
شرکتهای نفت و گاز در سراسر جهان برای دوام آوردن در برابر 
رکود تقاضا در بحران شیوع ویروس کرونا، به تعدیل کارکنانشان 

روی آورده اند.
به گزارش ایسنا، شرکت اکســون موبیل اخیرا اعالم کرد ۱۵ 
درصد معادل حدود ۱۴ هزار نفر از کارکنانش را اخراج خواهد 
کرد. شرکتهای شــورون و رویال داچ شل برنامه های مشابهی 
اعالم کرده اند. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، 
در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار شغل بخش نفت و گاز امسال حذف 
شده اند که حدود نیمی از آنها در آمریکا بوده اند که مقر چندین 
شرکت بزرگ اکتشافی و اکثر شرکتهای نامدار خدمات میدان 

نفتی است.
ویروس کرونا بخشهای وسیعی از اقتصاد جهانی را نابود کرده 
و انرژی، ســفر و میهمان پذیری در میان صنایعی هستند که 
بدترین آســیب را دیده اند. شــرکتهای انرژی در حال حاضر 

با ســودهای ضعیف دســت و پنجه نرم می کنند به خصوص 
شرکتهایی که در مناطق شیل آمریکا فعالیت می کنند اما ناچار 
شــده اند کاهش هزینه هایشــان را دو برابر کنند زیرا سرمایه 
گذاران شــرکتها را برای بهبود حاشیه ســود تحت فشار قرار 

داده اند.
عالوه بر اکسون، شورون، شرکت وودســاید پترولیوم استرالیا 
و سنووس انرژی کانادا طی هفته های اخیر طرحهایی را برای 

تعدیل نیروی کارشان اعالم کرده اند.
تقاضای جهانی برای سوخت در بهار بیش از یک سوم کاهش 
پیدا کرد. اگرچه مصرف از آن زمان تا حدودی بهبود پیدا کرده 
اما در مقایسه با سال گذشته پایینتر مانده است و اقتصادهای 
بزرگ به منظور مهار شیوع ویروس کرونا دوباره قرنطینه های 

جدیدی وضع کرده اند.
این رکود در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، 

شدیدتر بوده است. این کشور بیشــترین آمار قربانیان کرونا را 
داشته و صدمات ناشی از پاندمی، نرخ بیکاری را به حدود هشت 

درصد افزایش داده است.
دن برویت، وزیر انرژی آمریکا اظهار کرده که بعید است تولید 
نفت آمریکا به این زودی به ۱۳ میلیون بشکه در روز که رکورد 
تولید سال ۲۰۱۹ بود، برگردد. این رکورد تولید عمدتا از طریق 
فناوری فرکینگ مورد استفاده توسط شرکتهای شیل حاصل 
شده بود. صنعت شــیل از شــیوع ویروس کرونا ضربه سختی 
خورده زیرا برای شرکتهای نفتی اخراج کارکنان و کاهش هزینه 

آسان بوده است.
فرکینگ به بحث داغی در کارزار انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا تبدیل شده است. جو بایدن، نامزد دموکرات می خواهد 
فرکینگ را در زمینهای فدرال محدود کند در حالی که دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا از حفاری بیشتر حمایت کرده و 

می گوید موضع بایدن مشاغل انرژی را نابود خواهد کرد. روند 
تحکیم و ادغام شرکتها در تعدیل مشاغل بی تاثیر نبوده است. 
شورون قصد دارد حدود ۲۵ درصد از کارکنان شرکت نوبل انرژی 
را که به تازگی خریداری کرده است، تعدیل کند. شل اعالم کرده 
که تولید نفت بعید است به اوج سال گذشته برگردد و قصد دارد 
حدود ۱۰ درصد از نیروی کارش را حذف کند. شرکت سنووس 
هم پس از خرید شرکت هاسکی انرژی، حدود ۱۰ درصد نیروی 

کار خود را اخراج خواهد کرد.
در استرالیا، بیش از ۲۰۰۰ شغل صنعت نفت از مارس حذف شده 
اند که شامل مشاغل شرکتهای اکسون و شورون بوده اند. شرکت 
تولیدکننده گاز وود ساید اوایل اکتبر اعالم کرد که حدود هشت 

درصد از نیروی کار این شرکت را اخراج خواهد کرد.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اخیرا از روند بهبود تقاضا برای 
نفت که پایینتر از حد انتظارات بوده، ابراز نگرانی کرده اســت 

و این روند احتماال تولیدکنندگان بــزرگ را ناچار خواهد کرد 
محدودیت عرضه فعلی را حفظ کنند.

البته همه شــرکتها پســروی ندارند. شــرکت پتروچاینا که 
بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز آسیاست، ۳۵۰ درصد افزایش 

سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته گزارش کرده است.
شرکت BP در گزارشی که اوایل اکتبر منتشر کرد، دو سناریو 
برای مصرف نفت جهان که سال گذشته به ۱۰۰ میلیون بشکه 
در روز رسیده بود، مطرح کرد. این شرکت اخیرا با تغییر گرایش 
به ســوی توســعه انرژی تجدیدپذیر، حدود ۵۰ درصد از تیم 

اکتشاف خود را اخراج کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، وضعیت بازارهای معامالت آتی در حال 
حاضر نشان می دهد که به دلیل تقاضای ضعیف،  نفت حداقل 
به مدت دو سال آینده فراتر از ۴۰ دالر در هر بشکه نخواهد رفت 

و این امر استخدام را محدود می کند.

معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که با توجه به شرایط 
موجود، این سازمان براساس قوانین امور گمرکی نسبت 
به اعمال قانون متروکه با رعایت مقررات مربوطه برای 
برنج های دپو شده اقدام خواهد کرد. به گزارش ایسنا، 
بعد از حواشــی و بحث هایی که در رابطه با برنج های 
دپو شده در گمرک که تا بیش از ۲۳۰ هزار تن برآورد 
می شود مطرح شد و واردکنندگان خواهان ترخیص 
کاالی خود از گمرک به دلیل رو به فساد رفتن و کمبود 
آن در بازار، شده بودند اخیرا رئیس انجمن واردکنندگان 
برنج از حل شدن مشکل ارزی و صدور کد تخصیص ارز 
خبر داده و در یکی از مواضع خود اعالم کرده بود که فعال 
تمایلی به ترخیص این کاال از گمرک ندارند چرا که به 
نوعی برای آن ها به صرفه نبوده و قیمت برنج وارداتی با 

برنج داخلی برابری می کند.

با کد تخصیص برنجی ترخیص نمی شود
این مقام مسئول در گمرک ایران چند نکته را در رابطه 
با مسائل مطرح شــده توضیح داد و گفت: صدور کد 
تخصیص ارز به هیچ عنوان بــه معنای مجوزی برای 
ترخیص برنج های دپو شــده در گمرک نیست و ما 
هیچ اختیاری برای ترخیص این برنج ها با صدور کد 
تخصیص نداریم و فقط باید کد رهگیری بانک )کد ساتا( 

صادر شود، بنابراین با صدور کد تخصیص مشکلی برای 
ترخیص برنج ها حل نخواهد شد.

نگفتیم برنج ها فاسد شدند
وی در رابطه با تشخیص فاسد شدن برنج های مانده 
در گمرک نیز گفت: ما در گمرک هیچ گاه اعالم نکرده 
ایم که برنج ها فاسد شده اند بلکه تأکید کرده ایم که با 
توجه به شرایط موجود در بنادر و کانتینرها این برنج 

ها رو به فاسد شدن هستند. 

طبق قانون برنج ها متروکه می شود
معاون فنی گمرک ایران  با اشاره به اینکه برنج ها از مدت 
ها قبل به گمرک اظهار شده اند و ترخیص آن ها صورت 
نگرفته و در حال حاضر انجمن واردکنندگان برنج عدم 
تمایل خود برای ترخیص را اعالم کرده است گفت: بر 
این اساس گمرک ایران طبق قوانین امور گمرکی اقدام 
کرده و قانون متروکه را با رعایت مقررات مربوطه برای 
برنج های رســوبی در گمرک اعمال خواهد کرد. وی 
یادآور شد:در صورتی که گمرک برنج های دپو شده که 
حدود ۲۳۰ هزار تن برآورد می شود را متروکه اعالم کند 
آنگاه این برنج ها برای تعیین تکلیف به سازمان اموال 

تملیکی سپرده می شود. 

آمار متغیرهای پولی و بانکی شهریور ماه ۹۹ در 
حوزه سپرده ها نکات قابل تاملی را نشان می دهد.

افزایش ۹۰ درصد حجم ســپرده های دیداری 
)سپرده جاری، خالص چک ها و سایر( در برابر 
رشــد ۲8 درصدی ســپرده های غیردیداری 
)ســپرده های بلنــد مــدت، کوتــاه مــدت، 
ســرمایه گذاری مدت دار، صنــدوق پس انداز 
مسکن، قرض الحسنه پس انداز( بیانگر حرکت 
بخشــی از ســپرده های پس انداز به ســمت 

سپرده های جاری و دیداری است.
به گــزارش فــارس، از طرف دیگــر در بخش 
ســپرده های ســرمایه گذاری مدت دار، رشد 
ســپرده های کوتاه مدت بیش از ۲ برابر رشــد 
ســپرده های بلند مدت بوده است. در یک سال 
منتهی به شــهریور ۹۹، رشد سپرده های کوتاه 
مدت در معادل ۳۹.۲ درصد و رشــد سپرده ها 

بلند مدت ۱8 درصد بوده است.
با توجه به کاهش نرخ ســود ســپرده در اوایل 
ســال جاری و روند صعودی نرخ تورم، ترکیب 
سپرده های بانکی به سمت سپرده های جاری و 

کوتاه مدت حرکت کرده است.
در این مدت سپرده های قرض الحسنه پس انداز 

با ۵۱.۲ درصــد افزایش به ۱7۰ هــزار و ۵۳۰ 
میلیارد تومان و ســپرده های ســرمایه گذاری 
مدت دار )بلندمدت و کوتاه مدت( با ۲6 درصد 
رشــد به ۲ هزار 7۲ هزار و ۳6۰ میلیارد تومان 

رسیده است.
در بخش رشد سپرده ها، سپرده های بانک های 
تجاری دولتی، ۳۰.6 درصد، بانک های تخصصی 
۳۲.۴ درصد و بانک های غیردولتی و موسسات 
اعتباری ۳8.۹ درصد رشد داشته است. بنابراین 
در یک سال اخیر سهم بانک های غیردولتی از 

سپرده های بانکی افزایش یافته است.
در بخــش بدهــی به بانــک مرکــزی، بدهی 
بانک های تجاری دولتی ۹68۰ میلیارد تومان، 
بدهی بانک های تخصصی دولتی ۴۴ هزار و 6۹۰ 
میلیارد تومــان و بدهی بانک هــای غیردولتی 
و موسســات اعتباری 7۴ هزار و 8۲۰ میلیارد 

تومان بوده است.
رشــد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی 
۱۲۳ درصد، رشــد بدهی بانک های تخصصی 
به بانک مرکزی منفی ۵ درصد و رشــد بدهی 
بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری ۲6.۲ 

درصد درج شده است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در تالش اســت ضمن 
بررســی رهنمودهای صندوق بین المللی پول برای 
بودجه ریزی در شــرایط بحران کرونا، چارچوب ها و 
رهنمودهای موردنظر این نهاد را به منظور کاربست 

در بودجه نویسی کشور در دوره کرونا معرفی کند.
همه گیری کرونا در شرایطی رخ داده است که همه 
کشــورها در حال اجرای برنامه بودجه سال گذشته 
خود هستند و این در حالی است که کشورها به ناچار 
از طریق بودجه هــای تکمیلی، صندوق های ذخیره 
احتیاطی و احکام اضطراری بودجه به مقابله با این 
بحران برخاســته اند. با توجه به این مهم که اجرای 
بودجه سال ۲۰۲۰ در همه کشورها به طور وسیعی از 
روند پیش بینی شده خود دور مانده است، باید گفت 
بودجه نویسی در شــرایط بحران یک روند واکنشی 
مستمر است که فشار زیادی بر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی کشورها وارد می کند.بنا بر گزارش صندوق 
بین المللی پول، بودجه سال مالی ۲۰۲۱ با توجه به 
نااطمینانی هایی که شیوع کرونا بر اقتصاد کشورها 
تحمیل کرده است، متفاوت از سال های پیشین خواهد 
بود. این گــزارش، رهنمودهایی را در خصوص نحوه 
بودجه نویسی و فرآیند بودجه ریزی با توجه به شرایط 

بحرانی کرونا برای سال ۲۰۲۱ پیشنهاد داده است.

اصول مهم در هر مرحله از تهیه و تنظیم بودجه
صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعالم کرده 
است: نااطمینانی در مورد چشــم انداز اقتصادی در 
پساقرنطینه و تعطیلی کسب وکارها در کنار شوک 
مالی گسترده ناشــی از کرونا، در اقتصادهای دارای 
منابع طبیعی غنی که کاهش قیمت کاالها در آنها 

اثرگذارتر بوده است، شدت بیشتری نشان می دهد.
در نتیجه، در تدوین بودجه ۲۰۲۱ باید بررسی ۴ مورد 
شامل »ارزیابی تأثیر بحران کرونا بر اقتصاد و موقعیت 
مالی-بودجه ای دولــت«، »ارزیابی موقعیت مالی-

بودجه ای دولت برای ادامه مخارج اضطراری و اقدامات 
احیاء دارای اولویت«، »ارزیابی نیازهای مالی دولت« 
و همچنین »افزایش شفافیت و پاسخگویی بودجه 
با اطالع رسانی مناسب در خصوص هزینه کردهای 
مرتبط با کووید-۱۹ شامل اقدامات خارج از بودجه« 

مدنظر باشد.
در این گزارش، ابزارهــای مختلف مدیریت مخارج 
بخش عمومی جهت استفاده در تدوین بودجه سال 
آتی تشریح و تأکید شده که در هر مرحله از تدوین 
بودجه باید به اصولی نظیر تدوین استراتژی، ارتباط 
ســریع و شــفاف با وزارتخانه ها، تعامل گسترده و 

انعطاف پذیری و چابکی توجه کرد.

شــرکت هواوی تکنولوژیز قصد دارد یک کارخانه 
تراشــه بدون اســتفاده از فنــاوری آمریکایی در 

شانگهای احداث کند.
به گزارش ایســنا، هواوی که بزرگترین شــرکت 
فناوری چین از نظر میزان فروش اســت، به دنبال 
استراتژی جدید برای دور زدن تحریمهای آمریکا 

است.
روزنامه فایننشــیال تایمز به نقــل از منابع آگاه از 

این پروژه نوشــت: انتظار می رود این کارخانه در 
ابتدا تراشه های ۴۵ نانومتری را تولید کند. هواوی 
قصد دارد تولید تراشــه های ۲8 نانومتری را برای 
دستگاههای اینترنت اشــیا تا پایان سال ۲۰۲۱ و 
تراشه های ۲۰ نانومتری برای تجهیزات مخابراتی 

۵G را تا اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز کند.
هــواوی تجربــه ای در  تولید تراشــه هــا ندارد 
و این کارخانه توســط شــرکت تحقیقاتی "مرکز 

تحقیقــات و توســعه آی ســی" شــانگهای که 
 مورد حمایــت دولت این شــهر قــرار دارد، اداره 

خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چین در برنامه های پنج 
ساله جدید خود نقشــه ای را به سوی خودکفایی 
اقتصادی بیشــتر چیده و وعده داده است فناوری 
بومی خود را بســازد تا به خرید از کشورهای دیگر 

نیازی نداشته باشد.

بدهی خارجی کشــور ۹ میلیــارد و ۲۵7 میلیون 
دالر شدمیزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
شهریور امســال به ۹ میلیارد و ۲7۵ میلیون دالر 

رسیده است.
به گزارش ایســنا، طبق آمار بانک مرکزی میزان 
بدهی های خارجی کشور براساس سررسید اولیه 
بدهی ها در پایان شــهریورماه امســال معادل ۹ 
میلیارد و ۲7۵ میلیون دالر  است که هفت میلیارد 

و ۴8 میلیون دالر آن را بدهی های بلند مدت و میان 
مدت تشکیل می دهد. 

همچنین، معادل یک میلیارد و ۹۲7 میلیون دالر 
از این میزان بدهی نیز بــه بدهی های کوتاه مدت 

مربوط است.
عالوه برایــن، بدهی های خارجی ایران براســاس 
یورو نیز معادل هفت میلیارد و 8۱۳ میلیون یورو 
است که شــش میلیارد و ۱۹۰ میلیون یورو از آن 

بدهی های بلند مدت و میــان مدت و یک میلیارد 
و 6۲۳ میلیون یورو آن نیــز بدهی های بلند مدت 

است.
طبق ایــن گــزارش، بدهی های خارجی کشــور 
در پایان اســفندماه ســال گذشــته ۹ میلیارد و 
۳۱ میلیون دالر بــوده که نشــان دهنده کاهش 
 بدهی های خارجی ایران در شــش ماهه ابتدایی 

سال ۱۳۹۹ است.

نابودی مشاغل انرژی در بحران کرونا

اصول بودجه ریزی  در شرایط کرونابدهی بانک ها به بانک مرکزی دوباره صعودی شد  برنج  رسوبی در گمرک متروکه می شود

بدهی خارجی کشور ۹ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دالر شدتولید تراشه بدون فناوری آمریکایی در کارخانه هواوی
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نقدینگی از ۲۸۹۵ 
هزار میلیارد گذشت

 بازار ارز به
 سمت ثبات 
در حرکت
 است

همتی:

بهبود  وضعیت 
منابع ارزی  و 
حرکت  مثبت 

تولید  و  صادرات
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روحانی خبر داد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

يادداشت سه

فضای نااطمینانی 
در  اقتصاد

افزایش احتکار 
با  قیمت های چندگانه

ناجی شاخص بورس

خالی شدن حباب خودرو

وقتی تمــام مشــکالت ما 
 از ناحیــه تصمیــم گیری 
 رئیس جمهوری آمریکا اتفاق 
می افتد عادی است که مردم 

ما منتظر نتایج انتخابات آن...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو
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عقب نشینی قیمت ها 
در بازار خودرو

جو بازار ارز 
ریزشی است

نماگر بازار سرمایه با افت 26 هزار واحدی وارد کانال 1.2 میلیون واحد شد

سایه  سنگین  ترس   بر  بورس
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شدت گرفتن احتکار کاال
رشد  لحظه ای  قیمت ها  و  افزایش  احتکار  کاال
احتکار،  مقصر گرانی ها؟

در  ۴  هزار   بازرسی  ،  10  هزار  میلیارد   تومان   کاالی   احتکار   شده   کشف   شد

در حالی قیمت خودرو در روزهای اخیر روند کاهش 
داشته که شاهد رشد ۲۵ درصدی این کاال در مبدا 
بوده ایم. به گفته فعاالن بازار، قیمت خودرو در هفته 
جاری بر بر مدار ریزش قرار دارد و در روزهای اخیر 
نیز متاثر از کاهش نرخ ارز و نبود مشــتری در بازار 
سرعت بیشتری به خود گرفت است. این در حالی 
اســت که طی هفته گذشته شــورای رقابت اعالم 
کرد مجوز افزایش قیمت  خودرو در فصل پاییز داده 
شده و خودروها در این فصل با قیمت های جدید به 
مصرف کنندگان تحویل داده می شوند. نرخ ارز تاثیر 
بسیار زیادی بر قیمت خودرو دارد و این کاال همگام با 
تاثیرپذیری دیگر بازارهای مالی از نرخ ارز شاهد رشد 
قیمت ها بوده است. بازارهای مالی موازی یکدیگر 

حرکت می کنند و بازار خودرو...

هر دالر در صرافی های بانکی روز گذشته )یکشنبه( 
۲7 هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد که افزایش ۳۳۰ 
تومانی را نسبت به روز شنبه نشان می دهد. به گزارش 
ایرنا، ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه روز گذشته )یکشنبه(، 
نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی ۲7 هزار و  ۲۰۰ 
تومان اعالم شد و یورو با ۱۵6 تومان افزایش با نرخ ۳۱ 
هزار و 6۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین 
در سامانه ســنا در روز معامالتی گذشته هر یورو با 
قیمت میانگین ۳۱ هــزار و 6۳6 تومان به فروش 
رسید و هر دالر نیز با قیمت میانگین ۲6 هزار و ۹7۰ 
تومان فروخته شد. عالوه براین در سامانه نیما نیز 
در روز شنبه، حواله یورو با میانگین قیمت ۳۲ هزار 
و ۵۳۹ تومان به فروش رسید و حواله دالر نیز قیمت 

میانگین ۲6 هزار و 7۰ تومان...



اقتصاد2
ایران وجهان

تأمین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های 
یزد از سوی چادرملو

در پی فراگیر شدن ابتال به بیماری کرونا در استان 
یزد و نیاز شدید بیمارستانها به اکسیژن، با دستور 
و تاکیدات مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو مبنی برتامین نیاز بیمارستانها به اکسیژن 
به هر میزان، این شرکت تاکنون بیش از 112 هزار 
کیلو گرم اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای شهید 
صدوقی یزد و میبد و ضیائی اردکان بمنظور استفاده 
بیماران نیازمند مبتال به کرونای بســتری در این 
بیمارســتانها را بطور رایگان تامین کرده است.  بر 
اساس این گزارش،  مهندس ناصر تقی زاده مدیر 
عامل و عضو هیات مدیر چادرملو در گفت و گوی 
اعالم کرد : در شــرایط همه گیر شــدن کرونا در 
کشور و به مخاطره افتادن جان هموطنان، تکلیفی 
بر دوش ما اســت تا با تمام توان و امکانات به یاری 
مبتالیان و مراکز بهداشتی و درمانی برخیزم، از این 
رو تا کنون عالوه بر تامین  اقالم مورد نیاز جهت ضد 
عفونی واحدهای صنعتی و معدنی، اماکن عمومی 
، سرویس های رفت و آمد کارکنان ، وسایل نقلیه 
سبک و ســنگین و دفاتر کاری و تجهیز 15 تیم 
بهداشتی همراه با ماشین آالت جهت ضد عفونی 
اماکن عمومی و مراکز پر تردد شــهرهای اردکان، 
عقدا ، بهاباد و روستاهای مجاور مجتمع های صنعتی 
و معدنی و توزیع  50 تن مــواد ضد عفونی کننده 
مایع و جامد، و دهها هزار عدد ماسک و دستکش 
بین شهروندان، اقدام به تجهیز  نقاهتگاه اضطراری 
شهر اردکان با 100 تخت  و نقاهت گاههای مستقر 
در مجتمع های معدنــی و صنعتی برای قرنطینه 

بیماران مبتال به ویروس کرونا بوده ایم .

پرداخــت ۱۸۸۵ میلیــارد ریــال 
تسهیالت قرض الحسنه به دانشجویان

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای حمایت از 
آموزش عالی و در چارچوب تفاهم نامه با دانشگاه ها، 
تا کنون ۷۶هزار و ۶50 فقره تســهیالت به ارزش 
1۸۸5 میلیارد ریال به دانشجویان پرداخت کرده 
اســت. به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، 
هزینه های دوره دانشــجویي فرزنــدان دغدغه 
بسیاري از خانواده هاســت؛ به ویژه در سال هاي 
اخیر که تورم باعث شــده قدرت خرید خانوارها 
بیش از پیش کاهش یابد. عــالوه بر هزینه هایي 
همچون سکونت، رفت وآمد، خرید اقالم آموزشي 
و... اغلب دانشــجویان کشــور براي تحصیل در 
دانشگاه شــهریه پرداخت مي کنند. دانشجویان 
دانشگاه های آزاد اسالمی، غیرانتفاعی، پیام نور و 
همچنین دانشجویان شبانه دانشگاه هاي سراسري 
ملزم به پرداخت شهریه هستند که این مورد نیز به 

هزینه هایي که پیش تر گفته شد، افزوده مي شود.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت:
یکپارچگی در برندســازی به 

هویت سازمان معنا می بخشد
برندینگ یا همان برندسازی یکی از مهم ترین ابعاد 
هر کسب وکاری است. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن- هیبنا ، در بازار رقابتی امروز، داشتن یک 
برند قوی و مؤثر، مزیت عمده ای به شمار می رود. اما 
برندسازی واقعاً چه معنایی دارد و چگونه بر کسب وکار 
شما اثر می گذارد؟ به زبان ساده، برنِد شما، اعتبار شما 
در نزد مشتری است. برند به مشتریان شما می گوید که 
چه انتظاری از محصوالت و خدمات شما داشته باشند و 
اینکه تفاوت آنچه شما ارایه می دهید با آنچه رقبای تان 
عرضه می کنند، چیست. اهداف کسب وکارها بر اساس 
اینکه مشتریان شما چه می خواهند، شکل می گیرد. 
مســعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت 
در پاسخ به این ســؤال که این فراخوان با چه اهدافی 
در دســتورکار قرار گرفته، به خبرنگار هیبنا گفت: 
یکپارچگی عناصر برند ضروری ترین قانون نانوشته 
برند اســت چراکه این مقوله جدی ترین ارتباط بین 
بخش های مختلف و جریان رشد و بالندگی و چرخه 

زندگی برند را می سازد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
استراتژی ورود و خروج پله ای، اصل 

مهم سرمایه گذاری در بورس
مدیرعامل بانــک صادرات ایران: با تجربه ۳0 ســال 
حضور در بازار مالی کشــور می خواهم یک پیام ویژه 
به سرمایه گذاران و سهامداران فعال در بازار سرمایه 
بدهم. طی ۳0 سال گذشته بازدهی بازار سرمایه کشور 
در بازه های 5 ساله، 2 ساله یا 20 ماهه هرگز کمتر از 
بازدهی ارز، خودرو، سکه طال و مسکن نبوده و ممکن 
است گاهی در یک بازه چند ماهه بازدهی دالر یا سایر 
بازارها از شاخص بورس پیشی بگیرد، اما بعد از 2 سال 
بازدهی بورس قطعا کمتر از دالر، سکه و طال نخواهد 
بود. به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران به 
نقل از پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، حجت اله 
صیدی، مدیرعامل بانک صــادرات ایران ضمن بیان 
مطلب فوق، گفت: شرایط اقتصادی کشور در نیمه دوم 
سال عموماً متاثر از عدم تعادل های ساختار اقتصادی، 
محدودیت های بین المللی فضــای تحریم و ویروس 
کرونا است و شیوعی که این ویروس پیدا کرده، قطعا 

اقتصاد را در شرایط ویژه ای قرار می دهد.

استان ها

هــر دالر در صرافی های 
گذشــته  روز  بانکــی 
)یکشــنبه( 2۷ هــزار و 
200 تومان معامله شــد 
که افزایش ۳۳0 تومانی را 
نسبت به روز شنبه نشان می دهد. به گزارش ایرنا، 
ساعت 15 و 15 دقیقه روز گذشته )یکشنبه(، نرخ 
فروش دالر در صرافی های بانکی 2۷ هزار و  200 
تومان اعالم شد و یورو با 15۶ تومان افزایش با نرخ 

۳1 هزار و ۶50 تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین در سامانه سنا در روز معامالتی گذشته 
هر یورو با قیمت میانگین ۳1 هزار و ۶۳۶ تومان به 
فروش رسید و هر دالر نیز با قیمت میانگین 2۶ هزار 

و ۹۷0 تومان فروخته شد.
عالوه براین در سامانه نیما نیز در روز شنبه، حواله 
یورو با میانگین قیمت ۳2 هــزار و 5۳۹ تومان به 
فروش رســید و حواله دالر نیز قیمت میانگین 2۶ 

هزار و ۷0 تومان را ثبت کرد.
نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی 
و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسان 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند.
به گزارش ایرنا،  هفته های گذشته با تشدید نوسان 

ارزی، بانک مرکزی تصمیــم جدی برای مدیریت 
عرضه و تقاضا اتخاذ کرد و قیمت ارز تا حدودی روند 
نزولی در پیش گرفت و برخی فعاالن بازار ارز نیز این 
کاهش را به تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار 
متشکل مربوط دانستند و از احتمال کاهش بیشتر 

قیمت ها در روزهای آینده خبر می دهند.

یک فعال بازار ارز گفت: اگرچه قیمت دالر نسبت به 
روز گذشته اندکی کاهش یافته اما جو همچنان بازار 
ریزشی است و بیشتر معامله گران فروشنده هستند.

به گزارش اقتصاد آنالین یک فعال بازار ارز درباره 
حال و هوای امــروز بازار توضیح داد: روز گذشــته 
قیمــت دالر تا 2۶۷00تومان هــم کاهش یافت و 

انتظار داشــتیم در این کانال ماندگار شود اما بازار 
امروز تغییر جهت داده و شاهد رشد جزیی قیمت  
دالر و یورو هستیم. او ادامه داد: با این حال جو بازار 
ارز ریزشی است و ریسک خرید دالر افزایش یافته 
از همین رو بیشتر افراد فروشنده شده اند و تمایلی 
برای خرید ارز در صرافی ها و بازار غیررسمی وجود 
ندارد؛ در این میان عده ای از معامله گران که تصور 
می کردند دالر در کانال باالی ۳0هزار تومان ماندگار 
می شود، سعی کرده اند با اعالم نرخ های باال که البته 
هیچ خرید و فروشی هم با آن قیمت انجام نمی شود 

سد راه روند نزولی بازار شده اند.
به گفته این فعال بــازار ارز، در حال حاضر قیمت 
فــروش دالر در صرافی ملی و بــازار آزاد در کانال 
2۷هزار تومان قرار دارد اما نرخ خرید آن از فروشنده 
بسیار پایین تر اســت به طوریکه حتی روز گذشته 
قیمت خرید دالر در بیــن دالالن تا 2۳هزار تومان 
هم پایین آمده بود و امروز هم صرافی ملی در تابلوی 

خود نرخ خرید را اعالم نکرده است.
برخی علت ریزش دالر در روزهای گذشته را تزریق 
دالر به بازار توسط مردم اعالم کردند که با فروش 
ارزهای خود، عرضه را تقویــت کرده اند، اما به نظر 
می رسد که آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در 
صرافی های مجاز نیز تــا حدودی مقدمات کاهش 

نوسان قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

افزایش بیش از ۳۰۰ تومانی نرخ دالر در صرافی های بانکی

جو بازار ارز ریزشی است

طبق اعالم بانک مرکزی: 
نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد 

تومان گذشت 
طبق اطالعات منتشر شده از بانک مرکزی درباره 
آمارهای اقتصادی در پایان شــهریور امســال، 
نقدینگی در این زمان از 2۸۹5 هزار میلیارد تومان 
عبور کرده است. به گزارش ایسنا، آنطور که گزیده 
آمار اقتصادی بانک مرکزی از پایان شــهریورماه 
امسال نشــان می دهد، نقدینگی در این زمان از 
2۸00 هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم 2۸۹5 

هزار میلیارد تومان رسیده است.  
طبق این گزارش، سهم پول و شبه پول از این میزان 
نقدینگی به ترتیب ۶00 هزار و ۷00 میلیارد و 2 هزار 
و ۹51 و 1۹0  میلیارد تومان که هر یک نسبت به 
شهریور  پارســال ۸0.2 و 2۸ درصد افزایش یافته 
است.  از ســوی دیگر، میزان پول و شــبه پول در 
شهریور امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته به 
ترتیب ۴0.۶ و 12.2 درصد رشد داشته اند. همچنین، 
میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال در مقایسه 
با شهریور پارســال ۳۶.2 درصد و نسبت به اسفند 
سال گذشته معادل 1۷.1 درصد افزایش یافته است.  
عالوه براین،  میزان اسکناس و مسکوک در دست 
اشــخاص هم با 1.۹ درصد کاهش نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل، 5۹ هزار و ۹۶0 میلیارد تومان 
شده است. حجم پایه پولی نیز در پایان شهریور به 
۳۷2 هزار و ۶0 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه 
با ماه مشابه سال قبل 2۶.1 درصد و در ۶ ماهه اول 

سال جاری 5.۴ درصد رشد داشته است.  

همتی:
 بــازار ارز به ســمت ثبات در 

حرکت است
 رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به کاهش نرخ 
ارز در هفته های گذشته، گفت: به تدریج به سمت 

ثبات در قیمت این بازار حرکت می کنیم.
»عبدالناصر همتی« روز یکشنبه در حاشیه نشست 
با کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، 
اظهار داشت: در این جلسه شــرایط بازار ارز و آثار 
کاهشی نرخ آن در اقتصاد و ارزش پول ملی مورد 
توجه قرار گرفت.وی با بیان اینکه اوضاع سیاسی 
و انتظارات جامعه از اقتصاد کشور در تعیین نرخ 
ارز تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: تحریم های 
ظالمانه آمریکا بر تجارت خارجی و مبادی ورود ارز 
به کشور تاثیر گذاشته است اما دولت با برنامه هایی 
که در دست اجرا دارد اوضاع را مدیریت خواهد کرد.

همتی با بیان اینکه تدابیر به کار گرفته شده دولت 
برای کنترل نرخ ارز روند اقتصاد کشور را بهبود می 
بخشد، تاکید کرد: با توجه به خاص بودن شرایط 
حاکم بر بازار ارز از مردم خواهش کرده بودیم که 

ریسک این بازار را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه امکان دارد تغییرات مهم در این 
بازار همچنان ادامه داشته باشد، گفت: به تدریج به 

سمت ثبات در نرخ ارز حرکت می کنیم.

افزایش بیــش از ۳۰۰ تومانی 
نرخ دالر در صرافی های بانکی

هر دالر در صرافی های بانکی )یکشنبه( 2۷ هزار و 
200 تومان معامله شد که افزایش ۳۳0 تومانی را 

نسبت به روز شنبه نشان می دهد.
ساعت 15 و 15 دقیقه )یکشنبه(، نرخ فروش دالر 
در صرافی های بانکی 2۷ هزار و  200 تومان اعالم 
شد و یورو با 15۶ تومان افزایش با نرخ ۳1 هزار و 

۶50 تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین در سامانه ســنا در روز معامالتی شنبه 
هر یورو با قیمت میانگین ۳1 هزار و ۶۳۶ تومان 
به فروش رسید و هر دالر نیز با قیمت میانگین 2۶ 

هزار و ۹۷0 تومان فروخته شد.
عالوه براین در سامانه نیما نیز در روز شنبه، حواله 
یورو با میانگین قیمت ۳2 هــزار و 5۳۹ تومان به 
فروش رسید و حواله دالر نیز قیمت میانگین 2۶ 

هزار و ۷0 تومان را ثبت کرد.
نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی 
و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسان 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند.
به گزارش ایرنا،  هفته های گذشته با تشدید نوسان 
ارزی، بانک مرکزی تصمیم جدی برای مدیریت 
عرضه و تقاضا اتخاذ کــرد و قیمت ارز تا حدودی 
روند نزولی در پیش گرفت و برخی فعاالن بازار ارز 
نیز این کاهش را به تزریق ارز توسط بانک مرکزی 
به بازار متشکل مربوط دانستند و از احتمال کاهش 

بیشتر قیمت ها در روزهای آینده خبر می دهند.
برخی علت ریزش دالر در روزهای گذشته را تزریق 
دالر به بازار توسط مردم اعالم کردند که با فروش 
ارزهای خود، عرضه را تقویت کرده اند، اما به نظر 
می رسد که آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در 
صرافی های مجاز نیز تا حدودی مقدمات کاهش 

نوسان قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

اخبار

حسن روحانی با اشاره به شــرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی 
و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی 
همزمان با اجرای تصمیمات برای تســهیل واردات و صادرات ابراز 
امیدواری کرد که بازارهای ارز، ســرمایه و کاال بــه ثبات و آرامش 

بازگردد.
حســن روحانی رئیس جمهور، روز یکشــنبه در یکصد و هفتاد و 
هشتمین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه 
گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع تر کاالهای اساسی 
و مواد اولیــه کارخانجات از گمرک، تاکید کــرد: تصمیمات اتخاذ 

شده در ســتاد اقتصادی دولت برای اســتفاده از ارز صادراتی و ارز 
متقاضی جهت تامین کاالهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای 
تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا 

ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
رئیــس جمهــور وزارتخانه هــای صمــت، اقتصــاد و دارایــی و 
جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کاالها 
را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری الزم را معمول دارد.

روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت 
و نظام است، اظهار کرد: بخش عمده ای از مواد غذایی مردم به اندازه 

کافی در داخل تولید می شــود، لذا نبایــد ناهماهنگی ها در زمینه 
کاالرســانی و توزیع این کاالها موجب بی ثباتــی قیمت ها و ایجاد 

مشکل برای مردم شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: نوســانات اخیر برخی از اقالم اساســی 
مانند گوشت قرمز ناشــی از برخی ناهماهنگی ها در شبکه تامین و 
توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکالتی توسط وزارت صمت 
و وزارت جهادکشاورزی برطرف شود. سایر دستگاه های مرتبط نیز 
موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری الزم 

را داشته باشند.

روحانی خبر داد

بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور
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پس از رشد روز شنبه، شاخص کل بورس تهران 
دوباره با حضور در مدار کاهشــی، به کانال یک 

میلیون و 200 هزار واحدی بازگشت.
روز شــنبه بورس معامالت خوبی را پشــت سر 
گذاشت و دوباره سبز پوش شد اما امروز شاخص 
کل بورس تهران به مدار کاهشــی بازگشت و با 
کاهش 22 هزار واحدی پیــش از ظهر، در کانال 

یک میلیون و 200 هزار واحدی قرار گرفت.
شاخص هم وزن نیز کاهش بیش از 2۶00 واحدی 

داشته است.
نمادهای فارس، فوالد، شــپنا، شــتران، فملی، 
شبندر و اخابر بیشترین تاثیر منفی را در این روند 

داشته است

بهترین راهبرد ســرمایه گذاری در 
بورس؛حفظ و نگهداری سهام

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بهترین راهبرد 

سرمایه گذاری  در وضعیت فعلی بورس، حفظ و 
نگهداری سهام بوده و بهتر است افراد ریسک پذیر 
در هفته جاری و آتی سبد پرتفوی خود را تشکیل 

دهند یا بازنگری کنند.
به گزارش پایگاه خبــری بازار ســرمایه ایران، 
»مصطفی صفــاری« وضعیت فعلی بــازار را تا 
حدودی ناشی از وجود برخی از مسایل سیاسی 
حاکم در کشور دانســت و بیان کرد: تاثیر چنین 
مسایلی در کشــور یک تاثیر ذهنی و کوتاه مدت 

است.
وی افزود: عوامل تاثیر گذار بر بــازار را می توان 
در دو گروه تقســیم بندی کرد، عوامل سیاسی 
و اقتصادی. عوامل سیاسی ناشــی از تصمیم ها 
و رویدادهای داخلی و بین المللی است که کوتاه 
مدت به حســاب می آیند و عوامل اقتصادی نیز 
شــامل برخی طرح ها و گفته های دولتمردان و 

مدیران است که بلند مدت تلقی می شوند.

صفاری توضیح داد: انتخابات آمریکا نیز تاثیری 
کوتاه مدت و ذهنی بــر بازار دارد و بــا به پایان 
رسیدن آن، انتظار می رود به زودی شاهد پایان 
روند منفی قیمت ها باشیم، زیرا عوامل بنیادین 
زیادی در بازار وجود دارد که می تواند عاملی برای 

رشد قیمت ها باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اینکه 
پول از بازار خارج نشــده و نگرانی ناشی از خروج 
پول وجود ندارد، گفت: بازار ســرمایه پر ریسک 
است، اما با نگاه بلندمدت، ســرمایه گذاران می 

توانند به سودهای قابل قبولی دست یابند.
وی افزود: اکنون بهترین راهبرد سرمایه گذاری 
در بورس، حفظ و نگهداری ســهام است و بهتر 
است افراد ریسک پذیر در هفته جاری و آتی سبد 
پرتفوی خود را بازبینی کرده و بر ســهام بنیادی 

متمرکز کنند.
صفاری ضمــن تأکید بــر اینکه منطــق دوره 

سرمایه گذاری در بورس حداقل یک سال است، 
گفت: طی ماه های شنبه برخی سرمایه گذاران که 
به تازگی وارد این بازار شده اند، به دلیل ناآگاهی از 
ویژگی های بازارسرمایه، نقدینگی خود را با هدف 
سرمایه گذاری کوتاه مدت و حتی برخی با هدف 
سرمایه گذاری و کســب روزانه سود، وارد بورس 
کرده اند که این امر سبب هیجانی شدن رفتار آنان 

در مواجهه با روند منفی بازار شده است.
این کارشــناس بازار ســرمایه قیمت های فعلی 
سهام شرکت ها را بســیار ارزنده دانست و گروه 
صادرات محور را یکی از پربازده های بازار معرفی 

کرد.
وی نقش بازارگردان ها را کلیدی دانست و گفت: 
انتخاب به جا در خرید و فروش، یکی از مهم ترین 
نقش های بازارگردانان به منظــور هدایت بازار 
سهام به سمت معامالت منطقی و نقد شوندگی 

باال است.

درحالی زمزمه های عرضه سومین صندوق سرمایه 
گذاری دولت به گوش می رســد که هنوز پاالیشی 
یکم به پرتفوی خریداران این صندوق اضافه نشده 
و این موضوع با توجه به روزهای کاهشــی شاخص 
بورس باعث شده خریداران بخشی از سرمایه خود 

را از دست بدهند.
به گزارش ایسنا، براســاس تبصره دو قانون بودجه 
سال 1۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده است 
که باقی مانده سهام خود در شرکت ها را به روش های 
معمول یا از طریق صندوق  های سرمایه  گذاری قابل 

معامله )EPF( عرضه و به فروش برساند.
متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری 
هیات وزیران به وزارت امــور اقتصاد و دارایی اجازه 
داد در قالب سه صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله 

باقی مانده سهام دولت را واگذار کند.
در این راستا، نخست صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله بانک و بیمه شامل باقی مانده سهام دولت در 
بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه 
البرز و اتکایی امین، دومین صندوق سرمایه  گذاری 
قابل معامله پاالیشی شامل باقی مانده سهام دولت در 
پاالیشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در 

بازار سرمایه عرضه شدند.
پیش از این اعالم شده بود سومین صندوق سرمایه  
گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی 
)باقی مانده سهام دولت در شرکت های ایران خودرو، 
سایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع مس( است که به 
نظر می رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه 
شــود، باقیمانده ســهام دولت در بانک  های ملت، 
تجارت و صادرات ایران است. این موضوع به تصویب 

هیات وزیران رسیده و سقف ســرمایه  گذاری هر 
 شخص حقیقی در صندوق یادشده، 50 میلیون ریال 

تعیین می شود.

زیان ۱۰ درصدی خریداران پاالیشی یکم
این موضوع درحالی مطرح می شود که با وجود اینکه 
یک ماه از پایان پذیره نویسی پاالیشی یکم گذشته، 
این صندوق هنوز به پرتفوی خریداران اضافه نشده 
است. با ادامه دار شدن ریزش بازار سرمایه، خریداران 
پاالیشی یکم حدود 10 درصد ســرمایه خود را از 
دست دادند درحالی که تصور بر این بود که پاالیشی 
یکم نیز مانند دارایکم سود مناسبی نصیب خریداران 

کند.
ارزش ریالی در هر واحد صنــدوق در زمان پذیره 
نویسی پاالیشی یکم ۹500 تومان بوده که این مبلغ 
در تاریخ نهم آبان ماه به ۸۴۹0 تومان کاهش پیدا 

کرده است.
البته بازار سرمایه روز گذشته روندی صعودی داشت 
و چنانچه ســهم های پاالیشــی روندی رو به رشد 

داشته باشند، احتماال این زیان جبران شود.
در هر صورت انتظار می رود همانطور که وعده داده 
شده بود برای دارایکم، پاالیشی یکم هم بعد از یک 

ماه، یعنی از ابتدای آبان ماه قابل معامله می شد.
در این راستا، چندی پیش مدیر امور ناشران شرکت 
سپرده گذاری مرکزی درمورد اینکه چرا پاالیشی 
یکم هنوز قابل معامله نشده به ایسنا توضیح داده بود 
که اطالعاتی که این شرکت از مدیر صندوق پاالیشی 
یکم اخذ کرده بود، تفکیک شــده نبوده و به همین 

دلیل بازگردانده شدند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران گفت: 
در صورتی که کاهــش ارزش دالر در بازار ادامه دار 

باشد، قیمت خانه سقوط می کند.
»مصطفی قلی خسروی« به ایرنا گفت: مدت های 
زیادی اســت که ارزش ملک در کشور به وضعیت 
قیمت دالر وابســته شده اســت و به همین دلیل 
 اکنون قیمت ملک در کشور با حباب بسیار زیادی 

همراه است.
وی گفت: به محــض افزایش قیمــت دالر قیمت 
آپارتمان نیز افزایش می یابد اما کاهش قیمت دالر 
بالفاصله منجر به کاهش قیمت مسکن نمی شود، 
چرا که انتظار بازگشت قیمت دالر به مدار صعودی 
منجر به مقاومت بازار در کاهش قیمت ها خواهد شد.

وی ادامه داد: با این حال رصد مــا از وضعیت بازار 
مســکن حاکی از این اســت که در صورت تدوام 
کاهش قیمت دالر و مانــدگاری دالر روی قیمت 
متعادل حتما با ســقوط قیمت ها در بازارمســکن 

همراه هستیم.
به گفته قلی خسروی تدبیر دولت در کاهش قیمت 
دالر می تواند قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار داده 
و از ادامه رشد قیمت ها در بازار مسکن جلوگیری به 

عمل آورد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران ادامه 
داد: ۳5 درصد قیمت ملک به مصالح استفاده شده 
در آن مربوط می شــود و در صورتی کــه دولت بر 
روی قیمت مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد 

می توانیم باز هم به کاهش قیمت مسکن برسیم.
وی با بیان اینکه ۸0 درصد مصالح ساختمانی تولید 
داخل است، ادامه داد: برای مثال قیمت ماسه چرا 

باید صد درصد گران شود؟ چرا نظارت در بازار مصالح 
ضعیف است؟ بخشی به دلیل جو روانی و بخشی به 

دلیل کاهش نظارت ها است.
قلی خسروی تاثیر سیاست خارجی بر قیمت مسکن 
را نسبی اعالم کرد و با اشــاره به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریــکا گفت: پیــروزی دموکرات ها یا 
جمهوریخواهان هیچ کدام بر کاهش یا افزایش قیمت 
مسکن تاثیرگداز نیست، مسئله اصلی کنترل و ثبات 
قیمت دالر اســت که اکنون با سیاست های جدید 
بانک مرکــزی انتظار کاهش قیمــت دالر افزایش 

یافته است.
وی ادامه داد: صاحبخانه ها به بهانه مشخص شدن 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از عرضه 
ملک خود خــودداری نکنند، تجربه مــا به عنوان 
اتحادیه امالک تهران این است که قیمت مسکن در 
بازار رو به کاهش است و رشد قیمت ها در شش ماهه 

نخست سال در پایان سال تکرار نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم مرکز آمار، شاخص 
قیمت اجاره بها را به عنوان یکی از بخش های مهم 
در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، در تابستان 
۹۹ شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق شــهری، به عدد 1۹5.۸ واحد رسید که 
نسبت به فصل قبل 11.۸ درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشــترین نرخ تورم فصلی مربوط به 
استان همدان با 1۶.2 درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳.1 درصد 
افزایش بود. نرخ تورم اجاره بها در تابســتان امسال 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 

2۸.۹ درصد است.

بورس ریخت

کف مقاومتی از دست رفت  

سقوط قیمت مسکن با تداوم کاهش قیمت دالروعده دارا سوم در زمان بالتکلیفی پاالیشی یکم!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه به کانال ۱۳ میلیون تومانی بازگشت
 قیمت ها در بازار سکه و طال روز گذشته )یکشنبه، ۱۱ آبان( روند صعودی داشت، به  طوری که سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه، به بهای ۱۳ میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان فروخته و دوباره وارد کانال ۱۳ میلیون تومانی شد. ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و 

۷۰۰ هزار تومان نرخ داشت.عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک  میلیون و ۲۲۶ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای پنج میلیون و ۳۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.

بانک ها
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خالی شدن حباب خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

با توجه به کاهش نرخ دالر در روزهای اخیر پیش بینی می شود قیمت خودروهای وارداتی کاهش محسوسی داشته باشد و به اصطالح حباب قیمتی آنها از بین برود و در رابطه با خودروهای داخلی هم دیگر افزایش قیمتی را نداشته 
باشیم. به عبارتی قیمت خودروهای داخلی ثبات را تجربه خواهد کرد. 

بنابراین اتفافاتی که در بازار ارز افتاده موجب خواهد شد تا حباب قیمت خودروهای باالی یک میلیارد تخلیه شود و قیمت خودروهای داخلی دیگر جهش چندانی نداشته باشد. ممکن است روند رشد قیمت خودروهای داخلی کند 
شود. البته نزدیک شدن به انتخابات آمریکا نیز بر ثبات قیمت دالر و قیمت خودرو اثرگذار است. قیمت خودرو در این مدت به شدت افزایش یافته بود اما حاال معتقدیم که حباب خودرو می ترکد. همه چیز به وضعیت بازار ارز بستگی 

خواهد داشت و اگر نرخ دالر کنترل شود، بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد، اما افزایش نرخ ارز، پرواز مجدد قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
اتفاق دیگری که در این شرایط پیش بینی می شود، رکود شدید است. یعنی مردم انتظار دارند قیمت ها ریزش داشته باشد و به همین دلیل از خرید دست می کشند، همه این مسائل سبب می شود تا پیش بینی رفتار اقتصادی مردم 
دشوار باشد. افت کند قیمت ها و رکود شدیدتر از شرایط فعلی در ماه های آینده در کشور پیش بینی می شود اما در عین حال با توجه به آسیب پذیری شدید زیرساخت های اقتصادی باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه ای برای 
این اتفاق خواهند داشت. به هر ترتیب برای خروج از آشفته بازار خودرو و صنعت خودروسازی، راهی جز توجه به تولید نمانده است که آن هم از مسیر آزادسازی قیمت ها می گذرد. با وجود تمام زیان ها و بدهی های خودروسازان، اگر 

امروز قیمت ها آزاد شود، پول نقد در صنایع خودروسازی و قطعه سازی جریان خواهد یافت و محرک تولیِد بیشتر خواهد بود.

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در 
تازه ترین فصل نامه خود، آمار مربوط بــه حوزه فناوری 
در سه ماه دوم سال ۹۹ را منتشــر کرد که بر اساس آن 
مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار 
و ۳۹۱ سیمکارت  اســت که ضریب نفوذ تلفن همراه در 
کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می رساند. سازمان تنظیم 
مقررات ۱۷ سال قبل کار خود را در حوزه نظارت بر ارکان 
مهم فناوری اطالعات و ارتباطات کشور آغاز کرد. صدور 
پروانه فعالیت و بهره برداری بــرای ارائه هرگونه خدمات 
مخابراتی، پستی و فناوری اطالعات، تدوین و پیشنهاد 
استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطالعات، 
تدوین و ارائه پیشــنهاد درخصوص تعیین فعالیت ها و 
بهره برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات، 
تعیین جریمه در هر مورد و اعالم اعمال آن در چارچوب و 
مقررات پس از طی مراحل قانونی، از جمله وظایفی است 
که برعهده این نهاد گذاشته شده است.رگوالتوری پس از 
پایان هر فصل، از وضعیت ارتباطی کشــور در حوزه های 
تلفن ثابت، تلفن همراه، پهن باند در شــهرها و روستاها 
گزارشی را منتشر می کند که میزان نفوذ اینترنت در کشور 
را مشخص می کند.در تازه ترین فصل نامه ای که توسط 
این سازمان منتشر شده، وضعیت توسعه زیربخش تلفن 

ثابت تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته 
است. بنابر آمار این گزارش، تعداد روستاهای دارای ارتباط 
۵۲ هزار و ۱۶۶ روستا هستند که از این بین ۴۷ هزار و ۹۳۴ 
دارای تلفن خانگی و بیش از سه میلیون روستایی مشترک 
اینترنت مخابــرات و شــرکت های ارائه دهنده اینترنت 
هستند. یکی دیگر از آمارهای جالبی که در این گزارش 
آمده، مربوط به تلفن های همگانی است که این روزها کمتر 
در کوچه و خیابان آن ها را مشاهده می کنیم و برخی گمان 
می کنند استفاده از این دکه های نوستالژیک به طور کلی 
منسوخ شده است. اما آخرین آمار نشان می دهد ۲ هزار و 
۱۲۳ تلفن همگانی در جاده ها و ۹۲ هزار و ۶۲۰ باجه تلفن 
در کل کشور در حال فعالیت هستند و مورد استفاده قرار 
می گیرند. وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه 
دوم ۱۳۹۹ بخش دیگر این گزارش است که نشان می دهد 
ضریب نفوذ اپراتور همراه اول با ۶۷ میلیون ســیم کارت 
فعال در کشور بیش از ۸۰ درصد است. اپراتور ایرانسل ۵۳ 
میلیون خط فعال دارد و ۶۳ درصد از ضریب نفوذ اینترنت 
در کشور را به خود اختصاص داده است. در مرحله بعدی 
ضریب نفوذ اینترنت، اپراتور رایتل قرار دارد که با داشتن 
۴ میلیون کاربر فعال، ســهم ۴درصدی از ضریب نفوذ 

اینترنت دارد.

در حالی قیمت خودرو در 
روزهای اخیر روند کاهش 
داشته که شــاهد رشد ۲۵ 
درصدی ایــن کاال در مبدا 
بوده ایم. بــه گفته فعاالن 
بازار، قیمت خودرو در هفته جاری بر بر مدار ریزش 
قرار دارد و در روزهای اخیر نیز متاثر از کاهش نرخ 
ارز و نبود مشــتری در بازار سرعت بیشتری به خود 
گرفت است. این در حالی است که طی هفته گذشته 

شورای رقابت اعالم کرد مجوز افزایش قیمت  خودرو 
در فصل پاییز داده شــده و خودروها در این فصل با 
قیمت های جدید به مصرف کنندگان تحویل داده 

می شوند. 
نرخ ارز تاثیر بســیار زیادی بر قیمت خودرو دارد و 
این کاال همگام بــا تاثیرپذیری دیگر بازارهای مالی 
از نرخ ارز شاهد رشد قیمت ها بوده است. بازارهای 
مالی موازی یکدیگر حرکت می کنند و بازار خودرو 
نیز یکی از اصلی ترین بازارهای ســرمایه گذاری در 
ســالهای اخیر بوده و به همین دلیل شاهد افزایش 
غیرمنطقی قیمت ها است. اما با کاهش قیمت دالر 
قیمت تمام خودروهای داخلی و خارجی ارزان شد. 

هفته گذشته با کاهش حدود سه هزار تومانی قیمت 
دالر قیمت بیشتر خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ 
میلیون تومان کاهش یافت اما کاهش ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
تومانی قیمت دالر تاثیر چندانی بر روند ارزان شدن 

قیمت خودروها ندارد.
با توجه به شرایط بازار خودرو و افزایش مدت نرخ ارز 
دالالن و واسطه ها به قیمت سازی و ارائه قیمت های 
غیر واقعی و حبابی در فضای مجازی می پرداختند 
که با کاهش قیمت ارز و همچنین نبود مشتری در 
بازار سقوط قیمت خودرو که از ابتدای هفته جاری 
به آرامی آغاز شده بود، متاثر از کاهش شدید نرخ ارز 
سرعت باالیی به خود گرفت به طوری که قیمت ها 

به صورت لحظه ای در حال فرو ریختن است. »سعید 
موتمنی«، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت، در  این زمینه گفت: با توجه به اختالف بسیار 
زیاد نرخ کارخانــه ای و بــازاری خودروها، ابالغیه 
شــورای رقابت نیز نمی تواند تأثیــری بر قیمت ها 
داشته باشد. وی معتقد است: این روز ها نرخ ارز عامل 
اصلی اثرگذار بر بازار خودرو اســت که نزولی شدن 
آن، همچنین نبود مشتری در بازار سبب تداوم روند 
کاهشی قیمت ها شده اســت. موتمنی تأکید کرد: 
همچون هفته های گذشته، بازار در رکود کامل است 
و حتی خریداران واقعی نیز با احتمال تداوم کاهش 

قیمت ها از خرید دست کشیده اند.

كاهش نرخ ارز به افت قیمت خودرو منجر می شود؟

عقب نشینی قیمت ها  در بازار خودرو
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس گفت: 
طی ۹ ماه گذشته، تاالرهای پذیرایی به دلیل شیوع کرونا 
تعطیل بوده اند که این امر منجر به اخراج نیروهای کار و 
ورشکست شدن صاحبان این صنف شده است.خسرو 
ابراهیم نیا در مورد وضعیت تاالرهای پذیرایی کشــور، 
اظهار داشت: دیروز آقای رئیس جمهور اعالم کردند که 
می توان با رعایت پروتکل های بهداشتی و با محدودیت 
مراسم های عقد و عروسی را برگزار کرد؛ ما با این صحبت 
رئیس جمهور موافق هستیم که با شرایطی این بن بست 
باز شود و جاهایی که صالحیت و شرایط برگزاری مراسم 

را دارند با رعایت پروتکل های بهداشتی، باز شوند.
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس افزود: 
به دلیل شیوع ویروس کرونا، بر اساس تصمیم ستاد ملی 

کرونا طی ۹ ماه گذشته تمامی تاالرهای پذیرایی کشور 
به صورت صد درصدی تعطیل بوده اند.ابراهیم نیا گفت: 
همین امر موجب شد بسیاری از کارگران این بخش اخراج 
و صاحبان تاالرها یا ورشکست شوند و یا در شرایط مالی 

بسیار سختی قرار گیرند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در تهران کمتر از هزار واحد 
صنفی داریم که هر تاالر حداقل ۱۰ تا ۲۰ کارگر مستقیم 
و ۴۰ کارگر غیرمستقیم دارد، توجه کنید که طی ۹ ماه 
گذشته این تاالرها بسته بوده اند و صاحبان این واحدهای 
صنفی نیز هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکرده اند.
ابراهیم نیا تاکید کرد: واقعاً باید فکری برای این وضعیت 
شود، زیرا عدم کســب درآمد از بهمن پارسال تاکنون، 
شرایط را برای فعاالن این بخش بسیار سخت کرده است.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی از کاهش ۱۵ هزار 
تومانی قیمت این نوع گوشــت در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم شــقه بــدون دنبه برای 
مصرف کنندگان ۱۲۵ هزار تومان است.علی اصغر ملکی 
از کاهش ۱۵ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم گوشــت 
گوسفندی خبر داد و گفت: قیمت گوشت گوسفندی از 
روز ۵ شنبه گذشته روند نزولی به خود گرفته و در هفته 
جاری ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است.وی درباره دالیل 
این کاهش قیمت افزود: جلوگیری از قاچاق دام یکی از 

دالیل این امر است ضمن اینکه معموالً در ۵ روز اول ماه، 
قدرت خرید مردم خوب اســت و بعد از آن تقاضا برای 
گوشت کاهش می یابد. این فعال بخش خصوصی تصریح 
کرد: همچنین عرضه دام افزایش یافته و در بازار گوشت 
نیز بحث عرضه و تقاضا بسیار مهم است. ملکی با بیان 
اینکه فعالً در بازار گوشت قرمز مشکلی وجود ندارد، گفت: 
سه شنبه هفته جاری نیز تعطیل است و بعد از تعطیالت 
هم بازار پررونقی نخواهیم داشت و باید دید که در ابتدای 

ماه آینده چه اتفاقی رخ می دهد.

نایب رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس گفت: 
از تعزیرات و کمیســیون عمران می خواهیم با افزایش 
قیمت بلیت هواپیما برخــورد کند.رحمت اهلل نوروزی 
درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما افــزود: از وزارت راه 
و شهرسازی انتظار داریم به صورت جدی بر این افزایش 
قیمت ها، نظارت کند. نوروزی اضافه کرد: وظیفه مجلس 
نظارت است و بر همین اســاس از وزیر راه و شهرسازی 
و سازمان هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما 
توضیح می خواهیم.وی ادامه داد: قیمت بلیت هواپیما از 
تهران به شیراز و بالعکس ۳۶۰ درصد و تهران به مشهد 

۲۰۰ درصد افزایش داشته است. نایب رئیس فراکسیون 
اقتصاد ســفر و زیارت مجلس گفت: در فراکســیون، 
نشست هایی برگزار و دالیل افزایش قیمت بلیت هواپیما 
را بررسی کردیم و اقدامات بعدی در قالب تحقیق، تفحص 
و سوال انجام خواهیم داد.وی افزود: بسیاری از کشورها 
تولید ناخالص خود را بر پایه گردشــگری برنامه ریزی 
کرده اند تا بهره مندی کامل از این صنعت داشته باشند.

وی اضافه کرد: ۴ هزار شغل مرتبط با حوزه گردشگری 
در کشور فعال اســت که متأسفانه شیوع بیماری کرونا 

مشکالت زیادی را در این بخش ایجاد کرده است.

بنابر اعالم معاون بازرســی سازمان صمت استان 
تهران، در ۴ هزار بازرسی مشترک، ۱۰ هزار میلیارد 
تومان کاالی احتکار شــده کشف شده است. این 
در حالی است که طی هفته های گذشته کمبود 
 کاال در بسیاری از بازارها دیده شده و همین امر به 
گرانی ها دامن زده است. موضوع نایاب شــدن روغن در چند روز اخیر سر و 
صدای زیادی به پا کرده و هنوز این مشکل حل نشده است در حالی که بخش 
بسیار زیادی از کاالهای احتکار شده مربوط به روغن بوده است.  الستیک، 
لوازم خانگی، فوالد، روغن کاالهای احتکار شــده به ارزش ۱۰ هزار میلیارد 
تومان را تشکیل می دهند. لوازم خانگی نیز این روزها درگیر گرانی و افزایش 
قیمت زیادی است. اتفاقاتی که در این بازار در حال وقوع است دست مردم را 
برای خرید این کاالها کوتاه کرده و مشتری چندانی در بازار لوازم خانگی وجود 
ندارد. فوالد نیز از آن دسته کاالهایی است که صنایع بسیاری به آن وابستگی 
دارند و موضوع وجود مافیا در گرانی های اخیر این کاال سر و صدای بسیاری 
داشته است. در حالی که روزانه قیمت فوالد افزایش پیدا می کند شاهد احتکار 
این کاال در انبارها هستیم. ماجرای الستیک هم داستان خود را دارد. کمبود 
الستیک در بازار موجب گران شدن و تشکیل صف برای خریدن آن شده است. 

انجام ۴ هزار بازرسی هوشمند از انبارها
در همین رابطه محمدی پور، معاون بازرســی سازمان صمت استان تهران 

گفت: طی ماه های گذشته برحسب ضرورت، بازرسی ها تشدید شده است و 
۴ هزار بازرسی هوشمند در خصوص انبار ها داشته ایم یعنی به محل اختفا و 
دپوی کاال ها مراجعه کرده ایم . محمدی پور گفت: از سامانه انبار ها ، واحد های 
انبار را احصا می کنیم و طی گشت های مشترک با دستگاه های همکار بازرسی 
را انجام می دهیم که این بازرسی ها منجر به کشف ۴۰۰ مورد تخلف احتکار 
به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان شده است که در این ۵۰ گشت مشترک در 
انبار ها کاالهایی همچون الستیک، لوازم خانگی، فوالد، روغن کشف شده و 
پرونده آن ها به تعزیرات ارسال شده است. او افزود: در مواردی که حکم برای 
پرونده ها صادر شده باشد کاالهای کشف شده باید روانه بازار شوند و متخلفان 

باید جریمه را هم پرداخت کنند.
محمدی پور بیان کرد: در سامانه انبار ها هر واحدی که جواز کسب انبار داشته 
باشد قابل رصد است. البته احتکار یعنی حجم زیادی کاال به منظور افزایش 

قیمت نگه داشته شود و خرده فروش این حجم کاال را نمی تواند احتکار کند 
بنابراین بیشترین رصد از عمده فروشی ها صورت می گیرد.

عمده فروش ها و تجار باید رصد شوند نه خرده فروش ها
اما نائب رئیس اتاق اصناف بیان کرد: طی ۳ ماه گذشته  ۳۴هزار واحد خرده  
فروش و ۱۱هزار و ۴۰۰ واحد عمده فروش از سوی بازرسان اتاق اصناف رصد 
شــده اند. ابراهیمی نیا نائب رئیس اتاق اصناف در خصوص مقابله با احتکار 
کاالهای اساسی تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف همواره بازار را رصد می کنند 
و بازرسی مستمر از انبارها، خرده فروشی ها و عمده فروشی ها انجام می گیرد.
او ادامه داد: طی ۳ ماه گذشته ۳۴ هزار واحد خرده فروش و ۱۱ هزار و ۴۰۰ 
واحد عمده فروش از سوی بازرسان اتاق اصناف رصد شده اند و در کارگروه 
مشترک با تعزیرات موفق به کشــفیاتی در بخش احتکار کاالهای اساسی 
شده ایم و در یک مورد شاهد انبار گوشــت تاریخ مصرف گذشته هم بوده 
ایم .ابراهیمی نیا بیان کرد: اتاق اصناف با کمک تعزیرات و مراجع ذی صالح 
اقدامات مناسبی در حوزه مقابله با احتکار انجام داده و تسهیالتی در گمرکات 
برای ترخیص کاالها به خصوص در بخش روغن در نظر گرفته شــده است 

بنابراین از این هفته شاهد بهتر شدن شرایط خواهیم بود.
این مقام مسئول تاکید کرد: از بین ۴ هزار واحد  عمده فروش بازرسی شده تنها 
۴۰۰ واحد یعنی ده درصد تخلف کرده اند و هر کاالیی که در انبار ها باشد به 
معنی احتکار نیست. نائب رئیس اتاق اصناف گفت: اصناف در حلقه آخر توزیع 
هستند. عمده فروش ها و تجار باید رصد شوند نه خرده فروشی که کاسب است 
و نمی تواند کاال در حجم زیاد انبار کند. معیار فروش در خرده فروشی ها، قیمت 

سازمان حمایت است و اصناف فاکتور فروش دارند.

در ۴ هزار بازرسی، 10 هزار میلیارد تومان كاالی احتکار شده كشف شد

شدت گرفتن احتکار کاال

افزایش احتکار  با  قیمت های چندگانه
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دلیل اصلی احتکار کاالها در ایران چند قیمتی بودن آنهاست. دولت متاسفانه با ورود به حوزه قیمت گذاری درست عمل نمی کند و با تعیین قیمت های چندگانه موجب تشویق دالل و تولیدکننده به احتکار کاالها می شود. در کشور 
کاالها چند قیمتی هستند و انواع و اقسام فسادها را ایجاد کرده است. بنابراین قیمت های چندگانه دلیل اصلی احتکار است. همین امر موجی ایجاد ارتباط های ناسالم و خریدن کاالها با قیمت ارزان و فروش با قیمت های گران تر می 

شود. همچنین شرایط فعلی قیمت ها در بازار کاال و خدمات ماحصل کاهش ارزش پول ملی، کم شدن قدرت خرید مردم و نا اطمینانی به آینده اقتصادی است. 
 چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی افتد. به این دلیل که در کشورهای دیگر احتکار مساوی است با ضرر، اما در ایران احتکار به دلیل افزایش روزانه قیمت ها مساوی است با سودآوری. تورم موجود در کشور موجب رشد لحظه ای 
 قیمت ها می شود و طبیعی است که هر فردی که کاالیی دارد بخواهد آن را انبار کند تا در آینده به قیمت های بسیار باالتر بفروشد و پول هنگفتی به جیب بزند. متاسفانه ورود دولت به هر بخشی آن بخش را با فساد روبرو خواهد کرد. 
قیمت ها را دولت تعیین می کند، آن هم چندگانه و اجازه نمی دهد خود بازار قیمت را تعیین کند و همین امر موجب بروز پدیده چندقیمتی شده است. ازآنجایی که آینده اقتصاد کشور غیر شفاف و نامطمئن است و تولیدکنندگان وضعیت 
ناپایداری  به همراه تورم پیش روی خود می بینند بنابراین ریسک اقتصادی به خرج نمی دهند و از تولید و عرضه کاال خودداری می کنند. طبیعی است، وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نهاده های آن باال رفته و تولیدکننده مجبور است 
دستمزد بیشتری به کارگران بپردازد، پول بیشتری برای خرید مواد اولیه هزینه کند و ارقام کالنی را بابت بیمه و مالیات در اختیار کارگزاران قرار دهد، با چه منطقی باید کاالی خود را به همان قیمت قبل به فروش برساند؟ در این گونه 
حالت های اقتصادی پیش آمده دو نوع احتکار رخ می دهد یک نوع احتکار مواد اولیه است که به مرحله تولید وارد نشده و دومین مورد، احتکار کاالهای تولیدشده یا همان موجودی انبار است. متاسفانه هیچ یک از مسئوالن دولتی اشاره 

نمی کنند که چرا به این نقطه رسیده ایم. درحالی که هر ساله تورم و گرانی و بیکاری بیشتر می شود و جای تاسف دارد که هیچ راهکاری برای برون رفت از این مشکالت ارائه نمی دهند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دولت هیچ حمایتی نکرد

وضعیت بغرنج تاالرداران

قیمت به 125 هزار تومان رسید

کاهش ۱۵ هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی

دبیر انجمــن واردکنندگان برنج با بیــان اینکه مقصر 
دانستن ســازمان یا فردی در ماجرای دپوی ۲۰۰ هزار 
تن برنج در گمرکات مشکلی را حل نمی کند و بایستی 
به فکر راه کار باشــیم، گفت: حدود یک هفته است که 
مشکل  کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی حل شده و 
واردکنندگان بایستی بعد از تامین ارز اقدام به ترخیص 
این ۲۰۰ هزارتن برنج کنند. مسیح کشاورز با بیان اینکه 
تحریم ها و شــرایط اقتصادی نامناسب اتفاقاتی را رقم 
می زند که خارج از اراده ما است، اظهار کرد: نباید امروز 
به دنبال مقصر بگردیم بلکه باید راهکاری بیابیم که از 
مشکالت خارج شویم. مقصر دانستن سازمان یا فردی 
در ماجرای دپوی ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرکات نه تنها 
مشکلی را حل نمی کند، بلکه حتی ممکن است مشکل 
ساز هم باشد. وی ادامه داد:رسوب برنج های وارداتی در 
بنادر موضوع جدید نیست.  سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ تا 
۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و ناگهان واردات برنج 
ممنوع شــد. این موضوع چهار ماه ادامه داشت تا اینکه 
بارهای برنج در بنادر رســوب کرد. بعد ازآن هم وزارت 
صمت به جای وزارت جهاد کشاورزی متولی مدیریت 
واردات کاال شــد و تا این وزارتخانه با ســازوکار واردات 

آشنایی پیدا کند، زمان زیادی سپری شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: به بخشــی 
از بارهای برنج ســال ۱۳۹۸ از طرف بانک مرکزی کد 
تخصیص تعلــق گرفت و ترخیص شــدند  و ترخیص 

بخش دیگری از ایــن برنج ها به ســال ۱۳۹۹ موکول 
شد.به گفته وی ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز ارز واردات برنج 
از ۴۲۰۰تومانی به نیمایی تغییر کرد و شیوع کرونا هم 
تقاضا برای برنج را کاهش داد. بنابراین موفق به دریافت 
کد تخصیص ارز از بانک مرکزی و تامین ارزی آن نشدیم 

و همه این عوامل منجر به رسوب کاال در بنادر شد.
کشاورز در بخش دیگری از صحبت هایش به ماندگاری 
برنج های رسوبی نیز اشاره کرد وگفت: برنج های رسوبی 
در بنادر فاسد نخواهند شد، زیرا ماندگاری آنها تا دوسال 
اســت. یعنی این برنج ها تا پایــان ۱۴۰۰ قابل مصرف 
هستند و اگر این برنج ها آماده ترخیص شوند به دلیل 
کاهش زمان انقضا مجددا توسط استاندارد  و بهداشت 
بررسی های الزم بر آنها انجام می شود. وی در پایان با بیان 
اینکه مشکل  کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی حدود 
یک هفته است که حل شده و واردکنندگان بایستی بعد 
از تامین ارز اقدام به ترخیص این ۲۰۰ هزارتن برنج کنند، 
گفت: بانک مرکزی به دستور معاون اول رئیس جمهور 
یارز بخش دیگری از بارهای برنج را تامین کرده اســت 
و واردکنندگان باید  ارز مورد نیــاز را خریداری کنند  و 
کد رهگیری نیز پس از تامیــن ارز به گمرک اعالم می 
شود.روزهای گذشته دپوی بیش از ۲۰۰ هزارتن برنج و 
احتمال فاسد شدن آنها در گمرک و بنادر خبرساز شد 
که گفته می شود علت رسوبی شدن برنج ها مشکالت 

ترخیص و تامین ارز است.

افزایش قیمت بلیت هواپیما، تخلف است

مجوز ترخیص نداریم

مشکل کد تخصیص ارز برای واردات برنج حل شد

92 هزار تلفن همگانی در كشور

ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۵۰ درصد رسید
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کارشناســان یکی از مهم ترین تاثیرات اپیدمی کرونا بر اقتصاد جهانی را 
تسریع تحول در حرکت به سمت جهان دیجیتال عنوان می کنند و معتقدند 
پاندمی اخیر علیرغم همه مشکالت و مصائبی که با خود به همراه داشته و 
دارد اما توانسته قدم مهمی در زمینه جایگزینی تکنولوژیک جهان بردارد.از 
جمله زیر شاخه های مهم و موثر جهان دیجیتال در حوزه خدمات، افزایش 
میزان استقبال و استفاده جوامع از خدمات غیرحضوری و ترجیح خریدهای 
اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ به جای مراجعه فیزیکی برای تامین مایحتاج 
و نیازهای خود است. این مسئله عالوه بر اینکه فواید قابل تاملی در حوزه 
سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خود دارد، نقش مهمی نیز در زمینه 
عدالت در توزیع و بهره مندی از کاالها به همراه داشته است. گرچه در مقایسه 
با سایر کشورها، ایران هنوز نتوانسته به حد قابل قبولی از فروش اینترنتی 
دست پیدا کند و همچنان مردم به روش سنتی نیازها و ملزومات زندگی خود 
را تهیه می کنند اما رفته رفته با گسترش تکنولوژی های جدید و افزایش قابل 
مالحظه میزان دسترسی به فضای وب، شیب تجارت الکترونیک در کشور 

ما نیز صعودی شده است.

قوانینی که بروز نیستند
در این میان آنچه بیش از پیش مانع استفاده از نوین ابزارها برای دادوستد 
الکترونیکی است، وجود قوانین بعضا ناکارآمد و ناقص است که کار را برای 
استارتاپ هایی که قصد فعالیت در این حوزه ها را داشته باشند سخت تر کرده 
است. این معضل که بعضا ریشه در درک نادرست و تاریخ مصرف گذشته از 
امکانات و قابلیت های دیجیتال مارکتینگ دارد، سبب شده تا سیاستگذاران 
نگاه محافظه کارانه تری پیدا کرده و بازار کشور را از روش های جدید فروش 
محصوالت محروم کنند. برای نمونه در حال حاضر براثر بروز نبودن قوانین 
و آئین نامه های فروش، بسیاری از کاالهایی که به راحتی در مغازه ها قابلیت 
خرید و فروش دارند، امکان عرضه در بسترهای آنالین را به دالیلی که قابل 
حل است ندارند. در این رابطه می توان به ممنوعیت فروش برخی مکمل های 
غذایی اشاره کرد که در فروشــگاه ها به راحتی خرید و فروش می شوند اما 
مجوزی برای فروش آنالین ندارند. قرص جوشــان ویتامین ث یکی از این 
کاالهاست که سیاستگذار از فروش آن ممانعت به عمل می اورد و از عرضه آن 
ممانعت می کند. گرچه با جستجوی کوتاه در میان برخی بسترهای فروش 

اینترنتی به راحتی قابل مشاهده است که این اقالم مکمل در برخی پلتفرم ها 
برای فروش عرضه شده اند اما باید دید آیا چنین محدودیتی با توجه به شرایط 
ویژه ای که فروش  اینترنتی در اختیار صاحبان کاال و خدمات قرار می دهد 
الزم است و یا می شود با رعایت برخی استانداردها و آئین نامه ها عرصه را برای 
توزیع آن فراهم کرد؟ در حالی که براساس اخبار منتشر شده، سازمان غذا و 
دارو جلوی فروش این قبیل محصوالت پس از اینکه دیجی کاال اقدام به عرضه  
آنها کرد را گرفت، اما در اسنپ فود عرضه مکمل ها و داروهای غیرنسخه ای 
ماه ها است که مشاهده می شود. در واقع ممنوعیت فروش مکمل هایی که 
نه تنها نیاز به نسخه پزشک نداشــته بلکه دارای عالمت استاندارد بوده در 
فروشگاه های اینترنتی پرمخاطب منجر به ایجاد بستر فروش این کاالها در 

سایر پلتفرم هایی که نظارت پذیری کمتری دارند نمی شود؟

فروش غیرقانونی برخی اقالم مکمل در فروشگاه های معروف
طبق آئین نامه های موجود در خصوص فروش اینترنتی کاالهای غیردارویی، 
تنها برخی داروخانه هایی که از دانشــگاه مربوطه مجوز گرفته باشــند 
می توانند اقدام به عرضه فرآورده های آرایشی ،بهداشتی، مکمل های غذایی 
، شیرخشک و ... غیره نمایند و سایر پلتفرم های فروش آنالین اجازه عرضه 
ندارند. این آئین نامه جدای از فضای محدود و رانتی که در اختیار برخی از 
داروخانه ها برای کسب سود از این طریق قرار می دهد، مشکالت بسیاری 
را نیز هم از جهت احتمال ایجاد ســایت های تقلبی فروش و هم از جهت  
محدودیت های مخاطب در تهیه کاال قرار می دهد و در بیان کلی تر، اجازه 
چرخش اقتصاد دارویی و درآمدزایی داروخانه ها از طریق فروش بر بسترهای 

معروف اینترنتی را نیز سلب می کند.
به عنوان نمونه در فضای متراکم فروش اینترنتی حال حاضر، داروخانه ها 
باید بعضا چند صد میلیون تومان هزینه کنند تا در نهایت شاید بتوانند کاالی 
خود را برای فروش عرضه نمایند و کامال طبیعی است که با توجه به شرایط 
اقتصادی فعلی که بسیاری از داروخانه داران از آن ناراضی بوده و حتی خود 

را در معرض ورشکستگی می بینند، وقوع چنین اتفاقی امکان باالیی ندارد.

استفاده از شیوه های نوین برای فروش محصوالت
بنابراین به نظر می رسد مسئوالن ســازمان غذا و دارو می توانند با بررسی 

مجدد فروش برخی اقالم در بستر سایت های مورد تایید اینترنت که قابلیت 
نظارت پذیری نیز دارند، بخش مهمی از مشکل را حل نمایند. همچنین 
با توجه به گســترش شــیوه های فروش، می توانند مجوزهایی را نیز به 
داروخانه ها برای توزیع کاالهای منتخب در بسترهای موسوم به مارکت 
پلیس )Market Place( بدهند تا از این طریق با داشتن دسترسی های 
خاص به فروشگاه های اینترنتی به راحتی کاالی خود را برای فروش عرضه 
کنند.  در واقع می توان با بازنگری در برخی قوانین، شرایطی را ایجاد کرد که 
ضمن رعایت تمامی نکات بهداشتی، کاالها به ساده ترین شیوه در اختیار 

مخاطب قرار بگیرد.

شانه ساز: ما مخالف فروش اینترنتی نیستیم
در  این رابطه دکتر حبیب اهلل شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اینکه در خصوص فروش اینترنتی برخی کاالها که نیاز 
به نسخه پزشک نداشته و ... بخصوص در شرایط همه گیری کرونا  مشغول 
بررسی هستیم و کارهایی دارد صورت می گیرد گفت: بطور کلی ما مخالف 
فروش اینترنتی نیستیم اما نکته این است که برای این مسئله نیاز داریم 
سازوکارها و ضوابط دقیق در نظر گرفته شود چرا که دارو و شیر خشک و... 
محصوالتی هستند که باید تحت نظارت های خاص بهداشتی نگهداری شده 

و حتی به فروش برسند.
پس برای ما به عنوان دســتگاه نظارتی باید به نحوی از نحوه نگهداری و 
سالمت دارو، اطمینان حاصل شده که پس از آن بتوانیم برای مردم و مصرف 
کنندگان نیز همین اطمینان را بوجود بیاوریم وگرنه اصل تجارت الکترونیکی 
قطعا اتفاق خوبی است ولی باید سازوکار آن را تکمیل کرده تا بتوانیم در همه 

بخش ها رصد، پایش و نظارت کنیم.

لزوم تغییر آئین نامه ها برای تسهیل فروش اینترنتی
براین اســاس می توان امیدوار و متوقع بود که در آینده ای نه چندان دور، 
فروش این قبیل کاالها نظیر فروش کاالهای سوپرمارکتی و فروش غذا و ... 
نیز در بسترهای معتبر اینترنتی رونق گرفته و عالوه بر اینکه حضور فیزیکی 
مردم در داروخانه ها را در شرایط کرونایی حال حاضر کشور کاهش می دهد، 

کمک شایانی نیز به اقتصاد فعاالن عرصه داروخانه ها کند.

استانداردهایدوگانهسازمانغذاودارودرفروشاینترنتیمکملها
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در مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی
شيوه نامه ارزيابی شركتهای دانش بنيان حوزه زيست 

فناوری تدوين شد
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری اقدام به تدوین 
شیوه نامه ارزیابی شــرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری کرد. به گزارش 
معاونت علمی و فناوری،مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برای تعیین چهارچوب ها در هر رشته، از خبرگان و اساتید 

برجسته صنعتی و دانشگاهی آن رشته کمک می گیرد.
بر این اساس، این مرکز اقدام به تبیین شیوه نامه تفصیلی محصوالت حوزه زیست 
فناوری کرده است. بر اساس این معیارهای تفصیلی، شرکت های دانش بنیانی که 
یک محصول فناورانه در حوزه زیست فناوری تولید کرده اند، و خواستار شناسایی 
آن به عنوان یک محصول دانش بنیان هستند، باید به این معیارها توجه کنند. البته 
در همه رشته ها، دو شرط مهم سطح فناوری محصول و طراحی مبتنی بر تحقیق و 
توسعه، از جمله معیارهای تعیین کننده برای تعیین دانش بنیان بودن یک محصول 
هستند. این شیوه نامه به صورت جزئی تر و تفصیلی تر، شرایط دانش بنیان بودن 

محصوالت در حوزه زیست فناوری را مشخص کرده است.

كدام استارتاپ ها در بورس عرضه اوليه  می شوند؟
آنگونه که از ســخنان برخی مســئوالن و گمانه زنی های کارشناسان و فعاالن 
اکوسیستم استارتاپی بر می آید، اگر باالخره پای استارتاپ ها به بازار سرمایه باز 
شود احتماال برای آنها تابلویی اختصاصی در بازار دوم فرابورس گشوده می شود.بر 
اساس قوانین به نظر نمی رسد امکان پذیرش تیم های استارتاپی در بورس و بازار 
اول فرابورس وجود داشته باشد و آنها احتماال به بازار دوم و نزد شرکت های کوچک 

و متوسط فرابورس می روند.

چه شرکت هایی حائز شرایطند؟
مطابق ماده ۹ دســتورالعمل پذیرش در بازار شــرکت های کوچک و متوسط، 

شرکت های حائز شرایط زیر امکان پذیرش در این بازار را خواهند داشت:
۱- جمع حقوق صاحبان سهام آن حداقل ۱ میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیارد 

ریال باشد.
۲- شرکت دارای طرح توجیهی تایید شــده توسط هیات مدیره، مبنی بر وجود 

چشم انداز روشنی از سودآوری فعالیت های خود باشد.
همچنین طبق قوانین فرابورس، خرید سهام در این بازار صرفا توسط اشخاص زیر 

امکان پذیر است:
– گروه اول: کلیۀ اشخاص حقوقی

گروه دوم: سرمایه گذاران نهادی مانند بانک ها و بیمه ها، هلدینگ ها، شرکت های 
سرمایه گذاری و اشخاصی که با خرید سهام شرکت به سرمایه گذار نهادی مذکور 

تبدیل می شوند.

شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه
ظهور چشمگیر استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر را می توان 
ناشی از جمعیت جوان )۵۰ درصد زیر ۳۰ سال، مرکز آمار ایران( و تحصیلکرده 
)سومین رتبه از نظر تعداد دانش آموختگان مهندسی، گزارش شاخص نوآوری 
جهانی( ایران و فراهم بودن زیرساخت های فناوری اطالعات )۸۷.۳۰ درصد ضریب 
نفوذ اینترنت( دانست. ارزش ملی و مزیت کسب و کارهای دانش بنیان نسبت به 
سایر کسب و کارهای ایرانی با شدت گرفتن تحریم های بین المللی بیشتر عیان شد و 
شرکت هایی که محصوالت ضروری و کلیدی مشابه با رقبای خارجی تولید و عرضه 

می کردند جایگاه رقابتی تر و جذاب تری در بازار پیدا کردند.
الزم به ذکر اســت که در این بین شــرکت هایی که دارای کاال و ســرویس های 
غیرضروری بودند و هنوز به مقیاس الزم برای خودکفایی نرسیده بودند و در نتیجه 
وابستگی بیشتری به تزریق سرمایه مداوم -که مســتلزم نگاه مثبت بلند مدت 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی به این صنعت است- داشتند، از این تحوالت به 
شدت آسیب دیدند.متاسفانه شکنندگی صنعت دانش بنیان و وابستگی قابل توجه 
موفقیت این صنعت به دیدگاه مثبت جامعه ســرمایه گذاری، باعث از بین رفتن 
بسیاری از فعاالن بخش های کوچک تر و غیرضروری و دو قطبی یا تک قطبی شدن 
برخی زیرشاخه های صنایع شد. حال می توان گفت با فرض اینکه جایگزینی اقتصاد 
نفتی با اقتصاد دانش بنیان در عرصه کالن اقتصادی مخصوصا در شرایط فعلی یکی 
از اهداف کلیدی برای کشور به حساب می آید، موفقیت کسب وکارهای رهبر در 
حوزه دانش بنیان ضرورتی است که باید مورد توجه همه ذی نفعان، شامل دولت 
و سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های سرمایه پذیر پیش رو، سرمایه گذاران 
و شرکت های خصوصی دانش بنیانی که امید به جذب سرمایه در آینده نزدیک از 
کانال بازار سرمایه دارند، قرار بگیرد.کانال عرضه اولیه سهام در بورس می تواند راهکار 
مناسبی برای جذب سرمایه  استارتاپ های بزرگ باشد. استفاده از ظرفیت بازار بورس 
در زمانی که این بازار با اقبال عمومی و رونق مواجه شده است، می تواند نقطه عطفی 
را در اقتصاد دانش بنیان کشور رقم بزند. این در حالی است که ثبت تاریخچه بد و 
ناصحیح می تواند درست به همین اندازه و حتی بیشتر آسیب زننده و مخرب باشد. 
عرضه اولیه استارتاپ ها، موضوعی مهم و پردامنه است که باید برای اثرگذاری مثبت 
آن بر اکوسیستم، به همه جوانب ماجرا دقت داشت؛ در چهار مطلب با موضوع های 
استارتاپ در بورس، ارزش اســتارتاپ ها، عرضه علی بابا، اوبر و لیفت در بورس و 

استارتاپ ها در فرابورس، به جنبه های دیگری از این مبحث پرداخته شده است.

سقوط شش پله ای هند در فهرست زيست بوم های 
استارتاپی برتر

بر اساس رتبه بندی موسسه StartupBlink در سال ۲۰۲۰، هند با شش پله 
سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه ۲۳ برترین زیست بوم های استارتاپی جهان 
قرار گرفته است. در همین رابطه، شهرهای بنگلور، دهلی نو، مومبای و حیدرآباد 
به ترتیب موفق به کسب رتبه های ۱4، ۱۵، ۲۲ و ۹6 در میان شهرهای استارتاپی 
برتر دنیا شدند. حضور چهار شهر هند در میان ۱۰۰ شهر برتر جهان در حالی است 
که در سال ۲۰۱۹، هفت شهر از این کشور موفق به حضور در این فهرست شده 
بودند. به طور کلی، در فهرست هزار شهر برتر جهان در حوزه استارتاپ، ۳۸ شهر 

از هند قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش StartupBlink، علیرغم پتانسیل بسیار باالی هند در حوزه 
نوآوری و فعالیت های استارتاپی )وجود تعداد زیاد نیروی کار ماهر و متخصص را 
می توان مهمترین مزیت هند در این حوزه دانست(، این کشور همچنان تا وضعیت 
مطلوب فاصله زیادی دارد. عدم وجود زیرساخت های اقتصادی و ارتباطی مناسب 
در اقصی نقاط هند از جمله چالش های اصلی پیش روی شرکت های استارتاپی و 
صاحبان ایده در این کشور می باشد. سرعت اینترنت در هند، علیرغم بهبود نسبی 
طی سالیان اخیر همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر پایین است. 
عدم وجود قوانین شفاف و هماهنگ در برخی از حوزه های اقتصاد دانش بنیان از 
دیگر چالش های استارتاپ های هند می باشد. کارشناسان StartupBlink در 
گزارش خود با اشاره به آینده مبهم اقتصاد در برخی از کشورهای در حال توسعه، بر 
لزوم ارائه خدمات و محصوالتی در سطح استانداردهای جهانی توسط شرکت های 
استارتاپی هند تاکید می کنند. به عبارت دیگر، اکتفای این شرکت ها به بازارهای 
داخلی، مساله ای اســت که می تواند در بلندمدت منجر به حذف آن ها از چرخه 

اقتصاد شود.

اخبار

تاکسیاینترنتیاسنپبهکیشمیرود
جزیرهکیشبهعنوانتازهترینمقصدتاکسیاینترنتیاسنپانتخابشد.شرکتاسنپوشرکتعمران،آبوخدماتکیشبرایراهاندازیتاکسیاینترنتیدرجزیره

کیشتفاهمنامههمکاریامضاکردند.

سهامداران در حالی روزهای 
مانده به انتخابــات آمریکا دِر 
تاالر شیشــه ای را از پاشنه 
درآورده اند که در دومین روز 
هفته، رفت و برگشــتی الک 
پشتی را از نماگر بورس شــاهد بودیم چنانکه هرچند 
شنبه سهامداران خوشحال از رشد اندک بورس و به امید 
بازگشت بازار روز را شب کردند اما روز یکشنبه دوباره با 
عقب نشینی ۲6 هزار واحدی در دل سهامداران رخت 

می شویند. 
 در این روند بازار سرمایه درگیر عوامل متعددی بود که 
بسیاری از آنها فقط در شرایط روانی بازار تاثیرگذار است و 
از لحاظ فاکتورهای بازار اقتصادی و تکنیکالی بازار سرمایه 
جایگاهی ندارد که یکی از آنها انتخابات آمریکاست؛ این 

عامل در حالی مطرح می شود که این سکه دو رو ندارد.
 بســیاری از کارشناســان معتقدنــد بازار ســرمایه با 
گزارش های مالی شرکت ها و همچنین کاهش ارزشی 

که بسیاری از سهم ها داشته به نقطه ایده ال برای خرید 
رسیده است و به زودی ارزش ذاتی سهم ها به ارزش سهم 
می افزاید و این اتفاق بازار سرمایه را دوباره به اوج خواهد 
رساند؛ علی رغم اینکه باید روزهای سبز بورس ایران را 

بیشتر در ایام پیش رو جستجو کرد.
در این میان تازه واردان بورس منتظر یک پالس مثبت 
برای ورود دوباره به بورس هستند؛ این پالس مثبت می 
توانست با سخنان یک مسئول دولتی نیز اتفاق بیفتد که 
شاید در چند ماه گذشته چندی باز نیز تحت تاثیر این 
سخنان این موضوع اتفاق افتاد اما تفاوت سخن با عمل 
باعث شد موج بی اعتمادی به این اقدامات شکل گرفته و 
حاال این پالس را به انتخابات آمریکا گره بزند، حتی شاید 
برخی از این افراد نمی دانند که باید چه شود در انتخابات 
آمریکا تا آنها ســرمایه گذاری کنند.برخی معتقدند که 
انتخاب دوباره ترامپ می تواند باعث رشد بازار سرمایه 
شود هر چند این نظریه توجیهاتی برای اثبات خود دارد 
اما دالیل و نظرات بسیاری از کارشناسان این موضوع را رد 
می کند؛ البته اینکه انتخابات و یا حتی بیماری ها و دیگر 
عوامل جهانی بر این بازارها تاثیرگذار است مورد قبول 

همه بوده اما درصد تاثیرگذاری در نگاه ها متفاوت است.

شوک انتخابات آمریکا به بازارهای سرمایه جهان
در این میان اقتصاد ایران همچون اقتصاد ســایر 
کشــورها از نتجه انتخابات آمریــکا متاثر خواهد 
شد و بازار سرمایه نیز از اقتصاد ایران جدا نیست. 
آنچه عیان اســت این اســت که بازارهای مالی و 

ازجمله بورس در حالت گذر به ســر مــی برند و 
چشــم به راه مهمان بعدی کاخ ســفید هستند. 
این در حالی اســت که روز گذشــته نیــز تمام 
 بورس هــای جهانی در همین دوره برزخ شــاهد 

ریزش بودند. 

نماگر بازار سرمايه با افت 26 هزار واحدی وارد كانال 1.2 ميليون واحد شد

سایه سنگین ترس بر  بورس
بازار سرمايه منتظر نتيجه انتخابات آمريكاست                                                                                                                                   روند خروج پول همچنان ادامه دارد

فضای نااطمینانی در  اقتصاد
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

وقتی تمام مشکالت ما از ناحیه تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا اتفاق می افتد عادی است که مردم ما منتظر نتایج انتخابات آن کشور باشند. بنابراین انتخاب ریاست جمهوری آمریکا روی اقتصاد ما به تبع تاثیر دارد و بازار سرمایه هم از 
اقتصاد ما جدا نیست. نه تنها برای ما، که برای تمام دنیا مساله انتخابات آمریکا یک مساله بسیار جدی است زیرا تفاوت های بین دو رئیس جمهور یعنی »بایدن« و »ترامپ« بسیار زیاد است. 

سیاست بلندمدت این دو گزینه در مقابل ایران به نظر نمی رسد خیلی متفاوت باشد. به همین علت در کوتاه مدت قطعا روی اقتصاد ایران تاثیرات قابل توجهی دارد ولی در بلندمدت هر کدام رئیس جمهور شوند، به آن سمتی که فشار بیشتر 
روی ایران باشد قاعدتا ختم خواهد شد. اگر ترامپ را در نظر بگیرید ایشان در دور اول ریاست جمهوری از برجام خارج شده و انواع تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده و اگر دوباره انتخاب شود قاعدتا همچنان این مشکل عدم توان فروش نفت 
توسط ایران مطرح است. اقتصادی است که باید خود را بدون نفت اداره کند. باید یکی، دو سال تمرین بدون نفت را داشته باشد. امسال، سال دومی بوده که تمرین بدون نفت داشتیم. به نظر می رسد اگر »ترامپ« رئیس جمهور شود، فشاری 

که شاهد هستیم امسال و سال آینده اثر خود را برجا بگذارد و ما سال آینده تقریبا به آن حداقل بهینه قابل قبول که در اقتصادمان که رفتارهای باثباتی را نشان دهد، برسیم. 
اگر »بایدن« رئیس جمهور شود دو سناریو مطرح است. اگر او به برجام برگردد باید یک سری قواعد برجام را بپذیرد. بنابراین نفت ایران باید بتواند دوباره فروخته شود. سوال این است که با شرایط نفت ۳۵ تا 4۰ دالری اگر نفت ایران فروخته شود 
قاعدتا درآمد حاصل از نفت ایران مناسب است و آیا قیمت نفت در جهان پایین تر نمی آید؟ موضوع اصلی این است که آیا دوباره اقتصاد ایران برنمی گردد به آن مشکالت ذاتی خود که یک اقتصاد نفتی وابسته با هزاران مشکل بود؟ پاسخ همه 
این سواالت مثبت است. برمی گردد ولی در کوتاه مدت که نفت در سیستم اقتصاد می چرخد قاعدتا تمایل به واردات و هزینه کرد پول نفت در حوزه هایی که قبال هم خرج می شد یک حالت نئشگی را به اقتصاد ایران برمی گرداند و امتیازهای 
کوتاه مدتی را به اقتصاد ایران می دهد که به نظر می رسد آن احساس کوتاه مدت می تواند در کاهش قیمت کوتاه مدت دالر موثر باشد و زیر ۲۰ هزار تومان هم بیاید. در بازارهای دارایی دیگر هم این کاهش قیمت را شاهد خواهیم بود؛ ولی این 
کاهش قیمت ها عاملی برای کاهش قیمت کاالها و خدمات مصرفی مردم نخواهد بود. پس احساس دوگانه ای در جامعه ما اتفاق خواهد افتاد و این احساس دوگانه یعنی مردم نمی دانند که سرمایه گذاری کنند یا نکنند. این تعلل دامنه رکود 
را بیشتر خواهد کرد. االن شرایط نااطمینانی شدیدی بر اقتصاد حاکم است. به محض اینکه »بایدن« بیاید این احساس کم می شود؛ ولی دوباره عدم اطمینان بازخواهد گشت و این مساله باعث می شود بحران رکود، عدم سرمایه گذاری و.. 
همچنان بر اقتصاد ما مستولی باشد.  در دو حالت نیازمند یک مدیریت قوی در اقتصاد ایران هستیم که زیان ها و مشکالت هر دو اتفاق را به حداقل برساند. حال من از دولتمردان می پرسم: »آیا شما سناریوهای عملیاتی در مقابل هر اتفاقی که 

در انتخابات آمریکا بیفتد طراحی کرده اید؟« انتظار من بر این است که دولتمردان باید سناریوهای قابل قبولی در هر شرایط برای هر اتفاق داشته باشند و به محض آنکه آن اتفاق افتاد، آن سناریو را عملیاتی کنید. 

ناجی شاخص بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه

انتخابات آمریکا بر فضای بازار سرمایه و حتی اقتصاد کشور ما از آنجایی که قدمت ۳۰ ساله نسبت به تحریم ها و محاصره اقتصادی از جانب غرب و به ویژه آمریکا داشته، تقریبا بالتاثیر است از آن جهت که تمام تاثیرهایی که تحریم 
ها باید می داشته از قبل روی اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه ما دیده شده است. اما اینکه شوک انتخاباتی چه تاثیراتی می گذارد به جز آثار روانی ناشی از پرداخته های ذهنی برخی از افراد چیزی نیست. آنها معتقدند اگر جناح ایکس 
برنده انتخابات آمریکا شود ممکن است مراودات اقتصادی و گشایش های اقتصادی حاصل شود که ماحصل این ورود ارز به کشور است و درنتیجه ارز اگر بیاید که عامل محرک اصلی افزایش ها و بازدهی های ابتدای سال ۹۹ بود 
در نتیجه بازار سرمایه هم دچار افت می شود. این یک فرضیه است؛ اما در اصل و اساس آنچه بازار سرمایه را دچار چنین نوساناتی کرده عبارت است از ۱. ذات بازار در دوران گذر به منظور اصالح قیمت سهام و شاخص؛ یعنی ما در 
دوره ای سیر می کنیم که شکل طبیعی حرکت بازار به صورت سینوسی اقتضا می کند که هرازگاهی مستمرا برخالف 4 ماهه ابتدای سال انتظار نداریم که مستمرا منفی شود. دو روز مثبت می شود و یک روز منفی می شود؛ ولی 
در نهایت می بینیم که شاخص از ۲ میلیون و 6۰ هزار واحد به حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد کاهش یافته و حدود ۳۵ تا 4۰ درصد اصالح قیمت داشته است. حرکت بازار توام شده با بحث های انتخاباتی که به ناصحیح و غلط 
تعدادی از کاشناسان این را ساخته و پرداخته تحلیل هایی می بینند که آن انتخابات است که چنین تاثیراتی روی بورس گذاشته در صورتی که این طور نیست. اصل فضای نوسانی ما برمی گردد به بازدهی های پی در پی و بازدهی 
های بیش از اندازه ای که در ابتدای سال بوده و در حال حاضر اصالح می شود. اگر ما کشوری مانند سایر کشورهای  دنیا بودیم که ارتباطاتی در سطح بین الملل و مراودات ارزی با دنیای خارج داشتیم انتخابات آمریکا قطعا روی ما 

تاثیراتی داشت اما در حال حاضر خوشبختانه ما تاثیر خاصی نمی پذیریم. مطمئن باشید که اگر با اعالم نتایج انتخابات آمریکا بالفاصله به مدار اصلی تعادل خودمان در بورس بازخواهیم گشت. 
در بورس بالغ بر ۵۰۰ شرکت بین ۳۰ تا 6۰ درصد اصالح قیمت داشتند. بنابر اصالحات مناســبی که ما در حال حاضر داریم به نظرم در حال حاضر همان دورانی که خیلی ها انتظارات آن را داشتند و دارند را داریم سیر می کنیم. 
مقطع فعلی و یک بازه زمانی میان مدت 6 ماهه در آینده مقطع بسیار مناسبی برای گزینش و چیدن یک پورتفوی سهام مناسب از شرکت های بورسی است. بنابراین در حال حاضر در بازار سرمایه بیش از اندازه سهامداران بدبینانه 
به این بازار نگاه می کنند در حالی که من به جرات می توانم بگویم که تعداد بسیار زیادی شرکت در بورس هستند که به نسبت افت قیمت و قیمت فعلی بسیار ارزنده اند اما چون بازار نگران است و می داند که بازدهی شارپی که 4 
ماهه ابتدای سال داشتیم را ندارد در نتیجه تردید می کنند غافل از اینکه به چشم برهم زدنی این فضای معامالتی و کسب و کار در بورس تغییر جهت می دهد و به راحتی نمی شود این سهام را دستچین کرد. حداکثر تا یک میلیون 

و ۱۰۰ هزار واحد بیشتر انتظار نداریم که شاخص اصالح کند. 
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