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دو یارانه جدید را
چه کسانی
میگیرند؟

ســیگنال کاهش قیمت در حالی بــه بازارهای
سکه ،طال ،ارز ،خودرو و مسکن مخابره می شوند
که رصد بازارها نشــان می دهد فروشندگان در
برابر ریزش قیمت ها مقاومت و خریداران برای
خرید دست دســت می کنند .سایه رکود بر سر
همه بازارها سایه افکنده و در عمل اصناف مرتبط
با این مشــاغل هم در وضعیت تعطیل یا نیمه
تعطیل به سر می برند .اما آیا می توان به مخابره
کاهش قیمت ها دل بست؟ برخی کارشناسان
معتقدند امید به ریزش بیشتر قیمت ها تنها یک
امید واهی است .کانون صرافان نرخ انواع ارز در بازار
دوم آذر ماه را در حالی اعالم کرد که دالر در بازار آزاد
با افت ۱۰۰۰تومانی...
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ارزش سهام عدالت افزایش یافت
ارزش واقعی سهام عدالت که در ماههای گذشته
تحت تاثیر روند نزولی بورس قرار گرفته و کاهش
یافته بود ،با صعودی شــدن حرکت شاخص کل
بورس ،افزایش یافت.ارزش واقعی سهام عدالت
بــا ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانــی ،در تاریخ ۱۳
مردادماه ،کمی بیشتر از  ۱۷میلیون و  ۹۰۰هزار
تومان ،در تاریخ چهارم شهریورماه کمی بیشتر
از  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هــزار تومان و در تاریخ ۳۱
شهریورماه ،کمی بیشــتر از  ۱۶میلیون و ۴۰۰

هزار تومان بود .درواقع ارزش واقعی سهام عدالت
چه با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی ،چه با ارزش
اولیه  ۵۰۰هزار تومانی و چــه با ارزش اولیه یک
میلیون تومانی ،بعد از مردادماه کاهشی بود.این
درحالی است که طی حدود  ۱۰روز گذشته که
شاخص بورس صعودی بود ،ارزش واقعی سهام
عدالت نیز افزایش یافت؛ به طوریکه ارزش واقعی
سهام عدالت با ارزش اولیه  ۵۰۰هزار تومانی در
چهارشنبه هفته گذشــته بیش از  ۱۲میلیون و

وزیر دارایی انگلیس از برنامه ریزی برای اســتقراض
 ۴۰۰میلیارد پوندی خبر داد.به گزارش رویترز ،وزیر
دارایی انگلیس از برنامه ریزی برای  ۴۰۰میلیارد پوند
استقراض خبر داد که رکورد جدیدی در تاریخ این
کشور محسوب می شــود .انگلیس با بدترین بحران
اقتصادی  ۳۰۰سال اخیر خود مواجه شده و اکنون
اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در جهان اســت .از
زمان آغاز بحران کرونا تاکنون دولت این کشور بیش
از ۲۰۰میلیارد پوند (  ۲۶۵میلیارد دالر) برای حمایت
از بخش های مختلف اقتصاد این کشور تخصیص داده
و به جز بخش دفاعی ،هزینه های بودجه ای خود را

یک مقام مســئول در ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی درباره
ضبط  ۴۲۰کانتینــر لوازم خانگی بــوش به نفع دولت گفــت :هنوز کاالیی
به این ســازمان تحویل نشــده اما اگــر تحویل شــود به مزایده گذاشــته
میشود.
این مقام مسئول در گفتگو با مهر گفت :هنوز کاالیی به سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی اعالم و تحویل نشده اما اگر تحویل شود همگی اقالم به
مزایده گذاشته میشود.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود ،افزود :طبق اعالم معاون گمرک ،این
اقالم هنوز ضبط نشده بنابراین وقتی به نفع دولت ضبط شود ،در زمره اقالمی
قرار میگیرد که باید تحویل سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی شود

 ۷۰۰هزار تومان بود که نســبت به دو هفته قبل
بیش از یک میلیون تومــان افزایش یافت.بر این
اساس ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه
یک میلیون ۵۳۲ ،هزار و  ۴۹۲هزار تومان در روز
شنبه ،به ترتیب  ۲۲میلیون و  ۱۱ ،۱۹۰میلیون و
 ۷۸۰و  ۱۰میلیون و  ۸۹۰هزار تومان است.
البته این مباحث درحالی مطح می شود که فعال
و تا اطــاع ثانوی فروش ســهام عدالت متوقف
شده است.

بود .برخی از رسانه های انگلیسی از احتمال تعلیق
ارایه کمک های مالی دولت به افراد شاغل تحت تاثیر
کرونا به جز شاغلین بخش بهداشت و درمان خبر داده
اند .در سه ماهه دوم امسال اقتصاد انگلیس  ۲۰درصد
کوچک شد که بدترین عملکرد تاریخ معاصر آن بود
اما پس از آن رشــد اقتصادی اگرچه مثبت اما بسیار
آهســته پیش می رود .بانک مرکزی انگلیس پیش
بینی کرده است رشد اقتصادی امسال این کشور به
منفی  ۱۱درصد برسد .به گفته وزیر دارایی انگلیس
برای آن که وضعیت بودجه ای انگلیس به مدار ثبات
بازگردد باید تصمیمات سختی اتخاذ شود.

حدود هزار و  ۳۰۰دســتگاه خودرو به ارزش پنج
میلیون و  ۷۲۲هزار و  ۷دالر به  ۹کشــور در سال
 ۹۸صادر شده است که  ۱۰۰هزار دالر آن به کشور
اسپانیا بوده است.سخنگوی گمرک گفت :در سال
 ۹۸حدود هزار و  ۳۰۰دســتگاه خــودرو به ارزش
پنج میلیون و  ۷۲۲هزار و  ۷دالر به  ۹کشور صادر
شده است.
ســید روح اله لطیفی اظهار داشــت :در سال ،۹۸
حدود هزار و  ۳۰۰دســتگاه خــودرو به وزن یک
هزار و  ۵۷۳تن به  ۹کشــور هنــگ کنک ،تایوان،
سوریه ،امارات ،اسپانیا ،چین ،عراق و ترکیه صادر

جزئیات فروش لوازم خانگی ضبط شده بوش

بهای بیتکوین رکورد زد
میزان جذابیــت بیت کوین که یکــی از رمز ارزها یا
همان ارزهای دیجیتالی به شــمار میآید ،هر روز در
حال افزایش است و ارزش این رمزارز در حال نزدیک
شدن به کانال  ۱۹هزار دالری است .به گزارش کوین
تلگراف ،در حال حاضر بهای بیت کوین به بیشترین
میزان خود در سه سال گذشــته رسیده و وارد کانال
 ۱۸هزار و  ۹۶۵دالر شد و به باور کارشناسان در حال
نزدیک شــدن به کانال  ۲۰هزار دالری است.آمارها
نشان میدهد ،بهای بیتکوین از ابتدای سال جاری

بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بــازار با توجه
بــه تغییر نــرخ ارز کــره وارداتی از رســمی به
نیمایی ،قیمتگــذاری تثبیتــی این محصول
برداشــته شــد و واحدهــای تولیدکننــده
میتواننــد با رعایــت ضوابط قیمــت را تعیین
کنند.
به گــزارش ایســنا ،در جدیدتریــن مصوبات
ســتاد تنظیم بازار به تغییر نرخ ارز کره (انتقال
از گروه  ۱به گــروه کاالیی) و اتمــام موجودی

آن با نرخ ارز رســمی اشــاره و اعالم شده که از
آنجاییکه اقالم گروه دو مشــمول قیمت گذاری
تثبیتی نیســتند مقرر شــده واحدهای تولید
کننده کره نســبت به تعیین قیمــت با رعایت
ضوابط قیمــت گذاری هیئت تعییــن و تثبیت
قیمتها اقدام کنند.
شــهریور ماه امســال قیمت کره نزدیک به دو
برابر شــد و قیمت کــره ۱۰۰گرمــی از ۴۵۰۰
تومان به حدود  ۸۰۰۰تومان رسیده و در نهایت

ســتاد تنظیم بازار همین قیمــت را تایید کرد.
علت ایــن افزایــش قیمــت نیز تغییــر گروه
ارزی ایــن کاال از دولتــی بــه نیمایی از ســال
گذشــته عنوان شــده که حاال با توجه به اتمام
ذخایر قبلی تاثیر خــود را در بازار نشــان داده
است.
البته در نهایت کارگروه ستاد تنظیم بازار ،قیمت
کره داخلی  ۱۰۰گرمــی را  ۸۰۰۰تومان تعیین
کرد.

صادرات  ۱۰۰هزار دالری خودرو به اسپانیا

و پس از تحویل به ســازمان ،درباره فروش این اقالم به شیوه مزایده تصمیم
گیری خواهد شد.
وی گفت :فرایند اعالم کاال به سازمان تملیکی زمان بر است .هنوز کاالیی به
سازمان امور تملیکی ارائه نشده اســت باید منتظر ماند تا وضعیت این کاالها
مشخص شود چراکه ممکن است صاحب کاال مدرک جدیدی ارائه کند.
وی ادامه داد :در صورتی که کاال متروکه اعالم شود ،گمرک کاال را به سازمان
تحویل میدهد؛ این ســازمان هم ابتدا با اســتعالم از دســتگاههای ذیربط،
مجوزهای الزم برای عرضه این اقالم در داخل کشور را دریافت میکند و سپس
نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد.
به گفته وی ،پس از اینکه این اقالم از طریق مزایده به فروش برود ،مقداری از

میالدی تاکنون حدود  ۱۶۰درصد افزایش یافته و به
بیشترین میزان خود از دســامبر (مرداد-شهریودر)
 ۲۰۱۷رسیده است.
کارشناسان میگویند سرمایهگذاران با این امید که
بهای بیت کوین روز به روز افزایــش مییابد تمایل
بیشتری به سرمایه گذاری در این زمنیه از خود نشان
میدهند.سایر ارزهای مجازی مانند اتریوم و ایکس
پی آر نیز با رشد روبرو شده اند.در حال حاضر اتریوم
و ایکس پی آر به ترتیب بــا افزایش  ۷.۲درصد و ۳۳
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قیمت گذاری کره آزاد شد

رکورد استقراض در انگلیس شکسته شد
در تمامی بخش ها کاهش داده است .به گفته ریشی
سوناک ،روز چهارشنبه برنامه دولت برای استقراض
جدید و تغییرات درآمدی دولت نظیر افزایش مالیات
ها اعالم خواهد شــد .تحلیل گران بانک سیتی در
گزارشی در این خصوص نوشتند :دولت در نظر دارد
رویکرد بودجه ای سرسختانه تری را در پیش بگیرد.
تحلی گران این بانک پیش بینی کرده اند استقراض
دولت در پنج سال آینده به  ۸۰۰میلیارد پوند برسد.
این  ۴۰۰میلیارد پوند که معــادل حدود یک پنجم
اقتصاد انگلیس است پنج برابر بیشتر از مبلغی است
که دولت این کشور در سال گذشته استقراض کرده

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت :براســاس
پیشبینیهای صورت گرفته آذرماه شرایط مثبتی
در انتظار معامالت بورس اســت ،البته باید بازار به
تعادل برسد تا سهامداران با تحلیل منطقی اقدام
به خرید و فروش سهام کنند.به گزارش ایرنا بهزاد
صمدی افزود :بازار سهام بعد از تجربه صعود پرشتاب
و ورود شــاخص بورس به کانال  ۲میلیون واحد به
یکباره وارد مرحله فشار عرضه شد و شاخص کل
تا کانال یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد پایین آمد.
وی اضافه کرد :واقعیت اینکه در ادامه روند اصالحی
شاخص بورس ،سهامداران به دلیل وجود برخی از
خوشبینیها مانند حمایت حقوقیها و حمایت
صندوق توسعه ملی از بازار ...

شده است.
وی افزود :کشــور عــراق بــا  ۳میلیــون و ۱۲۲
هــزار و  ۹۰۰دالر ،آذربایجــان بــا یــک میلیون
و  ۱۵۹هــزار و  ۴۰۰دالر ،ســوریه بــا  ۹۸۱هزار
و  ۸۲۵دالر ســه مقصد اول خودروهــای ایرانی
بودند.
لطیفــی در خصــوص میــزان صــادرات خودرو
گفت :هنگ کنــگ بــا  ۱۱۶هــزار و  ۸۶۲دالر،
اســپانیا بــا  ۹۶هــزار و  ۳۶۲دالر ،تایــوان با ۷۹
هــزار و  ۵۲۱دالر ،چین با  ۳۶هــزار و  ۶۰۰دالر،
ترکیه با هفت هــزار دالر و امارات بــا چهار هزار و

پول کاال به صاحب کاال پرداخت میشود.او گفت :اما اگر مجوزهای الزم درباره
استاندارد بودن دریافت نشود ،کاالها امحا میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر ،معاون فنی گمــرک دیروز خبر داد که  ۴۲۰کانتینر
لوازم خانگی با برند بوش قطعاً به نفع دولت ضبط خواهد شد.
به گفته ارونقی ،واردات این کانتینرها در شــرایطی مطرح شد که از دو سال
پیش واردات کاالهای گروه چهار که عمدتاً مصرفی و غیرضرور هســتند از
جمله لوازم خانگی ،ممنوع شــده و تحت هیچ شــرایطی این کاالها امکان
ورود به کشــور را نداشــتهاند ،حتی برای ترخیص حــدود  ۷۰میلیون یورو
از این کاالها با وجود رایزنیهــای صورت گرفته در نهایــت طی مهلتی که
براســاس مصوبه هیأت وزیــران تعیین و در  ۲۶شــهریور امســال به پایان

 ۶۶۲دالر دیگــر خریداران خودرو از کشــورمان
بودند.ســخنگوی گمرک در خصوص خودروهای
صادراتی توضیح داد :خودروی ســاینا بیش از ۹۰
درصد سبد صادرات خودرو در سال  ۹۸را به خود
اختصاص داده است و پراید ،تیبا ،کوئیک ،سمند،
پارس ،۲۰۷ ،هایما ،دنا و …مابقی سهمی کمتر از
 ۱۰درصد را در بر میگیرند.
لطیفــی افــزود :بیشــترین تنــوع خودرویی با
خودروهای تیبا ،ســاینا ،کوئیک ،وانت آریســان،
پژو پارس ،پرایــد  ۱۳۱و رهام به مقصد اســپانیا
تعلق دارد.

رســید بخش زیادی از این کاالها ترخیص نشــد و با اعالم گمرک متروکه
شدند.
معاون گمرک همچین گفته که منشأ ارز این کاالها نیز از سوی دیگر به وضوح
مشخص نیست و شائبههایی در رابطه با واردات این کاال با ارز نیمایی و حتی
دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) مدعی
شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تأمین ارز شده است ،هرچند
که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است .طبق قانون،
آندسته از کاالهای وارداتی که به نفع دولت ضبط شود ،بعنوان کاالی متروکه
برای تعیین وضعیت در اختیار سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی قرار
میگیرد.

شیوع دوباره کرونا پاالیشگاههای اروپا را به تعطیلی میکشاند
درصد افزایش قیمت داشته و به ترتیب به  ۵۰۵.۲دالر
و  ۳۱سنت رسید.به باور کارشناسان اقتصادی ،در حال
حاضر برخی شرکتهای مالی در جهان به استفاده از
ارزهای دیجیتال روی آوردهاند و این مساله به جذابیت
ارزهای دیجیتال افزوده اســت.به عنوان مثال بانک
مرکزی روسیه در نظر دارد از سال آینده میالدی طرح
پایلوت روبل دیجیتالی را آغاز کند.چین نیز بر این باور
است که ارزهای دیجیتال تاکنون تراکنشهای اولیه
موفقیت آمیزی را تجربه کرده اند.

افزایش محدودیتهای اعمالشده برای مهار ویروس
کرونا پاالیشــگاههای بیشــتری را در اروپا تعطیل
میکند.به گزارش ایلنا از اویل پرایس ،پاالیشگاههای
بیشــتری در اروپا در معرض خطــر تعطیلی دائمی
هستند ،زیرا تقاضای ســوخت در این قاره دوباره با
اعمال محدودیتهای جدید برای مهار ویروس کرونا
کاهش یافته است.
فعاالن بازار انتظــار دارند تقاضای بنزیــن اروپا در
ماههای نوامبر و دســامبر در مقایسه با مدت مشابه

پارسال  ۱۵تا  ۲۰درصد کاهش یابد.قرنطینه کامل
بعضی از کشــورها در کنار قرنطینههــای جدید و
محدودیتهــای اعمالشــده در اقتصادهای بزرگ
اروپا از جمله انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا
تقاضای نفت را دوباره کاهش داده اســت ،آن هم در
شــرایطی که رکود دوباره در اروپا غیرقابل اجتناب
به نظر میرسد.پاالیشــگاهها از فصل بهار با مشکل
سقوط تقاضای سوخت دســت و پنجه نرم کردهاند
و بسیاری از آنها مجبور شــدهاند فعالیتهای خود

را محدود یا پاالیش نفت خــام را بهطور دائم متوقف
کنند.پترونیوس که بهطور مشترک توسط شرکتهای
اینیوس سوئیس و پتروچاینا اداره میشود اوایل نوامبر
اعالم کرد که قصد دارد بعضی از بخشهای خود در
پاالیشــگاه گرنگموث را تعطیل کنــد .با تعطیلی
این بخشها ،ظرفیت پاالیشــی این پاالیشــگاه که
تنها پاالیشــگاه اسکاتلند اســت کاهش مییابد و از
 ۲۱۰هزار بشــکه در روز فعلی به  ۱۵۰هزار بشــکه
در روز میرسد.
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کاهش ۳۰۰هزار تومانی قیمت سکه
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (یکشنبه دوم آذرماه) با کاهش۳۰۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز گذشته به ارزش۱۱میلیون و ۸۰۰هزار تومان معامله شد .در ساعت ۱۴و۱۰
دقیقه روز گذشته ،سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدبا کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به۱۱میلیون و ۸۰۰هزارتومان رسید ،سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر۱۱،
میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله شد .همچنین قیمت نیمسکه بهار آزادی ۶میلیون و ۲۰هزار تومان ،ربعسکه ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۴۰۰هزار
تومان تعیین شد.عالوه بر این ،در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸عیار به مبلغ یکمیلیون ۱۱۳هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و۸۲۵هزار تومان فروخته شد.

کارشناسان پیش بینی کردند

روند صعودی معامالت بورس در آذرماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در پی انتشار گزارشی از تخریب خانه یک
زندربندرعباسابالغکرد

جهانگیری:دستگاههاقبلازتامین
سرپناهنبایداقدامبهتخریبکنند

معاون اول رییس جمهور طی پی نوشتی بر
گزارش تخریب خانه یک زن در بندرعباس،
ضمن ابراز تاســف از وقوع ایــن حادثه ،در
دستوری به استانداران سراسر کشور تاکید
کرد :الزم است همه دستگاههای استان قبل
از تامین سرپناه مناســب برای افراد ساکن،
نباید اقدام به تخریب کنند.
معاون اول رییس جمهوری در متن ابالغیه
اســحاق جهانگیری آمده اســت :متاسفانه
گاهی شاهد اینگونه حوادث دردناک هستیم
که روح و جان انسان را آزار میدهد.
معاون اول رییس جمهــوری در این ابالغیه
تاکید کرد :الزم اســت به همه دستگاههای
اســتان ابالغ شــود که قبل از تامین سرپناه
مناســب برای افراد ســاکن ،نباید اقدام به
تخریب کنند.
در ابالغیــه معــاون اول رییــس جمهوری
آمده است :یادآور میشــود عالوه بر اعتبار
دستگاههای ذیربط ،همه ساله سازمان برنامه
و بودجه کشور ،کمیته امداد امام خمینی(ره)
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعتباراتی را به
مسکن محرومان اختصاص میدهند که می
توان از آنها استفاده کرد.
در روزهــای اخیر ،تخریب خانــه دو فرد بی
بضاعت در اســتانهای جنوبی کشور از سوی
شــهرداری ها که بدون اخذ مجوزهای الزم
بنا شده بود ،واکنش های مخالف بسیاری را
برانگیخته است.

قیمتاوراقتسهیالتمسکنبه
کانال ۷۰هزار تومانبازگشت

قیمت اوراق تسهیالت مســکن در معامالت
امروز فرابورس با اندکی کاهش ،از کانال ۸۰
هزار تومان به کانال  ۷۰هزار تومان بازگشت.
به گزارش خبرنگار مهر ،قیمــت هر برگ از
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن
که در فرابورس با نماد معامالتی «تسه» عرضه
میشود ،در معامالت امروز یکشنبه  ۲آذر با
بازگشــت به کانال  ۷۰هزار تومانی ،در بازه
قیمت  ۷۶تا  ۷۹هزار تومان معامله شد.
به عنوان مثال قیمت هر برگه تســه ۹۹۰۷
(اوراق تسهیالت مسکن صادره در مهر )۹۹
با کاهش  ۱.۶درصدی نســبت به نرخ دیروز،
 ۷۹هــزار و  ۶۵۵تومان به فــروش رفت .روز
گذشته قیمت این نماد ۸۰ ،هزار و  ۹۷۴تومان
بود.
از این نماد  ۲۲هزار و  ۴۳۱برگه به عنوان پُر
تقاضاترین اوراق تســهیالت و به ارزش ۱۴۳
میلیــارد تومان در معامالت امروز دســت به
دست شد.
قیمت ســایر نمادهای زیرمجموعه تســه به
ترتیب تعداد برگههای به فروش رســیده به
این شرح است:
تسه ( ۹۹۰۶اوراق مسکن شهریور امسال)۸۰ :
هزار و  ۴۸۳تومان با فروش  ۷هزار و  ۷۰۴برگه
تسه ( ۹۷۰۹اوراق مسکن آذر  ۷۵ :)۹۷هزار
و  ۸۴۵تومان به با فروش  ۵هزار و  ۵۱۸برگه
تسه ( ۹۹۰۲اوراق مسکن اردیبشهت امسال):
 ۷۹هزار و  ۱۵۳تومان با تعداد  ۴هزار و ۸۷۹
برگه
تسه ( ۹۸۱۰اوراق تسهیالت دی پارسال)۷۸ :
هزار و  ۴۹۲تومان با تعداد  ۴هزار و  ۱۱۷برگه
در سایر نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت
مسکن نیز بین هزار تا  ۲هزار برگه در معامالت
امروز به فروش رسید که علت کاهش تقاضای
خرید این برگهها ،عالوه بــر کاهش تقاضای
خریــد مســکن در هفتههای اخیــر ،عدم
بازگشــایی نماد اوراق تسهیالت مسکن آبان
ماه  ۹۹در فرابورس است که به نظر میرسد با
عرضه این برگهها در معامالت روزهای آتی در
حجمهای بیشتر ،بازار اوراق تسهیالت مسکن
با رونق بیشتری مواجه شود.
بیشــترین میزان کاهش قیمت در معامالت
امروز نسبت به روز گذشــته ،با کاهش ۳.۴۷
درصدی به نماد تســه ( ۹۸۰۹اوراق مسکن
آذر  )۹۸اختصاص دارد که قیمت هر برگه از
این نماد از  ۸۰هزار و  ۶۳۵تومان در معامالت
دیروز ( ۱آذر) به  ۷۷هــزار و  ۸۳۷تومان در
معامالت امروز ( ۲آذر) کاهش یافت.
گفتنی اســت همــه نمادهای امــروز اوراق
تسهیالت مسکن کاهشــی (هر چند اندک)
بودند که سبب شد تا تابلوی امروز این گروه،
قرمزپوش شود.

یک کارشناس بازار سرمایه
گفت:براساسپیشبینیهای
صورت گرفته آذرماه شرایط
مثبتی در انتظــار معامالت
بورس است ،البته باید بازار به
تعادل برسد تا سهامداران با تحلیل منطقی اقدام به خرید
و فروش سهام کنند.
به گزارش ایرنا بهزاد صمدی افزود :بازار ســهام بعد از
تجربه صعود پرشــتاب و ورود شاخص بورس به کانال
 ۲میلیون واحد به یکباره وارد مرحله فشار عرضه شد
و شــاخص کل تا کانال یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد
پایین آمد.
وی اضافه کرد :واقعیت اینکــه در ادامه روند اصالحی
شــاخص بورس ،ســهامداران به دلیل وجود برخی از
خوشبینیهامانندحمایتحقوقیهاوحمایتصندوق
توسعه ملی از بازار در انتظار بازگشت رشد بودند اما به
دلیل نیاز بازار به اصالح ،برای مدتی طوالنی شاهد روند
منفی در بازار بودیم.
وی به عوامل تاثیرگذار در بازگشت روند صعودی بازار
تاکید کرد و افزود :در ابتدا انتشــار خبر انتقال پول از
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
توانست تا حدودی در روند بازار تاثیرگذار باشد و از شتاب
هیجان موجود بکاهد.
صمدی ادامه داد :در کنار خبر تامین مالی از صندوق
توســعه ملی ،موضــوع کاهش ســود ســپرده بین
بانکی به کمتــر از  ۲۰درصد ،افزایــش وجه تضمین
اعتبار بــه  ۳۵درصد ،کاهش زمان پیشگشــایش به

 ۱۵دقیقه و مشخص شــدن نتیجه انتخابات امریکا از
دیگر عواملی بودند که به شدت بر روند بازار تاثیرگذار
بودند و زمینه روند صعودی شــاخص بورس در بازار را
فراهم کردند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :حمایتهای
صورت گرفته از سوی رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد
از بورس در بازگشت بازار از محدوده یک میلیون و ۲۱۳
هزار واحد بیتاثیر نبوده است.
وی با بیان اینکه معامالت بورس به لحاظ تکنیکالی به
محدوده اشباع فروش رســیده و از آمادگی الزم برای
بازگشــت به صعود برخوردار است ،گفت :از یک هفته

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت عمــده افزایش تورم و قیمتها را
ناشی از افزایش هزینهها دانست و به بررسی علل آن پرداخت.
به گزارش ایسنا ،فرهاد دژپسند در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد:
در هفت ماهه اول ســال گذشــته  ۲۷هزار میلیارد از منابع تنخواه
استفاده کردیم اما امســال  ۱۲هزار میلیارد تومان استفاده کردیم.
روش تامین مالی از طریق مراجعه مســتقیم به مردم معادل ۱۱۷
هزار میلیارد تومان بوده که  ۹۰هزار میلیارد تومان آن از فروش اوراق
خزانه بوده است .بودجه کشور تاکنون به گونهای مدیریت شده است
که هشــدارها و اخطارهایی که پیش از این زده میشد ،نتیجه نداد.
همچنین ،در هفت ماهه امســال  ۳.۸میلیارد دالر سرمایه گذاری
خارجی جلب شده است.
وی درباره دلیل افزایش تورم ،افــزود :در دورههای مختلف افزایش
تورم علل متفاوتی داشته اســت .علت عمده را باید ناشی از افزایش
هزینه دانست ۷۰ .تا  ۸۵درصد واردات مربوط به کاالهای واسطهای،
مواد اولیه بوده اســت که وقتــی قیمت این قبیل کاالهــا متاثر از
افزایش قیمت ارز افزایــش مییابد این افزایش در پروســه تولید
مینشــیند و قیمت کاالهــای تولید شــده را زیــاد میکندکه به
دلیل دالریزه بــودن اقتصاد ایــران متاثر از آن قیمــت کاالها نیز
افزایش مییابد.

گذشته اندیکاتور شاخص ،قدرت نسبی شاخص کل را
شکست که این موضوع اتفاق مهمی بود و باعث افزایش
تقاضا در بازار شد.
صمدی روند معامالت بــورس در آذرماه را پیشبینی
کرد و گفت :پارامترهای بنیادی و تاثیرگذار بر معامالت
بورس در وضعیت بسیار مناســبی قرار دارند که این
موضوع میتواند سیگنال مناسبی برای بازار و تداوم روند
صعودی شاخص بورس باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت :قیمت برخی از
محصوالت جهانی به خصوص مس در دو روز گذشته به
دلیل رشد  ۱۷۰دالری توجهات را به سمت خود جلب

دلیل رشد تورم افزایش هزینه هاست
تاکنون  ۴درصد از صندوق توسعه ملی برداشت داشتهایم
وزیر اقتصاد ادامه داد :فاصله گرفتــن از دالریزه بودن اقتصاد ایران
منوط به توسعه شرکتهای دانش بنیان و ایفای نقش محوری آنها
در اقتصاد است .یکی از برنامههای ما برای جهش تولید بهبود فضای
کسبوکار است با اقداماتی که در زمینه کاهش زمان ثبت شرکتها
انجام دادهایم اکنون فردی را داشتیم که در عرض  ۲۰دقیقه شرکت
خود را ثبت کرده است.
دژپسند با اعالم اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی تاکنون  ۴درصد
بوده اســت ،گفت :در شــرایط کرونا بنگاهها با کمبود تقاضا مواجه
هستند که کمک بانکها به آنها برای تامین اثر انبساطی دارد و اگر
بانکها کمک نکنند ،تولید افت میکند که این امر تاثیرات خود را بر
میزان نقدینگی خواهد گذاشت .در سال گذشته  ۲۶۰هزار میلیارد
تومان از بورس تامین مالی کردیم که در شش ماهه اول امسال ۳۲۰
هزار تامین مالی صورت گرفت .نقدینگی تا جایی که امکان داشت
کنترل شــد درحالیکه گفتههایی مبنی بر ابرتورم مطرح بود ،این
اتفاق رخ نداد.
خصوصی سازی  ۶هزار میلیاردی در سال گذشته
وی افزود :فروش اوراق خزانه به معنای بدهــکار کردن دولتهای

کرد ،قیمت این محصول همچنان در روند صعودی قرار
دارد که به نظر میرسد در میانمدت شاهد تداوم روند
آن باشیم.
وی افزود :قیمت محصوالت پتروشیمی همچنان در
روند صعودی قرار دارد که این موضوع به طور قطع تاثیر
بسزایی در روند تولید و فروش شرکتها خواهد داشت
و در بورس کاال نیز همچنان روند فروش شرکتها به
صورت صعودی دنبال میشود.
صمدی به گزارش مطلوب  ۶ماه شرکت ها و سودهای
محقق شده اشــاره کرد و گفت :دالر نیمایی همچنان
در محــدوده  ۲۵هزارتومان قراردارد کــه می تواند به
عنوان عامل مهمی در روند سودســازی شرکتهای
دالری باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :تولید و فروش
شــرکتها همچنان در روند خوبی قرارداد که باعث
میشود خوشبینیها نسبت به گزارش فصل پاییز نیز
مانند دو فصل نخست سال جاری باشد.
وی گفت :انتظــار میرود با توجه بــه بهبود وضعیت
تکنیکالی شاخص بورس بعد از یک اصالح کوتاهمدت
شــاهد ایجاد تعادل در معامالت بازار باشیم که به نظر
میرسد با تثبیت پارامترهای بنیادی ،شاخص بورس در
آذر ماه به روند صعودی بازگردد.
به گزارش ایرنا ،شاخص بورس از ابتدای سال جاری وارد
مدار صعود شد و تا نیمه مرداد به باالی  ۲میلیون واحد
رسید .از آن زمان شاخص بورس وارد اصالح شد تا یک
میلیون و  ۲۰۰هزار واحد پایین آمد.
با توجه به فاکتورهای مثبت داخلی و بین المللی از هفته
گذشته بورس صعودی شــد و انتظار می رود این روند
صعودی ادامهدار باشد.

بعدی نیست؛ زیرا درآمد ناشی از آن صرف امور زیر بنایی و مواردی
چون آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،حراست از مرزها و  ...میشود
که ارتباطی با یک دولت و جناح خــاص ندارد .ضمن اینکه تا کنون
نه تنها حتی یــک ریال بدون مجوز قانونی ،اوراق فروخته نشــده و
بازپرداخت اوراق خزانه یک روز به تعویق نیفتاده است .سال گذشته
 ۶هزار میلیارد تومان خصوصی انجام دادیم که در شــش ماهه اول
سالجاری معادل  ۳۲هزار میلیارد تومان درآمدزایی از طریق واگذاری
داراییها داشتهایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد :شرایط اقتصاد ایران به گونهای است که توجه
به بازار سرمایه اجتناب ناپذیر است .تحلیل بازار سرمایه باید به دور از
حواشی سیاسی باشد و همه انواع بازارهای سرمایه محور باید محیط
آرامش بخشی داشته باشند .بازار سرمایه فرهنگ مقابله با فرهنگ
نفتی است .دولت به حمایت و تقویت از بازار سرمایه همیشه نیاز دارد.
متغیر غالب و علت تام برای بازار سرمایه نداریم و اعتماد به این بازار
دارد کم کم برمیگردد.
دژپسند افزود :اینکه گفته میشود ســازمان بورس بر وضعیت بازار
سرمایه نظارت نمیکند ما بسیاری از اخبار را رسانهای نمیکنیم که
بسیاری از مدیران عزل شدند و برخی جریمههای  ۵۰تا  ۶۰میلیونی
پرداخت کردند .اوراق تبعی حمایت قاطع از سهامدار است.

اجرای دور جدید سیاستهای حمایتی

در حالی پرداخت یارانه  ۴۵هــزار و  ۵۰۰تومانی
در آستانه یازده سالگی است که در شرایط کنونی
به دلیل بحران ناشی از شــیوع کرونا چهار یارانه
متفاوت در کشور پرداخت میشود.
ســال  ۱۳۸۹بود که دولت احمدینژاد با هدف از
میان بردن یارانه پنهان در اقتصاد و رقابتی کردن
اقتصاد کشور نسبت به اصالح قیمت بنزین و سایر
فرآوردههای ســوختی اقدام کــرد و مقرر نمود با
هدف جبران این افزایش قیمــت ماهانه  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومان به هر ایرانی پرداخت گردد .هر چند
سایر اهداف پیشبینی شده نظیر حمایت از تولید
و ارتقای سیستم بهداشت و درمان و  ...هیچ کدام
نتوانســت در قالب طرح اصالح ســاختار یارانهها
اجرایی شود و این طرح به پرداخت یارانه نقدی به
شهروندان ایرانی تقلیل یافت اما در عمل به تدریج
یارانههای پنهان نیز به اقتصاد بازگشت و شرایطی
پیچیدهتر از قبل حکمفرما شد.
در سالهای گذشته بارها تالش هایی باری حذف
برخورداران از فهرست یارانهبگیران اجرایی شد اما
در عمل نزدیک به  ۶۰میلیون نفر از جمعیت ۸۴
میلیون نفری ایــران از یارانههای نقدی برخوردار
میشوند.
در طــرح هدفمنــدی یارانههــا دوره پرداخت
یارانه نقدی  ۵سال پیشبینی شــده بود اما حاال
یارانههــای  ۴۵هــزار و  ۵۰۰تومانی در آســتانه

دو یارانه جدید را چه کسانی میگیرند؟

عبور از ده ســالگی اســت .از سال گذشــته اما با
اجرای دور جدید سیاست اصالحی قیمت بنزین،
دولت یارانهای تحــت عنوان یارانه معیشــتی را
برای  ۶۰میلیون نفــر از جمعیت ایــران در نظر
گرفت تا جبرانــی برای افزایش هزینــه بنزین از
هزار تومان به ســه هزار تومان باشــد .یارانههای
معیشتی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سال
گذشته به این شــرح تعیین شــد .به خانوارهای
تک نفــره  ۵۵هزار تومــان ،دو نفــره  ۱۰۳هزار
تومان ،سه نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهارنفره ۱۷۲
هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر ۲۰۵هزار تومان
پرداخت میشود.
به این ترتیب خانوارهای مشــمول یارانه در کنار
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان مبلغ یارانه نقدی ،از یارانه
معیشتی برابر با ارقام اعالمی بهره مند میشوند.
هر چند مجلس شورای اسالمی با تصویب طرحی
دولت را مکلف بــه پرداخت یارانــهای  ۱۲۰هزار
تومانی به  ۶۰میلیون نفــر از جمعیت ایران کرده
است اما پرداخت یارانه به آســیب دیدگاه کرونا،
پیش از این نیز سابقه دارد.
دولت در ابتدای ســال جاری برای ســه میلیون
نفر بر پایه بعد خانوار یارانــهای بین  ۲۰۰تا ۶۰۰
هزار تومان در طی چهارماه پرداخت کرد .در عین
حال خانوارهای یارانه بگیــر پیشتر یک میلیون
تومان تســهیالت قرض الحســنه دریافت کردند

و بازپرداخت این تســهیالت از محــل یارانه انها
محاسبه میشود.
حاال اما مجلس دولت را مکلف کرده است تا پایان
اسفند یارانهای  ۱۲۰هزار تومانی برای دهکهای
پایین و  ۶۰هــزار تومانی برای ســایر دهکها در
نظر بگیرد.
طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شده است نسبت
به تأمین و پرداخت یارانــه اعتبار خرید به هر فرد
ایرانی شناسایی شــده در طرح معیشت خانوار به
تعداد حداقل شــصت میلیون نفر(ازطریق واریز
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرســت خانوار به
مبلغ یک میلیون و دویســت هزار ()۱.۲۰۰.۰۰۰
ریال برای هر یک از افراد ســه دهک اول از جمله
افراد تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی،
سازمان بهزیستی ،رزمندگان معسر و افراد با درآمد
کمتر از حداقل حقوق و دســتمزد و مبلغ ششصد
هزار ( )۶۰۰.۰۰۰ریال برای هر یک از افراد ســایر
دهکهای مشمول فوقالذکر اقدام نماید.

یارانه از نوع چهارم
در حالی که مقدمات پرداخــت این یارانه در حال
تدوین اســت ،دولت نیز یارانهای برابر با صد هزار
تومان برای  ۳۰میلیون نفر از جمعیت نیازمند ایران
تدارک دیده است.دهکهای پایین درآمدی  ،زنان
سرپرست خانوار ،افرادی که تحت پوشش کمیته

اداد و بهزیســتی هســتند از این یارانه برخوردار
میشوند.
این یارانه به مــدت  ۴ماه به ســی میلیون نفر از
جمعیت کشــور پرداخت میشــود و در کنار این
یارانــه دور دوم پرداخت وام قرضالحســنه یک
میلیون تومانی بــرای  ۱۰خانــوار یارانهبگیر نیز
اجرایی خواهد شد.
بر این اســاس ،برای خانوار یک نفره که  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومان یارانه نقــدی ۵۵ ،هزار تومان کمک
معیشتی و  ۱۰۰هزار تومان کمک بالعوض کرونا
دریافت میکند در مجموع تا پایان ســال هر ماه
حدود  ۲۰۰هزار و  ۵۰۰تومــان پرداخت خواهد
شد.با اجرایی شدن مصوبه مجلس این یارانه بین
 ۶۰تا  ۱۲۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این اقدامات با هدف جبران بخشی از آسیبهای
ناشــی از شــیوع کرونا برای خانوارهایی که کم
برخوردار هستند ،در دستور کار قرار گرفته است.
شیوع کرونا نه فقط اقتصاد ایران که اقتصاد جهان
را با بحرانی ادامــه دار و زیانی هنگفت روبرو کرده
است .بسیاری از افراد در سراسر جهان شغل خود را
به واسطه شیوع کرونا از دست دادهاند و این بیماری
نقشی موثر در گسترش فقر داشته است.
پیشبینی بودجه خاص برای صندوق بیمه بیکاری
با هدف پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان نیز از
جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت :با
ال بر میگردد؛ االن دالل سود میبرد و
عرضه خودرو در بورس کاال ورق بازار کام ً
خودروساز ضرر میکند و دست مصرف کننده واقعی از خودرو کوتاه است .اما با
اجرای این طرح خودروساز سود میکند ،دست دالالن کوتاه میشود و مصرف
کننده واقعی هم راحتتر میتواند به خودرو برسد.
امیرحسن کاکایی در گفتوگو با ایلنا در مورد عرضه خودرو در بورس کاال اظهار
داشت :شرایط فعلی صنعت و اقتصاد کالن ما عادی نیست ،عرضه خودرو در
بورس هم برای یک حالت عادی مناسب نیست .در هیچ کجای دنیا خودرو را در

بورس عرضه نمیکنند ولی در شرایط فعلی ما مجبور به چنین کاری هستیم.
وی افزود :در دو و نیم سال گذشته قیمت خودرو را در کارخانه سرکوب کردند
تا قیمت ثابت بماند ،اما به علت همین سرکوب یک حاشیه بازار سنگین با ۵۰تا
 ۲۰۰درصد سود برای کسی که خودرو را از کارخانه خریده و در بازار به فروش
میرساند ،ایجاد شود .این باعث شده که خودروسازان به شدت آسیب ببینند
بنابراین سیاستگذار مجبور است تا از سویی به خودروساز آسیب نزند و از سوی
دیگر دست دالالن کوتاه شود .کاکایی در ادامه تصریح کرد :یکی از راههای پیش
رو این است که خودرو در بورس کاال عرضه شود ،فرض کنید یک خودرو در

کارخانه  ۱۰۰میلیون و در بازار  ۳۰۰میلیون به فروش میرود ،کسی که در این
قرعهکشی شرکت کرده و برنده شده چیزی حدود  ۲۰۰درصد سود میکند،
بنابراین سرمایهها به این سمت میآید و داللی شکل میگیرد .درحال حاضر
تنها سرمایهگذاری به این شکل بوده و آن هم نوعی التاری است .اما در بورس
کاال برای همین خودرو اول ۳۰۰میلیون تومان پیشنهاد شده ،چراکه در بورس
کاال قیمت از طرف خریدار پیشنهاد میشود ،وقتی خودرو به بازار میرود نهایتاً
تا ۳۲۰میلیون تومان فروش میرود .دیگر سود ۲۰۰میلیون تومانی وجود ندارد
در روزهای بعد پیشنهادات ۳۰۰میلیون هم پایینتر میآید.

استان ها

پیامتقدیروتشکرمدیرعامل

در پی کســب  2رکورد جدید تولید در چادرملو،
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات
مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ارسال
پیامی از خدمات و تالش های شبانه روزی مدیران
و پرسنل تالشگر مجتمع های معدنی و صنعتی
چادرملو تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام با این شرح است.
کسب رکورد قابل توجه تولید  1میلیون و 104
هزارو  500تن کنسانتره ســنگ اهن و  94هزار
 386تن شــمش فــوالدی در آبانماه امســال،
همزمان با ســال جهش تولیــد ،نتیجه تالش و
ممارست شــما یاران و همراهان جبهه تولید و
صنعت ،اعــم از مدیران ،پیمانــکاران ،نیروهای
فنی،خدماتی،پشتیبانی ،بهره برداری،کارگران
و کارمندان خطوط استخراج و تولید کنسانتره و
شمش فوالد ،در مجتمع های معدنی و صنعتی
چادرملو و حاصل همدلی و پشتکار و توان مضاعف
همه عزیزان بوده است .از این رو بر خود وظیفه می
دانم از تمامی پرسنل تالشگر در شرکت چادرملو
تقدیر و تشکرنمایم .بی شــک پاداش واقعی این
خدمات بی شائبه آنهم در بدترین شرایط بحرانی
ناشی از فراگیر شدن ویروس کرونا و نیز تحریمهای
ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اســامی
ایران ،نزد خداوند منان محفوظ بوده و بنده نیز
حسب برنامه های انگیزه بخش و تشویقی وعده
داده شده ،به تکلیف خود عمل خواهم نمود .امید
است این روحیه مجاهدت در ارتقای تولید و توسعه
اقتصادی میهن اسالمی در سایر واحدهای شرکت
نیز مشاهده و تداوم یابد.

بانک ها

سرمایهگذاری سپ در بزرگترین
شرکتنرمافزارفروشگاهی

شــرکت پرداخت الکترونیک ســامان در راستای
فعالیتهای شــرکت و بهمنظور توســعه خدمات
الکترونیکی خود در یکی از بزرگترین شرکتهای
نرمافزاری صنعت خردهفروشــی ســرمایهگذاری
کرد .به گزارش صدای بورس ،این شــرکت پس از
بررسیهای دقیق و شناسایی نیازهای بازار و برای
تکمیل و توسعه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک
51درصد از سهمالشرکه شرکت نرم افزاری کیان
نور رایانه را خریداری کرد .تالش سپ برای گسترش
خدمــات جدید ،نــوآوری در صنعــت پرداخت و
همچنین جذب نیروهای خالق ،جــوان و کارآمد
ایرانی برای پیشبرد اهداف حوزه پرداخت الکترونیک
نام آن را در این بازار شناخته شده کرده و حاال توانسته
با همکاری دو جانبه با شرکت نرمافزاری کیان ،نقش
خود را در صنعت خردهفروشی نیز تثبیت کند.

عدمحدنصابمجمععمومیعادی
بهطورفوقالعادهبانکآینده

نظر به محدودیت های مربوط به شرایط نامساعد
ویروس کرونا ،مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده بانک آینده در روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه
 1399برگزار ؛ الکن ،با توجه به عدم حضور بیش از
 50درصد سهامداران ،مجمع به حد نصاب قانونی
نرسید .دکتر مرادی ریاست هیات مدیره و رئیس
مجمعگفتپسازبهبودینسبیوضعیتکرونایی
کشور و با اطالع رسانی قبلی از طریق روزنامه های
کثیر االنتشــار بانک ،مجمع پیش گفته با اعمال
مالحظات مفاد ماده( )87اصالحیه قانون تجارت و
ماده( )52اساسنامه بانک برگزار خواهد شد.

کارمزدهای جدید خدمات بانکی
از اول آذر ماه اعمال میشود

نرخ کارمزدهای خدمات بانکی و خدمات الکترونیکی
بانکها طبق ابالغ بانک مرکزی از ابتدای آذر ماه تغییر
خواهد کرد .به گزارش روابط عمومی بانک توســعه
تعاون ،بانک مرکزی طبق ابالغیهای کارمزدهای جدید
خدمات بانکی و خدمات الکترونیکی بانکی را به تمامی
بانکهای کشور اعالم کرده و از ابتدای آذر ماه اعمال
میشود .نرخهای تعیینشده در ابالغیه بانک مرکزی،
حداکثر نرخهای قابل وصول از کاربران بانکی است و
بانکها برای خدمات خود نباید بیشتر از این میزان از
مشتریانشان کارمزد دریافت کنند.
بر اساس دستور بانک مرکزی ،نرخهای جدید خدمات
در بانک توسعه تعاون به شرح ذیل است:
صــدور انــواع کارت هوشــمند مغناطیســی و
اعتباری ۶۰،۰۰۰ریال ،صدور انواع کارت هدیه و بن
کارت و ۳۰،۰۰۰ ...ریال ،صــدور کارتهای مجازی
برای اشخاص حقیقی و حقوقی  ۳۰،۰۰۰ریال ،انتقال
وجه شتابی کارت به کارت و کارت به شبا  ۶۰۰۰ریال
تا مبلغ ده میلیون ریال و بــه ازای هر ده میلیون ریال
افزایش مبلغ باید  ۲۴۰۰ریال به کارمزد اضافه شود.
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ستاد تنظیم بازار در یک هفته دو بار قیمت لبنیات را افزایش داد

پراید 100میلیونی ،یعنی اقتصادمان مشکل دارد

افزایش قیمتلبنیات

هزینه های تولید دست کارخانجات برای ثبات قیمت ها را بسته است
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ســتاد تنظیم بازار در یک
هفته دو بار قیمت لبنیات
را افزایــش داد که همین
امر منجر به سوء استفاده
برخی از شرکتهای تولید
لبنیات شده است .در حالی ســتاد تنظیم بازار از
افزایش  40درصدی قیمت لبنیات خب داده است
که این اقالم از ابتدای ســال تاکنون چندین بار به
بهانه های مختلف مشــمول افزایش قیمت شده
اند .کارشناسان اقتصادی در نکوهش این اقدام بر
این باورند که دولت از سو اقدام به پرداخت کمک
معیشتی می کند که آن هم اگر به دست اقشار کم
درآمد برسد ،و از سوی دیگر اقالم خوراکی و ...را هر
روز گرانتر می کند.
بنابراین با گران شدن چندین باره لبنیات ،لبنیات
از سفره مردم حذف می شــود و این خود موجب
عدم خرید لبنیات و کاهش مصرف و موجب ضرر
و زیان باالی کارخانجات لبنیات وعدم خرید شیر

از دامداران وضرر دامداران خواهد شــد .دولت اگر
نتواند متناسب با تورم ،حقوق کارگران وکارمندان
را افزایش دهد ،قدرت خرید این اقشــار که بشدت
کاهــش یافته و موجــب حذف لبنیات از ســفره
اکثریت ایرانیان خواهد شد .از سوی دیگر بسیاری

از مسئوالن حذف قیمت گذاری دستوری و یارانه
از ابتدای زنجیره تولید و پرداخت مابه التفاوت ارز
دولتی و آزاد به خانوارها را راهی برای افزایش سرانه
مصرف می دانند.
بررســی های میدانی از سطح فروشــگاه ها نشان

می دهد که اختالف قیمت بطری شیر از یک برند
به برند دیگر گاها به  ۱۰هزار تومان می رســد که
این امر با واکنش شــدید خانوارها روبروســت ،اما
ســخنگوی انجمن صنایع لبنی اذعان می کند که
شرایط متفاوت تولید و ماندگاری باال علت اصلی این
اختالف قیمت است چرا که سازمان حمایت و ستاد
تنظیم بازار بر ۱۰قلم کاالی مشمول قیمت گذاری
به طور مداوم نظارت می کنــد و در صورت تخلف،
جرایم سنگینی برای واحدهای لبنی اعمال می کند.
 لیســت قیمت جدید محصوالت لبنی مشمولقیمت گذاری دولتی به شرح زیر است:
قیمت ماســت دو و نیم کیلوگرمــی دبه پرچرب
 24000تومان
قیمت ماســت دو و نیم کیلو گــرم دبه کم چرب
 21000تومان
قیمت شیر نایلون  5400تومان
قیمت پنیر  400گرمی کاپ  14500تومان
قیمت شیر بطری کم چرب  7100تومان
قیمت شیر بطری نیم چرب  7500تومان
قیمت شیر بطری  3درصد چربی  8500تومان
قیمت شیر کامل  8600تومان

تحمیل هزینه ها به تولیدکننده

محمدرضا بنی طبا ،سخنگوی انجمن صنایع لبنی

نه تنها در صنعت لبنیات بلکه در تمام صنایع کشور بخصوص صنایع رقابتی افزایش هزینه های تولید منجر به افزایش کاال می شود .به طور کلی با توجه به افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت شیرخام ،قیمت مصوب محصوالت لبنی نیز
افزایش یافت .افزایش هزینه های تولید نه از طمع تولیدکننده بلکه تابعی از شرایط اقتصادی کالن کشور است .نظام سیاست گذاری کشور با اتخاذ تصمیماتی موجب افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت کاال و خدمات برای مردم شده
است .بنابراین این هزینه ها به تولیدکننده تحمیل شده همانطور که افزایش کاال و خدمات به مصرف کننده تحمیل می شود .در این بین باید اشاره داشت که ده قلم کاالی ضرور خانوار در این بخش مشمول قیمت گذاری دولتی هستند که
 80درصد حجم تولید کارخانجات را به خود اختصاص می دهند 20.درصد مابقی کاالی ضرور مورد نیاز مردم نبوده و مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند .این در حالی است که صنعت لبنیات تا تیرماه 99هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته
و از تیرماه تا آبان ماه افزایش قیمت بنا بر مصوبه ستاد تنطیم بازار انجام شده که آن هم به دلیل هزینه های تولید است که بسیار بسیار افزایش یافته است.
از طرف دیگر شوک هایی نیز در این بین به صنایع از جمله صنعت لبنیات کشور وارد شد .به دلیل افزایش قیمت بنزین ،افزایش هزینه های حمل و نقل را داشتیم .حجم فشاری که در این 5ماه به دلیل افزایش هزینه های تولید به تولیدکننده
و دامداری وارد شد موجب شد تا تمام زنجیره تولید لبنیات تقاضای بررسی قیمت ها را داشته باشند .افزایش هزینه ها شامل افزایش 45درصدی قیمت شیرخام بوده است .بنابراین نظارت بر این قیمت های مصوب باید بر کل زنجیره صورت
گیرد و فقط بر محصول لبنی نباشد .یعنی باید قیمت شیرخام فروخته شده دامداران به کارخانه ها نیز توسط سازمان های ناظر بر بازار رصد شده و با هرگونه گرانفروشی برخورد شود.
افزایش قیمت بسته بندی ها را هم باید لحاظ کرد که  87درصد ،حمل و نقل  30درصد ،حق مسکن و حقوق کارکنان و ...بوده است .نباید انتظار داشت ،وقتی همه کاالها گران میشود ،قیمت شیر و لبنیات ثابت بماند ،امروز افزایش قیمت
محصوالت لبنی ارتباط مستقیم با تورم و افزایش هزینههای تولید مانند دستمزد کارگر ،بستهبندی ،حاملهای انرژی و  ...دارد .بنابراین اگر تولید کننده بخواهد با ضرر کاال را به بازار عرضه کند تداوم این ضرر منجر به تعطیلی کارخانه و از
دست رفتن اشتغال و کمبود کاال خواهد شد .دولت نباید در نظام عرضه و تقاضا دخالت کند و یارانه ای که قرار است به نهاده های دامی اختصاص پیدا کند به مصرف کننده اختصاص دهد.

نایب رئیس اتحادیه باغداران:

کاهش تولید علت اصلی گرانی میوه در بازار
شــادلو گفت :قیمت نهادههای تولید ،ماشین آالت و
نیروی انسانی تا  ۳برابر رشد داشته و هم اکنون افزایش
قیمت میوه مربوط به کاهش تولید است.مجتبی شادلو
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران از افزایش  ۳برابری
قیمت نهادههای تولید خبر داد و گفت :امسال قیمت
نهادههای تولید ،ماشین آالت و نیروی انسانی تا  ۳برابر
رشد داشته است ،در حالی که هم اکنون افزایش قیمت
میوه مربوط به کاهش تولید در بخش کشاورزی است.او
افزود :در بحث اقتصاد تولید ،تا حدودی افزایش قیمت
ناشی از کمبود است که این شرایط برای تولیدکننده
معقول نیست .شادلو ادامه داد :با وجود آنکه کار تولید
پر ریســک و طاقت فرساست ،اما شــرایط بازار برای
تولیدکننده معقول نیســت .به عنوان مثال در طول
امسال به جز ۲ماه اخیر که افزایش قیمت گوجه فرنگی
آغاز شد ،در اکثر مواقع کشاورزان به دلیل پایین بودن
قیمت و نبود مشتری قادر به جمع آوری گوجه نبودند.
نایب رئیس اتحادیه باغداران ،عرضه و تقاضا را مالک
قیمت گذاری محصوالت کشاورزی دانست و گفت:
گرچه تولید در برخی مناطق اندکی کاهش یافته است،

اما تحمیل برخی هزینههای تولید به تولیدکنندگان،
اختالف چشمگیر قیمت از مزرعه تا بازار را به همراه
داشته است.او ادامه داد :با وجود مشخص بودن قیمت
عمده فروشی ،دستگاههای نظارتی با اعمال نظارت از
سطح بازار باید از گران فروشی جلوگیری کنند ،چرا که
مغازه داران برحسب فاکتور باید سود مشخصی را لحاظ
کنند .شادلو با اشاره به دالیل گرانی گوجه فرنگی و پیاز
در بازار بیان کرد :قیمت برخی محصوالت جالیزی به
علت تغییر فصل در مهر به یکباره افزایش یافت که تا
عرضه انبوه محصول از مناطق گرمسیری این التهابات
ادامه دارد.نایب رئیس اتحادیه باغداران با تاکید بر این
مسئله که صادرات به عنوان یک امر متداول باید ادامه
یابد ،بیان کرد :با توجه به آنکــه بازارهای صادراتی به
سهولت به دست نیامدهاند ،صادرات باید به طور مداوم
استمرار یابد.
او از کاهش تولید سیب و پرتقال خبر داد و گفت :امسال
شرایط جوی تا حدودی تولید پرتقال و سیب درختی را
تحت تاثیر قرار داد ،اما با همه تفاسیر تولید عالوه بر نیاز
داخل جوابگوی بازار صادراتی خواهد بود.

آشفته بازار صادرات سیب زمینی

با گذشت چند روز از زمان آغاز صادرات سیب زمینی
به کشــور عراق ،خبرها حاکی از تکرار آشفتگی بازار
صادراتی برای این محصول در مرزهای خروجی کشور
همانند آنچه برای گوجه فرنگی اتفاق افتاده است .این
آشفتگی موجب شده عراقیها دســت باال را داشته
باشند و محصول را ارزان خریداری و به  ۵برابر قیمت
بفروشند .واردات ســیبزمینی به عراق از  ۲۶آبان
آزاد شــد .طی توافقاتی که با طرف عراقی شده است
سهم مشــخصی برای صادرات هر یک از انواع میوه و
ترهبار به این کشور در نظر گرفته شده ،اما گزارش از
مرزها حاکی از آن بود که تعدادی کامیون با بار سیب
زمینی چند روز قبل از آزادی واردات ،پشــت درهای
عراق مستقر شــده و تعداد زیادی نیز در راه هستند.
کارشناسان هشدار دادند اگر این شرایط مدیریت نشود
مشابه آنچه بر سر بازار صادرات گوجه فرنگی آمد در
انتظار سیب زمینی است .آنها ازدحام کامیونها با بار
سیب زمینی در مرزها را دادن میدان به تجار و دالالن

عراقی توصیف کردند که میتواند دســت باال را برای
تعییننرخبهآنهابدهدکهنتیجهآنزیانتولیدکننده
داخلیاست.محمدرحیمنیازی،سخنگویانجمنملی
سیب زمینی ایران،گفت :در حال حاضر شاهد هجوم
صادرکنندگان ،دالالن و تولیدکننــدگان به مرزها
برای صادرات سیب زمینی هستیم که میتواند آنچه
برای گوجه فرنگی اتفاق افتــاد را برای این محصول
رقم بزند.وی ادامه داد :هجوم به مرزها برای صادرات
سیب زمینی در حالی است که خروج محصول از مرزها
به کندی انجام میگیرد.به گفته نیازی؛ حجم باالی
ارســال محصول به مرزها و کندی خروج آن موجب
انباشت در خط مرزی شده و میدان را به تجار و دالالن
عراقی داده تا آنچنان که میخواهند جوالن دهند .وی
افزود :عراقیها از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و
محصول را با کمترین قیمت خریداری میکنند.نیازی
قیمت خرید هر کیلوگرم سیب زمینی در مرزها را ۱۰
تا  ۱۵سنت عنوان کرد.

تاخت و تاز قیمت ها در بازار اجاره

خواستار لغو ابالغ پذیرش ۶۰درصدی مسافر در هواپیماها هستیم
دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی گفت :با توجه
به ممنوعیت ورود مسافران کرونایی ،درخواست لغو
ابالغ اســتفاده از ظرفیت  ۶۰درصدی ناوگان هوایی
را ارائه دادهایم.مقصود اســعدی سامانی دبیر انجمن
شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه تمامی ایرالینها
موظف به رعایت افزایــش  ۱۰درصدی قیمت بلیت
هواپیماها هســتند ،گفت :هیچ ایرالینی حق ندارد
بیش از  ۱۰درصد نرخ بلیتهای خود را افزایش دهد و
در صورت مشاهده این تخلف با آنها برخورد میشود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی همچنین درباره
پرداخت تسهیالت کرونایی به شرکتهای حملونقل
هوایی هم گفت :برخی از شرکتهای هواپیمایی این
تسهیالت را دریافت کردهاند و برخی هم هنوز به دلیل
مشکل سند و فرایند بانکی این تسهیالت را دریافت
نکردهاند.او با بیان اینکه تمامی ایرالینها موظف به
رعایت ظرفیت  ۶۰درصدی هستند ،افزود :هم اکنون
هیچ مسافر کرونایی که تست pcrاو مثبت شده باشد،
اجازه اخذ بلیت و حق سوار شــدن به ناوگان هوایی
کشور را ندارند.
دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه با
اجرایی شدن این طرح هیچ مسافر کرونایی حق سوار
شــدن بر ناوگان حملونقل هوایی را ندارد ،افزود :با
اجرا شدن این طرح به ســازمان هواپیمایی کشور و
وزارت راه وشهرسازی اعالم کردهایم که این ابالغیه
لزوم استفاده از  ۶۰درصد ظرفیت هواپیماها را بردارند

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل اراک گفت:
قیمت هــای فعلی در بــازار خودرو یا مســکن و ...
هیچکدام واقعی نیستند ،قیمت باالی  ۱۰۰میلیون
تومانی پراید نشان از وجود مشکل در اقتصاد کشور
دارد.ولی اله بیرقی با بیان اینکه نمایشگاههای خودرو
جزو مشاغل گروه دو بوده و از روز یکم آذر به مدت دو
هفته تعطیل هستند ،اظهار کرد :بازار خودرو نسبت
به یک ماه گذشته با ریزش قیمت و همچنین ریزش
معامالت مواجه شده به طوری که تعداد معامالت در
اراک حدود  ۷۰درصد و قیمت ماشین های داخلی
بسته به نوع ماشین بیش از  ۲۰درصد کاهش داشته
است .وی افزود :در یک بازه زمانی حباب شدیدی در
بازار خودرو ایجاد شــد که در این مدت کمی از این
حباب کاسته شده ،از طرفی شرکت های خودروساز
ثبت نام و عرضه خودرو به قیمت کارخانه را آغاز کردند
که این موارد سبب کاهش قیمت ایجاد شده در بازار
خودرو شد .اگر این کارخانجات در گذشته این اقدام
را انجام میدادند عرضه و تقاضا بهم نمیخورد و بازار
خودرو و قیمت ها به وضعیت امروز نمیرسید.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل اراک اضافه
کرد :همچنین از طرفی انتخابــات آمریکا نیز بر این

بازار تاثیر داشت در حالی که این انتخابات نباید بر بازار
خودروی داخلی تاثیر داشته باشد.بیرقی ادامه داد:
با توجه به تجربیات گذشته ،وقتی قیمت محصولی
افزایش پیدا کند به سختی به حالت قبل باز میگردد،
اما پیش بینی می شود در صورتی که اقتصاد کشور
بهبود پیدا کند میتوان به بهبود بازار خودرو نیز امیدوار
بود چراکه قیمت های فعلی در بازار خودرو یا مسکن و
 ...هیچکدام واقعی نیستند ،قیمت باالی ۱۰۰میلیون
تومانی پراید نشان از وجود مشکل در اقتصاد کشور
دارد .وی بیان کرد :در حال حاضر فروشندگان واقعی
خودرو در بازار وجود دارند و توصیه میشــود پیش
از اینکه تنش جدیدی در بازار ایجاد شود خریداران
واقعی ،خرید خود را انجام دهنــد .نمی توان پیش
بینی دقیقی از آینده این بازار داشت ،اما در حال حاضر
فروشندگان ماشین های خود را با قیمتی کمتر نسبت
به یک ماه گذشته بر ای فروش عرضه می کنند.رئیس
اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل اراک گفت :واردات
خودرو تاثیری در بازار خودروهای داخلی ندارد ،اما
در خودروهای هم ردیف خود میتواند تاثیرات خوبی
داشته باشــد همانگونه که در حال حاضر نیز قیمت
ماشین های خارجی با افت مواجه شده است.

اجاره بها در یک سال گذشته  ۲۸.۲درصد رشد کرد

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی

چرا که این محدودیتها خــود باعث کاهش حجم
مسافر شده و بسیاری از پروازها با ظرفیتهای خالی
مسافران را جابهجا میکنند .سامانی با بیان اینکه ایجاد
محدودیتها و افزایش شیوع ویروس کرونا باعث شده
که حجم مسافران کاهش یابد و این خود زمینه ساز لغو
تعداد زیادی از پروازها است ،افزود :زمانی که اطمینان
حاصل میشود که هیچ مسافر کرونایی سوار هواپیما
نمیشــود ،بنابراین لزومی برای رعایت حد ظرفیت
تعیین شده نداریم.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
با بیان اینکه تعداد بسیار زیادی از پروازهای داخلی لغو
شــدهاند و این موضوع خود باعث وارد شدن آسیب
بسیار زیادی به ناوگان حملونقل هوایی کشور شده
است ،افزود :امیدواریم با اجرای درست محدودیتهای
حملونقلی شاهد کاهش و قطع زنجیره شیوع ویروس
کرونا در کشور باشیم.براساس این گزارش اجرای طرح
ممنوعیت ورود مسافران کرونایی به بخش حملونقل
هوایی و ریلی نقش موثری در کاهش زنجیره انتقال
این ویروس دارد ولی هنوز بسیاری از مسافران هستند
که تســت کرونا ندادهاند اما ممکن است ناقل باشند
و ورود آنها خود باعث شــیوع ویروس شود ،بنابراین
همچنان رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از
ماسک و دستکش در این زمینه بسیار ضروری است .از
سوی دیگر هنوز بسیاری از ناوگان حملونقل جاده ای
به دلیل آنکه هنوز به سامانه دولت الکترونیک متصل
نشدهاند قادر به اجرای این طرح نیستند.
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گــزارش مرکز آمار نشــان
می دهد خانوادههای ایرانی
در آبان ســال جاری نسبت
به آبان ســال گذشته حدود
 ۲۸.۴درصد هزینه بیشتری
بابت مسکن پرداخته اند .از آبان سال گذشته تا ماه پیش،

اجارهبها برای خانوادههای کشور افزایشی ۲۸.۲درصدی
داشته است .رشد نزدیک به  ۴۰درصدی قیمت مسکن
درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در۱۲ماهه سال
 ۱۳۹۸کمتر از  ۳۷درصد بوده است .این رشد نجومی
قیمت مسکن بدین معنی است که خانوارها تنها درطول
این چهارماه بیش از  ۴۰درصد از قدرت خرید خود در
بازار مسکن را از دست دادهاند و از آنجایی که هزین ه اجاره
بها در پایتخت برای نیمی از مردم و در شهرستانها یک
سوم جمعیت که اجاره نشین هستند بیش از  ۶۰درصد

سبد خانوار را شامل میشود میتوان نتیجه گرفت که
سفر ه اجاره نشینهای با حقوق و درآمد ثابت که حدود
 ۱۵درصد در سال جاری افزایش حقوق و دستمزد داشته
اند تقریبا نصف شده است.
متوسط قیمت مسکن در شــهر تهران در شهریور ماه
 ۱۳۹۹حدود ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده است که
نسبت به ماه مشابه در سال ،۱۳۹۸حدود صد درصد رشد
داشته است .این افزایش قیمت ،بر افزایش نرخ اجارهبها
نیز تاثیرگذار بوده است؛ بهطوری که ،براساس آمارهای

موجود ،متوســط اجار ه ماهانه بهعالو ه  ۳درصد ودیع ه
پرداخت برای اجار ه یک مترمربع زیربنای مسکونی در
بهار  ۹۹در شــهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  ۴۰درصد رشد داشته و این درحالی است که نرخ
اجارهبها با تاخیری زمانی نسبت به نرخ خرید و فروش
مسکن افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین میتوان انتظار
افزایش روزافزون اجاره خانهها را داشــت .البته با این
وجود ،اما نسبت رهن به خرید در باالترین سقف تاریخی
خود به سر میبرد.

عرضه مسکن استیجاری در فضای رقابتی

محمود فاطمیعقدا ،کارشناس مسکن

با توجه به شرایط اقتصادی در کشور و مشکالتی که از سال گذشته تا به امروز هر روز بیشتر می شود روند افزایش اجاره بها روندی طبیعی است .از سال گذشته تا به امروز افزایش قیمت ها را در مصالح ساختمانی به صورت خیلی
چشمگیر داشته ایم .از طرفی دیگر تعرفه های آب ،برق ،گاز و ...گران شده اند ،دستمزدها افزایش یافته که به طور طبیعی بر افزایش قیمت ها در بازار مسکن و اجاره بها تاثیرگذار خواهد بود .هزینه های زندگی در شرایط فعلی با تورم
مواجه است و به همین دلیل به رشد هزینه ها در بازار اجاره بها هم تاثیر گذاشته است .رویه رو به رشد هزینه های زندگی در کشور دلیل افزایش نرخ اجاره بها است .در این بین هرچه مسکن بیشتر عرضه شود و از طرفی دیگر رشد
واگذاری مسکن اجاره ای را با ایجاد بازار رقابتی داشته باشیم می توانیم به تعدیل قیمت ها در بازار مسکن امیدوار باشیم .اما با ادامه این شرایط و کمبود مسکن ،رشد اجاره نشینی و افزایش نرخ ها پیش روی ماست.
متاسفانه طرح ودیعه مسکن هم نمیتواند مشکل بازار اجاره را حل کند .اکنون مشکالت بیشماری در بخش مسکن وجود دارد .حتی اگر این طرح درست اجرا شود و در روند پرداختها مشکلی به وجود نیاید و مورد سودجویی عدهای
قرار نگیرد باز هم در کاهش نرخ اجاره و یا حل مشکل مستاجران نمیتواند موثر باشد.
اما در خصوص امکان اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و آثار آن در بازار مسکن باید اشاره کنیم که یکی از راههای کنترل قیمت مسکن و اجارهبها افزایش عرضه در این بازار است .اخذ مالیات از خانههای خالی هم میتواند اهرم
فشاری برای عرضه این خانهها در بازار شده و ضمن افزایش عرضه منجر به تعادل در قیمت خرید و فروش مسکن و اجار ه بها باشد و این قانون باید زودتر از اینها اجرا میشد .البته تحقق این امر بستگی به نحوه اجرا دارد و اگر قانون
به صورت مرتب و دقیق اجرا شود ،آثار آن پایدار خواهد بود و حوزه ساخت و ساز و اجاره ساماندهی میشود.
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کاهش قیمت دالر ،طال ،سکه و خودرو پس از یک روز توقف آغاز شد

اخبار

عقبنشینی قیمتهادربازارارزوطال

شبنیانرویتابلوهایبورسهستند
 ۴۰شرکتدان 

سرمقاله

مقصر اصلی گرانی ها

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

فاکس88260447 :

روزنامه کسب و کار 88261037 :

قیمت ها در بازارهای مختلف دارایی در حالی اعالم می شود که همه بازارها راکد است؛ اما صاحبان خودرو یا مسکن حاضر نیستند قیمت های خود را کاهش دهند .اگر معامالت انجام بگیرد و شاهد کاهش قیمت باشیم خیلی هم
عالی است؛ ولی بازارهای دارایی تا مطمئن نشوند که کاهش نرخ ارز به طور قطع صورت گرفته و باعث کاهش هیجانات شده ،عکس العملی نشان نمی دهند؛ یعنی در حال حاضر که دالر وارد کانال  25هزار تومان شده و می تواند
ریزش بیشتر هم داشته باشد ،بازارهای دارایی تعلل می کنند که ببینند چه اتفاقی می افتد؛ آیا واقعا قرار است دالر  25هزار تومان باشد و به کانال های پایین تر سقوط کند یا ممکن است به ناگاه اتفاقی بیفتد و دوباره رکورد 32
هزار تومانی سابق را تکرار کند .بنابراین صاحبان دارایی حاضر نیستند دارایی خود اعم از خانه ،زمین و خودرو را ارزان تر از گذشته بفروشند .تنها در صورتی که تا مدتی ارز در کانال کنونی بماند یا حداقل به جای روند افزایشی،
کاهشی باشد ما باید انتظار کاهش دارایی ها را داشته باشیم؛ یعنی کاهش قیمت در بازار مسکن و به ویژه خودرو ،لوازم خانگی و اجناس خارجی.
قضاوت کردن برای کاهش قیمت در بازارهای دارایی در حال حاضر زود است .بازار داشت خود را نشان می داد و راه سراشیبی را می پیمود؛ ولی بانک مرکزی اجازه نداد دالر از کانال  24هزار تومان پایین تر بیاید وگرنه می توانست
به راحتی انتظارات را برای دالر  20هزار تومان و پایین تر هم برقرار کند؛ ولی زمانی که دولت در بودجه ســال آینده دالر  4200تومانی را به  11500تومان تبدیل می کند ،دو برابر شدن نرخ آن در بازار آزاد دور از ذهن نیست و
حتی بیشتر از آن .این در حالی است که آمارهایی که در مورد کاهش قیمت مخابره می شود مربوط به اندک معامالتی است که صورت گرفته از سمت کسانی که پول نیاز داشته اند اما بقیه حاضر نیستند قیمت دارایی های خود
را کاهش بدهند .حتی به نوعی ممکن است معامالت صوری باشد.
بانک مرکزی می توانست خیلی بهتر بازارها را به سمت کاهش قیمت ببرد؛ یعنی اراده دولت هم باید در آن باشد .وقتی ما هر آن می شنویم که دولت اعالم می کند که «من می خواهم برای بحث معیشت  100هزار تومان یارانه به
خانوارها بدهم» به چه معناست؟ به این معناست که انتظار نداشته باشید که قیمت ها کاهش پیدا کند .به طور مرتب اخبارهای گرانی کاالها در بازار به گوش می رسد ازجمله «لبنیات هفته آینده افزایش قیمت دارد» ،این هفته
گفته اند که «الستیک گران می شود ».این موارد نشان دهنده این است که نتوانسته اند مسبب افزایش قیمت را بگیرند .پس ما باید شاهد ادامه گرانی ها باشیم.
وقتی با اعالم نتایج انتخابات آمریکا قرار شده که فردی را از آنجا بیرون کنند که خصومت شخصی با ایران داشته است ،این انتظار شکل گرفته که شاید آمریکا به برجام برگردد و ایران هم از این طرف بخواهد به میز مذاکره برگردد.
این در حالی است که ما داریم برعکس صحبت می کنیم .حرف ها خیلی متناقض است .می گویند تحریم ها اثری بر اقتصاد ما نداشته است و ما مشکل سوءمدیریت داشتیم .مسلما تحریم ها تاثیر داشته ولی در داخل عده ای
ماهیگیر داریم که از این آب گل آلود ماهی گرفته اند« .ایران خودرو» خودرو خود را مخفی می کند .فروشگاه های لوازم خانگی کاالهای خود را مخفی می کنند .در واقع هدفشان این است که بگویند بازار کمبود دارد و ما قطعه
نداریم .اگر آن را گران کنید شاید تولید زیاد شود .این موارد نشانه های این است که مردم نباید به کاهش قیمت دل ببندند .اما بانک مرکزی می توانست با مدیریت نرخ ارز و نگه داشتن نرخ آن روی  24هزار تومان به پایین ،مسیر
انتظارات را به سمت کاهش عوض کند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

آلبرت بغزیان ،اقتصاددان

تعداد سفرها مالک صدور مجوز تردد شبانه تاکسیهای اینترنتی است
عضو هیــات مدیــره اتحادیه کســب و کارهای
اینترنتی با اعالم اینکه مجوز فعالیت تاکسیهای
اینترنتی در ساعات ممنوعیت تردد کرونایی منتظر
نظر وزارت کشور است گفت :سفیرانی که تنها یک
یا  ۲سفر را در این ساعات قبول میکنند مشمول
این مجوز نخواهد شد.
رضــا الفتنســب در خصــوص مجــوز فعالیت
تاکســیهای اینترنتی در دوران محدودیتهای
جدید کرونایی گفت :ســاعت  7بعــد از ظهر روز
گذشــته ،نامهای را از اتحادیه تاکســیرانیهای
شــهری کشــور دریافت کردیم مبنی بــر اینکه
تاکســیهای اینترنتی باید اطالعــات ترددهای
خود از ساعت  21تا  4صبح را بهصورت روزانه اعالم
کنند .عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای
اینترنتی با بیان اینکه ایــن اطالعیه بالفاصله به
چندین شرکت اعالم شد ،افزود :ما در چند ساعت
گذشته توانستیم یک زیرســاخت حداقل ایجاد

کنیم و امیدواریم از فردا بتوانیم این اطالعات را در
اختیار وزارت کشور قرار بدهیم.
وی در انتقاد از عدم هماهنگی بین دســتگاههای
مختلف و ایجاد مشکالت در فعالیت تاکسیهای
اینترنتی گفت :متاسفانه همه کارها دقیقه نودی
صورت میگیرد و این خوب نیست ،اگر قرار است
کاری انجام شود حداقل  24ساعت قبل از اجرای
طرح دســتورالعملها را ابالغ کنند تا فایلهای
خواسته شــده آماده شــود .وی در ادامه افزود:
برخالف تصور اینکه فقط یکی دو شرکت در این
زمینه وجود دارد ،تعداد تاکسیهای اینترنتی در
کل کشور  60شرکت است؛ و تمام این شرکتها
باید خود را آمــاده کنند و امیدواریــم که با این
برنامهریزی که انجام شــده ما بتوانیم اطالعات را
هر چه سریعتر آماده و ارســال کنیم تا از جریمه
رانندگان تاکسیهای اینترنتی جلوگیری شود.
به گفتــه الفت نســب ،هنوز گزارشــی مبنی بر

جریمه شدن رانندگان تاکسیها در شب گذشته
به اتحادیه گزارش نشــده اســت ولی در صورت
دریافت چنین گزارشاتی ،اتحادیه کسب و کارهای
اینترنتی با اتحادیه تاکســیرانی شهری کشور و
همینطور وزارت کشور مکاتبات الزم را برای لغو
جرایم انجام خواهد داد.
عضو هیــات مدیــره اتحادیه کســب و کارهای
اینترنتی در مورد ســوء اســتفاده احتمالی افراد
معمولی از این امتیاز تاکسیهای اینترنتی برای
تردد بعد از ساعت  21:00گفت :قبل از اینکه این
طرح اجرا شود و در چند روز گذشته با تاکسیهای
اینترنتی صحبــت کردیم و مقرر شــد که تعداد
ســفرهای حتماً مالک قرار گیرد و کسی که تنها
یک یا  2ســفر را در این ســاعات قبول میکند
مشمول این مجوز نخواهد شــد؛ جزئیات بیشتر
این موضوع تقریباً قطعی شده است و باید منتظر
تصمیم و نظر وزارت کشور در این خصوص باشیم؛

و امیدواریم هر چه زودتر در این خصوص دستور
مکتوب را از وزارت کشور دریافت کنیم؛ ولی قطعا
کسی که تنها یک یا دو سفر را بخواهد انجام دهد
در صورتی که درخواست سفر وجود داشته باشد و
قبول نکند به احتمال زیاد مشمولین طرح نخواهد
بود.وی در مورد تست کرونا و حصول اطمینان از
سالمت مسافر و راننده در سفرهای تاکسیهای
اینترنتی تصریح کرد :ســازمان فناوری اطالعات
وزارت ارتباطات کشور یک وب سرویس را تدارک
دیده است و چند شرکت از تاکسیهای اینترنتی
از آن اســتفاده میکنند؛ و اطالعــات افرادی که
تست کرونا را انجام دادند توسط وزارت بهداشت
در اختیار وزارت ارتباطــات قرار میگیرد که این
وب سرویس در اختیار تاکسیهای اینترنتی قرار
خواهد گرفت و آنها راننده و مسافر را چک کرده
و اگر موردی با تســت مثبت مشاهده شود از ارائه
سرویس به آنها خودداری خواهند کرد.

رئیس کمیسیون بالکچین نصر کشور:

پرونده ماینرها اگر به اجرای احکام برسد ،قابل بازگشت نیست

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :
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به گفته رییس کمیسیون بالکچین و رمزارز نظام
صنفی رایانهای کشور پروندههایی که طبق قانون
از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند
دیگر قابلیت برگشــت را ندارند و این مصوبه در
حال حاضر ممکن است فقط گرهای از کار کسانی
باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند.
تدوین دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز دربــاره تعییــن تکلیف دســتگاههای
استخراج رمزارزها (ماینرها) در صورت پرداخت
حقوق و عــوارض گمرکی ،موجــی از واکنش و
نگرانی محافل و نهادهای حقوقی و نظارتی را در
پی داشته اســت؛ زیرا با اجرای این دستورالعمل،
ممکن است سرنوشت برخی پروندههای مربوط به
قاچاق ماینر به ویژه پروندههای کالن در این حوزه،
دستخوش تغییراتی غیرعادی شود.
در این میان کســانی هم هســتند که با توجیه
حمایت از فعالیت صنعتــی و صادرات و ارزآوری،
از این مصوبــه حمایت میکننــد .مانند عباس
آشتیانی ،رییس کمیســیون بالکچین و رمزارز

نظام صنفی رایانهای کشور که معتقد است دولت
پیش از این اســتخراج رمزارز را به عنوان صنعت
شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت
در کشور مهیا شود.
وی گفت :در سال  1397از صداوسیمای جمهوری
اسالمیایران به صورت رسمیاعالم شد که دولت
استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته
اســت .در عین حال قبــل از آن اقبال ســربازان
اقتصادی و فعاالن این صنعت به این موضوع جلب
شــده بود و با این تصمیم دولت ،موج بزرگتری
از عالقه بــه ورود به این صنعت بــه وجود آمد و
سرمایهگذاریهای زیادی در این حوزه انجام شد.
وی افزود :ولی متأســفانه به دلیــل کندی روند
قانو نگــذاری و تعییــن کدهــای گمرکــی،
دستگاههایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند
نامهای سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که
رسماً به عنوان صنعت شــناخته شده بود در 99
درصد ،در مکانهای صنعتی مــورد بهرهبرداری
قرار گرفتند.

وی گفــت :در مــرداد  1398شــاهد مصــوب
هیئت وزیــران در این زمینه بودیــم که مجددا ً
تأکید کرده بــود صنعت اســتخراج رمزارزها را
به رســمیت میشناســد و تعرفههــای انرژی
را مشــخص کرد .بعد از آن شــاهد برخوردهای
نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات
به دو دلیل بودیم ،یک :عــدم واردات صحیح که
اصطالحاً با عنوانهای نادرســتی به اسم قاچاق
تلقی شد و دوم :عدم اســتفاده از تعرفه مناسب
برق.
آشتیانی تأکید کرد :تا آن زمان کسانی استخراج
را با اســتفاده از برق غیرمرتبط انجام میدادند و
طبیعتاً نمیشود خیلی به آنها خرده گرفت؛ ولی از
آن روز به بعد هرگونه استفاده از تجهیزات استخراج
با تعرفه برق غیر از تعرفه برق معین شــده توسط
وزارت نیرو ،مورد حمایت هیچ شــخص و نهادی
نیست؛ اما دستگاههای زیادی وارد کشور شده بود
که ما این را ناشی از تعلل نهادهای ناظر و قانونگذار
میدانیم و به هر حال سرمایههای جوانان کشور در

این زمینه مورد استفاده قرار گرفته بود.
رییس کمیسیون بالکچین و رمزارز نظام صنفی
رایانهای کشــور ادامه داد :نکتــه مغفول داخل
مصوبه هیات وزیران در مرداد  98تعیین تکلیف
دستگاههای موجود بود که طبق عرف و قانون به
وفور در داخل کشور پیدا میشدند و نمیتوانستیم
آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم .از طرفی
هم این حجم از ســرمایه منجر به نزدیک به هزار
پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این
صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شدهاند .وی در
ادامه گفت :با درایت درســت و با هدف به جریان
افتادن این ســرمایههای کشــور و جلوگیری از
حیف و میل بیشــتر این تجهیــزات ،مصوبه دوم
هیات وزیران را در تیرماه  99شاه بودیم که طبق
آن ،این تجهیزات باید اظهــار و عوارض و حقوق
گمرکی آن پرداخت شــود و ظرف مدت یک ماه
در مراکــز دارای مجوز به بهرهبرداری برســند و
قاعدتاً محصــول آن به چرخه اقتصادی کشــور
برگشت داده شود.
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وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و
خالق با همکاری بنیاد نخبگان استان البرز برگزار میشود.
وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و
خالق با همکاری بنیاد نخبگان استان البرز و مشاوران نیک پندار شریف و
یوفناوری ریاستجمهوری برگزار میشود.
حمایت معاونت علم 
تاریخچه اجرای قانون دانش بنیان ،معرفی فرآیند ارزیابی دانشبنیان ،نحوه
ثبتنام شرکتها ،شاخصهای اصلی ارزیابی دانشبنیان ،انواع شرکتهای
دانشبنیان و معرفی انواع حمایتها به همراه بیان تجربیات یکی از مدیران
شرکتهای دانشبنیان ،از مهمترین سرفصلهای این برنامه است.

دالر  ۱۰۰۰تومان ارزان شد
کانــون صرافــان نــرخ انــواع ارز در بــازار دوم آذر ماه
را در حالــی اعالم کــرد کــه دالر در بــازار آزاد با افت
۱۰۰۰تومانی در مقایســه با روز شــنبه و کاهش ۳۵۰
تومان نســبت به معامالت صبح یکشــنبه به ۲۵۵۰۰
و یــورو بــه  ۳۰۲۰۰تومــان رســید .در ســامانه نیما
قیمــت فــروش دالر  ۲۵۵۷۰و یــورو  ۳۱۳۳۱تومان
بود.

آغاز کاهش دوباره قیمت خودرو پس از
یک روز توقف
قیمت خــودرو در نــرخ هــای اعالمی از ســوی
فروشــندگان در دومین روز از این هفته با کاهش
محسوسی مواجه شد .شنبه اول آذر ماه قیمت خودرو
نسبت به هفته گذشــته ثبات نسبی داشت و شاهد
کاهش قیمت خودرو نبودیم ،اما روز یکشــنبه بار
دیگر با شیب تقریبا تندی قیمت خودرو نزولی شد.
مهم ترین عامل کاهش بیشتر قیمت خودرو در نرخ

های اعالمی آگهی دهندگان ،کاهشی بودن نرخ ارز
است که سایر بازارهای سرمایه ای را نیز تحت تاثیر
قرار داده است .همچنین فروش های فوق العاده اخیر
بخش زیادی از نقدینگی آماده ورود به بازار خودرو را
جذب کرد و فرصت مانور از دالالن در بازار خودرو را
گرفت .با توجه به فضای حاکم در قیمت خودرو ،روند
کاهشی قیمت ها به نظر ادامه دار می رسد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس ،چشم انداز
بازارهای دارایی را بررسی می کند.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
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فرآیندهای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان و خالق
تشریحمیشود

سیگنال کاهش قیمت در
حالی به بازارهای سکه ،طال،
ارز ،خودرو و مسکن مخابره
می شــوند که رصد بازارها
نشان می دهد فروشندگان
در برابر ریزش قیمت هــا مقاومت و خریداران برای
خرید دست دست می کنند .سایه رکود بر سر همه
بازارها سایه افکنده و در عمل اصناف مرتبط با این
مشاغل هم در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر
می برند .اما آیا می توان به مخابره کاهش قیمت ها
دل بست؟ برخی کارشناسان معتقدند امید به ریزش
بیشتر قیمت ها تنها یک امید واهی است.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

یک ســرمایه گذار متضــرر در حوزه ارزهــای دیجیتــال ،گفت :برخی
شــرکتهای فعال در این بخش فقــط دارای مجوز اجاره دادن دســتگاه
تولید بیت کوین هســتند اما به صورت غیرقانونی ،سرمایه مردم را جذب
می کنند.
برخی مخاطبان سامانه با ثبت سوژه ای با عنوان «کالهبرداریهای پانزی
مانند آی ماینر» اعالم کردند« :مدتی است شرکتهایی با مجوز رسمی از
وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ارزهای دیجیتال و ماینینگ بیت
کوین کلودماینینگ ،مشغول به جذب سرمایه از مردم میباشند ،مبالغی
در حدود چند صد میلیون دالر ،در صورتی که همه این شــرکتها فاقد
هرگونه شرکت یا فارم مربوطه هستند و صرفا فعالیتی پانزی گونه دارند،
اما متاسفانه با توجه به ضعف سیستم نظارتی شــاهد افزایش تعداد این
شرکتها و حجم وسیعی از کالهبرداری هستیم .مبالغی که به صورت بیت
کوین یا ســایر ارزهای دیجیتال به راحتی از داخل کشور به خارج منتقل
شده و مطمعنا در آینده نزدیک جبران این خسارت های مالی برای کشور
و اقتصاد می تواند غیر ممکن شود».
در این مورد ،قاسم محمدی مشــتری یکی از شرکتهای فعال در زمینه
ماینینگ اظهار داشت :در حال حاضر برخی شرکتها با دریافت یک مجوز
اولیه از ســازمان های صنعت و معدن نســبت به دریافت مبالغی از مردم
اقدام میکنند و به نوعی کالهبرداری انجام میدهند که در نهایت به ضرر
مشتریان است.
وی ادامه داد :مدتی است در یک شرکت فعال در زمینه ماینینگ و تولید
بیت کوین سرمایه گذاری کردهام که این شرکت دارای یک مجوز از سازمان
صنعت و معدن بود.
محمدی افزود :شرکتهای بزرگ در این بخش ،مجوز استفاده از سرمایه
گذاران خارجی را نیز دارند ،اما شرکتهای دیگر معموال مجوز استفاده از
دستگاههای ماینینگ را دارند به طوری که این دستگاهها را به متقاضیان
اجاره میدهند و در واقع فعالیت آنها فقط در این زمینه قانونی است و حقی
برای جذب سرمایه ندارند.
وی تصریح کرد :با ایــن وجود ،برخی شــرکتها با تبلیغات نادرســت
در برخــی رســانهها و فضــای مجازی نســبت بــه دریافــت مبالغ از
مشــتریان اقدام میکنند که من نیز قربانی یکی از این تبلیغات شــدم
و به یک شــرکت مبلغی را پرداخت کردم تا در زمینــه تولید بیت کوین
سرمایه گذاری شود.
محمدی با بیــان اینکه بعد از مدتــی متوجه کالهبرداری این شــرکت
شــدیم ،گفــت :وقتــی آدرس شــرکت را جســتجو کردیــم ،متوجه
شــدیم که فقط یک ســوله خالــی در یکی از شــهرها با ایــن آدرس
وجود دارد.
وی با تأکید بر لزوم برخــورد با آگهی و فعالیت غیرقانونی شــرکتهای
کالهبردار ،گفت :این شرکتها ضمن کالهبرداری ،باعث خروج ارز از کشور
نیز میشوند.وی افزود :متقاضیان باید به نوع مجوز شرکتها توجه کنند و
اگر شرکتی فقط مجوز اجاره دستگاه دارد ،پولی در اختیارش قرار ندهند
و سرمایه گذاری نکنند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه دوباره کاهشی شد
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشــنبه ،دوم
آذرماه با کاهش  ۳۰۰هزار تومانی قیمت نسبت به
روز شــنبه به ارزش  ۱۱میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
معامله شــد .ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید
یکشــنبه ،دوم آذرماه با کاهــش  ۳۰۰هزار تومانی
قیمت نســبت به روز شــنبه به ارزش  ۱۱میلیون
و  ۸۰۰هــزار تومان معامله شــد .همچنین قیمت
نیمسکه بهار آزادی  ۶میلیون و  ۲۰هزار تومان ،ربع
سکه  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی
دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان تعیین شد.عالوه بر این،
در بازار طال نیز هر گرم طالی  ۱۸عیار به مبلغ یک
میلیون  ۱۱۳هزار تومان و هــر مثقال طال به بهای
چهار میلیون و  ۸۲۵هزار تومان فروخته شــد .انس
جهانی طال نیز با افزایش به قیمت یک هزار و ۸۷۱
دالر معامله شد .طی دو هفته اخیر قیمت سکه و طال
متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و
سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طال نیز تاثیر گذاشت.
بررسی روند معامالت ارزی در روزهای اخیر نشان
میدهد که کاهش ریســکهای بــرونزا ،حضور
پرقدرت بازارســاز و تقویت عرضه اسکناس در بازار
متشــکل ارزی در جهت مدیریت نوســان نرخ ارز
باعث افت قیمتها در بازار ارز و همچنین بازار طال
شده است.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

شــیوه جدید کالهبرداری در پوشــش استخراج
بیتکوین

کاهش ریسکهای برونزا ،حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس ،دالر را کاهشی کرد

دوشنبه|  3آذر ماه  |1399سال هشتم | شماره 2067

مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری از حضور  ۴۰شرکت دانش بنیان روی تابلوهای بورس خبر داد و
گفت :عالوه بر آن سه شرکت دانش بنیان نیز مراحل پذیرش را گذراندهاند
و آماده درج در تابلوهای اول و دوم فرابورس هستند.
محمد مرفوع گفت :افزایش حضور شرکتهای دانشبنیان روی تابلوی
بورس از سال گذشته با توجه به رونق بازار سرمایه با جدیتی بیشتر دنبال
شد تا پذیرش این شرکتها تسریع شود .در این راستا نیز با بیش از ۲۰۰
شرکت دانش بنیان برتر جلساتی گذاشته شد تا برای حضور در این بازار
آماده سازی اقدام شود و ترغیب شوند.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۴۰شرکت دانش بنیان روی تابلوهای بورس
حضور دارند ۳ .شرکت دانش بنیان نیز مراحل پذیرش را گذراندهاند و آماده
درج در تابلوهای اول و دوم فرابورس هســتند .حضور یکی از شرکتهای
تاکسی اینترنتی بر روی تابلوی بورس نیز اتفاق جدید خوبی در این حوزه
است.
مرفوع خاطر نشــان کرد :با اقدامات فوق تعداد درخواست های پذیرش
شرکتها رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در حال حاضر بیش از  ۳۰پرونده
در حال تکمیل مدارک برای پذیرش در بازارهای بورس و فرابورس هستند.
مدیر کل دفتر تامین مالی و ســرمایه گذاری معاونــت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری درباره راه اندازی تابلوی جدید در فرابورس نیز گفت:
این بازار برای کمک به پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای دانش بنیان و
استارتاپی راه اندازی میشود .برای رسیدن به این هدف ،شرایط ساده تری
برای این بازار در نظر گرفته شده است .این بازار به عنوان یک تابلوی جدید
در فرابورس شکل میگیرد و شــرکت ها برای حضور روی تابلوی جدید
فرابورس باید پذیرش شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای ورود به بازار سرمایه در عمل نیاز به
حداقل مشخصی از سرمایه ثبتی (در حال حاضر حداقل  ۱۵میلیارد تومان)
و سودآوری شرکت است ،افزود :برای تابلوی جدید این شرایط وجود ندارد
و شرکت با سرمایه پایین تر و حتی در صورت عدم سودآوری نیز می تواند
روی این تابلو حضور داشته باشد.
بر اســاس اعالم مرکز اطالع رســانی معاونت علمی ،به گفته وی ،با راه
اندازی این تابلو قرار است شــرکتهای حاضر در بازار کوچک و متوسط
به این بازار منتقل شــوند .در حال حاضر نام «هدف» بــرای این تابلو در
نظر گرفته شــده اســت که قطعی نیســت .اقدامات برای راه اندازی این
تابلو از سال گذشته آغاز شده اســت و در مراحل نهایی تصویب قرار دارد
و در صورت تصویب هیات مدیره ســازمان بورس این تابلــو کار خود را
آغاز می کند .برای تعداد شــرکت های قابل پذیرش بر روی این تابلو نیز
محدودیت خاصی وجود ندارد.

