
شرکت داروسازی فایزر می گوید واکسن کرونای این 
شــرکت در بیش از نود درصد موارد از انتقال ویروس 
کرونا پیشگیری کرده است.فایزر می گوید نتایج اولیه 
مرحله ســوم کارآزمایی بالینی -که هنوز در جریان 
است- نشــان می دهند این واکســن در نود موارد در 
پیشگیری موفق بوده و مصونیت به کرونا هفت روز بعد 
از تزریق نوبت دوم و ۲۸ روز بعد از نوبت اول حاصل شده 
است.این شرکت آمریکایی همچنین گفت در آخرین 
مرحله کارآزمایی بالینی هیچ عارضه جانبی جدی ای 
مشاهده نشده اســت.فایزر این واکسن آزمایشی را با 

همکاری شرکت بیواِن تِک ساخته است.
آلبرت بورال مدیرعامــل و رئیس فایــزر در بیانیه ای 

نوشت: "اولین نتایج از مرحله سوم کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونا شواهدی هستند از اینکه واکسن ما قادر 
است از کرونا پیشگیری کند.""ما قدم قابل مالحظه ای 
برای عرضه واکســن کرونا به مردم دنیا برداشــتیم، 
واکســنی که برای پایان دادن به این بحران سالمت 

جهانی به آن اینقدر نیاز است."
"ما به نقطه عطفی در برنامه تولید واکسن مان نزدیک 
می شویم آن هم در زمانی که دنیا بیشترین نیاز را به آن 
دارد."در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن فایزر 

به ۴۳۵۰۰ نفر در شش کشور دنیا تزریق شده است.
شرکت های سازنده قصد دارند درخواست صدور مجوز 
اضطراری کنند که تا آخر این ماه میالدی از این واکسن 

استفاده شود.بجز این واکسن چند واکسن دیکر هم در 
مرحله سوم و نهایی کارآزمایی بالینی هستند اما این 

اولین واکسنی است که چنین نتایجی داشته است.
در بســیاری از کشــورهای دنیا شــمار مبتالیان به 
کرونا، کســانی که در بیمارستان بســتری می شوند 
یا به مراقبت های ویــژه نیاز پیدا می کنند بســرعت 
رو به افزایش اســت.آمار ابتال در دنیــا به ۵۱ میلیون 
نفر نزدیک می شــود و بیش از یک میلیــون و ۲۶۰ 
هزار نفر هــم جان باخته اند.فایزر می گوید بر اســاس 
برآوردها، تا پایان سال ۲۰۲۰ پنجاه میلیون و در سال 
 ۲۰۲۱ تا ۳/۱ میلیارد ُدز واکسن را در تمام دنیا عرضه

 خواهد کرد.

اگرچه وزارت راه و شهرســازی بارها حذف متقاضیان 
بدحساب مسکن ملی را هشدار داده، هنوز آمار واریز 
وجه که طبــق آخرین اعالم به حــدود ۹۳ هزار فقره 
رسیده بسیار کمتر از حد انتظار است؛ حال آنکه تمامی 
متقاضیان واجد شــرایط از خردادماه مشخص شده و 
حتی بعضی افراد از اسفندماه ســال گذشته از تایید 
خود مطلع هســتند.به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن 
به مهلت واریز وجه برای طرح اقدام ملی مسکن، تعداد 
کسانی که افتتاح حساب داشتند افزایش یافته و طبق 
آخرین آماری که بانک مســکن ارایه داده ۱۵۱ هزار و 
۴۰۵ نفر از واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن در 
بانک، افتتاح حساب کردند که البته ۹۲ هزار و ۸۹۴ نفر 

پول واریز کرده اند. این تعداد تا روز ۱۷ اردیبهشت ماه 
۶۵ هزار نفر بود.

مرحله اول ثبت نام طــرح اقدام ملی مســکن اواخر 
اسفندماه سال گذشــته انجام شد که ۱.۶ میلیون نفر 
نام نویســی کردند و خردادماه ۴۷۰ هــزار نفر واجد 
شرایط شــناخته شــدند. بعضی افراد هم که پیش از 
آن ثبت نام کرده بودند از اســفندماه سال گذشته از 
تایید خود مطلع هســتند. از آن زمان تا کنون حدود 
۹۳ هزار نفر واریز وجه داشــته اند که بــا ۴۰۰ هزار 
واحد اقدام ملی و بیش از ۴۰۰ هزار واحد تعریف شده 
براساس تفاهم نامه با دســتگاههای دولتی که جمعا 
بیش از ۸۰۰ هزار واحد می شــود تناســبی ندارد.به 

نظر می رســد با وجود اخطارهای متعدد وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر ضرورت افتتاح حساب و واریز وجه، 
متقاضیان مســکن ملی همانند طرح مسکن مهر این 
موضوع را جدی نگرفته اند. البته وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرده کسانی که پیامک دریافت کرده و تا پایان 
مهرماه از واریز وجه امتناع کرده اند حذف شــده اند 
اما برای کســانی که پیامک دریافت نکــرده اند هنوز 
فرصت وجود دارد. متقاضیانــی که تاکنون هیچگونه 
پیامکی جهــت انجام امور بعدی دریافــت نکرده اند، 
باید هرچه ســریعتر از مراجع ذیربط )محل ثبت نام 
 طرح اقدام ملی تولید مســکن( پیگیر کارهای ادامه

 ثبت نام و واریز وجه باشند.

قیمت نفت در معامــالت روز دوشــنبه در پی اعالم پیروزی جــو بایدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و بهبود ریســک پذیری در بازار بیش از 
دو درصد صعود کرد و نفت برنت به باالی مرز ۴۰ دالر بازگشــت.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه یک دالر و شش سنت 
معادل ۲.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۰ دالر و ۵۱ ســنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دسامبر یک 
 دالر و هفت ســنت معادل ۲.۹ درصد افزایش یافت و به ۳۸ دالر و ۲۱ سنت 

در هر بشکه رسید.
پس از این که جو بایدن روز یکشنبه به عنوان پیروز انتخابات آمریکا شناخته 
شد، نفت به همراه ســایر بازارهای مالی صعود کرد تا بخشی از ریزش چهار 

درصدی که در معامالت جمعه داشــت را جبران کند. در ایــن بین، ارزش 
دالر ضعیف شــد و قیمت کاالهایی که به این ارز قیمت گذاری می شــوند 
برای ســرمایه گذاران غیرآمریکایی ارزانتر شــد.به گفته مایک مک کارتی، 
استراتژیست ارشد بازار در شرکت سی ام ســی مارکتس، معامالت در صبح 
امروز در فضای ریســک پذیری در جریان بوده که منعکــس کننده اعتماد 
فزاینده به راه یافتن بایدن به کاخ ســفید است اما حزب جمهوریخواه کنترل 
ســنا را حفظ خواهد کرد. از یک نقطه نظر نتیجه انتخابات بــرای بازار ایده 
آل اســت. هیچ حزبی اکثریت را در کنگره ندارد بنابراین جنگهای تجاری و 
مالیاتهای باالتر تا حدودی زیادی از دســتورکار حذف خواهند شــد.رییس 
جمهور منتخب آمریکا و تیم وی ســرگرم کار برای مقابله با وخامت بحران 

سالمتی در آمریکا هستند. طبق آمار روز یکشــنبه رویترز، آمریکا نخستین 
کشوری در جهان شــد که آمار مبتالیان به کووید ۱۹ از مرز ۱۰ میلیون نفر 
عبور کرد.هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC در این باره گفت: این وضعیت 
پیامدهایی را در قالــب تقاضای کمتر برای انرژی یا رفتــار مصرفی به دنبال 
خواهد داشت.از سوی دیگر آماری که رشد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا 
را نشان می دهد از افزایش تولید این کشــور در ماههای آینده حکایت دارد. 
طبق آمار شرکت بیکرهیوز، شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز را برای هشتمین هفته متوالی افزایش دادند.اعضای 
بزرگ اوپک نگران تســهیل تحریمهای آمریکا علیه ایران در دوران ریاست 
جمهوری بایدن هستند که به معنای افزایش تولید و پیچیده شدن اقدامات 

این تولیدکنندگان برای متوازن کردن عرضه و تقاضاست.به گفته تحلیلگران 
آی ان جی، بازگشت نفت ایران احتماال در اواخر سال ۲۰۲۱ یا در سال ۲۰۲۲ 
اتفاق خواهد افتاد.اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس در حال حاضر 
تولیدشان را حدود ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند تا افت تقاضای 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا را جبران کرده و از قیمتها پشتیبانی کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، واردات نفت چین کــه بزرگترین واردکننده نفت 
جهان است، در اکتبر ۱۲ درصد در مقایسه با ســپتامبر کاهش پیدا کرد. اما 
پس از این که پکن اعالم کرد ســهمیه واردات نفت را ۲۰ درصد افزایش می 
 دهد، برخی از تحلیلگران انتظار دارند واردات این کشور سال میالدی آینده

 افزایش پیدا کند.

ارزش پول ملی ترکیه با کنــار رفتن رییس بانک 
مرکزی و وزیر دارایی این کشــور تقویت شــد.به 
گزارش بلومبرگ، وزیــر دارایی و داماد اردوغان به 
دومین مقام ارشدی تبدیل شد که قربانی نوسانات 
ارزی این کشور می شود. برات آلبایراک ۴۲ ساله 
در پستی اینستاگرامی اعالم کرد به دلیل مشکالت 
جسمانی از سمت خود کناره گیری می کند و قصد 
دارد تا وقت بیشتری را کنار خانواده خود بگذراند. 
پیش از وی نیز مــراد یوزال-رییس بانک مرکزی 
توســط رجب طیب اردوغان برکنار شده بود.  باال 
رفتن فشار تورمی و کاهش شدید ذخایر ارزی باعث 
نگرانی معامله گران از توانایی بانک مرکزی ترکیه 

در مدیریت شرایط کنونی شده است. از طرف دیگر 
نگرانی هایی از پیامدهای کرونا روی اقتصاد ترکیه 
که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه به گردشــگری 
وابسته اســت، وجود دارد و تداوم شرایط کرونایی 
می تواند باعث عمیق تر شــدن رکود اقتصادی در 
این کشور و افزایش شدید نرخ بیکاری شود.  مسائل 
اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین ترین 
سطح تاریخ خود رسیده بود اندکی تقویت شود و 
از کمترین نرخ برابری خــود فاصله گیرد تا جایی 
که نرخ برابــری دالر از کانــال ۸.۴ لیر عقب رفت. 
در آخرین دور از معامالت ارزی استانبول، هر دالر 
با ۰.۱۴ درصد کاهش به ۸.۳۷۱ لیر رسید. ارزش 

پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد در 
برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک 
مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این 
مســاله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات 
ارزی تاثیر منفی گذاشته است.  کاهش شدید ذخایر 
ارزی ترکیه از جمله دالیل اصلی ریزش لیر در برابر 
تمامی ارزهای مهم و ثبت رکوردهای پایین جدید 
بوده است. تا پایان ماه اکتبر ذخایر ارزی این کشور 
۴۲.۲۶ میلیارد دالر بوده ۱.۸۳ میلیارد دالر نسبت 
به ماه قبل آن کاهش داشته اســت.  در برابر دیگر 
ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۹۴۹ لیر 

و هر پوند معادل ۱۱.۰۲۰  لیر اعالم شد

یارانه نقدی آبان ماه ساعت ۲۴ )سه شنبه( به حســاب سرپرستان خانوار واریز 
خواهد شد.

به گزارش ایسنا، یارانه آبان ماه یکصد و هفدهمین پرداخت های نقدی از شروع 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ است که تاکنون ادامه داشته و 

مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومن برای هر نفر ثابت مانده است.
در کنار یارانه نقدی در هر ماه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان 

تحت حمایت کمیته امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی پرداخت خواهد شد.
اما از چند ماه قبل اقســاط وام یک میلیونی کرونا نیز از حســاب یارانه بگیران 
دریافت کننده کسر می شود این در حالی است که در جریان کرونا بانک مرکزی 
با تامین منابع پرداخت وام یک میلیون تومانی به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه 
بگیر را در دستور کار قرار داد که قرار بود که هر ماه قسط آن که حدود ۳۳ هزار 

تومان است از حساب یارانه سرپرستان خانوار کسر می شود.

براین اساس در آبان ماه پنجمین قســط از اقساط تسهیالت قرض الحسنه یک 
میلیون تومانی از یارانه سرپرستانی که دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

در حالی یارانه نقــدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در بیســتم هر ماه به حســاب 
سرپرستان خانوار واریز می شود که در کنار آن کمک های معیشتی نیز از محل 
افزایش قیمت بنزین از آبان ماه سال گذشته به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت 
۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران پرداخت می شود که البته به تناسب اعضای خانوار 

بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان متفاوت است.
از مدتی پیش نیز بحث یارانه کاالهای اساسی مطرح شده که پیشنهاد مجلس 
شورای اسالمی پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به هر نفر برای تامین کاالهای اساسی 
اســت که ظاهرا گروه هدف همان ۶۰ میلیون نفری هســتند که کمک های 
معیشتی را دریافت می کنند اما هنوز این پیشــنهاد نهایی نشده و در شورای 

نگهبان در حال بررسی است.

به دلیل کرونا و شــرایط اقتصادی، ســرمایه گذاری 
خارجی در ترکیه به شــدت کاهش یافت.به گزارش 
دیلی صباح، ترکیه در شش ماه منتهی به ژوئن ۳.۹۳ 
میلیارد دالر سرمایه مســتقیم خارجی جذب کرد 
که این رقم نسبت به مدت مشــابه سال قبل حدود 
۳۱ درصد کاهش یافته اســت. کارشناسان تضعیف 
ارزش لیر، شیوع گسترده کرونا و افزایش نرخ تورم را 
از دالیل اصلی این کاهش قابل توجه عنوان می کنند.  
آن طور که داده های منتشر شــده نشان می دهند، 
در بین بخش های مختلــف، ۳.۲ میلیارد دالر از کل 
سرمایه گذاری ها مربوط به بخش خدمات بوده است 
و ۷۶۴ میلیون دالر در زمینــه صنعت و ۲.۱ میلیون 

دالر در کشاورزی سرمایه خارجی جذب شده است. 
پتروشــیمی و الکترونیک محبوب ترین بخش های 
صنعتی برای خارجی ها بوده اســت.  در ماه آگوست 
ترکیه ۵۳۶ میلیون دالر ســرمایه مستقیم خارجی 
جذب کرده که در مقایســه با ۸۰۲ میلیون دالر ماه 
قبل کاهش محسوسی داشته است. در مقام مقایسه، 
متوسط جذب سرمایه مستقیم خارجی در ترکیه بین 
سال های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۴.۶ میلیارد دالر 
در سال بوده است.  در بین کشورهای مختلف، ایتالیا 
بیشترین سرمایه گذاری را در ترکیه انجام داده است 
به گونه ای که طی دوره فــوق، ۹۹۶ میلیون دالر از 
کل سرمایه خارجی جذب شــده در ترکیه مربوط به 

این کشور بوده است. پس از این کشور، آمریکا با ۷۴۵ 
میلیون دالر، انگلیس بــا ۴۳۹ میلیون دالر و هلند با 
۳۵۴ میلیون دالر قرار دارند.در ماه آگوســت،  اتباع 
ترک در مجموع ۱۶۲ میلیون دالر سرمایه گذاری در 
دیگر کشورها انجام داده اند که نسبت به بازه مشابه 
سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.طی شش 
ماه نخست امسال ترکیه در مجموع ۱.۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در دیگر کشورها انجام داده است که 
هلند، آمریکا، آلمان و ســوئیس مقاصــد اصلی این 
سرمایه ها بوده اند. سرمایه گذاری امسال ترکیه در 
کشورهای خارجی در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دالر کاهش یافته است.

واریز قطره چکانی پول برای مسکن ملیفایزر: واکسن کرونای ما در پیشگیری از سرایت نود درصد موفق بوده

صعود قیمت نفت در واکنش به پیروزی بایدن

تقویت لیر در پی کناره گیری داماد اردوغان

 زمان واریز یارانه نقدی 

کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی ترکیه
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وزارت صمت:

 نرخ سود بین  بانکی
 از ۲۲ درصد  باالتر رفت

بانک ها به ۳۰ رشته 
 فعالیت که ظرفیت اشباع 

دارند، وام ندهند

 افزایش
 وام مسکن 
به شدت 
تورم زاست

 اسالمی:

 تحریم روزهای 
 آخر دولت

 ترامپ انتقام و 
کینه جویی است
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زنگنه:

سرمقاله

يادداشت

 سیگنال موقتی
 به بازار ارز

سردرگمی 
بازار مسکن

تحوالت سیاســی وابسته 
بــه انتخابــات آمریکا در 
چنــد روز اخیــر موجب 
تثیرگذاری بر بازار ارز شد 

وبه دنبال موج روانی...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  منصور غیبی، کارشناس مسکن
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تعدادی از سهامداران مقابل 
سازمان بورس تجمع کردند

اعمال  دو  تغییر  مهم  در 
معامالت  بورسی

 بار مالی سالمت
 بر دوش مردم

شوک انتخابات و پیروزی بایدن به بازار سکه، طال و ارز کوتاه بود

مقاومت دالالن در برابر  ریزش دالر
صفحه3

صفحه4

بهت  بازار  مسکن  از  نوسانات  دالر 
محتکران مسکن از جمالت »قیمت ها شکست«، »فروش فوری« و عناوینی که بیانگر عجله برای فروش است، استفاده می کنند

نگرانی سوداگران مسکن از کاهش قیمت ها

روز گذشته  تعدادی از سهامداران زیان دیده مقابل 
سازمان بورس و اوراق بهادار در حوالی میدان ونک 
تجمع کردند. طبق گفته ها این جمع از معترضان از 
سهامداران حقیقی و خرد بوده اند که اعتراض خود را 
نسبت به سیاست های دولت در دوران ریزش شاخص 
و عدم اجرای وعده های حمایتی در قالب شعارهایی 
بیان کردند. چراغ قرمز بازار سرمایه روز دوشنبه هم 
روشن بود و شــاخص کل این بازار بیش از ۲۵ هزار 
واحد کاهش یافت.به گزارش ایسنا، در معامالت روز 
دوشنبه بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۲۵ هزار و 

۳۶۹ واحد کاهش در رقم ...

در حالی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی متوسط هزینه ساالنه بهداشت و 
درمان یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ به ۴ میلیون 
و ۹۶۴ هزار تومان اعالم کرده که پیش بینی می شود با 
بروز بحران کرونا، این هزینه ها برای دسترسی به اقالم 
بهداشــتی و درگیری با ویروس افزایش بسیاری پیدا 
کرده است. از طرفی دیگر در ماه های اخیر، هزینه دارو 
و متعاقب آن هزینه بهداشت و درمان به دلیل افزایش 
نرخ ارز، افزایش یافته است. از سوی دیگر تورم موجود 
در کشور که تا نزدیک به ۴۰  درصد رسید هم دلیلی شد 
برای اینکه مراکز درمانــی قیمت های خدمات خود را 
افزایش دهند. همچنین در حالی که رشد هزینه های 

بخش بهداشت و سالمت بیش از...



اقتصاد2
ایران وجهان

کدخدایی  خبر داد؛
منابع طرح پرداخت یارانه کاالهای 

اساسی قابل تحقق نباشد، رد می شود
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی جزء به جزء 
منابع مالی درنظر گرفته شده برای طرح پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی در این شورا خبر داد وگفت: 
اگر این منابع قابل تحقق نباشد، طرح »رد« خواهد 
شد. عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با درباره نحوه 
مواجهه شورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس در 
خصوص الزام دولت به پرداخــت یارانه کاالهای 
اساسی و احتمال رد یا تأیید آن از منظر حقوقی، 
اظهار داشت: اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی 
است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی 
اســت و ما اصل این ایده را تأیید می کنیم؛ اما این 
نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان دو 
ابزار و معیار بیشتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری 
قانون اساســی. وی ادامه داد: طبیعتاً نمایندگان 
مجلس یا هر فردی خارج از شورای نگهبان انتظار 
دارند ما اجازه ندهیم خالف قانون اساسی یا موازین 

شرع، مصوبه های مجلس تصویب شود.

تسهیل اســتفاده از خدمات بانکی 
برای معلوالن در بانک مهر ایران

بانک قرض الحســنه مهر ایران با هــدف افزایش 
رضایتمندی مشتریان داراي معلولیت و سهولت 
بهره مندي این قشر از خدمات بانکي، اقدام به ایجاد 
رمپ ورودي معلوالن و باجه مخصوص نابینایان در 
تعدادي از شعب خود کرده است. به گزارش روابط 
عمومی بانک مهر ایران، افراد دارای معلولیت اعم از 
نابینا، جسمي-حرکتي یا ناشنوا، براي بهره مندي از 
خدمات بانکي با مشکالت متعددي روبه رو هستند. 
اســتفاده از خدمات و بهره مندي از تســهیالت 
بانکي براي این گروه از جامعه همواره با مشکالت 
و سختي هایي همراه بوده اســت. همین موضوع 
موجب اقداماتي در بانک مهر ایران براي ارائه خدمات 
بانکي به افراد داراي معلولیت شده که در راستاي آن 
تعدادي از شعب خود را براي حضور آسان تر معلوالن 
مناسب ســازي و تجهیزات مورد نیاز افراد داراي 
مشکل بینایي را در باجه ویژه اي راه اندازي کرده اند.

سامانه ارائه خدمات بانکی نابینایان با هدف افزایش 
رضایتمندي این گروه از مشتریان و سهولت بهره مندي 
این قشــر از خدمات بانکي، در برخي از شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران افتتاح شد و این اقدام در شعب 
سراسر کشور در حال توسعه است. با استفاده از این 
سامانه مشتریان نابینا بدون نیاز به حضور فرد همراه 
مي توانند، فرم هاي درخواســت انواع عملیات بانکي 
مانند افتتاح حساب، دریافت وجه، واریز وجه، خدمات 
کارت و ... را با استفاده از ورودي و خروجي هاي صوتي 
و بریل تکمیل کنند. ســپس فرم هاي تکمیل شده 
توســط چاپگر باجه پرینت و براي انجام عملیات در 
اختیار مسئول مربوطه قرار مي گیرد. سامانه خدمات 
بانکی نابینایان شامل دستگاه برجسته نگار و نرم افزار 
فرم های بانکي است که داراي صفحه کلید و نمایشگر 
بریل بوده و تکمیل فرم هاي بانکي با استفاده از صفحه 

کلید توسط نابینایان انجام مي شود.

رونمایی از سامانه ارزیابی اموال منقول 
و غیرمنقول در بانک توسعه تعاون

ســامانه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول شرکت 
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون رونمایی شد. هدف 
از راه اندازی ســامانه ارزیابی اموال که توسط شرکت 
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون و با همکاری شرکت 
سمات تهیه و تولید گردیده است، الکترونیکی شدن 
کلیه فرآیندهای ارزیابی وثایق مشتریان بانک توسعه 
تعاون می باشد که در شرایط روز جامعه به دلیل شیوع 
ویروس منحوس کرونا در کشور گام بزرگی در جهت 

تحقق شعار دولت الکترونیکی است.
شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون یکی از 
شرکت های زیرمجموعه بانک توسعه تعاون بوده 
که انجام امور ارزیابی وثایق ترهینی بانک یکی از 
مسئولیت های این شــرکت به شمار می رود و بر 
همین اساس با نیازســنجی حوزه ارزیابی اموال، 
طرح اولیه سامانه فوق توسط شرکت خدمات ارائه 
و اجرای آن در بخش برنامه نویسی و پشتیبانی فنی 
بر عهده شرکت سمات است. خاطرنشان می گردد 
سامانه مذکور در بستر اینترنت در اختیار شعب و 
مشتریان بانک توسعه تعاون قرارگرفته تا نسبت به 
ثبت درخواست ارزیابی وثایق خود در این سامانه 
اقدام نمایند. این سامانه قادر است کلیه فرآیندهای 
ارزیابی اعم از ثبت درخواست، تهیه گزارش و امضاء 
الکترونیکی توسط کارشناسان، صدور و پرداخت 
هزینه های کارشناسی به صورت آنالین، مکاتبات و 
ارسال گزارش ها به صورت اتوماسیون، ایجاد آرشیو 
متمرکز از پرونده های ارزیابی و ... را انجام داده و به 

صورت 24 ساعته ارائه خدمت نماید.

خبر

روز گذشــته  تعــدادی از 
سهامداران زیان دیده مقابل 
سازمان بورس و اوراق بهادار 
در حوالی میدان ونک تجمع 
کردند. طبق گفته ها این جمع 
از معترضان از ســهامداران حقیقی و خرد بوده اند که 
اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت در دوران 
ریزش شاخص و عدم اجرای وعده های حمایتی در قالب 

شعارهایی بیان کردند. 

کاهش ۲۵ هزار واحدی شاخص بورس
چراغ قرمز بازار سرمایه روز دوشــنبه هم روشن بود و 
شاخص کل این بازار بیش از 2۵ هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، در معامالت روز دوشنبه بازار سرمایه 
شاخص کل بورس با 2۵ هزار و ۳۶۹ واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و 2۱۵ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز 2۷۹۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۶۶ هزار 
و ۷۸ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۶۸2 هزار 
معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۹2۸ میلیارد ریال انجام دادند.

فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و 
صنعتی گلگهر، پاالیش نفت تهران، گسترش نفت و گاز 
پارسیان، پاالیش نفت بندرعباس و پتروشیمی پارس 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بازار 
گذاشتند و ایران خودرو، فوالد مبارکه اصفهان، صنعتی 
زرماکارون، سرمایه  گذاری سیمان تامین، تولید نیروی 
برق ابادان، تامین سرمایه امین و ملی صنایع مس ایران 

نیز نمادهای پربیننده این بازار بودند.
شاخص کل فرابورس نیز ۱۳4 واحد کاهش یافت و در 
رقم ۱۵ هزار و 4۸۳ واحد ایستاد. در این بازار ۳۱۱ هزار 

معامله به ارزش 4۰ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال انجام شد.
سرمایه  گذاری صبا تامین، ســنگ آهن گوهرزمین، 
فوالد هرمزگان جنوب، ســهامی ذوب آهن اصفهان، 
پتروشیمی تندگویان و شرکت آهن و فوالد ارفع نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پلیمر 
آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی فرابورس گذاشتند. پتروشــیمی ارومیه، برق و 
انرژی پیوند گستر پارس، توســعه مسیر برق گیالن، 
پلیمر آریاساســول، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک، 
رایان هم افزا و پتروشیمی تندگویان نمادهای پربیننده 

فرابورس را تشکیل دادند.

حذف ممنوعیت فروش سهام خریداری شده 
در همان روز 

در حالی که حدود یک و ماه نیم از ممنوعیت فروش سهام 
خریداری شــده در همان روز می گذرد، قرار است این 
ممنوعیت از فردا 2۰ آبان برداشته شود و معامالت روزانه 
به روند سابق برگردد. همچنین ساعت پیش گشایش از 

فردا تغییر خواهد کرد.
پنجم مهرماه امسال شرکت بورس اوراق بهادار تهران از 
تعطیل شدن نوسانگیری در بازار سرمایه خبر داد و اعالم 
کرد که انجام معامله روز مجاز نیست و بنابراین فروش 
سهام خریداری شده در همان روز امکان پذیر نخواهد بود. 
براین اساس و در حالی که حدود یک و ماه نیم از این قانون 
گذشته است، محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس 
تهران اعالم کرده که از فردا 2۰ آبان معامالت روزانه به 
روند سابق برمی گردد و همه سرمایه گذاران می تواند به 
خرید و فروش بپردازند. براساس این گزارش و به نقل از 

پایگاه اطالع رسانی سازمان بورس، از فردا تغییراتی در 
پیش گشایش بازار نیز اعالم می شود و پیش گشایش از 
ســاعت ۸:4۵ تا ۸:۵۵ خواهد بود و از ساعت ۸:۵۵ تا ۹ 

امکان هیچ گونه ویرایش و حذف وجود ندارد.

آینده بورس چه می شود؟
میالد خوش زبان، کارشناس ارشــد مالی در گفتگو با 
تجارت نیوز، با اشــاره به ریزش بازار سهام در سال ۹2 
بیان کرد: نوع ریزش اخیر بورس با نمونه های گذشته 
شباهت چندانی نداشت. بر خالف سال ۹2 که بازار سهام 
به تدریج و به شکل فرسایشی افت کرد، این بار این اتفاق 
به سرعت و در زمان بسیار کوتاهی رخ داد. بعد از آن نیز 
به واسطه فاصله کمی که تا انتخابات آمریکا وجود داشت 
سرمایه گذاران چشم به انتظار نتایج نشستند تا شاید در 

روزهای آتی بتوانند بهتر تصمیم بگیرند.
این کارشــناس در رابطه با واکنش بازار ســهام به روند 
انتخابات آمریکا گفت: بازارهای مالی دنیا در ساعات ابتدایی 
به اشتباه فکر می کردند که ترامپ کار را تمام کرده است 
و چهار سال دیگر در دفتر کاخ سفید مهمان خواهد بود، 
اما سناریویی که برخی از تحلیلگران سیاسی پیش بینی 
می کردند اتفاق افتاد و با شمارش آرای پستی ورق به نفع 
بایدن برگشت. قوت گرفتن شانس پیروزی بایدن، اثر خود 

را بر وضعیت بازارهای جهانی و داخلی گذاشت. به گفته 
خوش زبان این اتفاق موجب نوسانات جالبی در بازارهای 
مالی شد. دالر اندکی رشد را تجربه کرد، اما به تدریج و با 
تغییر رنگ ایالت های موثر از قرمز به آبی، تردید و در گام 
بعدی ریزش در بازار ارز رقم خورد، تا جایی که روز جمعه 

شاهد یک فرود دیدنی در قیمت دالر بودیم.
اما سوال مردم این اســت که با این انتخابات روند بازار 
سرمایه چگونه است؟ به گفته این کارشناس تا پیش از 
روز انتخابات آمریکا، واکنش بازار سهام نسبت به نتیجه 
انتخابات همچون یک »جعبه سیاه« تلقی می شد که 
کسی از آن مطمئن نبود، اما صبح چهارشنبه بورس با 
احتمال برد جمهوری خواهان مثبت و در روز شــنبه با 

فرض برد دموکرات ها منفی شد.
اما چرا روند منفی بازار ادامه دار شــده و آیــا با توجه به 
پیروزی بایدن شاخص قرار است همچنان نزولی باشد؟ 
به گفته این کارشناس شاید برد ترامپ در کوتاه مدت بر 
انتظارات تورمی و نرخ دالر می افــزود و موجب افزایش 
قیمت سهام نیز می شد اما روند صعودی بازار با برد ترامپ 
هم نمی توانست دنباله دار باشد، چرا که خطر تقابل نظامی 
هم به عنوان یک ریسک سیستماتیک می توانست مانع 
از ادامه رشد بازار سرمایه شــود. اما حاال با برد بایدن این 
ریسک سیستماتیک بســیار کمرنگ شده و با بازگشت 
آمریکا به برجام نیز می توان امید داشت که تحریم ها رفع و 
از فشار اقتصادی کاسته شود. در کنار آن نیز افزایش فروش 
نفت به نفع اقتصاد ایران و همچنین بورس تهران خواهد 
بود. پس انتخاب بایدن اثر بهتری بر بازار سرمایه نسبت به 
ترامپ خواهد داشت، هرچند که شاید سرمایه گذاران در 
کوتاه مدت استنباط دیگری از این موضوع بنمایند. او در 
رابطه با روند بازار سهام تا آخر سال گفت: با لحاظ کردن 
ریزش اخیر و با توجه به این تنش زدایی که کاهش ریسک 
بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت، می توان این طور 
تخمین زد که احتماال برای بقیه سال نسبت ریسک به 
بازده بورس در سطح پایین تری قرار خواهد گرفت و بازار 
سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی مطلوب ترین گزینه 
نزد سرمایه گذاران خواهد بود. احتماال دیگر دوران »زین 
به پشت« بورس به پایان رسیده و مجددا روزهای »پشت 

به زین« از راه خواهند رسید.

تعدادی از سهامداران مقابل سازمان بورس تجمع کردند

اعمال دو تغییر مهم در معامالت بورسی

زنگنه:
 تحریم روزهــای آخر دولت 

ترامپ انتقام و کینه جویی است
وزیر نفت گفت: در روزهای آخر دولت ترامپ 
تعدادی از مدیران نفتی را به بهانه حمایت از 
تروریسم تحریم کردند. باید بگویم ما قربانی 
تروریسم هســتیم و مدافع تروریسم نیستم. 
این تحریم نوعی انتقام و کینه جویی است، ما از 

تحریم نمی ترسیم.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه امروز در آیین 
آغــاز عملیــات و بهره بــرداری از پروژه های 
گازرســانی در اســتان فارس اظهار کرد:  ما 
دشــمن تروریست هســتیم و به این دلیل با 
آقای ترامپ مخالف بودیم و هســتیم. ایشان 
 در این سال ها سرکرده جریان های تروریستی

 بودند.
وی با بیان اینکه این تحریم ها نوعی انتقام جویی 
و کینه جویی است وگرنه تأثیری ندارد، تصریح 
کرد: امروز برخی ها نوشتند سیالبی از تحریم 
در راه اســت! اصاًل چیزی برای تحریم نمانده 
است؟! هر چیزی هست را تحریم کردند. مگر 
اینکه همــکاران ما در بخــش خدمات را هم 

تحریم کنند.
وزیر نفت ادامه داد: نه ما از تحریم می ترسیم 
نه تأثیری در کار ما دارد، فقط عزم مان را برای 
خدمت به مردم راســخ تر می کند. افتخار ما 
این اســت خدمتگزار مردم هستیم و محکم 
پای مردم ایستادیم. همان گونه که در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر نوشــتم جان، مال 
و آبرویمــان را فدای ملت و ســربلندی ایران 

می کنیم.
زنگنه گفت: همیشه از خدا می خواهم آخریم 
لحظه های زندگی ام با آرامش از این دنیا بروم، 
کسی آرامش دارد که قلب و دلی آرام دارد و به 

دنیا دل نبسته باشد.

 اسالمی:
 افزایش وام مسکن به شدت تورم زاست

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که افزایش 
وام خرید مســکن قیمت ها را به شدت افزایش 
می دهد،  گفت: با افزایش وام خرید مسکن موافق 

نیستیم، چون تورم زاست.
محمد اسالمی در گفت وگو با تسنیم در خصوص 
افزایش ســقف وام خرید مســکن اظهار کرد: 
واقعیت آن اســت که افزایش سقف وام خرید 
مسکن،  تورم زاســت و وزارت راه و شهرسازی 

به دنبال این برنامه نیست.
وی با تأکیــد بر این کــه وام کســانی که در 
ساخت وساز مســکن از فناوری های پیشرفته 
اســتفاده کنند 2۵ درصد افزایش یافته است، 
ادامه داد: اگر جامعه هــدف را در نظر بگیریم 
وام های پرداختی باید با استطاعت متقاضیان 
همخوانی داشته باشد و بر اساس آن تنظیم شود، 
صرف نظر از این که با وام خرید مســکن موافق 
نیستیم، چون تورم زاست و قیمت ها را به شدت 

افزایش می دهد.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کــرد: بنابراین 
سیاست اصلی ما تقویت سمت عرضه است که 
این کار را با افزایش وام ساخت به خصوص در نوع 

صنعتی سازی در دستور کار قرار داده ایم.
اسالمی گفت: با صنعتی ســازی دوره ساخت 
واحدهای مسکونی به طور چشمگیری کاهش 
می یابــد که این مســئله نیــز کاهش قیمت 
تمام شــده را به دنبال دارد. به شــدت به دنبال 
توسعه روش های صنعتی سازی مسکن به معنای 

واقعی هستیم.

تجارت ۱۵میلیارد دالری  ایران با 
اعضای سازمان همکاری شانگهای

میزان تجارت خارجی کشــورمان با مجموعه 
کشورهای ســازمان همکاری شــانگهای به 
۱۵ میلیارد و ۱۵4 میلیون و ۷۶۷ هزارو ۶24 
 دالر برابر با ۳۰ میلیــون و ۳۵۶ هزارو ۷۸۷ تن 

رسیده است
 ســید روح اهلل لطیفی ســخنگوی گمرک با 
تشــریح میــزان ونحــوه تجــارت خارجی 
کشــورمان با مجموعه کشــورهای سازمان 
همکاری شــانگهای گفت : سازمان همکاری 
شانگهای سازمانی میان دولتی است که برای 
همکاریهای چند جانبــه امنیتی، اقتصادی و 
فرهنگی در ۱۵ ژوئن   2۰۰۱تشکیل شده است 
.در حال حاضر ایران عضو ناظر این ســازمان 
محسوب می شود ودر طی ۷ ماه اخیر سال ۹۹ 
میزان تجارت خارجی کشورمان با اعضای این 
سازمان بالغ بر ۳۰ میلیون و ۳۵۶ هزارو ۷۸۷ 
تن انواع کاال برابر با ۱۵ میلیارد و ۱۵4 میلیون 

و ۷۶۷ هزارو ۶24 دالر بوده است .

اخبار
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نرخ سود بین  بانکی از 22 درصد باالتر رفتطبق دومین 
گزارش بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد کالن، نرخ سود 
بین بانکی از 22درصد باالتر رفته است و دولت برای تأمین 
نیازهای ضروری سیاست تهاتر نفت با کاالی اساسی را 
پیش برده است.  به گزارش تسنیم،  بانک مرکزی دومین 
گزارش خود در قالب اقدامات ضدتورمی و تحلیل تحوالت 
کالن اقتصادی را منتشــر کرد؛ در ایــن گزارش بانک 
مرکزی در دو بخش تحلیل تحوالت اقتصادی و اقدامات 
انجام شده، نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه 
است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.

بانک مرکزی در توضیحات ابتدایی این گزارش تأکید 
کرده اســت که به دنبال تعیین و اعــالم هدف تورمی، 
بانک مرکزی در مواجهه با تحوالت اقتصادی پیش آمده، 
اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به گونه ای تنظیم کرد 
تا ضمن مدیریت انتظارات تورمــی و هدایت نرخ تورم 
به سمت تورم هدف )22 درصد(، مسئولیت های خود را 
در زمینه حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( و کمک 
به رشــد اقتصادی ایفا کند. گفتنی است، گزارش بانک 
مرکزی در بخش تحوالت به چهار متغیر نرخ تورم، نرخ 
سود در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای 

کالن اقتصادی پرداخته است.
 

ـ تحوالت اقتصادی الفـ 
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک های 
انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ 
تورم ماهانه که از اردیبهشــت ماه ســال جاری روندی 

فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف 
جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده 
رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال 

جاری قابل پیش بینی بود.
روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کاالها، افزایش 
قیمت دارایی ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی های 
موجود در نظام توزیع کاالیی باعث شده است در مهرماه 
گروه های »حمل ونقل«، »خوراکی ها و آشامیدنی ها«، 
»مســکن، آب، برق و گاز و سایر ســوخت ها« و »اثاث، 
لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه« نقش غالب را در 
تورم ماهانه داشته باشند. طبق اعالم بانک مرکزی ، روند 
افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه های گذشته در 
مهرماه نیز استمرار داشت؛ به گونه ای که متوسط این نرخ 
در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل 2۰ درصد را ثبت کرد؛ 
با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی 

شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به دلیل فقدان اوراق بهــادار دولتی در ترازنامه 
بانک ها و مؤسســات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و 
به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری 
قاعده مند بانک ها از بانک مرکزی رخ داد، این در حالی 
بود که در این دوره نرخ تأمین مالــی بانک های دارای 
اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ ســود خارج نشد، در 
همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک ها و مؤسسات 
اعتباری توصیه می کند بخشی از سبد دارایی خود را به 
اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود 
نقدینگی از آن ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک 

مرکزی استفاده کنند. براساس این گزارش، نرخ بازدهی 
اوراق بدهی دولتی با سررســید های کوتاه مدت در ماه 
گذشته روند باثباتی داشــت، این در حالی بود که نرخ 
بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان مدت 
افزایش های قابل مالحظه ای را تجربه کردند. نرخ بازده 
اسناد خزانه اسالمی با سررسید دو سال از ۱۹.۰۵ درصد 
در شهریورماه به ۱۹.۶ درصد در مهرماه افزایش یافت که 
می توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در 

میان مدت دانست.
هم راستا و هم جهت با رشــد ُکل های پولی در چند ماه 
گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی 
در هفت ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۱۹.۷ و ۱۰.۱ درصد 
رسید که نسبت به رشــد این دو متغیر در دوره مشابه 
ســال قبل )۱4.۵ و ۱۰.۹ درصد( به ترتیب ۵.2 واحد 
درصد افزایش و ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه 
پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.2، ۸۸.۶ 

و ۳۱.۹ درصد بوده است.
 

ـ اقدامات بانک مرکزی  بـ 
بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشــنبه مورخ 2۸ 
مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه  مدت 
)اضطراری( بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی، با 
درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید 
و در نرخ سود ســقف کریدور )22 درصد( موافقت کرد. 
بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز 

در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک های فعال 
در بازار بین بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات 
تعمیق بازار بین بانکی و کاهش ریسک های اعتباری در 

این بازار را فراهم کند.
در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر 
غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال 
جاری 2۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 
۷۱۶.۳هزار میلیارد ریال انــواع اوراق بدهی دولتی به 
بانک ها، نهادهای مالی و ســایر سرمایه گذاران فروخته 
شد. تأمین ۱۸.۵ میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات توسط 
بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه ســال جاری و 
انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشــار در بازار 

ارز از جمله:
ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل  ـ
ارزی به ۵۰۰هزار دالر و عرضه روزانه ۵۰میلیون دالر در 

بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ــ رایزنی با طرف های تجاری و کشــورهای همســایه 

به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ــ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کاالهای اساسی 
و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش 
حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات 

تولیدی داخل، در کنار روش های جاری
تأمین ۶.2 میلیارد دالر ارز مورد نیاز برای کاالهای اساسی 
و نهاده های دامی )4.۶ میلیارد دالر( و دارو، ملزومات و 
لوازم پزشکی )۱.۶ میلیارد دالر( در هفت ماهه نخست 

سال جاری.

معاون وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار عدم پرداخت وام 
برای ایجاد ظرفیت جدید در ۳۰ رشته فعالیت شامل ۱۳۷4 محصولی 

شد که ظرفیت تولید آنها در کشور به اشباع رسیده است.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت در نامه ای به کمیجانی 
قائم مقام بانک مرکزی درخواســت کرد نظام بانکــی اعطای وام را از 
صنایعی که در حال حاضر در کشور ظرفیت های اشباع دارند و نیازی 
به ایجاد ظرفیت های جدید در آنها نیست، به سمت صنایعی که دارای 

اولویت سرمایه گذاری هستند، معطوف کنند.
در این نامه اسامی ۳۰ رشته فعالیت بعنوان رشته فعالیت های اشباع و 
دارای ریسک سرمایه گذاری باال و ۱۳۷4 محصول این رشته فعالیت ها 
درج و درخواست شــده به جای پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت های 
جدید در این ۳۰ رشته، سایر رشته فعالیت هایی که کشور در زمینه آنها 
دارای کمبود است و مزیت ســرمایه گذاری دارند، در اولویت پرداخت 

وام بانکی قرار بگیرند.
البته در این نامه تاکید شده: پرداخت تسهیالت به طرح های نیمه تمام 
با پیشرفت فیزیکی مناسب که قباًل در ارکان اعتباری بانک های عامل 
مصوب شده و پرونده تســهیالتی آنها در دست اقدام است، همچنین 
طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوســط تولید و صادرات مطلوبی 

برخوردار بوده اند، همچنان مورد درخواست است.

وزیر راه و شهرســازی گفت: با ریزش قیمت دالر و 
تثبیت آن، انتظار جامعه برای از بین رفتن حباب های 
چند الیه قیمتی که با جهش نرخ دالر ایجاد شده بود، 
به حق است و باید شاهد ورود به کانال های واقعی 
قیمت ها در تمام بخش ها و کاالها و خدمات باشیم. 
محمد اسالمی در گفت وگو با ایلنا درباره انتظار مردم 
نسبت به کاهش قیمت ها در بازار مسکن با توجه به 
ریزش نرخ دالر، اظهار داشــت: نکته حائز اهمیت 
این است که همواره تحوالت نرخ ارز و طال و به ویژه 
ارز بر روی کاال و خدمات اثرگذار بوده و با یکدیگر 
هم پیمایی مستمر داشتند. طبیعی است که امروز 
که جریان نرخ ارز معکوس شــده و شاهد افت نرخ 
دالر هستیم، باید قیمت ها کاهش یابد چراکه قیمت 
مسکن و انواع کاال و خدمات به بهانه افزایش قیمت 
ارز، باال رفته بود و رشــد قیمت ها در بازار مسکن 

ارتباطی با عرضه و تقاضا نداشت و ندارد.
وی تاکید کرد: با ریزش قیمــت دالر و تثبیت آن، 
انتظار جامعه برای از بیــن رفتن حباب های چند 
الیه قیمتی که با جهش نرخ دالر ایجاد شــده بود، 
به حق است و باید شاهد ورود به کانال های واقعی 
قیمت ها در تمام بخش ها و کاالها و خدمات باشیم. 

وزیر راه و شهرسازی افزود: متاسفانه دیده ایم که در 
این شرایط به لحاظ سنتی، در قیمت ها چسبندگی 
ایجاد می شود و با وجود اینکه ارز از قیمت باال رها 
شــده اما قیمت انواع کاال و خدمات رها نمی شود، 
از بین رفتن این چسبندگی قیمت بستگی به مردم 
دارد که تا چه حد در این زمینه مصمم باشند و از خود 
اراده نشان دهند که در کنار دولت و سیستم نظارتی 
با این حباب های باقی مانده، مقابله کنند تا به شرایط 
عادی و طبیعی قیمت ها در انواع بازارها برســیم. 
اسالمی درباره تحلیل هایی که گفته می شود، بازار 
مســکن از این تحوالت و کاهش نرخ ارز دیرتر اثر 
می پذیرد و نمی توان بالفاصله با کاهش قیمت ارز 
منتظر کاهش قیمت ها در بازار مسکن بود، گفت: 
درصورتی این تحلیل ها می شود که دیدیم قیمت 
مسکن یک شبه بدون دلیل منطقی باال می رفت و 
فقط به بهانه رشد نرخ دالر، قیمت ها را باال می بردند 
بنابراین این تحلیل ها را نوعی سوءاستفاده می دانم.

وی ادامه داد: افرادی که در زمینه سوداگری و داللی 
فعالیت دارند و خود عامل بخشی از این قیمت های 
کاذب و حباب آلود محسوب می شوند این تحلیل ها 
را ارایه می دهند. اسالمی تاکید کرد: همانطور که 

یک شــبه قیمت ها را با افزایش نرخ دالر باال بردند 
االن هم باید بپذیرند که چسبندگی قیمت ها به هیچ 

وجه توجیه ندارد.
وزیر راه وشهرسازی همچنین درباره تعیین قیمت 
بلیت هواپیما با توجه به ریزش نرخ دالر گفت: در 
همان زمان که نرخ دالر رو به رشــد بود با افزایش 
نرخ بلیت هواپیما مخالفت کردیم و اجازه افزایش 
قیمت را ندادیم و درخواست افزایش قیمت بلیت 
هواپیما را به انجام کار کارشناســی محول کردیم. 
اسالمی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به موضوع 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پذیرش مسافر با 
۶۰ درصد ظرفیت هواپیما و به ممنوعیت اقداماتی از 
سوی شرکت های هواپیمایی تاکید داشت که رعایت 
پروتکل های بهداشتی را به مخاطره می انداخت.  وی 
بیان داشت: با وجود اینکه قیمت قبلی بلیت هواپیما 
با ارز نیمایــی با مبنای قیمتی یــازده هزار تومان 
تعریف و تعیین شده بود از مدیران عامل شرکت ها 
و سازمان هواپیمایی کشوری خواستیم که متاثر از 
این جهش قیمت ارز تصمیم هیجانی اتخاذ نکنند و 
 با صبر و حوصله و کارشناسی دقیق آن را بررسی و 

تصمیم گیری کنند.

نرخ سود بین  بانکی از ۲۲ درصد باالتر رفت

وزارت صمت:

بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت 
اشباع دارند، وام ندهند

وزیر راه و شهرسازی:

چسبندگی قیمت ها توجیه ندارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد. همچنین هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۶۲ دالر و ۶۰ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۲۷۵ تومان است.

بانک ها
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تقویت بیمه ها در حوزه درمان
حمیدرضا عزیزی، عضو پیشین کمیسیون بهداشت مجلس

نظام سالمت باید در راستای کاهش هزینه های درمان از دوش مردم و بیماران قدم بردارد. اینکه شاهد هستیم هزینه های درمانی حال به هر دلیل همواره در حال افزایش است موجب نگرانی مردم شده و سالمت جامعه را به خطر می اندازد. به 
همین منظور باید نقش بیمه ها در حوزه سالمت پررنگ تر شود و از ظرفیت این مراکز برای رشد کیفیت ارایه خدمات درمان به مردم استفاده شود.  تقویت بیمه ها در امر اجرای عدالت در سالمت بسیار حائز اهمیت است واین در حالی است که در 
سالهای اخیر مشارکت بیمه ها در حوزه درمان بسیار کمرنگ شده است. چرا بار مالی درمان باید بر دوش مردم باشد در حالیکه ساالنه هزینه های بسیاری از سوی مردم به بیمه ها پرداخت می شود. باید بعد از تقویت بیمه ها، تعرفه ها واقعی شده تا 

هزینه های درمان فشار کمتری را به دوش مردم بیندازد. اگر تعرفه ها واقعی شوند اما بیمه ها به همین منوال به کار خود ادامه دهند بسیاری از مردم بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده می شوند.

نایــب رئیس کانــون انجمن های صنفــی کارگران 
ســاختمانی از بازنگری ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی به منظور تامین منابع مورد نیاز 
بیمه آنها خبر داد.هادی ساداتی اظهارکرد: با پیگیری 
هایی که اخیرا مجموعه کانون ها و انجمن های صنفی 
کارگران ســاختمانی در سراسر کشــور برای اعمال 
تغییراتی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ســاختمانی 
صورت دادند، درخواست بازنگری این ماده را از طریق 
نمایندگان به مجلــس ارائه کردیم کــه امیدواریم از 
این طریق مشــکل منابع بیمه کارگران ساختمانی 
برطرف شــود. وی ادامه داد: موضــوع بازنگری ماده 
۵ توســط نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال 
و خوشبختانه اعالم وصول شده اســت. ماده ۵ قانون 
بیمه اجتماعــی کارگران ســاختمانی، منبع درآمد 
سازمان تامین اجتماعی را از محل انجام بیمه کارگران 
ساختمانی تعریف می کند که بازنگری آن موجب می 
شود منابع مورد نیاز برای این منظور فراهم شود و این 
نگرانی دیگر وجود نداشــته باشد که پولی که از محل 
سهم کارفرما دریافت می شــود، کفاف پوشش بیمه 

کارگران ساختمانی را نمی دهد.
نایب رئیــس کانون انجمــن های صنفــی کارگران 
ساختمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیات رئیسه 
مجلس برای چکش کاری مجدد این طــرح را اعالم 
وصول کرده که در مجلس مطرح شود و برای تصویب به 
صحن علنی برود تا به این ترتیب سهم کارفرما مشخص 
و وضعیت بیمه درآمدی ســازمان تامین اجتماعی از 

محل بیمه کارگر ســاختمانی تعیین تکلیف شود. به 
گفته ساداتی، سهمی که سازمان تامین اجتماعی از بابت 
کارگر ساختمانی، دریافت می کند سهمی مستمر است و 
یک منبع درآمدی باال برای تامین اجتماعی به شمار می 
رود که ۷ درصد آن را کارگر ساختمانی نقدا به حساب 
تامین اجتماعی می پردازد و مابقی سهمی که کارگر 
ساختمانی دارد از طریق شهرداری هایی که کارفرمایان 
را بابت پرداخت ۱۵ درصد عوارض پروانه های ساختمانی 
به سازمان تامین اجتماعی معرفی می کنند پرداخت 
می شود و تامین اجتماعی هم سهم ۷ درصدی کارگر 
و هم سهم کارفرما را به طور مستقیم دریافت می کند. 
برابر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، 
سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت 
درصد حق بیمه سهم بیمه شده کارگر و پانزده درصد 
مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت 
به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام 
کند. همچنین درصورت عدم تامین منابع الزم جهت 
گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی با تصویب 
هیات وزیران، امکان افزایش سقف مجموع عوارض تا 
۲۰ درصد فراهم شده و بالمانع است. پیش از این معاون 
امور اقتصادی وزیر کار بر لزوم تامین منابع مالی مورد 
نیاز برای پوشش جدید بیمه کارگران ساختمانی تاکید 
کرده و گفته بود"سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند با 
منابع داخلی خود کســی را بیمه کند و منابعی که در 
بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش 

جدید بیمه را ندارد. "

در حالی مرکز آمار و اطالعات 
راهبــردی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی متوسط هزینه 
ساالنه بهداشت و درمان یک 
خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ به 
۴ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان اعالم کرده که پیش بینی می 
شود با بروز بحران کرونا، این هزینه ها برای دسترسی به اقالم 
بهداشتی و درگیری با ویروس افزایش بسیاری پیدا کرده 
است. از طرفی دیگر در ماه های اخیر، هزینه دارو و متعاقب 
آن هزینه بهداشت و درمان به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش 
یافته است. از سوی دیگر تورم موجود در کشور که تا نزدیک 
به ۴۰  درصد رسید هم دلیلی شد برای اینکه مراکز درمانی 
قیمت های خدمات خود را افزایش دهند. همچنین در حالی 

که رشد هزینه های بخش بهداشت و سالمت بیش از سایر 
بخش ها بوده، درآمد خانوار ایرانی متناسب با این افزایش، 
رشد نکرده است.  مقایســه آمار رسمی مربوط به افزایش 
هزینه های بخش بهداشت و درمان از یک سو و رشد کند 
درآمدها از سوی دیگر حاکی از افزایش سهم هزینه بخش 
سالمت در ســبد خانوار های ایرانی است. مهم تر اینکه به 
دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های درمانی، 
مردم مجبور شده اند هزینه بیشتری را نسبت به قبل برای 
درمان متحمل شوند، زیرا بسیاری از بیمارستان ها همراه با 
افزایش قیمت ارز برای تهیه یا تعمیر تجهیزات بیمارستانی 
مجبور به افزایش هزینه های درمانی شده اند و دولت هم از 
تامین ارز مورد نیاز آن ها سر باز زده که نتیجه آن فشاری بر 

دوش مردم شده است.
مرکز »آمار و اطالعات راهبــردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی« با انتشار گزارشی اعالم کرد که متوسط هزینه 
ساالنه بهداشت و درمان یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ 

به ۴ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان رسیده است. با استناد به این 
گزارش میزان افزایش متوســط هزینه ساالنه بهداشت و 
درمان خانوارها در سال ۱۳۹۸ را حدود ۱۶ و یک دهم درصد 
دانسته و خبر داد که متوسط هزینه ساالنه بهداشت و درمان 
یک خانوار شهری از ۴ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان در سال 
۱۳۹۷ به چهار میلیون و ۹۶۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ 
رسیده است. این درصد افزایش برای متوسط هزینه های 
کل یک خانوار شهری حدود ۲۰.۸ درصد است. همچنین 
متوسط هزینه ساالنه بهداشت و درمان یک خانوار روستایی 
با ۹ و سه دهم درصد افزایش از دو میلیون و ۴۱۲ هزار تومان 
در سال ۱۳۹۷ به ۲ میلیون ۶۳۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ 
رسیده است. این درصد افزایش برای متوسط هزینه های کل 

یک خانوار روستایی ۲۲ درصد است.
موضوع تامین خدمات بهداشــتی درمانی و برخورداری 
یکسان تمامی افراد جامعه از اینگونه خدمات و رفع نابرابری 
واستقرار عدالت اجتماعی در این زمینه، و نیز بهبود وضعیت 

سالمت در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران یکی 
از پایه های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می 
شود. در این رابطه، مطالعه و بررسی هزینه های بهداشت 
و درمان و ســهم آن در کل بودجه خانوار در برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری های بهداشــتی درمانی تاثیر بسزایی 
دارد. قســمتی از این هزینه ها توســط دولت و مابقی نیز 
توسط خانوارها و مشارکت مردمی تامین می شود. اگرچه 
دولت ادعای حمایت از عموم مردم را در بخش مالی دارد و 
طرح های پر سر و صدایی نظیر طرح تحول سالمت را اجرا 
کرده، اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که هزینه های 
بخش درمان و سالمت روی دوش شهروندان است و سهم 
آن سال به سال افزایش یافته است. در کشورهای توسعه 
یافته معموال تمام یا بخش عمده ای از این هزینه ها از طرف 
دولت پرداخت می شود و یا به صورت غیرمستقیم - از طریق 
سامانه های بیمه - طوری لحاظ می شود که مستقیما در 

سبد هزینه خانوار تاثیری ندارد.

متوسط هزینه ساالنه بهداشت و درمان خانوارها به 5 میلیون تومان رسید

بار مالی سالمت بر دوش مردم
افزایش سهم خدمات درمانی در سبد هزینه خانوار
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دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ضمن رد کردن 
مســئله تبانی ایرالین ها برای باال بردن قیمت بلیت 
هواپیما، گفت: بر خالف مســائلی کــه بعضا مطرح 
می شود، از مرداد سال ۱۳۹۷ تا کنون حتی یک دالر 
ارز دولتی به شرکت های هواپیمایی داده نشده است.

در پی تعیین تکلیف قیمت بلیــت هواپیما که طی 
هفته های گذشته روند بررسی آن طوالنی شده است، 
قیمت بلیت برخی پروازهای داخلی افزایش یافت در 
حالی که قرار بود تا مشخص شدن نتیجه جلسات این 
اتفاق نیافتد. در این میان عواملی مانند ســودجویی 
برخی چارترکننده ها و سایت های فروش بلیت هواپیما  

و تبانی ایرالین ها برای باالبردن نرخ را مطرح کردند.
مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایــی اظهار کــرد: هماهنگی یــا تبانی بین 
شــرکت های هواپیمایی برای باالبردن قیمت بلیت 
هواپیما وجود ندارد و اگر نرخ بلیت هواپیما در دامنه 
نرخی تعریف شده باال یا پایین بیاید طبیعی و مسبوق 
به سابقه بوده است. وی با تاکید بر اینکه اگر ایرالینی 
قیمت بلیت هواپیما را از سقف مجاز تعیین شده باالتر 
فروخته باشد مرتکب تخلف شده و سازمان هواپیمایی 
می تواند با او برخورد کند، افزود: برخی رسانه ها اعالم 

کرده بودند که ایرالین ها امسال هم ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دولتی دریافت کرده اند در حالی که این مسئله به هیچ 
وجه صحت ندارد، چرا که از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا 
کنون هیچ ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت های هواپیمایی 
تخصیص پیدا نکرده و اسناد و مدارک آن موجود است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: البته از 
فروردین همان سال اعالم شد که ارز ترک نرخی خواهد 
شد و ۴۲۰۰ تومان اســت. همچنین مسئوالن دولت 
اعالم کردند هر کسی به غیر از این نرخ، ارز دیگری و با 
قیمت دیگری پرداخت یا دریافت کند، تخلف مرتکب 
شده و با او برخورد می شود. در آن زمان ایرالین ها گرچه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را در آن شرایط دریافت کردند اما در 
همان سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ میلیون نفر مسافر را جابه 
جا کردند. اسعدی سامانی تصریح کرد: برخی افراد که 
نقشی هم در حوزه هوانوردی ندارند، اطالعات نادرستی 
به نمایندگان مجلس داده بودند اما فروشــنده بلیت 
صالحیت دخالت در نرخ بلیت ندارد. بر همین اساس 
گزارش مفصلی را در جلسه اخیری که با نمایندگان 
مجلس داشتیم به آن ها ارائه دادیم و مقرر شد در جلسه 
ای که با ســازمان هواپیمایی در هفته جاری برگزار 

می شود، تکلیف این مسئله را روشن کنیم.

سخنگوی انجمن تایرسازان با اشاره به مکاتبات انجام 
شده برای تجدیدنظر در مبنای قیمت گذاری تایر با 
توجه به شناور بودن قیمت مواد اولیه، گفت: ظاهراً 
مصوبه ای صادر شده ولی هنوز به ما ابالغ کتبی نشده 
اســت.مصطفی تنها در مورد بحث های مطرح شده 
مبنی بر صدور مصوبه افزایــش ۵۰ درصدی قیمت 
تایر اظهار داشــت: مصوبه ای به صورت کتبی به ما 
ابالغ نشده و هفته آینده این موضوع مشخص خواهد 
شد.وی ادامه داد: تایرســازان در رفت و آمد هستند 
و اسناد و اطالعاتشــان را رد و بدل میکنند، اما هنوز 

چیزی مشخص نشده است.
تنها در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه افزایش قیمت 
تایر صادر شده است؟ تصریح کرد: ظاهرا مصوبه ای 
صادر شــده ولی هنوز به ما ابالغ کتبی نشده است.

سخنگوی انجمن تایرسازان در مورد این که آیا مصوبه 
برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها بوده است؟ گفت: 
هنوز میزان افزایش قیمت مشخص نیست و چیزی 

نهایی نشده است.
وی توضیح داد: طبق مکاتبات انجام شــده موضوع 
تجدیدنظر در مبنای قیمت گــذاری تایر با توجه به 
شــناور بودن قیمت مواد اولیه مطرح است که اوایل 
هفته آینده مشخص خواهد شــد.برخی مخاطبان 
سامانه »فارس من« با ثبت ســوژه ای با عنوان »چرا 
فقط یک روز می تــوان برای ثبت نام الســتیک در 
کویرتایر ثبت نام کرد؟«، »مشــکالت الســتیک و 
سرکار گذاشتن مشتریان توسط کویرتایر« و »ضرورت 
اعطای نمایندگی شرکتهای تولیدی الستیک سواری 

تایر« خواستار پیگیری این موضوعات شده بودند.

روند نزولی بهای دالر در بازار 
ارز که پس از انتخابات آمریکا 
آغاز شده بود، با اعالم پیروزی 
بایدن شتاب بیشتری یافت. 
اما در حالیکه انتظار می رفت 
شــوک انتخابات آمریکا و پیروزی بایــدن به عنوان 
رئیس جمهور بعدی آمریکا بتواند برای مدت طوالنی 
بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما با گذشــت چند روز 
 شاهد بازگشت مســیر دالر به روند افزایشی هستیم. 
طی روزهای گذشــته و با انتشــار پیروزی بایدن در 
انتخابات آمریکا، نرخ ارز وارد کانال کاهشــی شد و در 
حالیکه انتظار می رفت این روند کاهشــی ادامه دارد 
باشد باز هم روز گذشته مجدد شاهد افزایش نرخ ارز، 

طال و سکه در بازارها بودیم. 
در این بین برخی دیگر از فعاالن اقتصادی معتقدند 
که بانک مرکزی مانع اصلی کاهش قیمت دالر است. 
در حالیکه مردم برای فروش دالر به بازار هجوم اورده 

اند و قیمت تابلو دالر تا ۲۲هزار تومان پایین امده ولی 
بانک مرکزی با مقاومت عجیبی قیمت دالر نیمایی 
را روی ۲۵ هزار تومان نگه داشــته است. این نشان 
می دهد بانک مرکزی خود عامل گرانی دالر اســت 
و از کاهش قیمت دالر استقبال نمی کند. همچنین 
گروهی از کارشناسان همچنان تاکید می کنند که اگر 
قرار باشــد نقدینگی با همین سرعت فعلی رشد کند 
و تورم هم باال باقی بماند با دور شدن از فضای روانی 
ناشی از انتخابات، رشد بیشــتر قیمت ها دور از ذهن 

نخواهد بود.
ظرف ماه های گذشــته، هــر بار که دولــت ترامپ از 
تحریم های جدیدی علیه کشور سخن می گفت، بازار 
ارز دستخوش نوسان شدید بهای دالر می شد و بهای 
دالر افزایش می یافت. پیروزی جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا و گمانه زنی ها درباره کاهش 
ســطح تحریم های ایران از سوی آمریکا سبب روندی 
خالف جهت پیشین در بازارهای ارز و طالی ایران شد 
اما این روند ادامه دار نبوده است. با مشخص شدن نتیجه 
انتخابات آمریکا و مسجل شدن خروج دونالد ترامپ از 
کاخ سفید، قیمت ها در ایران به گونه ای کاهش یافت 

که در چندین سال اخیر نمونه آن مشاهده نشده است. 
در این میان البته، برخی گروه های سیاسی داخلی که 
از خروج ترامپ از کاخ سفید رضایت چندانی ندارند، به 

همراه دالالن حاضر در بازار از بازار ارز گرفته تا سکه، 
دســت یه دســت یکدیگر دادند تا بلکه با جوسازی و 

شایعه پراکنی جلوی کاهش قیمت ها را بگیرند

شوک انتخابات و پیروزی بایدن بر بازار سکه و طال و ارز كوتاه بود

مقاومت دالالن در برابر  ریزش دالر

سیگنال موقتی به بازار ارز
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

تحوالت سیاسی وابسته به انتخابات آمریکا در چند روز اخیر موجب تاثیرگذاری بر بازار ارز شد وبه دنبال موج روانی ایجاد شده بر اثر انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب نرخ دالر کاهشی شد. طبیعی است که بخاطر اینکه 
بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده و با استناد به گفته های وی مبنی بر بازگشت به برجام، واکنش بازار ارز مثبت باشد. اما این نکته قابل ذکر است که این هیجانات روانی در ابتدا شدت داشت و پیش بینی می شد به دلیل 
تردیدها و البته زمان طوالنی باقی مانده تا در دست گیری ریاست جمهوری توسط بایدن، این روند کاهشی موقت باشد.  هیجانات روانی در ابتدا شدت دارد و این روال طبیعی بوده و هنگامی که هیجانات تعدیل می شود باز هم نرخ 
ارز به روند افزایشی خود ادامه می دهد. بنابراین زمان دقیق برای صحبت در رابطه با نرخ ارز زمانی است که بایدن به عنوان ریاست جمهوری آمریکا قدرت را در دست گرفته و و در نقطه تعادلی قرار بگیرد. بنابراین مجدد ممکن است 
هیجانات روانی بعد از در دست گرفتن قدرت و برگشتن به برجام هم وجود داشته باشد که شدت آن بیشتر اما پایدارتر است. به عبارت بهتر، این اتفاقی که در چند روز گذشته در بازار ارز شاهد آن بودیم ماندگاری نداشته و موقتی است 
تا اینکه ببینم بایدن چه شرایطی برای برگشت به برجام دارد و تصمیمات داخلی نسبت به نرمش آمریکا چقدر است. آن موقع باید در رابطه با نرخ ارز صحبت کرد. در چند روز اخیر و روالی که نرخ ارز طی کرد ناشی از هیجانات انتخابات 
آمریکا بوده و موقتی است. به هر حال انتظار هم نداریم که سریع نرخ ها به سطح قبل از انتخابات برگردد چراکه نطق یکی سیاستمدار و یا یک مسئول هم می تواند مسیر کاهش قیمت ها را متوقف کند.  البته باید به این نکته هم در رابطه 
با نرخ ارز توجه داشت که بانک مرکزی چگونه می تواند با مداخله مستقیم قیمت ارز را کنترل کند. یک راه این است که ارزپاشی کند و به نوعی جلوی افزایش قیمت را بگیرد، اما باید بپذیریم که بانک مرکزی ارزی ندارد که بخواهد بازار 
را کنترل کند. ذخایر گذشته هم قابل استفاده نیست چرا که کنترل قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تبعات بلند مدت برای خالی شدن ذخایر ارزی دارد. بانک مرکزی آنچه در توان داشته را به کار گرفته است. اگر بخواهد ارزپاشی 
کند وضعیت از این هم سخت تر خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی تمام توان خود را در سمت عرضه به کار بسته است. مشکلی در سمت تقاضا وجود دارد که به سیاست های ارزی ارتباط پیدا نمی کند که به سیاست های کلی دولت ربط 

دارد و بانک مرکزی از آن تبعیت می کند.
همچنین امروز باید این واقعیت غیر قابل انکار را قبول کرد که با محدودیت های ارزی روبرو هستیم و این امر کار را برای بانک مرکزی بسیار سخت کرده است. از سوی دیگر وقتی ورودی ارز به کشور قطع شده نباید این انتظار را داشت 

که بانک مرکزی معجزه کند، بلکه این نهاد نیز در چارچوب وظایف و اختیاراتی که داشته، عمل کرده، بنابراین زمانیکه ارزی در کار نباشد، قیمت ارز طبیعتا با افزایش روبرو خواهد شد و این اقدام نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.
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News kasbokar@gmail.com

ارز دولتی نگرفته ایم

تکذیب تبانی ایرالین ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما

ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که تامین و تنظیم بازار 
گوشت تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب بر عهده 
وزارت جهاد کشاورزی باشد. بر اساس آخرین مصوبات 
ستاد تنظیم بازار، با توجه به تصمیمات جلسه ستاد 
اقتصادی دولت برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، 
مبنی بر همکاری مستقیم دو وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( و جهاد کشاورزی و تقسیم مسئولیت 
ها برای تامین کاالهای اساســی کشور، مقرر شده در 
خصوص تامین گوشت قرمز )همانند مرغ و تخم مرغ در 
مصوبه ستاد اقتصادی دولت( مسئولیت برنامه ریزی و 
هماهنگی تامین، تولید، عرضه و تنظیم بازار گوشت تا 
مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی و در مرحله توزیع و خرده فروشی بر 
عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت)سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( باشد.
در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام و مجاز است با 
رعایت جلوگیری از افزایش قیمت بازار گوشت قرمز با 
مکانیزم خرید داخلی اقدام کند.مسئولیت تصمیم گیری 
در خصوص صادرات و واردات گوشــت قرمز )تعیین 
عوارض و یا ممنوعیت( بر عهده وزارت جهاد کشاورزی 

است و وزارت صمت همکاری الزم در خصوص تنظیم 
بازار گوشــت قرمز را با وزارت جهاد کشاورزی خواهد 
داشت. همچنین ستاد تنظیم بازار مقرر کرد مسئولیت 
برنامه ریزی و هماهنگی تامین )تولید و واردات( انواع 
نهاده های کشــاورزی و دام و طیور )انواع بذر، سموم، 
کنجاله، جــو، ذرت و ...( و تعیین اولویت تخصیص و 
تامین ارز و ترخیص، به همــراه توزیع و نظارت بر آن، 
بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد و همچنان فرایند 
ثبت ســفارش نهاده های دامی )جو، ذرت و کنجاله( 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرد. 
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، گمرک جمهوری 
اسالمی ایران باید تمامی کاالهای اساسی، ضروری و 
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا تاریخ ۱۰ 
آبان ماه امســال دارای قبض انبار هستند، را بر اساس 
اولویت های اعالمی از سوی وزارت صمت)با استفاده از 
ارز صادراتی، ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک 
مرکزی( بدون الزام به کد رهگیری ترخیص کند. این 
تصمیم به منظور تسریع در ترخیص کاالهای موجود 
در گمرکات کشور و با توجه به شرایط حاکم بر کشور 

اتخاذ شده است.

تالش برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی

میزان افزایش قیمت هنوز مشخص نیست

تجدیدنظر در قیمت گذاری تایر

تا مرحله عمده فروشی؛

تامین و تنظیم بازار گوشت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
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نشان اســتاندارد "دانش نماد" برای شركت های 
دانش بنيان صادر می شود

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد اصفهان از آمادگی این مرکز برای 
صدور نشان استاندارد"دانش نماد" برای شــرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: 
دریافت این نشان به رشد صادرات و افزایش تقاضا برای خرید محصوالت فناور منجر 
می شود. رضا دولتشاهی روز دوشنبه افزود: تا کنون ۱۴ شرکت دانش بنیان از شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان برای دریافت این نشان اقدام کردند که مراحل اجرایی آن 
در حال تکمیل شدن است و به زودی نخستین نشان استاندارد دانش نماد در استان 
صادر می شود. وی به تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در جهت استانداردسازی محصوالت دانش بنیان اشاره کرد و اظهارداشت: 
بر این اساس شــرکت های دانش بنیان امکان دریافت نشان دانش نماد را از اداره کل 
استاندارد استان ها از جمله اصفهان دارند.دولتشاهی با بیان اینکه اگر برای محصول 
شرکت دانش بنیان در کشور استاندارد ملی وجود داشــته باشد بر اساس آن پروانه 
دانش نماد صادر می شــود، تصریح کرد: اگر آن محصول مشمول استاندارد اجباری 
نباشد، شــرکت دانش بنیان می تواند انتخاب کند که از نشان استاندارد تشویقی یا 
شرایط دانش نماد استفاده کند.وی به اعطای گواهی انطباق تولید )COP( نیز برای 
محصوالت دانش بنیان اشاره و اضافه کرد: اگر برای محصول نوآورانه ای تا کنون در کشور 
و دنیا استانداردی تعریف نشده باشد، گواهی انطباق محصول برای آن صادر می شود.

معاون استانداردسازی اداره کل اســتاندارد اصفهان توضیح داد: این پروانه گواهی بر 
اساس ویژگی هایی که تولید کننده اظهار می کند، صادر خواهد شد و گامی موثر در 
تجاری سازی و ورود محصوالت دانش بنیان و نوآورانه به بازار داخلی و خارجی و جذب 
سرمایه گذار است.دولتشاهی با اشاره به گواهی انطباق محصول )COC( خاطرنشان 
کرد: این گواهینامه نیز به محصوالت دانش بنیانی اعطا می شود که با یک استاندارد ملی، 
منطقه ای، جامعه ای یا کارخانه ای مطابقت داشته باشد.وی با بیان اینکه یک شرکت 
بازرسی در اصفهان برای تایید صالحیت و صدور گواهینامه های مذکور برای محصوالت 
شرکت های دانش بنیان انتخاب شده است، افزود: شرکت هایی که دارای مجوز رسمی 
دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند می توانند برای دریافت 
این گواهی ها و پروانه دانش نماد اقدام کنند.معاون استانداردسازی اداره کل استاندارد 
اصفهان گفت: محصوالت شرکت هایی که تا کنون برای دریافت نشان دانش نماد در 
استان معرفی شدند بیشتر در زمینه های فناوری اطالعات، مواد شیمیایی و خدماتی 
است که البته برای تعداد معدودی از این محصوالت که خاص هستند و هزینه های 
آزمایشگاهی آنها باالست، فرایند بررســی پرونده طوالنی تر شده است.به گفته وی 
درباره محصوالت دانش بنیان خاص که ممکن است آزمایشگاه های ویژه برای آزمون 
آنها در استان یا کشور وجود نداشته باشد یا هزینه های آن بسیار باال باشد می توان از 
روش هایی مانند استفاده از ظرفیت برخی از شرکت های بازرسی، آزمایشگاه های همکار 

یا دانشگاه های کشور برای طی کردن فرایند اخذ تاییدیه استفاده کرد.

فرار مغزها؛ تهديدی برای اقتصاد دانش بنيان
حمایت های گسترده دولتی و تعداد بسیار زیاد نیروی کار متخصص منجر به ارتقاء 
چشمگیر زیست بوم استارتاپی اوکراین به ویژه طی سالیان اخیر شده است. کشوری 
که در آخرین رتبه بندی موسسه StartupBlink، موفق به کسب رتبه ۲۹ برترین 
زیست بوم های استارتاپی جهان شد. در همین رابطه، مهاجرت افراد متخصص به سایر 
کشورها را می توان یکی از مهمترین چالش های کشور اوکراین در این حوزه دانست.بر 
اساس رتبه بندی موسسه StartupBlink در سال ۲0۲0، اوکراین با دو پله صعود 
نسبت به سال گذشته در جایگاه ۲۹ برترین زیست بوم های استارتاپی جهان قرار دارد. در 
همین رابطه، کیف نیز پس از شهرهایی نظیر لندن، برلین و پاریس رتبه هشتم اروپا و 3۲ 
جهان را به خود اختصاص داده است. وضعیت مطلوب کیف در این حوزه در حالی است 
که برخی دیگر از شهرهای اروپای شرقی و مرکزی مانند بلگراد، ورشو و پراگ شاهد 
تنزل جایگاه خود در این رتبه بندی نسبت به سال ۲0۱۹ بوده اند.یکی از نکات قابل توجه 
در مورد زیست بوم استارتاپی اوکراین، تعداد اندک استارتاپ های این کشور در مقایسه 
با بسیاری از کشورهای دیگر است. مساله ای که منجر به کاهش امتیاز کلی اوکراین در 
آخرین گزارش موسسه StartupBlink شده است. در اینجا، الزم به ذکر است که 
رتبه بندی این موسسه بر مبنای سه شاخص ۱( تعداد استارتاپ ها، ۲( کیفیت و عملکرد 
شرکت های استارتاپی و 3( فضای فعالیت های نوآورانه و استارتاپی صورت می گیرد. با 
این حال، عملکرد بسیار مطلوب استارتاپ های اوکراینی توانسته بخش زیادی از این 
کمبود امتیاز را جبران کند. در همین زمینه، امتیاز این کشور در این شاخص به مراتب 
باالتر از کشورهایی مانند اتریش، لهستان، جمهوری چک و حتی ایتالیا بوده است.به 
طور کلی، عملکرد اوکراین در زمینه فعالیت های استارتاپی و دانش بنیان را از بسیاری 

جهات می توان الهام بخش دانست.

 برگزاری رزمايش حفاظت از تاسيسات با حضور 
800 نفراز كاركنان آبفا استان اصفهان

شــرکت آبفا استان اصفهان 
به منظور آمادگــی مقابله با 
هرگونه تهدیدی که خدمات 
رسانی پایدار به مردم را مختل 
می کنــد رزمایش حفاظت 
از تاسیسات را برگزار نمود. 
مدیرعامــل شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه خدمات این شرکت باید در طول شبانه روز بی 
وقفه در اختیار مردم قرار گیرد اظهارداشت:در بزنگاه های مختلف وقوع حوادث می تواند 
آسیب هایی به زیرساختهای شرکت آبفا استان اصفهان تحمیل نماید این در حالیست 
که خدمات این شرکت به لحاظ حیاتی بودن باید پایدار  در دسترس عموم قرار گیرد.
مهندس هاشم امینی حفاظت اصولی  از تاسیسات در سطح استان را ضروری قلمداد 
کردو تصریح نمود: برخی از تاسیسات آبفا مانند تصفیه خانه آب باباشیخعلی تامین 
کننده  آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر است که سالمت این تعداد از جمعیت به عملکرد 
فرایند تصفیه آب و حفاظت شبانه روزی از این تصفیه خانه  بستگی دارد. از این رو باید 
از تصفیه خانه آب مانند مراکز حساس مورد حفاظت ویژه قرار گیرد.وی به نقش تصفیه 
خانه های فاضالب در سالمت بهداشت محیط پرداخت و اظهارداشت: هم اکنون ۲6 
باب تصفیه خانه فاضالب در سطح استان در مدار بهره برداری قرار دارند که  با جمع 
آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب نقش بسزایی در بهداشت محیط ، کاهش آالینده های  
زیست محیطی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی دارد بر این اساس حفاظت و نگهداری از 
این تاسیسات امری غیر قابل انکار است.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان حفاظت 
از منابع و مخازن آب در سطح استان را یکی از اولویت ها برشمرد و اعالم کرد: معاونین 
و مدیران شرکت بر مبنای مسئولیتی که برعهده دارند باید سناریویی تدوین نمایند 
که بر مبنای آن راهکارهای مقابله با هر گونه آسیبی که تاسیسات آبفا را تهدید می کند 
بتواند در کمترین زمان ممکن آن را خنثی نمود و با آن مقابله کرد.مهندس هاشم امینی 
برگزاری این رزمایش را در سطح استان بسیار مفید برشمرد و اعالم کرد: طبق بررسی 
های صورت گرفته با برگزاری این رزمایش به نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات پایدار 
به مردم در هنگام وقوع حوادث واقف شدیم و قطعا با رفع نقاط ضعف در کوهتاترین 
زمان همچنان درصدد ارائه خدمات پایدار و بهینه به مردم تحت هر شرایطی هستیم و 

خود را مسئول در ارائه خدمات شبانه روزی به مردم می دانیم.

اخبار

برنامه حمایتی مجلس جهت ارتقا پارک های علم و فناوری
نشست فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسالمی با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و روسای پارک های علم و فناوری برگزار شد. نشست فراکسیون اقتصاد 

دانش بنیان مجلس شورای اسالمی صبح )دوشنبه 19 آبان( با حضور کشمیری مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تقیقات و فناوری و تعدادی از روسای پارک های علم و فناوری 
به منظور بررسی و رفع مشکالت آنها برگزار شد.

و  راه  وزارت  ســکاندار 
مســئوالن اتحادیه امالک 
در حالــی کاهــش قیمت 
مسکن به دلیل ریزش مهم 
ترین متغیر اقتصادی کشور 
)بخوانید دالر( را در بوق و کرنا کرده اند که هنوز بازار 
ارز در تب و تاب است و باید حداقل تا آخر پاییز صبر 
کرد؛ چراکه »جوجه ها را آخر پاییز می شمارند.«گویی 
مسئوالن وزارتخانه و اتحادیه گمان کرده اند نبض بازار 
مسکن را در دست دارند و وقتی اعالم کنند با کاهش 
قیمت ارز، به فرمان آنها قیمت مسکن کاهش می یابد. 
هرچند مشاهدات میدانی »کســب و کار« نشان می 
دهد دومین روز هفته و هم زمان با بروز اولین نشانه های 
تاثیرپذیری بازار ملک تحت تاثیر بازارهای اقتصادی، 
بسیاری از فروشندگان، قیمت های پیشنهادی خود را 
تا حد قابل توجهی نسبت به قیمت قبلی پیشنهادی 
خود کاهش داده اند که این کاهش قیمت ها در مناطق 
مختلف پایتخت به ویژه مناطــق پرمعامله و مصرفی 
مشــهود بود.تحقیقات میدانی از برخــی فایل های 
عرضه شده توسط مالکان در روز یکشنبه نشان می دهد 
فروشــندگانی که در فــروش ملک خود به واســطه 

کاهش انتظارات تورمی تعجیل می کنند، قیمت های 
پیشنهادی را بین ۱۵ تا 3۲ درصد کاهش داده اند.

ســه عامل کاهش قیمت مســکن در 
بلندمدت

در این میان »کاهش قیمت اوراق مسکن«، تداوم کاهش 
»انتظارات تورمی« و »ریزش نرخ ارز« سه متغیری است 
که در بلندمــدت در جامعه باعث حفظ بــازار ملک در 
سراشیبی قیمت خواهد شــد. معامالت مسکن مطابق 
پیش بینی ها به افت شــدید قیمــت در بازارهای موازی 
واکنش نشان داده اســت. نتایج تحقیقات میدانی،  از سه 
تغییر معنادار در رفتار فروشــنده های آپارتمان حکایت 
دارد. در اقدامی کم سابقه، عوامل عرضه فایل های ملکی در 
بازار به استفاده از واژه های »قیمت ها شکست«، »فروش 
فوری« و عناوینی که در واقعیت، بیانگر عجله برای فروش 
است، روآورده اند. حجم فایل ها در برخی استارت آپ های 
ملکی نیز افزایش یافته و پیش قیمت - قیمت پیشنهادی 
فروشــنده ها در فایل ها - در مناطقی از شهر بین ۱۵ تا 
 بیش از ۲۵ درصد نســبت به هفته گذشته ریزش کرده 

است.

وزیر راه: تداوم کاهــش نرخ ارز قیمت 
مسکن را کاهش می دهد

در همین رابطه وزیر راه و شهرســازی با اشاره به 

کاهش قیمت ارز، می گوید: »تــداوم کاهش نرخ 
ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. ریزش نرخ 
ارز و طال به طور طبیعــی، کاال و خدمات و از جمله 
مســکن را متاثر می کند. اگرچه قیمت ها با رشد 
ارز و طال افزایش می یابد، اما هنگامی که با کاهش 
قیمت ارز در بازار مواجه هستیم، بازگشت قیمت 
ها به راحتی ممکن نیست.«محمد اسالمی تصریح 
کرد: »اکنون و با وجود کاهش چشــمگیر قیمت 
ارز، بازار در برگشــت قیمت ها از خود سرسختی 

نشان می دهد و چســبندگی دارند که باید برای 
حل این مشــکل، مداخله شود.«اسالمی کاهش 
قیمت مســکن را در شــرایط فعلی، انتظاری بجا، 
مــورد تایید و کامال  درســت اعالم کــرد و گفت: 
 تداوم کاهش قیمت ارز قیمت مســکن را کاهش 

خواهد داد.
»کســب و کار« چشــم انــداز بازار مســکن در 
سناریوهای محتمل را در گفتگو با یک کارشناس 

بررسی می کند. 

محتكران مسكن از جمالت »قيمت ها شكست«، »فروش فوری« و عناوينی كه بيانگر عجله برای فروش است، استفاده می كنند

بهت  بازار  مسکن  از  نوسانات  دالر 
نگرانی سوداگران مسكن از كاهش قيمت ها

سردرگمی بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

نمی توان کتمان کرد که اقتصاد مسکن تابعی از بازارهای موازی ازجمله ارز، سکه و بورس بوده و هست. کاهش قیمت در بازارهای موازی از کاهش قیمت ارز تاثیر گرفته و رو به کاهش است و این مساله می تواند عاملی باشد که 
بازار اقتصاد مسکن را گیج، سردرگم و عقیم نگه دارد؛ ولی نکته این است که مطالعات ادوار گذشته و به ویژه مطالعات در بازه زمانی ۵ و 6 ساله نشان می دهد که هرگاه رشد ۵ تا 6 ساله مسکن به طور متوسط به ۲۵0 تا ۲60 درصد 

رسیده، حداکثر نرخ رشد منفی آن، منهای ۱۱ تا ۱۲ درصد بوده؛ یعنی اقتصاد مسکن در هر یک از بازه های زمانی بین ۲00 تا ۲۵0 درصِد مثبت، طلبکار بوده است. 
بنابراین این خوش بینی که ما مجددا مردم را امیدوار کنیم که با کاهش نرخ ارز یا سکه، قیمت مسکن هم به طور مثال ۱0 میلیون کاهش می یابد، یک دلخوشی کاذب است. ما باید واقع بین باشیم. 

این در حالی است که مسئوالن پیش بینی می کنند که قیمت ملک تا 3۵ درصد کاهش پیدا می کند، تفسیر چنین حرفی، این است که اگر به طور مثال یک ملک 30 میلیون تومان قیمت دارد باید ۱8 میلیون تومان شود و بعید 
است که ما چنین نمودار ریزشی را در حوزه مسکن داشته باشیم. 

البته با کاهش و تثبیت قیمت ها در بازارهای موازی امیدواریم که حوزه اقتصاد مسکن به یک تعادل نسبی قابل داد و ستد و رونق برسد. این بهترین نسخه موجود برای اقتصاد است. با این کار، غنای ثروت و تولید شکل می گیرد 
و با اطمینان می توان برای آینده سرمایه گذاری و نظام اقتصادی را از حوزه های مالی و محل سرمایه گذاری اخذ و کسب کرد. همچنین از آن التهابات کاذب و هیجانی هم دوری کرد. ما برای دستیابی به این نتیجه الزم است با 

نظام کارشناسی و مطالعه سوابق موجود در افزایش یا کاهش قیمت مسکن حرکت و از اعداد هیجانی و غیرقابل وصول به آن اجتناب کنیم. 
یکی از رسالت های مسئوالن، آرامش دهی به بازار است؛ نه به این مفهوم که مردم را فریب دهند ولی به هر ترتیب این افراد هیجانات و فضای حباب گونه و کاذب را مدیریت می کنند تا مردم براساس واقعیت ها تصمیم بگیرند؛ 
ولی اینکه ما به ناگاه از آنها بشنویم که در بازار مسکن ریزشی 30 تا ۴0 درصدی شاهد خواهیم بود، منطقی نیست چون قیمت مسکن تنها تحت تاثیر قیمت دالر قرار نمی گیرد و تابع شرایط خاصی است و مانند بازار سکه، ارز و 
بورس و طال نیست که به طور آنی دچار کاهش قیمت شود. ملک برای آنکه ارزان شوند سیکلی دارند. یکی از این سیکل ها زمانی است که مسکن در جایی وارد رکود کامل می شود و معامله ای در آن صورت نمی گیرد تا طیف به 
اصطالح »پول الزم« در این بازار وارد شوند و بخواهند قیمت را بشکنند و نقدینگی خود را افزایش دهند. اگر آنها همه این فرایندها را طی کنند حداقل شش ماه طول خواهد کشید تا تاثیر کاهش قیمت ارز را  در این بازار ببینیم. 
دومین مساله این است که این نوع کاهش قیمت چون شامل سرمایه بزرگی است پس به راحتی صاحبان آن با قیمت پایین تر تمایل به عرضه نخواهند داشت. با این سرعت عمل و با این درصد و اعدادی که اعالم می شود، کاهش 

قیمت در این حوزه شکل نخواهد گرفت؛ ولی امیدواری ما این است که اقتصاد مسکن به یک ثبات قابل رونق و داد و ستد و با کاهش قابل قبول برای مصرف کنندگان برسد و دست سوداگری از این حوزه قطع شود. 
مساله دوم نرخ دالر است که باید توجه داشته باشیم نرخ این متغیر کلیدی اقتصاد توسط دولت کنترل می شود چون دولت مراودات بین المللی، بودجه و همه پیش بینی هایش را براساس این شاخص بسته است و هرچقدر این 
متغیر اقتصادی کاهش یابد دچار خسران می شود. دولت خود یک نظام کنترلی دارد که قیمت دالر از مقدار مشخصی کاهش نیابد زیرا مردم، بودجه، دولت، راهبری نظام اجتماعی و جامعه و آنچه مربوط به دالر است ازجمله 

فوالد، مواد اولیه و سیمان تحت الشعاع آن قرار می گیرد. درنتیجه دولت این فضا را مدیریت می کند. بنابراین پیش بینی ها در مورد رسیدن دالر به زیر ۱۵ هزار تومان صحیح نیست.
در این میان بازار مسکن در حال حاضر گیجی عدم معامله دارد؛ به این مفهوم که منتظر بازارهای موازی است. هرگاه دالر در قیمتی مشخص تثبیت شود، در آن بازه قیمتی، داد و ستد و رونق بازار ملک و امالک شروع خواهد شد. 
مردم در حال حاضر با نوسانات قیمت ها هم نگرانند که بفروشند و هم نگرانند که خرید کنند. در نتیجه این تلورانس یا به عبارتی ماحصل مربوط به تغییر و تحوالت بین المللی و انتخابات آمریکا و امیدواری های بین دولتمردان و 
مردم که از قضیه به بار نشستن دوباره برجام شروع شده و نظایر آن که تمام شده و به یک فضای تثبیت شده رسیدیم، در همان جا اقتصاد ما شروع به نمو می کند. در آنجا امیدواریم که این رونق و آرامش و تثبیت موقعیت در حوزه 
داخلی و خارجی باعث تداوم نظام درآمد و غنا و ثروت جامعه ما شود کما اینکه یکی از آنها اقتصاد مسکن است. هرچند قیمت مسکن تحت تاثیر شاخص ها و عواملی است که در کنار یکدیگر باعث خواهد شد که قیمت مسکن 

کاهشی یا افزایشی شود ولی در حال حاضر این امیدواری هست که اوضاع از این التهاباتی که شاهد هستیم، بهتر شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

فروش هرگونه مکمل تغذیه ای یا ورزشی نیز در فضای 
مجازی و پلتفرم های اینترنتی به جز داروخانه های برخط 

مجاز، ممنوع است.
ممنوعیت فروش مکمل های غذایی در فضای مجازیبه 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر کیانوش جهانپور 
درباره فروش مکمل های غذایی در فضای مجازی و برخی 

پلت فرم های اینترنتی افزود: فقط داروخانه های اینترنتی 
دارای مجوز، مجاز به فــروش مکمل ها در پلتفرم های 

اینترنتی هســتند و این داروخانه ها نیــز برای فروش 
برخط باید از سازمان غذا و دارو یا معاونت های غذا و دارو 

دانشگاه های علوم پزشکی مجوز های الزم را کسب کنند.
وی با بیان اینکه هیچ تبعیضی در نحــوه فعالیت این 
پلتفرم ها صورت نمی گیرد، گفت: فــروش مکمل در 
پلتفرم های مجازی به جز داروخانه های اینترنتی مجاز 
نیست و در صورت تخطی با این موضوع برخورد قانونی 

خواهد شد.

در حال حاضر بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان، بیش 
از هزار شرکت خالق، 6 هزار استارتاپ فعال و چندین 
هزار شرکت فناور در کشــور فعالیت می کنند. بخش 
قابل توجهــی از این تعداد از شــرکت ها در حوزه های 
مرتبط با کشاورزی، زراعت و باغداری مشغول به فعالیت 
هســتند. یکی از حوزه های عمده ای که معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری بســته های حمایتی خود 
را به آن اختصاص داده کشــاورزی، زراعت و باغداری 
است. شرکت های فناور در این رشته عموماً در ۴ بخش 
فعال هستند که ایجاد بازارهای آنالین خرید و فروش 
محصوالت، تامین نهاده، تجهیزات کشاورزی و تسهیل و 

بهبود فرایندهای مرتبط با کشاورزی را شامل می شوند.

زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی شامل ۵ بخش فرآوری، 
کشت و پرورش، توزیع و فروش، برداشت و لجستیک 
و تامین نهاده های ورودی اســت. شــرکت های فناور، 
دانش بنیان و خالق تالش دارند تــا با ارائه محصوالت 
خالق و فناورانه نقش پر رنگ تری در این زنجیره ارزش 
ایفا کنند.بذر، نهال، کود، سم و آفت کش، دارو، ماشین 
آالت هوشمند، ابزار پایش هوشمند، مشاوره، آموزش، 
سرمایه گذاری، محصوالت نهایی و نهاده ها و ملزومات نام 

۱۲ محصول و خدمتی است که شرکت های دانش بنیان، 
خالق و فناور در این بخش عرضه می کنند. با توجه به 
وجود چالش های مانند خشکسالی، هدر رفت محصول، 
کمبود آب و افزایش تقاضا و عدم انسجام و کارایی زنجیره 
تامین و فروش، نقش نوآوری و فناری در کشاورزی ایران 

می تواند بسیار حیاتی و تعیین کننده باشد.
ایجاد مزارع بســته و مدرن، تولید پلتفرم های فروش، 
اندازه گیری و پایش آب و  تولید سنســورها، پهپادها و 

دیگر تجهیزات مورد نیاز، از جمله راهکارهای است که 
این شــرکت های فناور برای بهبود، زراعت، باغداری و 
کشــاورزی ارائه کرده اند.با توجه به وجود فرصت های 
پرشمار در حوزه کشــاورزی، معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، در طول برنامه شــش ساله خود، 
تالش کرده است تا تعداد بیشتری از نخبگان و فعاالن 
دانشــگاهی را به فعالیت در این بخش ترغیب کند.در 
حال اضر استارتاپ های مختلفی با حمایت این معاونت، 
محصوالت خود را به بازار عرضه کرده اند. این استارتاپ ها 
با ارائه محصوالتی مانند اپلیکیشن های ویژه کارگران 
فصلی و کشت گیاه در شرایط کنترل شده تالش می کنند 

تا کشاورزان را با مزایای فناوری و نوآوری آشنا کنند.

 یک استاد دانشگاه گفت : اگر حوزه فرهنگی ما به سمت 
بهره وری از استارت آپ ها نرود یعنی استارت آپ   ها در 
حوزه خدمات و فرهنگ رشد نکنند و اجازه سرمایه گذاری 
به آن ها داده نشود، این ها مهجور می مانند از این رو شاید 
امروز راه برون رفت از بن بســت اقتصاد فرهنگ بحث 
استارت آپ ها باشد.به رغم گذشــت چند ماه از شیوع 
ویروس کووید ۱۹ و درگیری روزافزون بســیاری با این 
بیماری، اطالع رسانی های متعدد و هشدارهای دولتی، 
همچنان مسئله ویروس کرونا موضوعی پرمخاطره در 
کشور است که سازمان و نهادهای متعددی را به چاره 
اندیشی برای آن واداشته است.کرونا در این مدت تقریبا 
تمام حوزه هــای جوامع را درگیر کــرده و تقریبا هیچ 
عرصه ای از گزند آن در امان نمانده است؛ حوزه فرهنگ 
و اقتصاِد فرهنگ یکی از اولین عرصه هایی بود که پس از 
شیوع ویروس کووید ۱۹ با آسیب جدی مواجه شد و پس 
از تعطیلی و رکود عمدۀ فضاهای فرهنگی و کاهش عرضه 
و تقاضای کاالها و خدمات فرهنگی، به شدت آسیب دید.

بررســی اقتصاِد فرهنگ و تالش برای بهبود آن یکی از 
موضوعاتی است که نیاز به بررسی و توجه فوری دارد و 
بر این اساس توسط گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری 
اسالمی با چاره جویی از اســتادان و صاحب نظران این 

عرصه پیگیری می شود.

فراگیری، مهمترین ویژگی اســترس زای 
کروناست

اباذر اشتری عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی 
و اجتماعی ضمن تشریح اوضاع اقتصاد فرهنگ متاثر از 
کرونا، بیان کرد: یکی از ویژگی های پدیده دنیای مدرن 
درهم تنیدگــی و پیچیدگی های موضوعات به صورتی 
است که دیگر امروز نمی توانیم راجع به اقتصاد و اجتماع 
به شکلی صرف صحبت کنیم و مفاهیمی چون اقتصاد 

سیاسی، اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد فرهنگی مطرح است.
وی افزود: این موضوع ویژگی دوران مدرن است؛ در نیمه 
اول قرن بیستم همواره موضوع تورم و رکود دو کفه ترازو 
بوده اند که با افزایش یکی دیگری افزایش یافته اســت. 
در این مفهوم اگر تورم داشــتیم، رکود داشــتیم و اگر 
رکود نداشتیم تورم هم نداشــتیم اما در نیمه دوم قرن 
بیستم در دهه هفتاد و هشتاد میالدی با پدیده جدیدی 
در امریکای التین با عنوان تورم رکودی یا رکود تورمی 
مواجهه شدیم.این موضوع بدین معناست که در دوران 
مدرن همه چیز درهم تنیده شده است؛ حاال اگر به کرونا 
به عنوان یک پدیده نگاه کنیم، پیچیده ترین پدیده ای 
است که از چند جهت تاکنون بشر به خود دیده است؛ 
یکی از مهم ترین جهات این اســت که فراگیر اســت و 
همه چیز را تحت الشعاع خودش قرار داده است؛ اگرچه 

مرگ ومیر آن بسیار کمتر از اتفاقات محلی ای است که در 
دنیا همواره رخ داده است.

آنچه کرونا از اقتصاد فرهنگ گرفت
اشــتری در توضیح مخاطرات کرونا در حوزه فرهنگی 
و اقتصاد فرهنگ، گفت: این پدیــده )کرونا( در تمامی 
حوزه ها اثر گذاشــته و یکی از ویژگی هایی که داشته 
است این بوده که برای آن که از همه گیری این موضوع 
جلوگیری کنیم، بحــث قرنطینه مطرح بوده اســت؛ 

قرنطینه های موقت، محدود و کلی.
دنیا به جز چیــن که اقدام بــه قرنطینه کلــی کرد، 
تصمیم گرفتنــد که قرنطینه کلی نداشــته باشــند 
)هر کشــوری به دالیل خاص خودش(؛ کشــور ما هم 
به دالیل خاص خــود این کار را نکــرد و در جای خود 
این موضــوع می تواند آسیب شناســی شــود که این 
 موضوع چه جنبه هــای مثبت و منفــی ای را در خود 

داشته است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو

ممنوعیت فروش مکمل های غذایی در فضای مجازی

به همت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

۱۲ خدمت و محصول نوآورانه در حوزه کشاورزی عرضه شد

استارتاپ ها راه برون رفت از بن بست اقتصاد فرهنگ

يادداشت

استان ها
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