
سازمان مللســازمان ملل در گزارش جدید خود 
هشدار داد تاثیرات بی ســابقه همه گیری کرونا 
در کنار بحران های محیط زیستی که جهان با آن 
مواجه است، عقبگرد از پیشرفت و توسعه انسانی 
را تهدید می کند و به آسیب پذیری بیشتر جوامع 

انسانی و نابرابری دامن می زند.
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین روز سه شنبه به 
نقل از هشدار برنامه توســعه سازمان ملل افزود: 
اگر رهبــران جهان تصمیمات درســتی را برای 
جلوگیری از محاصره شــدن در مقابل مشکالت 
محیط زیســتی و نابرابری های اجتماعی اتخاذ 
نکنند، جهان، از یک بحران گرفتار بحران دیگری 
می شود و بار دیگر پیشــرفت هایی که در دهه 
های اخیر در بخش های سالمت، آموزش، آزادی 

اجتماعی و مبارزه با فقر حاصل آمده اســت بار 
دیگر به عقب باز خواهد گشت.

پدرو کنسســیو مدیر برنامه توســعه انســانی 
و نویســنده اصلی گزارش اخیر برنامه توســعه 
انســانی ســازمان ملل گفت: در حال حاضر به 
شــکل بی ســابقه ای منابع مالی برای مقابله با 
کرونا جمعع آوری شده اســت و می توان درباره 
ایــن که ایــن منابــع را چگونــه تخصیص داد 
انتخاب کنیم و این انتخاب می تواند به افزایش 
نابرابری ها کمک کند یا فشــار بــر کره خاکی 
ما را افزایش دهــد. این منابع می تواند شــامل 
بسته های محرک محرکی باشند که از سوخت 
 های فســیلی اســتفاده می کنند یا به استفاده

 ناپایدار از منابــع می افزایند یا شــامل بودجه 

ای اســت کــه کمکــی بــه رفــع مشــکالت 
کنــد.وی  نمــی  آموزشــی  و  بهداشــتی 
گفت:تغییــرات آب و هوایــی ممکن اســت به 
 نظر بســیاری مســاله غریب و دورافتاده باشد 
اما اکنون ما شــاهد هســتیم که تغییرات آب و 
هوایی تا حاال رخ داده است و ما شواهد آن را می 

بینیم و زمانی برای از دست دادن نیست.
گاردین نوشت: تحقیقات این رسانه نشان داده که 
کشورها تاکنون نتوانسته اند به وعده های خود 
برای »بازیابی سبز« کمک کنند و اکنون هزینه 
های بیشماری صرف حمایت از اقتصاد کربنی می 
شود. گازهای گلخانه ای که همزمان با قرنطینه 
در فصل بهار امسال منتشر شدند اکنون در حال 

بازگشت هستند.

در حالی رشــد اقتصــادی در شــش ماهه اول 
ســال مثبت شــده که فعالیت های کشاورزی، 
صنعت، برق، گاز و آب، خدمات موسسات پولی 
و مالی بیشترین ســهم در این رشد را داشته اند.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی تولید 
ناخالص داخلی کشــور در نیمه اول سال جاری 
به ۳۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که در 
 مقایسه با سال قبل معادل ۱.۳ درصد رشد یافته

 است. 
همچنین، رشــد تولید ناخالص داخلی در بهار 
امسال ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به 
۵.۱ درصد افزایش یافته است.رشد تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- 
درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش 

یافته و بر این اساس رشــد اقتصادی بدون نفت 
کشور در نیمه اول سال جاری معادل ۱.۴ درصد 

حاصل شده است.
اما بررسی رشــد اقتصادی نیمه نخست امسال 
در رابطه با ســهم فعالیت ها از محصول ناخالص 
داخلی بیانگر این است که سهم بخش کشاورزی 
از ۰.۹ به ۰.۵ درصد کاهش یافته و نرخ رشد این 
بخش نیز به ۴.۴ درصد رسیده است. سهم نفت از 
تولید ناخالص داخلی از منفی ۱۰.۳ به ۰.۱ درصد 
افزایش یافته و نرخ رشد این بخش نیز ۰.۸ درصد 
رسیده اســت. عالوه براین، سهم بخش خدمات 
نیز از رشــد اقتصادی از منفی ۰.۵ به منفی ۰.۱ 
رســیده و افزایش یافته اســت که نرخ رشد این 
بخش به منفی ۰.۲ رسیده است. از سوی دیگر، 

گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی نیمه اول 
سال ســهمی معادل ۱.۴ درصد داشته اند که با 
رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به ۵.۴ رسیده 
است. در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان 
در ۰.۲ درصد ثابت مانده اما نرخ رشد آن مثبت 

۴.۱ درصد شده است.
 بنابرایــن، علت عمده افزایش نرخ رشــد تولید 
ناخالــص داخلی )رشــد اقتصــادی( را باید در 
افزایــش ارزش افــزوده فعالیت هــای صنعت، 
خدمات موسســات پولی و مالی، کشــاورزی و 
بــرق، گاز و آب دنبال کرد به گونه ای ســهم هر 
یک در تولیــد ناخالص داخلی شــش ماهه اول 
 امســال به ترتیــب ۰.۸، ۰.۵، ۰.۵ و ۰.۴ درصد

 است.

معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
بــه تشــریح اقدامــات ایــن بانــک بــرای 
 مقابله بــا ســایت های قمــار و شــرط بندی

 پرداخت.
به گزارش ایســنا، مهــران محرمیــان در یک 
برنامه تلویزیونی اظهار کــرد: درگاه های بانکی 
 که برای قمار و شرط بندی اســتفاده می شوند،
 هیچگاه به طور رســمی از طــرف بانک به این 
 منظــور ایجــاد و در اختیــار قمارخانــه داران

 قــرار نمی گیرد، بلکه بــا درگاه ها، حســاب ها 
و کارت هــای بانکــی مواجهیــم که توســط 

گرداننــدگان ســایت های قمار و شــرط بندی 
اجــاره می شــوند و مــورد سوءاســتفاده قرار 
می گیرنــد. وی افــزود: در واقــع معمــوال 
 افرادی کــه دارای کســب و کارهــای کوچک 
هستند به طمع دریافت مبالغ باال، حساب بانکی 
یا درگاه خود را در اختیار شبکه های قمار و شرط 

بندی قرار می دهند.
معاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی ادامه 
داد: شناســایی ســایت های قمــار و درگاه ها 
 و حســاب های متصل به آنهــا از مدتها قبل در 
دســتور کار بانــک مرکــزی و حوزه هــای 

زیرمجموعــه این نهــاد بوده و تاکنــون حدود 
۲۰ هــزار حســاب و درگاه مرتبط بــا موضوع 
قمار و شــرط بندی شناســایی و به دادستانی 
 معرفی و پــس از صدور حکم قضایی مســدود 

شده اند.
 وی گفت: شناسایی هوشمند درگاه های مرتبط 
با قمار و شرط بندی نیز به تازگی عملیاتی شده 
و در حال اجراســت که بر اساس آن این درگاه ها 
در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناســایی و 
معرفی می شوند و مسدودسازی آنها به سرعت 

انجام می شود. 

رئیس ســابق بانک مرکزی چین اعــالم کرد ما 
این جاه طلبــی را نداریم که یــوان دیجیتال را 
جایگزین ارزهــای فعلــی کنیم.  بــه گزارش 
ایســنا به نقــل از راشــاتوی، بانــک مرکزی 
 چین بــه عنــوان نهاد پیشــتاز در عرضــه ارز

 دیجیتالــی جهان مــی تواند نقــش مهمی در 
آینده پولی جهــان ایفا کند و یــوان دیجیتالی 
با توجه بــه قابلیــت آن در پــردازش تراکنش 
ها می تواند بــه ارزی محبــوب در بین ارزهای 
دیجیتالی تبدیل شود. ژو ژیاو چن- رئیس سابق 
بانک مرکــزی چین که در همایش مالی شــهر 

شــانگهای حضور یافته بود با اشــاره به مزایای 
 استفاده از ارزهای دیجیتالی گفت: یوان دیجیتال 
به ما این امکان را می دهد کــه به طور همزمان 
وسیله ای برای پرداخت و تراکنش ارزی فرامرزی 
داشته باشیم.ژیاو چن گفت: مهم است که بدانیم  
پرداخــت الکترونیکی بــا اســتفاده از ارزهای 
دیجیتالی قرار نیســت به طور کامل جایگزین 
ارزهای جهانی معتبر پذیرفته شده جهانی نظیر 

دالر یا یورو شود.
 اگر مایل به استفاده از ارزهای دیجیتالی باشید، 
یوان دیجیتال مــی تواند انتخــاب خوبی برای 

تجارت و سرمایه گذاری باشــد. یوان دیجیتالی 
شــبیه لیبرا )ارز فیــس بوک( نیســت و ما این 
جاه طلبی را نداریم کــه آن را جایگزین ارزهای 
فعلی کنیم.  رئیس ســابق بانــک مرکزی چین 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
چالش کنونی نهادهای قانون گذاری پولی برای 
نظارت بر عملکــرد ارزهای دیجیتالــی افزود: 
پکن می خواهد مصرف کننــدگان و بازرگانان 
خارجــی را متقاعد کند کــه به تدریــج یوان 
 دیجیتال را به عنوان ابزاری برای پرداخت، قبول

 کنند.

اداره اطالعات انرژی آمریــکا اعالم کرد انتظار می 
رود تولید نفت آمریکا در مــاه ژانویه ۲۰۲۱برای 
چهارمین ماه متوالی کاهش یابد که کمترین میزان 
از ماه ژوئن ۲۰۲۰ به شمار می رود.اداره اطالعات 
انرژی آمریکا در پیش بینی ماهانه خود اعالم کرد 
انتظار می رود تولید نفت آمریــکا در ماه ژانویه از 
حوزه های تولید نفت شیل حدود ۱۳۶ هزار بشکه 

در روز کاهش یابد و به 7.۴۴ میلیون بشکه در روز 
برســد که کمترین میزان از ماه ژوئن به شمار می 
رودانتظار می رود میزان تولیــد در 7 حوزه بزرگ 
تولید نفت شــیل به جز منطقه هاینسویل کاهش 
یابد؛ در این منطقه هم انتظار می رود میزان تولید 
تا حد زیادی بــدون تغییر باقی بماند.بر اســاس 
این آمار، پیش بینی می شــود بیشــترین کاهش 

مربوط به حوزه پرمیان در تگــزاس و نیومکزیکو 
باشد و با کاهش حدود ۴۴ هزار بشــکه در روز به 
۴.۲ میلیون بشکه در روز برسد که کمترین میزان 
از ماه ژوئن ۲۰۲۰ به شــمار مــی رود.در مجموع، 
انتظار می رود تولید نفت شــیل بــرای چهارمین 
 ماه متوالی کاهــش یابد و بیشــترین کاهش را از 

ماه می را ثبت کند. 

به دنبال اعالم نرخ جدید روغن موتور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، تاکید شده است که قیمت گذاری جدید به منظور جلوگیری 
از هرگونه افت در تامین و بروز کمبود این کاال در ســطح بازار و حفظ وضعیت 
حداقلی تا پایان سال جاری بوده است.به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شده در صد و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار،   با مسئولیت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شــد تا قیمت روغن موتور دیزلی ۵۳ 
درصد و روغن موتور بنزینی ۴۰ درصد نسبت به نرخ اردیبهشت ماه سال گذشته 
افزایش یابد.طبق تصمیم ســازمان مذکور، این تصمیم به منظور جلوگیری از 

هرگونه افت در تامیــن و بروز کمبود انواع روغن موتور در ســطح بازار و حفظ 
وضعیت حداقلی تا پایان سال جاری توسط شرکت های تولید کننده بوده است.

الزم به ذکر اســت که همانطور که پیش تر نیز،   رئیس اتحادیه فروشــندگان 
الستیک و روغن تهران نیز به افزایش هزینه های تولید روغن موتور و عدم تناسب 
این هزینه ها با نرخ مصوب آن،   اشــاره کرده و علت کمبود برخی از برندهای 
روغن موتور در بازار را اینگونه اعالم کرده بود کــه به دلیل اینکه کارخانه های 
تولیدکننده روغن به دنبال افزایش قیمت هستند، لذا از توزیع روغن خودداری 
کرده اند؛ طبق اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش 

بیش از ۱۱7 درصدی نرخ ارز نیمایی از عوامل افزایش هزینه های تولید روغن 
موتور بنزینی و دیزلی شرکت ها، در آبان ماه امسال نسبت به متوسط نرخ های 

سال گذشته بوده است.
به طور مثال "لوبکات"، ماده اولیه و اصلی تولید روغن موتور معادل ۸۴ درصد، 
مواد افزودنی و روغن پایه وارداتی معادل ۱۰۰ درصد، حقوق و دســتمزد ۲۵ 
درصد، هزینه بسته بندی ۱۳۰ درصد، مواد افزودنی ۶۱ درصد، آیزوریسایکل 

۹۸ درصد و روغن پایه وارداتی ۶۵ درصد رشد قیمت داشته است.
توافقات انجام شده درخصوص افزایش قیمت، با همراهی و تعامل چهار پاالیشگاه 

روغن سازی بهران، ایرانول، پارس و ســپاهان انجام شده است.گفتنی است که 
برخی از محصوالت تولیدی این شرکت ها مانند لوبکات و روغن پایه در بورس 
کاال عرضه می شــود که قیمت گذاری این اقالم مطابق بــا ضوابط قانونی تابع 
مقررات بورس بوده و سود آن بر اســاس ضوابط قیمت گذاری کاالهای تولید 

داخل، مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها نیست.
شایان ذکر است که سازمان حمایت بر وضعیت تامین، توزیع، عرضه و همچنین 
قیمت انواع محصوالت روغن موتور، در ســطح عرضه نظارت مســتمر خواهد 

داشت.

لوک اویــل در ســال ۲۰۲۱ ۶۸۵ میلیون دالر در 
پروژه های نفتی دریای خزر سرمایه گذاری خواهد 
کرد.به گزارش ایلنا از خبرگــزاری تاس، نماینده 
مطبوعاتی یکی از شــرکت های تابــع لوک اویل 
اعالم کرد که شــرکت بــزرگ نفتــی لوک اویل 
روســیه قصد دارد حدود ۵۰ میلیارد روبل )۶۸۵ 
میلیون دالر( در توســعه میدان هــای نفتی خود 

در دریای خــزر ســرمایه گذاری کند.این نماینده 
گفت: این شــرکت عملیات حفاری در میدان های 
دریایی، فعالیت های اکتشافی و همچنین ساخت 
تأسیســات دریایی میدان گِریفــر را ادامه خواهد 
داد. مبلغ پیش بینی شــده برای ســرمایه گذاری 
در ســال ۲۰۲۱ حدود ۵۰ میلیارد روبل اســت.

نماینده شرکت تابع لوک اویل افزود: این شرکت در 

سال ۲۰۲۰ حدود ۵۵ میلیارد روبل در پروژه های 
دریای خزر ســرمایه گذاری کرده است.بر اساس 
داده های ارائه شده توســط وزارت صنعت منطقه 
آستراخان روسیه، تولید نفت خام در ۱۰ ماه نخست 
امســال به ۶ میلیون و 7۰۰ هزار تن رســیده که 
 نسبت به مدت مشابه پارســال یک درصد افزایش 

یافته است.

چگونه رشد اقتصادی مثبت شد؟ هشدار سازمان ملل درباره تهدید توسعه انسانی در دوران پساکرونا

قرار نیست ارزهای دیجتالی جای ارزهای فعلی را بگیرنداقدامات بانک مرکزی برای سایت های قمار و شرط بندی

کاهش تولید نفت شیل آمریکا به کمترین میزان 7 ماه گذشته در ژانویه 2021

روغن موتور مشمول قیمت گذاری جدید شد

لوک اویل ۶۸۵ میلیون دالر در پروژه های نفتی خزر سرمایه گذاری می کند
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شریعتمداری خبرداد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

ریشه گرانی ها

تنگنای سود بورس تا 
کاخ نشینی »بایدن«

 دلیل  نوسانات
 در بازار طال

 ریشــه گرانــی هایــی که
 مدت هاست در کشور ایجاد 
شــده ارتباطی بــه وزارت 
بازرگانی ندارد. البته در اینکه 
وزارت بازرگانــی باید وجود 
داشته باشد تردیدی نیســت اما با تشکیل وزرات 

بازرگانی...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  پیمان مولوی، اقتصاددان 

  ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
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 طال
 بر مدار گرانی

جزئیات فروش متری 
مسکن در بورس

شاخص کل با ریزشی ۵۵ هزار واحدی در آستانه ورود به کانال 1.3 میلیون واحد قرار گرفت

قفل  بورس در صف های فروش 
صفحه4
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شیب تند  گرانی ها و فرافکنی مسئوالن
آیا نبود وزارت بازرگانی دلیل گرانی هاست؟

سایه  مثلث گرانی، کرونا و رکود بر بازار

با توجــه به نوســانات انس جهانــی و اتفاقات 
سیاسی- اقتصادی تاثیرگذار بر بازارهای مالی 
پیش بینی کارشناسان این است که تا پایان سال 
که حدود سه ماه از آن باقی مانده، افزایش قیمت 
طال و سکه را در بازار شاهد باشیم. این در حالی 
است که چند ماه اخیر بازار طال با رکود مضاعفی 
روبرو بوده و تقاضایی در بازار برای خرید این کاال 
وجود ندارد. همچنین با کاهش ارزش پول ملی 
مردم به دنبال بازارهایی هســتند که بتوانند به 
صورت آنی به سوددهی برسند و پول خود را در 
بخش های دارای ارزش افزوده سرمایه گذاری 
می کنند. پیش بینی فعاالن بازار طال بر این است 
که اگرچه طی سه روز گذشته با کاهش نرخ ارز و 

طالی جهانی روبرو بودیم ...

زمزمه های فروش متری مســکن حدود یک 
سال و نیم است که به گوش میرسد و درحالی 
به مرحله اجرا نزدیک می شــود که گفته شده 
در این بازار مردم می تواننــد به منظور حفظ 
ارزش پول خود در مقابل تورم، اوراق مســکن 
از بــورس کاال خریــداری کنند.بــه گزارش 
ایســنا، موضوع امکان تامین مالی پروژه های 
حمل و نقل و مســکن با اســتفاده از ظرفیت 
بازار ســرمایه از حدود ۱7 ماه قبل مطرح شد 
که در نهایت  اواســط اردیبهشــت ماه سال 
جاری با همکاری ســازمان بورس و وزارت راه 
 و شهرســازی به مرحله توافق و اجرای نهایی 

رسید.وزارت راه و شهرسازی...



اقتصاد2
ایران وجهان

بررسی کارنامه نخستین بانک 
قرض الحسنه کشــور به بهانه 

سالروز تأسیس آن
به بهانه گذشت ۱۳ سال از تأسیس بانک مهر 
ایران به عنوان نخســتین بانک قرض الحسنه 
کشور، کارنامه این بانک در حوزه هاي مختلف 

را بررسي کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، هر ساله شاهد رشد مستمر و پایدار 
خدمات رسانی بانک مهر ایران در سراسر کشور 
بوده ایم. این خدمات با استقبال گسترده مردم 
مواجه شــده، به   گونه اي که این بانک از سال 
۱۳۹۵ هر ساله رشد ۳۹ درصدي را در تعداد 

مشتریان خود تجربه کرده است.
خالص منابع بانک مهر ایران از سال ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۸ هر ســاله ۷۰ درصد افزایش داشته  و 
همزمان با آن رشد تقریباً ۷۰ درصدی تعداد و 
مبلغ تسهیالت اعطایي به مشتریان بانک نیز 

اتفاق افتاده است.
اگرچه میزان تسهیالت پرداختی و سپرده های 
دریافتي براي عملکرد یک بانک اهمیت دارد، 
اما آنچه شیوه صحیح عملکرد در این بخش را 
به خوبي نشان مي دهد، میزان کفایت سرمایه 
است. بانک قرض الحســنه مهر ایران تا پایان 
سال ۱۳۹۸ از کفایت ســرمایه ۱۶ درصدي 
برخوردار بوده و میزان مطالبات معوق نیز تا 

پایان ۱۳۹۸ کمتر از یک درصد بوده است.
با وجــود عملکرد قابل توجــه بانک در طول 
سال های گذشته، این بانک از تغییر فناوري در 
حوزه بانکداري جا نمانده و در حوزه بانکداري 
الکترونیکي نیز رشــد قابل توجهي را تجربه 
کرده اســت. بانک مهر ایران پس از طراحي 
نرم افزار همراه بانک خود، به توسعه خدمات بر 
بستر این نرم افزار پرداخته و خدماتي همچون 
افتتاح حســاب، درخواست تسهیالت، احراز 
هویت آنالین سجام و همچنین کارت هدیه 

مجازي را ارائه کرده است.

فراخوان بانک پاسارگاد به مناسبت 
پانزدهمین سالروز تأسیس

بانک پاسارگاد به مناسبت فرارسیدن پانزدهمین 
سالروز تأسیس خود و با هدف گرامیداشت ۱۵سال 
همراهی و همدلی مشتریان و آینده سازان کشور، 
به نوجوانان عزیــزی که در تاریــخ ۲۳آذر۱۳۸۴، 
همزمان با آغاز فعالیت این بانک، متولد شــده اند، 
جایزه می دهد. بــه گــزارش روابط عمومی بانک 
 پاسارگاد، این بانک در تاریخ ۲۳آذر۱۳۸۴، با افتتاح 
اولین شعبه در مشهد مقدس، فعالیت خود را به طور 
رسمی آغاز کرد و تاکنون، با توکل بر پروردگار متعال، 
تکیه بر الطاف حضرت امام رضا)ع( و تالش مجدانه 
سرمایه انسانی، توانسته است از خود آثاری ماندگار 
در صحنه اقتصادی، بانکی و سازندگی کشور بر جای 
بگذارد. بانک پاسارگاد به  منظور گرامیداشت این روز، 
به مشتریان عزیزی که در این تاریخ متولد شده اند، 
مبلــغ ۵۰۰هزارتومان هدیه تقدیــم خواهد کرد. 
همچنین دانش آموزان عزیزی که متولد تاریخ فوق 
هستند اما هنوز به جمع مشتریان بانک پاسارگاد 
نپیوسته اند نیز می توانند برندۀ مبلغ ۱۰۰هزار تومان 
باشند؛ کافی اســت از تاریخ ۲۰ الی ۲۳آذر۱۳۹۹، 
تصویر مدارک شناسایی خود را شامل شناسنامه و 
کارت ملی، به همراه آدرس محل سکونت و شماره 
تلفن همراه، به آدرس ایمیل info@bpi.ir ارسال 
کنند تا نسبت به افتتاح حساب دانش آموزی برای 

این عزیزان اقدام شود.

گزارش مدیر عامل بانک مسکن 
از عملکرد 8 ماهه اول سال

محمود شایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مسکن گزارشــی از آخرین وضعیت تامین مالی 

بخش مسکن و ساختمان ارایه کرد.
شــایان اعالم کرد: بانک مســکن از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه رقمی معــادل ۱۱ هزار و 
۲۱۶ میلیارد تومان انواع تسهیالت ساخت و خرید 
مســکن پرداخت کرد که ۳ هزار و ۸۸۲ میلیارد 
تومان آن به ســازندگان و تولیدکنندگان مسکن 
برای افزایش عرضه خانه در سراسر کشور ارایه شد 
و ۷ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان دیگر نیز به صورت 
تســهیالت خرید خانه به متقاضیان خرید واحد 

مسکونی پرداخت شد.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه سبد تسهیالت 
ساخت و خرید مسکن قابل ارایه توسط بانک مسکن 
به لحاظ میزان ســقف ریالی و شرایط پرداخت و 
نحوه دریافت، در شهرهای مختلف کشور و برای 
مشتریان مختلف متفاوت است، افزود: طی ۸ ماهه 
اول امسال ۱۶ هزار و ۲۸۸ فقره تسهیالت ساخت و 
۷۳ هزار و ۲۵۵ فقره نیز تسهیالت خرید مسکن به 

مشتریان پرداخت کرده ایم.
شایان مدیر عامل بانک مســکن در ادامه گفت و 
گو با هیبنا تصریح کرد: تسهیالت ساخت مسکن 
قابلیت انتقال به خریداران واحدهای مســکونی 
نوساز را تحت شرایط و ضوابط مشخص دارد. همین 
قابلیت باعث شده گروهی از سازنده ها از تسهیالت 
ساخت برای سرمایه گذاری های ساختمانی خود 

استفاده کنند.

بانک ها

اهمیــت انجــام اصالحات 
ساختاری در بودجه سنواتی و 
بی توجهی دولت به آن که در 
وابستگی ۴۱ درصدی بودجه 
۱۴۰۰ بــه درآمدهای نفتی 

مشهود است، موجب ورود رهبر انقالب به موضوع شد.
به گزارش مهــر، توصیه ها و تذکــرات متعدد رهبر 
انقالب به دولت بــرای انجام اصالحات ســاختاری 
در بودجه ســنواتی کشور طی سه ســال گذشته، با 
وعده هایی از سوی دولت همراه شــد که هیچکدام 
از این وعده ها در بودجه ســنواتی سال ۹۹ و الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشــد. بخصوص اینکه الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت اخیراً تقدیم مجلس 
شــد با وابســتگی ۴۱ درصدی به درامدهای نفتی، 
فاصله زیادی با شــعار اصالحات ساختاری بودجه و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد. بی توجهی دولت 
به کاهش وابستگی بودجه به نفت موجب شده رهبر 
انقالب در اقدامی تازه، برای برداشــت دولت از سهم 

صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کنند.

شروطی که رهبر انقالب برای دولت تعیین 
کرده است

رئیــس کمیته اصالح ســاختار بودجــه در مجلس 
دقایقی قبل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نامه ای را منتشر کرد که نشان می دهد رهبر انقالب 
برای برداشــت دولت از ســهم صندوق توسعه ملی 
شــروطی را تعیین کرده اســت. محســن زنگنه در 
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نامه رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور را 
منتشر کرد و نوشت: »رهبر معظم انقالب، برداشت 
مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف 
۱ میلیون بشــکه در روز مجاز دانستند. نیز هر گونه 
برداشــت از صندوق را برای مصارف اجــازه ندادند. 
این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت )هزارمیلیاردتومان( از 
منابع و حذف بند ه تبصره ۴. پیشنهاد می کنم دولت 

اصالحات را انجام و مجدد الیحه را ارسال کند.«

وابســتگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به 
درآمدهای نفتی

علیرغم آنکــه کاهش اتــکای بودجه ســنواتی به 

درآمدهــای نفتی یکــی از محورهــای مهم اصالح 
ساختار بودجه است اما دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
در ۴ بخش درآمدهایی وابســته به فروش نفت پیش 

بینی کرده است:
۱- ۱۵۳ هزار میلیارد تومــان درآمد از محل فروش 
نفت پیش بینی شده که نسبت به امسال ۴ برابر است.

۲- اوراق پیش فروش نفت نیز از جمله ابتکارات الیحه 
است و درآمد از این محل، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش 
بینی شده است. این حجم پیش فروش، دولت بعد را با 
بدهی هنگفتی مواجه می کند. عالوه بر این، در الیحه 
پیش بینی شــده هر میزان از فروش نفت محقق نشد، 

کسری آن از طریق پیش فروش اوراق جبران شود.
۳- دولت در الیحه بودجه پیــش بینی کرده که ۷۵ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی 
از فروش نفت را به عنوان قرض برداشــت کند. یعنی 
سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۸ درصد مابقی به 

دولت قرض داده شود.
با توجه به اینکــه بخش قابل توجهــی از منابع ارزی 
صندوق توســعه ملی در دسترس نیســت، به اذعان 
کارشناســان، اســتفاده از منابع صنــدوق به معنای 
استقراض از بانک مرکزی بوده و عماًل باید از محل پایه 
پولی تأمین شود. موضوعی که خود را در تورم سالهای 

اخیر نشان داده است.
۴- مبلغ ۲.۸۴۵ میلیارد یورو نیز برای پرداخت برخی 

هزینه ها در صورت اجازه رهبری از صندوق توســعه 
ملی برداشت می شود.

مجموع ارقام مندرج در ۴ مورد مذکور، وابســتگی 
مستقیم و غیر مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای 

نفتی را به ۴۱ درصد می رساند.
بنابراین برخالف ادعای مسئوالن دولت و بویژه رئیس 
جمهور، نه تنها وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای 
نفتی بسیار باالســت بلکه بودجه کسری ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومانی دارد. این کسری در خوشبینانه ترین 
حالت، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اســت و جز با چاپ 

پول قابل جبران نیست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این حجم از 
انتشار پول حجم نقدینگی را ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش می دهد و منجر به تورم بسیار شدیدی خواهد 
شد. که به معنای تشدید فشار معیشتی بر مردم است. 
موضوعی که علت اصلی مخالفت رهبر انقالب با برداشت 

بی ضابطه از منابع صندوق توسعه ملی است.

چرا رهبر انقالب با برداشت بی ضابطه از 
صندوق توسعه مخالف است؟

برداشت از ارزهای صندوق توســعه ملی با توجه به 
صحبت های اخیر رئیس کل بانک مرکزی در رسانه 
ملی مبنی بر محدودیت های موجود در دسترسی به 
ارز، غالباً به صورت ایجاد پایه پولی )خلق پول توسط 

بانک مرکزی( صورت می پذیرد.

رویکرد کلی بانک مرکزی مبنی بر تقویت منابع بانکی 
در راستای کنترل نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن 
کنترل نرخ ســود تســهیالت بانکی باتوجه به خطر 
تشدید رکود در اقتصاد کشــور، نیز دلیل دیگری بر 
این ادعاست که بانک مرکزی راهبرد خلق مستقیم 
پایه پولی را در ازای برداشــت از صندوق توسعه ملی 

انتخاب می کند.
از طرفی حتــی اگر ارزهای صندوق توســعه ملی به 
مقدار هنگفتی کــه دولت برای ســال ۱۴۰۰ قصد 
برداشت از آن را دارد در دســترس باشد، تزریق این 
ارزها به بازار و جمع آوری ریال از بازار، عالوه بر اینکه 
در شــرایط فعلی منجر به خروج ســرمایه از کشور 
می شود، با ایجاد کمبود در منابع و ذخایر بانکی، منجر 
به افزایش اضافه برداشــت نظام بانکی از جیب بانک 
مرکزی شــده و بازهم به صورت غیر مستقیم با یک 
فاصله زمانی کوتاه، بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش 

پایه پولی خواهد کرد.
باتوجه به اینکه گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از آن 
است که ضریب فزاینده پولی به رقم بی سابقه و نگران 
کننده ۷.۹ رسیده است، بنابراین هر یک ریال خلق پایه 
پولی به ۷.۹ ریال نقدینگی در کشور تبدیل شده و تورم 
فزاینده و بی سابقه ای را به کشور و سبد مصرفی خانوار و 

نیز تولیدکننده کاالهای داخلی تحمیل می کند.
در مجموع می توان گفت برداشت از صندوق توسعه 
ملی برای تأمین کسری های بودجه عمومی، از آنجا 
که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می شود، سرعت 
رشــد تورم را به صورت فزاینده افزایــش داده و به 
دنبال آن بازار ارز و دارایی هایی نظیر ســکه و طال و 
مسکن و زمین و … را با تالطمات جدیدتری مواجه 

خواهد کرد.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان دولت به 
راحتی می تواند با راهکارهای ســهل الوصولی نظیر 
توسعه پایه های مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر مجموع 
درآمدها و ثروت اشــخاص حقیقی و اقشار پردرآمد، 
مالیــات بر دارایــی و عایدی ســرمایه، اصالح نظام 
یارانه ای به ویژه در حــوزه یارانه های پنهان و هدایت 
منابع ناشی از آنها از اقشار ســرمایه دار و پردرآمد به 
سمت اقشار کم درآمد، هم کسری بودجه را به راحتی 
از منابع پایدار و مطمئن تأمین کند و هم وابستگی به 
نفت را چه در قالب فروش مستقیم نفت و چه در قالب 
برداشت از صندوق توســعه ملی، را به حداقل مقدار 

ممکن کاهش دهد.

ورود رهبری به اصالح ساختار بودجه

چرا برداشت از صندوق مشروط شد؟

مانع تراشی های آمریکا برای 
خرید واکسن کرونا

رئیس کل بانک مرکزی مانع تراشی های دولت 
ترامپ برای خرید واکسن را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در گفت وگویی 
به تشریح مانع تراشــی های دولت ترامپ برای 
خرید واکسن کرونا پرداخت و گفت: اساساً خرید 
کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشکی به 
هیچ عنوان نباید مشمول تحریم باشند و نباید 
نیازمند دریافت هیچ مجوزی باشند. البته تمام 
تحریم های آمریکا علیه ایران از نظر ما نامشروع 
و خالف حقوق بین الملل اســت و هیچ مبنای 
قابل قبولی برای آنها وجود ندارد؛ اما دولت ترامپ 
در راستای سیاست فشار حداکثری یا به عبارت 
بهتر زورگویی و یکجانبه گرایی حداکثری، تمام 
قواعد حقوق بین الملل را زیرپا گذاشته که یکی از 
آنها تحریم کل نظام مالی ایران و تمام بانک های 
ایرانی است. همین که آمریکا بانک مرکزی و تمام 
بانک های ایرانی را تحریم می کند و صادرات نفت، 
محصوالت پتروشیمی و ســایر اقالم صادراتی 
ایران را تحریم می کند، نشان دهنده این است که 
 هیچ حد و مرزی در اعمال فشار علیه مردم ایران 

قائل نیست.
 وی افــزود: دروغگویی آمریــکا در این ادعا که 
واردات دارو و غذا و اقالم بشردوستانه برای ایران 
تحریم نیســت، با کمی تأمل روشن می شود. 
فرض کنیم آمریکایی ها در اعمال سیاست فشار 
حداکثری موفق می شدند و می توانستند صادرات 
نفت و سایر اقالم را به صفر برسانند )البته مشخص 
شد که موفق نشدند و هیچ وقت موفق نخواهند 
شد(، اما اگر این اتفاق می افتاد، واردات دارو و غذا 
با چه منابعی باید انجام می شد؟ کشور برای اینکه 
بتواند واردات انجام دهد نیاز بــه صادرات دارد. 
بدون صادرات چگونه میتوان واردات انجام داد؟ 
آمریکایی ها از سوی دیگر اعالم کرده اند که تمام 
بانک ها و موسسات مالی ایران تحریم هستند. 
واردات اقالم بشردوستانه نیاز به بانک دارد. بدون 
بانک چگونه می توان واردات انجــام داد؟ البته 
همانطور که گفتم، تمام سیاست های تحریمی 
دولت ترامپ تاکنون شکســت خورده است و 
اگرچه مشــکالتی برای مردم عزیز کشورمان 
ایجاد شده اما اهدافی که از این سیاست دنبال 

می کردند هیچکدام محقق نشده است.  
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برای 
خرید واکسن کرونا مانعی برای پرداخت پول از 
طرف ایران وجود دارد؟   گفت: وزارت بهداشت 
ایران، برای خرید واکســن کرونــا توافقاتی با 
کوواکس داشته است. مبلغ مشخصی هم باید 
از طرف ایران پرداخت شود که بخشی از آن به 
عنوان پیش پرداخت باید به حســاب ذینفع در 
یک بانک اروپایی پرداخت شــود. علی االصول، 
همین که این پرداخت برای واکسن کروناست 
و فرستنده و ذینفع پول هم مشخص است باید 
کفایت کند و نباید هیچ دلیل و ســند دیگری 
برای این موضوع نیاز باشد. مورد مصرف واکسن 
کرونا مشــخص اســت و هیچ کارکرد دیگری 
ندارد. اما به دلیل فشــارهایی که آمریکایی ها 
بر بانک های مختلف اروپایــی آورده اند و آنها را 
از کار با ایران ترســانده اند و جریمه های بسیار 
ســنگینی را علیه آنها تحمیل کرده اند، بانک 
مقصد در صورتی حاضر اســت پول را دریافت 
کند که مجوز اختصاصی و موردی توسط آمریکا 
 صادر شود و تمام مراحل انتقال پول به صراحت 

در آن ذکر شود.

تصمیم گیری درباره دستمزد 
کارگران در انتهای سال

وزیر کار گفت بــا توجه به آنکه شــاخص کاال و 
خدمات در انتهای سال واقعی تر می شود جلسات 
دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می کنیم.
به گزارش ایســنا، محمــد شــریعتمداری در 
حاشــیه امضای تفاهــم نامه احــداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی اندیمشــک درباره لزوم برگزاری 
جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای 
تشکیل جلسه به ایســنا گفت:کمیته دستمزد 
شورای عالی کار به طور مســتمر جلساتی را در 
خصوص بررســی مزد موضوعــی و مزد منطقه 
ای برگزار کرده اســت ولی تصمیــم گیری در 
 مورد دستمزد ســال آینده در انتهای سال انجام 

می پذیرد.
وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد  
را از سر تفنن به آخر ســال موکول کنیم بلکه با 
توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم 
شــاخص کاال و خدمات واقعی تر می شود طبعا 
جلســات دســتمزد باید در روزهای پایانی سال 

تشکیل شود.

اخبار
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زمزمه های فروش متری مسکن حدود یک سال 
و نیم اســت که به گوش میرســد و درحالی به 
مرحله اجرا نزدیک می شود که گفته شده در این 
بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول 
خود در مقابل تورم، اوراق مســکن از بورس کاال 

خریداری کنند.
به گزارش ایســنا، موضوع امــکان تامین مالی 
پروژه های حمل و نقل و مســکن با اســتفاده از 
ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۷ ماه قبل مطرح 
شــد که در نهایت  اواســط اردیبهشت ماه سال 
جاری با همکاری ســازمان بــورس و وزارت راه 
 و شهرســازی به مرحله توافق و اجــرای نهایی 

رسید.
وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد صندوقهای 
زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود 

از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می 
کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرســازی درباره این صندوقها گفته 
بود که عرضه پروژه های مســکن در بورس کاال 
ضمن اینکه ســوددهی مناســبی برای سرمایه 
 گذاران دارد، بــه تولید و عرضه مســکن کمک 

خواهد کرد.

ویژگی های فروش متری مســکن در 
بورس

این صندوقها با آنچــه تحت عنوان بورس امالک 
و مستغالت شناخته می شــود و اواخر مردادماه 
با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران 
شــهر جدیــد پردیــس وارد مرحله اجرا شــد 
متفاوت اســت. در بورس امــالک، دارایی های 

مازاد شــرکتهای دولتی و بانکها بــرای فروش 
در بازار ســرمایه عرضه می شــود. امــا فروش 
متری مسکن در واقع جذب ســرمایه های خرد 
برای اجرای پروژه های مســکونی و راهســازی 
است. ســهامداران می توانند با خرید سهام که 
به صورت متری عرضه می شــود در پایان پروژه 
ســود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت 
 خرید کل یــک واحد مســکونی، آن را به تملک 

خود درآورند.
بر این اســاس با کمک این ابزار مالی بورس کاال 
که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده 
ساخت یک واحد یا یک پروژه، تبدیل به ورقه های 
کوچک بهادار می شود و در بازار توسط انبوه ساز 
عرضه می شــود. در این بازار مردم می توانند به 
منظور حفظ ارزش پول خــود را در مقابل تورم، 

اوراق مســکن از بورس کاال خریداری کنند. به 
گفته پروانه اصالنی،  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
ســرمایه های خردی که در اقتصاد می چرخد و 
سرگردان است می توانند به عنوان تامین کننده 
منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرند 
و یا در خدمت تقاضا برای تجهیزات قدرت خرید 
متقاضی باشند. از این نظر هیچ راهی وجود ندارد 
تا از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن و حل 
و باز کردن گره تامین مالی بخش مسکن استفاده 
شود که در هفته های آتی از این موضوع رونمایی 

می شود.
بر این اساس به نظر می رســد قرار است ارزش 
تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به 
ورقه های کوچک بهادار و  در بازار توسط انبوه ساز 

عرضه  شود.

با گذشــت حدود دو ماه از صحبت هــای رئیس 
کل بانک مرکزی دربــاره ۷۰ صادرکننده کارتن 
خواب که ارز خــود را به کشــور بازنگردانده اند، 
حاال رئیــس کل اتــاق بازرگانی ایــران می گوید 
صادرکننــدگان ایــن  از  خبــری   هنــوز 

 نیست.
به گزارش ایسنا، غالمحســین شافعی در حاشیه 
جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
گفت: از زمانــی که بحث صادرکننــدگان کارتن 
خواب مطرح شــد، اتاق بازرگانی رســما از بانک 
مرکزی خواست اســامی یا مشخصات این افراد را 
تحویل داده تا اتاق بررسی کند که این افراد چگونه 
چنین تخلفی را به ثبت رسانده اند. با وجود گذشت 
دو ماه هنوز بانــک مرکزی حتی یــک نفر را نیز 

معرفی نکرده است.
وی با بیــان اینکه از نظــر اتاق بازرگانــی ایران، 
اساســا صادرکننده کارتن خواب وجود خارجی 
نــدارد، توضیــح داد: بر اســاس قوانیــن، کارت 
بازرگانی برای کســانی صادر می شود که مدرک 
تحصیلی معتبــر، گواهی عدم ســو پیشــینه و 
محل رســمی کســب و کار خود را معرفی کنند. 
به این ترتیب یــک کارتن خواب چطــور امکان 
 دریافت کارت بازرگانی و بــاز نگرداندن ارز را پیدا 

کرده است؟
رئیس اتــاق بازرگانی ایران ادامــه داد: اتاق برای 
جلوگیری از هرگونه ابهــام، از تمامی افرادی که 
کارت بازرگانی دارند، مــدارک قانونی موردنیاز را 

خواسته، از آنها کپی گرفته و در صورت نیاز آماده 
ارسال آن به قوه قضاییه است تا مشخص شود در 
این فرایند، بخش خصوصی بر اساس قوانین عمل 

کرده و چیز پنهانی وجود ندارد.
شــافعی با انتقاد از تعلل دولت در کاهش ســقف 
صــادرات کارت های بازرگانی جدیــد، بیان کرد: 
از زمانی که بحــث تعهد ارزی مطرح شــد، اتاق 
بازرگانی پیشنهاد کرد که برای دریافت کنندگان 
کارت هــای بازرگانی جدید یک ســقف صادراتی 
در نظر گرفته شــود تا پــس از انجام نخســتین 
معامالت و عمــل به تعهدات امــکان افزایش این 
ســقف به وجود بیاید اما متاســفانه دولت برای 
عمل به این تصمیــم ۱۴ ماه تعلل کــرد و امروز 
 بخشــی از این ارزهای بازنگشــته به ایــن افراد 

مربوط است.
وی با بیان اینکه نباید تحلف یک عده معدود را به 
تمام بدنه صادراتی کشور تســری داد، بیان کرد: 
پس از مطرح شــدن موضوع تخلفات، قوه قضاییه 
نام ۱۶۰۰ نفر را به اتاق بازرگانــی تحویل داد که 
بخش قابــل توجهی از آنها به دلیــل محدویت ها 
نتوانســته بودند ارز خود را بازگردانند و تعدادی 
از آنها اساســا کارت بازرگانی نداشــته اند. در این 
بین کمتر از چهار درصد این افراد ســو اســتفاده 
کــرده بودند کــه برای بخشــی که جرمشــان 
ســنگین بود، ابطال کارت و برای جرم های سبک 
 تعلیق دو ســاله کارت بازرگانی در دســتور کار 

قرار گرفت.

معاون وزیر صمت با اشــاره به پهلو گرفتن کشتی های 
حامل ۷ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور گفت: 
در سه ماه اخیر, به اندازه شش ماه نخست سال کاال وارد 
کشور شده که نشان می دهد روزهای آتی روند قیمتها 
کاهشی خواهد شد. عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم 
بازار گفت:مرغ و روغن نباتی به قیمت مصوب نزدیک شده 
است.  دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت مرغ و تخم مرغ 
در بازار, روند کاهشی گرفته و در روزهای آینده به قیمت 
مصوب می رسد. عباس قبادی در خصوص قیمت میوه 
هم افزود: ستاد تنظیم بازار موضوع کنترل قیمت و تامین 
میوه شب عید را در دستور کار قرار داده به نحوی که منافع 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تامین شود.
وی همچنین از بررسی موضوع ممنوعیت صادرات میوه 
خبر داد و گفت: تصمیم گیری در این مورد به جلسات 
بعدی موکول شــد.  قبادی گفــت:  ترخیص کاالهای 
اساسی از گمرکات کشور سرعت گرفته طوری که میزان 
کاالهای اساسی مانده در گمرک, از ۴میلیون تن در ۱۱ 
آبان, هم اکنون به ســه میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده 
است. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر, حدود ۲۷۰۰ 
تن کاالی اساسی روی کشتی هاست، گفت: آمارها نشان 
می دهد شــرایط خوبی از نظر ذخیره کاالهای اساسی 

داریم و برای ایام عید, مشکلی نیست.
قبادی با بیان اینکه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 
سرعت بیشــتری گرفته اضافه کرد:  از ۲۰ میلیارد دالر 
ارزی که بانک مرکزی بــرای واردات تامین کرده, و در 
حساب فروشندگان خارجی نشسته, ۴,۲ میلیارد دالر 

برای کاالهای اساسی بوده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین گفت :در سه ماه اخیر, به 
اندازه شش ماه نخست سال کاال وارد کشور شده که نشان 

می دهد روزهای آتی روند قیمتها کاهشی خواهد شد.
دبیرستاد تنظیم بازار گفت: درپی پخش گزارشی مبنی 
بر " توزیع نامناسب مواد پتروشیمی"  امروز در جلسه این 
ستاد، مصوب شد، هفته آینده مسئوالن مربوطه با حضور 
در جلسه، پاسخگو باشند.  عباس قبادی امروز در جلسه 
ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه برای بازار محصوالت 
پتروشیمی، کمیته ای در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
وجود دارد، که تصمیم گیری می کند، افزود: امیدواریم 

این کمیته جواب قانع کننده داشته باشد.
وی همچنین با اشــاره به خودکفایی کشــور در تولید 
گوشت قرمز گفت: تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گوشت 
قرمز به ارز نیمایی، تصمیم درستی بود که باعث رشد 
تولید دام سبک و سنگین در داخل و خودکفایی کشور 

در تولید گوشت قرمز شد.
دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه در گذشته، ساالنه 
به میزان حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دالر گوشت قرمز 
وارد می شــد، افزود: این رقم کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر 
است که سال آینده کمتر هم خواهد شــد و نیازی به 
واردات نخواهد بود. قبادی واردات ماسک چینی به کشور 
را هم شایعه ای بیش نخواند و افزود: االن قیمت ماسک در 
کشور به هزار تومان رسیده و عمال واردات و قاچاق ماسک 
به کشور توجیهی ندارد. وی افزود: تولید ماسک کشور 
به حدی افزایش یافته اســت، که اگر مسئوالن وزرات 
بهداشت اجازه دهند، تولید کنندگان ما امکان صادرات و 

تامین ماسک برای سایر کشور های را نیز دارند.

جزئیات فروش متری مسکن در بورس

رئیس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد

از صادرکنندگان کارتن خواب چه خبر؟
معاون وزیر صمت:

 در سه ماه گذشته به اندازه نیمه نخست سال کاال وارد کشور شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۳۱۰ هزار تومانی نرخ سکه 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( با ۳۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به بهای ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ 
میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان معامله شد. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع 

سکه به چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مبادله شد. عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طال نیز امروز با ثبات نسبت به آخرین ساعات کاری روز گذشته به قیمت یک هزار و ۸۴۵ دالر و ۶ سنت رسید.
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ریشه  گرانی ها
مسعود دانشمند، اقتصاددان

ریشه گرانی هایی که مدت هاست در کشور ایجاد شده ارتباطی به وزارت بازرگانی ندارد. البته در اینکه وزارت بازرگانی باید وجود داشته باشد تردیدی نیست اما با تشکیل وزرات بازرگانی هم مشکالت اخیر پایان نخواهد داشت. هستند کشورهایی 
که وزارت بازرگانی دارند و کشورهایی که این وزراتخانه را ندارند. تمام مسئولیت هایی که قرار است وزارت بازرگانی انجام دهد در وزارت صمت وجود دارد و اینگونه نیست که این وظایف به حال خود رها شده باشد و متصدی و مسئول نداشته باشد. 
سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و... در بدنه وزارت صمت وجود دارد اما باز هم گرانی و تورم وجود دارد.  وزرات بازارگانی نداریم و گرانی هست تنها توجیهی برای مشکالت اقتصادی ایجاد شده است. 
در حال حاضر پس وظایف وزارت بازرگانی را چه نهادی انجام می دهد. امروز مسئول وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت آقای رزم حسینی است و بازرگانی را هم بر عهده دارد. اینگونه نیست که که تصور کنیم چون وزارت بازرگانی وجود ظاهری 
ندارد کسی هم مسئولیت های این نهاد را انجام نمی دهد. باید برای تاثیر بیشتر وزارت صمت مانند خیلی از کشورهای دیگر معاونت هایی با اختیارات بیشتر و همچنین تصویب اختیارات بیشتر برای وزیر شکل بگیرد. متاسفانه ریشه گرانی ها و 
تورم به این دلیل است که دولت تکلیف خود را روشن نکرده است که بخش خصوصی باید اقتصاد را اداره کند یا بخش دولتی. اگر دولتی است بخش خصوصی را عزل کند و دولت کار خودش را بکند. اما اگر بخش خصوصی هم دخیل است دولت 
به این حوزه ورود نکند.  در شرایطی قرار داریم که نرخ تورم  باالست و قیمت ها لحظه ای افزایش می یابد و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی توانند کاالهای مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین تامین کاالهای اساسی اصوال 
حرف نسنجیده ای است. هرنوع کاالیی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمت های فزاینده و باالو توان پایین مردم در خرید، اجازه تامین نیازشان را نمی دهد. شرایط کشور به دلیل تحریم، شیوع ویروس 
کرونا و همچنین سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت در بدترین شرایط بسر می برد پس بهتر است دولتمردانمان در راستای تعهداتی که دارند دست از هر اقدامی که به صالح سرنوشت مردم و کشور نیست بردارند و تمام اهدافشان را در راستای 

تحقق برنامه های توسعه ای بگذارند نه برخالف آن تا مسیر حرکت ضعیف اقتصاد کامالً مسدود نشود.

رییــس جمهور در نشســت 
خبری اخیر خود از نبود وزارت 
بازرگانی اعالم نارضایتی کرده 
و عنوان کرد کــه گرانی های 
اخیر به دلیل مخالفت مجلس 
با تشکیل دوباره این وزارتخانه اســت. به عقیده رئیس 
جمهور، دلیل بی ثباتی قیمت ها در بازار، این اســت که 
در این دولت، وزیری که حامی مردم و مصرف کنندگان 
باشد، نداریم چون وزارت بازرگانی تشکیل نشد. حسن 
روحانی درباره علت افزایش قیمت ها در بازار گفته است 
که علت گرانی و بی ثباتی در برخی اجناس این است که ما 

در دولت وزیری که حامی مصرف کننده باشد نداریم. ما به 
مجلس قبل پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را دادیم در 
نهایت روز آخر تصویب کرد اما در یک جمله ایراد داشت 
که مجلس فعلی می توانست در دو دقیقه آن را اصالح کند 

اما مصوبه به بایگانی رفت.
در رابطه با تشــکیل مجدد وزارت بازرگانی )توســعه و 
بازرگانی( امراهلل امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت: دولت روحانی تاکنون 
نتوانسته وزیری توانا برای وزارت صمت معرفی کند و این 
موضوع با توجه به تعدد تغییر وزرای این وزارتخانه قابل 
توجه است. حاال با چه اســتداللی دوباره طرح تشکیل 
وزارتخانه بازرگانی را با موضوع معرفی دو وزیر صنعت و 

بازرگانی مطرح می کند.
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه 

طباطبایی ادامه داد: تاکنون یکــی از دالیل اصلی ادغام 
وزارت خانه ها، کاهش هزینه های دولــت بود اما حاال از 
دالیل اصلی مخالفت با این جدایی تحمیل ساختار جدید 
به دولت است که هزینه های دولت را فوق العاده افزایش 
می دهد. امینی تصریح کرد: در همــان موقع و حتی در 
زمان حاضر دولت عکس ایــن موضوع را مطرح می کند 
و موافق تفکیک اســت که با توجه به اینکه گستردگی و 
بزرگ بودن دولت باعث هزینه های باال شده و در نهایت 
کسری بودجه را به همراه داشته، بسیار جای تعجب دارد.
لطفعلی بخشی، تحلیلگر مســائل اقتصادی نیز در این 
رابطه می گوید: با نگاهی به ســابقه وزارت بازرگانی در 
دوره های گذشته آشــکارا تیرگی آن مشخص است. در 
واقع اختراع صدور حواله کاال متعلق به وزارت بازرگانی 
است که موجب شروع رانت های بزرگی از طریق آن شد. 

به عنوان مثال کارخانه »ارج« دستگاه ماشین لباسشویی 
تولید می کرد و به نرخ ۷ هزار تومان می فروخت و چون 
تعداد کافی نبود در نتیجــه وزارت بازرگانی به بهانه باال 
نرفتن قیمت مدعی صدور حواله برای عده ای از مردم شد 
که البته برخی هم واقعا نیازمند بودند. اما به دنبال این امر 
عده زیادی هم حواله ماشین لباسشویی را با نرخ ۳۰ هزار 

تومان می فروختند و چاق و چلّه شدند.
به گفته بخشــی، کما اینکه در خصوص سیمان، روغن، 
الستیک و...هم این بازار مّکاره وجود داشت. اما امروز که 
رئیس جمهوری دلیل مشــکالت مردم را به نبود وزارت 
بازرگانی بــرای آنچه دفاع از حقوق مــردم عنوان کرده 
تقلیل می دهد، پاســخ نمی دهد که مگر دســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم گیری بســته بوده 

که نتوانسته است.

آیا نبود وزارت بازرگانی دلیل گرانی هاست؟

شیب تند  گرانی ها و فرافکنی مسئوالن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه پس از 
کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر قیمت مســکن در 
تهران ۱۵ درصد افت کرده است، گفت: بانک مرکزی 
خردادماه امسال اعالم کرد که قیمت مسکن در تهران 
۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان 
موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق 
نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته اســت. 
اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعــالم کردند تاثیرش را در 
ماه های آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها باال رفت.

مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: در ۲۲ روز ابتدای 
آذرماه ۱۳۹۹تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک 
در شهر تهران به امضا رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۷۵ درصد و نسبت به ماه گذشته ۵۸ درصد 

کاهش یافته است.

وی افزود: در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم آذرماه 
۱۳۹۹بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه )قرارداد خرید 
و فروش ملک( منعقد شــده که از کاهش ۳۳ درصد و 
۴۷ درصد به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه 
قبل حکایت دارد.رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
همچنین درخصوص قراردادهــای اجاره در ماه جاری 
گفــت: در ۲۲ روز ابتدای آذرماه امســال ۷۶۸۱ اجاره 
نامه در شهر تهران امضا شده که نشان دهنده کاهش 
۱۹ درصد نسبت به آذرماه پارســال و افت ۵۴ درصد 
نسبت به آبان امسال اســت. در کل کشور هم از اول تا 
۲۲ آذرماه ســال جاری ۴۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد اجاره 
منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه 
 گذشته به ترتیب ۱۸ درصد افزایش و ۶۹ درصد کاهش

 نشان می دهد.

با توجه به نوســانات انس 
جهانی و اتفاقات سیاسی- 
اقتصــادی تاثیرگــذار بر 
بازارهای مالی پیش بینی 
کارشناســان این است که 
تا پایان ســال که حدود ســه ماه از آن باقی مانده، 
افزایش قیمت طال و ســکه را در بازار شاهد باشیم. 
این در حالی است که چند ماه اخیر بازار طال با رکود 
مضاعفی روبرو بوده و تقاضایی در بازار برای خرید این 
کاال وجود ندارد. همچنین با کاهش ارزش پول ملی 
مردم به دنبال بازارهایی هستند که بتوانند به صورت 
آنی به سوددهی برسند و پول خود را در بخش های 
دارای ارزش افزوده سرمایه گذاری می کنند. پیش 
بینی فعاالن بازار طال بر این است که اگرچه طی سه 
روز گذشته با کاهش نرخ ارز و طالی جهانی روبرو 
بودیم و انتظار داشتیم روند نزولی قیمت طال و سکه 
هم ادامه دار باشد اما بازار متاثر از افزایش دو عامل 

گفته شده تغییر جهت داد. بر این اساس اگر بهای 
اونس و ارز مجددا افزایش یابد تا پایان ماه قیمت طال 

و سکه هم گران تر خواهد شد.
اُفت و خیزهــای احتمالی در بازار طــال، معلول و 

معطوف به عوامل بسیاری است که همین امر پیش 
بینی نرخ طال را در بلند مــدت و حتی میان مدت 
دشوار و نزدیک به غیر ممکن می سازد. البته نباید 
این واقعیت را از نظر دور داشت که سرمایه گذاری 

در بازار طال در دراز مدت، زیانی نخواهد داشت اما 
این امر به معنای سودآور بودن آن نیست، بنابراین 
می طلبد ســرمایه گذاران داخلی و عموم مردم به 
کسب سودهای آن چنانی از بازار طال امیدوار نباشند، 
اما می توان این چنین مطرح کرد که با سرمایه گذاری 
در بازار طال، می توان از کاهش ارزش پول و نقدینگی 
در دراز مدت جلوگیری کرد و این واقعیتی اســت 
 که کم و بیش در ســال های گذشــته بــه اثبات 

رسیده است.
با افزایش نســبی دالر، شــاهد افزایش قیمت در 
بســیاری از کاالها و محصوالت خواهیم بود، اما با 
وجود فشار قیمتی ایجاد شــده در کوتاه مدت، به 
تدریج شــاهد رونق هر چه بیشتر در اقتصاد کشور 
خواهیم بود، موضوع و مؤلفه ای که در شرایط فعلی، 
اقتصاد کشور به شدت تشــنه آن است. در مجموع 
باید گفت پیش بینی نرخ دالر، ارز یا طال در آینده 
بسیار دشوار است و به تبع در چنین شرایطی سرمایه 
گذاری احتمالی در این بازار، با ریسک باالیی مواجه 
خواهد شــد و نمی توان اطمینان چندانی را برای 

سودآور بودن آن قائل بود.

چشم انداز و روند قیمت ها در بازار طال تا پایان به كدام سمت و سو می رود؟

طال  بر مدار گرانی

دلیل  نوسانات  در بازار طال
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طال و جواهر تهران

اتفاقات بسیاری در جهان می تواند بر بازار های جهانی تاثیر گذاشته و موجب بله وجود آمدن نوسانات شود. همین نوسانات در بازار های جهانی تاثیر مستقیم بر بازار های داخلی دارد. در مدت اخیر نوسانات بسیاری 
در بازار طال داشته ایم و شرایط اقتصادی هم مزید بر علت شده است تا این بازار در رکود قرار بگیرد. مردم این روزها تنها به دنبال تهیه و تامین مایحتاج ضروری خود هستند و اندوخته خود را برای ایجاد ارزش افزوده 

برای کمک هزینه زندگی به بازارهای دارای سود برده اند. بازار طال در حدود ده سال است به آن معنا نداریم که بخواهیم روی آن سرمایه گذاری کنیم.
به عبارت دیگر به هیچ وجه در حال حاضر این شرایط وجود ندارد اما امید است از این بحران خارج شویم. اگر به بازارهای موازی نگاه کنید، بازارهای ارز، مسکن، بورس، خودرو و... مردم به دنبال این بازارها هستند 
تا از پول های خود سود برداشت کنند. بازار طال را اگر در ده سال گذاشته نگاه مکینم به عدد ۱۰۰ اگر برسیم امروز عدد ما ۱۰ است و رکود کامل بر بازار حاکم شده است. امروز تنها ده درصد از واحدهای صنفی باری 

به هر جهت کار می کنند و امیدوار چشم به آینده دوخته اند. 
به طور کلی بازار طال در بحث مصنوعات رونقی ندارد و درصد مصنوعات در بازار حتی به ۲۰ درصد هم نمی رسد. درصد بیشتر فعالیت بازار نیز به سمت سکه و طالهای آب شده می رود. این موضوع نمی تواند روند 
خوبی برای تولید و کسب وکار طال باشد و امیدواریم که مصرف کنندگان به سمت طالی آب شده نروند، چون طالی آب شده تنها برای صنعت طال مناسب است تا در آنجا گردش کند و منجر به تولید مصنوعات در 

کارخانجات شود و تبدیل به کاالی نهایی برای خرید مصرف کنندگان شود. 
اما از طرفی دیگر چند روز آینده سال میالدی، سال چینی و سال جدید شمسی را پیش رو داریم. این مناســبت ها می توانند تقاضاهایی را وارد بازار کند. پیش بینی می شود که تا پایان سال منهای تاثیرگذاری 
اخبار سیاسی، اقتصادی و تحوالت جهانی در بازار طالی داخل کشور بین یک الی ۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم. البته طبیعی است که با ریزش نرخ ارز قیمت طال و سکه هم کاهش یابد و امیدواریم بازار ارز 
به گونه ای مدیریت شود که عرضه و تقاضا به تعادل برسد تا شاهد تکرار قیمت های نجومی در این بازار نباشیم. البته باید قیمت انس جهانی را نیز مدنظر قرار داد. پیش بینی برای قیمت انس جهانی طال نیز این است 

که به احتمال زیاد انس جهانی در سه ماه آینده تا فروریدن ۱۴۰۰ تا ۲۰۷۰ تا ۲۱۰۰ دالر افزایش پیدا کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تقویت بنگاه های کوچک و متوســط با رویکرد 
جهش تولید، توســعه شــبکه تجاری، مطالبه 
گری در جهت تســهیل فضای کســب و کار، 
باالبردن سطح علمی و پژوهشی و نهادینه کردن 
فرهنگ توسعه و تحقیق در اصناف، بازرگانان و 
تعاونگران، تعامل و مشاوره با قوای سه گانه در 
راســتای منافع بخش خصوصی کشور، تقویت 
و تشــویق جوانان در حوزه بنگاه های فن آور و 
نوآور، حمایت اجتماعــی از چهره های متدین، 
متخصــص و انقالبــی جهت تصــدی گری در 
آینده اقتصاد کشور، حضور موثر در رویدادهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتهی 
به منافع بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و 
ایجاد حرکت جهادی و انقالبی در حوزه اقتصاد 
و تولید از مهمترین اهداف تشکیل ائتالف بنگاه 
های اقتصادی کوچک و متوسط انقالب اسالمی 

اعالم شد.
در بیانیه تاســیس ائتالف بنگاههای اقتصادی 
کوچک و متوسط انقالب اســالمی آمده است 
در شــرایطی که اقتصاد کشور مورد هجمه های 
ناجوانمردانه دشمنان کشــور قرار گرفته و هر 
روز با وضع تحریم هــای ظالمانه در جبهه های 
مختلف، نبردی جدید، حیات ملت، کشور و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را مورد هدف قرار داده 
است، با اســتعانت از پروردگار متعال و حضرت 
ولی عصر ارواحنا لــه الفــدا و در جهت تحقق 
منویات مقام معظم رهبری )مــد ظله العالی(، 
به ویژه سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، ائتالف بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط انقالب اسالمی را تاسیس و به 

ثبت رسانده ایم.
رویکرد این ائتــالف نگاه واقــع گرایانه، همراه 
بــا تعامــل و مشــارکت حداکثــری اصناف، 
تولیدکننــدگان، صنعتگــران، بازرگانــان، 

توزیع کننــدگان و تعاونگران، زنــان، مردان و 
جوانان فعال در حوزه کسب و کار و در راستای 
عمل منویات مقــام معظم رهبــری که همان 
ضرورت تغییــر نــگاه مجموعه مســئوالن و 
دســتگاه هــای اجرایــی بــه تولیدکنندگان 
 و فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی 

است، می باشد.
با عنایت به فرمایشــات مکرر معظم له مبنی بر 
حمایت از تولید داخلی کــه تولیدکنندگان را 
فرماندهان جنگ اقتصادی نامیدند و همچنین 
باتوجه به منافع و مصالــح ملی، اهم اهداف این 
ائتــالف، تقویت بنگاه های کوچک و متوســط 
با رویکرد جهش تولید، توســعه شبکه تجاری، 
مطالبه گری در جهت تسهیل فضای کسب و کار، 
باالبردن سطح علمی و پژوهشی و نهادینه کردن 
فرهنگ توسعه و تحقیق در اصناف، بازرگانان و 
تعاونگران، تعامل و مشاوره با قوای سه گانه در 
راســتای منافع بخش خصوصی کشور، تقویت 
و تشــویق جوانان در حوزه بنگاه های فن آور و 
نوآور، حمایت اجتماعــی از چهره های متدین، 
متخصــص و انقالبــی جهت تصــدی گری در 
آینده اقتصاد کشور، حضور موثر در رویدادهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتهی 
به منافع بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و 
ایجاد حرکت جهادی و انقالبی در حوزه اقتصاد 

و تولید می باشد.
انشــااهلل در این ائتالف با یــاری تمامی بخش 
های خصوصی کشــور و با منطق علم، درایت، 
خردمندی و تالش شبانه روزی، شکست ذلت بار 
را به دشمنان این مرز  بوم تحمیل خواهیم کرد، 
لذا در این راه دست تک تک اصناف، بازرگانان، 
تعاونگران و متولیان تالشگر بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوســط را با کمال افتخار به گرمی 

می فشاریم.

شــیب افزایــش قیمت کاالهــای اساســی تندتر 
شدجدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که از بین انواع 
برنج،  گوشت و شکر که وضعیت قیمت آن ها در آبان 
ماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کاالها بین ۲۰ تا 
۱۰۷ درصد نسبت به آبان سال قبل افزایش داشته و 
مقایسه این آمار با گزارش های ماه های قبل حاکی از 
این است که شــیب افزایش قیمت کاالهای اساسی 
تندتر شده است.بر اساس این آمار بیشترین افزایش 
قیمت در آبان امسال مربوط به برنج پاکستانی باسماتی 
درجه یک بوده که قیمت آن با ۱۰۷.۴ درصد افزایش 
از ۱۱ هزار و۷۰۰ تومان در آبان سال قبل به ۲۴ هزار 
و ۳۰۰ تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.   
البته قیمت برنج تایلندی، طارم اعال و داخلی هاشمی 
درجه یک در این مدت به ترتیــب ۸۸، ۴۰.۲ و ۳۹.۷ 
درصد افزایش داشته و در آبان امسال به حدود ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان، ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان و ۳۱ هزار و ۳۰۰ 

تومان رسیده است.  
قیمت گوشــت مرغ هم با ۸۵.۲ درصد افزایش از ۱۳ 
هزار تومان در آبان سال قبل به حدود از ۲۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان در آبان امسال رسیده است.  قیمت شکر سفید 
و شکر بسته ۹۰۰ گرمی نیز در آبان امسال به ترتیب 

۶۴.۷ و ۵۳.۷ درصد نســبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش یافته، به طوری که قیمت هر کیلوگرم شــکر 
سفید و هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در آبان امسال به 
حدود ۸۴۰۰ تومان رسیده است.  در این میان کمترین 
افزایش قیمت مربوط به گوشت گوسفندی و گوساله 
است که قیمت هر کیلو از این دو محصول با ۲۱.۴ و 
۲۰.۳ درصدافزایش قیمت در آبان امســال به حدود 
۱۱۱ هرار تومان و ۹۵ هزار تومان رسیده است. قیمت 
هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال 
قبل حدود ۹۲ هزار تومان و ۷۹ هزار تومان بوده است.   
بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان 
می دهد قیمت همه اقالم یاد شده در آبان امسال نسبت 
به ماه قبلش افزایش یافته و میزان افزایش قیمت ها 
طی یک ماه هم بین ۰.۸ درصد )شــکر سفید( تا ۲۳ 
درصد )گوشت مرغ( بوده است.  از طرف دیگر مقایسه 
این آمار با گزارش های ماه های قبل حاکی از این است 
که شیب افزایش قیمت کاالهای اساسی تندتر شده، 
چرا که در مهر ماه امسال از بین انواع برنج،  گوشت و 
شــکر، قیمت تمام کاالها به جز گوشت گوساله بین 
چهار تا ۱۱۲ درصد نسبت به مهر سال قبل افزایش 
یافته بود.  این در حالی است که دبیر ستاد تنظیم بازار 

از آرامش حاکم بر بازار کاالهای اساسی خبر داده بود.

رئیس اتحادیه خشکبار تهران کف قیمت هر کیلوگرم 
آجیل شب یلدا را ۱۲۰ هزار تومان و سقف آن را ۱۷۰ 
هزار تومان اعالم کرد.مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه 
خشکبار تهران کف قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا 
را ۱۲۰ هزار تومان و سقف آن را ۱۷۰ هزار تومان اعالم 
کرد.این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در ترکیب 
آجیل شب یلدا باسلوق، نخودچی و کشمش و انواع 
مغز وجود دارد. وقتی که میزان باســلوق، نخودچی 
و کشمش آن بیشتر باشد قیمت در حدود ۱۲۰ هزار 
تومان است و هر چه از این ترکیب کاسته و به میزان 

مغزها در آجیل افزوده شود، قیمت باالتر می رود.
وی با بیان اینکه در بازار آجیل مشکلی وجود ندارد، 

گفت: عرضه در بازار به اندازه کافی اســت و منتظر 
خرید مردم و استقبال آنان از بازار آجیل هستیم.این 
فعال بخش خصوصی با بیــان اینکه به مردم توصیه 
شــده برای جلوگیری از شــیوع کرونا از شرکت در 
دورهمی های شب یلدا خودداری کنند، افزود: امیدوار 
 هســتیم مردم آجیل بخرند و در منازل خود یلدا را 

جشن بگیرند.
احمدی درباره اینکــه آیا پیش بینی کاهش مصرف 
آجیل در شب یلدا را به دلیل شرایط موجود دارید؟، 
گفت: پیش بینی می شود در شب یلدا مصرف آجیل 
کاهش یابد همانطور که در ۵ الی ۶ ماه گذشــته نیز 

فروش ما بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.

اهداف تشکیل ائتالف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 

شیب افزایش قیمت کاالهای اساسی تندتر شد

رییس اتحادیه امالک:

 قیمت مسکن در تهران ۱۵ درصد افت کرد

پیش بینی كاهش ۵0 درصدی مصرف

قیمت آجیل شب یلدا اعالم شد
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سورنا ستاری:
بودجه معاونت علمی ظرف 10 سال فقط 2 برابر 

رشد داشته است
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشــاره بــه افزایش ۲۳ درصدی 
اعتبارات معاونت علمی ریاســت جمهــوری در بودجــه ۱۴۰۰ گفت: 
 بودجه معاونــت علمی ظــرف ۱۰ ســال فقط دو برابر رشــد داشــته

 است.
ســورنا ســتاری درباره افزایش بودجه حوزه پژوهــش در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰، عنوان کرد: بودجه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
بودجه سال آینده ۲۳ درصد افزایش داشته اســت.وی با اشاره به حضور 
خود در کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار کــرد: امیدواریم 
 با نظر مســاعد نمایندگان مجلــس ارتقای بودجه در ایــن حوزه محقق

 شود.
ستاری در پاسخ به این سوال که معاونت علمی به چه میزان اعتباری برای 
پیشبرد اهداف خود در سال آینده نیازمند است، گفت: با توجه به اینکه در 
بودجه اعداد مختلفی از جمله ردیف اصلی معاونت و ردیف های ستادهای 
توسعه ای قید می شود نمی توان عدد دقیقی درباره بودجه دقیق این حوزه 

گفت.
معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور تصریــح کرد: با وجــود اینکه 
اعتبــارات معاونت علمی طــی ســال های اخیر افزایش چشــمگیری 
نداشــته، ولی مــا توانســته ایم کمک های خوبــی از صندوق توســعه 
بــا حمایــت دولــت و مجلــس و موافقــت مقــام معظــم رهبــری 
 دریافــت کنیم و ایــن بودجه ها در حــوزه پژوهش کمــک خوبی کرده 

است.
وی اضافه کرد: این در حالیست که بودجه معاونت علمی ریاست جمهوری 

طی ۱۰ سال گذشته فقط دو برابر افزایش داشته است.

اعتبارات صندوق نوآوری به ما ارتباطی ندارد
ســتاری در پاســخ به این ســوال که آیا اعتبــارات صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی نیــز از بودجه هــای معاونت علمی ریاســت جمهــوری به 
 شــمار می آید، گفت: خیر؛ این بودجه جدا و مســتقل از معاونت علمی

 است.

گزارش تستادی از سهولت استفاده از فیلیمو، نماوا، بازار و لنز
در یکســال گذشــته، موج مهاجرت به دنیای آنالین بــه نحوی زندگی 
همه ی ما را مورد تاثیر قرار داده اســت. از قرارهــای کاری گرفته تا خرید 
اقالم روزانه یا دید و بازدید با مادربــزرگ و پدربزرگ ها. به جرات می توان 
گفت که شیب گذر به زندگی دیجیتال در ۱۰ ســال گذشته هیچ گاه به 
تندی چیزی که در یک سال گذشــته تجربه کردیم نبوده است. این گذر 
ناگزیر از لمس و حضور به صفحات نمایشــگر، اگرچــه در برخی موارد از 
کیفیت لحظاتمان کاسته اســت ولی از نظر دیگر تحولی را رقم زده است 
که میلیاردهــا دالر هزینه ی تبلیغاتی غول های تکنولــوژی در پدیداری 
آن ناکارآمد  بوده اســت. گذر تمام و کمال جامعه ی انســانی از بعد مکان 
 به جهــان اینترنت را، با اطمینان می توان تنها قســمت پر لیوان شــیوع 

ویروس کرونا دانست.
در این میــان، صنایــع آنالین یکی پــس از دیگــری به ترتیــِب هرم 
نیاز های بقا و ســرگرمی انســان در این محیط دیجیتال، قد علم کرده، 
و زنجیــره ی این گذار را کامــل می کننــد. Video On-demand یا 
سرویس های اشتراک و تماشای فیلم و ســریال نیز از این دست نیاز های 
 انسان  دیجیتال هســتند که می کوشــند تا جای خالی الله زارها را میان

 ما انسان ها پر کنند.
ســرویس های اشتراک و تماشــای فیلم و ســریال این قابلیت را به شما 
می دهند که به راحتی به هر فیلم یا سریالی که مد نظر داشته باشید در هر 

ساعتی از شبانه روز دست یابید.
 حال تصور کنید پس از یک روز خسته کننده ی کاری از پشت کامپیوتر 
خود در یکــی از اتاق های خانه بــه جمع خانــواده می گریزید تا لحظات 
پایانی خوشــی را در آخر روز خود همراه عزیزانتان ســپری کنید. انتظار 
شما این اســت که با این سطح از پیشــرفت تکنولوژی بتوانید به راحتی 
در یکی از این ســرویس ها برنامه مد نظر خود را پیدا کرده و به تماشــای 
آن بپردازید؛ امــا در این میان مانــع ناخوش آیند دیگری میان شــما و 
تماشــای برنامه ی مورد عالقه  شــما وجود دارد. رابط کاربری  نامناسب 
ســرویس های اشــتراک ویدئو که هماننــد آنتن های درســت تنظیم 
 نشده قدیمی شــما را به پشــت بام برای تنظیم و گرفتن کانال مورد نظر

 می فرستد!

كالهبرداری از شهروندان با ترفند جشنواره شب يلدا
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان زنجان از کالهبــرداری اینترنتی با 
 ترفنــد جشــنواره تخفیف های ویــژه فروش به مناســبت شــب یلدا

 خبر داد.
ایــرج خانی پــور در زنجــان اظهار کــرد: با عنایــت به نزدیکی شــب 
یلــدا، افــراد کالهبــردار بــا سوءاســتفاده از ایــن موقعیت بــا درج 
آگهی هــای اغواکننده ماننــد جشــنواره های فروش ویــژه و تخفیفی 
 در شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان 

می  کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: در این شیوه، کالهبرداران 
پس از جلب اعتماد افراد و ارســال رضایتمندی های جعلی، کاربران را به 
خرید کاال و واریز وجه ترغیب می کننــد و عماًل پس از واریز وجه، کاالیی 
ارسال نمی شود و یا جنس خریداری شده متناسب با انتخاب مشتری نبوده 

و کیفیت الزم را ندارد.
 وی با بیان اینکه هوشیاری شــهروندان می تواند از وقوع این گونه جرائم 
جلوگیری کند، افزود، با توجه به شرایط کرونایی و لزوم خریدهای اینترنتی 
شهروندان ضمن حساســیت به این موضوع همواره از فروشگاه هایی که 
دارای نماد الکترونیک می باشند خریداری و قبل از واریز وجه از صحت و 

سقم کاال اطمینان حاصل کنند.
خانی پور در ادامه از کشف 5 هزار و 659 عدد انواع کاالی بهداشتی قاچاق 
به ارزش 6۳۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
هنگام کنترل محورهای مواصالتی به یک دســتگاه اتوبوس حامل کاالی 

قاچاق مشکوک شده و برای بررسی بیشتر این خودرو را متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه در بازرسی از اتوبوس 
مورد نظر، پنج هزار و 659 عدد انواع کاالی بهداشــتی قاچاق کشف شد، 
افزود: بنابر اعالم نظر کارشناسان ارزش ریالی کاالی مکشوفه 6۳۰ میلیون 

ریال برآورد شده است.
 وی تصریح کرد: ماموران در راستای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز تدابیر 
الزم را اتخــاذ کرده اند و در برابر قاچاقچیان و مخــالن عرصه اقتصادی با 

جدیت و قاطعیت برابر قانون برخورد می کنند.

اخبار

رونمایی از »صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین« در یلدای کارآفرینان استارتاپی ۹۹
صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین ۶ماه است فعالیت خود را آغاز کرده اما به خاطر همه گیری ویروس کرونا مراسم رونمایی آن برگزار نشده بود. حال به نظر می رسد رویداد یلدای 

کارآفرینان استارتاپی ۹۹ فرصت خوبی برای رونمایی از این صندوق باشد.

صفوف فروش ســنگین در 
برخی نمادهای شاخص ساز 
بورس در حالی روز سه شنبه 
ســهامداران را به وحشــت 
انداخت کــه »مارگزیده از 
ریسمان سیاه و سفید می ترســد!« نکته جالب توجه 
این اســت که بازارهای موازی رونــد ثابت و ضعیفی 
دارند و به نظر می رســد برخی با پخش شــایعات بی 
اساس و ترساندن سهامداران، آنها را تحریک به فروش 
سهام در قیمت های کم و خریدن نمادهای باارزش از 
سهامداران بی تجربه و تازه واردی می کنند که پس از 
رشد اخیر و جبران بخشی از زیان خود با دیدن قبای 
قرمز بر تن بازار ترسیده و به دنبال مفری برای خروج از 

تاالر شیشه ای اند. 
بازار ســرمایه پس از عقب گرد به کانــال ۱.۴ میلیون 
واحدی، روز سه شــنبه با ریزش 55 هزار واحدی در 
آســتانه ورود به کانال ۱.۳ میلیون واحد قرار گرفت. 
معامالت با فشار فروش و عقب نشــینی خریداران در 

اکثر نمادها و گروه ها همراه بود. شــاخص کل بورس 
تهران با ریزش 55 هزار و ۷۸۲ واحدی، به ارتفاع یک 
میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۷6 واحد رســید. شاخص کل 
هم وزن با ۱۰ هزار و ۷5۲  واحد کاهش، عدد ۴۴۱ هزار 

و ۱۳5 واحد را ثبت کرد.
معامله گران در بازار ســهام بیش از یک میلیون و 6۷ 
هزار معامله انجام دادنــد و مالکیت بیش از ۸ میلیارد 

و 6۳۷ میلیون سهم و اوراق بهادار دست به دست شد.
 خالص پول های حقیقی خروجی از بورس نزدیک به 
۳ هزار میلیارد تومان شــد که سومین خروج سنگین 
در کل تاریخ بورس تهران اســت؛ حقیقی ها بیش از 
۲96۰ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند.  
معامله گران در بورس تهران بیش از ۷ میلیارد و ۲6۳ 
میلیون سهم و اوراق مالی را در قالب ۷۴6 هزار معامله 
و به ارزش ۷۴۲۱ میلیارد تومان دادوستد کردند.  از روز 
گذشته تا یک ساعت نخست فعالیت کاری بازار سهام 
در روز سه شنبه، شاخص بورس بیش از پنج درصد افت 

کرده است. علت اصلی چیست؟ 

دالیل ریزش شاخص کل بورس
آخرین اخبار رسمی دو روز اخیر حاکی از این است که: 

اخبار FATF تایید نشد، رفتن ترامپ قطعی شد، دو فرد 
مرتبط با ایران تحریم شدند و رئیس کل بانک مرکزی 

و رئیس جمهور از آینده بهتر حرف زدند.
با این حال عوامل دیگری از جمله نقش حقوقی ها می 
تواند در این میان تاثیرگذار باشد: عرضه اولیه اپال در 
روز چهارشنبه که در میانه بازار خبر تعلیق آن به گوش 

رسید، صحبت های روحانی، بازار گردانی غیر اصولی 
و نوسان گرفتن از مردم و در نهایت از بین رفتن آستانه 

تحمل مردم.«
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 
بازار ســرمایه تا آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا را 

بررسی می کند. 

شاخص كل با ريزشی ۵۵ هزار واحدی در آستانه ورود به كانال 1.3 ميليون واحد قرار گرفت

قفل  بورس در صف های فروش 
ركوردزنی نماگر بورس در روند نزولی

خروج 3 هزار ميليارد تومان پول توسط حقيقی ها

تنگنای سود بورس تا کاخ نشینی »بایدن«
پیمان مولوی، اقتصاددان 

دالیل ریزش بازار سهام همان دالیل رشد شاخص بورس در روزهای قبل اســت و تغییری در دالیل افت آن نداریم. عوامل بنیادی در اقتصاد ایران تغییر نکرده و این عوامل کماکان سر جای خود هست و عالوه بر آن، یک سری 
مفروضات جدید به آن اضافه شده است. این مفروضات عبارتند از: ۱. بودجه ۱۴۰۰ و دست انداز آن؛ ۲. در بین بسیاری از افراد و سرمایه گذاران سناریویی جدید قوت می گیرد که طبق آن ممکن است دولت حاضر الزاما تمام کننده 
و شروع کننده مذاکرات با آمریکا نباشد؛ ۳. اتفاقاتی جدید بر بورس تاثیرگذار بود که منظور از آن، همان اتفاقی است که باعث شد اجالس ایران و اروپا کنسل شود. این اتفاق می تواند یک تاثیر منفی مقطعی در بازار داشته باشد. 
نکته اول این است که تصور اشتباهی در باور بسیاری از افراد وجود دارد که فکر می کنند قرار است همیشه بازار صعودی باشد و یا همیشه نزولی. بازار چرخه ای است از خوش بینی و بدبینی که در این چرخه خوش بینی و بدبینی، 

خوش بین ها سهم می گیرند و بدبین ها می فروشند. البته جای این دو گروه با توجه به روند بازار تغییر می کند و امروز هم روزی بود که چنین اتفاقی افتاد. 
نکته دوم این است که به افراد حقیقی توصیه می کنم که روند ورود نقدینگی حقوقی ها و روند ورود حقیقی ها را رصد کنند و استراتژی خود را براساس چنین رویکردی بچینند زیرا بازار تا ۳۰ روز آینده که رئیس جمهور جدید 
آمریکا مستقر شود، نوسانی خواهد بود. البته چیدن استراتژی جدید به معنی نداشتن رویکرد بلندمدت نیست، بلکه به این معنی است که من بتوانم در این فرجه زمانی، اگر تاکید دارم در بازار سرمایه باشم به گونه ای معامالت را 
انجام بدهم که رویکرد آینده ام را هم تامین کند. این به معنای این است که می توانم سهامی مثال در پتروشیمی داشته باشم ولی وقتی با کاهش ارزش مواجه شد و من می دانم آینده آن روشن است، در اوج می توانم بفروشم و در 

پایین می توانم سهم خریداری کرده و دامنه سهمم را بیشتر کنم. 
یک اشتباه بسیار مهلک دیگر در بازار سرمایه این سوال است که: »بازار قرار است تا کجا پایین برود؟« و سوال اشتباه بعدی این است که: »بازار قرار است تا کجا باال برود؟« سوال حرفه ای این است که: من با این شرایط بازار چه 
استراتژی ای را باید در پیش بگیرم؟ نوسان گیر باشم، کوتاه مدت از بازاری به بازار دیگر حرکت کنم؟ آیا درکی از بازارهای موازی و حرکت آن داشتم، دارم و تحلیل کرده ام یا خیر و آنگاه عوامل کالن سیاسی و اقتصادی را روی 

بازارهای موازی شبیه سازی کنم. اینجاست که من می توانم نتیجه خوب بگیرم.
نوسانی بودن بازار سرمایه در ماه پیش رو و حرکت آن در میان کانال ۱۳۰۰ تا ۱5۰۰ طبیعی است. این نوسان ها در سهام های مختلف فرصت های خوبی را می تواند برای حرفه ای های بورس ایجاد کند. رویکرد درست، رویکردی 
است که بازار سرمایه مبتنی بر حرکت بازارهای موازی است. حرکت بازارهای موازی هم یعنی دقت کنیم که چه عواملی روی بازارهای موازی و چه عواملی روی بازار سرمایه تاثیر دارد و حرکت نقدینگی در این بازارها )به عبارت 

دیگر سرمایه( به چه ترتیبی است. با این روش می توانیم از اقداماتی که باعث ایجاد ریسک زیادی روی سرمایه مان می شود، جلوگیری کنیم. 
هرچند شاخص در بازه یک ماهه تا استقرار »بایدن« نوسانی است؛ اما منتظر نباشیم که خیلی شدید باال رود و خیلی شدید سقوط آزاد کند. نکته مهم که ما باید حواسمان به آن باشد عوامل و گزینه های روی میز خودمان است. 

چه عواملی روی میز ماست؟ نحوه پوشش دادن ریسک است که بدون توجه به بازارهای موازی امکان پذیر نیست. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

در میدان رقابت فروشگاه های خرید آنالین کدام 
فروشــگاه خدمات بهتری ارائه می دهد و گزینه 
بهتری برای خرید اســت؟زندگی انسان های در 
سال های اخیر به نحو شگفت انگیزی به اینترنت 
گره خورده و افــراد به دلیل مشــغله های کاری 
خرید اینترنتی را جزو گزینه هایی برای آســان تر 
کردن زندگی روزمره خودقــرار داده اند.از طرفی 
ورود ویروسی به نام کرونا به کشور و جهان باعث 
شد حتی کســانی که به نوعی خرید اینترنتی را 
نمی توانســتند جایگزین خرید فیزیکی کنند نیز 
تابو شکنی کرده و به این نوع خرید روی بیاورند. 
اما برای خرید اینترنتــی کیفیت، اعتماد و قیمت 
مناسب، سه فاکتور مهم و اساسی اند. ما کار شما 
را در این خصوص راحت تر کردیم و سعی کردیم با 
معرفی چند اپلیکیشن شناخته شده و مهم در این 

زمینه به شما کمک کنیم.

ترب و مزیت مقایسه قیمت فروشگاه ها
اپلیکیشن ترب به شما این امکان را می دهد که قیمت 
هر آنچه به دنبال خریدش هستید را در فروشگاه های 
مختلف بررسی کرده و کامال آگاهانه خرید کنید. ترب؛ 
ارزان ترین قیمت یک محصول در تمام اینترنت را از 
فروشگاه های معتبر برای تان پیدا کرده و پیش روی 
شما قرار می دهد. این مزیت ترب زمینه این را می سازد 
که شــما نه فریب تخفیف هایی که در نتیجه افزایش 
قیمت اصلی به مشتری ارزانی می شود را بخورید و نه 
در ابهامی از قیمت روز به سر ببرید.از  دیگر ویژگی های 
اپلیکیشن ترب می توان به انواع قیمت های روز دالر، 
خوردرو، نمایــش خدمات اســتارتاپ های خدماتی 

مختلف، و... می توان اشاره کرد.

دیجی کاال  و امکان بررسی نظرات سایر 
خریداران

شــاید دیجی کاال یکی از شــناخته شــده ترین 
اپلیکیشــن ها برای خرید آنالین اســت. یکی از 
مزیت های دیجــی کاال در این اســت که امکان 
بررسی و خواندن نظر سایر خریداران را در اختیار 
شــما قرار می دهد و شــما با خواندن این نظرات 
می توانیــد از کیفیت کاالی انتخابــی خود آگاه 
باشید.یکی دیگر از ویژگی های دیجی کاال دریافت 
اعالن و نوتیفیکیشن های تخفیف، حراج، فروش  
ویژه و کد تخفیف انحصاری اپلیکیشــن است که 
می تواند امــکان خرید با قیمــت پایین تر را برای 
کاربر در پی داشته باشد.مزیت دیگر این اپلیکیشن 
در این گزینه اســت که امکان مقایسه مشخصات 
محصول و کاال را با ســایر محصــوالت در اختیار 
شــما قرار می دهد. از طرفی قیمت متفاوت کاال 
با فروشــندگان مختلف را نیز در اختیار شما قرار 
می دهد تا در نهایت با خیالی راحت سریع تر خرید 

خود را انجام دهید.

 اسنپ مارکت و امکان خرید از هایپر 
استار

اسنپ مارکت در زمینه محصوالت سوپر مارکتی 
و مایحتاج منزل مدتی اســت که فعال است. این 
اپلیکیشــن بنا بر همکاری که با هایپر استار دارد 
این گزینه را در اختیار شما قرار می دهد که بدون 
مراجعه به هایپر اســتار؛ بــه تخفیف های خوبی 
دسترسی داشته باشــید. خرید باالی ۱۳۰ هزار 
تومان از این اپلیکیشــن به صورت رایگان ارسال 
می شود. از طرفی این اپلیکیشن در بدو ورود برای 

خریدهای با سرعت و تند مصرف شما گزینه سوپر 
مارکت های اطراف لوکیشن شما را به شما معرفی 
می کند. در این صورت می توانید خرید خود را از 
ســوپر مارکت و طبیعتا بدون تخفیف خریداری 

کنید.

پینکت و امکانی به نام خریدیار
پیکنــت یکی از نام هایی اســت کــه در ماه های 
کرونایی خوش درخشید و توانست خدمات خوبی 
در زمینه تهیه مایجتاج منزل به کاربران ارایه دهد.

خریدیــار پینکت متخصص خرید کردن اســت! 
یعنی تمام نکته های الزم برای انتخاب مناســب 
میوه و محصوالت سوپرمارکتی را می داند و با دقت 
می کند و درواقع خریدیار، یــار و همراه کاربر در 
خرید است. خریدیار سفارشات کاربر را دست چین 
می کند و از طریق پیک های پینکت به دســتتان 
می رســاند.در پینکت این امکان وجــود دارد که 
کاربر هر نکته و توضیحی که برای خرید محصول 
مورد نظر را برای خریدیار بنویسد. ممکن است در 
صورت نبودن محصولی خریدیار به کاربر زنگ بزند 
تا با هم برای انتخاب جایگزین بهتر تصمیم بگیرند!

تیمچه و ارسال رایگان و خرید اقساطی
تیمچه رقیب تازه نفسی است که وارد میدان رقابت 
شده و تالش دارد به صورت مارکت پپلیسی برای 
فروشندگان به کاربران خدمات ارایه دهد. یکی از 
مزیت های تیمچه در این است که هر خریدی که 
شما انجام دهید حتی یک خودکار را رایگان ارسال 
می کند و طبیعتا کم شدن هزینه خرید می تواند 
گزینه خوبی برای انتخاب تیمچه باشد.از طرفی 

امکان خرید اقســاطی و امکان بازگشت محصول 
تا ۱۰ روز دو ویژگی مهم دیگر این فروشگاه است 
که به اعتقاد بسیاری قرار است رقیب بزرگی برای 

دیجی کاال باشد.

باسالم و دنیایی با رنگ و بوی فرهنگ 
ایرانی

با ســالم یک فروشــگاه اینترنتی از محصوالت 
دست ساز ایرانی است. رنگ و بوی فرهنگ ایرانی 
در این فروشــگاه موج می زند ودر قالب یک بازار 
آنالین و شبکه اجتماعی فرصتی فراهم کرده که 
کسب و کارهای خانگی و روستایی محصوالت خود 
را به فروش بگذارند. باسالم  اپلیکیشنی با کیفیت 
و قوی از لحاظ فنی است که در خرید محصوالت 

خانگی می تواند گزینه خوبی برای شما باشد.

مدیسه و تخفیف روزانه
مدیسه، سایتی است از ســرعت باالیی برخوردار 
اســت و روزانه تخیفیف هایی را بــه کاربران ارائه 

می دهد. مدیسه قیمت کاالها را تضمین می کند.
سرعت این سایت بسیار باالست. مدیسه تخفیف 
های روزانه مدت دار دارد. جســتجو در ســایت 
ســریع و جذاب اســت. قیمت کاال در مدیســه 
تضمین شده اســت. محصوالت ارائه شده دارای 
ضمانت اصالــت هســتند و خرید هــای باالی 
۱۰۰ هزار تومان رایگان ارســال می شــوند.در 
کنار این نام ها نام هایی چــون زنبیل، تهران کاال، 
اوکاال، شیکســون و ... نیز به فعالیت مشــغولند. 
 در نهایت این شــما هســتید که انتخاب نهایی 

را انجام می دهید.

وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری با بیــان اینکه بودجه 
صندوق نوآوری و شکوفایی که طبق قانون ذیل شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فنــاوری فعالیت می کند، مورد 
غفلت قرار گرفته اســت، گفت: در تامین ســرمایه آن 
غفلت شده که امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته 
جریان تامین مالی در بودجه سالیانه دولت لحاظ شود.
منصورغالمی در مراســم امضای تفاهم نامه هم سرمایه 
گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های فناورانه 
پارک های علم و فناوری که صبح امروز در صندوق نوآوری 

و شکوفایی برگزار شــد، ابراز امیداوری کرد تالش های 
صورت گرفته توسط پژوهشــگران و فناوران و فعاالن 
نوآوری کشــور را روز به روز به ســمت دستیابی و بهره 
گیری از نتایج تحقیقات، توســعه دانش بنیان و ارتقای 
ســطح اقتصاد دانش بنیان رهنمون کند.وی ادامه داد: 
مجموعه کنار هم قرار گرفته در حــوزه نوآوری در دهه 
اخیر کارهای شایسته و قابل توجهی را انجام داده اند و روز 
به روز این فعالیت ها در شیب بهتری قرار گرفته و برای 
توسعه آن نیاز به همکاری همه عوامل در این اکوسیستم 

است.غالمی، صندوق نوآوری و شکوفایی را جزو اعضای 
موثر در شکل گیری مجموعه های دانش بنیان دانست و 
اظهار کرد: ما با داشــتن این صندوق که بر اساس قانون 
ذیل شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، 
ظرفیتی را در اختیار دارد که در سال های اخیر به همت 
مجموعه هیات عامل به طور مستمر و هدفمند و با برنامه 
ایجاد کرده اســت.وزیر علوم، حمایت از استارتاپ ها و 
صاحبان ایده را اقدامی ارزشمند دانست که با دقت زیادی 
اجرایی می شود و خاطر نشان کرد: یکی دیگر از کارهای 

ارزشمند صندوق نوآوری و شکوفایی که با برنامه ریزی و 
مدیریت خوب انجام شده، ایجاد صندوق های پژوهش و 
فناوری در کل کشوراست؛ چرا که در حال حاضر در کل 
کشور و در هر استانی یک پارک علم و فناوری ایجاد شده 
اســت و از ۴۳ پارک علم و فناوری موجود در کشور ۳۷ 
پارک ذیل مدیریت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علم 
فعال هستند و مابقی پارک ها که وابسته به دستگاه های 
اجرایی هســتند، همگی در زمینه اخذ مجوزها ارتباط 

مستقیمی با این وزارتخانه دارند.

رقابتی برای جذب کاربر بیشتر میان فروشگاه های اینترنتی ایرانی

شفاف نبودن اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه ۱۴۰۰

يادداشت
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