
شاخص بورس استانبول به باالترین سطح تاریخی خود 
رسید.به گزارش دیلی صباح، در شــرایطی که بازار ارز 
ترکیه روی خوشی به خبر برکناری رئیس سابق بانک 
مرکزی و استعفای وزیر دارایی نشــان داده است، روند 
شاخص بورس نیز در این کشور به شدت صعودی شده 
تا جایی که شــاخص بیســت ۱۰۰ بورس استانبول به 
باالترین سطح تاریخی خود رســید. این شاخص ۱.۱۳ 
درصد در آخرین دور از معامالت خود باال رفت و در سطح 
یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۱ واحدی بسته شد. در بین 
نمادهای مختلف، بخش بانکی پیشتاز گروه ها بود و ۱.۹ 

درصد افزایش یافت.  

در دو روز اخیر لیر ترکیه نیز تقویت شــده و ارزش آن 
حدود سه درصد مقابل دالر افزایش یافته است. به عقیده 
تحلیلگران، تغییرات جدید در کادر مدیریت اقتصادی و 
بانکی ترکیه نشان می دهد که امکان عقب گرد از سیاست 
های مخرب قبلی وجود دارد. لطفی الوان- وزیر دارایی 
جدید ترکیه که جایگزین برات آلبایراک- وزیر دارایی 
سابق و داماد اردوغان شده اســت در نشستی با فعاالن 
اقتصادی ترکیه وعده داد محیط سرمایه گذاری و کسب 
و کار ترکیه را هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی بهبود 
دهد.  الوان با بیان اینکه مقابله با تورم و افزایش کیفیت 
توان مالی دولت جز اولویت های اصلی دوران کاری خود 

است افزود: دوره پیش رو به دلیل مساله کرونا و شرایط 
اقتصادی ما دوره خاصی است اما تالش می کنم تا ثبات 
را در سطح کالن اقتصادی مجددا برقرار کنم. وی افزود: 
من با آقای آلبایراک صحبت و از زحماتش تشکر کردم.  
الوان پیش از این وزیر توسعه و حمل و نقل ترکیه بوده 
و قبل از آغاز به کار دولتی در مجلس این کشــور رئیس 
کمیته بودجه و برنامه ریزی بوده است. او فوق لیسانس 
رشته استخراج معدن و مطالعات معدنی از دانشگاه لیدز 
انگلیس و همچنین فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه دالویر 
آمریکا است. او همچنین نماینده ترکیه در سازمان توسعه 

و همکاری اقتصادی بوده است.

مدیرعامــل آرامکــوی ســعودی اعــالم کــرد این 
شــرکت به دنبال فروش گاز طبیعی بــه چین برای 
کمک به بزرگترین مشــتری نفتی خود برای گذار به 
سوختهای پاکتر اســت.به گزارش ایسنا،   امین ناصر، 
مدیرعامل آرامکوی ســعودی در مجمع توسعه چین 
گفت: ســعودیها که برای ماندن در میــان بزرگترین 
صادرکنندگان نفت چین مبارزه کــرده اند، به دنبال 
گزینه هایی برای توســعه و تامین منابع انرژی مانند 
هیدروژن و انوع جدیدی از مواد شــیمیایی هستند تا 
روابطشان با چین را توســعه دهند.چین ماه گذشته 
متعهد شد تا ســال ۲۰۶۰ به یک کشور کربن خنثی 

تبدیل شود. اگرچه ســران این کشور جزییات مربوط 
به چنین برنامه ای را اعالم نکرده اند اما عمل به چنین 
وعده ای به معنای تغییر بزرگ بــرای چین به عنوان 
مصرف کننده بزرگ نفت و زغال سنگ خواهد بود. اکثر 
تحلیلگران و غولهای نفتی پیش بینی می کنند مصرف 
نفت خیلی زودتر از تاریخ اعالم شده از سوی چین به 
پیک خواهد رسید.امین ناصر گفت: آرامکو که سرگرم 
توسعه فعالیت در بازار جهانی گاز و LNG است، می 
تواند سوختهایی را عرضه کند که به چین کمک می 
کنند نیازهای رو به رشــد برای انرژی پاک را برآورده 
کند. وی در ادامه افزود: فناوری که نفت خام را مستقیما 

به مواد شیمیایی تبدیل می کند، در مرحله پیشرفته 
توسعه قرار دارد. آرامکو با دانشگاه تسینگوای پکن روی 
یک پروژه پیلوت برای تبدیل نفت به مواد شــیمیایی 
همکاری می کند.مدیرعامل آرامکو ماه گذشــته در 
کنفرانسی اعالم کرده بود برنامه این شرکت برای تبدیل 
شــدن به یک بازیگر بین المللی در عرصه گاز طبیعی 
مایع ممکن است زمان بیشتری ببرد تا محقق شود. این 
شرکت تمرکز سرمایه گذاری خود را به بلندمدت تغییر 
داده و ماه گذشته پروژه صادرات LNG در آمریکا را 
به تاخیر انداخت و برنامه ساخت یک مجتمع داخلی 

تبدیل نفت به مواد شیمیایی را تعدیل کرد.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت 
نفت ســنگین ایران در ماه میالدی گذشته یک 
دالر و ۶۹ ســنت معادل چهار درصد نسبت به 
سپتامبر کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، قیمت 
نفت ســنگین ایران در اکتبر بــه ۴۰ دالر و ۲۴ 
سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با قیمت 
۴۱ دالر و ۹۳ ســنت در سپتامبر، یک دالر و ۶۹ 
سنت معادل چهار درصد کاهش داشت. میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
تاکنون ۳۹ دالر و ۷۰ ســنت در هر بشــکه در 

مقایسه با ۶۱ دالر و ۷۷ ســنت در مدت مشابه 
سال گذشته بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک در 
اکتبر برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و 
به ۴۰ دالر و هشت سنت در هر بشکه رسید که 
در مقایسه با سپتامبر یک دالر و ۴۶ سنت معادل 
۳.۵ درصد کاهش داشــت. میانگین ارزش سبد 
نفتی اوپــک از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۰ 
دالر و ۵۷ سنت بوده که در مقایسه با ۶۳ دالر و 
۹۱ سنت در مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ دالر و 
۳۴ سنت معادل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می 

دهد.طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک 
متشکل از ۱۳ کشور در اکتبر به ۲۴.۳۹ میلیون 
بشکه در روز رسید که ۰.۳۲ میلیون بشکه در روز  
در مقایسه با سپتامبر افزایش داشت. تولید نفت 
به طور عمده در لیبی، عــراق و نیجریه افزایش 
پیدا کرد امــا در امارات متحده عربــی، آنگوال، 
ونزوئال و کنگو کاهش داشــت. تولید نفت ایران 
تغییر چندانی نداشت و با پنج هزار بشکه در روز 
 کاهش نسبت به ســپتامبر، به ۱.۹۵۸ میلیون 

بشکه در روز رسید.

غولهای فنــاوری چینی از گروه علــی بابا هولدینگ 
گرفته تا تنسنت هولدینگز تقریبا ۲۹۰ میلیارد دالر 
از ارزش بازارشــان را در مدت دو روز فروش وحشت 
زده سرمایه گذاران از دســت دادند.به گزارش ایسنا، 
ارزش سهام شرکت های فناوری چینی در پی انتشار 
مقررات چین بــرای محدود کردن نفوذ رو به رشــد 
غولهای بخش اینترنت و تالش سرمایه گذاران برای 
ارزیابی گســتردگی اقدامات دولت، ریزش پیدا کرده 
است. شاخص فناوری هانگ سنگ در هنگ کنگ روز 
چهارشنبه بیش از شــش درصد ریزش کرد و ریزش 

دو روز گذشــته را به ۱۱ درصد رساند.پکن برخالف 
رویکردی که تاکنون داشت، روز سه شنبه مقرراتی را 
به منظور مقابله با شیوه های انحصارگرایانه در صنعت 
اینترنت رونمایــی کرد.این مقــررات تنها یک هفته 
پس از اقدام چین در اعمــال محدودیتهای جدید در 
خصوص فاینانس و در نتیجه متوقف شدن عرضه اولیه 
۳۵ میلیارد دالری سهام شرکت فین تک آنت گروپ 
اعالم شدند. توقف فرآیند عرضه اولیه سهام آنت گروپ 
مانع رویای جک ما، موسس میلیاردر آن برای تسلط 
بر فاینانس آنالین شد. همچنین این مقررات در آستانه 

مناسبت فصل خرید معروف به روز مجردها در چین 
اعالم شــدند. این رویدادی است که جک ما یک دهه 
پیش ابداع کرد و اکنون بــه بزرگترین فرصت خرید 
ســاالنه چین تبدیل شده اســت.ژان هائو از شرکت 
حقوقی آنجی در این باره گفت: غولهای فناوری چین 
ناچارند در مدلهای کســب و کارشان بازنگری کنند. 
فلسفه شرکت های اینترنتی این است که برنده، صاحب 
همه چیز می شود و به خصوص برای اپراتورهای پلتفرم 
به معنای داشــتن ترافیک باالتر کاربران و ســاخت 

اکوسیستمهایی است که مشابه یکدیگر هستند.

جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا برای کمک به انتقال قدرت و رفتن به کاخ سفید به 
شرکتهای بزرگ فناوری اتکا کرده است.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور منتخب دموکرات 
آمریکا و کاماال هریس، معاون وی فهرستی از اسامی افرادی را منتشر کرده اند که هر کدام از 
آنها به یکی از آژانسهای دولتی می رود و انتقال نرم قدرت از دولت دونالد ترامپ به دولت جو 
بایدن را برنامه ریزی می کند.این فهرست شامل بازیگران بزرگ متعددی از دنیای فناوری 
شامل شرکتهای آمازون، اوبر، لینکدین، لیفت، Airbnb، دراپ باکس و استریپ هستند اما 
هیچ کس از فیس بوک، توییتر یا اپل در این فهرست دیده نمی شود. در این فهرست هیچ 
اسمی از گوگل وجود ندارد اما نام یک کارمند شرکت نوآوری "ساید واک لبز" که متعلق به 

شرکت آلفابت – شرکت مادر گوگل است، به چشم می خورد.این فهرست همچنین شامل نام 
کارمندانی از نهادهای بشردوستانه مرتبط با سیلیکون والی شامل بنیاد بیل و ملیندا گیتس، 
ابتکار چان زاکربرگ و اشمیت فیوچرز است.ضمانتی وجود ندارد که همه نامهای این فهرست 
بمحض تکمیل فرآیند انتقال قدرت در داخل دولت بایدن بمانند اما احتمال دارد که برخی 
از آنها ماندنی شوند.این نامها به این که بایدن چگونه با غولهای فناوری برخورد خواهد کرد، 
اشاره ای ندارند اما همین که از میان پنج شــرکت بزرگ فناوری تنها نامی از آمازون وجود 
دارد کامال گویاست. کارشناسان بر این باورند که دولت بایدن ممکن است به مقابله با نفوذ 
روزافزون صنعت فناوری بپردازد و روی مقررات حریم خصوصی، حمایت از مصرف کننده و 

ضد انحصارطلبی تاکید ویژه ای داشته باشد.عدم انتخاب افراد از این شرکتها می تواند نشان 
دهنده این باشد که بایدن تمایلی ندارد این شــرکتها امکان اظهارنظر چندانی در روزهای 
نخست فعالیت دولت وی داشته باشند.طبق گزارش آرس تکنیکا، برخی از نامهای منتشر 
شده در این فهرست، اعضای سابق دولت اوباما هستند که اکنون به سیاست برمی گردند. 
مارک شوارتز، مدیر خدمات وب آمازون، ان دانکین، مدیر فناوری دل و نیکول ایزاک، مدیر 
ارشد سیاست آمریکای شمالی لینکدین همگی پیش از این که به دنیای فناوری بروند، برای 
مدتی در دولت اوباما حضور داشتند.بیل روسو، مشاور ارشد تیم مطبوعاتی بایدن روز دوشنبه 
درباره اطالعات نادرستی که از زمان انتخابات در فیس بوک منتشر شده است، توییتهایی 

پست کرد. توییتهای مذکور این احتمال که دولت بایدن چهار سال آینده را برای فیس بوک 
دشوار خواهد کند، تقویت کرد.بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، بایدن در مصاحبه ای که 
در ژانویه با روزنامه نیویورک تایمز داشت، اظهار کرده بود مایل است بند ۲۳۰ قانون نزاکت 
ارتباطات را لغو کند. این بند به شرکتهای فناوری در خصوص محتوایی که در پلتفرمهای 
آنها منتشر می شود، مصونیت بخشیده است. طی این مصاحبه بایدن به فیس بوک و انتشار 
اطالعات نادرست در این پلتفرم اشــاره کرده و گفته بود این بند باید حذف شود زیرا فیس 
 بوک دیگر یک شرکت اینترنتی نیست بلکه دروغهایی را ترویج می کند که از نادرست بودن

 آنها مطلع است.

در دو هفته گذشــته قیمت جهانی انس طال دو شــوک قیمتی را تجربه کرد. به ترتیب 
افزایش ۵۰ دالری و کاهش ۹۰ دالری قیمت انس جهانــی در روزهای ۱۴ و ۱۹ آبان، 
اتفاقات مهمی در عرصه جهانی طال بودند، که بازار داخلی ایران بدون توجه به آن ها، در 
هر دو مقطع مسیری دیگر را پیمود.کارشناسان بازار طال عوامل تاثیرگذار بر قیمت گذاری 
طال در ایران را متاثر از دو عامل قیمت انس جهانی و قیمت ارز در بازار آزاد می دانند. البته 
برخی از کارشناســان این بازار مانند »ابراهیم محمدولی«، رئیس اتحادیه کشوری طال 
و جواهر، بر تاثیر عامل عرضه و تقاضا در بخش سکه این بازار هم اشاره دارند.محمدولی 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: در بازار ســکه، عالوه بر دو عامل فوق، در مواقع 
هیجانی و افزایش شدید تقاضا، امکان تخطی از فرمول فوق و افزایش قیمت سکه نسبت 
به قیمت ذاتی طالی آن وجود دارد. امری که روند بازار طالی داخل کشور در هفته های 
تاثیر گذاشته است و به عنوان مثال در معامالت روز گذشته شاهد بودیم که قیمت سکه 

امامی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حباب داشت.این حباب همچنان در قیمت 
سکه طال وجود دارد که بررسی روند قیمت گذاری بازارهای داخلی و جهانی طال نشان 
می دهد قیمت گذاری طال و ســکه در معامالت روزهای اخیر بازار ایران از فرمول فوق 
پیروی نمی کنند.طی روزهای گذشته در بازار جهانی طال قیمت از هشتم آبان ماه و کف 
قیمتی ۱۸۷۰ دالر مســیر صعودی به خود گرفته بود و پس از مشخص شدن احتمال 
شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این روند شدت یافت و در یک روز 
با افزایش ۵۰ دالری در مسیری قرار گرفت که بسیاری از کارشناسان احتمال گذر قیمت 
دالر از مرز ۲۰۰۰ دالر را می دادند. اما اعالم خبر تولید واکســن کرونا در یکی از مراکز 
معتبر داروسازی در ۱۹ام آبان این روند را ناکام گذاشت و قیمت هر انس طال با کاهشی 
حدود ۹۰ دالری به محدوده قیمت گذاری ابتدای آبان ماه بازگشت.اما بازار داخلی طال 
روندهای متفاوتی را در این بازه زمانی شاهد بود. در این بازار قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار 

از رقم ۱ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان روز دهم آبان ماه در شیب افزایشی مالیمی به محدوده 
قیمتی یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومانی در روز ۱۴ آبان رسید و بعد از آن روند نزول قیمت 
طال در ایران آغاز شد، تا جایی که در ۱۷ آبان ماه به کف قیمتی یک میلیون و ۱۴۱ هزار 
تومان رسید. البته پس از این تاریخ روند افزایش قیمت طال شروع شد.قیمت گذاری سکه 
هم با منحنی مشابه با طالی خام در روزهای اخیر مسیر خود را طی کرد. سقف قیمتی ۱۵ 
میلیون و ۴۰ هزار تومان در روز ۱۴ آبان و کف قیمتی ۱۲ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان در ۱۷ 
آبان باال و پایین این نمودار را برای قیمت سکه تمامی بهار آزادی طرح جدید در بازه مورد 
بررسی نشان می دهند.موضوع زمانی جالب توجه است که در تطبیق روند بازار داخلی 
و جهانی طال، بی توجهی یا کم توجهی نســبی روند بازار داخلی به بازار جهانی است که 
خود را نشان می دهد. در این بازه زمانی نمودار قیمت انس جهانی طال دو حرکت ناگهانی 
داشــته که در هر دو مقطع بازار داخلی معکوس رفتار کرده است. مقطع اول در روز ۱۵ 

آبان است که با اعالم خبر پیش افتادن جو بایدن و معاقب آن کاهش ارزش دالر در سطح 
جهانی، قیمت انس طال در یک روز افزایش بیش از ۵۰ دالر را تجربه کرد، اما در همین 
روز در بازار ایران هر گرم طالی ۱۸ عیار نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه امامی 
بیش از دو میلیون تومان نسبت به قیمت های روز گذشته خود کاهش داشت. همچنین 
در مقطع دوم نیز که در روز ۱۹ آبان و در واکنش به خبر تولید واکسن کرونا بازار جهانی 
رخ داد، دیده شد که تاثیر کاهش قیمت حدود ۹۰ دالر در هر انس طال، در بازار ایران با 
روندی صعودی قیمت ها پاسخ گرفت و هر گرم طالی ۱۸ عیار حدود ۵۵۰ هزار تومان و 
سکه امامی بیش از ۸۰۰ هزار تومان نسبت به قیمت روز قبل خود افزایش قیمت داشتند.

در توضیح این روند غیر طبیعی ابراهیم محمدولی به خبرنگار ایرنا به تاثیر وجود التهاب 
بازار ارز بر بازار طال اشاره کرد و گفت: تا زمانی در بازار ارز شاهد التهاب هستیم، نمی توانیم 

منتظر واکنش سریع قیمت طالی داخلی متناسب با قیمت های جهانی باشیم.

پیشنهاد آرامکوی سعودی برای فروش گاز به چینبورس ترکیه رکورد زد 

ارزش شرکت های فناوری چینی ۲۹۰ میلیارد دالر آب رفتنفت سنگین ایران ارزان شد

انتخاب مردان بایدن از میان چهره های فناوری

بی توجهی بازار داخلی طال به تحوالت قیمت انس جهانی
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ریزش موقتی قیمت ها 
در بازارهای موازی 

 زمان  افزایش  
نرخ  سود نیست

هرچند در بازارهای موازی 
شــاهد ریــزش قیمت ها 
هســتیم؛ ولی با توجه به 
شــاخص تورم و شاخص 
رشد اقتصادی، این ریزش ها یک ریزش موقتی 

و به دلیل افول...

  ســید کمیــل طیبــی، 
اقتصاددان

  ایمان اسالمیان، کارشناس بانکی
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 ناکامی 
 ارزان سازی دولتی

جزئیات واردات 7/1 میلیارد 
دالری کاالهای اساسی

برخی بانک ها بی توجه به اتمام حجت بانک مرکزی، نرخ  سود را خودسرانه  افزایش دادند 

افزایش  چراغ  خاموش  نرخ سود
صفحه3
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افت  معامالت  در بازار  بی  رمق  مسکن
 آیا   سیگنال  دهی   مسئوالن   در مورد کاهش  قیمت   مسکن   رنگ   واقعیت    به  خود      می گیرد؟

بازار مسکن به دلیل نقدشوندگی کم، خود را با نرخ تورم تنظیم می کند

در حالی شاهد گرانی ادامه دار کاالها در تمامی بازارها 
هستیم که اکثر این کاالها مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی هســتند. به گفته مســووالن تمام کاالهای 
اساسی مشــمول دریافت ارز دولتی هستند و البته 
شاهد هستیم که در همین بازارها افزایش قمیت ها 
مورد اعتراض مردم است. در بسیاری دیگر از بازارها 
هم این اتفاق افتاده و گویا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هیچ تاثیری در تعادل و قیمت گذاری منطقی کاالها 
نداشته است. بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد که هرچند افزایش 
نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کاال های اساســی، 
باعث افزایش قیمت کاال های اساسی خواهد شد، اما بار 
مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که 

درنهایت از محل پایه پولی ...

از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان ماه بیش از ۷.۱ میلیارد 
دالر کاالهای اساسی وارد شــده که حدود ۲۷ درصد 
نسبت به سال گذشــته کاهش دارد.به گزارش ایسنا، 
کاالهای اساسی در ۲۵ گروه کاالیی طبقه بندی شده و 
به غیر از چند قلم محدود از جمله ذرت، دانه های روغنی، 
جو، روغن خام و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی که با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود مابقی با ارز نیمایی که در 
حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است تامین ارز می شود.
بررسی آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی براساس 
گزارش دریافتی ایسنا، نشان می دهد که از ابتدای سال 
جاری تا هجدهم آبان ماه  ۱۴.۸ میلیون تن کاالی اساسی 
به ارزش بیش از ۷.۱ میلیارد دالر وارد شده که در مقایسه 

با مدت مشابه ...



اقتصاد2
ایران وجهان

ســازمان خصوصی ســازی 
 مکلف به انتقال سود سهام به 

صندوق های ETF شد
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت 
مبنی بر مکلف شدن سازمان خصوصی سازی 
نسبت به انتقال سود سهام، حق تقدم و سهام 
 ETF جایزه به صندوق های سرمایه گذاری
را به وزارت اقتصاد ابالغ کرد.به گزارش ایلنا، 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
مصوبه هیئت دولت در خصوص اصالح آئین 
نامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس )ETF( را بــه وزارت اقتصاد ابالغ 
کرد.بر اساس این ابالغیه، کلیه حقوق مالکانه 
صندوق های سرمایه گذارِی قابل معامله در 
بورس )ETF( از زمان آغاز پذیره نویســی 
شامل سود ســهام، حق تقدم و سهام جایزه 
به این صندوق ها اختصــاص دارد.همچنین 
سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت 
به انتقال این حقــوق مالکانه به صندوق های 

ETF اقدام کند.

تولیدکنندگان زیر فشار افزایش 
نامتعارف نرخ ارز

صدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
کشــور برگزار شــد.به گزارش ایلنا از وزارت 
صمت، میثــم زالی افزود: در این جلســه در 
خصوص آخرین وضعیت واحدهای راکد در 
شهرک های صنعتی و چگونگی فعال سازی 
مجدد این واحدهــا و همچنین نحوه تعیین 
تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی با توجه 
به جهش های نامتعارف نرخ ارز بحث و تبادل 
نظر شد.وی خاطر نشــان کرد: باید بپذیریم 
که برخی از دســتگاههای دولتی به تکالیف 
خود مندرج در قانون رفع موانع تولید و برنامه 
ششــم عمل نکرده اند و ایــن موضوع منجر 
شده است تا امروز تولیدکنندگان تسهیالت 
گیرنده از منابع ارزی با مشکالت و مخاطرات 
جدی مواجه شــوند و این دور از انصاف است 
که فشار ناشــی از افزایش و جهش نامتعارف 
نرخ ارز صرفا بر تولیدکنندگان تحمیل شود.
زالی تصریح کرد: با توجه به مصوبه ستاد در 
خصوص خودداری بانک هــا از هر گونه اقدام 
حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول از 
کلیه بانک ها و دستگاه های نظارتی درخواست 
میکنم که تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع 
در مراجــع ذیربط، اقدامات خــود را متوقف 
کرده تا از بروز اختالل در روند تولید و اشتغال 

واحدهای صنعتی پیشگیری کرد.

گمرک: 
نگهــداری اقــام در گمرک با 
شرایطی احتکار محسوب می شود

معاون فنی گمرک در نامه ای به معاون ارزی بانک 
مرکزی خواستار ارائه مســتندات این بانک در 
خصوص اطالعیه یک میلیارد دالری بانک مرکزی 
شد.گمرک ایران از ارسال نامه معاون فنی گمرک 
به معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص اطالعیه 
یک میلیارد دالری این بانک خبــر داد.مهرداد 
جمال ارونقی معاون فنــی گمرک در واکنش به 
اطالعیه بانک مرکزی مبنی بــر اعالمیه تأمین 
ارز یک میلیارد دالر کاالیی که به گمرک اظهار 
نشده است، خطاب به پناهی معاون ارزی بانک 
مرکزی نوشت: اگر صاحب کاالیی علی رغم اخذ 
کد رهگیری بانک، عامدا نسبت به ترخیص قطعی 
کاالی اظهاری خود اقدام نکند گمرک نسبت به 

متروکه بودن آن اقدام خواهد کرد.

درآمد ۱۰ هزار میلیــارد تومانی 
دولت از مالیات بر نقل و انتقال سهام

ســازمان امور مالیاتی از کسب درآمد حدودا 
۱۳ هزار میلیارد تومانــی مالیات بر ثروت در 
۶ ماهه نخست امســال خبر داد که بیش از 
۹.۹ هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر نقل 
و انتقال ســهام مربوط می شود.سازمان امور 
مالیاتی اعالم کرد: در نیمه نخست سال ۹۹ 
بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
وصول شد که ۵۴ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان 
درآمد مالیات مستقیم از بخش های مختلف 
اقتصادی بوده است.عمده ترین بخش مالیات 
بر ثروت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان )۱۲ 
هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان( بوده به مالیات بر 
نقل و انتقال سهام داران بورسی باز می گردد 
که با توجه به روند صعودی شاخص بورس و 
ارزش بازار سهام در نیمه نخست سال، درآمد 
۹ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومانی را به خزانه داری 

کل واریز کرد.

خبر

حفظ حقوق سرمایه گذاران 
اولویت و رســالت ســازمان 
بورس و اوراق بهادار اســت و 
بدون شک در تالشیم شرایط 
بازار سرمایه مطلوب و متعادل 
باشد. نهاد ناظر از روند منفی قیمت ها راضی نیست و 
زیان سهام داران هم به نفع هیچ فرد و گروهی نیست. اما 
موضوع ورود و خروج سرمایه گذاران به بازار و همچنین 
چیدمان پرتفو، مسوولیت شخصی اســت و امیدوارم 
سرمایه گذاران به این موضوع توجه کنند.حسن قالیباف 
اصل، در تشریح جزییات نشست شامگاه چهارشنبه ۲۱ 
آبان ماه شورای عالی بورس، گفت: یکی از مصوبات امروز 
شورایعالی بورس، بحث عدالت ترمیمی بود و بر اساس آن 
مقرر شد از طریق ساز و کار های جبرانی، برخی تخلفات 
جزیی، داخل بازار سرمایه رســیدگی  و سایر موارد به 
قوه قضاییه ارجاع شــود. قطعا با این تصمیم رسیدگی 
به تخلفات با سرعت بیشتری انجام می شود.سخنگوی 
شورای عالی بورس تصریح کرد: موضوع دوم مورد بررسی 
در جلسه امروز شورا، بحث افزایش سرمایه از محل سلب 
حق تقدم بود. دستورالعمل اجرایی این موضوع به شورای 
عالی بورس پیشنهاد شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 
در این دستور العمل ساز و کار افزایش سرمایه از محل 
صرف سهام یا ســلب حق تقدم به همراه موارد استثنا 

تبیین شده و شرکت ها می توانند بحث تامین مالی و 
افزایش سرمایه در بازار سرمایه را با روش های مختلف 
دنبال کنند.وی افزود: سپرده گذاری در صندوق تثبیت 
بازار ســومین موضوعی بود که در شورای عالی بورس 

تصویب شد.

بازار، افت ها را جبران می کند
قالیباف با بیان اینکه متغیرهای اقتصــادی در ماه های 
اخیر تغییرات زیادی داشــته، افزود: گزارش های شش 
ماهه شرکت ها که بر روی کدال منتشر شده نشان دهنده 
شرایط بسیار خوبی است و امید می رود روند متعادل بازار 

ادامه دار باشد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اینکه سرمایه گذاری در بازار سهام نیازمند صبر و حوصله 
است و در پاسخ به این پرسش که فراز و نشیب شاخص در 
روزهای گذشته چه عاملی داشت؟ گفت: در خرید ملک 
به دنبال نوسان قیمت و سود روزانه هستیم؟ منصفانه نگاه 
کنیم. سرمایه گذاری در ســهام هم همین روند را دارد و 
نباید نگاهی کوتاه مدت داشت. بازار سرمایه بازار ساده ای 
برای سرمایه گذاری نیست. اگر سهم به درستی انتخاب 
شده باشد، قطعا در بلند مدت با بازده مناسب همراه است و 
سهام دار نباید نگران آینده سرمایه گذاری خود باشد.دکتر 
قالیباف اصل با بیان اینکه در نیمه نخست سال، نقدینگی 

زیادی وارد بازار سرمایه شــد، افزود: هرچند برای مدتی 
قیمت ها در بازار سرمایه روند نزولی در پیش گرفتند اما 
تجربه نشان داده، روند نزولی دائمی نیست و بازار راه خود 
را پیدا و افت ها را جبران می کند. به عبارتی، افراد صبور 

همیشه برنده خواهند بود.

سیگنال فروشی، سم بازار سرمایه
وی با اشاره به اینکه در ادبیات مالی دنیا، موضوع سیگنال 
فروشی هیچ مفهومی ندارد، به سرمایه گذارن توصیه کرد: 
از حضور در کانال های تلگرامی یا خرید سیگنال خودداری 
کنند و اگر شناختی نســبت به بازار ندارند، با مراجعه به 
شرکت های ســبدگردان، صندوق های سرمایه گذاری 
و مشاوران ســرمایه گذاری دارای مجوز، به خرید سهام 
یا اوراق با درآمد ثابت اقدام کنند.رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهادار ســرمایه گذاران را به تغییر افق نگاه دعوت 
کرد و گفت: حفظ حقوق سرمایه گذاران اولویت و رسالت 
سازمان بورس و اوراق بهادار است و بدون شک در تالشیم 
شرایط بازار سرمایه مطلوب و متعادل باشد. نهاد ناظر از روند 
منفی قیمت ها راضی نیست و زیان سهام داران هم به نفع 
هیچ فرد و گروهی نیست.اما موضوع ورود و خروج سرمایه 
گذاران به بازار و همچنین چیدمان پرتفوی، مسوولیت 
شخصی است و امیدوارم ســرمایه گذاران به این موضوع 
توجه کنند.در  پایان تاکید می کنم هرچند بازار سرمایه 
همراه با ریسک است اما تاریخ نشان داده سرمایه گذاران 

صبور پاداش این صبر را دریافت می کنند.

سه مصوبه شورای عالی بورس با هدف توسعه بازار

سهامداران صبور، پاداش صبرشان را می گیرند

 روحانی: 
دوران فشار حداکثری به پایان 

رسیده است
رئیس جمهوری گفت: عالمت ها و نشــانه ها 
در دنیــای امــروز از آمریکا گرفته تــا اروپا 
نشــان دهنده این اســت که دنیا فهمیده که 
فشار حداکثری جواب نمی دهد و دوران پایان 
خودش را طــی می کند و مردم ما در ســایه 
استقامت و ایستادگی شان کام خود را شیرین 

خواهند کرد.
رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری 
از ســخنانش تأکید کرد: عالمت ها و نشانه ها 
در دنیــای امــروز از آمریکا گرفته تــا اروپا 
نشــان دهنده این اســت که دنیا فهمیده که 
فشار حداکثری جواب نمی دهد و دوران پایان 
خودش را طــی می کند و مردم ما در ســایه 
استقامت و ایستادگی شان کام خود را شیرین 

خواهند کرد.
روحانــی تصریــح کرد: بــا کمــک و یاری 
یکدیگــر از بیمــاری کوویــد ۱۹ عبــور 
خواهیم کرد و بــا وحدت و انســجام ملی و 
 هدایت رهبــری انقالب از تحریــم هم عبور 

می کنیم.

رئیس قوه قضاییه: 
باید با کسی که کیف و موبایل مردم 

را می دزدد برخورد قاطع کرد
رئیس قوه قضاییــه گفت: باید با کســی که 
کیف قاپی می کند و موبایل مردم را می دزدد 

برخورد قاطع کرد.
به گزارش قوه قضاییه، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی در نوزدهمین نشســت سراسری 
دادســتان های عمومی و انقــالب، نظامی 
و ویــژه روحانیت که صبح امــروز به صورت 
تصویری و با عنوان »نقش دادســتان ها در 
حفــظ امنیت و حقــوق عامــه و حمایت از 
تولید« برگزار شــد، »حق« را مــدار واقعی 
عالم هستی و شــناخت حق و اجرای عدالت 
 بــر مــدار حــق را از وظایف اصلــی عدلیه 

دانست.

 بازگشــت دالر به کانــال ۲۶ هزار
 تومانی

قیمــت هــر اســکناس دالر آمریــکا، 
پنجشــنبه ۲۲ آبــان ۹۹ در صرافی هــای 
 بانکی ارزان شــد و به کانــال ۲۶ هزار تومان

بازگشت.
به گزارش ایرنا، ســاعت ۱۳ )پنجشنبه ۲۲ 
آبان ۹۹( در جریان معامــالت در صرافی ها 
بانکی، قیمت هــر اســکناس دالر آمریکا با 
کاهشــی ۱۵۰ تومانــی نســبت بــه دیروز 
 با نــرخ ۲۶ هــزار و ۸۵۰ تومان بــه فروش

 رسید.
قیمت خرید هر اسکناس دالر نیز ۲۵ هزار و 

۹۵۰ تومان اعالم شد.
همچنیــن قیمت هر اســکناس یــورو  در 
صرافی های بانکی برای خرید ۳۰ هزار و ۸۷۰ 
تومان و برای فروش ۳۱ هــزار و ۸۷۰ تومان 

تعیین شد.
در ســامانه ســنا نیــز در روز معامالتــی 
)چهارشنبه( هر دالر با نرخ میانگین ۲۶ هزار 
و ۵۵۷ تومان و هر یورو با نرخ ۳۰ هزار و ۳۳۲ 

تومان معامله شد.
عالوه بر این، در سامانه نیما نیز  )چهارشنبه( 
حوالــه یورو بــا میانگین قیمــت ۳۰ هزار و 
 ۱۸۵ تومان و برای حوالــه دالر قیمتی اعالم

 نشد.
نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های 
بانکی و بازار متشــکل ارزی متغیر اســت و 
متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند 

بار تغییر می کند.
به گزارش ایرنا، اگرچــه در مقطعی نرخ دالر 
تا باالی ۳۲ هزار تومــان افزایش یافت اما در 
روزهای اخیر روند افزایشــی قیمت شکسته 
شــد و از ۱۴ آبان ســیر نزولی قیمت ها آغاز 
شــد و همچنان ادامه دارد و دالر از ۳۰ هزار 
تومان ظهر چهارشــنبه ۱۴ آبان به ۲۷ هزار 
و ۱۰۰ هزار تومان در ظهر امروز چهارشــنبه 

۲۱ آبان رسید.
از دیدگاه فعاالن بــازار ارز، مهمترین عامل 
تاثیرگذار چشم انداز مثبت به آینده بازار ارز 
اســت؛ از آنجا که از ماه قبل بازار به انتخابات 
امریکا چشــم دوختــه بود، با نهایی شــدن 
گزینه ریاست جمهوری آمریکا، سناریوهای 
بدبینانه بــرای آینده کنــار رفت و بــازار با 
 امیدواری بیشــتر بــه آینده شــاهد کاهش

 قیمت هاست.

اخبار
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تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه عدم شفافیت در بازار سهام 
باعث شده برخی حقوقی ها با رانت اطالعاتی سود حداکثری 
بدست آورند، به مردم توصیه کرد سهام ارزشمندشان را 
ارزان نفروشند.مهدی خوشخو، تحلیلگر بازار سرمایه در 
گفتگو با مهر در خصوص برخی تخلفات سهامداران حقوقی 
در بازار سهام که منجر به تداوم روند نزولی بازار شده، گفت: 
اینکه حقوقی ها با برخی عملکردهای روزانه خود، شاخص را 
تحت تأثیر قرار می دهند، محتمل است؛ اما با توجه به اینکه 
دسترسی به داده های بازار سرمایه به طور مؤثر امکان پذیر 
نیست، شاید با قطعیت نتوان گفت؛ اما نکته اصلی این است 
که بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مشابه در دنیا، هر 

چقدر هم که شفاف بوده و داده ها در آن جاری و سیال باشد، 
باز هم عدم تقارن اطالعات در آن سودهایی را نصیب عده ای 
خواهد کرد که به هر حال منتفع می شوند.وی افزود: البته در 
همه کشورهای دنیا این وضعیت برقرار است؛ اما هیچ بازاری 
مثل ایران از عدم تقارن اطالعات رنج نمی برد؛ به خصوص 
اینکه بازار بورس ایران از اســتانداردهای الزم برخوردار 
نیست و بورس از نظر قیمت گذاری و شاخص امنیت بازار تا 
حد زیادی فاقد استاندارد است؛ چراکه محلی به نام بورس 
راه اندازی شده تا کشف قیمت داشــته باشد اما در کشور 
ما نگاه دولت این اســت که هر کجا الزم باشــد، می تواند 
در قیمت ها ورود کرده و آن را دســتکاری کند. در حالی 

که سازمان بورس باید از تمامیت بازار دفاع کند.خوشخو 
مداخالت برخی شرکت های حقوقی در بازار سرمایه و روند 
شاخص را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگرچه طی ماه ها رونق 
بورس، همه مردم دسترسی برای سرمایه گذاری در بورس 
داشتند؛ اما اکنون برخی شــرکتها با دسترسی به رانت و 
اطالعات خاص، در صدد بهره بــرداری حداکثری از این 
بازار هستند و اتفاقاً با سهام خرد مردم هم بازی می کنند؛ 
بنابراین حتماً گروهی را می توان یافت که به بهای ضرر زدن 
به هزاران سهامدار، جیب های خود را از سیگنال فروشی و 
برخی جریانات بازار پر کرده اند.وی اطالعات ناکافی را عامل 
تصمیمات اشتباه برخی سهامداران دانست و خاطرنشان 

کرد: بســیاری از تحلیلگران صرفاً تحلیل های تکنیکال 
دارند و نگاهی به فاکتورهای فاندامنتال نمی کنند؛ بنابراین 
همین تحلیل ناقص آنها، مالک عمل برخی از سهامداران 
قرار می گیرد و این گونه است که عالوه بر وقوع رفتارهای 
هیجانی در بازار سرمایه، عده ای نیز سهام ارزشمند خود را 
در اثر هیجان به کمترین قیمت به فروش می رسانند و این 
آسیب بزرگی برای اعتماد سهامداران خرد به بازار است.

خوشخو به سهامداران توصیه کرد تا با دقت بیشتر و کسب 
اطالعات نسبت به آینده شرکتی که سهامش را در اختیار 
گرفته اند، حرکت کنند و اجازه ندهند که عده ای ســهام 
ارزشمند آنها را در قیمت های پایین از چنگ شأن درآورند.

گزارش طرح شاخص مدیران خرید )شامخ( نشان می دهد 
که در مهر ماه سال ۹۹ شاهد ادامه شرایط رکود در بخش 
خرده فروشی بوده ایم به طوری که شاخص مدیران خرید 
)PMI( خرده فروشــی در مهر ماه عدد ۳۳.۶۹ را نشان 

می دهد، اما این عدد در شهریور ماه ۳۸.۷۸ بوده است.
به گزارش ایسنا،  با توجه به این که عدد شامخ کل پایین تر 
از عدد ۵۰، مفهوم رکود را دارد بررسی عدد شامخ کل که 
در خرداد ۵۰.۸۹،  تیرماه ۳۷.۵۰،  مرداد ۵۱.۱۹،  شهریور 
۳۸.۷۸ و مهر ۳۳.۶۹ رسیده حاکی از تداوم رکود طی دو 
ماه اخیر است.همچنین بر اساس این گزارش، شاخص 
موجودی مواد اولیه )۵۰.۴۱( در مهر، بیشترین و شاخص 
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )۲۰.۹۲(در 
مهر، کمترین مقدار شاخص در بین پنج مولفه اصلی شامخ 
بوده است.در این میان شاخص قیمت محصوالت تولید 
شده نسبت به ماه قبل نیز افزایش۱۵.۸۲ درصدی داشته 
که به دلیل ارتباط مستقیم با شاخص میزان فروش کاال و 

خدمات موجب کاهش ۱۳.۷۴ درصدی آن نسبت به ماه 
قبل شده است.براســاس این گزارش نشان می دهد که 
کاهش عدد شامخ خرده فروشی از ۳۸.۷۸ در شهریور ماه 
به ۳۳.۶۹ در مهرماه نشان دهنده بدتر شدن وضعیت خرده 
فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای است. همچنین 
با بررسی نتایج بدست آمده از طرح مذکور شاهد بیشترین 
تغییر در شــاخص میزان بکارگیری و استخدام نیروی 
انسانی با درصد تغییر ۳۹.۷۰- هستیم که احتماال دلیل آن 
این است که با توجه به  وضعیت شاخص کل و بدتر شدن 
اوضاع کسب و کارها و، اســتخدام نیروی جدید با ایجاد 
هزینه مازاد برای واحدصنفی قابل توجیه اقتصادی نیست.

همچنین اتاق اصناف ایران در گزارش خود در بررسی علل 
افزایش عدد شــاخص قیمت خرید مواد اولیه )۱۴.۸۹( 
درصد،  شاخص قیمت محصوالت تولید شده )۱۵.۸۲( 

درصد و همچنین شــاخص مصرف حامل های انرژی 
)۶.۶۸( به افزایش ۰.۷ درصدی نرخ تورم نقطه ای در مهر 
ماه نسبت به شهریور اشاره کرده و سقوط شاخص بورس 
از شهریور و به تبع آن کاهش درآمد مازاد سهامداران را از 
جمله عوامل کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرده است.

 همچنین بررسی های اتاق اصناف ایران نشان می دهد 
کــه در کنار ایــن عوامــل، مباحث مربوط بــه رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و پیش گیری از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا باعث شــده تا ترددهای غیر ضرور 
کاهش یافته و تقاضا کنندگان بیشــتر بــه خریدهای 
اینترنتی و فروش های مجــازی روی آورند. البته برخی 
از این فروشــگاه ها دارای فروش مجازی هســتند ولی 
اپلیکیشــن های جدید در این طرح مورد بررســی قرار 

نگرفته اند.

شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید )شامخ(، شــاخصی است که به 
صورت ماهانــه، اطالعات مورد نیاز فعــاالن اقتصادی، 
ســرمایه گذاران و همچنین برنامه ریزان کشور در مورد 
وضعیت رونق و رکــود را بیان می کند. این شــاخص از 
طریق جمع آوری اطالعات از مدیران مهم ترین بنگاه های 
اقتصادی )دارای بیشــترین ارزش افزوده، میزان تولید 
و نیروی انســانی(، تهیه شده و بر اســاس آن اطالعات 
واقعی )و نه حدس یا نظر شــخصی(، در مورد وضعیت 
متغیرهای مهمی از قبیل »مقدار تولید«، »سفارشــات 
جدید«، »سرعت انجام و تحویل سفارش«، »موجودی 
مواد اولیه« و »میزان اســتخدام شــرکت« در ماه مورد 
نظر، نسبت به ماه قبل )بیشــتر، کمتر یا مانند( دریافت 
می شــود. موسســات جهانی معتبر نیز این شاخص را 
 با همکاری بیش از ۴۰ کشــور دنیا به صــورت ماهانه

 محاسبه و منتشر می کنند.

از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان ماه بیش از ۷.۱ میلیارد 
دالر کاالهای اساسی وارد شده که حدود ۲۷ درصد نسبت 
به سال گذشــته کاهش دارد.به گزارش ایسنا، کاالهای 
اساسی در ۲۵ گروه کاالیی طبقه بندی شده و به غیر از چند 
قلم محدود از جمله ذرت، دانه های روغنی، جو، روغن خام 
و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد می شود مابقی با ارز نیمایی که در حال حاضر حدود 
۲۵ هزار تومان اســت تامین ارز می شود.بررسی آخرین 
وضعیت واردات کاالهای اساسی براساس گزارش دریافتی 
ایسنا، نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا هجدهم 
آبان ماه  ۱۴.۸ میلیون تن کاالی اساسی به ارزش بیش از 
۷.۱ میلیارد دالر وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزنی یک درصد و ارزشی ۲۷ درصد کاهش 

دارد، بخشی از این کاهش می تواند ناشی از افزایش تولید 
داخل باشد.این در حالی اســت که در سال گذشته ۱۴.۹ 
میلیون تن با ارزش بالغ بر ۹.۷ میلیارد دالر کاالی اساسی 
وارد شده بود.  در بین کاالهای وارد شده بیشترین میزان به 
ذرت با بیش از ۶.۱ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۱.۴ میلیارد 
دالر اختصاص دارد. بعد از ذرت بیشترین واردات مربوط به 
دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری به ارزش بالغ بر 
۹۴۸ میلیون دالر است.دیگر کاالهایی که بیشترین سهم 
از واردات کاالی اساسی را دارند دانه های روغنی با ۶۸۲.۱ 
میلیون دالر و گندم با بیش از ۶۶۶.۵ میلیون دالر هستند.

در سایر کاالها نیز ۵۸۷.۶ میلیون دالر برنج، ۲۷.۲ میلیون 
دالر گوشت قرمز سبک گرم، ۹۸.۱ میلیون دالر گوشت 
قرمز ســرد، ۱۷۵.۲ میلیون دالر چای خشــک، ۴۸۸.۲ 

میلیون دالر روغن های خوراکی نیمه  جامد و خام، ۳۵۳.۸ 
میلیون دالر کنجاله سویا، ۱۰۸.۶ میلیون دالر کودهای 
شیمیایی، ۱۱۸.۱ میلیون دالر خمیر کاغذ، ۲.۳ میلیون 
دالر کاغذ روزنامه، ۱۲۲.۷ میلیون دالر کاغذ چاپ و تحریر 
واردات انجام شده است.همچنین ۷۹.۱میلیون دالر گوشت 
مرغ، ۳۸.۴ میلیون دالر کره، ۹۷.۳ میلیون دالر حبوبات، 
۶۴.۲ میلیــون دالر انواع بــذر، ۲۸۸.۳ میلیون دالر جو، 
۳۳۳.۶ میلیون دالر شکر خام، ۵۸۷.۶ میلیون دالر برنج، 
۴۰.۷ میلیون دالر داروهای دامی ضروری، ۴۱.۵ میلیون 
دالر سموم تکنیکال شیمیایی، ۱۵۱.۶ الستیک سنگین 
و ۲۶۱ میلیون دالر ماشــین آالت تولید کننده کاالهای 
 اساسی وارد شده است.این در حالی است که طی آخرین

 گزارش های گمــرک ایران، میزان موجــودی کاالهای 

غیرکانتینری به هفت میلیون و ۳۵۱ هزار تن می رسد که 
سه میلیون و ۹۳۴ هزار تن آن را کاالهای اساسی و مابقی 
را کاالهای غیر اساسی تشــکیل می دهد که تا ۸۰ درصد 
آن شامل مواد اولیه و ماشــین آالت خطوط تولید است. 
همچنین ۹۹ هزار و ۲۹۴ کانتینر  )TEU( نیز در گمرک و 
بنادر موجود است که تعداد کانتینرهای پر وارداتی به بیش 
از ۳۵ هزار باکس می رسد.بعد از دپوی میلیون ها تن کاالی 
اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر، طی مصوبات اخیر 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موانع مربوط به ترخیص 
کاالها مورد بررسی و تسهیل شد که در راس آن رفع موانع 
ارزی قرار داشــت و از مدتی پیش با ابالغ به دستگاه های 
اجرایی ترخیص کاالهای اساسی در چارچوب تعیین شده 

در دستور کار قرار گرفته است.

معاون بازرگانی داخلــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: تأمین مایحتاج عمومی مردم بدون 

هیچ گونه مشکلی ادامه دارد.
به گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
عبــاس قبــادی در بازدیــد میدانــی از یکی از 
میادیــن میوه و تــره بار شــهر تهــران، اظهار 
داشــت: با توجه به مکفی بودن ذخایر کاالهای 
استراتژیک کشور تأمین مایحتاج عمومی بدون 
 مشــکل تــداوم دارد و جای هیچ گونــه نگرانی 

نیست.
در این بازدیــد تعدادی از مردم و فروشــندگان 
از زحمــات مجموعــه وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت در تأمیــن کاالهــای اساســی بــه 
خصــوص در ایــن شــرایط حســاس کنونی و 
 تحریم های ظالمانه دشــمنان تقدیر و تشــکر

 کردند.

حل مشکالت روغن جامد تا پایان هفته 
بعد

معــاون بازرگانی داخلــی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در خصــوص روغن نیز تصریــح کرد: روغن 
خوراکی مایع ســفره مردم به وفور در همه جا یافت 
می شود و مشــکالت روغن جامد نیز تا پایان هفته 
بعد حل می شود.قبادی با اعالم اینکه روغن خام به 
اندازه مکفی به کارخانجات داده شــده است، گفت: 
موجودی روغن خام کشــور خوب است و جای هیچ 
گونه نگرانی نیست.وی با اعالم اینکه تخم مرغ، مرغ 
و گوشــت در میادین میوه و تره بار به قیمت مصوب 
عرضه می شــود، خاطرنشــان کرد: اگر در نقطه ای 

 از شــهر گران فروشی مشاهده شــود قطعاً برخورد
 خواهد شد.

ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی برای 
تنظیم بازار داخل در دست بررسی است

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص 
گوجه فرنگی نیز گفــت: تولید برخی محصوالت 
کشاورزی در مقاطعی از ســال به دالیل مسایل 
فصلی و آب و هوایی کم می شود، اما گوجه فرنگی 
مناطق جنوبی کشــور اکنون قابل بهره برداری 
است و حجم عظیمی از این محصول به زودی به 
بازار عرضه می شود.قبادی با بیان اینکه اکنون نیز 

گوجه در همه فروشگاه ها وجود دارد، بیان کرد: 
تغییرات قیمتی این محصول به دلیل سودجویی 
برخی افراد و دالالن بوده اســت که دستگاه های 
نظارتی با بررســی های انجام شده برخوردهای 
قانونی الزم را اعمال خواهند کرد.وی با اشاره به 
اینکه به دلیل افزایش قیمت ارز، صادرات گوجه 
فرنگی فوق العاده رشد داشته است، تصریح کرد: 
وزارت جهاد کشــاورزی با توجه به نیاز داخل به 
این محصــول موضوع تجدید نظــر و ممنوعیت 
در صادرات گوجــه فرنگی را بــرای تنظیم بازار 
داخل در دســتور بررســی دارد.به گزارش ایرنا، 
با هماهنگی های انجام شــده بین دســتگاه ها و 
بخش های مختلف، هیچ گونه نگرانی و محدودیتی 
در تامین کاالهای موردنیاز مردم وجود ندارد و در 
سهل ترین شکل ممکن اقالم کاالیی و بهداشتی 

مورد نیاز مردم در دسترس شان قرار دارد.

رانت اطالعاتی باعث سودحداکثری برخی حقوقی ها شده است

تداوم رکود در خرده فروشی ها

جزئیات واردات ۷.۱ میلیارد دالری کاالهای اساسی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۲ میلیونی شد
روز پنج شنبه در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و قیمت دالر ۲۷ هزار تومان 

است.در بازار داخلی قیمت طالی ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان، قیمت دالر ۲۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و قیمت 
سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان است.همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت:

تأمین مایحتاج عمومی مردم بدون مشکل ادامه دارد
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زمان  افزایش  نرخ  سود نیست
ایمان اسالمیان، کارشناس بانکی

افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی که اقتصاد در ثبات و تعادل باشد می تواند به عنوان ابزار کنترل کننده استفاده شود. در دیگر کشورها که دارای شرایط اقتصادی مناسب و تورم پایین هستند شاهد هستیم که رگوالتور یا همان بانک مرکزی توانسته 
با افزایش نرخ سود به کمک اقتصاد بیاید. در کشور ما با وجود تورم 40 درصدی نرخ واقعی نرخ واقعی سپرده منفی 22 درصد است در حالی که نرخ سود در دولت آقای روحانی تا 17 درصد نیز باال رفته است. متاسفانه نرخ سود به عنوان ابزار کنترلی در 
ایران کارکرد خود را از دست داده است و نرخ تورم آنقدر باالست که این امکان از رگوالتور گرفته شده است. اینکه ما نرخی را افزایش دهیم و فکر کنیم که منابع به سمت بانک ها حرکت می کند، رخ نمی دهد. مگر آنکه اول فضای اقتصادی پایدار شود و 
نااطمینانی ها کاهش پیدا کند. در آن زمان حتی تغییر یک درصدی نرخ سود سپرده هم برای ذی نفعان و افکار عمومی معنادار خواهد بود و می تواند نتایجی را به دنبال بیاورد که قانونگذار و بانک مرکزی و سایر اعضای حکمرانی کشور به دنبال آن هستند.

بنابراین در شرایط فعلی نمی توان به راحتی بالفاصله از ابزار افزایش نرخ سود سپرده استفاده کرد. این امر، دو دلیل عمده دارد. یکی آنکه مشکل ناترازی بانک ها را به شدت افزایش می دهد، چون بانک ها عمال در کوتاه مدت نمی توانند نسبت به تامین 
درآمدهای کافی برای پوشش اینگونه هزینه های سپرده ای اقدام کنند و دوم اینکه هزینه تامین مالی افزایش پیدا می کند.در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی تواند نرخ سود سپرده را افزایش دهد و نرخ سود تسهیالت را افزایش ندهد. چون اینها با هم 
همبستگی دارند و این می تواند باعث شود فعاالن اقتصادی از تامین مالی مناسب بهره مند نشوند. حداقل در روزهای فعلی به دلیل ناپایداری و عدم قطعیت گسترده ای که در بازار با آن مواجه هستیم زمان مناسبی برای افزایش نرخ سپرده ها نیست و 

افزایش نرخ سود سپرده ها تاثیر معناداری در رفتار فعاالن اقتصادی و بیشتر مردم نخواهد گذاشت.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 
گفت: ســقف واحدهای تولیدی هدفگذاری شده برای 
بازگشت به چرخه تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشــور از 1۵00 واحد به 2000 واحد افزایش یافت و 
جدول توزیع اســتانی این 2000 واحد نیز ارایه شد که 
از ابتدای سال تاکنون ۸۸7 واحد تولیدی در شهرکهای 
صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند.  بابک دین پرست 
در حاشیه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید بیان کرد: حدود  ۹200 واحد از مجموع 4۶ هزار 
و ۵00 واحد صنعتی مســتقر در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی کشــور راکد هســتند که حدود 20 درصد از 
 مجموع واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی
 را شامل می شود.قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید کشــور با اعالم اینکه کمیتــه عارضه یابی 
برای بررسی مشکالت این واحدهای راکد تشکیل شده 
اســت، تصریح کرد: حدود ۶1 درصد از واحدهای راکد 
در شهرکها و نواحی صنعتی به دلیل مشکالت مرتبط 
با منابع مالی تعطیل شده اند و با توافقات انجام شده با 
شورای هماهنگی بانکهای خصوصی و دولتی و وزارت 
صمت، مقرر شد این مشــکالت مالی پیگیری و تعیین 
تکلیف شوند.دین پرست با اشاره به اینکه حدود 1200 
واحد در شــهرکها و نواحی صنعتی بیش از 10 ســال 
اســت که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند، گفت: 
قرارداد 400 زمین را که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای 
راه اندازی واحد از ســوی مدیرانشان نشده است، فسخ 

شده و مقرر گردید این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و 
 قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی
واحد تولیدی عمل نکرده اند، طبق قانون فســخ شده 
و زمین پس گرفته شــود.دین پرســت همچنین در 
خصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تســویه 
حساب بدهی تســهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: 
به جهت عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر 
بر حمایت از دریافــت کنندگان تســهیالت ارزی در 
این جلســه مقرر شــد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در یک بازه زمانی مشــخص 10 روزه، گزارش دقیقی 
از اقدامات دســتگاههای مســئول در اجرای تبصره ۳ 
 ذیل ماده 20 قانــون رفع موانع تولید، مــاده 4۶ قانون 
رفع موانع تولید و ماده 4۶ قانون برنامه ششم توسعه را به 
همراه برنامه های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین 
مسکوت و همچنین پیشنهادات حمایتی از واحدهایی که 
به تکالیف قانونی خود عمل نموده اند و به دالیلی از جمله 
عدم اجرای قوانین ذکر شده، با مشکالت جدی مواجه 
بوده و از این مسیر بانک های عامل و به تبع از آن صندوق 
توســعه ملی را نیز در فرایند دریافت مطالبات معوق و 
اقساط سر رسید شده دچار مشکل شده اند، به ستاد ارائه 
نماید.بنار اعالم شاتا ، دین پرست اضافه کرد: در همین 
راستا کارگروهی در وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان 
وزارت صمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان 
برنامه و  بودجه و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی 
عضو ستاد تسهیل و و دبیرخانه ستادتشکیل خواهد شد.

در حالی کــه رئیس کل بانک 
مرکــزی در اظهاراتی بر عدم 
تغییر نرخ ســود بانکی تاکید 
کرده اما گزارش هایی مبنی بر 
سرپیچی برخی بانک ها از این 
دستور دیده شده است. برخی بانک های دولتی و خصوصی 
مصوبه بانک مرکزی را نادیــده گرفته و با خودمختاری در 
شرایطی که افزایش نرخ ســود بانکی در شرایط فعلی می 
تواند هزینه های بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور و بازار 
سرمایه بگذارد، اقدام به این کار کرده اند. پی گیری ها نشان 
می دهد بانک های تجاری سقف سود سپرده های خود را به 
1۸ درصد رسانده اند و در این میان یک بانک و 2 مؤسسه 
اعتباری هم سود 20 درصد را برای سپرده مشتریان خود 

تعیین کرده اند. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه 
اعالم کرد که ما اکنون در بانک مرکزی با رصد مداوم تورم، 
تحوالت بازارهای دارایی و دیگر متغیرهای کالن اقتصادی، 
نسبت به تعیین نرخ های کریدور و نرخ هدف که در درون 
کریدور تعیین می شــود و نرخ بهره بین بانکی را به سمت 
آن سوق می دهیم، تصمیم گیری می کنیم و تأکید می کنم 
در حال حاضر با وجود تعادل در ریسک های مثبت و منفی 
اقتصاد ملی، تصمیمی برای تغییر در نرخ ها نداریم.این در 
حالی است که رقابت سودی بانک های خصوصی درحالی بار 
دیگر شدت گرفته و بازار سودی نظام بانکی را به هم ریخته 
که بانک مرکزی قبال به بانک ها هشــدار داده بود نباید از 
مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند و سودها را باال ببرند. 
استارت تخلف بانک ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار 
بعد از تشدید تالطم های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت 
گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار 
اوراق گواهی20 درصدی را برای دوره چندروزه به بانک ها 

داد.پیگیری ها نشان می دهد در حال حاضر باالترین نرخ 
سود سپرده توسط یک بانک مشهور به تخلف و دو موسسه 
مالی اعتباری  پرداخت می شود. این سه موسسه نرخ سود 
سپرده را در سطح 20 درصد قرار داده  اند. از طرف دیگر همه 
بانک های تجاری کشور برای سپرده های باالی 100 میلیون 
تومان نرخ سود سپرده را به سطح 1۸ درصد افزایش داده اند. 
این اقدام بانک ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و 
قطعا تخلف محسوب می شود اما در شرایطی که نرخ تورم 
براساس اعالم مرکز آمار ایران معادل 27.2 درصد و تورم 
نقطه به نقطه به 41.1 درصد رســیده است، نمی توان نرخ 
سود سپرده را در ســطح 1۶ درصد نگه داشت. چنانکه در 
چنین شرایطی قطعا سپرده های بانکی به حرکت در آمده و 
بازارهای موازی را به شدت متاثر خواهد کرد.در همین رابطه 
کارشناس ارشد بازارهای مالی و بانکی با بیان آنکه افزایش یا 
کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی مشکلی را حل نمی کند، 
گفت: اگر نرخ تورم درســت و واقعی اعالم شود، نرخ سود 

بانکی متناسب با نرخ تورم، تغییر خواهد کرد و حوزه اقتصاد با 
هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد. حیدر مستخدمین حسینی 
افزود: اینکه زمانی به واســطه قانون مجبوریم دستمزدها 
را افزایش دهیم، تورم را پایین تر نشــان دهیم تا دستمزد 
کمتری بپردازیم و یا بکارگیری حرکت هایی از این دست، 
درست نیست.گرچه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم 
باشد اما با توجه به اینکه سالیان سال نرخ سود بانکی به زیان 
مردم بوده، حال چند سال هم نرخ سود بانکی باالتر از تورم 

اعالمی باشد، تا جبران مافات شود.
این کارشــناس حوزه بانکی با تاکید بر آنکه دولت باید در 
کنار توجه به بازار پولی، به دنبال تعادل بخشیدن به سایر 
بازارها باشــد، گفت: اقتصاد یک سیســتم است و در یک 
سیستم همه اجزا باید با هم تعامل داشته و در تعادل باشند. 
وی با بیان آنکه نمی توان در حوزه اقتصاد به یک بازار توجه 
و ســایر بازارها را رها کرد، گفت: االن بازارهای ســرمایه، 
مسکن، کاال و تولید در تعادل نیستند و به نوعی در حوزه 
اقتصاد دچار عدم تعادل هستیم.  این کارشناس اقتصادی 
با بیان آنکه تصمیم گیری در حــوزه اقتصاد باید در همه 
بازارها جاری باشد، گفت: اگر این اقدام صورت گیرد، یک 
گام به جلو هستیم اما چنانچه در یک حوزه یا همان بازار 
مالی سیاست گذاری کنیم و از ســایر بازارها غافل شویم، 
نمی توانیم بر مشکالت اقتصادی فائق آئیم چرا که دولت 
هم اکنون بر بازارهای پولی و مالی متمرکز شــده اما می 
 بینیم که بانک ها همچنان با همان ظرفیت، تفکر و مکانیزم

 کار می کنند.

برخی بانک ها بی توجه به اتمام حجت بانک مركزی، نرخ  سود را خودسرانه  افزایش دادند 

افزایش  چراغ  خاموش  نرخ سود
تخلف بانک ها و موسسات مالی اعتباری در پرداخت سود

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مهرماه بود که انجمن شرکت های هواپیمایی ایران نرخ 
نامه ی جدید بلیت هواپیما را منتشر کرد که بر اساس آن 
به بهانه ی کرونا و گرانی نرخ ارز، از اول آبان قیمت کف هر 
دقیقه پرواز از ۳ هزار به ۸ هزار تومان افزایش پیدا می  کرد 
و در نتیجه آن قیمت بلیت بین 1۵۵ تا۳00درصد گران 
شد.انتشار این نرخ نامه، واکنش های بسیاری را در سطح 
مردم و مجلس در پی داشت تا در نهایت محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی 1۹ مهر 1۳۹۹ گفت: افزایش قیمت 
اعالم شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی معتبر 
نیست و قیمت های جدید که قرار بود از اول آبان ماه اعمال 
شود لغو شده است.مجلس هم با پیگیری موضوع جلسات 
متعددی برگزار کرد که آخرین جلسه آن در کمیسیون 
عمران با حضور سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های 
هواپیمایی، انجمن صنفی آژانس های گردشگری و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان برگزار شد.در آن زمان به نقل از 
مجتبی یوسفی نماینده اهواز و عضو کمیسیون عمران اعالم 
شد: مقرر شد به دلیل عدم دریافت مجوز رسمی از سوی 
ایرالین ها برای افزایش قیمت، نرخ نامه به قیمت قبل از 
گرانی آبان ماه برگردد تا پس از آن، جلسه کارشناسی در 
سازمان هواپیمایی با حضور مدیران ایرالین ها و مسئوالن 
مربوطه برگزار شود، در نهایت شورای نرخ گذاری سازمان 
هواپیمایی باید نرخ رسمی پروازهای هوایی را اعالم کند. 
عضو کمیســیون عمران مجلس تاکید کرد: این مسئله 
باید مورد توجه قرار گیرد که ایرالین ها تا حصول نتیجه 
مربوطه، حق افزایش قیمت بلیط هواپیما را نخواهند داشت 
و در صورت بروز تخلف، سازمان هواپیمایی مکلف است که 
با شرکت های متخلف برخورد جدی کند.بر اساس سالنامه 
آماری سال 1۳۹7 حمل و نقل هوایی کشور )با گذشت ۸ 
ماه هنوز سالنامه 1۳۹۸ منتشر نشده یا در سایت سازمان 
هواپیمایی کشوری بارگزاری نشده است( به غیر از آشیانه 
جمهوری اسالمی،  22 شرکت هواپیمایی در کشور فعالیت 
می کنند: اترک، ایران ایر، ایران ایرتور، آتا، آسمان، پویا ایر، 
تابان، زاگرس، سپاهان، قشم، کاسپین، کیش ایر، ماهان، 
معراج، کارون، دنا، ساها، ســپهران، وارش، سهندآسیا، 
فارس قشم، هواپیمایی تهران، آشیانه جمهوری اسالمی. 
همچنین با نگاهی به برخی گزارش ها حداقل 1۸ شرکت 
هواپیمایی هم وجود دارند که فعالیت نمی کنند که از میان 
آن ها می توان به سفیران، ارم، آریا، صافات، هسا، اطلس ایر 
و سهند آسیا اشاره کرد.براساس فصل ششم سالنامه آماری 

سال 1۳۹7، ناوگان هوایی این شرکت ها ۳12 هواپیما از 
انواع مختلف بوئینگ، ایرباس، فوکر، ATR، آنتونف و ... 
دارند.انجمن شــرکت های هواپیمایی ایران   اردیبهشت 
1۳۹۹ ابتدا دستورالعملی از سازمان هواپیمایی کشوری 
گرفت که براساس آن شرکت های هواپیمایی و آژانس ها را 
ملزم به رعایت کف قیمت فروش می کرد. پس از آن، انجمن 
از ابتدای آبان ماه نرخ نامه جدید را اجرایی و با استفاده از 
اهرم قطع دسترسی فروش، آژانس ها و سایت ها را مجبور 
به فروش بلیط با نرخ های جدید کرد.بررسی سایت های 
فروش آنالین نشان می دهد بلیت تهران – مشهد که مهر 
ماه با حداقل قیمت حدود  140 هزار تومان به فروش می 
رسید، در هفته ای که گذشت با حداقل قیمت 400 هزار 
تومان به فروش می رسد. براساس یک جستجوی ساده 
مشخص است تنها در مســیر تهران مشهد شرکت های 
هواپیمایی: کاسپین، ایران ایر، تابان، ایران ایر تور، وارش، 
آتا، ماهان، کاسپین، معراج، آسمان، ساها و زاگرس، بلیت 
را با نرخ هــای جدید و بدون توجه به دســتور وزیر راه به 
فروش می رسانند. در ۸ ماهه ابتدای سال 1۳۹۹ شرکت 
هواپیمایی ساها که بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی 
2 فروند هواپیمای بویئنگ 7۳7 دارد، ارزان ترین بلیط را 
فروردین ماه با قیمت 10۳ هزار تومان می فروخت که این 
قیمت در آبان ماه به 4.۹4۶.000 ریال رسیده است.نکته ی 
دیگر این که ایرالین ها نه تنها قیمت را پایین نیاوردند بلکه 
به دستور دیگر کاپیتان زنگنه رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری مبنی بر لغو اجرای کف قیمت هم بی توجه بوده 
اند و حداقل شرکت های ایران ایر، ایران ایر تور، آتا، آسمان، 
زاگرس، ساها، قشم ایر، کاسپین، ماهان و وارش همه کف 
قیمت 4.۹4۶.000 ریال را اجرا کرده اند.پیش از این امان 
اله حسین پور، رییس فراکسیون سفر و اقتصاد مجلس در 
نامه  ای به وزیر راه و شهرسازی با درخواست پاسخگویی 
وزیر راه نوشت: شرکت های هواپیمایی از ابتدای آبان ماه 
در اکثر مسیرهای داخلی برخالف دستور جنابعالی »مبنی 
بر لغو افزایش نرخ پروازها«، قیمت خدمات خود را تحت 
عنوان مجعول کف قیمت، بیــش از 100 درصد افزایش 
داده اند، ضمن آنکه مبتنی بر گزارش های مستند واصله 
برخی شرکت های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی را 
در جهت الزام به فروش با نرخ غیرقانونی، به صورت مستمر 
تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری 

فی ما بین می نمایند. 

در حالی شاهد گرانی ادامه دار 
کاالها در تمامی بازارها هستیم 
که اکثر این کاالها مشــمول 
دریافــت ارز 4200 تومانــی 
هستند. به گفته مسووالن تمام 
کاالهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی هستند و البته 
شاهد هستیم که در همین بازارها افزایش قمیت ها مورد 
اعتراض مردم است. در بســیاری دیگر از بازارها هم این 
اتفاق افتاده و گویا اختصاص ارز 4200 تومانی هیچ تاثیری 
در تعادل و قیمت گذاری منطقی کاالها نداشــته است. 
بررسی های صورت گرفته از ســوی مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد که هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص 
یافته به واردات کاال های اساســی، باعث افزایش قیمت 
کاال های اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه 
ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی 
تأمین می شود، باعث تورم بیشتری می شود.این در حالی 
است که پاسخ دولتی ها در دو ســال گذشته در رابطه با 

گرانی کاالهای مشمول ارز دولتی همواره یک پاسخ تکراری 
و کامالً  غیر منطقی است. اینکه نمی خواهیم کاالی اساسی 
با قیمت باال بدست مصرف کننده برسد. این استدالل کاماًل 
رد شده اســت. اوالً اینکه هم اکنون این کاالها گران تر از 
قیمت تمام شده بدست مردم می رسد و هیچ نهاد نظارتی 
و امنیتی و قضائی قادر به برخورد با آن در وســعت ایران 
نیست. برخورد با چند نفر متخلف، مانع از گران فروشی 
های وسیع و میلیاردی نیســت و این تجربه ای است که 
بارها و بارها تکرار شده است. در حالیکه ریشه اصلی فساد 
در نرخ ارز است و تا این ریشه خشکانده نشود ، فساد بطور 
طبیعی بوجود می آید.رئیس مجلس شورای اسالمی در 
این رابطه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در اختصاص ارز 
دولتی می گوید: در ۶ ماه اول سال در حوزه نهاده های دامی 
بیش از 4.2 میلیارد دالر4200 تومانی تخصیص یافت تا 
کاالهای اساســی با قیمت ارزان به مردم عرضه شود اما 
همچنان شاهد گران شدن این اجناس در بازار هستیم. این 
تخصیص ارز در زندگی مردم اثری نداشت. ارز یارانه ای باید 
به آخرین حلقه در زنجیره تولید تا مصرف اختصاص یابد.

قالیباف ادامه داد: اصرار ما بر این است که کاال ها بین مردم 
توزیع شود. چرا که اکنون در شبکه توزیع کاال مشکالتی 

وجود دارد و دولت نتوانسته آن را ساماندهی کند. زمانی 
که ارز 4200 تومانی به کاال ها تخصیص داده می شد، انتظار 
می رفت کاال های اساسی با همان قیمت به دست مصرف 

کنندگان برسد، اما متأسفانه مابه تفاوت ارز تخصیص داده 
شده با قیمت اصلی به جیب دالالن رفت و مردم کاال های 

اساسی را با قیمت باال خریداری می کنند.

چرا با وجود اختصاص ارز دولتی قیمت كاالها هر روز افزایش می یابد؟

ناکامی  ارزان سازی دولتی
 قالیباف: هم ارز 4200 می دهیم هم كاالها گران می شود

ارز دولتی در مسیر اشتباه
مسعود دانشمند، اقتصاددان

به طور کلی ارز چند نرخی زمینه فساد و رانت را ایجاد می کند و امروز این اتفاق در کشور افتاده است. باید در تخصیص هر نوع ارزی در ابتدا تولید کننده و بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شود نه اینکه با تصمیم اشتباه راه را برای فعالیت 
این بخش مسدود کرد. هر جا سیاست چند قیمتی اجرا شود به دنبال آن رانت ایجاد خواهد شد. سیاست دولت و راهکاری که برای ارزان رساندن کاال به دست مردم یا منطقی ساختن قیمت کاالها به کار گرفت موثر واقع نشد چراکه 
این ارز دستآویز بسیاری از سودجویان شد و به جای اینکه برای مردم و مصرف کننده موثر واقع شود به نفع رانت خواران عمل کرد. دولت می بایست از ابتدای تصویب این طرح به دقت شرایط آن را بررسی می کرد و بعد برای اجرای آن 

اقدامات الزم را انجام می داد. 
متاسفانه شرایط در حال حاضر به نحوی رقم خورده که کاالهای مشمول ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی بیشتر از سایر کاالها افزایش قیمت را تجربه می کنند چراکه در این قضیه موضوع رانت مطرح شده است. بنابراین باید این 
موضوع را پذیرفت که ارز چندنرخی همواره فسادزاست. در واقع تفاوتی ندارد که این نرخ 4200 تومان باشد یا قیمت دیگری برای آن تعیین شود. پیش از اجرای هر تصمیمی از سوی دولت باید تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور 
قطعی، اختصاص ارز دولتی برای واردات، اقدامی قابل قبول است که می تواند اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد، اما نکته قابل بحث می تواند قیمت گذاری این ارز باشد و چگونگی اختصاص این ارز به کاال های اساسی است که در غیر این 
صورت تبعات منفی برجای خواهد گذاشت. یارانه ای که دولت می پردازد، روی قیمت ارز اعمال می شود. این یارانه باید به محصولی که به تولید می رسد، انتقال یابد. نباید از اجرای این طرح نگران بود یا ریسک آن را باال دانست. طبیعی است 
در صورت ادامه حرکت به سمت ارز تک نرخی، شرایط اقتصادی کشور مطلوب می شود. در واقع برای تثبیت بخشی به اقتصاد، یارانه ارزی باید به سمت تولید منتقل شود. چراکه در حال حاضر، کاال های اولیه هستند که یارانه می گیرند. 
در اصل باید این یارانه به تولیدکننده اصلی تعلق گیرد و در ادامه آن ها تالش می کنند حتی بیش از توان خود کاال های مورد نیاز را به بازار عرضه کنند و با تامین طرف تقاضا، قیمت ها هم متعادل می شود. از طرفی دیگر مهمترین موضوع 
در اختصاص ارز 4200 تومانی حمایت از بخش مولد اقتصاد است از این رو در کنار تخصیص ارز 4200 تومانی، دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند. در صورت تخصیص کنترل شده ارز 4200 تومانی، این مسئله می تواند فواید 

بسیاری برای اقتصاد داشته باشد. از جمله اینکه کاال با قیمت منطقی به دست مصرف کننده خواهد رسید. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گزارش طرح شاخص مدیران خرید )شامخ( نشان می دهد 
که در مهر ماه سال ۹۹ شاهد ادامه شرایط رکود در بخش 
خرده فروشی بوده ایم به طوری که شاخص مدیران خرید 
)PMI( خرده فروشــی در مهر ماه عدد ۳۳.۶۹ را نشان 
می دهد، اما این عدد در شهریور ماه ۳۸.7۸ بوده است.با 
توجه به این که عدد شامخ کل پایین تر از عدد ۵0، مفهوم 
رکود را دارد بررسی عدد شامخ کل که در خرداد ۵0.۸۹،  
تیرمــاه ۳7.۵0،  مرداد ۵1.1۹،  شــهریور ۳۸.7۸ و مهر 
۳۳.۶۹ رسیده حاکی از تداوم رکود طی دو ماه اخیر است.
همچنین بر اساس این گزارش، شاخص موجودی مواد 
اولیه )۵0.41( در مهر، بیشترین و شاخص میزان استخدام 
و بکارگیری نیروی انسانی )20.۹2(در مهر، کمترین مقدار 
شاخص در بین پنج مولفه اصلی شامخ بوده است.در این 
میان شاخص قیمت محصوالت تولید شده نسبت به ماه 
قبل نیز افزایش1۵.۸2 درصدی داشته که به دلیل ارتباط 
مستقیم با شاخص میزان فروش کاال و خدمات موجب 

کاهش 1۳.74 درصدی آن نسبت به ماه قبل شده است.
براساس این گزارش نشان می دهد که کاهش عدد شامخ 
خرده فروشــی از ۳۸.7۸ در شــهریور ماه به ۳۳.۶۹ در 
مهرماه نشان دهنده بدتر شدن وضعیت خرده فروشی در 
حوزه فروشگاه های زنجیره ای است. همچنین با بررسی 
نتایج بدست آمده از طرح مذکور شاهد بیشترین تغییر 

در شــاخص میزان بکارگیری و استخدام نیروی انسانی 
با درصد تغییر ۳۹.70- هستیم که احتماال دلیل آن این 
است که با توجه به  وضعیت شاخص کل و بدتر شدن اوضاع 
کسب و کارها و، استخدام نیروی جدید با ایجاد هزینه مازاد 
برای واحدصنفی قابل توجیه اقتصادی نیست.همچنین 
اتاق اصناف ایران در گزارش خود در بررسی علل افزایش 
عدد شــاخص قیمت خرید مواد اولیه )14.۸۹( درصد،  
شاخص قیمت محصوالت تولید شده )1۵.۸2( درصد و 
همچنین شــاخص مصرف حامل های انرژی )۶.۶۸( به 
افزایش 0.7 درصدی نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه نسبت 
به شهریور اشاره کرده و سقوط شاخص بورس از شهریور و 
به تبع آن کاهش درآمد مازاد سهامداران را از جمله عوامل 

کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرده است.
همچنین بررســی های اتاق اصناف ایران نشان می دهد 
کــه در کنار ایــن عوامل، مباحــث مربوط بــه رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و پیش گیری از شــیوع 
بیشتر ویروس کرونا باعث شــده تا ترددهای غیر ضرور 
کاهش یافته و تقاضا کنندگان بیشــتر بــه خریدهای 
اینترنتی و فروش های مجــازی روی آورند. البته برخی 
از این فروشــگاه ها دارای فروش مجازی هســتند ولی 
اپلیکیشــن های جدید در این طرح مورد بررســی قرار 

نگرفته اند.

هدفگذاری برای بازگشت ۲۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل به چرخه تولید

یک ماه پس از گرانی بلیت

کدام ایرالین ها به دستور بازگشت قیمت بلیت   بی توجهی کردند؟

تداوم رکود در خرده فروشی ها

يادداشت
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لزوم نظارت بر سايت های خريد و فروش اينترنتی
داستان فروش اینترنتی محصوالت، این روزها به شدت رواج پیدا کرده و به شیوه های 
مختلف برای فروش این محصوالت تالش می شود و قیمت های سلیقه برای اجناس نو و 
دست دوم را در چنین سایت هایی می توان به راحتی مشاهده کرد.لزوم نظارت بر سایت 

های خرید و فروش اینترنتی
با شــیوع ویروس کرونا در آذربایجان غربی و قرار گرفتن آن در وضعیت قرمز، اکثریت 
شهروندان را نگران کرده است. مردم از ترس کرونا مجبورند در خانه بمانند و خریدهای 
خود را بصورت اینترنتی انجام دهندولی در این میان مسئله مهم برای آنها این است که  
سایتی که از آن خرید می کنند ضمن اینکه مورد اعتماد باشد در عین حال نیز قیمت های 

آنها مناسب حال مردم باشند.
از طرفی هم با پیشرفت تکنولوژی، زندگی مردم با اینترنت  و فضایمجازی گره خورده 
است. امروزه اکثریت مردم و جوانان به دلیل مناسب بودن قیمت ها بسوی خرید آنالین 
سوق پیدا می کنند ولی با شیوع کرونا در این میان سایت هایی پیدا شدند که بیشتر از حال 
مردم به فکر سود خود هستند و در تالش هستند جنس های دست دوم خود را با قیمت 

های دو برابر به فروش رسانند.
بحثی که در فروش محصوالت اینترنتی مطرح اســت قیمت و نحوه تحویل کاالست، 
بسیاری از این فروشگاه ها تخفیف های  بسیار خوبی بر کاالهای خود اعمال می کنند 
اما زمانی که قیمت اصلی این کاالها مورد بررسی قرار می گیرد متوجه می شویم که نه 
تنها کاال شامل تخفیف نبوده بلکه قیمت آن از محصوالت در بازار نیز گران تر محاسبه 

شده است و این تخفیف تنها برای انحراف افکار عمومی برای جذب مشتری بوده است.
این یعنی امروزه با مقوله ای به نام گران فروشی رو به رو هستیم که اخیرا همین موضوع  

یعنی فروش اینترنتی محصوالت باعث بروز کالهبرداری های مختلفی شده است.
در پایان انتظار می رود در فروش محصوالت فروشگاه های اینترنتی باید در فضای مجازی 
نظارت ها تشدید شود و در صورت مشاهده چنین مواردی به سرعت آن را پیگیری و با 

فرد متخلف برخورد شود.

صندوق نوآوری برای دانش بنيان ها ال سی داخلی 
باز می كند

تهران- ایرنا- تفاهمنامه گشایش اعتبار اسنادی داخلی )LC( و اعطای تسهیالت 
خرید دین برای شرکت های دانش بنیان بین صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک 

تجارت امضا شد .
علی وحدت این صندوق در مراســم امضای تفاهمنامه گفت: نزدیک به دو ســال 
است که نظام بانکی در حمایت از شــرکت های دانش بنیان نقش ایفا می کند اما 
در شرایط کنونی نیازمند حرکت های جهش گونه هستیم. وی عنوان کرد که بانک 
تجارت در بین بانک های دیگر عملکرد بهتری در تامین مالی شــرکت های دانش 

بنیان داشته است. 
 روح اله ذوالفقاری، معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم، 
جزییات این تفاهمنامه را تشریح کرد: به منظور پاسخگویی به نیاز شرکت های دانش 
بنیان و تسهیل فعالیت آنها در قالب زنجیره های تامین و کاهش نرخ تامین مالی 
مورد نیاز این شرکت ها، تفاهمنامه گشایش اعتبار اسنادی داخلی )LC( و اعطای 
تسهیالت خرید دین برای شرکت های دانش بنیان بین صندوق نوآوری و شکوفایی 
و بانک تجارت منعقد شد. در چارچوب این خدمت از خرید محصوالت، اقالم و مواد 
اولیه مورد نیاز شرکت ها و همچنین فروش محصوالت دانش بنیان حمایت می شود.

وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان می توانند با گشایش LC داخلی ۱۰ درصد 
سپرده گذاری داشته باشند و از ۱۰ درصد سپرده گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی 
و تخفیف ۳۰ درصدی کارمزد از LC ها بهره مند شوند. پس از صدور LC قابلیت 
تنزیل دارد به این معنی که بعد از فروش محصول دانش بنیان با نرخ ۸ درصد و در 
صورت خرید مواد اولیه با نرخ ۱۵ درصد قابلیت تنزیــل و تبدیل به منابع پولی و 

مالی وجود دارد.
مدیر برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد عملکرد بانک تجارت از ابتدای 
ســال جاری نیز گفت: در زمینه اعطای تسهیالت سرمایه در گردش و خرید دفتر 
کار عملکرد بانک تجارت مثبت بوده و ۲۹۰ میلیارد تومان پرونده پرداخت شده و 
۳۲۶ میلیارد تومان نیز در دست اقدام دارد. بانک تجارت بانک اول در زمینه صدور 
ضمانت نامه و بانک دوم در زمینه ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان است.

سودجويان در كمين مشــتريان فروش اينترنتی 
خودرو

معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه تنها مرجع ثبت 
نام محصوالت این شرکت، سایت فروش اینترنتی اســت، نسبت به کالهبرداری 
توسط سودجویان هشدار داد.بابک رحمانی با اشاره به این که برخی افراد سودجو و 
کالهبردار به بهانه تأثیر در فرآیند قرعه کشی محصوالت ایران خودرو سبب گمراهی 
مشتریان می شوند، گفت: در فرآیند قرعه کشــی، امکان هیچ گونه اعمال تغییر و 
تأثیرگذاری توسط هیچ شخصی وجود ندارد و این فرآیند به صورت کامل با نظارت 

نمایندگان نهادهای ناظر و قانونی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: شناسایی افرادی که در فضای مجازی به کالهبرداری و هک حساب 
مشتریان از روش های مختلف از جمله ارسال لینک پرداخت اقدام می کنند، از طریق 

پلیس فتا در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.
رحمانی ادامه داد: مشــتریان صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی محصوالت به 
نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام و شــرکت در قرعه کشی اقدام کنند و 

نسبت به صحت و سالمت این فرآیند اطمینان کامل داشته باشند.

احداث ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعی طرح بهبود 
فرآيند و بهينه سازی  پااليشگاه اصفهان

با هدف تأمین گاز طبیعي 
طرح بهبود فرآیند و بهینه 
سازي پاالیشگاه اصفهان 
، پــروژه ایســتگاه تقلیل 
 Gas(فشــار گاز طبیعي
 )Reducing Station
به صــورت EPC احداث 

مي شود.
مدیر ایــن پــروژه افزود: 
طرح ایستگاه تقلیل فشار 
 Gas Reducing( گاز
Station( بــا ظرفیــت 
اســتاندارد   ۳۰۰,۰۰۰
مترمکعــب بر ســاعت به 
همراه یک RUN)خط( با ظرفیــت ۱۵۰,۰۰۰ اســتاندارد مترمکعب 
به صورت یدکی است که از ســال ۹7 آغازشده و تاکنون حدود ۹۰ درصد 

پیشرفت داشته است.
علي میثاقي زمان پایان اجراي طرح را آذرماه سال جاري اعالم کرد و گفت: 

مبلغ اجراي پیمان ۱7۱ میلیارد ریال بوده است.

اخبار

استان ها

پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس مورد استقبال واقع نشد
معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور به ترویج فرهنگ استفاده از پابند الکترونیکی در کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: این فرهنگ باید به عنوان یک جایگزین حبس در 

بین همکاران قضایی ترویج پیدا کند و در این زمینه دادگاه ها نقش اساسی را دارند. بنابراین باید اهتمام جدی داشته باشند و جلساتی را با قضات دادگاه ها تشکیل دهند.

بازار مســکن در حالی به 
استقبال زمستان می رود 
که ســردی ایــن فصل بر 
فضای معامالتی این بازار 
سایه افکنده است. این در 
حالی است که برخی مســئوالن با سیگنال دهی 
ریزش شــدید قیمت ها در این بازار، ســعی دارند 
ســوداگران را وسوســه کنند تا »از هول حلیم به 

دیگ بیفتند.«
مشــاوران امالک می گویند با آرام شدن وضعیت 
بین المللی و نتیجه فعلی انتخابات آمریکا، وضعیت 
بازار مســکن رونق گرفته و ریــزش قیمت ها در 
این بازار شروع شده است. چندی پیش اما زمزمه 
احتمال مذاکرات بین المللــی میان ایران و آمریکا 

در فضای مجازی خبرساز شد و برخی از فعاالن بازار 
از کاهش قیمت مســکن خبر داده بودند؛ هرچند 
برخی ذی نفعان این حــوزه معتقدند چنانچه در 
آینده مذاکراتی رخ دهد ســقوط قیمت مســکن 

حتمی است.
اما »زمانی که هنوز نه به دار اســت و نــه به بار« 
بخواهیم برجام را به لغت احیا و مسکن را متشنج 
کنیم، جز التهــاب آفرینی در این بــازار حاصلی 

نخواهد داشت.  
با اتفاقات اخیر بین المللی و مشخص شدن رئیس 
جمهور احتمالی آمریکا قیمت مســکن به یک باره 
ارزان نخواهد شد. کارشناسان معتقدند از این پس 
قیمت مسکن تا پایان ســال روند تثبیتی خواهد 
داشت اما این به معنای ریزش قیمت مسکن نیست. 
با ثبات بازارهای موازی مسکن یعنی بازار ارز، طال، 
سکه و بورس قیمت خانه هم تثبیت می شود. اینکه 
برخی می گویند با روی کار آمــدن بایدن و انجام 

مذاکرات قیمت مســکن 4۰ درصد ارزان خواهد 
شد، درست نیست.

»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم 
انداز بازار مسکن را بررسی می کند. 

 آيا   سيگنال  دهی  مسئوالن   در مورد كاهش  قيمت  مسكن  رنگ   واقعيت    به  خود   می گيرد؟

افت  معامالت  در بازار  بی  رمق  مسکن
بازار مسكن به دليل نقدشوندگی كم، خود را با نرخ تورم تنظيم می كند

استراحت فصلی در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

نکته مهم در مــورد تکانه های قیمتی در بازارهای موازی این اســت که ســکه، طــال و ارز قابلیت نقدشــوندگی باالیــی دارند؛ یعنی بازیگــران کلیدی در این بازارها با احســاس کوچــک ترین تلورانســی همان روز آن 
دارایی را نقد کرده و از بازار خارج می شــوند. این در حالی اســت که بازار مســکن قدرت نقدشــوندگی بســیار کمتــری دارد زیرا در حــال حاضر قیمت یــک آپارتمان نقلی در تهــران به طور متوســط ۲ میلیارد تومان 
اســت. دارنده این واحد مســکونی، آن را با ســیگنال ارزانی 4۰ درصدی قیمت مســکن، به طور قطع یک میلیارد و دویســت تومان نمی فروشــد. صاحــب آن در بدترین حالت بــرای فروش در انتظــار افزایش قیمت ها 
 خواهد ماند. اینکه مســئوالن با یک ســیگنال، خبر از ســقوط و ریزش قیمت ها می دهند، با هیــچ برنامه علمی و مطالعــات میدانی و نمودار و آمارهای گذشــته همخوانی نــدارد. در نتیجه این را به صراحت نمی شــود

 گفت. 
این در حالی است که برخی اوضاع انتخابات آمریکا را تا حد مذاکره و توافق و ورود مجدد برجام پیش برده اند و بلیت هواپیما را هم گرفته اند که سرمایه گذاران بیایند و کار تولید و صنعت را در کشور ما شروع کنند. این نوع پیش 
دستی و سیگنال دادن به جامعه نوعی التهاب آفرینی است. وعده دادن مسئوالن در مورد ریزش قیمت ارز و ضرر محتکران مسکن شاید برخی افراد را تحت تاثیر قرار دهد؛ ولی کسانی که مطالعات دقیق اقتصادی انجام می دهند 

این وعده و وعید را حداقل در بازه زمانی دو، سه ماهه متصور نیستند.
برخی کارشناسان معتقدند متوسط قیمت هر آپارتمان در چند ماه آینده ازسوی بانک مرکزی ۳۵ میلیون تومان اعالم خواهد شد و دیگری 4۰ درصد ریزش قیمت ها را اعالم می کند. ما نه ریزش شدید و نه صعود قیمتی شدید 

را در بازه چند ماهه آینده شاهد نخواهیم بود. 
از این پس قیمت مسکن پایان سال ثابت باقی می ماند اما این به معنای ریزش قیمت مسکن نیست. با ثبات بازارهای موازی مسکن یعنی بازار ارز، طال، سکه و بورس قیمت مسکن هم تثبیت می شود.

 اگر بازارهای موازی تثبت شود و رونق به اقتصاد مسکن برگردد بهترین نسخه و دور از هرگونه هیجان برای مردم، مصرف کننده و سرمایه گذار است زیرا آرزوی تمام کارشناسان این است که قیمت ها پایین بیاید زیرا زمانی که 
ارزان می خریم و ارزان می فروشیم، بهتر از زمانی است که گران می خریم و گران می فروشیم زیرا گرانی قابل مهار نیست؛ ولی ارزانی خوشایند است و قابل مهار هم خواهد بود و هست. 

در واقع دوره استراحتی در حوزه اقتصاد مسکن وجود دارد و این رونق به صورت نسبی به این بازار برخواهد برگشت زیرا در حال حاضر خرید و فروش کم است و این بازار در حالت استراحت و تعدیل و گیجی معامالت به سر می 
برد و مردم منتظرند ببینند که سرمایه های خود را در کدام مسیر حرکت بدهند و چگونه مدیریت کنند. 

هرچند ممکن است بخش کوچکی از پول سایر بازارها به سمت مسکن بیاید؛ ولی بازیگران هر بازار متفاوت است. کسی که در حوزه مسکن سوداگری می کند به بازارهای دیگر نمی پردازد. متاسفانه نقدینگی در میان بازارهای 
موازی پاسکاری می شود؛ ولی به آن شدتی که یک بازار مسکوت بماند و فضای دیگری رشد هیجانی داشته باشد، نیست.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه هم اندیشی 
با فعاالن زیست بوم فناوری ضمن یادآوری اینکه 
اگر از من سوال شود که امروز دشمن شماره یک 
ما چیســت، می گویم نظام بروکراسی کشور است 
گفت: مــن در تجربه اجرایی کــه در بخش های 
مختلف داشته ام نظام بوروکراسی حاکم را کنترل 
کرده و با کمک شرکت های دانش بنیان روند امور 

را اصالح کرده ام.
رئیس مجلس شورای اســالمی در این جلسه که 
۳۰ نفر از فعاالن شرکت های دانش بنیان به بیان 
دیدگاه های خود پرداختند، از این نشست به عنوان 
فرصتی مغتنم جهــت هم اندیشــی نمایندگان 
مجلس با فعاالن زیســت بوم فنــاوری که چه در 
قالب کارآفرین در حوزه II و چه دانش بنیان و چه 
بخش های سایر خدمات اعم از شتاب دهنده ها و 
ارائه کنندگان خدمات اجتماعی فعالیت می کنند 
یاد کرد و افزود: ما در کنار هم جمع شده ایم تا کار 
مهمی را در حوزه دانش بنیان با گرایش و نگاه های 

مختلف اما با هدفی مشترک انجام دهیم.
رئیس مجلس شورای اســالمی ادامه داد: یکی از 
مهم ترین مشکالت کنونی کشور این است که هر 
فردی در هر سمتی در هنگام اظهارنظر از موضع 
انتقاد سخن می گوید و تنها به بیان اشکاالت می 
پردازد هر چند موضوعاتی که از سوی شما مطرح 
شد به حق است که آن ها را پیگیری خواهیم کرد.

قالیباف یادآور شد: بسیاری از اشکاالت موجود در 
کشور راهکاری واضح و شفاف دارد و این در حالی 
است که همه ما ایستاده ایم و تنها آن ها را مشاهده 
می کنیم اما تصمیمی جهت رفع آن ها اتخاذ نمی 
کنیم و متاسفانه این روش به یک فرهنگ تبدیل 
شده است، فرهنگ غلطی که باعث می شود منتظر 
باشیم تا فرد دیگری برای رفع مشکالتمان تصمیم 

بگیرد.
وی با اشــاره به نحوه تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی 

که تعدادی از فعاالن در همین جلسه به آن اشاره 
کردند گفت: یکــی از فعاالن به نکتــه قابل تامل 
اشاره کرد و آن این که با اســتفاده از ۶۰ میلیون 
دالر توانسته اند یک میلیارد و پانصد میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی داشــته باشند اما برای استفاده 
از ارز ترجیحی دچار مشکالت و پیچیدگی هایی 

شده اند.
 وی با بیان آسیب های ارز 4۲۰۰ تومانی افزود: در 
۶ ماه اول امســال در حوزه نهاده های دامی بیش 
از 4.۲ میلیــارد دالر اعتبــارات تخصیص یافت تا 
کاالهای اساســی با قیمت ارزان بــه مردم عرضه 
شود اما همچنان شــاهد گران شدن این اجناس 
در بازار هستیم و این تخصیص ارز در زندگی مردم 
اثری نداشت.رئیس نهاد قانونگذاری کشور یادآور 
شد: اگر در طول یک ســال رقم ۹ میلیارد دالر ارز 
دولتی به اقتصاد کشور تزریق می شود باید آثار آن 
نیز در بازار قابل مشاهده باشــد و اگر قرار است به 
کاالیی یارانه تعلق بگیرد تجربه نشان می دهد که 
باید آخرین حلقه زنجیره مصرف مورد هدف قرار 
گیرد نه اینکه آخرین مصــرف کننده این زنجیره 
از امکانات این بخش بی بهره باشــد چرا که غفلت 
در این بخش جایی برای رقابــت در بازار نیز به جا 

نمی گذارد.
وی افزود: اگــر با دقت به این موضــوع نگاه کنیم 
مشخص اســت افرادی که از این ســوداگری به 
یک درآمد هنگفت می رســند حتی مرتکب فرار 
مالیاتی نیز می شوند اما شرکت های دانش بنیان و 
کارآفرینانی که در محیط محدودی کسب و کاری 
را راه اندازی کرده اند هر روز برای پرداخت مالیات 
تحت فشار قرار می گیرند که این موضوع به دلیل 

ضعف در مدیریت ایجاد می شود.
قالیباف تاکید کــرد: البته در برخــی حوزه های 
اقتصادی همچون ســرمایه در بورس که ریسک 
پذیر بوده نمی توان افزایش ســود افراد را تضمین 

کرد اما در ســایر بازارها این اشکال وجود دارد که 
ناگهان سود حاصل از سوداگری به دلیل افزایش 
نرخ ارز به صورت سرســام آور یک شبه باال رفته و 
مفهوم اقتصاد را در کشور تغییر می دهد و نتیجه آن 
می شود که به دلیل عدم توانایی برای برنامه ریزی 
جهت ایجاد ثبات در حوزه اقتصادی آینده روشن 
نباشد.وی اظهار کرد: اگر نرخ ارز یا کاالهای اساسی 
در یک سال ثابت باشد می توان برای ارتقاء شرایط 

اقتصادی کشور براساس آمارها برنامه ریزی کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: اقتصاد کنونی 
توام با رانت و بی ثباتی شــده ضمن اینکه تفاوت 
قیمت ارز دولتی و آزاد نیز مشکالتی را ایجاد کرده 
است اما این امر نیز قابل قبول نیست که شرکتی 
دانش بنیان 4 ســال قبل از صندوق ذخیره ارزی 
وام گرفته و امســال که سررسید آن رسیده است 
بازپرداخت آن 4 برابر قیمت پیش بینی شده باشد 
در این شرایط چطور انتظار داریم که شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تولیــد، توزیع، ترویج، حوزه 
مصرف، بهره وری مجموعه و نرم افزاری، روح حاکم 

در اقتصاد کشور باشند؟
وی تصریح کرد: شما از این حق برخوردار هستید 
که از دستگاه های نظارتی همچون مجلس، دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخواهید که 

در این زمینه پاسخگو باشند.

امروز نظام بوروکراسی در کشور دشمن 
شماره یک همه است

قالیباف گفت: امروز نظام بوروکراســی در کشور 
دشمن شــماره یک همه شــده و هویتی مستقل 
و جدا از مردم و قوای ســه گانه دارد و این هویت 
جاهایی سرکش و سرخود همچون اسبی غیرقابل 
کنترل عمل می کند و این اشکال در بخش دولتی، 
خصوصی و نهادهای عمومی وجود دارد ضمن اینکه 
هیچ کس نظارت دقیقی بر فعالیت دســتگاه های 

تخصصی که به این طریق فعالیت می کنند ندارد.
 قالیباف در ادامه از شــرکت هــای دانش بنیان 
خواست تا مسئوالنه به عنوان یک وظیفه اجتماعی، 
ملی و انقالبی جهت رفع نظام بوروکراسی مشارکت 

کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: سیاست های 
صندوق بین المللی پول در برنامه سوم در بودجه 
دیکته شد و همین امر باعث شــده که به این روز 
برسیم و حتی االن هم در برنامه های پنجم و ششم 
آثار آن سیاست ها در نحوه تصویب قانون بودجه 

مشاهده می شود.
قالیباف با ابراز خرســندی از برگزاری این جلسه، 
یادآورشــد: ما نباید بعد از برگزاری این جلســه 
هرکدام بدون چاره اندیشی به مسیرخودمان ادامه 
دهیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که 
مجلس متعلق به مردم و خانه آن ها اســت ضمن 
اینکه الزم است در حوزه فعالیت شرکت های دانش 
بنیان نیز 4 رویکرد شفاف سازی، هوشمندسازی، 
مردمی سازی و کارآمدسازی مبنای کار قرار گیرد.

وی افزود: مــا انتظــار داریم که یــک گروهی از 
نمایندگان مجلس و فعاالن زیســت بوم فناوری 
تشــکیل شــده و همه با هم به صورت آنالین در 
ارتباط باشــیم و با ویرایش طــرح جهش تولید 
دانش بنیان که حاصل احصاء شدن ۱4۰ مشکل و 
خالصه شدن آن ها در ۱4 ماده است بتوانیم قانونی 
را مصوب کنیــم که به رفع مشــکالت این بخش 
منتهی شود ضمن اینکه الزم است شما به مفاد آن 
دسترسی داشته باشید، همچنین این ارتباط باید 

تداوم داشته و به درستی مدیریت شود.
رئیس مجلس تصرح کرد: از سوی دیگر بخش دیگر 
کار هم به حوزه نظارت برمی گردد که الزم است با 
همفکری یکدیگر یک بستر نیز برای حوزه نظارت 
مجلس طراحی کنیم چرا کــه ما در حوزه نظارت 

محتاج یکایک شما هستیم.

طرح 14 ماده ای جهش تولید دانش بنیان در مجلس آماده شده است

سرمقاله

   سید کمیل طیبی، اقتصاددان
هرچند در بازارهای موازی شاهد ریزش قیمت ها 
هســتیم؛ ولی با توجه به شــاخص تورم و شاخص 
رشــد اقتصادی، این ریزش ها یک ریزش موقتی و 
به دلیل افول انتظارات تورمی است که در بازارهای 
موازی به وجود آمده است. در صورتی این ریزش ها 
دائمی خواهد بود که تنظیم مجدد روابط و اصالح 
مجددی روی روابط سیاسی شاهد باشیم که منجر 
به احیای برجام شود. اگر دو طرف ایرانی و آمریکایی 
به مذاکره روی بیاورند کــه خودش عامل تضمین 

کننده ای برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار و اقتصاد 
ایران است، می تواند خبر خوبی باشد؛ خبر خوب از 
این جهت که صادرات نفت رونق پیدا می کند و سایه 
سنگین تحریم ها بر صادرات غیرنفتی نیز کم شده و 
تا حدودی جریان مالی و جریان سرمایه برای ایران 
امکان پذیر می شود. همه این فاکتورها شاخص های 
مهمی است که در دوره زمانی شش ماهه به اقتصاد 
کمک می کند؛ اما نباید فراموش کنیم که اقتصاد ما 
دارای تورم مزمنی است. از طرفی هنوز شوک های 
ناشــی از کرونا را داریم که هزینه های زیادی را به 

اقتصاد ما تحمیل کرده و با تداوم آن این آسیب ها 
ادامه خواهد داشــت که هم کسری بودجه دولت را 
تشدید می کند و هم مشکالتی برای بخش تولید به 
ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط به وجود می 
آورد. این تورم مزمن چسبندگی قیمت را به همراه 
دارد که جزو ویژگی های اقتصاد ماست. بنابراین اگر 
پشت نزول انتظارات تورمی که در بازارهای موازی به 
وجود آمده، یک برنامه ریزی درست نباشد، مجددا 
بازگشت موج افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود. 
کما اینکه هرچند ریزشــی در بازارهــای موازی را 

شاهد بودیم؛ اما در بازار کاالها این ریزش قیمت ها 
را شاهد نیستیم و افزایش تورم اتفاق افتاده و ممکن 
است عرضه یک سری کاالها بیشتر شود و از انبارها 
خارج شده و احتکار کمتر شود؛ اما تورم در اقتصاد 
ما مساله مزمن شده ای است که بیشتر بستگی به 
سرمایه گذاری و رشــد اقتصادی کشور دارد که به 
زمان بیشــتری نیاز دارد. در هر صورت یک برنامه 
ریزی جدید و پویا نیاز است که بتواند مجموعه ای از 
سیاست گذاری های اقتصادی و سیاسی را به وجود 

بیاورد و در این برهه از زمان بسیار ضرورت دارد.  

ریزش موقتی قیمت ها در بازارهای موازی 
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