
رییس ســازمان هواپیمایی گفت: در نشســت 
مشترک با اعضای کمیسیون عمران مقرر شد که 
سازمان هواپیمایی نشستی را برای آنالیز هزینه 
های ایرالین ها برگزار کرده تا پس از آن، شورای 
عالی هواپیمایی نرخ نامه جدید را اعالم رســمی 
کند. ان شاءاهلل قیمت کنونی بلیت هواپیما کاهش 
خواهد یافــت. به گزارش ایســنا،  تورج دهقانی 
زنگنه رئیس ســازمان هواپیمایی کشور با اشاره 
به برگزاری نشست مشترک با اعضای کمیسیون 
عمران مجلس، رئیس و دبیر انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی، معاون ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و روســای 

شرکت های هواپیمایی، گفت: در نشست امروز 
موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و دغدغه های نمایندگان 

مجلس در این رابطه استماع شد.

قیمت کنونی بلیــط هواپیما کاهش 
خواهد یافت

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نشست 
امروز مقرر شد که ســازمان هواپیمایی نشستی 
را برای بررســی و آنالیز هزینه های ایرالین ها و 
قیمت های درخواستی آن ها برگزار کند تا پس 
از آن، شــورای عالی هواپیمایی نرخ نامه جدید 

پروازهای هوایی را اعالم رســمی کند. ان شاءاهلل 
قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت.

تعیین کف قیمتی از سوی ایرالین ها 
غیرقانونی است

وی با اشاره به تخلف ایرالین ها در باال بردن کف 
قیمت بلط هواپیما، گفت: سازمان هواپیمایی به 
هیچ وجه قائل به کف و سقف قیمتی نیست، ما 
می گوییم که بازار و نظام عرضه و تقاضا باید قیمت 
را تعیین کند. از این رو تعیین کف قیمتی از سوی 
ایرالین ها غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی با 

آن ها برخورد خواهد کرد.

دبیر کانــون بانک های خصوصی و موسســات 
اعتباری گفت: در صورت تعطیلی تهران به دلیل 
شیوع گســترده ویروس کرونا، بانک ها خدمات 
غیرحضوری و الکترونیکی خود را ادامه می دهند 
و پیشنهاد می کنم تا در مناطق بزرگ استان ها 

شعبی از بانک ها به صورت کشیک فعال باشد.  
محمدرضا جمشــیدی در گفت وگو با ایســنا، 
دربــاره احتمال تعطیلــی تهــران و چگونگی 
فعالیت بانک ها، اظهار کرد: تاکنون در این زمینه 
بخشنامه ای به بانک های خصوصی اعالم نشده 
است و ما همیشه طبق ابالغیه های ستاد کرونا 
که از طریق استانداری های هر استان به بانک ها 

اعالم می شود، عمل می کنیم؛  بنابراین، تا زمانی 
که این موضوع از سوی ستاد کرونا مطرح نشود، 

تصمیمات خاصی گرفته نخواهد شد.  
وی افزود: در صورتی کــه تعطیلی تهران اعالم 
شــود، حتما بانک ها هم تعطیل می شوند اما در 
حال حاضر ابالغیه حضور ۵۰ درصدی کارکنان 
تا اوایل آذر ماه اجرا می شــود و تنهــا در موارد 
استثنایی که در منطقه  بزرگی یک شعبه از یک 
بانک وجود دارد و تعداد کارکنــان کمی دارد، 

ناچار هستند تا شعبه را باز نگه دارند.
جمشــیدی ادامه داد: اگر تعــداد کارکنان یک 
شعبه کم باشند، شــعبه یک روز تعطیل و روز 

دیگر فعال خواهد بود. در حال حاضر هم برخی 
از شــعب روزهای فرد یا زوج تعطیل هستند و 
فعالیت آن را شــعبه نزدیک بــه آن بانک انجام 

می دهد.  
وی در پایان با بیان اینکه تمام خدمات بانکی که 
الکترونیکی انجام می شود، حضوری هم صورت 
می گیرد، تاکید کرد: اگــر در موارد ضروری غیر 
از این باشــد، آن بانک دارد کوتاهی می کند اما 
توصیه ما این است تا بیشتر فعالیت ها الکترونیکی 
انجام شــود، زیرا هم از هزینه رفت وآمد کاسته 
می شود و هم کارمزد این نوع خدمات از خدمات 

حضوری کمتر است.  

معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده 
گذاری مرکزی جزئیات ارائــه کارت اعتباری به 
مشموالن سهام عدالت را اعالم کرد. علیرضا ماهیار 
با بیان این که اکثر صاحبان سهام عدالت از اقشار 
آسیب پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: هدف مهیا 
کردن فرصتی برای نگهداری این سهام در عین 
برخورداری از منافــع آن و جلوگیری از فروش 

زودهنگام سهام عدالت برای مشموالن است.
وی ادامه داد: به همیــن دلیل طرح ارائهی کارت 
اعتباری به مشموالن سهام عدالت پیش بینی شد. 

طراحی این برنامه ریزی بر مبنای ارتباط بین بازار 
پول و بازار سرمایه  است و سعی شده همه مراحل 

و ابعاد حقوقی آن به طور کامل دیده شود.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده 
گذاری مرکزی با تاکید بر این که در مدل سنتی 
فرد باید به مجموعه سپرده گذاری مرکزی مراجعه 
و ســهام خود را وثیقه می کرد، اظهــار کرد: اما 
برای سهام عدالت ســازوکار کامال الکترونیکی 
و برخط دیده شــده و فرد یا وثیقه گذار از طریق 
درگاه الکترونیــک بانک ها درخواســت خود را 

ارسال می کند و پس از آن سرویس ها و تبادالت 
اطالعاتی بین شرکت ســپرده  گذاری مرکزی و 

بانک ها برقرار می شود.
ماهیار در ادامه با تاکید بر این که براساس ارزش 
دارایی سهام عدالت به ســهامدار تسهیالت داده 
می شود، توضیح داد: برخی از بانک ها طرح را در 
قالب اعطای کارت اعتبــاری دیده اند و برخی از 
بانک ها در صدد این هستند که یکی از حساب های 
مشتری را شارژ کنند و سهامدار بتواند از تسهیالت 

مربوطه در بانک ها برخوردار شوند.

در مهرماه امســال ۱۱ هزار و ۵۷۷ فقره گشت 
مشترک بازرســی از بازار انجام شــده که منجر 
به تشکیل ۴۹۴۳ پرونده تخلف به ارزش حدود 

۱۱۰۰ میلیارد ریال شده است.
بیش از ۱۱ هزار گشــت مشــترک بازرسی در 
مهرماه امسال انجام شده که در قالب آن، ۵۰۰۰ 
پرونده بــه ارزش ۱۱۰۰ میلیارد ریال تشــکیل 
شده است. سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها در زمان مورد اشاره ۳۵ درصد از گشت 
های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه ها 

و ۱۸ درصد را بــا ادارات کل تعزیرات حکومتی 
انجام داده اند.

در عین حال، ۱۴ درصد گشــت های مشــترک 
با دانشــگاه های علــوم پزشــکی، دو درصد با 
ادارات کل اســتاندارد، یک درصد با ادارات کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 و ۳۰ درصــد باقی مانده با ســایر دســتگاه ها 

انجام شد.
از مجمــوع پرونده هــای تخلف متشــکله، ۲۹ 
درصد مربوط به گشــت با ادارات کل تعزیرات 

حکومتی،۲۷ درصد مربوط به گشــت مشترک 
با اتــاق اصنــاف و ۴۴ درصد مربوط به ســایر 
دســتگاه های ذیربط اســت و در همین راستا، 
تعــداد گشــت های مشــترک برگزار شــده با 
ادارات کل تعزیــرات حکومتــی ۲۰۷۹ فقــره 
بوده کــه منجــر بــه تشــکیل ۱۴۱۱ پرونده 
شــده اســت. همچنین ۴۰۳۷ گشت مشترک 
بازرســی بــا اتحادیه هــا و اتاق هــای اصناف 
 برگزار شــد که در همین راســتا ۱۳۱۳ پرونده 

تشکیل شد.

با اعالم خبر پیروزی جو بایدن، ارزش دالر مقابل همتایانش تقویت 
شد. به گزارش ایسنا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از کش و 
قوس های فراوان در حال رسیدن به ایستگاه پایانی است و جو بایدن- 
معاون اول دوره اوباما و نامزد حزب دموکرات موفق شد با عبور از ۲۷۰ 
رای الکترال الزم، رییس جمهور جدید آمریکا لقب گیرد. بایدن با فتح 
ایالت کلیدی پنسیلوانیا و نیز نوادا اکنون ۲۹۰ رای الکترال دارد. شمار 
زیادی از رهبران جهان پیروزی وی را در انتخابات تبریک گفته اند که 
در این بین اروپایی ها از انتخاب وی بیش از سایرین استقبال کرده و 
انتظار می رود شاهد دور جدیدی از مناسبات بین آمریکا و کشورهای 

اروپایی باشیم.
از طرف مقابل اما دونالد ترامپ- هنوز حاضر به پذیرش شکست در 
انتخابات نشده و تهدید کرده است کار را به دادگاه عالی می کشاند. 
ترامپ و تیم حقوقی وی دموکرات ها را به تقلب سازمان یافته متهم و 
درخواست بازشماری آرا را در پنج ایالت مطرح کرده اند که تاکنون در 
سه ایالت این درخواست رد شده است. مقامات ایالت جورجیا اعالم 
کرده اند با توجه به اختالف اندک آرای طرفین، آرا در این ایالت مجددا 
بازشماری خواهد شد هر چند بعید است اتفاق جدیدی در نتیجه 

انتخابات رخ دهد. نتایج هنوز در سه ایالت اعالم نشده است. 
جو مانیمبو تحلیلگر ارشد ارزی در موسسه وسترن یونین بیزینس 
سولوشنز- گفت: یک چیز واضح این است که به آهنگ رشد اقتصادی 
آمریکا در ماه های اخیر افزوده شده است اما دولت جدید کار دشواری 
را برای احیای اقتصاد و بازگرداندن شرایط به زمان قبل از آغاز همه 

گیری خواهد داشــت. کرونا کماکان اصلی ترین ریسک بر سر راه 
اقتصاد آمریکا و جهان محسوب می شود و دستیابی به یک واکسن 
موثر، احتماال تنها راهی خواهد بود که به این کابوس پایان می دهد و به 
کسب و کارها این امکان را می دهد که با حداکثر ظرفیت خود نسبت 

به از سرگیری فعالیت های اقتصادی اقدام کنند. 
هرچند که آمارهای جدید منتشر شده نشان می دهند اقتصاد اروپا در 
حال بازگشت به روزهای خوب قبل از آغاز کرونا است اما افزایش شدید 
مبتالیان و قربانیان به این ویروس مرگبار در قاره سبز بار دیگر باعث 
افزایش نگرانی ها از تکرار عملکرد کابوس وار تابستان شده است. هم 
اکنون شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه با هدف جلوگیری 
از شیوع بیشتر این ویروس قرنطینه های سراسری اعالم کرده اند و 
احتماال در صورت تداوم شرایط فعلی شاهد اعمال محدودیت هایی 

بر فعالیت کسب و کارها نیز خواهیم بود.  
مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش اولیه خود از رشد اقتصادی کشورهای 
اروپایی در سومین فصل سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که بر این اساس 
متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو 
اتحادیه اروپا به ترتیب مثبت ۱۲.۷ درصد و مثبت ۱۲.۱ درصد بوده 
است که این رشد در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه قبل در منطقه 
یورو ۳۴.۵ درصد و در سطح اتحادیه اروپا ۳۴.۳ درصد افزایش پیدا 
کرده است. این بهترین عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی از زمان 
تاسیس اتحادیه اروپا محسوب می شود.  هم چنین رشد اقتصادی در 
دوازده ماه منتهی به سپتامبر در سطح منطقه یورو به طور متوسط 

منفی ۴.۳ درصد ودر سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط منفی ۳.۹ 
درصد بوده است. مرکز آمار آلمان در گزارشی اعالم کرد بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۲ درصد بزرگ 
شده که این رشد، بهترین رشــد اقتصادی آلمان در طول یک دهه 
اخیرمحسوب می شود. هم چنین در مقایسه با رشد مشابه فصل قبل 

نیز رشد اقتصادی ۱۴.۳ درصد بیشتر شده است.
سرعت نگران کننده شیوع کرونا به ویژه در اروپا بار دیگر معامله گران 
را به وحشت انداخته و اکنون زمزمه هایی از بازگشت قرنطینه های 
سراسری در قاره سبز به گوش می رسد. در آمریکا، لهستان، فرانسه، 
آلمان و انگلیس رکوردهای جدیدی از ثبت مبتالیان روزانه گزارش 
شده و شمار قربانیان نیز مجددا در حال بازگشت به پیک های ثبت 
شده قبلی است. مقامات بهداشتی در دانمارک با صدور بیانیه ای اعالم 
کردند به دنبال کشف رابطه مستقیم بین انتقال ویروس کرونا از سمور 
و واسو به انسان تصمیم گرفته اند صدها هزار حیوان را با هدف کاهش 
سرعت شیوع کرونا بکشند که این مساله با انتقادات شدید فعاالن 
حقوق حیوانات مواجه شــده است. انگلیس پس از مشاهده جهش 
کرونا در دانمارک اعالم کرد ورود اتباع دانمارکی به خاک این کشور تا 

طاالع ثانوی ممنوع اعالم  می شود. 
تاکنون بیش از ۵۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۷۶ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۹۳۸ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۲۴۲ هزار و ۸۷۷ نفر، برزیل با ۱۶۲ هزار و ۵۳ نفر، هند با 

۱۲۶ هزار و ۱۳۴ نفر، مکزیک با ۹۴ هزار و ۳۲۳ نفر و انگلیس با ۴۸ 
هزار و ۸۸۸ نفر بوده است.

شدت گرفتن سرعت شــیوع کرونا باعث شده اســت تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا 
جایی که روز ششم نوامبر با ثبت ۹۲۰۵ فوتی در یک شبانه روز رکورد 
قبلی را که مربوط به روز هفدهم آوریل با ۸۵۳۰ قربانی بود، شکست. 
 بانک مرکزی انگلیس از برنامه ریزی برای تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند 
نقدینگی به بازارهای مالی این کشور خبر داد. این بسته نقدینگی 
حمایتی کم سابقه در شرایطی اعالم می شود که نرخ بهره نیز در یکی 
از پایین ترین سطوح تاریخی خود قرار دارد و طبق اعالم بانک مرکزی 

انگلیس این نرخ در محدوده ۰.۱ درصدی فعلی حفظ خواهد شد.  
بانک مرکزی انگلیس با صدور بیانیه ای اعالم کرده اســت شرایط 
اقتصادی این کشور دشــوارتر از چیزی خواهد بود که پیشتر تصور 
می شد و رسیدن به توافق تجاری با اتحادیه اروپا هم در حوزه رشد 
اقتصادی و هم در حوزه توازن بخشی بیشــتر به تراز تجاری مفید 
خواهد بود. این بانک متوسط تورم انگلیس در فصل زمستان را ۰.۵ 
درصد پیش بینی کرده و افزوده است تحقق تورم دو درصدی هدف 

گذاری شده در سال جاری محقق نخواهد شد.  
در هشداری مشابه، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه 
ای مشابه از تداوم شرایط دشوار اقتصادی کنونی خبر داده و افزوده 
است بازگشت میزان تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به سطوح 
پیش از بحران کرونا احتماال تا سال ۲۰۲۳ به طول خواهد انجامید. 

والدیس دومبروفسکیس- نایب رییس کمیسیون اروپا گفت: باید 
توجه داشت که احتمال شــروع موج جدید همه گیری کرونا کامال 
جدی است و این ویروس اصلی ترین چالش بر سر راه اقتصاد ما در 

کوتاه مدت خواهد بود.

شاخص دالر
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱۲ درصد افزایش نسبت به 
روز گذشته در سطح ۹۲.۲۹۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 
سوئیس نیز معادل ۱.۱۱۱ دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب 
ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۳۱۵ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۹ درصد پایین 

رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۷ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۰۵ درصد افزایش 
به ۱۰۳.۳۷۹  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به 
ازای ۱.۳۷۷ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۶۰۹ 

یوان چین اعالم شد.
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دالالن بازار ارز نگران ورود نقدینگی به بورس هستند
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عمیق  تر شدن  رکود   بنگاه های  اقتصادی
گزارش   مرکز   پژوهش های   اقتصادی   اتاق   ایران  ، حاکی   از   کاهش   فعالیت   بنگاه هاست

در حالی آمارهای منتشر شده از سوی دولت از رشد 
۵۰ درصدی پرداخت تســهیالت حمایتی به کسب 
و کارهای آسیب دیده طی یک ماه گذشته خبر می 
دهد که بسیاری از اصناف و فعاالن اقتصادی از روند 
پرداخت این وام ناراضی بوده اند و اقدامی برای دریافت 
این تسهیالت انجام نداده اند.  به گفته مجتبی صفایی، 
نائب رئیس دوم رئیسه اتاق اصناف ایران، ۶۰ درصد 
مشموالن دریافت وام کرونایی از این تسهیالت ناراضی 
هستند و درصد بسیار کمی از مشمولین برای دریافت 
وام اقدام کرده اند. به دلیل شــیوع کرونا شاهد از بین 
رفتن مشاغل روزمزد و زیان کارگاه های متعدد بودیم. 
این مقوله باعث تعطیلی کارگاه ها و بیکاری افراد شد. 
در این شرایط برخی از افراد توانستند از سازمان های 

مربوطه وام دریافت کنند...

در پی برخی اتفاقات و تغییر پارامترهای موثر در 
قیمت خودرو، این کاالیی که طی یکی دو ســال 
اخیر دیگر از کاالی مصرفی خارج شده و به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شده است، از یکی دو هفته اخیر 
روند نزولی در پیش گرفته اســت و حال با شیب 
تندی مســیر کاهش قیمت ها را طی می کند که 
سبب نگرانی بســیاری از دالالن خودرو از بابت 
ضرر احتمالی شده اســت.به گزارش ایسنا، حال 
و هوای این روزهای بازار خودرو در ســایه برخی 
پارامترها دچار دگرگونی شــده اســت. کاهش 
نرخ ارز به عنوان اصلی تریــن پارامتر تاثیرگذار، 
انتخابــات آمریکا، رونــد متــداول فروش های 

خودروسازان در قالب پیش...
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ماندگاریگرانی
دربازارکاالهایمصرفی

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

سیگنال بورس 
در پساترامپ 

تسهیالت دولت 
کارایی ندارد

وابستگی اقتصاد 
به دالر 

با پیروزي جنــاح رقیب در 
انتخابات آمریــکا و باخت 
تحقیرآمیز رئیس جمهور 
زورگــو، جنــگ طلــب و 
پوپولیست فعلي آمریکا، تا حد زیادي یکي از عناصر 

مهم اثرگذار بر اقتصاد...

  علیرضا عباسی، اقتصاددان

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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اقتصاد2
ایران وجهان

ایمپاسکو موفق به کسب جایزه 
۳ ستاره پیشروان بهره وری شد

در هفتمین دوره جایزه ملی بهره وری معدن و صنایع 
معدنی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موفق به 

کسب جایزه ۳ ستاره در بخش پیشروان بهره وری شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، صبح امروز هفتمین همایش جایزه ملی بهره وری 
معادن و صنایع معدنی ایران به صورت آنالین، توسط 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
از ۲۵ شرکت بهره ور و ۹ پروژه بهره وری تقدیر شد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، این شرکت مسیر بهره وری خود را از سال ۹۷ در 
بخش آغازگران بهره وری شــروع کرد و در سال جاری 
توانست با یک جهش چشــمگیر و  ۳ پله رشد جایزه 
۳ ســتاره در بخش پیشــروان بهره وری را از آن خود 
کند.مجتمع های ســرب و وری انگوران، کک سازی و 
پاالیش قطران زرند، ســنگ آهن فالت مرکزی و البرز 
مرکزی نیز به عنوان مجتمع های تابعه شــرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران در هفتمین دوره جایزه ملی 
بهره وری معدن و صنایع معدنی موفق به کسب جایزه 
۳ ستاره در بخش پیشــروان بهره وری شدند.مجتمع 
طالی موته نیز به عنوان یکی دیگر از مجتمع های تابعه 
ایمپاسکو توانست جایزه ۴ ستاره را در بخش پیشروان 
بهره وری دریافت کند.گفتنی است شرکت آلومینای 
جنوب و میدکو تندیس برنزی این همایش را در بخش 
پیشــتازان بهره وری دریافت کردند.الزم به ذکر است 
جایزه ملی بهره وری معدن و صنایع معدنی ایران در ۳ 
بخش آغازگران، پیشروان و پیشتازان هر ساله از سوی 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

برگزار می شود.

صالح آبادی: 
سیاست بانک توسعه صادرات ارائه 

بسته خدماتی به مشتریان است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه 
سیاست ما ارائه پکیج و بسته خدماتی است، گفت: 
بانک توســعه صادرات بدنبال آن است که همانند 
اعطای تسهیالت، در بخش خدمات نیز در خدمت 
مشتریان باشد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی روز »شــنبه 
هفدهم آبان ماه« در نشست اتاق فکر اعضای هیات 
مدیره، معاونین و برخی از روســای شعب این بانک 
درباره صدور ضمانت نامه هــای داخلی که به صدور 
وبینار برگزار شــد، با بیان این مطلب افزود: اگر یک 
مشــتری از بانک توســعه صادرات ایران تسهیالت 
تلفیقی با نرخ 1۴.۵ درصــد دریافت می کند، انتظار 
داریم که خدمات و تعهدات خود را نیز از طریق بانک 
توسعه صادرات انجام دهد.وی با بیان اینکه در ارائه 
خدمات و اعطای تســهیالت به مشــتریان خوش 
حساب محدودیتی نداریم، تصریح کرد: به کمیته های 
اعتباری مراکز اختیاراتی برای پذیرش سپرده نقدی 
و ودیعه از مشــتریان جهت صدور ضمانت نامه های 
ریالی داده ایم و در صورتی که حســاب های مشتری 
نزد بانک دارای میانگین وزنی مناســبی باشد، این 
موضوع می تواند برای صدور ضمانت نامه های ریالی 
لحاظ شود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به 
افزایش سقف تسهیالت به مشتریان با ارائه اظهارنامه 
مالیاتی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مدیره، سقف 
تسهیالت به مشتریان با ارائه اظهارنامه مالیاتی از یک 
میلیارد تومان به سه میلیارد تومان افزایش یافته و 
این موضوع را می توانیم بــه ضمانت نامه های ریالی 
نیز تعمیم دهیم. براین اساس صادرکنندگان ُخردی 
که مشتری بانک توسعه صادرات هستند، می توانند 
با ارائه اظهارنامه صادراتی خود و به شــرط بازگشت 
کامل ارز حاصل از صادرات، تا سقف سه میلیارد تومان 

ضمانت نامه  ریالی دریافت کنند.

قرارداد توسعه دانشگاه خاتم در 
ناحیه نوآوری پردیس منعقد شد

قرارداد واگذاری زمین در پارک علم و فناوری پردیس 
به دانشگاه خاتم، به مساحت 1۷ هکتار در فاز نخست 
و تفاهم نامه ی واگذاری ۳0 هکتار دیگر در فاز های 
آتی، جهت ساخت و توســعه ی فضاهای آموزشی، 
پژوهشی و رفاهی برای دانشــجویان منعقد شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی این قرارداد 
که در مراسمی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور، مجید قاسمی رییس دانشگاه 
خاتم و مهدی صفاری نیا رییس پارک علم و فناوری 
پردیس منعقد شد، مجموعه ی آموزشی، تحقیقاتی، 
پژوهشــی و فناوری دانشــگاه خاتم، تحت عنوان 
پردیس کارآفرینی رقابت پذیر، با سرمایه گذاری بانک 
پاسارگاد، در فاز ۴ پارک علم و فناوری پردیس احداث 
خواهد شد. این مجموعه با 10 دانشکده، هر یک در 
۵ گروه آموزشی، پذیرای 10 هزار دانشجو در مقاطع 
مختلف کارشناســی و تحصیالت تکمیلی خواهد 
بود. مرکز تحقیقات و فناوری فعالیت های نوبنیان با 
ظرفیت یک هزار پژوهشگر، کتابخانه های تخصصی، 
سالن آمفی تأتر مرکزی پردیس، سالن هایی جهت 
برگزاری آزمون های بین المللی و مجتمع های ورزشی، 
خوابگاهی، پذیرایی و رفاهی از دیگر بخش های این 
مجموعه خواهند بود.گفتنی اســت در حال حاضر 
دانشگاه خاتم با حمایت بانک پاسارگاد و بهره مندی 
از حضور اســتادان بنام و همچنین فضا و تجهیزات 
آموزشی به روز و پیشرفته، در زمره ی دانشگاه های 

مطرح کشور است. 

خبر

مرکز پژوهش های اقتصادی 
اتاق ایران ســیزدهمین دوره 
شامخ کل اقتصاد را برای مهر 
1۳۹۹ معــادل ۴۴.۴۷ واحد 
اعالم کرد که نســبت به ماه 
قبل ۲.۳۹ واحد کاهش نشــان می دهد. رشــد قیمت 
مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای تولید همچنان در 
مهرماه نیز چالش اصلی فعالیت های اقتصادی بوده اما این 
بار کاهش فروش نیز به عنوان چالشی جدید به مشکالت 
آنها اضافه شده اســت.مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق 
ایران، شــاخص شــامخ کل اقتصاد در مهر 1۳۹۹ را با 
۲.۳۹ واحد کاهش نسبت به ماه قبل ۴۴.۴۷ واحد اعالم 
کرد. بر اســاس داده های تجمیع شده در گزارش شامخ، 
در مهر امسال بار دیگر شــاخص قیمت خرید مواد اولیه 
و لوازم خریداری شــده برای تولید رکوردشکنی کرده 
و به بیشــترین مقدار خود طی 1۳ ماهه گذشته رسیده 
است.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شاخص مدیران 
خرید )PMI( موسوم به شامخ از مهرماه 1۳۹۷ توسط 
مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران محاسبه و منتشر 
می شــود و در مهر امسال ســیزدهمین دوره شامخ کل 
اقتصاد و بیســت و پنجمین دوره شــامخ بخش صنعت 
از ســوی این مرکز منتشر شده اســت. در گزارش اخیر 
مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران، عدد شــامخ کل 
اقتصاد )۴۴.۴۷( وضعیت رکود در فعالیت اکثر بنگاه های 
اقتصادی به خصوص در بخش های خدمات و کشاورزی 
را نشــان می دهد و حاکی از این اســت کــه در این ماه 
نسبت به شــهریور، کاهش در فعالیت بنگاه ها با شدت 

بیشــتری ادامه دارد.همچنین در مهر امسال، شاخص 
قیمت خرید مواد اولیــه یا لوازم خریداری شــده برای 
تولید به ۹۳.1۷ واحد رســیده که باالترین رقم در طول 
دوره استخراج شامخ کل اقتصاد است و بار دیگر رکورد 
بیشــترین مقدار خود طی 1۳ ماهه گذشته را شکسته 
است.از سوی دیگر، بررســی ها نشان می دهد تنگناهای 
موجود برای فعالیت های اقتصادی باعث شــده شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز نسبت به 
ماه قبل کاهش پیدا کند و به ۴۴.۵1 برسد. این کاهش 
عمدتاً به دلیل کاهش اســتخدام در بخش خدمات بوده 
که در بحران کرونا با بیشترین آسیب مواجه بوده است.از 

دیگر نکات شامخ کل اقتصاد در مهر 1۳۹۹، تداوم روند 
کاهشی شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات بوده که 
در این ماه به ۴1.8۵ واحد رسیده است. طبق اعالم فعاالن 
اقتصادی، این کاهش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت ها و 
 در پی آن کاهش سفارش ها بوده است.مرکز پژوهش های

 اقتصادی اتاق ایران، شــاخص مدیران خرید صنعت در 
مهرماه را نیز ۵۲.۲۲ واحد اعالم کرده که نســبت به ماه 
قبل اندکی کاهــش دارد. اطالعات مربوط به بیســت و 
پنجمین دوره شامخ صنعت حاکی از این است که در مهر 
امسال به غیراز موجودی مواد اولیه خریداری شده، سایر 
زیرشاخص های اصلی تعیین کننده شامخ صنعت وضعیت 

بهتری نســبت به ماه قبل دارند.در مهر امسال، شاخص 
موجودی مــواد اولیه خریداری شــده در بخش صنعت 
به ۳۷.۴6 واحد رســیده و با افزایش شیب روند کاهشی 
خود طی 6 ماه گذشــته به کمترین مقدار رسیده  است.
همچنین قیمت مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت 
به ۹۴.8۲ واحد رســیده که بیشترین مقدار طی ۲۵ ماه 
گذشته )از شــروع طرح تاکنون( بوده است. به تبع رشد 
قیمت مواد اولیه خریداری شده، شاخص قیمت فروش 
محصوالت تولید شده نیز در مهرماه به ۷۴.81 رسیده که 

باالتر از شهریور است.
در این میان، کمبود مواد اولیه از یک سو و نوسانات شدید 
قیمتی از سوی دیگر باعث شــده تا تولیدکنندگان مواد 
اولیه موردنیاز را در قیمت های بسیار باال تأمین کنند و 
برای جبران این مســئله، قیمت فروش خود را افزایش 
دهند؛ اما هم زمان به واسطه کاهش ســفارش ها و افت 
فروش، عماًل تحقق هزینه تمام شــده از این محل نیز با 

مشکالتی مواجه شده است.
به طورکلی کمبود مواد اولیه و افزایش شــدید قیمت ها 
در بخش صنعت که منجر بــه افزایش در قیمت فروش 
محصوالت تولید شده نیز شده اســت. در مهرماه همه 
تولیدکنندگان یک صدا از افزایش شــدید و نابســامانی 
قیمت ارز و کمبود مواد اولیه موردنیاز خود و همچنین 
قوانین مخل کسب وکار شــکایت داشتند و این موضوع 
منجر به توقف برخی از خطوط تولید شده است. گرچه 
ازنظر اکثر فعاالن اقتصادی به علت نوسانات شدید قیمتی 
شــرایط حتی برای ماه آینده قابل پیش بینی نیســت؛ 
بااین حال هم زمان بــا برگزاری انتخابــات امریکا کمی 
انتظارات خوش بینانه نسبت به افزایش فعالیت ها در ماه 

آینده وجود دارد.

گزارش   مرکز   پژوهش های   اقتصادی   اتاق   ایران  ، حاکی   از   کاهش   فعالیت   بنگاه هاست

عمیق  تر شدن  رکود   بنگاه های  اقتصادی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
روحانی: دولــت آینده آمریکا 
اشتباهات گذشته را جبران کند

رییس جمهــوری از دولت آینــده آمریکا از 
فرصت پیش آمده برای جبران اشــتباهات 
گذشته استفاده کند و تصریح کرد: جمهوری 
اســالمی ایران، همواره به تعهــدات خود در 
صورت رعایت مسئوالنه از سوی همه اطراف 
تعهد، پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را 
راهبرد خود می داند.به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
والمسلمین حســن روحانی روز یکشنبه در 
یکصد و هفتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت اظهار داشت : اینک فرصتی 
برای دولت آینده امریکا پیش آمده است که 
اشتباهات گذشته را جبران کند و با احترام به 
قواعد جهانی، به مســیر پایبندی به تعهدات 
بین المللی، بازگردد.رییس جمهوری افزود: 
جمهوری اســالمی ایران، همواره به تعهدات 
خود در صورت رعایت مسئوالنه از سوی همه 
اطراف تعهــد، پایبند بوده و تعامل ســازنده 
با جهــان را راهبرد خــود می داند.روحانی با 
تاکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران در جنگ 
اقتصادی تحمیل شده توسط دولت آمریکا، 
اظهار داشت: مردم ایران با مقاومت قهرمانانه 
خود در برابر جنگ تحمیلی اقتصادی، اثبات 
کردند که سیاست فشــار حداکثری امریکا 
محکوم به شکست اســت.رییس جمهوری 
تصریح کرد: اینک زمان آن است که در سایه 
همکاری و هم افزایی ایران و همسایگان، شاهد 
ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه باشیم و مسیر 
ثبات و رشد اقتصادی کشور، با قوت و سرعت 
هرچه بیشتر ، پیموده شود.  روحانی با اشاره 
به برنامه های اقتصادی دولت تاکید کرد: در 
شــرایط رو به بهبود اقتصادی  دولت با اتخاذ 
سیاست های متناسب مالی و کنترل و هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید و توســعه سرمایه 
گذاری ، تقویت ارزش پــول ملی و کمک به 
تولید ملی و رشــد اقتصادی کشور را با قوت 
دنبال می کند.رییس جمهور همچنین در این 
جلســه وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای 
ارتقای انضباط مالی و بودجه ای، فروش سهام 
و دارایی های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی 

دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

دالر ۰۰۳۲ تومان ارزان شد
 صراف ها: همه فروشنده هستند؛ 

خریدار نداریم
دالر درحالی طی روزهای گذشــته ریزشی شده 
و مدام در حال عقب نشینی اســت که نسبت به 
چهارشــنبه هفته قبل ۷ هزار تومان و نسبت به 

دیروز ۲۳00 تومان کاهش یافته است.
به گزارش تســنیم، در ادامه روند کاهش نرخ ارز، 
روز گذشته نرخ فروش دالر در صرافی های رسمی 
تا ۲۲ هزار و ۹00 تومان ســقوط کرد. همچنین 
نرخ دالر در بازار متشکل ارزی نیز وارد کانال ۲۲ 
هزار تومان شده است.در بازار آزاد و بین دالل های 
خیابان فردوســی نیز کاهش قیمت ارز محسوس 
است، دالر دیروز در بازار آزاد ۲۵ هزار و ۵00 تومان 
قیمت خورده بود ولی صبح روز گذشته با کاهش 
۲۳00 تومانی به ۲۳ هزار و ۲00 تومان رسید.در 
چند روز گذشته ارزش ریال تا ۳0 درصد تقویت 
شده اســت و با تداوم کاهش نرخ ارز، این درصد 
افزایش خواهد یافت.سیر نزولی قیمت ها در حالی 
در بازار ارز از عصر چهارشنبه 1۴ آبان ماه آغاز شده 
و همچنــان ادامه دارد که قیمــت دالر با کاهش 
حدود ۷ هزار تومانی همراه بوده و دالر از ۳0 هزار 
تومان ظهر چهارشنبه به ۲۳ هزار تومان در صبح 
روز گذشته یکشنبه 18 آبان رسیده است.مهمترین 
عامل تأثیرگذار در بازار ارز از دیدگاه فعاالن حاضر 
در خیابان فردوسی، چشــم انداز مثبت به آینده 
بازار است؛ از آنجایی که از ماه قبل بازار به انتخابات 
امریکا چشم دوخته بود و براساس نظرسنجی های 
قبل از انتخابات جهت گیری ارز مشخص می شد 
با نهایی شدن گزینه ریاســت جمهوری آمریکا، 
ســناریوهای بدبینانه برای آینده کنار رفته و بازار 
با امیدواری به آینده شاهد ریزش قیمت هاست.
ادامه سیر نزولی قیمت ها در بازار ارز موجب شده 
تا هر روز بر تعداد فروشنده های بازار اضافه شود؛ 
روز گذشــته نیز طبق اذعان صراف های خیابان 
فردوسی همه در بازار فروشنده هستند و خریداری 
برای دالر وجود ندارد.بازاری ها پیش بینی کرده 
اند که در صورت ادامه همین روند به زودی شاهد 
دالر ۲0 هزار تومانی در بازار خواهیم بود؛ به گفته 
فعاالن ارزی قیمت ارز با شیب مالیم کاهش خواهد 
یافت و همین امر موجب تخلیه تقاضای کاذب و 

سوداگری از بازار می شود.

اخبار
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در پی برخــی اتفاقات و تغییر پارامترهــای موثر در قیمت 
خودرو، این کاالیی که طی یکی دو سال اخیر دیگر از کاالی 
مصرفی خارج شده و به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است، 
از یکی دو هفته اخیر روند نزولی در پیش گرفته است و حال 
با شیب تندی مسیر کاهش قیمت ها را طی می کند که سبب 
نگرانی بسیاری از دالالن خودرو از بابت ضرر احتمالی شده 
است.به گزارش ایسنا، حال و هوای این روزهای بازار خودرو در 
سایه برخی پارامترها دچار دگرگونی شده است. کاهش نرخ 
ارز به عنوان اصلی ترین پارامتر تاثیرگذار، انتخابات آمریکا، 
روند متداول فروش های خودروسازان در قالب پیش فروش 
و فروش فوق العاده، آمار افزایشی تولید خودرو و همچنین 
عذرخواهی وزیر صنعت، معدن و تجــارت )صمت( از بابت 
وضعیت صنعت، بازار و کیفیت خودرو و همچنین با وعده ی 
افزایش تولید و شکستن انحصار خودرو، سبب شده تا ریزش 
قیمت ها که از چند هفته پیش آغاز شــده بود، این روزها با 
شیب تندی که به سبب نرخ ارز رخ داده است، در سراشیبی 
قرار گیرد.رزم حسینی، وزیر صمت در حاشیه سفر اخیر خود 
به استان کرمان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان، 
ضمن تاکید براینکه هر ایرانی حق دارد خودروی با کیفیت و 
با قیمت مناسب سوار شود و همچنین با بیان اینکه در دوران 
فراوانی ارز نیز نتوانستیم خودروی مناسب به مردم تحویل 
داده و با حمایت ها بی جا از دو شــرکت دولتی و انحصار در 
این دو شرکت، هرگونه دخالتی در این شرکت ها کرده ایم، 
به نیابت از مسئوالن قبلی از مردم عذرخواهی کرد. وی تاکید 
کرد که اکنون در بازار خودرو سه قیمتی هستیم؛ یک قیمت 
شورای رقابت، یک قیمت تمام شده به ادعای خودروسازان و 
یک قیمت بازار است، ابراز امیدواری کرد که بتوان انحصار را 
شکسته و رقابتی در بازار خودرو ایجاد کرد که بدین ترتیب، 

کیفیت نیز باال خواهر رفت و قیمت پایین می آید.
وزیر صمت از برنامه ریزی برای افزایش ۹00 هزار دســتگاه 
خودرو تا پایان امسال توسط سایپا و ایران خودرو خبر داده و 
اظهار کرد: ضمن اینکه با فعال کردن شرکت های خصوصی 
ممکن است 100 هزار خودروی دیگر نیز توسط آن ها تولید 

شود که در این صورت قطعا شــرایط بازار خودرو بهتر نیز 
خواهد شد.

عالوه براین روند نزولی نرخ دالر که از روز گذشــته )شنبه( 
نسبت به آخرین روزهای هفته گذشته، افت بیشتری داشته 
است، سبب شده تا کاهش قیمت ها در بازار خودرو چشمگیر 
باشد. بررسی ها نشان می دهد که خودروهای داخلی حدود ۳0 
تا ۵0 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده اند. پیش از 
این نیز فعاالن این بازار پیش بینی کرده بودند که با کاهش نرخ 

ارز و تثبیت آن، قیمت خودرو نیز در بازار ریزش خواهد کرد.
در گروه محصوالت ایران خودرو، به طور مثال در پرتیراژها، 
پژو ۲06 تیپ ۲ که تا ۲60 میلیون تومان هم پیش رفته بود، 
   LX اکنون به زیر ۲10 میلیون تومان رسیده است یا سمند
که هفته گذشته بیش از ۲10 میلیون تومان تعیین قیمت 
شده بود، حال با کاهش بیش از 10 میلیون تومانی مواجه شده 
است.  پژو ۴0۵ نیز که تا ۲۲0 میلیون تومان هم افزایش یافته 
بود، در بازار با قیمت ۲0۵ میلیون تومان هم مشتری ندارد. پژو 
۲06 تیپ ۵ در محدوده ۲۹0 میلیون تومان و ۲0۷ اتوماتیک  

صندوقدار در محدوده ۴۹۲ میلیون تومان قرار گرفته اند.
در گروه سایپا نیز هر دستگاه سایپا 1۳1  که تا 1۳0 میلیون 
تومان و حتی باالتر نیز افزایش یافتــه بود، اکنون در بازار به 
زیر 100 میلیون تومان رســیده است. تیبا صندوقدار نیز از 
اوج خود که مرز 16۵ میلیون تومــان را هم تجربه کرد، به 
1۳۴ میلیون تومان رسیده است. در حال حاضر ساینا نیز به 
حدود 1۴0 میلیون تومان هم رسیده است. سایپا 1۵1 نیز به 
زیر 1۲0 میلیون رسیده است. کوییک هم در محدوده 160 

میلیون تومان قرار گرفته است.
این در حالی است که به گفته فعاالن بازار خودرو، خریداری در 
بازار نیست. ضمن اینکه از سوی دیگر ریزش قیمت ها در بازار 
که به طور تقریبی از هفته گذشته آغاز و از روز گذشته شیب 
تندی به خود گرفته است، فروشندگان و دارندگان خودرو 
و به ویژه دالالن این بازار را به شــدت نگران کرده است. این 
احساس خطر از زیان به حدی است که از یکدیگر می خواهند 
تا قیمت ها را پایین نیاورید که " ما دارنــدگان خودروها" 

متحمل زیان نشویم.
برخی از آن ها در فضای مجــازی  از یکدیگر می خواهند تا 
خودروهای خود را به قیمت های پایین عرضه نکنند تا سبب 
ضرر و زیان دارندگان خــودرو، همان هایی که به تعداد باال 
خودرو در پارکینگ ها و نمایشگاه ها نگه داشته تا قیمت ها را در 
بازار خود باال نگه داشته و طمع سودهای کالن دارند، نشوند.

اما فعاالن بازار خودرو معتقدند که ادامه روند نزولی نرخ ارز و 
ثبات آن، تحقق افزایش تولید خودروسازان و مدیریت صنعت 
خودرو و بازار آن سبب خواهد شد که روند نزولی قیمت ها در 

بازار خودرو ادامه دار باشد.

کاهش ۲۵ درصدی قیمت خــودرو داخلی و 
خارجی در بازار

همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از کاهش ۲۵ 
درصدی قیمت خودرو های داخلی، مونتــاژی و وارداتی در 

بازار خبر داد.
سعید موتمنی خاطرنشان کرد: قیمت خودرو ها از ۲ هفته 
گذشته روند کاهشی را آغاز کرده است که این کاهش قیمت 

نیز ارتباط زیادی با روند کاهش قیمت دالر دارد.
وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی قیمت تمامی خودرو ها 
در بازار خاطر نشان کرد: هم اکنون قیمت ها در حال نزدیک 
شدن به قیمت های شهریور ماه است و امیدواریم تا حبابی که 

در بازار وجود داشت کامال تخلیه شود.
موتمنی با بیان اینکه قیمت ها باالیی که اعالم می شــد نیز 
بیشتر بر روی کاغذ وجود داشت و خرید وفروشی بر مبنای 
آن انجام نشده بود ادامه داد: وقتی قیمت ارز از ۲۲ هزار تومان 
در شهریور به ۳۲ هزار تومان در پاییز رسید در تمامی بازار ها 
از جمله بازار خودرو شاهد روند افزایشی قیمت ها بودیم هر 
چند این قیمت های باال بیشتر بر روی کاغذ بوده و خرید و 
فروش واقعی بر مبنای قیمت های پایین تری انجام می شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه چه میزان دیگر پیش بینی کاهش قیمت را دارید 
گفت:روند بازار به ثبات آن بستگی دارد و اگر ما با یک جو پایدار 

مواجه شویم قطعا قیمت ها بیشتر از این پایین آمده و خرید و 
فروش نیز رونق می گیرد.وی ادامه داد: هم اکنون خریداری 
در بازار وجود ندارد و مصرف کننده واقعی منتظر اســت تا 
قیمت ها کاهش بیشتری یابد و بعد اقدام به خرید خودرو کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد چگونگی قیمت 
خودرو ها در بازار نیز گفت: در گروه محصوالت ایران خودرو، 
به طور مثال در پژو ۲06 تیپ ۲ کــه تا ۲60 میلیون تومان 
هم ارائه می شد هم اکنون با قیمت ۲0۵ میلیون تومان هم 
خریداری وجود ندارد یا سمند LX که هفته گذشته بیش از 
1۹۵ میلیون تومان تعیین قیمت شده بود، حال با کاهش ۷ 
میلیون تومانی با قیمت 18۷ میلیون عرضه می شود.دنا پالس 
اتوماتیک که تا 6۵0 میلیون تومان در بازار عرضه می شد امروز 
به ۵۳0 میلیون تومان کاهش یافته و پژو ۴0۵ نیز که قیمت 
آن تا ۲0۵ میلیون تومان رفته بود االن با قیمت 1۹۵ میلیون 
تومان هم مشتری ندارد. پژو ۲06 تیپ ۵ در محدوده ۲80 
میلیون تومان و ۲0۷ اتوماتیــک صندوقدار نیز در محدوده 
 ۴۹0 میلیون تومان قرار گرفته اند.وی ادامــه داد: در گروه

 سایپا نیز هر دستگاه سایپا 1۳1 که تا 1۲0 میلیون تومان 
افزایش قیمت یافته بود، اکنون در بازار به ۹۵ میلیون تومان 
رسیده است. کوییک هم در محدوده 160 میلیون تومان قرار 
گرفته است.موتمنی با بیان اینکه خودرو های خارجی نیز در 
بازار با کاهش قیمت مواجه شــده است گفت: به طور مثال 
قیمت سانتافه از ۳.۵ میلیارد تومان به ۲.8 میلیارد و هیوندا 
النترا از 1.۷ میلیارد به 1.۳ میلیارد کاهش یافته است که این 
روند کاهشــی در خودرویی مانند "بی ام و" ۷۳0 بیش از ۲ 

میلیارد تومان است.
رئیس اتحادیــه فروشــندگان خودروادامــه داد: کاهش 
قیمــت در مــورد خودرو های مونتــاژی نیز وجــود دارد 
به طوریکه قیمت مــزداد ۳ که تا 1.۳ میلیــارد تومان هم 
رســیده بود هم اکنون به 1 میلیــارد و ۵0 میلیون تومان، 
سراتوی ســایپا از یک میلیارد و ۷0 به ۹۵0 میلیون و جک 
 اس ۵ اتوماتیــک از ۹00 میلیون بــه ۷۹0 میلیون تومان

 کاهش یافته است.

رئیس اتاق ایران در نشست هیئت رئیسه اتاق ایران با هیئت 
نمایندگان اتاق همدان گفت: از سال 1۳۹۷ بانک مرکزی رویه 
متفاوتی در پیش گرفته و گویی نظر و نگاه بخش خصوصی 
در این مسیر تحریم شده اســت. در تصمیم های ارزی هیچ 
نظرخواهی از بخش خصوصی نشــده و بــه صدای بخش 
خصوصی هم توجهی نشده است.نشست رئیس و هیات رئیسه 
اتاق ایران، دبیرکل و معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق 
ایران با رئیس و هیات نمایندگان اتاق همدان به صورت آن الین 
برگزار شد. در ابتدای نشست علی اصغر زبردست از جایگاه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: در این دوره 
ما تمام تالش خود را کرده ایم تا بتوانیم با اتاق ایران و نهادهای 
مختلف سیاست گذاری تعامل خوبی برقرار کنیم؛ خیلی از این 
تعامل ها برای حل مسائل ملی و برخی برای حل مسائل استانی 
بوده است.زبردست به مشکالت صادرکننده ها در حوزه صدور 
کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق های بازرگانی عضومحور 
هستند و با بخشنامه های جدید دولت و تصمیم های جدید 
مشــکالتی برای اتاق ها پیش آمده است.او به مشکالتی که 
در حوزه کارت های بازرگانی عنوان می شــود، اشاره کرد و 
گفت که همه کارت های صادرشــده از طریق اتاق همدان 
قانونی بوده است و در هیچ مرحله ای کاری خالف رویه های 
قانونی انجام نشده است.رئیس اتاق همدان همچنین درباره 
کارت های تعلیق شده در استان گفت که تعهد خیلی از افرادی 
کارت آن ها تعلیق شده است زیر صد هزار دالر است و امیدوار 
هستیم که اتاق ایران و بانک مرکزی برای حل مشکالت این 

افراد مساعدت کند.بعد از آن زبردست به فعاالن اقتصادی 
و صادرکننده های بخش کشاورزی اشاره کرد: برخی از این  
افراد ممکن است به دلیل سواد کمی که دارند با قوانین و قواعد 
بانک مرکزی آشنایی نداشته باشند و ما باید به تولیدکننده ها 
فرصت بدهیم تا بتوانند تعهدات خــود را ایفا کنند.او ادامه 
داد: از طرفی بیشــترین حجم تجارت با عراق و افغانستان و 
به صورت ریالی انجام شده است؛ اآلن بخش نامه های بانکی 
وضعیتی را برای کشاورزان اســتانی مختل کرده و احتمال 
اینکه این حوزه متضرر شــود  وجود دارد.بعد از آن تک تک 
اعضای هیات رئیسه اتاق همدان از مسائل و مشکالت حوزه 
تولید گفتند؛ معافیت، رفع تعهد ارزی، صادرات با پایه ریالی، 
کمبود مواد اولیه و رواج داللی در عرضه مواد اولیه، ممنوعیت 
در صادرات رب گوجه فرنگی، مســائل و مشکالت حوزه ارز 
و مالیات، موضوع هایی بود که اعضای هیات رئیسه و هیات 
نمایندگان اتاق همدان به آن اشــاره کردند.به گفته یکی از 
اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان وضعیت طوری شده که 
از دولت انتظار کمک نداریم، حداقل حق تولیدکننده را به او 
بدهند و سنگ جلوی پایش نگذارند.بعد از آن حسین سالح 
ورزی، نایب رئیس اتاق ایران از جایگاه باالی اتاق همدان در 
حل مسائل و مشکالت ملی و استانی تولیدکننده ها و بخش 

خصوصی گفت.به گفته سالح ورزی قرار است طبق تدابیری 
که در ستاد اقتصادی دولت اندیشیده شده، بخش عمده ای 
از مشکالت تولیدکننده ها مرتفع شود. در مسئله واردات در 
مقابل صادرات، وزارت صنعت معدن و تجارت پایمردی کرده 
و بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی 1۲ هزار صادرکننده ای 
که تعهد زیر 100 هزار دالر دارند بسته ای ارائه می دهد، فعاالن 
اقتصادی همدان هم در این لیست خواهند بود.نایب رئیس 
اتاق ایران ادامه داد: اینکه گفته می شود به بررسی تراکنش 
مالی افراد از ســال 1۳۹۳ ورود کرده اند موضوعی است که 
با اعتراض دیوان محاسبات روبرو شــده و غیرقانونی اعالم 
شد. البته از ســال 1۳۹۵ این موضوع قطعی است.بعد از آن 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از تالش های ثمربخش 
اتاق همدان گفت و اینکه فعالیت های اتاق همدان شاخصی 
برای سنجش این اثربخشی است. حتماً این حد از تعامل با 
نهادهای اســتانی نتایج مؤثری برای فعاالن اقتصادی در بر 
خواهد داشت. البته این جزو وظایف اتاق های بازرگانی است 
که تا حد امکان با نهادهای دولتی و حاکمیتی تعامل کنند 
و در ســایه همین تعامل می توانند راهکارهایی را برای حل 
مشکل بخش خصوصی ارائه دهند. امیدواریم این روند مثبت 
در فعالیت های اتاق همدان همواره ادامه داشته باشد.شافعی 

درباره رفع تعهد ارزی صادرکننده ها، مشکالت و موانع کارت 
بازرگانی اشاره کرد که اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق در این 
مدت تالش کرده تا بتواند همواره بستر مناسبی برای ادامه 
فعالیت بخش خصوصی فراهم کننــد. وی ادامه داد: آنچه 
مسلم است اینکه از سال 1۳۹۷ بانک مرکزی رویه متفاوتی در 
پیش گرفته و گویی نظر و نگاه بخش خصوصی در این مسیر 
تحریم شده است. در تصمیم های ارزی هیچ نظرخواهی از 
بخش خصوصی نشده و به صدای بخش خصوصی هم توجهی 
نشده است که این رویه این جز خسارت ثمری در بر نخواهد 
داشت. اگر به نظر و نگاه بخش خصوصی توجه شود جلوی 
خیلی از خسارت ها گرفته می شود.به گفته شافعی، آیا ممکن 
است که تولیدکننده و صادرکننده واقعی ارز حاصل از صادرات 
خود را به چرخه اقتصادی برنگرداند؛ این فرد باید به فعالیت 
اقتصادی خود ادامه دهد و ناچار است که این ارز را برگرداند 
اما وقتی قراردادی نوشته می شود باید هر دو طرف این قرارداد 
ملزم به اجرای آن باشند.او به تالش های وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اشاره کرد و گفت که در این مدت ما شاهد تحوالت و 
گام های مثبتی هستیم. البته ما در شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی 10 پیشنهاد ارائه داده بویم و خواهش ما این 
است که این پیشنهادهای اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد؛ 
البته آقای رزم حسینی هم قول مساعدت و همکاری داده اند.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در مورد مسائل مالیاتی هم  کارهای 
خوبی در حال انجام است و اتاق همدان هم می تواند بر موضوع 

مالیات استان ها تمرکز کند. 

ریزش قیمت ها و نگرانی دالالن

ورق بازار خودرو  برگشت

غالمحسین شافعی در نشست هیئت رئیسه اتاق ایران با هیات نمایندگان اتاق همدان

نظر بخش خصوصی درباره ارز صادراتی، تحریم شده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.در جریان معامالت یکشنبه ۱۸ آبان قیمت سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

رسید.قیمت سکه طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۵۰ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۹۲ تومان رسید.
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وابستگی اقتصاد به دالر 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در مدت اخیر، ارز تبدیل به بهانه ای برای افزایش قیمت ها شده است. وقتی که نرخ ارز باال رفت قیمت کاال ها افزایش پیدا کرد. اما حاال چیزی که شاهد آن هستیم این است که با کاهش نرخ ارز قیمت ها کاهش نیافته است. حتی بعضی از کاال ها هم 
دوباره افزایش قیمت هم پیدا کرده اند. بنابراین قیمت ارز باید در مدت زمانی طوالنی تثبیت شود و بعد انتظار کاهش قیمت کاال ها را داشت. از طرف دیگر باید دولت به نحوه عرضه و قیمت کاال هایی که عرضه می شود نظارت مستمری وجود داشته 

باشد تا با کاسته شدن از نرخ ارز قیمت کاال های متاثر از نرخ ارز نیز به همان نسبت کاهش یابد. 
به طور کلی اقتصاد ایران وابستگی باالیی به نرخ دالر داشته و اصوال تورم در ایران با قیمت دالر ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری دارد که نباید این مهم را در تصمیم گیری های خود فراموش کنیم. وقتی نرخ دالر هر ساعت نسبت به ساعت قبل روند 

افزایشی دارد و هیچ فعال اقتصاد یا بازرگانی امکان برنامه ریزی برای فردای خود ندارد چطور انتظار داریم نرخ تورم را بتوانیم کنترل کنیم، چون هرچه دالر گرانتر شود، قطعا قیمت کاالها نیز روند افزایش به خود خواهد گرفت.
کنترل نرخ ارز و منطقی شدن قیمت آن بهترین کمک به تولیدکنندگان و حمایت واقعی از تولید در شرایط فعلی است. به این دلیل که تولیدکنندگان می توانند مواد مورد نیاز خودشان را با قیمت های منطقی تامین کرده و کاالیی با قیمت تمام شده 

قابل قبولی به بازار عرضه کنند که ناخودآگاه به دلیل افزایش قدرت خرید مردم رشد تقاضا هم در چنین شرایطی ایجاد می شود و چرخه اقتصادی به حرکت در می آید.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در صورت 
تصویب نهایی مصوبه تهاتر بدهی، بانک یا دســتگاه 
پول ستان اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی علیه 
واحدهای تولیدی طلبکار از دســتگاههای دولتی یا 
نهادهای عمومی انجام و یا محدودیت هایی علیه واحد 
تولیدی اعمال کند.هفتاد و هشتمین جلسه دبیرخانه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با موضوع نحوه 
حمایت از واحدهای تولیدی طلبکار از دستگاههای 

دولتی و نهادهای عمومی برگزار شد.
میثم زالی با اشاره به رویه اشتباهی که برخی موسسات 
و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان دارند، افزود: متاسفانه برخی 
دستگاه ها که طرف حساب تولیدکنندگان هستند، 
پس از انجــام تعهدات تولیدکننــده، پرداخت ها را 

ماه ها به تاخیر می اندازند و از آن ســو واحد تولیدی 
که مطالبات خود را دریافت نکرده از ســوی بانکها و 
دستگاه های پول ستان برای تسویه بدهی خود تحت 

فشار قرار می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی که 
واحد تولیدی به هر روشی توانسته تولید خود را حفظ 
کند، باید با تصویــب مصوبات حمایتی مانند همین 
مصوبه تهاتر بدهی، از واحدهای تولیدی حمایت همه 
جانبه انجام داد.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
افزود: در صورت تصویــب نهایی این مصوبه، بانک یا 
دستگاه پول ستان اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی 
علیه واحدهای تولیدی طلبکار از دستگاههای دولتی 
یا نهادهای عمومی انجام و یا محدودیتهایی علیه واحد 

اعمال کند.

با وجود کاهــش قیمت ارز و 
ورود آن بــه کانــال 23 هزار 
تومانی امید به کاهش قیمت 
کاالها نیز افزایش یافته است. 
این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریزش قیمت ها در 
تمام بازارها نیازمند مدت زمان بسیاری است. کاهش قیمت 
دالر با توجه به تحوالت سیاسی و تاثیر انتخابات آمریکا 
شدت گرفته است و امیدها و انتظارها برای کاهش قیمت 
ها نیز دوچندان شده است. اما در این بین برخی از فعالالن 

بازار معتقدند که پایین آمدن قیمت دالر در 2 یا 3 ماه آینده 
باعث کم شدن قیمت اقالم غذایی می شود اما میزان این 
کاهش بستگی به مقداری دارد که قیمت دالر کاهش پیدا 
کند. به هر ترتیب افزایش قیمت بســیاری از محصوالت 
وارداتی و تولیدی در ماه های گذشته با بهانه افزایش قیمت 
ارز صورت گرفته است، در حالی که با کاهشی شدن نرخ ارز 
این قیمت ها به تناسب نرخ ارز پایین نیامده است. امری که 
فعاالن بازار برای توجیه آن عالوه بر چسبندگی  قیمت ها، 

به اثرگذاری شرایط روانی در ایجاد تورم اشاره می کند.
در همین رابطه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار 
کرد: وقتی ما بــا کاهش 2۰ درصدی قیمــت ارز مواجه 
هستیم یعنی حداقل می توانیم شاهد کاهش 3۰ درصدی 
قیمت کاالها باشیم. قاسمعلی حسنی در مورد تاثیر کاهش 

قیمت دالر بر مواد غذایی اظهار داشــت: در کوتاه مدت 
کاهش قیمت ارز تاثیری در قیمت کاالهای اساسی نخواهد 
داشت. وقتی قیمت باال می رود طی یک روز قیمت کاال را 
باال می برند ولی وقتی قیمت ارز پایین می آید چند هفته یا 
چند ماه طول می کشد که قیمت ها را پایین بیاورند چراکه 
کسانی که بار خریده اند نمی خواهند بپذیرند که بعد از ده 
بار ســود کردن، یک بار ضرر  کنند. وی افزود: وقتی ما با 
کاهش 2۰ درصدی قیمت ارز مواجه هستیم یعنی حداقل 

می توانیم شاهد کاهش 3۰ درصدی قیمت کاالها باشیم.
اما ضرابی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: با 
وجود کاهش قیمت دالر، هنوز به نرخ واقعی آن نرسیده ایم، 
زمانی که قیمت دالر به قیمت واقعی و منطقی خود برسد و 
البته ثبات داشته باشد به طور قطع قیمت کاالها نیز کاهش 

خواهد یافت. این تصور که ریزش دالر باعث کاهش یکباره 
قیمت نهایی کاالها می شود، اشتباه است. زمانی قیمت 
کاالها کاهش خواهد یافت که ریزش قیمت دالر با ثبات 
همراه باشد. معاون توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت هم با 
بیان اینکه قیمت برنج و روغن و کره بر اساس نوسانات ارزی 
شکل می گیرد گفت: امیدوارم که قیمت این محصوالت در 
یکی دو ماه آینده کاهش یابد. سعید عباسی صارمی معاون 
دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت عنوان کرد: در دفتر 
برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار کاالی اساسی کشور 
و در چند بخش به نمایندگی از تنظیم بازار اقداماتی را انجام 
می دهیم اما اصلی ترین کار ما تأمین کاال بر اســاس نیاز 
کشور به کاالی اساسی اســت، نسبت به تأمین با اولویت 

داخلی اقدام می کنیم.

ریزش دالر چه تاثیری بر نوسانات قیمت در بازارها خواهد گذاشت؟

ماندگاری گرانی  در بازار کاالهای  مصرفی
انتظار بازارها برای كاهش قیمت ها دوچندان شده است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با وجود شایعاتی که در رابطه باحذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی از واردات دارو مطرح بود، پیگیری ها از این 
حکایت دارد که این خبر صحت نداشته و تامین 
ارز دارو بــه روال قبل ادامــه دارد. برخی خبرها 
از این حکایت داشــت که ارز ۴2۰۰ تومان برای 
واردات دارو حذف شده و این خبر در برخی بازارها 
از جمله سهام های شرکت های دارویی تاثیرگذار 
بود؛ به طوری که گروه های دارویی در بازار بورس 

مورد توجه قرار گرفت. 
اما پیگیری ها از مسئوالن مربوطه از این حکایت 
دارد که  به تازگی تصمیمی در رابطه با ارز ۴2۰۰ 
تومانی دارو اتخاذ نشــده و حــذف کامل این ارز 
دولتی بــرای واردات دارو صحت نــدارد و ظاهرا 
چنین خبرهای از طریق افراد سودجو برای تحت 
تاثیرقرار دادن بازارهای مختلف منتشر می شود. 
این در حالی اســت که در رابطه با اختصاص ارز 
۴2۰۰ تومانی بــه واردت دارو از ابتــدا برخی از 
داروها و تجهیزات پزشکی با ارز نیمایی که در حال 

حاضر به حدود 2۵ هزار تومان در هر دالر می رسد 
تامین ارز می شد و بخش دیگر با ارز ۴2۰۰ تومان 

وارد می شود. 
آخرین گــزارش از ایــن حکایــت داردکه بانک 
مرکزی متعهد بــه تامین 2.۵ میلیــارد دالر ارز 
برای واردات دارو با نــرخ ۴2۰۰ تومان بوده که 
تاکنون حــدود ۶۰  درصــد آن را تامین کرده و 
مابقی به تدریج تامین خواهد شــد. از زمانی که 
تغییر سیاست های ارزی در دستور کار قرار گرفت 
و واردات کاال با ارز۴2۰۰ تومانی انجام شــد، به 
تدریج با توجه به سواســتفاده هایــی که از این 
پرداخت وجود داشت و از سویی کاالربا نرخ ۴2۰۰ 
تومانی به دست مصرف کننده نمی رسید ، تامین 
ارز واردات با نرخ ترجیحی به تدریج محدود تر و 
در نهایت به کاالهای اساســی رسید که در حال 
حاضر تعداد بسیار محدودی از کاالهای اساسی 
ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت می کنند که در کنار آن 

برخی از داروها نیز با این نرخ وارد می  شود.

بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، الستیک 
های سواری با مواد اولیه ارز نیمایی، در چارچوب 
ضوابط سازمان حمایت و مشروط بر اینکه زنجیره 
توزیع در ســامانه جامع تجارت ثبت شود، راساً 
توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری می شود.

ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که همانند گذشته 
فروش و عرضه الســتیک های سنگین وارداتی 
بــا ارز ۴2۰۰ تومانی با قیمت تمام شــده طبق 
محاسبات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت 
با حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان ها انجام شود.
همچنین مصوب شــد الســتیک های سواری 
تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی، در چارچوب 
ضوابط ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش 
آن )زنجیره توزیع( در سامانه جامع تجارت ثبت 
شود، راساً توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری 
شود.البته عدم رعایت ثبت اطالعات فروش در 

سامانه جامع تجارت مصداق تخلف عرضه خارج 
از شبکه بوده و دســتگاه های نظارتی مکلفند با 

متخلفین برخورد قانونی کنند.
اوایل خردادماه ارز دولتی برای واردات الستیک 
حذف شده و ارز تخصیصی به این گروه کاالیی 
نیمایی شــد و اوایل تیر ماه ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش 
3۰ درصدی قیمت انواع تایر را به شــرکت های 
تولیدکننده ابالغ کرد و بار دیگر اوایل شــهریور 
ماه هم با افزایش مجــدد 2۵ درصدی قیمت ها 
موافقت کرد، اما به نظر می رســد همچنان بازار 
این کاال دچار آشفتگی هایی است، تا جایی که 
اواخر شهریور ماه دبیر کانون انجمن های صنفی 
کامیون داران از چهار برابر شدن قیمت الستیک 
در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن 
انتقاد کرد و گفت که چرا باید قیمت یک حلقه 
الستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر 
شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات 

آن وجود نداشته باشد؟

در حالی آمارهای منتشر شده از سوی دولت از رشد 
۵۰ درصدی پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب 
و کارهای آســیب دیده طی یک ماه گذشته خبر 
می دهد که بســیاری از اصناف و فعاالن اقتصادی 
از روند پرداخت این وام ناراضــی بوده اند و اقدامی 
برای دریافت این تسهیالت انجام نداده اند.  به گفته مجتبی صفایی، نائب رئیس 
دوم رئیسه اتاق اصناف ایران، ۶۰ درصد مشموالن دریافت وام کرونایی از این 
تسهیالت ناراضی هستند و درصد بسیار کمی از مشمولین برای دریافت وام 
اقدام کرده اند. به دلیل شیوع کرونا شــاهد از بین رفتن مشاغل روزمزد و زیان 
کارگاه های متعدد بودیم. این مقوله باعث تعطیلی کارگاه ها و بیکاری افراد شد. 
در این شرایط برخی از افراد توانستند از سازمان های مربوطه وام دریافت کنند. هر 
چند برخی دیگر از افراد نیز به دلیل عدم دریافت وام و تسهیالت برای از سرگیری 
شغل خود با مشکالت متعدد دست به گریبان هستند. دریافت وام ۱2 درصدی 
با بازپرداخت های ماهیانه میلیونی و به شرط اینکه هیچ کارگری اخراج و تعدیل 

نشود؛ پیش شــرط های دریافت وام کرونا برای کسب وکارهاست و بسیاری از 
فعاالن اقتصادی معتقدند آن ها در شرایط سخت اقتصادی توان بازپرداخت وام 
جدید و تعهد جدید بانکی را اصالً ندارند و از همین رو برای دریافت وام کرونا هم 
اقدامی را انجام نداده اند. متاسفانه در روند پرداخت وام کرونا به مشاغل ایرادات 
و چالش هایی وجود داشته و دارد که از طرفی موجب عدم استقبال از دریافت 
آن شد واز طرفی دیگر در صورت دریافت وام، مشاغل را بدهکارتر کرده است. 
همچنین بروکراسی پرداخت وام عده بسیار دیگری را نیز از ادامه روند پیگیری 

منصرف کرد. در راستای پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا به مشاغل آسیب 
دیده با توجه به میزان وام درخواستی ضمانت های متفاوتی نیاز است. متقاضیان 
دریافت وام مشاغل و کسب و کارهای آســیب دیده برای دریافت تسهیالت 
تا سقف ۱۶ میلیون تومان، نیازمند ســفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص 
بانک است. همچنین تسهیالت ۱۶ میلیون تا ۴۸ میلیون تومانی نیازمند سفته 
متقاضی یا چک به همراه یک ضامن است. نکته قابل توجه آن است که تسهیالت 
۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومانی، به سفته متقاضی یا چک با دو ضامن نیاز دارد. برای 
وام ۱۶۰ تا 2۰۰ میلیون تومانی ارائه سفته متقاضی یا چک به همراه سه ضامن 
الزم است. همچنین، برای درخواست تسهیالت باالتر از 2۰۰ میلیون تومان 
هم ارائه تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت و یا به تشخیص بانک ارائه 
وثیقه های متعارف مورد نیاز است. اما مجتبی صفایی، نائب رئیس دوم رئیسه اتاق 
اصناف ایران در این رابطه می گوید: نتایج نظرسنجی اتاق اصناف نشان می دهد 
۶۰ درصد مشموالن دریافت وام کرونایی از این تسهیالت ناراضی اند. تسهیالت 
کرونایی متناسب با خســارات وارده نیســت. در موارد زیادی سامانه دریافت 
تسهیالت قطع است یا دریافت آن در پیچ و خم های اداری می افتد. از طرف دیگر 
پرداخت ۱۵ میلیون تومان با سود ۱2 درصد به ازای هر کارگر که از یک ماه بعد 
هم بازپرداخت آن شروع می شود دردی از تاالری با ۱۰ پرسنل درمان نمی کند.

۶0 درصد مشموالن دریافت وام كرونایی نارضایتی اند

نارضایتی کسب و کارها از تسهیالت کرونایی 
15 میلیون تومان با سود 12 درصد؛ مصوبه ای ناكارآمد

تسهیالت دولت کارایی ندارد
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دولت برای عبور مشاغل از بحرانی که ماه هاست درگیر آن هستیم به دنبال تصویب وام های متعدد برای گذر موقت از موقعیت مذکور است. تصویب وام در حال حاضر به یکی از هنرهای دولت تبدیل شده است که کارایی خاصی هم ندارد. در موضوع پرداخت وام 
به کسب و کارها و مشاغل برای جبران برخی از خسارات وارد شده ناشی از بحران کرونا، متاسفانه دولت با وجود آگاهی از نبود پول و کسری بودجه بسیار خود اقدام به اجرای این طرح کرد. وضعیت درآمدی دولت در شرایط کرونا، نامطلوب و رشد اقتصادی منفی 
است. دولت در چنین شرایطی با واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی می تواند هم منبع درآمدی کسب کند و هم هزینه های خود را کاهش دهد و هم منابع وام ها را تامین کند. با توجه به این که دولت منابع درآمدی خود را از دست داده است 
باید روی مالیات حساب دیگری باز کند نه برای افزایش مالیات های کنونی اقدام کند بلکه تور مالیاتی ایجاد کند و دستگاه هایی که از این مسئله فرار می کردند و همچنین مسئله فرارهای مالیاتی که رقم درشتی است را ساماندهی کند. اکنون فرصت خوبی است که 
دولت بتواند فرارهای مالیاتی را کاهش دهد و دستگاه هایی که به دلیل معافیت و بهانه های دیگر از زیر تور مالیاتی فرار کرده بودند هم به داخل این تور بیاورد و کار آنها را هم با حساب و کتاب کند تا بتواند وصول مالیاتی خود را بیشتر کند. دولت همچنین پروژه های 
عمرانی فراوانی دارد که قادر نیست بودجه این پروژه ها را تکمیل کند. واگذاری آن پروژه ها به بخش خصوصی می تواند هم برای دولت منبع درآمدی کسب کند و هم هزینه های دولت را کاهش دهد. اما از طرفی دیگر رغبتی هم از سوی بانک ها برای پرداخت وام 
هایی از این دست وجود ندارد چراکه هزینه کاغذ بازی آن از خود وام هزینه بیشتری دارد. البته برای مشاغل و کسب وکارها نیز این عدد کفای نمی کند و همان ابتدای اعالم این طرح هم شاهد ابراز نارضایتی بسیاری از مشاغل بودیم. ارزیابی سیاست دولت در 
خصوص مواجهه با کرونا با توجه به نتایج حاصله کار دشواری نیست. دولت از ابتدا دولت مقتدری نبود و متاسفانه چشم امید خود را به برجام دوخته بود که آن نیز بر باد رفت و پس از آن دچار سرگردانی و بال تکلیفی شد که هنوز ادامه دارد. از زمان آغاز کرونا، دولت 
اقدامات پراکنده ای انجام داد که دارای انسجام و قدرت کافی نبودند.  کشور ما دارای بزرگ ترین و گسترده ترین بخش توزیع در جهان است. بیش از 3 میلیون واحد صنفی و مشاغل متعدد که بسیاری از آنها مزاحم روال توزیع کشور و موجب افزایش قیمت ها برای 
مصرف کننده نهایی و عامل فساد هستند. بدیهی است برای بسیاری از این صنوف و مشاغل ضرورتی برای بقا به صورت فعلی وجود ندارد. در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی بخش های ما مغازه های متعدد، نانوایی، بقالی، میوه فروشی، مصالح فروشی، معامالت 
ملکی و... به فاصله نزدیک هم مشغول کارند. آیا کمک و حفظ این همه واحد صنفی که همه آنها از کمی مشتری نگرانند لزومی دارد. آیا نمی شود به عنوان مثال در بازسازی آنها، برخی از آنها را در هم ادغام  و حتی برخی را حذف کرد. همه ما شاهد مغازه های متعدد 
معامالت ملکی در کنار هم در محالت خودمان هستیم، هزینه کرد برای بازسازی آنها چه ضرورتی دارد و چه کمکی به اقتصاد ملی می کند. نکته اینجاست که شیوع کرونا هزینه بر بوده و عالوه بر آن، درآمد نفتی کشور کاهش داشته است. اگر این ویروس مهار 
 نشود، به لحاظ اقتصادی ممکن است تبعاتی غیر قابل باور برای ما به همراه داشته باشد. انتظار می رود این ریسک، جدی انگاشته شده و تدابیر الزم اتخاذ شود. در شرایطی که دولت ما قصد دارد اوضاع را عادی نشان دهد، دولت انگلیس بدترین حالت ممکن را اعالم 

می کند تا مردم هوشیار باشند. پیشگیری از کرونا در هر فرد، به کل کشور کمک خواهد کرد و امیدواریم تدابیری اتخاذ شود که از این بحران، به سالمت عبور کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو حذف نشده است

عضو هیات مدیــره اتحادیــه تولید کننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف گفت: روش تهاتر ارز 
صادرات با ارز واردات می تواند عامل موثری برای بهبود 
وضعیت صادرات فرش باشد، اما به علت تعلیق کارت 
های بازرگانی برخی صادرکنندگان امکان استفاده از 
این روش برای همه صادرکنندگان فراهم نیست.حامد 
چمن رخ و در پاسخ به سوالی درباره تاثیرتصمیمات 
اخیر ارزی  در بهبود وضعیت صادرات فرش، گفت: 
این موضوع یعنی واردات از محل ارز حاصل از صادرات 
همواره مورد تقاضای بخــش خصوصی و به عبارتی 
فعاالن تجاری بوده اســت اما علــت مخالفت بانک 
مرکزی با این درخواست مشــخص نبود تا اینکه با 
تصمیمات جدید ارزی و تســهیل واردات در مقابل 
صادرات مقرر شــد تا تامیــن ارز واردات از محل ارز 
حاصل از صادرات انجام شود. وی افزود: براین اساس، 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار 
واردکنندگان قرار می دهند تا از این طریق هم واردات 
تسهیل شود و کاالهای مورد نیاز وارداتی با مشکالت 
کمتری وارد کشور شود  و هم با توجه به مشکالت نقل 
و انتقال مالی ناشی از تحریم ها صادرکنندگان با روش 

آسان تری بتوانند رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
عضو هیات مدیــره اتحادیــه تولید کننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف،  بیان داشت: البته  
ممکن است واردکنندگان برای تامین ارز واردات به 
جای تهاتر با صادرکنندگان آن را از بازار آزاد تامین 
کنند که این موضوع نیز مشکالت خاص خود را خواهد 
داشت و ممکن است با افزایش تقاضای ارز قیمت ارز 
افزایش یابد.وی اظهار داشــت: اما در مجموع روش 
واردات در مقابل صادرات و گره زدن واردات به صادرات 
و همچنین استفاده از این روش برای رفع تعهد ارزی 

صادرکنندگان اقدام خوبی است و می تواند در توسعه 
صادرات فرش موثر باشد. 

چمن رخ بیان داشت: اما در حال حاضر امکان استفاده 
تمامی صادرکنندگان از این موقعیت صادراتی وجود 
ندارد و علت آن اســت که تعدادی از صادرکنندگان 
سال 97 که موفق به رفع تعهد ارزی نشده اند در حال 
حاضر با مشکل تعلیق کارت های بازرگانی مواجه اند و 
این صادرکنندگان با شرایطی که دارند امکان فعالیت 
تجاری ندارند.وی با بیان اینکه اغلب صادرکنندگان 
ســال 9۸ موفق به رفع تعهد ارزی شده اند، اما هنوز 
تعدادی از صادرکنندگان  سال 97 موفق به رفع تعهد 
ارزی نشده اند، گفت: مسائل بســیاری باعث شد تا 
تعدادی از صادرکنندگان و بخصوص صادرکنندگان 
فرش دستباف نتوانند رفع تعهد ارزی آن سال را انجام 
دهند.عضو هیات مدیــره اتحادیه تولید کنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف، اظهار داشت: در سال 
97، ابالغ بخشــنامه های متعدد ارزی و عدم اطالع 
رسانی دقیق باعث ســرگردانی صادرکنندگان شد 
بنابراین عده ای با این امید که این بخشنامه ها قابل 
اجرا نیست، رفع تعهد ارزی خود را انجام ندادند و اکنون 
نیز امکان تسویه و به عبارتی رفع تعهد ارزی به پایین 

ترین نرخ ارز سال 97 را در سامانه نیما ندارند.
عضو هیات مدیــره اتحادیــه تولید کننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف بیان داشت: با توجه 
به بخشنامه های جدید ارزی و امکان تهاتر ارز حاصل 
از صادرات با ارز واردات به نظر می رسد بانک مرکزی  
باید با  اتخاذ تدابیری مشکل صادرکنندگان سال 97 
که رفع تعهد ارزی نکرده اند را  رفع کند تا برای این 
دسته از صادرکنندگان نیز امکان استفاده از شرایط 

فعلی صادرات فراهم شود.

واحدهای تولید الستیک به صورت مشروط مجاز به قیمت گذاری هستند

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

اقدام بانکی برای توقف فعالیت تولید ممنوع می شود

 احتمال افزایش قیمت ارز با تکیه بر روش تهاتر

تهاتر ارزی روی بهبود صادرات فرش موثر است
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30 آبان، آخرين مهلت ثبت نام در ســيزدهمين 
جشنواره وب و موبايل ايران

امسال سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در حالی به دلیل شیوع کرونا آنالین برگزار 
می شود که ثبت نام آن تنها تا 30 آبان ادامه دارد و تمدید نخواهد شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، طبق اعالم شورای سیاست گذاری جشنواره وب و موبایل 
ایران، تا امروز بیش از ۱۵00 اثر برای شــرکت در جشنواره وب و موبایل ایران ثبت نام 
کرده که از این تعداد 3۸0 اثر اپلیکیشن موبایلی هستند. این آمار حاکی از استقبال بیشتر 
نسبت به دوره های گذشته جشنواره است در این میان بیشترین استقبال با گروه های 
»فروشگاه  های تخصصی« »فروشگاه آنالین – خرید آنالین« »خدمات مربوط به کسب 
و کار ها« »تبلیغات و بازاریابی دیجیتال« »سالمت الکترونیک« »فین تیک« بوده است.

شایان شلیله عضور شورای سیاست گذاری جشنواره وب و موبایل ایران در این خصوص 
گفت: »از نظر من امسال استقبال خوب بوده، این موضوع که مهلت ثبت نام تمدید نشود 
از سال گذشته آغاز شد. معموال اکثر جشنواره ها و نمایشگاه ها بعد از اتمام مهلت ثبت نام 
چندین مرتبه به تمدید مهلت ثبت نام اقدام می کنند اما ما در جشنواره وب و موبایل از 
سال گذشته تصمیم گرفتیم که در زمانبندی پروسه جشنواره دقت زیادی به خرج بدهیم 
و این باعث می شود که مهلت ثبت نام در جشنواره تمدید نشود. امسال به نسبت بازه زمانی 

مشابه در سال گذشته تعداد شرکت کنندگان ۲0٪ افزایش داشته است.«

استقبال خوب از جشنواره
میالد احرامپوش عضو شورای سیاست  گذاری جشنواره وب و موبایل ایران نظرخود را 
اینگونه بیان کرد: »باعث افتخار تیم جشنواره وب و موبایل ایران است که امسال علی 
رغم شرایط کرونا و فشارهایی که به کسب و  کارها وارد شده، استقبال خوبی از جشنواره 
صورت گرفته و آثار زیادی ثبت نام کردند. در طی چند سال اخیر تصمیم داشتیم که در 
جهت حفظ برنامه زمان بندی جشنواره چه در اختتامیه و چه فرآیند ثبت نام، تمدیدی 
نداشته باشیم و همه چیز طبق زمان بندی پیش رود، سال گذشته اختتامیه را دقیقا راس 
ساعت آغاز و به پایان رساندیم و امسال تصمیم گرفتیم روز اعالمی پایان ثبت نام، تمدید 
ثبت نام نداشته باشیم. البته همچنان فرصت ثبت نام باقی مانده و امیدوارم کسانی که 
عالقه مند به ثبت سایت یا اپلیکیشن خود در جشنواره وب و موبایل ایران هستند، ثبت نام 

را به روزهای آخر موکول نکنند.«

کسی از ثبت نام جا نماند
رضا الفت نسب دبیر جشنواره وب و موبایل ایران نیز در این باره گفت: »علی رغم تصورات 
ما نسبت به عدم استقبال عالقمندان به حضور در جشنواره آن هم به علت شیوع ویروس 
کرونا خوشبختانه ثبت نام از همان ابتدا با استقبال خوب مدیران وب سایت ها و نرم افزارها 
روبرو شد ما را برآن داشت تاریخ ثبت نام را تمدید نکنیم، امیدواریم کسی از ثبت نام جای 
نماند. در این میان این نکته هم برای ما جالب بود کــه حدود ۱۷– از آثار ثبت نام کرده 
استارتاپ های جدید و یا کمتر شناخته شده بودند.«همانطور که می دانید تا به اینجا امکان 
شرکت در بطور همزمان در دو گروه و استفاده از اسکرین شات اثر و ویدئو از اثر به داشبورد 
آثار اضافه شده است، در ادامه قابلیت دایرکتوری جشنواره وب و موبایل فعال می شود، این 
قابلیت باعث می شود گروهی که اثر در آن شرکت کرده برای عموم قابل مشاهده باشد و 
کابران با انتخاب گروه یا شاخه مد نظر خود میتوانند آثار برتر ایران در این دسته را ببینند.

اعالم برنامه های پارک فناوری پردیس برای هفته جهانی کارآفرینی
پارک فناوری پردیس در نظر دارد به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برنامه های متعددی 
مانند رویدادهای کارآفرینی، بازدیدهای تخصصی و عمومی و دوره های آموزشی برگزار 
کند.هفته جهانی کارآفرینی در سراسر جهان، همه ســاله از ۱۶ تا ۲۲ نوامبر در قالب 
برنامه های مختلف برگزار می شــود. امسال این هفته با شــعار »رفع موانع و استقبال 
از همه« در بیش از ۱۷0 کشــور دنیا، با 3۵000 رویداد و استقبال بیش از ۱0 میلیون 
مخاطب برگزار خواهد شد. پارک فناوری پردیس نیز امسال با برنامه  های متنوعی در 
هفته اول آذرماه )۱ الی ۷ آذرماه( به استقبال هفته جهانی کارآفرینی خواهد رفت.»بازدید 
تخصصی دانشجویان و اســاتید از پارک فناوری پردیس و شرکت ها و استارتاپ های 
مستقر در آن«، »بازدید عموم مردم و کارکنان ادارات از پارک فناوری پردیس و آشنایی 
با محصوالت جدید شرکت ها«، »برگزاری چند وبینار آموزشی به منظور آموزش مفاهیم 
اولیه کارآفرینی« و »برگزاری رویدادهای کارآفرینی در پارک فناوری پردیس و کارخانه 
نوآوری آزادی«، بخشی از برنامه های پارک برای برگزاری این هفته است.همچنین پارک 
فناوری پردیس برای بزرگداشت این هفته، قصد اجرای برنامه هایی مانند »تولید خبر از 
دستاوردهای کارآفرینان مستقر در پارک و حضور ایشان در برنامه های گفتگو محور رسانه 
ملی«، »بازدید عموم مردم از کارخانجات مستقر در منطقه«، »انتشار گزارش فعالیت  های 
یکساله پارک در راستای توســعه کارآفرینی« و »برگزاری دوره آموزشی »کارآفرینی 

سازمانی« برای کارکنان پارک« را دارد.

در سه ماهه دوم سال جاری صورت گرفت؛
شناســايی 10 فقره انشــعاب آب غير مجاز در 

قجاورستان اصفهان
مدیرآبفا قهجاورســتان 
گفــت: در 3 ماهه دوم 
ســال جــاری ۱0 فقره 
انشــعاب غیر مجاز در 
منطقه قهجاورستان با 
کاربری باغ ویال کشــف 
شده اســت.محمدرضا 
گل محمدی اعالم کرد: 
با شناســایی این تعداد 
انشعابات غیر مجاز، از هدر رفت ۵ هزار مترمکعب آب در ماه جلوگیری بعمل 
می آید.وی با اشــاره به کاهش هدر رفت آب در منطقه خاطرنشان ساخت: در  
نظر گرفته شده هدر رفت آب در قهجاورســتان  و۲0 روستای تحت پوشش 
آن به حداقل ممکن کاهش یابد و در این راســتا از ابتدای سال جاری تاکنون 
۵ کیلومتر اصالح شــبکه های فرســوده آب، اصالح ۱۱۵ فقره انشعاب آب و 
تعویض ۱40 کنتور خراب در دســتور کار قرار گرفت.مدیر آبفا قهجاورستان 
با بیان اینکه 3هزار و ۲30 فقره انشعاب در شــهر قهجاورستان به متقاضیان 
واگذار گردیده اســت عنوان کرد:۱۱ هزار نفر جمعیت شهری تحت پوشش 
آبفا قجاورستان اســت و ۱۲ هزار نفر جمعیت در ۲0 روستا نیز از خدمات آبفا 
قهجاورستان بهره مند هستند.گل محمدی ادامه داد: با واگذاری ۶ هزار و ۵0 
فقره انشعاب آب به روستاییان در منطقه قهجاورستان آنها نیز تحت پوشش 
طرح آبرســانی اصفهان بزرگ قرار گرفتند.وی با اشاره به آبرسانی به مجتمع 
روستایی هفت شــویه اظهار داشت: به منظوررفع مشــکل افت فشار آب به ۶ 
روستا در مجتمع هفت شــویه، اجرای پروژه انتقال آب از خط قجاورستان به 
روستای جل مرز عملیاتی گردید .مدیرآبفا قهجاورستان به اجرای تله متری 
در تاسیسات قهجاورستان پرداخت و بیان داشت: هم اکنون اجرای سیستم تله 
متری در ۱۶0 کیلومتر شبکه توزیع و ۲ باب مخزن و ۵0 کیلومتر خط انتقال 
در حال اجرا است تا با بهره مندی از این سیستم بتوان  تاسیسات آبرسانی را به 
 صورت آنالین بررسی نمود و از این طریق خدمات بهتر و گسترده تری  در اختیار

 مشترکین قرار داد. 

اخبار

استان ها

عمدهکالهبرداریهایفیشینگباسیمکارتهایبدونهویتانجاممیشود
تقریباهشتماهازاجباریشدنفعالسازیرمزپویابرایانتقالوجهبیشتراز۱۰۰هزارتومانمیگذرد.اگرچهدراینمدتبهگفتهمقامهایرسمیآمارپروندههایفیشینگکاهشپیدا
کردهاماهنوزصفرنشدهاست.تاجاییکهدرموجاخیرکالهبرداریها،اینپیامکهانهازسویسامانههایارسالپیامکبلکهازطرفشمارههایشخصیارسالمیشدند.اینسیمکارتها

ازکجامیآیند؟اینسوالیاستکهدرگزارشزیریککارشناسآیتیبهآنجوابمیدهد.

شــوک انتخاب »بایدن« برای 
روانه شــدن به کاخ سفید در 
حالی بازارهای دارایی کشــور 
ما را تحت تاثیر قــرار داده که 
کارشناسان معتقدند ریزش بازار 
دالر، خودرو، سکه و با کمی تاخیر مسکن، مسبب خیر برای 
بورس است؛ بورسی که ماه هاست حال و روز خوشی ندارد 
و بخش زیادی از ســهامداران خود را فراری داده است. آنان 
مانده اند که هنوز بارقه کوچکی از امید را در دل خود روشن 
می دارند. اگر بازارهای مالی را زیر ذره بین ببریم، خواهیم دید 
که بازارهای مختلف این روزها شاهد ریزشی دسته جمعی 
هستند و همین احساس خوبی به سهامداران می دهد که آنها 
دیگر تنها بازنده بازی نیستند، بلکه چوب حباب سازی قیمت 
را همه ایرانیان خورده اند؛ از خریداران خودرو، دالر و سکه تا 
بورس بازان. بنابراین در سال اخیر هیچ کس نیست که ضربه 

شوک های تورمی و ریزشی را نخورده باشد. 
 

اتحاد علیه بورس
با اعالم نتایج انتخابــات آمریکا و ریــزش ارز اتحادی در 
کانال های تلگرامی و گروه های معامالتی طال و ارز و خودرو، 
شکل گرفته است تا مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازار 
سرمایه شود تا جایی که فعاالن این کانال ها سعی دارند با 
منفی جلوه دادن بورس و انتشار شایعات اجازه ندهند که 
پول ها از این بازار ها خارج شود و راهی بورس شوند.از این رو 
در حرکت هایی هماهنگ اقدام به انتشار اخباری مبنی بر 
ریزش بورس و غیره منتشر می کنند. اما آنچه مشخص است 
بعد از تخلیه حباب طال، ارز و خودرو و کاهش قیمت ها در 

این بازارها، نقدینگی حاصل از فروش راهی جز بانک و بورس 
ندارد، بعد از این احتماالً سرمایه ها یا تبدیل به سپرده بانکی 

می شوند یا سهام.

پیروزی جو بایدن چه بر سر بورس ایران می آورد؟
پیش از روشن شدن شرایط انتخابات آمریکا به شکل فعلی 
باور عمومی اهالی بورس این بود که پیروزی ترامپ ملتهب 
کننده بــازار دالر و نجات دهنده بورس اســت و در مقابل 
پیروزی بایدن عامل کاهش قیمت دالر و ســقوط بورس 
خواهد بود. حاال که پیروزی بایدن قطعی به نظر می رسد 
سرانجام بورس ایران چه خواهد شد؟ بورس تهران در اولین 
روز گشایش پس مشخص شــدن نتایج تقریبی انتخابات 
آمریکا روزی سراسر سرخ را تجربه کرد  و شاخص کل ۲۸ 
هزار واحد افت کرد تا برخالف بازار دالر پاقدم بایدن برای 
بورس چندان خوش نباشد.البته کاهش شاخص بورس با 
توجه به افت قیمت دالر چندان تعجب برانگیز نبود چون 
کاهش قیمت دالر باعث افت سهام های وابسته به دالر شد. 
هرچند در مقابل نمادهای خودرویی و بانکی روندی بهتر 
داشتند.با توجه به وضعیت انتخابات آمریکا به نظر می رسد 
با قطعی شــدن پیروزی بایدن و فروکــش کردن هیجان 
مثبت نسبت به پیروزی او، وضعیت دالر و وضعیت شاخص 
بورس به ثبات نسبی برسد و شاخص کل در عددی بین یک 
میلیون و ۱00 هزار و یک میلیون و 300 هزار به ثبات برسد 
هرچند با توجه به روزهای ناخوشایند بورس بسیاری نگرانند 
انتخاب بایدن باعث سقوط شاخص به زیر یک میلیون شود.

بایدن منجی یا قاتل بورس؟
برای تحلیل درست تر درباره بازار بورس باید دید بایدن چه 
رویکردی را در برابر ایــران اتخاذ می کند و این رویکرد چه 
تاثیراتی در پی دارد. واقعیت این است که بایدن ترمز فشار 

حداکثری ترامپ را می کشد و آن چنان که مشاورانش گفتند 
احتماال به سر میز برجام باز می گردد اما در برابر این بازگشت 
انتظار توسعه برجام به مسائلی چون رویکرد منطقه ای و 
مسئله موشکی را خواهد داشت و اگر بر سر این مسائل با ایران 
به توافق نرسد احتمال دور جدیدی از تحریم ها را علیه ایران 
اعمال می کند که برخالف تحریم های دوران ترامپ با اجماع 
جهانی همراه خواهد بود.با این وضعیت به جز رویکرد بایدن، 
رویکرد ایران نیز مهم خواهد بود. چون بعد از دوره ای کوتاه 
از کاهش فشار، بایدن می تواند فشاری سنگین تر از دوران 
ترامپ ایجاد کند، آن چنان که بیشترین تحریم های آمریکا 
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و معاون اولی بایدن 
اعمال شد.از طرف دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که 
دونالد ترامپ خوب یا بد تا اواسط زمستان هم چنان در کاخ 
سفید حاضر خواهد بود و تاثیر ملموس بایدن حداقل تا بهار 

آینده به تعویق می افتد.

کارشناسان چه می گویند؟
محسن عباسلو، کارشــناس بورس معتقد است انتخاب 

بایدن موجب بازگشت بازار ســرمایه خواهد شد به ویژه 
سهامی همانند خودرویی ها و یا بانکی ها که بطور مستقیم 
تحت تاثیر نرخ ارز قرار ندارند شرایط خوبی خواهند داشت.
اشــتیاقی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده نیز با اشــاره 
به تاثیرات بایدن می گوید که با توجه بــه اینکه بایدن در 
نطق های انتخاباتی از بازگشــت به برجام خبر داده به نظر 
می رسد این موضوع کفایت می کند تا یک فضای خوبی را در 
اقتصاد کالن داشته باشیم، در نتیجه رشد نرخ ارز نخواهیم 
داشت و در کوتاه مدت نرخ دالر کاهش هم می تواند داشته 
باشد.مسئله دیگر اما تصمیمات سیاستگذاران برای بورس 
است. فارغ از فضای بین ایران و آمریکا اگر سیاستگذاران 
اقتصادی و مدیران بورس تصمیمات قاطع و درستی برای 
جلب اطمینان مردم نگیرند به نظر می رســد تهدیدهای 
زیادی برای بازار بورس شکل می گیرد تا پول به سمت های 
دیگر برود، آن چنان که اگر تصمیمات درستی گرفته شود 
کاهش قیمت دالر و افزایش اعتماد مردم می تواند بورس را 
به بازاری جذاب تبدیل کند.»کسب و کار« در گفتگو با دو 

کارشناس، چشم انداز بازار سرمایه را بررسی می کند. 

دالالن بازار ارز نگران ورود نقدينگی به بورس هستند

سرگردانی نقدینگی  بین  بازارها
ترس سهامداران از ريزش بيشتر بورس                                                                                  روند ريزشی بازار سهام قصد توقف ندارد

پیش شرط های رونق بورس
حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی

نتیجه انتخابات آمریکا روی بورس های جهانی اثر مثبت گذاشته و می تواند روی بورس ایران هم همین اثر را داشته باشد. بنابراین می توان پیش بینی کرد با ریزش نرخ دالر و سکه، بازار سرمایه به صورت نسبی رونق بگیرد. این در حالی است که ناآگاهی و سردرگمی دست 
اندرکاران و فعاالن بازار بورس باعث شده که در حال حاضر شاخص بورس کاهش یابد و انتظار سرمایه گذاران این است که این روند نزولی کماکان ادامه دارد؛ اما قاعدتا بایستی برعکِس بازار دالر  و سکه، بورس در آینده رونق بیشتری بگیرد. با قوی شدن مبحث مذاکره میان ایران 
و آمریکا و در پی آن احتمال کاهش تحریم ها قاعدتا بازار سرمایه بایستی رونق بیشتری به صورت نسبی بگیرد زیرا شرکت های بورسی تولیدات صادراتی دارند و می توانند از این فضا استفاده کنند.  در کشور ما تاثیرگذاری مدیران و دست اندرکاران بورس می تواند به این بازار 
سرمایه قوت بدهد. جدای از دست اندرکاران، مردم هستند، اگر مردم انتظار سقوط بورس را داشته باشند خود به خود همه فروشنده می شوند و بنابراین بورس بیشتر سقوط می کند. بنابراین فقط دست اندرکاران نیستند چون بازار سرمایه یک بازار لحظه ای است و قیمت ها 
آنی تعیین می شود. این بازار، بازاری است که اطالعات بسیار در آن دخیل است و اطالعات مثبت و منفی به سرعت می تواند در آن نقش داشته باشد. سیگنال های منفی از دست اندرکاران؛ چه بورس و چه غیر بورس، به تضعیف بورس می انجامد. برعکس آن اگر سیگنال های 
مثبتی از بیرون یا از خارج اقتصاد یا داخل اقتصاد وارد شود، قاعدتا باید بورس تقویت شود. اگر ترامپ رئیس جمهور می شد، انتظار شدیدتر بود که روند کاهشی بورس ادامه پیدا کند. از یک طرف دیگر اگر ترامپ در کاخ سفید ماندگار می شد، نرخ دالر ممکن بود افزایش پیدا 
کند و باز اثر مثبت روی بورس داشت. در حال حاضر شاهدیم که نرخ دالر نزولی است و انتظار این است که سرمایه ها از بازار دالر و سکه و خودرو به سمت بورس هدایت شود؛ اما از یک طرف دیگر ارزش بازار سرمایه هم به دلیل ارزش کاالی صادراتی ممکن است پایین بیاید و به 
همین دلیل ارزش برخی از شرکت ها پایین تر خواهد آمد؛ اما در مجموع اگر فعل و انفعاالت مثبت و منفی را در نظر بگیریم باید قاعدتا اثر مثبت تقویت شود تا اثر منفی. انتظارات این است که شاخص بورس در آینده مثبت شود؛ این روند صعودی نه با شتاب؛ ولی برخواهد گشت. 

سیگنال بورس در پساترامپ 
علیرضا عباسی، اقتصاددان

با پیروزي جناح رقیب در انتخابات آمریکا و باخت تحقیرآمیز رئیس جمهور زورگو، جنگ طلب و پوپولیست فعلي آمریکا، تا حد زیادي یکي از عناصر مهم اثرگذار بر اقتصاد ایران که شامل بسته پیچیده اي از تحریم هاي بي سابقه، تهدید، ترور، جنگ لفظي و توطئه منطقه 
اي در پي دستیابي به یک توهم بود کم رنگ شده است. مواضع برنده انتخابات آمریکا و سابقه سیاسي حزب برنده نشان از اندیشه ها و استراتژي ها و راهبردهاي متفاوت و سازنده تر در مقایسه با جناح رقیب دارد. در دو سال اخیر تحریم هاي ظالمانه آمریکایي ها حتي 
به حوزه غذا و دارو نیز کشیده شد و مردم و بیماران را در تنگناي شدید کمبودها قرار داد. کار تا جایي پیش رفت که چندي پیش یکي از مسئولین وقت آمریکا به ناتواني و استیصال تحریم ها و ناکامي دولت ترامپ در درهم شکستن مقاومت اقتصادي ایران اذعان کرد و 
گفت »دیگر تحریمي نمانده است که وضع نکرده باشیم.«از سوي دیگر از شش ماه گذشته تقریبا تمام نظرسنجي ها از ناکامي دولت فعلي آمریکا از ادامه حفظ قدرت در کاخ سفید حکایت داشت. از نیمه ماه میالدي اوت یعني حدود 3 ماه پیش این نظرسنجي ها تفاوت 
زیادي بین دو رقیب ایجاد کرد. در پی آن تب و تاب زیادي در جامعه ایراني پیگیر نتایج انتخابات آمریکا ایجاد کرد. نتیجه مي توانست منجر به یک تغییر اساسي در رویکرد سیاست خارجي این کشور در مواجهه با نظم حاکم بر روابط بین الملل شود. تجارب ارزشمند 
ایرانیان و آموزه هاي دین مبین اسالم هم توجه و دقت و پیگیري هر نوع حرکتي  در اردوگاه رقیب و اتفاقات و حرکات و رویکردهاي تاثیرگذار آن را گوشزد مي کرد؛ از این رو تجزیه و تحلیل شرایط و پیگیري لحظه به لحظه نتایج انتخابات آمریکا و تاثیر مستقیمي که 
بر بازارهاي اصلي کشور شامل بازار سرمایه، ارز و طال، خودرو و مسکن و تجارت خارجي مي تواند داشته باشد تجربه جدیدي از جهاني شدن و هوشیاري و نشانه رشد و نبوغ ایرانیان در درک شرایط بین المللي و تاثیر آن بر اقتصاد ملي است. شاید بتوانیم در این نوشته 
با نگاهي کوتاه و متفاوت به وضعیت بازار سرمایه در پساترامپ، نسبت به چینش جدید بازارها در ایران و با نگاهي ویژه به بازار سرمایه، به درک بهتر وضعیت اقتصادي در ماه هاي آینده کمک کنیم.۱. اولین اثر کاهش تورم انتظاري و ریزش بازارهاي موازي است. انتظار 
برگشت به برجام، توافق جدید، رفع تحریم بانک مرکزي ایران و ازسرگیري فروش نفت به عنوان اصلي ترین منبع درآمد ارزي دولت موجب توقف التهاب در بازار ارز و ریزش 30 درصدي قیمت ارز تنها ظرف چند روز شده است و مي تواند این شرایط ریزشي به دلیل انتظار 
کاهش قیمت ها در هفته هاي آینده نیز ادامه داشته باشد. این انتظار به کاهش قیمت ها در حوزه بازارهاي موازي خودرو و مسکن نیز به سرعت اثرات خود را نمایان کرده؛ اما با توجه به قدرت نقدشوندگي و تقاضاي موثر بازار، کاهش قیمت خودرو کامال مشهود است و 
امکان ورود سرمایه گذاران خارجي و تولیدکنندگان بزرگ خودرو جهان براي مشارکت با تولیدکنندگان داخلي و امکان شروع مجدد واردات خودرو در سال آینده قیمت ها را ریزشي و در مقاطعي متناسب با نرخ ارز با ثبات مي کند؛ اما کاهش قیمت مسکن پس از چند 
ماه و با شروع یک دوره رکود ناشي از عدم وجود تقاضاي مصرف کننده و خروج نوسان گیران و سرمایه گذاران مقطعي روبرو خواهد بود. رکود مسکن مي تواند در یک بازه یک تا دو ساله ادامه داشته باشد و از این رو ریزش قیمت ها تا حدود 30 درصد حتمي خواهد بود. 
۲- بازار سرمایه با اوج گرفتن تحریم ها و محروم شدن ایران از صادرات نفت با افزایش قیمت ارز از قیمت حدود 4000 تومان در اردیبهشت ۱3٩۷ تا قیمت حدود ۱۸000 تومان در برخي روزها در همان سال و سال ۱3٩۸ روبرو شد . اوج گیري قیمت دالر از یک سو 
درآمد و سودسازي شرکتهاي دالر محور را زیاد کرد و از سوي دیگر با افزایش تورم ارزش ریالي فروش و ارزش جایگزیني دارایي همه شرکتهاي بورسي را افزایش داد . در چنین شرایطي شاخص سهام با نرخ بیسابقه اي شروع به رشد کرد به طوري که با هجوم سرمایه 
گذاران خرد به بازار سرمایه و در اوایل سال جاري  شاخص کل تا ۲0 برابر یا دو هزار درصد نسبت به سال پایه رشد کرد. این رشد همچنان ادامه داشت تا چند متغیر اساسي اقتصاد داخلي مانند فروش دارایي هاي دولت در قالب صندوق هاي سرمایه گذاري، عرضه 
اولیه هاي جدید و افزایش عرضه سهم هاي دولتي به بازار با افزایش نسبت شناوري سهم ها ، عرضه را در بازار سهام زیاد کرد و از سوي دیگر شکنندگي قیمت ارز و بي ثباتي قیمت از انتظار ترکیدن حباب ارزي ناشي از گشایش هاي جدیدي در فضاي سیاست خارجي 

کشور و لغو تحریم ها حکایت داشت .
از این رو بورس همانگونه که قبال تورم انتظاري را اصطالحا پیشخور مي کرد و در واقع رشد شاخص نمایه آشکاري از وضعیت اقتصاد در ماه هاي آتي بود این بار نیز با پیش بیني برد بایدن شروع به تطبیق خود با نرخ دالر ریزشي کرد و این روند ریزش از شاخص ۲ملیون 

و ۱00 واحد شروع شد و تا روشن شدن نتیجه قطعي انتخابات ادامه یافت .
3- دولت به عنوان تاثیرگذارترین بازیگر در اقتصاد ایران دو سناریو اقتصادي را در مواجهه با تحریمهاي بیشتر و ادامه وضعیت فعلي یا امکان رفع تحریمها و گشایش مرزهاي اقتصادي کشور در نظر گرفته بود . در حال دوم سناریو دوم در حال قوت گرفتن است . هدف 
بانک مرکزي تقویت ارزش پول ملي و هدف گذاري نرخ تورم کشور است. هدف دولت کاهش کسري بودجه ، عدم استقراض از بانک مرکزي ، تامین کاالهاي اساسي، روشن نگه داشتن موتور تولید ، حمایت از اقشار آسیب پذیر و در نهایت خروج اقتصاد ایران از نرخ منفي 
و رشد مجدد اقتصادي است . تورم ضد توسعه و ضد تمامي این اهداف مشترک بانک مرکزي و دولت است . تورم باال امکان سرمایه گذاري ، امکان برنامه ریزي و امکان افزایش رفاه طبقات کم برخوردار جامعه را ناممکن مي کند و شکاف طبقاتي را افزایش مي دهد . با 
همین هدف بورس بهترین ابزار ضد تورمي است . نقدینگي فزاینده ناشي از تولید پول و شبه پول در توسط دولت جذب بازار سرمایه مي شود و مهار نقدینگي توسط یک نهاد مالي شفاف و مدرن از آتش افتادن به بقیه خرمن اقتصاد ایران مانند ارز و طال و خودرو و مسکن 
و بازار کاالها و خدمات جلوگیري مي کند ضمن اینکه خود ابزار پیشرفته اي براي توسعه و تامین مالي تولید و ایجاد دارایي هاي مشروع و قابل ارزیابي توسط دولت است . این نگاه دولت در سال جاري قوت گرفت اما ناکافي بودن تجربه ها و ضعیف بودن تجهیزات فني 
و عدم استفاده از سیستم هاي مدرن مالي در بازار سرمایه دولت را در استفاده بهینه از بازار سرمایه ناکام گذاشت و درنهایت موجي از نارضایتي سهامداران خرد و احساس باخت و تفسیر به دام دولت براي سرمایه هاي خرد مردم و یا رانت جویي برخي صاحبان سرمایه 
بزرگ از اطالعات ذیقیمت مالي بازار را ایجاد کرد . در حال حاضر امید دولت به رفع تحریم ها و رفع کسري بودجه از محل درآمدهاي جدید ارزي است اما طعم شیرین تامین مالي از بورس و نامشخص بودن دور آینده مذاکرات احتمالي دولت را همچنان مجذوب بازار 
سرمایه کرده است از این رو به نظر مي رسد با اصالح ۵0 درصدي شاخص کل و حذاب شدن قیمت سهام اغلب نمادها ، بازار منتظر اولین شوک مثبت دولت و آغاز روند جدیدي از ورود پول به بازار سرمایه است . با خروج دهها هزار میلیارد پول از بازار ارز و سوداگري 
خودرو کافي است تا شاخص اصالح کرده بورس چند روزي بعد از ماهها انتظار رنگ سبز را به خود ببیند تا با موج جدیدي از رشد آرام و مثبت شاخص روبرو شود و شکاف طبقاتي را افزایش مي دهد. با همین هدف بورس بهترین ابزار ضد تورمي است . نقدینگي فزاینده 
ناشي از تولید پول و شبه پول در توسط دولت جذب بازار سرمایه مي شود و مهار نقدینگي توسط یک نهاد مالي شفاف و مدرن از آتش افتادن به بقیه خرمن اقتصاد ایران مانند ارز و طال و خودرو و مسکن و بازار کاالها و خدمات جلوگیري مي کند ضمن اینکه خود ابزار 
پیشرفته اي براي توسعه و تامین مالي تولید و ایجاد دارایي هاي مشروع و قابل ارزیابي توسط دولت است . این نگاه دولت در سال جاري قوت گرفت اما ناکافي بودن تجربه ها و ضعیف بودن تجهیزات فني و عدم استفاده از سیستم هاي مدرن مالي در بازار سرمایه دولت 
را در استفاده بهینه از بازار سرمایه ناکام گذاشت و درنهایت موجي از نارضایتي سهامداران خرد و احساس باخت و تفسیر به دام دولت براي سرمایه هاي خرد مردم و یا رانت جویي برخي صاحبان سرمایه بزرگ از اطالعات ذیقیمت مالي بازار را ایجاد کرد . در حال حاضر 
امید دولت به رفع تحریمها و رفع کسري بودجه از محل درآمدهاي جدید ارزي است اما طعم شیرین تامین مالي از بورس و نامشخص بودن دور آینده مذاکرات احتمالي دولت را همچنان مجذوب بازار سرمایه کرده است از این رو به نظر مي رسد با اصالح ۵0 درصدي 
شاخص کل و حذاب شدن قیمت سهام اغلب نمادها، بازار منتظر اولین شوک مثبت دولت و آغاز روند جدیدي از ورود پول به بازار سرمایه است . با خروج دهها هزار میلیارد پول از بازار ارز و سوداگري خودرو کافي است تا شاخص اصالح کرده بورس چند روزي بعد از ماه 

ها انتظار رنگ سبز را به خود ببیند تا با موج جدیدي از رشد آرام و مثبت شاخص روبرو شود.
4- تامین ارز مورد نیاز واردات کاالها و مواد اولیه شرکتهاي تولیدي همچنان دشوار است . تحریم نفت و بانک مرکزي ایران همچنان ادامه دارد . کسري بودجه دولت مشهود است و نرخ رشد نقدینگي بدون توقف منجر به افزایش چند برابري پول و شبه پول شده است . در 
این شرایط با ریزش بازارهاي موازي ، نقدینگي سرگردان شاید روانه حسابهاي سپرده براي سرمایه گذاري موقت در بانکها شود اما به نظر مي رسد سیاست دولت و بانک مرکزي کاهش نرخ بهره اسمي به ارقام پایین تري است . لذا پولهاي پارک شده در حساب کارگزاري 
ها، نقدینگي خارج شده از بازارهاي موازي ، پول ریالي در حساب بانکها و ادامه روند افزایش نقدینگي مانند سیلي است که باید به یک بستر مناسب هدایت شود وگرنه هر روز بخشي از اقتصاد را به هم مي ریزد و غول ریزشي و رو به افول تورم را بار دیگر به وسط میدان 
مي کشد . چه بستري بهتر از بورس و بازار سرمایه ؟  دیگر کشورها مگر راهي جز این یافته اند . مگر در اقتصادهاي با نرخ تورم ۲ درصد و کمتر و نرخ بهره نزدیک ۱ درصد مانند آلمان و ژاپن و حتي چین پولها به کجا مي روند؟ جز سرمایه گذاري در تولید و توسعه کشور .

۵- فرصت احتمالي لغو تحریمها ، امکان رشد و توسعه شرکتها و سرمایه گذاري در توسعه شرکتهاي بورسي و نوسازي و مدرن سازي کارخانجات و استفاده از تکنولوژي هاي روز و توسعه صادرات و جذب سرمایه هاي خارجي را فراهم مي کند . بالندگي تولید و افزایش 
نرخ سودآوري شرکتها مي تواند منجر به افزایش ارزندگي سهام شرکتهاي بورسي ایران و افزایش وحدت و همبستگي ایرانیان با ایجاد بستر مناسبي از منافع مشترک و رشد روز افزون اقتصادي باشد . چشاندن طعم سود به انبوه سرمایه گذاران خرد و هدایت سرمایه ها 
به سمت تولید مي تواند از مهاجرت مغزها و فرار سرمایه ها به کشورهاي همسایه جلوگیري کند و امکان ایجاد و ظهور شرکتهاي بین المللي ایراني و عرض اندام در مقیاسي جهاني را فراهم کند . بورس فرصت بینظیري براي افزایش امنیت ملي ، حس تعلق اجتماعي 
و آموزش و رشد و بلوغ اقتصادي فرزندان ایران زمین است. فرصت جهاني سازي اقتصاد ایران و تحقق توسعه با مشارکت جمعي همه ایرانیان امکانپذیر است و تنوع آموزشهاي بورسي منجر به افزایش دانش اقتصادي و ترویج فرهنگ کارآفریني و هدایت اندیشه ها 
به سمت فعالیتهاي مولد تولیدي مي شود.امید است سیگنال مثبت دریافت شده از فضاي حاکم بر روابط بین الملل و افزایش امید مردم به گشایش هاي واقعي در حوزه اقتصاد با حمایت همه جانبه کلیه بازیگران اقتصادي ایران از بازار سرمایه منجر به افزایش رفاه و 
تولید ثروت مناسب براي کشور شود و بازار سرمایه ایران با رهایي از چنگال ابهام و ترس از ریسک هاي سیستماتیک و بنیادي و روشن شدن نسبي فضاي آینده اقتصادي ایران ، امکان و قابلیت جذب صدها هزار میلیارد پول و سرمایه سرگردان را در تقویت زیر بناي 

اصلي توسعه کشور یعني تامین سرمایه و سرمایه گذاري را فراهم کند .
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