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اصالح قيمت طالی جهانی
 طال بعد از رکوردشکنی تاریخی خود 
در هفته گذشــته و عبور از مرز ۱92۰ 
دالری، گامــی دیگر به ســوی مرز 2 

هزار دالری برداشت.
طال اکنون به دلیل فضای مناســبی 
که به طور بی ســابقه ای برایش ایجاد 
شده اســت، برای هشــتمین هفته 
متوالی روند صعــودی خود را حفظ 
کرد و در هفته ای که گذشت بازدهی 
9۱/ 3 درصــدی را به ثبت رســاند تا 
نهایتــا کار خــود را در قیمــت ۱9۷۶ 
دالری بــه پایــان برســاند.طال طی 
این هشــت هفته سراسر صعودی، 

از قیمــت ۱۶8۰ دالری کار خــود را آغــاز کرد و با 
حــدود ۱۷ درصد افزایش در قیمت توانســت در 
یــک قدمی مرز تاریخی 2 هزار دالری قرار بگیرد.

در هفته گذشــته قیمت طالی آتی ماه دســامبر 
نیز برای لحظاتی از مرز 2 هزار دالری گذشــت و 
بــا ثبت قیمت 2۰۰5 دالری رکــوردی جدید را به 
ثبت رساند. با اینکه فضای کلی بازارها، به سمت 
روند صعودی قیمت اونس در میان مدت متمایل 
است، اما گروهی از این تحلیلگران بر این باورند 
که شاید هفته آینده، روند قیمت این فلز ارزشمند 
با وقفه و تصحیح قیمتی روبرو شــود.با اینکه در 
هفته های پیش رو اطالعات و نشست های زیادی 
در رادار توجه ســرمایه گذاران و معامله گران قرار 
دارد اما طبق نظر کارشناســان، هیچ کدام از این 
داده هــا و گزارش ها تــوان تغییر مســیر قیمت 

اونس را نــدارد. اورت میلمن کارشــناس فلزات 
گرانبها در Gainesville Coins درباره چشم انداز 
میان مدت قیمت فلز زرد گفت: از نظر من در بازه 
زمانــی میان مدت، هیچ عاملی نمی تواند ســبب 
کاهش قابل توجه قیمت طال شود. تنها در زمانی 
که فضای انتظاراتی معامله گران با شــدت زیادی 
تغییر کنــد، امکان کاهش قیمــت اونس وجود 
دارد. در حال حاضر عــالوه بر عوامل ژئوپلیتیک، 
تجــاری و اخبار مربوط به کرونا و نااطمینانی های 
اقتصــادی، داده های اقتصــادی مانند باال رفتن 
انتظــارات تورمی برای طال خبر خوبی محســوب 
می شــود. میلمن همچنین پیش بینی کرد که با 
توجه به وضعیت فعلی بازارها قیمت طال در هفته 
آینده به 2 هزار دالر برســد.گروهی از تحلیلگران 
نیــز انتظار دارند که طــال در هفته پیش رو، اقدام 
بــه تثبیت و اصالح قیمتی خواهد کرد. میلمن در 

این بــاره گفت: به دلیل اینکه قیمت 
طال با سرعت زیادی رشد کرده است، 
به نظر من اصــالح قیمتی می تواند 
ســبب شــود که قیمت این فلز زرد 
به طــور موقت به زیر مرز ۱9۰۰ دالری 
بازگردد. اکنــون قیمت ۱94۰ دالری 
یک خــط حمایتی مســتحکم برای 
ملک،  طال محسوب می شــود.بارت 
رئیس بخش اســتراتژی جهانی در 
TD Securities نیز درباره وضعیت 

قیمت طال در آینده کوتاه مدت معتقد 
اســت، در صورتی که نــرخ بازدهی 
اوراق قرضه ۱۰ و 3۰ ســاله افزایش 
پیدا کند، قیمت طال شــروع بــه کاهش خواهد 
کــرد. ملک نیز پیش بینی کرد که در صورت وقوع 
این ســناریو، محدوده قیمتــی ۱89۰ دالر، برای 
طال محتمل باشــد. تحلیلگران هر گونه تصحیح 
قیمتی طــال را فرصتی برای خریــد این فلز زرد 
می داننــد، زیرا فضای غالــب برای قیمت طال در 
بازه زمانی میان مدت صعودی است. پاویلونیس 
نیــز در مورد وضعیت قیمتی طــال در هفته آینده 
گفــت: احتمــال دارد طــال در هفته پیــش رو با 
یک مکث روبه رو شــود، امــا رالی بلند مدت طال 
خاتمه پیدا نکرده اســت. با این تصحیح قیمتی 
احتمال سقوط قیمت طال به زیر مرز ۱9۰۰ دالری 
و حتــی مرز ۱8۰۰ دالری نیز وجود دارد. تمام این 
 تصحیح قیمت هــا برای ســرمایه گذاران فرصت 

خریداری است.

که از افزایش ماليات معاف شدند  مشاغلی 
سازمان امور مالیاتی کشور نحوه وصول مالیات مقطوع عملکرد سال 

98 بخشی از صاحبان مشاغل را اعالم کرد.
براساس این بخشنامه ای که امروز توسط سازمان امور مالیاتی کشور 
منتشــر شده است،مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای قطعی عملکرد 

سال 9۷ محاسبه می شود.
بر اســاس بند ب این بخشــنامه،مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای 
مالیات قطعی عملکرد سال 9۷ به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین 

می شود:
صاحبان مشــاغل با میزان مالیــات قطعی تا 25 میلیون ریال بدون 

افزایش نسبت به عملکرد سال 9۷.
صاحبان مشــاغل با میزان مالیات قطعی از 25 میلیون و یک ریال 

تا 5۰ میلیون ریال با 4 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 9۷.
صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 5۰ میلیون و یک ریال تا 
صد میلیون ریال با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 9۷.

صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰ میلیون 
ریال با ۱2 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 9۷.

بندهــای فوق مربوط به مودیان اســت که مجموعــه فروش کاال و 
ارائــه خدمات آنها در ســال 98 از مبلغ 99۰ میلیون تومان بیشــتر 
نباشــد،مودیانی کــه میزان فروش کاال و ارائه خدمات آنها در ســال 
98 بیش از مبلغ مذکور اســت مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت 

مالیات متعلق با رعایت مقررات هستند. 
همچنین صاحبان مشــاغلی که تمایل به اســتفاده از شــرایط این 
دستورالعمل دارند می بایســت از طریق سیستم الکترونیکی مراتب 

را به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کنند.
صاحبان مشاغلی که از سال 98 آغاز به فعالیت کرده اند مشمول این 

بخشنامه نمی شوند.
مودیانی نیز که از بانک مرکزی در ســال گذشــته سکه خریده اند از 

شمول این بخشنامه مستثنی شده اند.
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 بورس مسکن
 الزم، اما ناکافی

دکتر حسین سالح ورزی
اقتصاددان
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وگاه آل مکتوم امارات گشایش یافت   نیر



ایستگاه خبر
 ورود زائران به کربالی معلی تا 12 شــهریور 

ممنوع شد
اســتانداری کربالی معلی در بیانیــه ای از منع ورود به 
شــهر مقدس کربال تا ۱3 محرم الحرام ) ۱2 شهریور ( 
خبر داد. بگزارش االخباریه، اســتانداری کربالی معلی 
در بیانیــه ای از منع ورود به این شــهر مقدس تا ۱3۱2 
شهریور خبر داد. در این بیانیه آمده است استان کربال از 
اینکه نمی تواند از زائران استقبال کند، معذور است، چرا 
که صحت و ســالمت شهروندان، مسأله اساسی است. 
شیوع کرونا امسال مقررات ویژه ای را در کربالی معلی 

برقرار کرده است. 
 مرعشی: صحنه سیاسی انتخابات 1400 باید 

تغییر کند
حســین مرعشــی عضو سرشــناس حــزب کارگزاران 
ســازندگی ایران معتقد است برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۱4۰۰ به صورت رقابتــی، چند بعدی و 
چند کاندیدایی برای عبور ایران از شــرایط امروز بسیار 
ضروری است و برای تحقق چنین کاری و ایجاد نشاط 

سیاسی در مردم، باید صحنه سیاسی تغییر کند.
 جریمه عدم استفاده ماسک در تهران

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیســه شورای اسالمی شهر 
تهران، پیشــنهاد کرد افرادی کــه در دوران بحران کرونا 
در تهران از ماســک اســتفاده نمی کنند با استناد به کد 
ملی جریمه شــوند. وی گفت : به عنوان نماینده مردم 
تهران پیشنهاد دادم، الزم است از آن جایی که تهران در 
وضعیت قرمز قرار دارد نســبت به جریمه افرادی که از 
ماســک استفاده نمی کنند براساس کد ملی اقدام شود 
زیرا شــهرداری و شورای شــهر ضابط اجرایی و قضایی 

نیستند. 
 صدور اجازه انجام پروازهای ترکیه به ایران 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: مجوز پرواز 
شــرکت هواپیمایی ترکیش صادر شده است، اما اینکه 
پروازهای این شــرکت هواپیمایی چــه زمانی به ایران 
آغاز می شــود، هنوز مشخص نیســت. با تالش وزارت 
امورخارجه و همزمان سفر وزیر امور خارجه کشورمان به 
ترکیه در خرداد ماه، این کشــور اعالم کرد که مرز هوایی 
دو کشور از اول ماه اگوست برابر با ۱۱ مرداد باز می شود.

 فرار دالالن از بازار ارز 
رصد تحــوالت اخیر بازار ارز نشــان می دهــد، برخالف 
هفته  های گذشــته، دیگر از صف های طوالنی متقاضیان 
خرید ارز در مقابل صرافی ها خبری نیســت و همچنین 
پدیــده کارت های ملــی اجــاره ای بــرای دریافت ارز 
سهمیه ای نیز جذابیت خود را از دست داده است که این 
موضوع می تواند نشانه خروج آرام سوداگران از بازار ارز 
و متعادل شــدن قیمت ها در روزهای آتی باشد. طی ده 
روز ابتدایی مرداد 2/5 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 

به سامانه نیما بازگشته است.
 پرداخت کمک ودیعه مسکن به  زودی آغاز 

می شود
همتی گفت: تســهیالت کمکی به مستأجران،به محض 
اعالم مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی وزارت 
راه و شهرســازی، آغاز خواهد شد. وی گفت : تسهیالت 
کمکی به مســتأجران، تحت عنوان تسهیالت »مرابحه 
خریــد کاال وخدمــات« بــه محض اعالم مشــخصات 
اشخاص واجد شرایط از ســوی وزارت راه وشهرسازی، 
آغــاز خواهد شــد. همتی تاکیــد کرد: مبالــغ این وام 
براســاس طبقه بندی شهر ها ۱5،3۰ و5۰ میلیون تومان 

بوده و به دو روش قابل پرداخت می شود.
 عبور شــاخص کل بورس از مرز دومیلیون 

واحد 
شــاخص کل بورس روز یکشنبه ۱2 مرداد با رشد بیش 
از 4۰ هــزار واحــدی، از مرز 2 میلیــون واحد عبور کرد. 
شــاخص کل بورس با رشــد 4۰ هزار و ۷3۷ وارد کانال 
دو میلیــون و 3 هــزار و 284 واحدی شــد. نمادهای 
فوالد، فارس، فملی، تاپیكو، حكشــتی، وغدیر و وامید 
روز یکشنبه بیشــترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل 

بورس داشته اند.
 تولید واکســن کرونا از شش مسیر دنبال 

می شود
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام با حضور در دفتر وزیر 
بهداشــت، تعدادی از اقالم و تجهیزات پزشکی تولیدی 
ضدکرونایی ستاد را به وزارت بهداشت اهدا کرد. محمد 
مخبــر رئیس ســتاد اجرایی فرمان امــام گفت: امروز 
توانایی تولید هر داروی مورد نیاز مقابله با کرونا را داریم 
و در زمینه تولید داروی رمدسیور نیز گام خوبی برداشته 
شد و امروز ۱۰هزار عدد از این داروی تحریمی که قیمت 
آن در بازار ســیاه به 5۰ میلیون رســیده بود، را به وزارت 
بهداشت اهدا می کنیم. وی گفت : از شش مسیر تولید 

واکسن را با جدیت دنبال می کنیم.
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اولیــن نیروگاه هســته ای 
عربی، به نــام آل مکتوم در 
عربستان  شصت کیلومتری 
و در خاک امارات بازگشایی 
شد.امارات متحده عربی، اولین نیروگاه هسته ای 
در جهان عرب را بازگشایی کرد. این اقدام اماراتی ها 
نگرانی های بسیاری را برانگیخت چرا که در منطقه 
پرمناقشــه خاورمیانه و در شــرایطی که امارات و 
عربستان در جبهه مخالف اغلب کشورهای موجود 
در این منطقه ایســتاده اند، دسترســی به انرژی 
هسته ای حساسیت زاســت. با این وجود به نظر 
می رســد که غربی ها مشکل چندانی با این مساله 
ندارند. آنها با امارات متحده عربی بر سر ایجاد این 
نیــروگاه کنار امده اند و حــاال در حال چانه زنی با 
سعودی ها هستند تا آنها هم بتوانند نیروگاه هسته 

ای خود را داشته باشند. 
امارات اعالم کرده که هدفی به غیر از استفاده صلح 
آمیز از انرژی هسته ای ندارد. کارشناسان می گویند 
این کشور می تواند یک چهارم از برق مورد نیاز خود 
را از این طریق تامین کند. در مقابل اما سعودی ها 
تاکنون قولی مبنی بر اینکه نیروگاه هســته ای که 
قرار است تا دوسال دیگر به راه بیفتد، برای اهداف 
صلح آمیز طراحی شده، نداده است. در خبرآنالین 

با ابوالفضل ظهره وند، کارشــناس امور هســته ای 
در مورد بازگشــایی نخستین نیروگاه هسته ای در 

امارات به گفت وگو نشستیم:
امارات کشوری اســت که به صورت مینیاتوری در 
حوزه های مختلف تالش دارد که تبدیل به کشوری 
پیشرفته شــود و فعالیت های هسته ای اش هم 
مســبوق به سابقه اســت. در دهه هشتاد که بحث 
فعالیت های هســته ای ایران مطــرح بود، امارات 
وارد رایزنی با کره جنوبی شــد تا بــا اجازه ایاالت 
متحده آمریکا دســت به تاســیس چهــار نیروگاه 
هســته ای بزند. این نیروگاه که روز شــنبه افتتاح 
شــد، یکی از آن هاست که به همت کره ای ها و با 

نظارت آمریکایی ها ساخته شده است.
 کشــورهای عربی ســال ها ایران را به خاطر تالش 
برای داشــتن نیروگاه هسته ای مواخذه کرده اند. 
اما حال خودشــان برای دسترســی به این انرژی 
صف کشــیده اند.ماجرای هسته ای شدن امارات 

چیست و چطور کلید خورد؟
ابعاد کشــور امارات، جمعیت کم و نفت زیاد به آن 
جنبه یک کشــور مینیاتوری را داده است. غربی ها 
بعد از اینکه از مهار ایران ناامید شده و فهمیدند که 
ایران در دسترسی به انرژی هسته ای مصر است، 
تصمیــم گرفتند که از پروژه های مشــابه در منطقه 

پشــتیبانی کنند و بعــد از آن کمپانی های غربی و 
کره جنوبی، بســتن قرارداد با امارات و عربســتان 

را کلید زدند.
کاری کــه در امــارات انجام می گیرد بی شــباهت 
به فرســتادن ماهــواره به فضا نیســت. پول این 
پروژه ها تماما از سوی اماراتی ها پرداخت می شود 
اما صفر تا صد آن در دســت دیگران اســت. این 
نیروگاه هســته ای و بقیه نیروگاه های در دســت 
تاســیس، در حقیقت سفارشــی اســت و با اراده 
 غربی ها تاســیس می شود و تصمیم مستقل برای 

اماراتی ها نیست.
ابوالفضل ظهره وند، کارشناس امور هسته ای ایران 
می گوید: ما نگران اســتفاده از انرژی هسته ای در 
کشــورهای اطرافمان نیســتیم و آنها را رقیب خود 
نمی بینیم. آنچه ایران به آن فکر می کند این است 
که ما قرار اســت کنار هم باشــیم و قرن ها بعد از 
این هم چنین وضعیتی ادامه خواهد داشــت. اما 
مســاله نوع بازیگری و اعمال اراده بیگانگان است 
که سرنوشــت منطقه را تغییر می دهد. اما به طور 
کلی اینکه کشورهای منطقه سال ها بعد از ایران به 
ضرورت دسترسی به انرژی هسته ای پی برده اند، 

حقانیت ایران را نشان می دهد.
همانطور که گفتــم ظاهر این اتفاقی که افتاده این 

است که امارات مانند بسیاری از کشورها دست به 
تاســیس نیروگاه هسته ای در خاک خود زده و به 
زودی سه نیروگاه دیگر را هم تاسیس و بازگشایی 
می کنــد. امــا باطنش این اســت کــه غربی ها و 

کمپانی های کره جنوبی آنها را سر کیسه کرده اند.
این که عربســتان بخواهد بمب تولیــد کند دور از 
تصور اســت. نه غربی ها و نه هیچ کشــور دیگری 
چنیــن اجــازه ای نخواهــد داد. آنهــا امکانــان 
ایجاد چنیــن چیزی را هم ندارنــد. اما از آنجایی 
که عربســتان خواســتگاه جریان های ســلفی و 
تندروهاســت، نگرانی هایی بابت اینکه چنین کاری 
دسترســی تندروها به مواد مــورد نظر برای ایجاد 
ســالح های هســته ای خطرنــاک را ایجــاد کند، 
وجود دارد. کشــورهایی که مســیر افراط گرایی را 
پیش می برند، شفاف نیستند. امارات و عربستان 
در ایجــاد جریان های تروریســتی مانند داعش و 
القاعده دســت داشــته اند و از سوی دیگر به طور 
رســمی در یمن می جنگند و فاجعه انسانی به بار 
آورده انــد. به همین دلیــل خطرهایی وجود دارد. 
پس غربی ها به این ســادگی دسترسی عربستان 
به انرژی هسته ای را تائید نخواهند کرد، مگر اینکه 
مشــابه مورد امارات صفر تا صد پروژه در دسترس 

خودشان باشد.

گـــزارش 
ـــر ـــاد برت اقتص

وگاه آل مکتوم امارات گشایش یافت   نیر

 شتاب هسته ای شیخ نشین ها

 تفاهمنامــه علمی تحقیقاتی فیمابین ارتش جمهوری اســالمی و معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری امضا شد.

در مراســمی با حضور سرلشکر ســیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و سورنا ستاری معاون 
علمی و فنــاوری رئیس جمهوری، تفاهمنامه علمی تحقیقاتی فیمابین ارتش جمهوری اســالمی 

ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، در ستاد ارتش امضا شد.
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی در حاشــیه امضای این تفاهمنامه گفت: مجموعه نیروهای 
مسلح و ارتش جمهوری اسالمی ایران از قبل هم همکاری هایی با معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری داشتند؛ انشاءهللا این جلسه و تفاهمنامه ای که امروز امضا شد یک جهشی در ادامه این 

همکاری های فیمابین، خواهد بود.
موسوی افزود: این تفاهمنامه در حوزه های مختلف زمینی، پدافند، هوایی، دریایی و فضایی است 
که امیدواریم موارد مدنظر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و ارتش جمهوری اسالمی ایران، 

هم جهت بشوند تا بتوانیم پیشرفت های خوبی را در آینده نزدیک شاهد باشیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز گفت: ما توسعه های زیادی در حوزه شرکت های دانش 
بنیان و تکنولوژی های متعدد در حوزه ICT، نانو، تکنولوژی هوافضا و بسیاری از حوزه های جدید از 

قبیل حوزه لیزر در قالب شرکت های دانش بنیان و برخی مراکز پژوهشی داشته ایم.
ســتاری افزود: یکی از اهداف ما در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری این اســت که بتوانیم 
این تکنولوژی را به ســمت صنایع دفاعی سوق دهیم و صنعت دفاع نیز از این زیر ساخت هایی که 

ایجاد شده، استفاده کند که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه، این روند تسریع شود.
معــاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: حوزه های همکاری متعددی با ارتش و صنایع 
دفاعی داریم، ما بیش از ۷۰ شــرکت دانش بنیان داریــم که محصول به حوزه دفاع می دهند، هم 

توسعه این شرکت ها مدنظر است و هم اینکه شرکت های جدید به این حوزه ملحق شوند.

 امضای تفاهمنامه تحقيقاتی 
ارتش و معاونت علمی و فناوری 

 نماینــده بروجــرد در مجلــس شــورای اســالمی با انتقــاد از تصــرف منابع طبیعــی و ملی از 
 قــوه قضائیــه خواســت با رســیدگی به ماجــرای وقف کــوه دماوند، دیگر شــاهد ایــن رفتارها 

نباشیم.
فاطمه مقصودی با اخطاری با اســتناد به اصل 45 قانون اساســی گفت: این اصل دریاها، معادن، 
کوه ها، جنگل ها، مراتع و همه آن چه که به عنوان منابع ملی و اراضی طبیعی به حســاب می آید را 
مشخص کرده است؛ امروز شاهد هستیم که در شمال کشور عده ای ادعا می کنند که اماکن و مراتع 

موقوفه است؛ طبق اصل 45 هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس شــورای اســالمی بــا یــادآوری بیانات 
رهبــری انقــالب دربــاره کوه خــواری، جنــگل خــواری، زمیــن خــواری و دریاخــواری یادآور 
شــد: حراســت و نگهــداری از مراتــع واجب اســت، بــه این مســأله رســیدگی کنیــد ادعای 
 موقوفــی بــودن مراتــع دماوند براســاس مــاده یک قانــون ملی شــدن جنگل ها بی اســاس

 است.
نماینده بروجرد با اشــاره به قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱342 افزود: بنابراین قانون، تمامی 
اراضی جنگلی و مراتع، اموال عمومی به حساب می آید و متعلق به دولت است مگر از اینکه قبل از 

تاریخ 42 به تملک کسی درآمده باشند.
وی همچنین با اشاره به مشکالت کشاورزان حوزه انتخابیه خود اظهار داشت: کشاورزانی را داریم که 
برای زمین خود بنچاق، ســند یا قباله دارند اما منابع طبیعی مالکیتی برای آنها قائل نیست؛ وقتی 
به منابع طبیعی انتقاد می کنیم اجبار دولت را مطرح می کنند و می گویند هر چقدر کشاورز شکایت 

کند ما روی آن اعتراض می کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی وشوراها گفت: بدون شک قوه قضائیه به ماجرای کوه دماوند رسیدگی 

می کند تا دیگر شاهد این رفتارهای ظالمانه نباشیم.

نماینده مجلس: قوه قضائيه به 
کند کوه دماوند رسيدگی  ماجرای وقف 

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: بنظر 
می رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران 
پیــک کرونا و خنک تر شــدن هــوا که امکان 
استفاده از ماسک بمدت چند ساعت را میسر 
کنــد، ضروری باشــد.محمد باقــر قالیباف در 
جلســه علنی روز )یکشــنبه( مجلس شورای 
اسالمی افزود: با ایستادگی مردم در برابر انواع 
فتنه های داخلی دهه های دوم و سوم انقالب، 
در مــدت زمانی کوتاه به چنان قدرتی دســت 
یافتیم که پیچیده ترین نقشــه های دشمنان را 
خنثی کنیم و نظم جدیــدی را در منطقه غرب 
آســیا برقرار کنیم. در زمان فعلی هم دشمنان 
مردم ایران برای آســیب اقتصــادی به مردم 
طراحی پیچیده ای انجام داده اند. از همین رو 
اکنون در معرض امتحان بزرگ کارآمدی و حل 
مشــکالت معیشــتی جامعه قرار داریم. آموزه 
عید قربان به همه ی ما مســئوالن کشــور این 
است که اگر به وعده های تخلف ناپذیر خداوند 
اعتماد کنیم، بدون نیرنگ و ظاهرســازی و به 
معنای واقعی کلمــه ارادۀ الهی را محقق کنیم 
و به جــای خودمحوری و خودأیی، فداکاری و 
ایثار را ســرلوحه اعمال و رفتار خود قرار دهیم 
و خود را یکســره وقف خدمت به مردم، یعنی 
وظیفۀ شــرعی خود کنیم، پیــروزی ما حتمی 
اســت و با عبور از این مرحله، ان شاءهللا مردم 
ایــران قدرتــی مضاعــف خواهند یافــت و از 
مشکالت کشور کاسته می شود.رییس مجلس 
ادامه داد: نقش مجلس شــورای اســالمی و 
نمایندگان شــریف مردم عزیز ایران برای عبور 
از این مرحلۀ دشــوار، اساسی و حیاتی است. 
اگر مجلس را متحول کنیم و پیگیر مشــکالت 

معیشتی مردم باشیم، موتور تحول و مدیریت 
مشــکالت در کشور به حرکت در می آید و اگر 
مجلسی ضعیف داشته باشیم، موتور پیشرفت 
کشور متوقف خواهد شــد. از همین رو تحول 
مجلس و شــکل گرفتن مجلس قوی و فعال 
شــرط الزم برای تحول اقتصاد کشــور اســت.

قالیبــاف گفــت: خدا را شــاکریم کــه نظارت 
مردم بــر تمامی رفتارها و تصمیم های مجلس 
بسیار بیشتر از دوره های گذشته است و این را 
نعمت الهی می دانیــم. نظارت مردمی را گامی 
اساســی در راســتای پیشرفت کشــور قلمداد 
می کنیم. وقتی انتظار از یک فرد زیاد اســت و 
به اقدامات او امید دارید، در برابر او سختگیرانه 
عمل می کنید؛ توجه مردم به تمامی تصمیمات 
این دوره از مجلس نشــان دهندۀ همین امید 
و انتظار عمومی اســت و همۀ ما نمایندگان در 

قبال این انتظار وظیفۀ شرعی داریم.

رئیس جمهوری با تبییــن فرصت ها و چالش های 
اقتصادی کشــور گفــت: حرکت در مســیر رونق و 
جهش اقتصادی کشــور باید مبتنی بر واقعیت های 
ایــن عرصه بــوده و نبایــد گرفتــار تحلیل های غیر 
واقع بینانه برگرفته از بدبینی و ســیاه نمائی باشــد.
روز  روحانــی  حســن  حجت االسالم والمســلمین 
یکشــنبه در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، اظهارداشت: رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب در روز عید قربان درباره مســائل 
اقتصــادی کشــور و سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
در ایــن حوزه، دربرگیرنــده راهبردهای اصلی و کالن 
کشــور و راهگشای سیاســتگذاران اقتصادی دولت 
و تقویــت کننده مدیــران اقتصادی اســت.رئیس 
جمهوری تصریح کرد: واقعیت های اقتصادی کشــور 
نشــان دهنده آن است که با بهره گیری از توانایی ها و 
ظرفیت هــای اقتصادی و هماهنگی میان همه ارکان 
کشــور و انســجام در مدیریت و اجرای برنامه های 
هماهنگ می توان از تنگناهای بی سابقه ناشی از فشار 
حداکثری دشمنان خارج و در جنگ اقتصادی پیروز 
شــد؛ کما اینکه تاکنون پس از گذشــت بیش از دو 
سال و چندماه توانسته ایم به موفقیت های بزرگی در 
خنثی کردن توطئه دشــمنان دست پیدا کنیم.در این 
جلسه نقشــه راه مدیریت اقتصاد کالن کشور در 2۶ 

محور ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی جنگ فرسایشی دشمن، تحميل 

بی برنامگی به کشور است
روحانی با اشاره به نقشه راه طراحی شده در اقتصاد 
کالن کشــور، گفت: هدف اصلی در جنگ فرسایشی 
اقتصادی تحمیلی دشــمنان به این مرز و بوم، این 
است که مدیریت کشور در تصمیم گیری ها و اقدامات 
دچار هیجانات و بی برنامه گی شود و در همین زمینه 

ایجاد و القاء انتظارات منفی و ترسیم آینده مبهم از 
فضای کشور در چارچوب همین اهداف است که باید 
با تصمیم گیری های منطقی و بر اساس داشته های 
کالن و وفــاق ملی این توطئه دشــمنان را نیز خنثی 
کنیم.رئیس جمهــوری ادامه داد: دشــمنان انتظار 
داشــتند پس از شیوع کرونا و محدودیت های ناشی 
از اعمال تحریم های غیر انسانی آنان، اقتصاد کشور 
دچار تالطم های شــدید و غیرقابل کنترل شــده و با 
خطر مواجه شود.روحانی افزود: آنچه امروز علیرغم 
همــه محدودیت هــا و فشــارها بر مــردم، در حوزه 
معیشت، بازار سرمایه و ارز، نقدینگی و ارائه تسهیالت 
به کســب و کارهای مختلف در جهت تقویت تولید و 
تمرکز بر تامین نیازهای اساســی مردم و مواد اولیه 
تولید صــورت می گیرد، حاصل لطــف خدا و تالش 
شــبانه روزی برای سیاســتگذاری، مدیریت ستادی 
و بخشــی، همراهی مردم و عملکــرد مثبت فعاالن 

اقتصادی کشور است.

 قالیباف: 
آغاز پیگیری مشکالت اقتصادی مردم 

 روحانی: 
جهش اقتصادی مبتنی بر واقعیت ها 
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فــراوان می سازد.تاســیس بــورس تخصصی امالک 
و مســتغالت و امتیازات، مســیری است که می تواند 
ضمــن پایین آوردن هزینه تجهیز پــول در پروژه های 
ساخت و ســاز و توسعه زیرســاختی، با افزایش نقد 
شوندگی دارایی های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور 
و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار امالک و مستغالت 
کمک شــایان توجهی نماید.همچنین به طور اصولی، 
هر شــکلی از توســعه ابزارهای »مبادله مالکیت« که 
در نهایت منجر به توســعه و ارتقــای کارایی نهادهای 
بــازار و مالکیت در نظــام اقتصادی می شــود؛ اقدام 
مبارکی اســت؛ که در صورت طراحی و اجرای درست 
می تواند به اقتصاد تحت فشــار ایران برای بازگشــت 
به یــک وضعیت پایدار و مولد کمــک کند.اما به طور 

مشخص در مورد بازار امالک، مستغالت و امتیازهای 
وابســته و همچنین صنعت ساختمان به عنوان بازاری 
بســیار نزدیک و همبســته به این بازار، باید این نکته 
کلیدی را در نظر داشــت؛ که حکمرانی بد و خطاهای 
مدیریتی و سیاســتگذاری، عواملی بنیادی در شــکل 
گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند؛ که 
نه فقط با ابزارهای نوین مالی اصالح شــدنی نیستند؛ 
بلکه تلفیق چابکی انعطاف پذیری ابزارهای مالی نوین 
بــا خطاهای حکمرانی در این بــازار و عدم تعادل های 
ناشی از آن، می تواند مخاطراتی که آشفتگی های این 
بازار متوجه اقتصاد کشــور می کند را صد چندان کند. 
چنانکه فاجعه مالی ســالهای 2۰۰۷-2۰۰8 در ایاالت 
متحده که همچون ســیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد 

جهانی را درنوردید؛ تا حد زیادی ناشــی از تنظیم گری 
ضعیــف ابزارهای مالی مورد اســتفاده در بازار امالک 
و مســتغالت این کشــور بود.در واقع برای بهره مندی 
اقتصــاد ایــران از مزایا و ظرفیتهای بــورس امالک و 
مستغالت، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین 
تکلیف مالکیت اراضی کشــور ســریعتر و منسجم تر 
از گذشــته دنبال شــود؛ شــفافیت در مورد اطالعات 
امالک و مســتغالت، طرح های توســعه زیرساختی، 
طرح های هادی شــهر ها و به طور کلی همه اطالعاتی 
که بر ارزشگذاری امالک موثرند به سطح قابل قبولی 
ارتقا یابد. قوانین مربوط به مالکیت و تصرف امالک و 
مستغالت، تنقیح و یکپارچه سازی شود تا از ابزارهایی 
همچون وکالت و... نتوان به سادگی برای دور زدن نقل 

و انتقال شــفاف این دارایی ها استفاده کرد، نظام ثبت 
اســناد مالکیت این بازار با مقتضیــات روز و تحوالت 
فناوری جهانی همگام گردد و در نهایت، استانداردهای 
مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق ها و شرکت های 
فعال در بورس امــالک، جهت کنترل اطمینان بخش 
نحوه اســتفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین 
گردد.با رعایت این اصول و البته به شــرط بهبود روند 
سیستماتیک سیاســتگذاری های آمایش سرزمینی، 
توســعه زیرســاختی و مدیریت شــهری در دولت و 
شــهرداری ها و ســایر نهادهای ذیمدخــل، می توان 
امیدوار بود؛ بورس امالک و مســتغالت ابزاری کارآمد 
برای هدایت این بازار زمین و مســکن به ســوی یک 

تعادل پایدار و مولد شود.

 بورس مسکن
کافی  الزم، اما نا

و  امــالک  بــازار  و  ســاختمان   
مســتغالت، بخشــی از بار و وزنه 
ای اســت که در کنار شرایط رکود 
تورمــی حاکم بر اقتصاد کشــور، 
رکود در صنعت ســاختمان را تعمیــق کرده و در عین 
حــال، موجب بروز آشــفتگی های گاه بــه گاه و بروز 
سونامی های تورمی در بازار امالک و مستغالت، بویژه 
امالک مســکونی شــهرهای بزرگ می شــود و از این 
طرق کشــور را گرفتار مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 

دیدگاه
اقتصاد برتر

ادامه

شــاخص کل بــورس تهــران قله دو 
میلیون واحدی را فتح کرد. شاخص 
کل دیــروز با افزایــش 4۰هزار و۷۰۰ 
واحــدی به دو میلیون واحد رســید. 
نماد »فوالد«، »فارس« و »فملی« سه نماد با بیشترین اثر 
مثبت بر شاخص کل بورس و نمادهای  »کگهر«، »شگویا« 
و »صبا« ســه نماد با بیشــترین اثر مثبت بر شــاخص کل 
فرابورس بودند.خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم هشت 
هزار و 4۰۰ میلیارد تومان عبور کرد، سهام سرمایه گذاری ملی 
ایران ۶5۰ میلیارد تومان تقاضای خرید داشــت و بیشترین 
سفارشات خرید در سیستم برای گروه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به ثبت رسید.در ســاعت ۱۰:۰۰ صبح یکشنبه جمع 
صف های خرید به حدود 9 هزار و ۱5۰ میلیارد تومان رسید و 
ارزش کل صف های فروش ۶۷۰ میلیارد تومان بوده اســت، 
بدیــن ترتیب خالص سفارشــات خریدی که در سیســتم 
معامالت ثبت شــده به هشــت هزار و 48۰ میلیارد تومان 
 رسید.تا  ساعت تنظیم گزارش بیشترین سفارش در صفوف 
خرید »ونیکی«، »وآیند« و »وبانک« به چشــم می خورد به 
طوری که فقط برای سهام ســرمایه گذاری ملی ایران ۶58 
میلیارد تومان تقاضای خرید وجود داشت، بیشترین عرضه 
نیز در صفوف فروش »شــلرد«، »غمارگ« و »انرژی۱« در 
نوبت انتظار بودند؛ گفتنی است حجم صف تولید نیروی برق 

آبادان )آبادا( به 4.3 درصد کل تعداد سهام آن می رسد.
ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ســه 
هزار و ۶4۰ میلیارد تومان )4۰ درصد کل( و ۱۰ صف فروش 
برتر 485 میلیارد تومان )۷3 درصد کل( می شود، همچنین 
حجم صف های خرید در ۱29 نماد و حجم صف های فروش 
در ۱۱ نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده اســت."بانک ها و 
مؤسســات اعتباری" محبوب تریــن صنعت امروز با خالص 
تقاضــای هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بــود و پس از آن گروه 
"سرمایه گذاری ها" قرار داشت که برآیند سفارشات خرید آن 

هزار و 85 میلیارد تومان می شود. 
از ســویی دیگــر هیچ گروهی تحت فشــار فــروش نبود.

بیشــترین اثر مثبت بر صعود و رکوردشکنی شاخص بورس 
هم  توســط شــرکت های فــوالد مبارکه اصفهــان، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس و ملی صنایع مــس ایران رقم 
خورده است.این گزارش می افزاید: در بازارهای فرابورس نیز 
تاکنون با ثبت دادوســتد 854میلیــون ورقه به ارزش بیش 
از 2۰۱4میلیارد تومان در 224هزار نوبت، شــاخص فرابورس 
رشــد 3۶8واحــدی را تجربه کــرده و در ارتفــاع 2۰ هزار و 

۶5۰واحد قرار گرفت.
شيوه جدید بورس بازان برای خرید و فروش سهام

صعود مداوم شــاخص ها در ماه های اخیــر منجر به تغییر 
سبک معامله گری در بورس شده؛ چنان که همزمان با تغییر 
طیف معامله گران تاالر شیشــه ای، معیارهای مربوط به نوع 
معامالت و گزینش ســهام نیز به کلی دگرگون شــده است.

مطالعات میدانی نشــان می دهد: در دوره اخیر ســنجش 
اندازه صف های خرید و فروش به مهم ترین ســیگنال برای 
ورود و خروج سرمایه گذاران تبدیل شده است. در این میان 
محاسبات آماری حاکی است: چهار گروه فرآورده های نفتی، 
محصــوالت چرمی، خودرو و ســاخت قطعات و اطالعات و 

ارتباطات، بیشترین سهام قفل، در صف خرید را داشته اند.
سبک تازه معامله

این روزها با افزایش ضریب نفوذ بازار ســرمایه میان عموم 
ســرمایه گذاران چه خرد و چــه کالن، فضای معامله گری با 
تغییرات جدی مواجه شــده اســت. نه تنها طیف جدیدی 
از صاحبــان نقدینگی عمده معامله گران تاالر شیشــه ای را 
تشــکیل می دهند، بلکه ســبک معامله و گزینش ســهام 

نیز تغییر کرده اســت به طوری که در کنــار برخی گروه های 
کاالمحور، سهام گروه های کوچک و عموما تک سهم بورس 
تهران نیز سودی حداکثری نصیب سهامداران خود کرده اند. 
این مهم نشان از تغییر رویکرد سهامداران تاالر شیشه ای در 

گزینش سهام نیز دارد.
از این رو به نظر می رسد در حال حاضر صف خرید و فروش 
به مهم ترین ســیگنال برای ورود و خروج ســرمایه گذاران 
تبدیل شــده است و به بنیاد ســهام توجه کمتری می شود. 
معضلی کــه البتــه مهم تریــن عامــل آن محدودیت های 
خودســاخته بــورس تهــران همچــون دامنــه نوســان و 
 البتــه جدیدتــر معامله برخی ســهام در خارج از ســاعت 

رسمی بازار است. 

صف نشينان بورس 99
بررسی صنایع 38 گانه بورس از ابتدای امسال تاکنون نشان 
از قرار گرفتن گروه محصوالت چرمی با رشــد ۷۱۷ درصدی 
در صدر دیگر صنایع بازار دارد. این گروه از تک سهم »وملی« 
تشــکیل شده و بر اســاس آمار از 8۶ روز معامالتی سپری 
شــده از سال جاری، 45 روز یعنی بیش از نیمی از روزهای 
کاری را در صف خرید سپری کرده است و در مقابل کمتر از 
یک هفته گرفتار صف فروش شده است. در این میان برای 
اثبات تغییر ذائقه معامالتی ســهامداران نگاهی به نســبت 

گردش نقدینگی در این صنعت خالی از لطف نیست.
معامــالت  گــردش  یــا  نقدینگــی  گــردش   نســبت 

نســبت های  معروف تریــن  از  یکــی   )turnover ratio(

مزبور اســت. این نســبت را می توان از تقسیم جمع ارزش 
کل معامــالت بر متوســط ارزش کل بــازار آن در یک دوره 
زمانی خاص محاسبه کرد. تفســیر نسبت گردش نقدینگی 
از این قرار اســت که اگر این رقم ۱۰۰درصد باشــد، یعنی در 
بازه مشــخص مورد بررسی، تمامی ســهام معامله شده در 
بازار حداقل یک بار دســت به دست شده اند.بررسی ها نشان 
می دهد گروه تک ســهم محصوالت چرمی کــه لقب برنده 
بورس تهران از ابتدای ســال 99 تاکنون را نیز یدک می کشد، 
از نســبت گردش نقدینگــی 48 درصد برخوردار اســت. به 
عبارتی نیمی از ســهام این شرکت در 8۶ روز گذشته یک بار 
به طور کامل دست به دست شده است.این متغیر از آنجا حائز 
اهمیت است که نگاهی نیز به معامالت سال های گذشته این 
گروه بیندازیم. جایی که نسبت مذکور برای گروه محصوالت 
چرمی عموما کمتر از ۱۰ درصد بود و حال به سبب تغییر ذائقه 
معامله گری شــاهد افزایش دادوســتدها در این گونه سهام 
هســتیم.در این میان اما گروه های ارزنــده و بنیادمحور نیز 
یافت می شــوند. گروه فرآورد ه های نفتی در حالی از ابتدای 
ســال تاکنون با رشد 5۰۰ درصد شــاخص همراه شده است 
که میانگین قیمت سهام زیرمجموعه این گروه 82 درصد از 
روزهای معامالتی خود را در محدوده مثبت ســپری کرده اند. 
»شپنا« را شــاید بتوان پرسودترین سهام این گروه در سال 
99 نامید که 48 روز معامالتی از ســال 99 را با صف طوالنی 
خرید پشــت ســر گذاشته اســت و ۱2 روز کاری نیز گرفتار 
صف فروش شــد. و اما خودرویی ها. گروه پرحاشیه بورس 
تهــران که با وجود زیان ده بودن امــا همچنان در مرکز توجه 
بورس بازان قرار دارند. این گروه در ســال جاری توانســته با 
بازده ۷۰8 درصدی رتبــه دوم را به خود اختصاص دهند. دو 
غول خودروساز یعنی سایپا و ایران خودرو بیشترین روزهای 
معامالتــی خــود را در ســال جدید در صف خرید ســپری 
کرده انــد. از ایــن رو »خســاپا« 33 روز از 4۷ روز کاری و 
»خودرو« 3۷ روز از 43 روز کاری خود را در ســقف قیمتی 
روزانــه با تقاضای حتی چند میلیارد ســهمی پشــت ســر 
گذاشتند. البته ضعف هسته معامالتی باعث شد تا معامالت 
این دو شــرکت عموما در ساعات خارج از زمان رسمی بازار و 
به دور از هیجانات معامالتی دنبال شــود که این مهم نیز در 
صف نشینی این دو خودروساز بی تاثیر نبود. دیگر گروهی که 
در ســال جاری با بیشترین تعداد صف خرید همراه بود نیز 
یکی از صنایع تک سهم بازار است. گروه اطالعات و ارتباطات 
با تک سهم »های وب« 25 روز معامالتی از سال جاری را در 
صف خرید ســپری کرده و در مقابــل 5 روز نیز گرفتار صف 
فروش شد. نســبت گردش نقدینگی در این گروه ۷۰ درصد 
است که نشان می دهد از ابتدای سال تاکنون دست به دست 
شــدن ۷۰درصد سهام این شــرکت بوده ایم. »های وب« در 
ســال جاری با رشد بیش از 3۰۰ درصدی قیمت همراه شده 
است. دیگر گروه های کوچک بازار نیز در سال جاری وضعیت 

مشابهی را تجربه کردند.

گـــزارش 
ـــر ـــاد برت اقتص

 سهام عدالت 
در مرز 2۰ ميليون تومان 

معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: در حال حاضر ارزش سهام عدالت 532 هزار 
تومانی بیش از ۱9 میلیون تومان اســت و قیمت ۶۰ درصد آن به باالی ۱۱ میلیون تومان 
می رسد.علیرضا ماهیار درباره ارزش روز سهام عدالت 532 هزار تومانی اظهار داشت: در 
حال حاضر ارزش سهام 532 هزار تومن سهام عدالت سهامداران به بیش از ۱9 میلیون 

تومان رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که ارزش ۶۰ درصد این سهام چقدر خواهد بود، گفت: قرار بر 
این اســت که تا عید غدیر امکان آزادسازی ۶۰ درصد سهام عدالت فراهم شود که ارزش 

این ۶۰ درصد بیش از ۱۱ میلیون تومان است.
معاون شــرکت ســپرده گذاری مرکزی درباره پیگیری مشــموالنی که اقدام به فروش 
3۰ درصد کرده اند اما تا کنون پول آن به حساب شــان واریز نشــده اســت، تاکید کرد: با 
بخشــنامه سرکت سپرده گذاری مرکزی، اطالعات مشــموالن سهام عدالت از طریق وب 
ســرویس هایی در اختیار کارگزاری ها قرار گرفته است که مشموالن می توانند با مراجعه 
حضــوری و غیرحضوری به کارگزاری های خود اطالعــات فروش و واریز وجه را دریافت 
کنند.ماهیار تاکید کرد: شرط دریافت اطالعات به صورت غیر حضوری از آخرین وضعیت 
فروش ســهام عدالت این است که شماره همراه به نام فرد مشمول سهام عدالت باشد. 
اگر ســیم کارت و شماره همراه فرد مشول سهام عدالت که نسبت به فروش سهام خود 
اقدام کرده، به نامش باشد، می تواند از طریق درگاه های آنالین درخواست خود را ثبت و 
از کارگزاری خود پیگیری کند. معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به آن دسته از 
مشموالنی که نمی دانند با کدام کارگزاری باید در تماس باشند یا اطالعات مورد نیاز خود را 
به صورت غیرحضوری چگونه دریافت کنند، اظهار داشت: تمام مشموالن سهام عدالت و یا 
افرادی که در بحث فروش سهام خود دچار مشکل شده اند، می توانند با مرکز تماس ۱5۶9 
تماس بگیرند و با وارد کردن کد ۱ و شماره ملی خود از کارگزاری خود مطلع و سایر اطالعات 
 را دریافت کنند. بنابراین تاکید می شــود کــه نیازی به حضور فیزیکی افراد برای دریافت 

این اطالعات نیست.

وزیــر اقتصاد با اعالم آخرین آمار ۱5.2 میلیونی کد بورســی و رشــد ۶25 درصدی ارزش 
معامــالت گفت : برنامه هایی برای حفظ روند ورود ۷۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به بازار 
سرمایه مدنظر است.فرهاد دژپسند با اشاره به بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از 
فعال شــدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه های تحقق این سیاست ها نام برد و گفت: 
تعداد کد های سهامداری تا پایان خرداد به ۱5 میلیون و 25۱ هزار کد و با احتساب دارندگان 
ســهام عدالت به 48 میلیون و 5۰۰ هزار کد رســیده اســت.وی ادامه داد: خالص ورودی 
حقیقی و حقوقی به بازار سرمایه هم ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که برنامه هایی برای حفظ 
این روند تزریق نقدینگی و ادامه تامین مالی بخش تولید و توسعه مد نظر است. همچنین 
بورس امالک و مســتغالت و امتیازات با ســرمایه اســمی 5 هزار میلیارد تومان راه اندازی 
خواهد شد.دژپسند افزود: ارزش معامالت 4 ماه اول بورس هم نسبت به سال گذشته ۱45 
درصد و در مقایسه با چهار اول سال قبل ۶25 درصد افزایش یافته و طی این مدت ۱3.۷ 

هزار میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شــده که 2.5 برابر سال قبل است.

 ورود 7۰ هزار ميليارد تومان 
به بازار سرمایه

نمی توان شــرایط حاکم بر بازار ارز را کامال آرام توصیف کرد. آمادگی روانی برای افزایش 
مجدد قیمت ها، زمینه را مهیای ســوداگرانی ســاخته است که از نوسانات این بازار سود 
می برند. همین آمادگی روانی در هفته های گذشــته، علی رغم روند رو به کاهش قیمت 

ارز، پدیده کارت ملی اجاره ای را هم به بازار ارز وارد کرد.
برای پاســخ گویی به نیازهــای واقعی و آرام کردن بازار، پیش از این مقرر شــده بود تا 
هــر کارت ملی به صورت ســاالنه تنهــا مجاز به خرید معادل 2۰۰۰ یورو باشــد. اما پس 
از کاهــش قیمت ارز از آخرین روزهای تیرماه برخی اقشــار، تحت تاثیر شــایعات و به 
امید حفظ ســرمایه خــود مبادرت به خریــد ارز از صرافی ها کردند. تشــکیل صف های 
خریــد ارز در مقابــل صرافی هــای طی هفته گذشــته حاکی از این تقاضــا در بازار بود. 
در ایــن میان برخی ســودجویان به فکر اجــاره کارت ملی به امید خرید میزان بیشــتر 
 ارز افتادنــد. در نتیجــه، کارت ملــی افراد با قیمتــی در حدود 25۰ تــا 3۰۰ هزار تومان 

اجاره می شــد.اما مشاهدات از بازار روز شــنبه )یازدهم مرداد( نشان می دهد که عطش 
برای خرید ارز در هفته جاری کاهش قابل توجهی داشــته اســت و دیگر از صف خرید 
مقابل صرافی ها نشانی نیست و فعال پدیده کارت ملی اجاره ای، جذابیت خود را از دست 

داده است.
تغيیر رفتار صرافی ها، خودداری از خرید

از نشــانه های دیگر این تحول را می توان در مقایســه رفتار صرافی ها مشــاهده کرد. در 
روزهایــی که بازار ارز شــاهد التهاب و افزایش روز بــه روز قیمت ها بود، عمده صرافی ها 
در پاســخ به مراجعه مشتریان، اعالم می کردند تنها آمادگی خرید ارز از مشتری دارند و 
از فروش خبری نیســت. اما دیروز و پس از اعالم رقم 2.5 میلیارد دالر از ســوی رئیس 
جمهوری، رفتار صرافی ها روندی معکوس داشت و مشاهده خبرنگار ایرنا نشان می دهد، 
عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهای خود هستند و از مشتریان خود ارز نمی خرند. 
 همین مســأله موجب اســتیصال برخی از مشتریانی شــد که به دنبال فروش ارزهایی 

خود بودند.

 ناپدید شدن 
صف های خرید ارز

یخی بازار سرمایه رقم خورد    وز تار ر

 بورس بر بام بلند ۲میلیون واحد 



سهم ۴۵درصدی صنایع 
کوچک از اشتغال صنعتی

بررســی آمارها نشــان می دهد که تا پایان فروردین ماه 
امسال، 45 درصد اشــتغال واحدهای صنعتی متعلق به 

صنایع کوچک بوده است.
براســاس آخریــن آمــار، 52 درصــد از صنایع کشــور 
مربــوط به صنایع کوچک اســت، به عبارتــی 23 هزار و 
55۰ واحد صنعتــی کوچک در کشــور فعالیت می کنند 
 کــه از لحاظ تعداد بیشــترین میــزان را در میان صنایع 

کشور دارند.
بررســی نمودارها نشان می دهد میزان اشتغال در صنایع 
کوچک در مقایسه با صنایع دیگر نیز قابل مالحظه است. 
بــه این صورت که 45۱ هــزار و ۶۰9 نفر در بخش صنایع 
کوچک شــاغل هســتند که 45 درصد میزان اشتغال در 

صنایع را شامل می شود.
صنایــع بزرگ رتبه دوم اشــتغال در بخــش صنایع را به 
خود اختصاص داده اســت. ســال گذشــته یــک هزار 
و 4۷ واحــد صنعتــی بــزرگ در کشــور وجود داشــت 
 کــه 232 هــزار و ۷3۶ نفــر در ایــن بخش مشــغول 

بودند.
براســاس این گــزارش در 2 هــزار و ۱4۶ واحد صنعتی 
 متوســط فعــال در کشــور، ۱39 هزار و ۷9 نفر شــاغل 

هستند.

 رشد ۴/۵ درصدی 
عرضه انرژی

وزیر نیرو از رشد 4.5 درصدی عرضه انرژی در سال 99 خبر داد.
رضا اردکانیان اظهار داشــت: عرضه انرژی در کشــور امسال رشد 
4.5 درصدی داشــته و بیش از 294 هزار قرارداد مشــارکت برای 
 مدیریت مصرف انــرژی با واحدهای تولیــدی و صنعتی منعقد 

شده است.
را  ادامــه داد: در بخــش خانگــی حــدود 4۰۰ مــگاوات  وی 
توانســتیم با کمک شــرکت های دانــش بنیان و اســتارتاپ ها 
 مدیریــت کنیم و مــردم هم با اعتمــادی که داشــتند همراهی 

کردند.
وزیــر نیرو توضیح داد: ۱2۰ هزار تفاهم نامه در ســال گذشــته با 
بخش های تولیدی و انرژی کشــور منعقد شــد که در ساعت های 
اوج بار، مصرف خود را کاهش داده و در ساعت های دیگر تقاضای 
بیشتری داشته باشــند که این تعداد امسال به 294 هزار تفاهم 

نامه رسیده است.
اردکانیان عنوان کرد: ســال گذشته ســه هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
پــاداش بــه ایــن واحدهــا در ازای کاهش مصــرف و تقاضا در 

ساعت های اوج مصرف پرداخت شد.
وی همچنیــن گفت: بخش عمده ای از بار گــردش آب و برق با 
مصرف کنندگان است و باید از همراهی های مردم بویژه در شرایط 

کرونایی قدردانی کنم.
اردکانیان یادآور شــد: هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید 
داریم که باید به این مجموعه برق رســانی شود و در سال جهش 

تولید تمام واحدها به کمک می آیند.

آغاز شناسایی خانه های 
خالی از هفته آینده

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: 
بر اساس ســامانه امالک و اسکان کشور قابلیت شناسایی 
مالکان حقیقی و حقوقی و تعداد خانه های خالی بر اساس 

کد ملی وجود دارد.
پروانــه اصالنی افزود: هفته آینده از طریق این ســامانه به 
افرادی کــه بیش از یک خانه دارند پیامک داده می شــود 
و آنها وارد ســامانه امالک و اســکان کشــور خواهند شــد 
تــا اطالعات ملک خــود را مشــاهده و تاییــد و اطالعات 
ســکونتی را خــود اظهاری کننــد. در این میــان خانه های 
 خالی شناســایی و اطالعــات در اختیار ســازمان مالیاتی 

قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره 
افتتاح خانه های طرح اقدام ملی مسکن در مرداد گفت: تا 
پایان مرداد با حضور رئیس جمهور مراسم افتتاح و تحویل 
واحد های مســکونی طــرح اقدام ملی مســکن در برخی 

شهر ها از جمله کرمان برگزار خواهد شد.
وی افزود: واگذاری گروهی زمین به متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن که یکی دیگر از برنامه های مهم این طرح است 

در پایان مرداد انجام می شود.
اصالنــی ادامــه داد: همچنین جشــن اختتامیه مســکن 
مهــر در برخــی شــهر ها و جشــن افتتــاح یــا تحویــل 
 مســکن مهر در برخــی دیگر از شــهر ها نیز اواخــر مرداد 

برگزار می شود.

ح قير رایگان مخالفت نهادهای نظارتی با طر
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: حواله قیر به 
جای تخصیص به پروژه های عمرانی، صرف تســویه بدهی 
شــهرداری ها شــده و در نهایــت با قیمت پایین به دســت 
قیرسازها می رسد. رانت بزرگ طرح قیر رایگان باعث احداث 

4۰۰ کارخانه قیرسازی در کشور شده است.
مهدی طغیانی با اشــاره به بررسی جزئیات طرح قیر رایگان 
در مجلــس گفت: هــدف از این طــرح محرومیت زدایی و 
احداث راه های روســتایی و مواردی از این دست است. این 
اهداف دغدغه همه نمایندگان اســت و کســی با این هدف 
مشــکلی ندارد. اما نکته بنده این است که متاسفانه اجرای 

طرح قیر رایگان ما را به این اهداف نمی رساند.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا دســتگاه های نظارتی نیز با 
توجه به تجربه ســال های گذشته با اجرای این طرح موافق 
نیســتند. گزارش های متعددی از تخلف در این حوزه وجود 
دارد و پرونده هــای قضایی برای برخی از مدیران تشــکیل 
شــده اســت. این گزارش ها حاکی از این است که تصویب 
طرح قیر رایگان دردی از مشــکالت کشور دوا نمی کند و باید 
به دنبال راهکارهای جایگزین برای محرومیت زدایی و کمک 

به احداث راه های روستایی بود.

طغیانی گفت: با اجرای این طرح انواع و اقســام فســاد و 
حواله فروشی و زدوبند اتفاق می افتد و در عمل این حواله ها 
بــرای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران دیگری داده شــده و 
صرف آســفالت جاده های روستایی نمی شود. تجربه نشان 
داده که دســتگاه های اجرایی مســتقر در شهرها و روستا از 
حواله هــای قیر برای بازپرداخت بدهی هایشــان اســتفاده 
می کنند و اصال ایــن حواله ها در اختیار پروژه های مرتبط به 
راه های روستایی قرار نمی گیرد. به بیان دیگر حواله های قیر 

در اختیار کسانی قرار می گیرد که هدف قانونگذار نیستند.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: در سال های 
گذشــته شــاهد بودیم که بــا اعطای قیر تهاتــری، خرید و 
فروش قیر در بازار آزاد بیداد می کرد و نرخ قیر در بازاری غیر 
از بورس کاال تعیین میشد. شما فرض کنید حواله های قیر را 
در اختیار شهرداری یک شهر قرار می دهید و پیمانکاری برای 
این شــهرداری ســاختمانی احداث کرده است. در این بین 
شهرداری چون پولی برای پرداخت به پیمانکار نداشت ما به 
ازای بدهــی خود، به پیمانکار حواله های قیر می داد. طبیعتا 
چون حواله قیر نقد نبود به قیمت پایین تری به پیمانکار داده 

میشد تا خود او این حواله را در بازار نقد کند.

لغو برگزاری نمایشگاها تا اطالع ثانوی
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاههای بین المللی با اشــاره به لغو برگزاری 
نمایشگاهها تا اطالع ثانوی و برقراری وضعیت قرمز در تهران اظهار داشت: 
استاندار قول حل مشــکل را تا ۱۰ روز آینده داده است.بهمن حسین زاده 
درباره دلیل تعطیلی موقت نمایشــگاه بین المللی اظهار داشت: نمایشگاه 
بین المللی از 24 خرداد ماه بر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا فعالیت 
خود را از ســر گرفت ولی مشــروط به اینکه این نمایشــگاهها باید بدون 

حضور عموم مردم و تنها برای متخصصان هر حوزه برگزار شود.
وی با اشــاره به اینکه قبل از شــروع فعالیت نمایشــگاهها، 4 پروتکل را 
تدوین و پس از تأیید وزارت بهداشت، به استان ها ابالغ شد، گفت: با توجه 
به اینکه این پروتکل ها هزینه های زیادی برای ما داشــت، ولی به منظور 
همکاری با ســتاد ملی کرونا و همچنین ادامه فعالیت نمایشگاه، این کار 
را انجام دادیم.مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی با بیان اینکه 
در این مدت سه نمایشگاه برگزار شد که تنها افراد متخصص و با دعوتنامه 
اجازه ورود داشــتند، خاطر نشان کرد: شــرکت نمایشگاه های بین المللی 
با داشــتن 4۰ ســالن و ۱3.5 هکتار وســعت، توانســت تمام پروتکل ها 
و فاصلــه اجتماعــی را برگزار کند. حتــی قبل از برگزاری هر نمایشــگاه 
جلســات هماهنگی برگزار و از وزارت بهداشت نیز یک نفر دعوت می شد 
تا پیشــنهادات برای بهتر برگزار شدن نمایشــگاه، ارائه شود.حسین زاده 
تصریح کرد: متاســفانه هفته گذشته یکی از خبرنگاران با شیطنت کاری، 

طی مصاحبه با ارائه اطالعات نادرســت به آقای زالی از برگزاری نمایشگاه 
شــوینده با 5۰۰ شرکت باعث شد که وی دســتور تعطیلی نمایشگاه ها را 
اعالم کنــد. این اتفاق در حالی رخ داد که ایشــان بدون بازدید و تحقیق 
نسبت به برگزاری نمایشگاه و اینکه آیا اطالعاتی که این خبرنگار ارائه کرده 

است یا خیر،این تصمیم را اعالم کردند.
وی با بیان اینکه چندبار از مســئوالن وزارت بهداشــت دعوت کردیم که در 
زمان برگزاری نمایشگاه حضور داشته باشند تا از وضعیت و رعایت پروتکل 
بهداشــتی بازدید کنند، افزود: قرار بود هفته گذشــته نمایشگاه شوینده و 
مواد ضد عفونی با حضور ۱3۰ تا ۱5۰ شــرکت برگزار شــود، که روز قبل از 
شروع نمایشگاه، طی نامه ای دستور تعطیلی نمایشگاه تا اطالع ثانوی به 
ما اعالم شــد.این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نمایشگاه هایی که برگزار 
شــد تنها برای افراد متخصص بوده و همه کارها برای برگزاری نمایشگاه 
شوینده انجام شده بود و حدود 2۰ میلیاردتومان هزینه برای غرفه سازی 
از ســوی شرکت ها صرف شده بود که به دلیل تعطیلی، سالنها پلمب شده 
و منتظر نظر مسئوالن هستیم.حســین زاده گفت: صنعت نمایشگاهی با 
33 هزار شاغل و کارگران روزمزد، و همچنین وسعت زیاد و رعایت فاصله 
اجتماعی 2۰ متری هر فرد در سالن ها، نیازمند همکاری بیشتر مسئوالن 
اســت و از آنهــا خواهش می کنیم که حتما در نمایشــگاه حضورداشــته 

باشندتا از نزدیک با روند برمزاری نمایشگاه مطلع شوند.
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در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده قیمت مرغ نباید از کیلویی 
۱5 هزار تومان بیشــتر باشــد، اما قیمت مرغ کیلویی ۱9 هزار تومان 
بــه فروش می رود.این روزها قیمت های بازار هم با مصوبات ســتاد 
تنظیــم بازار همخوانی ندارد. در حالی کــه قیمت مرغ را           به دو هفته 
پیش ستاد تنظیم بازار کیلویی ۱5 هزار تومان مصوب کرد اما در بازار 
به کیلویــی ۱9 هزار تومان فروخته می شــود و حتی پیش از این به 
کیلویی 2۰ هزار تومان هم رســیده بود. فروشندگان دالیل خودشان 
را           دارنــد و می گویند بــه قیمت بیشــتری از تولیدکننده می خریم و 
البته تولیدکنندگان هم دالیلی مانند باال رفتن قیمت نهاده ها را           عامل 
افزایش قیمتشــان می دانند، اما در این میــان تنها مصرف کنندگان 
هســتند که سرشــان بی کاله مانده و تاوان همه را           اینها می پردازند.
زمانی که قیمت مرغ باالســت، تولیدکننده هم قیمت را           باال می برد و 
حاشــیه سودی برای خود درست می کند. فروشندگان بازار هم با باال 
بردن قیمت سود خود را           تأمین می کنند، اما همه اینها از جیب مردم 
درمی آید و در این میان کســی مدافع مردم نیست. مسؤوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی و مســؤوالن وزارت صمت باید چاره ای بیندیشند. 
اینکه هر محصولی افسارگســیخته قیمتــش باال رفت، مصرف کننده 
پول آن را           بپردازد، درســت و منطقی نیســت.گزارش میدانی حاکی 
اســت، قیمت محصوالت پروتئینی در بازار همچنــان رو به افزایش 
اســت. قیمت مرغ به کیلویی ۱9 هزار تومان رسیده و البته مشتقات 
آن هم با قیمت گران تری عرضه می شود. قیمت گوشت هم همچنان 
رو به رشــد اســت و هر کیلو گوشت دست گوســاله 85 هزار تومان 
و گوشــت ران گوســاله 94 هزار تومان به فروش می رود. البته این 
قیمت هایی اســت که در تابلو نصب شده است. زمانی که از فروشنده 
تقاضا می کنیم گوشــت بهتر بدهد ۱۰ هــزار تومان باید به اینها اضافه 
کنیم.یکی از خریداران گوشــت در یک فروشــگاه بزرگ محصوالت 
پروتئینی گفت: قیمت هایی که اینجا درج شــده است واقعی نیست. 
زمانی که از فروشــندگان گوشــت خوب می خواهیم مبلغ بیشتری را           

طلب می کنند و به هر کیلو ۱۰ هزار تومان اضافه می کنند.
گرانی   دليل 

طی چنــد ماه گذشــته باال رفتن قیمــت نهاده ها باعــث افزایش 
قیمت تمام شــده تولید شده است به طوری که تولیدکنندگان بارها 
درخواست کردند دولت قیمت را           افزایش دهد. طی این مدت قیمت 
خوراک دام و طیور 4 برابر شــده اســت و از آنجایی که ۷5 درصد 
قیمت تمام شــده تولید به خوراک برمی گردد، این افزایش قیمت 

روی هزینه تمام شده تولید هم تأثیر زیادی گذاشته است.
اســدهللا نژاد نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ می گوید: مرغ 

با قیمت کمتر از ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان به ضرر تولیدکننده است.
وی دلیل این امر را           باال رفتن هزینه های تولید می داند که طی چند 
ماه گذشته هزینه زیادی را           روی دست تولیدکنندگان گذاشته است.

ایران یکی از بزرگ ترین واردکنندگان خوراک دام و طیور اســت که 
بیــش از ۷۰ درصــد نیاز خودش را           وارد می کنــد، حتی بیش از 9۰ 

درصد ذرت هم از محل واردات تأمین می شود.
  قيمت محصوالت پروتئينی در بعضی مناطق 

ح است: در تهران به این شر

کشيد قيمتمرغبازهمپر

ســخنگوی گمرک گفــت: میــزان تجارت 
خارجی ایران در چهار ماه نخســت امسال 
بــه بیــش از 42 میلیون تــن و به ارزش 

۱9میلیارد و ۶35 میلیون دالر رسید.
ســید روح الــه لطیفی افــزود: چهار ماهه 
نخســت 99 میزان صادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت 
کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات 
از محل تجارت چمدانی، بالغ بر 3۰ میلیون 
و 285 هزار تن و به ارزش هشت میلیارد و 
۷۱3 میلیون دالر بوده اســت که در مقایسه 
با مدت زمان مشــابه ســال گذشته حدود 

4۰درصد کاهش در ارزش دالری داشت.
وی افــزود: میــزان واردات کشــور در این 
مــدت بــا بیــش از 24 درصــد کاهش به 
رقــم ۱۰ میلیــارد و 922 میلیــون دالر و به 
وزن ۱۱میلیــون و ۷93 هزار تن رســیده که 
از ایــن میــزان بیــش از 3۰ میلیون تن به 
ارزش هشــت میلیــارد و۷۱3 میلیون دالر 

ســهم صادرات و حــدود ۱2 میلیون تن به 
 ارزش ۱۰ میلیارد و 922 میلیون دالر ســهم 

واردات است.
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک خاطر 
نشان کرد: چهار ماهه نخست امسال عمده 
مقصد کاالهای صادراتی بــه ترتیب عبارت 
بودنــد از »چیــن« با وزن هشــت میلیون 
4۶9 هزار تن و به ارزش دو میلیارد و 4۷4 
میلیــون دالر و با ســهم بیش از 28 درصد، 
عــراق به وزن ۶ میلیــون و 44۶ هزار تن و 
بــه ارزش یک میلیارد و 9۶5 میلیون دالر و 
با ســهم بیش از 22 درصد، امارات متحده 
عربی با وزن چهار میلیون و ۶25 هزار تن و 
به ارزش یــک میلیارد و 2۱۶ میلیون دالر و 
با ســهم نزدیک به ۱4 درصد، افغانستان به 
وزن دومیلیون و ۱۱5 هــزار تن و به ارزش 
۷۱3 میلیون دالر و با ســهم بیش از هشت 
درصد و بــه مقصد ترکیه با وزن 843 هزار 
تن و به ارزش 4۰5میلیون دالر و با ســهم 

 نزدیک به پنج درصد از کل ارزش صادرات را 

داشتند.
همچنین لطیفی افزود: چهار ماهه نخست 
99 عمده کاالهــای وارداتی از کشــورهای 
طــرف معامله بــه ترتیب از چیــن با وزن 
یــک میلیون و دو هزار تــن و به ارزش دو 
میلیارد و 8۰۶ میلیون دالر و با ســهم بیش 
از 25 درصد، امــارات متحده عربی به وزن 
یــک میلیون و 33۱ هزار تن و به ارزش دو 
میلیارد و 4۷9میلیون دالر و با سهم نزدیک 
بــه 23درصد، ترکیه بــا وزن یک میلیون و 
8۷۰ هــزار تــن و به ارزش یــک میلیارد و 
۱۷8میلیون دالر و با سهم نزدیک به ۱۱درصد، 
هند به وزن 939 هزار تن و به ارزش ۷5۷ 
میلیون دالر و با سهم نزدیک به هفت درصد 
و کشــور آلمان با وزن 493 هــزار تن و به 
ارزش 53۶ میلیون دالر و با سهم نزدیک به 
 پنج درصد از کل ارزش واردات کشور صورت 

گرفته است.

مبادالتتجاری19/۶ميليارددالریدر4ماه

 افزایش 23۵درصدی 
صادرات پسته

دبیرکل انجمن پســته ایران گفت که از فروردین تا تیرماه امســال، 35 
هزار تن پســته به کشــورهای خارجی صادر شــد که رشد 235 درصدی 
نســبت به مدت مشابه پنج سال گذشته را نشان می دهد.حسین رضایی 
بیان کرد: در ماه های فروردین، اردیبهشــت، خرداد و تیر امسال به ترتیب 
2۶۰۰، 92۰۰، 98۰۰ و ۱4 هزار و ۱4۰ تن صادرات پســته از ایران به خارج 
انجام شــد.وی افزود: در این بازه چهار ماهه با برداشــتن پیمان سپاری 
ارزی پســته و خرما صادرکنندگان به میدان آمدند و توانســتند صادرات 
پسته را به خوبی انجام دهند.رضایی اضافه کرد: کرونا دلیل اصلی کاهش 
صادرات و مشکالت عرصه پسته نیست هر چند مصرف این محصول در 
دنیا پائین آمده است اّما اگر قانون به خوبی اجرا شود در بدترین شرایط 
هم می توان پســته را صادر کرد به طوری که در فروردین تا تیرماه امسال 
35 هزار تن پســته به کشــورهای خارجی صادر شــد.وی با بیان اینکه 
باید برای مســائل مختلف پسته از جمله برداشت، صادرات و واردات ارز 
تمهیداتی اندیشــیده شود خاطرنشــان کرد: یکی از مسائل حوزه پسته 
پیمان  سپاری ارزی است.دبیر کل انجمن پسته ایران تصریح کرد: بیش 
از 55 هزار تن  پســته در باغات  کشــور در سال 9۷ تولید و 3۰ هزار تن از 
این محصول صادر شــد و 22 هزار تن در انبارها ماند که اگر متولیان امر 
درســت عمل کنند دوباره به چرخه صادرات مناســب بر می گردیم.وی به 
احیای بازار پسته در جهان هم اشاره کرد و گفت: پیگیر رفع مشکالت این 
حوزه هم هســتیم تا به محض آزاد شــدن ارز بتوانیم کاالهای مورد نیاز 
کشــور را در قبال صادرات پسته وارد کنیم؛ اگر پیگیر این موضوع نباشیم 
قطعًا پسته با ارز نیمایی صادر می شود و صادرکنندگان با این ارز رغبتی به 

صادرات نخواهند داشت و پسته در انبارهای ایران می ماند.

قیمت )تومان(محصول )کیلوگرم(

گوساله گوشت  85000ران و دست 

گوساله 94000گوشت ران 

گوساله 7300 کرده  73000چرخ 

گوسفندی 110000گوشت 

غ 19000مر

غ 16800 ران مر

کمر 18800ران بدون 

غ با استخوان ۲1000سینه مر

کبابی 31000سینه 

غ 34000فیله مر

غ ۲1000کمر مر

۲۲000کتف

غ ۲6000بال مر

غ 5000گردن مر

غ ۲7500ساق مر

۲7500ماهی قزل آال

83000ماهی تیالپیا

۲1000قارچ
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درها را کامال بســته، شیشــه ها به 
دقت با الیه ضخیمی از برچســب 
مشکی پوشانده شده و سه دوربین 
زاویــای مختلفی،  در  مداربســته 
از ســرکوچه تا مقابل در را رصد می کند. اشــخاصی که 
وارد این مکان می شــوند، اول زنگ می زنند، بعد منتظر 
می مانند تا کسی از داخل، در را باز کند، اینجا یک مکان 
ممنوعه است، قهوه خانه ای که در روزگار کرونایی، قلیان 

سرو می کند.
از زمانــی که همه گیری ویروس کرونــا، زندگی مردم را 
فلج کرد تا امروز، طرحهای محدودیت زای مختلفی برای 
اصناف و کســب و کارهای متفاوت اجرا شده است. در 
رقیق ترین حالت این محدودیت ها، اعالم شد که همه 
مردم باید در مکانهای عمومی از ماسک استفاده کنند و 
در شــدیدترین حالت محدودیت، قرنطینه نصفه و نیمه 

ای برقرار شد.
ولی در تمام محدودیتهایی که برای پیشگیری از شیوع 
کرونایی اعمال می شود، اولین فعالیتهای تجاری یا کسب 
و کارهایی که دچار محدودیت و تعطیلی می شوند، کسب 
و کارهایی اســت که با مراودات اجتماعی رودرروی افراد 
سر و کار دارند، کســب و کارهایی مانند اغذیه فروشیها، 

رستورانها، کافی شاپها و قهوه خانه ها.
در این نوع از کســب و کارها، عالوه بر پرســنل خدمات 
رسان شــاغل در واحدهای صنفی، مشتریان هم عموما 
برای گپ زدن و خوردن و نوشیدن کنار هم جمع می شوند 
و البته قلیان کشــیدن در برخی از این کسب و کارها هم 
پایه ثابت نشســت جوانان است که این آخری بیش از 

همه، باعث شیوع کرونا می شود.
کرونا گروهی و  دخانيات 

اصوال مهمترین روش شــیوع کرونا، رســیدن مخاط یا 
قطــرات آب دهان و بینی حاوی ویروس از ســوی فرد 
بیمار یا ناقل به مجاری تنفسی فرد سالم است. بعضی 
گزارشــهای علمی حاکی از این اســت که در همه گیری 
ایــن ویروس خطرناک، حتی صحبت کردن و در فاصله 
۶ متری یک فرد ســالم قرار گرفتن هم احتمال شیوع 
ویــروس را باال می برد، چه برســد به آن که فرد بیمار در 
فاصلــه کمتر از یک متر، با فرد ســالم صحبت کند یا از 

وسایل مشترک دخانی از جمله قلیان استفاده کند.
محفل قلیان کشــی یــا گعده هایــی که برخــی افراد 
بعدازظهرهای خود را در آن می گذرانند، یکی از آلوده ترین 
مکانهای قابل تصور برای همه گیری ویروس کروناست، 
زیرا نی قلیانی که دست به دست می شود و هر لحظه، در 
اختیار کسی از جمع قرار می گیرد که معلوم نیست سالم 
است یا ناقل بی عالمت کروناست، مهمترین وسیله آلوده 
کننده همه آن جمع و حتی کل افراد حاضر در یک فضای 

سربسته مانند قهوه خانه تلقی می شود.

قلیانهــای عمومی کــه هر نیم ســاعت در اختیار فرد یا 
گروهــی از افراد قرارمی گیرد، در هر روز، بارها بدون آنکه 
به درستی شســته یا ضدعفونی شوند، دست به دست 
می شــود و کافی اســت در این چرخه طوالنی، یکی از 
افرادی که به هر دلیلی به این وســیله دســت زده یا به 
خاطر فرودادن دود دخانیات، از نی آن، پک زده اســت، 
دچار ویروس کووید ۱9 باشد، در این صورت تمام افرادی 
که در شبانه روز وارد آن قهوه خانه می شوند، به طور یقین، 

در معرض آلودگی ویروسی قرار خواهند گرفت.
از ایــن رو می توان قهوه خانه ها و قلیانها را از آلوده ترین 
مکانها و وسایل به خصوص در تهران که متاسفانه عادت 
قهوه خانه نشینی و قلیان کشی در بین برخی افراد حتی 

در روزگار کرونایی باب شده است، برشمرد.
قهوه خانه هایی با تعيین وقت قبلی

واقعیت این است که با وجود اعالم محدودیت فعالیت 
قهوه خانه ها در تهران از ســوی پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی و حتی پلمب برخی از قهوه خانه های نافرمان که 
با وجود اعالم محدودیت، فعالیت عادی داشتند، برخی 
از واحدهــای تجاری چای خانــه و قهوه خانه به صورت 
زیرزمینی فعالنــد و هنوز هم با وجود اخبار نگران کننده 
از مرگ و میر مبتالیان به کرونا در تهران گعده های قلیان 

دوستان در این قهوه خانه ها تشکیل می شود.
در این قهوه خانه های زیرزمینی، اصوال مشــتری و قهوه 
خانه دار )قهوه چی( با همدیگر از دیرباز آشــنا هستند. 

قرار حضور در قهوه خانه به صورت تلفنی بین اشخاصی 
که تمایل به حضور دارند گذاشــته می شــود و به صورت 
تلفنی، قهوه چی در جریان ساعت گعده و محفل قلیان 

کشی قرار می گیرد.
در ســاعت مقرر، اشــخاصی که با همدیگــر وعده کرده 
بودند مقابل قهوه خانه ای که به ظاهر تعطیل است ولی 
درباطن، تعداد زیادی از افراد داخل آن نشسته و مشغول 
استعمال دود قلیان هستند، حضور پیدا می کنند. عموما، 
قهوه خانه های زیرزمینی، ســه دوربین مداربســته در 
فضای بیرونی خود نصب کرده اند. دو دوربین، ســمت 
راست و چپ معبر منتهی به قهوه خانه را رصد می کند و 
دوربین ســوم طوری تنظیم شده که چهره اشخاصی که 

می خواهند وارد قهوه خانه شوند و مقابل در ایستاده اند را 
به وضوح، تصویربرداری می کند.

از طریق دوربین های چپ و راســت، قهوه خانه دار قبل 
از خــروج افراد از در، از عــدم حضور پلیس یا نیروهای 
نظارتی در معبر منتهی به قهوه خانه مطمئن می شــود و 
اجازه خروج می دهد. حضور پلیس در اطراف این واحدها 
به دلیل دستور پلمب قهوه خانه هایی است که قلیان سرو 

می کنند.
قهوه خانه ها بازند ولی قليان ندارند!

واقعیت این است که قهوه خانه ها اگر باز باشند، چاره ای 
جز ســرو قلیان ندارند. پس نمی توان آنطور که رئیس 
اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی گفته قهوه خانه ها 
می توانند باز باشــند ولی حق سرو قلیان ندارند. به بیان 

دیگر، کسی برای چای خوردن به قهوه خانه نمی رود.
مشکل آنجاست که وضعیت معیشت قهوه خانه داران و 
کارگران آنها که عموما از اقشار ضعیف اقتصادی به شمار 
می روند، مانند برخی از اصناف دیگر بســیار بد اســت و 
ممانعت آنها از گشــودن محل کسب و کار ممکن است 
باعــث تنش هــای اجتماعی بین فعــاالن این صنف و 
نیروهای انتظامی شود. در این وضعیت است که پلیس 
به آنها تذکر داده در صورتی که می خواهند کاسبی کنند، اوال 
حق عرضه قلیان ندارند و ثانیا باید کامال دستورالعملهای 

بهداشتی را رعایت کنند.
از آنجایی که رعایت دستورالعمل بهداشتی با یک ماسک 
نصفه و نیمه و دستکشــهای یکبار مصرفی که هفته ای 
یک بار هم تعویض نمی شــوند، ختم می شــود، عموما 
قهوه خانه ها باز می مانند تا در ساعاتی که چشم ماموران 
پلیس را دور می بینند، ســرو قلیان به مشتریان را آغاز 
کنند. اینجاست که اقدامات سختگیرانه نیروی انتظامی 
از جمله پلمب واحدهای مختلــف قهوه خانه که قلیان 
عرضه می کردند، آغاز می شود. اخبار متعددی از اقدامات 
نیروی انتظامی در اعمال محدودیت برای قهوه خانه های 
متخلف در شهرهای مختلف منتشر شده است که نشان 
می دهد عرضه قلیان زیرزمینی همچنان در قهوه خانه ها، 
ادامه دارد و ویروس کرونا را در میان مردم پمپاژ می کند.

اینجاست که حتی با روشهای پلیسی از جمله رسیدگی به 
گزارشهای مردمی یا کنترل نامحسوس قهوه خانه هایی که 
با در نیمه باز، گماردن نگهبان یا نصب دوربین مداربسته، 
به عرضه قلیان به مشــتریان آشــنا اقدام می کنند، هم 
نمی توان مطمئن بود مراکز انتشار ویروس کرونا در بین 

جوانان، کنترل شده است.
شــاید چاره منطقی و اثربخش برای جلوگیری از شیوع 
کرونا در مکانهایی از این دست، در نظر گرفتن تسهیالتی 
مانند وام های کرونایی برای این قبیل از کسب و کارها و 
تعطیلی کامل و موقت آنها برای چند ماه باشــد تا امواج 

سهمگین کرونا از سر مردم عبور کند.

گــزارش 
اقتصــاد برتر

زمینی قلیان یر عرضه ز

در قلیان سراها کرونا چاق می کنند!

بعد از شناســایی 33 هزار ســاختمان پرخطر در تهران، اسامی 
3۰۰۰ساختمان پرخطر به شورای شهر تهران ارسال شد و به گفته 
رئیس سازمان آتش نشانی تا 2 ماه آینده اسامی ساختمان های 

پرخطر اعالم  می شود.
بــه گفته مســئولین آتش نشــانی شــهرداری تهــران، درجات 
خطرآفرینــی ســاختمان ها با هم متفاوت اســت و بســیاری 
 از ســاختمان ها ضوابــط ایمنــی و مقــررات آتش نشــانی را 

رعایت نمی کنند.
محمود قدیری معان حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان 
آتش نشانی شهر تهران در این باره می گوید: ساختمان های ناایمن 
به دو گروه تقسیم شده اند، یک دسته از این ساختمان ها ناایمنی 
از جنس ســاختاری دارند مانند طراحی ساختمان، جنس سازه 
و مســائلی از این دســت که با مقررات ملی ساختمان ندارند و 
دسته دیگر، ناایمنی از جنس رفتاری دارند، مانند اینکه ساختمان 
را محل کاالی پرخطر کنند، لوله کشی گاز ساختمان غیراستاندارد 
باشــد، مایعات قابل اشتعال داشته باشند و مواردی از این قبیل 
در واقع اینگونه از ساختمان ها از منظر نگهداشت و نوع نگهداری، 

ناایمن هستند. 
محسن هاشــمی رئیس شورای شــهر تهران در این باره گفت: 
33هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که تنها 22۰ساختمان 
ایمن ســازی کردنــد و حدود 3 هــزار و ۶۰۰ ملک نیــز در حال 
ایمن سازی اســت، اما در مورد مابقی ساختمان ها هیچ اتفاقی 
نیفتاده اســت. باید زمینه ای فراهم کنیم که این ساختمان ها به 
 قوه قضائیه معرفی شــوند و با تخلفات و قصور احتمالی مالک 

برخورد شود.

اسامی 3۰۰۰ ساختمان  
ناامن در شورا

رئیس پلیس راهور ناجا از اجرای مجدد طرح پرداخت اقســاطی 
جرایم رانندگی به مناسبت ایام مبارک دهه والیت خبر داد.

ســردار ســیدکمال هادیان فر، با اعالم این مطلب که براســاس 
اعالم پزشــکی قانونی در 3 ماهه اول امســال میزان جانباختگان 
ناشــی از تصادفــات در کل کشــور ۱۶.۱ درصــد کاهش داشــته 
اســت اظهار داشــت: مدیریت تردد,کاهش ســوانح و تصادفات 
و افزایــش کمــی و کیفــی خدمــات پلیــس راهــور ناجــا به 
 مــردم و هوشمندســازی از جملــه برنامه هــای اصلــی پلیس 

راهور ناجاست.
ســردار هادیان فر، با بیان اینکه پلیس راهور ناجا مخالف افزایش 
هرگونه جریمه رانندگی اســت، گفت: در حال حاضر جریمه ها به 
قیمت قبلی اعمال می شــوند و در هیــچ گروهی افزایش جریمه 

نداشتیم و پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم.
این مقام ارشد انتظامی در توضیح افزایش 2 درصدی به رقم برخی 
جرایم رانندگی در سال جاری گفت: مجلس دهم در روزهای آخر 
به منظور کمک به بهزیستی 2 درصد بر جریمه ها اضافه کرد که اآلن 
در برخی از جریمه ها رقم آن به طور مثال می شــود 82 هزار و 5۰۰ 
تومان که آن 2هزارو 5۰۰ تومان همان 2 درصدی است که به حوزه 
بهزیستی اختصاص پیدا کرده تا در واقع به این بخش از نظر بنیه 

مالی کمک بیشتری شود.
وی در خصوص افزایش جریمه ورود به طرح زوج و فرد در شــهر 
اصفهان نیز اظهار داشت: افزایش جریمه در شهر اصفهان براساس 
مصوبه شــورای این شهر انجام شــده و این موضوع نه پیشنهاد 
پلیس راهور ناجا بوده و نه در مجموعه دولت مطرح و نه در شورای 

ترافیک استان تصویب شده است.

پرداخت اقساط جرایم 
رانندگی در دهه والیت

مدیرکل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی گفت: اجرای قانون 
متناسب سازی حقوق مســتمری بگیران در کنار افزایش سنواتی و 
معمول حقوق بازنشستگان در سال جاری منجر به افزایش مجموع 

حقوق و مزایای آنان بیش از تورم سال جاری شده است.
ناهیــد حیدری اظهار داشــت: حداقل حقوق مســتمری بگیرانی 
که با داشتن 35 ســال سابقه بیمه پردازی به مرحله بازنشستگی 
رسیده اند در اسفند سال گذشته یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود 
که با افزایش ســالیانه و متناسب سازی با افزایش 8۰ درصدی به 

3 میلیون تومان رسید.
وی افزود: حداقل حقوق مســتمری بگیران دارای 3۰ سال سابقه 
بیمه پردازی در اســفند سال گذشته یک میلیون و ۶۶۷هزار تومان 
بود که با افزایش سالیانه و متناسب سازی با ۶8 درصد افزایش به 

مبلغ 2 میلیون و 8۰۰ هزار تومان رسید.
حیدری ادامه داد: حداقل حقوق مســتمری بگیران دارای 25 سال 
ســابقه بیمه پردازی در اســفند سال گذشــته یک میلیون و ۶۶5 
هزار تومان بود که با افزایش ســالیانه و متناسب سازی با ۶۰ درصد 

افزایش به مبلغ 2 میلیون و ۶۶۶ هزار تومان رسید.
مدیرکل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی گفت: حداقل حقوق 
مستمری بگیران دارای 2۰ سال سابقه بیمه پردازی در اسفند سال 
گذشــته یک میلیون و ۶۶4 هزار تومان بود که با افزایش سالیانه و 
متناسب سازی با 48 درصد افزایش به مبلغ 2 میلیون و 458 هزار 

تومان رسید.
حیدری اظهار داشــت: رعایت عدالت بیمــه ای و انصاف در اجرای 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان به صورت همزمان مورد توجه 
قرار گرفته و فرمول متناسب سازی به گونه ای طراحی شده است که 

افرادی که سنوات بیمه پردازی بیشتری دارند در دوران بازنشستگی 
دریافتی باالتری داشته باشند.

وی افــزود: با توجه به اینکه مبالغ متناســب ســازی متاثر از دو 
فاکتور میزان ســابقه پرداخت حق بیمه و دســتمزد مشمول کسر 
حــق بیمه بوده و تاریخ برقراری مســتمری افراد مشــمول نیز در 
آن تاثیرگذار اســت، لــذا افراد از مبالغ متفاوتــی برخوردار خواهند 
شــد؛ به عنوان مثال شــخصی با داشــتن 35 ســال سابقه بیمه 
پردازی که مســتمری آن در سال گذشــته 4 میلیون و 995 هزار 
تومان بوده، پس از افزایش ســالیانه و متناسب سازی با افزایش 
 44 درصــدی مســتمری وی به ۷ میلیــون و ۱۷5 هــزار تومان 

رسیده است.
حیدری ادامه داد: مستمری بگیری با 3۰ سال سابقه بیمه پردازی 
که در ســال گذشــته دریافتــی وی 4 میلیون و 3۰۰ هــزار تومان 
بوده اســت، پس از افزایش ســالیانه و متناسب سازی با افزایش 
39 درصــدی دریافتی به بیــش از ۶ میلیون و یا بازنشســته ای 
با دارا بودن 25 ســال ســابقه بیمه پردازی و دریافتی 3 میلیون و 
۶۰۷ هــزار تومان در ســال ۱398، پس از افزایــش مربوطه با 3۷ 
 درصد رشــد، دریافتــی وی به 4 میلیون و 93۰ هــزار تومان ارتقاء 

یافته است.
مدیرکل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه متوسط 
حقوق دریافتی بازنشســتگان دارای 2۰ سال سابقه بیمه پردازی در 
سال گذشته 2 میلیون و 9۱4 هزار تومان بوده است، گفت: دریافتی 
این گروه از مستمری بگیران حسب مورد پس از افزایش سالیانه و 
متناسب سازی با افزایش حدودی 4۰ درصدی به بیش از 4 میلیون 

تومان رسیده است.

 جزئيات متناسب سازی حقوق 
مستمری بگيران تأمين اجتماعی

انجمــن متخصصــان  رئیــس 
ارولوژی ایران گفــت: افرادی که 
دیابت، فشار خون، کلیه های پلی 
کیستیک، سنگ کلیه و سرطان 
پروستات دارند و افرادی که نمک 
زیاد مصرف می کنند، بیشتر در معرض نارسایی کلیه 
قرار دارند.عباس بصیری در پاسخ به این پرسش که 
کدام گروه از افراد بیشــتر در معرض آسیب کلیه قرار 
دارند، افزود: درباره ســالمت کلیه، عده ای هستند که 

و همیشــه باید فشــار خون کنترل شــده باشــد؛ در 
نتیجه فشــار خون باید یا به وسیله رژیم غذایی یا به 
وسیله دارو کنترل شــود.وی با بیان اینکه فشار خون 
باال باعث نارســایی کلیه می شود، تصریح کرد: افرادی 
کــه بیماری های زمینه ای و فامیلــی دارند باید توجه 
کنند؛ مثال افرادی که کلیه های پلی کیســتیک دارند یا 
در نســلی از آنها این بیماری پیدا می شــود، به شکلی 
که کلیه به صورت خوشــه انگور پر از کیست در می آید 
مواظبــت کنند چرا که تعداد قابــل توجهی از این افراد 
دچار نارسایی کلیه می شوند.این فوق تخصص ارولوژی 
خاطرنشان کرد:  سومین عاملی که باعث نارسایی کلیه 
و دیالیز می شود، کلیه پلی کیستیک است؛ این زمینه 
ارثی دارد و پدر و مادری که این بیماری را دارند، حتما 
باید مشاوره ژنتیک شــوند و به روش هایی فرزند دار 

در معرض خطر قرار دارند و بســیار مهم است که این 
افراد خودشان متوجه این موضوع باشند و تحت نظر 
قرار گیرند؛ مثال تعداد بسیار زیادی از افرادی که دیابت 

دارند، دچار نارسایی کلیه می شوند.
این فوق تخصــص ارولوژی ادامــه داد: این موضوع 
ممکن اســت به صورت دفع پروتئین خفیف در ادرار 
باشد یا ممکن است اوره خون باال رود و نارسایی کلیه 
پیدا کنند؛ بنابراین دیابت به رگ ها و عروق بدن، انتهای 

چشم، مغز، قلب و کلیه ها آسیب می زند.
بصیری افزود: این بیماران باید از نظر کلیه تحت نظر 
قرار گیرند و به صورت دوره ای آزمایش و بررسی شوند. 
همچنین فردی که فشار خون دارد، باید مواظب باشد تا 
دچار آسیب دیدگی در کلیه نشود؛ به طور طبیعی فشار 
خون به یکی از نقاط بدن که آسیب می زند،کلیه هاست 

 افراد پر خطر 
کليه  در معرض نارسایی 

سالمت 
اقتصاد برتر

شــوند که فرزند آنها دچار این بیماری نشود.وی گفت: 
یکــی از عواملی که باید در نظــر بگیریم اینکه گروهی 
هستند که پر خطر یا در معرض ریسک هستند و این 
افراد باید خود را از ســنینی که پزشــک اعالم می کند 
تحت نظر قرار دهند، اما جامعه عمومی و ســایر افراد 
نیــز باید تعادل را رعایت کرده و رژیم غذایی مناســب 
داشــته باشــند. بدترین چیزی که می توانــد به کلیه 
 آسیب وارد کند، نمک بوده که متاسفانه در رژیم غذایی 

ما زیاد است.
این فــوق تخصص ارولوژی افزود: ثابت شــده حتی 
کودکانی که شــیر گاو می خورند نسبت به کودکانی که 
شــیر مادر می خورند، بیشتر در معرض فشار خون در 
بزرگســالی هستند؛ چراکه نمک شیر گاو بیشتر است 

و این آسیب از همان دوران طفولیت شروع می شود.
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ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت مدیر عامل اســبق شرکت 
ایران خودرو در مشــهد به دلیل گرانفروشــی در عرضه خودرو خبر داد. بگزارش 
روابط عمومی ســازمان تعزیرات حکومتی، ســید یاســر رایگانــی در این رابطه 
اظهار کرد: با گزارش واصله از ســازمان صنعت، معــدن و تجارت در مورد تخلف 
گرانفروشی مدیرعامل اسبق شــرکت ایران خودرو پرونده ای تشکیل و به شعبه 
پنجم تعزیرات حکومتی مشــهد ارجاع شــد. وی افزود: در بررسی ها مشخص 
شــد که علیرغم دســتورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت و ســازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان در مــورد اینکه خودروهایی که تاریــخ تحویل آنها از 

شــهریور لغایــت پایان دی ماه ۱39۷ بوده شــامل افزایش قیمت نمی شــوند؛ 
مدیرعامل شــرکت ایران خودرو مرتکب گرانفروشــی در عرضــه خودرو باالتر از 
قیمت مصوب شده و از شکات مبالغ اضافی اخذ شده است. سخنگوی سازمان 
تعزیــرات حکومتی تصریح کرد: شــعبه با توجه به احراز تخلــف، متهم پرونده 
را محکــوم به اخذ درآمد حاصــل از تخلفات به مبلــغ 5۶۰ میلیون و 852هزار 
ریــال و واریز آن به حســاب خزانه و برکنــاری متخلف از ســمت خود به طور 
 دائــم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شــش ماه و اســترداد حق شــکات 

صادر کرد. 

حکم مدیرعامل پیشین ایران خودرو مشهد صادر شد 

مردم از این کــه در پیش فروش 
های خودرو سازان ، شرط جدیدی 
اضافه شــده است مبنی بر این که 
شــرط خرید خــودرو از دو خودرو 
ســاز بزرگ این است که هیچیک 
از اعضای خانواده پالک فعال نداشــته باشــند بسیار 
گالیه دارند. اکثر مردم ضمن انتقاد از وجود این شــرط 
اعالم کرده اند حتی در کشــور های سوسیالیستی هم 
خــودرو با این شــرایط عریض و طویــل به مردم نمی 
فروشــند که در ایران چنین شــرایط پیچیده ای برای 
خریــد یک خودرو گذاشــته اند . در حالی مهلت ســه 
روزه ثبت  نام در مرحلــه دوم طرح فروش فوق العاده 
محصــوالت گروه صنعتی دو خودرو ســاز بزرگ رو به 
اتمام اســت که بســیاری از مردم از شرط عدم پالک 
فعال در خانواده ناراحت هستند و گالیه خود را به روش 
های مختلف به مســئوالن و رسانه ها رسانده اند. گروه 
صنعتــی ایران خودرو مرحله دوم فــروش محصوالت 
خــود را در قالب فــروش فوق العاده بــا موعد تحویل 
حداکثر ســه ماهه و با قیمت قطعی از روز پنجشــنبه 
)9 مرداد مــاه( آغاز کرد. در این طرح که با عرضه پنج 

محصول پرتقاضا این شــرکت اجرا شده است، شرایط 
سابق برای ثبت نام در طرح نخست فروش فوق العاده 
و پیش فروش هــا همچنان باقی اســت، در راســتای 
برنامه هــای وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( 
به منظور حذف واســطه گران و ســودجویان در فرآیند 
فروش، محدودیت هایی همچون اختصاص هر دستگاه 
خودرو به یک شــماره ملی، عدم خرید خودرو طی 48 
ماهــه اخیر از ایران خودرو و ســایپا، دارا بودن ســن 
حداقل ۱8 ســال و ارائه گواهینامه رانندگی لحاظ شده 
است. ضمن اینکه در این طرح در لیست شرایط، شرط 
جدید نداشتن پالک فعال در خانواده اضافه شده است 
که باعث تعجب خریداران شــد. این شــرط، سئواالت 
و گالیه های زیادی را برای مشــتری ایجاد کرده است 
که در این گــزارش به آن ها خواهیــم پرداخت: برخی 

معتقدند که » اینها ماشــین ندارند؛ شرایط را سخت تر 
می کنند که تعداد ثبت نامی ها کم شــود« مردمی که از 
این موضوع گالیه دارند، می گویند : » وقتی پراید مدل 
84 پدر من که در شهر دیگری زندگی می کند، چرا باید 
مانــع ثبت  نام من برای خرید از کارخانه باشــد؟ » یا 
گفته اند »  این چه روندی است که یک خانواده شش 
نفری باید از ماشین ۱5 سال پیش استفاده کنند و اگر 

ماشــین جدید بخواهند باید با این قیمت های گزاف از 
بــازار آزاد تهیه کنند؟ آیا اعضای این خانواده مشــتری 

واقعی به حساب نمی آیند؟
یکی دیگر از مشتریان می گوید » در حال حاضر پدر من 
پیکانی دارد که  مدل 83 اســت؛  گناه من چیســت که 
نمی توانم ماشین ثبت نام کنم؟ مسئول محترم این که 
نشد شرایط ثبت نام؛ خواهشا اول فکر کنید بعد تصمیم 

بگیرید که مردم دچار بحران نشــوند. »مشکل بسیاری 
از مــردم این بود که خانواده  بیش از ســه نفر بودند که 
یک خودروی بیش از ۱۰ ســال کارکرد داشــتند. آن ها 
می گفتند چــون پالک فعال اســت، از ثبت نام خودرو 
جدید محروم هســتیم؛ از ســوی دیگر اگــر بخواهیم 
این خودرو فعلی را که فرســوده نیز به حساب  می آید، 
بفروشــیم تا ثبت نام جدید داشــته باشــیم؛ با وجود 

قرعه کشی و باتوجه به حجم باالی تقاضا، چنانچه برنده 
نشــویم؛ چه کنیم؟ خودرو جدید که نخواهیم داشــت؛ 
خودرو فعلی را هم از دســت داده ایم و  همه خانواده از 
وسیله نقلیه محروم خواهند شد. مشتری دیگری می 
گفت : این طرح صرفا بنفع دالالن بازار اســت ، چون با 
این شرایط پیچیده ای که وزارت صمت گذاشته است ، 
درصد کمی از مردم می توانند خودرو از دو شرکت بزرگ 
بخرند لذا چون امکان خرید خودرو از دو شرکت بزرگ 
را ندارند مجبورند بناچــار به بازار آزاد و دالال ها مراجعه 
کنند و این باعث افزایش قیمت کاذب خودرو و جوالن 

مجدد دالالن می شود.
 تعدادی زیادی هــم می گفتند؛   ما فرزندی مجرد در 
خانه هســتیم که خود کار کرده ایم و ماشین خریده ایم 
و پــالک فعال داریم؛ پدر یا مادر ما که به قصد تعویض، 
خودرو فرســوده خود را فروخته اند تا خودرویی نو ثبت 
 نام کنند؛ تکلیف ا شان چیست که نمی توانند از این طرح 
فروش اســتفاده کنند و توانایی خرید از بازار آزاد را هم 
ندارند؟ اما فردی هم این موضوع را مطرح کرده بود که 
» آن جوانی که در آســتانه ازدواج است و می خواهد به 
زودی از خانواده جدا شده  و خود تشکیل خانواده بدهد، 
چرا نمی تواند صرف اینکه  والدینش ماشــین دارند؛ از 
این طرح استفاده کند؟ » در پاسخ به این مشتری باید 
گفت که طبق اعالم شرکت های خودرو ساز چنانچه فرد 
به صورت رســمی ازدواج کرده باشــد، منعی برای ثبت  
نــام وجود ندارد و مالک خانــواده اطالعات ثبت  احوال 
است. از این دست سئواالت و گالیه ها بسیار بوده است. 
هرچنــد که ثبت  نام مرحلــه دوم از این طرح نیز رو به 
اتمام است اما رسیدن صدای این مشتریان و مردم در 
روزهایی که خــودرو، کاالیی ضروری برای خانواده ها به 
حساب می آید، با وجود افزایش قیمت ها در بازار خودرو 
و بیشــتر شــدن فاصله فاحش قیمتی بازار و کارخانه؛ 
توانایــی خرید از بــازار وجود ندارد، بتواند مســئوالن را 
به اندیشــیدن جایگزینی بهتر برای رســاندن خودرو به 

مشتری واقعی، وادار کند.

ناراحتی مردم از شرط » عدم پالک فعال در خانواده«
گـــزارش 
ـــر ـــاد برت اقتص

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل مســافر شــهر 
کرمانشــاه ،گفت: به منظورحفظ سالمت عمومی 
شهروندان، خودرو رانندگانی که در زمان سفر های 
درون شــهری از ماسک اســتفاده نکنند توقیف 
خواهند شــد. ســجاد ســلیمانی گفت: بــا ابالغ 

دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع بیماری 
کرونا بر لزوم اســتفاده از ماسک در ناوگان حمل 
و نقل عمومی و بخشنامه صادره از سوی معاونت 
عمرانی وزیر کشور ،مســافران و رانندگان  ناوگان 
 حمل و نقل عمومی درون شهری ملزم به استفاده از

 ماسک هســتند. این مقام مسئول تاکید کرد :از 
همه شهروندان و رانندگان درخواست می شود در 
اجــرا و رعایت این دســتورالعمل به منظور حفظ 
ســالمت عمومی جامعه همــکاری الزم را با این 

سازمان داشته باشند.

توقيف خودرو رانندگان 
کسی فاقد ماسک تا

برقراری پروازهای ترکيه از 1۴ مرداد 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: با اعالم کشور ترکیه، 
پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی به ترکیه از روز سه شنبه 
۱4 مرداد برقرار می شــود اما در این پروازها فقط مســافرانی 
کــه »اقامت دائــم« و »تابعیت« ترکیه را           دارنــد می توانند به 
این کشــور سفر کنند. مقصود اســعدی سامانی درباره آخرین 
وضعیت پروازهای خارجی شرکت های هواپیمایی ایرانی، بیان 
کرد: پروازهای ترکیه که پیش از این طبق مصوبه کشــور ترکیه 
متوقف شــده بود، از روز سه شنبه ۱4 مرداد برای شرکت های 
هواپیمایی داخلی مجددا برقرار خواهد شــد و شــرکت ماهان 
اولین  پرواز را           انجام خواهد داد. وی افزود: البته کشــور ترکیه 
اعالم کرده اســت که فقط مســافرانی که »اقامت دائم« ترکیه 
را           دارنــد و »تابعیت این کشــور« را           دارند، امکان تردد به ترکیه 
برای آنها وجــود دارد. دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
بیــان کرد: فعال در پروازهای ترکیه دانشــجویان امکان ســفر 
به این کشــور ندارند. وی اظهار داشــت: با این حال مسافران 
ترکیــه باید حتمًا از کشــور مبــدأ، دارای مدرک تســت منفی 
کرونا باشــند. اســعدی ســامانی ادامه داد: ترکیش ایرالین 
 هــم از اول اگوســت ) ۱۱ مــرداد ( مجوز پروازهــای ایران را           

دریافت کرد. 
کرونا در فرودگاه  دوبی  مسافران فاقد مدرک تست منفی 

دیپورت می شوند
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: از سوی دیگر 
پروازهــای دبی نیز برقرار اســت اما ســختگیری های خاصی 
اعمال می شــود؛ یعنی مسافر باید نتیجه آزمایش منفی کرونا 
که حداکثر مربوط به 4 روز قبل باشد را در فرودگاه مقصد ارائه 
کند و اگر تســت کرونا نداشته باشند، مسافر دیپورت می شود. 
اســعدی سامانی گفت: اگر مسافری  وارد فرودگاه دبی شود و 

تست منفی کرونا نداشته باشد باید ۱4 روز قرنطینه باشد. 
امارات فهرست مسافران ایرانی را قبل از پرواز بررسی 

می کند
وی بیــان کرد: همچنین کشــور امارات اعالم کرده اســت در  
پروازهایی که از ایران به ســمت امــارات می آید، باید پیش از 
انجام پرواز، فهرست مسافران به کشور امارات اعالم شود، آنها 
فهرســت را بررســی می کنند که آیا این مسافران می توانند در 
فرودگاه مبداء ســوار بر هواپیما شــده و وارد امارات شــوند یا 
خیر. دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی گفت: در واقع باید 
پیش از انجام پروازهای امارات، مسافران پرواز به آنها معرفی 
شوند و شــرکت های هواپیمایی مجاز به سوار کردن مسافرانی 
که نام آنها از ســوی کشور امارات رد می شود، نیستند. اسعدی 
ســامانی در پاسخ به این سوال که آیا این مطالبه  کشور امارات 
قانونی اســت؟ گفــت: به هر حال هر کشــوری می تواند بابت 
 پذیرش مسافر مقرراتی اعمال کند و از این نظر، مشکل قانونی 

وجود ندارد.

کاهش قيمت خودرو نباشند مردم منتظر 
بررســی میدانی بازار خودرو تهران نشان می دهد، قیمت خودرو در دو هفته 
گذشــته دســتکم چهار میلیون تومان افزایش یافته است. وضعیت قیمت 
خودرو در کف بازار حکایت از آشــفتگی بیش از پیش قیمت ها در بازار دارد، 
ضمن اینکه خریداران در شرایط رکودی، چشم انتظار کاهش نرخ ها هستند. 
در گروه سایپا و در مقایسه با دو هفته پیش، قیمت هر دستگاه خودرو پراید 
۱۱۱ از 89 به 93 میلیون تومان، پراید ۱3۱ هم از ۷8.5 به 8۱ میلیون تومان، 
وانــت پراید از 8۱ به 9۱ میلیون تومــان، تیبا صندوق دار از 92 به 9۶ میلیون 
تومــان، تیبا 2 از ۱۰2 به ۱۰۷.5 میلیون تومان، ســاینا از ۱۰3 به ۱۰8 میلیون 
تومان، کوئیک دنده ای ســاده از ۱۱3 به ۱23 میلیون تومان و کوئیک.آر )دو 
رنگ( ۱2۷ میلیون تومان قیمت گذاری شدند. هر چند بررسی روند قیمت ها 
شیب مالیم رشد را نشان می دهد، اما همچون هفته های گذشته بازار در رکود 
کامل بوده و خرید و فروش ها به حداقل رســیده اســت. افزایش قیمت ها 
به دو شــرکت بزرگ مرتبط نیست و بیشتر به دالل بازی و نیاز مردم مربوط 
می شــود. عده ای از مردم که از شرایط جدید خرید خودرو توسط دو خودرو 
ساز بزرگ گالیه دارند نیز به ناچار به بازار مراجعه کردند. در گروه ایران خودرو 
و در مقایسه با دو هفته پیش، هر دستگاه سمند ال.ایکس از ۱3۶ به ۱43 
میلیــون تومان، پژو 4۰5 جی.ال.ایکــس از ۱3۰ به ۱39 میلیون تومان، پژو 
پارس ۱۷3 میلیون تومان، پژو 2۰۶ تیپ 2 از ۱5۱ به ۱۶3 میلیون تومان، پژو 
2۰۶ تیپ 5 از ۱۷8 به ۱9۷ میلیون تومان، پژو 2۰۶ وی هشت از ۱۷9 به ۱9۱ 
میلیون تومان، پژو 2۰۷ دنده ای ســفید رنگ 228 میلیون تومان، پژو 2۰۷ 
دنده ای مشــکی از 229 به 23۶ میلیون تومان، پژو 2۰۷ اتوماتیک از 29۰ به 
298 میلیــون تومان، همچنین دنا و دنا پالس به ترتیب 2۱2 و 2۶۰ میلیون 
تومــان قیمت خوردند. کارشناســان از نوســان ارز به عنــوان یکی از عوامل 
بی ثباتی در این بــازار یاد می کنند، بطوری که دارندگان خودرو از ترس ضرر 
نســبت به فروش اقدام نمی کنند و خریداران نیز خریدی انجام نمی دهند، 
در عین حال بررســی بازار همچنیــن حاکی از افزایش یافتن فاصله قیمتی 
درب کارخانه و بازار اســت. ســعید موتمنی،  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 

خودروی پایتخت گفت: روزها و هفته های گذشته، اجازه یافتن خودروسازان 
داخلی و مونتاژکاران به افزایش قیمت ها، اثر روانی بر بازار داشــته اســت. 
وی عرضه ناکافی خودرو را به عنوان یکی از دالیل رشــد بی حساب و کتاب 
قیمت ها یاد می کند و معتقد اســت: چنانچه خودرو به اندازه کافی تولید و 
روانه بازار شــود، بازار راه خودش را پیدا می کند. موتمنی افزود: ســال های 
گذشــته خودرو سازان نتوانستند به اندازه کافی خودرو تولید و به بازار عرضه 
کنند، بر این اساس از یک کاالی مصرفی به سرمایه ای تبدیل شد، همچنین 
مداومت نداشــتن در عرضه خودرو سبب شد تا بازار نتواند در مسیر درست 
خود حرکت کند. بررسی بازار، همچنین رشدهای بیش از 2۰ میلیون تومانی 
در مدت دو هفته در بازار خودروهای مونتاژی را نشــان می دهد، هر دستگاه 
هایما اس۷ با رشد 3۰ میلیون تومانی به 5۶۰ میلیون تومان، جک اس5 با 
رشــد 45 میلیون تومانی به 555 میلیون تومان، سراتو با رشد 55 میلیون 
تومانــی به ۶25 میلیون تومان، چانگان با رشــد 2۰ میلیون تومانی به 3۶۰ 
میلیون تومان و هر دســتگاه پژو 2۰۰8 با رشــد 45 میلیون تومانی به ۷45 

میلیون تومان قیمت گذاری شدند.

وز وز سخت تر از دیر وسازان هر ر وش خودر پیش فر
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انتظار  بانک کارگشــایی مدت زمان 
برای پرداخت وام قرض الحسنه را به 
دلیل کاهــش منابع از »یک روز« به 

»چهار ماه« افزایش داده است.
در روزهای سخت شرایط معیشتی، محدودیت های ناشی از 
ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها، نیاز به نقدینگی هرچند 
اندک نزد خانواده ها بیشــتر شده اســت. بانک کارگشایی، 
تشکیالتی وابسته به بانک ملی؛ در ازای دریافت »طال« وام 
قرض الحســنه به متقاضیان پرداخت می کند و مشــاهدات 
میدانی نشــان از تقاضای باالی وام در ازای »گرو« گذاشتن 
طال دارد. اما به دلیل همین »تقاضا«ی باال، کسانی که برای 
دریافت وام قرض الحســنه مراجعه می کنند؛ دســت خالی 
برمی گردند. پاسخ کارمندان بانک هم مشخص است: »صف 
تقاضای وام قرض الحســنه زیاد شــده و پس از نام نویسی 
بــرای دریافت وام، باید 4 ماه به صــورت حداقلی در نوبت 
بمانید.«تغییر ضوابط را یک مشــتری بانک که روی صندلی 
انتظار نشسته تعریف می کند. در بانک رهنی سابق، همه جور 
آدمی پیدا می شــود که به دنبال گرفتن اندک پولی هستند 
تا به زخم زندگی شــان بزنند. اما مشتریان آن، مردم عادی 
هســتند. آنهایی که زندگی بهشــان ســخت گرفته و مجبور 
شــده اند برای اندک پولی که می گیرند؛ طالهای خودشان را 
به گرو بگذارند. زنی که مســتاجر است و پول صاحبخانه را 
باید بدهد و لنگ ۷۰۰-۶۰۰ هزار تومان اســت و با ماســک و 
دستکش با کارمند بانک حرف می زند. مردی که بیکار شده 
و طالهای زنش را می خواهد به امانت بگذارد و پولی بگیرد. 
خانم میانســالی که برای خرید جهیزیه دخترش به مشکل 
خورده. در این بانک نه از دستگاه شماره گیری خبری هست 
نه کسی حال و حوصله راهنمایی دارد. کرونا هم اضافه شده 
و مقابل باجه ها پالســتیک های ضخیم کشیده اند. اما شلوغ 
و پر رفت و آمد اســت و اقال یک صبح تا ظهر طول می کشد 
تا طال توسط »ارزیاب« شناســایی و تایید شود؛ مهر و موم 
شــود و به خزانه برود. گفته می شود که روزانه تا 2۰ هزار نفر 

و گاه 5۰ هــزار نفــر به این بانک بــرای دریافت وام مراجعه 
می کردند. اما شیوع کرونا و بسته شدن کسب وکارها، شرایط 
را ســخت تر کرده و تقاضا را به  شــدت افزایش داده است. 
متقاضیان وام، از شرایط سخت وام گرفتن حرف می زنند. در 
حال حاضر به ازای هر گرم طال که قیمت آن کمی آن طرف تر 
و در بازار آزاد به یک میلیون تومان رسیده، ۱۰۰ هزار تومان وام 
تعلق می گیرد؛ آن هم با چندین شرط و شروط. عجیب ترین 
شــرط، احراز محل سکونت است که باید از طریق قبض آب 

و برق که به نام متقاضی وام اســت انجام شــود. آقایی که 
پشت باجه با مســئول این کار حرف می زند صدایش را باال 
برده و می گوید مستاجر است. مسئول باجه هم می گوید که 
اجاره نامه را بیاورد. ضمن اینکه باید با صاحبخانه خود به اداره 
پست برود و آنجا نامه تاییدیه کدپستی بگیرد. متقاضی وام 
برافروخته از گرما و جواب خونسردانه متصدی بانک، بیرون 
می رود. ازدحام و شــلوغی در روزهای کرونایی با پاسخ های 
ســرباال و ســردی که از در و دیوار شعبه بانک کارگشایی باال 

می رود. اعالن ها و اطالعیه های هشداردهنده ای که می گوید 
اگر ظرف شــش ماه از تاریخ دریافت وام، مشتری اقدام به 
تســویه وام نکند؛ مشمول ۶ درصد جریمه تاخیر هم خواهد 
شد! اعالن دیگری از افزایش نرخ سود وام از ۱۱ به 2۰ درصد 
خبــر می دهد و اینکه فقط یک ســال مهلت بازپرداخت وام 
وجود دارد... کار ســاده ای نیســت گرفتن وام در پیچ و خم 
کارهای اداری؛ آن هم پولی که قرار اســت 5-4 ماه دیگر به 
دســتت برسد. تا پیش از این پرداخت وام قرض الحسنه در 

این بانک به صورت یک روزه بود. ارزیاب ها با آن ذره بین ها و 
تجهیزات شــان، طالی مشتریان را به دقت بررسی می کردند 
و به طور ساده به مشتری می گفتند که چقدر وام به این طال 
که برای »گرو« آورده، تعلق می گیرد. برای این کار تعرفه ای 
وجــود دارد و کارها خیلی ســریع پیش مــی رود. خیلی از 
کســانی که به اینجا می آیند تازه متوجه می شوند که طالیی 
که قبال به نام ۱8عیار و۱۷عیار و... خریده اند ارزشــش خیلی 
کمتــر از آن چیزی اســت که فکــرش را می کنند. خیلی ها 
طال را هدیه گرفته اند. دســتبند و گوشواره کودک شان است 
و تــازه اینجا می فهمنــد که مثال طال نبــوده و »بدل« بوده. 
معموال با شــروع مدارس و دانشــگاه ها یا در آستانه محرم 
و صفر یا ماه رمضان، صف مشتریان دریافت وام شلوغ تر از 
همیشه است. خیلی ها به دنبال جور کردن شهریه مدرسه و 
دانشگاه فرزندان خود به اینجا می آیند و حاال که زمان انتظار 
برای دریافت وام بیشــتر شده، دســت خالی برمی گردند. 
کرونا و محدودیت های شــغلی، دســت و بــال خیلی ها را 
بســته و همه به امید اندکی پول که بابت گرو گذاشــتن طال 
شــاید نصیب شان شــود به اینجا می آیند که با رویه تازه، از 
پول هم خبری نیســت. چرا مردمی که بــرای دریافت وام 
 در نوبــت 4 ماهــه می نشــینند دســت به فــروش طالی 

خود نمی زنند؟
نوسان های اقتصادی یکی از دالیل عمده آن است. خیلی از 
کسانی که در بانک نشسته اند از این می گویند که تکلیف طال 
و ارز و ریال مشــخص نیست و نمی دانند فردا با چه قیمتی 
روبرو هستند. از اینکه طال را بفروشند و به زخم زندگی بزنند 
و از آن طرف، قیمت ها باال برود و دیگر نتوانند بخرند؛ هراس 
دارند. ترجیح می دهند رنج دریافت وامی هرچند کوچک اما 
»کار راه انداز« را به جان بخرند اما طال نفروشند. البته هستند 
کســانی که در میانه گفت وگوها، ناامید از دریافت وامی که 4 
ماه دیگر قرار اســت پرداخت شــود از درب شیشه ای بانک 
بیرون می زنند. می گویند: »ای آقا تا آن زمان دالر چقدر رفته 

باال؟ دو میلیون تومان چقدر ارزش دارد؟«

مشکالت معیشتی صف وام را طوالنی تر کرد
گـــزارش 
ـــر ـــاد برت اقتص

 مردم بازنده رقابت بانک ها 
با توليدکنندگان مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که بانک ها در حال رقابت با تولیدکنندگان مسکن 
هستند، گفت: این رویکرد قطعا تبعات بسیاری را برای اقتصاد به دنبال دارد.حمدرضا رضایی کوچی 
با اشــاره به اظهارات مسئوالن وزارت راه و شهرســازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه های خالی از 
ســکنه در مالکیت بانک ها قرار دارد، اظهار داشت: متأســفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش 
قیمت در بازار مســکن، فعالیت بانک ها در عرصه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن است و 
عمال این مسأله نظام عرضه و تقاضا را دچار خلل کرده است.وی تصریح کرد: مجلس بارها اعالم 
کرده که با بنگاه داری بانک ها کامال مخالف اســت و این اســتراتژی نظام بانکداری کامال به ضرر 
اقتصاد کشور است، از این رو بانک مرکزی باید از ورود بانک ها به حوزه بنگاه داری باید جلوگیری 
کند.وی افزود: وظیفه اصلی بانک ها، تقویت اقتصادی کشور و بخش های تولیدی است و آن هم 
با ارائه تســهیالت مناسب به تولیدکنندگان محقق می شود، اما متأسفانه شاهدیم که بانک ها برای 
کسب سود بیشتر به جای ارائه تسهیالت، سرمایه های خود به بازارهای اقتصادی تزریق می کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی وضعیت به گونه ای شده که بانک ها عمال 
در حال رقابت با تولیدکنندگان و بخش خصوصی بویژه در حوزه مســکن هســتند و این رویکرد 
قطعا تبعات بسیاری را برای بخش اقتصادی و تولید کشور به دنبال دارد.رضایی کوچی در وضعیت 
فعلی بخش ساخت و ساز مسکن نیازمند تخصیص اعتبارات الزم است، اما بانک ها هیچ اقدامی 
برای تقویت قدرت مالی تولیدکنندگان نمی کنند و این مســأله موجب شــده که میزان ساخت و 

ساز کاهش یافته و دالل بازی در عرصه مسکن رشد کند.

 سهميه بیمه 
کارگران ساختمانی برای 

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر تصویب حق مسکن کارگران 
و پرداخت معوقات آن، اختصاص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی در سال جاری را خواستار 
شــد.هادی ساداتی با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار داشت: امسال 
حق مسکن کارگران را کمی باال بردند ولی از آن طرف سنوات کارگری را کاهش دادند که متاسفانه 
با گذشــت دو ماه از تصویب آن در شــورای عالی کار و ارســال مصوبه به هیات وزیران هنوز مورد 
بررسی و تصویب قرار نگرفته است.وی در ادامه درباره آخرین آمار بیمه کارگران ساختمانی گفت: 
در حال حاضر از آمار یک میلیون و 2۰۰ هزار نفری که تعهد شده بود تحت پوشش بیمه قرار گیرند، 
95۰ هزار کارگر ساختمانی در کل کشور بیمه پردازی می کنند و منتظریم که امسال هم سهمیه ای 
درباره کارگران ســاختمانی اختصاص داده شود، البته مسئوالن تامین اجتماعی اعالم کرده اند که 
امکانش نیست ولی ما آمادگی داریم که از ظرفیت امسال برای کارگران ساختمانی استفاده کنیم 
چون بنا بود که دیگر سهمیه ای نباشد و بر اساس ظرفیت سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی 
انجام شــود.به گفته ســاداتی، این ســامانه در حال حاضر فعال و پویا اســت و سازمان تامین 
اجتماعی اطالعات سامانه رفاهی را در اختیار دارد و می تواند لحظه ای رصد کند.نایب رئیس کانون 
انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی در پایان گفت: انتظار داریم امسال مسئوالن عنایت کنند و 
با توجه به شناسایی و حذف کسانی که کارگر ساختمانی نبودند و مختومه شدن پرونده این افراد، 
ظرفیت خالی شده آنها را در اختیار کارگران ساختمانی قرار دهند تا کارگرانی که بر اساس سامانه 

حایز شرایط شناخته شده اند بتوانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.

 پرداخت 7۸۸هزار فقره 
تسهيالت ازدواج

رئیس شورای هماهنگی بانک ها در حضور رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارشی  از عملکرد 
بانک ها در حوزه نظارت،کاهش فساد و تخلف، توجه به معیشت مردم و آخرین وضعیت 
مطالبات و معوقات بانک ها، اعالم کرد: مبدأ و منشأ بخش عمده تخلفات بانک ها،خارج 
از نظام بانکی است.محمدرضا حسین زاده در جلسه ای با آیت هللا سید ابراهیم رئیسی 
کــه با حضور مدیران عامل ۱2 بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک های غیردولتی 
به منظور بررســی مشکالت و مســائل نظام بانکی تشکیل شد، تعداد بنگاه های کوچک 
و متوســط که تســهیالت حمایت از تولید را دریافت کرده اند 2۱ هزار واحد عنوان کرد و 
افزود: بانک ها ســال گذشــته 359 هزار و 5۱ میلیارد ریال تسهیالت جهت رونق تولید 
پرداخت کرده اند.وی اظهار داشت: در یک سال گذشته ۷88 هزار فقره تسهیالت ازدواج 
به جوانان پرداخت شــده و در ســه ماهه اول امســال نیز ۱۱۱ هــزار زوج جوان از این 
تسهیالت اســتفاده کرده اند.به گفته او، بانک ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه 
همچون ســیل و زلزله 3۷ هــزار میلیارد تومان و در ایام کرونــا 23 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بیش از 5۱ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت نیز برای کمک به ۶3 هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص 
یافته اســت.رئیس شــورای هماهنگی بانک ها با اشــاره به آمار 22۰ هزار نفری پرسنل 
بانک های دولتی و نیمه دولتی، اعالم کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم های 

نظارتی درون سازمانی، رقم تخلفات بانک ها به زیر 2 درصد کاهش یافته است.

معــاون وزیــر صمت گفت: برای رفع مشــکالت فعاالن رمز ارز، به  افــراد یک ماه فرصت داده 
می شــود تا دســتگاه های ماینر را که از مبادی رسمی وارد نشــده و قاچاق محسوب می شود، 
به صورت خوداظهاری اعالم کنند.ســعید زرندی در ســومین جلســه کمیته نظارت بر فعالیت 
استخراج رمز ارز که با حضور رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم رهبری و نماینده سایر 
دستگاه های مرتبط برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه درگذشته فرآیند استخراج رمز ارزها قانونی 
نبود تعدادی دســتگاه به صورت قاچاق وارد شــده و در حال حاضر مشکالتی برای فعاالن این 

صنعت به وجود آورده است. لذا با مساعدت هیأت وزیران، این مشکل مرتفع می شود.
وی افــزود: از 25 مرداد در ســامانه بهین یاب امکان ثبت دســتگاه ها به مدت یک ماه فراهم 
می شــود و این امکان وجود خواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی، فعالیت آنها 
قانونی شود و از آن پس دستگاه هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و در این سامانه 

ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب می شود.

ثبت نام دستگاه های قاچاق استخراج رمز ارز از 2۵ مرداد
معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد ۶24 جواز تأســیس برای 
اســتخراج رمز ارز صادرشــده و ۱5 واحد در مرحله درخواست صدور پروانه بهره برداری هستند 
که 2 واحد از این تعداد، پروانه بهره برداری دریافت کرده اند. پیش بینی می شود با اجرای طرح 

خود اظهاری تعداد واحدهای دارای پروانه افزایش یابد.
زرنــدی همچنین تأکید کرد: مدل ســازی برای اســتفاده از رمز ارزهــا در واردات کاال را دنبال 
می کنیــم.وی تصریح کرد: اگر بتوانیم در شــرایط کمبــود ارز، رابطه بین واردات با اســتفاده 
از رمــز ارزها را مهیا کنیم، برای کشــور ســودمند خواهد بود.زرندی گفــت: در دنیا، نقش رمز 
ارزهــا در تجارت خارجی پررنگ اســت و براســاس برخــی آمارها ارزش بــازار کل رمزارزها 
 در دنیــا حــدود 3۰۰ میلیــارد دالر برآورد می شــود، لــذا باید ما هــم در این زمینــه فعاالنه 

عمل کنیم.

کنند زرندی: فعاالن رمز ارز ماینرها را خود اظهاری 

 بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آســیا که جمهوری اسالمی 
ایران نیز عضو موســس آن است اگرچه دارای سابقه و تاریخ 
کوتاهی اســت و جوان محسوب می شود اما آینده دار است و 
رقیبی جدی برای بانک جهانی و سیاست های یکجانبه گرایی 

این بانک محسوب می شود.
نشست ساالنه پنجمین شورای بانک سرمایه گذاری زیرساخت 
آســیا در حالی هفته گذشته به صورت آنالین برگزار شد که بر 
اســاس سیاســت جدید چین و مقامات این کشور قرار است 
این بانک به بســتر جدیدی برای پیشرفت مشترک اعضاء به 
منظور ایجاد جامعه ای با سرنوشــت مشــترک تبدیل شود.با 
وجود عمر کوتاه و پنج ســاله بانک سرمایه گذاری زیرساخت 
آســیا، تعداد اعضای این موسســه مالی جوان از 5۷ عضو به 
۱۰2 عضــو افزایش یافته و تا کنون در پروژه های زیرســاختی 

حدود 2۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.سرمایه گذاری 
در کشورهای آسیایی و کمک به اجرای طرح های زیربنایی در 
کشورهای عضو بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله 
برنامه های این بانک اســت.از جملــه این پروژه ها می توان به 
پروژه نوســازی شبکه توزیع برق بنگالدش برای ۱2.5 میلیون 
جمعیت روستایی، پروژه نوسازی زاغه های اندونزی با همکاری 
بانــک جهانی بــرای 9.۷ میلیون نفر و پرداخت تســهیالت به 
پاکســتان برای پروژه بزرگراه »ام 4« آن کشــور به منظور حل 
مشــکالت حمل و نقل اشــاره کرد.جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یکی از اعضای هیات موسس این بانک، فروردین سال 
۱394 به عنوان ســی و چهارمین عضو آن پذیرفته شــد و هم 
اکنون با در اختیار داشتن ۱.۶۱ درصد سهام آن، در رتبه یازدهم 
قــرار دارد.ژاپن و آمریکا تاکنون تمایل خــود را برای عضویت 

در این بانک اعالم نکرده اند و به دلیل تســلط این دو کشــور 
بر بانک توسعه آســیا )ADB( و بانک جهانی، به  نوعی رقیب 
بانک AIIB )زیر ساخت آسیا( محسوب می شوند.یکی دیگر از 
اهداف بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا، اجرای طرح های 
زیربنایی مرتبط با جاده ابریشــم نوین است این بانک تا کنون 
2۰ میلیارد دالر به اعضا وام داده اســت.پس از شیوع کرونا نیز 
این بانک به ســرعت »صندوق احیــاء از بحران کرونا« را با ۱۰ 
میلیارد دالر ســرمایه اولیه تاسیس کرد تا در زمینه های تامین 
بودجه و ایجاد نقدینگی به اعضای خود کمک کند سرمایه این 
صندوق نیــز بزودی به ۱3 میلیــارد دالر افزایش یافت.فراهم 
کــردن این منبع تامین مالی فــوق اضطراری، انعطاف پذیری 
و کارآیی بانک ســرمایه گذاری زیرســاخت آسیا در برخورد با 
بحران های بهداشــتی جهانی را نشــان می دهد همچنین یک 

بار دیگــر این نکته را ثابت می کند کــه »انزواطلبی و یکجانبه 
گرایی« هیچ مشــکلی را نمی تواند حل کند و حمایت متقابل 
و همبســتگی و همکاری با همدیگر تنهــا راه غلبه بر بحران ها 
است.بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا از زمان افتتاح در 
سال 2۰۱۶ همیشــه در حال رشد بوده است اعضای اصلی آن 
کشــورهای در حال توسعه هستند و کشــورهای توسعه یافته 
ای مثل انگلســتان، فرانســه، آلمان و کانادا نیز به آن پیوسته 
اند قابل پیش بینی اســت که در آینده، این بانک همکاری با 
کشــورهای توسعه یافته بیشــتری را آغاز خواهد کرد.چین به 
عنوان ســهامدار مهم بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا و 
میزبان مقر اصلی آن، مثل گذشــته بــا اعضای خود همکاری 
خواهــد کرد تا این بانک را نماد چندجانبــه گرایی کند و برای 
ایجاد اتصال و ارتباط بیشــتر میان کشــورهای آسیا و جهان و 

توســعه و احیاء و بازیافت اقتصاد جهان و ایجاد جامعه ای با 
سرنوشت مشترک مورد استفاده قرار دهد.اهمیت این بانک در 
زمینــه مبارزه با یک جانبه گرایی آمریکا بویژه وقتی نمود پیدا 
می کند که واشنگتن به عنوان یکی از کشورهای اصلی صاحب 
نفوذ در بانک جهانی، بر سر درخواست ایران برای دریافت وام 
از این بانک سنگ اندازی می کند و مانع پرداخت وام می شود 
اما بانک زیرساخت آســیا می تواند با افزایش سرمایه گذاری 
اولیــه به یک رقیب جدی و اصلی بانک جهانی تبدیل شــود.

ایــن امر زمانــی اهمیت پیدا خواهد کرد کــه ایران و چین در 
حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه 25 ســاله همکاری های 
دوجانبه هستند و دو کشور می توانند در قالب این برنامه بیش 
از پیــش در چارچوب بانک ســرمایه گذاری آســیا با یکدیگر 

همکاری کنند.

گرایی مالی بانک زیرساخت آسیا، رقیب جوان یکجانبه 
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کار اینترنتی، شغل 7 ثروتمند جهان کسب و 
۷ فــرد ثروتمند از جمــع ۱۰ ثروتمند برتر دنیــا در بخش فناوری 
فعالیــت می کننــد و کل ثروت خالــص آنها برابر بــا ۶۶۶ میلیارد 
دالر است. به گزارش راشــا تودی، در حالی که پیش بینی می شود 
میلیون ها شــغل در ســال جاری میالدی در نتیجه بحران کرونا از 
دســت برود، ثروت غول های بزرگ فنــاوری جهان افزایش یافته 
است. با آنالین شدن اکثر فعالیت های تجاری در جهان، این افراد 
روز به روز ثروتمندتر می شوند. کل ثروت میلیاردهای بخش فناوری 
در شاخص بلومبرگ که یک رتبه بندی از 5۰۰ ثروتمند جهان است، 
از 2۰۱۶ دو برابــر شــده و از ۷5۱ میلیارد دالر بــه ۱.4 تریلیون دالر 
رســیده است. رشد ثروت در این بخش نسبت به تمام بخش های 
دیگر ســریع تر بوده است. ۷ فرد ثروتمند از جمع ۱۰ ثروتمند برتر 
دنیا در بخش فناوری فعالیت می کنند و کل ثروت خالص آنها برابر 
با ۶۶۶ میلیارد دالر اســت یعنی ۱4۷ میلیارد دالر نســبت به سال 
گذشته افزایش داشته است. از میان این ۱۰ ثروتمند برتر دنیا،فقط 

میلیاردهای بخشهای غیر فناوری در سال جاری میالدی ضرر کرده 
انــد یعنی برنارد آرنالت، مدیر عامل شــرکت کاالهای لوکس لویی 

ویتان و و وارن بافت، مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوی.
در حال حاضر، الون ماسک از بزرگترین برندگان شرایط فعلی است 
کــه ثروت خالصش بیش از دو برابر شــده و به ۶9.۷میلیارد دالر 
رسیده است. جف بزوس، موســس شرکت آمازون ثروتمندترین 
مــرد جهان اســت کــه ۶3.۶ میلیارد دالر بــه ثــروت او افزوده 
شــده و حاال 2۰۰ میلیارد دالر ســرمایه دارد. ثــروت خالص مارک 
 زوکربرگ،مدیــر عامــل فیس بوک، هم 9.۱ میلیــارد دالر افزایش

داشته است.
 آمار نشــان می دهد ارزش بازار 5 شرکت از بزرگترین شرکت های 
فناوری آمریکا )اپل، آمازون، آلفابت، فیس بوک و مایکروسافت( 
برابر با 3۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکاست. این رقم برابر 

با تقریبا دو برابر ثروت آنها در پایان 2۰۱8 است. 

کرد سامسونگ توليد رایانه در چين را متوقف 
شــرکت سامســونگ الکترونیکس، بزرگترین شرکت فناوری کره 
جنوبی اعالم کرد تمام فعالیت های خود را در آخرین کارخانه تولید 

رایانه اش در چین متوقف می کند.
 به گزارش رویترز، شــرکت سامســونگ الکترونیکس، بزرگترین 
شــرکت فناوری کــره جنوبی اعــالم کرد تمــام فعالیت های خود 
را در آخریــن کارخانــه تولید رایانه اش در چیــن متوقف می کند. 
سامســونگ جدیدترین تولید کننده ای است که فعالیت های خود 

را در دومین اقتصاد بزرگ دنیا متوقف می کند.
 در بحبوحــه افزایش هزینــه نیروی کار در چیــن، جنگ تجاری 
آمریــکا و چیــن و آســیب های وارد شــده به خاطــر همه گیری 
 ویروس کرونا، شــرکت ها در فکر تغییر زنجیره های تولید و عرضه 

خود هستند.
 حدود نیمی از ۱۷۰۰ نیروی کاری که با کارخانه تولید رایانه ســوژو 
متعلق به سامســونگ الکترونیکس قرارداد دارند، تحت تاثیر این 

تصمیم شرکت قرار می گیرند به جز کارکنانی که در بخش تحقیقات 
و توسعه کار می کنند.

 طبــق گزارش روزنامه هنگ کنگ، این کارخانه 4.3 میلیارد دالر از 
کاالهای خود را در 2۰۱2 از چین خارج کرد. این رقم در 2۰۱8 تا یک 

میلیارد دالر کاهش یافت.
ســخنگوی سامســونگ هیچ اطالعاتــی در مورد درآمــد و نقل و 
انتقال های این کارخانه نداد و هیــچ جزئیاتی در مورد کارکنان آن 

اعالم نکرد.
 در بیانیه شــرکت سامســونگ آمده اســت:» چین همچنان یک 
بازار با اهمیت برای سامســونگ است و ما به عرضه محصوالت و 

خدمات برتر خود به کاربران چینی ادامه می دهیم«.
 سامسونگ سال گذشته آخرین کارخانه گوشی هوشمند خود را در 
چین تعطیل کرد. دو ســایت تولید نیمه رسانا در شهرهای سوژو و 

شیان از این شرکت باقی مانده اند.

ارزش سهام شرکت اپل افزایش چشمگیری را تجربه کرد و همین امر باعث شد تا این 
شرکت آمریکایی با پشت ســر گذاشتن شرکت آرامکو عربستان به بزرگ ترین شرکت 

بورسی در جهان تبدیل شود.
بــه گــزارش رویترز، شــرکت اپل آمریکا شــاهد افزایــش ۱۰ درصدی ارزش ســهام 
خــود بــود و همین امــر ارزش کل این شــرکت تولید گوشــی هوشــمند را به قدری 
افزایــش داد کــه از ارزش شــرکت نفتــی آرامکــوی عربســتان پیشــی گرفــت و 
بــه گران تریــن شــرکت عرضــه شــده در بــورس در جهان تبدیــل شــد.تا پیش از 
 ایــن شــرکت نفتــی آرامکــو عربســتان گرانقیمت ترین شــرکت بورســی در جهان 

به شمار می رفت.
قیمــت ســهام اپل از 425 دالر فراتر رفت و ارزش کل این شــرکت بــه بیش از ۱.82 
تریلیــون دالر افزایــش یافــت. این بزرگ تریــن افزایش یک روزه ارزش ســهام اپل 
از مــاه مــارس تا کنون به شــمار می رفت و به یکبــاره ۱۷2 میلیــارد دالر به ارزش آن 
اضافه کرد.ارزش کل شــرکت آرامکوی عربســتان هم که سال گذشته عرضه اولیه شد 
 بر اســاس قیمت هر ســهم آن و بنا به محاســبه مؤسسه ریســینیتیو ۱.۷۶ تریلیون 

دالر است.
با در نظر گرفتن رشد اخیر سهام اپل این شرکت از ابتدای سال جاری تا کنون 45درصد 

افزایش ارزش را تجربه کرده است.
بــا توجه بــه گزارش اپــل درباره عملکردش در ســه ماهه دوم ســال جــاری حدود 
2۰کارشــناس اقتصــادی ارزیابی خود نســبت به ارزش واقعی ســهام اپل را افزایش 
دادند و به طور متوســط ارزش سهام این شــرکت آمریکایی را 4۰9 دالر ارزیابی کردند 
 اما علیرغم این افزایش ارزش کنونی ســهام اپل ۱5 دالر بیشــتر از متوسط پیش بینی 

کارشناسان است.

اپل، بزرگ ترین شرکت بورسی
ســازمان آمار اروپا اعالم کرد: ۱9 کشــور عضو حوزه یورو به خاطر شیوع ویروس کرونا 

بدترین سقوط اقتصادی خود را تجربه کردند.
به گزارش راشاتودی، سازمان آمار اروپا موسوم به یورواستات اعالم کرد: به خاطر شیوع 
ویروس کرونا ۱9 کشــور عضو حوزه یورو بدترین سقوط خود در تولید ناخالص داخلی 

را تجربه کرده اند.
بر همین اســاس تولید ناخالص کشــورهای عضو حوزه یورو ۱2.۱ درصد سقوط کرده و 

اتحادیه اروپا هم در کل رشد منفی ۱۱.9 درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش یورواســتات در ســه ماهه دوم ســال جاری کشــورهای حوزه یورو بدترین 
عملکرد خود از زمان آغاز ارزیابی عملکرد آنها در سال ۱995 تا کنون را به ثبت رسانده اند.

در ســه ماهه نخست سال جاری ۱9 کشور اروپایی که از ارز یورو استفاده می کنند رشد 
3.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی را داشته اند.

آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال 2۰2۰ رشد منفی 
۱۰.۱ درصد داشته و تولید ناخالص داخلی ایتالیا هم ۱2.4 درصد کمتر بوده است.

فرانســه هم رشد اقتصادی منفی ۱3.8 درصدی را به ثبت رسانده و اقتصاد پرتغال نیز 
۱4.۱ درصد کوچک تر شــده است اسپانیا اما بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا 

دیده و اقتصاد این کشور حدود یک پنجم کوچک تر شده است.
سقوط ۱۰.۱ درصدی اقتصاد آلمان بزرگ ترین کاهش اقتصاد این کشور از زمان ارزیابی 
آن در سال ۱9۷۰ تا کنون به شمار می رود.اقتصاد آلمان به خاطر بحران مالی سال 2۰۰9 

تنها 5.۷ درصد منفی شده بود.
پائولــو جنتیلونی، کمیســر اقتصادی اتحادیــه اروپا در این باره گفت: تمام کشــورهای 
اروپایی تبعات اقتصادی بی سابقه ای را به خاطر شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه 

تجربه کرده اند.

سقوط سنگين اقتصاد یورو
مدیرعامل شــرکت مؤسســه پنتو پورتفولیو می  گوید: با توجه بــه اینکه بدهی عمومی 
آمریکا حاال به ۱3۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است و ما روز به روز 

بیشتر شبیه یونان می شویم.
به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی آمریکا در جلسه اخیر خود نرخ بهره بانکی را نزدیک 
صفر نگه داشــت و اعالم کرد از تمام ابزارها برای حمایت از بهبود اقتصادی این کشــور 

استفاده خواهد کرد.
ژرومــه پاول، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا شــرایط اقتصادی این کشــور را بدترین 

اوضاع در تاریخ آمریکا عنوان کرده است.
میشــل پنتو، بنیان گذار و رئیس مؤسسه پنتو پورتفولیو درباره سیاست های پولی بانک 
مرکزی فــدرال آمریکا و تبعات اقتصادی آنها می گوید: بانک مرکزی این کشــور حاال 

مجبور است که به طور دائمی با موضوع بدهی عمومی به شکل پولی برخورد کند.
وی افزود: بدهی عمومی ما حاال به ۱3۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و با گذشت 
زمان ما روز به روز بیشــتر شــبیه یونان می شــویم.ما برای ســال مالی 2۰2۰، بالغ بر 

4تریلیون دالر به بدهی عمومی خود افزوده ایم.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تأکیــد کــرد: بدهی آمریــکا حاال هــزار درصــد درآمد 
مــا اســت و بانــک مرکــزی ایــن کشــور نخواهــد توانســت آنگونــه که خــود را 
 از بحــران رکــورد بــزرگ اقتصــادی نجــات دهــد، خــود را از ایــن منجــالب ب

یرون بکشد.
پنتو گفت: در ســال 2۰۱9 پیش از آن که کســی درباره ویروس کرونا چیزی بداند بانک 
مرکزی فدرال آمریکا سه بار نرخ بهره را کاهش داد. بنابر این متأسفانه ما مدت هاست 
که در چرخه باطل و بی پایان ســرکوب ســود اوراق قرضه و برخورد پولی با بدهی گیر 

کرده ایم.

انفجار بدهی آمریکا

دهــه گذشــته را تجربــه کرد.به گــزارش رویترز، 
شــاخص ارزش دالر آمریکا در برابر ســبد ارزهای 
رقیب طی ماه جوالی شاهد افت4.۱ درصدی بود 
که بی ســابقه ترین افت ارزش ماهانه از سپتامبر 
2۰۱۰ تاکنــون به شــمار می رود. بیشــترین افت 
ارزش دالر طــی ۱۰ روز پایانــی ماه جوالی رخ داد 
که موارد ابتال به ویــروس کرونا در چندین ایالت 
شــاهد رشــد بود و آمارها نشــان داد روند ترمیم 
اقتصاد آمریکا به شــدت کند شده است.بوریس 
اشلوسبرگ، مدیر بخش استراتژی ارزی موسسه 

مدیریــت دارایی بی کــی در نیویورک گفت: »طی 
ماه گذشــته شــاهد ورود دالر به یک سیر نزولی 
بسیار جدی بوده ایم... نرخ بهره نیز کاهش جدی 
را شاهد بوده و این مسأله سبب کاهش جذابیت 
دالر برای سرمایه گذاران شده است. به عالوه بازار 
دارد متوجه ریســک های سیاسی ای می شود که 
ارزش دالر را تهدیــد می کند.«پس از آنکه دونالد 
ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا از احتمال تعویق 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور ســخن 
گفت، میــزان اعتماد به دالر شــاهد کاهش بود.

افت شــدید ارزش دالر سبب شــده تا فضا برای 
ترمیــم ارزش ارزهایی که در ماه مارس افت کرده 
بودند مهیا شــود. در ماه مــارس و به دنبال ترس 
ناشی از شــیوع گسترده کرونا، بسیاری از سرمایه 
گذاران با تصور امن بودن ســرمایه گذاری در بازار 
دالر، دارایی های خود به سایر ارزها را کاهش داده 
بودند. اما طی هفته های اخیر ارزش دالر آمریکا در 
برابر ارزهای مختلفی همچون یورو، پوند انگلیس 
و ین ژاپن به شــدت ســقوط کرده است.کاهش 
ارزش دالر آمریکا ســبب ارزان تر شــدن کاالهای 

ارزش گذاری شــده به دالر برای خریدارانی شده 
که با ارزهای غیــر دالری خرید می کنند و همین 
مسأله به رشد قیمت کاالهایی مانند فلزات گرانبها 
و نفت خام کمک کرده اســت.در صورتی که دولت 
آمریکا ناگزیر شــود برای کمک به احیای اقتصاد 
بحران زده این کشــور بسته های محرک اقتصادی 
بیشــتری را بــه اجرا بگــذارد، احتماال بــا تزریق 
نقدینگی بیشتر باید در انتظار کاهش بیشتر ارزش 
 دالر و تضعیف هر چه بیشتر اعتماد جهانی به این 

ارز ملی بود.

بیشترین افت ماهانه دالر 
رقم خورد

به دنبال تداوم شــیوع گســترده ویــروس کرونا، 
آشــفتگی فضای سیاســی در آســتانه انتخابات 
ریاســت جمهوری و انتشــار آمارهــای منفی بی 
ســابقه از رشد اقتصادی این کشــور، دالر آمریکا 
بیشــترین افت ارزش ماهانــه در طی حدود یک 

اقتصاد کره شمالی برای اولین بار طی 
سه سال گذشته در 2۰۱9 رشد کرد.کل 
صادرات کره شــمالی ۱4.4 درصد در 
 2۰۱9 افزایش یافت و به 28۰ میلیون 

دالر رسید.
اقتصــاد کره  الجزیــره،  به گــزارش 
شــمالی برای اولین بار طی سه سال 
گذشــته در 2۰۱9 رشــد کرد. شرایط 
بهتر جوی کشت محصوالت را در این 
کشــور افزایش داده ولی تحریم های 
اعمال شــده جهت توقف برنامه های 
هسته ای کره شــمالی، تولید در این 
کشور را در ســطح پایینی نگه داشته 

است.
 بانک مرکزی کــره جنوبی اعالم کرد 
تولید ناخالص داخلی کره شمالی ۰.4 
درصد در 2۰۱9 نسبت به سال قبل از 
آن رشــد کرده اســت. خشکسالی و 
تحریم باعث شد کره شمالی در 2۰۱8 
بدترین رکود را طی 2۱ ســال گذشته 

تجربه کند.
 کره شمالی اطالعات اقتصادی خود 
را منتشر نمی کند و آمار بانک مرکزی 
کره جنوبی معتبرترین اطالعاتی است 
که می توان در مورد اقتصاد این کشور 

به دست آورد.
کره شــمالی از ســال 2۰۰۶ به خاطر 
برنامه هــای هســته ای و موشــکی 
بالســتیک تحت تحریم های سازمان 
ملــل قرار داشــته و شــورای امنیت 
سازمان ملل طی ســالهای اخیر این 

تحریم ها را سخت تر کرده است.
 طبــق گــزارش بانک مرکــزی کره 

جنوبی، ساخت و ساز در کره شمالی 
در 2۰۱9 رشــد کــرده و بخش هــای 
جنگلــداری و ماهیگیــری هم رونق 
داشــته اند ولی بخش هــای تولید و 

معدن راکد شده اند.
 تجارت منســوجات که زمانی اصلی 
 ترین صادرات کره شمالی بود ممنوع 

شده است.
اطالعات نشــان می دهد کل صادرات 
کره شــمالی ۱4.4 درصــد در 2۰۱9 
افزایــش یافته و به 28۰ میلیون دالر 
رسیده اســت. بیشــتر این صادرات 
مربوط به ساعت های مچی و دیواری، 

کفش، کاله و کاله گیس بوده است.
 کیــم جونگ اون، رهبر کره شــمالی 
بارها قــول داده ســطح اســتاندارد 
زندگی در این کشور را افزایش داده و 

اقتصاد در حال احتضار آن را باز کند.
 بانک مرکزی کــره جنوبی از ۱99۱ از 
ارقام آژانس هــای اطالعاتی و وزارت 
وحدت دو کره برای تخمین شــرایط 
اقتصــادی کــره شــمالی اســتفاده 

می کند.
 انتظــار می رود تجارت کره شــمالی 
شــرایط بدتری در سال جاری داشته 
باشــد چون همــه گیــری ویروس 
کرونا صادرات این کشــور به چین را 
محدود کرده است. صادرات به چین 
9۰ درصــد کل تجارت کره شــمالی را 

تشکیل می دهد.
 بانک مرکزی کــره جنوبی اعالم کرد 
اقتصاد کره شمالی 5۰ برابر کوچکتر از 
اقتصاد کره جنوبی است. کره جنوبی 

دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست.

کرهشمالی رشداقتصادی
اطالعات اداره ملی آمار فرانســه نشان 
می دهد اقتصاد این کشور ۱3.8 درصد 
در ســه ماهه دوم سال جاری میالدی 
کوچک شده است. این سومین فصل 
پیاپی رشــد اقتصادی منفی در فرانسه 
است. به گزارش راشــاتودی، اطالعات 
اداره ملی آمار فرانســه نشان می دهد 
اقتصاد این کشــور ۱3.8 درصد در سه 
ماهه دوم ســال جاری میالدی کوچک 
شــده اســت که نتیجــه تعطیلی های 
ناشی از همه گیری ویروس کروناست. 
این سومین فصل پیاپی رشد اقتصادی 
منفی در فرانســه اســت. رونــد رکود 
اقتصاد فرانســه از ســه ماهــه پایانی 
2۰۱9 آغاز شــد یعنی قبــل از آغاز همه 
گیــری ویــروس کرونــا در اروپا. این 
رکــود در ســه ماهه اول ســال جاری 
میالدی همزمان با گســترش ســریع 
کرونا و آغــاز تعطیلی ها ادامه پیدا کرد 
و اقتصاد فرانســه را 5.9 درصد کوچک 
کــرد. اداره ملی آمار فرانســه گزارش 
داد:» رشد منفی تولید ناخالص داخلی 
در نیمــه اول 2۰2۰ مربــوط به تعطیلی 
فعالیت هــای غیر ضروری از اواســط 
مارس تا اوایل مــاه مه، به خاطر همه 
گیری ویروس کروناســت. جدیدترین 
اطالعــات اداره آمــار نشــان می دهد 
مصــرف داخلــی کــه یکــی از پیش 
برنده های اقتصاد فرانسه است، بسیار 
کاهش یافته چون بســیاری از افرادی 
که وابسته به کمک های دولتی هستند 
مجبور شده اند هزینه های خود را پایین 
بیاورند. مصرف خانواده ها ۱۱ درصد در 

ســه ماهه دوم ســال جاری میالدی 
پایین آمده است. این رقم در سه ماهه 
اول برابر با ۶ درصد بود.دولت فرانســه 
هشدار داده با بدترین شوک اقتصادی 
پس از جنگ جهانی دوم روبروســت. 
رئیــس بانــک مرکزی فرانســه گفت 
انتظار دارد اقتصاد این کشــور ۱۰ درصد 
در کل ســال 2۰2۰ کوچــک شــود و تا 
اوایل 2۰2۰ به سطح قبل از بحران کرونا 
بحران  اقتصادی  مخرب  بازنگردد.تاثیر 
کرونا سالها رشد تولید ناخالص داخلی 
در سراســر اروپا را از بین برده اســت. 
سقوط اقتصادی فرانسه بدتر از آلمان، 
آلمان  اروپاســت.  اقتصاد  بزرگتریــن 
اعالم کــرد تولید ناخالــص داخلی آن 
در ســه ماهه دوم سال جاری میالدی 
۱۰.۱ درصد کاهش یافته اســت. تولید 

ناخالص داخلی اســپانیا هــم در این 
دوره ۱8.5 درصــد پایین آمده اســت. 
ایتالیا، ســومین اقتصاد بزرگ منطقه 
یورو بیش از ۱2 درصد در سه ماهه دوم 
نسبت به فصل اول 2۰2۰ کوچک شده 

است.
 طبق گزارش مرکز پیشــگیری و کنترل 
بیماری هــا در اروپا، بیش از ۱.۷ نفر در 
اتحادیــه اروپا، منطقه اقتصادی یورو و 
انگلیس به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و ۱82۱3۶ نفر جان خود را از دست داده 
انــد. برخی دولت هــای اروپایی نگران 
مــوج دوم همه گیری ویــروس کرونا 
هســتند چون تعداد مبتالیــان به این 
ویروس در کشــورهایی مثل فرانسه و 
 اسپانیا پس از بازگشایی مرز ها افزایش 

یافته است.

رکودسنگيندراقتصادفرانسه


