
جلسه رســیدگی به ابهامات شــرکت دخانیات ایران با 
حضور علی کامیار دادســتان دیوان محاســبات کشور، 
مهدی عیسی زاده رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، و تعدادی از مدیران شرکت دخانیات در 
سالن جلسات دادسرای دیوان محاســبات برگزار شد.به 
گزارش دیوان محاســبات کشــور، علی کامیار دادستان 
دیوان محاسبات کشور در تشریح جلسه دادسرای دیوان 
محاسبات با اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات، گفت: 
دادسرای دیوان محاسبات در راستای تحقق بخشیدن به 
سیاست های جدید دیوان مبنی بر برخط بودن، مهم رسی 
و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی ها، برای اولین بار 
جلسه تفهیم ابهامات پیش از تشکیل پرونده را با حضور 

اعضای هیات مدیره شرکت دخانیات برگزار کرد.کامیار 
عنوان کرد که در عملکرد شرکت دخانیات ابهاماتی از جمله 
عدم رعایت در انتصاب و ادامه کار برخی از اعضای هیات 
مدیره شرکت، عدم رعایت قوانین در پرداخت های پرسنلی، 
عدم بهره برداری از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات 
با وجود صرف هزینه های هنگفت وجود دارد.وی افزود: در 
صدور مجوز برای فعالیت شرکت های خارجی در مقایسه 
با شرکت دخانیات داخلی نیز تبعیض هایی وجود دارد که 
 در تولید، توزیع و فروش دخانیات به کشــور ضرر و زیان

 وارد کرده است.دادستان دیوان محاسبات گفت: ابهاماتی 
است که نشان می دهد شرکت دخانیات تعهداتی را برعهده 
داشته و به آنها عمل نکرده است و زیان زیادی از محل کاهش 

تولیدات توتون در داخل و رقابت با شــرکت های خارجی 
متوجه کشاورزان بوده اســت که باید بررسی شود.کامیار 
اظهار امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، باعث تقویت 
نظارت بر دســتگاه های اجرایی شود. پیشتر این جلسات 
بعد از تشکیل پرونده برگزار می شد ولی اکنون با تشکیل 
 این جلسات، روند رســیدگی را کوتاه و ابهامات را برطرف 
می کنیم.دادستان دیوان محاســبات نتایج این جلسه را 
پربار ارزیابی کرد و گفت: به شرکت دخانیات ۱۰ روز مهلت 
داده شده است تا مســتندات خود را در خصوص ابهامات 
تفهیم شده به دادسرا تسلیم کنند و تا یک ماه آینده این 
 پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تعیین تکلیف و بسته 

شود.

در حالی که پیش بینی می شــد ۲۰۲۱، ســال 
درخشانی برای طال باشــد، نخستین هفته سال 
به بدترین هفته این فلز ارزشمند از نوامبر تبدیل 
شد و طال کاهش هفتگی سنگینی را تجربه کرد.

به گزارش ایسنا، بهای هر دوی معامالت اسپات 
و فیوچرز بیش از ۱۰۰ دالر معادل سه درصد در 
هفته گذشته سقوط کرد.این ریزش قیمت در پی 
خروج سرمایه ها از بازار داراییهای امن به سوی 
اوراق خزانه آمریکا کــه بازدهش به باالترین حد 
از مارس صعود کرد، روی داد. این روند از رشــد 
شاخص دالر به باالی ســطح ۹۰ واحد حمایت 

کرد و به ضرر بیشتر طال تمام شد.

برخی هم تحت تاثیر رکوردشــکنی بیت کوین 
از بازار طال خارج شــدند. کرگ ارالم، تحلیلگر 
شــرکت OANDA در این بــاره اظهار کرد: 
عالقه ســرمایه گذاران موسسه ای به بیت کوین 
به دورنمای بلندمدت طال لطمه زده است. حباب 
بیت کوین تا چند ماه دیگر باالخره در مقطعی فرو 
خواهد ریخت اما تا آن زمان طال عالقه ســرمایه 
گذاران بزرگ را از دست می دهد.بهای هر اونس 
طال برای تحویل در فوریه در بازار کامکس آمریکا 
در معامــالت روز جمعه ۸۰ دالر و ۵۵ ســنت 
معادل ۴.۲ درصد سقوط کرد و به ۱۸۳۳ دالر و 
پنج سنت رسید. یک هفته پیش بهای معامالت 

این بازار ۱۹۴۶ دالر بود که کاهش ۱۱۰ دالری 
در مدت یک هفته را نشان می دهد و بزرگترین 
کاهش قیمت طال از زمان اعالم ساخت واکسن 
کووید ۱۹ شرکت فایزر محسوب می شود.ریزش 
قیمت طال در هفته گذشته با توجه به آمار اشتغال 
ماهانه آمریــکا که کاهش ۱۴۰ هزار شــغل در 
دسامبر را نشان داد، غیرمعمول بود. این نخستین 
رشد منفی اشــتغال از آوریل بود و معموال وقتی 
آمار اشتغال نامطلوب است، طال به عنوان دارایی 
امن جذابیت بیشــتری پیدا می کند. با این حال 
اوضاع این بار متفاوت و حتی به باور برخی در بازار 

طال، مضحک بود.

پیش از این طبق اطالعیه های بانک مرکــزی در رابطه با قانون جدید چک و 
گفته معاون اداره نظام پرداخت این بانک، چک های جدید باید از امروز توزیع 
می شدند اما با توجه به اینکه ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل آماده نبودن 
و عدم فرهنگ سازی از امروز اختیاری شده است، چک های جدید با اجباری 

شدن ثبت در سامانه صیاد، توزیع می شوند. 
به گزارش ایسنا، با فراهم شدن مقدمات قانون جدید چک و اجرای تدریجی آن، 
گام های جدی در این زمینه برداشته شده است و در حالی که پیش از این بانک 
مرکزی اعالم کرده بود، چک های جدید از امروز وارد بازار می شوند، با توجه به 
آماده نبودن سامانه صیاد و ثبت اختیاری چک در این سامانه، فعال چک ها تا 

زمان اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد توزیع نمی شوند. 
همچنین، این بانک اطالع داده اســت که زمان عرضه چک هــای با ظاهر و 

مندرجات جدید را در آینده اعالم خواهد کرد. 
در این راستا الزم است تا نگاهی به ویژگی های چک های جدید بیاندازیم که 
براساس ضوابط آن صدور برگه چک های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و 

الزم است تمام صادرکنندگان چک، چک های جدید را صرفاً در وجه گیرنده 
مشخص )شخص حقیقی/حقوقی(  صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش 
چک های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.  همچنین، صادرکننده چک 
مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک )تاریخ قید شده در عبارت 
موصوف( نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ های یادشده خواهند 

بود.

امکان ثبت و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد 
عالوه براین، چک های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و 
صادرکنندگان چک می توانند از طریق درگاه های بانکی و یا برنامه های موبایلی 
فعال در حوزه پرداخت کشور، اطالعات ذی نفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را 
در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چک های جدید نیز می توانند 
به طرق ذکر شده با استعالم وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید 

دریافت چک را به سامانه صیاد اعالم کنند.

در قانــون جدید، انتقــال چک هــای جدید نیز در ســامانه صیاد میســر 
شــده، چنانچه گیرنده چک پس از تائیــد اطالعات آن متمایــل به انتقال 
چک به شخص دیگری )شــخص ثالث( باشــد، این امکان در ســامانه یاد 
 شــده با ثبت مشــخصات ذینفع جدید )ثبــت شناســه /کدملی وی(  برای

 وی فراهم است.

محدودیت های قانون جدید برای چک های برگشتی 
از جملــه محدودیت هایی که در ایــن قانون صورت گرفته اســت مربوط به 
چک های برگشتی اســت و در این راستا، ابتدا تمام حســاب ها و کارت های 
بانکی صاحب چک برگشــتی مســدود می شــود و از آنجا که چک ها طبق 
حســاب های جاری صادر می شــود در صــورت خالی بودن این حســاب، 
مبلغ چک از سایر حســاب های فرد برداشــته می شــود.الزم به ذکر است 
 که طبق اعــالم مســئوالن بانک مرکــزی، ایــن محدودیت هــا در دو فاز 

عملیاتی خواهد شد.  

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل  
مشــتریان باید به این نکته توجه داشــته باشند که ثبت در ســامانه صیاد 
پشت نویسی چک را بی نیاز می کند. در پشت نویسی چک حتما باید شماره ملی 

و نام و نام خانوادگی ثبت شود اما در سامانه صیاد نیاز به چنین کاری نیست.
از سوی دیگر، دسته چک های جدید با مدت اعتبار حداکثر سه  سال از زمان 
دریافت چک و با درج شناســه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر 
می شوند و دسته چک های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و 
نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.همچنین، از دیگر ویژگی های چک های 
جدید را می توان تسهیل پیگیری قضایی صدور چک و رفع محرومیت برای 
بنگاه های اقتصادی تا یکســال را نام برد. در این بین، الزم است گفته شود از 
آنجا که ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل عدم فرهنگ سازی و آماده نبودن 
به تعویق افتاد، احتماال توزیع دسته چک های جدید هم به تعویق بیفتد، زیرا 
توزیع دسته چک های جدید ثبت در سامانه صیاد را اجباری می کند اما فعال 

این ثبت اختیاری است. 

سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
گفت: تمام جایگاه های ســوخت سراسر کشور به 
صورت شبانه روزی فعال هستند.فاطمه کاهی در 
گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ برنامه خاصی 
برای تعطیلی جایگاههای عرضه ســوخت وجود 
نداشته وجایگاهها موظف هســتند به صورت ۲۴ 
ساعته و شبانه روزی فعالیت داشته باشند، اظهار 
کرد: افراد می توانند در صــورت تعطیلی جایگاه 
این مساله را به سامانه پاسخگویی۰۹۶۲۷ گزارش 
دهند و قطعا در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی 
خواهدشد.وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از پمپ 
بنزین های کشــور اجازه تعطیلی بدون هماهنگی 
وبدون دلیــل موجه راندارند، گفــت: جایگاههای 
عرضه سوخت تنهادرصورت نقص فنی وتعمیرات 
اضطــراری باهماهنگی های قبلــی درمدت زمان 
مشــخص، تا رفع نقص قطعی می توانند غیرفعال 
باشند.سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی با اشــاره به لزوم پروتکل های بهداشتی در 

پمپ بنزین ها نیــز، اظهار کــرد: همچنان مانند 
گذشــته جایگاه ها ملزم به رعایــت پروتکل های 
بهداشتی هستند و روی این مساله نظارت صورت 
می گیرد و حتی االمکان بهتر است اپراتور جایگاه 
عملیات ســوختگیری خودرو را انجام دهد.کاهی 
با تاکید بر اینکه اگر فردی میخواهد شخصا اقدام 
به ســوختگیری خودرو کند لطفا با رعایت نکات 
بهداشتی سوختگیری را انجام دهد افزود: اگر فردی 
مســوولیت این کار را به اپراتور جایگاه ها سپرد و 
تخلفی مشاهده کرد، می تواند این مساله را به همان 
سامانه پاسخگویی۰۹۶۲۷ گزارش دهد، این موضوع 
قطعا پیگیری خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی 
نیست.وی در خصوص پرداخت هزینه به اپراتورها 
بابت خدماتی که به مشــترکان ارائــه می دهند، 
اظهار کرد: اگر فردی خودش تمایل داشــته باشد 
می تواند به این افراد مبلغی بپــردازد اما اپراتورها 
 نباید به اجبــار هزینه ای بابت خدمــات دریافت 

کنند.

رئیــس خانــه اقتصــاد ایــران و ترکیــه می گوید، 
مسافران ایرانی باید در جریان ســفر به ترکیه مراقب 
کالهبرداری های گســترده در این شهر باشند.جالل 
ابراهیمی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: بر اساس 
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی دولت ترکیه، امروز 
شهر استانبول بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد و به 
طور معمول این جمعیت با یک میلیون مسافر خارجی 
از مرز ۱۶ میلیون نفر نیز عبــور می کند.به گفته وی، 
ســفر ایرانی ها که در ماه های ابتدایی شــیوع ویروس 
کرونا به دلیل مسدود شــدن مرزها و توقف پروازهای 
مستقیم به حداقل رسیده بود، در هفته های گذشته با 
از سرگیری پروازهای مستقیم بار دیگر افزایش یافته و 
در این مسیر توجه مسافران ایرانی به برخی هشدارها 
بسیار اهمیت دارد.رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با 
اشاره به برخی مشکالتی به وجود آمده برای مسافران 
خارجی در استانبول، بیان کرد: با اینکه برای حفاظت 
این شهر ۶۳۰۰  و ۴۲ هزار و ۹۰۰ نفر پلیس و  ۵۰۰۰ 
نگهبان ویژه کوچه ها و۹۳۷ نفر نگهبان ساحلی وجود 

دارد، اما کالهبرداری اینترنتی و تلفنی که خود را پلیس، 
بازپرس، دادستان و یا مدیران مختلف ارگانها و نهادها 
معرفی میکنند، افزایش یافته  که مسافران ایرانی باید 
در این خصوص کامال هشیار باشند. این گروه با ردیابی 
محل ســکونت و یا محل کار و با شگردها و ترفندهای 
کالهبرداری شماره حساب و یا اطالعات محل زندگی 
را در کشــور محل زندگی اصلی پیدا کرده و شــروع 
به اخاذی و کالهبرداری مــی کنند.ابراهیمی درباره 
جزییات مشکالت به وجود آمده برای برخی از مسافران 
نیز گفت: ایرانیان دقت کنند تا از گرفتن هر نوع قرص 
و استفاده از اتومبیل های شخصی و یا عبوری به جای 
اتومبیل های کرایه ای، شدیدا خودداری نمایند و فقط 
از آژانس های مطمئن و یا وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنند.به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که پیش از 
شیوع کرونا منتشر می شد، بیش از دو میلیون ایرانی در 
سال به ترکیه سفر می کردند. با شیوع کرونا و با توقف 
پروازهای مستقیم، تعداد مســافران ایرانی ترکیه به 

شکل قابل توجهی کاهش یافت.

پذیره نویسی صندوق etf با درآمد ثابت صندوق آوای 
فردای زاگرس، امروز )۲۰ دی مــاه( از طریق بورس 
اوراق بهادار انجام می شــود .به گزارش ایسنا، علی 
قلی پور - رئیس هیئت مدیره سبدگردان زاگرس - با 
بیان اینکه بســیاری از افراد به دلیل نداشتن وقت یا 
اطالعات کافی در مورد بازارهای مختلف، پول های 
خود را درسیستم بانکی ســپرده گذاری می کنند و 
از بازدهی ســایر بازارها اطالعی ندارند، اظهار کرد: 
براین اساس درخصوص  توسعه صندوق های سرمایه 
گذاری، شــرکت ســبد گردان زاگرس بــرای تنوع 
بخشیدن به محصوالت و خدماتی که دارد، اقدام به 
تاسیس و دریافت مجوز صندوق بادرآمد ثابت آوای 

فردای زاگرس داشت.
وی با اشاره به افرادی که صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابــت را انتخاب می کنند افزود : سیاســت 
هایی زاگرس برای ســرمایه گذاران با درجه ریسک 
پذیری پایین، سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت 
با بازدهی معقول است که براساس ابالغیه هایی که از 

طرف سازمان بورس آمده است، می توان بخشی از این 
منابع را در سهام، سرمایه گذاری کرد.وی ادامه داد: 
همچنین  برای پوشــش دادن به درخواست سرمایه 
گذاران با درجه ریسک پذیری باالتر، این مجموعه در 
نظر دارد برای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و 
صندوق های سرمایه گذاری مختلط، اقدام به دریافت 
مجوز کند و در این حوزه ها نیز خدماتی به ســرمایه 
گذاران ارایه دهد.قلی پور در مورد مزیت این صندوق 
های سرمایه گذاری گفت: افراد با میزان سرمایه اندک 
می توانند بصورت غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند و 
بدین وسیله منابع خود را به صورت حرفه ای، تحت 
نظارت ســازمان اوراق بهادار مدیریت کنند.صندوق 
آوای فردای زاگرس دارای ســود روزشــمار است و 
نداشتن نرخ شکست و تقســیم نشدن سود ماهانه از 
مزیت های این صندوق به شمار می آید. این موضوع  
دغدغه سرمایه گذاری مجدد  سود سرمایه گذاران را 
برطرف می کند چراکه این سود به دست آمده دوباره 

در این صندوق سرمایه گذاری می شود.  

طالی جهانی بیش از ۱۰۰ دالر ریزش کردورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت دخانیات و ضرب االجل ۱۰ روزه به مدیران

چک های جدید فعال به بازار نمی آیند
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نرخ تورم ماهانه مسکن 
 تهران در آذرماه

 منفی 8/5  درصد شد

نیروگاه های
 تهران و کرج از
 مازوت استفاده
 نمی کنند

جهانگیری:

مردم بدانند 
وسیله ای برای 

آزمایش واکسن 
نیستند

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

3

2

 موج  جدید گرانی
   با نرخ 17500 تومانی

 ارز  ترجیحی

 ریزش بورس
 ادامه دارد

حباب قیمت  دالر، سکه  و طال در حال شکستن است

ریزش  قیمت ها  در بازارطال  و ارز
صفحه4
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سیگنال کاهش قیمت
به خودروهای  وارداتی

آزادسازی   واردات   خودروهای  دست دوم 

از مناطق آزاد چه تاثیری بر بازار خودرو دارد؟

قرار اســت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات 
بودجه ســال ۱۴۰۰، مجلس دالر ۱۷ هزار و پانصد 
تومانی را جایگزین آن کند. تصمیم مجلس در حالی 
گرفته شده اســت که دولت نیز نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومانی را پیشنها داده بود اما مجلس به بهانه حمایت 
از دولت و کاهش هزینه های پیش روی این نهاد قصد 
دارد مبلغ پیشــنهادی خود را در بودجه سال آینده 
بگنجاند. فارغ از تبعات یا امتیازاتی که حذف ارز دولتی 
برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت، بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی مبلغ ۱۷ هزار و پانصد تومانی 
تعیین شده برای نرخ دالر را نیز قابل قبول ندانسته آن 

را بستری برای گرانی های...

روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد به طوری 
که شاخص کل بورس که تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحد افزایش یافته بود دوباره تا کانال یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، 
شاخص کل بورس روز گذشــته با ۲۴ هزار و ۸۱۵ 
واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد را 
ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۷۶۵ 
واحد کاهش در رقم ۴۵۹ هزار و ۸۰۴ واحد ایستاد.

معامله گران روز گذشــته یک میلیون معامله به 
ارزش ۱۰۶ هــزار و ۵۶۹ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی، معدنی و صنعتی ...

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

 حذف رانت 
از چرخه توزیع

 بازارهای مالی
 در نقطه صفر زمستانی

کاهش  قیمت خودروهای 
داخلی بعید است

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام 
بسیار درستی اســت و اگر با 
برنامه ریــزی دقیق جلو برود 
می تواند تحولی در معیشت 

مردم ایجاد کند...

  سیدکمال سیدعلی، معاون 
اسبق ارزی بانک مرکزی

  پیمان مولوی، اقتصاددان

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

همتی در جلسه با مدیران عامل بانک ها و 
موسسات اعتباری؛

اســتقالل بانک مرکزی برای 
کنترل تورم ضروری است

رییــس کل بانک مرکــزی گفت: با وجود مشــکالت 
فراوان و دشــمنی های آمریکا، پول واردات واکســن 
را به حساب ســازمان بهداشــت جهانی واریز کردیم.  
رییس کل بانک مرکزی در حاشــیه جلسه با مدیران 
عامل بانک ها و موسســات اعتباری گفــت: انتظارات 
تورمی کنترل شده است و رشد اقتصادی بدون کمک 
بانک ها میســر نبود. او ادامــه داد: تراکنش های بانکی 
برای جلوگیری از پولشــویی تحت نظــارت و کنترل 
اســت. برای کنترل تورم، اســتقالل بانــک مرکزی 
 ضروری است. همتی افزود: با وجود مشکالت فراوان و 
دشــمنی های آمریکا، پول واردات واکسن را به حساب 
سازمان بهداشت جهانی واریز کردیم، اما بانک مرکزی 
دخالتی در مسائل فنی واکسن ها ندارد و در این زمینه، 
وزارت بهداشت تصمیم گیرنده خواهد بود. تابع دستورات 

رهبر معظم انقالب در زمینه واردات واکسن هستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی :      
کشور نیازمند مدیران ارزش 

آفرین و اشتغالزاست
 به گزارش روابط عمومی چادرملــو ، دکتر علی نیکزاد 
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی صبح امروز پس از 
بازدید از واحدهای فوالدی مستقر در مجتمع صنعتی 
چادرملو در گفت و گو با رسانه های خبری گفت : کشور ما 
در شرایط فعلی نیازمند ارزش افرینی و توسعه اقتصادی 
است و مجلس برخود تکلیف می داند از فعاالن اقتصادی 
مانند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که خلق ثروت 
میکنند و اشــتغالزایی اثر بخشــی در این بخش ایجاد 
می نماید با تمام توان حمایت کنــد. وی گفت: دغدغه 
مهم مــا در مجلس اتخــاذ تدابیری برای اشــتغالزایی 
اســت و برای من توفیقی بود که از این مجموعه موفق 
بازدید کنم و از اقدامات مهنــدس تقی زاده مدیر عامل 
چادرملو برای ارائه طرح های توسعه تشکر می کنم  .نایب 
ریس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به جایگاه ویژه 
صنعت فوالد کشــور گفت: این صنعت نه تنها توانسته 
 نیاز داخل را تامیــن کند بلکه نقش قابــل توجهی در
 ارز آوری، با صادرات مازاد مصرف داخلی ایفا کرده است .       

خدمات ویژه بانک سامان برای 
فعاالن صنایع غذایی

بانک سامان باهدف حفظ و تأمین امنیت غذایی کشور، 
محصوالت ویژه ای را برای شــرکت های فعال در صنعت 
غذای کشور ارائه می دهد. به گزارش سامان رسانه، صنایع 
غذایی در طول دو دهه گذشته به یکی از مهم ترین صنایع 
کشور تبدیل شده و با توجه به امکانات موجود، مواد اولیه 
مناسب و ظرفیت های فناوری، از پتانسیل بسیار باالیی 
برای رشد برخوردار اســت. در کنار این اهمیت حفظ و 
تأمین امنیت غذایی کشور بانک سامان را بر آن داشته تا از 
طریق اختصاص تیم بانکداری متخصص در این صنعت، 
خدمات و محصوالتی نــو در حوزه های گوناگون ازجمله 
تأمین مالی و پرداخت های بین المللی در اختیار فعاالن 

این صنعت قرار دهد.

عملکرد بانــک مهر ایران نشــان از 
برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه دارد

امامی، عضو هیأت مدیره بانک اظهار کــرد: آمار و ارقام 
عملکردی بانک مهر ایران به روشــني گواه برنامه ریزي 
منسجم و هوشمندانه، تالش بي وقفه و خستگي ناپذیر و از 
همه مهتر خط مشي سالم و کاماًل مبتني بر اصول علمي 
است که در این مجموعه دنبال شده است. به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، عیسی امامي، عضو 
هیأت مدیره بانک مهر ایران در سفري یک روزه به استان 
قم، ضمن بازدید تعدادي از شعب و همچنین حضور در 
نشست هم اندیشي کارکنان شعب و دوایر ستادي استان، 
بر افزایش روزافزون توانمندي هاي علمي و عملي کارکنان 
جهت تداوم رشد پرشتاب بانک در نظام پولي و بانکي کشور 

و کسب جایگاه هاي ارزنده تر در این عرصه تأکید کرد.

جزییــات حســاب ســپرده 
سرمایه گذاری آتیه طالیی سه

سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی 3 بانک مسکن امکان 
جدید به منظور پس انداز طیف مشتریان فراهم می کند. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
به تازگی و با راه اندازی حساب سپرده سرمایه گذاری 
آتیه طالیی 3 برای جذب ســپرده ها و پس اندازها با 
محوریت طیف گسترده مشــتریان، امکان تازه ای به 
منظور بسترسازی برای گسترش فرهنگ پس انداز به 

واسطه این امر فراهم شده است.

خبر

رونــد نزولی بازار ســرمایه 
همچنان ادامه دارد به طوری 
که شاخص کل بورس که تا 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 
افزایش یافته بــود دوباره تا 

کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با ۲۴ 
هزار و ۸۱۵ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار 
واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم با 
۷۶۵ واحد کاهش در رقم ۴۵۹ هزار و ۸۰۴ واحد ایستاد.
معامله گران روز گذشته یک میلیون معامله به ارزش 

۱۰۶ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
معدنی و صنعتی گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو و 
بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۲۲۸ واحد کاهش تا رقم ۱۸ 
هزار و ۸۴۷ واحد کاهش یافت. در این بازار ۵۵۸ هزار 

معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال انجام شد.
سنگ آهن گوهرزمین، بیمه پاسارگاد، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه، ســهامی ذوب آهن اصفهان و فوالد 
هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی 

به بورس
تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی 

به بورس
مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا 

پایان سال، خبر داد.
مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: 
پیش بینی می کنیم در مرحله دوم ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان، تا پایان سال، از محل برگشت تسهیالت داده شده 
به سایر طرح ها )در سال های گذشته( در اختیار صندوق 

تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مرحله اول، هزار میلیارد تومان برای 
پشتیبانی از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

پرداخت شد.
این مقام مسئول، افزود: در اساسنامه صندوق توسعه 
ملی، برای جلوگیری از انحراف در مفاد اساسنامه، هیئت 
نظارتی متشکل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کل 
کشور و سازمان حسابرسی تعریف شده است که برای 
تصمیمات گرفته شده، باید این هیئت را متقاعد کنیم 

تا این مبلغ در زمان نیاز صندوق تثبیت بازار سرمایه به 
آن تزریق شود.

شهیدزاده گفت: کمک و حمایت از بازار سرمایه باید در 
طول زمان و به تدریج انجام شود.

اجازه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در 
صندوق تثبیت بازار سرمایه

وی افزود: امسال براساس مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی، اجازه ســپرده گذاری صندوق توســعه ملی در 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه داده شــد، که در واقع 
تبصره ای در قانون بود که بتوانیم این پول را مستقیماً 

در اختیار بورس قرار دهیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: منظور از تزریق 
یک درصد کل منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، 

یک درصد کل منابع هر سال است.
وی افزود: این منابع در ســال های گذشته طبق نظر 
دســتگاه های نظارتــی، صرف طرح هــای مختلف و 
درخواست های حاکمیتی شده است، بنابراین منابعی از 
سال های گذشته وجود ندارد تا به بازار سرمایه داده شود.
شهیدزاده گفت: این پول، ابتدا باید به طرح های اقتصادی 
و ارزآور اختصاص یابد,، ولی از آنجاکه این طرح ها هنوز 
به پایان نرسیده، نمی توانستیم به بانک ها بگوییم پول ها 
را برگردانند، از این رو، با بررسی انجام شده و مذاکره و 
تعامل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد، از محل 
برگشت منابع ریالی، منابعی در اختیار صندوق تثبیت 

بازار سرمایه گذاشته شود.

اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی به بورس

وی درباره تفسیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق 

توسعه ملی به بورس، نیز گفت: دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی گفته، براســاس قانون، از سال ۹۴ باید 
یک درصد از منابع ســاالنه صندوق توسعه به بورس 
اختصاص می یافت که به دلیل مشــکالت حقوقی 
این کار انجام نشد، براین اساس، منابع ریالی از محل 
برگشت تسهیالت به طرح ها، مبنای تخصیص یک 

درصد قرار می گیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، افزود: همه وظایف ما 
پشتیبانی از بورس نیست، از محل برگشت تسهیالت 
طرح ها باید منابع سایر طرح هایی که از طریق حاکمیت 
به ما معرفی می شود نیز تأمین شود. شهیدزاده گفت: ما 
از منابع ارزی، چیزی به بورس تخصیص نمی دهیم,، 
چون باید این منابع در بانک مرکزی به نرخ تسعیر تبدیل 
شود، بنابراین صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی 

خود بورس را پشتیبانی می کند.
وی افزود: ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی است 
براساس مصوبه مجلس در سال ۹۴, از ورودی هر سال 

فقط ۱۰ درصد را می توانستیم تسعیر و به ریال تبدیل 
کنیم و در اختیار بخش های کشــاورزی و صنعت قرار 

دهیم، که این کار نیز انجام شد.

اجرا نشدن آئین نامه به دلیل مسائل حقوقی
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، گفت: براساس قانون 
رفع موانع تولید، از سال ۹۴ طبق قانون باید یک درصد از 
منابع هر سال صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از بازار 
سرمایه اختصاص می یافت,، ولی آئین نامه آن به دلیل 

مشکالت حقوقی اجرا نشد.
وی افزود: براساس قانون مصوب، صندوق توسعه ملی 
در بانک ها سپرده گذاری می کند، اما سازمان بورس به 
دلیل مشکالت حقوقی نمی تواند از بانک های دولتی که 
سپرده ای صندوق توسعه ملی در آن قرار دارد، تسهیالت 
بگیرد، براین اساس بانک ها و صندوق توسعه ملی تا قبل 

از این نمی توانستند به بورس تسهیالت بدهند.

تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی به کرونا
شهیدزاده همچنین درباره تخصیص اعتبار صندوق 
توسعه ملی به کرونا نیز، گفت: امسال براساس فرمان 
مقام معظم رهبری و درخواست رئیس جمهور، یک 
میلیارد یورو برای پشتیبانی از دستگاه های بهداشت 
و درمان اختصاص داده شد که آن را به بانک مرکزی 

ابالغ کردیم.
مدیرعامل صندوق توســعه ملی، افزود: بانک مرکزی، 
متناسب با فروش این ارز در بازار، آن را تسعیر و در اختیار 

دستگاه های بهداشت و درمان قرار می دهد.
شهیدزاده با اشاره به اینکه، تمام این منابع قرار بود به 
بخش پیشگیری و درمان داده شود، گفت: ممکن است 
بخشی از این منابع، برای تولید واکسن پرداخت شود و 
بخشی هم به دلیل کمک نیروهای مسلح به این بخش، 

به آن ها اختصاص یابد.
وی افزود: بیش از ۷۵۰ میلیون یورو، تسعیر و در اختیار 

بهداشت و درمان قرار گرفته است.

عقب گرد بورس به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد

ریزش بورس ادامه دارد

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
مردم بدانند وســیله ای برای 

آزمایش واکسن نیستند
رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا 
برای خرید واکسن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله 
به هر قیمتی و برخالف همه مشــکالت، آن را تأمین 
خواهیم کرد، گفت: ما زودتر از این هم می توانســتیم 
واکسن وارد کنیم و واکســن هایی در اختیار ما بود، اما 
واکسن ها متعلق به شرکت هایی بودند که می خواستند 
آن را روی مردم ما آزمایش کنند.رییس جمهور گفت: 
نکته دیگر که بسیار مهم است و در این جلسه درباره آن 
تصمیمات خوبی اتخاذ شد، مسئله واکسن است. یکی 
از مطالبات مردم این است که سریع تر بتوانیم واکسن 
مورد اطمینان را در اختیار مردم قرار دهیم و مرجع ما 
در واکسن سازمان بهداشت و درمان است. ما در داخل 
هم به دنبال این هســتیم که هرچه سریعتر واکسن را 
به نتیجه برسانیم که البته اقدامات خوبی انجام گرفته 
اســت. در خارج هم علیرغم همه محدودیت ها و همه 
مشکالت دنبال این هستیم که بتوانیم واکسن مطمئنی 
را خریداری و وارد کشور کنیم. وی افزود: ما برای خرید 
واکسن بیش از ۴۰ روز گرفتار نقل و انتقال پول بودیم. 
یکی از موارد و مثال های بسیار روشن جنایتی که آمریکا 

علیه ملت ایران انجام داد، در تهیه واکسن کرونا بود.

نیروگاه های تهــران و کرج از 
مازوت استفاده نمی کنند

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و 
حل مسائل کالنشهر تهران بدون توجه به مسائل زیست 
محیطی و انسانی امکان پذیر نیست، گفت: توسعه پایدار 
زمانی رخ می دهد که مردم در آن احساس مشارکت و 
رضایت داشته باشند. شهرداری تهران در رویکرد جدید 
خود برای اداره شهر باید فضای مشارکت مردم را بیشتر 
فراهم کند. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییــس جمهور تصریح کرد: همه دســتگاه ها در 
موضوع آلودگی هوای پایتخت و کالنشهر ها با یکدیگر 
همکاری کنند و هیچ دســتگاهی حق تعلل ندارد. در 
خصوص موضوع سوزاندن مازوت برای نیروگاه ها نیز 
باید گفته شود که هیچکدام از نیروگاه های تهران، کرج 
و شهرهای اطراف از سوخت مازوت استفاده نمی کنند. 
در سال ۹۲ حدود ۴۸ درصد سوخت نیروگاه ها به کشور 
از گاز بود، امسال با وجود افزایش مصرف خانگی سوخت 

بیش از ۷۰ درصد نیروگاه های کشور گازی است.

اخبار
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طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم مسکن شهر تهران 
در آذرماه منفی ۸.۵ درصد بود که نسبت به ماه قبل 

۹.3 درصد کاهش یافته است. 
مرکز آمار نرخ تورم مســکن در آذر ۱3۹۹ را منتشر 
کرد. این آمار براساس اطالعات خام موجود در سامانه 
امالک و مستغالت وزارت مسکن و شهرسازی بوده 
است. عدد شاخص در آذرماه ۱3۹۹ بر اساس ماه پایه 
فروردین ۱3۹۵ به عدد ۵۸۹.۸ رسید که نسبت به ماه 

قبل ۸.۵ درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت 
ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه آبان ۹۹ برابر ۱.3 درصد بوده است که در 
آذر ماه این نرخ روند نزولی داشته )۹.۸ درصد کاهش 

یافته( و به رقم ۸.۵ درصد رسیده است

کاهش تورم نقطه ای مسکن در آذرماه
نرخ تورم نقطه ای نشــان دهنده درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
نرخ تورم نقطه ای در آذر ماه امسال به عدد ۸3 درصد 
رسیده اســت؛ یعنی بایدخریداران برای خرید یک 
واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ۱3۹۸، ۸3 
درصد بیشتر پرداخت کنند.  تورم نقطه ای این ماه در 
مقایسه با ماه قبل )آبان ماه که برابر ۱۱۴.۷ بود( 3۱.۷ 

واحد درصد کاهش یافته است.

افزایش تورم سالیانه مسکن در آذر۹۹
منظور از نرخ تورم ســالیانه؛ درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
 جاری، نســبت به شــاخص دوره مشــابه ســال 

قبل است.
مرکز آمار نرخ تورم سالیانه آدرماه ۹۹ امالک مسکونی 
در تهران برابر ۹۸.۲ درصد اعالم شده که نسبت به ماه 
قبل )آبان ماه( که برابر بــا ۶۵.۲ درصد بوده  3 واحد 

درصدی را نشان می دهد.
بررسی نمودار قیمت مسکن در شهر تهران حاکی از 
این است که با شیوع بیماری کرونا قیمت مسکن در 
فروردین ماه نسبت به اسفند سیر نزولی داشته است 
اما این کاهش قیمت ها محدود بود و از اردیبهشت ماه 
دوباره روند رو به رشد خود را شروع کرده و در ماه های 
بعد این صعود قیمت ها ادامه یافته است. به گونه ای 
که نرخ تورم نقطه ای در شــهریور ۱۰۰ درصد رشد 

کرده است.
اگرچه رشد قیمت مسکن تهران صعودی بوده اما از 
مردادماه رشد قیمت ها نسبت به ماه های قبل با شیب 
کمتری انجام شده و در آبان ماه تقریبا به رشد منفی 
۸.۵ درصد رسیده اســت یعنی نه تنها نسبت به ماه 
قبل افزایش قیمت نداشتیم بلکه در آذرماه قیمت  
مسکن در تهران نسبت به آبان ماه ۸.۵ درصد کمتر 

بوده است.

کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت 
دارند برای ثبت نام در طرح مسکن ملی و خانه دار شدن 
اقدام کنند. به گزارش ایسنا، امکان ثبت نام کارگران در 
سامانه جامع اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم 
نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و 
بازنشستگان فراهم شده است که دی ماه سال گذشته 

میان وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اعالم کرد 
که از ظرفیت شهرکهای صنعتی در این پروژه استفاده 
خواهد شد تا کارفرمایان با استناد به ماده  ۱۴۲ قانون 
کار در این طرح مشــارکت داده شوند وظرفیت  جامعه 
کارگری نیز به منظور تامین زمین و مسکن کارگران به 

کار گرفته خواهد شد.
در راستای تفاهم نامه مذکور، تفاهم نامه سه جانبه ای هم 
میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه 
اسکان به امضا رسید که به موجب آن، اتحادیه تعاونی 
های مسکن کارگران )اســکان( مدیریت ساخت 3۰ 
هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته و ۱۰ هزار واحد آن 
حداکثر ظرف مدت 3۶ ماه در ۱۲ شهر جدید و در استان 
های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، تهران، سمنان، 
بوشهر، خراســان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و 

بلوچستان احداث خواهد شد.
محمد جعفر کبیریـ  معاون امور تعــاون وزارت کارـ 
در گفت وگو با ایســنا درباره نحوه ثبت نام کارگران در 
طرح مسکن ملی می گوید: کارگران می توانند هم در 
طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی 

های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار 
تعاونی مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار 
شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، 

استفاده می شود.
وی می افزاید: در حال حاضر بیشــتر کارگران یا عضو 
تعاونی ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از 
طریق آنها برای ثبت نام در طرح مسکن ملی یا عضویت در 
تعاونی مسکن اقدام کنند ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی 
مسکن یا تشکل کارگری نباشند می توانند درخواست 
خود را به کارفرمایان ارائه دهند و یک تعاونی مســکن 
تشکیل دهند و در نهایت از طریق سامانه جامع هوشمند 
بخش تعاون بدون مراجعه حضــوری تعاونی خود را به 

ثبت برسانند.
بر اساس اعالم معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت 
کار، مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن 
برای کارگران و بازنشســتگان تــا 3۰ دی ماه تمدید 
شــده و وزارت تعاون پس از تجزیه و تحلیل اطالعات 
متقاضیان موجود در سامانه جامع اقدام ملی مسکن و 
بانکهای اطالعاتی این وزارتخانه، مشخصات کارگران و 
بازنشستگان به عنوان گروههای هدف، کدملی، دهک 
بندی متقاضیان و بررســی وضعیت فــرم ج آنها را که 
در سامانه جامع اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند به 

تفکیک هر استان و شهر تابعه احصا کرده است.
کارگران می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند 
و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند و از طریق 

تشکل کارگری خود برای ثبت نام اقدام کنند.

مرکز آمار اعالم کرد؛

نرخ تورم ماهانه مسکن تهران در آذرماه منفی ۸.۵ درصد شد

کارگران تا پنجشنبه فرصت دارند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه، طال و ارز ۹۹.۱۰.۲۰
روز گذشته  سکه امامی  ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و هر مثقال طال به عنوان مبنای قیمت گذاری ۴  میلیون و ۷۸۲ هزار تومان عرضه می شود.  هر سکه بهار آزادی نیز به کانال 

۱۰میلیون تومان بازگشت و به نرخ ۱۰ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود. 

))آگهي مزایده عمومي  یک مرحله ای ((
نوبت اول

1- موضوع مزایده :  شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان )سهامی  عام (در نظردارد:
انواع دام سنگین تولیدی  خود را بشــرح  ذیل  از طریق مزایده  عمومي  و بر اساس 

شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

مبلغ تضمین بریالمبلغ پایه بریالتعداد )راس(نوع دامردیف

6003450002/350/000/000گوساله نر پرواری ) باالی 500 کیلو(1

3502550001/450/000/000گاو حذفی غیر آبستن عادی ) متوسط 650 کیلو(2

2002۹00001/000/000/000تلیسه حذفی غیر آبستن  )متوسط 550 کیلو(3

تلیسه حذفی غیرآبستن و فریمارتین 4
)متوسط 800 کیلو(

10300000120/000/000

2- مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار :   بشرح جدول فوق  
3- نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی )حداقل با اعتبار سه ماه ( 

4-  شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .
1-4-  استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مرکزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معامالت  04531852082 

2-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان: 
www.moghanind.com

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :                                          از تاریخ                              ۹۹/10/21                                          لغایت                       22 /۹۹/10     
- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :                                       از تاریخ                           ۹۹/10/23                                           لغایت                            ۹۹/11/4           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت   15 عصر  یک شــنبه  مورخ  ۹۹/11/05   مهمانسرای سرو )پایین(  شهرک 
شهید آیت اله غفاری

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 
6-  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر چهل روز  می باشد.

   ) روابط عمومی شرکت کشت وصنعت ودامپروري مغان) سهامی عام( (

استان ها

بانک ها
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کاهش  قیمت خودروهای داخلی بعید است 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

خودروهایی که در مناطق آزاد وجود دارند نزدیک به 150 هزار دستگاه است که در قانون جدید کمیسیون تلفیق این خودروها می توانند از پالک ملی استفاده کنند و در هر جای کشور اجازه تردد و خرید و فروش خواهند داشت. اروند، 
ارس و کیش مناظق آزادی هستند که بیشترین خودروهای دست دوم و وارداتی در آنها وجود دارند و با حل مساله پالک شدن این خودروها، دارندگان آنها مجوز تردد در کشور را پیدا خواهند کرد. جذابیت آزادسازی خودروهای مناطق 

آزاد در حال حاضر به کسب مجوز خرید و فروش در تمام نقاط ایران است که می تواند کمی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. 
حدود یک سال قبل پیشنهاد شخصی بنده نیز واردات خودروهای دست دوم بود اما بهتر بود تا قبل از اینکه وضعیت بازار بحرانی شود این کار انجام می شد. اما اینکه تصور کنیم آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد بر 
روی قیمت خودرو های داخلی تاثیر می گذارد و برای مثال قیمت پراید را به ۶0 میلیون تومان می رساند یک تفکر اشتباه است چرا که افزایش قیمت خودرو های داخلی ناشی از تورم بازار است نه ممنوعیت واردات و آزادسازی واردات 

خودرو در نهایت تاثیر ناچیزی بر روی قیمت خودرو های داخلی خواهد داشت.
به هر ترتیب قطعا واردات خودرو آزاد شود، بخش زیادی از تنظیم بازار و قیمت در نیمه باالیی بازار صورت می گیرد. به خصوص در خودروهای چینی یا خودروهای دست دوم خارجی که به قیمت گزاف فروخته می شود و با واردات، 
قیمت شان تعدیل می شود. اما باز هم واردات تاثیری در پایین بازار نمی گذارد. حتی اگر تعرفه را هم صفر کنند، باز هم خودروی ۶ تا 7 هزار دالر به تعداد انگشتان دست است و اینکه فکر کنیم با صفر کردن تعرفه، می توان خودرویی با 

قیمت مناسب تر وارد کرد درست نیست.

واردات  آزادســازی 
خودروهای دســت دوم از 
مناطق آزاد در کمیســیون 
تلفیق بودجه بــه تصویب 
رسیده اســت. کارشناسان 
بازار خودرو بر این باورند که با توجه به محدودیت های 
متعدد، موضــوع واردات خودروهای دســت دوم و 
با کیفیت می تواند قیمت خودرو در داخل کشور را تا 
حد زیادی کاهش دهد، موضوعی که نیازمند بررسی 
جدی تری است. در همین رابطه از کمیسیون تلفیق 

بودجه خبر رسیده است که تغییراتی در فرایند واردات 
خودرو اعمال شده اســت. مصوبه کمیسیون تلفیق 
بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساســی 
دارد. اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال 
آتی ممنوع است. این دقیقا نکته ای است که در بسیاری 
از رسانه ها به نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است. 
اما رکن دوم این مصوبه این اســت که در ســال آتی 
خودرو های موجود در مناطق آزاد می تواند برای ورود 

به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.
اما در برخی دیگر از اظهارنظرها کارشناسان معتقدند 
که این کار شدنی نیست. این سوال توسط آنها مطرح 
شده است که چه کسی می خواهد خودرو های دسته 
دوم را وارد کند. منشا تامین ارز های این کار چیست. 

دوم بحث خدمات پس از فروش این خودرو ها است که 
با توحه به دسته دوم بودن آن ها نیز از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. باید در همان ابتدا مشخص شود، چه 
کسی قرار است به این خودرو ها خدمات ارائه کند، که 
خود این مسئله چالش بسیار بزرگی است، نمایندگان 
شرکت های وارد کننده نیز زیر بار ارائه خدمات برای 
چنین خودرو هایی که مشخص نیست، سالمت آن ها 

چگونه است، نخواهند رفت.
در این زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان 
خــودرو در این زمینــه گفــت: واردات خودروهای 
دست دوم از نظر تخصصی، فنی و قوانین موجود در 
کشور امکان پذیر نیســت. وی با بیان این که واردات 
خودروهــای صفر کیلومتــر پیچیدگی های زیادی 

دارد، تصریح کرد: واردات خودروهای صفر کیلومتر 
در شــرایطی امکان پذیر اســت که حداقل یک سال 
از سال ساخت آن گذشته باشــد و مشخص نیست 
 برای واردات خودروهای دست دوم چه قوانینی باید 

اجرا شود.
دادفر با بیان این که قوانین واردات خودروهای صفر 
بسیار دست و پا گیر و پیچیده است، افزود: برای واردات 
خودروهای صفر کیلومتر باید استانداردهای مخصوص 
مانند محیط زیست و تعرفه ای رعایت شود، در حالی 
که االن مشــخص نیســت برای واردات خودروهای 
دست دوم قرار اســت کدام قوانین با شرایط موجود 
تطبیق داده شود. به نظر می رسد مطرح کردن واردات 

خودروهای دست دوم بیشتر شبیه یک مسکن است.

آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد چه تاثیری بر بازار خودرو دارد

سیگنال کاهش قیمت به خودروهای  وارداتی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت 
شکر در بازار آزاد خبر داد. قاسمعلی حسنی با بیان اینکه 
شکر از ابتدای سال چندین بار با افزایش قیمت مواجه 
شده است، گفت: به دنبال شایعه افزایش قیمت شکر با 
نرخ مصوب دولتی،   بازار آزاد قیمت شکر را 15 درصد 
افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد. دبیر کل 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:ابتدای سال 
قیمت شکر ۶۲00 تومان بود که به ۶۶50 تومان رسید و 
با انتشار این خبر افزایش قیمت شکر دولتی، در بازار آزاد 
 شکر ۸000 تومانی برای بنکداری ها به  ۹۴00 تومان 
رســیده اســت. به گفته وی با افزایش قیمت شکر به 

صورت عمده قیمت آن برای مصرف کننده با احتساب 
هزینه های دیگر از جمله حمل و نقــل، انبار داری و ... 
قطعا بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه فروش شکر 
با قیمت ۹۴00 تومان در بازار مصداق بارز گرانفروشی 
اســت در حالی که قیمت مصــوب آن درب کارخانه 
۶۶50تومان اســت، گفت: علت افزایش قیمت شکر 
مشخص نیست و مسئوالن مربوطه باید پاسخگو باشند. 
اگر قیمت گذاری شکر آزاد شده است قیمت مصوب 
شکر معنایی ندارد. اگر شــکر همچنان دارای قیمت 
مصوب است پس بایســتی جلوی این گرانفروشی ها 

گرفته شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران یکی از مشکالت اساسی در 
صادرات فرش دستباف را موضوع رفع تعهد ارزی عنوان کرد 
و گفت: ما به دنبال این هستیم که مهلت رفع تعهد ارزی را 
از یک سال به سه تا پنج سال افزایش دهیم.فرح ناز رافع با 
بیان اینکه صادرات فرش دستباف در سال جاری تا پایان 
آبان ماه تغییر زیادی نداشــته و تقریبا مانند سال گذشته 
بوده، اظهار کرد: حتی برخالف اینکه انتظار می رود به دلیل 
شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش صادرات فرش بوده باشیم، 
صادرات فرش دستباف به لحاظ وزنی حدود ۲0 درصد رشد 
داشته، اما با توجه به باال رفتن نرخ دالر، به لحاظ ارزشی تغییر 

چندانی نداشته است.   به گفته وی اوایل سال جاری افت 
شدیدی در صادرات فرش دستباف اتفاق افتاد، اما در ماه های 
اخیر این آمار افزایشی بوده است.  رافع همچنین با بیان اینکه 
یکی از مشکالت اساسی در صادرات فرش دستباف، موضوع 
رفع تعهد ارزی است که تاثیر زیادی برصادرات فرش داشته، 
تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که مهلت رفع تعهد ارزی 
را از یک سال به سه تا پنج سال افزایش دهیم. چراکه فروش 
فرش دستباف زمانبر است و به محض ورود به یک کشور 
خارجی فروش نمی رود. بنابراین به دنبال این هستیم که 

سنوات بازگشت ارز در این بخش افزایش پیدا کند. 

قرار اســت با حذف ارز ۴۲00 
تومانی در محاســبات بودجه 
سال 1۴00، مجلس دالر 17 
هزار و پانصد تومانی را جایگزین 
آن کند. تصمیــم مجلس در 
حالی گرفته شده است که دولت نیز نرخ 11 هزار و 500 
تومانی را پیشــنها داده بود اما مجلس به بهانه حمایت از 
دولت و کاهش هزینه های پیش روی این نهاد قصد دارد 
مبلغ پیشــنهادی خود را در بودجه سال آینده بگنجاند. 
فارغ از تبعات یا امتیازاتی که حذف ارز دولتی برای اقتصاد 
و معیشت مردم خواهد داشت، بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی مبلغ 17 هزار و پانصد تومانی تعیین شده برای 
نرخ دالر را نیز قابل قبول ندانسته آن را بستری برای گرانی 
های مضاعف و تهدیدی برای معیشت مردم عنوان کرده 
اند. در حالی که برخــی نمایندگان مجلس معتقدند که 
نرخ تسعیر 17500 تومانی جلوی رانت و فساد ارز ۴۲00 
تومانی را می گیرد، اما عده ای از کارشناسان معتقدند که 
اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

این در حالی است که همزمان با افزایش انتقادات به مصوبه 

کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ تسعیر به 17500 
تومان اظهاراتی ازسوی برخی اعضای این کمیسیون مطرح 
می شود که بیانگر احتمال تجدید نظر روی این نرخ است. 
برخی البته گفته اند که اصاًل نرخ 17500 تومان مصوب 
این کمیسیون نیست. در صورت تثبیت و تصویب نهایی 
نرخ محاسباتی دالر 17500 تومانی )در مجلس و شورای 
نگهبان( عماًل شاهد افزایش 300 درصدی نرخ ارز دولتی 
که هم اکنون ۴۲00 تومان اســت، خواهیم بود و نرخ ارز 
محاسباتی 11500 تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با 

رشد 5۲ درصدی مواجه می شود. رییس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی بعنوان یکی از مخالفان 
پیشنهاد حذف دالر دولتی در بودجه سال آینده با بیان 
اینکه حذف ارز ۴۲00 تومانی روی تورم اثرگذار اســت، 
 گفت: مردم در حال حاضر شــرایط پذیرش تورم باالتر و 
فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند.حمید رضا حاجی 
بابایی در گفت و گویی درباره حذف ارز ۴۲00 تومانی در 
کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار کرد: دوستانی که پیشنهاد 
حذف ارز ۴۲00 تومانی را دادند،  نظرشــان این است که 

یک بسته دارند که این بسته جلوی هرگونه تورم را بگیرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآورشد: در اینکه حذف 
ارز۴۲00 تومانی تورم دارد، شکی نیست اما دوستانی که 
این پیشنهاد را دادند به ما می گویند که ما بسته ای داریم 
که این بسته جلوی تورم را می گیرد و این بحث باید روشن 
شــود. حاجی بابایی با بیان اینکه قطعا حذف ارز ۴۲00 
تومانی در تورم تاثیرگذار است، اضافه کرد: مگر می شود 
نهاده های کشــاورزی را بــا ارز ۴۲00 وارد می کردید یا 
مثال حقوق گمرکی ۴۲00 باشد، یک باره 17500 تومان 
باشد؟ این قطعاً اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته 
را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد. اما احمد امیرآبادی 
فراهانی، عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 1۴00 با 
اشاره به مصوبه این کمیسیون می گوید: علی  رغم اینکه 
دولت در الیحه بودجه سال آینده، میزان فروش روزانه نفت 
را ۲.3 میلیون بشکه پیش بینی کرده بود، نمایندگان در این 
نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار یک میلیون و 
پانصد هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند. وی تصریح 
کرد: همچنین طبق تصمیم کمیســیون تلفیق الیحه 
بودجه 1۴00 ارز در سال آینده تک نرخی شده بر اساس 
مصوبه این کمیسیون نرخ ارز دربودجه سال آینده که در 
حال حاضر براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است 

به 17 هزار و پانصد تومان کاهش می یابد.

دالر 17500 تومانی به معنای افزایش 300 درصدی نرخ ارز دولتی است

موج جدید گرانی با نرخ 17500 تومانی ارز  ترجیهی
تهدید معیشت با رشد گرانی ها

حذف رانت از چرخه توزیع
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

حذف ارز ۴۲00 تومانی اقدام بسیار درستی است و اگر با برنامه ریزی دقیق جلو برود می تواند تحولی در معیشت مردم ایجاد کند. ارز دولتی با نرخ ۴۲00 تومانی به نفع مصرف کننده نبود و رانت برای توزیع کنندگان ایجاد کرد. اینکه ارز 
در بودجه چه عددی گذاشته شود مهم است چراکه نباید به تورم منتهی شود. هرچند عدد 17 هزار و 500 تومان عددی نیست که بانک مرکزی مکلف باشد با آن ارز بفروشد اما تاثیرات خود را در بازار خواهد داشت. تورم اصلی ترین نتیجه 
تعیین نرخ ارز بدون مطالعه و کار کارشناسی است.  درست است که دولت همچنان اعالم می کند که ارز ۴۲00 تومانی حذف نشده، اما به نظر می رسد در نهایت این مسئله اتفاق خواهد افتاد، چرا که اجرای این سیاست از اول نیز اشتباه بود و 
خود دولت نیز االن به این نتیجه رسیده است. اما اینکه چرا به طور کلی از بودجه حذف نشده، سوالی است که خود مسئوالن اقتصادی دولت باید به آن پاسخ دهند، اما به نظر می رسد به مرور این اتفاق رخ خواهد داد و ارز ۴۲00 تومانی حذف 
خواهد شد و مهم است چه نرخی برای جایگزین آن تعیین می شود.  با توجه به اینکه ممکن است مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام حدود ۶ ماه و یا حتی بیشتر طول بکشد، این بودجه و تحقق درآمد های آن در سه ماه اول سال محقق 
نخواهد شد، اما اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، می توان امید داشت که در ۹ ماه بعدی سال 1۴00 این بودجه ای که دولت بسته، عملیاتی شود. البته ممکن است مجلس نیز اصالحاتی درنظر بگیرد و بودجه را انقباضی تر کند که این به 
کاهش حجم بودجه منتهی می شود که این مسئله می تواند دولت بعدی را با مشکل همراه کند. به هر ترتیب با روش های فعلی شاید بتوان امسال و سال آینده قیمت ها را کنترل کرد ولی با این روش برای طوالنی مدت راه به جایی نخواهیم 
برد. چنانچه نرخ نقدینگی با همین شدت باال برود و بانک مرکزی هم برای کمک به دولت در زمینه کسری بودجه اقدام به چاپ اسکناس کند و سیستم بانکی همچنان به اضافه برداشت خود از بانک مرکزی ادامه دهند تا دو سه سال آینده 
دوباره جهشی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که طبیعتا تداوم این شرایط نیز تبعات خود را به دنبال دارد. اگر برای کمک به تولید داخل از منابع صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر برای مواد اولیه کارخانجات استفاده شود و تولید داخل 

رونق بگیرد در همین مدت ما می توانیم کاهش قیمت تولیدات داخل را هم مشاهده کنیم ولی به هر روی باید برای بازار ارز برنامه بلند مدت تری داشت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

درپــی مکاتبه هــای متعــدد شــرکت های 
هواپیمایــی بــرای لغــو شــدن محدودیــت 
۶0 درصــدی پذیــرش مســافر در پروازهای 
داخلی، رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری 
اعــالم کرد: حتــی اگر ایــن پروتــکل تنها در 
ایران اجرا شــود تا زمانی که ســتاد ملی مقابله 
 با کرونــا آن را لغــو نکند بر اعمــال آن نظارت 

می کنیم.
از ابتــدای آبان مــاه محدودیــت ۶0 درصدی 
برای پذیرش مســافر در پروازهــای داخلی از 
سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تصویب و ابالغ 
شــد و از همان زمان شــرکت های هواپیمایی 
نســبت به اعمال این محدودیت انتقاد داشتند 
و در چندیــن مرحله با ســتاد ملــی مقابله با 
کرونــا و وزارتخانه هــای بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی و راه و شهرســازی مکاتباتی 
 داشــتند اما تاکنون پاســخی در ایــن زمینه 

دریافت نکرده اند. 
کار بــه جایی رســید کــه مقصود اســعدی 
سامانی دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی- 
اعــالم کرد کــه بــرای برداشــته شــدن این 
محدودیت که در شــرایط کنونــی اقتصادی و 
کرونایی فشــار مضاعفــی بر ایرالین هــا وارد 

کــرده و در هیــچ یــک از ایرالین هــا رعایت 
 نمی شــود، به رییس جمهور نامه ای را ارســال 

کرده است.
تورج دهقان زنگنهـ  رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: این نکته که اعمال محدودیت های 
۶0 درصدی بــرای پذیرش مســافر در پروازها 
در هیــچ یــک از ایرالین ها اجرایی نشــده و از 
 ســوی یاتا و ایکائو نیز توصیه نشــده، درســت 

است. 
وی با اشــاره بــه اینکه اعمال ایــن محدودیت 
می تواند فشــار اقتصادی مضاعفی بر ایرالین ها 
وارد کند، تاکیــد کرد: تا زمانی که ســتاد ملی 
مقابله با کرونا  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی لغو این محدودیت را اعالم نکنند، اجرای 
 این پروتکل در همــه پروازهــای داخلی ادامه 

خواهد داشت. 
رییــس ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه 
داد: در راســتای حفــظ ســالمت مــردم تابع 
متولیــان بهداشــت و درمــان خواهیــم بود 
و همچنــان بر اجــرای دقیــق ایــن پروتکل 
نظارت خواهیم کــرد و اگر در پــروازی خالف 
 آن را مشــاهده کنیم مســلما بــا آن برخورد 

خواهیم کرد.

رئیس اتحادیــه تاالرهــای پذیرایی تهــران گفت: 
هنوز ابالغیه بازگشــایی تاالرها را دریافت نکرده ایم 
اما طبق اعــالم اتاق اصناف ایران و تهــران، این هفته 
تاالرها باید بازگشــایی شوند. خســرو ابراهیم نیا در 
مورد بازگشــایی تاالرهای پذیرایی با توجه به »زرد« 
شــدن وضعیت کرونایی تهران اظهار داشت: اگرچه 
طبق اعالم اتاق اصنــاف ایران و تهــران، از این هفته 
تاالرهای پذیرایی می توانند با یک ســوم ظرفیت، کار 
کنند اما هنوز ابالغیه ای به ما ارسال نشده است.رئیس 
اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران افزود: 
حدود یک سال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
تاالرهای پذیرایی در کشــور تعطیل هستند، این در 
حالیست که مردم همچنان مراسم ها و جشن های خود 

را به شکل های مختلف برگزار می کنند.ابراهیم نیا گفت: 
تعطیلی تاالرها بدون اینکــه حمایتی از صاحبان این 
مراکز شود، لطمات جبران ناپذیری را به این صنف وارد 
کرده و بسیاری از صاحبان تاالرها ورشکست شده اند. 
وی ادامه داد: پیش از تعطیلی تاالرهای پذیرایی، حدود 
30 تا ۴0 هزار کارگر در این مراکز مشغول به کار بوده 
اند و از آن طرف نیز مشاغل مختلف زیادی به طور غیر 
مستقیم وابسته به فعالیت تاالرهای پذیرایی هستند که 
از جمله این مشاغل می توان به عکاسان و فیلمبرداران، 
فروشــندگان لباس عروس، شیرینی فروشی ها و … 
اشاره کرد. از این رو با یک برآورد می توان گفت که حدود 
100 هزار نفر تحت تأثیر تعطیلی تاالرها، بیکار شده یا 

به شدت با کسادی مواجه شده اند.

رئیس خانــه اقتصاد ایــران و ترکیــه می گوید، 
مسافران ایرانی باید در جریان سفر به ترکیه مراقب 
کالهبرداری های گسترده در این شهر باشند.جالل 
ابراهیمی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای ارائه 
شده از ســوی دولت ترکیه، امروز شهر استانبول 
بیــش از 15 میلیون نفر جمعیــت دارد و به طور 
معمول این جمعیت با یک میلیون مسافر خارجی 

از مرز 1۶ میلیون نفر نیز عبور می کند.
به گفته وی، سفر ایرانی ها که در ماه های ابتدایی 
شیوع ویروس کرونا به دلیل مسدود شدن مرزها و 
توقف پروازهای مستقیم به حداقل رسیده بود، در 
هفته های گذشته با از سرگیری پروازهای مستقیم 
بار دیگر افزایش یافته و در این مسیر توجه مسافران 

ایرانی به برخی هشدارها بسیار اهمیت دارد.
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشاره به برخی 
مشکالتی به وجود آمده برای مسافران خارجی در 
استانبول، بیان کرد: با اینکه برای حفاظت این شهر 
۶300  و ۴۲ هزار و ۹00 نفر پلیس و  5000 نگهبان 
ویژه کوچه ها و۹37 نفر نگهبان ساحلی وجود دارد، 
اما کالهبرداری اینترنتی و تلفنی که خود را پلیس، 
بازپرس، دادســتان و یا مدیران مختلف ارگانها و 

نهادها معرفی میکنند، افزایش یافته  که مسافران 
ایرانی باید در این خصوص کامال هشــیار باشند. 
این گروه با ردیابی محل سکونت و یا محل کار و با 
شگردها و ترفندهای کالهبرداری شماره حساب و 
یا اطالعات محل زندگی را در کشور محل زندگی 
اصلی پیدا کرده و شروع به اخاذی و کالهبرداری 

می کنند.
ابراهیمی درباره جزییات مشکالت به وجود آمده 
برای برخی از مسافران نیز گفت: ایرانیان دقت کنند 
تا از گرفتن هر نوع قرص و استفاده از اتومبیل های 
شــخصی و یا عبوری به جای اتومبیل های کرایه 
ای، شدیدا خودداری نمایند و فقط از آژانس های 

مطمئن و یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
بر اساس آمارهایی که پیش از شیوع کرونا منتشر 
می شد، بیش از دو میلیون ایرانی در سال به ترکیه 
سفر می کردند. با شیوع کرونا و با توقف پروازهای 
مستقیم، تعداد مســافران ایرانی ترکیه به شکل 
قابل توجهی کاهش یافت.در هفته های گذشته 
و با از سرگیری پروازهای مستقیم، بار دیگر سفر 
به این همســایه غربی در میان ایرانی ها افزایش 

یافته است.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی:

هنوز ابالغیه ای برای بازگشایی تاالرها دریافت نکرده ایم

افزایش قیمت شکر در بازار آزاد

احتمال افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش

رییس سازمان هواپیمایی اعالم كرد

محدودیت ۶۰ درصدی پروازها ادامه می یابد

رئیس خانه اقتصاد ایران و تركیه مطرح كرد

هشدار جدی به مسافران ایرانی استانبول
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حضور 20 شــركت دانش بنيان در نشست های 
فناورانه ارمنستان

 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲۰ شرکت دانش بنیان 
ایرانی برای توسعه روابط تجاری و فناورانه میان دو کشور به ارمنستان سفر 
می کنند.شرکت های دانش بنیان از ۲۱ تا ۲۴ بهمن ماه سال جاری برای 

مشارکت در  نشست های تجاری و فناوری عازم ارمنستان می شوند.
در این نشست ها فرصتی فراهم شده است تا شرکت های دانش بنیان  فعال 
در حوزه های مختلف فناورانه ایرانی با شرکت های ارمنی در ایروان مذاکره 
کنند. این نشست ها در شکل گیری فضای کار اشتراکی میان شرکت های 

ایرانی و ارمنی نقش موثری دارند.
»بازدید از نمایشگاه دائمی محصوالت دانش بنیان که به همت کارگزاری 
مرکز صادرات ایران در ارمنســتان راه اندازی شده اســت« و »بازدید از 
پارک های علم و فناوری این کشــور« از جمله برنامه های این سفر ۴ روزه 
است. همچنین شرکت های ایرانی از مراکز تخصصی و شرکت های تولیدی 
این کشــور هم دیدن می کنند.بر اســاس اعالم معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، عالقه مندان برای ثبت نام و حضور در این رویداد تا ۴ 
www.tesc. بهمن ماه ســال جاری فرصت دارند که به آدرس اینترنتی

ir مراجعه کنند.

1۵هزار مترمربع به زیست بوم نوآوری پيوست
تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری آریا با حضور معاون علمی و فناوری 
امضا شد تا فضای تازه ای برای رونق کسب وکارهای دانش بنیان، استارتاپ ها 
و صنایع خالق ایجاد شود؛ کارخانه نوآوری آریا به عنوان شعبه سوم پارک 

فناوری پردیس فعالیت خواهد کرد.
پس از تأسیس کارخانه های نوآوری آزادی و های وی، سومین شعبه پارک 
فناوری پردیس در تهران با تبدیل کارخانه آریا به "کارخانه نوآوری آریا" 
تأسیس می شود؛ مراسم امضای تفاهم نامه تNسیس »کارخانه نوآوری 
آریا« امروز با حضور "سورنا ستاری" معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 

و "مهدی صفاری نیا" رئیس پارک فناوری پردیس برگزار شد.
این تفاهم نامه میان پارک فناوری پردیس و شرکت آریا الکترونیک ایران به 
عنوان مالک کارخانه آریا، امضا شد؛ طی این تفاهم نامه که در حضور »سورنا 
ستاری« معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امضا شد، از این پس کارخانه 
آریا در قالب کارخانه نوآوری آریا و به عنوان شــعبه ســوم پارک فناوری 

پردیس فعالیت خواهد کرد.
در این مراسم سورنا ســتاری در رابطه با ایجاد فضاهای نوآوری در کشور 
بیان کرد: کارخانه های نوآوری از ابداعات جدید ما هستند؛ در این سال ها 
سرمایه گذاری های زیادی بر ایجاد فضای نوآوری، به خصوص از طرف دولت 
صورت گرفته اما تفاوت کارخانه های نوآوری این است که بخش خصوصی 

برای ایجاد فضا سرمایه گذاری می کند.
ستاری ضمن تبریک به بخش خصوصی برای تبدیل این فضای فوق العاده 
درون شهری به کارخانه نوآوری گفت: حضور ما در اینجا به معنای حمایت 
همه جانبه معاونت علمی و فناوری و دولت از این حرکت است و امیدواریم 
در آینده چندین هزار جوان در شــرکت های خود در این مراکز فعالیت و 

محصوالت خود را تجاری سازی کنند.
وی در پایان در رابطه با توسعه مفهوم شهر هوشمند، افزود: شهر هوشمند 
یک اکوسیستم الزم دارد، داشتن مراکزی برای جوانان جهت ایجاد خالقیت 
و نوآوری یکی از بخش های شهر هوشمند است و از این جهت کارخانه های 

نوآوری بخشی از شهر هوشند محسوب می شوند.

سونامی بيت كوین در راه است
 در حدود یک دهه پیش با هر ۱۰ هزار واحد بیت کوین تنها می شــد یک 
پیتزا خرید، اما همین ارز دیجیتال در روز جمعه آن هم در هر ۱ بیت کوین 

به ارزش ۳۸ هزار ۲۲۰ دالر معامله شد.
در حدود یک دهه پیش با هر ۱۰ هزار واحد بیت کوین تنها می شــد یک 
پیتزا خرید، اما همین ارز دیجیتال در روز جمعه آن هم در هر ۱ بیت کوین 
به ارزش ۳۸ هزار ۲۲۰ دالر معامله شد. اما این انفجار قیمتی برای چیست 
و آینده این ارز دیجیتال و درمجموع بازار رمــز ارز ها چگونه خواهد بود؟ 
این ها سواالتی است که »فراز« با »سعید شفائی« کارشناس بازار ارز های 

دیجیتال در میان گذاشت.

نماینده شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی:
تداوم توليد در گــروه فوالد مباركه در شــرایط 

اقتصادی موجود بسيار حائز اهميت است

دکتر حسین رجایی، نمایندۀ مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی، 
روز سه شنبه نهم دی ماه سال جاری، با حضور در مجتمع فوالد سبا، ضمن بازدید 
از خطوط تولید این ناحیه، با مصطفی عطائی پور مدیر این مجتمع، در بارۀ مسائل 
موجود در حوزۀ تولید، مواد اولیۀ موردنیاز و تعامالت هرچه بیشتر منطقه و صنعت 
گفت وگو و تبادل نظر کردند.به گزارش خبرنگار فوالد، حسین رجایی در این دیدار 
گفت: امروز توفیقی به دست آمد تا از نزدیک شاهد تالش های کارکنان فوالد باشیم؛ 
آن هم در شرایطی که تحریم ها و محدودیت ها، بیش از هر زمان دیگر، صنایع کشور 
به خصوص صنعت فوالد را تحت فشار قرار داده، اما تمامی خطوط تولید این شرکت 
به خوبی در حال کار اســت.وی با بیان اینکه ما باید تولید فوالد مبارکه را با در نظر 
گرفتن شرایط و اقتضائات موجود بسنجیم افزود: سرپا ماندن و حفظ تولید بدون 
هیچ مشکلی در این شرایط اقتصادی، ضمن اینکه لطف خداوند متعال است، مرهون 
تالش مدیران و کارکنان مجموعۀ فوالد مبارکه نیز هست.رجایی گروه فوالد مبارکه 
را مجموعه ای فعال، پیشرو و تأثیرگذار در صنعت کشور دانست و اظهار امیدواری 
کرد آثار و برکات این گروه همچنان منطقه، استان و کل کشور را دربرگیرد.نمایندۀ 
مردم لنجان به هدف حضور خود در مجتمع فوالد سبا اشاره کرد و گفت: قصد ما این 
است که بگوییم در کنار شما هستیم و روی کمک ما حساب کنید. ما آماده ایم در 
تمامی زمینه های نوسازی، توسعه، زیرساخت و تأمین نیروی انسانی به گروه فوالد 
مبارکه کمک کنیم.وی در ادامه به پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ شرکت فوالد مبارکه 
اشاره کرد و گفت: همۀ مجموعه های استان باید تالش کنند تا این پروژه با رعایت 
تمام پروتکل های زیســت محیطی به بهره برداری برســد تا ان شاءاهلل برگ زرین 

دیگری به افتخارات این مجموعه اضافه شود.

اخبار

اخبار

یک پله صعود و ایستادن ابر آروان روی سکوی هشتمین CDN برتر دنیا
روند صعودی ابر آروان در بین سرویس دهنده های جهانی ابری هم چنان ادامه دارد؛ یک پله صعود در میان برترین عرضه کنندگان CDN و قرارگیری در بین DNS سرورهای پرترافیک دنیا، 

جدیدترین دستاوردهای ابر آروان در نخستین روزهای سال ۲۰۲۱ میالدی است.

با رفتن شــاخص کل بورس 
به ارتفاع یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد، سکه به کانال ۱۱ 
میلیونی و بــا ریزش دالر به 
کانال ۲۴ هزار تومانی، گویی 
بازارها به ناگهان خوابی آشفته می بینند؛ خواب آشفته 
ای که تا دو هفته آینده دِر همه بازارهای مالی ایران را 
سه قفله کرده اســت. »نامعلوم بودن آینده مذاکرات 
ایران و آمریکا«، »چشــم انداز تورمی«، »امید به رفع 
تحریم« و »کاهش انتظارات تورمی« همه دســت به 
دســت هم داده اند تا بازارها تا آمــدن رئیس جمهور 
جدید آمریکا در حالت تعلیق بیم و امید باشــند. در 
چنین شــرایطی، تغییر و تحوالت بازارهای مالی روز 

شنبه دیدنی است. 

شکسته شدن ســطح حمایت مهم یک 
میلیون و 300 هزار واحدی

بورس با ریزش شــدید ۲۴ هزار واحدی سهامداران را 
بار دیگر غافلگیر کرد. در معامالت صبح شــاخص کل 
بورس تهران از سطح حمایت مهم یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحدی عبور و به کانال ۱.۲ میلیونی سقوط کرد. 

شــاخص با افت ۲۴ هزار واحدی به رقم یک میلیون و 
۲۸6 هزار واحد رسید. شــاخص هم وزن نیز با ریزش 
بیش از  6۰۰ واحدی در ســطح ۴59 هزار واحد قرار 
گرفت.حباب ســکه به پایین ترین رقم در یک ســال 

اخیر رسید
قیمت ها در بازار طال و ســکه هم رمقی برای افزایش 
ندارند و به کاهش سر سپرده اند. ترس از ریزش بیشتر 
قیمت ها باعث افزایش فروشنده ها از صبح در بازار شد. 
قیمت اونس جهانی ۱۰5 دالر نســبت به هفته قبل 
کاهش یافت؛ به دنبال تحوالت و بحران سیاســی در 
آمریکا قیمت اونس تــا ۱956 دالر باال رفته بود، ولی 
با فروکش کردن این تحوالت قیمت اونس جهانی به 
دلیل کوچ سرمایه ها از طال به سمت ارز های دیجیتال 
و سایر فعالیت های تولیدی، یکباره ۱۰5 دالر کاهش 
یافت.اگر این ثبات سیاســی ادامه داشته باشد شاهد 
کاهش بیشتر قیمت ها در بازار جهانی و داخلی خواهیم 
بود. قیمت سکه که هفته قبل در باالترین نرخ به ۱۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم رسیده بود با یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان کاهــش به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان رسید.حباب سکه به پایین ترین رقم در یک سال 
اخیر رســیده و هم اکنون ۲۸۰ هزار تومان است. این 
میزان حباب در یکسال گذشته بی سابقه بوده و نشان 
دهنده کاهش شــدید تقاضا و میل به خرید و سرمایه 

گذاری است.

سقوط قیمت طال به ۱۸۴۹ دالر در هر اونس
از دیگر آثــار کاهــش شــدید قیمت طال و ســکه 
در روز شــنبه، کاهــش محســوس قیمــت ارز بود؛ 
قیمــت دالر درحالی که هفتــه قبــل در کانال ۲6 
هزار تومان هم معامله می شــد امروز مــرز ۲5 هزار 
 تومــان را نیــز از دســت داد و بــه ۲۴.9۲۰ تومان

 رسید. 
با کاهش شــدید قیمت طال و ســکه و ترس ناشی از 
کاهش بیشتر، فروشنده طال و ســکه در بازار افزایش 

یافته و فعاًل خریــداری در بازار وجود نــدارد.در بازار 
داخلی قیمت طالی ۱۸ عیار هر گــرم یک  میلیون و 
۱۰۷ هزار تومان، قیمت دالر ۲۴.9۲۰ تومان و قیمت 
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۱۰۰ 
 هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون تومان

 است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، افق پیش 
 روی بازارهــای مالــی در دو هفته آینده را بررســی 

می کند. 

حباب قيمت  دالر، سکه  و طال در حال شکستن است

ریزش  قیمت ها  در بازارطال  و ارز
قيمت سکه ارزان شد، همه فروشنده شدند                                                              كوچ سرمایه ها از طال به سمت ارز های دیجيتال

بازارهای مالی در نقطه صفر زمستانی
پیمان مولوی، اقتصاددان

هرچند قیمت ها در بازارهای مختلف مالی کاهش یافته؛ اما هیچ عامل بنیادی موجب این روند نشده و یا حداقل به لحاظ ریســک، همان ریسک های قبل به قوت خود باقی است و حتی ریسک های جدیدتری هم به آن اضافه 
شده است.

 اما نزول بازارهای موازی، انسان را به فکر فرومی برد که ما داریم به چه سمتی حرکت می کنیم. بازارها مثل ظروف مرتبطه هستند و چرخه های مختلف همچون چرخه دالر، چرخه طال، چرخه بازارهای کاالیی، چرخه بازار خودرو 
و مسکن و بازار سرمایه را پیش رو داریم. نقدینگی در بین بازارها در حال حرکت است. 

در بازار سرمایه ریسک های مختلف و حتی بحث قیمت گذاری فوالد می تواند تاثیرات خود را بر بازار بگذارد. اتفاقا بازاری که نسبت به این اتفاقات واکنش نشان می دهد، بازار طبیعی تری است نسبت به بازاری که با وجود تحریم، 
رشد می کرد. اینکه روند منفی بورس تا کی ادامه می یابد، بستگی به رویکرد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارد. نه حقیقی ها می توانند بازار را نجات بدهند و نه حقوقی ها و بازار اصال چیزی برای نجات دادن الزاما نباید داشته 
باشد. بازار محل عرضه و تقاضای سهام شرکت هایی است که انتظاراتی در مورد پیش بینی سود، فروش و قیمت آنها وجود دارد. زمانی که نقدینگی زیاد وارد این بازار می شود، می تواند رشد بسیار بیشتری از درآمد واقعی آن 
شرکت، داشته باشد و افق می تواند تورمی باشد و یا افق خوش بینانه. حاال اینکه فاز اصلی آن چیست، به نظر می رسد تا ۱5 روز آینده هنوز مشخص نیست زیرا ریسک ها سر جای خود هست. آن چیزی که در این مدت می تواند 
بازار را مثبت کند عوامل بنیادی مثال در مورد رفع تحریم ها و دسترسی ایران به پول های بلوکه شده است به لحاظ اینکه چشم اندازی از رشد است. فقدان این سیگنال ها به بازار هم موجب تداوم وضعیت فعلی خواهد بود. پس ما 

در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت. کسری بودجه توام با افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم است. بنابراین بازار ممکن است شاهد افزایش اما از جنس متفاوت باشد.  
در مورد بازار دالر و سایر بازارهای مالی نمی توان به روشنی اظهار نظر کرد چون رقم ورود و خروج نقدینگی در این بازارها به روشنی مشخص نیست. یکی از دالیلی که موجب می شود دالر بین کانال های ۲۴ تا ۲6 هزار تومان در 
نوسان باشد، ناشی از این است که اوال برای یک سری از نیازها هنوز تقاضایی ایجاد نشده مثال سفرهای خارجی. هرچقدر سفرهای خارجی اضافه تر شود تقاضای دالر بیشتر می شود که در حال حاضر در بازار ما نیست. در مورد 

بازار دالر اتفاق خاصی نیفتاده است. 
آنچه در بازار طالی داخلی موجب کاهش قیمت شده، ناشی از قیمت های جهانی است. ما شاهد این هســتیم که نقدینگی کوچکی از بازارهای مختلف به سمت بازار رمزارزها می رود. نکته دوم این است که با آمدن »بایدن« و 

کاهش ریسک در بازارهای جهانی ما می توانستیم شاهد کاهش قیمت طال باشیم ولی کشوری مثل چین برای پشتوانه مالی در حال خرید طالی زیادی است.
در مورد بازارهای موازی دیگر از جمله مسکن در آذر ماه به نقطه عدم رشد رسیدیم ولی این به معنای عدم رشد قیمت در این بازار نیست چون نقدینگی در اقتصاد ایران هر روز تولید می شود هرچند سرعت آن کمتر شده است. 

در نهایت تا ۲ هفته آینده ما در وضعیت تعلیق بیم و امید قرار خواهیم داشت و بعد از آن با شرایطی که پیش خواهد آمد که بیشتر هم از جنس سیاسی و بین المللی است ما باید دیدگاه های جدیدی را مد نظر قرار دهیم. 
در دو هفته آینده نقدینگی جای خاصی نمی رود و در حساب های بانکی پارک است.  البته داده ها نشان می دهد که روند ورود پول به صندوق های با درآمد ثابت در حال افزایش است که یک رویکرد پارک کردن پول است به این 

معنا که فعال نقدینگی به دنبال یک پناهگاه است تا بازدهی داشته باشد و بعد سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که به کدام سو روانه کنند. در بلندمدت هیچ ربطی به نقدینگی االن ندارد. 
در حال حاضر هم خیلی از سهم های قوی داریم به طور مثال در حوزه پتروشیمی. تمام محصوالت پتروشیمی در جهان شاهد رشد هستند. محصوالتی مثل مس، روی و فوالد نیز در حال رشد هستند؛ ولی اینکه سهامداران در 
حال حاضر به سمت سرمایه گذاری روی این سهم ها بروند با این ریسک مواجه است که شاخص پایین تر بیاید و قیمت این شرکت ها هم کاهش یابد؛ ولی از طرف دیگر زمان خوبی برای خرید این سهم هاست. پس ارتباطی بین 
ورود نقدینگی یا خروجش با اینکه سهام ارزنده نیستند وجود ندارد. همه منتظرند که در یک شرایط ایده آل این سهام را خریداری کنند. به همین دلیل رویکرد بلندمدت در صنایع پتروشیمی بسیار مثبت است چون رشد قیمت 

جهانی آن بسیار مثبت است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

پایان سانســور »قیمــت« خــودرو در بــازار مجازی- 
استارت آپ های فروش- بعد از رفع توقیف »اجاره بها« در 
این بازار، مطالبه برای اکران دوباره »قیمت مســکن« در 
سامانه های آنالین را افزایش داد. استارت آپ های عرضه ملک 
و خودرو، از اردیبهشت ماه با اعمال ممنوعیت »اعالم قیمت  
پیشنهادی« عمال از کار افتادند. ایست به انتشار »قیمت« با 
هدف کنترل قیمت ها صورت گرفت؛ اما درست در خرداد، 
متوسط قیمت مسکن با بیشــترین تورم ماهانه -جهش 
بی سابقه- روبه رو شد و در بازار خودرو نیز حباب قیمت ها 
شدت گرفت. در این میان بررسی هایی که هفته اول دی ماه 
گروهی از نمایندگان مجلس انجام دادند مشــخص کرد، 
حذف قیمت در استارت آپ های فروش نه تنها اثر کاهنده بر 
سطح قیمت  خودرو و مسکن نداشت که به دلیل خاموشی 
بازارها و سلب قدرت »شــفافیت«، بستر موج سواری روی 
قیمت های نامتعارف فراهم شد. اکنون نوبت رفع نقص از 
فایل های اینترنتی مسکن است. بازگشت قیمت به فضای 
مجازی در نقش محرک دیجیتالی معامالت مصرفی در دوره 

پساجهش، ۸ عایدی دارد.
اکران مجدد قیمت های پیشــنهادی در اســتارت آپ ها، 
عصر خاموشــی در بازارهای مجازی معامــالت ملکی و 
خودرویی را پایان داد. با این حال هنوز فاز نهایی روشن سازی 
چراغ راهنمای معامالت مســکن باقی مانده اســت و به 

احتمال زیاد این مرحله از رفع خاموشی در استارت آپ های 
ملکی نیــز در هفته جاری انجام خواهد شــد. درحالی که 
طی فرآیند سیاســت گذاری برای کنتــرل التهاب های 
ایجاد شــده در برخی بازارهای اقتصــادی همچون بازار 
معامالت مسکن وخودرو، قیمت های پیشنهادی فروش 
خودرو و همچنین نرخ های پیشنهادی برای فروش واجاره 
مسکن در اواخر اردیبهشت ماه )حول و حوش تاریخ بیستم 
اردیبهشت ماه امسال( از ســامانه های مجازی بازاریابی و 
اســتارت آپ های فروش ملک وخودرو حذف شــد، از روز 
گذشته به دنبال مشخص شــدن مضرات خاموشی چراغ 
راهنمای بازار)حذف قیمت ها از فرآیند بازاریابی مجازی( 
قیمت های پیشنهادی برای فروش خودرو بار دیگر بر روی 
این سامانه ها قرار گرفت. از همان زمان حذف قیمت های 
پیشــنهادی از آگهی نامه های مجازی خودرو ومســکن، 
بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازارهای اقتصادی نسبت به 
پیامدهای تخریب ویترین بازارها به سیاست گذار هشدار داده 
و اعالم کردند این اقدام نه تنها منجر به کنترل سطح قیمت ها 
در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو نخواهد 
شد بلکه به دلیل خاموشــی چراغ راهنمای بازار، التهابات 

 و نابســامانی های قیمتی در این بازارها را افزایش خواهد
 داد.

از آنجا که قیمت های پیشــنهادی برای فروش یا اجاره در 
بازارهای اقتصادی از جمله بازار مســکن مهم ترین بخش 
یا مهم ترین جزء آگهی ها به حســاب می آیند، حذف این 
قیمت ها به منزله تخریب ویترین بازارها اســت.  آخرین 
مطالبه کارشناسی درخصوص ضرورت بازگشت قیمت ها 
به آگهی های مجازی، به موضع گیری نمایندگان مجلس 
درخصوص مضرات حــذف قیمت از فایل هــای ملکی و 
خودرویی مربوط می شــود. اوایل دی ماه »دنیای اقتصاد« 
در گزارشی با استناد به موضع یکی از نمایندگان مجلس 
گزارشی در این باره منتشــر کرد که این نماینده مجلس 
نسبت به تخریب ویترین بازارها به واسطه حذف قیمت های 
پیشنهادی از فایل های ملکی و خودرویی هشدار داده بود. 
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن 
زمان با اعالم موافقت مجلس نسبت به بازگشت قیمت ها به 
آگهی های خودرویی و ملکی اعالم کرده بود که درج قیمت 
کاالها در این سامانه های مجازی عالوه بر ایجاد شفافیت در 
قیمت گذاری به روند معامالت نیز شفافیت می بخشد و الزم 

است که قیمت ها بار دیگر به سامانه های مجازی بازاریابی 
بازگردد.با این حال و به دنبال اثبات این ماجرا، در فاز اول، 
اعالم قیمت های پیشــنهادی به فایل های اجاره مسکن 
بازگشت. در فاز دوم نیز از روز گذشته، قیمت های پیشنهادی 
فروش خودرو به سامانه های مجازی بازاریابی برگشته است 
اما هنوز فرآیند بازگشت قیمت های پیشنهادی برای فروش 
مسکن به سامانه های آنالین بازاریابی ملکی، انجام نشده 
است. با این حال انتظار می رود فاز نهایی رفع خاموشی از 
آگهی های استارت آپی با بازگشت قیمت های پیشنهادی 
فروش مسکن در هفته جاری وارد فاز اجرا شود. این درحالی 
است که بازگشت قیمت های مسکن به سامانه های مجازی 
و آنالین بازاریابی، مهم ترین اقدام در این زمینه محسوب 
می شود. این اقدام از دو جهت مهم و حائزاهمیت است؛ اولین 
دلیل آن اســت که فایل های فروش مسکن سنگین ترین 
و پروزن ترین فایل هایی اســت که در سامانه های مجازی 
و به واسطه  اســتارت آپ ها بازاریابی می شود. بررسی های 
»دنیای اقتصاد« نشان می دهد در میان دو گروه از آگهی های 
ملکی و خودرویی در اســتارت آپ های بازاریابی مجازی، 
وزن فایل های مسکن حداقل ۷5 درصد و سهم فایل های 
خودرویی بین ۴ تا ۱5 درصد اســت. این درحالی است که 
در برخی از استارت آپ ها سهم فایل های ملکی تا 9۳درصد 

نیز می رسد.

شکســت انحصار ارزهــای دولتی ماننــد دالر و یورو 
مهمترین کارکردی است که برای ارزهای دیجیتال بیان 
می شود و برخی کارشناسان از این رو آینده را متعلق به 
این ارزها می دانند. در روزهای اخیر افزایش بهای بیت 
کوین به عنوان مشهورترین ارز دیجیتال، مجددا توجه ها 
را به سمت این پدیده نســبتا جدید در اقتصاد جهانی 
جلب کرد. پدیده ای که »مهــدی نصرتی«  اقتصاددان 
و مدرس دانشگاه در گفت وگو با ایرنا، آینده را متعلق به 
آن دانست و گفت: از دهه های گذشته آرزوی بسیاری از 
اقتصاددانان برجسته  که به اقتصاد آزاد اعتقاد داشتند، 
این بود که بتوانند راهکاری بــرای رهایی حوزه پول از 
دولت ها پیدا کنند و به نظر می رسد این آرزوی دیرین 
امروز با کمک رشد تکنولوژی در حال محقق شدن است.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: به اعتقاد این گروه از 
کارشناسان، تســلط انحصاری دولت ها بر حوزه پول، 

همواره مشکالت زیادی را فراهم می آورد و دولت ها با در 
اختیار داشتن امکان چاپ و انتشار اسکناس، دست به 
سوء استفاده از پول و ایجاد تورم زده اند. به همین دلیل 
رویای ایجاد پولی غیردولتی، خصوصی یا حتی غیرملی 
همواره در ذهن این افراد وجود داشته است. وی ادامه 
داد: بیت کوین امروز مشــهورترین ارز دیجیتالی است 
که توانســته در مراودات اقتصادی برای خود جایگاهی 
ایجاد کند. البته برخی مخالفــان مطرح می کنند این 
ارزها پشتوانه ای ندارند. اما این ایرادها وارد نیست زیرا 
همین که موجودیتی از سوی مردم به عنوان پول، مورد 
قبول واقع شود و استفاده شود حکم و نقش پول را خواهد 
داشت. زمانی مردم برای نمک، پوست حیوانات و حتی 
سیگار این شــان را قائل بودند و از آن ها به عنوان پول 

استفاده می کردند و اکنون ارزهای دیجیتال می توانند 
این نقش ها را ایفا کنند.

این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: یک واحد 
پولی باید حداقل ویژگی هایی مانند دوام، قابلیت انتقال 
و غیرقابل جعــل بودن را دارا باشــد و برخی از ارزهای 
دیجیتال توانســته اند این ویژگی ها را تامین کنند و به 
همین خاطر بعضا از پول های ملی که به صورت سنتی 
در بازارها موجود هستند هم معتبرتر شده اند. پول در 
اقتصاد چند نقش عمده دارد که از جمله آن ها وسیله ای 
برای مبادله، حفظ ارزش سرمایه و واحدی برای شمارش 
است. از این رو اگر ارزی نوسان زیادی داشته باشد، قدرت 
ایفای نقش سازنده خود را از دســت می دهد و عمدتا 
ابزاری در اختیار سفته بازی خواهد شد.  آفتی که برخی 

ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین تا حدودی درگیر آن 
شــده و این می تواند به عنوان یک نقطه ضعف برای آن 

به حساب آید.
نصرتی با اشاره به تشکیک هایی که درباره ارزش واقعی 
ارزهای دیجیتال وجــود دارد، تاکید کرد: این که واقعا 
ارزش این ارزهای دیجیتال، معادل ارزشــی است که 
امروز مبادله می شوند یا خیر، موضوعی است که کسی 
امروز آن را نمی داند. برای فهم این مسئله باید در انتظار 
آینده ماند. چرا که این احتمــال وجود دارد، خریداران 
و دارنــدگان این ارزها کمی جو زده رفتــار کنند و این 
مسئله در افزایش قابل توجه ارزش آن ها در این روزها 
موثر باشد. در شــرایط کنونی به نظر می رسد تا حدی 
طرف تقاضا، دست کاری شده باشــد و احتمال ریزش 
از قیمت های فعلی که باالتر از ۳۰ هزار دالر برای بیت 

کوین است دور از ذهن نیست.

پایان سانسور بازار مجازی

خیز ارزهای مجازی برای تصاحب جایگاه جهانی دالر

يادداشت
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