
قیمت نفت پس از بن بست مذاکرات روز دوشنبه 
وزیران اوپک پالس درباره سطح تولید فوریه و در 
بحبوحه نگرانیها نســبت به دورنمای تقاضا برای 
سوخت، در معامالت روز سه شنبه با کاهش روبرو 
شد. به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویل در مارس ۱۲ سنت معادل ۰.۲ درصد 
کاهش یافت و به ۵۰ دالر و ۹۷ سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در فوریه شش سنت معادل ۰.۱ 
درصد کاهش یافت و به ۴۷ دالر و ۵۶ سنت در هر 

بشکه رسید.
هر دو شاخص روز دوشــنبه پس از این که اوپک و 
متحدانش موفق نشــدند درباره سطح تولید نفت 
در فوریه به توافق برسند، بیش از یک درصد سقوط 
کردند. عربستان سعودی با اشاره به قرنطینه های 

جدید، با درخواست روسیه برای تولید باالتر مخالفت 
کرد. به گفته منابع آگاه، اکثر اعضای اوپک پالس از 
جمله عربستان ســعودی با افزایش تولید نفت در 
فوریه مخالفت کردند در حالی که روسیه حداکثر 
افزایش تولید مجاز تحت توافق این گروه را پیشنهاد 
کرد. مذاکرات اوپک پالس روز سه شنبه ازسرگرفته 

می شود.
اوپک پالس در دســامبر تصمیم گرفت به جای 
افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در ژانویه، 
تولیدش را تنها ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد 
اما برخی از اعضا با توجه به افزایش شیوع ویروس 
کرونا و ضعیف شدن روند بهبود تقاضا برای نفت، 

ضرورت افزایش بیشتر تولید را زیر سوال برده اند.
به گفته لوییس دیکسون، تحلیلگر بازارهای نفت در 
شرکت ریستاد انرژی، بن بست اخیر میان اعضای 

اوپک پالس عامل روند نزولی اخیر قیمتهای نفت 
بوده اما عامل مهمتر ابهام در خصوص تاثیر ویروس 
جهش یافته جدید کرونا روی فعالیت اقتصادی و 
سفر است. انگلیس در پی شیوع نوع جهش یافته 
ویروس کرونا و افزایش موارد ابتال، روز دوشنبه وارد 

یک قرنطینه سراسری جدید شد.
موسسه فیچ سولوشنز در این باره گفت: رشد تقاضا 
برای نفت در کوتاه مدت به دلیل شیوع کووید ۱۹ 
در آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه راکد شده و 
احتماال در چند ماه آینده کاهش عمیقتری پیدا 
خواهد کرد. این موسسه میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت در ســال ۲۰۲۱ را ۵۳ دالر پیش بینی 
می کند. بر اســاس گزارش رویترز، عامل دیگری 
که مورد توجه بازار قرار گرفت، توقیف یک نفتکش 

کره جنوبی توسط ایران در آبهای خلیج فارس بود.

تعطیلیهای اینترنت به هند ۲.۸ میلیارد دالر ضرر 
زد و این کشــور را در صدر فهرست ۲۱ کشوری 
قرار داد که دسترسی شهروندانشان به وب را در 

سال ۲۰۲۰ محدود کردند.
به گزارش ایســنا، هند که دومین کانون بزرگ 
آلودگی به ویروس کرونا در جهان است، در چهار 
میلیارد دالر ضرر جهانی ناشــی از محدودیتهای 
اینترنت در سال ۲۰۲۰ سه چهارم سهم داشت. 
طبق گزارش گــروه تحقیقــات امنیتی و حریم 
خصوصی انگلیســی Top۱۰VPN، ضرر این 
کشور در مقایسه با ســال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر 
افزایش داشــت. برخی از کشــورها که در زمینه 
محدودیت دسترسی به اینترنت یا سانسور محتوا 
معروف هســتند مانند چین و کره شــمالی در 
این گزارش گنجانده نشــدند زیــرا محققان به 

اطالعات عمومی و مســتند درباره تعطیلیهای 
اینترنت و شبکه های اجتماعی اتکا کردند. طبق 
گزارش "هزینه جهانی تعطیلی اینترنت"، هند با 
۸۹۲۷ ساعت قطعی یا محدود کردن پهنای باند، 
اســتفاده از اینترنت را بیش از هر کشور دیگری 
در جهان محــدود کــرد و محدودیتهایی که در 
ســال ۲۰۱۹ وضع کرده بود، در سال ۲۰۲۰ هم 
ادامه پیدا کردند. محدودیتهــای پهنای باند در 
کشمیر که ایالت مسلمان نشین این کشور است، 
باعث محدودیت دسترسی پزشکان، بازرگانان و 
مدارس شد. هزینه تعطیلی اینترنت با استفاده از 
شاخصهای گروههایی نظیر بانک جهانی، اتحادیه 
بین المللی مخابــرات )ITU( و مرکز قانون آزاد 
نرم افزار مســتقر در دهلی محاسبه شده است و 
تعطیلیهای شبکه اجتماعی هم در این محاسبات 

مد نظر قرار گرفتــه اند. پس از هنــد، بالروس 
بدترین ضرر اقتصادی را از تعطیلیهای اینترنت در 
پی انتخابات ریاست جمهوری جنجالی متحمل 
شــد و ۳۳۶.۴ میلیون دالر از قطعی ۲۱۸ ساعته 
اینترنت برای ۷.۹ میلیون نفر ضرر کرد. در مدت 
این محدودیتها، تقاضا برای ابزارهای VPN در 
بالروس ۶۵۰ درصد افزایش یافت. گفته می شود 
میانمار قطعی اینترنت و محدودیت دسترسی به 
پهنای باند به مدت ۵۱۶۰ ساعت در سال ۲۰۲۰ 
داشت. یمن هم با ۹۱۲ ساعت اختالالت اینترنتی 
۲۳۷ میلیون دالر ضرر کرد. مدت زمان اختالالت 
اینترنتی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۲۷ هزار و ۱۶۵ 
ساعت رسید که ۴۹ درصد باالتر از سال ۲۰۱۹ بود 
و ۲۶۸ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دارد. حدود 

۴۲ درصد از قطعیها از سوی دولتها اعمال شدند.

همه شــاخص های مهم وال اســتریت ریزش کردنــد. به گزارش 
بلومبرگ، کابوس بازگشــت مجدد قرنطینه های ســختگیرانه در 
جهان باعث نگرانی جدی معامله گران شــده اســت و اوج گیری 
مجدد کرونا در نقاط مختلف و جهش هــای جدید آن بدان معنی 
خواهد بود که این ویــروس که بر همه وقایع ســال ۲۰۲۰ اثرگذار 
بود، در سال ۲۰۲۱ نیز کماکان خبرســاز خواهد بود. در بسیاری از 
نقاط جهان شکار زیادی از شاغلین کار خود را از دست داده اند و یا با 
کاهش جدی درآمدهای خود مواجه شده اند و پیش بینی می شود 
روند نزولی در مصارف خانوار و افزایش پس اندازها ادامه یابد که هر 
دو به معنای ورود کمتر جریان نقدی به اقتصاد خواهد بود. در آلمان 
مجموع پس اندازهای خانوار این کشــور در سال ۲۰۲۰ حدود ۷.۱ 
تریلیون یورو بوده که نسبت به ســال قبل بیش از ۶ درصد افزایش 
 یافته اســت. آلمانی ها به طور متوســط ۱۷ درصد درآمد خود را 
پس انداز کرده اند.  شیوع کرونا باز هم خبرساز شده و شهرهایی نظیر 
پکن در چین و ملبورن در اســترالیا که برای مدت ها مورد ابتالی 
جدیدی را ثبت نکرده بودند از مشاهده موارد جدید ابتال به کرونا خبر 
داده اند. چین همچنین از مشاهده موارد ابتال به کرونا انگلیسی در این 
کشور خبر داده است و در سنگاپور و ایالت کالیفرنیا، شیب نزولی ابتال 
مجددا صعودی شده است. در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا کند به 
احتمال زیاد شاهد اعمال مجدد محدودیت ها در فعالیت های تجاری 
به میزان گسترده در نقاط مختلف جهان خواهیم بود که این مساله 
تاثیر منفی قابل توجهی روی رشد اقتصادی سال آینده خواهد داشت. 
وزارت خزانه داری آمریکا با صدور یک دســتورالعمل اجرایی اعالم 

کرده است اتباع آمریکایی حق سرمایه گذاری یا معامله سهام شرکت 
های چینی که از سوی این وزارت خانه متهم به همکاری با ارتش چین 
هستند را نخواهند داشت. واشــنگتن تاکنون اسامی ده ها شرکت 
چینی را در فهرست سیاه خود قرار داده و طبق آنچه مایک پمپیو- وزیر 
خارجه این کشور گفته اســت، هدف از این اقدام این خواهد بود که 
اطمینان حاصل شود از سرمایه آمریکایی در راه تقویت و مدرن سازی 
ارتش چین، سرویس اطالعاتی این کشور و نهادهای امنیتی چینی 
استفاده نخواهد شد.  در شرایطی که روند واکسیناسیون در بیشتر 
مناطق جهان آغاز شده است، اصلی ترین سوال پیش روی معامله 
گران این است که واکسن های کنونی تا چه میزان اثربخش خواهند 
بود و ایا ویروس کرونا همانند آن چه در انگلیس و آفریقا اتفاق افتاد، 
توانایی جهش های دیگری را دارد که کار مبارزه با آن را دشوار سازد یا 
خیر. در روزهای اخیر شرکت های داروسازی کانون اصلی توجه معامله 
گران در بازارهای بورس بوده اند و بار بخش بزرگی از تعیین سمت 

وسوی شاخص ها بر روی دوش آن ها بوده است. 
همزمان با شــیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در جهان، بسیاری 
از کشــورها از جمله اندونزی و تایوان کلیه پروازهــای خارجی را تا 
اطالع ثانوی به حال تعلیق درآورده اند. در برخی از دیگر کشورها نیز 
محدودیت های پرواز خارجی بیشتر و مدت زمان قرنطینه مسافران 
ورودی افزایش پیدا کرده است. با وجود مشاهده کرونای انگلیسی در 

برخی از نقط جهان، معامله گران امیدوارند روند واکسیناسیون گروه 
های حساس و کادر درمان از تلفات این ویروس که شمار قربانیان آن در 
حال نزدیک شدن به دو میلیون نفر هستند، بکاهد و روند بازگشت به 
شرایط قبل از آغاز بحران را تسریع سازد.  سرانجام پس از گذشت چهار 
سال از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، لندن و بروکسل بر 
سر جزییات روابط آینده خود به توافقات اولیه دست پیدا کردند. بدین 
ترتیب ریسک برگزیت بدون توافق تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است 
هر چند هنوز احتمال بروز اختالفاتی بر سر جزییات توافق وجود دارد. 
بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس و اورسال فون در لین- رییس 
کمیسیون اروپا پس از دیدار با یکدیگر در کنفرانسی خبری حضور یافته 
و اعالم کرده اند این توافق به نفع هر دو طرف خواهد بود و همکاری 
نزدیک دو طرف ادامه می یابد. این توافق برای اجرایی شدن نیازمند 

تصویب در پارلمان اروپا و مجلس انگلیس خواهد بود. 
تاکنون بیش از ۸۵ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۵ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۵۶۵ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۳۶۰ هزار و ۳۶۴ نفر، برزیل با ۱۹۶ هزار و ۱۳۶ نفر، هند 
با ۱۴۹ هزار و ۸۶۰ نفر، مکزیک با ۱۲۷ هزار و ۲۱۳ نفر و ایتالیا با ۷۵ 
هزار و ۶۸۰ نفر بوده است. کریس گافنی- تحلیلگر ارشد بازار سرمایه 
در موسسه تی آی بنک  - گفت: تزریق نقدینگی جدید به بازارها در 

قالب بسته های حمایتی جدید در شماری از کشورها باعث می شود 
تا معامله گران با خیال آسوده تری وقایع آینده را دنبال کنند. سال 
۲۰۲۰ یک سال معمولی نبود و روند معامالت بازار نشان می دهد که با 
توجه به ریسک های سال ۲۰۲۰ بازارها هنوز قادر به ادامه مسیر بدون 
حمایت های سیاست گذاران نیستند. نوسانات بازار در ماه های اخیر 

زیاد بوده است و بازگشت آرامش نیازمند زمان خواهد بود. 

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها ریزشــی بودند تا جایی که هر سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح پایینتری از روز قبل خود بسته شدند. 
شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۷۶ درصد کاهش نسبت 
به روز قبل و در سطح ۳۰ هزار و  ۶۸.۰۲ واحد بسته شد. شاخص »اس 
اند پی ۵۰۰« با ۲.۰۹ درصد ریزش تا سطح ۳۶۷۷.۵۴ واحدی پایین 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 

۱.۸۶ درصد کاهش در سطح ۱۲ هزار و ۶۴۸.۳۳ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۱.۷۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۵۷۱.۸۸ 
واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 

صعود ۰.۰۶ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار و ۷۲۶.۷۴ واحدی 
به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با جهش 
۰.۶۸ درصدی در سطح ۵۵۸۸.۹۶ واحد بسته شد. در مادرید شاخص 

"ایبکس ۳۵" ۰.۳۲ درصد باال رفت و به ۸۰۹۹.۲۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد مختلفی داشتند؛ تا 
جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۶۸ 
درصدی تا ســطح ۲۷ هزار و ۲۵۸.۳۸ واحدی پایین رفت. شاخص 
"هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۸۹ درصد باال رفت و در سطح 
۲۷ هزار و ۴۷۲.۸۲ واحد بسته شــد. در چین شاخص "شانگهای  
کامپوزیت" صعود ۱.۰۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۲۶۷.۷۱ 
واحد بسته شد. در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" 
بورس سیدنی با ۱.۴۷ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۶۶۸۴.۲۵  
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 نزولی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۷۷ درصد ریزش به ۴۷.۶۶ دالر رسید و نفت 
خام برنت دریای شمال با کاهش ۱.۱۳ درصدی به ازای ۵۱.۱۱ دالر 

در هر بشکه مبادله شد.

قیمت طال پس از این که روز گذشته به باالترین حد در هشت 
هفته اخیر صعود کرد، در معامالت روز سه شنبه در پی توقف 

افت ارزش دالر، اندکی کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۲ 

درصد افزایش، به ۱۹۳۸ دالر و ۱۱ سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۳ درصد کاهش، 
به ۱۹۴۱ دالر و ۴۰ سنت رســید. بهای معامالت این بازار روز 
دوشنبه با ۲.۷ درصد افزایش، در ۱۹۴۶ دالر و ۶۰ سنت بسته 

شده بود. مارگارت یانگ، استراتژیست دیلی فارکس در این باره 
گفت: دالر که به پایین ترین رکورد دو ســال اخیر نزول کرده 
بود، شب گذشته اندکی بهبود یافت و این موضوع روی قیمت 
معامالت طال تاثیر گذاشته اســت. صعود طال در روز دوشنبه 
عمدتا تحت تاثیر پیش بینی پیــروزی دموکراتها در انتخابات 
سنا بود بنابراین روز جاری اندکی سودگیری در بازار مشاهده 
می شود. قیمت طال روز دوشنبه تحت تاثیر نزول ارزش دالر به 
پایینترین سطح از آوریل سال ۲۰۱۸ تاکنون حداکثر ۲.۵ درصد 

صعود کرده بود اما از آن زمان ارز آمریکا بهبود پیدا کرده است. 
انتخابات در جورجیا مشخص خواهد کرد کدام حزب اکثریت 
کرسیهای سنا را در دست خواهد داشت. پیروزی دموکراتها برای 
جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا پیشبرد سیاستهایی 
مانند افزایــش تدابیر محرک مالی را راحتتــر خواهد کرد. در 
این بین انگلیس برای مهار افزایش شیوع موارد ابتال به کووید 
۱۹ وارد قرنطینه ملی جدیدی شد و نیویورک نخستین مورد 
ابتال به ویروس جهش یافته کرونا که نخستین بار در انگلیس 

شناسایی شد را گزارش کرد. فعاالن بازار اکنون منتظر گزارش 
نشست دسامبر بانک مرکزی آمریکا هستند که روز چهارشنبه 
منتشر می شود و انتظار می رود این گزارش نشان دهد با ادامه 
تالش برای بهبود اقتصادی، سیاســتهای ایــن بانک مرکزی 
تســهیلی خواهد ماند. به گفته یانگ، با توجه به شتاب گرفتن 
بحران ویروس کرونا در آمریکا، بانک مرکزی این کشور احتماال 
به تدابیر محرک پولی بیشتر و تمدید مدت اجرای نرخهای بهره 
فوق العاده اندک اشاره خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، طال 

پناهگاه امن دارایی در برابر تورم و کاهش ارزش پول است و از 
اقدامات محرک مالی و پولی گسترده برای مقابله با پیامدهای 
اقتصادی همه گیری کووید ۱۹ ســود می برد. در بازار ســایر 
فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری تغییر چندانی 
نداشت و در ۲۷ دالر و ۲۲ سنت ایستاد. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۰۶۳ دالر و ۱۲ سنت 
رسید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد کاهش، 

۲۳۶۰ دالر و ۶۸ سنت معامله شد.

هند رکورددار ضرر اقتصادی از قطعی اینترنت شدعقبگرد نفت در پی بن بست مذاکرات اوپک پالس

بورس وال استریت ریخت

روند صعودی طالی جهانی معکوس شد
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وزیر بهداشت:

افت ۲۴ هزار واحدی 
شاخص بورس 

 اولین مورد کرونای 
جهش یافته در ایران کشف شد

واریز پیش 
پرداخت ۱۶.۸ 
میلیون دوز 
واکسن کواکس 

همتی اعالم کرد

 هیچ سرمایه گذاری 
در کشور 
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ناامنی کند
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

پالس مجلس 
برای گرانی دالر

مالیات ستانی سازوکار 
مناسبی ندارد

قیمت دالر در حالی در بازار 
داخلی حرکتــی صعودی 
را تجربه کرده کــه ارزش 
شاخص دالر در جهان ۷ تا 
۱۰ درصد در برابر ارزهای دیگر کاهش یافته است.  
دلیل این افزایش قیمت به پالس مجلس به این بازار 
بازمی گردد. مجلس می خواهد قیمت ارز را بیش از 
۴ برابر کند که طبیعی است قیمت دالر در بازار آزاد 
هم باال رود. مجلس این پالس را می دهد که ما قرار 

است قیمت دالر را...

  احسان سلطانی، اقتصاددان

 فربد زاوه، کارشناس خودرو
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درآمد 2 هزار میلیاردی 
دولت از مالیات 

خودروهای لوکس

 تورم نقطه به نقطه 
تا پایان سال به 

۴۵ درصد می رسد

قیمت دالر در بازار آزاد به 26.050 و در صرافی ملی به 25.900 تومان رسید

دالر در سودای مرزشکنی
صفحه۴
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روند کند  پرداخت وام  اجاره
    سرپیچی   از   نرخ  دستوری   اجاره  بها
افزایش   6/8   درصدی   اجاره  بها   در   پاییز   99

مستاجران   نگران   افزایش   اجاره  بها   در فصل   زمستان   هستند

دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی از 
محل امالک و خودرو های گران قیمت را پیش بینی 
کرده است. این در حالی است که مالیات ستانی از 
خودروهــای لوکس و امالک موضوعی اســت که 
در بودجه امســال نیز به قانون تبدیل شد، اما پس 
از گذشــت بیش از ۹ ماه از سال ۹۹ هنوز آیین نامه 
اجرایی آن در دولت تایید نشــده است. در بودجه 
سال ۹۹ به منظور افزایش سطح درآمدهای مالیاتی و 
برقراری عدالت اجتماعی دریافت مالیات از خانه ها و 
خودروهای لوکس تصویب شد.غالمرضا تاجگردون 
رئیس وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفته 
بود: کسری بودجه دولت زیر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 

است می توان با مولد سازی...

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی 
کرد تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ 
درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررسی 
اقتصاد ایران در ســال ۹۹ پرداخت. در این گزارش 
آمده است: چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان سال 
۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر عوامل 
متعددی قرار دارد که مهم ترین آنها به طور خالصه 
به شرح زیر است: رشــد نقدینگی مهم ترین عامل 
بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین 
عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار 

آن، انتظارات تورمی باال ناشی...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
 هیچ سرمایه گذاری در کشور 

نباید احساس ناامنی کند
رییس جمهوری گفت: هیچ سرمایه گذاری که به طور 
قانونی در کشور فعالیت می کند، نباید احساس ناامنی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.حسن روحانی روز سه 
شنبه در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور 
از مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن 
اســت، گفت: از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه از 
کشور و تشویق جذب ســرمایه از خارج کشور، دو گام 
اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.

رییس جمهوری امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش 
خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند 
و افزود: هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور 
سرمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت خود 
در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی کند. روحانی هدف دشــمن را از تحریم ها، 
جلوگیری از سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و 
پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت: دولت همواره تالش 
کرده با حذف و اصالح قوانین و مقررات دست و پا گیر و 
اصالح بروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم 
و از این طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف 
جهش تولید و ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی را 
محقق کند.رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت انجام 
صحیح وظایف و ماموریت های وزارتخانه های مرتبط 
با حوزه سرمایه گذاری اظهار داشت: باید با ایجاد مشوق 
های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین 
شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی 
را در کشور سرعت و توســعه بخشید.وی با بیان اینکه 
ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین 
و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: دولت از آن 
دسته از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در حوزه 
اقتصاد مولد ســرمایه گذاری انجام می دهند به شکل 
ویژه حمایت کرده و مشوق هایی را برای سرمایه گذاران 
و اطمینان از امنیت و ســودآوری سرمایه آنان در نظر 

گرفته است. 

رونمایی از  نماد هنری یادمان شهید 
حاج قاسم ســلیمانی در مجتمع 

صنعتی چادرملو    
  به گزارش روابط عمومی 
چادرملو این اثر خالقانه با 
ابتکار یکی از هنرمندان 
شهرستان اردکان بصورت 
ترام خطی ) سایه روشن( 
با اســتفاده از ورق های 
فلزی طراحی و توســط 
صنعتگران مجتمع به مساحت ۱۲۰ متربع ساخته و در 
ورودی این مجتمع نصب گردید.  بر اساس همین گزارش 
در مراسم پرده برداری از این نماد یادمان . مهندس ناصر 
تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیر شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با تجلیل از خدمات فراموش ناشدنی 
شهید حاج قاسم ســلیمانی در ایجاد امنیت منطقه و 
مقابله با دشمنان اسالم و انقالب گفت: شهید سلیمانی 
شیر روز و عارف شب بود و همین امر راز ماندگاری یاد و 
نام آن شهید در قلب هاست . وی افزود :حاج قاسم و دیگر 
سرداران و خادمان که در راه حفظ ارمانهای مقدس این 
نظام جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند پیام مقاومت 
و ایســتادگی به ما آموختند و تکلیف امروز ما بعنوان 
فعاالن بخش تولید و صنعت تالش در جهت استقالل و 
امنیت اقتصادی و در عین حال توجه به ترویج فرهنگ 

ایثار و مقاومت است .

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
مالک رقابت بانک ها در آینده میزان 

ارائه خدمات غیرحضوری است
 مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران با بیان 
اینکه تحوالت حوزه بالک چین در دنیا، وضعیت 
بانکداری را تحت تاثیر قرار داده اســت، گفت: در 
آینده مالک رقابت بانک ها به جای نرخ سود، سطح 
خدمات غیر حضوری خواهد بود.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح 
آبادی در هفتمین جلســه مجازی اتاق فکر بانک 
توسعه صادرات ایران ، افزود: از میان خدمات ارزی، 
ریالی و اعتباری که از سوی بانک ها ارائه می شود، 
خدمات ریالی بیشترین توجه را به خود معطوف 
کرده و الزم اســت در این زمینه باالترین کیفیت 
خدمات غیر حضوری به مشتریان ارائه شود.وی 
از مدیریت فاوا بانک توسعه صادرات ایران خواست 
با همکاری امورشعب بانک توسعه صادرات ایران، 
راهکارهای انتقال خدمات ارزی بانک بر بســتر 
الکترونیکی را بررسی و ارائه خدمات غیر حضوری 

در این زمینه را ارتقا دهند.

خبر

ِويژه

بانک ها

حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
کاالی اساسی و نرخ ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومانی تسعیر درآمد 
ارزی دولت با نظر کمیسیون 
تلفیق مجلس، در شــرایطی 
انجام شــده که مواضع دولت به نوعی تائید کننده این 
مصوبه نیســت؛ جایی که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را 
منطبق با نرخ کارشناسی بانک مرکزی ندانسته و تاکید 
دارد هر گونه حذف ارز ترجیحی و اعمال نرخ باالتر باید 
با این ضمانت همراه باشد که آثار مثبت بیشتر و منفی 
کمتری نســبت به روال فعلی دارد و از سویی سازوکار 
برگشت منابع به مردم مشخص و اثر گذاری آن تضمین 
شده باشــد، آنگاه در صورت تائید نهایی از آن تمکین 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به بــازار ارزی ایران آمــده و از زمانی که تمامی 
کاالهای وارداتی را شامل شد تا اکنون که به دلیل رانت باال 
و عدم توجیه پذیری آن برای کل واردات به تدریج لیست 
محدودتر و به پنج قلم کاالی اساسی به همراه بخشی از 
دارو و تجهرات پزشکی رسیده است، بارها بحث حذف 
کلی آن حتی از همین چند مورد باقی مانده نیز مطرح 
بوده است، در این رابطه تاکید بر عدم دسترسی مردم به 
کاالهای تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ است. اما دولت به هر 
دلیلی که از جمله آن را مالحظاتی در مورد تبعات ناشی  از 
این حذف و آثار منفی آن داشته دست به حذف نزده و به 
نوعی تصمیم گیری در این مورد را به انجام بررسی و اقدام 

در مجلس واگذار کرده است.

۸ میلیارد دالر برای کاالی اساسی ولی با اما و 
اگرهای  یک تبصره

از زمان ارائه الیحه بودجه ســال۱۴۰۰  نیز ماجرای ارزی 
دولت در سال آینده مورد توجه بود و بحث هایی در مورد 
اقدام دولت برای حذف نرخ ترجیحی مطرح شد، این در 
حالی بود که نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت)فروش نفت( از 
۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان افزایش 
یافت ولی نرخ مربوط به واردات کاالی اساسی ۴۲۰۰ تومان 
باقی ماند، با این حال  پیش بینی هایی در مورد تغییر نرخ 
وجود داشــت؛ به طوری که در جزء )۴( بند )ب( تبصره 
)۱(، آمده بود که "در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد 
استفاده در این قانون به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی 
)ETS(، به دولت اجازه داده  می شــود منابع وصولی را به 
ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره 
)۵( این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره 
۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره )۹( قانون صرف 
معیشت و سالمت مردم می شــود. اعالم سازمان برنامه و 
بودجه از این حکایت داشت که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف نشده 
و از درآمد ارزی  کسب شده در سال آینده هشت میلیارد 
دالر برای کاالهای اساسی اختصاص پیدا می کند که از این 
رقم ۶ میلیارد تومان برای کاالهــا و نهاده های دامی و دو 
میلیارد دالر برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی 

خواهد بود. در عین حال کــه تصمیم گیری در این رابطه 
منوط به بررسی های مجلس شد.

تلفیق نرخ ها را یکی کرد
 آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده 
نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه 
سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ کاالهای اساسی 
حذف و تامین ارز این کاالها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
انجام شــود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر 
ارز در بودجه حذف  و نرخ محاســباتی درآمدهای ارزی 
دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ مصوبه ای 
که تلفیق تاکید دارد با آن مصوبهجلوی ارز رانتی گرفته 
می شود، با واکنش های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی 
کارشناسان و البته مســئوالن دولت  همراه بوده است.

در همین رابطه  مژگان خانلو-ســخنگوی ستاد بودجه 
۱۴۰۰ - در گفت و گویی با ایسنا، جریان اخیر مصوبات 
کمیســیون تلفیق مجلس ابعاد تغییرات برای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان کاالی اساســی و نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان 
تسعیر درآمد ارزی دولت و اعمال  نرخ جایگزین ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ تومان  را تشریح کرد.  نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ را از بانک 
مرکزی استعالم گرفتیم و کارشناسی شده استوی با اشاره 
به روند تعیین نرخ ارز در الیحه بودجه گفت که اساســا 
الیحه بودجه تعیین کننده نرخ ارز بازار نیست و نرخ بازار 
برآیند سیاســت های پولی بانک مرکزی و مهم تر از همه 
برآیند میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار است.خانلو با بیان 
اینکه نرخ ارزی که در الیحه بودجه قرار می گیرد مبنای 
محاسباتی درآمد ارزی دولت است گفت: براین اساس در 
زمان تنظیم الیحه بودجه ۱۴۰۰ دولت از رئیس کل بانک 
مرکزی درمورد پیش بینی نرخ ارز برای تسعیر درآمد ارزی 
دولت  استعالم گرفت و ایشان نرخ  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
را اعالم کردند که در نهایت نرخ محاسباتی دولت در الیحه 
بودجه قرار گرفت.رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز 
منابع سازمان برنامه و بودجه، توضیحات بیشتری ارائه کرد 
و افزود: نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان نه نرخ بازار است نه نرخ  

سامانه ارزی، بلکه نرخ محاسباتی بودجه و نرخ میانگین 
ارز ۴۲۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان متناسب با میزان 
مصارف ارزی دولت اســت به این معنی که بانک مرکزی 
درآمد ارزی دولت را با چه نرخی تسعیر و در اختیار آن قرار 
می دهد که کمترین آثار را روی پایه پولی، بازار و انتظارات 

تورمی جامعه داشته باشد.

توافق برای افزایش عرضه نه افزایش قیمت
وی همچنین با اشــاره بــه موضع اخیر رئیــس کل بانک 
مرکزی در مورد تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تســعیر 
ارز به ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومان گفت: به طور حتم مناســب 
است که در کنار سیاســت های مالی تالش شود عرضه ارز 
افزایش یابد  که بتوان به نرخ مناســب بازار دســت یافت، 
بنابراین اگر آقای همتی گفتند که به این روش عمل کنیم 
 منظورشان این است که بازار را باید به نوعی تنظیم کرد که

 نرخ ارز مناسب داشته باشد.

اصرار دولت بررســی نحوه توزیع کاالی 
اساسی و ایرادات وارده در این باره است

خانلو با بیان اینکه در تغییر نرخ ۴۲۰۰ تومان، آنچه برای 
دولت بسیار مهم است ســازوکار جبران آثار قیمتی آن 
است افزود: درست اســت که گفته می شود کاالها با با 
نرخ های دیگر وارد کشور می شــود، اما کاالی اساسی 
با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد می شــود و اگر به هر دلیلی در 
مکانیزم توزیع اشکال پیش می آید که موجب می شود 
قیمت ها متفاوت از منشا مدنظر، دست مصرف کننده 
برسد به ایراد در راهکار توزیع بر می گردد و اگرنه مبنای 
محاسباتی قیمت تمام شده  کاال ارز ۴۲۰۰ تومان بوده 
است.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه تاکید 
کرد که همچنان دولت اصرار دارد در مورد بخشی از دارو، 
تجهیزات پزشکی و کاالهای اساسی شامل پنج قلم  که 
فعال مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند باید راهکارهای 
جبران آثار قیمتی آن  برای مصرف کننده مورد بررسی 

دقیق قرار گیرد.

اگر اثر مثبت اصالح نرخ بیشتر باشد حتما 
تمکین می کنیم

خانلو با بیان اینکه تصمیمات اخذ شده در مورد ارز ۴۲۰۰ 
تومان در کمیسیون تلفیق فعال با بررسی بخش درآمدی بوده 
و در زمان ورود به  بخش هزینه ای حتما مجلس به جریان 
آثار این تصمیم ورود خواهد کرد گفت: بنابراین اگر در هنگام 
بررسی بخش هزینه ای محرز شد که اثر مثبت ناشی از اصالح 
نرخ ارز ترجیحی بیشتر از آثار ادامه آن با روند فعلی است و 
برایند بهتری خواهد داشت حتما دولت از آن تمکین خواهد 
کرد اما این باید مشخص شود که در زمان اصالح سازوکار، 
برگشت منابع و جبران آن برای مردم و مصرف کننده  قابل 
انجام و اثرگذار است، به عبارتی مستقیم به دست مصرف 
کنندگان و جامعه هدف برسد، از سویی محرز شود  که آثار 
مثبت اصالح بیشتر از آثار اجتماعی افزایش قیمت است.به 
گفته وی در هر صورت هر تصمیم کارشناسی شده ای که 
منجر به شفافیت بیشتر، حذف رانت و انحصار و تخصیص 
بهینه منابع شود قطعا به نفع تولید کننده و مصرف کننده 
خواهد بود.سحنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، یادآور شد که این 
مصوبات فعال در کمیسیون تلفیق است و باید به صحن علنی 
مجلس آمده، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هر 

تصمیمی به تائید شورای نگهبان برسد.

همتی نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ را نپذیرفت
اما بعد از مصوبه اخیر تلفیــق در مورد تغییر نرخ به ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که 
با توجه به شرایط موجود  رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان را به صالح اقتصاد نمی داند.وی تاکید 
کرده بود که بهتر است تالش مجموعه نظام بر صادرات 

بیشتر نفت که حق مردم ایران است باشد.

آثار غیر قابل پیش بینی
از ســویی ربیعی-ســخنگوی دولت - در واکنش به این 
موضوه با اشاره به اینکه مجلس با کاهش حجم صادرات 
نفت در بودجه، افزایش پیش بینی نرخ ارز در بازار، حذف 
حمایت از کاالهای اساسی افزایش درآمد ناشی از مالیات 
ارزش افزوده را مطرح کرده که  آثارغیر قابل پیش بینی 
ایجاد می کند گفته که از نظر دولت بایــد این درآمد به 
طور کامل به مصرف کننده برگشت داده شود.به گفته وی 
موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر 
درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت 
گرفت. بنابراین ممکن اســت در ظاهر این اقدام ناترازی 
بودجه ناشــی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس 
تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن در نقدینگی نمی 
توان نادیده گرفت.در هر صورت با توجه به مسایل مطرح 
شده در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تلفیق 
و مخالف هایی که در این رابطه وجود دارد، به نظر می رسد 
از بخش های پرچالش دولت و مجلــس در ادامه جریان 
بررسی الیحه بودجه باشد، این البته در دو سال اخیر نیز در 
زمان بررسی الیحه مطرح بوده و در نهایت حذف کلی ارز 

۴۲۰۰ تومان اتفاق نیفتاده بود.

مصوبه پرحاشیه تلفیق و مواضع دولت

شروط  تمکین از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان

افت ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس 
در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص 
کل درحالی بیش از ۲۴ هــزار واحد کاهش 
یافت اما شاخص کل با معیار هم وزن روندی 
صعودی داشت.به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس با ۲۴ هزار و ۲۷۲ واحد کاهش، رقم یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار واحد را ثبت کرد. درحالی 
که شاخص کل با معیار هم وزن با ۲۸۹۱ واحد 
افزایش به رقم ۴۶۵ هزار و ۳۷۳ واحد رسید.

معامله گــران امروز یک میلیــون معامله به 
ارزش ۱۰۴ هــزار و ۹۱۳ میلیارد ریال انجام 
دادند.ملی صنایع مس ایــران، فوالد مبارکه 
اصفهان، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، معدنی و 
صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین و بانک ملت نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.شــاخص کل فرابورس نیز با ۱۴۵ 
واحد کاهش، به رقم ۱۹ هــزار و ۳۸۸ واحد 
رسید.در این بازار ۷۵۵ هزار معامله به ارزش 
۶۷ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال انجام شد.سنگ 
اهن گهر زمین، پتروشیمی زاگرس، سرمایه 
گذاری صبا تامین، پتروشــیمی تندگویان، 
بانک دی، فوالد هرمزگان جنوب و ســرمایه 
گذاری مالی ســپهر صادرات نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس 

گذاشتند.

وزیر بهداشت:
 اولین مورد کرونای جهش یافته 

در ایران کشف شد 
وزیر بهداشــت گفت: متاســفانه اولین مورد 
کرونای پیشــرفته را در یــک هموطن پیدا 
کردیــم. وی در یکــی از بیمارســتان های 
خصوصی ما بستری بود.ســعید نمکی، وزیر 
بهداشــت گفت: بعد از تالش های بی وقفه 
همکاران ما مرگ ها دو قمی شــده اســت. 
امروز ۹۸مرگ کرونایی شــده اســت که در 
ایــن عرصه همگان همــکاری کــرده اند.او 
افزود: اولیــن مورد کرونایی انگلیســی را در 
یک هموطن کــه از انگلیس آمــده بود پیدا 
کردیم. در مراکز خصوصی بستری بود و تست 
کرونای او جهش یافته بود. البته االن حالش 
 خوب است. او با پی سی آر منفی وارد کشور

 شده است.

۵ میلیارد دالر ارز ترجیحی از 
پایه پولی تامین شد

مرکز پژوهش هــای مجلس اعــالم کرد در 
حالی کــه درآمدهای نفتــی دولت در هفت 
ماهه اول امسال کمتر از ۲ میلیارد دالر بوده، 
در حدود ۷ میلیــارد دالر ارز با نرخ ترجیحی 
بــرای کاالهــای اساســی اختصــاص داده 
شــد.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آستانه 
 تصویــب الیحه بودجــه ۱۴۰۰ را بررســی

 کرد.
در این گــزارش آمــده اســت در حالی که 
درآمدهــای نفتی دولــت در هفــت ماهه 
نخســت ســال کمتر از ۲ میلیارد دالر بوده، 
در حدود ۷ میلیــارد دالر ارز با نرخ ترجیحی 
برای کاالهای اساســی اختصاص داده شده 
اســت.مابه التفاوت این دو رقــم از صندوق 
توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده 
که بخش زیادی از آن به صورت مســتقیم یا 
 غیرمستقیم منجربه افزایش پایه پولی شده 

است.

اخبار
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مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی پیش 
بینی کرد تــورم نقطه به نقطه تا پایان ســال در 
حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ 

درصد قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی 
اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت. در این گزارش 
آمده است: چشم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان 
سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر 
عوامل متعددی قرار دارد که مهم ترین آنها به طور 

خالصه به شرح زیر است:

الف( انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی 
کســری بودجه و تغییرات پایــه پولی و 

نقدینگی
رشــد نقدینگــی مهم ترین عامــل بلندمدت و 
سیاســتی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل 

کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم اســت. در کنار 
آن، انتظارات تورمی باال ناشــی از کسری بودجه 
با افزایش نــرخ ارز، مهم ترین کانالی اســت که 
هریک ریال پایــه پولی و نقدینگــی جدید را با 
شدت بیشتری به تورم تبدیل می کند. زمانی که 
انتظارات تورمی باالست، حساب های بلندمدت 
بانکی تبدیل به حساب دیداری )جاری( شده و 
به ســمت بازارهای دارایی و کاالهای بادوام و در 
نهایت کاالهای مصرفی حرکــت خواهند کرد. 
بنابراین توصیــه اکید به سیاســتگذار، کنترل 
انتظارات تورمــی و کاهش منابع در دســترس 
برای تقاضای ســفته بازی در بازارهای دارایی از 
طرقی مانند کنترل رشــد ترازنامه بانکهاســت 
که چارچــوب آن در تاریخ ۱۱ آبــان ماه ۱۳۹۹ 
 توســط شــورای پــول و اعتبــار بــه تصویب

 رسید.

همچنین الزم است حمایت از بورس با استفاده 
از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده )مانند 
بخشــی از منابع صندوق توســعه ملی( اکیداً از 
دســتور کار سیاستگذار حذف شــود، هم زمان 
الزم اســت تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه 
بانکی و رصــد و کنترل تراکنش هــای بانکی به 
منظور کنترل ســفته بازی در بازارهای دارایی 

استفاده شود.

ب( کسری بودجه و رشد پایه پولی
نحوه تأمین مالی کســری بودجه، تأثیر بســیار 
زیادی بر نرخ تورم تــا پایان ســال ۱۳۹۹ و به 
خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین 
کسری )فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق 
پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال 
۱۳۹۹، در سال های بعدی سررسید می شوند که 

برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این 
سال را به ســال آینده منتقل می کند. همچنین 
برداشــت از منابع صندوق در صورتی که خالص 
دارایــی خارجی بانک مرکــزی را افزایش دهد، 
)که از آمارهای پولی این طور به نظر می رســد(، 

پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.
از طرف دیگر به نظر می رسد در حالی که دولت 
در ســال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری 
بودجه از طریــق انتشــار اوراق را دارد، اما این 
 امکان بــرای ســال ۱۴۰۰ محدودتــر خواهد 

شد.
در مجموع، پیش بینی می شــود تــورم نقطه به 
نقطه تا پایان ســال در حدود ۴۵ درصد و تورم 
ســالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با 
هدف تورمی اعالم شــده بانــک مرکزی، فاصله 

زیادی دارد.

سخنگوی دولت با انتقاد از دو قطبی سازی واکسن 
داخلی و خارجی که نمی تواند هدفی جز پاشــیدن 
بذر ناامیدی در بین مردم داشــته باشد، اعالم کرد: 
دولــت خرید هــای اطمینان بخــش در خصوص 
واکسن انجام داده است.به گزارش ایسنا، علی ربیعی 

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که 
در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد با بیان اینکه مایلم در این 
سخنگویی اعالم کنم که در ســال نو میالدی و در 
آستانه ورود به ۱۴۰۰، ملت ایران وارد دوران نوینی 

از حیات سیاسی و اجتماعی خود می شود، به مرور 
مسیرهای دســتاوردهای ملت ایران در این شرایط 
دشــوار تاریخی پرداخت و گفت : ۸ما در ســالهای 
گذشته فشاری وصف ناشدنی در مقابل جنگ افروزی 
بی ســابقه توســط دولت ترامپ را متحمل شدیم. 

اما در آســتانه ۱۴۰۰ شاهد آشــکار شدن شکست 
سیاست فشار حداکثری هستیم که اخرین مصداق 
و نمونــه آن در روزهای اخیر، شکســت آمریکا در 
 تالش برای احیای کمیته پیگیری تحریم در سازمان

 ملل بود.

عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی از 
آخرین تحوالت روند خرید واکسن توسط ایران 

اطالعات جدیدی ارائه کرد.
همتی در پیج اینستاگرام خود نوشت:همانگونه 
که قباًل اعالم کرده بودم، بر اســاس توافقات 
وزارت بهداشــت و درمان کشــورمان، برای 
دریافــت تعــداد ۱۶.۸ میلیون دوز واکســن 

کوواکس، پیش پرداخــت توافقی برای خرید 
واکسن مورد نظر با تالش همکارانم درامور بین 
الملل و علیرغم موانع ایذایی ناشــی از تحریم 

آمریکا، بــا همکاری ۲ بانک ایرانــی و ۳ بانک 
اروپایی، در اولیــن روز بعد از تعطیالت ژانویه، 
به حساب کارگزار ســازمان بهداشت جهانی 

واریز شد. مبالغ بسیار بیشتری نیز برای خرید 
واکسن کرونا تخصیص داده ایم که در صورت 
تأیید مسئولین محترم وزارت بهداشت، تأمین 
ارز خواهد شد. امیدوارم هرچه سریعتر شاهد 
دریافت و بهره برداری از واکسن های خریداری 
شــده و به خصوص واکســن های تولیدی در 

داخل کشور باشیم.

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد؛

تورمنقطهبهنقطهتاپایانسالبه۴۵درصدمیرسد

سخنگوی دولت:

دولتخریدهایاطمینانبخشدرخصوصواکسنانجامدادهاست

رییس کل بانک مرکزی در یادداشت خود اعالم کرد؛

واریزپیشپرداخت۱۶.۸میلیوندوزواکسنکواکستوسطایران
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قیمت سکه دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید،  دوشنبه ۱۵ دی 

۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۳۴ دالر و ۲۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۸۷ 

هزار و ۷۲۲ تومان است.

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۸۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
پرونده اجرائی کالسه ۹۷۰۰۸۹۹ 

بدینوسیله به آقایان: علیرضاقادری گیالنده فرزندعلی ش ش ۱۵۲۱ وغالمرضا 
قادری گیالنده فرزند علی ش ش ۷۳۸ و خانمها: ملیحه قادری گیالنده فرزند 
علی ش ش ۸۱۷۷ و وجیهه قادری گیالنده فرزند علی ش ش ۴۳۵۲ و سپیده 
قادری گیالنده فرزند علی ش ش ۴۹۵۷۴ همگــی وراث مرحوم علی قادری 
گیالنده بدهکار پرونده کالسه ۹۷۰۰۸۹۹ در نشانی اردبیل روستای گیالنده 
از طریق نشر آگهی ابالغ می گردد که سهم االرث شــما از پالک ثبتی ۱۴۴ 
فرعی از ۱۲۹ اصلی بخش ۳ اردبیل و همچنین از خودروی شماره ۹۱/ ۷۸۹ ب 
۲۸ بابت مهریه خانم توران کبیر نوشنق که طبق شاخص سال ۱۳۹۸ به مبلغ 
۱۴۶/ ۹۶۰ / ۴۸۸ / ۱ ریال میباشد بازداشــت گردیده و هرگونه نقل و انتقال 
از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. ضمنا با عنایت به اینکه تمامی ابالغیه های مرتبط با پرونده اجرا به نحو 
الکترونیک از طریق سامانه ثنا ابالغ میگردد لذا متعهدین پرونده های اجرائی 
موظفند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایــی جهت ثبت نام و دریافت 

حساب کاربری اقدام نمایند.
رییس واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل - مهری کشفی مقدم
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ناکارآمدی مصوبه دستوری دولت در بازار اجاره
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

به طور کلی نرخ گذاری دستوری برای هر بازاری بی نتیجه خواهد بود و تجربیات خود ایران در این زمینه گویای این واقعیت است. نرخ گذاری دستوری در تمام دنیا منسوخ شده و هیچ کشوری سراغ این کار نمی رود. بنابراین اگر به تجربیات 
کشور خودمان و دیگر کشورها نگاهی بیاندازیم کامال به بی اثر بودن این مصوبه پی خواهیم برد. به همین دلیل بازار اجاره بها نیز مانند دیگر بازارها نتوانست خود را با مصوبه دستوری دولت تطبیق دهد و همچنان اجاره بها به روند افزایشی 
خود ادامه می دهد. وام ودیعه مسکن نیز با آنکه مبلغ ناچیزی در برابر رشد نجومی قیمت ها بود، مالکان را دچار انتظارات تورمی کرد و دود آن به چشم خود مستاجران رفته است. این در حالی است که در دوره زمستان و سرما قرار داریم و 
تعطیالت مقابله با کرونا را نیز داریم و تحت این شرایط تولید مسکن ممکن است به صفر برسد که اگر تولید در بخش ساختمان به صفر برسد نمی توان این شرایط را سامان دهی کرد و در ماه های آینده تبعات منفی آن آشکار خواهد شد.
از طرفی دیگر اقتصاد کشور اقتصادی بیمار است و در یک اقتصاد بیمار نمی توان انتظار منطقی بودن فعالیت ها را داشت. معموال موجرها با دریافت پول پیش خانه از مستاجرها این مبلغ را یا در بازار سرمایه گذاری می کنند و به کار تولیدی 
می پردازند تا سود بیشتری نصیب شان شود یا در بانک ها سپرده گذاری می کنند و بانک هم براساس نرخ سود اعالم شده ماهیانه مبلغی را به این افراد می پردازد. البته در مدتی که صاحبخانه هم این پول را در بانک سپرده گذاری می کند 
در اصل ارزش آن هم کم می شود و تورم برای او هم محاسبه نخواهد شد.  سرعت بخشیدن در اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن، کمک به دهک های درآمدی پایین برای پرداخت ودیعه و اخذ مالیات از خانه های خالی با راه اندازی 
سامانه امالک و اسکان، راهکارهای میان مدت و کوتاه مدت دولت برای کنترل قیمت ها شمرده شد. همچنین بعضی مسئوالن در گوشه و کنارها، خبر از ساخت خانه های کوچک در شهرک هایی در اطراف کالنشهرها دادند تا به گمان 

خودشان با باالبردن عرضه، اندکی از حجم تقاضا کم کنند و تعادل را به بازار برگردانند. اما این بسته های حمایتی زخم تهیه مسکنی که متوسط قیمت آن به متری 20 میلیون تومان در تهران رسیده را التیام نبخشید.

در حالــی دولــت مصوبه 
افزایــش 25 درصدی اجاره 
بها را بــرای دوران کرونا به 
تصویب رســاند که هنوز با 
گذشــت فصل تابستان که 
به فصل اوج جابجایی مســتاجران معروف است، باز 
هم مالکان از این نرخ دســتوری پیروی نمی کنند و 
این موضوع به دغدغه مســتاجران در فصل زمستان 
تبدیل شده است. گزارش ها حاکی از این موضوع است 
که افزایش اجاره بها حداقــل 30 درصد بوده و مالکان 

منصف این رقم را انتخاب کرده اند در حالی که بسیاری 
از مستاجران با افزایش اجاره بها بیش از این رقم نیز روبرو 
شده اند. بازار مسکن به دنبال التهاباتی که در یک سال 
اخیر با آن روبرو شد گرانی های بسیاری را تجربه کرد که 
این موضوع تاثیر مستقیمی بر بازار اجاره بها گذاشت. 
از سوی دیگر با تعیین نرخ دستوری برای میزان اجاره 
بها و پرداخت وام ودیعه مسکن مالکان نیز همگام با این 

اقدامات به افزایش بیشتر اجاره بها ترغیب شدند. 
دولت در اوایل تابســتان برای کنترل بازار اجاره اقدام 
به نرخ گذاری کرد. مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در شهر 
تهران 25 درصد، در سایر کالن شهرها 20 درصد و در 
دیگر شهرها ۱5 درصد تعیین و اعالم شد صاحبخانه ها 

اجازه ندارند بیــش از این مقدار اجاره بهــا را افزایش 
دهند. آمارها نشــان می دهد در شهریورماه نرخ رشد 
فراتر از دستورالعمل بوده است. به طوری که اجاره بها 
در تهران 30.۱ درصد نســبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش یافته است. در کل کشــور نیز مطابق گزارش 
مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها در تابستان در کل 
 کشور 2۸.۹ درصد بوده و با آنچه مدنظر مسئوالن بوده 

فاصله دارد.
متاسفانه ورود دولت در هر بخشی نتوانسته تا به امروز 
کمکی به مردم کند و در حوزه مسکن و اجاره بها نیز 
همین اتفاق افتاده اســت. دولت بــه قصد حمایت از 
مستاجران قوانینی را وضع می کند که نتیجه معکوس 
دارد و همواره به ضرر مردم تمام می شود. تدابیری که 

دولت در ابتدای ســال برای مستاجران در نظر گرفته 
است، هنوز نتواسته چندان کارگشا باشد به طوری که 
به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان و موجران توجه 

چندانی به این موضوع نمی کنند.
طبق بررسی های صورت گرفته اگر چه به گفته بسیاری 
از کارشناســان و مســئوالن به طور معمول در نیمه 
دوم ســال نرخ های اجاره کاهش می یابــد، اما هنوز 
بسیاری از موجران و مالکان در تب اجاره تابستان به سر 
می برند و این خود باعث نگرانی برخی از مستاجران در 
زمستان شده است. در این شرایط برخی افراد سودجو به 
بهانه های مختلف سعی داشتند نرخ های اجاره را 30 تا 
۴0 درصد هم افزایش دهند و از طرف دیگر مستاجران 

را مجبور به تخلیه واحد مسکونی کردند.

مستاجران   نگران   افزایش   اجاره  بها   در فصل   زمستان   هستند

روند کند پرداخت وام اجاره
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در شرایطی که رانندگان کامیون و وسایل حمل ونقل 
عمومی سنگین با مشکل کمبود الستیک و گرانی آن 
دست و پنجه نرم می کنند، دبیر کانون انجمن های صنفی 

کامیون داران کشور دالیل این وضعیت را تشریح کرد.
کامیون داران و رانندگان وســایل حمل و نقل عمومی 
سنگین مدتی است با مشــکل کمبود الستیک، گران 
بودن ایــن کاالی ضروری برای آن هــا و حتی تحویل 
نگرفتن آن با نرخ دولتی با وجود داشتن حواله از سازمان 
راهداری دست و پنجه نرم می کنند که به گفته احمد 
کریمی- دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران 
کشور– این مشکالت ناشــی از عوامل بسیاری است و 
اگر مدیریت نشود در پایان سال جاری با کمبود جدی 
الستیک مواجه خواهیم شد. وی اظهار کرد: در درجه 

نخست درخواســت کامیون داران، تشکل ها و صنوف 
مرتبط با این حوزه این اســت که تا زمانی که ارز با نرخ 
ترجیحی ۴200 تومانی به کاالهای ضروری اختصاص 
می یابد باید برای الستیک کامیون هم در نظر گرفته شود 
چرا که واقعا الســتیک برای رانندگان از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است. اما شاهد بودیم که این ارز از واردات 
الستیک حذف شد. کریمی ادامه داد: از سوی دیگر با 
دستور وزیر راه و شهرسازی قرار بود، الستیک هایی که 
پیش از این وارد شده با همین ارز ترخیص شوند اما این 
اتفاق رخ نداد. البته حتی اگر همه الستیک های مانده در 
گمرک نیز ترخیص شود، به اندازه ۱0 درصد نیاز سه ماه 
رانندگان هم نمی شود اما این مسئله می توانست بازار را 

قدری متعادل کند.

دولت در الیحه بودجه سال 
۱۴00 درآمد مالیاتی از محل 
امــالک و خودرو های گران 
قیمت را پیــش بینی کرده 
است. این در حالی است که 
مالیات ستانی از خودروهای لوکس و امالک موضوعی 
است که در بودجه امسال نیز به قانون تبدیل شد، اما پس 
از گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۹۹ هنوز آیین نامه اجرایی 

آن در دولت تایید نشده است.
در بودجه سال ۹۹ به منظور افزایش سطح درآمدهای 
مالیاتــی و برقراری عدالت اجتماعــی دریافت مالیات 
از خانه ها و خودروهای لوکس تصویب شــد.غالمرضا 
تاجگردون رئیس وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۹۹ گفته بود: کسری بودجه دولت زیر ۱۱0 هزار میلیارد 
تومان است می توان با مولد سازی دارایی ها و اقداماتی 
نظیر خانه های مالیات از خانه های لوکس کمبودهای 

بودجه را جبران کرد.
همچنین در این زمینه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه عنوان کرده بود: این نوع مالیات  ها نه تنها 

موجب افزایش درآمد دولت می شود بلکه باعث خواهد 
شد دولت بتواند حق خود را از افراد مرفه و کسانی که در 
حوزه کاالی لوکس فعالیت می  کنند، بگیرد. با توجه به 
کاهش درآمدهای نفتی کشور در کمیسیون تلفیق سعی 
شد منابع دولت افزایش یابد و یکی از این منابع هم اخذ 

مالیات از خودروها و خانه های لوکس است.
اما در همین رابطه عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 

۱۴00 جزئیات جلسه این کمیسیون درباره اخذ مالیات 
از خانه های خالی و خودروهای لوکس را تشریح کرد. علی 
اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴00 
در تشریح مصوبات جلسه کمیسیون متبوعش، اظهار 
داشت: در این جلســه موضوع اخذ مالیات از خانه های 
خالی و اجیاد درآمد از این محل برای دولت مورد بحث و 

گفت وگو قرار گرفت.

وی افزود: پس از بحث و تبادل نظر در این باره با موافقت 
اعضای کمیسیون تلفیق 2 هزار میلیارد تومان از محل 
اخذ مالیات از خانه های خالی در سال ۱۴00 برای دولت 
درامد پیشبینی شد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۱۴00 با اشاره به مصوبه دیگر اعضای کمیسیون تلفیق 
در جلسه بیان داشت: موضوع دیگر بحث اخذ مالیات از 
خودرو های لوکس بود که مخالفان و موافقان این موضوع 
دیدگاه های خود را مطرح کردنــد. خانی با بیان اینکه 
اعضای کمیسیون با اخذ مالیات از خودروهای لوکس در 
سال آینده موافقت کردند، بیان داشت: پس از تبادل نظر 
در این باره مقرر شد تا کارگروه ای تشکیل شود و بر اساس 
قیمت خودروهای لوکس و معیارهای دیگر مالیات هایی 

برای این خودروها تعیین کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴00 اضافه کرد: 
مقرر شــد تا کارگروه مربوطه هر چه سریعتر تشکیل 
شده تا بر اساس معیار و مالک هایی میزان اخذ مالیات از 
خودروهای لوکس را تعیین کند تا پیش از ارسال گزارش 
کمیســیون تلفیق برای بررسی در جلســه علنی این 
موضوع نیز در بخش درآمدی بودجه تعیین تکلیف شود. 
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴00 باید در جلسه 
علنی نیز به تصویب برســد و در نهایت با تاکید شورای 

نگهبان تبدیل به قانون می شود.

اخذ مالیات از خودروهای لوكس در سال1۴00اجرایی می شود

درآمد 2 هزار میلیاردی دولت از مالیات خودروهای لوکس
دولت و مجلس به دنبال درآمدهای جدید مالیاتی هستند

مالیات ستانی سازوکار مناسبی ندارد
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

مالیات برعایدی سرمایه که شامل خانه ها و خودروهای لوکس و الکچری می شود اقدامی درست و اصولی است. در این حالت دولت باید تعرفه واردات را بردارد و با برداشت تعرفه مالیات از خودروهای لوکس دریافت کند. این اقدام در تمام 
جای دنیا اجرایی شده و بسیار حرکت درستی خواهد بود. در تمام دنیا از خودرو و سوخت مالیات دریافت می کنند نه از واردات خودرو. به همین دلیل بازار خودرو در تمام دنیا ساماندهی شده است.

اما متاسفانه در کشور ما گرفتن این مالیات ها سازوکار مناسبی ندارد و احتیاج به ایجاد زیرساخت مناسب دارد. سازوکار اجرایی و عملیاتی این طرح مشخص نیست و قیمت گذاری بر خودروهای مختلف و سازوکار پرداخت آن معین نشده 
است. برای خودرو نمی توان ارزش تقریبی و قطعی مشخص کرد. خودروهای تصادف کرده با خودروهای نو در یک مدل، قیمت های متفاوتی دارد و قرار است برکدام مبنا این مالیات دریافت شود؟

در صورت ایجاد بستر درست مالیات ستانی از خودرو لوکس درآمدهای دولت نیز به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و با این اتفاق دیگر هر کسی برای خرید خودرو و سودآوری وارد این بازار نخواهد شد. مالیات ستانی از خودروهای 
لوکس موجب می شود تا خودرو تبدیل به کاالیی پر هزینه شود و اگر کسی واقعا نیاز به آن نداشته باشد برای خرید آن پیشقدم نخواهد شد چرا که هزینه نگهداری آن بسیار زیاد است. در تمام دنیا خودرو مشمول مالیات است. این موضوع به 
عنوان حربه ای است که اجازه نمی دهد خودرو و مسکن به کاالهای تفریحی تبدیل شود. به این شکل که مردم به عنوان مازاد مصرف خود این کاالها را خریداری و ذخیره نکنند. اما از طرفی دیگر یادآوری این نکته ضروری است که دریافت 
مالیات از خودرو و خانه های لوکس در بیشترکشور های پیشرفته پیاده سازی شده، اما متاسفانه هنوز در کشور ما به درستی اجرایی نشده است. اخذ مالیات در ایران صرفا متمرکز بر قشری از جامعه است که درآمد آن ها شناسایی شده که از 

جمله آن ها می توان به کارمندان، تولیدکنندگان و اصناف اشاره کرد، حال اینکه بخش های دیگری از جامعه درآمد های هنگفتی دارند و عمال با فرار مالیاتی از این حساب و کتاب سر باز می زنند.
به هر ترتیب اگر این طرح به مرحله اجرا درآید شاهد ثبات در بازار خودرو خواهیم بود اینکه اجرای مالیات ستانی بتواند در قیمت خودرو تاثیری بگذارد این اتفاق نمی افتد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

از فروردین تا پایان آذر ماه امسال واردات جو، کنجاله 
سویا، دانه سویا به لحاظ وزنی و ارزشی در مقایسه با 
دوره مشابه سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده 
است.در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته دو میلیون و 5۱۱ 
هزار و ۶۶۹ تن  جو به ارزش ۶۴۱ میلیون و ۷۹2 هزار 
و 3۱0 دالر وارد کشور شد.میزان واردات جو از ابتدای 
فروردین تا پایان آذر ماه سالجاری به یک میلیون و 
3۴0 هزار و  505 تن بــه ارزش 32۶ میلیون و ۸3۱ 
هزار و 2۷۴ دالر رســید که در مقایسه با دوره مشابه 
سال گذشته به لحاظ وزنی  کاهش۴۷  درصدی و به 

لحاظ ارزشی کاهش ۴۹ درصدی را نشان می دهد.
گفتنی است؛ در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته میزان 
واردات کنجاله سویا به یک میلیون و 33۴ هزار و ۱۱0 
تن به ارزش 5۸۸ میلیون و ۱۱۷ هــزار و ۱20 دالر 
رسید.از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سالجاری یک 
میلیون و ۱03 هزار و ۸0۸  تن کنجاله سویا به ارزش 
۴۶۱ میلیون و ۷۴۶ هزار و 2۸0 دالر وارد کشور شده 
که در مقایسه با دوره مشــابه سال گذشته به لحاظ 

وزنی کاهش ۱۷ درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش 2۱ 
درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته  
یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۹۱0 تن دانه سویا به ارزش 
۸0۹ میلیون و ۷۶0 هزار دالر وارد کشور شده است که 
در مقایسه با واردات یک میلیون و ۶2۷ هزار و ۸3 تنی 
دانه  به ارزش ۷۷3 میلیون و 5۷ هزار و ۹۱5 دالری 
این محصول در دوره مشابه امســال به لحاظ وزنی 
کاهش ۱3 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 5 درصدی 
را نشان می دهد.الزم به ذکر است؛ از ابتدای فروردین 
تا انتهای آذر ماه سال گذشته ۶ میلیون و 205 هزار 
و ۹۴۷ تن ذرت به ارزش یک میلیارد و 52۸ میلیون 
و ۱۱۸ هزار و ۶۱0 دالر وارد کشور شده است که در 
مقایسه با واردات ۷ میلیون و 23۸ هزار و 25 تنی ذرت 
به ارزش یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون و 55۴ هزار و 5۶3  
دالری این محصول در بازه زمانی مشــابه امسال به 
لحاظ وزنی رشد ۱۷ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد 

۱۶ درصدی را نشان می دهد.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به قاچاق 
سازمان یافته روغن خوراکی به خارج از مرزها، گفت: 
باید قیمت گذاری اجباری روغن برداشــته شود و به 
ازای آن یارانه روغن به صورت مستقیم به مردم داده 
شود.قاسمعلی حسنی به دالیل گران فروشی روغن 
در بازار اشاره کرد و گفت: تمام فرآیند تامین و توزیع 
روغن از صفر تا صد  از جمله اختصاص ارز، تامین مواد 
اولیه، قیمت گذاری و توزیع در اختیار دولت است و 
در این شرایط بخش خصوصی هیچ نقشی در مقوله 
روغن ندارد.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با 
اشاره به قیمت گذاری دستوری روغن اظهار داشت: 
با این شرایط روغن با قیمت درج شده روی کاال به جز 
در فروشگاه های زنجیره ای به دست مصرف کننده 
نمی رسد. وی افزود: بسیاری از روغن تولیدی کشور 
به صورت ســازمان یافته از مرزهای شرقی و غربی 

قاچاق می شود.
حسنی با اشاره به قیمت ۹ هزار تومانی یکی از اوزان 
روغن مایع اظهار داشت: این در حالی است که همین 
روغن  با قیمت 5۶ هزار تومان در کشورهای همسایه 
ما به فروش می رسد، بنابراین اگر فردی همین روغن ۹ 
هزار تومانی را به قیمت ۱۴ یا 20 هزار تومان خریداری 
کند با توجه به اختالف قیمت این کاال در خارج از مرزها 
می تواند با قاچاق آن سود قابل توجهی را بدست آورد. 
وی بیان داشت: با توجه به این شرایط باید روغن اصالح 

قیمت شود و این کاال با ارز آزاد عرضه شود. حسنی با 
اشاره به گران فروشی 50 تا ۱00 درصدی روغن در 
بازار گفت: این موضوع کامال آشــکار است و پنهان 
نیست، به طوری که در حال حاضر یک حلب روغن ۱۶ 
کیلویی روغن که قیمت واقعی آن از ۱5۷ هزار تومان 
است در بازار به قیمتی بیش از 300 هزار تومان عرضه 
می شود.  دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی دلیل 
اختالف قیمت عرضه روغن در بازار با قیمت درج شده 
روی کاال را افزایش قیمت تمام شده عنوان کرد و بیان 
داشت: در یکی دو سال گذشته قیمت ورق pet از  سه 
هزار تومان به 2۷ هزار تومان رسیده و قیمت کارتن 
نیز ۱50 درصد افزایش یافته است. وی بیان داشت: 
قیمت مواد اولیه ۹ برابر افزایش یافته اســت، بانک 
مرکزی دست تولید کنندگان را باز کند تا مواد اولیه 
را تامین و تولید کنند، وقتی همه چیز محدود است 
و قیمت گذاری نیز اجباری است، کامال طبیعی است 
که تولید برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد و بازار 
هم کمبود ایجاد می شود.  وی با تاکید بر اینکه قیمت 
گذاری اجباری جواب نمی دهد، گفت: یارانه روغن هر 
ایرانی ساالنه یک میلیون تومان است لذا با پرداختن 
مستقیم یارانه روغن به مردم و حذف ارز ۴200 تومانی 
می توان قیمت روغن را کاهش داد و فراوانی در بازار 
ایجاد کرد البته باید مقوله تامیــن و توزیع روغن به 

بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک، افزایش تولید مسکن 
و برخورد با سوداگرانی که آرامش بازار مسکن را بر 
هم می زنند ضروری دانســت و گفت: جالب است 
که نخود و لوبیا ســتاد تنظیم بازار دارد اما مسکن 
ندارد.مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: برای ایجاد 
آرامش در بازار مســکن چند اقــدام باید همزمان 
صورت گیرد. در وهله اول باید ســاالنه یک میلیون 
 واحد مســکونی احداث شــود تا با تقاضای مطلق 

همخوانی پیدا کند.
وی افزود: اقدام بعدی باید کنترل بازار مسکن باشد. 
جالب است که برای نخود و لوبیا، ستاد تنظیم بازار 
وجود دارد اما برای مســکن که مهمترین سرمایه 
خانوارها اســت، هیچ تنظیم گری وجود ندارد. به 
همین دلیل معموالً عده ای سوداگر، بازار را با التهاب 
مواجه می کنند. این معضل در ادوار مختلف وجود 
داشــته و هنوز رفع نشده اســت.بانک ها هرکدام 
چندین هلدینگ و شرکت زیرمجموعه ساختمانی 
دارند که با اســتفاده از امتیازات به ســهولت، انبوه 
سازی می کنند و واحدهای خود را گران تر از بخش 
خصوصی می فروشند که تنظیم بازار را به هم می زنند
رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با بیــان اینکه 
نهادهای امنیتی باید کنترل بیشتری بر بازار ملک 
داشته باشند، گفت: نباید اجازه داده شود که افراد 
غیرمسئول در خصوص بازار مسکن مصاحبه کنند. 
روزانه شاهد اخبار ضد و نقیض در خصوص این بازار 
هستیم و هر صنفی بر اساس منافع و دیدگاه خود 

سخن می گوید که به ایجاد التهاب در بازار می انجامد.
خسروی، خرید و فروش ملک از سوی بانک ها را در 
نوسانات این بازار مؤثر دانست و افزود: بانک ها برای 
غلبه بر انتظارات تورمی و بهبود تراز مالی شــان به 
خرید دارایی های ثابت روی می آورند. دود این رفتار 
به چشم متقاضیان واقعی می رود. بانک ها هرکدام 
چندین هلدینگ و شرکت زیرمجموعه ساختمانی 
دارند که با اســتفاده از امتیازات به ســهولت، انبوه 
سازی می کنند و واحدهای خود را گران تر از بخش 
خصوصی می فروشند که تنظیم بازار را به هم می زنند. 
در حالی که مسکن باید در دست بخش خصوصی 
باشد.از اواسط آبان ماه به دنبال کاهش قیمت دالر، 
قیمت مسکن نیز ۱0 تا ۱5 درصد کاهش پیدا کرد؛ 
بعد آقایان آمار دادند که قیمت ۱.۱ درصد افت کرده 
است؛ نبض بازار دست من است و اعالم می کنم که 

افت قیمت بسیار بیشتر از آمار رسمی است
وی با اشــاره به کاهش نرخ دالر در هفته های اخیر 
گفت: از اواســط آبان ماه به دنبال تحوالت سیاسی 
که به کاهش قیمت دالر انجامید، قیمت مسکن نیز 
۱0 تا ۱5 درصد کاهش پیدا کرد؛ قبل از آن طی یک 
سال بر اساس آمارهای رسمی قیمت ها ۹۹ درصد 
باال رفته بود. بعد آقایان آمار دادند که قیمت در آبان 
ماه ۱.۱ درصد افت کرده است. یک درصد در مقابل 
آن ۹۹ درصد چه عددی است؟ نوسانات جزئی اصاًل 
ارزش بیان کردن ندارد. باید کاری کنیم که قیمت ها 

پایین بیاید و مردم بتوانند خانه دار شوند.

تامین روغن فروشگاه های زنجیره ای بدون توجه به نیاز بازار

اقدام سازمان یافته فروش اجباری کاال همراه روغن و سویا

الستیک کامیون داران روی مدار گرانی

ارزش واردات جو به منفی ۴9 درصد رسید

کاهش وزنی و ارزشی واردات نهاده های دامی

قیمت 15 درصد كاهش یافت

نخود و لوبیا تنظیم بازار دارد؛ مسکن ندارد
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دليل دريافت عوارض از مسافر يا راننده تاكسی های 
اينترنتی چيست؟

باتوجه به فعالیت دو شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در کشور به ویژه تهران، می توان گفت 
که اکثر مسافران از خدمات تپسی و اسنپ راضی هستند و به نوعی ارائه خدمات سریع و 
آنالین به آنها باعث شده است که درصد رضایت مسافران از آنها باال باشد که این موضوع 
میتواند در تقویت و توجه ویژه به حمل و نقل آنالین در کشور به ویژه کالنشهر تهران مورد 
حمایت دولت قرار بگیرد.اما اگر فعالیت تاکسی های اینترنتی را یک خدمت پنج وجهی 
ببینیم، یعنی )دولت، شهرداری، ارائه کننده خدمات، مسافر و راننده(، باید دید که کدام 
وجه بیشترین خدمت و کمترین سود را خواهند برد؟!در این فعالیت نوپا، دولت وظیفه 
فراهم نمودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری را برعهده دارد که درآمد آن از 
هزینه های برقراری تماس تلفنی و استفاده از بستر اینترنت مسافران و رانندگان حاصل 
می شود.وجه دیگر در این نوع فعالیت، شهرداری ها هستند که با دریافت یک الی یک و نیم 
درصد از هزینه هر سفر، به نوعی بیشترین سود را در این کسب و کار خواهند برد که هنوز 
مشخص نشده است که کسر عوارض شهرداری از حساب رانندگان است یا مسافر، و کسی 
هم نمیداند که بر مبنای کدام قانون و دستورالعمل باالدستی این عوارض دریافت میشود؟

دیگر وجه این نوع فعالیت، ارائه دهندگان خدمات هستند، مانند تپسی و اسنپ که می 
توان گفت در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای رانندگان اتومبیل، نقش مهم و کارآمدی را 
داشته و به گفته اکثر رانندگان، در سبد درآمدی آنها توانسته اند سود معقول اما غیرمنطقی 
را نصیبشان نمایند.مسافران که به عنوان رکن اصلی درآمدزایی در تاکسی های اینترنتی 
هستند، بیشترین رضایت را از این نوع خدمت حمل و نقل دارند، چون هم ارزان قیمت 
است و هم در کوتاهترین زمان در دسترس هستند.اما مســئله اصلی در این گزارش، 
رانندگان و شهرداری ها هستند، اول باید گفت که ارائه دهندگان خدمت که همان تپسی 
و اسنپ یا سایر تاکسی های اینترنتی هستند، بر مبنای کدام قانون و تعرفه مصوب، پانزده 

الی بیست درصد کمیسیون دریافت میکنند؟
در ادامه این سئوال همیشه بوده و هست که شهرداری ها با استناد به کدام قانون مصوب، 
عوارض از مسافران یا رانندگان دریافت می کنند که با سرجمع استفاده کنندگان روزانه از 
این نوع خدمت، عددی که به دست می آید به میلیارد تومان در روز می رسد.و اما رانندگان، 
قشر زحمت کش که اصلی ترین نقش در این نوع فعالیت را داشته و کمترین سود نیز در 
آخر به آنها میرسد.البته ناگفته نماند که درآمد حاصل از فعالیت رانندگان در طول روز 
رقمی معقول است که باید اضافه نمود که با هزینه های کسر شده از درآمد آنها، این سود 
غیرمنطقی میشود.بنابر این گزارش و به گفته برخی رانندگان فعال در دو شرکت تپسی و 
اسنپ؛ تعرفه جابجایی مسافران کمتر از حد انتظار است، از هزینه هر سفر نیز ۱۵ الی ۲۰ 
درصد حق کمیسیون از طرف شرکت های ارائه دهنده خدمات کم میشود، پول دریافتی 
از مسافران نیز پس از گذشت زمان به حسابشان واریز می گردد که با احتساب هزینه های 
سنگین اتومبیل و همچنین برقراری تماس های تلفن و اینترنت و استهالک گوش های 

هوشمند، باید گفت که کمترین سود در ۵ وجه اعالم شده نصیب رانندگان میشود.

انتقاد به معرفی 10 دســتگاه برتر در الكترونيكی 
كردن خدمات

معاون وزیر ارتباطات در حالی فهرست ۱۰ دستگاه برتر در الکترونیکی کردن خدمات 
دولت را در دوره کرونا معرفی کرد که بسیاری از کاربران نسبت به این رتبه بندی و عملکرد 

دستگاهها انتقاد دارند.
  

امیر ناظمی در توئیتر نوشت: برای الکترونیکی شــدن، بیش از ۵۷۰۰ خدمت دولتی 
شناسایی شده که همه گیری کووید ۱۹ این امر را تسریع کرده است. وی گفت: البته 
میان الکترونیکی شدن تا ارائه خدمات کاربرپســند نیز فاصله ای بزرگ است. به گفته 
معاون وزیر ارتباطات، جدول زیر ۱۰ دستگاه برتر در الکترونیکی کردن خدمات در دوره 
کرونا را نشان می دهد. این درحالی است که برخی کاربران در ذیل این توئیت به این دسته 
بندی انتقاد داشته اند. کاربران از فرآیند مراجعه حضوری دستگاه های نام برده شده و نیز 
ساعت ها سرگردانی برای دریافت خدمات، گالیه دارند. کاربران معتقدند که بسیاری از این 
خدمات به ظاهر الکترونیکی شده اند و تا الکترونیکی شدن واقعی خدمت، فاصله زیادی 
وجود دارد. بسیاری از مراحل غیر الکترونیکی دنبال می شود و همچنان درگیر کاغذبازی 

و بروکراسی های بی معنی هستند.

به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت پذیرفت؛
پيشرفت 50 درصدی  اصالح شــبكه فرسوده 9 

روستای تيران و كرون اصفهان
مدیرآبفا تیران و کرون 
اعــالم کــرد: برمبنای 
طرح ۱۰۰-3۰۰ بیش 
از ۲6 کیلومتر از شبکه 
توزیع آب فرســوده ۹ 
روســتای شهرستان، 
مورد بازسازی و اصالح 
قرار می گیرد و از آذر ماه 
تا کنون حدود ۱3 کیلومتر از این شبکه اصالح شده است.سعید عابدینی افزود: 
در این طرح مقرر شد شبکه فرسوده آب روستاهای کردعلیا، علی آباد، آب گرم، 
آب پونه، اهلل آباد، خرمنان، دره بید، میرآباد و ورپشت اصالح و بازسازی شوند که 
هم کنون با همیاری و مشارکت دهیاری ها این عملیات در حال اجرا است.ُ وی با 
بیان اینکه از ۵۰ روستا که در منطقه تیران و کرون قرار دارند 4۱ روستای آن تحت 
پوشش آبفا است تصریح کرد: جمعیت روستایی منطقه تیران و کرون بالغ بر 3۷ 
هزار نفر می باشد که تاکنون بیش از ۱6 هزار انشعاب آب به روستاییان واگذار شده 

است.
مدیرآبفا تیران و کرون با اشاره به تامین پایدار آب شرب روستای علی آباد عنوان 
کرد: با اجرای طرح ۱۰۰-3۰۰ روستای علی آباد از آب شرب پایدار بهره مند می 

شود.
عابدینی طول شبکه توزیع آب روســتایی منطقه تیران و کرون را 3۰۰ کیلومتر 
اعالم کرد و افزود: طول خط انتقال آب روستایی ۱3۹ کیلومتر می باشد و حدود 3۰ 
درصد شبکه توزیع نیاز به اصالح و بازسازی دارد، که در صورت تامین منابع مالی 
اصالح شبکه فرسوده توزیع آب روستاها در منطقه تیران و کرون در دستور کار قرار 
می گیرد.وی هدر رفت آب روستاها در منطقه تیران و کرون را 3۰درصد دانست و 
تصریح کرد: با اجرای طرح ۱۰۰ -3۰۰ در منطقه تیران و کرون پیش بینی می شود  

این رقم به ۲8 درصد کاهش یابد .

اخبار

استان ها

صنایعدستیدرزیستبومزندگینمیکنند
بهگفتهدبیرستادفرهنگسازیاقتصاددانشبنیانوتوسعهصنایعنرموخالق،صنایعدستیایراندرحالحاضردریکاکوسیستمیازیستبوم،زندگینمیکند.بخشعمدهایحوزه

صنایعدستیکشوربهشکلهنرمندمحوریوفردمحوریانجاممیشودودرواقعفعالیتکاردریکسیستمسنتیادارهمیشود.

طال و سکه در حالی همپای 
اونس جهانــی طال جهش 
قیمــت یافته اند کــه دالر 
گوی سبقت را از آنها ربوده 
اســت. تفاوت ایــن گرانی 
در دو بازار این اســت که دلیل افزایــش قیمت دالر 
نه جهانــی، بلکه داخلی اســت. روز گذشــته خبری 
از مجلس به گوش رســید کــه دالر را بــه تب و تاب 
انداخت. مجلس تصمیم گرفتــه ارز ترجیحی 4۲۰۰ 
تومانی را با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین کند. 
برخالف موضع رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان 
معتقدند این موضــوع یا تاثیــری روی قیمت ارز در 
بازار آزاد ندارد یا دست بازارســاز را باز می گذارد تا با 
 مداخله و افزایش عرضه، قیمت دالر آزاد را کاهشــی 

کند.

بازار ارز همچنان در مدار صعودی
روند صعودی نرخ ارز که از دو روز پیش شــروع شده، 
تاکنون ادامه داشــته است. براســاس نرخ های اعالم 
شده از ســوی کانون صرافان، قیمت دالر در بازار آزاد 
سه شنبه به ۲6۰۰۰ و یورو به 3۱۵۰۰ تومان رسید. 
بر این اساس در صرافی ملی قیمت خرید دالر آمریکا 
۲۵,۰۰۰ و قیمت فــروش دالر آمریکا ۲۵,۹۰۰ اعالم 
شد. ســامانه نیما هم قیمت فروش دالر را ۲۵63۱ و 

یورو را 3۱۷۱3تومان اعالم کرد.

دالر ۱۷۵۰۰ تومانی مانــع کاهش نرخ ارز 
می شود

از آنجایی که تجربه نشــان داده است که نرخ دالر در 
بازار آزاد همواره بیشتر از نرخ تسعیر بوده است انتظار 
می رود تصویب دالر ۱۷۵۰۰ تومانی از سوی کمیسیون 
تلفیق به مانعی اصلی در برابر کاهش مطلوب نرخ دالر 
تبدیل شــود. زیرا یک کف قیمتی جدید می سازد که 

مبنای تعیین نرخ در بازار آزاد خواهد شد.
 از طرف دیگر این اقدام کمیسیون مجلس به معنایی به 
رسمیت شناختن کاهش چندبرابری ارزش پول ملی 

است.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، دالیل 
چشم انداز بازار ارز را بررسی می کند.

قيمت دالر در بازار آزاد به 26.050 و در صرافی ملی به 25.900 تومان  رسيد

دالر در سودای مرزشکنی
سودای مرزشكنی در سر دالر

پالس مجلس برای گرانی دالر
احسان سلطانی، اقتصاددان

قیمت دالر در حالی در بازار داخلی حرکتی صعودی را تجربه کرده که ارزش شاخص دالر در جهان ۷ تا ۱۰ درصد در برابر ارزهای دیگر کاهش یافته است. 
دلیل این افزایش قیمت به پالس مجلس به این بازار بازمی گردد. مجلس می خواهد قیمت ارز را بیش از 4 برابر کند که طبیعی است قیمت دالر در بازار آزاد هم باال رود. مجلس این پالس را می دهد که ما قرار است قیمت دالر را 

بیش از 4 برابر سه سال گذشته به صورت رسمی و در بودجه کنیم. در عین حال هیچ چشم اندازی هم ارائه نمی شود. پس افزایش نرخ در بازار آزاد طبیعی است.  
این در حالی است که واردات به شــدت کاهش یافته و تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات حدود یک میلیارد دالر مثبت شده است. بنابراین در تنگنای ارزی قرار نداریم. دالیل این موضوع عبارت است از: ۱. کاهش تقاضای 
مردم؛ اکثر مردم در تامین مایحتاج زندگی خود مانده اند و ازدواج ها کاهش یافته و کمتر کسی لوازم خانگی می خرد. ۲. ممنوعیت واردات خودرو؛ 3. ارزش نقدینگی بسیار کاهش یافته؛ ارزش نقدینگی کشور حدود ۱۰ میلیارد 

دالر یعنی کمتر از نصف دو سال پیش است. به عبارتی کمتر از نصف میانگین ۱۰ سال پیش است. 
در این میان به دلیل روی کارآمدن »بایدن« چشم انداز تحریم های ایران کمی امیدوارکننده تر شده است. 

بانک مرکزی برای اینکه از منافع بانک های خصوصی، بنگاه های خصولتی و افراد خاص حمایت کند تالش می کند که قیمت دالر را باال ببرد. تنها دلیل می تواند این باشد که منافع یک سری افراد حفظ شود. 
دلیل اینکه دالر از این کانال پایین نمی آید، این است که سرمایه دارد به صورت کاال از کشور خارج می شود. از طرفی بانک مرکزی مجوز داده که بخشی از این ارزها برنگردد. عده زیادی هم دارند دالر را به صورت کاال از کشور خارج 

می کنند و ارز آن برنمی گردد. اگر ارز برگردد و صادرات برقرار باشد، قیمت ها پایین می آید. 
در این میان جوالن کارت های تقلبی نمایان است. بسیاری از افراد با کارت جعلی و تقلبی بازرگانی کاال وارد می کنند. در این راستا اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشد؛ ولی نیست. آن کسی که کارت به اسم اوست را نمی توان دستگیر 

کرد؛ ولی جنس آن که وارد شده و از گمرک به انبار کسی که پشت صحنه بوده، رفته است؛ چرا هیچ برخوردی با او نمی کنند؟ همه اینها مدیریت شده است و با هماهنگی صورت می گیرد. 
۵ الی 6 سال است که می گوییم کارت های جعلی بازرگانی صادر می شود و هنوز هم ادامه دارد؛ چرا هیچ کس با آن مقابله نمی کند؟ چون پشت آن منافعی کسانی در میان است و یک عده ای می خواهند تجارت سیاه کنند. یک 
عده می خواهند تخلف گمرکی کنند. یک عده می خواهند مالیات ندهند. یک عده می خواهند ارز را گران بفروشند و یک عده می خواهند سودهای کالن ببرند. چرا کسی جلوی این کارت های بازرگانی را نمی گیرد؟ باید در پاسخ 
گفت این کار برنامه ریزی شده است. فقط شعار مقابله با این کار را می دهند؛ ولی انجام نمی دهند. سالی بیش از ۱۰ میلیارد دالر تخلف گمرکی در ۱۰ سال گذشته با کارت های جعلی صورت گرفته است. یعنی وزارت اقتصاد 

نمی داند؟ قوه قضائیه نمی داند؟ مسئوالن کشور خوابند؟ 
نکته بعدی چشم انداز قیمت دالر در ماه های آتی است. بهتر است قیمت دالر را در بازه چند ماهه دید. قیمت دالر در حال حاضر در کانال موجود دارد بازی می کند؛ اما در طول چند ماه آینده احتمال کاهش قیمت دالر بیشتر 

از این است که قیمت باال برود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

از اردیبهشــت امسال دیوار و ســایر پلتفرم های 
نیازمندی های آنالین پس از شکایت وزارت صمت 
و به دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت 
از آگهی های فروش خودرو و مسکن شدند. دیوار 
از ابتدا نســبت به بی تأثیر بــودن این تصمیم در 
تغییرات قیمت این بازارها و عواقب نامطلوب آن 
برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش 
هزینه تماس برای قیمت  گیری، افزایش هزینه های 
جست وجو و اتالف وقت آنها هشدار داده بود. حال 
پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از این دستور 

می توان با مراجعه به آمار، درستی این گزاره ها را 
آزمون کرد.

تغییر رفتار کاربران دیوار
نخســت، تأثیر حذف قیمت آگهی های مسکن و 
خودرو را روی رفتار کاربران دیوار بررسی می کنیم. 
به این منظور، رفتــار کاربران در دســته فروش 
آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت ها 
در مقایســه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران 
)که حذف قیمت ها در آگهی های آن اتفاق افتاده( 

مطالعه شــده و با رفتار کاربران شــهر کرج )که 
همچنان قیمت آگهی های فروش آپارتمان در آن 
مشاهده می شود( مقایسه شده است تا اثر خالص 

این تصمیم استخراج شود.

داده های دیوار نشان می دهد در این بازه زمانی:
 متوسط تعداد تماس های تلفنی به ازای هر آگهی 
و همچنین متوســط تعداد تماس های تلفنی هر 
کاربر بیش از ۲ برابر شده است، یعنی هر کاربر در 
شرایط جدید باید بیش از ۲ برابر برای کسب همان 

اطالعات قبلی وقت صرف کند. این به معنای حدود 
۱.۵ میلیون تماس اضافه در ماه است. اگر متوسط 
زمان الزم برای انجام هر تماس را فقط ۱ دقیقه در 
نظر بگیریم، ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران 
در هر مــاه صرفاً بابت به دســت آوردن اطالعاتی 
تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در 
دسترس بوده است. متوسط تعداد چت های انجام شده 
برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد چت های هر کاربر 
بیش از 3 برابر شده است. تعداد دفعات پرسش در مورد قیمِت 

مسکِن آگهی شده در چت بیش از ۱۲ برابر شده است.

در ماه هــای اخیر ارزهای دیجیتــال مورد توجه 
زیادی قرار گرفته اند و قیمــت رمزارزهایی مانند 
بیت کوین و اتریوم افزایش چشمگیری داشته اند. 
حاال قیمت اتریوم تقریبا پس از سه سال به باالتر از 

۱۰۰۰ دالر رسیده است.
قیمت اتریوم در ســال های گذشــته با نوسانات 
زیادی همراه بوده اما از ماه های پایانی سال ۲۰۲۰ 
همراه با بیت کوین افزایش قیمت را تجربه کرده و 
اکنون با قیمتی بیش از ۱۰۰۰ دالر معامله می شود 
که البته احتمال کاهش ارزش آن به محدوده ۹۹۰ 

دالر هم وجود دارد.
اتریوم پــس از بیت کوین دومیــن ارز دیجیتال 
باارزش جهان از نظر ارزش بازار محسوب می شود. 
ارزش بازار این رمز ارز نزدیک به ۱۱6 میلیارد دالر 
است که البته فاصله زیادی با ارزش بازار بیش از 

نیم تریلیون دالری بیت کوین دارد.
یکی از دالیل اصلی این افزایش قیمت، رشد ارزش 
بیت کوین در ماه های گذشته بوده و چند روز پیش 
برای اولین بار قیمت بیت کوین از مرز 3۰ هزار دالر 
عبور کرد و حتی در یک قدمی 3۵ هزار دالر قرار 

داشــت. با این وجود هم اکنون ارزش بیت کوین 
کمتر از 3۲ هزار دالر است.

رشد قیمت اتریوم مانند بیت کوین شدید نبوده. 
برای مثال قیمت آن برای اولین بار از می ۲۰۱8، 
در نوامبر ۲۰۲۰ از 6۰۰ دالر عبور کرد و در دسامبر 
ارزش آن به بیش از ۷۰۰ دالر رسید. حاال این ارز 
دیجیتال با قیمتی باالتــر از ۱۰۰۰ دالر معامله 

می شود.
در حالــی کــه افزایش قیمــت بیــت کوین در 
ســاعات اخیر متوقف شــده، اتریــوم برخالف 

باارزش ترین ارز دیجیتال جهان حرکت می کند، 
البته کاهش ارزش جزئی را تجربه کرده اســت.
 حجم معامــالت اتریوم در ماه گذشــته میالدی

 در 8 صرافی مطرح افزایش پیدا کرده و میانگین 
ارزش معامــالت آن در ۷ روز به 3.3 میلیارد دالر 
رسیده که یک ماه قبل تر، این میانگین برابر ۱.۵ 
میلیارد دالر بود. باید منتظر ماند و دید در روزهای 
آینده قیمت اتریوم روند صعودی خــود را ادامه 
می دهد یــا مانند بیت کوین کمی عقب نشــینی 

می کند.

در تمام جهان از ایران گرفته تا آمریکا سال گذشته 
را باید روزگار رونق خریدهاي اینترنتي به خصوص 

خریدهاي خرد دانست.
به گزارش اتاق تهران، سال ۲۰۲۰ با توجه به شیوع 
کرونا، سال شکست هاي ســهمگین بسیاري از 
کسب و کارها بود ولي در این بین به صورت کلي 
بسیاري از استارت آپ ها به دلیل وابستگي بیشتر 
مردم به فضــاي وب و جهان مجازي توانســتند 
از این مهلکه جان ســالم بدر ببرند و بســیاري از 
آن ها با رشــدهاي چشــم گیر مواجه شدند. در 
ادامه به معرفي 4 اســتارت آپي مــي پردازیم که 
ســال ۲۰۲۰ روزگار رونق برایشــان بود و پیش 
 بیني مي شود در سال ۲۰۲۱ با جهش اقتصادي 

رو به رو شوند.

ویزیت آنالین
شیوع کرونا و ترس از ابتال به کرونا خروج از خانه 

و به خصوص رفتن به مراکز پزشکي باعث شد که 
در سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش ویزیت هاي آنالین 
باشیم. MediQuo استارت آپي در حوزه ویزیت 
آنالین است که دفتر مرکزي آن در بارسلونا قرار 
دارد و در سال ۲۰۱۷ شکل گرفته. این استارت آپ 
در حوزه مدیریت ویزیت های پزشکی اعم از راه دور 

یا حضوری فعال است.
 از اوایل ســال۲۰۲۰، اپلیکیشن این استارت آپ 
توســط بیش از 6۵۰هزار کاربر نصــب و بیش از 
یک میلیون ویزیت پزشــکی در آن مدیریت شده 
است. کل بودجه این استارت آپ حدود 4میلیون 
یوروســت و پیش بینی شــده که در سال  جاری 
میالدی نیز بتواند به رشد و توسعه خود ادامه دهد.

استارت آپي براي دورکاري در کارخانه ها
یاماهــا موتــور و خودروهای هوشــمند تییر در 
ژاپن سرمایه گذاري مشــترکي براي راه اندازي 

اســتارت آپ Eve Autonomy انجــام داده 
اند. این استارت آپ وســایل نقلیه هوشمند برای 
کارخانه ها ارائه می  دهد تا از فناوری ارزان قیمتی 
در خودران های خود استفاده و کمبود نیروی کار 
در کارخانه هایشــان را به  دلیل دورکاری جبران 

کنند.

سرعت بخشیدن به ساخت دارو
فرایند تولید دارو بســیار پیچیــده و درخیلي از 
مواقع طوالني اســت؛ در این بین استارت آپي در 
آمریکا با نام PolarisQB شــروع به کار کرده 
اســت که با کمک فنــاوري و هــوش مصنوعي 
 به تولیــد فرمول هــاي جدید دارویي ســرعت

 مي بخشد.
 کشــف دارو مبتنی بر تجزیه داده هــا از طریق 
بررســی مقادیــر زیــادی از متون پزشــکی و 
داده های علمی شــکل می گیــرد و در واقع این 

اســتارت آپ با کمک فناوري و هوش مصنوعي 
 بــه جمــع آوري داده ســرعت بســیار زیادي

 مي بخشد.

خریدهاي آنالین
در تمام جهان از ایران گرفته تا آمریکا سال گذشته 
را باید روزگار رونق خریدهاي اینترنتي به خصوص 
خریدهاي خرد )بقالي( دانست. یکي از استارت آپ 
هایي که در جهان در این زمینه با رشــد شگفت 
انگیزي رو به رو شــد، Everli بود که در ســال 
۲۰۲۰ به یکباره و البته به لطف کرونا با رشد 4۰ 

درصدي رو به رو شد. 
کشور ایتالیا و شهر میالن در ماه هاي اولیه شیوع 
کرونا به یکي از کانون هاي اصلي بیماري بدل شد 
و همین شد که ممنوعیت هاي ترددي شدید در 
 این شهر اجرا شد و فرصت رشد Everli به وجود

 آمد.

سرمقاله

رشد ۶۰ درصدی قیمت مسکن پس از حذف قیمت از سایت ها

قیمت اتریوم برای اولین بار در ۳ سال گذشته از ۱۰۰۰ دالر فراتر رفت

4 استارت آپ پيروز روزهاي قرنطينه در جهان

لطف كرونا به استارت آپ ها
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