
اتاق اصناف ایران طــی اطالعیه ای اعالم کرده که آرایشــگران زنانه به گروه 
شغلی ۲ اضافه شدند و در تمامی شهرها به جز شهرهای وضعیت قرمز مجاز 

به فعالیت هستند.
به گزارش ایســنا، بر اســاس اعــالم اتــاق اصنــاف، در پی در خواســت 
اتحادیه های صنفــی و رایزنی های صورت گرفته توســط اتاق اصناف تهران 
و ایران بــا وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و کمیتــه امنیتی، 
 اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریــت بیماری کرونا، آرایشــگران زنانه 

در گروه شغلی دو قرار گرفتند.
بنابرایــن واحدهــای صنفــی آرایشــگران زنانــه بــا رعایــت پروتکل ها 
بهداشــتی و کنتــرل افــراد از طریق اســکن کارت ملــی با اســتفاده از 
 ســامانه ماســک، در تمامی شــهرها به جز شــهرهای وضعیت قرمز مجاز 

به فعالیت هستند. 
اخیرا هم صنف دارندگان قنادی-شیرینی فروشی و کافه قنادی و رسته صنفی 
آجیل و خشکبار دراولویت گروه شغلی یک قرار گرفتند و اعالم شد که فعاالن 

صنف قنادی مشروط بر عدم پذیرش حضوری مشــتری در محل می توانند 
همچون مراکز تهیه و توزیع و عرضه مــواد غذایی آماده و بیرون بر در مناطق 

قرمز نیز فعالیت کنند.
پیش تر هم چهار رســته شــامل  »تامین کنندگان مواد شــیمیایی جهت 
عرضه مواد ضد عفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارســتان ها، آزمایشگاه 
ها و صنایع مختلــف«،   »عرضه کننــدگان ابزار و یراق مشــتمل بر تامین 
کنندگان مــواد و مصالح ایزوگام، قطعــات پمب و ابزار مــورد نیاز صنایع«، 
»فروشــندگان و عرضه کننــدگان قطعات و لــوازم یدکی کشــاورزی« و 
 »مواد اولیه کشــاورزی، باغبانی و دامداری« به گروه شغلی یک اضافه شده

 بود.  
سایر صنوف گروه شغلی یک نیز شامل فروشگاه های زنجیره ای، سوپر مارکت 
ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشــی ها، میادین میوه و تره بار؛ مراکز تولید، 
نگهداری، توزیع و فروش محصوالت غذایی و خدمات وابســته. ؛ مراکز تولید 
و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی)تولید فــراورده های نانوایی(؛ داروخانه 

ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی؛ 
مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آمــاده و بیرون بر؛ خدمات اپراتورهای 
ارتباطی، خدمات الکترونیک، شــرکت های خدمات اینترنتی اعم از تامین 
کنندگان اینترنت، فروشــگاه های اینترنتی و شرکت های خدمات مبتنی بر 
اینترنت؛ تعمیرگاه های انواع خودرو و لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی؛ 
فروشــگاه های انواع قطعــات و لوازم یدکی؛  فروشــگاه های انــواع مصالح 
ســاختمانی و آهن آالت؛ کارگاه های صنعتی)مانند جوشکاری و تراشکاری 
 و مشــابه آن(؛ چاپخانه؛ خشکشــویی؛  ســازندگان و فروشــندگان عینک

 است.  
گفتنی اســت کــه بر اســاس آخریــن تصمیمــات ســتاد ملــی مقابله 
بــا کرونــا در شــهرهای قرمز فقــط گروه شــغلی یــک و در شــهرهای 
 نارنجــی از جملــه تهــران گــروه شــغلی یــک و دو مجــاز بــه فعالیت 

هستند.
اصناف جزو گروه شــغلی ۲ شــامل مراکز خرید، پاســاژها، مال های فروش 

غیرمواد غذایی، مراکز تهیــه و طبخ غذا با پذیرش مشــتری، مراکز فروش 
 لوازم خانگی، آب میوه و بســتنی فروشی ها، آرایشــگاه های مردانه و زنانه، 
بازار فروش خــودرو، فرش و موکت فروشــی ها، خدمات چــاپ دیجیتال، 
تزیینات داخلی ســاختمان، کادویی فروشــی ها، اســباب بازی فروشی ها، 
عمده فروشــی و خرده فروشــی پوشــاک، پارچه فروشــی ها، پرده سراها، 
مراکز فروش مبلمان، کیف و کفش، مراکز فروش لــوازم التحریر، خیاطی و 
خرازی، آتلیه و عکاسی ها، مشاوران امالک و فروشــگاه های لوازم آرایشی و 
بهداشتی است.مشاغل گروه های ۳  و ۴ شامل بوســتان ها، مراکز تفریحی 
و مشاغل مشــابه، مهدهای کودک، تاالرهای پذیرایی و رستوران ها )شامل 
بیرون بر نمیشــود(، موزه ها، سینماها و تئاترها، اســتخرهای سرپوشیده و 
باشــگاههای ورزشــی پر برخورد، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد 
دخانی،  باشــگاه های ورزشــی و ورزش هــای پربرخورد از جمله کشــتی، 
 باغ و حش و شــهر بازی، مراکز آبی، اســتخر ســر پوشــیده، باشــگاه های

 ورزشی سالنی است.

بانــک جهانــی پیــش بینــی کــرد میانگیــن قیمت هــر بشــکه نفت 
که به عنوان متوســط قیمتهــای نفت برنت، وســت تگــزاس اینترمدیت 
و دوبــی تعریــف مــی شــود، در ســال ۲۰۲۱ بــه ۴۴ دالر و در ســال 
 ۲۰۲۲ بــه ۵۰ دالر در مقایســه بــا ۴۱ دالر در ســال ۲۰۲۰، افزایش پیدا 

می کند.
بــه گــزارش ایســنا، بانــک جهانــی در جدیدتریــن گــزارش خــود 
دربــاره روســیه اعــالم کــرد پاندمــی کوویــد ۱۹ همچنــان تقاضای 
جهانــی بــرای نفــت را متاثــر خواهد کــرد و میــزان مصرف در ســال 

 ۲۰۲۱ همچنــان پایینتر از ســطح پیش از شــیوع ویــروس کرونا خواهد 
ماند.

 انتظار می رود مصرف نفت تا پایان ســال ۲۰۲۱ حــدود پنج درصد پایینتر 
از ســال ۲۰۱۹ بماند.بنا بر گزارش بانک جهانی، چشــم انــداز تولید نفت 
در روســیه که صادرات انرژی بــرای درآمدهای بودجه این کشــور حیاتی 
 شــمرده می شــود، به مدت و میزان کاهــش تولید اوپک پالس بســتگی

 خواهد داشت.
در حالی که بهبود بهتر از حد مطلوب اقتصادی در ســه ماهه ســوم ســال 

۲۰۲۰ باعث شــد بانک جهانی چشــم انداز اقتصادی خود درباره روســیه 
را به رشــد منفی چهار درصدی در مقایسه با پیش بینی ســپتامبر از رشد 
منفی پنج درصدی بهبود ببخشــد اما این وام دهنده جهانی هشدار داد که 
 اقتصاد روسیه با افزایش شــیوع ویروس کرونا در سه ماهه چهارم، کم رمقتر

 خواهد شد.
بودجه فدرال روســیه به دلیل هزینه باالتر برای مهار شیوع ویروس کرونا و 
ضرورت حمایت از اقتصاد در برابر درآمدهای پایینتــر نفت و گاز در ۱۰ ماه 
نخست سال ۲۰۲۰ با کسری روبرو شد در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ 

مازاد درآمد داشت. درآمدهای نفت و گاز روســیه بر مبنای ساالنه در فاصله 
ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۰ به میزان ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد که ناشی از ریزش 
قیمتهای نفت و تولید کمتر به دلیل مشــارکت در توافق کاهش تولید اوپک 
پالس بود.بانک جهانی اعالم کرد روبل ضعیفتر نمی تواند ریزش قیمتهای نفت 

و کاهش فعالیت اقتصادی را به طور کامل جبران کند.
واکسیناسیون در ســال ۲۰۲۱ می تواند اقتصاد روســیه را در مسیر احیای 
 پایدار قرار داده و فقر را کاهش دهد اما ریســکها به ســمت نــزول متمایل 

هستند.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد 
کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ 
درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیســت که کارگران هم 

الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ درباره احتمال تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل 
دستمزد کارگران در سال آینده ابراز عقیده کرد و گفت: کارمندان دولت غیر از 
افزایش حقوقی که می گیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر 

همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل می خورد.وی افزود: 
اوایل به کارگران بن کارگری می دادند که با آن مایحتاج ضروری خود را تامین 

می کردند.
 امروز وجه آن را می دهند و ما بارها اعالم کرده ایم که شــیوه غلط پول دادن 
را حذف کنند و به جایش به کارگران کاال بدهند یا بخشــی از اقالم و کاالهای 
اساسی سبد معیشت آنها مثل مرغ و روغن را تامین کنند تا زندگی آنها بهتر و 

هزینه هایشان کمتر شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگــران ادامه داد: جامعه کارگری از 

توزیع بن کارتهای کارگری راضی بود چون حداقل های زندگی سرسفره هایشان 
بود از طرفی این کار در کنترل بازار هم اثر داشــت، چون وقتی به یکباره چند 
میلیون روغن با بن خواربار توزیع می شــد کارگران دیگر سراغ بازار آزاد نمی 
رفتند و قیمتها به طرز عجیبی در بازار رشد نمی کرد و از این جهت کنترل کننده 

تورم خیلی از اقالم سبد مصرفی کارگران بود.
ابوی تصریح کرد: اگر دولت می خواهد حقوق کارمندانش را ۲۵ درصد افزایش 
بدهد، اختیار دارد و شــاید این درصد افزایش کفایت کند و پاسخگوی زندگی 
کارمندان باشد ولی در مورد حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار تصمیم 

گیری می کند.این مقام مسئول کارگری متذکرشد: پایه و حداقل مزد کارگران 
در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین می 
شود؛ یعنی باید در شرایط مســاوی و برابر گفت وگو و رقمی که تامین کننده 
زندگی کارگران باشد، مشــخص شــود.ابوی گفت: در هفته های اخیر برخی 
نمایندگان مجلس اعالم کردند که حقوق ســال آینده کارگران نباید کمتر از 
۴۰ درصد باشد. حتی اگر بگوییم ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط 
موجود جوابگــوی هزینه های زندگی کارگران نیســت و عقب ماندگی مزدی 

کارگران جبران نمی شود.

بانک مرکــزی کره جنوبی پنجشــنبه اعالم کرد 
کــه بانک هــای مرکــزی کره جنوبــی و آمریکا 
توافــق کرده اند تــا توافق ســوآپ ارزی خود را ۶ 
 ماه دیگر تمدید کننــد تا تکلیــف پاندمی کرونا 
مشخص شود.به گزارش شــین هوا، بانک مرکزی 
کره جنوبی پنجشــنبه اعالم کرد کــه بانک های 
مرکزی کره جنوبی و آمریکا توافق کرده اند تا توافق 
ســوآپ ارزی خود را ۶ ماه دیگر تمدیــد کنند تا 
تکلیف وضعیت نامشخص به وجود آمده با پاندمی 

کرونا روشن شود.بانک کره و فدرال رزوتوافق سوآپ 
ارزی دوجانبه ۶۰ میلیارد دالری خود را ۶ ماه دیگر 

تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ تمدید کردند. 
طــی ایــن توافــق وون کره جنوبــی بــا دالر 
آمریکا ســوآپ می شــود.این دو بانــک مرکزی 
در اواخــر ماه مــارس بــرای کمک بــه تثبیت 
بازارهای مالــی خود با وجود نوســانات شــدید 
 ناشــی از پاندمــی کرونــا، توافق ســوآپ ارزی

 امضا کرده بودند.

ســازمان بین المللی کارگری )آی ال او( سازمان ملل 
متحد اعالم کرد پاندمی کرونا بازار کار آسیا اقیانوسیه 
را متالطم کرده و باعث شده است ۸۱ میلیون نفر در 
این منطقه شغل خود را از دســت بدهند.به گزارش 
شین هوا، سازمان بین المللی کارگری )آی ال او( سازمان 
ملل متحد اعالم کــرد پاندمی کرونا بازار کار آســیا 
اقیانوسیه را متالطم کرده و باعث شده است ۸۱ میلیون 
نفر در این منطقه شغل خود را از دست بدهند.آیال او 
اعالم کرد: نرخ بیکاری این منطقه در سال جاری به ۵.۲ 

تا ۵.۷ درصد می رســد که نسبت به نرخ ۴.۴ درصدی 
ســال گذشــته افزایش قبال توجهی است.»چیهوکو 
آســادا میاکاوا«، مشــاور مدیرکل آی ال او، می گوید: 
پاندمی کویید ۱۹ در حالی مانند چکشــی بر سر بازار 
کار منطقه فرود آمد که دولت های کمی آمادگی مقابله 
با این ضربه را داشتند. ســطح پایین امنیت اجتماعی 
و ضرفیت سازمانی محدود بســیاری از این کشورها، 
مسیرهای کمک به کارگران و شرکت ها برای سرپا نگاه 

داشتن آنها را دشوار کرده است.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
پیشرفت مذاکرات پیرامون بسته کمک مالی و ضعیف شدن 
ارزش دالر در باالترین قیمت یک هفته اخیر ایستاد.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییر چندانی 
نداشــت و در ۱۸۶۳ دالر و ۸۹ سنت ایستاد.در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۸۶۸ دالر 
و ۲۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه با ۰.۲ 
درصد افزایش، در ۱۸۵۹ دالر و ۱۰ ســنت بسته شد.به گفته 
ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزش دیلی فارکس، قانونگذاران 

آمریکایی به توافق پیرامون بسته کمک مالی نزدیک شده اند و 
این موضوع از قیمت طال پشتیبانی کرده است اما بازارها احتماال 
از میزان این بسته مایوس می شــوند و بعید است روند نزولی 
مشاهده شده بازار طال در چند ماه گذشته معکوس شود.مذاکره 
کنندگان کنگره آمریکا روز چهارشنبه سرگرم چانه زنی روی 
جزئیات الیحه کمک کرونایی ۹۰۰ میلیارد دالری بودند که 
شامل چکهای ۶۰۰ تا ۷۰۰ دالری و تمدید حمایتهای بیکاری 
است و این امر باعث شد دالر نزدیک به پایینترین سطح خود در 

بیش از دو سال اخیر معامله شود.

آرایشگران زنانه به گروه شغلی ۲ اضافه شدند

پیش بینی بانک جهانی از قیمت سال آینده نفت

افزایش حقوق کارگران هم ۲۵ درصد است

طالی جهانی در باالترین قیمت یک هفته اخیر ایستادپاندمی کرونا ۸۱ میلیون شغل آسیا اقیانوسیه را نابود کردکره جنوبی قرارداد سوآپ ارزی را با آمریکا برای ۶ ماه تمدید کرد
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به ۵.۷ میلیارد دالر رسید

 با بسته پیشنهادی
 وزارت صمت 
 خودروسازی
 رقابتی می شود

رزم حسینی :

دولت همه توان 
 خود را برای
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سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

 پیش فرض های
 توسعه اقتصادي

 ناکامی دولت 
در مهار گرانی

 دالر 
روی مرز روانی 

مــدت هــاي مدیــدي 
اســت که اقتصاد ایران بر 
 مبناي پیــش فرض هاي 
کوتاه مدت اداره مي شود. 

سرعت بسیار...

   عليرضا عباسي، كارشناس 
اقتصادي

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  سيد مرتضی افقه، اقتصاددان
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 اشتباه  در مسیر
  قیمت گذاری خودرو

 آمارهای ضد و نقیض
 از تورم مسکن

قیمت دالر در بازار آزاد به 25920 و در صرافی ملی به 25800 تومان رسید

خیز  دالر  برای  مرز شکنی 
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نا هما هنگی  در برخورد  با  گرانی ها 
۴۴ روز از وعده مسئوالن  برای کنترل قیمت  کاالها گذشت

نمایندگان مجلس بر این باورند که با عرضه خودرو 
در بورس، اختالف قیمت حاشــیه بازار با قیمت 
کارخانــه ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهــش خواهد یافت. 
راه حلی که مجلس برای کنترل بازار خودرو ارایه 
کرده فروش خودرو در بورس است. مجلس کلیات 
طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب 
کرد و بر اســاس آن هر شــخص می تواند هر سه 
سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس 
کاال خریداری کند و قبل از پایان ســه سال مقرر 
نمی تواند اقدام به فروش خــودرو کند.این طرح 
موافقان و مخالفان بســیاری دارد امــا گویا عزم 
مجلس برای اجرایی شدن این طرح جزم شده و آن 

را به تصویب نهایی هم رسانده است...

وزارت راه و شهرسازی بعد از ۴ ماه وقفه در حالی آمار 
مربوط به تحوالت بازار مسکن را منتشر کرده است 
که دارای چندین ایراد اســت.تعارض و اختالفات 
آماری بین مراکز منتشرکننده حساب های ملی این 
بار سر از بازار مسکن بیرون در آورده است، بازاری که 
طی ماه های اخیر شاهد ورود حجم بسیار زیادی از 
تقاضاهای غیرمصرفی بوده و مدت هاســت از ورود 
تقاضای مصرفی در آن خبری نیســت. در اهمیت 
انتشــار آمار دقیق همین بس که شــفافیت در هر 
فضایی به قدر اهمیت آن فضا موجب کاهش حرکت 
سفته بازانه و یا رفتارهای تورم زا می شود.وزارت راه و 
شهرسازی بعد از غیبت ۴ ماهه در انتشار آمار ماهیانه 

مربوط به »معامالت و قیمت...



اقتصاد2
ایران وجهان

رزم حسینی :
با بسته پیشنهادی  وزارت صمت 

خودروسازی رقابتی می شود
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(، با 
بسته پیشنهادی این وزارتخانه برای ساماندهی 
بازار خودرو، خودروســازی رقابتی می شــود. به 
گزارش خانه ملــت، علیرضا رزم حســینی در 
رابطه با نامه نگاری با محمــد نهاوندیان -معاون 
اقتصادی رییس جمهوری- در راســتای بررسی 
بسته پیشــنهادی وزارت صمت مبنی بر خروج 
شرکت های خودروساز از زیانده بودن، اظهارکرد: 
طرح پیشنهادی ما برای افزایش تولید آماده شده 
و در آینده ای نزدیک در ســتاد اقتصادی دولت 
مطرح می شود. وزیر صمت تاکید کرد: این بسته 
به تنظیم بازار خودرو و افزایش تولید خوروسازان 
کمک خواهد کرد. همچنین محور اصلی این طرح، 
افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو است.

وزیر راه و شهرسازی: 
مشکل جابجایی واکسن کرونا نداریم

وزیر راه و شهرســازی گفــت: در هماهنگی با 
وزارت بهداشت هستیم و مشکلی برای جابجایی 
واکسن کرونا نداریم و هر لحظه جزییات را به ما 

اعالم کنند کار را انجام می دهیم.
»محمد اسالمی« که به منظور افتتاح فرودگاه 
"شهید سلیمانی" و چندین پروژه  دیگر به استان 
خوزستان سفر کرده است، در جمع خبرنگاران 
در خصوص آمادگی این وزارتخانه برای حمل 
واکسن کرونا، گفت: مشکل جابجایی واکسن 
کرونا را نداریم و هر لحظه که وزارت بهداشــت 
مقصد را اعالم کند آماده جابجایی و وارد کردن 

واکسن می شویم.
وی ادامه داد: مســئولی که در وزارت بهداشت 
آن صحبت را مطرح کردند بــه ما نگفتند و ما 
اطالع نداریــم این فرد با چه کســی صحبت 
کرده اســت.پیش تر »مصطفی قانعی« رئیس 
کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در برنامه ای 
تلویزیونی گفته بود ایــران در اتحادیه جهانی 
واکسن کرونا )کوواکس( اعالم کرده که واکسن 
فایزر را نمی خواهد چرا که این واکسن به شرایط 
و الزاماتی مانند زنجیره سرد منفی ۷۰ درجه نیاز 
دارد و این امکانات در هواپیماها و سیستم حمل 

و نقل ما وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی هم چنین روز گذشته در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه »اخیرا یکی از 
مسئوالن اعالم داشته اســت که ایرالین های 
ایرانی امکان حمل واکسن های کرونا را به کشور 
ندارند، آیا این موضوع صحــت دارد؟«، گفت: 
ایرالین ها و شــرکت های هواپیمایی مشکلی 
برای جابه جایی و حمل واکسن کرونا ندارند و ما 

آمادگی حمل و جابه جایی این واکسن را داریم.
»تورج دهقانی« زنگنه رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری نیز اعالم کرده است که هیچ مشکلی 
برای واردات واکسن کرونا وجود ندارد و اکنون دو 
شرکت هواپیمایی ایران ایر و ماهان شرایط الزم 

برای واردات انواع واکسن کرونا را دارند.
به گفته رییس سازمان هواپیمایی این سازمان 
طی بررســی ها و ارزیابی هایی که انجام داده به 
این نتیجه رسیده است که این دو ایرالین هیچ 
مشکلی برای واردات انواع واکسن از جمله فایزر 
ندارند. »شــهرام آدم نژاد«  معاون حمل و نقل 
وزیر راه و شهرسازی نیز حدود ۳ هفته پیش به 
ایرنا گفت: در یکی از فرودگاه ها اقدامات مربوط 
به تجهیز انبارها برای نگهداری واکسن کووید 
۱۹ آغاز شده است و به کمک دو ایرالین، آماده 

تحویل و انتقال واکسن ها به کشور می شویم.
 یک مشــکل حمل واکسن توســط هواپیما، 
محدودیت مقدار دی اکسید کربن منجمد یا یخ 
خشک است، زیرا این ماده با گذشت زمان تبدیل 
به گاز شده و موجب کاهش هوای قابل تنفس در 

کابین هواپیما می شود.
بر اساس گزارش شرکت دی. اچ. ال درباره حمل 
ونقل واکسن، همه هواپیماهای پهن پیکر می 
تواننــد حداکثر حدود یک تن یخ خشــک در 
کانتینرهای منجمد عایق بندی شــده، حمل 
کنند. شرکت پست آلمان به جای یخ خشک 
از کانتینرهای دارای کسپول کایروپورت برای 
حفظ نمونه های آزمایشی واکسن ها استفاده 
کرده که با نیتــروژن مایع، کاالهــا را تا دمای 
منهای ۱۵۰ درجه ســانتیگراد تا ۱۰ روز سرد 

نگه می دارد.
آنطور که معاون وزیر راه و شهرســازی به ایرنا 
گفت: راه حل بسیاری وجود دارد که با کمترین 
هزینه و با همین ناوگان کهنه بتوانیم موفق به 
ورود درست و صحیح واکسن ها به کشور شویم 
که زمان نهایی آن را وزارت بهداشــت و درمان 

تعیین می کند. 

اخبار

وزارت راه و شهرســازی بعد 
از ۴ ماه وقفــه در حالی آمار 
مربوط به تحوالت بازار مسکن 
را منتشر کرده است که دارای 
چندین ایراد است.تعارض و 
اختالفات آماری بین مراکز منتشرکننده حساب های 
ملی این بار سر از بازار مسکن بیرون در آورده است، بازاری 
که طی ماه های اخیر شاهد ورود حجم بسیار زیادی از 
تقاضاهای غیرمصرفی بوده و مدت هاست از ورود تقاضای 
مصرفی در آن خبری نیست. در اهمیت انتشار آمار دقیق 
همین بس که شفافیت در هر فضایی به قدر اهمیت آن 
فضا موجب کاهش حرکت ســفته بازانه و یا رفتارهای 

تورم زا می شود.
وزارت راه و شهرسازی بعد از غیبت ۴ ماهه در انتشار آمار 
ماهیانه مربوط به »معامالت و قیمت مسکن در کشور« به 
علت آنچه مدیران، تالش برای اصالح اشکاالت ایجادشده 
در فرآیند استخراج داده ها عنوان کرده اند روز شنبه ۲۲ 
آذر ۹۹ گزارشــی از معامالت مسکن در سطح کشوری 

منتشر کرد.
گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی که جزئیات آن در 
پرتال این وزارتخانه نیز موجود است به گفته بسیاری از 
کارشناسان مسکن نه تنها کامل نیست بلکه اشکاالتی 

هم دارد که در ذیل این گزارش به بیان آنها می پردازیم.
اولین ابهام و یا اشکال گزارش وزارت راه و شهرسازی از 

معامالت مسکن به بخش قیمت های »حال حاضر« بر 
می گردد، در این بخش بعد از ذکر قیمت ها هیچ توضیحی 
در خصوص روند تغییرات قیمتی نیامده است، درحالی که 
طبق اصول آماری باید قیمت های فعلی با قیمت های ماه 
قبل یا قیمت های مدت مشابه سال گذشته یا نسبت به 
قیمت های نیمه نخست سال مقایسه می شد تا وضعیت 
بازار مسکن شرح داده شود و تصمیم سازان بسته به روند 
افزایشی، کاهشی و یا ثبات قیمت برای آینده بازار مسکن 

برنامه ریزی کنند. دومین ایراد آمار وزارت راه و شهرسازی 
در ناهمگونی جامعه آماری است، به طوری که برخی آمار 
تحت عنوان قیمت مسکن استان و تعدادی دیگر ذیل 

عنوان یک یا چند شهر اعالم شده اند.
ســومین ایراد جای خالی آمارهای مربوط به تحوالت 
قیمتی بازار مســکن در ۳ استان اســت به عبارتی در 
گزارش مذکور فقط قیمت مســکن ۲۸ اســتان اعالم 
شده است.ایراد سوم اختالف عجیب و غریب میانگین 

قیمت کشوری مســکن بین مرکز آمار، بانک مرکزی 
و وزارت راه و شهرســازی اســت. با اینکــه وزارت راه و 
شهرســازی میانگین قیمت مســکن در کل کشور را 
برای هر متر مربع ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گزارش 
کرده اســت اما مرکز آمار در گزارش مربوط به تحوالت 
مسکن فصل بهار میانگین قیمت کشــوری مسکن را 
 ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هــر متر مربع اعالم 

کرده است.
بنابراین با قیاس آمار مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی در 
می یابیم که میانگین قیمت کشوری مسکن بیش از ۱۶۰ 
درصد افزایش یافته است درحالی که به استناد آمار بانک 
مرکزی شاخص فوق از ابتدای سال ۵۹ درصد افزایش 
داشته است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تهران 
با ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر مترمربع گران ترین 
شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن است.یاسوج نیز 
با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر مترمربع ارزان ترین 
شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن است.همچنین 
طبق آمار وزارتخانه مذکور قیمت مســکن در ۹ استان 
کمتر از ۵ میلیون تومان در هر مترمربع، در ۱۶ استان بین 
۵ تا ۱۰ میلیون تومان در هر مترمربع و در ۳ استان بین 

۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در هر مترمربع است.
قطعا در شــرایطی که بازار مســکن مملــو از تقاضای 
سرمایه ای و غیرمصرفی اســت و خانوار بسیاری قدرت 
خرید خانه را ندارند ارائه آمار مربوط به تحوالت قیمتی 
مســکن به صورت دقیق و با حداقل اختالف بین مراکز 

منتشرکننده آمار می تواند گره گشا باشد.

خانه در کدام شهر ارزان تر است؟

آمارهای ضد و نقیض از تورم مسکن

روحانی:
دولت همــه توان خــود را برای 

شکستن تحریم به کار می گیرد
رییس جمهوری با تاکیــد بر اینکه همه باید 
تالش کنیــم تحریم بی اثر یا کم اثر شــده و 
بشکند، گفت: همانطور که روز گذشته مقام 
معظم رهبری فرمودنــد، انجام این کار نباید 
یک ساعت به تاخیر بیفتد و دولت باید همه 
توان خود را برای شکســتن تحریــم به کار 

بگیرد.
حســن روحانی روز پنجشــنبه در جلســه 
روســای کمیته های ســتاد ملــی مبارزه 
بــا کرونا، با اشــاره به گــزارش هــای ارائه 
در جلســه درباره جایگاه نخســت واگیری 
کرونا در دورهمــی ها و تجمعــات فامیلی 
 و خانوادگــی، از کمیتــه های بهداشــتی و 
درمانی و اطالع رســانی و قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا خواست در خصوص 
مناسبت هایی نظیر شب یلدا و ایام عزاداری 
صدیقــه کبــرا)س( و دهه هــای فاطمیه، 
 اطــالع رســانی و مراقبت های ضــروری را 

انجام دهند.
رئیس جمهور همچنین در پی گزارش های 
کمیته بهداشتی و درمانی و قرارگاه عملیاتی 
از طرح جامع مقابله با کرونا و تبدیل وضعیت 
بسیاری از شــهرها از قرمز به نارنجی و یا از 
نارنجی بــه زرد و همچنین اعمــال جرائم و 
میزان همراهی کســب و کارهــا در رعایت 
دســتورالعمل ها، به کمیته هــای تبلیغات 
و بهداشــتی و درمانی و قــرارگاه عملیاتی 
دســتور داد نســبت به بحث اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی بــه جامعــه در خصوص 
ضــرورت مراعــات دســتورالعمل هــا با 
 همان جدیــت و قاطعیــت دوران اوج کرونا 

اقدام کنند.
همچنین مقرر شد کمیته بهداشتی و درمانی 
با اهتمام ویژه به توسعه طرح غربالگری ها و 
کنترل هوشمند، ادامه دهد و قرارگاه عملیاتی 
همچنــان در حوزه رصد رونــد اجرای وضع 
محدودیت ها و شرایط شهرها در پی اعمال 
این محدودیت ها و ورود به شــرایط مختلف 

فعال عمل کند.
در این جلســه بر اساس پیشــنهاد قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا و بررسی 
های انجام شده، برای پیشگیری از رفت ها و 
آمدها و تجمعات شب یلدا مقرر شد روزهای 
شــنبه و یکشــنبه  ۲۹ و ۳۰ آذرماه، اصناف 
از ســاعت ۱۸ تعطیل و تــردد خودروهای 
 شــخصی نیز در این دو روز، از ســاعت ۲۰ 

ممنوع شود.
مسوول کمیته بهداشتی و درمانی ستاد ملی 
مقابله با کرونا نیز در ادامه این جلسه گزارشی 
از اقدامات انجام شــده در خصوص ساخت 
واکســن کرونا در داخل و تامین آن از خارج 

کشور ارائه کرد.
رئیس جمهــور پــس از ارائه ایــن گزارش 
ضمن ابراز خرســندی از اقدامــات انجام در 
مسیر ســاخت واکســن داخلی، بر تسریع 
در فرایندهــای اجرایی تامیــن مالی خرید 
واکسن از خارج از کشــور و تامین اعتبارات 
الزم برای آن نیــز دســتورات الزم را صادر 
کرد و از دستگاه های دخیل خواست هر چه 
 سریعتر با هماهنگی یکدیگر اقدامات الزم را 

انجام دهند.
همچنین با توجه به درخواســت ســازمان 
سنجش آموزش کشــور در خصوص امکان 
برگزاری آزمون اســتخدامی دســتگاههای 
اجرایی و بررســی های کمیته بهداشــتی و 
درمانی و قــرارگاه عملیاتی، مقرر شــد این 
آزمون بــا بهره گیری از تجربیــات برگزاری 
آزمــون هــای مختلــف کنکور در ســال 
جاری و با توجه به شــرایطی کــه متعاقبا از 
 طریــق مراکز مســوول اعالم خواهد شــد، 

برگزار شود.
رئیــس جمهــور تاکید کــرد کــه اجرای 
ســایر برنامه هــای مرتبط با قطــع زنجیره 
کرونا با قــدرت ادامه یابد و فقــط به ایجاد 
 محدودیت هــا و منــع ترددهــا بســنده 

نشود.
روحانــی همچنین گفت: انجام تســت های 
فراوان و هدفمنــد، ایزوله کــردن بیماران، 
آمــوزش و اطالع رســانی، تقویــت درمان 
ســرپایی، مراقبــت از افــراد ســالمند 
برنامه هــای  جملــه  از  آســیب پذیر  و 
 موثری اســت کــه باید بــا جدیــت دنبال 

شود.

خبر

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهاد می کنم مگر به غیر از ضرورت، افراد برای 
سهام عدالت سهامداری گفت: با انتشــار گزارشات شرکت ها و مشخص 
شدن میزان سودآوری قابل توجه بسیاری از این شرکت ها، انتظار داریم 
شاهد رونق هرچه بیشتر بازار باشیم. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری 
آنا، فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی درباره بازار 
سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه در طی یک سال اخیر توانست خود را به آحاد 
جامعه به خوبی معرفی کندوی با بیان اینکه بازار سرمایه می تواند راه نجات 
اقتصاد ما باشد، گفت: مسیر اصلی توسعه تأمین مالی در کشور، شکل دادن 
به بازار سرمایه است. دژپسند بیان کرد: کسانی که تحت تأثیر هیجانات و 
عدم اشراف درست به بازار سرمایه با نامه نگاری، نطق و مصاحبه، دل مردم 
را خالی کردند و بازار را با نااطمینانی مواجه کردند تا حدی در افت شدید 
شاخص مسئول هستند و بخشی از این کاهش ناشی از حرکات غیرمنطقی 
آنها بود. وی افزود: باید چاره اندیشی کنیم تا به تامین مالی و سرمایه گذاری 

از طریق بازار سرمایه رونق دهیم، زیرا این بازار نشان داد قابلیت باالیی دارد.
وزیر اقتصاد به ســهامداران عدالت توصیه کرد: پورتفوی ســهام عدالت 
شامل مجموعه ســهام شرکت های بســیار معتبر و گلچین شده کشور 
است و قطعاً سهامداری این سبد سهام در آینده می تواند منافع بیشتری را 
برای سهامدارن ایجاد کند. در مجموع من پیشنهاد می کنم، مگر به غیر از 
ضرورت، افراد سهامداری کنند و اساسا از منافع کوتاه مدت )سود سالیانه( 

و بلندمدت )افزایش عرضه سهام( آن بهره مند شوند.
وی ادامه داد: با اینحال با مصوبات خوبی که در شورای عالی بورس داشتیم 
توانستیم ظرفیت مناسبی را برای سمت تقاضای سهام عدالت ایجاد کنیم تا 
افرادی که اضطرار به فروش سهام عدالت دارند بتوانند در کوتاه ترین زمان، 
نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند. دژپسند با بیان اینکه در هیچ جای 
دنیا، بازار سرمایه تضمین نمی شود، گفت: البته باید میان حمایت و تضمین 
تفاوت قائل شویم. بازار سرمایه حمایت می شود اما تضمین نه. اما حمایت 

دولت به چه معنا است؟ قاعده گذاری های اثربخش و ریل گذاری مناسب 
در بازار سرمایه به همراه تقویت نظام حقوقی، فنی و تکنولوژیک و توسعه 

ابزارهای متنوع در این بازار نمونه هایی از حمایت دولت است.
وی افزود: تســهیل ورود و خروج، افزایش قابلیت نقدشوندگی، افزایش 
امکان عرضه سهام و تقاضا متناسب با شرایط بازار و از همه مهم تر کاهش 
غل و زنجیرها از دست و پای فعاالن بازار سرمایه از جمله حمایت های دیگر 
دولت است. حتی روند عرضه های اولیه منطقی خود به گونه ای حمایت از 
بازار به حساب می آید. وزیر اقتصاد درباره آینده بازار سرمایه اظهار کرد: با 
انتشار گزارشات شرکت ها و مشخص شدن میزان سودآوری قابل توجه 
بسیاری از این شرکت ها، انتظار داریم شاهد رونق هرچه بیشتر بازار باشیم. 
این امر درکنار زیرساخت های حقوقی الزم و ابزارهایی که در دو سال اخیر 
برای توسعه بازار طراحی شده و به اجرا در آمده است نوید بخش، بازاری 

بسیار جذاب است.

پیش بینی دژپسند از آینده بازار سرمایه

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2089| شنبه 29 آذر ماه 1399

بازار مصنوعات طال در ماه های گذشته با رکود سنگین 
مواجه شده بود، اما اکنون رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران از بازگشــت تدریجی رونق بــه این بازار خبر 
می دهد. به گزارش ایرنا، در هفته جاری بازار طال شاهد 
روند مالیم کاهش قیمت ها بود. »ابراهیم محمدولی«، 
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران در گفت وگو با ایرنا، 
درباره علل این کاهش قیمت گفت: مهمترین عوامل 
تاثیرگذار بر بازار طال، تحوالت حاکم بر قیمت انس 
جهانی و بازار ارز داخلی است. اما در تحوالت روزها و 
هفته های اخیر باید به عامل تقاضا نیز اشاره داشت که 
هرچند اثرگذاری اندِک بین ۵ تا حداکثر ۱۰ درصدی 
بر قیمت ها دارد، اما از اهمیت زیــادی برای فعاالن 

صنعت طال برخوردار است.
وی افزود: در تابستان گذشته متناسب با افزایش روز 
افزون قیمت ارز در بازار طال، شــاهد افزایش شدید 
تقاضا در بخش مسکوکات و طالی آب شده نیز بودیم. 
در آن شرایط افرادی با نیت سرمایه گذاری به خرید 
طال روی آورده بودند و برای کسب سود بیشتر از خرید 
مصنوعات طال خودداری می کردند. بنابراین این افراد 
ســرمایه خود را فقط برای خرید سکه و طالی خام 
اختصاص می دادند، اما خوشبختانه پس از آغاز آبان ماه 

این روند افزایشی متوقف شد.
این فعال با سابقه بازار طال ادامه داد: بنابراین با کاهشی 
شدن روند قیمت ها در بازار ارز طی هفته های اخیر 
شاهد هستیم که خوشبختانه در بازار طال هم روند 
قیمت ها در کل کاهش یافته است. این مسئله موجب 
کاهش تقاضا برای خرید طالی خام هم شــده، به 
گونه ای که در ۲۰ روز گذشته تقاضا برای خرید طالی 
آب شده، افت قابل توجهی داشته است. خصوصا در 
هفته جاری می توان ادعا کرد که حضور افراد خارج از 
صنعت طال در بازار طالی آب شده، بسیار کمرنگ بود.
محمدولی تاکید کرد: خوشحال کننده ترین خبر برای 
فعاالن بازار طــال در هفته های جاری بازگشــت آرام 

رونق به بازار مصنوعات طال است. روندی که امیدواریم 
همچنان ادامه داشته باشد. وی یادآور شد: طی ماه های 
گذشــته بازار مصنوعات طال شــرایط نامناسبی را از 
سر گذراند و عدم وجود تقاضا در این بازار، بسیاری از 
کارگاه های تولیدی مصنوعات طال و افراد فعال در این 
صنف را دچار مشکل کرده بود. با این حال در هفته های 
اخیر شاهد هستیم مجددا تقاضا برای مصنوعات طال 
ایجاد شده که به مرور در حال افزایش است، به گونه ای 
که اگر تقاضا برای مصنوعات طال در آبان ماه با آذرماه 
را مقایسه کنیم مشخص می شود که رونق به این بازار 
بازگشته است. حتی انجام چنین قیاسی میان تقاضا 

در هفته جاری با هفته گذشته نیز نتیجه مشابه دارد.
رییس اتحادیه طال و جواهر ایران تصریح کرد: با توجه 
به قرار گرفتن در ایام پایانی ســال و رسیدن موعد 
مراسم ها و مناسک هایی که به طور سنتی مردم در این 
ایام برپا می دارند، انتظار می رود همچنان روند تقاضا 
در بازار مصنوعات افزایشی باشد و اگر اتفاق غیرمترقبه 
در بازار ارز رخ ندهد، این رونــد ادامه دار خواهد بود. 
محمدولی در پایان به وضعیت بازار سکه پرداخت و 
گفت: تقاضا در بازار ســکه مطابق روند معمول خود 
وجود دارد و شاهد تغییر قابل توجهی در این بخش 
از بازار نیستیم. به همین دلیل همچنان بازار سکه با 
حباب قیمتی در محدوده یک میلیون تومان تا یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مواجه است که انتظار داریم 
در ادامه این روند مثبت در بازار طال، این حباب قیمتی 

هم کاهش پیدا کند.
به گزارش ایرنا،  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید دیروز )چهارشنبه( به بهای ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان معامله شد. ســکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم نیز به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان رسید.
در بازار طال نیز نرخ هر گرم طــالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و ۱۳۳ هزار تومــان و هر مثقال طال به بهای 

چهار میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسید. 

 رئیــس مرکــز ســاخت داخــل، صنایــع 
ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اعــالم کرد که بــا اقدامات 
اخیر قــوه قضاییه ضمانت اجرایــی قوی برای 
قانــون ســاخت داخــل وجــود دارد و تولید 
کنندگانی که احســاس می کننــد خالف این 
قانون عمل می شــود، می توانند به دفتر هیئت 
نظارت که در مرکز ساخت داخل ماشین سازی 
و تجهیــزات وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
 مستقر شده اطالع رســانی کنند تا این مسئله 

پیگیری شود.
ســید محمد مهــدی  هــادوی در گفت وگو 
با ایســنا اظهــار کــرد: قــوه قضاییــه اخیراً 
در ارتبــاط بــا نحــوه رســیدگی بــه جرائم 
ناشــی از قانون حداکثر اســتفاده از ســاخت 
 داخل ماشــین ســازی و تجهیــزات ابالغیه 

داشته است.
به گفته وی بر اساس ماده ۲۲ قانون قوه قضاییه 
باید برای پیگیری جرائمی که در ماده ۲۱ عنوان 
شده شعباتی را مشــخص کند که حدود ۲ ماه 
پیش قوه قضاییه در این رابطه مکاتبه و شعباتی 
را در رابطه با قانون حداکثر اســتفاده از ساخت 

داخل معرفی کرد.  
همچنیــن به گفته ایــن مقامات مســئول در 
تکمیل روند یاد شده قوه قضاییه دستورالعمل 
صادر کرده کــه به امضای رئیــس این قوه هم 
رسیده و در آن نحوه رســیدگی به طور کامل 
شرح داده شــده اســت. بنابراین قوه قضاییه 
فراتر از چیزی که قانون بــه او محول کرده این 
موضوع را به صورت پررنگ حمایت می کند و به 
 عبارتی هر سه قوه محکم از بحث ساخت داخل 

حمایت می کنند.  
وی همچنین درباره روند رســیدگی و شکایت 

در این زمینه گفت: افراد یــا تولید کنندگانی 
که احســاس می کنند خالف ایــن قانون عمل 
می شــود، می تواننــد به دفتر هیئــت نظارت 
که در مرکز ســاخت داخل ماشــین سازی و 
تجهیــزات وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
 مستقر شده اطالع رســانی کنند تا این مسئله 

پیگیری شود. 
طبق قانون این شکایت در دفتر هیئت نظارت 
مطرح می شود و اگر خالف قانون بودن عملیات 
دستگاه ها و نهادها مسجل شود ابتدا به دستگاه 
اخطار داده می شــود و در نهایــت اگر جرائم 
طبق قانون مشخص باشد، به قوه قضاییه اعالم 

می شود.  
وی با بیان اینکه در حال حاضر ضمانت اجرایی 
قوی برای قانون ســاخت داخل وجــود دارد، 
تصریح کرد: این گام مثبت و مهمی اســت که 
می تواند تولید کننــدگان را در بحث حمایت از 

تولید داخل پشت گرم کند.
هادوی در پایان خاطر نشان کرد که این قانون 
شــامل دو قســمت یعنی پروژه ها و طرح ها و 
قســمت دوم کاالی مصرفی و کاالی مصرفی 
بادوام است که در قسمت اول مشموالن قانون 
هنگام خرید خارجی باید مصوبه هیات نظارت را 
دریافت کنند و در زمینه کاالی مصرفی و کاالی 
مصرفی بادوام هم دستگاه ها و مشموالن قانون 
موظف هســتند حتماً کاالی ایرانی خریداری 

کنند.
رئیس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی 
و تجهیزات همچنین به تولیدکنندگان پیشنهاد 
کرد که قانون ساخت داخل را مطالعه کنند و اگر 
احساس می کنند در جایی خطایی اتفاق افتاده 
به دفتر ساخت داخل وزارت صمت اطالع رسانی 

کنند.

ســخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی ایران و 
مجموعه کشورهای عضو ســازمان همکاری های 
اقتصادی اکــو، در ۸ ماهه ســال ۹۹، به بیش از ۵ 
میلیارد و ۷۶۲ میلیون و ۹۳۵ هزار دالر رســیده 

است.
به گزارش ، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: 
تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران با مجموعه 
کشــورهای عضو اکو در ۸ ماهه امسال، ۵ میلیارد 
و ۷۶۲ میلیون و ۹۳۵ هــزار و۵۰۰ دالر برابر با ۱۰ 
میلیون و ۹۱۱ هزار و ۷۲۷ تن کاال بوده است. سهم 

صادرات کشورمان به کشورهای عضو اکو بیش از ۲ 
میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۴۹ دالر و برابر 

با ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۴۲۳ تن کاالست.
وی افزود: گاز مایع، مشتقات نفتی، ماهی، میگو، رب 
گوجه فرنگی، انواع سبزیجات، میوه تازه و خشک، 
انواع گل و گیاه، زعفران، خشکبار و… محصوالت 
صادراتی ایران به کشورهای عضو این اتحادیه بوده 
است. میزان واردات کشــورمان از کشورهای عضو 
ســازمان همکاری های اکو نیز بیش از ۲ میلیارد 
و ۸۱۷ میلیــون و ۳۱۳ هــزار و ۴۵۱ دالر معادل 

۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۳۰۴ تن کاال بوده اســت. 
لطیفی ادامه داد: مواد اولیــه تولید، نخ، پنبه، جو، 
دانه کتان، عدس، لوبیا، تجهیزات پزشــکی، مواد 
اولیه صنعتی، انواع اسید، تجهیزات صنعتی، ماشین 
آالت کشــاورزی و… کاالهای وارداتی کشورمان 
از کشورهای عضو اکو اســت. اعضای اکو مشتمل 
بر ۱۰ کشــور ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، 
قزاقستان، ترکمنستان قرقیزســتان، ازبکستان، 
تاجیکستان و افغانستان هســتند که کشورمان با 
تمامی این کشورها دارای تجارت است. بیشترین 

حجم صادرات کشــورمان در بین کشورهای اکو 
با افغانســتان با یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۹۸ 
هزار و ۲۱۷ دالر و پس از آن با ترکیه و آذربایجان 

بوده است.
این مقام مسئول در ادامه در خصوص شرکای اول 
تأمین کاال برای کشورمان در این اتحادیه گفت: در 
بین اعضای این اتحادیه اقتصادی، بیشترین واردات 
را از کشور ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و۴۸۱ 
هزار و ۸۲ دالر داشتیم که پس از آن از کشورهای 

پاکستان و ازبکستان قرار دارند.

خبر خوش برای تولیدکنندگانبازگشت آرام رونق به بازار مصنوعات طال

تجارت ۸ ماهه ایران و اکو به ۵.۷ میلیارد دالر رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنجشنبه ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه 
۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۸۱ دالر و ۶۰ سنت و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.
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تکرار سناریوهای شکست خورده با ورور خودرو به بورس
فربد زاوه، کارشناس بورس

ورود خودرو به عنوان یک کاال به بورس اشتباهی است که از مدت ها قبل بر آن تاکید داشته ایم. از زمان مطرح شدن این طرح تا به امروز که تصویب نهایی آن انجام شده باید نتایج این طرح هم بررسی می شد. عرضه خودرو در بورس 
کاال به بهانه اینکه افراد کف بازار ناسالم هستند بسیار غیرمنطقی است. چراکه اگر معامالت خودرو در بورس دست کاری نشود، قیمت خودروها همانی خواهد بود که در بازار است اما اگر در این معامالت اعمال نفوذ شود باید منتظر 

باشیم تا همان سناریوی شکست خورده بازار ارز برای خودرو نیز تکرار شود. 
طرح عرضه خودرو در بورس کاال به همان میزان کار اشتباهی است که قیمت گذاری دستوری توسط شورای رقابت. شما کاالیی را به بورس می برید که کشف قیمت کنید، نه اینکه برای آن ساز و کار خرید و فروش تعریف کنید. اصاًل 
ساز و کاری برای خرید و فروش خودرو در بورس وجود ندارد که شما چنین هدفی را دنبال کنید. به هر ترتیب مشکل گرانی محدود به خودرو نیست وعرضه  خودرو در بازار بورس، مشکل این صنعت و بازار را برطرف نمی کند. دولت 

در چند سال گذشته هیچ یک از هزینه های خود را کاهش نداده و گرانی خودرو دلیلی به جز اقتصاد کالن ندارد. دولت برای کاهش تورم و مقابله با گرانی باید انضباط اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر در حال حاضر درآمد دولت بسیار کاهش یافته و کسری بودجه آن بسیار بزرگ است و اگر دولت نتواند آن را مهار کند می تواند موج بعدی تورم را برای خودرو رقم بزند. دولت از یک مقطع به بعد، دیگر نتوانست خودروسازان 

را تامین مالی کند و به نظر می رسد که دست آنها را برای سود قیمتی باز گذاشته است. در این میان گران سود این گرانی به جیب دالل ها می رود و مردم از خرید خودرویی با قیمت خوب و کیفیتی مناسب، ناتوان می مانند. 

نمایندگان مجلــس بر این 
باورند که بــا عرضه خودرو 
در بورس، اختــالف قیمت 
حاشیه بازار با قیمت کارخانه 
70 تــا 80 درصــد کاهش 
خواهد یافت. راه حلی که مجلس بــرای کنترل بازار 
خودرو ارایه کرده فروش خودرو در بورس است. مجلس 
کلیات طرح ســاماندهی عرضه خــودرو در بورس را 

تصویب کرد و بر اساس آن هر شخص می تواند هر سه 
سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کاال 
خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی تواند 

اقدام به فروش خودرو کند.
این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد اما گویا عزم 
مجلس برای اجرایی شدن این طرح جزم شده و آن را به 
تصویب نهایی هم رسانده است. ماحصل نتایج به دست 
آمده از نظر کارشناسان بازار خودرو این است که البته 
این طرح در کوتاه مدت هیــچ اثری در کاهش قیمت 
خودرو نخواهد داشت و حتی ممکن است باعث افزایش 
قیمت این کاال شود. طرح عرضه خودرو در بورس که 

اخیرا توسط مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده یکی 
از برنامه های ارائه شده برای کنترل نرخ خودروهاست 
که به گفته مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس می تواند با برگرداندن نقش مصرفی 
به این کاال، عالوه بر بهبود کیفیت تولیدات داخل، از 

افزایش نامتعارف نرخ خودرو جلوگیری کند.
از طرفی دیگــر نمایندگام مجلس بر ایــن باورند که 
تصویب و اجرایی شــدن این طــرح در واقع به نوعی 
جراحی در بازار و صنعت خودرو است. تا کنون جلساتی 
را نیز بــا مســئوالن وزارت صمت دربــاره این طرح 
داشته ایم که این جلسات برای به جمع بندی رسیدن 

درباره طرح مذکور ادامه خواهد داشت. علی جدی نایب 
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید: 
قطعاً تصویب و اجرایی شدن طرح مذکور  قیمت خودرو 
را در حاشیه بازار کاهش خواهد داد. پیش بینی می شود 
که با عرضه خودرو در بورس، اختالف قیمت حاشــیه 
بازار با قیمت کارخانه 70 تــا 80 درصد کاهش یابد. 
به عنوان مثال اگر اختالف قیمــت خودرویی در بازار 
با کارخانه 100 میلیون تومان باشد، پیش بینی بر این 
است که این اختالف قیمت حداقل 70 تا 80 میلیون 
تومان کاهش یابد، اما احتمال اینکه این اختالف قیمت 

صفر شود، بسیار کم است.

ادعای كاهش 70 درصدی قیمت حاشیه بازار با قیمت كارخانه با عرضه خودرو در بورس

اشتباه  در مسیر   قیمت گذاری خودرو
حراج خودرو در بورس؟

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت 
کشاورزی گفت: اگر دخالت دولت در توزیع ماشین آالت 
کشاورزی برداشته شود قیمت ماشین آالت کشاورزی 
10 درصد ارزان می شود.حمیدرضا نامی با بیان اینکه 
بنیاد ملی گندمکاران نامه ای به ما ارسال کردند و ما را 
به گرانفروشی و ایجاد فضای غبار آلود در نظام اقتصادی 
متهم کردند، گفت: انتظار داریم کسانی که در کسوت 
ریاســت بخش کشــاورزی و همچنین ریاست مرکز 
مکانیزاسیون کشاورزی قرار دارند تفاوت گرانفروشی 

و تورم را بدانند.
وی ادامه داد: تورم بــه گرانفروشــی ارتباطی ندارد. 
وقتی مولفه های تولید افزایش بیــش از ۳00 تا ۴00 
درصدی داشته چه راهی داریم جز اینکه با سود حداقلی 
ادامه دهیم. آستانه سود واحدهای تولید ماشین آالت 
کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده است و اثر آن وقتی 
خودش را نشان می دهد که انحراف از سرمایه گذاری 

رخ دهد. ما گرانفروش نیستیم ما خودمان هم گران می 
خریم. اگر افرادی مدعی حمایت از بخش کشــاورزی 
هســتند به بخش های دیگر هم توجه کنند. ســهم 
ماشین آالت کشاورزی در قیمت تمام شده یک کیلو 
گندم ۵ درصد است ۹۵درصد باقی مربوط به نهاده های 
کشاورزی است. چرا مسئولین مربوطه به کودی که ۵00 
درصد گران شده است ایراد نگرفته اند؟  رئیس هیات 
مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی 
اضافه کرد: مشکل امروز ما دخالت دولت با عنوان سهمیه 
بندی و توزیع مناسب ماشــین آالت کشاورزی پشت 
شعار حمایت از کشاورز است. ترکیبی از دالالن بخش 
خصوصی و کارگزار دولتی باعث ایجاد انحراف ماشین 
آالت کشاورزی به بازار آزاد شــده اند. وقتی تراکتور از 
چرخه توزیع جهادکشــاورزی به دست کشاورز برسد 
کشاورز به آن نیاز دارد و آن را وارد بازار آزاد نمی کند زیرا 

اگر بفروشد باید آن را گرانتر خریداری کند.

به رغم کاهش دســتوری 
اقــالم  برخــی  قیمــت 
خوراکــی، اکنــون گرانی 
اغلب مواد غذایی به واقعیتی 
غیرقابل انکار در بازار تبدیل 
شده است، با وجود این وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بر تحقق وعده کاهش قیمت این محصوالت همچنان 
اصرار دارد. مدت هاست موضوع گرانی ها به مشکل 
اصلی مردم تبدیل شده، از اردیبهشت 1۳۹7 که نرخ 
تورم روند صعودی خود را آغاز کرد و از 8 درصد به ۴1 
درصد در آبان ماه 1۳۹8 افزایش یافت، مردم شاهد 
تغییر مداوم قیمت ها و فشار بیشتر معیشتی بودند. 
این در حالی است که مســئوالن همچنان با تکرار 
وعده های خود سعی دارند مردم را در رابطه با تغییر 

وضعیت و ارزان شدن کاالها خوشبین کنند.
۴۴ روز از اولین وعده رزم حسینی، وزیر صمت مبنی 
بر کنترل تورم و جلوگیری از گرانی و گرانفروشی می 
گذرد اما نه تنها این وعده تحقق پیدا نکرد که هر بار 
در سخنرانی و اظهارنظرها وعده ارزان شدن کاالها 
تکرار می شــود و کاری از پیش نمی بــرد. افزایش 

قیمت انواع و اقسام کاالها در کشور بیش از دو سال 
است که به مســئله  اصلی برای مردم تبدیل شده و 
به ویژه با افزایش فشار حداکثری و ظالمانه آمریکا بر 
کشور و افزایش قیمت دالر در بازار روزبه روز تشدید 

شده است.
این در حالی اســت که رهبر انقالب روز سه شــنبه 
1۳ آبان با اشــاره به وضعیت اقتصادی مردم اظهار 

داشت که بســیاری از مشــکالت کنونی اقتصادی 
ارتباطی به تحریم ندارنــد. رهبری گرانی کاالهایی 
چون گوشت، مرغ، گوجه و پوشک بچه در کشور را 
بی مبنا و بی دلیل خواند و افزود: همه این گرانی ها و 
مشکالت، با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند و 

باید مشکالت از جلوی پای مردم برداشته شود.
ساعاتی پس از اظهار نظر رهبری درباره گرانی کاالها 

در کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعا کرد که 
قیمت کاالهای اساسی در کشور در هفته آینده تغییر 
محسوسی خواهد داشت که نه تنها هیچ تغییری در 
قیمت ها مشاهده نشد که قیمت مرغ به عنوان یکی 
از کاالهای اساسی تا مرز ۵0 هزار تومان نیز افزایش 
پیدا کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای 
که به همین منظور تشکیل شد افزود: به طور قطع 
تصمیمات این جلسه تغییرات مهمی در کوتاه مدت 
بر روی بازار خواهد داشت، برای مثال در بخش قیمت 
گذاری، توزیع و خرید تضمینی گوشت قرمز توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام تصمیمی است که به زودی 

قیمت این کاال را در بازار کاهش خواهد داد.
فارغ از مصوباتی که ســتاد تنظیم بازار برای افزایش 
قیمت بسیاری از اقالم داده است، اما قیمت پوشک و 
تخم مرغ همچنان صعودی است. البته قیمت مرغ با 
عرضه گسترده و برخوردهای تعزیراتی کنترل شده 
اما فعاالن حوزه تولیــد می گویند این کاهش قیمت 
احتماالً پایــدار نخواهد بود چرا کــه دولت از محل 
ذخایر اســتراتژیک در حال عرضه مرغ و نهاده های 
دامی به بازار است و این روند نمی تواند ادامه پیدا کند. 
آنها می گویند حل این چالش مســتلزم آن است که 
دولت فساد گسترده ای که در حوزه ارز ۴۲00 تومانی 

نهاده های دامی وجود دارد را حذف کند.

۴۴ روز از وعده مسئوالن  برای كنترل قیمت لجام گسیخته كاالها گذشت

نا هما هنگی  در برخورد  با  گرانی ها

ناکامی دولت در مهار گرانی
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

در سی چهل سال گذشته دولت همواره تالش کرده تا با بهره گیری از انواع روش ها و برنامه ها گرانی و تورم را کنترل کند. سازمان تعزیرات، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و.... وجود دارند اما باز هم گرانی کنترل نشده و 
نخواهد شد. تورم یک نوع مالیات غیررسمی است که همه مردم پرداخت می کنند و در این بین، اقشار ضعیف جامعه و کسانی که حقوق ثابت  دارند، به دلیل افزایش قیمت ها تحت فشار قرار می گیرند و قدرت خرید آن ها نیز 
کاهش می یابد. متاسفانه هیچگاه دولت و زیرمجوعه های خود در این تالش به جایی نرسیده اند و موفق نبوده اند. از این به بعد هم همین نتایج پیش روی دولت است و در آینده هم دولت در کنترل قیمت ها موفق نخواهد بود. 
مشکل اقتصاد ایران بنیادی است و با این روش ها حل نمی شود. ما اشکال اساسی در تولید و توزیع داریم. تولید به اندازه کافی نیست و در توزیع گلوگاه های بسیاری وجود دارد که موجب گرانی می شود. دولت به جای توجه به 
بخش تولید، تالش می کند تا از طریق بورس نقدینگی را جذب این بازار کند و از این راه کسب درآمد کند. این سیاست های غلط زود گذر اقتصاد را پویا نمی کند، زیرا بخش عمده نقدینگی موجود در بورس توسط سهامداران 
دست به دست می شود بدون اینکه در بخش تولید بکار گرفته شود. دولت هیچ موقع نمی خواهد واقع بین باشد و چشم های خود را باز کند. بنابراین این بار هم قطعا تالش دولت بی ثمر خواهد بود. روش های علمی در جهان 

هم این مسیری که دولت طی می کند را تایید نمی کنند و باعث تعجب است که هیچ وقت دولت از تجربیات خود هم پند نمی گیرد و به جایی نمی رسد. 
به هر ترتیب اصالح سیاست های دولت در همه امور اقتصادی موضوع مهمی است. اگر سیاست ها به نفع همه مردم جامعه و عموم مردم رقم نخورد، اگر شفافیت بر فضای اقتصادی کشور حاکم نشود و ارتباط تجاری و تعامالت 
اقتصادی ما با دنیا تغییر و اصالح نشود قطعاً مسأله اقتصاد کشور با چالش های جدی تری مواجه می شود و فشارهای تحریمی آمریکا بر کشورهای همسایه ای چون عراق در کاهش ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران باعث 
می شود که بازار کشورهای همسایه را نیز از دست بدهیم. بنابراین تغییر سیاست ها و برقراری ارتباط مطلوب با جهان راهکاری است که می تواند به اصالح روند اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار بیانجامد.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار دلیل عمده توســعه 
نیافتگی شرق را کمبود راه های اتصال می داند و معتقد 
است که طرح جامع لجستیک شرق می تواند به این 
منطقه قواره بین المللی داده و موجب تحول و اتفاق 
های بزرگ شود. در روز ملی حمل و نقل طرح جامع 
لجستیک شرق کشور با حضور مسئوالن منطقه آزاد 

چابهار و همچنین معاون وزیر راه رونمایی شد. 
عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در 
این رابطه با اشــاره به اینکه شاخص های توسعه ای 
در شرق در مقایسه با سایر مناطق به خصوص غرب 
و شــمال غرب فاصله تاریخی معنــا داری به لحاظ 
 زیر ســاختی قرار دارد، اظهار کرد: بخش عمده این 
شــاخص ها را می توان در اتصاالت و راه ها جســت 
وجو کرد؛ به طوری که پراکندگی آن به هر شیوه ای 
در منطقه شرق نسبت به سایر مناطق  بسیار کمتر 
اســت که این از جمله دالیل عمده توسعه نیافتگی 
منطقه شرق است.  وی با اشاره به اینکه بر اساس اسناد 
باالدستی باید زیرساخت های این منطقه جغرافیایی 
ارزشمند و استراتژیک که نقش بسیار مهمی در حوزه 
بین الملل و منطقه دارد فراهم شده و به جایگاه اصلی 
خود بر گردد افزود: سند توســعه شرق اولین سند 
منطقه ای بعد از پیروزی انقالب است که به طور ویژه 

ماموریت اصلی شرق را تجارت و حمل و نقل ترانزیت 
تعیین کرده و برای آن پیش بینی هایی انجام شده 
است و به طور ویژه شــکل گیری منطقه آزاد چابهار 
را مورد توجه قرار می دهد که منشــا توســعه شرق 

کشور باشد. 
مدیر عامل منطقــه آزاد چابهار ادامــه داد: چابهار 
یکی از چهار شهر لجستیک ایران اســت و در کنار 
تمام ماموریت هایی که برای آن مطرح است باید به 
ماموریت اصلی آن به عنوان موتور متحرکه شرق در 
حمل و نقل و ترانزیت توجه کرد که بر این اســاس 
همواره به دنبال تکمیل زیرساخت های این منطقه 
بوده ایم که حاصل برنامه ریزی ها و سیاست گذاری 
های انجام شــده طرح جامع  لجستیک شرق است. 
کردی گفت: امیدواریم بــه زودی بتوان  طرح جامع  
لجستیک شــرق را آغاز و اجرایی کرد. به هر صورت 
اجرایی شدن این طرح  می تواند به منطقه شرق قواره 
بین المللی بخشیده و از ســویی اتصاالت از آسیای 
میانه و افغانستان از طریق چابهار به آب های آزاد نه 
تنها موجب تحول و اتفاق هــای بزرگ برای اقتصاد 
کشورهاست بلکه برای مردم منطقه، شرق کشور و 
متوازن کردن پهنه های آمایشــی کشورمان بسیار 

مورد توجه است. 

رئیــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: جلسه مشترک این سازمان با 
وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت گذاری تخم مرغ 
برگزار می شود. عباس تابش در پاسخ به این پرسش که 
تمهیدات سازمان حمایت برای متعادل کردن قیمت 
تخم مرغ پس از رسیدن به شانه ای ۴۲ هزار تومان چه 
بوده است؟ اظهار داشت: قیمت تخم مرغ قدری افزایش 
یافته که در این باره با درخواست مکتوب وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر قیمت گذاری تخم مرغ، این موضوع 

را در نشست مشترک شنبه بررسی خواهیم کرد. وی 
اضافه کرد: از نظر ما قیمت 1۲ هزار تومان به ازای هر 
کیلو تخم مرغ هم زیاد است، اما از آنجا که بخشی از 
نهاده ها به صورت آزاد در اختیار مرغداران قرار گرفته 
است این قیمت مصوب شده است. تابش گفت: تخم 
مرغ کیلویی 1۲ هزار تومــان درب مرغداری باید با 
قیمت مصوب کیلویی 1۴ هــزار و ۲00 تومان یعنی 
شانه یک کیلو و ۹00 گرمی، ۲8 هزار تا ۲۹ هزار تومان 
باشد که متأسفانه با قیمتی بیش از این عرضه می شود.

رئیس اتحادیه چاپخانــه داران از افزایــش۲۵ تا ۳0 
درصدی قیمت مواد غذایی بسته بندی شده با افزایش 
قیمت مواد اولیه از ســوی پتروشیمی خبر داد.احمد 
ابوالحسنی، با اشــاره به اینکه پس از افزایش نرخ ارز، 
پتروشــیمی مواد اولیه را ۲0 تا ۲۵ درصد گران کرده 
بود گفــت: دوبــاره از تاریخ 1۹ آذر ماه ســال جاری، 
پتروشیمی ها مواد اولیه را ۲0 تا ۲۵ درصد افزایش دادند 

که این روند به ضرر مصرف کننده نهایی است.
وی با بیان اینکه چاپخانه داران، فیلم پلیمری را برای 
چاپ اســتفاده می کنند ادامه: مــواد اولیه فیلم ماده 
پروپیلن است که هم فیلم و هم پروپیلن در داخل تولید 
می شود.رئیس اتحادیه چاپخانه داران با اشاره به اینکه 
طبق قانون قیمت مصوب ۲۳ تومان برای عرضه ماده 
پروپیلن از سوی پتروشیمی در بورس تعیین شده است 
ادامه داد: این قانون فقط ۲ ماه اجرایی شد و پتروشیمی 
با قیمت پایه ۲7 تومان مواد اولیه را در بورس عرضه کرد 
و این در حالی است که هم اکنون تولید کننده فیلم این 
ماده را ۳8 تومان خریداری می کند. ابوالحسنی با بیان 
اینکه پتروشیمی ها مواد اولیه )پروپیلن( را به ترکیه صادر 
می کنند، اظهار داشت: ترکیه این مواد را در کشورش 

به فیلم پلیمر تبدیل کــرده و آن را با قیمت ارزان تر به 
شرکت های ایرانی می فروشد.این مقام مسئول با بیان 
اینکه ۳ تا ۴ کارخانه در کشور تولید فیلم پلیمر را انجام 
می دهند گفت: این کارخانه داران سبب افزایش تعرفه 
فیلم پلیمری ترکیه شدند و در این شرایط چاپخانه داران 
مجبور به تهیه فیلم گران تر هستند.ابوالحسنی با بیان 
اینکه در کشور امکان تولید ۲00 هزار تن فیلم پلیمری 
وجود دارد گفت: مصرف ساالنه کشور 70 هزار تن است 
بنابراین باقی مانده را می توان به کشورهای ارمنستان، 
ازبکستان و آذربایجان صادر کرد و این در حالی است که 
ترکیه مواد اولیه را از ما می خرد و پس از تولید، این فیلم را 
در بازارهای این سه کشور عرضه می کند. رئیس اتحادیه 
چاپخانه داران با اشاره به هماهنگی بین تولیدکنندگان 
فیلم پلیمری و پتروشیمی ها برای افزایش قیمت ادامه 
داد: پتروشیمی ها مواد اولیه دارند، اما عرضه را در بورس 
به اندازه کافی انجام نمی دهد و همین رویه سبب افزایش 
قیمت شده است. این در حالی است که پتروشیمی ها 
خبر از افزایش دوباره قیمت در هفته های آینده را نیز 
داده است که این اتفاق به معنای تعطیلی کارخانه های 

چاپخانه است.

مرکز آمار ایران از افزایش ۳8 درصدی عرضه گوشت 
قرمز در کشتارگاه های کشور نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد.به گزارش مرکز آمار ایران، مقدار 
عرضه گوشــت در آبان 1۳۹۹ نســبت به ماه مشابه 
سال 1۳۹8 برای گوسفند و بره ۳۲ درصد، برای بز و 
بزغاله ۳۶ درصد، برای گاو و گوساله ۴۴ درصد، برای 
گاومیش و بچه گاومیش 8۳ درصد افزایش، و برای شتر 

و بچه شتر ۳1 درصد کاهش داشته است.
بر اســاس نتایج آمارگیری آبان امسال، گوشت گاو 
و گوســاله با ۲0.۴ هزار تن، ۵۴.۵ درصد از کل وزن 
گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور 
در آبان 1۳۹۹ در مجموع ۳7،۵ هزار تن گزارش شده، 
که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام 
بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و 
گوساله با ۲0.۴ هزار تن، ۵۴.۵ درصد از کل وزن گوشت 
قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت 
گوسفند و بره با 1۳.۳ هزار تن، بز و بزغاله با ۳ هزار تن 
و سایر انواع دام با 801 تن، به ترتیب ۳۵.۵ درصد، 8 
درصد و ۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را 

به خود اختصاص داده اند.

طرح جامع لجستیک شرق کلید خورد

افزایش ۲۵ درصدی مواد اولیه چاپخانه ها

در صورت حذف دخالت دولت در توزیع تحقق می یابد

کاهش ۱۰ درصدی قیمت ماشین آالت کشاورزی 

از سوی مركز آمار ایران اعالم شد:

افزایش ۳۸ درصدی عرضه گوشت قرمز در آبان

قیمت مصوب برای مصرف كننده هر كیلو 1۴200 تومان

قیمت تخم مرغ تعیین تکلیف می شود
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سرمقاله

   عليرضا عباسي، كارشناس اقتصادي
مدت هاي مديدي است كه اقتصاد ايران بر مبناي 
پيش فرض هاي كوتاه مدت اداره مي شود. سرعت 
بســيار باالي تغييرات عناصر اصلي مثلث امنيت، 
سودآوري و بهره وري اقتصادي در ايران را هدف قرار 
داده است. بي ثباتي ناشي از شرايط تحريم، امنيت 
پايين ســرمايه داري و ابهام در پيــش بيني آينده 
اقتصادي موجب كاهش و توقف نرخ سرمايه گذاري 
موثر شده است. تورم همچون اسيدي منطق و توجيه 
اقتصادي هر سود تجاري و هر فعاليت توليدي را از 
بين مي برد و سفته بازي و فعاليت هاي غيرمولد را 
جذاب مي كند. سرمايه هاي در خطر فرار مي كنند 
و خود را از طوفان حوادث به ساحل امن كشورهاي 
دور و نزديك مي رسانند. در چنين شرايطي به جاي 
تجميع سرمايه و جذابيت سود و احساس اطمينان 
خاطر از موفقيت هاي بزرگ آينــده، در پي يافتن 
مامني بهتــر و در ترديد مانــدن و رفتن از پاي مي 
نشينند. كشــور مدت هاســت كه از دنياي رقابت 
بازمانده است. نوسان شديد نرخ ارز امكان سرمايه 
گذاري خارجي ها را كمرنگ مي كند و تبديل ريال 
به ارز به قصد مهاجرت و فرار سرمايه ها پول ملي را 
ضعيف مي كند. هميشه اين ســوال بوده است كه 
چرا نمي توانيم راهي كه موجب ايجاد شكوفه هاي 
دلپذير و جوانه زدن هاي بي شمار و رونق روزافزون 
و رقابتي ديدني براي آبادي اين آب و خاك ثروتمند 
و زيبا شــود را پيدا كنيم؟ در اين يادداشــت چند 
پيش فرض ضروري بر مبناي يك مدل تطبيقي از 
الگوهاي توسعه اقتصادهاي پيش رو را دوباره مرور 

مي كنيم : 
١- در دنيا فرض بر اين است كه: توليد يك كاال 
به قصد صادرات و فتح بازارهــاي جهاني انجام مي 
شود. بازار جهاني حداقل صد برابر اقتصادهاي محلي 
است. مانند كشــتي گير يا فوتباليستي كه هدفش 
از ورود به اين ورزش فتح جــام قهرماني جهان و يا 
مدال المپيك است نه اينكه تنها برنده شدن در شهر 
و محله خويش. حال هر حركت اقتصادي در كشور 
چه يك رستوران و يا يك كارگاه توليد كفش و يا يك 
دفتر خدمات توريستي و يا يك استارت آپ مبتني بر 
خدمات اينترنتي بايد پتانسيل جهاني شدن را داشته 
باشد و عمال در صورت قابليت هاي كيفي و رقابتي، 
هيچ مانع سياسي و اقتصادي و قانوني براي جهاني 

شدن اين بنگاه اقتصادي وجود نداشته باشد. 
٢- در دنيا فرض بر اين اســت كه: قوانين و مقررات 

وضع شده از موارد مشابه جهاني بهتر باشد يا حداقل 
كمتر نباشد. استاندارد محيط كسب و كار در حوزه 
توليد، ماليات ، گمــرك، حقوق مالكيت، نرخ بهره، 
حمايت هاي دولتي، تشويق صادرات، افزايش بهره 
وري، آموزش كارآفريني، امور زيربنايي، تسهيالت 
اداري همه و همه در رقابتي تنگاتنگ بين كشورها 
براي بهبود شرايط و جذابيت بيشتر ميزباني سرمايه 
ها هســتند. بررسي و مقايســه قوانين و مقررات و 
شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه حاكي از شباهت بسيار زياد محيط اقتصادي 

و فرهنگ كار و توليد اين كشورهاست. 
٣- در دنيا فرض بر اين است كه: هر عامل مخل 
رونق كسب و كار بايد از ميان برداشته شود. قيمت 
گذاري دستوري، نرخ بهره باالي بانكي، نرخ باالي 
تورم و بروكراسي اداري پيچيده مي تواند انگيزه هر 
نوع سرمايه گذاري مولد و بلندمدت را كاهش دهد.

٤- در دنيا فرض بر اين است كه: فارغ از تغيير 
دولت ها، اهداف و برنامه هــاي بلندمدت همراه با 
استراتژي هاي توســعه اقتصادي كشور، با ثبات و 
پايدارنــد و امكان برنامه ريزي بلندمدت را آســان 
مي كنند. محيط قابل محاسبه و پيش بيني در يك 
چشم انداز ٢٠ ساله امكان ســرمايه گذاري انبوه را 

فراهم مي كند. 
٥- در دنيا فرض بر اين اســت كــه: ايده ها 
ارزشــمندند و بايد كمك كرد تا به سرعت قابليت 
تجاري سازي و رشد پيدا كنند. خالقيت و نوآوري 
به سرعت موجب ارزش افزوده و افزايش سودآوري 
شــده و رقابت ايده ها و آفرينش ها موجب افزايش 
كيفيت انواع كاال و خدمات مي شود. اقتصاد خالق و 
نوآور راهش را به سرعت در دنيا باز مي كند و قدر مي 

بيند و بر صدر مي نشيند.
٦- در دنيا فرض بر اين است كه: بهتر است تراز 
تجاري كشور مثبت باشد، سرمايه ها از كشور فرار 
نكنند، ســرمايه هاي خارجي نيز به كشور بيايند، 
مواد خام وارد و كاالي ســاخته شده صادر شود. ارز 

بيشتري وارد و ارز كمتري خارج شود.
٧- در دنيا فرض بر اين اســت كه: تمام قدرت 
سياسي  براي گشودن درهاي اقتصادي و بازارهاي 
خارجي به روي كشــور تالش كند. بدون حمايت 
قدرت سياســي امكان حضور مناسب در بازارهاي 
خارجي آســان نيســت  تحريم؛ ويرانگر بازرگانی 

خارجی و تضعيف كننده اقتصاد ملی است.
٨- در دنيا فرض بر اين است كه: انحصار موجب 

فساد مي شــود. اگر هزاران نهاد نظارتي را ناظر بر 
رفتار و عملكرد دارنــدگان رانت انحصار و صاحبان 
امضاهاي طاليي و مجوز گيرندگان ذي نفوذ بگماريد 
باز هم انحصار و عدم رقابت موجب كاهش بهره وري 
و رخوت و فساد مي شود. رانت بزرگ ترين تبعيض 
اقتصادي و قاتل انگيزه جمعي نسل هاي جوان براي 

توسعه و ترقي است.
٩- در دنيا فرض بر اين است كه: رقابت و نظام 
طبيعي عرضه و تقاضا، قيمت ها را به نفع كل اقتصاد 
تعديل مي كند. بهره وري باال مــي رود و توليد در 
مقياس باال موجب عرضه زياد كاال شــده و تقاضا را 
پوشش مي دهد. قيمت گذاري دستوري و تخريب 
مكانيسم كشف طبيعی قيمت ها، مدتهاست كه در 
تمامي كشورها توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور 
دنيا منسوخ شده اســت. سيگنال قيمت مهم ترين 
سيگنال ســرمايه گذاری و جوهره هر طرح توجيه 

اقتصادی توليدی و بازرگانی و خدماتی است. 
١٠- در دنيا فرض بر اين اســت كه: كنترل و 
نظارت دقيق بر هر گونــه تراكنش هاي بانكي و هر 
گونه نقل و انتقال دارايي و سرمايه موجب شفافيت 
اقتصادي و افزايش پرداخــت ماليات و رفع نگراني 
از فساد و جرايم اقتصادي ســازمان يافته مي شود. 
روندي كه بايد به آرامي و كم كم اجرا شود تا موجب 
هراس ســرمايه ها و خروج سرمايه از كشور نشود و 
بناي اعتماد بلندمدت به نظام مالي كشــور را پايه 
ريزي كند. البته حفظ حريم خصوصی و اســرار و 
اطالعات اقتصــادی محرمانه مــردم هم به همين 

اندازه مهم است.
١١- در دنيا فرض بر اين است كه: آمار و اطالعات 
شفاف و دقيق اقتصادي منجر به اتخاذ تصميمات 
اقتصادي بهتر و رفتار بهينه تــر توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان مي شود. شــفافيت در ارائه آمار 
دقيق متغيرهاي اقتصاد كالن امكان مقايسه حال 

و گذشته را فراهم مي كند و چراغ راه آينده است.
١٢- در دنيا فرض بر اين است كه: همكاري هاي 
بين المللي و تبــادل آزاد كاال و خدمات و توجه به 
مزيت هاي نسبي و رقابتي كشورها موجب افزايش 
بهره وري جهاني و افزايش رفاه كل بشريت مي شود. 
١٣- در دنيــا فرض بر اين اســت كه: اقتصاد 
آالينده و مخرب محيط زيســت مي تواند منجر به 
فقر و شكاف طبقاني و خسارات آب و هوايي و زيست 
محيطي شود. هرگونه همكاري براي بهبود محيط 
زيست منجر به نجات نسل بشر از فجايع احتمالي  

آينده و توسعه پايدار مي شود.
١٤- در دنيا فرض بر اين اســت كه: دانش در 
نوك پيكان خود و در لبه هــاي تكنولوژي و با بهره 
گيري از هوش مصنوعي و نانــو، ارزهاي ديجيتال، 
پرينترهاي سه بعدي، علم ژنتيك، فيزيك كوانتوم، 
سفر به فضا و انواع تكنولوژي هاي نو در حال ايجاد 
تحول اساسي در سبك و سياق زندگي بشر هستند 
و همه اين تحوالت نشــان از ايجــاد فرصت هاي 
شــگفت انگيز براي بهبود كيفيت زندگي مادي و 
معنوي بشر مي دهند. تركيبي از نوآوري و كيفيت 
و سرعت، بازارهاي مدرن را شكل مي دهند و انواع 
نيازهاي گوناگون بشر را تامين مي كنند. تهديدات 
اساســي و خطرهاي بزرگ نيز در دل اين رويدادها 

قابل رهگيري اند.
١٥- در دنيا فرض بر اين اســت كه: توســعه 
اقتصادي و رشد و پيشــرفت در بستر فرهنگ كار 
و تالش و داشتن يك چشم انداز زيبا از آينده ميسر 
است. تعادل بين عناصر پس انداز، مصرف، تالش و 
كوشش در كنار بها دادن به كارآفريني و خالقيت، 

دنياي شگفت انگيز آينده را شكل مي دهند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه تجربه بشر 
در حــوزه اقتصادي و دانش و تئــوري هاي مبتني 
بر مفروضات اقتصادي تاكنون نتايج بي شــماري 
در دنيا به ارمغان آورده اســت و توجــه يا غفلت از 
هر كدام از آنها مي تواند نتايج متفاوت پيشــرفت و 
توسعه يا پسرفت و واپســگرايي را رقم بزند. وجود 
يك هارموني و هماهنگي و همپوشاني بين تجربه، 
دانش و باور تصميم گيران اقتصادي و هدايت درست 
اقتصاد ايران به سمت شــكوفايي مستلزم پذيرش 
اصول اوليه علم اقتصاد و احترام به يافته هاي علمي 
مرتبط با رازهاي توسعه است. سوال اصلي اين است 
كه وجوه مشــترك كشــورهاي در حال توسعه در 
شرق و غرب عالم فارق از پهنه جغرافيايي و تفاوت 
هاي فرهنگي و نوع نظام سياســي حاكم چيست؟ 
شباهت و نكات اشتراك رفتاري و فرهنگي و برنامه 
ريزي و اكوسيســتم كارآفريني كشورهايي مانند 
كره جنوبي، تايوان، مالزي، نــروژ، تركيه، تايلند و 
كشورهاي ثروتمند گروه ٢٠ چيست ؟ آنها چگونه 
به اين همه نظم دروني و توســعه و ثبات و پايداري 
دســت يافته اند؟ و ايران عزيز ما چگونه و با اجراي 
كدامين اصالحات اقتصادي مي توانيم بر بلنداي قله 
رشد و توسعه يافتگي با مردماني برخوردار و رفاه مند 

و بانشاط دست يابد؟

پيش فرض های توسعه اقتصادي 
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مديرعامل ديجی كاال در مراسم يلدای كارآفرينی: بخشی از حاكميت 
مخالف بورسی شدن استارت آپ هاست

فعاالن حوزه استارتاپی زير يك سقف
نخستين شب رويداد كارآفرينان استارت آپی ايران، چهارشنبه ٢٦ آذرماه برگزار شد. به 
گزارش كسب و كار نيوز، گردهمايی بزرگ فعاالن حوزه استارتاپی ٢٦ و ٢٧ آذر ١٣٩٩ 
با هدف بررســی چالش های اين حوزه طی يك سال اخير برگزار می شود. نخستين 
مرحله از اين رويداد شاهد سخنرانی برخی از كارشناسان حوزه كسب و كار و همچنين 
ميزگرد مديران استارتاپ های برتر كشور بوددر همين رابطه، در ادامه به بيان گوشه ای 

از ديدگاه های مطرح در اين رويداد خواهيم پرداخت.

روزهای تلخ گردشگری
در بخش ميزگرد برنامه، چهار نفر از برترين مديران استارتاپی كشور يعنی محمدجواد 
شكوری مقدم )مدير آپارات و فيليمو(، مجيد حسينی نژاد )بنيان گذار علی بابا(، حميد 
محمدی )بنيان گذار ديجی كاال( و محمد خلج قاسم آبادی )مدير اسنپ( به تشريح 
وضعيت كسب و كار خود و تاثير تحريم و اپيدمی كوويد ١٩ بر آن پرداختند.حسينی 
نژاد با اشاره به پيامدهای منفی تحريم های اقتصادی بر فعاالن حوزه گردشگری، خروج 
برخی ايرالين ها از كشور را يكی از مهمترين چالش های اين استارتاپ طی ساليان اخير 
دانست. بنيان گذار علی بابا همچنين از كاهش ٩٥ درصدی درآمد اين شركت در نتيجه 
شــيوع ويروس كرونا و محدوديت های اجتماعی ناشی از آن سخن گفت. وی مساله 
استرداد مبالغ سفرهای لغو شده را مشكلی بزرگ برای اين مجموعه دانست كه همچنان 
نيز برقرار است.در همين زمينه، حميد محمدی نيز از مواردی مانند خروج شركت های 
معتبر خارجی و ايجاد اخالل در زنجيره تاميــن كاال به عنوان مهمترين پيامدهای 
تحريم های بين المللی برای اقتصاد كشور سخن گفت. بنيان گذار ديجی كاال تحريم و 
كرونا را به ترتيب عامل كاهش تقاضای خرده فروشی آنالين )به دليل تنزل قدرت خريد 
مردم( و افزايش آن )به دليل محدويت های ترددی( دانست. وی همچنين در بخشی 
از سخنان خود از افزايش اختالف دستمزد داخل و خارج از ايران و متعاقبا مهاجرت 
طيف وسيع تری از نخبگان، به عنوان يكی از چالش های اساسی حوزه استارتاپی كشور 
نام برد.شكوری مقدم نيز از خروج شركت های بين المللی و متعاقبا ركود فعاليت های 
تبليغاتی، به عنوان يكی از مهمترين پيامدهای تحريم  بر پلتفرم های تحت مديريت 
خود نام برد. با اين حال، وی بروز اپيدمی كوويد ١٩ و محدوديت های اجتماعی ناشی 
از آن را يكی از عوامل اصلی افزايش استقبال مردم از آپارات و فيليمو طی چند ماه اخير 
دانست.قاسم آبادی نيز با اشاره به افزايش قيمت و هزينه خودرو در نتيجه تحريم های 
اقتصادی، افزايش نرخ خدمات اسنپ در ماه های اخير را امری اجتناب ناپذير دانست. 
وی با اشاره به تالش اين مجموعه برای تبديل اپيدمی كوويد ١٩ به فرصت، از گسترش 

دايره فعاليت های اسنپ همزمان با بروز اين اپيدمی سخن گفت.

صعود بيت كوين در اوج تاريخی
بازار رمزارزها همگام با ديگر بازارهای مالی بين المللی روند صعودی خود را طی روزهای 
گذشته ادامه داده است.بيت كوين روز چهارشنبه با ثبت افزايش قيمت ١٠ درصدی در 
ساعات ابتدايی معامالت از ١٩ هزار و ١٤٠ دالر به باالی ٢١ هزار دالر رسيد.اتريوم نيز 
همگام با بيت كوين با ادامه روند صعودی به دنبال ثبت ركوردهای جديد است.در پايان 
معامالت روز چهارشنبه بيت كوين صعودی بود و روز پنجشنبه نيز با افزايش بيش از ١٧ 

درصدی به قيمت ٢٢ هزار و ٦٧٦ دالر معامله شد.

بازده يک ساله سرمايه گذاری در بيت كوين به ۱۹۲ درصد رسيد
قيمت بيت كوين، نخستين و پرطرفدارترين ارز ديجيتالی جهان، برای اولين بار از زمان 
به جريان افتادن آن در سال ٢٠٠٩، روز چهارشنبه )١٦ دسامبر( از مرز ٢٠ هزار دالر 
عبور كرد.بهای بيت كوين در جريان مبادالت روز چهارشنبه بازارهای مالی جهانی به 
اوج تاريخی ٢٠ هزار و ٦٨٩ دالر رسيد. اين چهارمين خيز قيمتی بيت كوين به سمت 
٢٠ هزار دالر از ٣٠ نوامبر گذشته تا امروز)١٦ دسامبر( به شمار می رفت؛ خيزهايی كه تا 
امروز موفق به شكستن ركورد ٢٠ هزار دالر نشده بودند و حداكثر در نرخ ١٩ هزار و ٨٣٢ 
دالر متوقف شده بودند.بيت كوين در جريان معامالت ٢٤ نوامبر نيز تا ١٩ هزار و ١٢٩ 
دالر صعود كرده بود ولی تنها دو روز بعد اين نرخ تا ١٧ هزار و ٧٦ دالر سقوط كرده بود.

دانستنی ها؛ بيت كوين چيست؟
بهای بيت كوين پيشتر در جريان مبادالت ١٥ دسامبر سال ٢٠١٧ ركورد ١٩ هزار و 
٦٦٦ دالر را شكسته بود ولی سپس دچار يك روند نزولی مستمر شد؛ به طوری كه نرخ 
آن در جريان معامالت ١٤ دسامبر ٢٠١٨ به سه هزار و ١٨٣ دالر رسيد كه پايين ترين 
بهای اين ارز رمز گذاری شده طی دو سال گذشته محسوب می شود.قيمت بيت كوين 
سپس تا ١١ هزار و ٨٦٥ دالر در جريان معامالت ٢٨ ژوئن سال ٢٠١٩ باال رفت ولی 
بار ديگر افت آن تا ٥ هزار و ١٦٥ دالر طی داد و ستدهای ١٣ مارس ٢٠٢٠ رقم خورد.

نخستين رمز ارز جهان يك سال پيش در سطح ٧ هزار و ٨٠ دالر معامله می شد و از اين 
نظر سرمايه گذاران بر روی اين ارز ديجيتالی بازده ١٩٢ درصدی كسب كرده اند.بازده 
١٩٢ درصدی بيت كوين در شرايطی است كه شاخص داوجونز طی يك سال گذشته 
٥.٨ درصد افزايش يافته و متوسط قيمت سهام ٥٠٠ شركت برتر بورس های آمريكا در 
اين مدت ١٤.٤ درصد رشد كرده است. قيمت جهانی طال نيز طی يك سال گذشته تنها 
٢٢ درصد باال رفته است.تحليل گران بازارهای مالی ركوردشكنی بيت كوين را ناشی از 
افزايش استقبال از نخستين رمزارز جهان و باال رفتن ريسك پذيری در بازارهای مالی 

جهان تحت تاثير شيوع ويروس كرونا می دانند.

ستاری در افتتاحيه ۲ نمايشگاه فناوری خبر داد
فروش 120 ميلياردی شركت های دانش بنيان در 

سال گذشته
معاون علمی و فنــاوری رييس جمهوری از فــروش ٣٢٠ ميليارد تومانی 
تجهيزات آزمايشــگاهی در هفتمين دوره نمايشــگاه ايران ساخت خبر 
داد و گفت: بر اســاس آمار ســال ٩٨، ١٢٠ ميليارد تومان ميزان فروش 
شركت های دانش بنيان در سال گذشته بوده و در اين شركت ها ٣٠٠ هزار 
شغل مستقيم برای فارغ التحصيالن دانشــگاهی فراهم شده است.سورنا 
ستاری در مراسم افتتاح بيست و يكمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش 
و فناوری و فن بازار  و هشتمين نمايشــگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهی 
ايران ساخت، با تاكيد بر اينكه در ٧ سال اخير اتفاقات خوبی در حوزه توليد 
فناوری رخ داده است، افزود: توسعه شركت های دانش بنيان و جهت گيری 
جديد دانشگاه ها و اساتيد و اكوسيستم جديدی كه در اين حوزه در كشور 
ايجاد شده، اتفاقات خوبی است كه فرهنگ جديدی را ايجاد كرده است.

وی با تاكيد بر اينكه امروزه مردم در زندگی روزمره خود محصوالت دانش 
بنيان جديد شــركت ها را می بينند و از آنها استفاده می كنند، اظهار كرد: 
هدف ما از برگزاری نمايشــگاه های ايران ســاخت اين است كه كودكان 
از زمانی كه به مدرســه می روند و در پژوهش ســراها فعاليت می كنند، تا 
زمانی كه در آزمايشــگاه های دانشگاه ها مشــغول به فعاليت می شوند، با 
تجهيزات آزمايشــگاهی ايران ساخت آشنا شــوند و بدانند كه تجهيزات 
پيشرفته آزمايشگاهی در كشور قابل ساخت است.ستاری با اشاره به ايجاد 
اكوسيستم نوآوری و فناوری در كنار دانشگاه ها، خاطر نشان كرد: در حال 
حاضر ٤٣ پارك علم و فناوری در كنار دانشگاه ها ايجاد شده است، ضمن 
آنكه بين ٦ هزار تا ١٠ هزار استارتاپ و بيش از ١٥٠ شتابدهنده در بخش 

خصوصی فعال شده اند.

اخبار

اکران آنالین آثار یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار
براساس اعالم دبیرخانه یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، آثار منتخب این رویداد هنری در پلتفرم اینترنتی عماریار به صورت آنالین اکران خواهند شد. بنا بر این خبر، آثار راه یافته 

به بخش مسابقه این دوره جشنواره عمار در قالب های داستانی )کوتاه، نیمه بلند، ویدئویی و سینمایی(، مستند، پویانمایی، نماهنگ، برنامه و آیتم تلویزیونی )ترکیبی، گزارش خبری، 
موشن گرافیک، کلیپ و تلویزیون اینترنتی و …( به صورت آنالین اکران می شوند.

بازارهای طال، ســكه و دالر 
در حالی آرام و قــرار ندارند 
كه ســفته بازان اين بازارها 
هر شــب خواب آشفته می 
بينند؛ گويی بازارهای موازی 
كه در لبه مرز روانی قرار گرفته اند هر لحظه با خبری 
سياســی مانند موافقت رهبر با بررســی اف ای تی اف 
)FATF( در مجمع تشــخيص يا بيانيه اروپا به كمای 

قيمتی می روند. 

جزئيات تغيير قيمتی در بازارهای مالی 
بازار در حالی روز پنج شنبه آغاز به كار كرد كه قيمت ها 
در بازار طال و ارز باال رفتند و در مقابل قيمت سكه اندك 

نوسانی داشت.
هر اونس طال به ١,٨٦٣دالر رســيد كه نسبت به روز 
چهارشنبه، افزايش ٠.٣٣ درصدی داشت. در بازار هر 
مثقال طال ١٨ عيار نسبت به روز قبل ، با ١٥٠٠٠ تومان 

افزايش، ٤,٩٢٧,٠٠٠  تومان نرخ گذاری شد.
قيمت دالر در بازار آزاد به ٢٥٩٢٠ تومان رســيد كه 
نسبت به روز چهارشنبه افزايش ٢٠ درصدی را ثبت 

كرد. در بازار پوند نسبت به روز چهارشنبه با ١٧٨ تومان 
افزايش، ٣٤,٩٢٠ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات به ٧,١٧٠ تومان رسيد كه افزايش ٠.٨٥ 
درصدی داشته است.

سکه همچنان می درخشد
در روزهای پيشين قيمت سكه به واسطه پايين آمدن 
قيمت دالر كاهش يافت اما به نظر می رسد اين روند 
كاهشی در حال كند شدن می باشد و حتی ممكن است 

به افزايش تغيير جهت بدهد.
با افزايش قيمت اونــس طال و رســيدن آن به كانال 
١٨٨٠ دالری، حتی اگر دالر تهران همچنان كاهش 
داشته باشــد و بر سكه و آبشده فشــار بياورد افزايش 
قيمت انس می تواند روند كاهشی احتمالی را كند كند. 
فدرال رزرو يا همان بانك مركزی آمريكا قصد دارد تا 
همچنان نرخ بهره را نزديك به صفر نگه داشــته و اين 
 باعث می شود تا انس طال به روند صعودی خود ادامه 

دهد.
همچنيــن توافق تجــاری برگزيت، تصويب بســته 
محرك مالی در كنگره و ادامه سياست های انبساطی 
توســط فدرال رزرو می تواند قيمت انــس طال را به 
شكل چشمگيری افزايش دهد. در بازار سكه برخی از 
سرمايه گذاران در نرخ های باال اقدام به خريد كرده اند و 

همچنان در ضرر هستند. آنها بيشتر از سرمايه گذاران 
دالر تمايل دارنــد كه قيمت ها را در بــازار خود دچار 

نوسان كنند.
همين عامل موجب شده حباب سكه در سطح نسبتا 
بااليی قرار داشــته باشد. البته ســرمايه گذاران سكه 
به افزايش بهای اونس طال نيز خوش بين هســتند و 
انتظار دارند افزايش انــس باعث افزايش قيمت طال و 

سكه شود.

ســكه در محدوده ١١,٨٠٠,٠٠٠ تــا ١٢,٢٠٠,٠٠٠ 
تومان قرار دارد و اگر امروز به زير ١١,٨٠٠,٠٠٠ تومان 
برود، می توان افت شــديدتر قيمت ها را داشــت و تا 
زمانيكه سكه به باالی محدوده ١٢,٢٠٠,٠٠٠ صعود 
نكند، نمی توان انتظار داشــت كه شدت رشد قيمت 

سكه تندتر شود.
»كســب و كار« در گفتگو با يك كارشــناس، آينده 

بازارهای مالی را بررسی می كند. 

قيمت دالر در بازار آزاد به 25920 و در صرافی ملی به 25800 تومان رسيد

خیز دالر برای مرزشکنی 
سكه ديگر ارزان نخواهد شد، افزايش قيمت سكه و طال در راه است

دالر روی مرز روانی 
سيد مرتضی افقه، اقتصاددان

بازارهای ارز، طال و سكه در حالی روی موج نوسان در حال تغيير نرخ اند كه در شرايط حال حاضر تحت تاثير متغير سياسی افزايش يا كاهش می يابند. به عبارتی متغيرهای اقتصادی تاثيرگذار همچون نرخ طال در بازارهای جهانی 
غيرفعال اند يا تاثير جزئی دارند. در حال حاضر ابزاری هم در دست دولت نيست كه در بازار ارز مداخله كند زيرا ارز به اندازه كافی ندارد كه بتواند به بازار تزريق كند. عالوه بر آن در اولويت دولت هم نيست كه وارد بازار ارز شود زيرا 

دولت مسائل و مشكالت بسياری دارد و از نرخ فعلی دالر نيز ناراضی نيست.  
بنابراين متغير فعال و تاثيرگذار همان متغير سياسی و هر عاملی است كه در شرايط حال حاضر بر آينده تحريم ها تاثيرگذار باشد يا بر خوش بينی يا بدبينی نسبت به اينكه ما در آينده بتوانيم روابط خارجی مان را به صورت عادی 

دربياوريم كه از قَِبل آن بتوانيم نفت بفروشيم و كاالهای ديگرمان را صادر كنيم و در مقابل بتوانيم وجوه ناشی از فروش را به كشور برگردانيم كه آن مرتبط با اف ای تی اف )FATF( است. 
موافقت رهبر انقالب با تمديد بررسی اف ای تی اف )FATF( در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند سيگنالی مثبت به بازار ارز داد تا به صورت اندك شاهد كاهش قيمت باشيم؛ اما بيانيه جديد اتحاديه اروپا دوباره بدبينی نسبت 

به آينده برجام را بيشتر كرد و در پی آن موضع گيری جديد انگليس موجب شد كه دالر در روند كاهشی دوام نياورد.   
تا مساله تحريم؛ چه مثبت و چه منفی حل نشود و هر روز يك بيانيه يا از طرف ايران يا از طرف كشورهای اروپايی يا آمريكا صادر شود يا يك صحبت از طرف ايران يا طرف های مقابل گفته شود، ارز بين كانال ٢٥ و ٢٦ هزار تومان 

باقی می ماند و بنابراين رشد قيمت طبيعی است.
 اين در حالی است كه متغيرهای واقعی تاثيرگذار هنوز بر قيمت ها در بازارهای موازی ما تاثيرگذار نيستند زيرا ما اصال هنوز وارد بحث فروش نفت و ارتباط با جهان نشده ايم. فعال مساله روانی سياسی تاثيرگذار بر اقتصاد، فعال 
است و تازه بعد از اينكه به فرض نگرش مثبت با اين فرض كه تحريم ها برداشته می شوند مساله اف ای تی اف را داريم و بعد آن فروش نفت را كه چه مدت طول می كشد كه بازارهای از دست رفته مان را بازيابی كنيم و بعد هم به 
خاطر كرونا با توجه به ركودی كه در دنيا حاكم شده، آيا می توانيم اين ميزان نفت را بفروشيم كه ارز وارد شود. يعنی هنوز وارد آن مرحله متغيرهای واقعی تاثيرگذار بر بازارهای خودمان نشده ايم و فعال همه چيز روانی است و من 

فكر نمی كنم نرخ بهره صفر آمريكا يا سال جديد ميالدی بر بازار داخلی تاثيرگذار باشد.
اگر بعد از روی كارآمدن بايدن محرز شود كه بازگشت به برجام امكان پذير نيست يا به زودی امكان پذير نيست، جهش نرخ دالر و ساير بازارها را داريم. بازار هم نشان داد كه قيمت دالر ظرفيت افزايش تا كانال ٣٤ هزار تومان را 
دارد و سكه هم تا ١٥ ميليون تومان. يعنی به لحاظ روانی اگر مشخص شد كه برجام قابل برگشت نيست يا به عبارتی تحريم ها برداشته نمی شوند امكان جهش هست منتها تا همان اندازه قبلی. جهش بيشتر از نرخ های قبلی 

برمی گردد به ميزان نقدينگی و قدرت خريد مردم كه از آنجا به بعد سياست های پولی و مالی دولت می تواند اندكی تاثيرگذار باشد. 
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