
نخست وزیر هند با تشریح اولویتهای ملی، اعالم کرد 
هند قصد دارد واردات انرژی را تا ۲۵ سال آینده به 
صفر برساند و ۱۰۰ تریلیون روپیه )۱.۳۵ تریلیون 
دالر( در زیرساخت ســرمایه گذاری خواهد کرد.به 
گزارش ایسنا، نارندرا مودی در سخنرانی به مناسبت 
هفتاد و پنجمین ســالگرد استقالل هند اعالم کرد 
نقشه راه خودکفایی انرژی شــامل تبدیل هند به 
قطب جهانی هیدروژن ســبز و صفر کردن انتشار 
کربن توسط راه آهن این کشور تا سال ۲۰۳۰ است.

هند که سومین مصرف کننده انرژی و واردکننده 
بزرگ نفت جهان است، ۸۵ درصد از نیازهای نفتی 
خود را از طریق واردات تامین مــی کند و به گفته 

مودی، ساالنه ۱۲ تریلیون روپیه برای واردات انرژی 
هزینه می کند. نخست وزیر هند اعالم کرد دولت به 
توسعه سوخت مبتنی بر گاز و برقی سازی وسایل 
حمل و نقل متمرکز شده است.همزمان با محدود 
شدن حمایت سرمایه گذاران جهانی از شرکتهایی 
که آالیندگی کربــن باالیی دارنــد، دولت مودی 
شرکتهای هندی را تشویق می کند به جای استفاده 
از سوخت فسیلی، به طور کامل به استفاده از انرژی 
تجدیدپذیــر روی بیاورند. این کشــور قصد دارد 
ظرفیت نیروی تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۳۰ پنج برابر 
کند تا به اهداف کربن زدایی نائل شود.مودی با اعالم 
برنامه میان مدت دولت برای تقویت رشد اقتصادی، 

برنامه زیرســاخت ملی را رونمایی کرد که شــامل 
یکپارچه کردن حمل و نقل اســت.هند که با چین 
برای جذب زنجیره تامیــن جهانی رقابت می کند، 
در تالش برای جذب سرمایه گذاریهای تولید برای 
رشــد اقتصادش در دوران پساکروناست.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، مودی هفته گذشــته خواستار 
هدف گذاری ۴۰۰ میلیارد دالر صادرات در ســال 
مالی جاری شد. صادرات این کشور سال گذشته ۷.۲ 
درصد کاهش داشت و به ۲۹۰.۶ میلیارد دالر رسید. 
این کشور به دنبال منطقی سازی قوانین نیروی کار، 
اصالحات کشاورزی و اصالح قوانین مالیات است تا 

رشد اقتصادی را تقویت کند.

با اجرای رجیستری برای تبلت ها، الزم است کاربران 
پیش از خرید، با ارســال شناســه )IMEI( تبلت به 
کد دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا استعالم اصالت 
کرده و از ثبت بودن تبلت اطمینان حاصل کنند، زیرا 
آنتن تبلت های قاچاق، ۳۰ روز پس از روشن شدن در 
شبکه، قطع می شــود.به گزارش ایسنا، با آغاز فاز دوم 
رجیستری برای همه نشــان های تبلت از ۹ مردادماه 
۱۴۰۰، آنتن تبلت های قاچاق، ۳۰ روز پس از روشن 
شدن در شبکه، قطع می شــود. این موضوع به محض 
قرار گرفتن سیم کارت در تبلت و روشن شدن، در قالب 
پیامکی با سرشماره HAMTA به اطالع فرد می رسد.

برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم 

در این زمینه و بی اهمیت جلوه  دادن پیامک هشــدار 
همتا، نسبت به فروش تبلت قاچاق به مردم اقدام کرده 
و با قطع شدن آنتن تبلت، مردم را دچار مشکل کرده و 
موجب تضییع حقوق آن ها می شوند. بنابراین سامانه 
همتا )هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی( همانند 
توصیه هایــی که به خریــداران گوشــی تلفن همراه 
می شد، به خریداران تبلت نیز توصیه می کند پیش از 
خرید، با ارسال شناسه )IMEI( تبلت به کد دستوری 
hamta.ntsw. ۷۷۷۷* یا ســایت همتا به آدرس#

ir استعالم اصالت کرده و از ثبت بودن تبلت و تطابق 
برند و مدل اعالمی در پاسخ استعالم با تبلت موردنظر، 
اطمینان حاصل کنند.شناســه )IMEI(، یک عدد 

۱۵ رقمی است که روی جعبه تبلت درج شده و برای 
مالحظه آن، نیازی به باز کردن جعبه یا روشن کردن 
تبلت نیست. همچنین در صورت قطعی شدن خرید، در 
حضور فروشنده و به کمک کد فعال سازی شش رقمی 
درج شده روی جعبه یا روی کارت گارانتی، از طریق کد 
hamta. دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا به آدرس

ntsw.ir، تبلت را برای سیم کارت خود در سامانه همتا 
فعال سازی کنند.همچنین توصیه می شود خریداران 
حتما از فروشــگاه های معتبر خرید کــرده و فاکتور 
اســتاندارد دارای شناســه )IMEI( و مهر فروشگاه 
دریافت کنند تا درصورت نیــاز به پیگیری موضوع در 

مراجع نظارتی و قضایی، از آن استفاده شود. 

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه در پی نگرانیها 
نسبت به ســقوط تقاضا برای ســوخت در چین، 
بیش از یک درصد کاهش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت با ۷۵ سنت معادل ۱.۱ 
درصد کاهش، به ۶۹ دالر و ۸۴ سنت در هر بشکه 
رســید. بهای نفت آمریکا با ۷۶ سنت معادل ۱.۱ 
درصد کاهش، به ۶۷ دالر و ۶۸ سنت در هر بشکه 
رسید.آمار نشان داد برخالف انتظارات، رشد تولید 
کارخانه ای و خرده فروشی چین در ژوییه ضعیف 
شد که تحت تاثیر موج جدید شیوع ویروس کرونا 

و پیامدهای ســیل بر فعالیت تجاری بوده است.
کلوین وونگ، تحلیلگر بازار شــرکت "سی ام سی 
مارکتس" در سنگاپور گفت: ضعف بهای معامالت 
احتماال ناشی از آمار ضعیفتر از حد مطلوب منتشره 
در چین بود که مصرف کننده بزرگ نفت است. در 
کل قضیه پیک رشد جهانی سخت شده است.در 
ژاپن که چهارمین واردکننــده بزرگ نفت جهان 
است، بسیاری از تحلیلگران رشد اقتصادی مالیم در 
سه ماهه جاری را پیش بینی می کنند زیرا تجدید 
محدودیتهــای اضطراری برای مقابلــه با افزایش 

آمار ابتال روی هزینه مصرفــی تاثیر منفی خواهد 
گذشت.موسسه مودیز اعالم کرد انتظار داریم رشد 
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم تحت 
فشار بماند زیرا هزینه و تولید در بحبوحه اختالالت 
ناشی از پاندمی، در کشمکش خواهد ماند.بر اساس 
گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 
رشد تقاضا برای نفت در ژوییه معکوس شد و نرخ 
رشد تقاضا تا پایان سال ۲۰۲۱ به دلیل شیوع نوع 
شدیدا مسری کرونای دلتا و افزایش ابتال به کووید 

۱۹ آهسته خواهد شد.

 ACWA شرکت آرامکو به گروهی از شرکتها شامل
Power برای ســاخت نیروگاه خورشــیدی یک 
میلیارد دالری در عربســتان ســعودی پیوست.به 
گزارش ایســنا، آرامکو ۳۰ درصد ســهم در پروژه 
خورشیدی سدیر خواهد داشت در حالی که شرکت 
ACWA و شــرکت هولدینگ آب و برق هر یک 
 ACWA ۳۵ درصد سهم خواهند داشت. شرکت
که ۵۰ درصدش متعلق به صندوق سرمایه دولتی 
عربستان سعودی است، اعالم کرد با وام دهندگان 
در خصوص پروژه ۱۵۰۰ مگاواتی به توافق رسیده 

است.عربستان سعودی در گذار از سوخت فسیلی به 
سمت انرژی پاک به کندی عمل کرده است. شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
در آوریل از پروژه سدیر خبر داده و اعالم کرده بود 
هنگامی که فعالیتش را شــروع کنــد، بزرگترین 
نیروگاه خورشیدی عربستان سعودی خواهد بود. 
این نیروگاه در نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ تولید برق را 

آغاز می کند.
همسو با حرکت اقتصادهای جهان به سوی استفاده 
از انرژی سبزتر، شرکت آرامکوی سعودی به همراه 

صندوق سرمایه گذاری دولتی، به دنبال هزینه در 
پروژه های انــرژی تجدیدپذیر اســت. امین ناصر، 
مدیرعامل آرامکو هفته گذشــته اظهــار کرد که 
این شرکت با وجود ســرمایه گذاری برای افزایش 
ظرفیت تولید و صادرات نفت، در حال بررسی تولید و 
صادرات هیدروژن است.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
بانکهای متعدد شامل گروه میزوهو فایننشیال، بانک 
ریاض، بانک توسعه کره، شرکت سرمایه گذاریهای 
نفتی عرب، بانک الراجحی و استاندارد چارترد این 

پروژه را تامین مالی می کنند.

در حالی که به نظر می رســد اوضاع برای خودروهای برقی و بازارشــان خوب باشد اما 
صاحبان پمپ بنزین ها برای متقاعد شــدن در خصوص هزینه های نصب شــارژرهای 
خودروهای برقی مشکل دارند زیرا اقتصاد چنین کاری منطقی نیست.به گزارش ایسنا، 
دو سوم آمریکایی ها به خودروهای برقی عالقمندند و فروش خودروهای برقی در نیمه 
اول امسال به بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه رســید.طبق مقاله ای که اخیرا در روزنامه وال 
استریت ژورنال منتشر شده است، بعضی از صاحبان پمپ بنزین ها شارژرهای خودروی 
برقی را اضافه کرده اند تا سهم بازارشان در آینده تحت نفوذ خودروهای برقی را تضمین 
کنند اما بسیاری دیگر به ســختی می توانند بیش از ۱۰۰ هزار دالر هزینه برای خرید و 
نصب یک دستگاه شارژ را توجیه کنند.با وجود وعده دولت بایدن برای نصب ۵۰۰ هزار 
جایگاه شارژ خودروی برقی در سراسر ایاالت متحده، این یکی از نمونه های فراوان دور 

باطلی اســت که صنعت خودروی برقی در آن گرفتار شده است.طبق آمار، حدود ۱۵۰ 
هزار جایگاه سوخت در آمریکا وجود دارد. بنابراین برنامه های دولت فوق العاده به نظر 
می رســند. اما این برنامه برای پمپ بنزین ها چالش برانگیز خواهند بود. صاحبان پمپ 
بنزین ها هنوز تمایلی به صرف هزینه برای افزودن شارژر خودروی برقی ندارند. دلیل این 
بی رغبتی ممکن است سهم بســیار اندک خودروهای برقی از مجموع فروش خودروها 
باشد. بنابراین هر گونه سرمایه گذاری که برای نصب جایگاه شارژ انجام می گیرد زمان می 
برد تا به سوددهی برسد. خودروسازان و دولت آمریکا اهداف بلندپروازانه ای دارند و برای 
رساندن فروش خودروهای برقی به ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل فروش خودرو در آمریکا تا سال 
۲۰۳۰ هدف گذاری کرده اند. خودروسازان برای رسیدن به این هدف ۳۳۰ میلیارد دالر 
هزینه خواهند کرد. با این حال مصرف کنندگان همچنان نگران استفاده از خودروهای 

برقی خواهند بود.دلیل معمول این نگرانی هم دسترس پذیر بودن جایگاههای شارژ است. 
حتی اگر بیشتر مردم رفت و آمد روزانه کمتر از میزان برد یک خودروی برقی داشته باشند، 
همچنان می خواهند مطمئن شوند که خودروی برقی آنها را وسط راه بدون باطری نمی 
گذارد.طبق یک بررسی اخیر، دسترسی سریع به جایگاه شارژ خودروی برقی در آمریکا 
کمیاب است. حدود یک دهم از جمعیت ۵۰ شهر بزرگ آمریکا با فاصله پنج دقیقه پیاده 
روی، به یک شارژر خودروی برقی عمومی دسترسی دارند. هنگامی که نیویورک و لس 
آنجلس از این معادله کنار گذاشته شــوند، درصد افرادی که دسترسی سریع به جایگاه 
شارژ خودروی برقی دارند از ۹.۷ درصد به ۶.۲ درصد کاهش پیدا می کند. این امر ممکن 
است صاحبان پمپ بنزین ها را که به دنبال تضمین سهم آینده خود هستند، تشویق کند 
اما مایه یاس رانندگانی است که به دنبال خرید خودروی برقی هستند و همچنین پمپ 

بنزین های کوچکتری که نقدینگی محدودی دارند.البته سوپرمارکتهای بزرگ هم هستند 
که جایگاههای شارژ خودروی  برقی می سازند و بسیاری از صاحبان خودروهای برقی 
می توانند شارژر خانگی داشته باشند. این موضوع برای بکارگیری خودروی برقی خوب 
است اما تصمیم گیری را برای صاحبان پمپ بنزین ها برای سرمایه گذاری شش رقمی 
در جایگاههای شارژ خودروی برقی دشوارتر می کند. آنچه که این وضعیت را از این هم 
دشوارتر می کند این حقیقت است که با شمار اندک خودروهای برقی که در حال حاضر در 
جاده های آمریکا وجود دارند، جایگاههای شارژ فعلی غیرسودآور هستند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، مدیرعامل شرکت پایلوت کو می گوید یک جایگاه شارژ باید ۳۰ درصد زمان 
مورد استفاده باشد تا به سوددهی برسد. در حال حاضر جایگاههای شارژ خودروی برقی 

تنها پنج درصد زمان کار می کنند.

مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای از کاهش دو سوم ســفرهای جاده ای با وسایل 
حمل و نقل عمومی تا روز شنبه هفته آینده خبر داد و 
گفت: از مردم می خواهیم به پایانه های مسافری مراجعه 
نکرده و از ازدحام در این مکان ها خودداری کنند.داریوش 
باقرجوان در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: بر اســاس 
مصوبه ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا باید تمام شقوق 
حمل ونقل، سفرهای خود را  تا یک سوم کاهش دهند 

یعنی تعداد سرویس های ارائه شــده به مسافران تا این 
تعداد کاهش پیدا خواهد کرد تا هر کسی که سفر ضروری 
دارد بتواند کار خود را انجام دهــد و همه نتوانند دراین 
ایام پرمخاطره کرونایی به سفر بروند.وی افزود: در این 
راستا برای هر مســیری تعداد و ظرفیت سرویسی در 
شــرایط عادی در نظر گرفته شده است که کاهش پیدا 
می کند، به عنوان مثال اگر در مسیر تهران-مشهد تعداد 
۵۰۰ سرویس اتوبوس به صورت روزانه پیش بینی کرده 

باشیم آن را به یک سوم یعنی حدود ۱۵۰ سرویس کاهش 
می دهیم و این برنامه به مسافران ابالغ خواهد شد.مدیرکل 
حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ادامه داد: بر این اساس از همه مردم می خواهیم به هیچ 
وجه به پایانه های مسافری و شــرکت های حمل ونقل 
مراجعه نکنند و درخواســت بلیت نداشته باشند چون 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا الزم االجراست و توان 

پاسخگویی با ظرفیت های محدود کنونی وجود ندارد.

آنتنتبلتهایقاچاق،قطعمیشودوارداتانرژیهندصفرمیشود!

آرامکوبهگروهسازندهبزرگتریننیروگاهخورشیدیعربستانپیوستنفتبرنتبهپایین۷۰دالرسقوطکرد

پمپبنزینهایآیندهچهشکلیخواهندبود؟
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمتسیماندربورس
کاالبه2۷تا33هزار

تومانرسید

2۷۰هزارمیلیارد
معوقاتمالیاتی

داریم

سرمقاله

 مشکالت ساختاری
 بازار مسکن

۴۰ درصد مردم مســتاجر 
هستند و مشکالت بسیاری 
در رابطه با قیمت مسکن و 
اجاره بها دارند. هزینه مسکن 
در چند سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته و مردم 
برای تامین ای هزینه ها با چالش های بسیاری روبرو 
شده اند. اینکه برای اجاره ها سقف تعیین شود خب 
مشخص است که جوابگو نخواهد بود. در دو سال 

اخیر شرایط ...

  میثم مهرپور، کارشــناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
2

2

چشمانداز
بازارارز

افزایشفروش
خودروسازها

خانه سازی ارزان در دولت جدید محقق می شود؟

مسیر خروج  مسکن  از     رکود
صفحه3

صفحه3

سونامی گرانی لبنیات 
قیمت برخی محصوالت لبنی   بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت

به نظر می رسد تا زمانی که تکلیف برجام روشن نشود 
بازار ارز در قدم برداشتن به سمت کانال های حساس 
محتاط تر شــود.مگر اینکه عالمتی داده شود که این 
محافظه کاری از بین برود.به گزارش اقتصاد نیوز، بازار ارز 
در هفته اخیر نوسانی ظاهر شد این نوسان در آخرین روز 
کاری رسمی بازار نیز ادامه داشت  و در انتهای معامالت 
با افزایش ۴۰۰ تومانی ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رســید. 
بخشی از دلیل نوسان به چهار دلیل بازمیگشت که در 
روزهای گذشته وجود داشت. مثل پیشروی طالبان در 
افغانستان، بخشی نیز به دلیل بحث های مناسبتی مانند 
تاسوعا و عاشورا و   سفر به عراق را بیشتر کرده است.بازار 
ارز ایران از روزی که پیشروی طالبان شروع شد نسبت 
به تحوالت این کشور حساس شد. افغانستان یک بازار 

دو میلیارد دالری برای ...

بررســی ها بیانگر این اســت که رشــد تولیــد صنعت 
خودروسازی بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در تیرماه سال جاری داشته 
و موجودی انبار خودروسازان نیز کاهش یافته است که 
حاکی از افزایش فروش محصــوالت این صنعت دارد. به 
گزارش ایسنا، پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد که روند صعودی رشــد تولید در 
بخش صنعت در چهارمین ماه ســال جاری تداوم پیدا 
نکرده و شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در تیر 
ماه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
قابل مالحظه ای داشته است. اما شاخص تولید صنعتی 
در تیرماه ۲٫۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته که کمترین نرخ رشــد در ۱۲ ماه اخیر بوده است. 

از سوی دیگر...

فرصت
آزمونوخطا
نداریم
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شافعی در دیدار با وزیر پیشنهادی صمت:



اقتصاد2
ایران وجهان

شافعی در دیدار با وزیر پیشنهادی صمت:
فرصت آزمون و خطا نداریم

رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت: شــاید فرصت 
زیادی برای حل مسائل اقتصادی نداشته باشیم 
از ایــن رو باید از همین فرصت باقــی مانده برای 
هم افزایی توانمندی ها و بهبود شرایط اقتصادی 
استفاده کنیم.به گزارش صدا و سیما، غالمحسین 
شافعی که به همراه اعضای هیئت رئیسه و معاون 
اتاق بازرگانی ایــران میزبان ســید رضا فاطمی 
امین وزیر پیشــنهادی صمت در اتــاق ایران بود 
اظهار داشــت: به طــور حتم دولت ســیزدهم با 
چالش های بزرگ روبرو خواهد بــود و ما در اتاق 
بازرگانــی اعتقاد داریم که شــاید فرصت زیادی 
برای حل مســائل اقتصادی نداشته باشیم از این 
رو باید از همین فرصت باقی مانده برای هم افزایی 
توانمندی ها و بهبود شــرایط اقتصادی استفاده 
کنیم، زیرا امکان آزمون و خطا نداریم.رئیس اتاق 
بازرگانی ایران اضافه کرد: جنــاب آقای فاطمی 
امین شما سال های سال عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی و در سازمان اقتصادی آستان قدس 
رضوی هم بودید، به اســتناد آن می توان شما را 
به عنوان فعال اقتصادی محســوب کرد و قرابت 
شــما را با بنگاه داری برای همه روشن می کند؛ 
این نقطه امیدی برای فعاالن اقتصادی اســت که 
فردی با این مشخصات در جایگاه تصمیم گیری و 
 سیاستگذاری صنعت معدن و تجارت کشور قرار 

می گیرد.

ودیعــه  وام  پرداخــت 
 وارد فــاز اجرایــی شــد
آغاز معرفی متقاضیان به بانکها

معاونــت وزیــر راه و شهرســازی گفــت: تمامی 
متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به انتخاب بانک 
عامل پرداخت کننده تســهیالت اقــدام کنند.به 
گزارش وزارت راه و شهرســازی، معاونت مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازی در اطالعیه ای 
با اشاره به راه اندازی مجدد سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن و امکان انتخاب بانک عامل پرداخت کننده 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن در زمان ثبت نام 
جزئیات آن را اعالم کرد.در متن اطالعیه آمده است: 
در راستای تسهیل و تســریع در فرآیند پرداخت 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن تمامی متقاضیان 
دریافت این تســهیالت با مراجعه به سامانه طرح 
http://tem.mrud. اقدام ملی مسکن به نشانی

ir در هنگام ثبت نام نســبت به انتخاب بانک عامل 
پرداخت کننده تسهیالت نیز اقدام کنند.الزم به ذکر 
است متقاضیانی که پیش از این نسبت به ثبت نام 
جهت دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن اقدام 
کرده اند نیز باید به مراجعه به سامانه مذکور بانک 
عامل پرداخت کننده تسهیالت را انتخاب کنند.وی 
گفت: شما احاطه باالیی به بخش خصوصی دارید، 
اما نمایندگانی که از وزارت صمت در اتاق بازرگانی 
عضو می شــوند تاکنون عضویت این افــراد نتایج 
خاصی را برای تولید و اقتصاد کشور در پی نداشته 

است که باید در دوره شما این رویه متحول شود.

یک تغییر بورسی از هفته آینده
حداکثر حجم مبنا در بازار پایه فرابورس ایران از دوم 
شهریورماه، )سه شنبه هفته آینده( تغییر می کند.به 
گزارش ایسنا، براساس مصوبه هیات مدیره شرکت 
فرابورس ایران، حداکثر حجم مبنا از روز سه شنبه 
دوم شــهریور ماه ۱۴۰۰ در نمادهــای مندرج در 
بازار پایه فرابورس معادل »نیم درصد سرمایه پایه 
شــرکت« لحاظ خواهد شد.براساس این اطالعیه، 
سایر رویه  های محاسباتی مرتبط با حجم مبنا که در 
این اطالعیه به آن اشاره نشده است، همانند گذشته 
به قوت خود باقی خواهــد ماند.طبق این گزارش، 
حجم مبنا برای تمامی شرکت های بازارهای اول، دوم 
و پایه فرابورس معادل چهار در ده هزار تعداد سهام 
هر شرکت از  ۱۲ اسفندماه سال ۱398 اعمال شد.بر 
این اساس، با موافقت شــورای عالی بورس و اوراق 
بهادار و طبق مصوبه های جلسه هفتم اسفندماه   98 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شده 
بود که برای شرکت های موجود در بازارهای اول، دوم 
و پایه حجم مبنا در هر هفته بر  اساس قیمت پایانی 
سهام در آخرین روز معامالتی هفته قبل محاسبه 
شود.  همچنین در بازارهای اول و دوم، حداقل ارزش 
مبنای قابل اعمال معادل ۵۰ میلیارد ریال است و در 
بازار پایه، حداقل ارزش  مبنای قابل اعمال در تابلو 
پایه زرد معادل ۲۰ میلیارد ریال، در تابلو پایه نارنجی 
معادل ۱۰ میلیارد ریال و در تابلو پایه قرمز  معادل 
پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شد.حجم مبنـــا، 
حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول 
روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس 

سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد.

خبر

به نظر می رســد تا زمانی که 
تکلیف برجام روشن نشود بازار 
ارز در قدم برداشتن به سمت 
کانال های حساس محتاط تر 
شــود.مگر اینکه عالمتی داده 

شود که این محافظه کاری از بین برود.
به گزارش اقتصاد نیوز، بازار ارز در هفته اخیر نوسانی ظاهر 
شد این نوســان در آخرین روز کاری رسمی بازار نیز ادامه 
داشــت  و در انتهای معامالت با افزایش ۴۰۰ تومانی ۲6 
هزار و 9۰۰ تومان رسید. بخشــی از دلیل نوسان به چهار 
دلیل بازمیگشت که در روزهای گذشته وجود داشت. مثل 
پیشروی طالبان در افغانستان، بخشی نیز به دلیل بحث های 
مناسبتی مانند تاسوعا و عاشــورا و   سفر به عراق را بیشتر 

کرده است.

اثر تصرف افغانستان توسط طالبان بر بازار ارز
بازار ارز ایران از روزی که پیشروی طالبان شروع شد نسبت 
به تحوالت این کشور حساس شد. افغانســتان یک بازار 
دو میلیارد دالری برای ایران اســت و یکی از مراجع اصلی 
تامین اسکناس دالر برای ایران. از نظر معامله گران تصرف 
افغانستان و شهرهای مرزی این کشــور با ایران به معنای 
اختالل در صادرات به این کشور است. از این رو با پیشروی 
طالبان در افغانستان قمیت دالر در ایران نیز صعودی بود. 
تنها استثنا در این روزها را باید روز شنبه دانست روزی که 
برخی افغان ها با خرید ریال به قصد مهاجرت به ایران زمینه 
کاهش نوسان در بازار ارز را فراهم کردند. اما در روز گذشته 
شوک تصرف افغانستان به حدی بود که معامله گران نسبت 

به اختالل در یک ورودی ارزی بدبین شوند.

تعطیالت کرونایی
در بازار ارز برخی مجتمع های تجاری مثل پاساژ فردوسی 
به کرات اعالم کرد با هدف رعایت پروتکل های و محدودیت 
های اجتماعی بازار از امروز تعطیل اســت. تعطیلی بازار و 
بانک ها یک عامل کاهشــی در بازار به حساب می آید به 
خصوص که معامله گران تصور می کنند در این روزها به 
دلیل عمق کم بازار امکان کاهش قیمت وجود دارد. با این 
حال حجم تقاضا و سابقه رفتاری قیمت ها در بازار موجب 
شد محدودیت های جدید از امروز نتواند ترمز کاهش قیمت 
ها شــود و معامله گرا تصور می کنند در هفته آتی نوسان 

قیمت دالر ممکن است ادامه یابد.

تعطیالت مناسبتی
معامله گــران در بــازار از ورود تقاضا بــرای دینار عراق 
خبر می دادند. به گفتــه آنان متقاضیان دینار کســانی 
هستند که قصد ســفر به این کشــور در روزهای تاسوعا 
و عاشــورا را دارنــد. به همیــن دلیل نیز قیمــت دینار 

در بازار تقویت شــد. افزایــش تقاضا بــرای دینا عملی 
 دیگری برای نوســان صعودی قیمت ارز در بــازار عنوان 

می شود.

مواضع سیاسی دولت جدید
بازار ارز تصور می کند محمد مخبر در دولت جدید چهره 
کلیدی است. سخنان اخیر او درباره خوش بین نبودن به 
احیای توافق در بازار اثر گذار بود و همین ســخنان کافی 
بود که روند بازار به ســمت مرزهــای جدید حرکت کند. 
جریان صعودی که در روز گذشته با چهار مانع روبرو بود با 
فضای سازی روی سخنان مخبر توانست روند قیمت دالر 
را صعودی کند. به نظر دولتمردان جدید باید در مســائل 

حساس با احتیاط بیشتری سخن بگویند.
این ها موجب نوســان دالر در بازار ارز شدند که هم نوسان 
صعودی داشــتیم و هم نزولــی، ولی در مجمــوع به نفع 

صعودی ها بود.
نکته بازار دیروز صف های خرید دالر صرافی بود. با باال رفتن 

اختالف نرخ این دالر با دالر بازار آزاد، صف های خرید دالر 
صرافی سنگین تر شــدند. اختالف نرخ به 7۰۰ تومان نیز 
می رسید که حاشیه سود نزدیک به یک میلیون و 3۰۰ هزار 
تومانی برای خریداران داشت. در خریدهای سری قبل ارز 
خریداری شده بالفاصله به بازار عرضه می شد اما در خرید 
های جدید ارزهای خریداری شده دپو می شود. این نشان 

می دهد انتظارها در بازار عوض شده است.

پیش بینی بازار ارز در هفته پیش رو
بازار ارز در هفته پیش رو چشم به دو اتفاق در داخل و خارج 
دارد، اتفاق داخل آغاز بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی 
و مواضع آنان در حوزه های مختلف است اگر بازار سیگنال 
قوی در خصوص عدم قطعیت ها دریافت کند طبیعتا در 
پیش روی کند خواهد شد. در حوزه خارجی روند اتفاقات 
منطقه و مواضع کشورهای خارجی در خصوص آینده برجام 
اثر گذار است.اتفاق افغانستان نشان داد دولت جدید آمریکا 
قصد ندارد وارد چالش جدید در خاورمیانه شود اما نکته مهم 
برای بازار، پلن جانشین برای ایران در خصوص احیا نشدن 
توافق هسته ای است. به نظر می رسد تا زمانی که تکلیف 
برجام روشن نشود بازار ارز در قدم برداشتن به سمت کانال 
های حساس محتاط تر شود.مگر اینکه عالمتی داده شود 

که این محافظه کاری از بین برود.
عرضه های بازار ســاز در بازار متشــکل ارزی هم فقط به 
صف مقابل صرافی ها افزوده اســت . به نظر می رشــد در 
برهه کنونی بــازار ارز نیازمند اقدامات میدانی بیشــتری 
است. از جمله این اقدامات می تواند در سیاست ارتباطی 
و تدابیر سیاستی جدید خالصه شود. تیم کنونی یا آینده 
اقتصادی باید سیگنال های روشنی به بازار مخابره کنند 
 و عالوه بر بازار اسکناس در معامالت فردایی بازارساز نقش

 فعالی ایفا کند.

نقش مکمل بازارساز برای مدیریت نوسان قیمت دالر

چشم   انداز  بازار ارز

"افزایش ســقف تســهیالت 
 قرض الحســنه" بــه بانک ها

 رفت
بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای 
پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیالت 
 قــرض الحســنه را بــرای اجرا بــه بانک ها

 ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا، اوایل مرداد ماه سالجاری 
شــورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود 
در دولت دوازدهم، با افزایش سقف تسهیالت 
قرض الحســنه موافقت کرد کــه در پی آن، 
افزایش تســهیالت قرض الحســنه ضروری 
و عــادی بانک ها و بانک های قرض الحســنه 
 تــا مبلــغ ۵۰ میلیــون تومــان صــورت 

گرفت. 
با این مصوبه، سقف تسهیالت قرض الحسنه 
مشاغل اعم از خانگی، ایثارگران و افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و سقف فردی تسهیالت 
قرض الحسنه اعطایی بابت خرید انشعابات و 
توسعه خانگی و کارگشــایی امور کسب وکار 
خرد روســتایی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان 

افزایش یافت. 
عالوه براین، مصوب شــد که سقف فردی و 
مدت بازپرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
مسکن محرومان شــهری برای مددجویان 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی کشور نیز افزایش یابد که 
بر این اساس برای شهرهای کوچک کمتر از 
۲۰۰ هزار نفر، 8۰ میلیون تومان و برای سایر 
شهرها ۱۰۰میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ 

سال تعیین شد.
در این بیــن، بانک مرکزی بــه منظور انجام 
اقدامات الزم در این راستا افزایش سقف فردی 
تسهیالت قرض الحسنه را در بخشنامه ای به 
مدیران عامل بانک هــای دولتی، غیردولتی، 
موسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت دولتی 

پست بانک و بانک مشــترک ایران - ونزوئال 
ابالغ کرد. 

بــازار ۳۷ میلیــارد دالری 
 لوازم خانگی در کشــورهای 

همسایه
مدیرکل صنایــع برق فلزی و لــوازم خانگی 
وزارت صمــت از هــدف گــذاری بــرای 
 صادرات 3۰۰ میلیــون دالری در این حوزه 

خبر داد.
کیوان گــردان در نشســت بررســی پیش 
نویــس برنامــه عملیاتــی توســعه صنعت 
لوازم خانگی که با حضــور علی آقامحمدی 
 عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
و رئیــس گــروه اقتصادی معاونت بررســی 
دفتر رهبــری و مهــدی صادقــی نیارکی 
معــاون امور صنایــع وزارت صمــت برگزار 
شــد، از هدف گذاری برای صــادرات 3۰۰ 
میلیــون دالری در ایــن حــوزه خبــرداد 
و اظهــار داشــت: در ســال گذشــته بیش 
 از ۱۵ میلیــون دســتگاه لــوازم خانگــی

 تولید شد.
وی همچنیــن اشــتغال مســتقیم در این 
حــوزه را 3۰۰ هــزار نفــر اعــالم کــرد و 
گفت: گــردش مالــی ســالیانه در صنعت 
 لــوازم خانگی کشــورمان 6 میلیــارد دالر

 است.
مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمت همچنین بیان کرد: بازار حدود 
37 میلیارد دالری محصوالت لوازم خانگی در 
کشورهای همسایه ظرفیت بسیار خوبی برای 
 ارتقا تولید و صادرات لوازم خانگی کشورمان 

است.
گردان در ادامه بــه تدوین پیش نویس برنامه 
عملیاتی توســعه صنعت لوازم خانگی اشاره 
کرد و افزود: دسترسی مناســب به بازارهای 
محلی منطقه ای و فراملی، امکان تأمین بخش 
قابل توجهی از مــواد اولیه، تنوع محصوالت، 
بومی سازی بخش زیادی از طراحی و دانش 
فنی و اشتغال زایی باال مهمترین مزیت های 
سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه زنجیره 

لوازم خانگی است.
وی همچنین به تشــکیل کارگــروه پایش و 
نظارت بر این برنامه عملیاتی اشــاره داشت و 
گفت: این کارگروه با مسئولیت معاونت امور 
صنایع وزارت صمت و با حضــور نمایندگان 
دستگاه های ذیربط تشــکیل خواهد شد که 
مســئولیت دبیرخانه بر عهــده دفتر صنایع 
 بــرق، فلزی و لــوازم خانگــی وزارت صمت

 است.
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براساس گزارش سازمان امور مالیاتی رقمی حدود ۲7۰ 
هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور داریم که با 
وصول آن می توان بخشی از کسری بودجه را کنترل کرد.

به گزارش تسنیم، از مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین 
راه های تامین مالی دولت یاد می شــود. در حال حاضر 
درآمد مالیاتی دولت در حــدود ۲۵۰ هزار میلیارد پیش 
بینی شده است که به عقیده بســیاری از کارشناسان با 
کنترل فرار های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضروری 
می توان این رقم را تا دو برابر افزایش داد.با توجه به اینکه 
در سال جاری شاهد کسری بودجه سنگین دولت هستیم 
اجرای سامانه جامع نظام مالیاتی و رشد درآمدهای پایدار 
از اهمیت باالتری برخوردار اســت. در کنار این موضوع 
باید به موضوع اصالح ســاختار بودجه توجه داشــت تا 
شاهد بودجه عملیاتی و بدون کسری باشیم.محمدرضا 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در برنامه تهران ۲۰ در پاسخ به سوالی در خصوص 
میزان کسری بودجه گفت: کسری بودجه به عنوان یکی از 

مشکالت اصلی است که می تواند سبب مسائل و مشکالت 
دیگری در اقتصاد کشــور شــود.وی اقزود: در خصوص 
کســری بودجه آن چیزی که مهم به نظر می رسد این 
است که ما ببینیم درآمدهای قابل اتکا چقدر است. اگر 
درآمدهای قابل اتکای بخش مالیاتی را با درآمدهای نفتی و 
درآمدهای انتشار اوراق مقایسه کنیم و مجموع منابع قابل 
اتکا را از غیرقابل اتکا کسر کنیم به عددی در حدود ۴۰۰ 
تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می رسیم.پورابراهیمی با بیان 
برخی از دالیل این کسری بودجه سنگین گفت: از جمله 
دالیل این کسری بودجه این است که سقف تعهدات دولت 
افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر تعهدات سابق دولت که 
سر رسید می شــود نیز باید پرداخت شود. اولین چالش 
دولت سیزدهم در واقع همین موضوع کسری بودجه است.

وصول مطالبات مالیاتی راهکاری فوری برای 
مدیریت کسری بودجه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
خصوص راهکارهای کوتاه مدت برای جبران کســری 
بودجه گفت: یکــی از موضوعاتی که بــه صورت فوری 
می تواند در این بحث کمک کند وصول مطالبات مالیاتی 
کشور است. براساس گزارش سازمان امور مالیاتی رقم این 
معوقات در حدود ۲7۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم 
شامل موارد مختلفی از جمله فرار مالیاتی، احکام حقوقی 
و تعهدات مالیاتی است.وی گفت: امکان وصول هر بخشی 
از این ۲7۰ هزار میلیارد را داشته باشیم، می توانیم از آن 
برای مدیریت کسری بودجه استفاده کنیم. بحث بعدی 
اجرای طرح جامع نظام مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی 

است. بزرگترین چالش ما که می تواند اولویت اول دولت 
آقای رییسی باشد اجرای همین طرح است.  پورابراهیمی 
با بیان اینکه در حال حاضر به همین مقداری که مالیاتی 
می گیریم، گفت: فرار مالیاتی داریم. این اعداد ارتباطی 
به توده ها و اصنــاف ندارد چرا که مجمــوع مالیاتی که 
آنها پرداخت می کنند از 3.۵ تا ۴ درصد کل درآمدهای 
مالیاتی بیشتر نمی شود.وی ادامه داد: براساس قانون پایانه 
فروشگاهی سامانه مودیان، دولت مکلف شده است تمام 
تراکنش هایی که از طریق دستگاه های پز صورت می گیرد 
رصد کند و لینک آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد. اما در 
حال حاضر در حدود 6 ماه از ۱۵ ماه مهلت تکلیف قانونی 
برای اجرای این قانون گذشــته است.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: حدود ۱۰ میلیون 
دستگاه پز در کشور وجود دارد که ۴ میلیون از این تعداد 
اصال به سازمان امور مالیاتی متصل نیست. مسلم است در 
اقتصاد کشوری که این همه ظرفیت دارد شما نمی توانید 

به این صورت درآمد پایدار مالیاتی داشته باشید.

آخرین آمار حاکی از آن است که قیمت اوراق مسکن نسبت به 
حدود دو هفته قبل کمی افزایشی بوده است؛ به طوریکه متاهل 
های تهرانی دو هفته قبل با پرداخــت پرداخت ۲8 میلیون 
و 6۰8 هزار تومان، می توانســتند وام ۲۴۰ میلیون تومانی 
بگیرند، درحالی که در حال حاضر باید برای دریافت این وام 
۲9 میلیون و 8۰8 هزار تومان پرداخت کنند.به گزارش ایسنا، 
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که 
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین  و اردیبهشت ماه 
ماه 6۰ هزار و 7۰۰ و در خرداد ســال ۱399، 6۱ هزار و ۲۰۰ 
تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیرماه سال گذشته با قیمت 6۱ هزار و ۵۰۰تومان، 
در مردادماه 6۱ هزار تومان و در شهریورماه 6۱ هزار  و 9۰۰ 
تومان داد و ستد می شود.این اوراق درهر کدام از ماه های مهر، 
آبان  و آذرماه سال ۱399 نیز به ترتیب  6۱ هزار تومان، 6۱ هزار 
و ۱۰۰ تومان و 6۱ هزار تومان قیمت دارند.اوراق تسهیالت 

مسکن در دی  سال گذشته با قیمت 6۱ هزار و ۲۰۰ تومان، در 
بهمن ماه با قیمت 6۱ هزار و ۱۰۰ تومان و در اسفندماه با قیمت 

6۱ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن در سه ماه نخست سال جاری
این اوراق در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با قیمت 6۱ هزار و 
۴۰۰، در اردیبهشت سال جاری با قیمت 6۱ هزار و 3۰۰ و 
در خردادماه سال جاری نیز با قیمت 6۲ هزار و ۱۰۰ تومان 
معامله می شود که این گزارش بر اساس قیمت خردادماه 

نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
براین اســاس، با توجه به این که مجردهای ساکن تهران 

می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 
که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ 
میلیون تومان جعاله می شود،  برای دریافت ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 6۲ هزار و ۱۰۰ تومانی، 
۱۲ میلیون و ۴۲۰هزار تومان می شود.همچنین با در نظر 
گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعالــه که برای آن باید 8۰ 
ورق به مبلغ  چهار میلیــون و 968 هزار تومان خریداری 
کنند مجموع هزینه خرید اوراق بــه ۱7 میلیون و 388 
هزار تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز برهمین اساس 
می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 
توان وام جعاله دریافت کننــد؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ 

برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۴ 
میلیون و 8۴۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه چهار 
میلیون و 968 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 8۰ 
ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند در مجموع باید ۲9 

میلیون و 8۰8هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تســهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیــش از ۲۰۰ هزار نفر بــه 8۰ میلیون تومان 
رسیده اســت که برای آن باید ۱6۰ برگه خریداری شود 
که هزینه آن 9 میلیــون و 936 هزار تومان اســت.این 
وام برای سایر مناطق شــهری 6۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده اســت که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری 
 شــود که هزینه آن هفــت میلیون و ۴۵۲هــزار تومان 

می شود.

رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان 
گفت: وضعیت تولید سیمان تغییر چندانی نکرده است، 
با همان روند گذشته از ۱۴ تیر ما برق برای تولید نداریم 
و در بهترین حالت سیمان تولید شده 3۰ درصد ظرفیت 
است.رضا جمارانیان در گفت  وگو با ایلنا، در مورد آخرین 
وضعیت تولید و بازار سیمان اظهار کرد: وضعیت تولید 
سیمان تغییر چندانی نکرده است، با همان روند گذشته از 
۱۴ تیر ما برق برای تولید نداریم و در بهترین حالت سیمان 
تولید شده 3۰ درصد ظرفیت تولید است. متاسفانه وزارت 
نیرو حتی هیچگونه برنامــه ای مبنی بر اینکه چه زمانی 
برق وصل می شود، هم به ما اعالم نکرده است.وی افزود: 

بر اساس محاسبات فنی که خود آقایان هم از آن اطالع 
دارند، تولیدکنندگان حداقل به 7۰ درصد برق رسانی برای 
تولید نیاز دارند. با اینکه جلســات زیادی در این مورد در 
دستگاه های مختلف برگزار شده، هنوز هیچ اتفاق خاصی 
در مورد برق رسانی به کارخانجات سیمان نیفتاده است.

رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان 
در ادامه با اشاره به عرضه ســیمان در بورس کاال گفت: 

توزیع ســیمان در بورس کاال در حال انجام است، شنبه 
هفته گذشته عرضه انجام شد و عرضه این هفته هم شنبه 

و یکشنبه خواهد بود.
وی افزود: هفته گذشته هر پاکت سیمان بین ۲7 تا 33 
هزار تومان در بورس کاال خرید و فروش شــد. بنابراین 
قیمت ها در این بازار کاهش زیادی داشــته اســت. هر 
کسی هم که بیش از ۱۰ تن سیمان می خواهد می تواند 

مستقیما از بورس کاال خریداری کند. جمارانیان با بیان 
اینکه التهابات در بازار سیمان به شدت کاهش پیدا کرده 
است، تصریح کرد: معامالت بازار بورس نشان می دهد که 
قیمت ها نسبت به افزایش غیرمعقولی که داشت، کاهش 

پیدا کرده است.
وی با تاکید بر نقش مثبت عرضه کاال در بورس خاطرنشان 
کرد: عرضه در بورس کاال نه تنها برای سیمان بلکه برای 
همه صنایع دیگر می تواند اتفاق مثبتی باشد.رییس هیئت 
مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان یادآور شد: هرجا 
که نظام عرضه و تقاضا را کنار می گذاریم، ضربه می خوریم 
و تنها راهی را برای رانت و فساد یک عده درست می کنیم.

بررسی ها بیانگر این است که رشد تولید صنعت خودروسازی 
بیشــترین اثر مثبت را بر رشــد شــاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی در تیرماه سال جاری داشته و موجودی 
انبار خودروسازان نیز کاهش یافته است که حاکی از افزایش 
فروش محصــوالت این صنعــت دارد. به گزارش ایســنا، 
پژوهشــکده پولی و بانکی کشــور در گزارش ماهانه خود 
اعالم کرد که روند صعودی رشد تولید در بخش صنعت در 
چهارمین ماه سال جاری تداوم پیدا نکرده و شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در تیر ماه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش قابل مالحظه ای داشته است. 
اما شــاخص تولید صنعتی در تیرماه ۲٫۵ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داشته که کمترین نرخ رشد در 
۱۲ ماه اخیر بوده است. از سوی دیگر، بررسی رشد صنایع 

نشان می دهد که رشد تولید صنعت خودروسازی بیشترین 
تاثیر را بر  مثبت شدن شــاخص کل داشته و صنایع فلزات 
اساســی و کانی های غیرفلزی دو صنعتی بودند که رشــد 
شــاخص تولید آنها در تیرماه منفی شده است و بیشترین 

سهم را در کاهش رشد تولید صنعت داشتند.

عامل کاهش رشد تولید در صنایع 
البتــه ایــن کاهــش رشــد می تواند تحــت تاثیر 
محدودیت های اعمال شده در ماه گذشته بر تامین 
برق صنایع فوالد و ســیمان که زیربخش دو صنعت 
فوق الذکر هستند، باشد.همچنین، بررسی عملکرد 

شرکت ها نشان می دهد که بخش عمده ای از کاهش 
رشد تولید در تیر ماه به رشــد منفی ۲٫3 درصدی 
تولید در شــرکت های صادرات محــور برمی گردد 
که این رشد منفی در یک ســال اخیر بی سابقه بوده 
است.عالوه بر این، بررســی تغییرات موجودی انبار 
محصوالت نهایی این شــرکت ها نشان می دهد که 
شــاخص موجودی انبار در صنعــت در دو ماه تیر و 
خرداد افزایش در موجودی انبار را نشان می دهد که 
همزمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید در تیر 
ماه می تواند نشانه هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در 

ماه های آتی باشد.

وضعیت انبار صنایع بورسی 
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی کشور، 
به بررســی جزئیات تغییرات موجــودی انبار محصوالت 
شرکت های صنعتی پرداخته شده است،  زیرا عالوه بر اینکه 
تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید ارائه می دهد و شاهدی 
از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می کند، می تواند در پیش بینی 
روند آتــی تولید نیز کمــک کند.براین اســاس، صنعت 
محصوالت شــیمیایی که در ماه های اخیر همواره کاهش 
در موجودی انبار را تجربه کــرده بود، در تیرماه با افزایش 
در موجودی انبار مواجه شده است. با توجه به رشد مثبت 
نزدیک به صفر این صنعت در این ماه و افزایش ۴.3 درصدی 
موجودی انبار آن می توان گفت که فروش شرکت های این 

صنعت نسبت به مدت مشابه کاهش اندکی یافته است. 

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

۲۷۰هزار میلیارد   معوقات مالیاتی    داریم

رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان سیمان 

قیمت سیمان در بورس کاال به ۲۷ تا 33 هزار تومان  رسید

افزایش فروش خودروسازها 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۷۶ دالر و ۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۲ تومان است.
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مشکالت ساختاری بازار مسکن
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی 

40 درصد مردم مستاجر هستند و مشکالت بسیاری در رابطه با قیمت مسکن و اجاره بها دارند. هزینه مسکن در چند سال اخیر رشد بی سابقه ای داشته و مردم برای تامین ای هزینه ها با چالش های بسیاری روبرو شده اند. 
اینکه برای اجاره ها سقف تعیین شود خب مشخص است که جوابگو نخواهد بود. در دو سال اخیر شرایط کرونایی شاهد هستیم که این سقف تعیین شده رعایت نشده است. هیچ بازاری از تعیین دستوری قیمت پیروی نخواهد کرد و تجربه دو 
ساله بازار مسکن از این قیمتگذاری گویای این واقعیت است. به هر حال این راهکار راهکاری برای بلندمدت نیست و برای شرایط کرونایی اتخاذ شده و همین که در این مدت نیز رعایت نشده است می تواند تجربه ای برای عدم بکارگیری آن برای 

طوالنی مدت باشد. 
بخش قابل توجهی از بازار مسکن مشکالت ساختاری است که افزایش هزینه های ساخت مسکن هم مطرح می شود. دولت باید فعالیت های سفته بازانه را در بازار مسکن کنترل کند. فعالیت هایی که موجب احتکار در بازار مسکن می شود. دولت، 

نهادهای دولتی و شبه دولتی امالکی را در اختیار دارند که برای افزایش قیمت آنها فعالیت هایی خارج از عرف بازار شکل می گیرد. 
بسیاری از نهادها که صورت های مالی مثبت دارند به دلیل افزایش ارزش امالک آنهاست. نهادهای دولتی و شبه دولتی بر روی بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند و در نابسامانی بازار مسکن نقش زیادی دارند. دولت می بایست با تسهیل ساخت 

و ساز و کاهش هزینه های تولید مسکن زمینه فعالیت را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فراهم کند. حمایت دولت برای ساخت و ساز باید شدت بگیرد و عرضه مسکن افزایش یابد. 
نکته دیگر، ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار خاص در جامعه است که با توجه به نرخ عمومی تورم و به خصوص تورمی که در هزینه های ساخت و ساز در کشور داریم ولی با توجه به شرایط موجود عمالً موضوع مسکن ارزان قیمت قابل تحقق 
نیست. از سوی دیگر اجرای قانون مالیات خانه های خالی هم راهکار دیگری است. اما اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه، چه مسکن و چه مجموعه بازارها جواب بدهد و درست اجرا شود باید روی همه بازارها یک نظارت دقیق اتفاق افتد. اگر 

در نظر بگیریم که مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنیم شاید بتواند در موضوع مسکن تاثیرگذار باشد.

آینده بازار مسکن تا حد زیادی 
به تصمیمــات تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم بستگی دارد. 
در حال حاضــر در بازار اجاره 
بها شاهد رشــد 50 درصدی 
قیمت ها هستیم. خرید مسکن نیز به دلیل قیمت های 
نجومی به صفر رسیده است و مردم برای خانه دار شدن 
امیدی ندارند. باید دید راهکارهای دولت سیزدهم که وعده 

ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است 
موجب ساماندهی بازار مسکن خواهد شد. 

یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: 40 درصد 
مردم مستاجر هستند و مشکالت بســیاری در رابطه با 
قیمت مسکن و اجاره بها دارند. هزینه مسکن در چند سال 
اخیر رشد بی سابقه ای داشته و مردم برای تامین ای هزینه 

ها با چالش های بسیاری روبرو شده اند. 
میثم مهرپور اضافه کرد: بخش قابل توجهی از بازار مسکن 
مشکالت ساختاری است که افزایش هزینه های ساخت 
مسکن هم مطرح می شود. دولت باید فعالیت های سفته 
بازانه را در بازار مســکن کنترل کنــد. فعالیت هایی که 

موجب احتکار در بازار مسکن می شود. دولت، نهادهای 
دولتی و شــبه دولتی امالکی را در اختیار دارند که برای 
افزایش قیمت آنها فعالیت هایی خارج از عرف بازار شکل 

می گیرد.
در حال حاضر متوســط قیمت در تهــران به حدود ۳0 
میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال 
گذشته برابری می کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه 
گذشته صفر بوده اســت. اما نمی توان اینطور تصور کرد 
که در شــش ماهه دوم ســال نیز نرخ تورم مسکن صفر 
خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کالن، 
وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده های 

ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن 
تاثیرگذار است.

اما به باور بســیاری از کارشناســان بازار مسکن، دولت 
ســیزدهم وعده داده تا با ســاخت یک میلیــون واحد 
مسکونی در سال، اوضاع بازار مسکن را به کنترل درآورد. 
رستم قاسمی نیز که از ســوی ابراهیم رئیسیـ  رییس 
جمهورـ  به عنوان وزیر پیشــنهادی راه و شهرســازی 
به مجلس معرفــی شــده، در توئیتی بــر اولویت قرار 
دادن بازار اجاره تاکید کرده اســت. حــال باید منتظر 
 بمانیم تا عملکــرد دولت رئیســی را در بازار مســکن

 شاهد باشیم. 

خانه سازی ارزان در دولت جدید محقق می شود؟

مسیر خروج  مسکن  از     رکود
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بررســی ها از بازار کاالهای 
اساسی نشان می دهد قیمت 
لبنیات در هفته گذشته 50 
درصد افزایش یافته اســت. 
افزایش خودســرانه قیمت 
برخی لبنیات دور از چشم سازمانهای نظارتی موضوع 
جدیدی نیست و در ماههای گذشته شاهد رشد بی 
سابقه قیمتی این اقالم بوده ایم. اینکه قیمت ها در این 
بازار هفته ای افزایش دارد نشــان می دهد هیچ گونه 
نظارتی بر عملکرد شرکتهای تولیدکننده وجود ندارد. 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی ایران در این رابطه 
می گوید: افزایش قیمت لبنیات موجب خواهد شد که 
میزان مصرف مواد لبنی مورد نیاز مردم کاهش یابد. 
علی احســان ظفری اضافه کرد: مصرف شیر از مواد 
اساسی مور نیاز مردم است و مردم مجبورند لبنیات 
بخرند و به این ترتیب ناچار به کم کردن دیگر هزینه های 

زندگی خود می شوند.
در نیمه تیرماه دامداران نسبت به قیمت شیر خام، در 
سراسر کشور اعتراض کردند؛ بر اساس آخرین مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار آبان ماه سال ۹۹، قیمت شیر خام 
چهار هزار و 500 تومان اعالم شــده بود که به گفته 
دامداران با توجه به افزایــش چند برابری هزینه های 
تولید، منجر به ضرر دهی آن ها شــده بود. در حالی 
که تغییر نکردن قیمت شــیر خام تولید کننده ها را 
در شرایط زیان دهی قرار داد، شاهد کشتار دام مولد 
اقتصادی بودیم که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور 

است.
در همین رابطه محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی اعالم کرد: وضعیت کنونی 
صنعت لبنیات به معنی عبور زنجیره صنعت لبنیات از 
قیمت گذاری دستوری و توافق غیر رسمی نظام عرضه 
و تقاضاست. بر اســاس برآورد های انجام شده حدود 
۲0 درصد به قیمت محصوالت لبنی اضافه شده و این 
درحالی است که اگر قرار بود قیمت گذاری دستوری 

ادامه داشته باشد، احتماال شــاهد افزایش حدود ۶0 
درصدی محصوالت می بودیم. این در حالی است که 
هنوز خرید شــیرخام با قیمت ۶ هزار و 400 تومان 
به طور کامل محقق نشــده و اگر محقق شود حدود 
۲0 درصد دیگر نیز به قیمت محصوالت لبنی اضافه 

خواهد شد.
بنی طبا با بیان اینکه پیش بینی می شود با آزادسازی 
صادرات کره حیوانی و حذف عوارض خروج شیرخشک 
صنعتی، قیمت شیرخام به بیش از ۷000 تومان نیز 
برسد، گفت: افزایش قیمت شــیرخام، خارج از اراده 
کارخانه های صنعت لبنیات است، اما چون فضا میان 
شرکت ها رقابتی است و از حالت قیمت گذاری دستوری 
خارج شده اســت، افزایش قیمت ها همواره کمتر از 
پیش بینی ها خواهد بود؛ هرچند عالج کار نه در سرکوب 
قیمت و رقابت، بلکه در تقویت قدرت خرید مردم است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی ایران در این رابطه 
به "کسب و کار" گفت: افزایش قیمت لبنیات موجب 

خواهد شد که میزان مصرف مواد لبنی مورد نیاز مردم 
کاهش یابد. علی احسان ظفری اضافه کرد: مصرف شیر 
از مواد اساســی مور نیاز مردم است و مردم مجبورند 
لبنیات بخرند و به این ترتیب ناچار به کم کردن دیگر 

هزینه های زندگی خود می شوند.
وی با بیان اینکه شاهد افزایش 54 درصدی قیمت شیر 
هستیم اظهار داشت: این اتفاق باعث باال رفتن قیمت 
فرآورده های لبنی و کاهش تولید و تعطیلی کارخانه ها 
خواهد شد.افزایش قیمت باعث می شود چون مردم 
منابع مالی و توانایی برای جبران این افزایش قیمت 
را ندارند قدرت خرید آنان کاهش پیدا کرده و مصرف 

خانوارها در بخش لبنیات کاهش یابد.
وی ادامه داد: اگر دامداران و کارخانه ها خواهان افزایش 
قیمت شــیرخام و محصوالت لبنی باشند، بخشی از 
مصرف کنندگان را از دست می دهند چرا که در شرایط 
فعلی اقتصاد بخشی از دهک های جامعه قدرت خرید 

الزم برای گرانی مجدد را ندارند.

رئیس هیات مدیره اتحادیــه های تعاونی لبنی ایران 
گفت: این اتفاق تولید کارخانه در مقایسه با قبل را ۳0 
تا 40 درصد کاهش می دهد و در نهایت سبب تعطیلی 
کارخانه ها و متوقف شدن چرخ تولید خواهد شد. وی 
با بیان اینکه افزایش قیمت مواد لبنی باعث کوچک 
شدن سفره خانوارها و آسیب رسیدن به سالمت جامعه 
خواهد شد گفت: از ســوی دیگر با توجه به اینکه در 
چنین شرایطی مصرف پائین آمده و تولیدکننده خود 
را باالجبار کنار می کشد، دامدار نمی تواند شیر تولیدی 
را به فروش برساند و این مساله زیان زیادی را متوجه 

آن می کند.
ظفری با بیان اینکه ما قبول داریم علوفه گران اســت 
اما قرار نیست بار گرانی علوفه روی دوش مردم باشد 
و آنها تاوان آن را بدهند گفت: برای حل مشکل دولت 
وظیفه دارد از طریق تامین نهاده های دامی با ارز 4۲00 
تومانی که در اختیار واردکنندگان قرار داده، خوراک 

دام را تامین کند.

قیمت برخی محصوالت لبنی تا بیش از ۵0 درصد افزایش یافت

سونامی گرانی لبنیات 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی از رشد 8 
درصدی تولید هویج در سال جاری خبر داد و گفت: رقبت 
بازارهای صادراتی کشورهای عراق و روسیه به خرید هویج 
از ایران افزایش یافته است.حسین اصغری با تاکید بر تاثیر 
میوه و سبزیجات در حفظ سالمتی و ارتقاء سیستم ایمنی 
بدن، اظهار کرد: به دلیل اهمیت محصوالت سبزی و صیفی 
در سالمت انسان ها خصوصا در شرایط پاندمی کرونا، سال 
۲0۲1 را سال میو ه  و سبزی ها نام گذاری کرده اند.وی ادامه 
داد: اهمیت تغذیه ای این محصوالت در ســالمت و بهبود 
سیستم ایمنی بدن تا حدی است که پزشکان همراه با تجویز 
دارو، رژیم های غذایی حاوی میوه و سبزیجات را به مبتالیان 

به کرونا توصیه می کنند.
اصغری ایران را یکی از کشورهای برخوردار از نعمت تولید 
حجم باالی ســبزیجات عنوان کرد و افزود: در سال زراعی 
جــاری )1۳۹۹-1400( در مجموع ۲8.8 میلیون تن انواع 
سبزی و صیفی در عرصه های زراعی کشور تولید شده است، 
که این مقدار محصول عالوه بر تامین نیاز تازه خوری و صنایع 
تبدیلی داخلی، در حجم باالیــی به بازارهای خارجی صادر 
شده است.وی یادآور شــد: در سال 1۳۹۹، 4.5 میلیون تن 
سبزی و صیفی با ارزآوری حدود 1.۳ میلیارد دالر به خارج 
از کشــور صادر شده اســت. اصغری مهمترین سبزیجات 
تولیدی کشور هم از نظر سطح زیر کشت و هم از نظر تولید 
را سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز عنوان کرد و گفت: البته 

محصوالتی مانند هندوانه، خیار و خربزه نیز ســطح قابل 
توجهی از تولید و صادرات محصوالت صیفی و جالیزی کشور 
را به خود اختصاص داده اند.وی درباره دلیل افزیش تقاضا برای 
محصول صیفی هویج در کشور، اظهار کرد: این روزها به دلیل 
شدت گرفتن شیوع  کرونا توصیه به مصرف هویج مانند سایر 
محصوالت سبزی و صیفی افزایش یافته است، این توصیه ها 
تقاضای زیادی در بازار برای این محصول ایجاد کرده است.

اصغری تصریح کرد: در سال زراعی گذشته از حدود 11 هزار 
هکتار مزارع هویج حدود 500 هزار تن محصول تولید و به 
بازار عرضه شده اســت که این مقدار در سال جاری حدود 
8 درصد افزایش یافته است.به گفته مدیرکل دفتر سبزی 
و صیفی وزارت جهاد کشــاورزی؛ با توجه به میزان تولید 
هویج در سال جاری نگرانی درباره تامین بازار به رغم افزایش 
تقاضا وجود ندارد و به زودی قیمت ها متعادل تر می شود.وی 
افزود: سطح زیر کشت هویج در کشور 1۲ هزار هکتار است و 
پیش بینی می شود از این سطح 550 هزار تن محصول تولید و 
به بازار عرضه شود.اصغری استان های عمده تولیدکننده هویج 
در کشور را خوزستان، لرستان، فارس و آذربایجان شرقی نام 
برد.وی ادامه داد: در حال حاضر هویج از استان لرستان، اقلید 
استان فارس و بناب اســتان آذربایجان شرقی و کمی نیز از 
استان اصفهان به بازار عرضه می شود.اصغری همچنین از 
افزایش رقبت بازارهای صادراتی کشورهای عراق و روسیه به 

خرید هویج از ایران خبر داد.

دبیر کانون مرغداران کشــور با بیان این که ارز 4۲00 
تومانی به نام تولیدکنندگان و به کام دیگران است گفت: 
مرغداران خواستار پایان دادن به سیاست ارز ترجیحی 
بــرای واردات نهاده هســتند.پرویز فروغی دبیر کانون 
مرغداران کشــور گفت: انجمن طیور ایران در نامه ای 
به رئیس جمهور، خواســتار پایان دادن به سیاست ارز 
ترجیحی و اختصاص دالر 4۲00 تومانی برای واردات 
نهاده خوراک دام شد.فروغی گفت: ارز ترجیحی به نام 
تولیدکنندگان و سودش به کام دیگران شد دولت با ارز 
ترجیحی 4۲00 قیمت مرغ از تولید حدود 1۷ هزار تومان 
طلب می کند در صورتیکه مرغداران نهاده های دامی را از 
بازار آزاد تهیه می کنند و قیمت تمام شده حدود ۲۲ هزار 

تومان می شود پس حذف آن به سود ماست.
وی افزود: مرغداران کشــور پس از گذشــت سالها از 
اختصاص ارز 4۲00 تومانی برای واردات نهاده خوراک 
دام و طیور، به این نتیجه رســیده اند که این ارز نه تنها 
هیچ سودی برای تولید نداشته، بلکه موجب ضرر و زیان 
و هزاران میلیارد تومان فساد و رانت شده که دود آن به 
چشم تولید کننده و مردم رفته است.دولت به بهانه اینکه 
اگر ارز 4۲00 تومان از واردات حذف شــود، قیمت ها 
افزایش های زیادی خواهد داشت، همچنان به تخصیص 

این ارز یارانه ای ادامه می دهد.

وی افزود: اعضای انجمن طیور و شماری از تشکل های 
زیرمجموعه آن، در نامه ای به رئیس جمهور خواســتار 
حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شده و در توصیف 
نتایج آن نوشته اند: »نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان برنداشت، بلکه زمینه  های انحراف، 
فساد و ســوداگری را در تمام زیربخش های خصوصی 
و دولتی فراهم آورد.«فروغی با اشــاره به اینکه اعضای 
انجمن طیور ایران معتقدند یارانه را به جای واردات باید 
به تولیدکننده و مصرف کننده )دهک های آسیب پذیر( 
اختصاص داد تا پرونده قیمت گذاری دولتی و دستوری و 
ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود. گفت: در طی دو 
سال گذشته وجود رانت و فساد در واردات خوراک دام 
و طیور که ساالنه بیش از 4.5 میلیارد دالر از کشورهای 
دیگر وارد می شود، باعث شــد نه تنها تولیدکنندگان 
از برکات این ارز ترجیحی برخوردار نشــود، بلکه روز به 
روز بر آشــفتگی بازار نهاده و مرغ هم اضافه شود.پرویز 
فروغی دبیر کانون مرغداران کشور در پایان تاکید کرد: 
به نظر می رســد، جرات تولیدکنندگان و ارزیابی آنها از 
مسئله ارز ترجیحی نسبت به دولت بسیار دقیق تر است 
و کاری را که دولت سالها جرات و شهامت اجرا را ندارد و 
یا نمی خواهد اجرا کند را خود تولیدکنندگان به صورت 

شفاف طلب می کنند.

رئیس اتحادیه کفش هاي ماشیني تهران بزرگ  ترین مشکل 
و مانع پیش روي صنعت تولید کفــش را نبود مواد اولیه با 
کیفیت و مناسب عنوان و تاکید کرد: براي تولید محصوالت 
رقابتي و صادراتي و مورد نظر مشتري باید طراحي و مدل 
و تنوع گســترش پیدا کند.علي اژدرکش،رئیس اتحادیه 
کفش هاي ماشیني تهران با تاکید بر اینکه باید استانداردها 
حفظ شود، ادامه داد: الزم اســت که کیفیت مواد اولیه را 
حفظ کنیم اما وقتي مواد اولیه امروز موجود است و فردا با 
همان قیمت پیدا نمي شود و بعضا با سه برابر افزایش قیمت 
مواجه میشویم، مسلما نمیتوانیم ارزش افزوده داشته باشیم 
و کاري که الزم اســت را روي محصول انجام دهیم. پس 
به دلیل اینکه کیفیت و تنوع نداریم، قیمت محصول هم 
غیرقابل کنترل مي شود.او با بیان اینکه این محصول چه 
در صادرات چه در بازار داخلي نیازمند مواد اولیه مناسب، 
مرغوب و متنوع فراوان است، ادامه داد: یکي از مشکالت ما 
این است که مثال قیمت مواد اولیه که در دنیا یک دالر است، 
در ایران معادل ۲5 هزار تومان است؛ اما ما با آن قیمت، مواد 
را به دست نمي آوریم بلکه 40 تا 45 هزار تومان هزینه مي 
کنیم.به علت مشکالتي که در تحویل و کمبود ارز وجود 
دارد، قیمت تمام شده باال میرود، فضاي رقابتي را از دست 
مي دهیم و تولیدکننده سمت مواد ارزان تر و بي کیفیت 
مي رود. بنابراین براي رونق تولید نباید از ورود مواد اولیه 
با کیفیت یا تولید آن در داخل ممانعت کرد.اژدرکش اضافه 
کرد: مطلب دیگري که در تولید صنعت ما و در تمام صنوف 
مهم است، مالیات و بیمه است آن هم در اوضاع سختي که به 
علت کرونا و بحران اقتصادي اصناف تعطیل میشوند و مردم 
کمتر خرید مي کنند.همه اینها به صورت زنجیره وار کمک 
مي کند که زنجیره قبلي یعني تولیدکننده تحت فشــار 
زیادي قرار بگیرد.او با بیان اینکه تولیدکننده هاي کشور نیاز 
به حمایت واقعي دارند، اعالم کرد: شاید بیش از 50 درصد 
آنها در این زمان آسیب هاي جدي دیدند که حتي ممکن 
است دیگر نتوانند این خســارات را بزودي جبران کنند و 
به عرصه تولید برگردند.رئیس کمیسیون اقتصادي اتاق 
اصناف تهران با تاکید بر اینکه صنعت کفش هاي ماشیني 
ایران پتانسیل این را دارد که به عنوان یکي از صنایع مطرح 
و پر مزیت کشورهاي آسیاي میانه، کشورهاي حاشیه خلیج 
فارس که با آنها روابط دوستانه دارد و کشورهایي که زبان و 
فرهنگ مشترکي با ایران دارند را بازار هدف قرار دهد، ادامه 
داد: این بازار حدود ۲ میلیــارد جفت مصرف کفش دارد.

میتوانیم ۲5 تا ۳0 درصــد را به خودمان اختصاص دهیم 

که حدود ۷00 تا 800 هزار جفت کفش مي شود و این تنها 
مستلزم حمایت از تولیدکنندگان است عالوه بر این صنف 
ما میتواند در بحث مالیات و بیمه و مواد اولیه یکي از صنوف 
اشتغالزا باشد به طوري که در ازاي هر 150 میلیون تومان 
یک شغل ایجاد مي شود که در صنعت خودرو این نرخ به 
۲ میلیارد تومان مي رسد.در واقع ما 1۲ تا 1۳ برابر صنعت 
خودرو ایجاد اشتغال داریم. در جامعه اي که با نرخ بیکاري 
باالیي مواجه است به سرمایه گذاري مشوقان نیاز داریم. 
سرمایه گذاران مي توانند، ما را به این سمت هدایت کنند و 
به جاي توجه به صنعتي دیگر که نیاز به سرمایه فراوان دارد، 
در این بخش سرمایه گذاري کنند تا هم مشکل اشتغال حل 
شود و هم ارزآوري خوبي براي کشور داشته باشد و عالوهبر 
صادارات و مزایاي آن بیمه و مالیات باال هم پرداخت شود.

اژدرکش با ابراز تاسف درباره فاصله عمیق میان دانشگاه و 
صنعت تصریح کرد: هر کدام از این بخشــها به روش خود 
نیروي متخصص تربیت مي کنند.در حالیکه در کشــور 
چین که اقتصاد دوم دنیاست هفت صنعت را انتخاب کردند: 
فلزات سنگین، اسباببازي، پوشاک، کفش و آیتي که جزو 
صنایع اصلي است و براي آنها برنامه حمایتي اجرا میکنند در 
کنارش سایر ارگان هاي مرتبط مثل دانشگاه هم براي تربیت 
نیروي متخصص مرتبط با صنایع انتخاب شــده از سوي 
دولت تمرکز کرده است.او با اعالم اینکه دانشگاه هاي کشور 
جز در مهندسي صنایع و سیاالت و جامدات زیر مجموعه 
دیگري ندارد، ادامه داد: مثال خروجي مهندس کفش که 
حدود ۲5 رشته مرتبط با آن وجود دارد، نداریم و دانشگاه 
به صورت پراکنده با اتحادیه ها کار میکند که این جوابگوي 
مشکالت نیست.اژدرکش با تاکید بر اینکه این محصول براي 
صادرات باید در تولید داخلي مسیري رو به جلو داشته باشد و 
محصولي رقابتي باشد، اظهار کرد: در کشورهاي دیگر رقباي 
قوي و جدي وجود دارد.براي مثــال ترکیه و چین که ۷0 
درصد تولید کفش را به خود اختصاص دادهاند و 50 درصد 
مصرف جهان را تامین میکنند از رقباي جدي ما هستند.

ما در مسیر رشد قرار داریم اما باید در درجه اول محصول 
رقابتي داشته باشیم تا به صورت جدي به صادرات فکر کنیم.

او با توجه به سختي هایي که در رقابت وجود دارد و حمایت 
هایي که دولت هاي رقیب از صنایع خود مي کنند، تاکید 
کرد: باید حمایت کننده اي باشد که دست بخش خصوصي 
را بگیرد. اول با تفاهماتي یک جانبه و چندجانبه، ایجاد تعرفه 
هاي ترجیحي و ایجاد تبادالت با کشورهاي دیگر به نفع تجار 

و تولیدکنندگان ایراني مسیر را هموار سازد.

نبود مواد اوليه با کيفيت؛ بزرگ ترين مانع توليد کفش هاي ماشيني

درخواست مرغداران برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانِی واردات نهاده

خرید عراق و روسیه از ایران افزایش یافت

رشد 8 درصدی توليد هويج در سال جاری
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شبكه های اجتماعی زير ذره بين آمريكا برای كشف 
خشونت و افراط گری

طبق گزارشی جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا برای ردیابی افراط گرایی 
شرکت هایی را به کار گرفته تا شــبکه های اجتماعی را بررسی و تحلیل 
کنند.وزارت امنیت داخلی آمریکا فقط به سیستم های داخلی خود برای 

ردیابی تهدیدهای افراطیان در شبکه های اجتماعی اکتفا نمی کند.
جان کوهن یک افسر اطالعاتی در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال فاش 
کرد وزارت امنیت داخلی این کشور به دنبال استخدام شرکت هایی است 
تا شبکه های اجتماعی را برای وجود نشانه هایی از حضور تروریسم و دیگر 
خشونت های افراطی تحلیل کنند. این وزارتخانه از مدت ها قبل مشغول 
بررسی شــبکه های ا جتماعی بوده است، اما با کمک شــرکای خارج از 

وزارتخانه فعالیت های خود را گسترش می دهد.
زمزمه های اسکن وســیع شــبکه های اجتماعی در ماه می ظهور کرد اما 
جزئیات اندکی درباره عملکرد آن مشخص بود.طبق شایعات وزارت امنیت 
میهن آمریکا در این پلتفرم ها به جای افراد روی روندهای هشدار دهنده 
تمرکز می کند، مانند جنبش های افراطی یا تهدیدهایی خاص علیه برخی 

جوامع.
هدف این اقدام اطالع از روندهای خشــونت آمیز ورای رویدادهایی مانند 
حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا است، زیرا با وجود فعالیت های انبوه در 
شبکه های اجتماعی وزارت امنیت میهن آن را پیش بینی نمی کرد.یکی 
از شرکت های مورد بحث در این حوزه »لوجیکالی« نام دارد. این شرکت 
هوش مصنوعی و تحلیل های انســانی را برای ردیابی محتوای آنالین در 
مقیاس وسیع به کار می گیرد. همچنین این شرکت قباًل برای مقابله با اخبار 

جعلی مربوط به رأی گیری به دولت کمک کرده بود.
البته به گفته این افســر اطالعاتی وزارت امنیت میهن از شرکت ها برای 
بررسی اطالعاتی در شبکه های اجتماعی استفاده می کند که به طور عمومی 
قابل دسترسی هستند.در گزارش وال استریت ژورنال نیز اشاره شده این 
وزارتخانه سعی دارد از آزادی های مدنی افراد حفاظت کند. از سوی دیگر 
به گفته مدیر ارشد اجرایی »لوجیکالی« شــرکتش بدون دستور دادگاه 

نمی تواند اطالعات خصوصی شهروندان آمریکایی را به اشتراک بگذارد.

مشاركت صندوق نوآوری در 48 طرح فناورانه 
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی بابیان اینکــه از ۳روش با طرحهای 
فناورانه مشارکت می کنیم، گفت:تاکنون از ۴۸طرح به واسطه شتابدهنده 
ها و صندوقهای پژوهش و فناوری در قالب »همسرمایه گذاری« مشارکت 

کردیم.
علی وحدت با بیان اینکه صندوق نوآوری و شــکوفایی از نیمه دوم سال 
۱۳۹۷ به بعد، با بهره گیری از ظرفیت تمام نهادهای فعال در زیست بوم 
نوآوری و روش های تامین مالی نوین و اهرمی سازی منابع، نسبت به شکل 
دهی و حمایت از نظام تامین مالی نوآوری اقدام کرده است، گفت: در این 
دوره بیش از ۱۲,۶۰۰ میلیارد تومان انواع تســهیالت و خدمات مالی به 

شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور ارائه کردیم.
وحدت با تاکید بر اینکه تالش شده تا نسبت تسهیالت به سرمایه گذاری 
صندوق، علیرغم نوپا بودن مباحث ســرمایه گذاری، متناسب با میانگین 
جهانی باشــد، گفت: ســرمایه گذاری به شدت وابســته به شرایط کالن 
اقتصادی، ثبات و فضای کسب و کار کشور است. در کشورهای توسعه یافته 
هم وام همچنان محرک اصلی برای حمایت دولتی محسوب می شود و این 
نسبت تسهیالت به سرمایه گذاری جسورانه در سازمان کسب و کارهای 
کوچک آمریکا ۱۲ و این نسبت در بانک توسعه کسب و کار کانادا ۲۵ است.

وی با تاکید بر اینکه به همین دلیل موضوع »هم ســرمایه گذاری« را در 
این صندوق پایه ریزی کردیم، خاطرنشــان کرد: در این مدل، طرح ها و 
ایده های مبتنی بر فناوری و نوآوری از مسیر عامالن مجاز که در حال حاضر 
صندوق های پژوهش و فناوری و شتاب دهنده های دانش بنیان هستند در 
قالب مشارکت در سود و زیان تامین مالی می شوند.رئیس صندوق نوآوری و 
شکوفایی افزود: این صندوق طی دو سال گذشته پس از بازنگری و طراحی 
مدل ها، در ۴۸ طرح هم سرمایه گذاری مشارکت داشته است.وی افزود: 
همچنین بر اساس آخرین اطالعات موجود، صندوق نوآوری با ۱۹ صندوق 
پژوهش و فناوری به منظور هم سرمایه گذاری مشارکت داشته است.وی با 
بیان اینکه در طرح »هم سرمایه گذاری« از طریق صندوق های پژوهش و 
فناوری نیز توانستیم از بسیاری از طرح های فناورانه حمایت هایی به صورت 
مشارکتی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: تاکنون با همکاری ۱۹ صندوق 
پژوهش و فناوری، ۴۸ طرح مصوب شده که با خط اعتباری معادل ۶۲۵ 
میلیارد تومانی و در قالب طرح هم سرمایه گذاری با شرکتهای دانش بنیان 
مشارکت داشته باشیم.وحدت با بیان اینکه یکی دیگر از روش های »هم 
سرمایه گذاری« شتابدهنده ها هستند، گفت: همچنین به واسطه حمایت 
از شتابدهنده ها و اختصاص خط اعتباری به آنها، توانستیم طرح هم سرمایه 
گذاری را اجرایی کنیم.رئیس صندوق نواوری و شکوفایی با بیان اینکه با 
اختصاص خط اعتباری به شتابدهنده ها می توانیم از استارت آپها حمایت 
داشــته باشــیم، گفت: برای این منظور ۵۰۰ میلیون تومان برای هر تیم 
استارت آپی اختصاص داده ایم.وی افزود: هر شتابدهنده می تواند به واسطه 
این حمایت از حداقل ۸ تیم )با اعتبار ۴ میلیارد تومان( حمایت کند. به ازای 
هر یک واحد سرمایه گذاری شتاب دهنده ۲ واحد توسط صندوق سرمایه 
گذاری می شود.وی با بیان اینکه اکنون صندوق نوآوری و شکوفایی به ۴ 
شتاب دهنده مجاز متعهد است که تاکنون هم بیش از ۱۲ میلیارد تومان به 
آنها اعتبار اختصاص داده ایم، عنوان کرد: به مرور شتاب دهنده های دیگر 

هم به فهرست عوامل مجاز اضافه خواهند شد.

ارزش بازار ارزهای مجازی به ۲ تريليون دالر رسيد
ارزش بازار ارزهای مجازی به دنبال افزایش قیمت بیت کوین و سایر ارزها 
مانندکاردانو، ایکس پی آر و دوج کوین، در روز شنبه به ۲.۰۶ تریلیون دالر 
رسید.به گزارش بلومبرگ، روند افزایش قیمت بیت کوین و سایر ارزهای 
مجازی مثل کاردانو، ایکس پی آر و دوج کوین باعث شده کل ارزش بازار 

ارزهای مجازی تا بیش از دو تریلیون دالر باال برود.
ارزش بازار ارزهای مجازی در روز شنبه به ۲,۰۶ تریلیون دالر رسید.  بیت 
کوین تا ۴۸۱۵۲ دالر باال رفت که باالترین قیمت آن از شانزدهم ماه مه را 

نشان می دهد.
ولی تنها بیت کوین پیش برنده بازار ارز مجازی نبوده است. کاردانو که در 
حال حاضر در رتبه سوم پس از بیت کوین و اتر قرار دارد، ۴۷ درصد طی یک 
هفته گذشته افزایش قیمت داشته است. ارزش بایننس کوین ۱۴درصد، 
ایکس پی آر ۶۱ درصد و دوج کویــن ۱۸ درصد طی همین دوره باال رفته 

است.
تحلیلگران در مورد افزایش قیمت بیت کوین و ارزهای مجازی خوشبین 
هستند و عقیده دارند به رسمیت شناختن صنعت ارزهای مجازی توسط 
قانونگذاران باعث راحتی خیال سرمایه گذاران در مورد بقای این صنعت 

خواهد بود.

اخبار

اطالعات ۱۰۰ میلیون کاربر اپراتور »تی موبایل« فاش شد
طبق ادعایی در یک فروم آنالین اطالعات بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر اپراتور موبایل »تی موبایل« از جمله نام و آدرس آنها فاش شده است. اپراتور »تی موبایل« تحقیقاتی درباره ادعای یک پست در فروم آنالینی را آغاز کرده که 

طبق آن اطالعات خصوصی بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر فاش شده است.سخنگوی این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد: ما از ادعاهایی در یک فروم زیرزمینی مطلع هستیم و در حال بررسی صحت آنها هستیم. در حال حاضر اطالعات 
بیشتری نداریم.نخستین بار نشریه »وایس« ادعاهای مربوط به فاش شدن اطالعات کاربران را منتشر کرد. طبق گزارش این نشریه در پست مذکور در فروم به شرکت تی موبایل اشاره نشده است. اما هکر مذکور ادعا می کند 

اطالعات بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر فاش شده که از سرورهای تی موبایل به دست آمده است.این اطالعات شامل شماره تأمین اجتماعی، شماره تماس، نام، آدرس و اطالعات گواهینامه رانندگی کاربران است. 

ایران چند ســالی است که 
در یک بحــران ارزی گرفتار 
شده، بحرانی که خروج از آن 
هم چشم انداز روشنی ندارد. 
همین بحران موجب شده که 
ارزش پول ملی ایران به شدت افت کند و »ریال ایران« 
اکنون پس از »بولیوار ونزوئال«، دومین واحد پولی بی 
ارزش در دنیا باشد. با این همه، ظاهراً آن ها که دالر یا 
سایر ارز های خارجی را در اختیار دارند، با پیش بینی 
وخامت اوضاع، در حال خارج کردن سیستماتیک ارز 

به بیرون از مرز های ایران هستند.
به گزارش فرارو، با بروز بحران ارزی طی سال های اخیر، 
به طور مکرر گفته شده که ایرانی ها شروع به پس انداز 
میزان بسیار زیادی از ارز های خارجی در خانه های خود 
کرده اند، پدیده ای که حتی نامی هم برای خود یافته 

است: »احتکار ارز خانگی«.
در این مورد، اعداد متفاوتی هم ذکر شده و صد البته، 
هیچ گاه در مورد چگونگی اعالم آمار مربوط به میزان 
»ارز خانگی« در دست شــهروندان ایرانی، اظهار نظر 
دقیقی صورت نگرفته است. اما ایرانی ها واقعاً چقدر ارز 

در خانه های خود دارند؟

دالر چگونه نایاب شد
تراز تجاری ایران طی دهه های اخیر همواره منفی بوده 
و چنانکه علم اقتصاد به ما می گوید، این یعنی ما طی 
این مدت، همواره به میزانی بیش از صادرات، واردات 
داشــته ایم. این روند البته در سال های اخیر تا حدی 
معکوس شــده و اگر تحریم های نفتــی و بانکی علیه 
اقتصاد ایران نبودند، ایران می توانســت در چند ساِل 

متمادی تراز تجاری مثبت را هم تجربه کند.
دلیل البته روشــن اســت: وقتی ارِز خارجِی کافی در 
اقتصاد وجود نداشته باشد، به طور طبیعی واردات هم 
بسیار محدود می شود و خروجِی ارز از کشور )یا همان 
واردات( به شدت کاهش پیدا می کند. در نتیجه، تراز 
تجاری ممکن است حتی بهبود پیدا کند و مثبت شود.

با این همــه، اتفاق دیگــری هم در ســال های اخیر 
رخ داده که در واقع، نشــانه ای از خروج گســترده و 
سیستماتیک دالر و ســایر ارز های خارجی از اقتصاد 

ایران شده است. در زمستان سال ۱۳۹۶ و پس از بروز 
ناآرامی های اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی، رییس 
وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
اظهارنظری تکان دهنده، از خروج حدود ۳۰ میلیارد 

دالر ارز از کشور، طی تنها چند هفته خبر داد.
خروج این میزان ارز از کشور، تنها با خروج ناگهانِی ارز 
از اقتصادی ایران در ســال ۱۳۵۷ خورشیدی و کمی 
پیش از پیروزی انقالب قابل مقایســه است. تخمین 
زده می شــود که در آن زمان، حدود ۱۳ میلیارد دالر 
ارز از اقتصاد ایران خارج شــده باشد. )با محاسبه نرخ 
تورم، خروج ارز در ســال ۱۳۵۷ بیش از سال ۱۳۹۶ 

بوده است.(

دالر هایی که »ویال« شدند
اما خروج، یا بهتر بگوییم فرار سرمایه از اقصاد ایران، از 
سال ۱۳۹۶ به این سو حتی شدت هم گرفته است. هر 
چند باز هم آماری رسمی در این زمینه وجود ندارد، اما 
برخی شواهد می توانند نشان دهنده فرار سیستماتیک 
سرمایه در قالب ارز های خارجی از اقتصاد ایران باشند.

نخستین مورد که بسیار مشهود است، خرید ملک در 
کشور های همسایه، همچون ترکیه است. در سال های 
اخیر که ترکیه اعــالم کرده در قبــال خرید ملک به 
ارزش دســت کم ۲۵۰ هزار دالر )حــدود ۶ میلیارد 
تومان با احتســاب دالر ۲۵ هزار تومانی( به ســرمایه 
گذار پاسپورت ترکیه ای می دهد، ایرانی ها همواره در 

رده های باالی خرید ملک در ترکیه قرار داشته اند.
از آن ســو، یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در 
اردیبهشــت ماه امســال گفته بود که وخامت فضای 
کسب و کار کشور به جایی رسیده که حدود ۱۱ هزار 
و ۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه سرازیر شده اند و 

سرمایه خود را وارد بازار این کشور کرده اند.
در مورد میزان سرمایه این بازرگانان هم عدد و رقمی 
اعالم نشده، اما یک حساب و کتاب سرانگشتی، میزان 
خروج ســرمایه از ایران تنها از این مسیر را ده ها هزار 

میلیارد تومان برآورد می کند.

آمار نداریم
در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، غالمحسین شافعی، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، رقم 
دالر های خانگی را ۲۰ تــا ۲۵ میلیارد دالر اعالم کرد. 
رقم اعالمی بعدی برای دالر هــای خانگی در مهر ماه 

سال ۱۳۹۷ توســط هادی قوامی، نایب رئیس وقت 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حدود 
۳۰ میلیارد دالر اعالم شــد. گمانه هــای کنونی هم 
حکایــت از آن دارند که شــهروندان ایرانی چیزی در 

حدود ۳۰ میلیارد دالر ارز خانگی در اختیار دارند.
با این همه، جای این پرسش وجود دارد که آیا تنهامردم 
عادی کوچه و بازار دالر و ســایر ارز های خارجی را در 
خانه نگه می دارند و یا زمانی که از این موضوع صحبت 
می کنیم، باید به ارز های حاصل از صادرات هم توجه 
کنیم؟ماجر از این قرار است که از سال ۱۳۹۷ به این 
سو و همزمان با اعمال شدیدترین دور تحریم ها علیه 
اقتصاد ایــران، دولت تصمیم گرفــت صادرکنندگان 
عمده کاال به خارج از کشــور را که عمدتاً شرکت های 
شــبه دولتی در بخش ها پتروشــیمی، فوالد و معدن 
بودند، ملزم به بازگشت ارز های حاصل از صادرات کند.

با این همه، برآورد نهاد های رســمی نشــان می دهد 
که میزان عدول صادرکننــدگان عمده از این تصمیم 
دولت بسیار زیاد بوده است. در این مورد هم داده های 
آماری جســته و گریخته ای اعالم شده، اما دست کم 
در یک مورد، حســن روحانی، رییس جمهور، اعالم 
کرد که حدود ۲۰ میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور 

بازنگشته است.

کسی »ریال« نمی خواهد
»ریال ایــران«، اکنون پس از »بولیــوار ونزوئال«، کم 
ارزش ترین واحــد پولی در جهان اســت. )رتبه های 

سوم تا پنجم هم به ترتیب به »دونگ ویتنام«، »روپیه 
اندونزی« و »ســوِم ازبکســتان« تعلق دارند.( این در 
حالی است که ریال، تنها در همین چند سال اخیر تا 
این حد افت ارزش داشته و در واقع، شیب نزول ارزش 
آن در مقابل ارز های خارجی، تنها همین اواخر تا این 

حد تند شده است.
با وجود محرمانه بودن داده های مربوط به ذخایر ارزی 
در داخل ایران، نهاد های خارجی همچون بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول که وضعیــت ایران را رصد 
می کنند، تخمیــن می زنند که مجمــوع دارایی های 
ارزی قابل دسترسی ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد دالر 
در سال های گذشته، اکنون به کمتر از ۱۰ میلیارد دالر 

رسیده است.
ســرد شــدن روابط میان ایران و کره جنوبی بر سر ۷ 
میلیارد دالر دارایِی ارزی بلوکه شده ایران در بانک های 
این کشور، ســفر های متعدد مقامات ایرانی به عراق 
برای آزادســازی دالر های بلوکه شــده در بانک های 
عراقی و اظهــارات رییس کل پیشــیِن بانک مرکزی 
ایران مبنی بــر اینکه این بانک دیگر بــا عرضه ارز در 
بازار به کنتــرل قیمت دالر نخواهــد پرداخت، همه 
و همه موید این واقعیت هســتند کــه کفگیر ارزی 
ایران، این اواخر واقعا به تِه دیگ خورده اســت. به این 
ترتیب، عجیب نیست که ریال، روز به روز ارزش خود 
را از دست بدهد و ســرمایه ارزی ایران، به ویال هایی 
 برای ثروتمنــدان ایرانی در کشــور های همســایه 

تبدیل شود.

چه ميزان ارز خارج از چرخه رسمی اقتصاد ايران وجود دارد؟

»دالرهایی« که به »ویال« تبدیل شدند
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مرکز توســعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اولین  رتبه بندی کسب وکارهای 
اینترنتی را با هدف معرفی فرآیند کلی، شاخص ها 
و کسب وکارهای رتبه بندی شــده، منتشر کرد. 
این گزارش با هدف معرفی رتبه کســب وکارهای 
فعال تدوین شــده و انتشــار ایــن رتبه بندی ها 
 توســط این مرکز به صورت دوره  ای ادامه خواهد

 یافت.
به گــزارش روابط عمومی مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکــی،  این رتبه بندی کســب وکارهای با 
هدف ایجاد یک سیســتم خودکنترل در راستای 
کمک به ارتقــای اعتمادپذیری در فضای تجارت 
الکترونیکی و کاهش ریســک معامالت اینترنتی 

تهیه کرده اســت؛ این مرکز معتقد اســت اتخاذ 
رویکرد طیفی به موضوع اعتماد و اجرای سازوکار 
تخصیص ســتاره های نماد اعتمــاد الکترونیکی 
بــه کســب وکارهای اینترنتی بر اســاس نتایج 
ارزیابی های تخصصی و امتیاز دریافتی، گامی مؤثر 
در راستای ارتقای فضای اطمینان و اعتماد خرید 

اینترنتی است.
گفتنی است با توجه به تســهیل فرآیند اعطای 
اینماد به کســب وکارها و اینکه بــا دریافت نماد 

اعتماد الکترونیکــی صرفاً ارزیابــی اولیه و کلی 
در حوزه احراز هویتی و مکانی کســب وکار انجام 
می شود، کسب وکارهایی که در فرآیند رتبه بندی 
شرکت می کنند در ســه حوزه اصلی توانمندی و 
امکانات، ســوابق عملکرد و مؤلفه های مالی مورد 
ارزیابی تخصصی قرار خواهنــد گرفت؛ درنتیجه 
خریداران و مصرف کنندگان باید به این نکته توجه 
کرده و هنگام خرید اینترنتی، عالوه بر توجه به دارا 
بودن نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکار، به رتبه 

اعتماد و ستاره های اینماد نیز دقت کنند، چراکه 
کسب وکارهای دارای رتبه اعتماد برتر، وضعیت 
مناسب تری از منظر عملکرد و اعتماد پذیری دارند.

درنتیجه، گــزارش  رتبه بندی کســب وکارهای 
اینترنتــی با هــدف معرفــی کســب وکارهای 
رتبه بندی شده، به صورت دوره ای منتشر خواهد 
شــد و هم اکنون نیز اولین شــماره این گزارش 
تهیه و از طریق وب ســایت مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی در دســترس عموم مردم قرار گرفته 
اســت. در این گــزارش، در کنــار معرفی کلی 
فرآیند رتبه بنــدی، به معرفی کســب وکارهای 
برتــر کســب وکارهای  و   رتبه بندی شــده 

 نیز پرداخته شده است.

در تازه ترین نشست کمیســیون فناوری اطالعات اتاق 
ایران شــاخص های رتبه بندی نماد الکترونیک در مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد 
الکترونیک از سوی شرکت های پرداخت یار و همچنین 
کارکرد ســامانه صنوف موردبحث و بررسی قرار گرفت. 
اغلب اعضا کمیسیون در ســخنان خود ضمن اذعان به 
برخی فواید نماد الکترونیکی، نگرانی های جدی خود را 
هم دراین باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی 
مانند آن بر سر راه کسب وکارهای اینترنتی به محدودیت 
بیشتر این کسب وکارها منجر خواهد شد.در ابتدای این 
جلسه موضوع رتبه بندی کســب وکارهای اینترنتی به 
بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تأکید بر اینکه آنچه در 
فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب وکار بیشتر 
چالش برانگیز شده، بحث اعتماد اســت، گفت: »هرچه 
جلوتر می رویم گستره کســب و کارهای مجازی بیشتر 
می شود، بنابراین الزم اســت برای مصرف کنندگان کاال 
و یا خدمات این کســب وکارها دسته بندی وجود داشته 
باشــد.«هادی بابیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم 
توصیه کنیم بــه نماد اعتماد توجه کننــد عبور کردیم، 
ادامه داد: »اآلن توصیه ما به مردم و به طور غیرمســتقیم 
به کسب وکارها این اســت که مصرف کننده باید به رتبه 
اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی 
کاماًل حداقلی اســت و برای اینکه مصرف کننده بتواند 
در میان بیش از ۱۰۰ هزار کســب وکاری که نماد اعتماد 
دارند رتبه بندی کند. باید به رتبه اعتماد آن کســب وکار 
در تصمیم گیری های خود توجه کنند.«در ادامه جلسه 
فرانک ابوالمعصوم، مدیــر واحد پایش و رتبه بندی مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی بابیان اینکه نماد اعتماد برای 
کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را 
شروع کرد، ادامه داد: »تجارت الکترونیکی باوجود مزایای 
زیاد با چالش هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کاال، عدم 
وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطالعات، 
عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال 

آن ها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش ها را 
به حداقل برساند.«او با تأکید بر اینکه نماد اعتماد اطالعات 
حداقلی از کسب وکارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده 
را برآورد می کرد، گفت: »در پــروژه رتبه بندی که در دو 
فاز به انجام رســید هدف این بود که هم کسب وکارهایی 
که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش 
بگذارند و هم به مصرف کننده اطالعات بیشــتری از آن 
کسب وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین 
بیاید.«ابوالمعصوم ادامه داد: »در فاز اول که از سال ۹۷ اجرا 
شد عالوه بر اطالعات هویتی برای هر کسب وکار این سه 
شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه 
فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطالعات 
به مصرف کننده کمک می کند تــا ارزیابی  دقیق تری از 
عملکرد آن کسب وکار داشته باشد. اما بازهم این میزان 
اطالعات از عملکرد کسب وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز 
دوم موضوع رتبه بندی را با شاخص های دقیق تر اجرایی 
کردیم.«به گفته او، فرایند ارزیابی بر اســاس سه دسته 
شــاخص بود،امکانات و توانمندی کســب وکار، سوابق 
عملکردی و شاخص های مالی.ابوالمعصوم توضیح داد که 
شاخص امکانات و توانمندی ها بر اساس زیرشاخص های 
وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت 
خدمات، امنیت به کارگیری ابزارهای پشتیبان مورد ارزیابی 
قرار گرفت. همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی 
پیشینه، پاسخگویی به شکایات، رضایتمندی مشتریان، 
حسن رفتار تجاری و تشکل گرایی سنجش شد. به عالوه 
برای بررسی شاخص های مالی یک کسب وکار هم امتیاز 
اعتباری یا همان مســئولیت پذیری مالی، نســبت های 
مالی و مؤلفه های مالــی موردتوجه قرار گرفتند.به گفته 
ابوالمعصوم، ارزیابی در دو ســطح مقدماتی و پیشرفته 
تعریف شده است. کسب وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی 
اولیه ای که بر اســاس این شــاخص ها از خودشان دارند 

می توانند انتخاب کنند؛ در ســطح مقدماتی یا در سطح 
پیشرفته رتبه بندی شوند و تفاوت های این دو سطح بیشتر 
مربوط به عمق و زیرشاخص های ارزیابی است. در شرایط 
مقدماتی کسب وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره 
ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه های دو 
تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می گیرند.به گفته او، تاکنون 
تعداد ۵ کسب وکار پنج ستاره نماد اعتماد، ۲۵ کسب وکار 
چهار ستاره اینماد، ۶۸ کسب وکار سه ستاره، ۳۵ کسب وکار 
دوستاره و دو کسب وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده اند 
و همچنان ایــن ارزیابی ها ادامــه دارد.در ادامه هادی در 
پاسخ به این سؤال که اگر پروســه دریافت نماد اعتماد یا 
رتبه بندی برای کسب وکارها الزامی باشد محدودکننده 
و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب وکارها یا رفع موانع 
تولید خواهد بود، گفت: »ما برای رتبه بندی هیچ الزامی 
نداریم و این بحث کاماًل اختیاری اســت. اما قطعاً برای 
خود کسب وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه 
مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و 
سازوکار آن انگیزشی است.«او درباره هزینه های احتمالی 
دریافت نماد اعتماد هم گفــت: »ارزیابی های تخصصی 
هزینه حداقلی دارند که خود کسب وکارها با تمایل خود 
این هزینه را متقبل می شوند.«در ادامه محسن ایروانی، از 
اعضای کمیسیون فناوری اطالعات اتاق ایران به این نکته 
اشاره کرد که شاخص های رتبه بندی جامع نیست و بیشتر 
نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری درحالی که 
رتبه بندی کسب وکارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو 
نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص ها باید تجاری شوند 
و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.ابوالمعصوم 
در پاسخ به او گفت: »این شاخص ها نرمال سازی شده اند. 
به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل 
تراکنش ها را باهم در نظر بگیریم و شــاخص شکایت را 
نرمال کنیم. همچنین سایتی را راه اندازی کردیم که برای 

اطالعات درباره شاخص ها را پوشش می دهد.«محمدرضا 
طالیی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم بابیان اینکه 
هدف اصلی این اســت که این اقدام خوب رخ دهد گفت: 
»روش ها باید با توجه به نظــرات بخش خصوصی انجام 
انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم 
رتبه بندی انجام شــود و هم مصرف کننده و ارائه دهنده 
خدمات از مزایای این رتبه بندی استفاده کنند.«در ادامه 
نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد 
الکترونیکی از سوی شرکت های پرداخت یار رسید. در این 
بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه اینماد توضیح 
داد: »هر کســب وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و 
کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی 
اســت. می تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت 
کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت های پرداخت یار 
بگیرد که الزمه آن داشتن نماد الکترونیک است.«او بابیان 
اینکه از سال ۹۸ تصمیم بر این شد پرداخت یارها هم الزام 
به بررسی ای نماد داشته باشــند گفت: »از اول مردادماه 
موضوع مربوط به کنترل اینماد از ســوی پرداخت یارها 
الزامی شد. اما دغدغه ای که اینجا مطرح شد این بود که 
اگر کسب وکاری قادر به دریافت اینماد باشد از همان ابتدا 
نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می کرد 
و حق کمیسیونی هم به پرداخت یار نمی داد. در پاسخ به 
این مالحظه باید بگویم باوجوداینکه طرح سیستماتیک 
اعطای نماد را از سال ۹۸ اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد 
را تسهیل کردیم، بازهم کسب وکارهایی هستند که در این 
چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه 
از کسب وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.«حاتمی 
ادامه داد: »کســب وکار خرد در ابتــدای کار خود معلوم 
نیست موفق شود. بنابراین این کسب وکار خرد با یک سطح 
تراکنش معقول شروع به فعالیت می کند و درصورتی که از 
آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می کند. در 
این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب وکارهای 
خرد را در نظر نگیریم. مثل اســتعالم صالحیت اماکن 
یا بررســی مجوزها را در نظر نگرفتیــم. به این ترتیب هر 

کسب وکاری برای دریافت اینماد می تواند اقدام کند.«

توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكی؛

اولین رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی منتشر شد

هزينه های احتمالی دريافت نماد اعتماد؛

به روز نبودن بانک مرکزی،مشکل اساسی تجارت الکترونیکی


