 
مطلوب استمدیرعامل بانک توســعه تعاون که به 
همراه هیاتی اقتصــادی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به استان گلستان سفرکرده، ضمن بازدید 
از طرح های در دست ساخت و در حال بهره برداری 
در استان، بر ظرفیت ها و کارآمدی بانک توسعه تعاون 
در ایفای مسئولیت ها و وظایف مهم در نظام بانکی و 
اقتصادی کشور تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه تعاون در استان گلستان، مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان ضمن شرکت 
در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 
کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری گلستان 
گفت: بانک توســعه تعاون بانک صد درصد دولتی 
و توســعه ای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است که دارای 450 واحد بانکی و چهار 
هزار و 500 پرسنل در سراسر کشور است و در استان 
گلســتان با 14 واحد بانکی شامل 3 شعبه در شهر 
گرگان و 11 شعبه در سایر شهرهای استان و 1۲5 
نفر پرسنل تالش کرده روزبه روز سهم خود را در بازار 

ارتقا بخشد و اثرگذار عمل کند.

استان ها

مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ 
تورم نقطــه ای در بهمن ماه 
امسال نسبت به بهمن سال 
گذشته به عدد 4۸.۲ درصد 
رسیده است. به گزارش مرکز 
آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه 1399 در مقایسه 

با ماه قبل ۲،0 واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با افزایش 6.9 واحد درصدی به 66.۸ درصد 
و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با کاهش 0.۲ 

واحد درصدی به 39.7 درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در بهمن ماه 1399 به عدد 4۸،۲ درصد رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 4۸.۲ 
درصد بیشتر از بهمن 139۸ برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند؛ این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 47،۲ 

درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 1،7 واحد درصد 
افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی 53،6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3،۸ 

واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن 
1399 به ۲،5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 

در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش داشته است. تورم 
ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب 

5.۲ درصد و 1.1 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری ۲،4 درصد می باشــد که نسبت به ماه قبل 0.5 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی 3.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

1.6 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه بهمن 
ماه 1399 برای خانوارهای کشور به 34،۲ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۲،0 واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری و 
روستایی به ترتیب 34،1 درصد و 35.0 درصد می باشد 
که برای خانوارهای شــهری 1،9 واحد درصد افزایش 
و برای خانوارهای روســتایی ۲.5 واحد درصد افزایش 

داشته است.

تورم خوراکی به 67 درصد و تورم نقطه ای بهمن ماه به 48 درصد رسید

گرانی  رکورد  زد

ارز 4۲۰۰ تومانی حداقل تا 6 ماه 
آینده برقرار است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارز 4۲00 تومانی 
حداقل تا 6 ماه آینده برقرار است.

عبدالناصر همتی در حاشیه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی در همدان گفت: دولت دو اقدام را 
برای کنترل قیمت ها در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: اقدام اول این اســت که حداقل تا 6 ماه 
آینده ارز 4۲00 تومانی برقرار باشد. اقدام دوم نیز 
این اســت که درباره کاالهایی که افزایش قیمت 
داده اند رئیس جمهوری وزرای صمت و کشاورزی 
را مکلف کردند تا کنترل الزم روی این اقالم صورت 
بگیرد و قیمــت اقالم نهایی که مــردم پرداخت 
می کنند، متناسب با قیمت نهاده های تولید باشد.

واردات خودروهای پالک مناطق آزاد بر اســاس 
مصوبه کمیسیون تلفیق آزاد شــد/ یارانه جدید 

در کار نیست

واردات خودروهــای پــالک 
مناطق آزاد بر اســاس مصوبه 

کمیسیون تلفیق آزاد شد
بر اســاس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، سال 
آینده درآمــد 17 هزار میلیــارد تومانی از محل 
واردات خودروهــای پالک مناطق آزاد کســب 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
هفته گذشته بررسی تبصره های الیحه اصالحی 
بودجه در کمیســیون تلفیق به پایان رســید، و 
روز شنبه هیئت رئیســه این کمیسیون بررسی 
ردیفهای الیحه بودجه 1400 را در دســتور کار 

خود قرار داده است.
اما بر اســاس آخرین مصوبات این کمیســیون، 
با دیگر ترخیــص خودروهای با پــالک مناطق 
آزاد مجاز دانسته شــد و درامد 17 هزار میلیارد 
تومانی از محل آزاد ســازی واردات خودروهای 
 پالک مناطق آزاد با تعرفه ۲0 درصدی کســب 

خواهد شد.
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق  الیحه بودجه 
1400 گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد 
17 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه دارد.
همچنین درآمد ورودی گمرک و ســایر کاالها 
افزایش حدود ۲0 هزار میلیارد تومانی داشته است 
البته تعرفه ورودی گمرک برای حمایت از تولید از 
4 درصد به ۲ درصد تعدیل شده همچنین 3 هزار 
میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 

نیز کاهش یافته است.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه در رابطه با 
هدفمندی یارانه ها گفت: از آنجا که ادامه اختصاص 
ارز 4۲00 تومانــی به درخواســت دولت صورت 
گرفته، بنابراین منابعی که بــرای افزایش میزان 
یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده بود کاهش 
یافته است و تا این لحظه کمیسیون تلفیق برای 
پرداخت یارانه نقدی همان پیشنهاد دولت را مبنا 

قرار داده است.

بورس سرخ پوشید 
در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل 
بورس با 5597 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 

۲3۲ هزار واحد ایستاد.
شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته در حالی در 
ساعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و ۲41 هزار 
واحد صعود کرده بود نتوانســت به روند صعودی 
خود ادامه دهــد و در نهایت به رقم یک میلیون و 

۲3۲ هزار واحد رسید.
شــاخص کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی 
داشــت و با 637 واحد کاهش به رقم 43۸ هزار و 

3۲0 واحد رسید.
معامله گران این بازار 547 هزار معامله به ارزش 54 

هزار و 64۸ میلیارد ریال انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران و بانک پارسیان نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین و سرمایه گذاری 
غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با 90 واحد کاهش در رقم 

17 هزار  و 499 هزار واحد ایستاد.
در این بازار 443 هزار معامله به ارزش 45 هزار و 

111 میلیارد ریال انجام شد.
بیمــه پاســارگاد، فــوالد هرمــزگان جنوب، 
ســرمایه گــذاری صبــا تامین، پتروشــیمی 
تندگویان، هلدینگ صنایــع معدنی خاورمیانه، 
پتروشــیمی زاگرس و پتروشیمی مارون نسبت 
 به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

اخبار
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رئیس جمهور با اشاره به پشت سرگذاشته شدن موج 
اول، دوم و سوم کرونا گفت: موج سوم موج سختی بود 
ولی به هر حال عبور کردیم و همه تالش ما این است 
که وارد موج چهارم نشــویم و امیدوارم موفق شویم 
تا اینکه در شب عید مردم راحت باشند و بتوانند به 
زندگی خودشان بپردازند. حسن روحانی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا با یادآوری گذشت یک سال 
از ورود رسمی کرونا به کشور گفت: ما از اولین روزی 
که فهمیدیم ویروس وارد کشور شده تصمیم گرفتیم 
به مردم اعالم کنیم. برخی شبهه داشتند که چون 
نزدیک به انتخابات است بگوییم یا نه و من گفتم تردید 
نکنید. چه انتخابات باشد چه هر مراسم دیگری این را 

باید به مردم گفت؛ چرا که این ویروس شوخی ندارد.
وی افزود: ضدانقالبی که شــبهه افکنی می کند این 
دولت به مردم گزارش نداد و نگفت که ویروس وارد 
کشور شده است، این یک دروغ محض است و ما از 
همان روزی که متوجه شدیم این موضوع را به مردم 
اعالم کردیم. روحانی تاکید کرد: از لحاظ ساختاری در 

کشور ما یک کار بسیار بزرگ صورت گرفت. یک ستاد 
مقابله با این ویروس شکل گرفت. 5۸ جلسه تاکنون 
در این ستاد برگزار شــده است و این غیر از جلسات 
کمیته های تخصصی و ســایر بخش های مربوط به 

مقابله با کروناست.
رییس جمهور ادامه داد: شاید تشکیل این ستاد ناشی 
از تجربه دفاع مقدس بود که در همان زمان هم شورای 
عالی پشتیبانی جنگ به حکم امام شکل گرفت که 
مصوباتش همچون قانون بود و به مجلس اعالم می شد 
که البته فقط درباره جنگ بود و این شورای عالی یک 

ستاد پشتیبانی جنگ هم راه انداخت.
وی با تاکید بر اینکه در تجربه جدید هم شورای عالی 
امنیت ملی تصویب کرد که ستادی تشکیل شود که 
اختیاراتش در حد اختیارات شورای عالی امنیت ملی 
باشد، گفت: یعنی مصوبات آن برای همه الزم االجرا 
و در حکم قانون باشد و به همین صورت رهبر انقالب 
تایید کردند و این کار آغاز شد. این ستاد یک تجربه 

بسیار گرانقدر برای کشور است.

تولید لوازم خانگی در 10 ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه پارسال در یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و 
تلویزیون به ترتیب با افزایش 30.۸ درصد، 53.۲ درصد 
و 44.7 درصد مواجه بوده است. به گزارش خبرنگار مهر، 
بررســی آمار وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور 
نشان می دهد روند شتابان افزایش تولید لوازم خانگی 
در داخل کشور در دی ماه امسال نیز ادامه یافته است 
به طوری که بر اساس آمار تجمیعی، تولید انواع لوازم 
خانگی در ده ماهه امسال با رشد قابل توجهی همراه بوده 
است. طی 10 ماهه سال جاری یک میلیون و 6۸6 هزار 
دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی 
تولید شده اســت، این در حالیست که در 10 ماه سال 
گذشته یک میلیون و ۲۸۸ هزار دستگاه از این محصول 

تولید شده بود.
بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در 10 ماه امســال 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل رشد 30.۸ درصدی 
یافته است. همچنین در 10 ماه امسال ۸۸0 هزار و 500 
دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است. 

این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل 574 هزار 
و 700 دستگاه تولید شده بود. بنابراین تولید ماشین 
لباسشویی در 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد 53.۲ درصدی یافته است. در 10 ماه امسال 
995 هزار دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان 
داخلی تولید شده اســت که در مدت مشابه پارسال 
نصف این حجم، یعنی تنها 6۸7 هزار و 400 دستگاه 
تولید شــده بود. بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در 
10 ماه امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل رشد 
44.7 درصدی داشته است. همچنین در 10 ماه امسال 
۸53 هزار و 900 دستگاه کولر آبی در کشور تولید شده 
که این رقم در مدت مشابه سال قبل 969 هزار دستگاه 
بوده است و از کاهش 11.9 درصدی تولید این وسیله 
سرمایشــی حکایت دارد. به گزارش خبرنگار مهر، با 
خروج تولیدکنندگان کره ای از بازار لوازم خانگی ایران 
در کنار افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان داخلی لوازم 
خانگی مجال یافته اند تا با افزایش تولید داخلی، ضمن 

اشتغال زایی، سهم خود از بازار داخلی را افزایش دهند.

روند صعودی تولید لوازم خانگی ادامه یافتمراقبت کنیم تا دچار موج چهارم نشویم
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درحالی که در دوسال گذشته و با ممنوعیت واردات 
پوشاک به داخل کشــور، صنعت داخلی جانی دوباره 
گرفته و کارشناسان از رونق تولید با وجود همه مشکالت 
خبر می دهند، اما گشــتی در بازار حاکی از باال بودن 

قیمت ها و ناتوانی افراد بسیاری از خرید است.
به گزارش ایرنا، آقایی در حالی که لباس های بچه گانه 
و نوزادی بیرون فروشــگاه را زیــر و رو می کرد گفت: 
قیمت ها نسبت به سال گذشــته سه برابر شده است، 
بولوز و شلوار خانگی که پارسال 50 تا 60 هزار تومان 
قیمت داشتند، اکنون کمتر از 1۲0 هزار تومان قیمت 

ندارند.
وی افزود: فرزندمان در حال رشــد است و این مساله 
سبب شده تا افزایش قیمت ها فشار مضاعفی به خانواده 

وارد کند.
خانمی که به قصد خرید چادر در پاساژ حضور یافته بود، 
از چهار برابر شدن حدودی قیمت ها شکایت داشت و 
فرد دیگری به پالتوی خود اشاره کرد و گفت: پارسال 
این پالتو را با قیمت ۲00 هزار تومان خریداری کردم و 

امسال مشابه همین کار 600 هزار تومان قیمت دارد.
برخی کارشناسان می گویند: سیاست ممنوعیت واردات 
که واردات پوشاک نیز حدود دو سال است ممنوع شده، 
این صنعت را از رقابت دور کرده و در حال تبدیل آن به 

یک صنعت محلی است.
به اعتقاد کارشناسان، امروز پوشاک یک صنعت داخلی 
شــده و امکان صادرات ندارد، هرچند این سیاست به 
نفع تولیدکننده اســت، اما در مجموع به نفع صنعت 
نبوده و به ضرر جامعه و مردم است، زیرا باید جنس را 

گران تر بخرند.
»امیر لطفی« فعال بازار پوشاک می گوید:  این روزها دو 
مشکل به طور هم زمان در بازار وجود دارد، از یک طرف 
جنس برای فروش بسیار کم شده و از سویی دیگر، مردم 

از توان خرید الزم برخوردار نیستند.
وی بیان داشت: شیوع کرونا سبب شده تا بخشی از مردم 
همچون گذشته به بازار مراجعه نکنند، اما اکثر افرادی 
که برای خرید مراجعــه می کنند با دیدن قیمت های 

باالی بازار، دست خالی به منازل شان بازمی گردند.
لطفی افزود: از گرانی نخ و پارچه که بگذریم، حتی دکمه 

در بازار کمیاب شده است؛ دکمه ای که تا پارسال هر 
بسته آن 40 هزار تومان قیمت داشت، این روزها با 400 

هزار تومان به سختی یافت می شود.
وی ادامه داد: با این وضعیت حداکثر تا پایان امسال در 
این بازار فعالیت خواهم کرد و پس از آن شغل دیگری 

در پیش خواهم گرفت.
تولیدکننده دیگری به ایرنا گفت: همه ایام سال را به 
امید دو ماه پایانی و ایام عید هستیم، اما امسال همچون 

پارسال شور و شوقی و رونقی در بازار نمی بینیم.
وی اظهار داشت: عالوه بر آن، به طور مرتب نمایندگان 
امور مالیاتی، شهرداری، آب و برق و غیره به سراغ مان 

می آیند و مطالبات خود را درخواست می کنند.
فروشــنده دیگری بیان داشت: دســت کم ۸0 درصد 
مشتریان فقط از قیمت ها ســوال می کنند و چیزی 

نمی خرند.
وی گفت: این روزها قدرت خرید مردم به شدت پایین 
آمده، اما از طرفی قیمت پوشاک نیز رشد باالیی داشته 

است.
این فروشنده خاطرنشــان کرد: بسیاری فروشندگان 
حاضر به انجام خریدهای جدید برای مغازه هایشــان 

نیستند، زیرا باید التماس کنند تا مردم خرید کنند.

افزایش شدید قیمت انواع نخ در بازار
در این زمینه، »علیرضا حائــری« عضو هیات مدیره 
انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با وجود تداوم شرایط 
کرونایی، این روزها وضعیت درآمدی تولیدکنندگان 

پوشاک بد نیست.
وی بیان داشت: یکی از مشکالت، اما افزایش قیمت مواد 
اولیه تولید است، به طوری که هر کیلوگرم نخ پنبه ای 

این روزها حدود 1۲0 هزار تومان قیمت دارد.
حائری یادآور شد:  در حالی که قیمت هر کیلوگرم پنبه  
در بازار جهانی 1.5 دالر است و با احتساب دالر نیمایی 
باید حدود 45 هزار تومان قیمت داشته باشد، همچنین 
با قیمت 40 هزار تومانی هر کیلو پنبه ایرانی و هزینه 
های یک دالری ریسندگی، هر کیلو نخ پنبه ای باید بین 

70 تا 75 هزار تومان قیمت داشته باشد.

وی بیان داشت:  با نرخ های یاد شــده پنبه و عملیات 
ریسندگی،  قیمت حدود 1۲0 هزار تومانی نخ پنبه ای 
عجیب اســت و این فاصلــه قیمتی ناشــی از برخی 
سیاست های اشتباه وارداتی، کمبودها و سوء استفاده 
برخی است که عرضه نخ را به صورت قطره چکانی به 

بازار انجام می دهند.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی 
ایران تصریح کرد: وضع عمومی تورم قیمت ها از یک سو 
و ممنوعیت های وارداتی از سوی دیگر، در این افزایش 
قیمت ها موثر بوده اند، به طوری کــه این روزها نخ به 

سختی به دست تولیدکنندگان می رسد.
وی ادامه داد: در حالــی که تولیدکنندگان پول خرید 
نخ را یک جا و نقدی پرداخت می کنند، اما بعد از چند 
ماه به دست شان می رسد که در فرآیند تولید اختالل 

ایجاد می کند.
حائری، با اشــاره به پایین آمدن قــدرت خرید افراد 
که ســبب می شــود اجناس و لباس ها روی دســت 
تولیدکنندگان بماند یا فروش شــان با کاهش مواجه 
شــود، اضافه کرد: با این قیمت ها، امکان صادرات نیز 
وجود ندارد و از طرفی با توجه به ممنوعیت های وارداتی 

پوشاک، تولیدات باید به مصرف داخل برسد.
وی یادآور شد: سال گذشته نیز واردات نخ به صورت 
محدود انجام می شــد و اجازه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برای آن الزم بود.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان صنایع نساجی 
ایران به سخنان اخیر مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک 
و سلولزی  وزارت صنعت اشاره کرد که از افزوده شدن 
50 هزار تنی به ظرفیت ریسندگی کشور خبر داده بود 
و تاکید داشت اکنون ظرفیت ریسندگی در کشور به 
حدود 300 هزار تن رسیده است و با این ظرفیت نباید 

شاهد افزایش قیمت ها باشیم.

لزوم رفع مشــکالت واحدها برای کاهش 
قیمت تمام شده

»مجید نامی«  نایب رییــس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران در گفت وگو با ایرنا، به وضعیت 
مناسب صنایع نساجی و پوشاک اشــاره کرد و افزود: 

برندهای ایرانی به سرعت در حال رشد هستند، اما در 
عین حال یکی از چالش های اصلی این صنایع، تامین 

مواد اولیه است.
وی به طور نمونه به افزایش قیمت همه انواع نخ در بازار 
اشــاره کرد و گفت:  دالیل اصلی این مساله، افزایش 
قیمت مواد اولیه همچون پنبه و الیاف اکریلیک، افزایش 

هزینه های حمل و نقل و افزایش نرخ ارز است.
نامی یادآور شد:  سال گذشته در همین ایام، دالر بین 11 
تا 1۲ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که پس از آن تا 
30 هزار تومان هم افزایش یافت، عالوه بر آن نرخ تورم 
واقعی بیش از 30 درصد است، دستمزدها افزایش یافته 
و سایر هزینه های تولیدکنندگان نیز رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پوشاک متناسب با 
افزایش مواد اولیه و دیگر عوامل اتفاق افتاده است، در 
عین حال فروشندگان پوشاک مثل فروشندگان مواد 
اولیه نیستند که بخواهند هر روز قیمتی برای اجناس 
خود تعیین کنند، بلکه قیمت ها فصلی تعیین می شود.

این مقام صنفی مدعی شــد: این روزهــا رقابت بین 
شــرکت های داخلی بیش از سال های گذشته شده و 
ســطح کیفی محصوالت نیز در یکی دو سال گذشته 
بهبود یافته است، با این حال کاهش قدرت خرید مردم 

سبب شده تا رونقی آنچنانی در بازار شاهد نباشیم.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، چاره ای جز باال بردن 
قدرت خرید مردم وجود ندارد، انتظار می رود قیمت 
دالر واقعی شــده و به صنایع کمک شود تا بهای تمام 

شده تولید را کاهش دهند. 
نامی تصریح کرد:  وقتی نقشه راهی برای این صنعت 

نداشته باشیم، به هیچ کجا نخوهیم رسید.
به گزارش ایرنا، آن طــور که کارشناســان و فعاالن 
بازار اعالم می کنند: در مجموع، اکنون شرایط تولید 
خوب است اما تولیدکنندگان همچنان با چالش ها و 
نگرانی هایی مواجه هســتند که از جمله، تامین مواد 
اولیه و ماشین آالت ناشی از تخصیص قطره چکانی ارز 

قابل اشاره است.
مطابق آمارهای رسمی، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 
بیش از 40 میلیون دالر پوشــاک به خارج از کشــور 

صادر شد.

معاون اول رییس جمهوری گفت: تهدید، تحریم و فشار 
حداکثری آمریکا برای به زانو در آوردن ملت ایران به بن 

بست خورده و نتوانستند اقتصاد ما را شکست دهند.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در نشست 
ســتاد اقتصاد مقاومتی و افتتاح همزمــان طرحهای 

اقتصادی و عمرانی کردســتان، اظهار داشت: با اعمال 
تحریم های ظالمانه کشــور در شرایط بسیار حساس و 
دشواری قرار گرفت. وی با بیان اینکه، این شرایط سخت 
و حساس برای مســووالن اهمیت ویژه ای دارد، افزود: 
این شــرایط به ویژه در مقاطع که فشار بر زندگی مردم 

بیشتر شد، وظیفه اخالقی، انسانی و شرعی مسووالن 
را ســنگین تر کرد تا هر از آنچه در توان دارند برای رفع 
گرفتاری مردم اســتفاده کنند. جهانگیری با اشاره به 
دورانی تحریم های قبل از انجام مذاکرات سخت و فشرده 
با 1+5 افزود: این مذاکرات در نهایت منجربه توافق برجام 

شد و در پی آن فعالیتهای اقتصادی و عمرانی کشور به 
ویژه در سال 1395 شتاب بیشتری گرفت و این سال سال 
ویژه ای برای کشــور بود.  وی اضافه کرد: کشور در این 
سال باالترین رشد اقتصادی دنیا را داشت و از سال 1396 

با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا شرایط تغییر یافت.

پارادوکس صنعت پوشاک؛ رونق تولید و کسادی بازار

جهانگیری: فشارهای حداکثری علیه ایران به بن بست خورد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون 

تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۸۵ دالر و هر 
گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۵ تومان است.
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آخریــن آمارهــا از روند 
پرداخــت بیمــه بیکاری 
کرونا نشــان می دهد که 
همچنــان ۹۱ هــزار نفر 
از متقاضیــان، مقــرری 
بیمه بیکاری ایــام کرونا را دریافت نکــرده اند و 
وزارت کار و ســازمان تامیــن اجتماعی با جدیت 
 در حال پیگیری واریز پرداختی ها به جاماندگان 

هستند.
به دنبال گســترش ویروس کرونــا و تاثیرگذاری 
آن بر بسیاری از مشاغل مقرر شد تا بیمه بیکاری 
ســه ماه اســفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت 
۱۳۹۹ به افــراد بیکار شــده و کارگران آســیب 
دیــده از کرونا پرداخت شــود. بر این اســاس به 
منظور حمایت از صنوف و کارگران آســیب دیده 
از کرونا، مبلــغ ۵۰۰۰ میلیارد تومــان اعتبار از 
ســوی دولت به صندوق بیمه بیکاری اختصاص 
یافــت و وزارت کار بــا راه اندازی ســامانه ثبت 
bimebikari.mcls. درخواســت بیمه بیکاری

gov.ir از کســانی که در مدت ســه ماهه دچار 
بیکاری و توقف فعالیت شــده بودند درخواســت 
 کرد که بــه ســامانه مراجعه و درخواســت خود 

را ثبت کنند.
آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید 
در حوزه بیمه بیکاری با راه اندازی ســریع سامانه 
ثبت درخواســت بیمه بیکاری، بیش از ۸۶۰ هزار 
نفر متقاضی بیمه بیــکاری ثبت نام کردند و بیش 
از ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای چهــار ماه عالوه بر 
بیمه بیکاری که بر اســاس قانون تعلق می گرفت، 

پرداخت شده است.
وی با اشــاره به شــیوع بیماری کرونا در کشور، 
تثبیت اشتغال را از جمله سیاســتهای دولت در 
دوران همه گیــری بیماری کرونا اعــالم کرده و 
می افزاید: در ایــام کرونا بیــش از ۸۰۰ هزار نفر 
از بیــکاران در ســامانه های طراحی شــده برای 
دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند که ۶۷۰ هزار 
 نفر بیمه بیکاری گرفتند و ۴۹۰ هــزار نفر به کار

 بازگشتند.
بر اساس آخرین آمارها، مقرری ایام بیکاری کرونا 
در ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت 

۱۳۹۹ برای یک میلیون و ۸۲ هزار نفر با مساعدت 
دولت پرداخت شده و ۹۱ هزار نفر موفق به دریافت 

بیمه بیکاری ایام کرونا نشده اند.
علیرغــم عــدم دریافت مقــرری بیمــه بیکاری 
کرونا از ســوی جاماندگان، وزارت کار و سازمان 
تامیــن اجتماعی با جدیــت در حــال پیگیری 
ایــن مســاله هســتند تــا پرداختها با ســرعت 
بیشــتری انجــام شــود و جامانــدگان بتوانند 
 هرچه ســریع تر مقرری ایــام بیــکاری کرونا را 

دریافت کنند.
بنابر اعالم رئیــس گروه بیمه بیــکاری امور فنی 
بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی، لیست 
۹۱ هزار نفر از کســانی که به دلیــل تبعات کرونا 
شــغل خــود را از دســت داده و بیمــه بیکاری 
دریافــت نکرده اند به ســازمان برنامــه و بودجه 
ارســال و دســتور تامین اعتبار بــرای پرداخت 
 مقرری بیکاری کرونــا نیز برای ایــن عده صادر 

شده است.
آنطور که وی درباره تاخیــر در واریز مقرری گفته 
با وجود آنکه ۲۷ دی ماه دســتور تامین اعتبار از 
سوی ریاست ســازمان برنامه و بودجه داده شده 
هنوز پرداختی از طرف خزانه انجام نگرفته و تاخیر 
در واریز مقرری از طرف سازمان تامین اجتماعی 

نیست.
به گفته بایندریان حدود ۱۵ هزار نفر از متقاضیان 
به دلیل ایــراد در اطالعات خود یــا ناقص بودن 
شماره شــبا موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده 
بودند که لیســت آنها برای رفع اشــکال از سوی 
سازمان برنامه و بودجه به تامین اجتماعی ارجاع 
شده بود تا وزارت کار برای اصالح اطالعات به این 

افراد اطالع دهد.
وی همچنین پیشــتر درباره تاخیــر در پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری کرونا گفته بود "بر اســاس 
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت مقرری 
بیمه  بیکاری کرونا بــر عهده دولت بود که از محل 
صندوق توســعه ملی تامین اعتبار شد اما دولت 
با مشــکل تامین اعتبار در پرداخت بیمه بیکاری 
روبرو شــد و به همین دلیل بیمه بیکاری کرونا به 
تمامی افراد واریز نشده اســت. طی روزهای اخیر 
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار در خصــوص آخرین وضعیــت پرداخت بیمه 
بیکاری کرونا اعالم کرد: پرداخــت مقرری بیمه 
بیکاری کرونا بــه ۶۷۰ هزار نفر در کشــور انجام 

شــده و پیگیری ها جهت پرداخت به مابقی افراد 
نیز در حال انجام اســت. وی با اشــاره به تبعات 
ناشــی از کرونا افزود: کرونا در حوزه کسب و کار 
خســارت هایی وارد کرد و با شــیوع این بیماری 
در کشــور ۷۳۰ هزار نفر از بیمه شــدگان شــغل 
خود را از دســت دادند. از این تعــداد ۶۷۰ هزار 
نفر مقــرری دریافت کردند و ۶۲ هــزار نفر با ۹۲ 
میلیارد تومان هنوز موفق به دریافت تســهیالت 
 نشــده اند که می طلبد پرداخت این تســهیالت 

تسریع شود.
به گفته بابایــی از ابتدای خردادمــاه ۲۲۰ هزار 
نفر به دلیل کرونا بیکار شــدند که ۱۱۰ هزار نفر 
مقرری دریافت کــرده و در مجمــوع ۱۶۰ هزار 
نفر تعیین تکلیف شــدند، ۱۱۴ هــزار نفر هم با 
درخواست هایشــان موافقت نشــده که برای رفع 

نقص ارجاع داده شدند.
ســازمان تامین اجتماعی از همان روزهای شیوع 
کرونا و بر اساس وظیفه ذاتی خود، پرداخت بیمه 
بیکاری کرونا به متقاضیان را در دســتور کار قرار 
داد و مطابق فهرســتی که وزارت کار ارسال کرده 
بود، وضعیت متقاضیان را بررسی و  پس از تایید به 
ســازمان برنامه و بودجه ارسال کرد تا جهت واریز 

بیمه بیکاری به خزانه تحویل شود.
به گفته مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی، 
در رونــد پرداخــت مســتقیم بیمه بیــکاری، 

ســازمان نقشــی برعهده نداشــته و دولت بیمه 
بیــکاری ۹۰ درصد مشــموالن را پرداخت کرده 
 و افراد واجد شــرایط مقــرری خــود را دریافت 

کرده اند.
او می گوید: فهرست آن دسته از افرادی که دارای 
نقص اطالعات بودند و بر همین اســاس موفق به 
دریافت مقرری نشــده بودند تهیه و به ســازمان 
برنامه و بودجه ارسال شده است ولی هنوز مبلغی 
از طرف خزانه بابــت بیمه بیکاری ایــام کرونا به 
آنها واریز نشده اســت؛ با این حال سازمان تامین 
اجتماعی تمام وظایف خــود را در قبال پرداخت 
بیمه بیکاری کرونا انجام داده و با توجه به پیگیری 
وزیر کار در این خصــوص، تامین اجتماعی هم از 
خزانه دولت ایــن موضوع را پیگیــری می کند تا 
 در امر پرداخت بیمه بیکاری با ســرعت بیشتری 

دنبال شود.
به گفته ســاالری با وجود تداوم بیــکاری برخی 
افراد از خرداد به بعد، این ســازمان در برابر افراد 
واجد شــرایط همچنــان متعهد بــوده و علیرغم 
آنکه بخشــی از منابع بیمه بیکاری باید از ســوی 
دولت پرداخت شــود ســازمان تامین اجتماعی 
پرداختــی هــای خــود را بــه پرداخــت دولت 
موکول نکرده و واریــز مقرری بیمــه بیکاری به 
 مشموالنی که از خرداد امســال بیکار شده اند را 

آغاز کرده است.

در حالی که اعالم شــده بود در هفتــه های اخیر 
واریز مقــرری بیمه بیکاری کرونا بــه جاماندگان 
صــورت خواهــد گرفت اما ایــن امر بــه دالیلی 
کــه از ســوی مســئوالن و مقامــات وزارت کار 
و ســازمان تامین اجتماعی عنوان شــد با تاخیر 
همراه گشــته و کارگــران بیکار شــده از کرونا و 
 متقاضیان مشمول همچنان چشم انتظار دریافت 

مقرری هستند.
با توجه به اظهارات مسئوالن و مقامات وزارت کار 
و سازمان تامین اجتماعی به نظر می رسد صرفنظر 
از وجود برخی ایرادات در اطالعــات جاماندگان 
که نیازمند اصالح بوده تا پرداخت مقرری به آنها 
صورت گیرد، عــدم واریز مقرری بیمــه بیکاری 
جاماندگان را باید از خزانه جستجو کرد؛ چنانچه 
تاکید مقامات بر پیگیری از خزانه جهت تسریع در 
پرداخت بیمه بیکاری مشموالن نیز از این موضوع 

حکایت دارد.
بر اساس آخرین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار نفر به دلیل شــیوع کرونا از کار بیکار شده و 
مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند که از 
این تعداد یک میلیــون و ۱۶۹ هزار و ۵۳۴ نفر در 

حال دریافت بیمه بیکاری هستند.
در شوک نخست کرونا دست کم یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار شغل آسیب دیده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

نفر از کار بیکار شدند.

اخرین آمارها ا روند پرداخت بیمه بیکاران نشان داد

۹۱ هزار نفر از متقاضیان، بیمه بیکاری کرونا دریافت نکردند

اما و اگرهای به آرامش رسیدن 
بازار روغن

آمارها نشــان می دهد که از ابتدای سال تا نیمه 
بهمن، میزان واردات کنجاله نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۳۵ درصد و واردات انواع دانه های روغنی 

۸ درصد کاهش داشته است.
 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از اواسط 
مهر ماجرای کمیاب شــدن روغــن در مغازه و 
فروشگاه ها به یک باره به اوج خود رسید که با ورود 
مسئوالن تنظیم بازار و تالش کارخانه های روغن تا 
حدودی مشکل صف های طوالنی و عرضه روغن در 

بازار سیاه چند برابر قیمت واقعی مرتفع شد.
هر چند هنوز هم همانند گذشته روغن حلب در 
قفسه های فروشگاه ها و مغازه ها نیست، اما مسئوالن 
ذی ربط این موضوع را  ناشــی از کاهش واردات و 
مشکالت ماه های اخیر می دانند و همواره از ازدیاد 
عرضه و رفع مشــکالت در هفته هــای آتی خبر 
می دهند. آمارها نشان می دهد که از ابتدای سال 
تا ۱۷ بهمن، میزان واردات کنجاله نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۳۵ درصد و واردات انواع دانه های 
روغنی ۸ درصد کاهش داشته است که این امر در 
کنار افزایش قیمت حلب و نرخ های جهانی بازار 
داخل را متشنج کرده است، چرا که بخش عمده 
روغن مورد نیاز از محل تولید داخل تامین می شود .
بررســی ها از سطح بازار نشــان می دهد که قیمت 
روغن در برخی مغازه ها باالتر از نرخ درج شــده بر 
روی کاال عرضه می شود یا در زمان خرید همچنان 
مشتری را ملزم به خرید اجناس دیگر به بهانه سود 
کم و جوری جنس می کنند، همچنین توزیع روغن 
حلب در فروشگاه ها بسیار کم است به طوری که در 
زمان عرضه صف هایی برای دریافت ایجاد می شود 
که این امر نشان می دهد هنوز مشکالت پیش پای 
تولید مرتفع نشده اســت. این پایان ماجرا نیست 
چرا که با زمزمــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، 
نگرانی هایی از ســوی اصناف و خانوارها ایجاد شده 
که در نهایت مشکل احتکار ۲ چندان است، هر چند 
مسئوالن انجمن روغن نباتی اذعان می کنند که هنوز 
مصوبه ای مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابالغ نشده 
است. با وجود پتانسیل و ظرفیت خوداتکایی تولید 
این  محصول استراتژیک در داخل و کاهش نگرانی ها 
از میزان واردات و تاثیر پذیری ارز ترجیحی و آزاد بر 
بازار روغن نباتی، انتظار می رود مسئوالن ذی ربط با 
اعمال حمایت همه جانبه از تولید داخل شرایط را 
برای افزایش تولید در داخل و بــی نیازی از واردات 
و وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم  کنند. حال به 
سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات 
بازار روغن نباتی، میزان واردات در ماه های قبل و تاثیر 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت ها با خبر شویم:

قیمت روغن در بازار غیر قابل پیش بینی 
است

امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتی در گفت وگو با خبرنــگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، 
اظهار کرد: با توجه به اســتمرار تولید پیش بینی 

می شود که کمبودی در عرضه رخ ندهد.
او بحث تخصیص ارز را مهم ترین عامل آرامش بازار 
روغن اعالم کرد و گفت: اگر موضوعات مرتبط با 
تخصیص و انتقال ارز به خوبی صورت گیرد، بازار 

روغن هیچ گونه التهابی نخواهد داشت.

تشــدید نظارت ها راهی برای کاهش 
مشکالت توزیع

به گفته بیرشــک، مولفه های مختلفی همچون 
قیمت های جهانی و بورس در نرخ روغن تاثیر گذار 
هستند، از این رو نمی توان  پیش بینی دقیقی راجع 
به آینده بازار روغن داشــت. دبیر انجمن صنفی 
روغن نباتی ادامه داد:  با وجود برخی اشــکاالت 
در سیستم توزیع و سطح بازار، با تشدید نظارت ها 

می توان از بروز این اشکاالت جلوگیری کرد.

زمزمه حذف ارز ترجیحی، تقاضا برای 
خرید روغن در بازار را افزایش داد

محمد جعفری دبیر انجمن صنفی صنایع روغن 
کشــی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  
با اشاره به اینکه سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ تا یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام در کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: مجموع روغن 
خام طی سال از محل واردات روغن مستقیم خام و 
روغن حاصل از دانه های روغنی و محل داخل یک 
میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است 
که بخشی از طریق واردات و بخش دیگر از محل 

دانه داخلی و خارجی تامین می شود.

خبر

بررســی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی امــروز پایتخت حاکی 
از آن اســت که با وجود افزایش اندک قیمت خــودرو در هفته 
گذشــته ناشــی از رشــد نرخ دالر، بازار خودروهــای داخلی 
 اندکی رونق گرفته امــا خودروهای خارجــی همچنان بدون 

خریدار است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، کارشناســان معتقدند بازار خودرو از 
رکود مطلق ماه های گذشته خارج شده و مصرف کنندگان واقعی 
که قصد خرید خودرو دارند به تدریج در بازار حاضر می شوند، اما 

این روزها بازار برای دالالن جذابیت گذشته را ندارد.
»نعمت اهلل کاشانی نسب« نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت در این زمینه به خبرنــگار ایرنا گفت: هفته 
گذشته ناشی از افزایش نرخ دالر، قیمت ها در دسته داخلی ها و 

مونتاژی ها اندکی افزایش داشت، اما پس از آن بازار متعادل بوده 
و قیمت ها در همان حد باقی مانده است.

وی معتقد اســت این روزها بازار برای دالالن و واسطه ها دیگر 
جذاب نیست، زیرا بعید است قیمت ها بیش از این افزایش یابد.

کاشانی نســب، در عین حال به نزدیک شــدن به ایــام پایانی 
ســال اشــاره کرد و افــزود: اگــر دالالن بــاز هــم بخواهند 
به امید افزایش بیشــتر قیمت هــا از فروش دســت نگه دارند 
وارد ســال ۱۴۰۰ شــده و آن گاه بایــد خودروهــای خــود 
 را بــه عنــوان یک مــدل پایین تــر و بــا افت بیشــتر قیمت 

به فروش برسانند.
وی تاکید کــرد: به طور قطــع تا پایان ســال دیگــر افزایش 
قیمتــی رخ نخواهد داد، اما این که کاهــش قیمت اتفاق بیفتد 

 بستگی به اوضاع و احوال سیاسی کشــور و بین الملل و به ویژه 
نرخ ارز دارد. وی یادآور شد: هفته گذشته با وجود افزایش نرخ 
 دالر، اما قیمت خودروهای خارجی ثابت و همچنان بدون خریدار 

مانده است.
به گزارش ایرنا، امروز در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود 
۱۰۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان و 

وانت پراید ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در این گروه تیبا صندوق دار ۱۱۹ میلیون تومان، تیبا ۲ هاچ بک 
۱۳۰ میلیون تومان، ساینا ۱۲۹ میلیون تومان، کوییک معمولی 
۱۳۶ میلیون تومان و کوییک. آر )دو رنگ( ۱۵۱ میلیون تومان 

قیمت گذاری شده است.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس ۱۸۰ 

میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکــس ۲۰۱ میلیون تومان، 
سمند ال ایکس ۱۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۹۰ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۵ تیپ۵ نزدیک به ۲۶۶ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۶ صندوق دار بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان، پژو پارس 
ال. ایکس ۲۴۷ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۰۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۶۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک 
۳۹۸ میلیون تومان، دنا معمولی ۲۶۶ میلیون تومان و دنا پالس 

اتوماتیک توربو شارژ ۴۲۸ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
در دسته مونتاژی ها نیزهر دســتگاه جک اس ۵ کرمان موتور 
۶۳۰ میلیون تومــان، هایما اس ۷ ایران خــودرو ۶۷۰ میلیون 
تومان و پژو ۲۰۰۸ ایران خودرو حــدود ۸۵۰ میلیون تومان در 

بازار قیمت دارند.

بازار خودرو دیگر برای دالالن جذاب نیست؛

رکود کامل بازار خودروهای خارجی
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 کســب و کارهای اینترنتی در ماه های اخیر به ســرعت رشــد 
کرده اند، بــه طوری کــه ارزش معامالت الکترونیکــی در نیمه 
نخست امســال ۲۸۴ درصد افزایش یافته اســت؛  مدیر پایش 
تجارت الکترونیکی می گوید: شــیوع کرونا، سهولت دسترسی و 
 عدم نیاز به ســرمایه اولیه باال از مهم ترین دالیل استقبال از این 

کسب و کارهاست.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان 
مشابه در سال گذشــته ارزش معامالت الکترونیکی به حدود ۴ 
برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ 
تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، 
تعداد مشترکین اینترنت پهن باند )میلیون نفر( ۱۰ درصد، تعداد 
گواهی صادر شــده امضا الکترونیک )هزار عــدد( ۱۲۳ درصد، 
ارزش اسمی معامالت تجارت الکترونیک )هزار میلیارد تومان(، 
ارزش حقیقی معامــالت تجارت الکترونیــک )میلیارد تومان( 
۲۱۷ درصد، تعــداد تراکنش های تجــارت الکترونیک )میلیارد 
عدد( ۵۲ درصد، نســبت اســمی تجارت الکترونیکی به تولید 
ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای 
تجارت الکترونیکی )هزار عدد( ۱۹۶ درصد رشــد داشته است. 
ارزش معامالت الکترونیکی در ۶ ماه نخســت امســال نسبت به 
 سال گذشته با رشــد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
 متوســط مبلغ هر خریــد الکترونیکی در دوره مورد بررســی،  
۴۱۷ هزار تومان )با رشــد ۱۵۳ درصدی نســبت به شش ماهه 
اول ۹۸( اســت. تعداد معامالت الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد )با 
رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش ماهه اول ۹۸(، تعداد معامالت 
الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد )با رشد ۳۵ درصدی نسبت به 

شش ماهه اول ۹۸( و تعداد وب ســایت های تجارت الکترونیکی 
 ۳۳۳ هــزار عدد )با رشــد ۱۱ درصدی نســبت به ســال ۹۸( 

رشد داشته اند.
 ۲۳ درصد از وب ســایت های تجارت الکترونیکی )با رشــد ۱۰ 
درصدی نسبت به ســال ۹۸( دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ 
 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه ســنی 

بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
»فرانک ابوالمعصوم« مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح 
گزارش هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می کند به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: واحد پایــش تجارت الکترونیکی 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به طور رسمی از سال ۹۷ ساالنه 
گزارش های ساختاریافته ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت 
الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده اســت. هدف از ارائه این 
گزارش ها نشان دادن چشم انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت 
الکترونیکی کشــور برای کلیه ذینفعانی اســت که در این فضا 

مشغول فعالیت هستند.
وی تأکید کــرد: گزارش های این مرکز تا ســال گذشــته در ۳ 
بخش اصلی زیرســاخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و 
جمعیت شناسی تنظیم می شد اما امسال بخش روش شناسی را 
نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرســاخت الکترونیکی به 
زیرساخت شبکه و ICT به عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای 

توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.
ابوالمعصــوم افزود: اگر زیرســاخت فناوری اطالعات و شــبکه 
مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی 
به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه 
موبایل و تلفن های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی توان در بخش 

تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش ها در دو قالب 
ســند مفصل ۴۰ صفحه ای و گزارش کوتــاه اینفوگرافیک برای 

دسترسی همگانی آماده می شود.
ابوالمعصــوم تأکید کرد: مــوارد اصلی که در زیرســاخت مورد 
بررسی قرار می گیرد، ضریب نفوذ پهن باند، اینترنت و تلفن همراه 
هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در 
کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص ها استفاده 
می کنیم گزارش های وزارت ارتباطات و گزارش های جهانی است.

در حــوزه عملکــرد تجــارت الکترونیک، مهم ترین شــاخص 
گردش مالی تجارت الکترونیک اســت که مورد محاســبه قرار 
می گیرد. این گردش شــامل خریدهــای اینترنتــی از طریق 
درگاه پرداخــت بانکــی و پرداخت هایی اســت کــه به صورت 
 پرداخــت در محــل، کارت بــه کارت و واریــز به حســاب را 

شامل می شود.
گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به 
همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان 
می دهد تعداد و حجم مالی گــردش مالی تجارت الکترونیک در 
کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش های الکترونیکی 
به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد 

خوبی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد 
۳ برابری را شــاهد بودیم. اکثر کسب وکارها در حوزه فروش کاال 
فعالیت می کنند که این نشان می دهد از فروش کاال بیش از ارائه 

خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.
در این گــزارش، صاحبــان کســب وکارها نیز مورد بررســی 
قــرار گرفته انــد، ۱۳ درصــد خانم هــا و ۸۷ درصــد آقایــان 

صاحــب کســب وکارهای اینترنتــی هســتند. ۷۵ درصد کل 
مالکیــن کســب وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هســتند 
و شــرکت ها صرفــاً ۲۵ درصــد از کل مالکیــن را تشــکیل 
می دهند. این آمار نشــان می دهد ورود افراد به کسب وکارهای 
 آنالین آســان اســت و بســتر مناســبی برای اشــتغال زایی 

شکل گرفته است.
ابوالمعصوم افزود: بررسی های مرکز پایش نشان می دهد ۸۰ درصد 
از کسب وکارهای اینترنتی از ســرمایه شخصی برای راه اندازی و 
ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده اند که نشان 
می دهد راه اندازی کســب وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی 

ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.
مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این که شــیوع کرونا 
توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: عالوه بر 
شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در 
اختیار افراد قرار می دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون 
تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کاال و خدمات مورد نظر خود را 

تأمین کنند.
به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان 
صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات 
اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می شود.
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در ســال 
گذشته و ابتدای امســال به راه اندازی جشنواره فروش اینترنتی 
پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب وکارهای آنالین متصل 
شوند تا از امکاناتی که آن ها ارائه می دهند استفاده کنند و آرام آرام 
این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. 

این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.

بر اساس آمار تجارت الکترونیک محقق شد؛

بازار داغ مشاغل اینترنتی در دوران کرونا
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برق مزارع غيرمجاز ارز دیجيتال در تهران قطع شد
طی مانوری هماهنگ با سراسر کشور، برق مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و 

انشعاب های غیرمجاز مورد استفاده تابلوهای تبلیغاتی در تهران قطع شد.
همزمان با مانور سراســری شــرکت های توزیع نیروی برق در کشور، نیروهای 
عملیاتی برق پایتخت نیز طی مانوری هماهنگ در سطح مناطق 22 گانه، ضمن 
شناسایی مزارع غیرمجاز اســتخراج ارز دیجیتال، اقدام به قطع برق این مراکز و 
همچنین قطع انشعاب های غیرمجاز مورد استفاده برخی از تابلوهای تبلیغاتی 

کردند.
در این مانور که با حضور تمامی نیروهای فنی و به کارگیری خودروهای عملیاتی 
مناطق 22 گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، ضمن شناسایی 
و قطع انشعاب های برق غیرمجاز، روشنایی معابر بزرگراهی و ساعت های نجومی 

خطوط روشنایی نیز بر اساس برنامه ریزی های ابالغ شده، تنظیم شد.
بر اســاس این گزارش، با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به مشترکان تهرانی، به 
موازات این مانور، تیم ویژه بحران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز با حضور 
در منطقه برق بعثت، با جابجایی تعدادی از ترانسفورماتورهای پربار، اقدام به کاهش 

بار تجهیزات و افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق این منطقه کرد.
این مانور که به شکل ضربتی برگزار شد، پنجمین مانور تیم ویژه بحران برق شرکت 

توزیع نیروی برق تهران بزرگ بود.

تاكيد ستاد ملی كرونا برای اینترنتی شدن خریدهای 
نوروزی

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: هفته گذشته ستاد ملی کرونا 
مصوبه ای پیرامون تسهیل اینترنتی شدن خرید نوروزی مردم داشته است.

 محسن فرهادی اظهار کرد: با توجه به اینکه وارد ماه اسفند می شویم، در این ماه مردم به 
طور سنتی برای خرید وسایل و ملزومات به بازار و اماکن خرید می روند. با توجه به مصوبه 
هفته گذشته ستاد ملی کرونا، تسهیالتی در این باره مصوب شده و برای سال نوی جدید، 

تمهیدات جدید دیده شده است.

ماموریت ویژه به اتاق اصناف و وزارت صمت برای تقویت خرید اینترنتی
وی ادامه داد: در کمیته امنیتی اجتماعی وزارت کشور بحث های متفاوتی 
مطرح شده و با توجه به اینکه این کمیته ذیل ستاد ملی کروناست، در اتاق 
اصناف و وزارت صمت به عنوان یک ماموریت ویژه، به آن ها اعالم شده است 
که با راه اندازی سایت های مختلف و حمایت از سایت های خرید و فروش 
الکترونیک، تمهیداتی را در نظر بگیرند که مردم بدون حضور در پاساژ ها و 

فروشگاه ها بتوانند مایحتاج خود را خرید کنند.
فرهادی تصریح کرد: البته در خیلی جا ها نان، میوه و ارزاق عمومی را هم 
می توان با پیک و به طور الکترونیکی خرید کرد، اما این مســاله هنوز در 
جامعه گسترش نیافته و گسترش این مسأله به دو صورت امکانپذیر است.

وی گفت: مساله اول که ارتباط موضوعی با وزارت بهداشت دارد، این است 
که تسهیالتی باید ایجاد شود که مردم با دسترسی های راحت و الکترونیک 
بتوانند سفارشات خود را انجام دهند. مســاله دوم که توصیه و پیشنهاد 
ماســت، ولی ماموریت ذاتی وزارت بهداشت نیســت، این است که خرید 
اینترنتی و الکترونیک را می توان با تخفیف هایــی حتی ارزان تر از خرید 
حضوری ارائه داد که مردم به جای اینکه حضوری به مراکز خرید مراجعه 
کنند، بتوانند با تخفیف های خوب، اقالم را دریافت کنند. نباید اینطور باشد 

که خرید اینترنتی برای مردم گران تر شود.
فرهادی گفت: وزارت بهداشت اهمیت خرید های اینترنتی را در دستور کار 
پیگیری با اولویت خود قرار داده است و در نظر داریم ابتدای هفته مکاتبات 
جدی در این باره را با وزارت صمت، اتاق اصناف و تمام دستگاه های مرتبط 

داشته باشیم که این کار را برای اسفندماه انجام دهند.

کاهش تردد و شیوع کرونا به دنبال خرید الکترونیکی 
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه خرید 
اینترنتی دو سود مهم دارد یکی اینکه کمک می کند که از تراکم جمعیت 
شهر ها به دلیل تردد، کاسته شــود و دوم اینکه کمک می کند واحد های 
صنفی کسب و کار خود را در این روز های کرونایی داشته باشند، گفت: اگر 
بیماری شرایطش تغییر کرد و تعداد افراد مبتال افزایش یافت و شهر ها از 
آبی به زرد و از زرد به نارنجی تبدیل شد و مجبور شدیم پاساژی را ببندیم، 
واحد های صنفی تعطیل نشوند و حداقل بتوانند به طور اینترنتی به فعالیت 
خود ادامه دهند و عمال معیشــت اقتصادی لطمه نمی خورد و تاب آوری 

اجتماعی هم باال می رود.
وی گفت: از ابتدای سال تا االن پلتفرم های مختلفی برای خرید اینترنتی 
فعال شده اند و ما نیز تسهیالت ویژه ای برای آن ها گذاشته ایم و اصی ترین 
آن این بوده که در همه جا با خرید الکترونیکی موافقت کرده ایم، اما هنوز 

تعداد این پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی کافی نیست.
فرهادی افزود: زمانی کفایت این مراکز را می توانیم به چشم ببینیم که وقتی 
وارد شهر های بزرگ می شویم شاهد ازدحام جمعیت در پاساژ ها نباشیم. 
باید سیستم های الکترونیک و فروش های آنالین بتوانند جمعیت خریدار را 
تحت کنترل قرار دهند و حجم خرید آن ها را پاسخ دهند ضمن اینکه سود 
اقتصادی را هم برایشان داشته باشد. البته برنامه های حمایتی در این باره 
برعهده وزرات صمت، جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و به خصوص 

وزارت ارتباطات است که بستر اینترنتی را فراهم کند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت بیان کرد: در اقدام 
اول وزارت بهداشــت در تمامی جلســات و در تمامی دستورالعمل های 
بهداشتی، سیستم خرید الکترونیکی و اینترنتی و مجازی را توصیه کرده و 
گفته است که به جای اینکه واحد صنفی را تعطیل کنید، فروش را مجازی 
و الکترونیکی کنید. حتی در بدترین شــرایط بحرانی یعنی شرایط قرمز 
کرونایی هم سیستم الکترونیک می تواند برقرار باشد، زیرا ارتباطات افراد 

کاهش می یابد.

مردم باید به سمت خرید  اینترنتی سوق داده شوند
وی تصریح کرد: ما به مردم توصیه می کنیم تا جایی که ممکن اســت در 
خانه بمانند و تعییر رنگ شهر ها را دلیل برای اتمام بیماری ندانند، زیرا ما 
ویروس در گردش را همچنان در کشور داریم. مرگ و میر ما کاهش یافته، 
ولی مرگ بین ۵۰ تا ۸۰ نفر در روز همچنان رقم باالیی است بنابراین مردم 
باید به سمت خرید  اینترنتی سوق داده شوند. هرچند بسیاری از خانواده ها 
هم هستند که در حال حاضر از این طریق خرید های خود را انجام می دهند.
فرهادی گفت: شرایط اساسی برای خرید های اینترنتی نباید فراموش شود، 
یعنی بستر الکترونیک باید فراهم شــود، اما با تخفیف های ویژه و ارزان تر 
از خرید حضوری هم مهم اســت و ما این مســاله مهم را به طور مکتوب 
آماده کرده ایم و به وزارت صمت ارسال خواهیم کرد. بخش خصوصی اگر 
مشتری بیشتری داشته باشد، صرفه اقتصادی بیشتری دارد و برای مردم 
هم اقتصادی تر است که به جای صرف هزینه بنزین و رفت و آمد بتوانند با 
پیک و پست خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه های اینترنتی معتبر 

انجام دهند.

اخبار

عبور بیت کوین از مرز ۵۵ هزار دالر
ارزش بیتکوین برای نخستین بار از ۵۵ هزار دالر نیز گذشت. ایالن ماسک بنیان گذار و مدیرعامل گروه تسال از سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالری شرکتش در بیتکوین دفاع کرده و نگهداری 

این ارز را بهتر از نگهداری وجه نقد دانسته است.

شرکت های دانش بنیان در 
حالی برای اخذ تســهیالت 
ولو انــدک در پیــچ و خم 
بوروکراسی بانکی قرار گرفته 
اند که قرار شده بانک ها نگاه 
ویژه ای به این شرکت ها نوپا داشته باشند، در حالی که 
این نگاه اگر ویژه نباشد، »نگاه عاقل اندر سفیه است!« 
بنا به اینکه »در مثل مناقشــه نیست«، شرکت های 
دانش بنیان هنوز که هنوز است از سختگیری بیش از 

حد بانک ها برای تسهیالت دهی می نالند! 
مدیر یکی از شــرکت های نوپا می گوید: »بانک ها در 
خصوص پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
بیش  از حد ســختگیری می کنند. بیشتر شرکت های 
دانش بنیان توان مالی باالیی، جهــت تامین اعتبار و 

سپرده گذاری جهت ضمانت های بانکی ندارند و همین 
موضوع آنها را در رقابت با واردکنندگان دچار مشکل 

می کند.«
وی گفت: شــرکت های دانش بنیان تولیدی، نیاز به 
حمایت بیشــتر مســئوالن دارند و نیاز است قوانین 
مالیاتی و بیمه ای جهت تسهیل در امور تولیدی اصالح 

شوند.«
این فرد با بیان اینکه »باید راهکار مناسب برای توسعه 
زنجیره تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی 
فراهم بشود«، ادامه داد: باید فرآیند امور گمرکی مواد 
خاص و بهره گیــری از معافیت هــای گمرکی جهت 
واردات تسهیل و همچنین ســازوکار مناسب بانکی، 
جهت انجام امور ارزی شــرکت های دانش بنیان مهیا 

شود.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، مشکالت 
شرکت های دانش بنیان در اخذ تسهیالت را بررسی 

می کند. 

کاالهای اساســی ازجمله 
روغن و شــکر در حالی در 
برخی از شــهرها ازجمله 
اصفهان، مشهد، خرم آباد، 
قزوین، ایالم و... نایاب است 
که اگر آن را در فروشــگاه ها یا برخی از بنکداری 
های خاص بیابید، حکم طــال دارد! می توانید این 
محصوالت را با نرخی چند برابر از قیمت درج شده 
بخرید؛ آن هم بــا کارت ملی سرپرســت خانوار و 
شگفت تر از آن اینکه تنها یک عدد! گویی قرار است 
برای سرپرست خانوار حساب بانکی روغن باز شود! 
گزارش میدانی »کســب و کار« از فروشگاه های 
اصفهان، مشهد، خرم آباد، تبریز، قزوین و... نشان 
می دهد روغن و شــکر از ابتدای پاییز ماه هاست 
در این اســتان ها کمیاب شــده و اگر نیاز داشته 
باشــید، باید کفش های آهنین به پا کنید و با گز 
کردن فروشــگاه های مختلف، اگر موفق به یافتن 
آنها شــوید با شــروطی موفق به خریــد خواهید 
شــد! زیرا این فروشــگاه ها تنها یک روغن )حال 
هرچه باشد و با هر وزنی( و با کارت ملی سرپرست 
خانوار، ایــن کاال را به فروش می رســانند، آن هم 
 با قیمتــی چند برابــر از نرخ درج شــده روی این 

محصوالت.
شــکر نیز که ماه هاســت بــه جای شــیرینی، 
کام خانوارهــا را به علــت قیمت باال تلــخ کرده، 
 در ایــن اســتان هــا نایاب اســت و بــه زحمت

 یافت می شود.

روغن جامد هم در تهران نایاب شد
در تهران نیز در حالی برخــی مغازه ها روغن مایع 
یا سرخ کردنی ندارند که روغن جامد و نیمه جامد 
ماه هاست یافت نمی شــود. کمبود عرضه روغن 
جامد همچنان خودنمایی می کند و شهروندان را با 
چالش های بسیاری مواجه کرده است؛ به طوری که 
براساس مشاهدات میدانی »کسب و کار« از برخی 
از محله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های 
زنجیره ای خرید روغن جامد بــا ارائه کارت ملی 
میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن 

جامد فروخته می شود نه بیشتر!

روغن را در انبارها احتکار کرده اند
یکی از شــهروندان در خرم آباد در ایــن رابطه به 
»کسب و کار« می گوید: »بعد از اینکه موفق شدم 
بعد از پرس و جوهای بســیار مغازه ای را پیدا کنم 
که روغن داشته باشد جدا از اینکه در صف ساعت 
ها منتظر شــدم، تنها یک روغن به مــن دادند و 
آن هم با نرخی چنــد برابری! باورتان می شــود 
یک روغــن 27۰۰ میلی تــری را بــه قیمت 4۰ 
هزار تومان خرید کردم!«این فــرد ادامه می دهد: 
»مغازه داران می گویند فروشگاه های زنجیره ای 
 و توزیع کنندگان، روغن هــا را در انبارها احتکار

 کرده اند.«

فروش اجباری کاالهای دیگر به همراه 
روغن نباتی

یکی دیگر از شــهروندان در مشــهد در گفتگو با 
»کســب و کار« مــی گویــد: »فروشــگاه ها با 
یــک روغــن، 3 رب، 3 ماکارونــی و یک بســته 

چای می دهنــد، ثانیا باید ســاعت هــا در صف 
باشــی! کارت ملی بدهــی! تازه فقط بــه عده ای 
 خــاص آن هــم بــا قیمــت ۱۸۵هــزار تومان!

 چه عادالنه!«

گرانی روغن ادامه دارد!
یکی دیگر از شــهروندان در اصفهــان در گفتگو 
بــا »کســب و کار« می گویــد: »ما هم دیشــب 
روغــن ۵ کیلویی با زحمــت و منــت ۱4۰هزار 
تومان خریدیم. تــازه مغازه دار گفــت این هفته 
 قیمت همیــن روغن بــه ۱۸۰ هــزار تومان هم

 می رسد.«

وعده های مســئوالن برای تنظیم بازار 
روغن و شکر عملی نشد 

در این میان وعــده های معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر اینکــه روغن به میزان کافــی در بازار 
موجود اســت در هاله ای از ابهام قرار دارد! در این میان 
وعده های مسئوالن برای تنظیم بازار روغن نه تنها جامه 
عمل نپوشیده، که مسئوالن سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و حتی سازمان تعزیرات باید پاسخگوی گران 
فروشی در بازار کاالهای اساسی باشند! گران فروشی ای 
که نه در یک مغازه و یک فروشگاه، که در اکثر فروشگاه ها 
در بسیاری از شهرها به چشم می خورد. گویی مسئوالن 

در این شهرها حضور ندارند!« 

»كسب و كار« از مسير درست تامين مالی دانش بنيان ها گزارش می دهد 

سختگیری بانک ها در تسهیالت دهی به دانش بنیان ها

به كارت ملی سرپرست خانوار در طول یك ماه یك روغن تعلق می گيرد 

روغن و شکر دوباره  کمیاب شد
در شهرهای اصفهان، خرم آباد، مشهد، تبریز، قزوین و ایالم روغن و شکر به سختی یافت می شود 

دانش بنیان ها در گیر  اخذ تسهیالت
امید هاشمی، معاون مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران

سختگیری بانک ها برای ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان، یک مساله طبیعی است و اگر غیر از این بود، غیرطبیعی بود زیرا بانک ها موسسات خصوصی هستند و یک موسسه خصوصی سهامدار و ذی نفع دارد؛ از سهامداران 
عمده تا سهامداران خردی که بسیاری از آنها در بورس نیز هستند. تصمیم گیری یک بنگاه اقتصادی برمبنای اهداف استراتژیک و منافع ذی نفعان آن است. ما نمی توانیم به یک بنگاه اقتصادی دستور بدهیم که به جای سود ۱2 
درصد، از تسهیالت گیرندگان بهره 6 درصدی بگیرد. این سیاست از بیخ غلط است. ما نمی توانیم به یک بانک دستور بدهیم؛ بانکی که سهامداران بسیاری دارد و در آخر دوره مالی خود در مجمع باید صورت سود و زیان خود را 
تصویب کند. بانک )چه خصوصی و چه دولتی( در شرایط سخت اقتصادی برای اینکه سودآور شود، یک سری استراتژی ها و راهبردها را در پیش می گیرد. به طور مثال بانک براساس آنالیز ریسکی که کرده، تصمیم می گیرد که 

در حوزه لیزینگ وارد شود یا خیر و به بنگاه های کوچک تر وام بدهد یا بنگاه های بزرگ تر.
در این میان، دولت که به دالیل گوناگون از روی بی کفایتی نمی تواند منابع دولتی را تزریق کند )یا حیف و میل شــده یا بیش از حد توان وعده داده( بانکی را که باید با این سیستم ها سود و زیان خود را تعیین کند، ملزم کرده 
که برای تسهیالت دهی به شرکت های دانش بنیان، ضمانتنامه از آنها نگیرد. این جمله به زبان عادی یعنی بانک ضمانتنامه نگیرد، ولی به زبان بانکی یعنی این بنگاه اقتصادی از ابزار مدیریت ریسک چشم پوشی کند. تمام این 

حرف ها در پایان در صورت سود و زیان بانک ها می نشیند.
هرچند بانک در ظاهر با چنین مساله موافقت کند؛ ولی این کار در تناقض با مصوبه هیات مدیره اش است و نمی تواند آن را اجرا کند زیرا اگر آن را اجرا کند در مجمع مشکل ایجاد می شود. این سیاست از بیخ غلط است. 

اگر دولت منابعی را از محل بودجه های خود دارد، باید صرف ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان کند، ولی به بانک های دولتی و خصوصی نمی تواند امر و نهی کند. در این میان هرچند بانک به دلیل مالحظات سیاسی و 
پشت پرده، در ظاهر بپذیرد که بدون ضمانتنامه یا با شرایط آسان به شرکت های دانش بنیان تسهیالت بدهد؛ اما در اجرا ابزار خود را دارد و باید ریسک و قدرت بازپرداخت وام را تحلیل کند و جایی که نرخ کاهش ارزش پول روی 
4۰ درصد است، نمی تواند با بهره ۱2 درصد وام بدهد. به عبارتی زمانی که بانک مشتریانی دارد که تضمین بازگشت سرمایه با سود باال را می کنند، نمی تواند به یک مشتری پرریسک مثل یک شرکت دانش بنیاِن نوپا وام بدهد.

راه تامین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق امر و نهی دولت به بانک ها بابت دادن وام های ارزان قیمت نیست. بانک ها با شرکت های بزرگ کار می کنند که وام های کالن می گیرند و قابلیت بازپرداخت باال دارند. 
در بسیاری از کشورها مدل های تامین مالی شرکت های نوپا از مسیر شرکت های بزرگ می گذرد؛ یعنی شرکت بزرگی وام هزار میلیاردی از بانک می گیرد و در سیاست گذاری بانک نوعی مشوق برای آن شرکت ایجاد می شود 

که آن شرکت روی شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری کند نه اینکه وام بدهد. 
اگر آن شرکت بزرگ روی شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری کرد نهایتا دولت از بخشی از مالیات آن شرکت به عنوان تهاتر مالیاتی با فعالیت های سخت توسعه چشم پوشی می کند. 

در این میان ما از ابتدا راه را اشتباه رفته ایم و راهکار اشتباه انتخاب کرده ایم و دائما به مشکل می خوریم و فکر می کنیم اجرای این سیاست مشکل دارد. 
در این میان نهادهای دولتی همچون صندوق نوآوری و شکوفایی هرچند تالش می کنند که در جریان تسهیالت دهی به شرکت های دانش بنیان کمک کنند اما تنها به شرکت های دانش بنیان خردی که وام های اندک نیاز دارند 

کمک می کنند. صندوق نوآوری نمی تواند به شرکت دانش بنیانی که می خواهد فعالیت های توسعه صادرات انجام بدهد و تولید خود را چند برابر کند و به طور مثال به وام ۱۰۰ میلیارد تومانی نیاز دارد کمک کند.  
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سرپرســت اداره کل تأمین اجتماعــی گفت: حذف 
دفترچه های کاغذی بیمه تأمیــن اجتماعی اجرایی و 
نســخه های الکترونیکی جایگزین نسخه های کاغذی 
شد و کلیه مراکز درمانی تحت پوشش سازمان، مکلف 
شــدند به جای دفترچه بیمه از نسخه های الکترونیک 

استفاده کنند.
ابوالحســن قورچیان با اشــاره به حذف دفترچه های 
کاغذی بیمه تأمین اجتماعی از اول اسفندماه، گفت: این 
امر نویدی در توسعه دولت الکترونیک و گام مثبتی در 
جهت رفاه کلیه بیمه شدگان و مستمری بگیران و ارائه 

دهندگان خدمات سالمت است.
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز، افزود: در 

این طرح کلیه مراکز ارائه خدمات درمانی مکلف شدند به 
جای دفترچه بیمه از نسخه های الکترونیک استفاده کنند 
و در صورت قطع سیستم و عدم دسترسی، می توانند از 
دفترچه های موجود تأمین اجتماعی استفاده کنند و یا 
در صورت نبود دفترچه می توانند در سربرگ های خود 

نسخه  بنویسند و خدمات ارائه کنند. 
این مقام مسؤول یادآور شد: وجود کارت ملی و یا برگه 
اول دفترچه برای تأیید شخص بیمه شده می تواند مورد 
استفاده قرار بگیرد. داروها نیز در نسخه الکترونیک ثبت 

می شود و اگر کسی به سامانه دسترسی ندارد می تواند 
موقتا در ســربرگ های خود و یا در صــورت وجود، در 

دفترچه بیمار  نسخه بنویسد.
وی افزود: مطب های خصوصی نیز تشویق شدند که از 
سیستم الکترونیک استفاده کنند اما پزشکان محترم 
در صورت عدم دسترسی به سامانه می توانند در سربرگ 
خود در دو نسخه، دارو بنویسند که یک نسخه در اختیار 
بیمه شده قرار بگیرد و نســخه دیگر برای ارائه به مراکز 

بیمه، در اختیار پزشک باقی بماند.

قورچیان اظهار کرد: این سیستم برای همه اماکن و مراکز 
قابل استفاده است و با توجه به اینکه دفترچه های درمانی 
هنوز اعتبار دارد، در صورت عدم دسترســی موقت به 
سامانه، می توانند از دفترچه های موجود استفاده کنند و 
در غیر این صورت، سربرگ مراکز مختلف با مشخصات 

فرد بیمه شده  می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه در خصوص حذف دفترچه های 
بیمه همه جوانب در نظر گرفته شــده است، بیان کرد: 
بیمه شدگان محترم نگران نباشند، همچنان می توانند 
با دفترچه های موجود و یا ســربرگ پزشکان خدمات 
مورد نیاز خود را طبق روال گذشته و به صورت نسخه 

ای دریافت کنند.

سرمقاله

نسخه الکترونیک جایگزین دفترچه بیمه شد


