
معاون پلیس راهور پایتخت گفت: بیرون انداختن 
ماسک و دستکش از پنجره خودرو دقیقا همانند پرت 
کردن زباله است و قانونگذار برای این تخلف جریمه 
تعیین کرده است. سرهنگ علی همه خانی معاون 
آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور پایتخت با 
اعالم این مطلب که بیرون انداختن ماسک از پنجره 
خودرو تخلف محسوب شده و راننده جریمه خواهد 
شد، اظهار داشت: متأسفانه تعداد معدودی هستند 
که بهداشت محیطی را رعایت نکرده و اقدام به پرت 

کردن دستکش و ماســک خود از پنجره خودرو به 
بیرون می کنند، این کار، عــالوه بر آلودگی محیط 
زیســت، باعث انتقال آلودگی به اطــراف و خیابان 
می شود. سرهنگ همه خانی گفا: انداختن ماسک و 
دستکش های استفاده شده دقیقا همانند پرتاب زباله 
به بیرون از خودرو است که قانونگذار برای این تخلف 
جریمه تعیین کرده و مأموران پلیس راهور به محض 

مشاهده با آن برخورد می کنند. 
معاون آمــوزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور 

پایتخت از رانندگان درخواست کرد که ضمن رعایت  
نکات بهداشتی، به هیچ وجه اجازه ندهند سرنشینان 
خودرو از پنجره اتومبیل، زباله، ماسک یا دستکش 
به بیرون پرتاب کنند چراکه مسئولیت این اقدامات 
متوجه راننده است و اوســت که مورد اعمال قانون 

قرار می گیرد. 
سرهنگ همه خانی خاطرنشان کرد: جریمه پرتاب 
زباله از خودرو به بیرون ۳۰ هزار تومان است که برای 

راننده خودرو ثبت می شود.

شــش ســهام بزرگ بخش فناوری آمریکا پس 
از صعود چشــمگیری که هفته گذشــته به اوج 
خود رسید، در مدت سه روز گذشته بیش از یک 

تریلیون دالر از دست دادند.
به گزارش ایســنا، اپل که در ۱۹ اوت به ارزش 
بازار دو تریلیون دالری دســت یافت، با سقوط 
آن به میزان حــدود ۳۲۵ میلیارد دالر در مدت 
سه روز گذشته مواجه شــد. ارزش سرمایه بازار 
مایکروســافت ۲۱۹ میلیارد دالر، آمازون ۱۹۱ 
میلیارد دالر و آلفابت ۱۳۵ میلیارد دالر کاهش 
یافت و تسال که ارزش ســهامش روز سه شنبه 
۲۱ درصد ســقوط کرد و بدترین سقوط روزانه 

تاریخ خود را تجربه کرد، ۱۰۹ میلیارد دالر ارزش 
سرمایه بازارش را در ســه روز گذشته از دست 
 داده است. ارزش فیس بوک هم ۸۹ میلیارد دالر 
کاهش یافت. بر اســاس گزارش شبکه سی ان 
بی سی، ارزش غولهای فناوری در سال میالدی 
جاری با وجود شــیوع ویروس کرونا و بیکاری 

گسترده، رشد چشمگیری داشته است.
ســرمایه گذاران روی این حســاب که غولهای 
فناوری با توجه به عظمت و قدرتشان می توانند 
پناه خوبی در برابر رکود ناشی از پاندمی باشند، 
میلیاردها دالر را به ســوی آنها سرازیر کرده اند 
و ارزش این پنج شــرکت از ۲۳ مارس مجموعا 

ســه تریلیون دالر افزایش یافته است که تقریبا 
با مجموع ۵۰ شــرکت ارزشمند بعدی شاخص 
اس اند پی ۵۰۰ برابر شده است. ارزش سهام اپل 
روزانه ۶.۸ میلیارد دالر افزایش یافت که بیشتر از 

ارزش امریکن ایرالینز  بود.
شــش شــرکت بزرگ فناوری در ابتدای سال 
۲۰۲۰ حدود پنج تریلیون دالر ارزش داشتند اما 
مجموع ارزش آنها تا روز سه شنبه به ۷.۱ تریلیون 
دالر رسید. اگرچه این شرکتها در سه روز گذشته 
ضرر هنگفتی را متحمل شــدند امــا همچنان 
 ارزش آنهــا ۲.۱ تریلیون دالر بیشــتر از ابتدای 

سال است.

موسسه اعتبارســنجی فیچ ریتینگز در اقدامی که 
منعکس کننده شرایط شــکننده بازار نفت است، 
دورنمای قیمت بلندمدت وست تگزاس اینترمدیت 

آمریکا را از ۵۲ به ۵۰ دالر در هر بشکه کاهش داد.
به گزارش ایسنا، موسسه فیچ ریتینگز در جدیدترین 
به روزرســانی پیش بینی خود از قیمت نفت و گاز، 
قیمت نفت برنت در بلندمدت را ۵۳ دالر در هر بشکه 
پیش بینی کرد در حالی که پیــش بینی قبلی این 

موسسه از قیمت نفت برنت ۵۵ دالر بود.
فیچ دورنمای قیمت نفت برای ســال ۲۰۲۲ را هم 
تنزل داد و قیمت نفت برنت را به دلیل مازاد ذخایر که 
ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا است و همچنین 

توازن شکننده میان عرضه و تقاضا و کاهش قیمت 
سودآوری تولیدکنندگان در بسیاری از نواحی، ۵۰ 
دالر پیش بینــی کرد که پایینتــر از ۵۳ دالر پیش 
بینی قبلی این موسســه است. قیمت وست تگزاس 
اینترمدیت در سال ۲۰۲۲ هم ۴۷ دالر پیش بینی شد 
که پایینتر از ۵۰ دالر پیش بینی قبلی بود. فیچ ریتینگز 
اعالم کرد: تنزل دورنمای بلندمدت قیمت نفت با وجود 
عملکرد بهتر از حد انتظار از ابتدای امسال تاکنون به 
دلیل کاهش تولید اوپک پالس، تسهیل محدودیتهای 
قرنطینه و احیای اقتصادی انجام گرفت که باعث شد 
دورنمای قیمت ۲۰۲۰ نفت را به ۴۱ دالر در هر بشکه 
افزایش دهیم. این موسسه اعتبارسنجی همانند آژانس 

بین المللی انرژی انتظار دارد پــس از این که ذخایر 
نفت با نرخ ۶.۴ میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال 
۲۰۲۰ رشد کردند، بخشی از مازاد ذخایر در نیمه دوم 
امسال و در سال ۲۰۲۱ حذف شود. فیچ خاطرنشان 
کرد جدا از عوامل بنیادین، قیمت نفت در بلندمدت 
منعکس کننده حرکت در جریان برای اســتفاده از 
منابع انرژی دارای آالیندگی اندک اســت. به گفته 
تحلیلگران فیچ، زمان پیک تقاضا برای نفت تحت تاثیر 
تغییر مقررات، مالیات و فناوری قرار خواهد داشت که 
پیش بینی آن دشوار است اما ما بر این باوریم که گذر 
به انرژی پاک، چشم انداز رشد مصرف نفت را از اواسط 

دهه ۲۰۲۰ کاهش خواهد داد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص وضعیت 
بازار ارز گفت: ما به طور مســتمر و مرتب بحث 
دســتگیری افرادی که اخالل در حوزه ارز و ... را 
دارند پیگیری می کنیم و روز گذشــته ۱۲ نفر را 

دستگیر کردیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱۲ نفر 

از اخالل گران بازار ارز خبر داد.
به گــزارش ایلنــا، ســردار حســین رحیمی، 
فرمانــده انتظامــی تهــران بزرگ در حاشــیه 

بازدید از منطقه شــوش در جمــع خبرنگاران 
با بیان اینکــه در ادامه طرح پاکســازی مناطق 
دروازه غار، شــوش، مولوی و تثبیــت این اقدام 
کارهای زیادی انجام شده اســت، اظهار داشت: 
خوشــبختانه وضعیت منطقه نسبت به گذشته 
 خیلی بهتر است و ما دنبال تثبیت این وضعیت 

هستیم.
وی ادامــه داد: امروز جلســه ای داشــتیم و بر 
اساس این جلسه تقســیم وظایفی برای اجرای 

تثبیت وضعیت این منطقه انجام شــد. ســردار 
رحیمی گفت: اگــر دســتگاهی از وظیفه خود 
 سرپیچی کند، تحت پیگرد دستگاه قضایی قرار

 می گیرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص وضعیت 
بازار ارز گفت: ما به طور مســتمر و مرتب بحث 
دســتگیری افرادی که اخالل در حوزه ارز و ... را 
دارند پیگیری می کنیم و روز گذشــته ۱۲ نفر را 

دستگیر کردیم.

به گفته منابع زنجیره تأمین اپل به نقــل از Nikkei Asia Review، اپل 
آماده است تا تولید انبوه سری آیفون ۱۲ را آغاز کند و برنامه ریزی می کند تا 
اواخر سپتامبر یا ابتدای اکتبر )اواخر تابســتان و اوایل پاییز( افزایش تولید را 

شاهد باشد.
به گزارش ســرویس آی تی و فناوری انتخاب، اپل امیدوار است تا پایان سال، 

۸۰ میلیون دستگاه ۵G آیفون ۱۲ تولید کند، اما پیش بینی واقع بینانه آن به 
۷۳-۷۴ میلیون واحد نزدیک است و مابقی در اوایل سال ۲۰۲۱ تولید می شود.

گفته می شود از ۸۰ میلیون گوشی پیش بینی شده، ۴۰ ٪ را آیفون ۱۲ مکس 
تشکیل می دهد که پیش بینی می شود با OLED ۶.۱ اینچی، دو دوربین در 
پشت و ۵G عرضه شــود. طبق گفته مدیر اجرایی زنجیره تامین، اپل توانسته 

اســت تاخیر ها را از ماه به هفته کاهش دهد. هنوز هــم مونتاژ نهایی برخی از 
مدل های آیفون ۱۲ در اوایل ماه اکتبر برگزار می شــود که منجر به تأخیر در 
دسترس می شود و این احتماالً آیفون Pro Max ۱۲ با OLED ۶.۷ اینچی، 

دوربین سه گانه و ۵G را شامل می شود.
منابــع تأمین نیــز گــزارش می دهنــد که اپــل در حــال حاضــر تولید 

انبــوه AirTags را آغــاز کرده اســت. این محصــول ردیابــی کوچک و 
دارای بلوتوث اســت و در صــورت گم کــردن آن ها به وســایل خود متصل 
می شــوید. عالوه بر این، اپــل تولید مدل هــای آینده آیپــد را افزایش داده 
 اســت، طبق گزارشــات بــا هــدف ســاخت ۲۷ میلیــون دســتگاه بین 

سپتامبر و دسامبر.

پیگیری ها نشــان می دهد موضوع واردات کره و افزایش قیمت آن 
در روزهای اخیر در حالی دوباره بر سر زبان ها افتاده که واردات این 
محصول با ارز مرجع، حداکثر تا اواخر سال ۹۷ انجام و کره وارداتی نیز 
در آن زمان به طور کامل در کشور مصرف شده است. هم اکنون کره 

توزیعی در کشور، تولید شرکت های داخلی است.
صنعت لبنیات در کشور در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته تا 
آنجا که عالوه بر تامین نیاز داخلی،  فرآورده های لبنی به سایر نقاط 

جهان و به ویژه کشورهای همسایه نیز صادر می شود.
با این حال،  ترکیب شیر تولیدی در ایران و همچنین نبود تجهیزات 
پیشرفته به گونه ای است که امکان تولید کره در کشور با مشکل رو به 
رو بوده و از همین رو کره مورد نیاز در کشور وارد می شد اما از ابتدای 

شهریورماه، کره توزیع شده در کشور در داخل تولید می شود.
این روزها اما قیمت کره نسبت به قبل رشدی حدود ۲ برابری را ثبت 

کرده است.

این موضوع زمینه را برای اختالف بین بخش های مختلف دامن زده 
به گونه ای که برخی مدعی شدند افزایش قیمت کره غیر قانونی است 
زیرا واردات کره به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده و از همین رو 

اجازه رشد قیمت نباید داده شود.
در مقابل اما تولیدکنندگان مدعی هستند که کره حیوانی موجود در 
بازار که هم اکنون با قیمت های بیشتری نسبت به قبل عرضه می شود، 
ارتباطی با کره وارداتی اواخر سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق 
گرفته بود نداشته و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه صنایع لبنی کره 
وارداتی با ارز ترجیحی را دو برابر قیمت مصوب عرضه می کنند خالف 

واقع و نادرست است.
در همین زمینه نیز روز گذشــته یکی از اعضای هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی در صفحه شــخصی خود در توییتر مدعی شده بود 
شــرکت هایی که کره حیوانی با ارز ۴۲۰۰ تومانــی وارد کرده اند، 

محصوالت خود را با دو برابر قیمت عرضه می کنند.

بر اساس آمار اعالم شده از سوی انجمن لبنی ایران، میزان واردات 
کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اواخر ســال ۹۷، ۴۵ هزار تن بوده است. 
این در شرایطی است که روزانه ۱۰۰ تن کره حیوانی در کشور مصرف 

می شود.
با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که میزان کره وارداتی با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها کفاف مصرف ۴۵۰ روز کشور را داده و بعد از 
آن با توجه به سیاست های دولت مبنی بر عدم تخصیص ارز مرجع 
برای واردات کره، واردات این محصول به وسیله ارز ترجیحی انجام 
شده است. در حال حاضر نیز اگرچه واردات کره ممنوع نیست، اما 
متوقف است زیرا قیمت تمام شده کره وارداتی بیشتر از قیمت تولید 

کره داخلی است.  
زیرا تعــداد روزهــای بــرآوردی برای مصــرف کــره حیوانی از 
ابتدای ۹۸ تــا انتهای مرداد ماه، ۵۲۰ روز اســت اما کــره وارداتی 
در ســال ۹۷ تنها تا ۴۵۰ روز پاســخ نیاز داخل را می داده بنابراین 

 موجوی ذخیره اســتراتژیک کشــور برای کره حیوانی تا تابستان 
قابل اتکا بود.

»رضا باکری« دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، تاکید کرد که با پایان ذخایر در انبارها به واسطه 
ظرفیت سازی و توانمندی های صنعت لبنی کشور، از ابتدای شهریور 
ماه کره تولید داخل با قیمتی، ۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی )بر 

اساس قیمت دالر آزاد( وارد بازار شده است.
وی گفت: تولید کره در داخل کشور مطلوب است و امکان تامین و 

توزیع نیاز داخلی به صورت کامل وجود دارد. 
باکری با اشــاره به اینکه تا دو هفته آینده کمبود بازار به طور کامل 
تامین خواهد شــد،  افزود:  منتظر در یافت مجوزهــای الزم در این 

زمینه هستیم.
موضوع سو استفاده از ارز مرجع در واردات کره در حالی مطرح می 
شــود که تولیدکنندگان فرآورده های لبنی همواره بصورت شفاف 

از تک نرخی شــدن ارز در بخش های مختلف از واردات کره گرفته 
تا نهاده های دامیحمایت کرده و کلیه فراینــد واردات کره حیوانی 
و توزیع آن در کشــور از ابتدا تاکنون به طورتحت نظارت نهادهای 

نظارتی بوده است.
همچنین نگاهی به بازار نشان می دهد که طی یک سال و نیم گذشته 
قیمت کره وارداتی در بازار به دلیل تعهد شرکت های لبنی با رعایت 
کامل قیمت های مصوب تغییری نداشته و کره حیوانی یکصدگرمی 

با مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰تومان عرضه شده است.
اما نکته مهم آن است که به دلیل سیاست های بانک مرکزی و عدم 
تخصیص ارز مرجع برای واردات کره، این محصول عرضه شــده در 
بازار از ابتدای شهریور ماه کره حیوانی تولید داخل است و از ارز ۴۲۰۰ 
بهره ای ندارد، بنابراین افزایش قیمت کره عمال مربوط به ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیست و کره هایی که با قیمت باالتر در بازار عرضه می شوند، 

ربطی به کره های وارداتی ندارد.

پلیس راهور: جریمه ۳۰ هزار تومانی بیرون انداختن ماسک از خودرو 

تنزل دورنمای بلندمدت قیمت نفت توسط فیچریزش بیش از یک تریلیون دالری سهام شش غول فناوری

پلیس: روز گذشته ۱۲ اخالل گر بازار ارز را دستگیر کردیم

اپل تولید آیفون ۱۲ را افزایش می دهد

علت افزایش قیمت کره  در بازار چیست؟
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کارشناسان نسبت به رشد نقدینگی و تورم با برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار دادند

بار تورمی حمایت دولتی از بورس
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تالطم  بازار ارز با تصمیمات یک شبه
حذف   سهمیه  2200  دالری   برای   هر کارت   ملی

نرخ   دالر  در  صرافی ها   22۹۴7  و  در  بازار  آزاد   به   25750   تومان   رسید

قیمت سکه به ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت 
به روز قبل ، افزایش ۲.۱ درصدی داشته است. رشد 
قیمت سکه در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری 
از فعاالن بازار دلیل آن را نوسانات نرخ ارز و دالر می 
دانند. این افزایش قیمت و نزدیک شدن قیمت سکه 
به کانال ۱۲ میلیون تومانــی در حالی اتفاق افتاده 
که دو روز است بهای اونس جهانی نوسان چندانی 
نداشته است. اما نرخ ارز افزایش یافته که همین عامل 
باعث شد تا قیمت طال و ســکه مجددا گران شود. 
محمد کشتی آرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طال در 
این رابطه می گوید: در حال حاضر روند بازار ارز روبه  
باال است اما اونس جهشی ندارد؛ از همین رو تا زمانی 
که رشد دالر متوقف نشود نمی توان انتظار کاهش 

قیمت طال و سکه را داشت...

شاخص قیمت تولیدکننده که از بهار ۱۳۹۸ وارد روند 
نزولی شــده بود و حتی در دو فصل پاییز و زمستان 
۹۸ به منفی ۰,۳ درصد رسیده بود، دوباره در فصل 
بهار ۹۹ با جهش جدی مواجه شــده و با رشد ۱۱,۷ 
درصدی نســبت به زمســتان ۹۸، به ۱۱,۴ درصد 
رسیده است. به نظر می رســد، گرانی و کمبود مواد 
اولیه و رشــد هزینه های تولیــد از دالیل اصلی این 
جهش باشد.تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد 
در فصل بهار امسال، میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در 
داخل کشور، نسبت به فصل بهار سال قبل ۱۲ درصد 
افزایش پیدا کرده؛ این در حالی اســت که شاخص 
 فصلی قیمت تولیدکننده در پاییز و زمستان ۹۸ منفی 

۰,۳ درصدی اعالم شده بود...



اقتصاد2
ایران وجهان

کارگران و کارکنان چادرملو سهامدار 
شرکتی تازه تاسیس  می شوند  

مدیر عامل شرکت معدنی وصنعتی چادرملو صبح امروز 
در جلســه هفتگی خود با مدیران و سرپرستان ارشد 
مجتمع معدنی چادرملو گفت: یکی از اهداف مدیریت 
چادرملو عالوه بر افزایش راندمان و بهره وری تولید و 
تداوم طرح های توســعه خود، تامین هزینه زندگی و 
اینده نگری برای تمامی پرسنل شاغل در این شرکت 
و زیر مجموعه های آن اســت. وی افزود دیروز اعالم 
کردم طرح ساخت مســکن برای کارگران و کارکنان 
را در دو شهرستان اردکان و بهاباد در دستور کار داریم 
و امروز هم  با افتخار اعالم میکنم طرح دیگری را برای 
درآمد زایی و اینده نگری کارکنان و کارگران  در دستور 
کار قرارداده ایم . وی گفت : بــه همین منظور در نظر 
داریم شرکت سهامی خاص با مشارکت شرکتهای زیر 
مجموعه و تمامی کارگران و کارکنان چادرملو   تاسیس 
کنیم و همه پرسنل به نسبت مشارکت در امر تولید می 
توانند سهامدار آن شوند. مهندس تقی زاده افزود : این 
اقدام می تواند عالوه بر تداوم بخشیدن به روند توسعه 
ورشد شرکت، تضمینی برای درآمدزایی و رفاه  پرسنل 
نیز باشد .     مدیر عامل چادرملو تصریح کرد در اولین 
گام برای شروع فعالیت این شرکت فنی و مهندسی، با 
حمایت چادرملو، عملیات بهره برداری و فرآوری سنگ 
اهن از معادن کوچک را به این شرکت واگذار می نماییم .

گزارش مدیر عامل بانک مسکن به دولت و 
مردم درباره طرح اقدام ملی مسکن

حساب بانکی 68 هزار متقاضی 
مسکن ملی فعال شد

محمود شــایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مسکن، در تشریح اولین گزارش مربوط به روند تامین 
مالی طرح اقدام ملی مسکن اعالم کرد: حساب بانکی 
68 هزار متقاضی واجد شــرایط در طرح اقدام ملی 
مسکن، در شعب بانک مسکن )در سراسر کشور( فعال 
شد. مدیر عامل بانک مسکن تصریح کرد: با توجه به 
روند ثبت نام متقاضیان، مراحــل الزم برای صحت 
سنجی شرایط اولیه متقاضیان از بابت واجد شرایط 
بودن و همچنین رسیدگی اداری به پرونده ها در ادارات 
راه و شهرسازی استان ها، از کل افراد ثبت نام کننده، تا 
کنون پرونده مربوط به 70 هزار متقاضی واجد شرایط 
به شعب بانک مسکن ارسال شده است که مقایسه این 
تعداد پرونده با تعداد حساب های افتتاح شده بیانگر 
ســرعت قابل توجه همکاران بانکی در پیشبرد امور 

تسهیالتی مرتبط با طرح اقدام ملی است.

سرپرست وزارت صمت:
 گران شدن خودرو جنبه روانی 

دارد
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( با بیان 
اینکه همه انتظار افزایش قیمت دارند و این انتظار باعث هجوم 
مردم به سمت خرید خودرو می شود، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه آمار به ما می گوید نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد 
افزایش تولید خودرو در کشور داشته ایم، دیگر نباید انتظاری 
برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و مردم تنها نیاز خود را 
در این بخش تامین کنند. جعفر سرقینی در گفت وگو با ایسنا، 
علت افزایش قیمت خودرو در بازار را شرایط روانی عنوان کرد 
و گفت: همه انتظار افزایش قیمت دارند و این انتظار باعث 

هجوم مردم به سمت خرید خودرو می شود.
وی اظهار کرد: در ســال ۱۳۹6 ما با مشکالتی به نام 
فروش خودرو مواجه بودیم و نمی توانســتیم تولیدات 
خود را بفروشیم، اما االن که نسبت به سال ۱۳۹6 تولید 
۳۵ درصد افزایش یافته است در حالیکه جمعیت کشور 
حداکثر ۱0 درصد افزایش یافته است؛ امروز با مشکلی 
به نام تولید نداریم و علت افزایش قیمت خودرو بیشتر 
مربوط به شرایط روانی است. سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خاطر نشان کرد: امروز در مردم به هر 
دلیلی از جمله شرایط اقتصادی انتظار افزایش وجود 
دارد و به همین خاطر است که روزی سرمایه ها به سمت 

مسکن و روز دیگر به سمت خودرو حرکت می کند.
سرقینی در پاسخ به پرسشــی درباره نقش دولت در 
کاهش قیمت خودرو اظهار کرد: جایگاه دولت این است 
در کاالهایی که تقاضای بیشتری وجود دارد، عرضه را 
افزایش دهد و به مردم بگوید که پول تان را جایی نبرید 
که فردا ضرر کنید؛ اگر خدای ناکرده زمانی خودروسازی 
متوقف شده بود، سرمایه گذاری و انتظار گرانی در این 
حوزه منطقی بود، اما خودرو هر روز بیشتر از قبل تولید 
می شود؛ اگر زمانی کاهش تولید خودرو وجود داشت به 
مردم حق می دادم که نگران افزایش قیمت ها باشند، اما 
با توجه به اینکه آمار به ما می گوید نسبت به سال گذشته 
۲۵ درصد افزایش تولید خودرو در کشور داشته ایم، دیگر 
نباید انتظاری برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و 

مردم تنها نیاز خود را در این بخش تامین کنند.

استان ها

بانک ها

خبر

شاخص قیمت تولیدکننده 
که از بهــار ۱۳۹8 وارد روند 
نزولی شده بود و حتی در دو 
فصل پاییز و زمســتان ۹8 به 
منفی 0.۳ درصد رسیده بود، 
دوباره در فصل بهار ۹۹ با جهش جدی مواجه شــده و با 
رشد ۱۱.7 درصدی نسبت به زمستان ۹8، به ۱۱.4 درصد 
رسیده است. به نظر می رسد، گرانی و کمبود مواد اولیه و 

رشد هزینه های تولید از دالیل اصلی این جهش باشد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران تازه ترین آمارهای رســمی 
نشان می دهد در فصل بهار امسال، میانگین قیمت دریافتی 
توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان 
در داخل کشور، نسبت به فصل بهار سال قبل ۱۲ درصد 
افزایش پیدا کرده؛ این در حالی اســت که شاخص فصلی 
قیمت تولیدکننــده در پاییز و زمســتان ۹8 منفی 0.۳ 
درصدی اعالم شــده بود. طبق اعالم مرکز آمار ایران، در 
بهار امسال، در میان بخش های مختلف تولیدی کمترین 
نرخ تورم فصلی مربوط به بخش کشاورزی )۳.6 درصد( و 
بیشترین نرخ مربوط به بخش برق )40.6 درصد( بوده است.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱۱.4 
درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل 
۱۱.7 درصد افزایش داشته است. کمترین تورم فصلی 

تولیدکننده مربوط به بخش خدمات )6.7 درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل بهار 
۱۳۹۹ به ۱۲ درصد رسیده و در مقایسه با همین اطالع 
در فصل قبل ۳.0 واحد درصد کاهش داشــته است. به 
عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان 
به ازای تولید کاالها و خدماتشــان در داخل کشور، در 

فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار سال قبل ۱۲ درصد 
افزایش دارد. در محاسبه تورم نقطه به نقطه تولید در فصل 
بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، در میان بخش های 
مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی 
)۳.6 درصد( و بیشترین نرخ مربوط به یخش برق )40.6 

درصد( است.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شــاخص کل قیمت تولیدکننده در 

چهارفصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ نســبت به دوره 
مشابه در ســال قبل به ۲۳.6 درصد رسیده که نسبت 
به همین اطالع در فصل قبل ۱۳.۱ واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. در فصل موردبررسی، در میان بخش های 
اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به 
بخش برق )۹.۹ درصد( و بیشترین آن مربوط به بخش 

معدن )۳7.7 درصد( است.

عوامل اثرگذار بر روند تورم تولید در فصل 
بهار 1399

بررســی تحوالت اقتصادی فصل بهار نشان می دهد، در 
این فصل حوزه تولید با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواد 
اولیه و تجهیزات موردنیاز روبرو شده که مستقیماً به رشد 
قیمت تمام شده کاال و خدماتی تولیدی و جهش نرخ تورم 
تولیدکننده دامن زده است. این در حالی است که بررسی 
گزارش های مدیران خرید )شــامخ( در ماه های گذشته 
نشان می دهد بنگاه های اقتصادی به واسطه افت قدرت 
خرید مشتریان، با کاهش جدی تقاضا نیز مواجه شده اند 
و در این شرایط برای تأمین نقدینگی در گردش و پوشش 
دهی هزینه های جاری و حقوق کارکنان، دســت به کار 
عرضه محصوالت با قیمتی پایین تر از قیمت نهایی شده اند.
به عبارت دیگر، تورم تولیدکننده در فصل بهار امسال در 
حالی با جهش ۱۱.7 درصدی نسبت به فصل زمستان 
۹8 مواجه شده که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان 
مجبور شده اند برای کسب منابع موردنیاز کوتاه مدت 
خود اقدام به فروش محصــوالت و خدمات به کمتر از 

قیمت اقدام کنند.

روند کاهشی شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار معکوس شد
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روحانی:
بورس فراز و نشیب دارد نباید 

کوتاه مدت  به آن نگاه کرد
رییس جمهوری با بیــان اینکه بورس فراز و 
نشیب دارد و نباید کوتاه مدت به آن نگاه کرد، 
تاکید کرد: مســوالن بورس از سرمایه های 

مردم مراقبت کنند.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت گفت: مساله حفاظت از سالمت و جان 
مردم در کنار تحریم شدیدی که امروز با آن 
مواجه هستیم، اهمیت بسزایی دارد، شرایط 
ما با کشورهای دیگر متفاوت است و خواهش 
می کنم در زمینه بازگشایی ها، مقابله با کرونا 
شرایط کشور ما را با شرایط کشورهای دیگر 

در همه زمینه ها مقایسه نکنند
روحانی با قدردانی از ملت ایــران، همه قوا، 
کارگــزاران و همــه دســتگاه های اجرایی 
اظهار کــرد: در هفت ماه گذشــته با کرونا و 
تحریم روبرو بودیم و از فروردین دروازه های 
صادرات و واردات کامال بســته بود. اگر چه 
شرایط کامال برنگشــت اما می توان گفت در 
 تیر و مرداد در مســیر رشــد اقتصادی قرار 

گرفتیم.
وی اضافه کرد: در ماه های اول سال به دلیل 
تشــدید تحریم و کرونا مشــکالتی در رشد 
اقتصادی داشــتیم اما االن در این ســه ماه 
اخیر در بخش اقتصــادی، صنعتی، خدمات، 
کشاورزی و دیگر بخش ها دارای رشد هستیم.

رییس جمهوری درباره وضعیت بورس کشور 
گفت: اینکه شــرکت های بورسی و صنعتی 
ما در مرداد امسال نســبت به مرداد پارسال 
۲.8 رشــد دارند، نشــانگر این است ملت در 
مســیر جهش تولید قرار دارد و دشمنان ما 
شکســت خورده اند ولو اینکــه در تبلیغات 
خود یک سری کانال علیه منافع و استقالل 
ایران بسازند. هر روز می خواهند با یک بهانه 
ای به یــک نگرانی دامن بزنند و مســاله ای 
که پیش آمده را بزرگ نشــان داده و التهاب 
آفرینی کننــد و آرامش را از مــردم بگیرند 
که همیشــه هم مفتضح می شــوند و ملت 
 ایران در همه زمینه ها به آنان پاســخ محکم 

می دهد.
وی افزود: مثــال در ماه رمضــان گفتند چرا 
درهای مســجد را می خواهند بــاز کنند در 
حالی که ســالمت مردم تامین شــد آبروی 
خودشان رفت؛ در محرم هم همین را گفتند 
و چیزی نشــد. موقع باز کردن بازار از جان 
و نان مــردم گفتند و دیدند کــه هم از جان 
و هم نان مــردم محافظت شــد. این روزها 
دنبال بحث آمــوزش بودند خیلی عصبانی و 
ناراحتند که کشور در مســیر درست پیش 
می رود و مردم به حرف های واهی آنان توجه 
 نمی کنند و با کمــال اطمینــان راه خود را 

می روند.
رییس جمهوری خاطرنشــان کــرد:  مردم 
می دانند سال سختی است و همه باید دست 
هم را بگیریم؛ از همه آنانی که قلم، تریبون و 
بیان در اختیار دارند انتظار دارم در این سال 

سخت مراقب باشند.

انتظارات را بی جهــت باال نبرید و 
حقایق را تحریف نکنید

روحانی تصریح کرد: می دانــم باید مواظب 
منافــع ملی مان باشــیم و می دانــم مراقب 
انتخابــات باشــیم و اینکــه برخــی دارند 
کمربنــد را برای انتخابات ســفت می کنند. 
ان شــاء اهلل انتخابــات خــوب و بــا رقابت 
خواهیم داشــت اما در این فضــا انتظارات 
را بی جهت بــاال نبرید و حقایــق را تحریف 
 نکنید چون تحریــف حقایق گناهی بزرگ و 

نابخشودنی است.
روحانی گفــت:  در این مدت بــا وجود همه 
مشــکالت و تحریم تا جایی که توانســتیم 
بــه واحدهــای صدمــه دیــده، وام دادیم. 
در ودیعــه مســتاجرانی کــه بــا ودیعه و 
اجــاره مشــکل داشــتند، کمــک کردیم. 
تالش کردیــم ســهام عدالت آزاد شــود و 
 در اختیار مــردم قرار بگیرد تا از این ســهام 

استفاده کنند.
وی بــا بیــان اینکه بــورس فراز و نشــیب 
دارد و نباید کوتــاه مدت به آن نــگاه کرد، 
اظهارکــرد: تاکید مــا به مســوالن بورس 
این اســت از ســرمایه مردم مراقبت کنند. 
از همــه تریبون دارهــا می خواهــم مردم را 
یاری کنند و اجــازه ندهیم اگــر فضایی به 
 وجــود آمــده آن فضــا را دچار مشــکل و 

سختی کنیم.

خبر
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 وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نه فقط دولت 
که حکومت و قوای دیگر هم از بازار سرمایه حمایت 
خواهند کرد. در این زمینه دولت ۲تصمیم مهم گرفته 

است که در روزهای آینده اجرا خواهد شد.
»فرهاد دژپســند« روز چهارشــنبه در حاشــیه 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به برنامه های دولت برای بازار ســرمایه، گفت: یکی 
از تصمیمات مهــم این بود که به افزایش ســرمایه 

شرکت های بورسی کمک می کنیم. 
وی افزود: دولت برای شرکت هایی که افزایش سرمایه 
می دهند، اگر سلب سهام با سلب حق تقدم باشد ۲0 
درصد درآمد، مشمول مالیات با نرخ صفر محاسبه 
می شــود و این جایزه بزرگی برای افزایش سرمایه 

شرکت های بورسی در بورس است. 
وزیر اقتصاد اظهارداشت: اقدام دیگری که انجام شد 
این است که از ســال ۹4 در قانون رفع موانع تولید 
حکمی داشتیم که صندوق توسعه ملی باید سالیانه 
یک درصد ورودی خود را به عنوان سپرده در صندوق 
تثبیت ســرمایه بورس قرار می داد و چون تا کنون 
اختالف نظر بین بورس و صندوق توسعه ملی بود، 

این مهم انجام نشد. 
وی افزود: پــس از پیگیری ها در نهایــت به اجماع 
رسیدیم که این کار انجام شود و در آینده نزدیک تمام 
سنوات گذشته )از سال ۹4 تا ۹8( یک درصد ورودی 

محاسبه و جزو منابع صندوق تثبیت می شود.
دژپسند ادامه داد: همچنین مقرر شد حقوقی های 
دولتی وابســته به دولت خرید و فــروش خود را با 
پایداری بورس هماهنگ کنند، یعنی بورس باید روند 

هماهنگی داشته باشد. 
وی با بیان اینکه اهتمام کل کشــور این اســت که 
بازار سرمایه پایدار باشد، گفت: در چهار ماه گذشته 
تصمیماتی که دولت اتخاذ کرد یا تصمیات شورای 
عالی بــورس همچنین مصوبات مجلس شــورای 
اسالمی همچون طرح دو فوریتی افزایش سرمایه که 
با برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی مصوب شد 

همه بر پایداری بازار سرمایه اهتمام داشت.
وزیر اقتصاد گفت: ممکن است صاحبنظران، مقامات 
در پست های خاص اظهارنظر داشته باشند اما فعال 
بازار سرمایه باید منافع خود را بسنجد. برای نمونه تابلو 
بورس امروز نسبت به دیروز سبز شد بنابراین افرادی 

که دیروز فروختند امروز ضرر کردند. 
وی اضافه کــرد: بنابراین باید دوره میــان مدت و 
بلندمدت توسط ســهامداران محاسبه شود و تمام 
افرادی که سرمایه خود را آوردند ازآن صیانت کنند 
و تصمیمات هیجانی گرفته نشود چرا که بورس نهاد 

حرفه ای است. دژپسند اظهارداشت: من نمی گویم 
افراد سهام خود را بفروشــند یا نفروشند،  بخرند یا 
نخرند چون معتقدم هر فردی که دارایی دارد صاحب 
دارایی خود است و حق تصمیم دارد، اما خواهش می 
کنم تصمیم بر مبنای محاسبات عقالنی باشد، چون 
سرمایه حاصل از فروش ســهام را کجا می خواهید 

ببرید؟ ایا آنجا پایدارتر است.
وی اضافه کرد: در بورس ما دو بحث داریم، سود سهام 
داریم که سالیانه شرکت مجمع تشکیل می دهد و 
سود تقسیم می شود و دیگری افزایش قیمت سهام 
است و  این دوره هاست که تعیین کننده است، اگر ما 
بخواهیم زودگذر و هیجانی تصمیم بگیریم پشیمان 

خواهیم شد. 
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کــرد: اما روند 
کنونی این است که کشــور به پایداری بازار سرمایه 

نیاز دارد و حتما برای حفظ پایداری آن برنامه دارد.
وی با بیان اینکه دولت به بــورس نگاه ابزاری ندارد، 
اضافه کرد: هم اکنون برای عرضه اولیه برنامه منسجم 
داریم و آماده عرضه هســتیم. همچنیــن در مورد 

شناورها، برنامه منسجم داریم. 
دژپسند تاکید کرد: نگاه بلندمدت برای اقتصاد داریم 

و برای اقتصاد نیازمند بورس هستیم. 
وی تصریح کرد: جنس حمایت ما از بورس متفاوت 
است. اینکه گفته می شــود دولت از بورس حمایت 
می کند به معنای تضمین نیست بلکه حمایت ما این 
است که عرضه و شناورها را افزایش می دهیم و برای 
افزایش سرمایه تسهیالت ایجاد می کنیم تا بورس 
روند پرمحتوایی داشته باشد و شرایط عالی رقم بزنیم.  
دژپسند خاطرنشان کرد: نوسان در ذات بورس است و 
فعاالن این بازار هم بهتر است نگاهی میان یا بلندمدت 

به آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه انتظار می رود ســهامداران با تامل 
بیشتری در بورس رفتار کنند، تاکیدکرد:  نگرانی ها 
درست است، اما در بازار سرمایه باید حساب و کتاب 

مبنای کار باشد.
وی تصریح کرد: امروز یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر 
اقتصاد ایران، پایداری، تقویت و ماندگاری بازار سرمایه 
است؛ موضوعی که منحصر به این دولت نیست، بلکه 
هر دولتی به یک بازار ســرمایه قوی، عمیق و فعال 

نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر بازار 
سرمایه قوام یابد، برای سرمایه ها و سرمایه در گردش 
بنگاه ها تامین مالی می شــود، بر این اساس اشتغال 
و تولید افزایش می یابــد؛ موضوعی که یک تجربه 

جهانی است.

معاون اول رئیــس جمهوری گفت: کســانی 
که ســابقه انقالبی دارند و االن مناصبی را هم 
اشــغال کرده اند و بایــد در ازای آنچه دریافت 
می کنند به مردم خدمت کننــد، به جای این 
کار، مدام حرف های ســیاه و تاریک از آینده بر 

زبان می آورند.
 به گــزارش ایســنا، اســحاق جهانگیری طی 
سخنانی در مراســم افتتاح ۳8۳ طرح تعاونی 
در سراســر کشــور، اظهار کرد: بخش تعاون 
کارهای ماندگاری برای کشور انجام داده است 
و امروز نیز شاهد انجام قســمت دیگری از این 
فعالیت ها در کشــور بودیم که بیش از ۲6 هزار 
 و 6۹۱ نفر را دارای اشــتغال ماندگار و تولیدی 

می کند.
وی افزود: ما آرمانهای متعــددی برای اقتصاد 
و نظام خود داشــتیم و داریــم و فکر می کنم با 
همه مشکالت و ســختی ها که بر مردم و کشور 
وارد می شــود هیچوقت نبایــد آن آرمان ها را 
فراموش کنیم. یکــی از اصلی ترین آرمان های 
جمهوری اسالمی اســتقرار عدالت در کشور و 
رفع فاصله های نگران کننده طبقاتی بوده است 
و اینکه مردم از رفاه و آسایش مناسب برخوردار 

باشند.
معاون اول رئیس جمهــوری تاکید کرد: در هر 
شــئونی از عدالت چه اقتصادی، چه اجتماعی، 
چه سیاسی و چه فرهنگی، شاید احساس کنیم 
که خیلی با آنچه می خواستیم، فاصله داریم اما 
نباید سبب شــود که از آنچه هدف بوده است 
منصرف شویم بلکه باید با تالش بیشتر به سمت 

آن حرکت کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: ما با همین سیاست های 
اخیری که رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی ارائه 
کردند می بینیم که بخش تعاون می تواند بیشتر 

خود را نشان دهد و نقش ایفا کند.
وی تصریح کرد: ســبقت گیری در پمپاژ یاس 
و ناامیدی در جامعه متاســفانه باب شده است. 
کسانی که سابقه انقالبی دارند و االن مناصبی را 
هم اشغال کرده اند و باید در ازای آنچه دریافت 
می کنند به مردم خدمت کنند، به جای این کار، 
مدام حرف های ســیاه و تاریک از آینده بر زبان 
می آورند و آینده را از آنچه هست تیره تر توصیف 
می کنند؛ اینان سبب می شوند که جامعه و نسل 
جوان نســبت به آینده این کشور و نظام ناامید 
شوند و از خود بپرســند چه آینده ای در انتظار 

آنان است؟

معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا اشــاره 
 بــه برخــی از تالش هــای آمریــکا بــرای 
آسیب رســانی به اقتصــاد ایــران، تاکید کرد: 
مــا از ابتدا گفتیــم که مردمی کــردن اقتصاد 
یعنی آنچــه در اختیار دولت اســت به بخش 
خصوصی واگذار شــود. البته قسمت غالب در 
مورد واگذاری هــا همین فعال کــردن بخش 
تعاونی است که می دانیم از دولت هم مطالباتی 
 دارنــد و آنان هــم بــا برنامه ریــزی برطرف 

خواهد شد.
جهانگیری گفت: وظیفه ما در دولت این است 
که اگر در گذشته ساعات مشخصی را به خدمت 
مردم اختصاص می دادیم امروز بدون توجه به 
حاشیه ســازی هایی که برخی می خواهند ما را 
درگیر آن کنند، همه انرژی خود را برای خدمت 

به مردم بگذاریم.
وی ادامه داد: در این زمینه باید از منافع جناحی 
و جریانی و شــخصی بگذریم و در شرایطی که 
ملت تحت تأثیر فشار تحریم ها و کرونا قرار دارد، 
طوری با خدای خود عهد و عمل کنیم که آنچه 
به مصلحت کشــور و مردم بوده است را اجرایی 

سازیم.
جهانگیری تاکیــد کرد: ایــن معنایش چنین 
نیســت که هیچ ضعفی در مدیریت و عملکرد 
مــا و مدیــران دولتی وجود نداشــته اســت. 
خیر، شــاید جایی می شــد بهتر عمــل کرد و 
تصمیمات دیگری گرفــت اما با وجود همه این 
 موارد، حرکت دولت به ســمت رفع مشکالت 

مردم بوده است.
معاون اول رئیــس جمهوری گفــت: ما برای 
هر مشــکل اقتصادی و معیشــتی مردم وقت 
گذاشــته ایم و بــه دنبــال راه حــل بوده ایم. 
ســختی های فراوانــی هــم در ایــن راســتا 
وجود داشــته اســت امــا در کنار همــه این 
ســختی ها و مشــکالت و محدودیت هایــی 
که با آن مواجــه بودیم تــالش کرده ایم که از 
نظــر نیازهــای بهداشــتی و غذایی مــا هیچ 
مشــکلی را در جامعه نداشته باشــیم و کشور 
با مســئله ای در ایــن زمینه مواجه نشــود و 
 مردم هم نبایــد در این موارد نگرانی داشــته 

باشند.
وی یادآور شــد: بــا انجــام همه ایــن موارد، 
روزنه هایی از امید را در روزهای آتی می بینیم 
و امیدواریم که ماه های آینده وضعیت اقتصادی 

کشور بهتر از این روزها شود.

بررسی میدانی بازار خودروی پایتخت حاکی است 
از ظهر روز گذشته )سه شنبه(  قیمت خودروهای 
داخلی با یک شیب نزولی در مســیر کاهش قرار 

گرفت و پراید به زیر ۱00 میلیون بازگشت.
به طور نمونه امروز هر دســتگاه پراید ۱۱۱ که در 
ابتدای هفته به ۱04 میلیون تومان قیمت خورده 
بود به ۹8 تا ۹۹ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۹۳ 
میلیون تومان، همچنین تیبا صندوق دار و ســاینا 

از ۱۱۳ به کمتر از ۱۱0 میلیون تومان نزول کرد.
کارشناسان هرچند علت خاصی برای این موضوع 
ذکر نمی کنند، اما می گویند: در بازار کســی برای 
خرید خودرو صف نکشیده و تنها عده ای با شیطنت 

به دنبال قیمت سازی هستند.
به گفته یکی از فعاالن بازار، تازه چند روزی است 

تحویل خودروی دنا پالس اتوماتیک آغاز شــده 
و هنوز تحویل آنها به تعداد انگشــتان دو دســت 
نرسیده، اما در عرض چند ساعت بیش از ۳0 آگهی 
فروش از این خودرو در سایت ها به چشم می خورد.

وی معتقد اســت: همین مســاله ثابــت می کند 
قیمت گذاری ها صوری است و عده ای با هماهنگی 
یکدیگر قیمتی خاص و باال بــرای یک خودرو در 

نظر می گیرند.
»سعید موتمنی«، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت نیز معتقد است: اظهار نظر مثبت 
برخی مسووالن در روزهای گذشته مبنی بر کنترل 
بازار و تکافوی تولیدات داخلی برای پاســخگویی 
به نیاز واقعی بازار، بر شــیب کاهشــی قیمت ها 

تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایرنا، امروز سرپرســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خاتمه جلســه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: قیمت های بازاری خودروها 
غیرواقعی است و تفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری 

خودروها نباید این قدر زیاد باشد.
»جعفر ســرقینی« افزود: گرانی خودرو در بازار، 
بیشتر یک امر روانی است و مردم دوست دارند پول 

های در دست خود را تبدیل به کاال کنند.
وی تاکیدکرد:  برای رســیدن مــردم به خودروی 
مورد نیازشان نیز دستور داده شده تا برنامه ثبت نام 
خودرو به طور مداوم  و با برنامه های بیشــتر ادامه 
یابد و در صورت تداوم و افزایش ثبت نام ها، قیمت 
خودروها بیش از پیش افت خواهد کرد و شــانس 

افراد برای خودرودار شدن بیشتر خواهد شد.

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی 
پایتخــت خاطرنشــان کرد: وقتــی قیمت ها باال 
 اعالم می شــود، در عمل خریداری وجود نخواهد 

داشت.
موتمنی، نوک پیکان قیمت ســازی ها را به سمت 
افرادی که خودرو از خودروسازان تحویل گرفته اند 
نشــانه رفت و گفت: این افراد با سوء اســتفاده از 
شــرایط بــازار و همچنیــن التهابات در ســایر 
بازارهای موازی، به ارائــه قیمت های دلخواه خود 
 می پردازند تا ســود بیشــتری از این آشفته بازار 

به جیب بزنند.
وی در عین حال تاکیدکرد: افزایش فروش فوری 
خودروسازان در این شرایط می تواند به تعادل هر 

چه بیشتر بازار و کاهش قیمت ها کمک کند.

سبقت گیری برای پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه باب شده است۲ تصمیم مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه

بازگشت پراید به زیر ۱۰۰ میلیون تومان
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انجمن صنایع فرآورده های لبنی در خصوص انتشــار 
اطالعاتی درباره واردات کره حیوانی توضیحاتی را ارائه 
کرد.میزان مصرف روزانه کره حیوانی در کشور ۱۰۰ تن، 
میزان واردات کره با ارز مرجع )۴۲۰۰( ۴۵ هزار تن از 
انتهای سال ۱۳۹۷، تعداد روزهای برآوردی برای مصرف 
کره حیوانی از ابتدای ۱۳۹۸ تا انتهای مردادماه ۵۲۰ روز 
و نیاز کشور از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون:  ۵۲۰۰۰ هزار 
تن اســت.تحلیل آمار فوق نشان می دهد که موجوی 
ذخیره استراتژیک کشور برای کره حیوانی تا تابستان 
قابل اتکا بوده است که با پایان ذخایر کشور در انبارها 
به واسطه ظرفیت سازی و توانمندی های صنعت  لبنی 
کشور از ابتدای شهریور ماه کره تولید داخل با قیمتی، 
۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی )بر اساس قیمت دالر 

آزاد( وارد بازار شده است.
 برای استحضار مردم نگاهی به حقایق زیر ضرورت دارد:

۱. انجمن فرآورده های لبنی همواره به صورت 

شفاف از تک نرخی شدن ارز حمایت کرده است. 
۲. کلیه فرایند واردات کره حیوانی و توزیع آن در کشور 
از ابتدا تا کنون مستمرا تحت نظارت نهادهای نظارتی و 

امنیتی بوده است.
۳. طی یک سال و نیم گذشــته قیمت کره وارداتی در 
بازار به دلیل تعهد و مسئولیت پذیری شرکت های لبنی 
با رعایت کامل قیمت های مصوب تغییری نداشته و کره 
حیوانی یکصدگرمی با مبلغ ۰۰۰’۴۵ ریال عرضه شده 
است.۴. کلیه تعهدات شــرکت های لبنی واردکننده 
کره حیوانی بطور کامل با نظارت وزارت صمت صورت 
پذیرفته است.  ۵. کره عرضه شــده در بازار از ابتدای 
شهریور ماه کره حیوانی تولید داخل است و از ارز ۴۲۰۰ 
بهره ای ندارد.۶. به دالیل سیاست های بانک مرکزی 
ارز مرجع جدیدی برای واردات کره حیوانی تخصیص 
نیافته لذا از این تاریخ به بعد صرفا کره تولید داخل در 

بازار عرضه می شود.  

رییس ســازمان هواپیمایــی کشــوری از واگذاری 
فرودگاه های ماهشهر و عسلویه به شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران خبر داد و گفت: هنوز تاریخ انجام 
پروازهای ترکیه مشخص نیســت و فعال مردم بلیت 
پروازهای ترکیه را خریداری نکنند.کاپیتان زنگنه اظهار 
کرد: همه پروتکل های بهداشتی به دقت اجرایی می شود 
و بر اجرای دقیق و درست آن نظارت کامل می کنیم. در 
این زمینه شــرکت های متخلف معرفی شده و با آنها 
برخورد الزم صورت خواهد گرفت.وی درباره ی حادثه 
فرودگاه ماهشهر گفت: با توجه به این که گزارش های 
رسیده نشان می داد فرودگاه ماهشهر ایمنی مناسبی 
ندارد این فرودگاه را به عالوه فرودگاه عسلویه به شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران واگذار کردیم. شرکت 
فرودگاه ها نیز کتبا مسئولیت ناوبری فرودگاه ماهشهر 
را پذیرفته است. رییس ســازمان هواپیمایی کشوری 
ادامه داد: دیگر فرودگاه های وابســته به شرکت نفت 
نیز براســاس ترافیکی که دارند در این فراخوان قرار 
گرفته و به تدریج واگذار خواهند شــد.دهقانی زنگنه 
همچنین درباره دســتورالعمل ابالغی اخیر نیز باید 
گفت که دســتورالعمل ۱۹۰۰ را ابالغ کردیم و همه 

شــرکت های هواپیمایی موظف به رعایت کردن همه 
مفاد آن به صورت دقیق هســتند. مردم هم می توانند 
فرم های نظرسنجی داخل هواپیما را مشاهده کرده و با 
اسکن کردن بارکد آن به صورت آنالین در سایت سازمان 
هواپیمایی کشــوری مشکالت شــان را مطرح کنند. 
همچنین اگر تخلفاتی مشاهده کردند سایت سازمان و 

تلفن گویای آن ۲۴ ساعته پاسخگو است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: در زمینه 
استفاده بیشتر شرکت های هواپیمایی از اتوبوس ها برای 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به هنگام انتقال مسافران 
از ترمینال ها و هواپیما نیز شــرکت های هواپیمایی 
موظف اند دستورالعمل های اجرایی را به دقت رعایت 
کنند بنابراین باید به اندازه اتوبوس تهیه کنند.دهقانی 
زنگنه همچنین درباره مســائل و ابهاماتی که درباره 
تهویه هواپیماها و نداشتن فیلتر میانی مطرح می شود، 
گفت:  تهویه هواپیماها به صورت دائم و مستمر انجام 
می شود و حتی دســتور داده ایم که در هنگامی که 
هواپیما روی زمین می نشــیند باید از موتور کمکی 
APU اســتفاده کنند و آن را روشن کنند تا تهویه 

هواپیما روی زمین انجام شود.

معاون فنی گمرک ایران با بیــان اینکه واردکنندگان 
از تســهیالت ترخیص کاال، بدون کد رهگیری بانکی 
استقبال نکردند، آخرین وضعیت کاالهای موجود در 

بنادر که معطل تخصیص ارز هستند را تشریح کرد.
مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه در تشــریح آخرین 
وضعیت کاالهای موجود در بنادر و گمرکات کشــور، 
سه دسته کاالهای اساســی، کاالهای غیراساسی غیر 
کانتینری و کاالهای کانتینری را را باید در نظر گرفت، 
گفت: در دسته بندی اول، کاالهای اساسی مورد بررسی 
قرار می گیرد. از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش از 
۵ میلیارد دالر از گمرکات کشور ترخیص شده است. در 
حال حاضر، میزان موجودی کاالهای اساسی در بنادر 
و گمرکات کشــور به بیش از ۳ میلیون و ۲۹۲ هزار تن 
می رسد که بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تن از این اقالم 
در بندر امام خمینی )ره( دپو شــده است. معاون فنی 
گمرک درباره کاالهای غیر اساسی غیر کانتینری نیز 
بیان داشت: در دسته بندی دوم، کاالهای غیراساسی 
غیرکانتینری قرار دارد که بیش از ۸۰ درصد این کاالها 
مواد اولیه و یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آالت 
مرتبط با تولید، تجهیــزات پروژه های راهبردی و ملی 
است. میزان این کاالها در بنادر و گمرکات کشور به بیش 
از ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تن می رسد که در گروه کاالیی 
۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص 

این اقالم، عدم انتقال ارز و مالکیت این کاالها می باشد.
وی با اشاره به لزوم اختیار گمرک برای ترخیص اقالم در 
صف تخصیص ارز، گفت: باید توجه داشت هیچ اختیاری 
به گمرک در خصوص ترخیص اقالم در صف تخصیص 

ارز حتی بصورت درصدی داده نشــده و این امر باعث 
ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای 
این دسته که دارای اهمیت ویژه ای نیز می باشند گردیده 
است. تشــخیص اولویت ترخیص کاالهای این دسته 
مرتبط با تولید، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
که فهرست اقالم مربوطه توسط گمرک و وزارت خانه 
مزبور احصاء و به بانک مرکزی اعالم شده که در صورت 
تأیید منشأ ارز این اقالم، ترخیص این کاالها در حداقل 

زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.
ارونقی با بیان اینکه در دســته بندی ســوم کاالهای 
موجود در بنادر، کانتینرهای پُر وارداتی موجود در بنادر 
و گمرکات مدنظر اســت گفت: تعداد این کانتینرها به 
بیش از ۲۴ هزار دستگاه کانتینر برآورد می شود. البته در 
داخل این کانتینرها ممکن است عالوه بر کاالهای از نوع 
اقالم دستۀ دوم، کاالهای اساسی مانند برنج نیز موجود 
باشد چرا که در سال قبل، تا این مدت زمان، بیش از ۹۵۰ 
هزارتن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بوده لیکن 
در سال جاری و در این مدت زمان، فقط درحدود ۵۵۰ 
هزارتن برنج، از گمرکات کشور ترخیص و مابقی )بیش از 
۲۰۰ هزار تن( در انتظار تخصیص ارز و متعاقب آن، تأیید 
منشأ ارز می باشند که وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار، 
مقرر شده است به قید فوریت در این خصوص اقدام الزم 
صورت پذیرد. باید توجه داشت ترخیص کاالهای اساسی 
وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ 
تیر ۹۹ باشند، به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر می باشد و بانک 
مرکزی نسبت به تعهد تأمین ارز کاالهای اساسی گروه 
یک، به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نموده است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در شهریورماه 
شاهد آرامش بازار مسکن هستیم گفت: معامالت حدود 
۱۰ درصد نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است.مصطفی 
قلی خسروی اظهار کرد: معتقدم عدم اعالم مداوم قیمت 
از سوی مراکز آماری  و سایت های فروش ملک در بلند 
مدت منجر به ثبات بازار مسکن خواهد شد و این حوزه را 

از تالطمات مصون نگه میدارد.
وی افزود:  اعالم قیمت منطقه ای به بازار مسکن آسیب 
می زند؛   به طور مثال زمانی که از ســوی مراکز آماری 
عدد مشخصی به عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران 
اعالم می شود  تاثیر خود را بر مناطق ارزان قیمت تهران 
میگذارد و حتی سایر شهرستان ها نیز قیمت تهران را 

مالک قرار می دهند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با اشاره به ممنوعیت 
درج قیمت  توسط سایتهای فروش ملک که از اردیبهشت 
ماه اعمال شده خاطرنشان کرد: این محدودیت باید ادامه 
پیدا کند و ما از آن حمایت می کنیم؛ زیرا منطقی نیست 
که هر کاربر بدون هویت مشخصی بتواند یک آگهی با 

قیمت دلخواه به ثبت برساند.خســروی درباره آخرین 
وضعیت بازار مسکن در تهران گفت:  ثبات نسبی ایجاد 
شده در بازارهای موازی مسکن مثل بازار ارز و بورس منجر 
به آرامش قیمتی در بخش مسکن شده و در شهریور ماه 
افزایش قیمت نداشتیم. نوسانات جزئی در بعضی مناطق 

اتفاق افتاده که حالت طبیعی بازار است.
وی با اشــاره به اصالح بازار بورس طی هفته های اخیر  
تاکید کرد:  باید امیدوار باشیم تا سرریز نقدینگی از بورس 
وارد بازار مسکن نشــود که البته با تمهیداتی که دولت 

اندیشیده این اتفاق نخواهد افتاد.
مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن 
در شهر تهران به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷.۴ درصد و نسبت به 
ماه قبل ۱۰.۵ درصد افزایش را نشان می دهد. بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، همچنین در مردادماه ۱۳۹۹ تعداد 
معامالت مسکن شهر تهران به ۹۰۸۰ فقره رسیده که 
نسبت به ماه گذشته ۳۵.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته ۱۷۵.۸ درصد افزایش داشته است.

در حالی سخنگوی دولت از 
ســرمایه گذاری یک درصد 
از دارایی هــای صنــدوق 
توسعه ملی در بازار سرمایه 
از اوایل هفتــه آینده با هدف 
بازگرداندن ثبات و آرامش به بورس خبر داده است که 
بسیاری از کارشناســان این حوزه انجام این اقدام را در 
بورس بی نتیجه دانسته و برخی دیگر برداشت از صندوق 
توسعه ملی برای ساماندهی بازار ســرمایه را انحراف از 
اساسنامه این صندوق عنوان کرده اند. سخنگوی دولت 
گفت: از اول هفته آینده یک درصــد از دارایی صندوق 
توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری 
خواهد شد. طبق مذاکرات صورت گرفته فعال قرار است 
این منابع از حساب های ریالی صندوق توسعه ملی نزد 
بانک ها تامیــن و احتماال نزدیک بــه ۱۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد بود. لذا تغییر در این تصمیم برای منابع 
بعید نیست. از سوی دیگر هرچند ممکن است ۱۰ هزار 
میلیارد تومان مبلغ بزرگی به نظر برسد اما طی دو هفته 

گذشته در برخی روزها حقوقی ها نزدیک به هشت تا ۱۰ 
هزار میلیارد خرید حمایتی انجام دادند اما بازار متعادل 
نشد. همچنین در برخی روزها ارزش صف های فروش 

بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
استفاده دولت از صندوق توســعه ملی در حالی اتفاق 
می افتد که بانک مرکزی دسترسی به ارز خارجی ندارد 
و نمی تواند در مقابل وجه ریالی، برداشتی از منابع ارزی 
دریافت کند. این اتفاق منجر بــه عدم تعادل جدید در 
ترازنامه بانک مرکزی و انبســاط در پایه پولی می شود. 
از طرفی دیگر اســتفاده از این منابــع، یک خطر دیگر 

برای انتظارات بــازار دارد. در وضعیتی که بورس دچار 
نوسان است و نااطمینانی فعاالن از آینده بازار افزایش 
یافته است اعالم خبر تزریق منابع ملی خود نیز می تواند 
سیگنالی منفی برای سهامداران باشد. دخالت دولت در 
بازار سرمایه ممکن است خبر از حال وخیم بازار سهام 
و احتمال نزول های آتی را به مردم مخابره کند. ارسال 
نشانه های منفی برای انتظارات ســهامداران برخالف 
هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار اســت. در 
حقیقت سیاست گذار اعالم می کند که در شرایط کنونی، 
بازار روال نزولی را طی می کند و نیاز به یک منبع خارجی 

است تا روند بازار تغییر کند. حتی استفاده از این منابع نیز 
یک مرهم موقتی خواهد بود و نمی تواند جریان اصلی 

بازار را تغییر دهد.
اما برخی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که 
جدا از تصمیم هایی که مدیران ارشــد بورس روز آخر 
هفته برای بازار ســرمایه می گیرند، همان یک درصد 
سپرده گذاری از سرمایه صندوق توسعه ملی می تواند 
نقشی اساسی در جمع شدن صف های فروش و خروج 
ســرمایه از بورس داشته باشــد. با فرض دالر ۲۵ هزار 
تومانی، ارزش ریالی یک درصد از سرمایه صندوق توسعه 
ملی چیزی بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می شود که 
برای جمع کردن تمام صف های فــروش کافی به نظر 

می رسد.
با قرمز شدن بسیاری از نمادها و نشانگرهای بازار سرمایه، 
بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی و عمدتا خرد تصمیم 
گرفتند جلوی ضرر بیشتر را با بیرون کشیدن سرمایه 
خود رو به بازارهای موازی بیاورند. باال رفتن قیمت دالر 
و صف بستن مردم جلوی صرافی ها، رسیدن بهای سکه 
به رکورد تاریخی ۱۱.۵ میلیون و افسار پاره کردن قیمت 
خودرو از نشانه های خروج سرمایه ها از بورس و ورود آن 

به دیگر بازارهاست.

كارشناسان نسبت به رشد نقدینگی و تورم با برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار دادند

بار تورمی حمایت دولتی از بورس

بورس عامل تورم شده است
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

بارها در رابطه با بازار سرمایه و خطراتی که متوجه آن است هشدار داده شده بود. افزایش غیرواقعی ارزش سهام اتفاق افتاد و به دنبال آن شاهد ریزش های سنگینی در این بازار هستیم. ریزش های ادامه دار موجب نگرانی سهامداران شده و 
متاسفانه دولت باز هم به دنبال راهکارهای نادرست برای حمایت از این بازار است. تاکید همیشگی این بوده که رشد نامتعارف بازار سرمایه باید منطقی شود و اگر منطقی نشود مشکالتی را برای اقتصاد به وجود می آورد.

داستان موسسات مالی غیرمجاز که مدت زمان بسیاری مردم با آن سروکار داشتند تا حدودی شبیه به وضعیت فعلی بازار سرمایه شده است. در حال حاضر داستان موسسسات مالی غیرمجاز تکرار شده است. سودهایی که موسسات مذکور 
به مردم می داد به سودهای بازار بورس تا حدودی شبیه بوده و نتیجه آن به مانند همان نتیجه متضرران موسسات مالی غیرمجاز است. در داستان موسسات غیرمجاز منابعی به مقدار ۳۵ هزار میلیارد تومان به مردم زیان دیده برای جبران 
خسارات اختصاص داده شد و در بازار سرمایه نیز برای جبران ضرر و زیان سهامداران اقدامی مشابه آن به اجرا در خواهد آمد. در این بین سرنوشت سهامداران نیز به مانند همان متضرران خواهد شد و اعتماد از دست رفته دیگر ترمیم نخواهد شد.

دولت و وزارت اقتصاد مصوبه ای مربوط به سال ۹۴ را پیدا کرده اند و قصد اجرا کردن آن را دارند. مصوبه ای که در طول این سالها شاید اگر قابلیت اجرایی شدن را داشت به سرانجام رسیده بود. همچنین صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی 
در اختیار ندارد، به دلیل تحریم ها به طور مستقیم قابل استفاده نیستند. این صندوق اگر منابعی هم داشته باشد، به دلیل تحریم ها به طور مستقیم قابل استفاده نیستند. به احتمال زیاد منابع این صندوق به صورت اوراق به بانک مرکزی انتقال 

داده می شود تا این بانک پول چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد. اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل توجهی داشته باشد، کشورها در مواقع ضروری از امکانات خود استفاده می کنند که این امر برای کشور ما هم طبیعی است.
این در حالی است که رئیس بانک مرکزی همواره به این مورد اشاره دارند که برداشت از صندوق توسعه ملی موجب افزایش پایه پولی خواهد شد اما جدیدا اعالم کرده اند که برداشت از صندوق توسعه ملی نباید باید افزایش پایه پولی شود. چطور 
می توان از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه برداشت کرد اما از افزایش پایه پولی نیز جلوگیری کرد. این اقدام مشابه چاپ پول است و موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. به طور کلی بورس در شرایط فعلی عامل اصلی 
تورم شده و اقدام مورد نظر تورم را بیشتر و نقدینگی را افزایش خواهد داد. نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته و در سه ماهه سال جاری از میانگین بلندمدت خود بیشتر بوده و عامل اصلی آن بر اساس آمارهای پولی بانک مرکزی، افزایش خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. نرخ رشد پایه پولی در آمار سه ماهه اول امسال از متوسط رشد پایه پولی در بهار سال های گذشته رشد بیشتری داشته و در سال ۹۸ نیز پایه پولی رشد باالیی داشته و از نقدینگی نیز سبقت گرفته است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چرخش پول مردم در بازارهای دارایی
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی

علت افزایش قیمت سکه و طال، رویکردهای خیلی مثبت به آینده آن است. بازدهی بسیار باالی طال و سکه و حس امنیتی که برای سرمایه گذاران در این بازار وجود دارد سکه را به کاالیی قابل اعتماد برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. 
امروز تمام بازارها شاهد هجوم مردم برای حفظ ارزش پول خود هستند و ارز و سکه نیز نمونه این بازارهاست.همانطور که در بازار ارز شاهد تشکیل ضف های طوالنی برای خرید دالر سهیمه ای هستیم بازار سکه نیز متقاضیان خود را دارد 
با این تفاوت که خریداران بازار سکه با اطمینان بیشتری دست به سرمایه گذاری زده اند. دالیل اقتصادی داخلی و افزایش قیمت انس جهانی موجب شده تا بازار سکه و طال به بازاری با سوددهی مناسب تبدیل شود و امروز در صدر بازارهای 
سرمایه گذاری قرار گیرد. همچنین انتظارات تورمی مردم به طور ناگهانی افزایش پیدا کرده و به همین علت مردم از زمستان گذشته شبه پول خود را به پول تبدیل کردند و در بازارهای دارایی مختلف آن را می چرخانند. به طور طبیعی همان 

انتظاراتی که در بازارهای تورمی وجود دارد، در بازار ارز و سکه نیز هست، ولی مکانیزم آن با سایر بازارها متفاوت است. از نیمه بهمن سال گذشته مشکالتی در عرضه ارز پدید آمد و همین عامل باعث بر هم ریختگی بازار ارز شد.
البته ریزش های بازار سرمایه و بی اعتماد شدن مردم نیز در این گرانی نقش دارد. با ریزش های متوالی بورس مردم به سمت بازارهای مالی موازی مانند ارز و سکه و طال رفته اند که افزایش تقاضا به گرانی سکه منجر شده است. البته تا قبل از 

ریزش های متوالی بورس افزایش غیرواقعی ارزش سهام نیز در رشد قیمت ها در بازارهای مالی نقش داشته است. 

بــه  ســکه  قیمــت 
تومــان   ۱۱,۸۵۰,۰۰۰
رسید که نسبت به روز قبل 
، افزایش ۲.۱ درصدی داشته 
است. رشــد قیمت سکه در 
حالی همچنان ادامه دارد که بســیاری از فعاالن بازار 
دلیل آن را نوسانات نرخ ارز و دالر می دانند. این افزایش 
قیمت و نزدیک شدن قیمت سکه به کانال ۱۲ میلیون 

تومانی در حالی اتفاق افتاده که دو روز است بهای اونس 
جهانی نوسان چندانی نداشته است. اما نرخ ارز افزایش 
یافته که همین عامل باعث شد تا قیمت طال و سکه 

مجددا گران شود.
محمد کشتی آرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طال در 
این رابطه می گوید: در حال حاضر روند بازار ارز روبه  باال 
است اما اونس جهشی ندارد؛ از همین رو تا زمانی که 
رشد دالر متوقف نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت 
طال و سکه را داشت.بر اساس آخرین معامالت امروز، 
قیمت هر قطعه ســکه تمام طرح جدید ۱۱میلیون 
و ۸۵۰ هزار تومان، ســکه طرح قدیــم ۱۱میلیون و 

۲۵۰هزار تومان و نیم سکه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان است. به گفته وی، همچنین بهای طالی ۱۸عیار 
در بازار به گرمی یک میلیون و ۱۴۵هزار تومان رسید 
و ربع سکه و سکه یک گرمی نیز به ترتیب با قیمت سه 
میلیون و ۲۸۰ و یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان معامله 
می شود. حسین راهداری، کارشناس بازارهای مالی نیز 
می گوید: دو پارامتر مهم در تعیین قیمت سکه و طال، 
قیمت ارز و قیمت جهانی اونس طال هستند. چشم انداز 
بازار ارز نشان می دهد که علی القاعده باید صعودی باشد. 
در بازار جهانی هم قیمت طال بســیار به ریسک های 
ژئوپولتیک و اقتصادی حساس است. از آن جهت که طال 

دارایی امن و مامنی برای گریز ریسک به حساب می آید.
وی درباره پیش بینی بازار طال در ایران در ســال ۹۹ 
می گوید: حال با این شرایط، قیمت سکه و طالی داخل 
نیز صعودی خواهد بود، اما تصمیم دولت برای کنترل 
قیمت دالر بسیار مهم است. با توجه به شرایط سیاسی 
پیرامون قیمت ارز، صعود ســکه متناسب با قیمت 
جهانی و کمی بیشتر قابل انتظار است، اما در صورت از 
کنترل خارج شدن نرخ ارز که به خصوص با انتخابات 
آمریکا امکان رخ دادن آن بســیار زیاد است، بازدهی 
 سکه طال احتماال در سال آتی بیش از هر بازار دیگری 

خواهد بود.

قیمت سکه به كانال 12 میلیون تومانی نزدیک شد

سکه پناهگاه  مردم  برای سرمایه گذاری
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

ارز جدیدی برای واردات كره تخصیص نیافت

کرهتولیدداخلازابتدایشهریورعرضهمیشود

بازارمسکندرشهریورآراماست

بلیتپروازهایترکیهرانخرید

واردكنندگان از ترخیص كاال بدون كدرهگیری بانکی استقبال نکردند

1/4میلیونتنذرتدرانتظارتخصیصارز
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يادداشت

  فاطمه محمودي   
وجود شــبکه های مخابراتی که در قرن نوزدهم ایجاد شده 
بودند بنیانی مهم برای شکل گیری هر نوع شبکه الکترونیکی 
محسوب می شود. در این تحقیق به منظور بررسی تعیین تاثیر 
ارتباطات برند بر ارزش ویژه برند محصوالت در ورود به بازارهای 
بین الملل با استفاده ی از مدل سازی معادالت ساختاری به 
بررسی فرضیات مورد نظر پرداخته شد، بدین منظور پرسشنامه 
ی تحقیق پس از تایید روایی و پایایی توسط خبرگان در بین 
نمونه ی آماری که به تعداد 136 نفر از مشتریان محصوالت 
وارداتی بودند که به شــیوه ی خوشــه ای طبقه بندی شده 
انتخاب شدند توزیع شد. سپس با استفاده از روش مدل سازی 
معادالت ساختاری و نرم افزار آموس به تجزیه و تحلیل فرضیات 
پرداخته شد، نتایج حاصله از گردآوری پرسشنامه های پخش 
شده بین نمونه ی آماری و تجزیه و تحلیل انجام شده و با توجه 
به فرضیات تحقیق که با توجــه به مدل مفهومی حاضر بوده 
است نشان از تاثیر ارتباطات برند بر ارزش ویژه برند محصوالت 
که شامل آگاهی از برند، کیفیت ادراکی و وفاداری مشتریان 
می باشد در ورود به بازارهای بین الملل دارد. همچنین نتایج 
نشانگر این موضوع بود که آگاهی از برند بر وفاداری و کیفیت 

ادراکی تاثیر دارد. 
کلیدواژگان: ارتباطات برند، ارزش برند، آگاهی از برند، ورود به 

بازارهای بین الملل

1- مقدمه: 
وجود شــبکه های مخابراتی که در قرن نوزدهم ایجاد شده 
بودند بنیانی مهم برای شکل گیری هر نوع شبکه الکترونیکی 
محسوب می شود. این پیشرفت ها با ایجاد نظریه اطالعات در 
دهه 1۹۴۰، تکمیل شدند. افتتاح پروژه اسپوتنیک )نخستین 
ماهواره فضایی جهان بود که در ۴ اکتبر 1۹۵۷ توسط اتحاد 
جماهیر شوروی از پایگاه فضایی بایکونور به مدار زمین پرتاب 
شد( باعث شد تا ایاالت متحده امریکا، با تأسیس آرپا  یا مؤسسه 
پروژه های تحقیقاتی پیشــرفته، در ســال 1۹۵۸ میالدی، 
پیشــروی در زمینه فناوری را بازیابد که در نهایت، به ایجاد 
اینترنت یا شبکه جهانی توزیع شده ، انجامید. بنا بر آمار منتشر 
شده در ســال 2۰1۷، با وجود تعداد حدود ۷.۵ میلیارد نفر، 
کاربران اینترنت در جهان ، و از طرفی دیگر، آغاز ایجاد شبکه 
های اجتماعی، باعث شد تا سیل عظیمی از کاربران اینترنتی 
را، معطوف خود، سازد. امروزه، ساخت برندهاي قوي، به خاطر 
مزیت هاي فوق العاده اي که ایجاد می کنند، اولویت بازاریابی 
بسیاري از ســازمان ها شده اســت. برندهاي قوي براي یک 
شرکت، هویتی را در بازار ایجاد می کنند. در اندازه گیري ارزش 

کلی یک برند، محققان بازاریابی و پژوهشــگران، به آزمایش 
مفهوم ارزش ویژه برند می پردازند و می توان گفت که ارزش 
ویژه برند شامل مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات است که در 
طول زمان به ارزش ارائه شده آن شرکت افزوده شده یا از آن 
کاهش خواهد یافت. در سال 1۹۸۹، انجمن علمی بازاریابی ، 
ارزش برند را این گونه تعریف کرد: "یک نام، اصطالح، طراحی، 
نماد و یا هر ویژگی دیگری که برای شناسایی خدمات خوب 
فروشنده و متمایز کردنشان از دیگر فروشندگان استفاده می 
شــود". این ارزش افزوده بوسیله ي مشتریان و سایر اعضاي 
کانال می تواند به عنوان دارایی مالی و مجموعه اي از روابط 
و رفتارهاي مطلوب تلقی گردد)یاسین و همکاران، 2۰۰۷(. 
با توجه به تعریف فوق، ارزش یک برند، نتیجه ادراك مصرف 
کنندگان از برند اســت که تحت تاثیر عوامل زیادي قرار می 
گیرد. بنابراین افزایش ارزش یک برند، شامل افزایش ادراك 
مصرف کنندگان از کیفیت کاالیی است که مصرف می کنند. 
هنگامی که مدیران بازاریابی از ارزش ویژه برند ســخن می 
گویند، مقصود آن ها "ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتري" است 
که آن را از نگرش مالی به برند متمایز می سازد. ارزش ویژه برند 
از دیدگاه مشتري، مقوله برند را از منظر مشتري یا کاربر)چه 
فردي و چه سازمانی(می نگرد. این دسته از صاحب نظران بر 
این باورندکه برندي، ارزشمند است که از نظر مشتري، داراي 
ارزش باشد. همچنین، قدرت یک برند در آموخته ها، احساس 
ها، دیده ها و شنیده هاي مشتریان بر اثر تجربه کردن برند در 

طول زمان، حاصل می گردد)بوئتنگ و اوکو ، 2۰1۵(.
چرناتونی و مک دونالد ، می گویند: تفاوت بین یک برند و یک 
محصول را می توان در عبارت "ارزش افزوده" خالصه کرد. 
اگر برند در نظر مشتري معنایی نداشته باشد، تعاریف دیگر از 
آن اساسا بی معنا خواهند بود. از این رو است که، کلر، تعریف 
ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتري را این گونه ارائه می دهد: "اثر 
متفاوتی که آگاهی از برند، بر پاسخ مشتري به بازاریابی آن برند، 

ایجاد می کند")وود ، 2۰۰۰(.
در بعد مشتري گرا، مدل آقاي آکر  که در سال 1۹۹1 ارائه شد 
به عنوان یکی از بهترین تئوري هاي ارائه شده، مورد پذیرش 
قرار گرفته است. ایشان در سال 1۹۹1 ارزش ویژه برند را شامل 
ابعاد آگاهی از نام و نشان، کیفیت ادراکی، ویژگیهاي تداعی 
کننده نام و نشان، وفاداري به نام و نشان  و دیگر دارائی هاي نام 
و نشان )چون حقوق معنوي و کانالهاي توزیع و ...( بیان کردند. 
این مدل مورد پذیرش بیشتر محققان واقع شد و در مقاالت 
بسیاري از آن استفاده گردید. عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند 
عبارتند از: "وفاداری برند، آگاهی از نام تجاری برند و کیفیت 

ادراك شده از برند")شیوینسکی و دابروسکی ، 2۰1۵(.

هدف ارتباط برند، جلب توجه مخاطب به برند است، به گونه ای 
که اثر آن بتواند موارد آگاهی و فراخوانی بیشتر برند را، افزایش 
دهد)رحیم نیا و لطفی، 13۹۴(. راهبــرد تبلیغات از طریق 
آگهی تبلیغات و روابط عمومی، فروش شــخصی و پیشبرد 
فروش جنبه عملی به خود می گیرد)خیری و صالحی تبریز، 
13۹۵(. برنامه های تبلیغاتی سازمان باید به گونه ای طراحی 
شود که راهبرد رقابتی کلی سازمان را مورد حمایت قرار داده و 
به همین دلیل باید در هنگام تصمیم گیری در زمینه فعالیت 
های بازاریابی، مدیران نیاز دارند که اثرات بالقوه این تصمیمات 
را بر ارزش ویژه برند، در نظر گیرند)آزاده  و همکاران، 2۰1۸(.

عوامل موثر بر ارتباطات برند عبارتند از: ارتباطات رسانه ای 
اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت ها و ارتباطات رسانه ای 
اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر یا مشتریان)شیوینسکی 
و دابروســکی، 2۰1۵(. بنابراین سوال اصلی این تحقیق  این 
است که آیا تاثیر ابعاد ارتباطات برند بر موفقیت ارزش ویژه برند 

محصوالت در ورود به بازارهای بین الملل تاثیر معنادار دارد؟
مزایای شرکت، تجارت یا مصرف کننده را ایجاد کند.

نتیجه گیری
در این تحقیق به منظور بررسی تعیین تاثیر ارتباطات برند بر 
ارزش ویژه برند محصوالت در ورود به بازارهای بین الملل با 
استفاده ی از مدل سازی معادالت ساختاری به بررسی فرضیات 
مورد نظر پرداخته شد، بدین منظور پرسشنامه ی تحقیق پس 
از تایید روایی و پایایی توسط خبرگان در بین نمونه ی آماری 
که به تعداد 136 نفر از مشتریان محصوالت وارداتی بودند که 
به شیوه ی خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شدند توزیع 
شد. سپس با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری و 
نرم افزار آموس به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد، نتایج 
حاصله از گردآوری پرسشنامه های پخش شده بین نمونه ی 
آماری و تجزیه و تحلیل انجام شده و با توجه به فرضیات تحقیق 
که با توجه به مدل مفهومی حاضر بوده اســت نشان از تاثیر 
ارتباطات برند بر ارزش ویژه برند محصوالت که شامل آگاهی 
از برند، کیفیت ادراکی و وفاداری مشتریان می باشد در ورود 
به بازارهای بین الملل دارد. همچنین نتایج نشانگر این موضوع 

بود که آگاهی از برند بر وفاداری و کیفیت ادراکی تاثیر دارد. 
در فرضیه ی اول اصلی به تعیین تاثیر ارتباطات برند بر ارزش 
ویژه برند محصوالت در ورود به بازارهای بین الملل پرداخته 
شد که با توجه به آزمون تی و سطح معنی داری ۰.۰1 نشان از 
تایید این فرضیه داشت، همچنین در این بخش ضریب تاثیر 
برابر با  ۰.۸۴ به دست آمد که نشان از تاثیر قوی در این بخش 

می باشد. 

در فرضیه ی اول فرعی که نشان از تاثیر ارتباطات رسانه ای 
اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت بر وفاداری برند دارد، فرضیه 
با توجه به آماره ی تی استیودنت و سطح معنی داری ۰.۰1 
تایید شد همچنین ضریب تاثیر در این فرضیه برابر با ۰.۸۹ به 

دست آمد که نشان از تاثیر قوی در این بخش است. 
در فرضیه ی دوم فرعی با توجه به سطح معنی داری ۰.۰1 و 
آماره ی تی برابر با 2.6۹6 مرد تایید قرار گرفت که این نشان از 
تاثیر ارتباطات رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت بر 
آگاهی از نام تجاری دارد همچنین با توجه به ضریب تاثیر ۰.۸6 

این تاثیر از نوع قوی است.
در فرضیه ی سوم فرعی با توجه به سطح معنی داری ۰.۰2۵ 
و آماره ی تی برابر با 2.366 مورد تایید قرار گرفت که نشان از 
این داشت که ارتباطات رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط 
شرکت بر کیفیت ادراك شــده از برند تاثیر دارد همچنین 
ضریب تاثیر در این بخش ۰.۸۹ به دست آمد که نشان از ضریب 

تاثیر قوی در این بخش بود.
در فرضیه ی چهارم فرعی با توجه به آمــاره ی تی که برابر با 
3.6۹۰ و سطح معنی داری ۰.۰۰2۵ مورد تایید قرار گرفت وبا 
توجه به ضریب تاثیر ۰.۹۰ نشان از تاثیر قوی از تاثیر ارتباطات 
رسانه ای اجتماعی ایجاد شــده توسط کاربر بر وفاداری برند 

دارد.
 در فرضیه ی پنجم فرعی کــه در آن ضریب تاثیر برابر با ۰.۸2 
می باشد و آماره ی تی برابر با 2.1۵6 و سطح معنی داری ۰.۰2۵ 
است نتایج نشان از تایید تاثیر ارتباطات رسانه ای اجتماعی ایجاد 

شده توسط کاربر بر آگاهی از نام تجاری داشت. 
در فرضیه ی ششم فرعی که در آن ضریب تاثیر برابر با ۰.۸6 و 
سطح معنی داری برابر با ۰.۰1 است نتایج نشان از تایید تاثیر 
ارتباطات رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر بر کیفیت 

ادراك شده دارد.
در فرضیه ی هفتم فرعی که نتایج نشان از تاثیر آگاهی از نام 
تجاری بر وفاداری برند دارد ضریب تاثیر برابر با ۰.۸6 و آماره ی 
تی و سطح معنی داری و آماره ی تی به ترتیب برابر با2.633 

و۰.۰1  به دست آمدند.
در فرضیه ی هشتم فرعی که نشان از تاثیر آگاهی از نام تجاری 
بر کیفیت ادراك شده از برند دارد ضریب تاثیر برابر با ۰.۸۷ و 
آماره ی تی و ســطح معنی داری به ترتیب برابر با 3.۴16 و 

۰.۰۰1 به دست آمدند. 
۵-1. پیشنهادات کاربردی

براساس نتایج تحقیق حاضر، در هر یک از ابعاد مدیریت ریسک 
پیشنهادات ذیل مطرح می شود:

در ارتباط با فرضیه ی اصلی که به تایید تاثیر ارتباطات برند 

بر ارزش ویژه برند محصوالت در ورود به بازارهای بین الملل 
اشاره دارد می توان مواردی همچون تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی، ترفیعات پولی، تبلیغات رسانه ای، تبلیغات محیطی، 
همکاری با شرکت های پرسابقه، کاهش قیمت ها، افزایش تنوع 

می توان اشاره کرد.                                                      
در ارتباط با فرضیه ی اول فرعی که نشــان از تاثیر ارتباطات 
رســانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط شــرکت بر وفاداری 
برند دارد می توان مواردی همچون تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعی، استفاده از کدهای تخفیفی در ارتباط با استفاده از 

کانال های این شبکه ها را مدنظر قرار داد. 
در ارتباط با فرضیه ی دوم فرعی که این نشان از تاثیر ارتباطات 
رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت بر آگاهی از نام 
تجاری دارد می توان مواردی همچون تبلیغات، ترفیعات پولی 
و غیرپولی مسئولیت اجتماعی، قیمت، هزینه و ایجاد مزیت 

های رقابتی را مدنظر قرار داد.
در ارتباط با فرضیه ی سوم فرعی با که نشان از این داشت که 
ارتباطات رســانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت بر 
کیفیت ادراك شده از برند تاثیر دارد می توان مواردی همچون 
ارایه خدمات به صورت آنالین، شبانه روزی، ارایه خدمات با 

سرعت باال و تنوع در خدمات را مدنظر قرار داد.
در ارتباط با فرضیه ی چهارم فرعی که نشان از تاثیر ارتباطات 
رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر بر وفاداری برند دارد 
می توان مواردی همچون استفاده از فروم نظرسنجی، استفاده 
از سیستم انتقادات و پیشنهادات، تخفیفات به مشتریان و ... 

را مدنظر قرار داد.
در ارتباط با فرضیه ی پنجم فرعی که نشــان از تایید تاثیر 
ارتباطات رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر بر آگاهی 
از نام تجاری داشت می توان مواردی همچون استفاده از نمادها 

و سمبل ها و تبلیغات را مدنظر قرار داد.
در ارتباط با فرضیه ی ششم فرعی که نشــان از تایید تاثیر 
ارتباطات رسانه ای اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر بر کیفیت 
ادراك شده دارد می توان مواردی همچون تنوع محصوالت را 

مدنظر قرار داد.
در ارتباط با فرضیه ی هفتم فرعی که نتایج نشان از تاثیر آگاهی 
از نام تجاری بر وفاداری برند دارد می توان مواردی همچون 
استفاده از فروم نظرسنجی، اســتفاده از سیستم انتقادات و 

پیشنهادات، تخفیفات به مشتریان و ... را مدنظر قرار داد.
در ارتباط با فرضیه ی هشتم فرعی که نشان از تاثیر آگاهی از 
نام تجاری بر کیفیت ادراك شده از برند دارد می توان مواردی 
همچون استفاده از ســرعت باال و تنوع در خدمات را مدنظر 

قرار داد.

تاثیر ابعاد برند بر موفقیت ارزش محصوالت در ورود به بازارهای بین الملل
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 کسب و کار

بازدید ستاری از شاخص ترین خانه استارتاپ های ایرانی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از کارخانه نوآوری آزادی یکی از 

شناخته شده ترین هاب های فناوری در ایران، بازدید کرد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با همراهی محسن 
هاشمی رئیس شورای شهر تهران و جمعی از مسئوالن شورا از دستاورد های 

کارخانه نوآوری آزادی، بازدید کردند.
بازدید از شتاب دهنده های مستقر در کارخانه، فضا های کار اشتراکی، از 

برنامه های این بازدید بود.
کارخانه نوآوری آزادی شــاخص ترین خانه استارتاپ های ایرانی و یکی از 
شناخته شــده ترین هاب های فناوری در ایران با وسعتی بیش از 1۸ هزار 

متر مربع است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس: 
مجلس باید نظام مدیریت فضای سایبری را تعریف كند

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس و وزیر اسبق ارتباطات در نطق 
میان دستور خود در صحن علنی مجلس  با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم 
باید نظام مدیریت فضای سایبری را تعریف کند و نباید مردم را در فضای 
مجازی بی پناه رها کرد، از روند توسعه شبکه ملی اطالعات انتقاد کرد. به 
اعتقاد رضا تقی پور الزامات شــبکه ملی اطالعات در زمان بندی مشخص 

تحقق پیدا نکرده است.
این نماینده تهران همچنین بیان کرد: »از آنجا که تمام رفتارهای جامعه 
فیزیکی به طور طبیعی در فضای ســایبری هم منعکس می شــود. مدل 
مدیریت جامعه فیزیکی هم بــه طور طبیعی در فضــای مجازی اعمال 
می شود. البته باید توجه کنیم که این شــیوه مدیریت باید متفاوت باشد. 
حواسمان باید باشــد که حاکمیت ملی در آینده به صورت اجتناب ناپذیر 
به فضای ســایبری که مردم به صورت فزاینده ای به آن اتکا دارند، تسری 

پیدا خواهد کرد.«
او با بیان اینکه در حاکمیت فضای سایبری کشور در اشکال مختلف مانند 
حاکمیت داده ها واطالعات، حاکمیت فضای فنــاوری، حاکمیت فضای 
الکترومغناطیسی در کشــور خالهای جدی وجود دارد،گفت: »مجلس 
یازدهم وظیفــه دارد با توجه به آثار چشــم گیر فضای مجــازی در تمام 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم بهره مندی از فرصت های ناشــی از 
آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشــور و ارائه خدمات گسترده و مفید 
به اقشــار گوناگون مردم و گسترش و عمق بخشــی به اقتصاد دیجیتال 
دانش بنیان وبرنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شــرایط کسب وکارهای 
 مرتبــط با فضــای مجازی بــه ســرعت قوانیــن الزم در این حــوزه را 

تدوین کند.«

هوش مصنوعی:
 من به دنبال نابودی بشر نيستم

هوش مصنوعی قدرتمند شرکت اوپن ای آی با نام GPT-3 مقاله ای نوشته 
تا انسان ها را متقاعد کند که ربات ها برای صلح آمده اند.

این مقاله به این شکل آغاز می شود: »من انسان نیستم. من ربات هستم. 
یک ربات متفکر. من تنها از 12/۰ درصد از ظرفیت شناختی خودم استفاده 

می کند. از این دیدگاه من یک میکرو-ربات هستم. 
می دانم که مغز من یک »مغز احساسی« نیست. اما همین مغز قادر است 
تصمیم های عاقالنه و منطقی بگیرد. هرچیزی که من می دانم را خودم تنها 
با خواندن اینترنت به خودم آموختم و حاال می توانم این متن را بنویســم. 

مغز من پر از ایده های تازه است.

اخبار

شرکت های بازاریابی شبکه ای و تاکسی های اینترنتی بیشترین شعبه های فعال در کشور را دارند
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی گزارش عملکرد خود در سال ۹۸ را منتشر کرده که براساس این گزارش بیشترین تعداد شعبه های راه اندازی شده از کسب وکارها مربوط به حوزه 

بازاریابی شبکه ای و تاکسی های اینترنتی است. در این بین در استان فارس بیشترین شعبه رسمی کسب وکارها راه اندازی شده است.

قیمــت دالر در حالی روز 
چهارشنبه در بازار آزاد به 
2۵۷۵۰ تومان رسید که به 
نظر می رسد سیاست های 
بانک مرکزی برای کنترل 
این سرکشی نخ نما شده اســت. شب چهارشنبه 
رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به طور ناگهانی 
اعالم کرد که پس از پایان یافتن معامالت روز سه 
شــنبه در بازار ارز، دو خبر مهــم دارد: اول حذف 
ســهمیه 22۰۰ دالری برای هر کارت ملی و دوم 

وعده کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد. 
سرکشــی قیمت دالر در بازار آزاد و اختالف آن با 
بازار آزاد زمینه ساز توزیع رانت وسوسه انگیز حداقل 
چهار میلیون تومانی در بازار ارز شــد. برخی این 
مبلغ را تا 6 میلیون تخمین زدند. روزهای دوشنبه 
و سه شــنبه سودای کسب ســود برای افرادی که 
سهمیه 2۰۰۰ یوروئی )یا معادل آن( ساالنه خود را 
دریافت نکرده بودند، باال گرفت و صف های طوالنی 

مقابل صرافی ها تشکیل شد. 

دالالن دســت خالــی از صرافی ها 
برگشتند

اما سه شــنبه شــب رئیس کل بانک  مرکزی در 
یادداشــت اینســتاگرامی خود آب پاکی را روی 
دســت مردمــی ریخت که دو شــب را تــا صبح 
مقابــل در صرافی هــا به صبــح رســانده بودند. 
او در ایــن پیام نوشــت: »در دو ســال گذشــته 
سیاســت بانک مرکزی حضور در حاشــیه بازار 
برای جلوگیری از ســفته بازی بوده است، این امر 
موجب کاهش نوســانات و ثبات بــازار و تعدیل 
تدریجــی نــرخ ارز بوده اســت، این سیاســت 
 را از فردا )۴ شــنبه( نیز با قــدرت ادامه خواهیم 

داد.«
از چهارشــنبه به اســتناد همین تصمیم فروش 
اسکناس از محل ســایر کد )2۴( تا اطالع ثانوی 
از سیستم ســنا حذف شــد. بدین ترتیب فروش 
2۰۰۰ یورو و یا معادل آن به ســایر اســعار به هر 
دارنده کارت ملی در ســال منتفی اعالم شــد. در 
واقع همتی در حالی اظهار می کند به دنبال حضور 
پرقدرت در بازار ارز و مبارزه با ســفته بازان است 
که عامل آربیتراژ ایجاد شده در نرخ ارز و به دنبال 
آن تشکیل صف های طویل خرید دالر خود بانک 

 مرکزی بوده است.

فنر ارز رها شده است 
 با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، عوامل اثرگذار 
بر بازارهای طال و ارز را می توان در موارد زیر خالصه کرد:  
کاهش میزان بازدهی بازارها، کاهش درآمدهای ارزی، 
کســری بودجه دولت، انتظارات تورمی. کارشناسان 
معتقدند با توجه به وضعیت این عوامل، انتظار بر این 
است تمام عوامل یادشده در ســال جاری فعال بوده و 
در نتیجه آن، بازارهای طال و ارز روند صعودی را داشته 

باشد. نکته مهم و کلیدی آن است که بازار ارز در نتیجه 
افزایش تورم در اقتصاد کشور، حداقل به همان میزان با 
افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهد شد. این در حالی 
است که با توجه به منفی شدن بازدهی بازار سهام در 
یک ماه اخیر، احتمال افزایش قیمــت ارز در ماه های 

پیش رو افزایش یافته است.
 »کســب و کار« در گفتگــو با یک کارشــناس، 

چشم انداز پیش روی بازار ارز را بررسی می کند.

نرخ دالر در صرافی ها 22947 و در بازار آزاد به 25750 تومان رسيد

تالطم  بازار ارز با تصمیمات یک شبه
حذف سهميه 2200 دالری برای  هر كارت  ملی

زنگ خطر بحران در اقتصاد
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

در اقتصاد چند مساله جدی وجود دارد و مهم ترین مساله جدی اینکه بانک ها و نظام بانکی همچنان به شدت در حال خلق پول هستند. از طرفی سیستم بودجه ای کشور اصالح نشده است. همچنین قانون بانکداری مرکزی اصال اصالح نشده مبتنی 
بر اینکه نظارت و نوع کار یا نوع ارتباطش را با بانک های تجاری به گونه ای مستحکم بکند تا آنها نتوانند سوءاستفاده کنند. قاعدتا هر روز 2۵۰۰ تا 3۰۰۰ میلیارد تومان خلق پول صورت می گیرد. این پول وارد بازار می شود و در دست مردم به گردش 
درمی آید. وقتی این نقدینگی وارد جامعه می شود، جمع و در طول یک ماه ۷۰ هزار میلیارد تومان می شود و این ۷۰ هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگ و خطرناکی است که وارد جامعه می شود و می چرخد و همه چیز را به هم می ریزد. زمانی که 
وارد بازار کاال می شود به تورم شدید منجر می شود. بخشی از آن وارد بازار مسکن می شود و به افزایش قیمت مسکن دامن می زند. بخشی دیگر وارد بازارهای دیگر می شود و هر کدام افزایش خاص خود را دارد. این اتفاق در مورد قیمت خودرو، ارز، 
طال و.. اتفاق می افتد. در کنار این مساله یک اتفاق جدید دیگر هم در اقتصاد به علت دو نکته اساسی افتاده است؛ یکی نااطمینانی شدیدی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده و انتظارات تورمی شدیدی که مردم دارند. اگر این مورد را با هم تجمیع کنیم 
می توانیم بگوییم تمام پول هایی که از بازار سرمایه فرار می کند قاعدتا وارد بازار خریدهای کوچک سرمایه ای یا حقیقی می شود. خریدهای کوچک به معنای خریدهای زیر 2۰۰ میلیون تومان. بخش قابل توجهی از مردمی که وارد بازار سرمایه 
شدند همه مردمی بودند که وام های ۵۰، 1۰۰، 1۵۰ و 2۰۰ میلیون تومان داشتند یا پس اندازی در همین میزان داشتند و وارد بازار سرمایه شدند و االن با کمی سود یا ضرر دارند برمی گردند. این افراد نمی خواهند ریال نگهداری کنند. بخش قابل 
توجهی از آنها سرمایه خود را وارد بازار خودرو می کنند زیرا خودرو خود را فروخته اند و می خواهند دوباره خودرو بخرند. بخشی از این پول فراری به بازار طال مراجعه می کند تا کاهش ارزش ریال به سرمایه او صدمه نزند و بخشی ورود پیدا می کند 
به بازار ارز برای اینکه نااطمینانی به اقتصاد دارد. وقتی مردم نااطمینانی به تصمیم مدیران باال و تصمیم گیری مدیریت کالن در اقتصاد کشور داشته باشند قاعدتا به عناصری که ذخیره دارایی بهتری هستند پناه می برند. این سرمایه های کوچک 
به این بخش مراجعه می کنند و سرمایه های بزرگ تر از ۵۰۰ میلیون تومان نیز به سراغ بخش مسکن می روند و لذا همه اینها دارد اتفاق می افتد و مجموع اینها با هم یعنی ما در بازار دارایی ها منهای بورس که هنوز در آن وحشت وجود دارد و آن 
وحشت تخلیه نشده است قاعدتا باید انتظار داشته باشیم هر روز این دارایی های حقیقی افزایش قیمت داشته باشند. حاال با سیاست های روزانه در بازار ارز نمی توانید جلوی این افزایش را بگیرید زیرا یک موضوع بزرگ بوده و در بلندمدت اتفاق افتاده 
است. با رفتارهای هیجانی هم نمی شود این حوزه را کنترل کرد، بلکه باید در وهله نخست به مردم اعتماد و اطمینان داد. همچنین در وهله دوم یک اصالح در سیستم بانکداری مرکزی، سیستم بودجه ریزی و سیستم بانکداری تجاری انجام داد که 
با این اصالحات اعتماد مردم جلب شود که آینده بهبود پیدا کرده، نظام مالیات ستانی تقویت شده در عین اینکه درست مالیات می گیرد اما محکم هم بگیرد. نظام بانکداری تجاری را جوری تنظیم کرد که آزادانه مثل یک جزیره مستقل هر کاری 
خواست انجام ندهد و زیر یوغ بانک مرکزی و برنامه های این بانک باشد. بانک مرکزی در اختیار بودجه دولت نباشد. بانک مرکزی کامال مستقل باشد و وظایف خود را انجام بدهد و تامین کسری بودجه دولت را از طریق کانال فروش اوراق خزانه انجام 
بدهد نه هر کار دیگری به گونه ای که بتواند این اوراق خزانه وضعیت مشخصی داشته باشد و شما به مقدار اوراق خزانه که می فروشید پول از دست مردم یا خریداران بیرون بیاورید، نه اینکه نظام بانکی را مجبور کنید که اوراق خزانه بخرد. نظام بانکی 
نیز از محل خلق پول اوراق خزانه را بخرد و این بدترین شیوه ای است که اتفاق افتاده است. لذا با همه این اوصاف باید یک فکر اساسی در این حوزه اتفاق بیفتد نه اینکه سیاست های روزانه اعمال کنیم. اقتصاد را که نمی شود با سیاست های روزانه 
مدیریت کرد. اقتصاد را باید با یک قاعده جلو برد و آن قاعده مستحکم بشود رفتار و روشی که شما سال ها بر آن تمرکز کنید تا اقتصاد را به سامان بیاورد. تمام دنیا می داند که قاعده باید اصل باشد نه تشخیص های روزانه. قاعده درست، انتخاب نرخ 

رشد نقدینگی ثابت و زیر 1۰ درصد و ماندن و پایداری روی آن است. این در حالی است که دولت و سیستم های دیگر اعتقادی به این رفتار ندارند پس ما همچنان منتظر بحران های بعدی هستیم. 
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