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فرصت یک ماهه دولت
به ماینرهای رمز ارز
صفحه 8

راه حل بخش خصوصی برای
عبور از گرانی
1

مصطفی رناسی

عضو اتاق بازرگانی ایران

یادداشت

بــرای آنکه بتوان به ســمت کنترل قیمتها رفت نیــازی به کار تحقیقی
و پژوهشــی نیســت چرا که همه کشــورها بر اســاس آن در حــال حرکت
هســتند .اگر در کشورهای مختلف شــاهد ثبات یا نوسان پایین قیمتها
هستیم به خاطر هماهنگی دو مقوله عرضه و تقاضا است .وقتی عرضه
کاالیــی افزایــش پیدا میکند ،قیمت آن کاال در بازار کاهشــی میشــود و
البتــه بالعکــس آن هم اتفاق میافتد یعنی اگــر عرضه کاهش پیدا کند
بسرعت قیمتها افزایش پیدا میکند.
صفحه  10را بخوانید

گزارش

یک منبع آگاه از موفقیت  2چاه اکتشافی خبر داد

ذخایر هیدروکربوری ایران
باز هم افزایش یافت

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران»:

بیستم مرداد اسامی متقاضیان واجد شرایط
دریافت وام اجاره اعالم میشود

شــرایط سخت مســتأجران در زمان کرونا باعث شــده تا دولت و ستاد ملی
مبارزه با کرونا برای حمایت از مســتأجران و متقاضیان مسکن دست بهکار
شوند .به این منظور مصوباتی با پیشنهاد دولت به تصویب ستاد ملی کرونا
رســیده است .همچنین دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی موضوع
دیگری اســت که در وزارت راه وشهرســازی و مجلس پیگیری میشــود تا با
استفاده از ابزار مالیاتی ،واحدهای خالی برای اجاره یا فروش به بازار مسکن
عرضه شود .تعیین حداقل قیمت برای افزایش نرخ اجاره در سالجاری و
همچنیــن پرداخت وام برای اجار ه خانه مهمترین تصمیم سیاســتگذاران
برای کمک به مستأجران در زمان شیوع کرونا است.
صفحه  9را بخوانید

صفحه 10

یادداشت

 2بورس امالک و مستغالت؛الزم ،اما نه کافی
حسین سالحورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی

محدود بودن ابزارهای تأمین مالی کالن مقیاس ،ضعف نقدشــوندگی
داراییهــا در پروژههای بزرگ حوزه ســاخت و ســاز ،آشــفتگی قیمتها
و نبــود یک مرجع شــفاف برای هدایــت بازار صنعت ســاختمان و بازار
امــاک و مســتغالت ،بخشــی از بــار و وزنهای اســت کــه در کنار شــرایط
رکــود تورمــی حاکــم بــر اقتصــاد کشــور ،رکــود در صنعت ســاختمان را
تعمیــق کــرده و در عیــن حــال ،موجب بروز آشــفتگیهای گاه بــه گاه و
بــروز ســونامیهای تورمــی در بــازار امالک و مســتغالت ،بویــژه امالک
مسکونی شهرهای بزرگ میشود و از این طرق کشور را گرفتار مشکالت
اقتصادی و اجتماعی فراوان میسازد.

صفحه  9را بخوانید

خاموشی تا چه زمانی در کمین صنعت برق است؟

بررســی آمارهــا نشــان میدهــد کــه تــا پایــان
فروردینماه امسال ۴۵ ،درصد اشتغال واحدهای
صنعتــی متعلــق بــه صنایــع کوچک بوده اســت.
صنایــع کوچــک و متوســط در رشــد و توســعه
صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است.
اختصاص تســهیالت به بنگاههای خرد و متوسط
به عنــوان یکی از مؤلفههــای حمایتی میتواند در
پیمایش مسیر توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال
تأثیرگذار باشد و دســتاوردهای مهمی را برای این
حوزه به ارمغان بیاورد .در ایران نیز جهت حمایت
از بنگاههای اقتصادی زودبازده کوچک و متوســط
بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی ،ایجــاد درآمــد،
اشتغال و کاهش فقر اقدامات قابل توجهی انجام
شده اســت و مصداق این مطلب آمارهای منتشر
شــده از وضعیت اشــتغال واحدهــای صنعتی در
سال گذشته بوده است .براساس آخرین آمار۵۲ ،
درصــد از صنایع کشــور مربوط بــه صنایع کوچک
اســت ،بــه عبارتــی  ۲۳هــزار و  ۵۵۰واحد صنعتی
کوچــک در کشــور فعالیــت میکننــد کــه از لحــاظ
تعــداد بیشــترین میــزان را در میان صنایع کشــور
دارنــد .بررســی نمودارهــا نشــان میدهــد میــزان
اشــتغال در صنایــع کوچک در مقایســه بــا صنایع
دیگر نیز قابل مالحظه است/.ایرنا

پرونده آزادســازی سهام عدالت درحال تکمیل
است و طبق وعده مسئوالن ،در  ۱۸مردادماه که
مصادف با عید غدیر خم اســت ،امکان فروش
 ۶۰درصــد ایــن ســهام بــرای مشــموالن فراهم
میشــود .ابالغیه رهبر معظــم انقالب در مورد
آزادســازی ســهام عدالت نهم اردیبهشــت ماه
صــادر شــد و مشــموالن از دهــم اردیبهشــت تا
دهــم خردادماه این اختیار را داشــتند که روش
مستقیم یا غیر مستقیم را برای مدیریت سهام
عدالت خود انتخاب کنند.بر این اســاس و طبق
آمار ،از  ۴۹میلیون نفر مشــمول ســهام عدالت،
 ۱۳میلیــون و  ۶۰۰هــزار نفــر روش مســتقیم را
برای مدیریت ســهام خود انتخــاب کردند .این
افــراد از هشــتم خردادمــاه امــکان فــروش ۳۰
درصد از ســهام خود را با مراجعه به بانکها یا
کارگزاریها داشــتند و بر اســاس آخرین آماری
کــه  ۲۱تیرماه از ســوی مســئوالن ارائه شــد ،یک
میلیــون و  ۸۰۰هــزار نفــر بــرای فــروش ســهام
عدالت خود به بانکهــا و کارگزاریها مراجعه
کردند که تا تاریخ مذکور ،از این تعداد ســفارش
یــک میلیــون و  ۷۶هزار نفر اجرا شــده و ۲۷۳۷
میلیــارد تومان ســهام عدالت بفــروش رفته که
از ایــن میــزان  ۲۷۳۱میلیــارد تومان به حســاب
مشــمولین واریــز شــده اســت .بهنظر میرســد

پرونده آزادســازی کامل ســهام عدالت امســال
بســته شــود ،زیرا طبق وعده ریاســت جمهوری
 ۳۰درصد دیگر ســهام عدالــت برای عید غدیر
(شــنبه هفتــه آینــده) و  ۳۰درصــد دیگــر هــم
بــرای  ۲۲بهمــن آزاد میشــود .بــر این اســاس
مشــموالنی که روش مســتقیم را برای مدیریت
ســهام خود انتخاب کرده بودنــد و تاکنون اقدام
به فروش سهام خود نکردهاند ،میتوانند برای
فروش  ۶۰درصد سهام خود اقدام کنند .افرادی
هــم که پیــش از ایــن  ۳۰درصد ســهام خــود را
فروختــه بودند ،میتوانند نســبت به فروش ۳۰
درصد دیگر سهام خود اقدام کنند .سهام داران
بایــد توجــه داشــته باشــند بــرای فروش ســهام
خود محدودیت زمانی ندارند و اگر امســال هم
اقدام به فروش ســهام خود نکنند ،حق فروش
از آنها سلب نخواهد شد.از سوی دیگر همچنان
به ســهام داران ســهام عدالت توصیه میشــود
از فــروش ســریع ســهام خــود خــودداری کنند.
بر اســاس وضعیت بــازار در  ۲۸تیرمــاه ،ارزش
واقعی ســهام عدالــت با ارزش اولیــه  ۴۹۲هزار
تومــان کمــی بیشــتر از  ۱۷میلیــون و  ۷۳۸هزار
تومــان بــود .ایــن درحالی اســت کــه ارزش این
ســهام در اوایل خردادمــاه حدود هفت میلیون
و  ۶۶۰هزار تومان بود/.ایسنا

اخبـــار

سهم  ۴۵درصدی صنایع کوچک
از اشتغال واحدهای صنعتی

برای فروش  ۶۰درصد از سهام عدالتتان یک هفته صبر کنید

یادداشت

ســرانه مصــرف انــرژی
در کشــور مــا بــه دالیــل
مختلــف باالتــر از
متوســط دنیاســت و
حمیدرضا صالحی چندین برابر کشورهای
رئیس کمیسیون
توســعه یافتــه انــرژی
انرژی اتاق ایران
مصــــــــــرف میکنیــم.
و عضو هیأت
مدیره سندیکای
بــرای مثــال در رابطه با
صنعت برق
گاز بــه انــدازه کل اروپــا
مصــرف میکنیم .یا در بخش برق ،دو تا ســه برابر
کشوری مانند ترکیه که جمعیت برابر اما ساختاری
صنعتــی دارد ،بــرق مصــرف میکنیم .بــه همین
خاطــر ،در دهههــای اخیر ســرمایهگذاری در تولید
انرژی و میزان تولید با مصرف باال میرفت.
با نگاهــی به تاریخ صنعت برق ،در پایان دولت
هفتم و هشــتم ،این صنعت درحالی تحویل دولت
بعدی شد که  40هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و
 17هزار مگاوات پروژه کلیدخورده داشت .بهعبارت
دیگر ،ســرمایه گذاریها برای آینــده  45درصد بود.
اما در پایان دولت نهم و دهم ظرفیت نصب شــده
صنعــت  60هزار مــگاوات و برنامه توســعه آتی آن
 5هــزار و  800مــگاوات بود .به نوعــی تنها  8درصد
برنامه تولید آتی در کشــور داشــتیم .آن زمان کشــور
متوجه یک عقب ماندگی بهلحاظ برنامه تولید شد
که شرایط را برای دولت یازدهم و دوازدهم سختتر
یکرد.
م 

علت اینکه سرمایهگذاری کم شد ،دستور دولت
مبنــی بر لــزوم ســرمایهگذاری بخــش خصوصی و
ممانعت از حضور دولــت در پروژههای نیروگاهی
بــود .وقتــی از بخش خصوصــی دعوت شــد که در
ایــن پروژههــا ســرمایهگذاری کنــد ،ایــن بخــش بــا
بررسی طرحها متوجه شد که این صنعت بازگشت
ســرمایه مناســب و ســوددهی اقتصــادی چندانی
نــدارد .لذا اقتصاد دولتی و کاالیی که ارزان فروخته
میشــد ،اســتقبال بخــش خصوصــی را کــم کرد و
صنعت برق از این بابت به مشکل برخورد.واقعی
نبــودن قیمت بــرق و کاهش ســرمایه گذاریها در
این صنعت باعث شده که در تابستانهای اخیر با
مشــکل مواجه شــویم و نگرانیها افزایش یابد .اما
برخالف تمام دنیا ،این تولید است که باید خودش
را بــه مصــرف برســاند و همین موضوع مشــکالت
را دوچنــدان کرده اســت .شــرایط زمانی ســختتر
خواهد شد اگر خشکســالی شود و نیروگاههای برق
آبی توان کمک به شبکه را نداشته باشند.
امســال بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب منابع
آبــی ،بــه زعم مــن نگرانی کمتــری وجــود دارد اگر
شــیوه مدیریتــی صحیحی پیــش گرفته شــود و اگر
همه وارد عمل شــوند و مصــارف را کاهش دهیم،
تابستان بدون خاموشی سپری خواهد شد .اما برای
تابســتانهای بعدی نیاز است که روی چند راهکار
تمرکز بیشتری انجام دهیم:
نخســت؛ توســعه انرژیهای تجدیدپذیر و وارد

کــردن این ظرفیت به مدار برق کشــور اســت .الزم
است که دولت برنامهریزی کند توسعه این بخش
جذابتر و ظرفیت ایجاد شده وارد مدار شود.
دوم ،کاهــش هــر چــه بیشــتر تلفــات در تولید،
توزیــع و انتقال اســت کــه در بخشهایی میبینیم
میزان تلفات بــه اندازه ظرفیت یک نیروگاه جدید
اســت که برای احــداث آن بایــد میلیاردهــا تومان
تعهد ایجــاد کــرد .اگر ســازوکار اقتصادی درســتی
تعریف شود ،بخش خصوصی میتواند این تلفات
را کاهش دهد و ظرفیت تولید برق کشور را افزایش
دهد.
راهــکار ســوم ،ســنکرون شــبکه بــرق کشــور بــا
کشــورهای دیگــر بویــژه همســایگان اســت .مــا
میتوانیم با برقراری ارتباط برقی با کشورهای دیگر
در تابستانها برق ارزان بخریم و در زمستان برق را
صادر کنیم .این اتصال بینالمللی خطوط به نفع
تمام کشورها خواهد بود.
این راهکارها در کنار اصالح ســاختاری اقتصاد
برق و پروژههای جدید میتواند کشور را به سمت
یــک موقعیت کم ریســک و پایدار ســوق دهد .در
کنــار این مســائل نکتهای که توجه بــه آن ضروری
اســت ،ارتقــای راندمــان تجهیــزات برقــی مــورد
اســتفاده و سوق دادن مشــترکان به سمت خوش
مصرفی اســت .الزم اســت که همه مــا یک توجه
ویژه بــه صنعت بــرق و کاالی تولیدی آن داشــته
باشیم.

جزئیات شرایط سخت گیرانه ورود مسافران هوایی به ایران
معاون بهرهبرداری فرودگاهی شــرکت شهر فرودگاه
امــام خمینی(ره) گفــت :از چهارشــنبه هفته جاری،
پانزدهم مردادماه مطابق با  ۵آگوست کلیه مسافرانی
کــه از طریق فــرودگاه امام خمینی(ره) قصــد ورود به
کشور دارند باید تست منفی کرونا را از آزمایشگاههای
معتبر با اعتبار زمانی کمتر از  ۹۶ســاعت همراهشــان
داشــته باشــند .محمدرضــا کریمیــان اظهــار کــرد:

براســاس مصوبه اخیر ســتاد ملی مقابلــه با کرونا که
بــه فرودگاه امام خمینــی(ره) اعالم شــده از پانزدهم
مردادماه کلیه مسافرانی که بخواهند از طریق فرودگاه
امام خمینی(ره) وارد کشــور شــوند ،باید تســت منفی
کرونــا را از آزمایشــگاههای معتبر همراهشــان داشــته
باشند و از این تســت کمتر از  ۹۶ساعت گذشته باشد.
وی ادامــه داد :اگــر مســافر ایرانــی بــا همراه داشــتن

تست منفی کرونا در غربالگریهای صورت گرفته در
فرودگاه امام خمینی(ره) عالئم کرونا را داشته باشد
بــا هزینه ایران مجدداً از او تســت میگیریم و او را به
مراکز مشــخص شــده برای قرنطینه میفرستم تا ۱۴
روز در قرنطینــه بماند که البته دســتگاههای نظارتی
و بهداشــتی در قرنطینــه مانــدن این مســافر را دائماً
رصد کند/.ایسنا

