
تجارت خارجی کشورمان با اروپا در هفت ماه اول 
امسال بالغ بر ۱۵ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۸۱۶ تن به 
ارزش هشت میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۸۷۹ هزار و 

۸۴۱ دالر بوده است.
ســید روح اهلل لطیفــی - دبیر شــورای اطالع 
رســانی گمرک - در تشــریح آخرین وضعیت 
تجارت کشــورمان بــا اروپا گفــت: طی هفت 
ماهه اول امســال ســطح تجارت خارجی ایران 
با کشــورهای اروپایــی به ۱۵ میلیــون و ۹۱۰ 
هزار و ۸۱۶ تن برابر با هشــت میلیــارد و ۸۰۷ 
 میلیــون و ۸۷۹ هــزار و ۸۴۱ دالر رســیده 

است.
وی خاطر نشــان کرد: حجم صادرات کشورمان 
به اروپا در ایــن بازه زمانی بالغ بــر پنج میلیون 
و ۶۰۵ هــزار و ۸۹۱ تن بوده اســت که از حیث 

ارزش این میزان صادرات کاالهــای ایرانی برابر 
با دو میلیارد و ۶۶ میلیــون و ۸۴۰ هزار و ۵۳۸ 
دالر بوده اســت. ضمن آنکه در میان کشورهای 
اروپایی اصلــی ترین مقاصد صادراتی، کشــور 
ترکیه با یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۳۷۲ هزار 
و ۴۰۸ دالر و پس از آن کشورهای روسیه، آلمان 
و ایتالیا قــرار دارند. همچنیــن کمترین میزان 
 صادرات به اســکاتلند با ۱۳ هــزار و ۹۵۲ دالر

 بوده است.
لطیفی افزود: کشــورمان به ۳۷ کشور اروپایی از 
قبیل اتریش، آلمان، بوسنی و هرزگویین، بلژیک، 
سوئیس، دانمارک، فرانســه، اسپانیا، انگلستان، 
ایتالیا، هلند، سوئد، اســلواکی، نروژ و... صادرات 

داشته است.
ســخنگوی گمرک در خصوص وضعیت واردات 

کشــورمان از اروپا نیز گفت: کشــورمان در این 
بازه زمانی از ۴۴ کشــور اروپایی واردات داشته 
اســت که حجم این واردات بالغ بر ۱۰ میلیون و 
۳۰۴ هزار و ۹۲۵ تن کاال و برابر با شش میلیارد 
و ۷۴۱ میلیون و ۳۹ هزار و ۳۰۳ دالر بوده است 
که بیشــترین واردات از ترکیه بــا دو میلیارد و 
۲۳۴ میلیون و ۶۷۰ هــزار و ۶۴۰ دالر و پس از 
 ترکیه از کشورهای آلمان، روســیه و انگلستان 

بوده است.
وی افزود: کشــورمان در مجموع از ۴۴ کشــور 
اروپایــی نظیــر  انگلســتان، فرانســه، آلمان، 
ایتالیا، چک، سوئیس، ســوئد، اتریش، بلژیک، 
دانمــارک، اســپانیا، ایرلند، کرواســی، هلند، 
 پرتقال، لهستان، اوکراین، روســیه و ... واردات 

انجام داده است.

از محل ذخائــر ارزی صندوق توســعه ملی بیش از 
 ۴۴ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تســهیالت در

 بانک های عامل سپرده گذاری شده است.
به گزارش ایســنا، از ابتدای تاسیس صندوق توسعه 
ملی در کنار تسهیالت ارزی، بخشی از منابع صندوق 
براساس تکلیف قانونی به تسیهالت ریالی اختصاص 
یافته است. این تسیهالت طبق قوانین بودجه سنواتی 
تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت 
ریالی با بانک هــای عامل پرداخته شــده و از ابتدای 
سال ۱۳۹۴ صندوق نسبت به سپرده گذاری ریالی در 
بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسیهالت 
ریالی به طرح های تعیین شده، اقدام کرده است. در این 
حالت صندوق تنها عامل توزیع سپرده های ریالی بوده 
و نقشی در تخصیص موردی این تسهیالت به طرح ها و 
فعالیت ها ندارد و مسئولیت آن برای برعهده بانک های 

سپرده پذیر است.
این در حالی اســت که گزارش صندوق توسعه ملی 
در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محــل قراردادهای 
عاملیت ریالی که براساس نظام نامه ضوابط و شرایط 
اعطای تســهیالت ریالی به متقاضیان از محل منابع 
صندوق توسعه ملی پرداخت شــده حدود ۱۱ هزار و 
۸۸۳ میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شده 

از طرف بانک های عامل اختصاص و به حساب بانک ها 
واریز شده است که تا پایان شهریورماه گذشته حدود 
۹۸۶۶ میلیارد تومان باعث اصل تسهیالت دریافتی 
به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۷ میلیارد تومان نزد 
بانک ها به عنوان اصل تسهیالت جاری باقی مانده است 
که با سود مترتب در سال های آتی دریافت خواهد شد.

وضعیت سپرده گذاری صندوق در بانک ها
اما از ابتدای ســال ۱۳۹۴، در اجرای حکم ماده )۵۲( 
قانون الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده گذاری 
در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیالت 

ریالی به طرح های اقتصادی، اقدام کرد.
میزان اعتبارات مصوب شــده بابت ســپرده گذاری 
در راســتای اجرای این قانون در بانک های دولتی و 
خصوصی در شش ماه اول ســال گذشته در مجموع 
حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین وجه 
۲۰ فقره قرارداد از قراردادهای ابالغ شده سال ۱۳۹۷ 
در مجموع به مبلغ حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان در شش 

ماه اول سال جاری به حساب بانک ها واریز شده است.
صندوق توسعه ملی از ابتدای ســال ۱۳۹۴ تا پایان 
شهریور سال گذشته در راستای اجرای ماده ۵۲ قانون 

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )۲( اعتباری حدود ۳۷ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان 
جهت سپرده گذاری در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی 
مصوب کرده است. این در شرایطی است منابع صندوق 
در بخش های دیگر قانونی از جمله تبصره )۱۸( قانون 
بودجه و همچنین قانون حمایت از توســعه و ایجاد 

اشتغال نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در مجموع میزان کل سپرده گذاری های ریالی انجام 
شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی 
و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه 
سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوطه حدود ۴۴ هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که تا پایان شهریورماه سال 
گذشته مانده اصل این سپرده ها نزد بانک ها ۲۹ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی ۶۶.۷ درصد از کل مبالغ 

سپرده گذاری شده است.
گفتنی است؛ صندوق توسعه ملی از اویل دهه ۹۰ در 
برنامه پنجم توسعه با دو ماموریت اصلی  تبدیل بخشی 
از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها به ثروت 
های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده و همچنین 
حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور 
ایجاد شده و ساالنه طبق قانونی بخشی از درآمدهای 

نفت و فرآورده های آن به صندوق واریز می شود.

صندوق های ETF طال تحت تاثیر چشــم انداز 
ساخت واکسن کووید ۱۹ و محدود شدن تقاضا 
برای دارایی امن، هفته گذشته با بزرگترین فروش 

هفتگی روبرو شدند.
به گزارش ایســنا، پس از این که شــرکت فایزر 
اواسط هفته گذشته از پیشرفت در ساخت واکسن 
کووید ۱۹ خبر داد و امیدواری به پیشــرفت در 
مبارزه با همه گیری ویروس کرونا را برانگیخت، 
 ETF سرمایه گذاران ۱۸ تن طال از صندوق های

فروختند.
قیمت طال روز جمعه تحــت تاثیر کاهش ارزش 
دالر آمریکا افزایــش یافت اما با وجــود این که 
افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در بسیاری از 
کشورها ادامه دارد و بانکهای مرکزی درباره این 
که واکسن به چالشــهای اقتصادی ناشی از همه 

گیری پایان نمی دهد،  بیش از سه درصد کاهش 
هفتگی ثبت کرد کــه بزرگترین کاهش هفتگی 

این فلز ارزشمند از سپتامبر بود.
جورجت بوئل، تحلیلگر فلزات ارزشمند در بانک 
ABN Amro اظهار کرد: ســرمایه گذاران با 
مشاهده متوقف شــدن روند صعودی قیمتها، از 
نگهداری داراییهای طال نگران شــده اند و تصور 
می کنم در آینده نزدیک اتفاقات بیشتری روی 

خواهد داد.
طبق آمار بلومبرگ، موجودی طالی صندوق های 
ETF روز پنج شنبه به ۳۴۳۶.۴ تن کاهش پیدا 
کرد که پایینترین میزان در شش هفته اخیر بود.

معامله گران به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا 
چشم دوخته اند. نیویورک آماده تعطیلی مدارس 
می شود و شیکاگو به ساکنانش هشدار داده است 

در خانه بمانند. شمار مبتالیان در کالیفرنیا از یک 
میلیون نفر عبور کرده اســت. در اروپا، انگلیس 
بیشترین موارد ابتال را گزارش کرد. جروم پاول، 
رییس بانک مرکزی آمریکا اظهار کرده که بانک 
مرکزی و کنگره احتماال بایــد اقدامات محرک 
مالی بیشــتری را برای احیای اقتصاد در آینده 

انجام دهند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، جیووانی استونوو، 
تحلیلگر گروه یو بی اس در این باره گفت: اقدامات 
محرک مالــی در نیمه اول ســال آینده که همه 
گیری تحــت کنترل درمی آید اما سیاســتهای 
تســهیلی به قوت خود باقی می مانند، به صعود 
قیمت طال کمک خواهند کــرد. این بانک پیش 
بینی خود از قیمت طال در اواسط سال ۲۰۲۱ را 

به ۲۰۰۰ دالر افزایش داد.

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر افزایش تولید 
لیبی و نگرانی نســبت به تاثیر شــیوع ویروس 
کرونا بر روند احیای اقتصاد جهانی و تقاضا برای 

سوخت، حدود دو درصد سقوط کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۷۵ 
سنت معادل ۱.۷ درصد کاهش یافت و در ۴۲ دالر 
و ۷۸ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت روز 

پنج شنبه ۰.۶ درصد کاهش داشت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۹۹ ســنت معادل ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرد و 
در ۴۰ دالر و ۱۳ ســنت در هر بشکه بسته شد. 
شاخص نفت آمریکا روز گذشته حدود ۰.۸ درصد 
کاهش داشت. با این حال امیدواری به ساخت یک 
واکسن موثر برای کووید ۱۹، به ثبت دومین رشد 
هفتگی بهای معامالت نفت منجر شــد و هر دو 
شاخص بیش از هشت درصد رشد هفتگی نشان 
دادند. یک منبع آگاه لیبیایــی اعالم کرد تولید 
نفت این کشــور به ۱.۲۱۵ میلیون بشکه در روز 
رشد کرده است که باالتر از ۱.۰۴ میلیون بشکه 
در روز است که هفتم نوامبر از سوی شرکت ملی 

نفت لیبی اعالم شده بود.
عامل دیگری که در کاهش قیمتها تاثیر داشت، 

آمار رســمی آمریکا بــود که نشــان داد ذخایر 
نفت این کشــور در هفته گذشــته ۴.۳ میلیون 
بشکه رشد کرده اســت در حالی که تحلیلگران 
کاهش ذخایر به میزان ۹۱۳ هزار بشکه را پیش 
بینی کرده بودند. افزایش موارد ابتال به ویروس 
کرونا در آمریکا و نقاط دیگر بــه رکورد جدید و 
محدودیتهای اقتصادی برای مهار شیوع بیماری 
به چشم انداز پایان بحران ســالمتی جهانی در 

آینده نزدیک لطمه زده است.
بهای معامــالت نفــت برنت و وســت تگزاس 
اینترمدیت اواسط هفته گذشته پس از آماری که 
نشان داد نتایج واکسن در دست ساخت شرکت 
فایزر و بایو ان تک آلمان تا ۹۰ درصد در پیشگیری 
از بیماری تاثیر داشته است، جهش پیدا کردند. اما 
آژانس بین المللی انرژی روز پنج شنبه اعالم کرد 
تقاضای جهانی برای نفت بعید اســت از ساخت 
یک واکســن کووید ۱۹ تا اواســط سال ۲۰۲۱ 

تقویت شود.
بیورنار تونهاگن، تحلیلگر بازارهای نفت شرکت 
ریســتاد انرژی در این باره گفت: تعجبی ندارد 
که رشد قیمت اخیر بازار در معامالت روز جمعه 
اصالح شد زیرا واقعیتهای عرضه و تقاضای نفت 

ضعیف مانده انــد و همزمان آمــار روزانه موارد 
جدید ابتال به کووید ۱۹ در آمریکا برای سومین 
روز به رکورد باالی جدیدی صعودی کرده است. 
وضعیت فعلی عرضه و تقاضا نشــان می دهد که 
قیمت نفت پایینتر خواهــد رفت پیش از این که 

دوباره به سطح باالتری صعود کند.
تحلیلگران می گویند محدودیتهای سخت گیرانه 
تر در زمینه جابجایی برای مهار شــیوع بیماری 
ممکن است به معنای آن باشــد که گروه اوپک 
پالس برای اجــرای افزایش برنامه ریزی شــده 
تولید در ابتدای سال ۲۰۲۱ دچار تردید خواهد 
شد. نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
پالس هفته جاری برگزار می شود و ممکن است 
سیگنالهایی از تصمیمی که تولیدکنندگان این 
گروه در نشســت ۱۰ و ۱۱ آذر می گیرند، ارایه 
کند. سه منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز اظهار 
کردند نرخ پایبندی اوپک پالس به توافق کاهش 
تولید در اکتبر به ۱۰۱ درصد رســید و این گروه 

میزان پایبندی به توافق را قوی نگه داشت.
بر اساس گزارش رویترز، نرخ پایبندی در نشست 
روز دوشنبه کمیته فنی مشــترک اوپک پالس 

مورد ارزیابی و تایید قرار می گیرد.

مایکروسافت در گزارشی اعالم کرد که هکرها در روسیه و کره 
شمالی هفت شرکت برجســته که در زمینه ساخت واکسن 
کووید ۱۹ و تحقیقات درمانی فعالیت می کنند را هدف گرفته 

اند.
مایکروســافت در یک پســت وبالگ اعالم کرد که حمالت 
سایبری در ماههای اخیر انجام شــده و شرکتهای داروسازی 
بزرگ و محققان واکســن در آمریکا، کانادا، فرانســه، هند و 

کره جنوبی را هدف گرفته است. طبق این گزارش عمده این 
حمالت دفع شده اند اما مایکروسافت به شرکتها یا محققانی 

که هدف قرار گرفته اند، اشاره ای نکرد.
گــزارش مایکروســافت جدیدترین اطالعــات درباره تالش 
هکرها برای سرقت اطالعات مربوط به تالشهای پزشکی برای 
مبارزه با همه گیری ویروس کروناست. آمریکا امسال چین و 
روسیه را متهم کرد تالش می کنند تحقیقات در زمینه کووید 

۱۹ را به ســرقت ببرند. در مواردی که مایکروســافت توضیح 
داده، هکرهای کره شــمالی ایمیلهای فیشــینگی ارسال می 
کنند که وانمود می کنند از سوی ســازمان جهانی بهداشت 
ارسال شــده اند در حالی که هکرهای روسی تالش کرده اند 
 با اســتفاده از هزاران یــا میلیونها تالش ســریع، وارد اکانت 

افراد شوند.
مایکروسافت اعالم کرد ما به همه سازمانهایی که هدف حمله 

قرار گرفتند، اطالع دادیم و جایی که حمالت موفقیت آمیز بود، 
به کمک شتافتیم.

در این بین، شــرکت بایو ان تک که با همکاری شرکت فایزر 
در حال ســاخت یک واکسن کووید ۱۹ اســت، در واکنش به 
یک گزارش اعالم کرد سیســتمهای آی تی یا سرورهای این 
شــرکت هدف هیچ حمله باج افزاری قرار نگرفته اند. بیزنس 
اینســایدر به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود ســرورهای 

بایو ان تک در ســپتامبر هدف حمله ســایبری قرار گرفته و 
 بخشهایی از ســرورهایش توســط باج افزار ریوک رمزنگاری 

شده بود.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، این شــرکت آلمانی و همکاری 
آمریکایی اش هفته گذشته اعالم کردند یافته های مقدماتی 
یک آزمایش گسترده نشــان داده که واکسن آنها بیش از ۹۰ 

درصد در مقابله با عوارض کووید ۱۹ موثر بوده است.

تجارت ایران و اروپا چقدر است؟

سپرده گذاری ۴۴ هزار میلیاردی از ارز نفتی

رکورد فروش صندوق های ETF طال شکسته شد

جهش قیمت نفت دوام نیاورد

هکرها سراغ سازندگان واکسن کرونا رفتند
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هجوم دالالن به اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی

هشدار به صاحبان کاالهای 
دپو شده  در گمرک

به دنبال تسهیل 
روند صادرات و 
تامین مواد اولیه 
کارخانجات هستیم

وزیر صمت:

از اول آذر 
محدودیت های 
جدید و بیشتری 
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يادداشت

پیامد کاهش تمایل 
به حفظ ریال

شروط بازگشت رونق 
به بورس

در شرایطی که تورم باالست 
افــرادی که حقــوق ثابت 
دریافت می کنند این افزایش 
نرخ تورم باعث می شود که 
رفاه این افراد کاهش یابد. این در حالی است که در 
شــرایط تورمی دیگر جایی برای برداشتن یا کسر 
کردن حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران باقی 
نمانده و دولت تا جایی که توانسته این نوع از هزینه ها 

را دائماً کم کرده است.

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

 پیمان مولوی، کارشناس بورس
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نرخ  ارز 
در  مسیر  افزایشی

افت ۴۴ درصدی تقاضا 
در بازار مسکن

اعتماد سهامداران خرد به بورس  بر می گردد؟

بازگشت صف های خرید به  بورس
صفحه۴
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شکاف   بین   دخل   و   خرج   عمیق تر   شد
کوچک تر  شدن   سبد  معیشت

تفاوت  ۱۰   برابری   دخل   و   خرج   خانواده های   ایرانی 

با فروکش کردن جــو روانی و هیجانات ناشــی از 
انتخابات آمریکا بازار ارز دوباره به روند افزایشی خود 
بازگشته است. برخالف دیگر بازارها بازار ارز مدت 
کمی در تب انتخابات آمریکا و نتایج آن به سر برد. 
به عقیده کارشناسان اقتصادی مادامیکه که ثبات 
بر بازار و اقتصاد حاکم نشود و بایدن به عنوان رئیس 
جمهور منتخب زمام قدرت را بر عهده نگیرد بازار 
واکنش دیگری به این عوامل نشان نخواهد داد. در 
حال حاضر دالر در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان 
قیمت گذاری شده که نشان می دهد این بازار تمایلی 
به کاهشی شدن قیمت ها ندارد. در همین رابطه علی 
دینی ترکمانی، تحلیل گر اقتصادی معتقد است که 
دالر نهایتا می تواند تا ۲۰ هزار تومان برسد. من قیمت 

کمتر از این را برای دالر بعید...

بر اساس اطالعات به دست آمده، بین روزهای ۱۴ تا 
۲۱ آبان ماه تمایل برای فروش مسکن در تهران ۲۴ 
درصد افزایش و تقاضا ۴۳.۷ درصد کاهش داشته 
اســت. از طرف دیگر قیمت پیشنهادی در نیمی از 
مناطق کاهش و در نیمی دیگــر افزایش یافت.به 
گزارش ایسنا، در شرایطی که عمده بازارهای جهانی 
در انتظار تحوالت سیاسی آمریکا به سر می بردند، 
آمارهای یک سامانه نشان میدهد از روز چهارشنبه 
۱۴ آبان ماه تا چهارشنبه ۲۱ آبان عرضه مسکن در 
شــهر تهران  ۲۴ درصد افزایش یافته است. تمایل 
برای فروش در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴، 
۱۵ و ۲۱ به ترتیب به میزان ۷۴ درصد، ۵، ۳۵، ۱۰، 
۴۹، ۵۰، ۲۰۰، ۲۴۳، ۳۸۳ و ۲۰ درصد رشد داشته 

است.بر اساس اطالعات سامانه...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس سازمان خصوصی سازی 
استعفا کرد

رییس ســازمان خصوصی ســازی از سمت خود 
اســتعفا کرد.وزیر امور اقتصــادی و دارایی در پی 
استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی 
سازی، با این اســتعفا موافقت کرد.بر اساس این 
گزارش و به نقل از روابــط عمومی وزارت اقتصاد، 
دژپسند حســن اعالیی را با حفظ سمت به عنوان 

سرپرست این سازمان منصوب کرد.

تســویه مطالبات نظام بانکی از 
دولت به ستاد اقتصادی ارجاع شد

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: پیشــنهاداتی در 
ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح 
شــده که با موافقت و دســتور رییس جمهور برای 
پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع 
شد.وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات 
نظام بانکی از دولت با توجه به پیشــنهادات مطرح 
شده توسط این وزارتخانه گفت: تحقق این موضوع 
می تواند نقطه عطفی برای سال مالی ۱۳۹۹ بانک ها 
باشــد.به گزارش ایرنا، بانک مرکزی شهریور ماه در 
واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، 
بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی 
دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقه بندی مطالبات بانک 
مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانک ها و یا به 
واسطه »اسناد به تعهد دولت« اعالم کرد که همگی 
به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.  
روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی 
دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در 
پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان 
خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این 
رقم، خاطرنشان کرد: حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان 
یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به 
بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از 
»بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک 

مرکزی« به »بدهی دولت به این بانک« بود.

بانک سامان امالک مازاد خود 
را به فروش می رساند

بانک ســامان امالک مازاد خود را از طریق مزایده 
عمومی و با شرایط ویژه به فروش می رساندبه گزارش 
سامان رسانه، بانک سامان قصد دارد تا امالک مازاد 
خود را در شهرهای مختلف از طریق مزایده عمومی و 
با شرایط ویژه به فروش برساندمتقاضیان شرکت در 
مزایده می توانند برای دریافت مدارک و اوراق شرکت 
در این مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲8 
آبان به آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید 
دستگردی، بعد از خیابان کازرون پالک ۱۲8 مراجعه 

و یا با شماره ۴0۲۲۳۵8۵ تماس بگیرند.

تالش بانک مسکن برای ارتقای 
فرهنگ اجتماعی

مدیر عامل بانک مســکن همزمان بــا تقدیر این 
بانک در ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، 
مهم ترین اقدامات این بانک در حوزه مســوولیت 
های اجتماعی را تشــریح و بر ضرورت تداوم این 
اقدامات تاکید کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ،صبح امروز سمپوزیوم برترین های 
روابط عمومی به صورت وبینار برگزار شــد و اداره 
کل روابط عمومی بانک مسکن، در ارزیابی نشان 
مسوولیت اجتماعی و برترین های روابط عمومی 
مورد تقدیر قرار گرفت.به گزارش خبرنگار هیبنا، 
بر اساس رای هیات داوران سمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی و هفدهمین دوره جشنواره برترین 
های روابط عمومی ایران، نشــان ویژه مسوولیت 
اجتماعی ، بــه دلیل توجه ویژه بانک مســکن به 
مسوولیت های اجتماعی و فراتر وظایف سازمانی و 
برگزاری پویش های فرهنگی و اجتماعی مشارکت 
فعال در امور اجتماعی عــام المنفعه و حمایت از 
فعالیت های فرهنگی، علمــی، خیریه و محیط 
زیســت، به این بانک اعطا شد.همچنین بر اساس 
این گزارش، مســعود ایزدی مدیر اداره کل حوزه 
مدیریت و ارتباطات بانک مســکن به عنوان مدیر 
برتر روابط عمومی به دلیل توفیقات موثر در دوران 
مدیریت روابط عمومی، طراحــی نظام ارتباطی 
شایسته و اهتمام در توسعه کمی و کیفی فعالیت 
های روابط عمومی در بانک مسکن معرفی شد و 
همچنین لوح سپاس کارشناس برتر روابط عمومی 
به معصومه شیری به عنوان کارشناس برتر به دلیل 
انجام اقدامات کارشناسی موثر در روابط عمومی 
اعطا شد. الزم به ذکر است بانک مسکن در انجام 
اقدامات اطالع رسانی و تبلیغاتی موثر و هدفمند در 
حوزه ارتباطات الکترونیک و فضای مجازی مسکن 

نیز حائز رتبه برتر شد.

خبر

بانک ها

بر اساس اطالعات به دست 
آمده، بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ 
آبان ماه تمایــل برای فروش 
مسکن در تهران ۲۴ درصد 
افزایش و تقاضا ۴۳.۷ درصد 
کاهش داشته است. از طرف دیگر قیمت پیشنهادی در 
نیمی از مناطق کاهش و در نیمی دیگر افزایش یافت.به 
گزارش ایسنا، در شرایطی که عمده بازارهای جهانی در 
انتظار تحوالت سیاسی آمریکا به سر می بردند، آمارهای 
یک سامانه نشان میدهد از روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه 
تا چهارشنبه ۲۱ آبان عرضه مسکن در شهر تهران  ۲۴ 
درصد افزایش یافته است. تمایل برای فروش در مناطق 
۱، ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۱ به ترتیب به میزان 
۷۴ درصــد، ۵، ۳۵، ۱0، ۴۹، ۵0، ۲00، ۲۴۳، ۳8۳ و 
۲0 درصد رشد داشته است.بر اساس اطالعات سامانه 
کیلید، تعداد آگهی های مناطــق ۵، ۶، 8، ۹، ۱0 و ۲۲ 
به ترتیب ۷ درصد، ۳، ۵۳، ۵۹، ۱8 و ۳۱ درصد کاهش 
یافته است. در این گزارش مناطق ۱۶ تا ۲0 به دلیل پاین 
بودن تعداد آگهی های آن لحاظ نشده و منطقه ۱۲ نیز 
تغییر محسوسی نسبت به هفته قبل از آن نداشته است.

در طرف تقاضا نیز که بر اســاس مشــاهده آگهی ها 

استنباط شــده تقاضای خرید ملک در شهر تهران به 
میزان ۴۳.۷ درصد کاهش یافته که بیشــترین افت به 
ترتیب در منطقه ۲۱ به میزان ۶۱- درصد، منطقه ۲0 
بالغ بر ۵۷- درصد، منطقه ۲۲ به میــزان ۵۳- درصد، 
منطقه ۱۴ بالغ بــر ۵۱- درصد و منطقــه ۳ به میزان 
۴8- درصد بوده و کمترین افت مشــاهده آگهی ها به 
ترتیب در منطقه ۱ بالغ بــر ۲۷- درصد، منطقه ۱0 به 

میزان ۳0- درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۳۴- درصد، منطقه 
۷ بالغ بر ۳۷- درصد و منطقه ۴ به میزان ۳۹- درصد رخ 
داده است.همچنین میانگین قیمتهای پیشنهادی در 
هفت منطقه دارای دیتاهای قابل اتکا کاهش و در هفت 
منطقه افزایش یافت. به طور کلی نیز نرخ پیشنهادی هر 
متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی های فروش این 
سامانه ملکی طی بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ آبان افزایش ۱۴ 

درصدی داشته است.مطابق این آمار قیمت پیشنهادی 
در منطقه ۱ معادل ۱0 درصد، منطقه ۲ بالغ بر ۷ درصد، 
منطقه ۵ به میــزان ۱ درصد، منطقه ۷ بــه میزان ۱۲ 
درصد، منطقه ۱0 معــادل ۵ درصد، منطقه ۱۱ بالغ بر 
۱۲ درصد و منطقه ۲۱ به میزان ۴ درصد افزایش یافته 
است.در سوی مقابل، نرخهای پیشنهادی در مناطق  ۳، 
۶، 8، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ به ترتیب بالغ بر ۲ درصد، ۵، ۱0، 
۱۲، ۷، ۴ و ۷ درصد کاهش داشته است. قیمتها در دو 
منطقه ۴ و ۹ تغییر محسوسی نداشته و مناطق ۱۶ تا ۲۱ 
به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ 
نشده است.بدین تریب در پرمعامله ترین منطقه شهر 
تهران یعنی منطقه ۵ تعداد آگهی ها ۷ درصد کاهش و 
نرخهای پیشنهادی ۱ درصد افزایش یافت. در منطقه ۲ 
به عنوان دومین محدوده پرمعامله آگهی ها ۵ درصد و 
قیمتها ۷ درصد افزایش یافت. در منطقه ۴ آگهی ها ۱0 
درصد افزایش و قیمتها تغییری نداشته است. منطقه ۱0 
با کاهش ۱8 درصدی آگی ها و افزایش ۵ درصدی نرخها 
مواجه بود. در منطقه 8 آگهی ها ۵۳ درصد و قیمتها ۱0 
درصد کاهش یافت. منطقه ۶ با کاهش ۳ درصدی عرضه 
و افت ۵ درصدی قیمت همراه بود. در منطقه ۱۲ تغییر 
آگهی ها صفر بود و قیمت ۱۲ درصد افت کرد. در منطقه 
۲۲ نیز کاهش ۳۱ درصدی آگهی ها و افت ۷ درصدی 

قیمتها را شاهد بودیم.

تمایل  برای  فروش مسکن در تهران 24درصد افزایش یافت

افت ۴۴ درصدی تقاضا در بازار مسکن

روحانی: 
از اول آذر محدودیــت هــای 

جدید و بیشتری اعمال می شود
رییس جمهور گفت: از شــنبه آینده اول آذر 
ماه، در سراسر کشــور محدودیت هایی اجرا 

می شود.
حسن روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به لزوم اعمال محدودیت های 
بیشتر برای مقابله با شیوع این ویروس اظهار 
کرد: از شنبه هفته آینده یعنی اول آذر طرحی 
اجرا می شــود که مربوط به کل کشور است 
و البته در هر شــهر بنا بر اقتضائات آن شهر 
اجرا می شــود و کلیت آن تا پایان کرونا ادامه 
خواهد داشت.وی افزود: ظاهر این طرح درست 
است که با جریمه ها و تعطیل مراکز فرهنگی 
و نظایر آن خود را بروز و ظهــور می دهد اما 
بیشتر یک هشدار برای مردم است که بدانند 
این ویروس، ویروس فروردین و اردیبهشــت 
نیست. در همه سال امکان شیوع وجود دارد.

رییس جمهور تاکید کرد: امــروز چارچوب 
کلی این طرح مشــخص شــد که سخنگوی 
ستاد آن ها را برای مردم توضیح خواهد داد و 
امیدوارم مثل دور اول شیوع کرونا که سرافراز 
عبور کردیم و همه به هم کمک می کردیم در 
 این دور که ســخت تر هم هست با سرافرازی

 عبور کنیم.
روحانی در ابتدای این نشســت بــا یادآوری 
اینکه نزدیک ۹ ماه اســت با معضل شــیوع 
کرونا مواجه هســتیم، تصریح کرد: متاسفانه 
موج جدید این ویروس در جهان ظهور و بروز 
پیدا کرده و مشکالت زیادی را برای کشورها و 
مردم ایجاد کرده است. خیلی از دولت ها ناچار 
شدند که محدودیت ها را از نو افزایش دهند، 
ما هم به همین دلیل در هفته های اخیر یکبار 
در ۴۳ شهرســتان و یکبار در ۴۶ شهرستان 
حدود ۹0 شهرســتان محدودیــت زیادی را 
ایجاد کردیم.وی با بیان اینکــه هدف از این 
محدودیت ها ملموس شدن شرایط فوق العاده 
برای مردم اســت، گفت: ما از شرایط عادی 
عبور کردیم، همه باید کمک کنند که بتوانیم 
از این مســئله با کمترین ضرر عبور کنیم و 
آنچه  در مرحله اول مهم است آموزش دادن 
است؛ ما باید سواد سالمت مردم را باال ببریم. 
 مردم باید به خوبی بدانند عالئم این بیماری 

چیست.

وزیر صمت در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان هرمزگان:

به دنبال تسهیل روند صادرات و 
تامین مواد اولیه کارخانجات هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: وزارت 
صمت به عنوان متولی تولید، صنعت، معدن و 
تجارت در کشور خود را موظف می داند نسبت 
به فراوانی کاال، افزایش تولید و اشتغال اقدام 
کند.به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در 
نشست کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
اســتان هرمزگان با بیان این مطلب، افزود: 
استان هرمزگان یکی از استان های برتر کشور 
در حوزه اقتصادی اســت و از قدیم به سبب 
مجاورت با خلیج فارس مرکز تجارت دریایی 

بوده است.
وی با بیان اینکه استان هرمزگان هم اکنون ۵ 
منطقه ویژه اقتصادی و دو منطقه آزاد تجاری 
دارد، تصریح کرد: هرمزگان استانی با ساحلی 
طوالنی است که در حوزه تجارت بین الملل 
و تولید ناخالص داخلی نقــش حائز اهمیتی 
دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره 
به شرایط کنونی کشــور گفت: از یک سو در 
یک جنگ نابرابر تحمیلی در حوزه اقتصادی 
و تحریم هــا مواجه هســتیم و از طرف دیگر 
 با بیمــاری فراگیر کرونا دســت و پنجه نرم

 می کنیم.

اولین وظیفه دولت در شرایط کنونی 
تامیــن کاالهای اساســی و مایحتاج 

عمومی مردم است
رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: اولین وظیفه 
دولت در شرایط کنونی تامین کاالهای اساسی 
و مایحتاج عمومی مردم اســت به نحوی که 
فروشگاهها همواره پر از کاالی مصرفی مردم 
باشد تا مردم هیچ گونه نگرانی از بابت تامین 

مایحتاج خود نداشته باشند.
وی با اشــاره به تالش های مجموعه دولت و 
وزارت صمت در این شرایط حساس کنونی، 
بیان کــرد: خوشــبختانه کار تأمین کاالها و 
مایحتاج عمومی مردم در شــرایط تحریم و 
شیوع کرونا به هیچ وجه با مشکل مواجه نشد.

اخبار
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بعد از اجرای مصوبات اخیر در رابطه با رفع موانع 
ترخیص کاال های دپو شــده و تســهیل فرایند، 
درصورت عدم ورود صاحبان کاالهای مشــمول 
گمرک نســبت به متروکه کــردن کاالها اقدام 

می کند.
به گزارش ایسنا، گزارش گمرک ایران در ماه های 
اخیر نشان داد که حدود هشت میلیون تن کاال در 
گمرک و بنادر موجود است، بر این اساس میزان 
موجودی کاالهای غیر کانتینری هفت میلیون و 
۳۵۱ هزار تن بود که سه میلیون و ۹۳۴ هزار تن 
آن را کاالهای اساســی و مابقی را کاالهای غیر 
اساسی تشکیل می دهد که تا 80 درصد آن شامل 

مواد اولیه و ماشین 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 رسید.
اما بعد از شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از 
دپوی کاالها و همچنین تاکید مقام معظم رهبری 
برای هماهنگی دستگاه ها برای ترخیص کاالها، 
در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در 
رابطه با رفع موانع ترخیص که در اهم آن مسایل 
ارزی قرار داشت اتخاذ شــد که طی آن شرایطی 
برای صاحبان کاالهای اساســی و غیر اساســی 
ضروری تعیین تا در اسرع وقت نسبت به ترخیص 

کاال اقدام کنند.
این در حالی اســت که در جریان ترخیص کاال 
گمرک ایران بــه صاحبان کاال هشــدار داده که 
در صورت عدم ترخیص کاال توســط صاحبانی 
که امکان ترخیص فوری دارنــد، کاالهای آنها را 

متروکه اعالم خواهد کرد.  
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - در این رابطه 
از صاحبان کاال خواســته تا به قید فوریت برای 
ترخیص و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند ولی 
اگر در اسرع وقت صاحبان کاال برای تعیین تکلیف 
اقدام نکنند یا علیرغــم صدور کد رهگیری بانک 
نسبت به ترخیص قطعی کاالهای خود مبادرت 

نکنند، مشــمول اعمال مقررات متروکه خواهند 
شــد.  بنابراین در صورت عــدم ورود صاحبان 
کاالهای واجد شــرایط گمرک با اعمال مقررات 
متروکه، کاالهای آنها را در اختیار سازمان اموال 
تملیکی قرار خواهد داد و در مورد تعیین تکلیف 
این کاالها تصمیم گیری خواهد شــد که ممکن 

است به مزایده گذاشته شود.
ترخیص کاالهای دپو شــده طبق مصوبه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت از ۱۷ آبــان ماه در 
دستور کار قرار گرفته است و طبق آخرین گزارش 
تا کنون حدود یک میلیــون و ۲00 هزار تن کاال 

ترخیص شده است.

آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان می 
دهد که تاکنون بیــش از ۱۲ هزار نفر در این طرح 
ثبت نام و بیش از ۲۳00 کارفرما از آن اســتقبال 
کرده اند.به گزارش ایسنا، طرح یارانه دستمزد یکی 
از برنامه های موثر دولت در حوزه اشتغال و از جمله 
سیاستهای فعال بازار کار است که توسط وزارت کار 
به منظور ایجاد و حفظ اشتغال در استانهای دارای 
آمار باالی بیکاری به اجرا درآمده اســت.این طرح 
پیش از این در 8 استان ایالم، کردستان، لرستان، 
کرمانشــاه، چهارمحال وبختیــاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
عملیاتی شده و استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، 
خوزستان، بوشــهر، خراسان شــمالی، گلستان، 
مازنــدران و هرمزگان نیز به تازگــی به این طرح 
پیوسته و در مجموع ۱۶ استان مشمول پرداخت 

یارانه دستمزد شناخته شده اند.جامعه هدف این 
طرح را جوانان بیکار شــغل اولی و زنان سرپرست 
خانوار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار 
و بنگاههای اقتصادی رسمی و فعال در شهرستان 
های کم برخوردار از اشــتغال تشکیل می دهند.

مطابق آخریــن آمار عملکرد اجــرای طرح یارانه 
دستمزد، تاکنون ۱۲ هزار و ۵00 نفر در این طرح 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۹۶۴۲ نفر موفق 
به عقد قــرارداد و جذب بازار کار شــده اند. بیش 
از ۲۳00 کارفرما نیز از این طرح اســتقبال کرده 
و ثبت نام کرده اند.اســتان لرستان با ثبت ۳0۷۴ 
داوطلب و کرمانشاه با ثبت ۴۹۱ کارفرما بیشترین 
تعداد ثبت نــام کنندگان در این طــرح را به خود 
اختصاص داده اند.یارانه دستمزد وجهی است که 
وزارت کار به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد 

نیروی کار شــغل اولی زیر ۳۷ سال به کارفرما می 
پردازد. کارآفرینان و کارفرمایانی که از نیروی کار با 
تحصیالت دیپلم و باالتر با اولویت فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی در واحدهای خود اســتفاده کنند، از 
۳0 درصد حداقل دســتمزد مصوب شورای عالی 
کار به عنوان یارانه بهره مند می شــوند.به دنبال 
شیوع کرونا در کشــور، اجرای این طرح با اولویت 
بنگاههای به شدت آســیب دیده از کرونا و فعال 
در یکی از ۱۴ رسته مصوب شــده، در دستور کار 
قرار کرفته اســت.وزارت کار به دنبال شیوع کرونا 
در کشــور، اجرای این طرح را با اولویت بنگاههای 
به شــدت آســیب دیده از کرونا و فعال در یکی از 
۱۴ رسته مصوب شده، در دســتور کار قرار داد به 
نحوی که تمام استانهای مشــمول طرح با توجه 
به بحران کرونا تحت پوشــش این طرح هستند.

به گزارش ایســنا، در صورت جــذب نیروی کار 
توســط کارفرما، به میزان یکســال )۱۲ماه( یک 
سوم دستمزد مصوب شــورای عالی کار به عنوان 
یارانه دستمزد به وی پرداخت می شود.متقاضیان 
و کارفرمایان برای ثبت نام در این طرح می توانند 
به سامانه  https://pyd.mcls.gov.ir/ و برای 
کسب اطالعات بیشتر در خصوص مراحل ثبت نام 
به این بخش مراجعه کنند.به گزارش ایسنا، از نگاه 
بسیاری از کارشناسان یارانه دستمزد نه یک طرح 
بلکه ابزاری تشویقی برای جلب و جذب نیروهای 
کار جدید توســط کارفرمایان بخش خصوصی در 
استان های کم برخوردار است و با توجه به شرایط 
حاضر و بحران کرونا، عملیاتی شدن آن می تواند 
نیاز اشتغال بسیاری از جوانان و فارغ التحصیالن 

جویای کار و بنگاهها را برطرف کند.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با تاکید بر اینکه 
بسترهای الزم برای معامالت طال در فضای مجازی 
فراهم نیست، از مردم خواست به دالیل متعدد از 

خرید طالی دست دوم خودداری کنند.
ابراهیــم محمدولی با بیان اینکــه فضای مجازی 
دارای مزایا و پتانسیل های خوبی برای کسب و کار 
امروزی است، اظهار داشت: طال یک فلز خاص است 
و شرایط و معامالت آن در اینترنت و فضای مجازی 

باید شرایط و قوانین خاص خود را داشته باشد.
وی افزود: قوانین و ضوابط مربوط به سایر کاالها را 
نمی توان بر طال، جواهر و مصنوعات آن وضع کرد و 

برای تدوین قوانین معامالت طال در فضای مجازی 
مسلماً از کارشناسان و خبرگان حوزه طال و جواهر 

و فضای وب بهره گیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران با اشــاره به 
پیگیری ها و تدوین قوانین معامالت طال در فضای 
مجازی، خاطرنشــان کرد: در این رابطه جلسات 
متعددی با اتاق اصناف ایران برگزار شده و توصیه 
ما به خریداران طال این اســت که تا آماده شــدن 
بسترهای الزم برای خرید و فروش در فضای مجازی 
از معامله در این فضا خودداری کرده و مصنوعات 

طال و جواهر را به صورت فیزیکی تهیه کنند.

محمدولی با اشاره به افزایش تخلفات در بخشی از 
فضای مجازی و مراجعه برخی مالباختگان معامالت 
طال در این فضا بــه اتحادیه، گفت: آنچه در فضای 
مجازی از یک مصنوع طال نمایش داده می شود با 
آنچه در واقعیت وجــود دارد از حیث وزن و عیار با 
اختالف زیادی همراه است، لذا باید قوانین و ضوابط 
معامله در این فضا بســیار جامع و کامل باشــد تا 
مصرف کننده و خریداران طال در این حوزه متضرر 
نشوند و حساسیت این اتحادیه در این موضوع به 

خاطر حمایت از حقوق مصرف کننده است.
این مقام صنفی در مورد طالی دست دوم نیز تاکید 

کرد: فروش طالی دست دوم از نظر اتحادیه تخلف 
صنفی محسوب می شود، لذا از مردم خواهشمندیم 
از خرید طالی دست دوم به علت وجود معضالت 

متعدد و احتمال متضرر شدن خودداری کنند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: خرید 
طالی دست دوم مشکالت زیادی را برای خریداران 
و این صنف ایجاد کرده، در این معامالت احتمال 
عیار غیراستاندارد و مشکالت حقوقی بسیار زیاد 
اســت، لذا در صورت بروز هرگونه مشکل اتحادیه 
قادر به رسیدگی به این شکایات از طرف خریداران 

نیست.

با توجه به عدم اعمال محدودیــت زمانی برای خرید و 
فروش اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی، نوسان گیران و 
دالالن با سفارش گذاری های متعدد، قیمت هر برگه را به 
باالی ۲00 هزار تومان رسانده اند.مدیر عملیات فرابورس 
ایران در بیانیه ای از عدم تأیید معامالت برخی نمادهای 
معامالتی زیرمجموعه تملی )اوراق تسهیالت مسکن 

بانک ملی( در تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان خبر داد.
اگرچه فرابورس علتی برای لغو این معامالت ذکر نکرد، اما 
به نظر می رسد عدم رعایت قوانین و مقررات اعالم شده، 
علت لغو معامالت این نمادها باشد.در اطالعیه مدیریت 

عملیات بازار فرابورس آمده:
»به اطالع می رســاند معامالت امروز چهارشنبه مورخ 
۲۱/08/۱۳۹۹ در نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت 
مسکن بانک ملی )تملی ۷0۶۱(، )تملی ۷0۳۱(، )تملی 

۷08۱(، )تملی 80۴۱(، )تملی ۷0۴۱(، )تملی ۷0۱۱(، 
)تملی 80۲۱(، )تملی ۷۱۱۱(، )تملی ۷۱۲۱(، )تملی 
۷0۷۱(، )تملی 80۱۱(و )تملی ۷۱0۱( مورد تأیید قرار 
نگرفت.«اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی در معامالت 
امروز با افزایش قیمت مواجه شــد و در یکی از نمادها 
)تملی ۷0۴: اوراق تسیالت مســکن صادره در تیرماه 
سال ۹۷( به ۲0۶ هزار تومان رسید این نماد در آخرین 
معامله هفته گذشته ۱۹۶ هزار و 800 تومان به فروش 

رسیده بود.
سایر نمادهای زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن بانک 
ملی نیز افزایش قیمت داشتند؛ تملی ۷0۱، ۱۳۹ هزار 
و 8۷0 تومــان؛ تملی ۷0۳، ۱0۵ هــزار و ۱00 تومان؛ 
تملی ۷۱0، ۱0۳ هزار و ۲0۶ تومان.این در حالی است 
که وام مســکِن بانک ملی به دلیل پیچیدگی هایی که 

دارد و همچنین نیاز به سپرده گذاری در بانک مذکور، با 
استقبال کمتری از سوی وام گیرندگان مواجه می شود؛ 
بسیاری از متقاضیان دریافت وام مسکن ترجیح می دهند 
به دلیل باال بــودن رقم وام مســکن بانک عامل بخش 
مسکن و همچنین ســاده بودن روند دریافت آن، این 
بانک را برای دریافت تسهیالت مربوطه انتخاب کنند.

همچنین حجم معامالت اوراق تملی در مقایسه با اوراق 
تسه، نشان می دهد که از تملی برای دریافت تسهیالت 
مسکن، کمترین استفاده صورت می گیرد؛ به عنوان مثال 
در معامالت امروز اوراق تسهیالت مسکن، صرفاً از نماد 
تسه ۹۹0۷ )اوراق مسکن صادره در مهر امسال( ۷8 هزار 
برگه فروخته شد؛ در سایر نمادهای زیرمجموعه تسه نیز 
بین هزار تا 8 هزار برگه به فروش رسید؛ مجموع معامالت 
نیز حدود ۳ هزار فقره بود.حال آنکه در اوراق تسهیالت 

مسکن بانک ملی، در حدوداً ۱0 نماد زیرمجموعه تملی، 
بین یک برگه تا ۷0 برگه و مجموعــاً کمتر از ۲0 فقره 
معامله دست به دست شــد.به گفته کارشناسان، علت 
باال بودن قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی، زیر 
بار نرفتن شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار برای 
اعمال محدودیت زمانی فروش برگه های تســهیالت 
مسکن تملی است؛ مشــابه محدودیت هایی که برای 
اوراق تسهیالت مسکن بانک عامل بخش مسکن )تسه( 
وجود دارد و خریدار تسه نمی تواند تا ۴ ماه از زمان خرید 
این برگه ها، اقدام به فــروش کند که درنتیجه از میزان 
جوالن سفته بازان و دالالن در این ابزار فرابورسی کاسته 
می شود.اما خرید و فروش اوراق تملی بدون محدودیت 
بوده و همین موضوع سبب می شود تا سفته بازان این 
اوراق را هدف نوسان گیری و داللی های خود قرار دهند.

هشدار به صاحبان کاالهای دپو شده

کدام استانها مشمول دریافت یارانه دستمزد شدند؟

خرید و فروش طال در فضای مجازی امن نیست؛ مردم مراقب باشند

هجوم دالالن به اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۴ آبان ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
در جریان معامالت شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ 

میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱۸۹۰ دالر و ۵۹ 
سنت رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به نرخ ۱ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۴ تومان معامله شد.
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بازار ارز در مسیر افزایشی
کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز

در شرایط فعلی با گذشت از تب روانی انتخابات آمریکا و هیجان زودگذر آن در رابطه با نتایج، باید روند نرخ دالر را با احتمال افزایش تحریم ها در روزهای باقی مانده دولت ترامپ افزایشی پیش بینی کنیم. در مدت اخیر و تا قبل از انتخابات آمریکا دلیلی 
موقتی برای کاهش نرخ ارز داشتیم که با گذر از آن کاهش موقتی نرخ دالر نیز به پایان رسید. حال باید برای ماه های آینده و روزهایی که به اتمام دولت ترامپ باقی مانده است با توجه به اعمال تحریم های بیشتر بستر اقتصادی کشور را آماده رویارویی با 
اتفاقات پیش رو آماده کنیم. امیدواری بوجود آمده برای روی کار آمدن بایدن و تغییر شرایط هم احتمالی است که این روزها مطرح می شود. اما باید اشاره داشت که تا آن روز زمان بسیاری باقی مانده است. تغییر شرایط نیز به واکنش دولت جدید آمریکا و 
واکنش مسووالن در کشور بستگی دارد. ضمن اینکه هنوز درباره مذاکرات احتمالی سواالت زیادی وجود دارد از جمله این که آیا دولت فعلی تن به مذاکره می دهد یا باید منتظر دولت بعدی بود. آمریکا برای بازگشت به برجام چه امتیازاتی را طلب خواهد 
کرد. بنابراین به طور حتم با توجه به شرایط حال معامله  می کنند نه به امید آینده. بنابراین احتمال کاهش قیمت در این شرایط بسیار کم است.  این در حالی است که در تعیین نرخ ارز یک چشم انداز بلند مدت داریم که تابع متغیر های اقتصادی است. عواملی 
مانند تورم، میزان نرخ مبادالت یا همان ما به التفاوت صادرات و واردات، نرخ بیکاری، میزان نقدینگی و... که نرخ ارز را در بلند مدت تعیین می کند. کشور ما در جنگ اقتصادی و با تحریم های ظالمانه دست و پنجه نرم می کند در این شرایط کسانی که تریبونی 
در اختیار دارند سعی می کنند سیگنال هایی به بازار بدهند تا بازار را به سمت فروش سوق دهند. اگر دقت کرده باشید به محض اینکه بازار به سمت باال حرکت می کند صحبت از طلب ارزی ایران از کره جنوبی می شود تا بازار از حالت خرید به فروش برود.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار 
آبزیان شیالت ایران گفت: اواخر آبان ماه اولین تخلیه 
صید این فصل آغاز می شود و با انتقال آنها به کارخانه 
ها تقریبا یک ماه تا یک ماه و نیم آینده قیمت تمام شده 

کنسرو ماهی روند کاهشی خواهد داشت.
عیسی گلشاهی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود 
آغاز فصل صید قیمت کنسرو ماهی برای مصرف کننده 
همچنان باال است؟ اظهار کرد: هنوز ماهی های صید 
شده وارد بازار و کارخانه ها نشده است و پیش بینی می 
شود اواخر آبان ماه اولین تخلیه صید این فصل آغاز شود 
و با انتقال آنها به کارخانه ها تقریبا یک ماه تا یک ماه و نیم 
آینده قیمت تمام شده کنسرو ماهی روند کاهشی داشته 
باشد.وی ادامه داد: در حال حاضر ماهی های استفاده 
شده در کنسروهایی که به بازار عرضه می شود از صید 
ابتدای سال یا وارداتی بوده و به زودی ماهی های صید 

جدید وارد فرآیند کنسروسازی می شوند.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار 
آبزیان شیالت ایران اضافه کرد: تغییر قیمت  کنسرو 
الزاما با تغییر قیمت درج شده روی قوطی همراه نخواهد 
بود و این کاهش قیمت به صــورت فروش های ویژه و 
تخفیفهای مختلف انجام خواهد شد، زیرا با اتمام فصل 
صید دوباره با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و این 
امکان وجود ندارد که دائما و به صورت لحظه ای قیمتها 

برای مراجعی از جمله سازمان حمایت اعالم شود. 
وی با اشاره به اینکه در یک برهه ای قیمت کنسرو ماهی 

تن تا ۳۲ هزارتومان هم رسید و در حال حاضر متوسط 
قیمت آن در بازار بــرای مصرف کننده ۲۶ هزارتومان 
است، اظهار کرد: پیش بینی می شود قیمت کنسرو 
ماهی به ۲۳ تا ۲۴ هزارتومان برسد.گلشاهی با اشاره 
به اینکه قیمت مصوب کنســرو ماهی سال گذشته 
۱۹ هزار و ۵۰۰تومان بود و امسال به طور متوسط به 
۲۴ هزارتومان خواهد رسید، افزود: باید توجه داشته 
باشیم که ســایر هزینه های تولید هم امسال نسبت 
به سال گذشته افزایش داشــته است و در همین یک 
ماهه قیمت روغن مورد استفاده در کنسرو ماهی که 
حدود ۱۸ درصد حجم قوطی را دربرمی گیرد با افزایش 

چشمگیری مواجه شده است.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار 
آبزیان شیالت ایران در پایان از ورود کنسرو ماهی قزل 
آال به صورت تولید تجاری به بازار خبر داد و گفت: اخیرا 
کنسرو ماهی قزل آال به صورت گسترده وارد بازار شده 
است که از نظر قیمتی نسبت به کنسروهای دیگر به 
صرفه تر بوده و می تواند بخشــی از نیاز بازار را تامین 
کند.افزایش قیمت کنسرو ماهی از ابتدای سال کلید 
خورد و قیمت هر قوطی کنسرو ماهی تا ۳۲ هزارتومان 
هم رسید. افزایش قیمتی که علت آن پایان فصل صید 
و عرضه کم ماهی به بازار عنوان شــده بود و مسئوالن 
مربوطه نیز اعالم کرده بودند با آغاز فصل صید  یعنی از 
پایان شهریور ماه و ورود صید جدید به کارخانه ها قیمت 

کنسرو ماهی روند کاهشی پیدا خواهد کرد.

با فروکش کردن جــو روانی و 
هیجانات ناشــی از انتخابات 
آمریکا بــازار ارز دوباره به روند 
افزایشی خود بازگشته است. 
برخالف دیگــر بازارها بازار ارز 
مدت کمی در تب انتخابات آمریکا و نتایج آن به ســر برد. 

به عقیده کارشناسان اقتصادی مادامیکه که ثبات بر بازار و 
اقتصاد حاکم نشود و بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب 
زمام قدرت را بر عهده نگیرد بــازار واکنش دیگری به این 
عوامل نشان نخواهد داد. در حال حاضر دالر در بازار آزاد ۲7 
هزار و ۱۰۰ تومان قیمت گذاری شده که نشان می دهد این 
بازار تمایلی به کاهشی شدن قیمت ها ندارد. در همین رابطه 
علی دینی ترکمانی، تحلیل گر اقتصادی معتقد است که دالر 
نهایتا می تواند تا ۲۰ هزار تومان برسد. من قیمت کمتر از این 

را برای دالر بعید می دانم.

اما مرتضی سامتی، اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار 
داشت: شاید نرخ دالر از ۳۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان 
برسد اما این روند ادامه نمی  یابد چراکه قیمت دالر براساس 
شــرایط اقتصاد کشــور حرکت می کند و اقتصــاد امروز 
کشورمان می گوید نرخ دالر نزدیک به ۳۰ هزار تومان است و 
نوسان در حول این قیمت به دلیل جو روانی خواهد بود. این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به هر حال نمی توان انتظار 
داشت که نرخ دالر به ۱۵ هزار تومان برسد و تثبیت شود و 
نمی توان موضوع چسبندگی قیمت را نادیده گرفت، ادامه 

داد: افزایش قیمت ها متاثر از شرایط اقتصادی رخ می دهد تا 
اینکه جو روانی عامل آن باشد.

راغفر، استاد دانشگاه نیز در رابطه با آینده نرخ ارز می گئوید: 
گروهی تصور دارند اگر رقیب ترامپ روی کار آید قیمت ارز 
به زودی کاهش پیدا می کند در حالی که قیمت ارز در داخل 
تعیین می شود و هیچ ربطی به مسائل خارجی ندارد. راغفر 
ادامه داد: اگر دولت می خواست می توانست از ساز و کارهای 
دیگر منابع ارزی خود را تامیــن کند که مهم تریِن آن نیز 

مالیات است.

چشم انداز نرخ ارز تا پایان سال كاهشی است یا افزایشی؟

روند ادامه دار رشد نرخ ارز
دالر نهایتا می تواند تا 20 هزار تومان برسد
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بعد از اجرای مصوبات اخیر در رابطه با رفع موانع ترخیص 
کاال های دپو شده و تسهیل فرایند، درصورت عدم ورود 
صاحبان کاالهای مشمول گمرک نسبت به متروکه کردن 
کاالها اقدام می کند.گزارش گمرک ایران در ماه های اخیر 
نشان داد که حدود هشت میلیون تن کاال در گمرک و 
بنادر موجود است، بر این اساس میزان موجودی کاالهای 
غیر کانتینری هفت میلیون و ۳۵۱ هزار تن بود که سه 
میلیون و ۹۳۴ هزار تن آن را کاالهای اساسی و مابقی را 
کاالهای غیر اساسی تشکیل می دهد که تا ۸۰ درصد 

آن شامل مواد اولیه و ماشین 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 رسید.اما بعد از شدت گرفتن 
انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کاالها و همچنین تاکید 
مقام معظم رهبری برای هماهنگی دســتگاه ها برای 

ترخیص کاالها، در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص که در اهم آن 
مسایل ارزی قرار داشت اتخاذ شد که طی آن شرایطی 
برای صاحبان کاالهای اساســی و غیر اساسی ضروری 
تعیین تا در اسرع وقت نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند.

این در حالی است که در جریان ترخیص کاال گمرک ایران 
به صاحبان کاال هشدار داده که در صورت عدم ترخیص 
کاال توســط صاحبانی که امکان ترخیص فوری دارند، 
کاالهای آنها را متروکه اعالم خواهد کرد. ارونقی - معاون 
فنی گمرک ایران - در این رابطه از صاحبان کاال خواسته 
تا به قید فوریت برای ترخیص و انجام تشریفات گمرکی 
اقدام کنند ولی اگر در اسرع وقت صاحبان کاال برای تعیین 
تکلیف اقدام نکنند یا علیرغــم صدور کد رهگیری بانک 
نسبت به ترخیص قطعی کاالهای خود مبادرت نکنند، 

مشمول اعمال مقررات متروکه خواهند شد.  

عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
توافقاتی که با عراق برای آزادشدن واردات سیب زمینی 
به این کشــور صورت گرفته، به صادرکنندگان این 
محصول هشدار داد از ارسال بیش از اندازه کامیون های 
سیب زمینی به مرز خودداری کنند. کیوان کاشفی با 
بیان اینکه توافقی با دولت عراق و کنسولگری ایران در 
سلیمانیه برای از سرگیری واردات سیب زمینی در این 
کشور صورت گرفته، اظهار کرد: واردات سیب زمینی 
به عراق از دوشنبه )۲۶ آبان( آزاد خواهد شد. وی گفت: 
طی توافقاتی که با طرف عراقی داشتیم سهم مشخصی 
برای صادرات هر یک از انواع میوه و تره بار به این کشور 
در نظر گرفته شده و ارسال بار بیش از حد مجاز ممکن 

نیست و در مرز ها خواهد ماند.
کاشفی معتقد است، اگر این شرایط ادامه پیدا کند 
مشــابه آنچه که طی چند وقت اخیــر برای گوجه 
فرنگی رخ داد، برای سیب زمینی هم تکرار می شود 
و شــاهد ازدحام بار در مرز ها خواهیم بود که امکان 
عبور هم ندارد و در نهایت روی دست صادرکنندگان 
مانده و از دست می رود که نتیجه ای جز ضرر و زیان 
نخواهد داشت. وی افزود: ارسال بار بیش از حد مجاز و 
غیرمتعارف به مرز به طور قطع امکان صادرات نخواهد 

داشت، زیرا براساس توافقی که داشتیم نه طرف عراقی 
بیش از ســهمیه مجاز را می پذیرد و نه گمرک ایران 
بدون هماهنگی با دستگاه های مربوطه و اتاق بازرگانی 
بار های صادراتی را اظهار خواهد کــرد. رئیس اتاق 
بازرگانی کرمانشاه به همه صادرکنندگان اعالم کرد 
اکیدا از ارسال کامیون های سیب زمینی به مرز تا روز 
سه شنبه آینده خودداری کنند و باعث ازدحام در مرز 

و ضرر و زیان خود نشوند.
کاشــفی، همچنین به توافقی که بــرای قرنطینه 
محصوالت کشــاورزی با اقلیم عراق صورت گرفته 
هم اشاره کرد وگفت: بر اســاس این توافق قرنطینه 
بررسی کاال ها هم از ســوی طرف ایرانی و هم عراقی 
در خاک ایران صورت می گیرد و کاال های صادر شده 
هم از بعد کیفیت و هم بسته بندی توسط هر دو طرف 
بررسی خواهد شــد. وی افزود: بدیهی است بار های 
فاقد کیفیت و بســته بندی نامناسب اظهار نخواهد 
شد و در مرز می ماند. بنابر این گزارش چندی پیش 
نیز صادرات بیش از نیاز بازار عراق به گوجه فرنگوی 
باعث برگشت خوردن این محصوالت و باقی ماندن و 
فاسد شدن حجم زیادی از این محصوالت در مرز های 

کشورمان با عراق  شد.

در ســالهای اخیر بــه دالیل 
مختلف فاصلــه دخل و خرج 
خانوارهــای ایرانــی فاصله 
بســیاری با هم داشته است. 
این در حالی است که بر اساس 
آمارهای منتشر شــده در حال حاضر میان دخل و خرج 
خانواده های ایرانی  تفاوت ۱۰برابری دیده می شود. تداوم 
روند صعودی نرخ تورم و افزایش قیمت کاالهای ضروری 
در کنار بی توجهی مسووالن به نرخ دستمزدها و ممانعت 
از واقعی شدن دستمزدها، شکاف درآمد و هزینه خانوار در 

دهک های نخست درآمدی را بیشتر کرده است. 
بر اساس آمار وزارت تعاون، متوسط درآمد سالیانه دهک 
اول در سال ۹۸ برابر۱۳ میلیون و ۱۰۵هزار تومان و دهک 
دهم ۱۴۳میلیون و ۸۲۳هزار تومان بوده است. درآمد خانوار 
ایرانی در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم، وضعیت 
نابســامان اقتصادی، اعمال تحریم ها، کاهش اشتغال و... 
کاهش داشته است. از سوی دیگر با کاهش درآمدها قیمت 
ها در بازارها کاهش نیافته و حتی افزایش قیمت ها به صورت 
چندین برابری اتفاق افتاده است. بنابراین فاصله بسیاری 

میان دخل و خرج مردم افتاده است. 
این آمارها در حالی اعالم شده است که هنوز بحران کرونا بر 

فاصله میان دخل و خرج مردنم تاثیری نگذاشته بود. تا پیش 
از کرونا هم دخل با خرج نمی خواند و خانوارها برای جبران 
کســری بودجه از هزینه های غیرضروری کم می کردند. 
اما همه گیری کرونا موجب رکود بیشتر و کاهش درآمد و 
حتی از دست رفتن تمام درآمد بخش هایی از مزدبگیران 
شد تا آنها برای امرار معاش به اندک ذخیره احتمالی روی 
بیاورند. آمار وزارت تعاون در ادامه می افزاید: سال گذشته 
هر خانوار شــهری ۵۴میلیون و ۱۰۰هــزار تومان درآمد 
کســب و ۴7میلیون و ۴۳7هزارتومان هزینه کرده است. 
خانوار روستایی نیز  برابر ۲۹میلیون و 7۰۰هزارتومان درآمد 
داشــته و ۲۶میلیون و ۱۰۰هزارتومان خرج کرده است. 
درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۸ نسبت به سال قبل آن 

۲۴درصد و هزینه ها ۲۰درصد رشد داشت.

استان های دارای بیشترین و کمترین درآمد
سال گذشته به طور متوســط کارفرمایان 7۹میلیون و 
۲۶۰هزارتومان درآمد کسب کردند و مزدبگیر خصوصی 
)کارگر( در مجمــوع ۴7میلیــون و 7۲۳هزارتومان در 
یک سال حقوق گرفتند. بررســی جداول نشان می دهد 
چنانچه سال گذشته دونفر در یک خانواده شاغل بودند، 
مجموع درآمد آنها به طور میانگین در سراسر کشور معادل 
۸۰میلیون و ۲۰۳هزار تومان بوده است. خانوارهای ساکن 
پایتخت در سال ۹۸ باالترین درآمد را داشتند؛ ۸۱میلیون 
و۳۱7هزار تومان متوسط درآمد خانوار بوده  است، البته در 

تهران میزان هزینه خانوار نیز در مقایسه با سایر استان ها 
قابل توجه اســت )7۲میلیون و 7۱7هزار تومان هزینه 
خانوار شــهری در ســال ۹۸ بود(. خانوار کرمانی ها نیز 
با ۳۴میلیــون و ۳۳۸هزار تومان درآمــد و ۳۶میلیون و 

۵۳۵هزار تومان هزینه، کمترین دخل و خرج را داشتند.

دهک های درآمدی سال گذشته چقدر درآمد داشتند؟
اقتصاددانان جمعیت هر جامعــه ای را به لحاظ درآمد و 

مصرف به ۱۰ رتبه تقسیم بندی می کنند و هریک از این 
رتبه ها را دهک می نامند. دهک اول نشان دهنده ۱۰درصد 
از خانوارهایی است که کمترین هزینه ساالنه را داشته اند. 
بنابراین می توان گفــت که  این دســته از خانوارها جزو 
فقیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند. در نقطه مقابل 
دهک دهم، ۱۰درصد از خانوارهایی را نشان می دهد که 
بیشترین مبلغ را صرف هزینه ساالنه خود کرده اند، لذا این 

دسته از خانوارها از مرفه ترین اقشار جامعه هستند.

تفاوت10 برابری دخل و خرج خانواده های ایرانی 

سفره معیشت کوچک تر شد
كوچک تر  شدن   سبد  معیشت

پیامد کاهش تمایل به حفظ ریال
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

در شرایطی که تورم باالست افرادی که حقوق ثابت دریافت می کنند این افزایش نرخ تورم باعث می شود که رفاه این افراد کاهش یابد. این در حالی است که در شرایط تورمی دیگر جایی برای برداشتن یا کسر کردن حقوق و دستمزد کارمندان 
و کارگران باقی نمانده و دولت تا جایی که توانسته این نوع از هزینه ها را دائماً کم کرده است. حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در مقابل ارقام اعالمی تورم بانک مرکزی و تورمی که مردم از نزدیک لمس می کنند، نشان دهنده این موضوع 
است که مردم و حقوق بگیران تا چه اندازه زیر بار تورم هستند. یعنی رقم تورم کنونی بیشتر از ۴۱ درصد اعالمی بانک مرکزی است، به عبارت دیگر تورم خوراکی ها به مراتب از نرخ تورم بسیار بیشتر است بنابراین دولت تا جایی که امکان فشار 
بر طبقه متوسط به پایین جامعه وجود داشته را با  فشار مالی و کسری هایی که بر آنها اعمال کرده، ادامه داده است. عوامل متعددی روی تورم تاثیرگذار است بخشی به خاطر شوک عرضه به خاطر تحریم هاست و مشکالتی که در خصوص ارز به 
وجود آمده است. بخشی از تورم به خاطر افزایش هزینه های تولید است، که به دلیل تحریم ها و مشکالتی که از این ناحیه برای تولیدکننده به وجود آمده رخ داده است. تحریم ها هزینه تولید را باالبرده است. افزایش نرخ ارز هم مهمترین عامل 
تورم است. با این افزایش هزینه تمام شده کاالها باال می رود، تورم ناشی از افزایش هزینه ها بخشی از داستان تورم است و بخش دیگر ناشی از رشد نقدینگی است. روزی هزار تا هزار و دویست میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.  
مشکل دیگر در شرایط فعلی تمایل مردم ما برای نگهداری نقدینگی کاهش پیدا کرده هم عرضه  نقدینگی افزایش پیدا کرده و هم تقاضا برای آن کاهش پیدا کرده است که به آن افزایش سرعت گردش پول گفته می شود. در چنین شرایطی 

کسی تمایلی به نگهداری ریال ندارد و انتظارات تورمی شدیدی به وجود آمده است. همزمان رشد نقدینگی بسیار باالست .
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هشدار به صاحبان کاالهای دپو شده

تا امروز۵۶ درصد از کل درخواست های رسته های 
چهارده گانه یعنی مجموعا بیش از ۵۵۸۳میلیارد 
تومان به پرداخت رسیده و ۴۴رصد دیگر که معادل 
۴۲۰۰میلیارد تومان است در فرایند پرداخت قرار 
دارد.شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، جزئیات 
پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد تومان وام کرونایی را 
منتشر کرد. پرداخت تسهیالت حمایتی به فعاالن 
اقتصادی و شاغالن کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا در ۱۴رسته منتخب و شناسایی شده توسط 
وزارت کار از ۱۳خرداد ماه آغاز شد؛ بر این اساس 
۱۴رسته شــغلی منتخب که بیشترین آسیب از 
شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست 
بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، 
در سامانه کارا ثبت نام و از تسهیالت مذکور بهره 

مند شدند.
در همین راستا، حدود ۸۵۰ زیررسته شغلی آسیب 
دیده از شیوع کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی 
شناسایی و اعالم شد که از مجموع سه میلیون بنگاه 
آســیب دیده ۱.۳ میلیون واحد بیمه شده و دارای 
کد کارگاهی و ۱.7میلیــون واحد، فاقد بیمه و کد 
کارگاهی هستند.فارغ از رسته های شغلی، وزارت 
کار یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا 

را هم شناسایی و با ارســال پیامک، آنها را مشمول 
دریافت تسهیالت حمایتی کرونا اعالم کرد.پرداخت 
تسهیالت کرونا به دو گروه از بنگاه ها صورت گرفت؛ 
اول کارگاه هایی که مســتقیم از کرونا لطمه دیده 
و به اجبار تعطیل شــده اند که بــه ازای هر نیروی 
انسانی در این کارگاهها، مبلغ ۱۶میلیون تومان وام 
اختصاص یافت و در واحدهای کسب وکاری که فعال 
بوده، تعطیل نشــده و غیر مستقیم از کرونا آسیب 
دیده اند، مبلغ ۱۲میلیون تومان تسهیالت پرداخت 
شد.نرخ سود تسهیالت ۱۲درصد و دوره بازپرداخت 
تســهیالت پس از یک دوره تنفس از مهرماه سال 
جاری و به مدت دو ســال اســت؛ وثایقی که برای 
دریافت تسهیالت توسط بانک ها دریافت می شود 
نیز متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.
براساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت در سی امین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی کرونا ارایه شدتاکنون مجموع تسهیالت 
پرداختی به شرکت های بزرگ حمل و نقل هوایی 
و ریلی معادل ۱7۸۵میلیارد تومان و رســته های 
۱۴گانه بیشتر آسیب دیده معادل ۵۵۸۳میلیارد 

تومان بوده است.

چرا کنسرو ماهی ارزان نشد؟

هشدار اتاق بازرگانی: بیش از اندازه صادر نکنید

صادرات سیب زمینی به عراق آزاد شد

جزئیات پرداخت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان وام کرونایی
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براساس شاخص نوآوری جهانی:
 ایران دومين اقتصاد نوآور در منطقه آسيای مركزی 

و جنوبی شد
ایران براساس شــاخص نوآوری جهانی )GII( ســال ۲۰۲۰ در جایگاه 
دومین اقتصاد نوآور در منطقه آســیای مرکزی و جنوبی پس از هند قرار 
گرفت. جایگاه ایران در رده بندی کلی شــاخص نــوآوری جهانی در رده 
شصت و هفتم در بین بیش از ۱۲۶ کشــور جهان قرار دارد. با وجود رتبه 
قرار گرفتن ایران در رده شصت و هفتم شاخص نوآوری جهانی و عملکرد 
متوسط، ایران در برخی شــاخص های زیرمجموعه عملکرد خوبی داشته 
است. ایران از لحاظ سرمایه انسانی و تحقیقات در رتبه چهل و ششم این 
رده بندی قرار دارد که باالتر از حد متوسط محسوب می شود و همچنین 
در شــاخص خروجی های خالق و خروجی های دانش و تکنولوژی نیز به 
ترتیب رده های ۴۸ و ۵۹ را در اختیار دارد که حاکی از عمکلرد بهتر ایران در 
این زمینه است.همچنین ایران از لحاظ شاخص زیرساخت این رده بندی 
عملکرد متوسطی داشته و در رتبه ۶۹ قرار دارد که این عمکلرد متوسط را 
تا حدی مدیون تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات )ICT( و دسترسی 

باالی ICT است.

پاویون دانش بنيان ها در نمایشگاه ایران متافو برپا می شود
پاویون شرکت های دانش بنیان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
متافو با حمایت صندوق نوآوری و شــکوفایی برپا می شــود.هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللی متالوژی ) ایران متافو( که شــرکت های صنعتی 
داخلی و بین المللی محصوالت، قابلیت های فنــی و نوآوری های خود را 
به بازدیدکنندگان عرضه می  کنند از ۱۹ تــا ۲۲ آذر ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.در این نمایشگاه عالوه 
بر نمایش دستاوردهای شرکت های صنعتی، توانمندی شرکت های دانش 
بنیان فعال در این حوزه ها نیز در قالب پاویون که با حمایت صندوق نوآوری 
و شکوفایی برپا خواهد شد، به نمایش در می آید.شرکت های دانش بنیان 
برای ثبت تقاضای حضور در پاویون این نمایشگاه و بهره مندی از تخفیف 
۹۰ درصدی تا ۱۰ آذر ماه فرصت دارند. متقاضیان می توانند درخواســت 

خود را در سامانه غزال به نشانی ghazal.inif.ir ثبت کنند.

كالهبرداری با كپی كردن آگهی های فروش كاال
۲مرد شیاد برای کالهبرداری از شگرد تازه ای استفاده کردند. آنها با کپی 
آگهی های فروش کاالهای دســت دوم در ســایت های اینترنتی وانمود 
می کردند فروشــنده هســتند و حتی کاال را هم به طعمه های شان نشان 
می دادند؛ اما بعد از دریافت پول به تماس های خریدار پاســخ نمی دادند.
رسیدگی به این پرونده از اوایل آبان ماه با شکایت یکی از شاکیان در پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی تهران آغاز شد. شاکی به مأموران گفت: برای خرید 
یک دستگاه یخچال که در یکی از سایت های فروش اینترنتی آگهی شده 
بود با شماره تماس فروشنده تماس گرفتم. او گفته بود در اقدسیه است اما 
وقتی آدرس خواستم تا یخچال را ببینم او گفت یخچال در عبدل آباد است و 
برای دیدن یخچال هماهنگ می کند. شاکی در ادامه گفت: چند ساعت بعد 
به آدرسی که فروشنده گفته بود رفتم و یخچال را دیدم و دوباره با فروشنده 
تماس گرفتم و گفتم فردا با وانت و راننده برای انتقال یخچال برمی گردم 
اما او گفت پول الزم دارد و باید هرطور که شده همان شب پول یخچال را 
به حسابش واریز کنم. من هم قبول کردم و همان شب پول یخچال را واریز 
کردم و با وانت به آنجا برگشــتم که یخچال را ببرم اما فردی که آنجا بود 
گفت پولی دریافت نکرده است و من نمی توانم یخچال را ببرم. من که همه 
پول را پرداخت کرده بودم و خودم را مالک یخچال می دانستم با این فرد 
درگیر شدم و در ادامه پای پلیس وسط کشیده و معلوم شد که فردی که به 
حسابش پول واریز کرده ام کالهبردار است. او به دروغ خودش را فروشنده 
یخچال معرفی کرده و سرم کاله گذاشته بود. به دنبال این شکایت تحقیقات 
برای دستگیری مرد شیاد آغاز شد. مأموران با استفاده از سرنخ های به دست 
آمده موفق شدند متهم را دســتگیر کنند. این مرد وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت به ۱۰فقره کالهبرداری در تهران و اصفهان با این ترفند اعتراف 
کرد و گفت: با پرسه زنی در سایت های خرید و فروش کاال، آگهی ها را کپی 
می کردم و خودم را فروشنده جا می زدم و در ادامه از افرادی که متقاضی 
خرید بودند کالهبرداری می کردم.سرهنگ علی عزیزخانی، رئیس پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی پایتخت در این باره گفت: کارشناسان ارزش اموال 
کالهبرداری شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند و با پیگیری های انجام 
شده تاکنون ۶مالباخته شناسایی شده اند و متهمان با قرار وثیقه در اختیار 

پایگاه هشتم قرار گرفتند.

شهردار اصفهان:
خيابان فرشادی بنا به درخواست های شهروندان 

منطقه سه دو طرفه شد 
شهردار اصفهان گفت: خیابان فرشادی بنا به درخواست های شهروندان 
منطقه سه که از تردد بســیار خودروها در کوچه های این خیابان گالیه 

داشتند، دو طرفه شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در ارتباط زنده با برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« بــا تبریک روز کتاب 
و کتابخوانی و گرامیداشــت مقام کتابداران و ناشــران، اظهار کرد: کتاب 
سرچشمه روشنی اســت و در این روزهای کرونایی که بســیاری از امور 
عادی دچار دگرگونی شــده، برای دانش آموزان و دانشجویان در سبک 
زندگی فرصت های جدیدی ایجاد شــده تا از این فرصت برای کتابخوانی 
اســتفاده کنند.  وی ادامــه داد: اداره کتابخانه های شــهرداری اصفهان 
طرحی را در دســت اجرا دارد که براســاس آن برای افــرادی که امکان 
حضور و تحویل کتاب در کتابخانه ندارند، تســهیالتی فراهم شده است؛ 
 شــهروندان برای اطالع از جزئیات طرح با شــماره ۱37 و کتابخانه های

 شهرداری تماس بگیرند.
 شهردار اصفهان تصریح کرد: در دیدارهای حضوری که در مناطق با مردم 
داشتم و در تماس های مردم منطقه سه با شهرداری، درخواست های زیادی 
برای دو طرفه شدن خیابان فرشادی مطرح شد چراکه وضعیت این خیابان 

با مشکالت ترافیکی موجب آزار مردم شده بود.
 وی ادامــه داد: بــا توجه به پیــاده راه شــدن میدان نقش جهــان، بار 
ترافیک در بســیاری از کوچه های منطقه ایجاد شــده بــود و در تردد 
شــرق به غرب مشــکالتی ایجاد شــده بود. بــر همین اســاس در ماه 
گذشــته عملیات اجرایی برای دو طرفه کردن، تعریــض خیابان، اصالح 
هندســی، پیاده رو ســازی جدیــد، ایجاد ایســتگاه اتوبــوس و جدول 
گذاری میانــی خیابان انجام شــد و با تغییر عرض متغیر هشــت متر به 
 ۱۲ متر، خیابان فرشــادی دو طرفه و امکان تردد شــرق به غرب خیابان 

فراهم شد.  

اخبار

استان ها

هکرهاازسال۲۰۱۱تاکنون7.6میلیارددالررمزارزبهسرقتبردهاند
بیشاز7.6میلیارددالررمزارزازسال۲۰۱۱تاکنونازسویهکرهاومتقلبانبهسرقترفتهاست،ازاینمیزان۸/۲میلیارددالرآنازطریقرخنههایامنیتیدرسیستمهای

صرافیهایرمزارزیبهسرقترفتهاند.

تحلیــل های خوشــبینانه 
بسیاری از کارشناسان بورسی 
هرچند می رود تا مرهمی بر 
دل پردرد سهامداران متضرر 
باشــد و از تجمع های گاه و 
بیگاه آنها در مقابل مجلس و تاالر شیشه ای بکاهد اما 
وعده و وعیدهای بی سرانجام مسئوالن بورس »آب رفته 
را به جوی برنمی گرداند«؛ که هیچ، برای ســهامداران 
متضرر پول نمی شود. روز شنبه پس از کاهش مداوم 
شاخص بورس، رشد ۲۶ هزار و ۵۱۶ واحدی شاخص 
کل )۲.۱ درصد( آن را در ارتفــاع یک میلیون و ۲۴7 
هزار واحدی قرار داد.افت شدید شاخص بورس بعد از 
رشد نجومی و حبابی آن سرمایه های خرد بسیاری را 
از بین برد همین امر نارضایتی شدیدی در بین مردم، 
افکار عمومی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. آن 
هم در شرایطی که مسئولین در سال جدید تمام قد از 
بورس حمایت و مردم را به سرمایه گذاری در آن دعوت 
کرده اند. از این رو وزیر اقتصاد مورد انتقاد جدی است.

حال به نظر می رسد سونامی تغییرات مدیریتی در بدنه 
وزارت اقتصاد در راه است. چرا که شنیده ها حاکی از آن 
است، قربانی بعدی شرایط کنونی، رئیس سازمان بورس 
است. براین اساس برخی از خبرها حاکی از آن است که 
عزل حسن قالیباف، رئیس کنونی سازمان بورس دور 

از انتظار نیست.

اعتمادســازی، الزمــه ورود دوبــاره 
سرمایه گذاران به بورس

یک کارشــناس بورس با بیان اینکه در وضعیت فعلی، 
خطر زیادی معامالت بــورس را تهدید نمی کند، گفت: 
اعتمادســازی الزمه ورود دوباره سهامداران به بورس به 
شــمار می رود، بازار اکنون در انتظار اتفاقی مثبت است 
تا بتواند به مســیر صعودی خود بازگردد. به عقیده این 
کارشناس، قرار گرفتن شاخص بورس در مسیر صعودی 
ناشی از حمایت هایی بود که برای ورود سرمایه های مردم 
به این بازار صورت گرفت و سرمایه گذاران به منظور کسب 
سود در بورس که روند معامالت آن در سال جاری قابل 
مقایســه با دیگر بازارها نبود، وارد این بازار شــدند.وی 
ادامه داد: مردم به پشتوانه اعتمادسازی هایی که صورت 
گرفت ســرمایه های خود را وارد این بازار کردند، اما به 
مرور و به دلیل وجود برخــی از اختالف نظرها در زمینه 
عرضه صندوق پاالیشی یکم، ترســی بازار را فرا گرفت و 
سهامداران برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی، 
تصمیم به خروج سرمایه های از بازار گرفتند.او خاطرنشان 
کرد: بعد از روشن شدن اختالف نظرهای موجود در بازار، 
سهام وابسته به صندوق پاالیشی یکم در کنار دیگر صنایع 
بزرگ که به عنوان سهام بنیادین بازار تلقی می شوند در 
مســیر نزولی قرار گرفتند و زمینه ضرر و زیان سنگین 
برای سهامدارانی که با اعتمادسازی های صورت گرفته 
وارد این بازار شده بودند فراهم شد.وی خاطرنشان کرد: 
در صورت رشد و قوت گرفتن شرکت های بزرگ بورسی 
مانند پتروشیمی و پاالیشی ها می توان در انتظار بازگشت 

رشد به معامالت بازار بود.

آیا بازگشایی »شستا« و صندوق »پاالیشی 
یکم« موجب رونق بورس می شود؟

یکی از عرضه های اولیه  که به پرحاشــیه ترین سهم 
بازار تبدیل شده شستاست. تامین اجتماعی  با عرضه 
اولیه شســتا ۵.7 هزار میلیارد تومان و با عرضه سهام 
به صورت خرد دربــازار در روزهای بعد جمعا ۱۴ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی از بازار بورس خارج کرده و در 
حال حاضر بیش از 33 هزار میلیارد تومان درا ین سهم 

حبس شده است.
درحالی که این ســهم یکی از موثرترین ســهم ها در 
روزهای رشد بازار بود، از نیمه شهریور نماد آن بسته و 
وظیفه اصالح شاخص را بر دوش مابقی بازار گذاشته و 
احتمال  بازگشایی منفی آن مانند چکشی بر باالی سر 
بازار نگاه داشته شده است. پیش بینی میشود حداکثر 

تاثیر منفی  بازگشــایی شستا به شاخص کل ۴۰ هزار 
واحد باشد.

صندوق پاالیشــی یکم آخرین مــورد تامین بودجه 
دولت ازبازار ســرمایه بــود که تجربه تلخــی را برای 
اعتمادکنندگان رقم زده اســت. این صنــدوق که با 
ورودش با حرف وحدیث های فراوان همراه شــد قرار 
بود ۶۲ هزار میلیارد تومان برای دولت تامین نقدینگی 
کند اما با توجه به شرایط بازار و ریزش بازار اعتمادها 
تنها موفق بــه جذب ۱3.۸ هزار میلیارد تومان شــد. 
خریداران صندوق پاالیشــی یکم با نــرخ های فعلی 
۲۶ درصد در زیان هستند و هنوز دسترسی به پول یا 

دارایی خود ندارند.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار سرمایه را بررسی می کند. 

اعتماد سهامداران خرد به بورس  بر می گردد؟

بازگشت صف های خرید به  بورس
رشد 26 هزار و 516 واحدی شاخص كل

46 هزار ميليارد تومان نقدینگی در نمادهای شستا و پاالیشی یکم قفل شده است

شروط بازگشت رونق به بورس
پیمان مولوی، کارشناس بورس

زمانی که در مورد بازار سرمایه صحبت می کنیم، در واقع در مورد اقتصاد ناخودآگاه صحبت می کنیم. 
دو نوع چشم انداز می توانیم برای بازار سرمایه ایران به نظر اقتصاد کالن در نظر بگیریم: ۱. اقتصاد ایران از رکود خارج شود، رشد اقتصادی داشته باشد، تحریم ها از روی اقتصاد ایران برداشته شده و چشم انداز اقتصاد ایران مثبت 
شود. در این حالت شک نکنید که بازار سرمایه ایران هم رشد خواهد داشت؛ رشدی با ثبات و متوازن. ۲. نوع دیگر رشدی که خیلی ها برای بازار سرمایه متصور هستند براساس رشد نقدینگی است که در اقتصاد ایران در حال روی 
دادن است. میزان نقدینگی در مهر ماه از ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و رکورد رشد نقدینگی را در ۴۰ سال بعد از انقالب به خود اختصاص داد. این در کنار عدم رشد اقتصادی یعنی تورم باالی ۵۰ درصد بود. یکی از عواملی 

که خیلی از شرکت های بورسی ناخودآگاه مثل خیلی از کسب و کارها با آن درگیرند متورم شدن دارایی هایشان به خاطر تورم، متورم شدن فروششان و متورم شدن سودشان است. این هم یک چشم انداز است. 
آنچه باعث حرکت بورس به سمت باال می شود، روند ورود پول حقیقی است. از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی که امسال وارد بازار شده ۸۰ هزار میلیارد تومان آن کال خارج شده است. آیا مردم به این رویکرد رسیده اند که 
بازار سرمایه جای امنی برای سرمایه گذاری است؟ اینجا مردم را به دو دسته تقسیم می کنم. یک سری افرادی که سر بزنگاه و در زمان درست براساس بازده خود توانستند از بازار خارج شوند و یک سری افراد هم هستند که در 
بازار گیر کرده اند. بسیاری از افرادی که در بازار گیر کرده اند به دنبال مفری برای خروج هستند. امروز برای اولین بار در طور ۱7 روز گذشته ما شاهد این بودیم که روند ورورد حقیقی ها و خالص خرید آنها به حدود ۶3۴ میلیارد 
تومان رسیده و روی یک سری از سهام های خاص رفته است. اگر این روند ورود حقیقی ها و مثبت بودن آن تا یک هفته کاری یعنی تا یکشنبه هفته بعد ادامه دار باشد می توانیم خوشبین باشیم که بورس به مدار حرکت به سمت 

باال بازگشته است. اگر این روند با حرکات سینوسی و باال و پایین همراه باشد مطمئن باشید که استراتژی خیلی ها در بازار نوسان گیری است.
 نکته ای هم که در مورد چشم انداز اقتصاد گفتیم در مورد مکانیزم های بازار نیز مصداق دارد. به ضرس قاطع معتقدم دامنه نوسان و حجم مبنا بازار را دچار مشکل کرده اند و چه خوب است که ما در چنین شرایطی بتوانیم حجم 
مبنا و دامنه نوسان را حذف کنیم که روند طبیعی حاکم باشد. »مرگ یک بار، شیون یک بار« و در نهایت بازار بتواند با مکانیزم خود، حرکت را شروع کند اما بیشتر از آن چیزی که خوشبینی باشد یا بدبینی، به نظر می رسد که 
چشم انداز اقتصاد ایران مهم است. اگر چشم انداز اقتصاد ایران مثبت باشد بازار سرمایه رشد باثباتی را خواهد داشت و اگر چشم انداز اقتصاد مثبت نباشد ولی مبتنی بر تورم بخواهد رشد کند که باز تجربه سال ۹۹ تکرار خواهد 

شد. در ابتدا بازار سرمایه رشد می کند و بعد از آن بازارهای موازی هم رشد می کنند و نقدینگی از این بازار به آن بازار در حرکت خواهد بود. 
به سبب اینکه خیلی از افراد در بازار سرمایه گیر کرده اند عالقه مندند که مثبت فکر کنند که اتفاق مثبتی بیفتد؛ ولی عوامل بنیادی در اقتصاد ایران الزاما چنین چیزی را نشان نمی دهد. از آن طرف یک اتفاقی که در مرداد ماه افتاد 
تورم بازارهای موازی و حرکت ذی نفعان بازارهای موازی بود که باعث تخلیه پول حقیقی ها و به ضرر آنها شد. این برگشت اطمینان از حقیقی ها برای ورود به بازار زمان بر است و ممکن است طوالنی تر از مدت یک هفته باشد. به 
همین دلیل معتقدم بورس را نمی توان با خوشبینی مثبت کرد، بلکه باید عوامل بنیادی روی آن سوار شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که خیلی از افراد دچار سوگیری پس نگر هستند. سوگیری پس نگر به این معنا که 

فکر می کنند روزی مانند فروردین ۹۹ بارخواهد گشت اما بنده چنین اعتقادی ندارم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

عضو ســازمان نظام صنفی رایانه ای میگوید وجود برخی 
کج فهمی ها از تحریم و تورم برای شرکت های استارت آپی 
کشنده تر است و ما با قوانین و مقررات، جلوی رشد و توسعه 
کســب وکارها را می گیریم. عدم شــناخت روی مسائل 
استارت آپ ها نیز باعث می شود برخی احکام و قوانینی که 
برای مجموعه های استارت آپی و پلتفرم های اینترنتی صادر 
می شود، با ماهیت و ذات این کسب وکارها همخوانی نداشته 
باشــد.کیوان جامه بزرگ درباره مشکالت استارت آپ ها 
توضیح داد: یکی از مسائل مهم استارت آپ ها و تجارت های 
نوپدید این است که در بدنه حاکمیت، یعنی مجموعه دولت، 
مجلس به عنوان قانون گذار و قوه قضاییه، درک درستی از 
ماهیت این کسب وکارها و فرآیندها و مدل کسب وکاریشان 
وجود ندارد. این مساله باعث می شود که یا قوانین قدیمی 
و فعلی، برای توسعه شان مانع و بازدارنده باشد، یا قوانین 
جدیدی که می گذارند، چون همچنان شناخت مناسبی 
ندارند، بعضا به جای اینکه مفید باشــد، مضر است.وی با 
اشاره به مشکالت بیمه ای کســب وکارها بیان کرد: برای 

مثال در شرایط کرونا ما شرکت ها را به دورکاری تشویق 
می کنیم، بسیاری از شرکت های آی تی محور نرم افزاری 
به راحتی می توانند فرآیند دورکاری را در مجموعه شــان 
پیاده سازی کنند. در مقابل مساله ای مانند بازرسی بیمه و 
سرکشی ماهیانه کارشناس بیمه وجود دارد که آنها لزوما 
طبق آیین نامه و روال کاری شــان، افراد حاضر در شرکت 
را برای لیست بیمه بررسی می کنند، اما قاعدتا از آنجایی 
که نیروها دورکارند و از منزل کارشان را انجام می دهند، 
همواره مشکالت متعدد بیمه ای برای این شرکت ها پیش 
میاید.عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه برخی 
از شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری خارجی برای توسعه 
سایت های خدمات رسانی در کشورهای دیگر هستند، گفت: 
شــرکت ها برای اینکه بتوانند پاپ سایتی را در یک کشور 
خارجی فعال کنند، باید به شرکتی که در خارج از کشور 
سرویس می دهد، ارز بپردازند. قوانین ارزی فعلی کشور در 
دوره تحریم ها به شکلی است که ما به ازای خروج ارز، حتما 
باید کاالیی وارد کشور شود و در غیر این صورت، شرکت به 

قاچاق ارز متهم می شــود.جامه بزرگ  ادامه داد: در چنین 
شرایطی کسب وکار داخلی، سرویسی دریافت می کند و 
دسترسی روی یک سرور خارج از کشور به کسب وکار داده 
می شود و این خودش یک درآمد ارزی است، اما به دلیل 
قوانین موجود، به خروج و قاچاق ارز محکوم می شود. نهایتا 
ناچار است جای اینکه ارز را از مبادی رسمی و قانونی خارج 
کند و به قاچاق متهم شود، این کار را از مبادی غیررسمی 
انجام دهد. یعنی خود قوانین و مقررات، شرکت ها را تشویق 

می کند که با قاچاقچی ها کار کنند.

کج فهمی هــا از تحریــم و تــورم برای 
استارت آپ ها کشنده تر است

وی خاطرنشان کرد: این کج فهمی ها مساله بسیار مهمی 
اســت که از تحریم و تورم برای شرکت های استارت آپی 
کشنده تر است و ما با قوانین و مقررات، جلوی رشد و توسعه 

کسب وکارها را می گیریم. 
عدم شــناخت روی مســائل اســتارت آپ ها نیز باعث 

می شــود حتی احکام و قوانینی که برای مجموعه های 
اســتارت آپی و پلتفرم هــای اینترنتی صادر می شــود، 
 بــا ماهیــت و ذات ایــن کســب وکارها همخوانــی

 نداشته باشد.

تشکل  صنفی باید صدای واحد مطالبه گری 
کسب وکارها باشد

وی با اشاره به فاصله زیاد بین حاکمیت و کسب وکارهای 
اســتارت آپی اینترنتی بیان کرد: شــرکت ها نمی توانند 
به صورت جداگانه این مســائل را حل کنند، این موارد، 
مشترکات عمده بین کسب وکارهاست و باید یه تشکل 
واحد با صدای واحد ایــن مطالبه گری را انجام دهد. همه 
جای دنیا مانند ایران، صنف تشــکلی می شــود که این 
مسائل را حل کند. یکی از انگیزه های جدی برای حضور 
استارت آپ ها در بخش صنفی هم این است که بتوانند صدا 
و نماینده اکوسیستم اســتارت آپی کشور در مطالبه این 

مسائل اولیه و مقدماتی کسب وکارشان باشند.

دنیای اقتصاد : هک و نفوذ به سایت های دولتی در همه 
نقاط جهان همواره از حساسیت باالیی برخوردار است و 
از این رو خبرهای مربوط به آن با حساسیت زیادی مورد 
توجه قرار می گیرد. تازه ترین اتفاق در ایران در این زمینه 
نفوذ و تغییر دادن چهره سامانه رصد پروژه های اولویت دار 

دولت الکترونیکی است.
این نفوذ خیلی زود مورد توجه اشخاص و شخصیت های 
سیاســی قرار گرفت و حتی مالک شــریعتی، نماینده 
مجلس در یک توییت درباره این اتفاق نوشت: سایت رصد 
و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات، هک 
شد؛ در این حمله سایبری، دیتای دستگاه های دولتی در 
اختیار هکرها قرار گرفت. این نماینده مجلس در پایان 

توییتش به طعنه به وزیر ارتباطات خدا قوت گفت. 
خبر این هک را ســایت امنیتــی zone-h که اخبار و 
اطالعات مربوط به نفوذها را دنبال می کند هم منتشــر 
کرده است. در گزارش این سایت نیز آمده که سایت رصد 
و پایش دولت الکترونیکی به نشانی e- توسط یک تیم 

هکری مورد هک قرار گرفته است. این سایت که زیرنظر 
سازمان فناوری اطالعات ایران، از مجموعه های وزارت 
ارتباطات مدیریت می شود، شامل دیتای جمع آوری شده 
از اکثر دستگاه های اجرایی دولتی است که قرار بود در 
راســتای اجرای طرح دولت الکترونیکی مورد استفاده 

قرار بگیرد. 
ســازمان فناوری اطالعات هم بیانیــه ای در این زمینه 
منتشــر و اعالم کرد: »تغییر ظاهر )Deface( ورودی 
سایت از منظر نشــت اطالعات، هیچ گونه دستاوردی 
برای هکرها نداشته اســت و داده هایی که در این حمله 
مورد نفوذ قرار گرفته اند همــان داده هایی بودند که در 
اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود 
و مدیریت داده ها )که داده های قابل انتشار دستگاه های 

اجرایی در آن ارائه می شده اســت و ورودی دستگاه ها 
از طریق آن بوده اســت( نیز از حمله انجام شده مصون 

بوده است.«
این سازمان در ادامه ضمن عذرخواهی بابت در دسترس 
نبودن سایت مورد نظر افزوده است: »به منظور جلوگیری 
از تکرار این اتفاق پس از بهبود آســیب پذیری از هفته 
آینده این ســامانه جهت اســتفاده عمومی و افزایش 
شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار 

خواهد گرفت.«

سایتی برای خوداظهاری نهادهای دولتی 
در ابتدای امسال به منظور تسریع توسعه خدمات دولت 
الکترونیک، تعدادی پــروژه تحت عنــوان پروژه های 

اولویت دار تعریف شدند و اطالعات آنها به منظور انجام 
هماهنگی ها و دسترســی نهادهای مختلف روی سایت 
مذکور قرار گرفت.  روی این سایت اطالعات ۲۵ دستگاه 
اجرایی کشور در قالب ۲3 پروژه دولت الکترونیکی اعم 
از اطالعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشــرفت 
و بررســی برنامه پروژه و ســایر اطالعاتی که در قالب 
پروتکل های مورد توافق مشــخص شده بودند و مرتبط 

با اطالعات کنترل این پروژه ها بوده، منتشر شده بود. 
از این سامانه با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته 
دولت رونمایی شد. طبق بیانیه سازمان فناوری اطالعات، 
ســامانه مذکور یک سامانه شــفافیت برای دسترسی 
شهروندان به اطالعات این پروژه ها بوده است که تمامی 
اطالعات واردشده توسط دستگاه ها در قالب های از پیش 
تعیین شده و به صورت اســتاندارد در اختیار عموم قرار 
گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی 
این سامانه قادر به دستیابی به این اطالعات بدون نیاز به 

هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند.

ترس کسب وکارها از عاقبت تجارتشان، مانع نوآوری و توسعه است

يادداشت

هکرها چهره سامانه رصد پروژه های اولویت دار دولت الکترونيکی را تغيير دادند

حمله اینترنتی به سامانه دولتی
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