
سازمان اداری و استخدامی درباره اجرایی شدن قانون تبدیل 
وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا احمدحسین فالحی - نماینده همدان 
و فامنین - در مجلس  بــا تاکید بر اینکه  ســازمان اداری و 
استخدامی باید اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت استخدامی 
فرزندان ایثارگران را به دســتگاه ها ابالغ کند، گفته است که 
پیگیری مجلس با اعالم ســازمان مبنی بر عدم تامین منابع 

مالی همراه بوده است.
اینکه جریان تبدیل وضعیت اســتخدامی فرزندان ایثارگران 

چگونه بوده و مشکل به کجا بر می گردد؛ موضوعی است که 
سازمان اداری و استخدامی در رابطه با آن توضیحاتی به ایسنا 
ارائه کرده است. بر اســاس اعالم سازمان اداری و استخدامی 
قانون تفسیر بند » و« ماده )۴۴( قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۵ آبان سال جاری و 
در بازه زمانی قانونی توسط ریاست جمهوری خطاب به بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، ســازمان اداری و استخدامی کشور و 
سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین رونوشت آن به سایر 
قوا، وزارتخانه ها، کلیه دستگاه های اجرایی کشور، موسسات 

دولتی و نهاد های انقالب اســالمی و .... برای اجرا ابالغ شده 
اســت و ضرورتی به ابالغ مجدد قانون از ســوی این سازمان 
نیســت. بر این اســاس با ابالغ این قانون منعی برای تبدیل 
وضعیت ذینفعان استفســاریه وجود ندارد و تمامی دستگاه 
های اجرایی مکلفند مشخصات واجدین شرایط را منطبق با 
مفاد بند » و « ماده )۴۴( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به 
همراه مستندات آنان در سامانه کارمند ایران برای اخذ شماره 

مستخدم رسمی بارگذاری کنند.
همچنین در مورد منابع مالی مورد نیاز بر این تاکید شــد که 

مســئولیت تامین منابع مالی مورد نیاز این قانون با سازمان 
اداری و استخدامی کشور نیســت و در نتیجه این سازمان در 
این خصوص اعالم نظری نکرده است و به نظر هم نمی رسد 
دستگاه های اجرایی در تامین بار مالی مورد نیاز اجرای این 
قانون با مشکل مواجه شوند و الزم است در نقل مطالب از سوی 

دستگاه ها دقت بیشتری اعمال شود.
طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی بر اساس نص صریح 
متن بند » و« ماده )۴۴( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، 
مسئولیت اجرای این قانون با دستگاه های اجرایی کشور است 

و این سازمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران طبق تبصره )۳( 
بند »و« مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند.

توضیح سازمان اداری و اســتخدامی از این حکایت دارد که 
عنوان قانون مصوب مجلس »قانون استفساریه بند » و« ماده 
)۴۴( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران « است و قانونی با عنوان اعالم شده از سوی ایشان یا آن 
خبرگزاری وجود ندارد و منحصر کردن قانون مصوب مجلس 
صرفاً به فرزندان ایثارگران محدود کردن دامنه شمول قانون 

است.

تمامی شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند. به گزارش 
بلومبرگ، پس از کمی آرامش در روابط طوفانی پکن و واشنگتن، 
شعله اختالفات طرفین مجددا شعله ور شده است و وزارت بازرگانی 
آمریکا در اقدامی ناامید کننده برای معامله گــران اعالم کرد ۷۷ 
شخصیت حقیقی و حقوقی چینی را به فهرست ممنوعیت معامات 
تجاری خود اضافه کرده است. در این فهرســت نام ۶۰ شرکت از 
جمله اس ام سی آی، بزرگ ترین تراشه ساز چین و شرکت اس زد 
تکنالجی- سازنده مشهور پهپاد به اتهام ارتباط با ارتش چین دیده 
می شود. این اقدام دولت ترامپ کار دولت بایدن را برای حصول توافق 

با پکن دشوار خواهد ساخت. 
روزنه های امید جدیدی برای حصول توافق بین انگلیس و اتحادیه 
اروپا بر ســر چگونگی روابط در آینده ایجاد شــده و لحن مذاکره 
کنندگان نسبت به قبل بهتر است. اورســال فون در لین- رییس 
کمیسیون اروپا گفته است که هنوز می توان به یک توافق رسید. 
آنگال مرکل- صدراعظم آلمان نیز با اشــاره بــه اینکه تالش برای 
رســیدن به توافق تجاری با انگلیس تا آخرین لحظــه ادامه دارد، 
برگزیت با توافق را برای هر دو طرف بســیار بهتر از برگزیت بدون 
توافق دانسته است. همچنین پس از چندین دور مذاکره، انگلیس با 
آمریکا برای تقویت روابط گمرکی دو کشور در دوران پسا برگزیت 
پیمان جدیدی را امضا کرد که هدف آن تسهیل تجارت و به اشتراک 
گذاری اطالعات است.  برخی خبرها حاکی از آن است که رهبران 
جمهوری خواه و دموکرات به نقطه نظر مشترک اولیه بر سر اجرایی 
شدن بسته محرک جدید اقتصادی رسیده اند که قرار است حمایت 
مالی جدیدی از کسب و کارها و افراد بیکار شده بر اثر کرونا فراهم 

کند. همچنین قرار است دولت فدرال پرداخت های مستقیمی برای 
تقویت توان حمایتی دولت های محلی انجام دهد. این بســته که 
دومین بسته بزرگ حمایتی پس از بسته سه تریلیون دالری قبلی 

است حدود ۹۰۰ میلیارد دالر اعتبار خواهد داشت.
از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا با انتشار گزارشی اعالم کرد که 
شرایط نسبت به پیش بینی قبلی این نهاد بهتر شده است اما نباید 
انتظار پایان بحران اقتصادی را تا پایان امسال داشت. این نهاد رشد 
اقتصادی امسال آمریکا را منفی ۲.۴ درصد پیش بینی کرده است که 
نسبت به برآورد قبلی در ماه سپتامبر ۱.۳ درصد بهبود داشته است. 
در سال آینده رشد اقتصادی آمریکا طبق پیش بینی این گزارش ۴.۲ 
درصد خواهد بود که از گزارش قبلی ۰.۲ درصد بیشتر شده است.  
پیش بینی می شود نرخ بیکاری امسال ۶.۷ درصد باشد که در سال 

اینده این رقم به پنج درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 
شاخص خوش بینی به اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر به ۴۹ واحد 
رسیده که یک واحد کمتر از رقم ماه قبل و کمترین شاخص ثبت 
شده در طول سه ماه اخیر محســوب می شود. از طرف دیگر رشد 
تولیدات صنعتی آمریکا تا ماه نوامبر به ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرده 
است که ۰.۵ درصد کمتر از رقم ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از پیش 
بینی های قبلی کارشناسان بوده اســت.  روند توزیع واکسن های 
ساخت شرکت فایزر در آمریکا پس از مدت ها انتظار در ایالت های 
مختلف آمریکا آغاز شد اما قرار است اولویت دریافت واکسن با پرسنل 
کادر درمان، سالمندان و قشر آسیب پذیر باشد. با این حال انتظار می 

رود تا پایان فصل بهار کار واکسیناسیون بخش قابل مالحظه ای از 
افراد دارای اولویت طول بکشد و به همین دلیل ماه های ابتدایی سال 
نو میالدی نیز شاهد تداوم محدودیت های کرونایی خواهد بود. انتظار 
می رود ۸۰ درصد افراد دارای اولویت در آمریکا تا پیش از فرا رسیدن 

فصل تابستان واکسینه شده باشند.  
با وجود آغاز واکسیناسیون در برخی از کشورهای جهان، سرعت 
شیوع کرونا در بســیاری از مناطق در سطح نگران کننده ای باقی 
مانده و همین مساله باعث شده است تا سرمایه گذاران و معامله گران 
با کمی ترس و احتیاط رفتار کنند. در نیویورک اندرو کومو- فرماندار 
این ایالت با اشاره به اوج گیری شمار مبتالیان به کووید-۱۹ گفته 
اســت رســتوران ها و کافه ها به طور موقت تعطیل خواهند شد. 
محدودیت های کرونایی در دیگر مناطق به ویژه در اروپا نیز ادامه 
دارد و همین مساله باعث بروز اعتراضات خیابانی در برخی از کشورها 
شده است.  تاکنون بیش از ۷۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۱۰ مورد ابتال 
به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۶۷۴ هزار 
و ۹۹۶ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۳۱۹ هزار و ۳۷ نفر، برزیل با ۱۸۴ 
هزار و ۹۹۲ نفر، هند با ۱۴۵ هزار و ۱۶۸ نفر، مکزیک با ۱۱۶ هزار و 

۴۸۷ نفر و ایتالیا با ۶۷ هزار و ۲۲۰ نفر بوده است.
تری سند ون- کارشناس ارشد ســرمایه گذاری در موسسه ولث 
منیجمنت  - گفت: هنوز به طور واضح شاهدیم که نوسانات بازارهای 
مالی در سطح باالیی قرار دارد. ما به یک راهکار برای مقابله با ویروس 

کرونا رســیده ایم که گویا خوب هم جواب داده است اما اینکه این 
واکسن ها تا چه حد برای همه مفید خواهند بود و تا چه مدتی می 
توانند ایمنی ایجاد کنند شک و تردیدهایی وجود دارد و وجود این 

شک و تردیدها هم به بازار سیگنال های متناقض می دهد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها نزولی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۶۲ درصد ریزش نسبت به روز قبل 
و در سطح ۳۰ هزار و  ۱۱۶.۰۹ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پی 
۵۰۰« با ۰.۶۴ درصد کاهش تا سطح ۳۶۹۸.۷۴ واحدی پایین رفت 
و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۲۳ 

درصد ریزش در سطح ۱۲ هزار و ۷۳۵.۱۳ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۰.۳۳ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۵۲۹.۱۸ 
واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 
کاهش ۰.۲۷ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار و ۶۳۰.۵۱ واحدی 
به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۰.۳۹ 
درصدی در سطح ۵۵۲۷.۸۴ واحد بسته شــد. در مادرید شاخص 

"ایبکس ۳۵" ۱.۴۲ درصد پایین رفت و به ۸۰۳۷.۴۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا 
جایی که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش 
۰.۱۶ درصدی تا ســطح ۲۶ هزار و ۷۶۳.۳۹ واحدی پایین رفت. 
شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۶۷ درصد پایین رفت 
و در ســطح ۲۶ هزار و ۴۹۸.۶۰ واحد بسته شد. در چین شاخص 
"شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۰.۳۵ درصدی را تجربه کرد و در 
سطح ۴۹۹۹.۹۷ واحد بسته شد. در اســترالیا شاخص "اس اند 
پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس ســیدنی با ۱.۳۲ درصد کاهش و 
ایستادن در سطح ۶۶۷۵.۴۵  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین 
دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی 
بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه 

بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۱.۲۸ درصد افزایش به ۴۸.۹۸ دالر رسید و 
نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۳۲ درصدی به ازای ۵۲.۱۲ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با ریزش ۰.۶۵ 
درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۸۱.۴۵ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با افزایش ۰.۵۲ درصدی به ازای ۲۶.۰۳ دالر مبادله شد.

بیتکوین کماکان در دوام در محدوده مقاومتی ۲۳ هزار 
دالری ناکام مانده اســت. به گزارش ســی ان بی سی، 
بیتکوین در دومین تالش خود نیز در فتح کانال ۲۳ هزار 
دالری ناکام ماند و پس از ورود به این کانال تنها پس از 
اندکی مجددا به محدوده ۲۲ هزار دالری عقب نشست. 

 بازدهی هفتگی محبوب تریــن ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت ۲۶.۴۷ درصد رســیده است. طی ۲۴ ساعت 
گذشته بیت کوین با ثبت ریزش ۳.۷۲ درصدی به ۲۲ 
هزار و ۷۶۰.۰۵ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت شده 
ارزش بیت کوین مربوط به روز هجدهم دســامبر سال 
۲۰۲۰ بوده که در آن ایــن ارز به قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ 
دالر رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز شانزدهم 
دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۰ 

هزار و ۷۷۶.۱۶ دالر رســید.  بیتکوین امسال را رویایی 
سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷ 
برابر افزایش یافته است. معامله گران ارزهای دیجیتالی 
مدعی هستند که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و 
این ارز می تواند کانال شکنی های جدیدی را تجربه کند. 
 ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از ۳۸۰ میلیارد 

دالر است.
  چارلز هیتر- مدیر موسســه کرایپتــو کامپیر گفت: 
در ماه های اخیر شاهد توجه بیشتر ســرمایه گذاران 
به پتانســیل باالی ارزهای دیجیتالی بــوده ایم و حاال 
بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی سهم محسوسی از 
سبد دارایی سرمایه گذاران دارند. این به معنی آن است 
که آینده روشــن تری برای این بازار خواهیم داشــت.  

برخی از معامله گــران معتقدند بیتکوین پتانســیل 
 شکســتن ســقف ۱۰۰ هزار دالری را نیز در طوالنی 

مدت دارد.  
البته ریزش قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود 
به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی 
دیگر نزولی بود؛ به گونه ای که اتریــوم با ۳.۸۶ درصد 
کاهــش بــه ۶۴۵.۱۹ دالر، بیت کوین کــش با ۴.۴۳ 
درصد ریزش بــه ۳۰۹.۵۷ دالر، الیــت کوین با ۰.۴۲ 
درصد نزول بــه ۱۰۷.۲۵ دالر،  مونرو بــا ۴.۴۷ درصد 
کاهش به ۱۵۵.۵۲ دالر، دش با ۵.۴۵ درصد عقبگرد به 
۱۰۶.۸۲ دالر، زدکش با ۰.۸۱ درصد ریزش به ۷۴.۳۲ 
 دالر و میکر بــا ۰.۲۲ درصد کاهش بــه ۵۵۸.۵۹ دالر 

رسید. 

رشد اقتصادی گرجســتان و ارمنستان کماکان منفی 
باقی مانده است. به گزارش تریدینگ اکونومیکس، طبق 
اعالم مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور در 
محدوده منفی باقی مانده است؛ تا جایی که در سه ماهه 
سوم امسال، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۷.۶ درصد 
افزایش نسبت به دوره مشــابه منتهی به فصل قبل به 
منفی ۵.۶ درصد رســید که یکی از کمترین رشد های 

فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.
در بین بخش های مختلف، تفریح و ســرگرمی با رشد 
منفی ۳۲.۴ درصدی بدترین عملکرد را داشته است و 
پس از این بخش نیز ســاخت و ساز با رشد منفی ۲۶.۱ 
رصدی و حمل و نقل با رشــد منفی ۲۵ درصدی قرار 
دارند. از طرف دیگر نیــز بهترین عمکرد طی این مدت 

مربوط به بخش کشــاورزی بوده که ۴.۷ درصد رشــد 
کرده است.   

 متوسط رشد اقتصادی ساالنه گرجستان در بازه زمانی 
۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ برابــر با ۳.۰۵ درصد بوده اســت که 
باالترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۱۳.۹ درصدی سه 
ماهه چهارم ۲۰۱۳ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد 

منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.
پیــش از ایــن بانــک توســعه و بازســازی اروپا در 
گزارشــی برای گرجســتان رشــد اقتصــادی منفی 
۵.۵درصــدی را پیــش بینــی و اعــالم کــرده بود: 
انتظار می رود ســال آینده این میزان بــه ۵.۵ درصد 
افزایش پیدا کند. رشــد بخش خدمات و گردشگری 
 احتماال بیش از ســایر بخش ها تحت تاثیر کرونا قرار 

خواهد گرفت.   از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه 
شمالی یعنی ارمنستان نیز کماکان در سطح ناامید کننده 
ای باقی مانده است؛ به گونه ای که رشد تولید ناخالص 
داخلی این کشور در سه ماهه سوم امسال به منفی ۱۳.۷ 
درصد رسید که ۱۰.۲ درصد کمتر از رشد فصلی قبلی 
 این کشور و بدترین عملکرد فصلی در طول ۱۱ سال اخیر 
محسوب می شود. در بین بخش های مختلف، بخش 
خدمات با رشد منفی ۲۳.۴ درصدی بیشترین تاثیر را در 
ثبت این رقم داشته است. بیشترین رشد طی این مدت 

مربوط به کشاورزی با ۰.۸۸ درصد بوده است.  
در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ میالدی کمترین رشــد 
فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت 

شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است.

وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران

بورس های جهانی سرخ شدند

وضعیت بد اقتصادی همسایگان شمالی ایرانبیت کوین برای بار دوم در فتح ۲۳ هزار دالر ناکام ماند
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داروسازان بزرگ 
در فهرست سیاه  بانک مرکزی

 اولین گام برای 
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تحریم ها،  اصالح 
ساختار بودجه است

قالیباف:

تعداد  شهرهای 
قرمز کرونایی 
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رسید

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت اول

يادداشت دوم

چشم انداز 
بازار سرمایه

ناکارآمدی 
در صنعت خودرو

تعمیق رکود 
در بازار مسکن

در تمام بازارهای مالی در جهان بازارها در شرایط 
 حبابی قرار می گیرند، رشد می کنند و بعد از آن 
می توانند اصالح داشته باشند و دوباره ریزش می 
تواند اتفاق بیفتد و به زیر قیمت تحلیلی یا ارزش 
ذاتی خودشان بروند. بازار سرمایه هم از این داستان 
مستثنی نیست. بعد از اینکه پارادایم بازار تغییر 
کرد و از ۲۲ مرداد وارد فاز اصالح شد، اصالح های 

سختی را پشت...

  روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

  هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
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رفتار محتاطانه 
خریداران مسکن

هفت راهکار مهار تورم و 
جهش تولید در بودجه ۱4۰۰

جای پای نماگر بازار سرمایه در ارتفاع 1.4 میلیون واحد محکم شد

بارقه امید  در  بورس
صفحه4
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وعده حذف  دالال ن  از  بازار خودرو
وزیر  صنعت   از  کاهش   قیمت   خودرو   با   حذف   دالالن   خبر  داد

در یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش 
قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده های 
جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد. بررسی ها نشان 
می دهد آثار تورمی بودجه ۱۴۰۰ بر بازار مســکن 
بسیار بیشتر از سایر بازارها خواهد شد. این در حالی 
است که الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور در 
حالی از سوی دولت و برای اولین بار در تاریخ توسط 
معاون پارلمانی به مجلس ارائه شــد که نسبت به 
قانون بودجه پارسال ۱۹.۴ درصد رشد داشت اما در 
آن به بخش مسکن توجه چندانی نشده است. کسری 
بودجه و تمایل دولت برای تعیین متمم بودجه که 
در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق 
توسعه ملی منجر خواهد شد تورم در بازار مسکن را 

همچنان تصاعدی نگه...

۲۴ کارشناس و پژوهشــگر اقتصادی با ارائه هفت 
راهکار از دولت خواســتند الیحه بودجه ۱۴۰۰ را 
متناسب با اصالحات ســاختاری تدوین کند. ۲۴ 
کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در نامه ای به رئیس 
جمهور با هشــدار نســبت به تورم زا بودن بودجه 
۱۴۰۰، هفت راهکار را برای مهار تورم و جهش تولید 
در بودجه سال آتی پیشنهاد کردند. در این نامه آمده 
اســت در الیحه بودجه ای که اخیراً برای چند ماه 
پایانی دولت خود و البته چند ماه آغازین دولت آینده 
به مجلس ارائه کرده اید، فروش بیش از دو میلیون 
بشکه نفت روزانه را مفروض داشته اید. این در حالی 
است که اقتصاددانان زیادی در کشور بر این باورند که 
اگرچه تکیه ی الیحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع ناپایدار 

و نامطمئن فروش نفت...



اقتصاد2
ایران وجهان

قالیباف:
 اولین گام برای خنثی سازی تحریم ها،  

اصالح ساختار بودجه است
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اشکاالت 
اساسی ساختار اقتصادی کشور همچون، نفتی، 
رانتی و دولتی بودن و تمرکز داشتن بر واردات به 
جای تولید و صادرات و بــا تاکید بر این که این 
اشــکاالت محدود به این دولت و الیحه بودجه 
۱۴۰۰ نیست و یک آسیب چندین ساله است، 
گفت: با اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی نمی شود 
مقابل جنگ اقتصادی ایســتاد و خنثی سازی 
تحریم ها با چنین ساختار اقتصادی یک شوخی 
بزرگ است. وی تاکید کرد: اولین گام برای خنثی 

سازی تحریم ها، اصالح ساختار بودجه است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه هیات عمومی دیوان 
محاسبات کشــور از دیوان محاسبات به جهت 
آماده کردن گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ یک 
ماه زودتر نســبت به سنوات گذشــته تقدیر و 

تشکر کرد.
قالیباف با بیان اینکه سند بودجه کشور به عنوان 
سند مالی مهم آغازگر تغییر در دیوان ساالری و 
ساختار اقتصادی اســت، اضافه کرد: از دهه ۵۰ 
تا به امروز چه تغییری در این ســند ایجاد شده 
است؟ باید گفت در این دهه ها در بودجه هیچ 
اصالحی در راستای تطبیق با آرمان ها صورت 

نگرفته است.
وی با بیان اینکه ســوءمدیریت اساســی ترین 
موضوع در بودجه اســت، ادامــه داد: بودجه و 
چالش های آن محدود به سال ۱۴۰۰ و این دولت 
نیست و حرف من نیز درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
و دولت کنونی نیســت بلکه رویکرد من آسیب 
شناسی این فرایند از ابتدای انقالب تاکنون است. 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه در 
جنگ اقتصادی موفق بودیم اما به دلیل چالش 
در جنگ اقتصادی مردم با مشــکالت بسیاری 
روبه رو هســتند، افزود: مقام معظم رهبری در 
سال های اخیر چندین بار از دولت درخواست 
کردند تا اقدامات الزم برای اصالح سند بودجه 

را انجام دهند.
وی درباره ضرورت اصالح ساختار بودجه توضیح 
داد: در یک نگاه کالن و عمومی، منظور از سیاست 
مالی جیب دولت و سیاست پولی به معنای جیب 
مردم اســت. زمانی که حرف از جیب دولت می 
زنیم یعنی دولت ها بودجه را با کســری تدوین 
می کنند به ایــن معنا که عالوه بر کســری در 
تراز عملیاتی، درآمدهای پایدار و مصارف نیز با 

یکدیگر همخوانی ندارد.

دســتور وزیر صمــت برای 
ترخیص مواد اولیه ماسک

وزیر صنعت،  معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای 
به رئیس گمرک اعالم کرد کــه کل پارچه های 
»ملت بلون« موجود در گمرکات کشور که تاریخ 
قبض انبار آنهــا قبل از ۲۰ آبان ۱۳۹۹ اســت از 

گمرکات ترخیص شود.
به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حسینی،  در این 
نامه به مصوبات جلســه کمیته لجستیک ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا با موضــوع ترخیص پارچه 
»ملت بلون« موجود در گمرکات کشور و همچنین 
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
اختیار تفویض شده به وزارت صمت برای مدیریت 
صادرات و واردات، خطــاب به رئیس کل گمٰرک 
گفته که "ضروری است دســتور فرمایید کلیه 
پارچه های "ملت بلون" موجود در گمرکات برتر 
کشور که تاریخ قبض انبار آنها قبل از بیستم آبان 
ماه امسال بوده، طی تشریفات قانونی معمول و به 
ویژه اجرای فرآیند ذیل از سوی گمرکات، ترخیص 
و گزارش میزان ترخیــص محموله های مذکور 
به تفکیک مشخصات کامل وارد کننده )نشانی، 
شماره تماس و...(، میزان محموله ترخیص شده و 
تاریخ ترخیص به صورت مستمر به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان غذا و 

دارو ارسال شود. "
وزیر صمت همچنین عالوه بر تشریفات قانونی 
معمول بر اجرای فرآیندی شــامل اخذ تاییدیه 
کیفیت و ایمنی سازمان غذا و دارو از واردکننده در 
خصوص محموله های وارداتی موجود در گمرکات 
کشور، امکان ترخیص صرفا در صورت تامین ارز از 
محل ارز متقاضی یا تهاتر با صادرات و همچنین  
اخذ تعهد از وارد کننده مبنی بر عرضه کل محموله 
"ملت بلون" با محوریت و مطابق حواله های صادره 
از ناحیه سازمان غذا و دارو جهت تأمین پارچه مورد 
نیاز تولیدکنندگان ماسک واجد شرایط اعالمی 
جهت فروش ماســک، حداکثر به قیمت مصوب 
ستاد لجستیک مقابله با کرونا و ارسال یک نسخه 

از تعهد به سازمان مذکور تاکید کرده است.

اخبار

۲۴ کارشــناس و پژوهشگر 
اقتصادی با ارائه هفت راهکار 
از دولــت خواســتند الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ را متناسب با 
اصالحات ساختاری تدوین 
کند. ۲۴ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در نامه ای به 
رئیس جمهور با هشدار نســبت به تورم زا بودن بودجه 
۱۴۰۰، هفت راهکار را برای مهار تورم و جهش تولید در 

بودجه سال آتی پیشنهاد کردند.
در این نامه آمده اســت در الیحه بودجــه ای که اخیراً 
برای چند ماه پایانی دولت خود و البته چند ماه آغازین 
دولت آینده به مجلس ارائه کرده اید، فروش بیش از دو 
میلیون بشــکه نفت روزانه را مفروض داشــته اید. این 
در حالی اســت که اقتصاددانان زیادی در کشور بر این 
باورند که اگرچه تکیه ی الیحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع 
ناپایدار و نامطمئن فروش نفت، فروش اوراق سلف نفتی 
و استقراض از صندوق توسعه ملی، مهمترین ضعف این 
الیحه است، اما اشکاالت این الیحه تنها به این فرض های 

غیرواقع بینانه ی سیاست زده خالصه نمی شود.
جمعی از نگارندگان نامه ی حاضر، هم در دی ماه سال 
گذشته و هم در تیرماه سال جاری طی دو نامه جداگانه 
توصیه هایی برای برون رفت وضعیت کشور از »شرطی 
شدن به مذاکره« و حل مشکالت اقتصادی کشور بدون 
دراز کردن دست نیاز به سوی خصم، خدمتتان مرقوم 
داشته ایم. لیکن ناظر به تداوم ناکارآمدی های درونزا در 
الیحه ای که به عنوان بودجه به مجلس ارائه شده است، بر 
خود الزم دانستیم باری دیگر نکاتی چند را پیرامون نیاز 
ضروری کشور به برداشتن گام هایی فوری برای اصالح 
رویه های فسادآور، تورم زا، تضعیف کننده ی اقتصاد ملی 
و تشدید کننده ی وابستگی، در چارچوب بودجه ۱۴۰۰ 

متذکر شویم.
نکته محوری این مرقومه آن است که برداشت مستمر 
و هر ساله از ذخایر صندوق توسعه ملی نه تنها کارکرد 
این صندوق را مختل کرده است، بلکه در شرایطی که 
دسترسی بانک مرکزی به منابع این صندوق به صورت 
کاغذی و نقدپذیر، به دلیل تحریم هــا محدود و اندک 
است، نهایتاً منجر به رشد نقدینگی و شدت گرفتن تورم 

خواهد شد. در الیحه ی بودجه ارائه شده از سوی دولت 
شما، عالوه بر اســتقراض ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم 
صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، در تبصره چهارم 
بودجه نیز برداشتی بیش از سال گذشته از منابع صندوق 
گنجانده شده است که البته رهبر معظم انقالب در نامه ی 
مورخ ۲۳ آذر با کاهش سهم صندوق از ۳۸ به ۲۰ درصد 
تنها به دو شــرط مندرج در نامه موافقت نموده اند. این 
نامه دو گزینه در پیش روی دولت دوازدهم برای اصالح 
الیحه بودجه قرار داده است که انتخاب دولت بین این 
دو گزینه نشان خواهد داد آیا دولت به تحقق فروش ۲.۳ 
میلیون بشکه ای نفت باور عملی دارد یا خیر. توصیه اکید 
نگارندگان این نامه آن اســت که با واقع نگری پیرامون 
فروش نفت، و پذیرش شروط تعیین شده از سوی رهبر 
انقالب، و بازنگری در کلیات بودجــه، اقدامات ذیل را 
جهت تأمین منابع درآمدی جدید، و مدیریت هزینه های 
دولت، و افزایش قدرت چانه زنی دولت در هرگونه مذاکره 

احتمالی برای رفع تحریم ها، در دستور کار قرار دهید:
۱- بــا اصالح فوری نظــام جبران خدمــت در دولت، 
شفاف سازی جریان نقدی دولت و پرداخت به ذی نفع 
نهایی و شــفاف نمودن کلیه پرداخت ها به کارکنان و 
مدیران در کلیه دستگاه های مشــمول ماده ۲۹ قانون 

برنامه ششم توســعه، آن بخش از هزینه های دولت را 
که صرف حقوق مدیران غیرجنگی در شــرایط جنگ 

اقتصادی می شود به سرعت بکاهید.
۲- با ارائه فوری الیحه مالیات بر مجموع درآمد، دست از 
لجاجت در برابر شفاف سازی درآمدهای افراد برای نظام 
مالیاتی، که می تواند عالوه بر عادالنه کردن مالیات ستانی 
و افزایش درآمد مالیاتی دولت، ســهم اقشار مرفه تر از 
مالیات را افزایش داده، شــکاف اجتماعی را کاسته، و 
زمینه ی مبارزه با فساد، ارتشــاء، کسب مال نامشروع، 
معامالت صوری و پول شــویی، ســفته بازی و اخالل 
 در نظام اقتصادی و کســب اموال نامشروع را به شدت 

محدود سازد، بردارید.
۳- با اصالح قیمت گذاری ارز مبنای محاســبه حقوق 
ورودی و همچنین حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته 
به کاالهای اساســی، که از همان آغــاز تقریباً تمامی 
اقتصاددانان از اجرای آن نهی تان کرده بودند، این موتور 
مولد رانت و فساد را خاموش نموده و با تخصیص بخشی 
از منابع آن به نظام متمرکزی برای سیاست های حمایت 
معیشــتی دولت، صرفاً از مصرف کننده نهایی، آن هم 
صرفاً برای دهک هــای نیازمند، به صــورت هدفمند 

حمایت کنید.

۴- به بی توجهی به نظرات کارشناســان دلسوز درباره 
اصالح ساختار بودجه پایان دهید و به حرکت برای اصالح 
رویه های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به 

منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشید.
۵- با محــدود کــردن و کاهش رشــد ۵۳ درصدی 
هزینه های عمومی دولت به میزان رشــد ۲۵ درصدی 
حقوق و دستمزد، در عمل به کارکنان دولت نشان دهید 
که جبران خدمات ایشــان برای دولت شما از ریخت و 

پاش های تشکیالت اداری دولت کم اهمیت تر نیست.
۶- تدابیری فوری اتخاذ نمائید تا تخصیص منابع برای 
پرداخت های غیرمستمر به کارکنان دولت، مندرج در 
فصل ششم بودجه دستگاه های اجرایی، منوط به تحقق 
درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم زا باشد. در غیر 
این صورت، افزایش پرداخت به کارکنان دولت از طریق 
اعمال مالیات تورمی و افزایش تورم برای عموم مردم، 
ظالمانه و نابخردانه است و نفعی نیز حتی برای کارکنان 

دولت به همراه نخواهد داشت.
۷- مولدســازی دارایی های دولت، فروش اموال دولت 
به صورت مســتقیم یا از طریق بــورس، و فروش انواع 
اوراق بدهی دولت چه به صورت مستقیم و چه از طریق 
شرکت های دولتی با تضمین دولت، همگی از مصادیق 
تکیه بر منابع ناپایدار هستند. اگرچه انجام این امور در 
کوتاه مدت می تواند جایگزین مطلوب تری در مقایسه با 
پولی سازی کسری بودجه تلقی شود، اما استمرار تکیه بر 
این منابع، نه ممکن است و نه مفید. در کوتاه ترین زمان 
ممکن با بازنگری در الیحه بودجه، مصارف پایدار را به 
میزان منابع پایدار محدود کنید و نرخ کسری ساختاری 

بودجه را حتی المقدور بکاهید.
در پایان یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که آنچه 
در اصالح الیحه ی بودجه ۱۴۰۰ غیر قابل اصالح و دور از 
دسترس به نظر می رسد، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب 
از آغاز دولت یازدهم، و در صــورت عمل به توصیه های 
مکرر رهبر معظم انقالب در عمل به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، ممکن و یا حتی سهل الوصول می بود. فی الواقع 
وضعیت ناترازی فعلی بودجه، کارنامه ی ضعف عملکرد 
دولت و مجلس در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. 
برای اصالح امور کافی بود به جای بستن دهان منتقدان، 
دســت هایی را که برای یاری به سمت دولتتان دراز شده 

بودند به گرمی بفشارید.

در نامه 24 پژوهشگر اقتصادی به روحانی مطرح شد

هفت راهکار مهار تورم و جهش تولید در بودجه ۱۴۰۰

قیمت مسکن حباب دارد
وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط کنونی بازار 
مسکن به دالیل گوناگونی دچار نوسان است و این 
مسئله موجب شــده که قیمت مسکن با حباب 

مواجه شود.
 به گزارش خانه ملت، محمد اسالمی با بیان اینکه 
مالک وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن 
تولیدی در طرح اقدام ملی، همــان برآورد اولیه 
است، تصریح کرد: وزارتخانه تا کنون قیمت نهایی 
را درباره مسکن های این طرح اعالم نکرده است و 

تنها یک برآورد قیمتی در این رابطه مطرح شد.
وی با اشاره به نوسانات بازار مسکن افزود: در شرایط 
کنونی بازار مسکن به دالیل گوناگونی دچار نوسان 
است و این مسئله موجب شــده که قیمت آن با 
حباب مواجه شــود، از این رو نمی توان به صورت 
هیجان زده درباره مسائل مختلف حوزه مسکن از 

جمله قیمت مسکن طرح اقدام ملی صحبت کرد.
اســالمی ادامه داد: همچنان مالک وزارت راه و 
شهرسازی درباره مساکن تولیدی در طرح اقدام 
ملی، همان برآورد اولیه اســت، از طرف دیگر از 
متقاضیانی که به افتتاح حســاب اقدام کرده اند، 
می خواهم هر چه ســریع تر به پرداخت اقســاط 

مذکور اقدام کنند.
وی افزود: بر اســاس آمارها حدود ۱۰۰ هزار نفر 
هنوز اقســاط اولیه را پرداخت نکرده اند که این 
مسئله باید تسریع شــود تا ما بتوانیم پروژه ها را 

فعال کنیم.
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت 
ساخت آپارتمان در طرح اقدام ملی مسکن را ۲.۷ 

میلیون تومان در هر متر مربع اعالم کرده اند.

بورس سبزپوش شد
بازار ســرمایه که در روزهای پایانی هفته گذشته 
روند نزولی به خود گرفته بود هفته جاری را با چراغ 
سبز آغاز کرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس 
روز گذشته با ۳۱ هزار و ۵۲۷ واحد افزایش رقم یک 
میلیون و ۴۴۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیز با ۸۸۴۰ واحد افزایش در رقم 

۴۴۵ هزار و ۲۳۵ واحد ایستاد.
معامله گران روز گذشــته یــک میلیون معامله 
انجام دادند که ۱۲۱ هــزار و ۳۲۲ میلیارد ریال 
ارزش داشت. ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه 
گذاری تأمین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر 
و ســرمایه گذاری غدیر نسبت به ســایر نمادها 
بیشترین تأثیر مثبت را روی بازار بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم 
با ۵۲۳ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۴۳۷ واحد 
رسید. معامله گران این بازار ۷۰۹ هزار معامله به 

ارزش ۵۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال انجام دادند.
در این بازار پلیمر آریاساسول، پتروشیمی مارون، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ، پتروشیمی 
زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری 
صبا تأمین و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تأثیر مثبت را گذاشتند.

داروسازان بزرگ در فهرست 
سیاه بانک مرکزی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: داروسازان بزرگ 
در فهرست ســیاه بانک مرکزی قرار گرفته اند و 
اعتبار شرکت ها در بازارهای صادراتی خدشه دار 
شده است. هاله حامدی فر، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: 
تغییر ناگهانی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
و قرار گرفتن شرکت های تولیدی دارو در فهرست 
سیاه بانک مرکزی یکی از مشکالت صادرات دارو 

کشور است.
وی افزود: یکی از بزرگترین شرکت های دارویی 
کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی ۱۸ هزار دالری 
در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته است. 
این گونه برخوردها با بزرگان صنعت دارو کشور، 
عالوه بر آنکه به تأمین ارز برای کشور لطمه وارد 
کرده، اعتبار شــرکت های ایرانــی در بازارهای 
صادراتی دارو که با تالش فراوان به دست آمده را 

خدشه دار می کند.
حامدی فر مهلت چهار ماهه برای بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات برای صادرکننــدگان دارو را 
غیرممکن عنوان کرد وگفت:  یکی از مشــکالت 
عمده صادرکننــدگان دارو، تعییــن این مهلت 
چهار ماهه است.این مقام مســئول ادامه داد: در 
بسیاری از کشــورها، ۱۰ درصد مبلغ قرارداد به 
عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار باقی 
می ماند و بازپرداخت برخی از کشورهای خریدار 

دارو از ایران دست کم شش ماه زمان می برد.
وی افــزود: در حال حاضر انتقــال پول حاصل از 
صادرات دارو به سوریه، به عنوان یکی از بازارهای 

اصلی صادرات دارو، عمالً غیرممکن شده است.

اخبار
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موجودی کاالهای اساســی در گمرک و بنادر به 
۵.۷ میلیون تن رسید تازه ترین گزارش از وضعیت 
موجودی کاالهای اساسی در گمرک و بنادر نشان 
از افزایش موجودی کاالی اساسی به ۵.۷ میلیون 

تن دارد.
مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران 
- آخرین گــزارش از وضعیت کاالهــای موجود 
در گمرک و بنادر و همچنیــن جزئیات کاالهای 

اساسی را به ایسنا اعالم کرد.
طبق این گزارش، تا ۲۶ آذر امسال هفت میلیون و 
۱۱۴ هزار تن کاالهای غیر کانتینری و همچنین 
۹۲ هزار و TEU( ۸۲۱( میزان موجودی کاالهای 
کانتینری است که ۹۰ درصد آن را کانتینرهای پر 

وارداتی تشکیل می دهد.
اما از مجموع بیش از ۷.۱ میلیــون تن کاالهای 
غیــر کانتینــری موجــود در گمــرک و بنادر، 
 بیــش از ۳.۸ میلیــون تن به کاالهای اساســی 

اختصاص دارد.

۴۲ شناور به بنادر رسید
 البته باید به موجودی کاالهای اساســی، حجمی از 
کاالها که در شناورهای کنار اســکله یا شناورهای 
منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کاال هستند را اضافه کرد 
که در این حالت مجموع موجودی کاالهای اساسی 
به بیش از ۵.۷ میلیون تن می رسد. گزارش معاون 
فنی گمرک ایران نشان می دهد که تا ۲۶ آذر ماه، در 
مجموع ۴۲ شناور به بنادر رسیده که حاوی حدود دو 
میلیون تن کاالی اساسی است. این در حالی است که 
۲۱ شناور کنار اسکله با ۹۹۲.۵ هزار تن کاالی اساسی 
قرار دارد شامل جو، ذرت، ســویا، دانه های روغنی، 
گندم و کنجاله سویا می شود. همچنین ۲۱ شناور 
در لنگرگاه در انتظار تخلیه قرار هستند که موجودی 
کاالهای اساسی آن به بیش از یک میلیون تن شامل 

ذرت، جو، سویا و حبوبات می رسد.  

در بنادر چقدر و چه کاالیی وجود دارد؟
در رابطه با جزئیات موجــودی ۳.۸ میلیون تنی 

کاالهای اساســی نیز در حال حاضر حدود ۱.۷ 
میلیون تــن ذرت در گمرک و بنــادر وجود دارد 
که باالترین میزان بین کاالهای اساســی است. 
همچنیــن ۲۹۳.۲ هزار تن گنــدم، ۲۵۷.۹ هزار 
تن جو، ۴۴۴.۸ هزار تن ســویا، ۱۰۶.۷ هزار تن 
برنج، ۱۸۳.۵ هزار تن شکر، ۴۵۲.۴ هزار تن روغن 
خام و ۳۸۳.۷ هزار تن دانــه های روغنی در بنادر 

موجود است. 
امــا در بین بنادر، بیشــترین موجــودی کاال به 
بندر امام خمینــی)ره( با بیــش از ۲.۷ میلیون 
تــن اختصــاص دارد. بعــد از آن بندر شــهید 
رجایی بیــش از ۴۴۸.۲ هزار تن، بنــدر امیرآباد 
۲۸۷.۳ هزار تن، بندر نوشــهر ۱۵۱.۱ هزار تن، 
بندر انزلی ۱۱۵.۶ هزار تن، بنــدر فریدون کنار 
۲۵.۹ هزار تن، بندر چابهــار ۲۰.۸ هزار تن، بندر 
لنگه ۱.۵ هــزار تن، بندر شــهید باهنر ۶۲۷ تن، 
 بندر بوشهر ۱۳۸ تن و بندر آســتارا ۱۲ هزار تن 

موجودی دارد. 

با انباشــت میلیون ها تن کاال در گمرک و بنادر 
که عمــده آن را کاالهای اساســی و مــواد اولیه 
تولید تشــکیل می دهد و انتقاداتی که در رابطه 
با موانع پیــش روی ترخیص ایــن کاالها وجود 
داشــت، در نهایت طی مذاکــرات صورت گرفته 
در آبان امســال، مصوبه ای در راســتای تسهیل 
ترخیص کاال با تاکید بر رفع موانع ارزی در ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت صادر شــده که طی 
آن صاحبان کاالی اساســی و مــواد اولیه تولید 
 طبق شــرایط تعریف شــده امکان اقــدام برای 

ترخیص دارند.
آخرین گزارشــی که مدتی پیش از سوی وزارت 
صمت و گمرک ایران منتشر شــد، نشان داد که 
بعد از اجرایی شــدن این مصوبه در ۱۷ آبان ماه 
حدود چهــار میلیون تن کاال ترخیص شــده که 
البته در این مدت میزان ورود شــناورهای حاوی 
 کاالهای اساسی به  گمرک و بنادر نیز قابل توجه 

بوده است.

رئیس جمهور گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با 
مجلس و تلفیق ۲ مصوبه معیشتی مجلس و ستاد کرونا 
برای کمک به آسیب دیدگان از کرونا، مصوبه ستاد ملی 

در این زمینه اصالح شد.
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا 
ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مردم در رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و اقدامات ســختگیرانه برای 
مهار موج جدید بیماری کرونا اظهار داشت: موج سوم 
کرونا بسیار ســهمگین بود اما اتحاد، همدلی و اعتماد 
مردم به کادر بهداشــتی باعث نجات کشور از این موج 

سهمگین شد.
رئیس جمهور با اشاره به آمارها و گزارشهای ارایه شده در 
مورد وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت: خوشبختانه 
با اقدامات انجام شده در اجرای محدودیت ها و همکاری 
خوب مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی امروز در 
روزهای پایانی ماه آذر هیچ شهر قرمزی در سراسر کشور 
نداریم که این بسیار خوشحال کننده است و نتیجه همت 

و همکاری خوب مردم بوده است.
روحانی در عین حال خاطرنشان کرد: البته اینکه امروز 
شهر قرمز نداریم به این معنی نیست که این وضعیت 
پایدار و دائمی است و بی اعتنایی و کم توجهی به مقررات 
بهداشتی قطعاً ما را دوباره با مشکل مواجه خواهد کرد، 
لذا استفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری به عنوان 
یک عمل معروف همچنان باید در دســتور کار باشد و 
از برگزاری اجتماعات و دورهمی ها که در شرایط امروز 

جامعه به عنوان عمل منکر شناخته می شود، حتماً باید 
پرهیز شود.

رئیس جمهور با قدردانی از همه آنهایی که در شرایط 
کرونایی برای رشد اقتصاد و تولید کشور تالش کردند، 
گفت: مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه اول 
امسال برغم بیماری کرونا و تحریم و جنگ اقتصادی 
دشــمن از افتخارات بزرگ ملت ایران است و در حالی 
که بسیاری از کشورها با شیوع بیماری عالمگیر کرونا با 
مشکالت عدیده اقتصادی مواجه بودند، ایران از جمله 
معدود کشورهایی بوده اســت که رشد اقتصادی اش 
مثبــت بــوده و در ۶ ماهه اول امســال همــه آمارها 
نشان دهنده مثبت بودن رشد اقتصادی ماست و امید 
و انتظار این است که در ۶ ماهه دوم سال نیز این رشد 
اقتصادی تداوم خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم تورم را 
نیز کنترل کنیم و در بخش اشتغال نیز شاهد توسعه و 

رونق بیشتری باشیم.
روحانی همچنین در ادامه از دســت اندرکاران بخش 
آموزش کشور اعم از اساتید و معلمان که تالش زیادی 
کردند تا در دوران شــیوع ویروس کرونا، فرزندان ما از 

تحصیل و دانش محروم نمانند، قدردانی کرد.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا برای پرداخت کمک معیشتی به کسانی 
که حقوق و درآمد ثابت ندارند و از کرونا متضرر شده اند، 
گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با مجلس شورای 
اســالمی و تلفیق ۲ مصوبه مجلس و ستاد کرونا برای 

کمک به آسیب دیدگان از کرونا، مصوبه ستاد ملی در این 
زمینه اصالح و مقرر شد به گروه هایی همچون افراد تحت 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد به جای ماهانه ۱۰۰ 

هزار تومان به هر فرد ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.
روحانی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه، 
افزود شرایط ما به گونه ای است که همچنان کمک های 
مؤمنانه باید به افراد نیازمنــد افزایش یابد و مردم خیر 
می توانند با استفاده از ایام فاطمیه پیش رو نسبت به ارایه 
کمک های مؤمنانه خود اقدام کنند. بر اســاس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا قرار شد مقررات و پروتکل های 
الزم برای برگزاری مراسم فاطمیه طراحی و پیش بینی 
شود. رئیس جمهور همچنین تصویب برگزاری آزمون 
استخدامی برای استخدام یکصد هزار نفر از متقاضیان 
شغل را از دیگر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان 
کرد و گفت: براســاس مصوبه امروز ستاد این آزمون با 
رعایت مقررات و پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد 

شد.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود خطاب به 
کسانی که همواره از شــنیدن خبر موفقیت های ملت 
ایران عصبانی می شوند و مدام علیه ایران تالش می کنند، 
گفت: کاری که این دولت در زمینه آب، برق و گاز مجانی 
برای اقشار محروم کشور امسال انجام داده و آرزوی ما 
در طول ۴۲ سال گذشته بوده است، یک کار بی نظیر و 

افتخارآمیز است.
رئیس جمهور تأکید کرد: در بخش برق و گاز کارهای 

بسیار بزرگی انجام شــده به طوری که ساالنه ۲ هزار و 
۵۰۰ مگاوات به تولید برق کشور افزوده شده و تا پایان 
این دولت تولید برق به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید 
و با این توانمندی ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور 
که مصرف شان پایین است، از دیماه برق شان مجانی 
خواهد بود و تقریباً همین تعداد نیز از گاز مجانی استفاده 
خواهند کرد، زیرا تولید گاز در کشور برای اولین بار به 

یک میلیارد متر مکعب رسیده است.
روحانی با بیــان اینکه در خصــوص آب نیز قدم های 
استثنایی در این دولت برداشته شده است، گفت: کاری 
که در سدسازی انجام شده، بی نظیر بوده و افتتاح هر ۵۰ 
روز یک سد، کار بزرگ و ارزشمند این دولت بوده است.

رئیس جمهور با بیــان اینکه دشــمنان نمی خواهند 
موفقیت های ملت ایران و خودکفایی های ما را بارو کنند، 
گفت: در زمینه برق، گاز و آب ابتدا به رشد کافی دست 
یافتیم و شرایط را آماده کردیم که امروز به تأمین مجانی 

آن برای خانواده های کم مصرف و نیازمند برسیم.
روحانی در بخش پایانی ســخنان خود همچنین بار 
دیگر بر ضرورت رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از اجتماعات و دورهمی ها 
و همچنین مراقبت از افراد سالمند و آسیب پذیر تأکید 
کرد و گفت: رعایت ۲ هفته قرنطینه کامل برای مبتالیان 
به بیماری بسیار ضروری است و همچنین اعمال جریمه 
افراد متخلــف از رعایت دوره قرنطینــه باید با جدیت 

اعمال شود.

بر اساس گزارش گمرک:

موجودی کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به ۵.۷ میلیون تن رسید

مصوبه معیشتی دولت و مجلس را تلفیق کردیم

تعداد  شهرهای قرمز کرونایی  به صفر رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  ۲۹ آذر ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱۸۸۲ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۴۷۳ تومان است.
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تعمیق رکود در بازار مسکن
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

اگر منابع و درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه 1400 تحقق پیدا کند به طور قطع در بازار مسکن اثر مثبت خواهد داشت. اما اگر منابع و اعداد الیحه بودجه اگر تحقق پیدا نکند منجر به تعمیق رکود در بازار مسکن خواهد شد. مفهموم 
منابع یعنی نفت به فروش برسد و دولت بتواند دارایی خود ار به فروش برساند و رشد اقتصادی ایجاد کند. اگر رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم نتیجه آن این است که بازارها و در واقع کسب و کارها پررونق باشند. قیمت مسکن به لحاظ 
افزایش قیمت قابل در مدت اخیر بسیار قابل توجه بود و در تهران به صورت میانگین متری 25 میلیون تومان را داریم در حالیکه قیمت تمام شده آن کمتر از این مقدار است. این عامل تحریک بازار مسکن در بخش عرضه است. قیمت ها اگر 
افزایش پیدا کند، خود قیمت عامل تحریک عرضه خواهد بود بنابراین تحریک عرضه باید متناسب با دیگر متغیرهای کالن باشد. از سوی دیگر چشم انداز پایان کرونا را هم داریم و ماه های پایانی را سپری می کند. شواهد هم نشان می دهد 
تکانه دیگر ایران که تحریم ها است نیز در حال کمرنگ تر شدن است.  اما مسکن در اقتصاد ایران یک کاالی سرمایه ای است و وجود 2.5 میلیون خانه خالی نیز نشان دهنده همین است که مردم در کنار سایر کاالهای سرمایه ای به خصوص 
ارز و طال، مسکن و زمین را به عنوان پناهگاهی امن برای پول های خود قبول کرده اند. در این شرایط تا زمانی که قدرت نقدینگی وارد شده به بازار مسکن بیش از عرضه باشد، تقاضای مصرفی قادر نیست در رقابت با سرمایه گذاران، مسکن 
موردنیاز خود را خریداری کند. در شرایط فعلی، تکالیفی که رئیس جمهور برای دستگاه های مختلف تعیین کرده تا بازار مسکن ساماندهی شود، طبق قانون الزم االجراست. اما تا وقتی فضای اقتصاد کالن متورم باشد، تحقق هدف گذاری های 
دولت برای حل معضل مسکن کار سختی است. ما همواره در دوره های چندساله شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم و محدود به دولت خاصی هم نیست. چراکه وقتی حجم پول و تورم تغییر می کند، نقدینگی به سراغ مسکن هم می آید و 

به رشد قیمت ها دامن می زند. پس برای ساماندهی مسکن ابتدا باید نرخ تورم را کنترل کرد و در ادامه با مساعد کردن فضای کسب وکار زمینه را برای تولید انبوه مسکن فراهم آورد.

در یک ســال گذشــته بازار 
مسکن کشور شاهد جهش 
قیمتی شدیدی بود که این 
موضوع به خانواده های جویای 
مسکن فشار زیادی وارد کرد. 
بررسی ها نشــان می دهد آثار تورمی بودجه 1400 بر 
بازار مسکن بسیار بیشتر از سایر بازارها خواهد شد. این 
در حالی است که الیحه بودجه سال 1400 کل کشور 
در حالی از سوی دولت و برای اولین بار در تاریخ توسط 
معاون پارلمانی به مجلس ارائه شد که نسبت به قانون 

بودجه پارسال 1۹.4 درصد رشد داشت اما در آن به بخش 
مسکن توجه چندانی نشده است.

کسری بودجه و تمایل دولت برای تعیین متمم بودجه 
که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق 
توسعه ملی منجر خواهد شــد تورم در بازار مسکن را 
همچنان تصاعدی نگه خواهد داشت. کارشناسان بازار 
مسکن معتقدند که اولین اثر بودجه تورمی بر بازار مسکن 
خواهد بود و در حالیکه هم اکنون نیز خرید و فروشی در 
بازار وجود ندارد، با اعمال نفوذ آثار بودجه 1400 دیگر 
امیدی به اصالح قیمت ها در این بازار وجود ندارد. البته 
پیش بینی قیمت ها در بازارهای مالی که مسکن نیز یکی 
از مهم ترین آنهاست برای بازه طوالنی امکان پذیر نیست 
اما این واقعیت وجود دارد که کســری بودجه هرساله 

توانسته مقاومت بازار مسکن را در برابر رشد قیمت ها 
کاهش دهد. 

اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرحهای مسکن در 
الیحه 1400 بالغ بر 5500 میلیارد تومان اســت که بر 
اساس بند »ب« تبصره 4 الیحه بودجه سال آینده باید از 
طریق فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوط 
به وزارت راه و شهرســازی تامین شود. 2000 میلیارد 
تومان از این رقم از طریق تهاتر اراضی و امالک متعلق 
به شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و 
مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد.  حال 
سوال این است که سهم مسکن به عنوان مثال از پرداخت 
تسهیالت بانکی چقدر است؟ آیا سهم 5 درصدی مسکن 
از تسهیالت بانکی نیز با این رشد بودجه عمومی بانک ها 

به 20 درصد که بارها از سوی رئیس جمهور و وزیر راه و 
شهرسازی دستور داده است محقق خواهد شد؟

طبق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر 
تهران در آبان ماه 1۳۹۹ بالغ بر 2۷ میلیون و 100 هزار 
تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل 1.۸ درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11۸ درصد رشد نشان 
می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از 
اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معامالت نیز 
در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش 
یافت. در آبان ماه 1۳۹۹ تعداد 44۶۶ فقره معامله مسکن 
در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل 4۸ 
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.۸ درصد 

افزایش پیدا کرد.

استقراض دولت برای جبران كسری بودجه 1400 چه بر سر بازار مسکن می آورد؟

رفتار محتاطانه خریداران مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

تازه ترین گزارش از وضعیت موجودی کاالهای اساسی 
در گمرک و بنادر نشــان از افزایــش موجودی کاالی 
اساســی به 5.۷ میلیون تن دارد. مهرداد جمال ارونقی 
- معاون فنی گمرک ایران - آخرین گزارش از وضعیت 
کاالهای موجود در گمرک و بنادر و همچنین جزئیات 
کاالهای اساســی را اعالم کرد.طبق این گزارش، تا 2۶ 
آذر امســال هفت میلیون و 114 هزار تن کاالهای غیر 
کانتینری و همچنین ۹2 هزار و TEU( ۸21( میزان 
موجودی کاالهای کانتینری است که ۹0 درصد آن را 
کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می دهد. اما از مجموع 
بیش از ۷.1 میلیون تن کاالهای غیر کانتینری موجود 
در گمرک و بنادر، بیــش از ۳.۸ میلیون تن به کاالهای 
اساسی اختصاص دارد. البته باید به موجودی کاالهای 
اساسی، حجمی از کاالها که در شناورهای کنار اسکله 
یا شناورهای منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کاال هستند 
را اضافه کرد که در این حالت مجموع موجودی کاالهای 

اساسی به بیش از 5.۷ میلیون تن می رسد.
گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که تا 2۶ 
آذر ماه، در مجموع 42 شناور به بنادر رسیده که حاوی 
حدود دو میلیون تن کاالی اساسی است. این در حالی 

است که 21 شناور کنار اسکله با ۹۹2.5 هزار تن کاالی 
اساسی قرار دارد شامل جو، ذرت، سویا، دانه های روغنی، 
گندم و کنجاله سویا می شــود. همچنین 21 شناور در 
لنگرگاه در انتظار تخلیه قرار هستند که موجودی کاالهای 
اساسی آن به بیش از یک میلیون تن شامل ذرت، جو، 
سویا و حبوبات می رسد. در رابطه با جزئیات موجودی ۳.۸ 
میلیون تنی کاالهای اساسی نیز در حال حاضر حدود 1.۷ 
میلیون تن ذرت در گمرک و بنادر وجود دارد که باالترین 
میزان بین کاالهای اساسی است. همچنین 2۹۳.2 هزار 
تن گندم، 25۷.۹ هزار تن جو، 444.۸ هزار تن ســویا، 
10۶.۷ هزار تن برنج، 1۸۳.5 هزار تن شکر، 452.4 هزار 
تن روغن خام و ۳۸۳.۷ هزار تن دانه های روغنی در بنادر 
موجود است. اما در بین بنادر، بیشترین موجودی کاال به 
بندر امام خمینی)ره( با بیش از 2.۷ میلیون تن اختصاص 
دارد. بعد از آن بندر شهید رجایی بیش از 44۸.2 هزار تن، 
بندر امیرآباد 2۸۷.۳ هزار تن، بندر نوشهر 151.1 هزار 
تن، بندر انزلی 115.۶ هزار تن، بندر فریدون کنار 25.۹ 
هزار تن، بندر چابهار 20.۸ هزار تن، بندر لنگه 1.5 هزار 
تن، بندر شهید باهنر ۶2۷ تن، بندر بوشهر 1۳۸ تن و بندر 

آستارا 12 هزار تن موجودی دارد. 

وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت در حاشــیه 
از  یکــی  از  بازدیــد 
شــرکت های خودروساز 
گفت: بــزودی بــا حذف 
واســطه ها و دالالن از بــازار خــودرو، قیمت این 
محصول کاهش می یابد و منطقی تر خواهد شــد. 
به عبــارت دیگر دالالنــی که از فضــای به وجود 
آمده اســتفاده کردند و قیمت های کاذب در بازار 
به وجــود آورده اند، بــا افزایش تولیــد خودرو و 
 متعاقب آن متعادل شدن قیمت ها، حتما متضرر 

خواهند شد.
صحبت های رزم حسینی در حالی برای چندمین 
بار اعالم می شود که اکثر کارشناسان بازار خودرو 
بر این اعتقادند که سیســتم داللی هر چقدر هم 
 در این بازار نفوذ داشــته باشــد توانایی جابجایی 
قیمت ها و افزایش آن را تا این اندازه ندارد. به گفته 

فعاالن اقتصادی مگر یک دالل چقدر پول دارد که 
بتواند نبض بازار خودرو را در دست خود بگیرد. 

وزیر صنعت همچنین بــا تاکید بر لزوم اصالحات 

ســاختاری در بدنه خودرو ســازان گفت: در 10 
خودرو ســاز برتر جهان به ازاری هر کارگر ساالنه 
40 خودرو تولید می شــود درحالیکه این میزان 

در ایران ۷ خودرو اســت که نشــان دهنده لزوم 
اصالحات ســاختاری در جهت رقابــت پذیری و 
کاهش قیمت اســت. وی با ابــراز امیدواری برای 
کاهش قیمت خــودرو در ماه های آینــده افزود: 
قطعا با افزایــش تولید و عرضه به بــازار، دالالنی 
کــه از فرصت تفــاوت قیمــت کارخانــه و بازار 
در ماه هــای اخیر منتفع شــدند و با ایجــاد بازار 
 کاذب در داخــل ســود کردند حــذف خواهند 

شد.
حباب بزرگی در بازار خودرو طی ســال های اخیر 
شــکل گرفت اســت، از یک ســو افزایش قیمت 
دالر و از ســوی دیگــر ممنوعیــت واردات خورو 
به کشــور، رشــد بیش از پیش قیمت خودروها 
در بــازار را رقــم زد به طــوری کــه ارزان ترین 
خودروهای بازار ایران پس از کاهشــی نزدیک به 
25 درصــدی در محدوده 100 تــا 120 میلیون 
تومان قرار گرفته اند . این در حالی است که اسفند 
ماه ســال گذشــته ارزان ترین خودروها در بازار 
 ایران رنــج قیمتی بین 50 تــا ۶0 میلیون تومان 

داشتند .

وزیر صنعت از كاهش قیمت خودرو با حذف دالالن خبر داد

وعده حذف  دالال ن  از  بازار خودرو

گرانی را گردن دالل خودرو نیاندازید
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

صحبت های مسئوالن در رابطه با نقش تاثیرگذار دالالن در بازارهای مختلف به ویژه بازار خودرو نشان می دهد که متاسفانه الفبای اقتصاد را به درستی متوجه نشده اند. متاسفانه صحبت های وزیر صنعت با عملکردی 
که دارد همخوانی ندارد. در سمت های مرتبط با بازار خودرو در این وزارتخانه افرادی غیرمرتبط و ناکارآمد وجود دارند که به جرات می توان گفت سواد اداره این بازار را ندارند. مسئوالن دولتی همواره مشکالت ناشی 
از عملکرد نادرست خود را به گردن چند دالل در بازار خودرو انداخته اند در حالی که همه ما آگاه هستیم که اشکال جای دیگری است. مگر منابع ریالی دالالن چقدر است که بتوانند بازار را تحت کنترل خود در آورند. 
این افراد به دریای ریال که متصل نیستند تا بخواهند بازار خودرو را در دست بگیرند. وزیر صنعت با این اظهارات شفاف گفته است که منبع داللی بانک مرکزی و بانکها هستند چراکه منابع گسترده ریالی در دست این 
نهادها است. ناکارآمدی، فساد و بهای تمام شده بسیار باال علت تمام مشکالت است. متاسفانه بی انضباطی مالی در بانک مرکزی و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی هم مزید بر علت شده است. اگر دالل مقصر است چرا 

در بحران سال ۹۳ و ۹4 صحبتی از آنها نشد. 
در حالی که تولید هر 100 هزار دستگاه خودرو نیازمند ۷500 میلیارد تومان نقدینگی الزم است باز هم مسئوالن صحبت از افزایش تولید می زنند. صنعت خودرو ۳0 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی، ۸0 هزار میلیارد 

تومان به مردم و .... بدهکار است و صحبت از افزایش تولید نشان می دهد که چشم وزارت صنعت به اندوخته های بانک مرکزی و استقراض از آن دوخته شده است.
در حال حاضر نیز بازار خودرو وارد یک رکود سنگین شده و به نظر می رسد، این رکود تا چندین سال وجود داشته باشد. در چنین شرایطی خریداران منتظر هستند که قیمت ها با افت بیشتری همراه شود، اما به نظر بنده پراید 
کف قیمتی ۹0 میلیون تومان و 20۶ نیز 1۷0 میلیون تومان را خواهند بست و از این ارزان تر نخواهند شد. بعد از آن نیز قیمت ها به صورت کند باال می روند و ما دیگر جهش قیمتی نداریم، با توجه به افزایش سرسام آوری که 
طی این دو سال تجربه شد.همچنین افزایش قیمت در تمامی بازار ها ناشی از فشار تورمی بود که طی این دو سال ایجاد شد. درست بعد از خروج آمریکا از برجام، تکانه های شدید اقتصادی با افزایش نرخ ارز شروع شد و این 
موضوع سرآغازی بود بر موج تورمی که تاکنون ادامه داشته است. در چنین شرایطی سیاست های پولی و مالی که دولت و مجلس به کار گرفته اند، بزرگترین دلیل تورمی است که در کشور به وجود آمده، از سوی دیگر نکته 

مهم این است که متاسفانه عزمی برای مقابله با این وضعیت و اصالح امور دیده نمی شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل اتحادیه پرورش و صادرات آبزیان، سودجویی 
دالالن و مشکالت سیستم توزیع را از دالیل گرانی ماهی 
در بازار اعالم کرد. ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه 
تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به دالیل گرانی 
 ماهی در آستانه شــب یلدا اظهار کرد: با افزایش تقاضا 
برای خرید ماهی در چند روز باقی مانده به شــب یلدا، 
سودجویی عوامل واســطه و دالل زیاد شده که همین 
موضوع شرایط را برای گرانی ماهی در بازار فراهم کرده 
است.وی افزود: تا مادامی که سیستم توزیع اشکال دارد، 
شاهد سودجویی عوامل واسطه و دالل و گرانی قیمت در 
ایام پرتقاضا هستیم.قاسمی با انتقاد از سنگ اندازی در 
عرضه مستقیم ماهی در میادین میوه و تره بار و کاهش 
سودجویی ها بیان کرد: مسئوالن سازمان میادین اذعان 
می کنند که براساس مصوبه شورای شهر، باید غرفه ها را از 
طریق مزایده واگذار کنند که این امر به اسم  تولیدکننده و 
به کام دالل است. او افزود: استدالل مسئوالن این سازمان 
مصوبه شورای شهر است و تا زمانیکه روش واگذاری غرف 
اصالح نشود تا اتحادیه با عرضه مستقیم دست دالل و 
واســطه را کوتاه کند، اختالف قیمت از مزرعه تا بازار 

همچنان چشمگیر خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پــرورش و صادرات آبزیان با 
اشاره به اینکه ماهی کاالی لوکس در سبد خانوار نیست، 
گفت: با وجود آنکه ماهی از گوشت قرمز و در مقایسه با 
برخی گوشت های سفید ارزانتر است، برخی مسئوالن 
این محصول پروتئینی را در ســبد خانوار کاالی لوکس 
می دانند، درحالیکه در هیچ جای دنیا این طور نیست.
قاسمی ادامه داد: بنابر آمار سالیانه ۸50 هزار تن گوشت 
قرمز در کشور تولید می شــود، درحالیکه بر مبنای آمار 
شیالت تولید آبزیان یک میلیون و 200 هزار تن و تولید 
در بخش خصوصی یک میلیون تن است که با وجود تولید 
باالی محصوالت شیالتی در مقایسه با گوشت قرمز، اما 
توجهی به این بخش نمی شود. این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه سرانه مصرف ماهی در کشور با دنبا قابل قیاس 
نیست، افزود: بنابر آمار ســازمان شیالت سرانه مصرف 
آبزیان تولید شده شیالت 15 تا 1۶ کیلوگرم و آبزیان تولید 
بخش خصوصی ۷ تا ۸ کیلوگرم است که با فرهنگ سازی، 
سرانه مصرف را باید افزایش داد.وی در پایان تصریح کرد: 
اگر مسئوالن دولتی همانگونه که به مرغ و گوشت قرمز 
اهمیت می دهند به بخش آبزیان هم توجه کنند، بخشی 

از نیاز محصوالت پروتئینی از این طریق تامین  می شود.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی گفت: این روز ها که 
قیمت برخی کاال های اساســی افزایش پیدا کرده، 
مصرف نان در جامعه نیز توسط اقشار ضعیف بیشتر 
شده اســت. بیژن نوروز مقدم آبکنار رئیس اتحادیه 
نانوایان ســنتی درباره فعالیت واحد های صنفی در 
محدودیت های کرونایی اظهار کرد: ساعت آغاز کار 
نانوایان در محله های مختلف، متفاوت است و بسته به 
تقاضایی که در این مکان ها وجود دارد، از 5 تا ۸ صبح 
آغاز به کار می کنند.وی افزود: طبق اعالم ستاد ملی 

مبارزه با کرونا، نانوایان سنتی باید واحد های خود را تا 
ساعت 20 تعطیل کنند تا متقاضیان از ساعت 21 که 
طرح محدودیت تردد آغاز می شود، جهت خرید نان یا 
موارد دیگر از خانه خارج نشوند. رئیس اتحادیه نانوایان 
سنتی بیان کرد: روز های ابتدایی که محدودیت های 
جدید کرونایی اعمال شده بود، در ساعت های پایانی 
فعالیت نانوایان شــاهد حضور حجمه مردم در صف 
نانوایی ها بودیم، اما گذشت چند روز و عادی شدن این 

روال، مردم برای خرید نان زمان بندی کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران، 
گفت: در صورت واگذاری 100 هکتار زمین در شهرک 
صنعتی نصیرآباد، هفت هزار شغل پایدار مستقیم تا 1.5 
سال آینده در این شهرک ایجاد می شود.صابر پرنیان 
با اشاره به اینکه خواست تولیدکنندگان و صنعتگران 
شهرستان رباط کریم توسعه شهرک صنعتی نصیرآباد 
بوده و این شهرک صنعتی متراکم ترین شهرک صنعتی 
کشور است، گفت: در جلســه ای مشترک، مسئوالن 
مربوطه به بررسی مشکالت تامین اجتماعی و دارایی 
)صدور مفاصا حساب ســالیانه در جهت عدم انباشت 
بدهی واحدها و جلوگیری از جرائم دیرکرد( پرداختند 
و بررســی یک درصد ارزش افزوده سهم شهرک های 
صنعتی و طرح توسعه 10۳ هکتار ضلع غربی شهرک 
صنعتی نصیرآباد در این جلســه بحث و مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: در شهرک های صنعتی باید مرزبندی ها 
اصالح و واگذاری زمین در شــهرک صنعتی نصیرآباد 

با سند تک برگ انجام شود، همچنین آب پایدار برای 
شــهرک های صنعتی از طریق آب منطقه ای و پروژه 
الغدیر که خــط انتقال آب در حال اجرا اســت تامین 
می شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
تهران با بیان اینکه اموال 20 واحد مستقر در شهرک 
صنعتی نصیرآباد به  دلیل بدهی بانکی توقیف شــده، 
تصریح کرد: توقیف این واحدها سریع تر باید رفع شود 
زیرا اینکار منجر به فعال شدن و بازگشت آن واحدها به 
چرخه تولید کشور می شود.گفتنی است که شهرک 
صنعتی نصیرآباد به وســعت 2۶0 هکتار در راستای 
ساماندهی مشاغل و واحدهای تولیدی در سال 1۳۶۹ 
در » محور تهران - رباط کریم 2 کیلومتر مانده به شهر 
رباط  کریم باند جنوبی جــاده کیلومتر ۳0 جاده قدیم 
تهران-ساوه« تاسیس شد و صنایع مجاز برای استقرار 
در این شهرک شامل غذایی و آشامیدنی، شیمیایی و 
پالستیک، فلزی و ماشین ســازی، برق و الکترونیک، 

نساجی و پوشاک، سلولزی و کانی غیر فلزی است.

یک مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: بازرسی 
از واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی 
منجر به تشکیل 151 هزار و ۸0۶ پرونده تخلف به 
ارزش بیش از ۹۷ هزار و 124 میلیارد ریال شــده 
اســت.مجید ارغنده پور در مورد آخرین وضعیت 
گرانفروشی در کشور، اظهار داشت: با عنایت به جمع 
بندی گزارش بازرســی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها از ابتدای سال جاری تاکنون 
تعداد 2 میلیون و 114 هزار و ۷2۹ مورد بازرسی از 
واحدهای تولیدی، عمده فروشــی و خرده فروشی 

انجام شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اســتان ها و نظارت 

بر تشکل های ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان افــزود: این میزان بازرســی در 
نهایت منجر به تشــکیل 151 هزار و ۸0۶ پرونده 
به ارزش بیش از ۹۷ هــزار و 124 میلیــارد ریال 

)۹۷.124.۹2۶.20۳.054 ریال( شده است.
وی ادامــه داد: همچنین در همین مــدت تعداد 
1.0۸2.۳۹۶ مورد بازرسی مربوط به امتناع از عرضه 
کاال و گرانفروشی انجام شده است.ارغنده پور گفت: 
در نتیجه این بازرســی ها، 54 هزار و ۳۹۸ پرونده 
گرانفروشــی به ارزش 4 هزار و ۶۳5 میلیارد ریال 
)4.۶۳5.۹51.۶21.۳04 ریال( تشــکیل شده که 

به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

ایجاد مشروط ۷ هزار شغل پایدار در تهران تا ۱.۵ سال آینده

موجودی کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به ۵.۷ میلیون تن رسید 

متخلفان به تعزیرات معرفی شدند

۹۷۰۰میلیاردتومان تخلف کشف شده اصناف

مصرف نان افزایش یافت

ساعات کاری نانوایی ها در محدودیت های جدید

گرانی به بازار ماهی شب یلدا رسید

دالل بازی و مشکالت سیستم توزیع علت افزایش قیمت
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يادداشت 
علی بابک نیا، دبیر کمیســیون رمز ارز و 

بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
صنعت استخراج رمزارز در 
جهت بهبود وضعیت و شکل 
گیری حوزه فعالیت آن به 
صورت قانونی دچار چالش 
ها و فراز و نشیب هایی است 
که بخش عمده ای از آن در 
خصوص مشکل قاچاق کاال 
و تعیین تکلیف تجهیزات بود که در شرف رسیدگی است و 

مراتب اداری و سازمانی خود را طی می کند. 
بحث مهم و اساسی، بحث حامل های انرژی ازجمله گاز و 

برق بود که با تعیین تعرفه هایی که در حال حاضر اجرایی 
شده، رغبت سرمایه گذاری و ورود سرمایه های جدید به 
این حوزه را به شدت کاهش داده و همچنین فعالیت های 
رسمی را به سمت فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی 

برده است. 
ما در سازمان نظام صنفی رایانه ای، برمبنای منافع کشور و 
جلوگیری از فرصت سوزی و تشویق سرمایه گذار به صنعت 
رمزارز، رفع مشکل تولید برق و حتی حمایت از صنعت برق، 
طرحی را آماده کرده ایم و این طرح از طریق سازمان نظام 
صنفی رایانه ای به دستگاه های ذی صالح معرفی و سلسله 
جلسات متعددی در این خصوص برگزار و طرح تبیین شده 

است.خوشبختانه این طرح مورد حمایت کلیه دستگاه های 
عملیاتی، نظارتی و اجرایی کشور قرار گرفت و در نهایت با 
نظر موافق معاونین ریاست جمهوری در کمیته زیربنایی 
به ریاست دکتر شیرکوند جلسه ای مقرر شد. در این جلسه 
دســتور به اصالح نرخ حامل های انرژی در قالب جداول 
ریالی و در بحث های کارشناسی شد. سپس این دستور 
به وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ابالغ و پیرو این دستور هم 
سلسله جلساتی در سطح کارشناسی و بررسی های فنی 
بین سازمان نظام صنفی و دوستان مطرح شد. این طرح 
در حال حاضر در حال جمع بندی و رساندن آن به نقطه 
مشخص است که از لحاظ اقتصادی برای کشور و فعاالن 

این صنعت مفید و عملیاتی باشد. نرخ گاز و برق جداولی 
که به شرکت ملی گاز و وزارت نیرو ارائه شده برپایه ریالی 
و متاثر از زمان و وضعیت پیک تولید و مصرف در کشور 
است.این نکته نیز باید مورد تاکید قرار بگیرد که از آنجا 
که به صراحت مشخص شده که استخراج رمزارز، صنعت 
است و مشابه سایر صنایع مشمول درآمدهای عمومی و 
مالیات و امثال آن؛ لذا این تعریف وجود دارد که ما باید از 
برق تعرفه صنعتی استفاده کنیم ولی در حوزه های مشابه 
گاز صنایعی را داریم که تعاریف مختلفی دارند و در حال 
حاضر در تعریف این صنعت با کارشناسان در حال بحث 
و پیگیری هستیم، ولی استدالل ما این است که صنعت 
ارزهای دیجیتال مشابه هر تعرفه صنعتی که تعیین می 

شود، باید از همان بهره مند شود.

   احیای ماینینگ با حرکت به سوی تغییر نرخ انرژی 

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يک

رون
کت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
09

ه  0
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
 آذ

30
ه|  

شنب
یک

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دی

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

چرا رمزارزها به جذاب ترین بازار تبدیل شده اند؟
مرزشکنی تاریخی بيت كوین

دنیای اقتصاد : معروف ترین و پر طرفدارترین رمز ارز جهان در ادامه روند صعودی که 
از ماه اکتبر تاکنون ادامه دارد توانست با قدرت و برای اولین بار در طول تاریخ از مرز ۲۰ 
هزار دالری عبور کند. در حالی که بیت کوین روز چهارشنبه برای اولین بار از این مرز 
تاریخی عبور کرده بود، این رمز ارز از حرکت صعودی خود عقب نشینی نکرد تا قیمت 
آن روز جمعه حتی به باالی مرز ۲۳ هزار دالری نیز برسد. با این حساب بیت کوین پس 
از بازدهی ۲۸ درصدی در ماه اکتبر، بازدهی ۴۲ درصدی در ماه نوامبر، تا هجدهمین 
روز از دسامبر نیز بیش از ۱۷ درصد بازدهی مثبت داشته باشد تا هیچ بازاری در ماه های 

اخیر قابلیت رقابت با این رمز ارز محبوب را نداشته باشد.
به عنوان مثال طال که در سال ۲۰۲۰، حتی بازاری موفق محسوب می شود از ابتدای 
سال تاکنون حدود ۲۰ درصد بازدهی مثبت داشته است. بسیاری از معامله گران در 
بازار جهانی از بیت کوین به عنوان طالی دیجیتال عصر جدید یاد می کنند و بسیاری 
از تحلیل گران نیز توقف قیمتی فلز زرد در ماه نوامبر را ناشی از جذابیت بیش از حد 
بیت کوین دانسته اند. افزایش نفوذ بیت کوین در فرآیندهای پرداخت و پذیرش این 
رمز ارز از سوی سامانه های پرداخت و کمپانی های مالی بزرگ، افزایش تقاضا از سوی 
سرمایه گذاران در آمریکای شمالی و نگاه جدید سرمایه گذاران به بیت کوین به عنوان 
پناهگاه امن سرمایه از جمله دالیلی هســتند که محرک تقاضا و قیمت بیت کوین 
بوده اند. همچنین تحلیلگران بر این باورند که نفوذ بیشتر این رمز ارز در اقتصاد جهان و 
کاهش نگرانی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بازار، همچنان چشم انداز قیمتی 

پرطرفدارترین رمز ارز جهان را صعودی نشان می دهد.

روند صعودی ادامه دارد
بیت کوین تحت تاثیر تقاضاهای بزرگ تر از ســوی ســرمایه گذاران به دلیل 
چشم انداز نفوذ بیشتر این رمز ارز در فرآیندهای پرداخت، بیش از ۲۲۰ درصد 
از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی داشته است. تحلیلگران بر این باورند که 
بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای جهانی انتظار عبور بیت کوین 
از مرز ۲۰ هزار دالری و صعود به قله های فراتر از آن را داشته اند. بسیاری از این 
انتظارات به دلیل انتشار اخبار جدید از سوی کمپانی های بزرگ خدمات مالی 
از جمله Singapore Exchange بوده است. پس از آنکه کمپانی خدمات 
پرداخت PayPal رمز ارز بیت کوین را برای تبادالت در این سامانه به رسمیت 
شناخت، آرام آرام به صف پذیرندگان این رمز ارز به عنوان واحد مبادله افزوده 
می شود. با اینکه عبور از مرز ۲۰ هزار دالری نقطه عطف بزرگی در عمر کوتاه 
این رمز ارز است اما به نظر نمی رسد روند صعودی بیت کوین و سایر رمز ارزهایی 
که جهت حرکتی مشابه با آن دارند، متوقف شود. افزایش تقاضا از سوی بخش 
خرده فروشی، نهادهای مالی و بانکداری مختلف، چشم انداز قیمتی بیت کوین 

در سال آتی را نیز صعودی نشان می دهد.

مواجهه بیت کوین و طال
افزایش جذابیت بیت کوین و صعود قیمت آن، همچنین سبب تغییراتی در ساختار 
بازار جهانی شده است. اکنون بسیاری از سرمایه گذاران به بیت کوین به عنوان یک 
پناهگاه سرمایه جدید نگاه می کنند و این کارکرد نیز به جمع کارکردهای بیت کوین 
اضافه شده است. یکی از شواهد این مدعا همزمانی صعود قیمت بیت کوین و سقوط 
قیمت طال در بازارهای جهانی بوده است. البته در گذشته گروه های مختلفی از جمله 
صندوق های پوشش ریسک سرمایه گذاران را به دلیل طبیعت غیرشفاف رمزارزها 
از سرمایه گذاری روی آن بر حذر می داشتند. البته قوانین و نظارت شدید آمریکا بر 
صنعت رمزارزها تا حد بسیار زیادی این نگرانی ها را مرتفع ساخته است.پس از آنکه 
بیت کوین در ماه نوامبر تا نزدیکی مرز ۲۰ هزار دالر پیشــرفت کرد و پس از آن به 
زیر مرز ۱۷ هزار دالری برگشت، بسیاری از معامله گران نگران تکرار الگوی سقوط 
دارایی ها در سال ۲۰۱۸ بودند. اما صعود مجدد قیمت بیت کوین در ماه دسامبر تا 
حدودی تصویر ذهنی سرمایه گذاران از تکرار الگوی دو سال پیش را به هم ریخت. 
البته کمپانی های تحلیلگر بازار بیت کوین مانند Glassnode نیز قبل از آن اعالم 
کرده بودند که ســقوط قیمت بیت کوین پس از اوج ماه نوامبر طبیعی بوده است 
و به طور کلی الگوی روند قیمتی بیت کوین در گذشــته حکایت از روند صعودی 

بلندمدت این رمز ارز دارد.

عدم توافقی در کار نیست
مهم ترین عاملی که سبب شده است تا در فضای کنونی بازارها، طال برای 
ســومین هفته متوالی روند صعودی را به ثبت برساند، افزایش امیدواری 
بازارها به توافق بر سر بسته محرک مالی در کنگره بوده است. در حالی که 
قانون گذاران از هر دو حزب در حال تالش به توافق قبل از پایان سال ۲۰۲۰ 
هستند، روز پنج شنبه رهبران هر دو حزب تاکید کردند که دیگر عدم توافق 
یکی از گزینه ها نخواهد بود.  بســیاری از اقتصاددانان در ماه های گذشته 
هشدار داده اند که فقدان بسته محرک مالی در آمریکا می تواند ریکاوری 
متزلزل اقتصاد آمریکا را با خطری جدی مواجه ســازد. کاهش سرعت در 
ریکاوری بازار کار بزرگ ترین اقتصاد جهــان یکی از اتفاقاتی بود که زنگ 

خطر را برای مقامات آمریکایی به صدا درآورد.

اجرای 90درصد شبکه فاضالب شهرستان مباركه اصفهان
مدیر آبفا مبارکه اعالم 
کــرد: با اجــرای ۳۳۴ 
کیلومتر شبکه فاضالب 
در شــهرهای مبارکه، 
کرکونــد، زیباشــهر و 
دیزیچــه بیــش از 9۰ 
درصد شــبکه فاضالب 
شهرســتان مبارکــه 
عملیاتی شد.مرتضی یادگاری افزود: به منظور برخورداری مردم شهرستان 
مبارکه از خدمات شبکه فاضالب احداث 6 ایستگاه پمپاژ در دستورکار قرار 
گرفت و هم اکنون ایســتگاه پمپاژ صفائیه و کرکوند در مدار بهره برداری 
قرار دارند.وی افزود: احداث ایســتگاه های پمپاژ سورچه سیاه بوم، دهنو 
و زیبا شهر تکمیل شــده و اکنون عملیات اتصال این ایستگاه های پمپاژ 
به کلکتور فاضالب دردســتور کار قرار دارد .یادگاری با اشاره به جمعیت 
۱۷۰ هزار نفری شهرستان مبارکه ادامه داد: طی سال های اخیر ۲۱ هزار 
انشعاب فاضالب به متقاضیان در شهرستان مبارکه واگذار شده که این رقم 
بیانگر تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 6۰ درصد جمعیت این شهرستان 
از خدمات شــبکه فاضالب اســت.مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه در طول 
شبانه روز ۴۲۰ لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه فاضالب مبارکه تولید 
می شود اظهار داشت: پس از انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شرکت آبفا 
استان اصفهان  با شرکت فوالدمبارکه هم اکنون ۲۰۰ لیتر در ثانیه پساب از 
تصفیه خانه فاضالب مبارکه در اختیار شرکت فوالدمبارکه قرار می گیرد. 
یادگاری اعالم کرد: با عملیاتی شــدن  ۳۰ کیلومتر دیگر، شبکه فاضالب 
شهرستان در مبارکه تکمیل می شود و صد درصد شبکه فاضالب در این 

شهرستان اجرا می گردد. 

اخبار

استان ها

تشکیل تابلوی »بازار هدف« در فرابورس برای ورود استارتاپ های کوچک به بازار سرمایه
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران از تشکیل تابلوی »بازار هدف« در فرابورس به منظور ورود استارتاپ های کوچک به بازار سرمایه با شرایط آسان خبر داد.

بورس بازان که تا دیروز »کاسه 
چه کنم، چه کنم« به دســت 
گرفته بودنــد، امروز بــا آرام 
گرفتن شاخص در ارتفاع ۱.۴ 
میلیون واحد، چشــم انتظار 
بازگشت روزهای طالیی به بورس اند. در این میان پیش 

بینی کارشناسان این است که بورس بازان به طمع رشد 
شارپی بورس ننشینند ولی هستند کسانی که به چنین 
رشدهایی دل خوش کرده اند. آنچه مسلم است این است 

که »باید دندان طمع را کشید!«

شنبه سبز بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان نیمه اول 
معامالت ۱.۸ درصد رشد داشت، شــاخص هم وزن نیز ۱.۵ 
درصد صعود کرد.شاخص کل بورس در جریان معامالت روز 

شنبه با ۳۱ هزار و ۵۲۷ واحد رشد به ارتفاع یک میلیون و ۴۴۴ 
هزار واحد رسید و حقیقی ها بیش از ۱۵۲۸ میلیارد تومان پول 
وارد بازار کردند.در معامالت روز شــنبه ۷۴ درصد نمادهای 
بازار رشد قیمت داشتند و شاخص بورس را ۳۱ هزار واحد باال 
کشیدند. در معامالت شنبه بازار سهام، شاخص کل بورس پس 
از ۴ روز نزولی صعود کرد و با رشد ۳۱ هزار و ۵۲۷ واحدی به 
سطح یک میلیون و ۴۴۴ هزار واحد رسید. در پیش گشایش 
معامالت بورس، ۲۵۴ نماد معادل ۳9 درصد بازار صف خرید 
و ۱9۰ نماد معادل ۲۷ درصد صف فروش داشتند. بیشترین 

صف خرید به شرکت های پتروشیمی بوعلی )بوعلی(، مدیریت 
ســرمایه گذاری کوثر بهمن )وکبهمن( و ســنگ آهن گهر 
زمین )کگهر( تعلق داشت و شرکت گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگســتر(، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( و 
 شرکت درخشان ایران )پدرخش( بیشترین صف فروش را 
داشتند.در ۱۵ دقیقه ابتدایی، شــاخص کل ۲۳ هزار واحد 
رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۳6 هزار واحد رسید. پس از 
آن به روند صعودی ادامه داد و در پایان معامالت، ۳۱ هزار و 
۵۲۷ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۴۴ هزار واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز ۸ هزار و ۸۴۰ واحد رشد کرد و 
در رقم ۴۴۵ هزار و ۲۳۵ واحد ایستاد.همچنین شاخص کل 
فرابورس با رشد ۵۲۲ واحدی یک کانال باال آمد و به رقم ۱9 
هزار و ۴۳6 واحد رســید.در پایان معامالت  روز شنبه، ۳۵۲ 
نماد رشد قیمت داشــتند که ۲۵۱ نماد بورسی و ۱۰۱ نماد 
فرابورسی بودند. همچنین ۱۰۵ نماد کاهش قیمت داشتند 
که ۷۳ نماد بورسی و ۳۲ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 
۷۴ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۲۲ درصد بازار افت قیمت 
داشتند.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار سرمایه را بررسی می کند. 

جای پای نماگر بازار سرمایه در ارتفاع 1.4 ميليون واحد محکم شد

بارقه امید در بورس
معامالت بورس دوباره جان گرفت                    ورود بيش از 1۵28 ميليارد تومان پول توسط حقيقی ها

شاخص كل با رشد 31 هزار و ۵27 واحدی به سطح یك ميليون و 444 هزار واحد رسيد

چشم انداز بازار سرمایه
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه

در تمام بازارهای مالی در جهان بازارها در شرایط حبابی قرار می گیرند، رشد می کنند و بعد از آن می توانند اصالح داشته باشند و دوباره ریزش می تواند اتفاق بیفتد و به زیر قیمت تحلیلی یا ارزش ذاتی خودشان بروند. بازار سرمایه هم از این داستان 
مستثنی نیست. بعد از اینکه پارادایم بازار تغییر کرد و از ۲۲ مرداد وارد فاز اصالح شد، اصالح های سختی را پشت سر گذاشت چون فرهنگ سرمایه گذاری آن غنی نبود و این ارزش گذاری ها به صورت خیلی کوتاه مدت شکل نمی گرفت و نگاه تحلیلی نبود 
و سهامداران آنقدر فروختند که انگار قیمت دالر با این سرعت قرار است پایین بیاید. بازار پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودش را ریکاوری کرد و به یک نقطه تعادلی برگشت. بازاری که امروز می بینیم، بازار تحلیلی- تعادلی است و بازاری نیست 
که کسی بخواهد آن را دستکاری و برای آن خط مشی تعیین کند. چشم اندازی که برای این شرایط وجود دارد، این است که بازار جهانی به شدت از بسته های حمایت مالی اقتصادهای بزرگ و از پایان روزهای کرونا متاثر است و این حداقل در کشورهای 
توسعه یافته ادامه خواهد یافت و شروع واکسیناسیون نوید روزهای بعد از کرونا را می دهد. به همین دلیل بازار جهانی تقاضای انباشت شده و چشم انداز مثبت داشته و هم بسته حمایت مالی کمک کرده که قیمت های بازار جهانی فراتر از انتظار رشد کنند 
و حتی به قیمت های قبل از کرونا برسند و این روی بازار ما تاثیر می گذارد. وقتی ۷۰ درصد بازار بورس ما متاثر از بازار جهانی است از این داستان بهره خواهد برد. کما اینکه در این مدت شرکت های پتروشیمی و شرکت های فلزی- معدنی باالخص شرکت 
هایی که صادراتی محورند حتی به سقف های مرداد ماه خود رسیده اند و بعضا باالتر از آن هم قرار دارند. اینها اتفاقات مثبتی است که در بازار افتاده است. مزیت کنونی بازار سرمایه این است که بازار رنگ سیستماتیک یکپارچه سبز خرید و فروش را ندارد 
چون نگاه تحلیلی تر شده است.در کل در بازار سرمایه ای که حجم معامالت آن روزانه به بیش از ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسد، حداقل می توانیم بگوییم به عنوان پویاترین بازار فعلی کشور فعال است زیرا بازار ملک و خودرو در شرایط حبابی قرار دارند.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

شــتابدهنده نوین تک )بانک اقتصاد نویــن( از برگزاری 
رویداد »نوین کمپ« خبر داد و اعــالم کرد که این رویداد 
با هدف جذب فین تک های حوزه WealthTech برگزار 
خواهد شد و امکان سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد تومانی روی 
تیم های منتخب این دوره از سوی این شتابدهنده با همراهی 
مجموعه هایی چــون بانک اقتصاد نویــن و صندوق های 
سرمایه گذاری مانند ستارگان میسر خواهد بود.به گزارش 
کسب و کار نیوز،محمدرضا قبادی، مدیرعامل شتابدهنده 
نوین تک در نشست خبری این رویداد گفت: این شتابدهنده 
از ســال 96 فعالیت خود را آغاز کرده و تا بــه امروز با ۲۸ 
استارتاپ همکاری داشته. به گفته قبادی از اوایل سال 99 
مسیر این شتابدهنده کمی تغییر پیدا کرده و آنها به سمت 
بیزینس B۲B و توسعه محصوالت سازمانی رفته اند تا پل 
ارتباطی بین اکوسیستم نوآوری و شرکت های بزرگ ایجاد 
کنند: »این اتفاق در راستای تسهیل ارتباطات بین اکوسیستم 
نوآوری و گروه های مالی اقتصادی صورت گرفته است. آغاز 
این کار را با حوزه مدیریت ثروت شروع کرده ایم که افتتاحیه 
آن ۱۸ دی ماه خواهد بود و در آن دو دسته استارتاپ را مد نظر 
قرار داده ایم.«به گفته قبادی آنها قصد دارند در رویدادهای 
نوین کمپ با دو دسته استارتاپ سر و کار داشته باشند، یکی 
تیم های کوچک که هنوز محصولی ندارند و در مرحله بذری 
قرار دارند ولی ایده های جالب و تیمی قدری دارند و دیگری 
تیم های کوچکی که وارد مارکت شدند و محصولی هم در 
بازار دارند. قبادی می گوید همکاری هر یک از این تیم ها با 
گروه نوین تک برایشان موفقیت آمیز خواهد بود و دلیل آن 
را چنین توضیح می دهد: »این تیم ها می توانند از سرویس ها 
و زیرســاخت های ما اســتفاده کنند. در واقع نوین کمپ 
دریچه ای برای ورود این تیم ها به فعالیت با بازیگران بزرگ تر 
خواهد بود.«قبادی می گوید آنها بیست میلیارد تومان برای 
اولین رویداد نوین کمپ در نظر گرفته اند تا آن را در تیم های 
گوناگون ســرمایه گذاری کنند: »حجم های گوناگونی در 
نظر گرفتیم کــه در تیم های مختلف مقادیــر متنوعی را 
ســرمایه گذاری کنیم.«وی درباره کارگاه های برنامه ریزی 
شده در این رویداد نیز گفت: کارگاه ها از سوم تا ۱۷ بهمن در 
بستر آنالین و به صورت رایگان برای عموم برگزار می شود و 
حضور در افتتاحیه نیاز به ثبت نام نــدارد اما بعد از ثبت نام 
فرآیند بررسی و انتخاب برای سرمایه گذاری آغاز می شود 
که امیدواریم تا پایان سال 99 گزینه های سرمایه گذاری را به 
مرحله عمل برسانیم.سحر هاشی طباطبایی، رییس هیئت 
مدیره نوین تک نیز در این نشست خبری اظهار داشت: بانک 
اقتصاد نوین از سال 9۸ حرکت به سمت بانکداری دیجیتال 
را به طور جدی در دستور کار قرار داده در این راستا شرکت 
نوین تک از طریق راهکارهای نوآورانه حل مشکالت مالی 
بانک اقتصاد نوین را در دستور کار قرار داده است.وی گفت: 
بانک اقتصاد نوین به شدت برای سرمایه گذاری در حوزه های 
نوآورانه عالقه مند اســت و حضور در ایــن رویداد عالوه بر 
فرصت های جذب سرمایه گذاری می تواند تضمین کننده 
ادامه راه در کنار بانک های بزرگ برای تیم های کوچک باشد.

هاشمی تاکید دارد شــتابدهنده نوین تک به عنوان بازوی 

نوآوری باز گروه مالی اقتصاد نوین، ماموریت اتصال تیم های 
نوآور به شرکت های این مجموعه را داراست و رویدادهای 
نوین کمپ نیز در همین راستا به عنوان فرایندی برای تسهیل 

این اتصال توسط نوین تک طراحی شده اند.

اهداف شتابدهنده نوین تک
راه اندازی اســتارتاپ و نوآوری در ذات خود کاری سخت، 
پرریسک و پیچیده است؛ اما این سختی در برخی فضاها 
مانند صنعت مالی بیشتر هم می شود. حجم باالی قوانین، 
نیاز به انواع مجوزها برای فعالیت های مختلف و حساسیت 
اطالعاتی که وجود دارد، راه اندازی و توسعه استارتاپ های 
تکنولوژی مالی را با پیچیدگی های مختلفی روبرو می کند. 
تا جایی که ممکن است تیم استارتاپی احساس کند با یک 
دیوار غیر قابل عبور روبرو شده است. این موضوع گریبانگیر 
سازمان ها و موسسات مالی موجود نیز هست. آنها با توجه 
به اهمیت امنیت در این فضا ملزم بــه رعایت انواع قواعد، 
پروتکل ها و چهارچوب ها هستند و البته به مرور زمان در 
این کار تخصص پیدا کرده اند؛ از سوی دیگر این سازمان ها 
و مؤسسات، برای توسعه و حفظ جایگاه خود نیاز به نوآوری 
دارند.مفهوم نوآوری باز و به خصوص بانکداری باز در صنعت 
مالی به نزدیکی موسسات مالی بزرگ و سنتی با شرکت ها و 
استارتاپ های تکنولوژی محور منجر شده است. مؤسسات 
مالی و بانک ها توانایی رسیدگی و مدیریت چهارچوب ها 
و قوانین و همچنین دسترسی به زیرساخت و اطالعات را 
دارند؛  استارتاپ ها نیز توانایی نوآوری با استفاده از تکنولوژی 
های روز دنیا را در اختیار دارند.  البته این اتصال بدون چالش 
نیست و خود نیازمند چهارچوب ها و فرآیندهایی مشخص 
است. شــتابدهنده نوین تک به عنوان بازوی نوآوری باز 
گروه مالی اقتصاد نوین، ماموریت اتصال تیم های نوآور به 
شرکت های این مجموعه را داراست و رویدادهای نوین کمپ 
نیز در همین راســتا به عنوان فرایندی برای تسهیل این 
اتصال توسط نوین تک طراحی شده اند. در این فرآیند الزم 
اســت ابتدا حوزه و نیازهای مورد نظر توسط شرکت های 
عالقمند در گروه مالی اقتصاد نوین مشخص شود؛ سپس 
در فرآیند فراخوان رویداد به افراد و تیم های فعال این زمینه 
اطالع رسانی می شود. پس از جذب مخاطبین، فرآیندهای 

همسوسازی، آماده سازی و پیاده سازی اجرا خواهد شد.
همسوسازی: در این مرحله الزم است افراد و تیم های 

نوآور به طور کامل با فضای صنعت مربوطه و شرکت های 
ذی نفع آشــنا شــوند و با انتقال تجربیات و آموزش های 
مربوطه، چشــم انداز درســتی از صنعت به آن ها منتقل 
شده و به سمتی هدایت شوند که طرح های آن ها همسو 
با استراتژی های نوآوری سازمان باشد.آماده سازی: پس 
از نهایی شدن طرح تیم، الزم است تا محصول مورد نظر 
آماده شود و فرآیند رویداد با انتقال آموزش های کاربردی 
API فنی و تخصصی و در اختیار قرار دادن زیرساخت ها و

های الزم به تیم ها به آن ها کمک خواهد کرد. همچنین 
وجود یک فرآیند نظارتی بر تیم ها برای کنترل پیشرفت و 
عملکرد آنها تا رسیدن به نقطه قابل قبول، ضروری است. 
مرحله آماده سازی محصول استارتاپ تا زمان مناسب برای 
شروع همکاری با ســازمان مربوطه، بسته به پیچیدگی 
محصول ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول انجامد 
و این مسیر می تواند درون برنامه شتابدهی سازمانی و با 

همکاری سازمان صورت گیرد.
پیاده سازی: در نهایت با رسیدن محصول استارتاپ به 
بلوغ مناسب از لحاظ عملکردی، کاربردپذیری و استقبال 
کاربران، تیم برای همکاری، ســرمایه گذاری و یا انتقال 
تکنولوژی معرفی خواهد شد و مرحله پیاده سازی اصلی 
آغاز می گردد.اولین رویداد نوین کمپ با محوریت حوزه 
تکنولوژی های مدیریت ثــروت )WealthTech( و با 
مشارکت مشاور ســرمایه گذاری تامین سرمایه نوین و 
با حمایت بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۸ دی ماه ســال 
جاری آغاز خواهد شد. مخاطبین این رویداد از یک طرف 
می توانند افراد و تیم های عالقمند به این فضا باشند که در 
این رویداد می توانند شناخت خود را با مدیریت سرمایه 
افزایش دهند، با چالش ها و فرصت های آن آشنا شوند و با 
دریافت آموزش های الزم ایده خود را برای ایجاد نوآوری در 
آن شکل دهند. از سوی دیگر مخاطبین رویداد می توانند 
تیم هایی باشند که مدتیست در این حوزه فعالیت داشته و 
برای پیشبرد کار خود نیازمند زیرساخت، داده، همکاری با 
شرکت های مربوطه و یا جذب سرمایه هستند.در افتتاحیه 
رویداد به بیان چالش ها و فرصت های حوزه مدیریت ثروت 
پرداخته شده و موقعیت های همکاری با گروه مالی اقتصاد 
نوین و به ویژه شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه 
نوین بیان خواهد شد. در ادامه کارگاه های رویداد از تاریخ 
۲ بهمن ماه آغاز شــده و در بیش از ۲۰ کارگاه به آموزش 

مباحث مخلف مورد نیاز برای ایجــاد نوآوری در این فضا 
پرداخته خواهد شد. کارگاه ها در سه بخش

۱( بازار سرمایه و سرمایه گذاری
۲( نوآوری و توسعه کسب و کار و

۳( بررســی چالش هــای فنــی در ایجــاد راهکارهای 
تکنولوژیکی

برگزار می شود که به مدت سه هفته در روزهای چهارشنبه، 
پنجشنبه و جمعه خواهد بود. مدرســین این کارگاه ها 
از شرکت مشــاور سرمایه گذاری تامین ســرمایه نوین، 
شــتابدهنده نوین تک و مرکز نوآوری دانشــگاه تهران 
)کارولوکس( انتخاب شــده اند تا بتوانند تجربیات خود 
را در زمینه های مربوطه به تیم ها و افراد شــرکت کننده 
منتقل کنند؛ همچنین افراد امــکان دریافت زمان های 
مشاوره با مدرسین را خواهند داشــت.ایجاد بسیاری از 
ســرویس های جدید نیازمند داده تاریخی و آنیست. از 
این رو در این رویــداد با همکاری شــرکت های فرابوم، 
فینوتک، نوآوران امین، اکســیر و کوانت ون، APIهای 
حوزه هــای بانکی، بازار ســرمایه و رمزارزهــا در اختیار 
شــرکت کنندگان قرار خواهد گرفت؛ همچنین محیط 
تست توسط فرابوم، ماشین مجازی نوآوران امین و پلتفرم 
کوانت کن فراهم شده اســت تا شرکت کنندگان بتوانند 
الگوریتم ها و محصوالت خود را ایجــاد و آزمایش کنند.
همچنین برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بر روی تیم ها 
عالوه بر گروه مالی اقتصاد نوین، صندوق سرمایه گذاری 
پرشیا و صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت ستارگان 
به عنوان ســرمایه گذار در این رویداد حضــور دارند و تا 
سقف ۲۰ میلیارد تومان امکان ســرمایه گذاری بر روی 
تیم های خروجی این فرآیند از طریق این مجموعه ها وجود 
دارد.افراد و تیم های شرکت کننده از زمان شروع رویداد 
می توانند با اســتفاده از آموزش ها و مشاوره های موجود 
طرح های خود را آماده و اصالح و همچنین با استفاده از 
زیرساخت های موجود آن ها را پیاده سازی و تست کنند. 
پس از گذشت ۳ هفته از کارگاه ها یعنی پس از ۱۷ بهمن 
ماه، جلسات بررسی نهایی تیم ها برگزار خواهد شد؛ بعد 
از برگزاری جلسات بررســی نهایی، بسته به آمادگی تیم 
و محصولش نحوه ادامه همکاری با اســتارتاپ مشخص 

می شود که به سه صورت زیر خواهد بود:
۱( ادامه همکاری از طریق شتابدهنده نوین تک و ورود به 

دوره شتابدهی و سرمایه گذاری اولیه
۲( تعیین بازه زمانی مشخص برای استارتاپ در راستای 
رسیدن به اهداف تعیین شده، و پس از آن سرمایه گذاری و 

اتصال به گروه مالی اقتصاد نوین
۳( اتصال استارتاپ در صورت بلوغ و آمادگی به گروه مالی 
اقتصاد نوین و سرمایه گذاری تا سقف ۲۰ میلیارد تومان 
توسط صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت ستارگان، 

صندوق سرمایه گذاری پرشیا و گروه مالی اقتصاد نوین.
عالقه مندان به شرکت در رویداد می توانند از طریق سایت 
شــتابدهنده نوین تک به آدرس Novin.tech ثبت نام 

کنند.
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