
از شب گذشته اخباری مبنی بر تعطیلی بعضی 
از جایگاه های نفت گاز در کشــور منتشــر شده 
است که این موضوع از سوی سخنگوی شرکت 
ملی پخش فــراورده های نفتی بــه طور کامل 
تکذیب شد.به گزارش ایســنا، هم اکنون ۲۸۰۰ 
جایگاه عرضه نفت گاز در کشــور فعال است که 
همه این جایگاه ها شــبانه روزی فعال  هســتند 
و آنطور که فاطمه کاهی - ســخنگوی شــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتــی اعالم کرده کل 
جایگاه های عرضه این فرآورده در کشــور فعال 
بوده و هموطنان می توانند موارد احتمالی را به این 
شرکت گزارش کنند.به گفته وی کل جایگاه های 

سوخت کشــور موظف هستند شــبانه روزی به 
هموطنان سوخت عرضه کنند و موارد احتمالی 
توقــف عرضه ســوخت در جایگاه هــای عرضه 
نفت گاز احتمــاالً موقت و مــوردی و مربوط به 
پایان ســوخت و ســوختگیری دوبــاره مخازن 
جایگاه بوده اســت که در این مــوارد هموطنان 
می توانند به نزدیک ترین جایگاه مراجعه کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
اظهار کرد: ســهمیه ســوخت مورد نیاز ماهانه 
رانندگان خودروهای سنگین بر اساس عملکرد و 
پیمایش و بر مبنای اطالعات دریافتی از سازمان 
راهداری ماهانه در کارت ســوخت این دسته از 

خودروها شارژ می شود. با توجه به اینکه به منظور 
جلوگیری از قاچاق ســوخت، کارت آزاد عرضه 
نفت گاز به صــورت محدود و تنها برای شــرایط 
اضطــراری در اختیار جایگاه هــای عرضه نفت 
گاز قرار گرفته، الزم اســت هموطنــان به ویژه 
رانندگان وسایل نقلیه ســنگین در نگهداری از 
کارت سوخت شخصی خود دقت الزم را داشته 
باشــند. در صورت بروز هرگونه مشکل و موارد 
تخلف احتمالی شهروندان می توانند طی تماس 
با ســامانه تلفنی ۰۹۶۲۷ شــرکت ملی پخش 
 فراورده های نفتی، شکایت خود را طرح، ثبت و

 پیگیری کنند.

قیمت طال در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر رشــد ارزش دالر، با کاهش روبرو شــد.به 
گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۹۴۳ دالر و ۴۶ سنت رسید 
در حالی که ابتدای معامالت تا رکورد ۱۹۵۴ دالر و ۹۷ 
سنت اوج گرفته بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۴ درصد کاهش، بــه ۱۹۴۷ دالر و ۵۰ 
سنت رســید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با 
۰.۴ درصد افزایش، در ۱۹۵۲ دالر و ۳۶ ســنت بسته 

شده بود.
به گفته استفن اینس، استراتژیست بازار جهانی اکسی 
کورپ، بازار به نتایج انتخابات جورجیا بسیار حساس 

شده و نقدینگی بســیار کم شده اســت. هنوز نتایج 
انتخابات معلوم نیســت و وضعیت نگران کننده است. 
اگر اکثریت سنا با جمهوریخواهان باشد، قیمتها اندکی 
کاهش خواهد یافت اما در نهایت قیمت طال تحت تاثیر 
انتظارات تورمی پشتیبانی می شود و همچنان شانس 
این را دارد که تا پایان ماه به ۲۰۰۰ دالر صعود کند.رای 
گیری در انتخابات جورجیا مشخص خواهد کرد کدام 
حزب اکثریت کرسیهای سنا را در دست خواهد داشت. 
پیــروزی دموکراتها برای جو بایــدن، رییس جمهور 
منتخب آمریکا پیشبرد سیاستهایی مانند افزایش تدابیر 
محرک مالی را راحتتر خواهد کرد.یک نظرســنجی 
نشان داد که رای دهندگان درباره این که کدام حزب 

باید کنترل سنا را در دست بگیرد، به دو دسته مساوی 
تقسیم شــده اند.بر اســاس گزارش رویترز، گزارش 
نشست دســامبر بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه 
منتشر می شــود. بانک مرکزی آمریکا پس از این که 
وضعیت کنگره مشخص شــود، ممکن است تصمیم 
بگیرد تدابیر محرک پولی بیشتری را اجرا کند.در بازار 
سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 
۱.۱ درصد سقوط کرد و به ۲۷ دالر و ۲۸ سنت رسید. 
هر اونس پالتین برای تحویل فوری ۱.۸ درصد ریزش 
کرد و در ۱۰۹۲ دالر و ســه سنت ایســتاد. هر اونس 
پاالدیم برای تحویل فوری با ۱.۱ درصد کاهش، ۲۴۳۹ 

دالر و ۹۱ سنت معامله شد.

پس از دو افت متوالی، شــاخص های مهم وال اســتریت صعودی شدند.به 
گزارش بلومبرگ، با وخیم تر شدن شــرایط کرونایی انگلیس، نخست وزیر 
این کشور دســتور اعمال قرنطینه سراســری را صادر کرد. دولت همچنین 
 ۴.۶ میلیــارد پوند )۶.۲ میلیــارد دالر( دیگر را برای حمایــت از بخش های 
مختلف اقتصاد این کشــور در برابر پیامدهای کرونا تخصیــص داد. اقتصاد 
انگلیس که در نتیجه قرنطینه های تابســتان ســال قبل با رشــد اقتصادی 
منفی بی ســابقه ۲۵ درصــدی مواجه شــد، احتماال در نتیجه بازگشــت 
قرنطینه ها در نخستین ماه از ســال نو میالدی نیز با شرایط دشواری دست 
 و پنجه نــرم خواهد کرد و احیای رشــد اقتصــادی دومیــن اقتصاد بزرگ
  اروپــا بیــش از آنچــه پیشــتر تصــور مــی شــد، زمــان خواهــد

 برد.
 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 های جدید آن بدان معنی خواهد بود که این ویروس که بر همه وقایع 
سال ۲۰۲۰ اثرگذار بود، در ســال ۲۰۲۱ نیز کماکان خبرساز خواهد بود. در 
بسیاری از نقاط جهان شکار زیادی از شــاغلین 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 اندازهــا ادامه یابد که هر دو به معنای 
ورود کمتر جریان نقدی به اقتصاد خواهد بود. در آلمان مجموع پس اندازهای 
خانوار این کشور در ســال ۲۰۲۰ حدود ۷.۱ تریلیون یورو بوده که نسبت به 
ســال قبل بیش از ۶ درصد افزایش یافته است. آلمانی ها به طور متوسط ۱۷ 
 درصد درآمد خود را پس انداز کرده اند. شــیوع 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 مشــاهده موارد جدیــد ابتال به کرونا 
خبر داده اند. چین همچنین از مشــاهده موارد ابتال به کرونا انگلیســی در 
این کشــور خبر داده اســت و در ســنگاپور و ایالت کالیفرنیا، شیب نزولی 
ابتال مجددا صعودی شــده اســت. در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا کند 
به احتمال زیاد شــاهد اعمال مجدد محدودیت هــا در فعالیت های تجاری 
به میزان گســترده در نقــاط مختلف جهــان خواهیم بود که این مســاله 
تاثیر منفی قابل توجهی روی رشــد اقتصادی ســال آینده خواهد داشــت. 
وزارت خزانه داری آمریکا با صــدور یک دســتورالعمل اجرایی اعالم کرده 
 اســت اتباع آمریکایی حق ســرمایه گذاری یا معامله ســهام شرکت های 
چینی که از ســوی این وزارت خانه متهم به همکاری با ارتش چین هستند 
را نخواهند داشــت. واشــنگتن تاکنون اســامی ده ها شــرکت چینی را در 

فهرســت ســیاه خود قرار داده و طبق آنچه مایک پمپیو- وزیر خارجه این 
کشــور گفته اســت، هدف از این اقدام این خواهد بود کــه اطمینان حاصل 
شود از ســرمایه آمریکایی در راه تقویت و مدرن سازی ارتش چین، سرویس 
اطالعاتی این کشــور و نهادهای امنیتی چینی اســتفاده نخواهد شــد. در 
 شرایطی که روند واکسیناســیون در بیشــتر مناطق جهان آغاز شده است،

 اصلی ترین ســوال پیــش روی معامله گران این اســت که واکســن های 
کنونی تا چه میــزان اثربخش خواهند بــود و ایا ویروس کرونــا همانند آن 
چه در انگلیس و آفریقــا اتفاق افتــاد، توانایی جهش های دیگــری را دارد 
که کار مبارزه با آن را دشــوار ســازد یا خیر. در روزهای اخیر شــرکت های 
داروســازی کانون اصلــی توجه معاملــه گــران در بازارهای بــورس بوده 
 اند و بار بخش بزرگی از تعیین ســمت وســوی شــاخص ها بر روی دوش

 آن ها بوده است. 
ســرانجام پس از گذشــت چهــار ســال از رای مــردم بریتانیا بــه خروج 
از اتحادیــه اروپا، لندن و بروکســل بر ســر جزییــات روابــط آینده خود 
به توافقات اولیه دســت پیدا کردنــد. بدین ترتیب ریســک برگزیت بدون 
 توافق تا حد زیــادی کاهش پیدا کرده اســت هر چند هنــوز احتمال بروز

 اختالفاتی بر ســر جزییات توافق وجود دارد. بوریس جانســون- نخســت 

وزیر انگلیس و اورســال فون در لین- رییس کمیســیون اروپا پس از دیدار 
با یکدیگر در کنفرانســی خبری حضــور یافته و اعالم کرده انــد این توافق 
به نفع هر دو طرف خواهد بــود و همکاری نزدیک دو طــرف ادامه می یابد. 
این توافق برای اجرایی شــدن نیازمند تصویب در پارلمــان اروپا و مجلس 
 انگلیس خواهد بود. تاکنون بیــش از ۸۶ میلیون و ۴۲۹ هــزار و ۲۷۹ مورد
 ابتال به کرونا گزارش شــده اســت که در این بین یک میلیون و ۸۶۷ هزار و 
۶۳۱ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا بــا ۳۶۲ هزار و ۹۷۲ نفر، برزیل بــا ۱۹۶ هزار و ۶۴۱ 
نفر، هند با ۱۵۰ هزار و ۱۰۶ نفــر، مکزیک با ۱۲۷ هــزار و ۷۵۷ نفر و ایتالیا 
با ۷۶ هزار و ۳۲۹ نفر بوده اســت.کریس گافنی- تحلیلگر ارشد بازار سرمایه 
در موسســه تی آی بنک  - گفت: تزریق نقدینگی جدید بــه بازارها در قالب 
بســته های حمایتی جدید در شماری از کشــورها باعث می شود تا معامله 
گران با خیال آســوده تری وقایع آینده را دنبال کنند. سال ۲۰۲۰ یک سال 
معمولی نبود و روند معامالت بازار نشــان می دهد که با توجه به ریسک های 
ســال ۲۰۲۰ بازارها هنوز قادر به ادامه مســیر بدون حمایت های سیاست 
 گذاران نیســتند. نوســانات بازار در ماه های اخیر زیاد بوده است و بازگشت

 آرامش نیازمند زمان خواهد بود. 

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر 
موافقت عربستان سعودی با کاهش بیشتر تولید در 
نشست اوپک پالس و آمار کاهش ذخایر نفت آمریکا 
به باالترین حد از فوریه ســال ۲۰۲۰ صعود کرد.

به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در مارس یک درصــد جهش یافت و به ۵۴ 
دالر و ۹ سنت در هر بشکه رسید که باالترین قیمت 
از ۲۶ فوریه سال ۲۰۲۰ بود. این شاخص قیمت بازار 
جهانی روز سه شنبه ۴.۹ درصد افزایش داشت.بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا تا مرز ۵۰ 
دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه صعود کرد که باالترین 
قیمت از ۲۶ فوریه سال ۲۰۲۰ بود اما سپس به ۵۰ 
دالر عقب نشینی کرد. شاخص نفت آمریکا روز سه 
شنبه با ۴.۶ درصد افزایش بسته شده بود.عربستان 

ســعودی که بزرگترین صادرکننــده نفت جهان 
است، در نشست روز سه شنبه وزیران اوپک پالس 
موافقت کرد تولیدش را در ماههای فوریه و مارس 
به صورت داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز عالوه 
بر کاهش فعلی، کاهش دهد. این کاهش داوطلبانه 
با هدف متقاعد کردن سایر کشورهای تولیدکننده 
عضو اوپک پالس بــرای ثابت نگه داشــتن تولید 
صورت گرفت.با سرعت گرفتن شیوع ویروس کرونا 
در بسیاری از نقاط جهان، تولیدکنندگان در تالش 
برای تقویت قیمتها هســتند زیرا پیش بینی می 
شود قرنطینه های جدیدی که به اجرا گذاشته می 
شوند به تقاضا آسیب بزنند.بانک گلدمن ساش در 
یادداشتی اعالم کرد با وجود این توافق خوش بینانه، 
ما بر این باوریم که تصمیم سعودیها منعکس کننده 

نشــانه های تقاضای ضعیف با بازگشت قرنطینه 
هاست. با این حال این بانک سرمایه گذاری پیش 
بینی خود از قیمت ۶۵ دالر در هر بشکه نفت برنت 
تا پایان سال ۲۰۲۱ را تغییر نداد و حفظ کرد.عامل 
دیگری که از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، توقیف 
یک نفتکش کره جنوبی توسط ایران در خلیج فارس 
بود. ایران اعالم کرده که توقیف این کشتی و خدمه 
اش با تالش برای آزادسازی هفت میلیارد دالر پول 
بلوکه شده در کره جنوبی به دلیل تحریمهای آمریکا 
ارتباطی ندارد.بر اســاس گزارش رویترز، گزارش 
موسسه امریکن پترولیوم نشــان داد ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی بــه اول ژانویه ۱.۷ میلیون 
بشکه کاهش پیدا کرده و به ۴۹۱.۳ میلیون بشکه 

رسیده است.

بدنبال انتشار اخباری از نامعلوم بودن محل "جک ما"، 
موسس میلیاردر گروه چینی علی بابا و گروه آنت، دیوید 
فابر، خبرنگار شبکه سی ان بی سی به نقل از منابع آگاه 
گزارش کرد وی فعال آفتابی نمی شــود و ناپدید نشده 
است.به گزارش ایســنا، منابع رسانه ای شامل روزنامه 
وال اســتریت ژورنال هفته جاری گــزارش کردند که 
"جک ما" از زمان حضور در یــک مجمع در اکتبر که 
طی آن از رگوالتورهای مالی چیــن انتقاد کرده بود، 
در انظار عمومی دیده نشده است.وی در کنفرانسی در 
اکتبر از رگوالتورهای مالی انتقاد کرده و آنها را کلوب 
افراد پیری خوانده بود که مناســب نظارت بر نوآوری 
فناوری چینی نیستند. دونکان کالرک، رییس هیات 
مدیره شــرکت فناوری BDA China احتمال داد 
که به دلیل مقررات جدید، از جک ما خواســته شــده 

است جلوی چشم ظاهر نشود.مدتی پس از این رویداد، 
برنامه گروه آنت جک ما برای عرضه اولیه عمومی سهام 
از سوی بازارهای ســهام شانگهای و هنگ کنگ معلق 
شد. کمیسیون رگوالتوری اوراق بهادار چین در بیانیه 
ای در نوامبر اعالم کرده بود "جک ما" و دو مدیر گروه 
آنت توسط رگوالتورها احضار شده و به ادای توضیحات 
پرداختند.اگرچه "جک ما" ممکن است فقط در طول 
تحقیقات رگوالتورهای چینی تالش کند آفتابی نشود 
اما غیبت او یادآور سرنوشــت چهره های برجســته 
دیگری است که پس از اختالف با مقامات چین، ناپدید 
شدند.چهره برجسته دیگری نظیر رن ژیکیانگ، غول 
مســتقالت بازنشســته در مارس پس از متهم کردن 
حزب کمونیســت چین به عملکرد نادرست در زمینه 
شیوع ویروس کرونا ناپدید شــد و اندکی بعد پکن رن 

۶۹ ساله را به ۱۸ ســال زندان محکوم کرد. شو ژانگ 
ران، استاد حقوق و ژانگ شوژونگ، وکیل حقوق بشر 
هم پس از انتقاد به واکنش دولت چین به همه گیری 
ویروس کرونا، دستگیر شدند. شیائو جیانهوا، یک مدیر 
دارایی در ژانویه ســال ۲۰۱۷ از هتلی در هنگ کنگ 
ربوده شد. بعدا معلوم شــد توسط چین بازداشت شده 
و دولت این کشور بخشی از شــرکت "تومارو گروپ" 
وی را مصادره کرد. رگوالتورهای چینی شیائو و سایر 
چهره های برجســته را متهم کردند سرمایه گذاران را 
از بازارهای سهام چین دور می کنند.بر اساس گزارش 
بیزنس اینسایدر، منگ هونگ وی، رییس سابق اینترپل 
در سپتامبر سال ۲۰۱۸ در جریان یک سفر از فرانسه به 
چین ناپدید شد و ژانویه گذشته از سوی چین به اتهام 

دریافت رشوه به ۱۳ سال و نیم زندان محکوم شد.

طالی جهانی از صعود بازماندتکذیب تعطیلی جایگاه های عرضه نفت گاز در کشور

وال استریت باالخره سبز شد

موسس علی بابا ناپدید نشده، فقط آفتابی نمی شودرکورد صعود قیمت نفت شکسته شد
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 تحمیل گرانی 
با رانت ارز  دولتی

مواد اولیه؛ دغدغه 
تولیدکنندگان

اظهارات رزم حسینی در مورد قیمت محصوالت فوالدی باعث ریزش  1.8 درصدی شاخص بورس شد
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ناکارآمدی وام مسکن خانه اولی ها
 افزایش وام مسکن جدی شد

تقریبا نزدیک به ســه ســال اســت که دولت 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به برخی کاالهای 
اساســی ادامه می دهد که این اقــدام نه تنها 
تاثیری بر روی قیمت نهایــی کاالهایی که به 
دســت مصر ف کننده می گذارد، نشده است 
بلکه با افزایش قیمت بی سابقه ای همراه بوده 
که در نهایت نشــان می دهد ۵۱ میلیارد دالر 
منابع ارز برای هیچ به نابودی کشــانده شــده 
اســت. به عبارت دیگر تقریباً سه سال از شروع 
سیاست دالر ۴۲۰۰ تومانی می گذرد، سیاستی 
که طی این مدت بیــش از ۵۱ میلیارد دالر از 
منابع ارزی کشور را نابود کرد.این در حالی است 
که رئیس دولت معتقد است در طی این مدت 

دولت توانسته ...

طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ 
کل اقتصاد ایران در آذرماه امســال به ۴۷.۷۷ 
واحد رســیده که همچنان وضعیــت رکود در 
فعالیت ها را نشان می دهد؛ اما شدت رکود آن 
نســبت به آبان )۴۵.۷ واحد( کمتر شده است. 
در این ماه شاخص مدیران خرید بخش صنعت 
نیز به ۴۹.۳ واحد رسیده که بعد از رکود آبان ماه 
)۴۷.۶۳(، سیگنال قوی تری را نسبت به بهبود 
فعالیت صنایع نشــان می دهد.به گزارش اتاق 
ایران، مرکز پژوهش های اتــاق ایران، گزارش 
دوره پانزدهم طرح شــاخص مدیــران خرید 
)PMI( کل اقتصــاد در آذر ۱۳۹۹ و گزارش 

دوره بیست و هفتم طرح شاخص ...



اقتصاد2
ایران وجهان

دود قیمت دســتوری در بورس 
کاال، به چشم ۵۰ میلیون سهامدار 

عدالت می رود
رییس سازمان بورس گفت: زمانی که یک کاال با 
قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس کاال فروخته 
می شود، عالوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر 
مواجه می شــود، ســهامداران این شرکت ها که 
مشموالن سهام عدالت هستند نیز زیان می بینند.

حسن قالیباف اصل روز گذشته در مراسم افتتاحیه 
صندوق های کاالیی کشــاورزی و آغاز معامالت 
گواهی سپرده کاالیی خرمای مضافتی گفت: اکنون 
بورس کاال جایگاه خوبی در اقتصاد کشور دارد و به 
یک نهاد مهم در کشف قیمت کاالها در کشور تبدیل 
شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
برای افزایش انصاف در اقتصاد کشور، تخصیص بهینه 
کاال در کشــور و رعایت انصاف در توزیع، مسیری 
وجود ندارد جز اینکه بورس هایی کاالیی توسعه پیدا 
کنند. قالیباف با بیان اینکه اکنون در کشور دو بورس 
کاال و بورس انرژی داریم، افــزود: اگر می خواهیم 
شفافیت در اقتصاد کشور افزایش یابد، باید بورس ها 
توسعه پیدا کند و نقش بورس کاال در توسعه شفافیت 
اقتصاد کشور غیر قابل انکار است. وی ادامه داد: حتی 
اگر بخواهیم شفافیت در بورس اوراق بهادار افزایش 
پیدا کند باید نسبت به پذیرش بیشتر کاالی شرکت 
ها در بورس کاال نیز تالش کنیم تا سرمایه گذار در 
شفافیت کامل بتواند سرمایه گذاری کند. قالیباف 
گفت: آمارها بیانگر عملکرد مطلوب بورس کاالست 
به طوریکه ارزش معامالت امسال این بورس از 200 
هزار میلیارد تومان فراتر رفته در حالیکه در کل سال 
گذشــته ارزش معامالت حدود 170 هزار میلیارد 
تومان بوده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: حدود 300 کاال در بورس کاال مورد معامله 
قرار می گرد و جای خوشحالی دارد که چنین تنوع 

کاالیی در این بورس مشاهده می شود.

در بورس کاال قیمت کاالها ارزان تر از 
بازار است

قالیباف در ادامه سخنان خود به دخالت های قیمتی 
نهادهای باالدستی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: 
اینکه عنوان بشــود بورس کاال ابزاری برای گرانی 
کاالها از جمله فوالد اســت را به جد رد می کنم. 
برخی مواقع شنیده می شــود که برخی از گرانی 
ها را به ویژه در حوزه فوالد به گردن بورس کاال می 
اندارند در شرایطی که بورس یک بستر معامله است. 
وی به قیمت فوالد در بورس کاال اشاره کرد و افزود: 
گزارشی را با قیمت های جهانی برای شمش فوالد 
تهیه کرده ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش 
حداقل 20 درصد باالتر از قیمت داخلی است که در 
بورس کاال مورد معامله قرار می گرد، بنابراین اینکه 
بیان می شود بورس کاال ابزاری برای گرانی است را 
به طور جد رد می کنم. قالیباف با بیان اینکه بورس 
کاال بازاری شفاف و رقابتی بوده و در این بورس همه 
چیز بر روی تابلو نشــان داده می شود، گفت: بارها 
قیمت ورق فوالد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو 
برابری قیمت ورق فوالدی در بورس کاال و بازار آزاد 
هستیم؛ این به این معناست که محصول ارزان در 
بورس، ارزان به مردم نمی رسد به همین دلیل باید 

راه حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد.

زیان تولیدکننده و سهامدار
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشــاره به 
اینکه زمانی که کاال با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی 
در بورس فروخته می شود، شرکت تولید کننده با 
ضرر مواجه می شود، گفت: سهامداران این شرکت، 
مشموالن سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه 
اعتماد کرده اند و اقدام به ســرمایه گذاری در این 
بازار کرده اند. وی با اشاره به اینکه بالغ بر 60 میلیون 
نفر جمعیت عظیم سهامداران این شرکت ها است، 
اظهار داشت: هر تصمیمی در خصوص متغیرهای 
اقتصادی و قیمت ها در سودآوری و بنیاد شرکت 
ها اثر گذار است و از این رو باید در این حوزه نهایت 

دقت انجام شود.

جذابیت ابزارهای مالی بورس کاال
قالیباف وظیفه بورس ها را کمک به بخش واقعی 
اقتصاد دانســت و گفت: در بورس کاال فقط کاال 
معامله نمی شود و با تالش های مدیران این بورس 
طی سال های گذشــته ابزارهای مالی جدیدی 
در این بورس شــکل گرفته تا مردم هم بتوانند 
با پول های ناچیز خود در اوراق کاالیی ســرمایه 
گذاری کنند.به گفته وی، ایــن بورس می تواند 
عالوه بر افزایش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در 

بازار سرمایه، کمک کننده در تامین مالی باشد.
قالیباف خاطرنشــان کرد: وجود ابزارهایی مانند 
صندوق های کاالیی در بورس کاال ضمن کمک 
تامین مالی کاالی کشــاورزی، زمینه مدیریت 
نوســان های قیمتی را فراهم می کنــد و مانع از 

افزایش یا کاهش بی رویه قیمت ها می شود.

خبر

طبق اعالم مرکز پژوهش های 
اتاق ایران شامخ کل اقتصاد 
ایــران در آذرماه امســال به 
47.77 واحــد رســیده که 
همچنان وضعیــت رکود در 
فعالیت ها را نشان می دهد؛ اما شدت رکود آن نسبت به 
آبان )45.7 واحد( کمتر شده است. در این ماه شاخص 
مدیران خرید بخش صنعت نیز به 49.3 واحد رسیده که 
بعد از رکود آبان ماه )47.63(، سیگنال قوی تری را نسبت 

به بهبود فعالیت صنایع نشان می دهد.
به گزارش اتــاق ایران، مرکز پژوهش هــای اتاق ایران، 
گــزارش دوره پانزدهم طرح شــاخص مدیران خرید 
)PMI( کل اقتصاد در آذر 1399 و گزارش دوره بیست و 
هفتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت را منتشر 
کرد. بر اساس این گزارش وضعیت شامخ کل اقتصاد و 
بخش صنعت در آذرماه نسبت به ماه قبل با بهبود مواجه 
بوده اما همچنان زیر رقم 50 واحد و در محدوده رکود 

قرار دارد.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذرماه 
47.77 به دست آمده  است که نشــان می دهد به طور 
میانگین طی سه ماه گذشــته، نرخ کاهش کمتری در 
میزان فعالیت های اقتصادی وجود داشته است و روند 
نزولی شــاخص کل طی 6 ماه گذشته کمترین میزان 
کاهش در فعالیت ها را ثبت کرده اســت. نتایج نشان 
می دهد درحالی که در این ماه برخی فعالیت ها در بخش 
خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری نسبت به آبان روبرو 
بودند )تعطیلی سراسری بسیاری از مشاغل خدماتی در 
نیمه اول آذر(، اما مالیم تر شدن نرخ کاهش شاخص کل 
در آذر، به دلیل بهبود فعالیت ها در بخش ساختمان و 

صنعت است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در 
آذرماه 46.13 است و نســبت به آبان )39.84( شدت 
کاهش آن بسیار کمتر است. این شاخص علی رغم آنکه 
همچنان کمتر از 50 اســت اما نرخ کاهش آن نسبت 
به شدت کاهشی که طی ماه های اخیر داشته کمتر شده، 
به گونه ای که طی 14 ماه اخیر )از مهر ســال گذشته( 

کمترین نرخ کاهش را داشته است.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
در آذرماه 51.3 به دســت آمده که نســبت به آبان ماه 
)46.11( روند افزایشی داشته و طی 10 ماهه گذشته 
بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است که چشم انداز 

روشن تری را برای ماه های پیش رو به همراه دارد. شاخص 
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )76.64( 
که از اردیبهشت ماه روند افزایشی شدیدی داشته است، 
برای دومین ماه پیاپی از شتاب این روند افزایشی کاسته 
شده است. علیرغم اینکه بر اســاس گزارش مرکز آمار 
شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی در آذرماه 280.6 
بوده است و نسبت به آبان )275.0( افزایش داشته است، 
کندتر شدن روند افزایشی در شاخص قیمت خرید مواد 
اولیه متأثر از کاهش اندک نرخ ارز طی دو ماه گذشــته 
است که بیشــتر بر قیمت مواد اولیه وارداتی مشاهده 

می شود.
قیمت فروش محصوالت تولید شــده یا خدمات ارائه 
شده در آذرماه )56.73( نرخ افزایش بسیار مالیم تری را 
نسبت به روند 8 ماهه خود از ابتدای سال داشته است که 
بیشتر به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش 

تقاضای مشتریان است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینده 56.38 است که طی 7 ماهه اخیر بیشترین 
مقدار خود را به ثبت رسانده است، نشان دهنده انتظارات 

خوش بینانه و چشم انداز بهتر اقتصادی در دی ماه است.
به طورکلی با ادامه محدودیت های ناشی از کووید 19 در 
آذرماه فعاالن اقتصادی بخش خدمات بار دیگر با کاهش 
در فعالیت ها روبرو شدند این در حالی است که وضعیت 
در بخش ساختمان و خدمات بهتر شده است و افزایش 
شاخص میزان استخدام نیز چشــم انداز روشن تری را 

نسبت به ماه های پیش رو نشان می دهد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه،49.30 
اســت و بعد از رکودی که در آبان ماه )47.63( داشت، 
سیگنال قوی تری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع در 

آذر نشان می دهد، اما همچنان به دلیل مشکالت موجود 
و همچنین کاهش تقاضای مشتریان وضعیت صنایع 
به حالت عادی بازنگشته است. در بخش صنعت به جز 
شاخص صنعت میزان سفارشــات جدید مشتریان و 
موجودی مواد اولیه سایر زیرشاخص های اصلی وضعیت 

بهتری را نسبت به آبان ماه نشان می دهند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در آذرماه 
43.51 است و یکی از کمترین مقادیر را از ابتدای سال 99 
داشته است. به نظر می رسد از یک سو انتظارات کاهشی 
قیمت ها از سوی مشتریان و از ســوی دیگر ادامه روند 
تعطیالت و همچنین اثرات فصلی بعضی از فعالیت ها 

باعث کاهش تقاضای مشتریان در آذرماه شده است.
شــاخص میزان موجودی مواد اولیه در آذر )48.92( 
علیرغم آنکه همچنان کاهشی است اما کاهش بسیار 
مالیم تری نسبت به آبان )42.49( دارد و نشان می دهد با 
توجه به اینکه تولیدکنندگان همواره و به ویژه در ماه های 
اخیر با کمبود شدید مواد اولیه مواجه بوده اند این شاخص 
در آذرماه، طی 27 دوره از ابتدای شروع طرح )مهر 97( 
یکی از بهترین مقادیر خود را به ثبت رســانده  است که 
افزایش در ترخیص برخی مواد اولیه از گمرکات کشور در 
آن مؤثر بوده است. شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی 51.0 است که نشان می دهد نسبت به آبان 
ماه )48.92( فعاالن بخش صنعت افزایش در به کارگیری 

نیروی انسانی داشته اند.
شاخص قیمت محصوالت تولید شده )56.62( در آذرماه 
با شیب مالیم تری افزایش داشته است و در ماه های اخیر 
به ویژه از ابتدای سال که شدت افزایش قیمت ها بسیار 
زیاد بود، در آذرماه با افزایش کمتری مواجه بوده است. 
این در حالی است که کاهش تقاضای مشتریان و کاهش 
قیمت مواد اولیه وارداتی باعث شده تا تولیدکنندگان 

قیمت ها را کمتر افزایش دهند.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده 58.22 نشان دهنده 

انتظارات خوش بینانه و امیدواری فعاالن اقتصادی بخش 
صنعت به بهبود فعالیت ها در دی ماه است.

شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع پوشاک 
و چرم )32.5( به دلیل کمبود شدید مواد اولیه و صنایع 
فراورده های نفت و گاز )39.2( کمترین مقدار را نسبت 
به سایر صنایع داشته اند و صنایع الستیک و پالستیک 
)57.8( و وسایل نقلیه و قطعات وابسته بهترین وضعیت 
را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین صنایع الستیک 
و پالستیک، ماشین سازی و لوازم خانگی، کانی غیرفلزی، 
شیمیایی، چوب و کاغذ و مبلمان و سایر صنایع وضعیت 
موجودی مواد اولیه خــود را بهتر از مــاه قبل ارزیابی 
کرده اند. به طورکلی در بخش صنعت مالحظه می شود که 
به دلیل اثر نوسانات قیمتی کاهش نرخ ارز و اثرات تورمی 
شدید طی ماه های میزان تقاضای مشتریان را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده و اکثر صنایع با کاهش سفارشات 
جدید روبرو هستند. همچنین تداوم تعطیلی ناشی از 
کووید 19 نیز تأثیر کاهش تقاضا را دوچندان کرده است. 
از سوی دیگر در بســیاری از صنایع ترخیص مواد اولیه 
توســط گمرک و تخصیص ارز به شرکت های تولیدی 

کماکان با موانعی روبروست.

شامخ در منطقه یورو
بر اساس گزارش ماه دســامبر مؤسسه IHS شاخص 
ترکیبی تولید PMI در منطقه یــورو از 45.3 در ماه 
نوامبر به 49.8 در ماه دسامبر افزایش یافته است که بعد از 
کاهش شدیدی که در ماه نوامبر داشت افت بسیار کمی 
را در دسامبر به ثبت رسانده است. بهبود به این معناست 
که PMI به طور میانگین در سه ماهه چهارم 48.4 بوده 
است اگرچه نسبت به سه ماهه سوم )52.4( کاهش یافته 
است اما میانگین سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه دوم 
سال که 31.3 بود، بهتر دیده شده است که نشان می دهد 
اثر اقتصادی موج دوم شیوع کووید 19 نسبت به موج اول 

کمتر بوده است.
شــاخص ترکیبی تولید PMI برای اقتصاد آلمان در 
ماه دسامبر 52.5 ثبت شده است. این شاخص اندکی 
پایین تر از سطح 5 ماهه گذشته بوده است و بررسی های 
این ماه نشــان می دهد که کاهش فعالیت ها در بخش 
خدمات )47.7( نسبت به ماه قبل )46.0( از آن کمتر 
شده است. شاخص بخش صنعت 58.6 در ماه دسامبر 
به مقاومت مداوم در اقتصاد آلمان اشاره دارد که با قدرت 
در بخش صنعت ضعف بخش خدمات را خنثی می کند. 
نظرسنجی، برگشت در اشتغال بخش خصوصی را نشان 
می دهد اگرچه شرکت ها نسبت به چشم انداز سال پیش 
رو خوش بین بودند. همچنین نشانه هایی از افزایش فشار 
در زنجیره تأمین وجود دارد که باعث افزایش هزینه های 

مواد اولیه می شود.

شامخ کل اقتصاد ایران به ۴۷.۷۷ واحد رسید

مواد اولیه؛ دغدغه تولیدکنندگان

روحانی:
 اگر آمریکا توبه کند استقبال می کنیم

روحانی گفت: ما مسیر را با قدرت ادامه می دهیم 
البته هر وقت طرف مقابل ما تسلیم قانون شد ما 
اســتقبال می کنیم. یک فردی که در کوچه ظلم 
می کند، ســنگ می زند و شیشه می شکند و بعد 
در یک لحظه ای عاقل می شــود و می گوید من از 
این به بعد نمی خواهم شیشه بشکنم، آیا ما نباید 
اســتقبال کنیم؟ روحانی در جلسه هیات دولت 
با یادآوری قیام مردم قم در ســال 56 اظهار کرد: 
هر زمانی این فرد که شیشه ما را می شکند آمد و 
فهمید که شکستن شیشه هنر نیست و هر زمانی 
شیشه را می شکند فردا شیشه بر می آورید و شیشه 
دیگری می اندازید و کار من هیچ اثری ندارد، من به 
شما خسارت می زنم و شما را به زحمت می اندازم 
ولی من هم به هیچ چیزی نمی رسم، حاال دست 
برداشتم و توبه کردم. هر وقت این کار انجام شد 

استقبال می کنیم.

به تعهدات عمل کردید ما هم عمل می کنیم
روحانی افزود: دولت آینده آمریکا که 2 هفته دیگر 
بر سر کار می آید اگر گفت که آمریکا دیگر شیشه 
شکســتن را رها و توبه کرده و می خواهد در مسیر 
قانون قرار بگیرد و می خواهد به تعهداتش عمل کند 
اگر از ما سوال کند، جواب را ما خیلی صریح و روشن 
و ساده اســت و می گوییم اگر شما به همه تعهدات 
عمل کردید ما هم به همه تعهدات عمل می کنیم اگر 
عمل نکردید ما برابر شما سر فرود نمی آوریم. رییس 
جمهوری افزود: شما اگر به تعهدات عمل کردید، 
منتی سر ما نگذاشتید یک کار خالف قانونی تاکنون 
انجام می دادید، که حاال از کار خالف قانون دست 
برداشتید، پشیمان شدید و متوجه شدید که اشتباه 

کردید ما هم استقبال می کنیم.

آزادسازی قیمت خودرو نارضایتی 
عمومی ایجاد می کند

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: ما با روش وزارت صمت در آزادسازی قیمت 
خودرو مخالف هستیم و سازمان بازرسی هم حق 
داشته که ورود کند. شکایات متعددی به ما می رسد 
که این روش عادالنه نیســت. روح اهلل ایزدخواه در 
گفت گو با ایلنا در مورد تصمیم اخیر شورای رقابت 
اظهار کرد: آزادسازی قیمت خودرو به این معنا است 
که قیمت خودرو به یکباره به قیمت بازار برسد، کاری 
که دوره های قبلی انجام شده و تورم آنی و نارضایتی 
عمومی ایجاد می کند و ممکن است حتی آسیب 
اجتماعی داشته باشــد بنابراین روشی که دولت 
دنبال می  کند جدید نیست قبال انجام شده و با ورود 

دستگاه های نظارتی جلوی آن گرفته شده است.
رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس 
خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که خودرو با 
قیمت تمام شده در بورس عرضه شود و طی عرضه 
و تقاضا توسط مشتری قیمت گذاری نهایی شود. 
تقاضا را هم کنترل می کنیم و فقط مصرف کننده 
واقعی می تواند خودرو بخرد، روی فروش نیز مالیات 
وضع شده اســت که این مالیات تنظیمی جلوی 
مالیات مکرر را می گیرد. جزییات این طرح طی یک 

هفته آینده به صحن ارائه می شود. 
وی افزود: ما با روش وزارت صمت در آزادســازی 
قیمت خودرو مخالف هســتیم و سازمان بازرسی 
هم حق داشته که ورود کند. شکایات متعددی به ما 

می رسد که این روش عادالنه نیست. 
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
در مورد قیمت گذاری فوالد و اختالف وزارت صمت 
و بورس کاال تصریح کرد: ما با قیمت گذاری دستوری 
مخالفیم چراکه تولید رانت می کند و بازار را دوگانه 
می کند. دولت باید در انتهای زنجیره به تولیدکننده 
و مصرف کننده کمک کنــد نه در ابتــدای آن. با 
قیمت گذاری دستوری بازار دوگانه ای ایجاد می شود 
که کســانی که مصرف کننده و تولیدکننده واقعی 
نیســتند ورود پیدا می کنند و اثر تورمی آن برای 
جامعه باقی می ماند.  وی اضافه کرد:راه های دیگری 
برای تنظیم بازار وجود دارد، در طرح فوالد کمیسیون 
صنایع که اکنون در مرحله صحن است آمده که کل 
زنجیره فوالد باید در بورس کاال عرضه شود، اینطور 
نباشد که 20 درصد محصوالت در بورس و 80 درصد 
آن در بازار سیاه فروخته شــود، تنظیم بازار به این 
شکل مدنظر ما است. قیمت گذاری دستوری ظاهرا 
قیمت را کنترل می کند اما بازار را به سمت سوداگری 
ســوق می دهد که تاثیرات منفی آن بیشتر است. 
ایزدخواه خاطرنشان کرد: فرآیند بورس کاال بر مبنای 
رقابت است اگر بخواهیم سقف و کف بگذاریم عرضه 
در بورس بی معنا است و باید به همان روش قدیمی 
 سهمیه بندی کاال برگردیم. اگر بورس کاال را مطرح 
می کنیم مبنای آن رقابت است البته رقابت تنظیم 
شده، سالم و صحیح. اما اینکه در بورس سقف و کف 

تعیین کنیم تناقض است. 

اخبار
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این روزها بیش از پیش ارز 4200 تومانی محل بحث 
شده است؛ به گونه ای که مجلس عزم خود را برای حذف 
آن جزم کرده است اما دولت به رویکرد مجلس انتقاداتی 
دارد. جدای از این موضوع، با جدی شــدن حذف ارز 
دولتی این نگرانی را در بین مردم تقویت کرده اســت 
 که آیا حذف این ارز، کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را 

گران می کند؟
به گزارش ایســنا، ماجرای ورود ارز 4200 تومانی به 
اقتصاد کشور به 20 فروردین ماه 1397 برمی گردد که 
اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور- مصوبه 
دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت 4200 

تومانی ارز را برای کلیه مصارف اعالم کرد. 
پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست 
غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشــور در شرایط 
تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت 
ارز 4200 تومانی را تنها به واردات کاالهای اساســی 

اختصاص دهد.

در حال حاضر با گذشت دو سال از عمر این مصوبه، این 
سیاست اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته است به یکی 
از مهم ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کاالهای 
اساسی دست یابد بلکه نتایجی فاجع آوری چون ایجاد 

رانت و تضعیف تولید داخل را به همراه آورده است.

رانت، تنها ماحصل ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در این زمینه کارشناســان اقتصادی هم معتقدند که 
ارز 4200 تومانی هیچ نتیجه ای جز شکل گیری رانت 
و فساد نداشته است؛ به گونه ای که میثم هاشم خانی در 
یک گفت وگویی با ایسنا اظهار کرده  با ورود ارز دولتی 
به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل 14 
برابر یارانه نقدی ساالنه ایرانی ها رانت توزیع شده است.

اما در روزهای اخیر که مجلس درگیر بررسی جزئیات 
الیحه بودجه سال آینده اســت، نوبت پرداختن به ارز 
4200 تومانی رسیده است که با تصویب کمیسیون 
تلفیق بودجه، ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 

حذف می شود و یک نرخ 17 هزار و 500 تومانی برای 
تامین ارز کاالهای اساسی جایگزین می شود.

در این بین، تاکید مجلســی ها بر این اســت که این 
مصوبه جلوی ارز رانتی را می گیرد اما از آن طرف این 
مصوبه واکنش های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی 
کارشناسان و البته مسئوالن دولت در پی داشته است.

از ســوی دیگر، آنچه از جدی شــدن بحث حذف ارز 
4200 تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که 
در پی حذف این ارز از اقتصاد کشور، قیمت کاالهایی که 
ارز مورد نیاز آن ها از این طریق تامین می شد با افزایش 

قیمت مواجه می شود.

ارز دولتی به هدف خود نرسید 
اما طبق گفته اقتصاددانان از آنجا که ارز 4200 تومانی 
به هدف خود که کنترل قیمت کاالهای اساسی بوده، 
نزدیک نشده و تنها رانت و فســاد به بار آورده است، با 
حذف این ارز، قیمت کاالهای اساسی نه تنها افزایشی 

نمی یابد بلکه تحت شرایطی می تواند کاهش هم داشته 
باشد. در این زمینه، عطا بهرامی معتقد است که با حذف 
ارز دولتی قیمت ها در بازار کاهش پیدا می کند و اگر 
اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به 
ارز آزاد کاالی خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش 

خواهد یافت که تمام قیمت ها خواهد شکست.
همچنین، حیدر مستخدمین حسینی - اقتصاددان 
- این راستا می گوید از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه 
اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف 
شود، هیچ تاثیری بر نرخ ســبد کاالیی مردم نخواهد 
نگذاشت، زیرا مردم همواره کاالهای موردنیاز خود را با 

نرخ ارز آزاد دریافت کرده  و می کنند.
با این حســاب، می توان حــذف ارز 4200 تومانی از 
اقتصاد کشور را در راستای کاهش رانت و فساد ایجاد 
شده دانست اما جایگزین این ارز، یعنی ارز 17 هزار و 
500 تومانی هم جای بحث دارد و باید به طور جدی 

ارزیابی شود.

در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران نسبت 
به برآورد قبلی بهبود یافته است.

به گزارش ایســنا، بانک جهانی با انتشار گزارشی به 
بررسی چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2021 و 

برآورد وضعیت اقتصادی در سال گذشته پرداخت. 

پایان رکود اقتصادی ایران
اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی 
داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری 
دولت ترامپ و شــیوع باالی کرونا در ایران که آن را 
به اصلی ترین کانون درگیر با کووید-19 در منطقه 
خاورمیانه تبدیل کرده است، رشد اقتصادی منفی، 
طبق پیش بینی بانک جهانی پس از ســه ســال به 
پایان خواهد رسید و برای سال 2021 و 2022، رشد 
اقتصادی ایران به ترتیب 1.5 و 1.7 درصد پیش بینی 
شده است. در ســال 2018 و 2019 رشد اقتصادی 

ایران به ترتیب منفی 6 و 6.8 درصد بود. 

عملکرد بهتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۰
طبق بــرآورد اولیه بانــک جهانی، در ســال 2020 
رشــد اقتصادی ایران منفی 3.7 درصد بوده اســت 
که این رشــد نســبت به برآورد قبلی این نهاد 1.6 

درصد بهتر بوده اســت. برای مقایسه، متوسط رشد 
اقتصادی جهان در این سال منفی 4.3 درصد و برای 
اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی 5.4 درصد 

بوده است. 
این اتفاق در حالــی رخ می دهد که بــه گفته بانک 
جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال 
افریقا را به طور متوســط پنج درصد کوچک کرد و 
ایران اولین کشــور منطقه بود که با موج همه گیری 
مواجه شد. در نتیجه شــیوع کرونا بسیاری از کسب 
و کارها تعطیل یا با ظرفیت بســیار کمی به فعالیت 
مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای 
جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای 

منطقه زد. 

رشد اقتصادی از سر گرفته می شود
بانک جهانــی در بخش دیگری از گــزارش خود در 
خصوص ایران اعالم کرده اســت: انتظار می رود که 
روند رشد )مثبت( اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی 
خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. 
این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر 
در زیرساخت ها برای دســتیابی به رشد بلندمدت 

تاکید کرده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره سفر هیات کره جنوبی 
به ایران بیان کرد: آنها از قبل اعالم کرده بودند که هیاتی 
می خواهد برای بهبود روابط به ایران بفرستند و این سفر 

ربطی به موضوع کشتی کره جنوبی ندارد.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات 
دولت درباره اقدامات اخیر آمریکا در منطقه اظهار کرد: 
دولت ترامپ در روزهای پایانی خود است. آنها به دنبال 
فشار بر ایران بودند ، جنگ اقتصادی علیه کشور به راه 
انداختند و در ماه آخر دولــت خودهم تالش می کنند 

خبرهایی منتشر شود که بوی جنگ بدهد.
وی ادامه داد: نیروهای نظامی ما آمادگی کامل برای هر 
گونه اقدام را دارند اما تحلیل من این است که آنها دنبال 
جنگ روانی هستند تا مردم ما را نگران کنند. در حالی 
که خودشان نگران بودند که در سالگرد شهادت سردار 
ســلیمانی ایران اقدام می کند. به همین دلیل موضع 
دفاعی گرفته بودند.  ما هم نگران اتفاق نظامی نیستیم. 
زیرا آمریکا در داخل کشور خود گرفتاری های زیادی دارد 
و جمهوری خواهان و دموکرات ها به جان هم افتادند و 

ترامپ هم نتیجه انتخابات را نمی پذیرد.
وی ادامه داد: این خبررسانی درباره احتمال وقوع جنگ 
را فرافکنی می دانیم. ما  4 سال صبر کردیم 12 روز دیگر 
هم صبر می کنیم اقدامات اخیر آنها هم برای تحریم ایران 

هیچ اثری بر بازار و واردات و صادرات کشــورمان ندارد. 
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره سفر هیات کره جنوبی 
به ایران بیان کرد: آنها از قبل اعالم کرده بودند که هیاتی 
می خواهد برای بهبود روابط به ایران بفرستند و این سفر 
ربطی به موضوع کشتی کره جنوبی ندارد. دیدار قرار بود 
برای همکاری های اقتصادی و موضوع طلب ایران برگزار 
شود که موضوع کشتی هم می تواند مورد بحث قرار بگیرد. 
به هر حال کشتی ها باید مسائل محیط زیستی را رعایت 
کنند. واعظی درباره رسیدگی به لوایح اف ای تی اف در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خاطرنشان کرد: باید 
به اعضای مجمع فرصت داد تا با کار کارشناسی موضوع را 
پیگیری کند. تصویب این لوایح به نفع شفافیت در کشور 
بوده و به روابط خارجــی و روابط بانکی بعد از تحریم ها 
کمک می کند. این موضوع نباید یک مساله جناحی و 
سیاســی و تبلیغی تعریف شــود زیرا یک موضوع ملی 
است. واعظی درباره مطرح شدن موضوع رانت در فوالد 
خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دستور دادند دستگاههای 
نظارتی دقت بیشتری داشته باشند تا واسطه ها قیمت ها 
را افزایش ندهند. کاالیی که تولید می شــود و به دست 
مصرف کننده واقعی می رسد نباید فاصله قیمتی زیادی 
داشته باشد. قرار شد در روز یکشنبه هفته آینده در جلسه 

ستاد اقتصادی دولت به این موضوع بپردازیم .

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالها را گران می کند؟ 

واعظی: سفر هیات کره ای به  ایران ربطی  به توقیف کشتی  نداردبانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خبر داد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه 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 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.
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نگاه دولت به ارز پایه برای درآمدزایی
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

در مالحظات اقتصادی نرخ ارز هر چه کمتر باشد دست دولت برای استفاده از مابه التفاوت آن بیشتر باز است. مجلس سعی دارد برای انضباط بخشی نرخ ارز را طوری تعیین کند که هم بخشی از نیازهای دولت را پوشش دهد و هم به بازارها 
سروسامانی بدهد. اما دولت بیشتر تمایل دارد تا نرخ پایه وجود داشته باشد تا بعدها به به بهانه تحریم ها، عدم عضویت در FATF و ...  خارج از چارچوب های نظام بودجه ریزی از این مابه التفاوت استفاده کند. از سوی دیگر اقتصاد دولتی تا 
زمانی که دولتی باشد اگر می توانست از درآمد دولتی مانند فروش نفت ارتزاق کند نرخ ارز برایش مهم نبود اما در حال حاضر که منابع سرشار در دسترس نیست مقصد دارد از تغییرات کمی نرخ ارز پایه با نرخ بازار استفاده کند. بنابراین اگر 
مجلس در همان ابتدا کلیات پر از اشکال بودجه 1400 را رد کرده بود امروز با مقاومت دولت روبرو نمی شد. مجلس باید در ابتدا با رد کلیات بودجه 1400 دولت را وادار به استفاده از تنخواه می کرد. وقتی که مجلس اصرار دارد در نظام بودجه 
ریزی و حوزه اجرا تا آنجایی که می تواند مداخله کند، استنکاف دولت خروجی آن می شود. دولت در ابتدا در بسیاری از مواقع با مجلس برای تصویب کلیات بودجه همراهی می کند و در عمل اینطور نمی شود. بعد از اینکه کلیات به تصویب 
رسید دولت به خانه اول خود برمی گردد و مجلس همچنان برای جراحی بودجه به دنبال دولت می رود. همچنین بانک مرکزی، خزانه دار دولت و سازمان برنامه و بودجه هنگامی که مشاهده می کنند نرخ ارز مطرح شده از سوی مجلس 

مطابق میل شان نیست، درست است که مخالفت خود را به روشنی اعالم نمی کنند اما موافقت هم نخواهند کرد. 
شاید بخشی از مشکالت و موانع به ساختار اقتصادی کشور بازگردد که به شدت دولتی است و این یک فرصتی را برای دولتمردان به وجود آورده که به ارز به عنوان یک کاالی انتفاعی نگاه کنند. زمانی ما می گفتیم صادرات بدون نفت داشته باشیم 
اما صادرات بدون نفت تقریبا در دوره ای به صفر رسید. صرفنظر از فروش های غیر رسمی و پنهانی که برای دور زدن تحریم ها انجام می شد، اما زمانی که این کار انجام شد وابستگی به دالر اتفاق افتاد و حاال داریم سعی می کنیم وابستگی به دالر را 

تبدیل به وابستگی های چندمنظوره بکنیم. یعنی مثال پول های پرقدرت را جایگزین کنیم، اما در واقع فرقی نمی کند اقتصاد وابسته، اقتصاد وابسته است؛ چه به نفت وابسته باشد؛ چه به دالر و چه به سایر ارزهای خارجی.

تقریبا نزدیک به ســه سال 
است که دولت تخصیص ارز 
4200 تومانــی را به برخی 
کاالهای اساســی ادامه می 
دهد کــه این اقــدام نه تنها 
تاثیری بر روی قیمت نهایی کاالهایی که به دست مصر 
ف کننده می گذارد، نشده است بلکه با افزایش قیمت 
بی سابقه ای همراه بوده که در نهایت نشان می دهد ۵1 

میلیارد دالر منابع ارز برای هیچ به نابودی کشانده شده 
است. به عبارت دیگر تقریباً سه سال از شروع سیاست 
دالر 4200 تومانی می گذرد، سیاستی که طی این مدت 
بیش از ۵1 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را نابود کرد.

این در حالی است که رئیس دولت معتقد است در طی این 
مدت دولت توانسته موجودی و قیمت کاالهای اساسی 
را طوری مدیریت کند که نه کمبودی در بازار دیده شود 
و مردم برای خرید کاالیی صف ببندند. طی هفته های 
گذشته خبر صف های طویل مردم برای خرید مرغ به 
نرخ دولتی در ایام بحران کرونا خبر ســاز شد و از سوی 
دیگر نبود روغن در بازار یک نمونه از کمبودها در بازار 

کاالهای اساسی است. رئیس جمهور معتقد است آرام 
آرام و به تناسب و در حدی که جامعه بتواند قبول کند و 
با آرامش و جوری که بسیاری خبر ندارند افزایش قیمت 

و گرانی داشته ایم.  
متاســفانه تبعات یک تصمیم اشتباه ســه سال است 
که اقتصاد ایران و معیشــت مردم را هدف گرفته و در 
حالی که مجلس هــر روز از حــذف ارز 4200 تومانی 
از محاســبات بودجه سال آینده ســخن می گوید اما 
هنوز سیاست دولت و موضع دولتمردان در این رابطه 
روشن نشــده اســت. دولتی ها همچنان معتقدند که 
حذف این ارز می تواند تبعات بسیار بیشتری بر زندگی 

مردم داشته باشــد و موجب گرانتر شدن قیمت ها در 
بازارهای مختلف شــود. درحالی همچنان ردپای ارز 
4200 تومانی در بودجه 1400دیده می شود که برخی 
از نمایندگان مجلس از حذف آن خبر می دهند، اما دولت 
همچنان پاسخ روشــنی به ادامه یا توقف این سیاست 
 ارزی که حاال نزدیک به سه سال از اجرای آن می گذرد،

 نداده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هر چند حذف ارز 
ترجیحی باعث افزایش قیمت های کاالی اساسی می شود 
اما دست کم که منافع منابع ارزی در جیب عده ای خاص 

نمی رود تنها عده ای محدود منتفع نمی شوند.

چرا دولت پاسخ روشنی برای تعیین تکلیف ارز دولتی در بودجه 1400 ندارد؟

تحمیل گرانی با رانت ارز  دولتی 
تخصیص ارز 4200 تومانی، ۵1 میلیارد دالر از منابع ارزی را نابود كرد
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سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به لزوم 
نصب شناسه کاال بر روی تولیدات لوازم خانگی، گفت: با 
اقدامات انجام شده در منطقه شورآباد یک انبار قاچاق 
لوازم خانگی به ارزش 4 هزار میلیارد ریال شناسایی شد.

حمیدرضا دهقانی نیا در مورد وضعیت مبارزه با قاچاق 
لوازم خانگی گفت: در حوزه تولیــد لوازم خانگی نرخ 
تولید افزایش یافته است و با هماهنگی های انجام شده 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی در خصوص 
تولید در حال انجام است تا کمبودی در این زمینه وجود 
نداشته باشــد و نیاز مردم به لوازم خانگی تامین شود. 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگــی باید عرضه، دپو و 
انبارش کاالی قاچاق با خطر پذیری مواجه شود، افزود: 
این زیرساخت را تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز برای ما فراهم کرده است. 
وی با اشاره به لزوم داشتن کد شناسه و رهگیری لوازم 
خانگی از مبدا تولید بیان داشت: با توجه به ممنوعیت 

واردات لوازم خانگی، بازرســین ما در صورت بازدید از 
یک انبار لوازم خانگی اگر کاالهای موجود در انبار فاقد 
کد شناسه و رهگیری باشــند می توانند بر اساس ظن 

قاچاق، پرونده تشکیل بدهند.
دهقانی نیا گفت: لذا ضرورت داشتن شناسه کاال برای 
لوازم خانگی، مــا را در مبارزه با قاچــاق کاالی لوازم 
خانگی کمک کرده اســت و بر این اساس می توان هم 
در مبادی ورودی هــم در محل دپو و هم در ســطح 
عرضــه کاالی قاچاق را با خطرپذیــری مواجه کنیم.  
وی با اشــاره اقدامات ســتاد قرارگاه مبارزه با قاچاق 
لوازم خانگی بیان داشت: با همکاری وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی و تعزیرات شهرســتان ری یک انبار 
 نگهــداری کاالی قاچاق لــوازم خانگــی  در منطقه 

شورآباد شناسایی شد. 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: 
براساس برآورد اولیه انجام شده در این انبار نزدیک به 
4 هزار میلیارد ریال کاالی قاچاق شناسایی شده است.

در حالی که بر اســاس اعالم مرکز آمار متوسط 
قیمت مســکن در تهران به 27 میلیون تومان 
رسیده مبلغ وام مسکن در شرایط فعلی به هیچ 
عنوان پاسخگوی نیاز متقاضیان برای خرید خانه 
نیست. بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی قرار 
است با همکاری بانک مرکزی مبلغ وام مسکن را برای سال آینده افزایش 
دهد. مبلغ کنونی وام مسکن برای زوجین 160 میلیون تومان تسهیالت به 
همراه 80 میلیون تومان سپرده خود و 40 میلیون تومان وام جعاله مسکن، 
در مجموع 280 میلیون تومان تأمین مالی است که می توانند کمی بیش 
از 10 متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند. اکنون رقم وام مسکن از 
حساب پس انداز مسکن صندوق یکم برای زوجین در تهران 160 میلیون 
تومان و برای انفرادی 80 میلیون تومان است. وام ساخت و خرید مسکن 
از حســاب اوراق ممتاز برای زوجین در تهران 200 میلیون تومان و برای 
انفرادی 100 میلیون تومان است. تسهیالت ساخت مسکن در تهران بدون 

سپرده 2۵0 میلیون تومان است.
بنابراین در این آشفته بازار قیمتی مسکن، وام فعلی اثر ناچیزی در قدرت 
خرید خانه دارد و بر همین اساس در جلسه ای که وزارت راه و شهرسازی 
با بانک مرکزی دارد می توان بر افزایش این وام امیدوار بود. در کشورهای 
توسعه یافته وام مسکن تقریبا بین 70 تا ۹0 درصد قیمت ملک را پوشش 

می دهد. اما در ایران معموال اثرات وام پس از نوسانات اقتصادی به شدت 
کم رنگ می شود. این در حالی است که متقاضی انفرادی این تسهیالت هم 
80 میلیون تومان وام مسکن یکم به اضافه 40 میلیون تومان سپرده اولیه 
و 40 میلیون تومان وام جعاله دریافت می کند که با مجموع 160 میلیون 
تومانی که از بانک می گیرد می تواند 6 متر از یک واحد مســکونی را با این 

وام خریداری کند.
همچنین رقم تســهیالت خرید مســکن از محل حساب ســپرده ممتاز 
بانک عامل بخش مسکن )وام با اوراق تســهیالت( برای زوجین در تهران 
200 میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی 100 میلیون تومان است؛ 
به هر کدام نیــز 40 میلیون تومان وام جعاله پرداخت می شــود. بنابراین 
 متقاضیان انفرادی هم می توانند کمی بیش از ۵ متر از یک واحد مسکونی را 

خریداری کنند.

با وجود آنکه برخی کارشناســان بر لزوم افزایش ســقف و کاهش ســود 
تسهیالت مسکن در شــرایط فعلی تاکید دارند، محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی افزایش وام مســکن را در ایجاد تورم بازار ملک موثر می داند و 
معتقد است که باید از طریق افزایش ساخت و ساز، تعادل قیمتی را در بازار 
مسکن ایجاد کرد. این در حالی اســت که عباس آخوندی وزیر سابق راه و 
شهرسازی راهکار تعادل بخشی در بازار مســکن را احیای نظام پس انداز 
می دانست و در دوره او وام مسکن از حدود 20 میلیون تومان به سقف 160 

میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان از افزایش سقف تسهیالت مسکن 
خبر داد و گفت: بانک مرکزی فردا 17 دی ماه در جلســه ای در خصوص 
افزایش رقم تسهیالت مسکن تصمیم گیری خواهد کرد. محمود محمودزاده 
از امکان افزایش سقف تسهیالت مسکن خبر داد و اظهار کرد: در جلسه ای با 
مسئوالن بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت 

مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم گیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به 
ضریب پوشش تسهیالت برای رقم کل ساخت،جلسات کارشناسی و بین 
دستگاهی متعددی برگزار شــد که برای افزایش آن رقم، فردا در جلسات 
بانک مرکزی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. این افزایش با توجه 
به بررسی های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می تواند به 
این امر تخصیص دهد. چهارشنبه گذشته محمد حسن عملداری معاون 
امور اعتباری بانک مســکن از احتمال سقف وام ساخت مسکن برای سال 

1400 خبر داده بود.

 افزایش وام مسکن جدی شد

ناکارآمدی وام مسکن خانه اولی ها

راهکار خانه دار کردن مردم
محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن

راهکار خانه دار کردن مردم در این اقدام نیست که دولت و نظام بانکی تسهیالت بیشتری به مردم به عنوان وام مسکن جهت خرید مسکن پرداخت کنند در حالی که مسائل مهمی قبل از پرداخت وام مسکن باید مورد نظر واقع شود. 
بازار مسکن خود را برای یک خیز بزرگ قیمتی آماده ساخته و با تزریق منابع مالی، افزایش قیمت ملک امری بدیهی است و نتیجه اینکه در این صورت، شاخص دسترسی اقشار ضعیف جامعه به مسکن کاهش خواهد یافت. افزایش 
تسهیالت به سمت تقاضا همواره با تورم همراه است. هرچند ممکن است این افزایش تا حدی توان خرید متقاضی را باال ببرد اما تورم را حتما افزایش خواهد داد. اگر این تسهیالت را دولت به سمت عرضه و تولید ببرد هم اثر تورمی آن 
کمتر است و هم امکان خرید را برای خریدار فراهم می کند. وزارت راه و شهرسازی هر دو بر این امر واقف هستند که افزایش تسهیالت وام مسکن آثار تورمی بسیاری خواهد داشت اما باز هم این وام را به سمت خریدار روانه می کنند. اگر 
این تسهیالت به سمت انبوه سازان برای ساخت مسکن برود بسیار تاثیرگذار تر خواهد بود و عرضه و تقاضا را متعادل می کند. زمانی که عرضه و تقاضا برابر شود این آشفته بازار قیمتی هم پایان خواهد یافت. قیمت های نجومی در بازار 
مسکن به دلیل نبود مسکن به اندازه کافی است.  فارغ از مسائل اقتصادی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی که منجر به تورم های شدید و گران تر شدن تمام کاالها و خدمات می شود، اعطای وام و تسهیالت مسکن از طریق نظام 
بانکی و بخش دولتی به مردم نیازمند پیش نیازهایی است که یکی از مهمترین آنها داشتن اشتغال و درآمد افراد جامعه است. زمانی می توان برای خانه دار کردن مردم برنامه ریزی کرد و به اعطای وام برای خرید یا ساخت و ساز مسکن 
امیدوار بود که متناسب با وضعیت اقتصادی کشور توان اقتصادی جامعه افزایش بیابد. بنابراین بهتر است دولت تسهیالت مسکن را در راه تولید خرج می کرد و به ساخت و ساز اختصاص می داد و نه به مشتریان. وقتی قیمت مسکن در 
هفت سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و شاهد افزایش های سرسام آور زمین و مسکن هستیم، نمی توان دلخوش بود که اعطای تسهیالت برای خرید مسکن یک راهکار خوب ومطمئن است. مطمئنا با قیمت های فعلی افزایش 
تسهیالت خرید نه امکان خرید به مردم می دهد و نه بخش بزرگی از جامعه توانایی پرداخت اقساط سنگین را دارند. بنابراین بهترین شیوه برای حل مشکل مسکن جامعه بستر سازی برای افزایش تولید است در غیر این صورت افزایش 

تقاضا و خرید وقتی تولید و توانی برای خرید وجود ندارد به افزایش گرفتاری و سرگشتگی مردم در بازار مسکن دامن می زند.
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در پــی تایید شــدن ورود کرونای انگلیســی 
به کشــور از ســوی وزیر بهداشــت انتقاداتی 
درباره نبــود نظــارت مناســب روی پروازها 
و ورود مســافران بــه عنــوان عامل شــیوع 
ایــن ویــروس جدید مطرح شــد امــا معاون 
 ســازمان هواپیمایی کشــوری ایــن ادعاها را 

رد می کند.
سعید نمکی -وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی- اعالم کرد: اولین مــورد کووید 1۹ 
موتاسیون یافته انگلیســی را در یک هموطن 
که از انگلیس آمــده بود و بعــد از مدتها رصد، 
پیدا کردیــم. وی در یکی از بیمارســتان های 
خصوصی بســتری بود و پس از بررســی های 
مکرر، تســت کووید 1۹ وی از نوع موتاســیون 
یافته تایید شــد. در چنین شــرایطی برخی از 
مردم در فضای مجازی مدعی شدند که دوباره 
نبود نظــارت مناســب روی پروازهــا و ورود 
مســافران از طریق این کشــور کرونای جدید 
 را به ایران وارد کرده اســت و مســئوالن باید 

پاسخگو باشند.
ابوالقاســم جاللی معــاون هوانــوردی و امور 
بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری در این 
باره به ایسنا گفت: گرچه ورود ویروس کرونای 
انگلیسی به ایران از ســوی وزیر بهداشت تایید 
شــده اما این مســئله ارتباطی بــا ایرالین ها و 
شــرکت های هواپیمایی ندارد چرا که دقیقاً از 
روزی که وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی اعالم کرد، جلوی پروازهای انگلستان 

را گرفتیم و هیچ مسافری از آن روز به بعد اجازه 
ورود به کشور را نداشته است. وی افزود: از تاریخ 
مذکور تاکنون همه پروازهای ایرالین های داخلی 
و خارجی از انگلســتان و به این کشور را ممنوع 
اعالم کردیم و با قاطعیت می توانیم بگوییم حتی 
به یک نفر هم اجــازه ورود به کشــور از طریق 

انگلستان را ندادیم.
معاون سازمان هواپیمایی کشــوری با اشاره به 
اینکه از همان روزهای نخست وزارت بهداشت 
به دنبال فهرســته افرادی بود که پیش از اعالم 
ممنوعیت از طریق انگلستان به ایران وارد شده 
بودند، گفت: پروازهای مستقیم یا غیر مستقیم و 
داخلی یا خارجی برای ما تفاوتی نداشت و جلوی 
همه آنها را گرفتیم چرا که ســالمت مردم برای 
ما اهمیت دارد اما نمی دانیم این مسافر چگونه 

وارد کشور شده است.
البته وزیر بهداشــت در اظهارات دیروز خود نیز 
این مســئله را تایید کرد که تخلفــی در ورود 
این مسافر صورت نگرفته است، وی در این باره 
گفت: حال این فرد در حال حاضر خوب اســت 
و خوشــبختانه از آن جایی که از روز اول بسیار 
هوشیار و آگاه بودند، با اینکه با pcr منفی وارد 
کشور شده بودند، بین همراهان و خانواده شان 
کامال خود را ایزوله کرده و هیچ ایاب و ذهاب به 
هیچ جای مشکوک نداشتند، تمام اطرافیان این 
فرد ارزیابی شدند و خوشــبختانه رد و نشانی از 
این ویروس را در نزدیکان و خانواده شــان پیدا 

نکردیم.

سخنگوی طرح کمک معیشــتی خانوار با بیان اینکه 
فهرست افراد مشمول دریافت کمک معیشتی بسته 
شده اســت، گفت: به 34 میلیون نفر کمک  معیشتی 
حمایتی پرداخت شــد. به خاطر نوسان نرخ ارز و تورم 
ایجاد شده و افزایش قیمت کاالهای اساسی در جامعه 
بخشی از مردم به ویژه کسانی که درآمد پایین داشته و 
یا درآمد ثابتی نداشته اند، از نظر معیشتی در تنگنا قرار 
گرفته اند در این زمینه دولت تصمیم گرفت، به کسانی 
که بیمه پرداز نبوده و یا درآمــد ثابتی ندارند، در قالب 
کمک معیشتی ماهانه از آذر تا پایان سال به مدت 4 ماه 

کمک معیشتی حمایتی پرداخت کند.
حسین میرزایی ســخنگوی طرح کمک معیشتی در 
رابطه با اینکه آیا برای کسانی که خود مستحق دریافت 
کمک معیشتی حمایتی دولت می دانند، امکان ثبت نام 
وجود دارد گفت، راه اعتــراض وجود ندارد و جمعیت 
افراد مشمول دریافت کمک معیشتی حمایتی تکمیل 
و بسته شده است.وی گفت:  در مرحله اخیر که در آذر 
ماه صورت گرفت به 34 میلیون نفر کمک معیشــتی 
حمایتی پرداخت شد که از این تعداد 8.۹ میلیون نفر 

افراد مشمول تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی 
بودند و 2۵ میلیون نفر نیز افراد خــارج از این دو نهاد 

حمایتی بودند که هیچ گونه درآمد ثابتی نداشتند.
به گفته سخنگوی طرح کمک معیشتی خانوار، در آذر 
ماه برای کمک معیشتی تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی نفری 120 هزار تومان و برای بقیه افراد نفری 
ماهیانه 100 هزار تومان و در مجموع برای 34 میلیون 
نفر پرداخت شد که قرار است این کمک ها به مدت 4 ماه 

تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد.
میرزایی گفت:  مالک شناســایی افراد که بر اســاس 
اطالعات سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی طراحی شــده، نداشتن درآمد ثابت، 
نداشــتن بیمه یعنی فرد بیمه پرداز تأمین اجتماعی 
نباشد، کارمند دولت نباشد، بازنشســته با بیمه گیر 
و یا بیمه خودپرداز مانند بیمه راننــدگان و کارگران 
ساختمانی هم نباشد و درآمد ثابتی هم نداشته باشد 
که بر اساس اطالعات این سامانه فعال 34 میلیون نفر 
شناسایی شده و اولین کمک هزینه معیشتی حمایتی در 
آذر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه واریز شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک 
تهران با اشاره به خسارت هاي جبران ناپذیري 
که تعطیلي هاي ناشي از ویروس کرونا در سال 
۹۹ به تمامي صنوف وارد ســاخته بیان داشت: 
ضررهایي کــه تعطیلي هاي ناشــي از کرونا بر 
بدنه اصناف وارد ســاخت تا مدت هــا غیر قابل 
 جبران اســت و صنف عینک نیــز از این مقوله 

مستثني نیست.
حمید ثابت قدم گفت: با اینکه چشــم انســان 
ســلطان بدن اســت و باید از آن بموقع مراقبت 
شــود، امــا در دوران کرونا از آنجــا که صنوف 
مرتبط با آن بــا این تعطیلي ها روبه رو شــدند 
 امکان و فرصــت خدمت از ایــن فعاالن صنفي 

گرفته شد.
او با انتقاد از مشــکالت واردات مربوط به عینک 
آفتابي بیان کرد: زماني که در داخل کشور شرایط 
ساخت و تولید عینک آفتابي را نداریم، پس الزمه 

آن واردات این کاالاســت. اگر از مبادي واقعي 
 وارد نشــود، ســود جویان از مبادي غیرقانوني، 
عینک هاي فیک و بي کیفیت را وارد و مردم هم 

به ناچار استفاده مي کنند.
با ادامه ایــن روند به مرور چشــم هــاي افراد 
دچار انــواع بیمــاري ها مــي شــود و از آنجا 
که هزینــه درمان در کشــور ســنگین و گران 
اســت، یا باید این هزینه را بیمار بپــردازد و در 
مقابل ســالمتي از دســت رفته را تــا حدودي 
 برگردانــد و یا این که از درمــان صرف نظر کند 

و بي خیال شود.
ثابت قدم افزود: لذا از مسئوالن در خواست دارم 
تا عینک آفتابي از گــروه الویت 4 واردات خارج 
و در گروه 3 قرار گیرد تا واردات آن به ســهولت 
امکان پذیر شود، این گونه دســت قاچاقچیان 
نیز قطع خواهد شــد و به جامعه سالمتي بسیار 

کمک کرده ایم.

کوتاهی دست قاچاقچيان با قرارگيری عينک آفتابی در اولویت ۳ کاالی وارداتی

پرداخت به 34 میلیون نفر

فهرست گيرندگان کمک معيشتی بسته شد

کشف انبار قاچاق لوازم خانگی به ارزش 4 هزار ميليارد ریال

سازمان هواپیمایی:

پس از ممنوعيت یک مسافر هم از انگليس نداشتيم
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شــهروندان در هنگام خريد اينترنتی به "اينماد" 
سايت توجه كنند

رئیس پلیس فتای آذربایجان  غربی گفت: شهروندان در هنگام خرید باید 
به عالمت "اینماد" توجه کنند و اینماد سایت تایید فروشگاه اینترنتی است 

و هویت آن را به خوبی احراز می کند.
سرهنگ اکبر نصرتی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به 
اینکه هر نوع فعالیتی که از بستر فضای مجازی استفاده می کند می تواند 
به عنوان کسب و کار مطرح باشد اظهار داشــت: در این راستا باید امنیت 

سرویس دهنده و سرویس گیرنده از نگاه پلیس برقرار شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر هر فروشگاه اینترنتی که فعالیت می کند باید 
حریم خصوصی شهروندان را در چهارچوب قانونی و در داخل کشوررعایت 

کند و در این راستا پلیس متولی مجوزدهی نیست.
رئیس پلیس فتــای آذربایجان  غربی گفت: متولی این موضوع ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان  غربی است و هر کس خواهان راه اندازی 
کسب و کار اینترنتی باشد باید به این ســازمان مراجعه کرده و "اینماد" 

اخذ کند.
وی با تاکید بر اینکه هر شهروندی که خواهان استفاده از کسب و کارهای 
فروشگاه اینترنتی باشند باید به نکات مهمی توجه کرده تا گرفتار نشوند 
افزود: در این راســتا تاکید می شود که اگر به مشــکلی برخورد کردند به 
موتورهای جستجو همچون گوگل اعتماد نکنند چون کاله برداران اینترنتی 
به بهینه سازی جستجو توجه می کنند. نصرتی اظهار داشت: متاسفانه برخی 
شهروندان به نخستین سایتی که در موتور جستجو دیده می شود اعتماد 
کرده و آن را سایت معتبر و با اصالتی می شمارند در حالی که چنین نیست و 
ممکن است در صورت واریز وجه برای خرید اینترنتی، آنان را به درگاه های 

جعلی هدایت کرده و یا اینک ه فروشگاه به تعهد خود عمل نکند.
وی تاکید کرد: شهروندان در هنگام خرید باید به  عالمت اینماد توجه کنند 
و اینماد سایت، تایید فروشگاه اینترنتی است و هویت آن را به خوبی احراز 
می کند. اینماد E-Namad یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که 
از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب سایتی ها داده می شود که 

دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده ای باشند.

ســرقت اطالعات بانكي در جايگاه نخست جرائم سايبري 
مركزي قرار دارد

رئیس پلیس فتا فرماندهي انتظامي استان مرکزي گفت: سرقت اطالعات 
حساب هاي بانکي و برداشت هاي اینترنتي غیرمجاز با 44 درصد در رتبه 

نخست جرایم سایبري این استان قرار دارد.
سرهنگ احسان آنقي افزود: برداشت غیرمجاز پارسال در مقایسه با سال 
قبل از آن 222 درصد افزایش یافته و کالهبرداري اینترنتي و هتک حیثیت 
به ترتیب در رده هاي دوم و سوم جرایم ســایبري در استان مرکزي قرار 

گرفته اند.
وي ادامه داد: وقوع جرائم سایبري در یکسال گذشته حدود 94درصد در 
استان مرکزي افزایش یافته است که باید در این خصوص تدابیري اندیشیده 
شود.رئیس پلیس فتا فرماندهي انتظامي استان مرکزي ادامه داد: هتک 
حثیت در فضاي مجازي در سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

13 درصد کاهش یافته است.
آنقي تصریح کرد: میانگین کشف جرایم سایبري در حوزه فضاي مجازي 
کشور، حدود 70 درصد است که این شاخص در استان مرکزي، 109 درصد 

برآورد مي شود.
وي گفت: کانال کالنتر مرکزي بیش از یک سال در استان فعالیت دارد و 
مطالب آن موجب هتک حیثیت برخي افراد شــده و شکایات مختلفي به 

پلیس فتا واصل شده است.
رئیس پلیس فتا فرماندهي انتظامي اســتان مرکزي در خصوص تشکیل 
پرونده کانال کالنتر گفت: برابر قانون در این مورد پرونده تشــکیل شده و 
با همکاري دستگاه هاي مرتبط، تحقیقات و بررسي هاي فني و کارشناسي 
انجام و برخي از افراد با دســتور قضایي احضار شــدند.وي افزود: پرونده 
کانال کالنتر تحویل مراجع قضائي شد و پلیس در این رابطه هیچ فردي را 

دستگیر نکرده است و طبق قانون با متهمان پرونده برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتا فرماندهي انتظامي اســتان مرکزي عنوان کرد: اجراي 
سیستم خدمات رمز پویا یا رمز یک بار مصرف در استان مرکزي در دستور 
کار بانک ها قرار دارد که در کاهش 90 درصدي جرایم سایبري موثر است.

كمبود بيش از پيش كارت گرافيك در بازار با رشد 
قيمت ارزهای ديجيتال

به نظر می رسد یک ســناریوی ناامید کننده تکراری در حال وقوع دوباره 
است. با افزایش ارزش ارزهای رمزنگاری شــده و رکورد شکنی های بیت 
کوین، احتماال شاهد کمبود بیش از پیش کارت گرافیک در بازار خواهیم 
بود. ماینرها مانند سالیان نه چندان دور، پس از باال رفتن قیمت بیت کوین، 
قطعا ریگ های عظیمی را با تعــداد باالیی از کارت گرافیک ها جمع آوری 
خواهند کرد و این قطعا یافتن کارت گرافیک را نه تنها ســخت تر از حال 
حاضر می کند بلکه موجب افزایش قیمت این قطعات نیز می  ود. که قطعا 
خبر بدی برای مصرف کنندگان عادی، خصوصا گیمرها است. اتفاقی که 
 6000 Radeon RX 3000 و RTX وضعیت موجودی فعلی کارت های

را تشدید خواهد نمود.
در اواخر سال 2017، بیت کوین به رکورد 19.700 دالر دست پیدا کرد و 
سپس افت چشمگیری داشت و ارزش آن در حدود یک سال بعد به 3200 
دالر رسید. برای مدت زمان زیادی، ارزش این ارز دیجیتال، بین 7000 تا 
9000 دالر نوسان داشت اما از دســامبر گذشته، قیمت بین کوین از مرز 
20 هزار دالر عبور کرده و اخیرا رکورد 30 هزار دالر را نیز شکست. اتریوم، 
دیگر ارز دیجیتال شناخته شده نیز رشــد مشابهی داشته و ارزش این ارز 
نیز در یک سال گذشته چهار برابر شده و به حدودا هزار دالر رسیده است.با 
افزایش ارزش ارزهای دیجیتال، سودی که هر روز عاید ماینرها خواهد شد 
نیز طبیعتا بیشتر می شود. نسل جدید گرافیک ها نیز با وجود قدرت بیشتر 
نسبت به نسل های گذشته، قیمت رقابتی تری دارند و کسب هزینه خرید 
یک کارت گرافیک برای یک ماینر در مدت زمان کوتاه تری اتفاق می افتد. 
 RTX به طور مثال یک ماینر می تواند طی 80 روز، هزینه خرید یک کارت

Ti 3060 را با قیمت 399 دالر به دست آورد.
حال تاریخ در حال تکرار اســت و اتفاقی که ســال 2017 رخ داد، مجددا 
به وقوع خواهد پیوســت. ماینرها بــازار گرافیک را در دســت خواهند 
گرفت، در حالی کــه کاربران عصبانــی از انویدیا مــی خواهند که برای 
خرده فروشــان، گیمرها را نســبت به ماینرها در اولویت قرار دهند. اما از 
طرفی، میانرها هم برای انویدیا ســودآوری قابل توجهی دارند. در حالی 
وضعیت موجودی کارت گرافیک های نســل جدید بدتر خواهد شد که 
 همین اکنون نیــز انویدیــا و AMD در تامین بازار با مشــکالت جدی

 مواجهند.

اخبار

رشد ۷۰ درصدی »ترب« در یک سال اخیر
 مدیر مارکتینگ ترب می گوید: »اگر عرصه رقابت را گسترده تر بگیریم و به کل بازار تجارت الکترونیکی تعمیم دهیم، شاید بزرگترین رقیب ما دیجی کاالست و از نظر تعداد کاربر و خریدی که 
از طریق ترب انجام می شود توانسته تقریبا بخش بزرگ و قابل توجهی از بازار را تصاحب کند و با توجه به نرخ رشدی که دارد می تواند در آینده بازیگر جدید در بازار تجارت الکترونیکی ایران 

شود.«

ســهامداران در حالــی از 
دخالت های نابجای دولت 
در بورس گالیه مندند که 
روز چهارشــنبه را نیــز با 
بازاری سراســر قرمز روبه 
رو بودند. با وجود ایــن، تصمیم وزارت صمت برای 
کاهش مجدد قیمت های پایه محصوالت فوالدی 
در بــورس کاال کافی بود تا ســهامداران نمادهای 
شاخص ساز فروشنده شــوند و به دنبال آن شاهد 
افت 1.8 درصدی شاخص کل طی معامالت باشیم. 
بازتاب این خبر روی معامالت روز چهارشنبه بازار 
هم سایه افکنده بود و بورس را در آستانه کانال یک 
میلیون و 200 هزار واحد برد. هرچند این تصمیم 
تاکنون با مقاومت بورس کاال روبه رو شــده است 
و از لحاظ قانونی، اجرای آن به تایید شــورای عالی 

بورس نیاز دارد.

واكنش رئیس سازمان بورس به اظهارات 
رزم حسینی

رئیس سازمان بورس در پاســخ به اظهارنظر وزیر 
صمت گفت: اینکه عنوان بشود بورس کاال ابزاری 
برای گرانی کاالها از جمله فوالد است را به جد رد 
می کنم. برخی مواقع شنیده می شود که برخی از 
گرانی ها را به ویــژه در حوزه فوالد به گردن بورس 
کاال می اندارند در شــرایطی که بورس یک بستر 

معامله است.

تحوالت بازار سرمايه
در حالی روز چهارشــنبه قیمت ســهام بزرگ و 
کامودیتی محور تا منفی های کامل پیش رفت که 
قیمت جهانی محصوالت نــه تنها ریزش خاصی را 
تجربه نکرد بلکه به عنوان مثال قیمت مس جهانی 
به بیش از هشــت هزار دالر و متانول بیش از 300 
دالر معامله می شــود که ریزش خاصی نداشته و 

قیمت دالر نیز ریزش خاصی را تجربه نکرده است.
در حالی بازار در حال واکنش به خبر قیمت گذاری 

دستوری فوالدی ها بود که خبر مهم دیگری نیز به 
بازار مخابره شد و در جلسه صبح چهارشنبه 17 دی 
ماه کمیسیون الیحه بودجه 1400 افزایش قیمت 
گاز و برق شــرکت های فوالدی و پتروشیمی برای 

ســال آینده تصویب شــد و این خبر نیز اثر منفی 
مجددی بر این صنایع گذاشت.

»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم 
انداز بازار سرمایه را بررسی می کند.

اظهارات رزم حسينی در مورد قيمت محصوالت فوالدی باعث ريزش  1.8 درصدی شاخص بورس شد

افت  بورس با قیمت گذاری  دستوری
آتش فوالد در خرمن بورس                            بازارگردانی بی فايده در نمادهای بزرگ

شاخص كل با 3 درصد افت در يك قدمی كانال 1٫3 ميليون واحدی 

بورس بازيچه دست دولت
فردين آقابزرگی، كارشناس بورس 

یکی از دالیل اصلی که باعث اصالحات مداوم بورس شده، ورود خیل جدید سهامداران جدید بورسی اســت که بدون تجربه و آگاهی صرفا با ایجاد جوی که در 4 ماهه ابتدای سال حاکم شده بود، نقدینگی خود را وارد این بازار 
کردند. دلیل دوم برای اصالحات مداوم توجه به این نکته است که زمانی که تقاضا بیش از اندازه افزایش پیدا می کند و تناسب خاصی با ارزش ذاتی و ارزش روز سهام ندارد، قیمت سهم باال می رود و این همان اتفاقی است که در 
ماه های ابتدایی سال دیدیم اما در مقابل برخی سهامداران زمانی که سهام آنها در نقطه سود مناسبی بود و در ماه های مرداد و شهریور ترجیح دادند که از بازار خارج شوند. در این میان بیشترین ضرر متوجه کسانی شده که تازه و 
بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن ریسک های مترتب بر سرمایه گذاری وارد شدند. در حال حاضر دالیل ساختاری برای اصالح قیمت درون قیمت و بورس موجود است؛ اما برای پیشگیری از این وضعیت باید مردم با آگاهی وارد 
شوند. از طرفی در ماه های ابتدایی سال، سیگنال فروشی هایی انجام می شد مثال همه را تحریک می کردند روی یک سهم تمرکز کنند و قدرت نقدینگی باعث می شد که سهم حرکت کند. با حرکت سهم پیش بینی فرد به وقوع 

می پیوست و به اثبات می رسید که آن پیش بینی کننده درست می گوید و پول های بیشتری روانه سهام خاصی می شد؛ غافل از اینکه کسانی که ُمبلغ این سهام بودند خودشان آن سهام را فروخته اند. 
در همین شرایط کنونی بازار دولت مجددا صحبت از عرضه صندوق ETFهای بعدی می کند، در صورتی که این موضوع را باید یادآوری کنند که سرمایه گذاری در بورس به منزله کسب سود تعیین شده در یک بازه زمانی کوتاه 

نیست. 
دولت به عنوان بزرگ ترین رکن اثرگذار بر بورس وظیفه داشــت و دارد که به تکالیف قانونی خود عمل کند. در عرضه ETF هرچند شکل ظاهری این بود که ما داریم سهام دولت را عرضه می کنیم اما اصل ماجرا که این بود که 
مدیریت و کنترل را از دست دولت دربیاورد، مغفول واقع شد و این موضوع یکی از نواقص کار است. هرچند این مساله با این میزان کسری بودجه که برای 1400 داریم، در بلندمدت جبران و مطمئنا این انتظارات برآورده می شود 

و نباید دید کوتاه مدت به بازار داشت. در بازه کوتاه مدت یک هفته آینده بازار متعادل خواهد بود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

دلیل طوالنی شدن ورود استارت آپ ها به بورس 
را مدیرعامل فرابــورس ایران، اختــالف نظر در 
مورد شــفافیت صورت های مالــی و ابهاماتی در 
مورد نحوه شناسایی درآمد ها و هزینه های برخی 
از اســتارت آپ ها عنوان کرد. امیر هامونی اعالم 
کرد پروســه ورود شــرکت ها به بازار سرمایه در 
دنیا بین 18 تا 36 ماه طول می کشد.در سالی که 
گذشت، تب و تاب ورود شرکت های استارت آپی 
به بازار سرمایه بسیار باال گرفت. مجموعا 8 شرکت 
و اســتارت آپ از جمله ایرانســل، رایتل، شاتل، 
تپ سی، آســیاتک، دیجی کاال ،کافه بازار و دیگر 
استارت آپ ها در فصل اول شــبانه های پیوست 
اعالم کردند که قصد دارند تا پایان پاییز و زمستان 

امسال وارد بورس شــوند. اتفاقی که هنوز محقق 
نشده  اســت. امیر هامونی در پاســخ، مهم ترین 
عامل طوالنی شدن ورود استارت آپ ها به بورس 
را دارایی های نامشهود برخی از شرکت ها عنوان 
کرد. او در توضیح این مورد گفــت: »بحث ورود 
استارت آپ ها به بازار از حدود 2 سال پیش مطرح 
شــد. آن زمان این شــرکت ها از نظر شــفافیت 
صورت های مالی و حاکمیت شرکتی اصال آماده 
نبودند، اما در این 2 ســال اتفاقات خوبی افتاد و 
حداقل الزامات ورود به بازار ســرمایه از سوی این 
شرکت ها رعایت شــد.«مدیرعامل فرابورس در 
مورد اختالف نظر در مورد ارزش گذاری شرکت ها 
اینطور توضیح داد: »شرکت های استارت آپی بعضا 

بر اساس مولفه  هایی ارزش گذاری می شوند که این 
مولفه ها در دنیای مالی قابل بررسی است و جای 
کار دارد. معموال صاحبان شــرکت ها عالقه دارند 
که سهم خود را به باالترین قیمت بفروشند. برای 
این کار به هر مولفه ای رجوع می کنند. برای مثال 
تعداد مشتری، تعداد دانلود و تعداد کاربر از جمله 
مولفه هایی هستند که این عزیزان به آن ها رجوع 
می کنند. اما در ارزش گذاری، باید انعکاس این آمار 
و ارقام در صورت های مالی خودش را نشان بدهد.«

شهریور ماه امسال، رئیس مرکز فناوری اطالعات و 
توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد دارایی 
اعالم کرد کــه پذیرش اســتارت اپ ها در بورس 
منتظر بازار هدف است. سردبیر ماهنامه پیوست 

با اشار به این خبر، این سوال را مطرح کرد که چرا 
بعد از این همه زمان، استارت آپ ها باید وارد بازار 
هدف شوند؟ هامونی در پاسخ گفت بحث سر این 
نیست که همه استارت آپ ها وارد بازار هدف شوند. 
اگر استارت آپی به دوران بلوغ خودش رسیده باشد 
و تداوم سودآوری آن اثبات شــده باشد می تواند 

در بازار اول و دوم فرابورس حضور داشته باشد.«
او توضیــح داد: »در قانون برنامه پنجم توســعه، 
تکلیفی به ســازمان بورس اضافه شــد و آن هم 
راه اندازی تابلو بازار دارایی فکری بود که یک مقوله 
آن ثبت اختراع اســت. در این بــازار غیر از ثبت 
اختراع، عالمت تجاری، برند ها و طرح های صنعتی 

را نیز داریم.«

مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت گفت: هزینه های 
درمان ستون فقرات کشور را فلج کرده، در صورتی که 
باید بخشــی از این هزینه ها برای پیشگیری و مشاوره 
صرف شــود و امبدواربم با الکترونیک شــدن خدمات 
پیگیر موضوع باشیم.محمد مهدی ناصحی با اشاره به 
موضوع الکترونیک شــدن خدمات بیمه سالمت، بیان 
کرد: موضوع محوری ما در حال حاضــر ارائه خدمات 
الکترونیک اســت، پرداخت الکترونیکی که در حوزه ی 
سالمت وجود دادد، بسیار مهم است و منابع و مصارف را 

با این امکان می توانیم کنترل کنیم.
وی ادامه داد: این روند فوایــدی را برای بیماران دارد و 
همچنین مشکالت در پیچیدن نســخه را هم برطرف 

می کند.ناصحی افزود: همچنین مشکالت قیمت دارو 
هم با این خدمت الکترونیــک مورد کنترل قرار خواهد 
گرفت، در نظر داشته باشــید که آمارهای مختلفی از 
هزینه های درمان داریم که این هزینه ها ستون فقرات 

کشور را فلج کرده است.
وی بیان کرد: ایــن هزینه ها به جــای آنکه در بخش 
پیشگیری و مشاورهای سالمتی انجام شود در بخش های 
آزمایشــگاهی و عکس برداری ها صرف می شود، اما ما 
عزممان را جزم کردیم تا به ســمت الکترونیک شدن 
خدمات حرکت کنیم و حتی مشــوق هایی هم در این 

زمینه داشتیم تا کمکمان کند.ناصحی گفت: از اول بهمن 
ماه پرداخت ویزیت های پزشکان به صورت الکترونیک 

خواهد شد.
ناصحی با اشــاره به پیشــرفت های حوزه الکترونیک، 
افزود: 92 درصد مطب ها و مراکز پزشــکی، 90 درصد 
داروخانه ها، 96 درصد آزمایشگاه ها، 97 درصد مراکز 
پرتو پزشــکی و 39 درصد درمانگا ها به سامانه نسخه 
الکترونیک متصل شدند و ۵4.2 درصد این مراکز نسخه 

نویسی الکترونیک را اجرا کردهند.
وی ادامه داد: استان های ایالم، کهگیلیویه و بویراحمد 

و کردســتان بیشــترین میزان اجرای پوشش نسخه 
الکترونیک و استان های البرز، خراسان رضوی، فارس 
و تهران عقب ترین در اجرای نسخه الکترونیک هستند.

ناصحی بیان کرد: سال 1400 حدود 70 درصد تعرفه 
خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی بخش خصوصی 
پرداخت می شــود و اجرای برنامه نظام ارجاع، پزشکی 
خانواده، نســخه الکترونیک و کاهش هزینه های مردم 
جزو اولویت های ســازمان بیمه ســالمت خواهد بود. 
مدیر عامل ســازمان بیمه ســالمت بیان کــرد: برای 
تشویق به اجرای این برنامه، اســناد مالی مراکزی که 
نسخه الکترونیک را اجرا نکنند با تفاوت نسبت به اجرا 

کنندگان این برنامه، پرداخت خواهد شد.

با انتشار خبر پذیرش در تپســی در بورس، به نظر می 
رسد بخشی از تالش های پارلمان بخش خصوصی برای 
تغییر اکوسیستم اســتارت آپی به نتیجه رسیده است. 
فرزین فردیس، نائب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال، در گفت و وگو بــا آینده نگر از لزوم 
پیوستن شرکت های اســتارت آپی بزرگ ایران به بازار 
سهام می گوید. به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران، اکوسیستم استارت آپی اکنون چاره ای جز رفتن 
به بازار سهام ندارد چراکه تحقق برنامه های توسعه ای 
شرکت های استارت آپی، منوط به دستیابی به سرمایه 

های هنگفت است.
تپسی به عنوان نخستین استارت آپ ایرانی به فرابورس 
می رود. قرار اســت عرضه اولیه تپســی به زودی و در 
سال جاری انجام شود. خبر حضور تپسی در فرابورس 
را هم رییس اتاق بازرگانی تهران در شــبکه اجتماعی 
توئیتر اعــالم کرد. مهنــدس خوانســاری اعالم کرد 
»تپسی نخســتین اســتارت آپ از چهار استارت آپی 
است که برای پذیرش آن در بازار سهام تالش کردیم«. 
اتاق بازرگانی تهران و به طور مشــخص کمیســیون 
اقتصاد نوآوری و تحــول دیجیتال، چگونه از تپســی 

 و ســایر اســتارت اپ ها برای حضور در بازار ســهام 
حمایت کرد؟

در یک دوره در کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول 
دیجیتال، حضور و عدم حضور شــرکت های استارت 
اپی در بازار سهام و پذیرش یا عدم پذیرش در بورس و 
فرابورس بررسی کردیم. در این بررسی ها به دنبال پاسخ 
این پرسش بودیم که پذیرش مجموعه هایی که فعالیت 
خود را به عنوان استارت آپ آغاز کرده اند، چه مزایایی 
برای اکوسیستم نوآوری کشور دارند؟ زمانی که در این 
باره به نتیجه مثبت رســیدیم، موانع پیوستن استارت 
آپ ها به بازار ســهام را بررسی و شناسایی کردیم. پس 
از این فرایند مذاکره با مدیران عامل در استارت اپ ها 
شروع شد. در جلسه های متعدد که با حضور نمایندگان 
اســتارت اپ ها برگزار می شــد، عالوه بر نمایندگان 
کمسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال، رییس اتاق 
تهران، آقای خوانساری هم، در روند شناسایی مسائلی 
که مانع استفاده استارت آپ ها از فرصت بازار سهام بود 

شرکت کرد. می توانم بگویم که همه این موانع را تک به 
تک بررسی کردیم.

چه موانعی در اين مسیر وجود داشت؟
بعضی از این موانع،  مربوط به خود  شرکت ها بود که اتاق 
بازرگانی نمی توانست برای رفع آن کاری انجام دهد. اما 
بعضی از این موانع در مسیر پیوستن همه شرکت های 
استارت آپی به بورس مشــترک و عمومی بود که ما بر 
رفع این گونه موانع تمرکز کردیم. از جمله آن هم، بحث 
ارزیابی و ارزشگذاری دارایی های نامشهود است. این یکی 
از عمده ترین تفاوت های شرکت های متقدم در اقتصاد 
ایران با شرکت های فناوری محور است. در شرکت های 
متقدم، مسئله زمین، ماشین آالت خطوط تولید، مواد 
اولیه و ... مطرح می شود اما در شرکت های استارت آپی، 
لزوما چنین دارایی هایی وجود ندارد. عمده دارایی ها در 
استارت اپ ها از جنس نامشهود و ناملموس است.همین 
مسئله کار را برای پیوستن شرکت ها به بازار سهام سخت 

می کرد. چراکه سازمان بورس برای پذیرش شرکت ها، 
صورت های مالی آن ها را برآورد می کند و هرچه آنچه از 
اموال شرکت ها در گزارش هایش شرکت منعکس می 
شود. درواقع زمانی که سازمان بورس بر اساس گزارش 
های مالی و دارایی های شرکت است  امید نامه شرکت 
ها صحه می گذارد. مهم تریــن کاری که در اتاق تهران 
انجام دادیم تالش برای ایجاد آیین نامه ای جدید برای 
ارزشــگذاری و ارزیابی دارایی های نامشــهود بود. اتاق 
بازرگانی توانست به ســرعت با وزارت اقتصاد و دارایی و 
زیر مجموعه های مرتبط با ایــن کار، ارتباط برقرار کند 
تا آیین نامه مورد نیاز برای ارزیابی قانونمند و نظام مند 
دارایی های نامشهود شــکل بگیرد. اکنون هر مجموعه 
اقتصادی با دارایی های نامشهود می تواند براساس این 
آیین نامه، چه در زمان تنظیم گزارش های مالی و چه در 
زمان حسابرسی، این نوع دارایی ها را ارزیابی کند. از نظر 
من این مهم ترین حمایت اتاق بازرگانی تهران از استارت 
آپ ها در فرایند پیوســتن به بازار سهام بود. غیر از این، 
برای حمایت های روانی و اجرایی هم جلسه ها و مذاکرات 
مختلفی انجام شد که همه با پیگیری و حضور رییس اتاق 

تهران و سایر ارکان مرتبط در اتاق بود. 
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