
شاخص دالر جایگاه خود در کانال ۹۰ واحدی را تثبیت کرد.
به گزارش رویترز، جو بایــدن در اظهاراتی که از آن به عنوان 
چاپ پول بیشتر اســتنتاج می شود وعده داده است تریلیون 
ها دالر دیگر پس از روی کار آمدن دولتش به اجزای مختلف 
اقتصاد آمریکا تزریق کند. این در حالی است که دولت آمریکا 
از ابتدای کرونا تاکنون حدود چهار تریلیون دالر نقدینگی به 
اشکال مختلف در بخش های مختلف تزریق کرده است و این 
رقم جدا از اعتبار تقریبا مشابهی است که توسط فدرال رزرو 
تزریق شــده اســت. ریچارد کالریدا- قائم مقام رئیس بانک 
مرکزی آمریکا گفته است این بانک فعال قصدی برای توقف 
برنامه خرید اوراق قرضه خود ندارد که طی آن هر هفته حدود 

۱۲۰ میلیارد دالر اوراق خریداری می شود.  
روند احیای اقتصاد چین با سرعت بسیار بیشتری از آمریکا در 
حال انجام است و یان کشور پس از رشد ۱.۹ درصدی در سال 
۲۰۲۰، به گفته صندوق بین المللی در سال جاری رشد ۷.۹ 
درصدی را تجربه خواهد کرد و این بدان معنا خواهد بود که 
تولید ناخالص داخلی این کشور به تحقق هدف ۱۵ تریلیون 
دالری خود نزدیک تر خواهد شد. به گفته صندوق بین المللی 
پول حمایت های پر رنگ بانک مرکزی و اصالحات ساختاری 
دولت کمک بسیار زیادی در رشد اقتصادی چین داشته اند 
و این اصالحات می تواند الگوی سایر کشورها نیز قرار گیرد. 
البته به گفته این گزارش، چین هنوز به اصالحات بیشتری به 

ویژه در بخش بهره وری نیروی کار نیاز دارد.  
روند مثبت اشتغال زایی در کشورهای اروپایی کماکان ادامه 
دارد و طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ 

نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱  درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۳ درصد 
و ۷.۵ درصد رســید. این نرخ بیــکاری کمترین نرخ بیکاری 
ثبت شده در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در پنج ماه اخیر 
بوده است. تخمین زده می شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و 
۹۳۳ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از 
این تعداد، ۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار نفر ساکن کشورهای عضو 

منطقه یورو بوده اند.
تحوالت ارزی مربوط به چین و آمریکا کماکان یکی از اصلی 
ترین عوامل تعیین کننده در بازار ارز است. آن طور که دفتر 
مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کــرده، میزان ذخایر ارزی 
این کشــور با ۳۹ میلیارد دالر افزایش نســبت به ماه قبل به 
سه تریلیون و ۲۱۷ میلیارد دالر رسیده است. تا پایان این ماه 
چین دارای ۱۱۸.۲۵ میلیارد دالر ذخایر طال نیز بوده اســت 
که در مقایسه با ماه قبل ۸.۲۵ میلیارد دالر بیشتر شده است.   
از سوی دیگر کسری حساب تجاری آمریکا تا پایان ماه نوامبر 
به ۶۸.۱ میلیارد دالر رســیده که این رقم پنج میلیارد دالر 
بیشتر از ماه قبل و بزرگ ترین کسری حساب تجاری ماهانه 
این کشور در ۱۴ سال اخیر محسوب می شود. کسری حساب 

تجاری آمریکا با چین ۳۰ میلیارد دالر بوده است.  
دولت ترامپ با صدور بیانیه ای اعالم کرد هشــت اپلیکیشن 
چینی علی پی، تنسنت، کیو ولت، وی چت پی، شیر ایت و کم 
اسکنر مشمول تحریم های این کشور قرار گرفته اند و استفاده 
آن ها از سیستم تراکنش های مالی آمریکا ممنوع است. زمان 
اجرایی شدن این ممنوعیت ها سه ماه دیگر خواهد بود و باید 

دید دولت بایدن در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. 
آمریکا هدف از این کار خود را جلوگیری از سرقت اطالعات 
کاربران آمریکایی توســط چین عنوان کرده اســت. وزارت 
بازرگانی چین در واکنش به ایــن تصمیم آمریکا از پایبندی 
پکن به حمایت از منافع شــرکت های چینی تاکید و اضافه 
کرده است این تصمیم بیش از همه به ضرر مصرف کنندگان 

آمریکایی خواهد بود.  
بانک جهانی در برآورد جدید خود از چشم انداز اقتصاد جهانی 
پیش بینی کرد متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری 
به مثبت چهار درصد برســد. به گفته این نهاد شیوع کرونا و 
تاخیر در توسعه واکسن باعث شــد تا اقتصاد جهانی در سال 
قبل به طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک شود. به گفته این نهاد، 
پیامدهای منفی همه گیری کرونا بر روی اقتصاد جهانی تا سال 
ها ادامه خواهد داشت و در صورت آغاز مجدد قرنطینه ها به 
طور گسترده در جهان در پی جهش های جدید ویروس کرونا، 

باید انتظار وخامت اوضاع را داشت.
روند احیای اقتصادی کشورهای مختلف پس از همه گیری 
سال قبل احتماال طوالنی تر از آن خواهد بود که پیشتر تصور 
می شد. در سنگاپور دولت این کشــور اعالم کرده است که 
سنگاپور با بدترین وضعیت اقتصادی در یک دهه اخیر مواجه 
است. در انگلیس نیز پس از آنکه باالترین سطح هشدار ممکن 
پس از وخامت وضعیت شیوع کرونا در آن اعالم شد، انتظار می 
رود رشد اقتصادی مجددا آهسته شود. در نتیجه کرونا مدارس 
انگلیس مجددا تعطیل شده اند و اسکاتلند نیز اعالم کرده است 

هیچکس جز در موارد ضروری حق خروج از منزل را ندارد.  

همان طور که انتظار مــی رفت روند افزایش اعمال فشــار 
روی شرکت های چینی برای حضور در بازار سرمایه آمریکا 
مجددا آغاز شده است و مقامات بورس نیویورک خبر از انجام 
مقدمات خارج کردن سه شــرکت از تابلوهای معامالتی را 
کلید زده اند. این سه شرکت شامل چاینا تلکام، چاینا موبایل 
و چاینا یونیکام از طرف آمریکا متهم به همکاری با ارتش چین 
شده اند. در طرف مقابل چین با هشدار نسبت به عواقب این 
اقدامات گفته است چین از منافع شرکت های چینی حمایت 
می کند و حق پاســخ را برای خود محفوظ می داند. پیشتر 
نیز حدود ۴۷ هزار اپلیکیشن و بازی چینی توسط اپل حذف 

شده بود.  
تاکنون بیش از ۹۰ میلیــون و ۸۹۱ هزار و ۱۶۲ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده اســت که در این بین یک میلیون و ۹۴۶ 
هزار و ۸۵۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۳۸۳ هزار و ۵۸۷ 
نفر، برزیل با ۲۰۳ هزار و ۲۰۲ نفــر، هند با ۱۵۱ هزار و ۲۶۵ 
نفر، مکزیک با ۱۳۳ هزار و ۷۰۶ نفــر و انگلیس با ۸۱ هزار و 

۴۳۱ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا 
باشیم تا جایی که روز بیست و نهم دسامبر با ثبت از ۱۴ هزار 
و ۱۱۷ فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط به روز 
هفدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار و ۷۰۲ فوتی بود، شکست.  

کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: 
به زبان ساده از نظر معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی 

است که باید باشد و برای همین فکر می کنم روزهای بد دالر 
ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ 
می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی 
روی دالر است. در مقایســه با ماه های ابتدایی سال جذابیت 

دالر برای بسیاری از معامله گران کاهش پیدا کرده است.  

شاخص دالر
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گیرد، در معامــالت امروز با ۰.۳۷ درصد 
افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۴۰ واحد بسته شد. 
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۴ دالر اعالم شد 
)نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه تریــن دور از معامالت، پوند بــا ۰.۲۸ درصد کاهش 
نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۵۲ دالر مبادله شد. یورو 
۰.۴۶ درصد پایین رفت و با رفتن بــه کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۱۶ 

دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آســیایی، هر دالر با ۰.۲۱ درصد 
افزایش به ۱۰۴.۱۶  ین رســید. در برابر همتای استرالیایی، 
هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۹۶ دالر مبادله شد. همچنین نرخ 

برابری دالر معادل ۶.۴۸ یوان چین اعالم شد.

بانک آمریکایی گلدمن ســاکس انتظار دارد قیمت نفت خام 
برنت تا تابستان ۲۰۲۱ به ۶۵ دالر برای هر بشکه برسد.

به گزارش ایلنا از بلومبرگ، بانک آمریکایی گلدمن ساکس روز 
دوشنبه )۲۲ دی ماه( اعالم کرد که کاهش تولید نفت عربستان 
و انتقال قدرت به دموکرات ها در ایاالت متحده آمریکا سبب 
می شــود قیمت نفت خام برنت تا تابستان ۲۰۲۱ به ۶۵ دالر 

برای هر بشکه برسد.
این بانک سرمایه گذاری وال استریت پیش از این پیش بینی 
کرده بود قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۶۵ دالر می رسد.

تحلیلگران گلدمن در یادداشتی اظهار کردند: انتقال قدرت 
به دموکرات هــا در آمریکا و بیانیه اخیر عربســتان مبنی بر 
کاهش تولید داوطلبانه و یکجانبه نفت این کشور، چشم انداز 

میان مدت بازارهای نفت را محدودتر کرده است.
این بانک سرمایه گذاری هفته گذشــته اعالم کرد که تعهد 
عربســتان مبنی بر کاهش یک میلیون بشکه ای تولید فراتر 
از توافق اوپک پالس، نشــانه کاهش تقاضــای نفت در پی 

قرنطینه های جدید اعمال شده برای مهار ویروس کروناست.
قیمت نفت خام برنت روز دوشــنبه یک دالر برای هر بشکه 
کاهش یافت و حدود ۵۵ دالر برای هر بشکه معامله شد. قیمت 

نفت ۲۰ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۰ از دست داد.

طبق اعالم اتاق بازرگانــی آمریکا، حدود ۶۱ درصد خرده فروشــان 
آمریکایی اعالم کرده اند با کاهش تقاضای مصرفی در بین مشتریان 
خود مواجه شده اند. به گزارش فاکس بیزینس، نتایج بررسی صورت 
گرفته توسط اتاق بازرگانی آمریکا نشان می دهد احیای کامل اقتصاد 
این کشور حتی تا پایان امسال نیز چندان محتمل نخواهد بود. این اتاق 
با اشاره به نظرسنجی خود از ۳۶ مدیر ارشد اقتصادی آمریکا گفته است 
۵۳ درصد شرکت کنندگان گفته اند وضعیت کسب و کار تحت مدیریت 
آن ها نسبت به زمان قبل از بحران کرونا بدتر شده است. تنها پنج درصد 
پاسخ دهندگان گفته اند وضعیت نسبت به سال قبل بهتر شده است.   به 
گفته این اتاق، حدود ۶۱ درصد خرده فروشان آمریکایی اعالم کرده اند با 
کاهش تقاضای مصرفی در بین مشتریان خود مواجه شده اند. در بخش 
ساخت و ساز نیز ساخت ساختمان های جدید در این کشور در سال 
۲۰۲۰ به نسبت سال قبل ۲۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.  در حوزه 
بازار کار نیز با وجود آن که حدود ۲۲ میلیون فرصت شغلی در این کشور 
احیا شده است اما هنوز ۹.۸ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی بیکار 
هستند  محمد الریان- کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه آلیانتس 
گفت: اقتصاد آمریکا اکنون حدود یک سال است که به طور گسترده ای با 
کرونا درگیر شده و این مساله به شدت روی فعالیت های اقتصادی تاثیر 
گذاشته است. تا زمانی که اقتصاد به طور کامل بازگشایی نشود نمی توان 

به طور قطع نسبت به احیای کامل اقتصاد امیدوار بود 

 ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام ۱۱۵ هزار نفر در 
مرحله سوم طرح مسکن ملی خبر داد و گفت: ثبت نام در ۲۲ استان 

کشور تا ۲۵ دی ماه ادامه دارد.
محمود محمودزاده درباره تازه ترین وضعیت ثبت نام مرحله سوم طرح 
مســکن ملی افزود: تاکنون ۱۱۵ هزار نفر در سامانه طرح اقدام ملی 

مسکن ثبت نام کردند.
وی شرایط ثبت نام را مختص متقاضیانی دانست که پیش تر موفق به 
ثبت نام نشده اند و در خصوص ثبت نام تهرانی ها در سامانه طرح اقدام 
ملی مسکن در این دوره، گفت: تنها ساکنان و بومیان ۵ شهر رباط کریم، 
نصیرشهر، نسیم شهر، صالحیه و گلستان می توانند در مرحله سوم اقدام 
به ثبت نام کنند. محمودزاده توضیح داد: تهرانی ها تنها در شهرهای 
جدید که در مراحل قبل برای آنها تعریف شده بود، می توانستند ثبت نام 
را انجام دهند و سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا یکی از شروط 

مهمی است که متقاضیان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
محمودزاده توضیح داد: متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن در 
انتخاب شهر اشتباه کرده اند در فرصتی که در آینده اعالم خواهد شد 

امکان اصالح شهر مورد تقاضا را خواهند یافت.
شهرهای محل تقاضا برای ثبت نام مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن 
بدین شرح است:استان ایالم در شهرهای، چوار، دهلران، مهران، ایوان 
و هلیالن، دره شهر، آســمان آباد، آبدانان، استان بوشهر در شهرهای 
بندر ریگ، بندر دیلم، بندر کنگان و بندر دیر، استان تهران در شهرهای 
رباط کریم )محل تامین زمین نصیرشــهر(، نصیرشهر )محل تامین 

زمین نصیرشهر(، گلستان )محل تامین زمین نصیرشهر(، نسیم شهر 
)محل تامین زمین نصیر شهر(، صالحیه )محل تامین زمین نصیرشهر(، 
جنوب کرمان در شهر جیرفت، خراســان جنوبی در شهرهای درح، 
دیهوک و سربیشه، خراسان شــمالی در شهرهای بجنورد، شیروان، 
اسفراین، جاجرم، گرمه، درق، ایور، تیتکانلو و فاروج، استان سیستان 
در مهرستان، استان کرمان در شــهرهای ارزوئیه، بم، جوپار، راین، 
کشکوییه، ماهان، بهرمان، باغین، نجف شهر، بزنجان، محی آباد، جوزم، 
زرند، چترود، کوهبنان، راور، گلباف، بردسیر، شهداد، بافت، رفسنجان، 
خانوک، ریحان شهر، بروات، انار، فهرج، نرماشیر، هجدک، دهج، کرمان، 
اندوهجرد و سیرجان و کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج، امکان ثبت 

نام وجود دارد.
همچنین در الرستان در شهرهای اشــکنان، عالمرودشت، جویم، 
وراوی، مهر، عمادشهر و بیرم، لرستان در شهرهای بروجرد، الیگودرز، 
ازنا و کوهدشــت، مازندران در شهرهای سوک و سلمانشهر، استان 
گیالن گیالن در شهرهای رشت، بندر انزلی، صومعه سرا، ماسال و 
سیاهکل، شاندرمن )شهر محل تامین زمین ماسال(، استان اصفهان 
در شــهرهای آران و بیدگل، نجف آباد، نطنز، طرق رود، چرمهین 
)اراضی بنیاد(، باغشاد )اراضی بنیاد(، زاینده رود )اراضی بنیاد(، بویین 
و مینادشت، جوشــقان قالی، کامو و چوگان، مشکات، ونک، بیده 
)ادنای علیا(، جوزدان، قزوین در شهرهای محمدیه، شریفیه )محل 
تامین زمین محمدیه(، بیدستان )محل تامین زمین محمدیه(، الوند 
)محل تامین زمین محمدیه( و آذربایجان غربی در شهرهای بوکان، 

چایپاره، مهاباد می توان ثبت نام کرد. در استان مرکزی در شهرهای 
رازقان، غرق آباد، پرندک، توره، زاویه، تفرش، آشــتیان، سمنان در 
شهرهای شهمیرزاد، سرخه، شهر قدیم ایوانکی، اردبیل در شهرهای 
نیر، سرعین، رضی، مشکین شــهر، فارس در شهرهای استهبان، 
صغاد، خاوران، زرقان، سعادت شهر، خرامه، خشت، قادرآباد، بهمن، 
ایزدخواست، مصیری، شهرپیر، امام شهر، خان زنیان، دژکرد، کره ای، 
کوهنجان، مزایجان، مشکان، همدان در شهرهای قهاوند، فیروزان، 
فامنین، دمق، گل تپــه، رزن، برزول، مریانج، خراســان رضوی در 
شهرهای نیشابور، تربت جام، نیل شهر، خلیل آباد، کدکن، شادمهر، 
سرخس، نشتیفان، سالمی، باجگیران، فریمان، گناباد، متقاضیان 
امکان ثبت نام دارند. گفتنی است، برای تعدادی از شهرها در شهر 
مجاور، زمین تامین شده است که اعالم شده و متقاضیان باید نسبت 

به این مورد توجه داشته باشند.  
یادآور می شود، شروط متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن 
شامل عدم استفاده از امکانات نهادهای عمومی و غیردولتی، متقاضی و 
افراد تحت تکفل فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی باشد. متقاضی 
متاهل و یا سرپرست خانوار باشــد و زنان خود سرپرست مشروط به 
داشتن حداقل ۳۵ سال سن، ســابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر 
موردتقاضا، نداشتن منبع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی همچون 
چک برگشتی، تسهیالت معوقه، توانایی تامین هزینه ساخت مسکن، 
امکان سپرده گذاری حداقل ۳۰ درصد ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی، 

توانایی پرداخت اقساط ماهیانه، است.

صعود دالر در بازارهای جهانی

قیمت نفت خام برنت تا تابستان
 به ۶۵ دالر می رسد

ناامیدی اتاق بازرگانی آمریکا 
از بهتر شدن وضعیت

خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
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قیمت سکه به 
۱۱ میلیون و 
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روحانی تاکید کرد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

موج  ترس 
در بازار سرمایه

شوک تصمیمات ارزی 
به معیشت مردم

بالتکلیفی سرمایه های 
غیرمولد در بازار خودرو

از ابتدای امسال تاکنون بالغ 
بر ۱۵۰ درصــد بازدهی در 
بورس کسب شده است. این 
در حالی است که در ۴ سال 
گذشته در بازه سال های ۹۴ تا ۹۸ بازدهی هایی در 

حد ۲۰ تا ۵۰ درصد...

  فردین آقابزرگی، کارشناس 
بورس

  علی مروی، کارشناس اقتصادی

  مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو
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بیراهه
حمایت های  معیشتی 

زیان 4۰ درصدی 
سهامداران پاالیش

شاخص بورس در شوک  اظهارنظرهای مسئوالن به یک میلیون و 2۶0 هزار واحد رسید

بورس در  یک قدمی  پرتگاه
صفحه4
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توقف  روند  کاهشی  خودرو
سرکشی   قیمت   خودر  و   با   افزایش   انتظارات   تورمی

تخلیه   حباب   قیمتی   خودرو   پس   از   دو  ماه   پیاپی   متوقف   شد

سروصدای حذف یا ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در بودجه سال آینده هنوز ادامه دارد و این در حالی 
اســت که مجلس در نظر دارد با حذف این ارز مابه 
التفاوت آن را به مردم در قالب یارانه توســط دولت 
پرداخت شــود. در صورت تحقق این امر قرار است 
۱۱۰ هطار تومان به ازای هر نفر یارانه جدید پرداخت 
شود. نایب رئیس مجلس در این رابطه می گوید: اگر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال های اساسی حذف شود، یارانه 
ماهیانه هر خانوار یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
می شود. قاضی زاده هاشمی با اشاره به طرح تأمین 
کاال های اساســی گفت: در مجلس طرح معیشت 
یا پرداخت یارانه کاالیــی را دنبال می کنیم؛ به این 
صورت که با اعطای کاالبرگ به مردم، حداقل هفتاد 

قلم کاال را به قیمت ثابت...

از زمان عرضه صندوق قابل معامله پاالیش یکم تا 
امروز، ضرر ۴۰ درصدی به سهامداران این صندوق 
وارد شده و هیچ کس از جمله وزیر اقتصاد پاسخگوی 
ریزش مداوم قیمت این صندوق دولتی نیســت.به 
گزارش تسنیم،  صندوق قابل معامله پاالیش یکم در 
مرز قیمتی ۶۰۰۰ هزار تومان قرار گرفته و به جای 
سود زیان ســنگین ۴۰ درصدی را به سهامداران و 
مردم عادی که با ترغیب وزارت اقتصــاد وارد این 
سهم شدند وارد کرده است.مشخص نیست با وجود 
ریزش بی سابقه ۴۰ درصدی و همچنین افت قیمتی 
۱۰ درصد در طول یک روز وزارت اقتصاد و همچنین 
وزارت نفت چه پاسخی به مردم خواهند داد.با تداوم 

عملکرد منفی صندوق...



اقتصاد2
ایران وجهان

ظریف: 
بازگشــت آمریکا  به  برجــام، بدون 
برداشتن تحریم ها فقط به نفع آمریکاست

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: صرف بازگشت 
آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمی کند. 
به خاطر اینکه برجام در شــرایطی مذاکره شد که 
نوع دیگری از تحریم ها علیه ایران مطرح بود و رفع 
آن تحریم ها در داخل برجام تشریح شد. امروز برای 
اینکه آن شرایط فراهم بشود، صرفاً بازگشت به برجام 
برای آمریکا کافی نیست، بلکه باید تحریم ها را بردارد.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای 
اولین بار در کشور

مدال افتخار ملی صادرات به 
ذوب آهن اصفهان رسید

  در آیین تجلیــل از صادرکنندگان کشــوری، ذوب آهن 
اصفهان به عنوان تنها مدال آور ملی صادرکنندگان سال 
۱۳۹۹ ) باالترین نشــان صادرات کشور( انتخاب و منصور 
یزدی زاده مدیرعامل این شرکت ، لوح و تندیس ویژه این 
مراسم را از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و 
علیرضا  رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت  22 دی 
ماه در اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران دریافت 
نمود. منصور یزدی زاده در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تبریک 
کسب این توفیق ارزشمند به تمامی تالشگران ذوب آهن و 
مجموعه فوالد کشور، عوامل انتخاب این شرکت را بدین 
شرح بیان نمود:تداوم رشد صادرات ، افزایش تعداد بازارهای 
هدف صادراتی ، افزایش صــادرات محصوالت فوالدی به 
کشورهای منطقه، آفریقایی ، آسیای جنوب شرقی ، حفظ 
کیفیت برتر محصوالت ،برگشت بالغ بر ۱00% ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور ، ثبت جهانی برند 
 ESCO ، ZOBESCO و لوگوی ذوب آهن اصفهــان
مدیرعامل ذوب آهن با اشــاره به رشــد تولید محصوالت 
ساختمانی در کشور گفت : ذوب آهن اصفهان دو هدف عمده 
را مد نظر دارد که شامل تولید محصوالت صنعتی جدید  از 
جمله تولید ریل ملی و توسعه شبکه ریلی کشور و همچنین 
توسعه بازارهای صادراتی  می باشد که  تمامی تالشگران 
ذوب آهن در دستیابی به این دو هدف ، نقش آفرین اصلی 
هستند و در حال حاضر نیز صادرات ریل که تا سال گذشته 
واردکننده آن بودیم آغاز شده است .وی در خصوص موانع 
توسعه صادرات گفت : در این خصوص با چالش هایی مواجه 
هستیم که مربوط به تحریم های ظالمانه استکبار و بعضا نیز 
برخی مشکالت داخلی هستیم که به لطف خدا امید است با 
همت و همدلی همه مسئولین این موانع برطرف گردد و رشد 
و شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از پیش ایران اسالمی را در 
عرصه های جهانی شاهد باشیم .این شرکت تاکنون هفت 
بار در ســالهای ۱۳80- ۱۳85- ۱۳88- ۱۳۹۱- ۱۳۹2- 
۱۳۹5-۱۳۹7صادرکننده نمونه ملی کشور و در سال ۱۳۹۳ 

نیز صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

بانک مهر ایران در مسیر تبدیل 
به بانکی تمام هوشمند قرار دارد

سلیمان توکلی عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه 
مهر ایران بــا همراهي یوســف نجدي مدیــر امور 
اســتان هاي این بانک در ســفري دو روزه به استان 
آذربایجان شرقي ضمن بازدید تعدادي از شعب استان 
با همکاران ستادي استان نیز دیدار کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، توکلی 
ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت و کارکنان استان 
آذربایجان شرقي با بیان اینکه بانک علي رغم دارا بودن 
محدودیت هایي مانند امکان نداشتن پرداخت نرخ سود 
به سپرده ها که یک بانک قرض الحسنه با آن روبروست، 
توانسته مانند سال هاي گذشــته به رشد منابع قابل 
قبولي دست یابد که نشــان از همت باالي همکاران 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در سراسر کشورمان دارد.

وی جذب منابع مؤثر، حفظ مشتریان و ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه در جامعه را از اهداف و اولویت هاي بانک 
دانسته و اظهار کرد: اســتان آذربایجان شرقي از نظر 
اقتصادي داراي ظرفیت هاي باالیي است و باید تالش 
شود تا سهم بیشتري از بازارهاي هدف را جذب کند.
نجدی در این بازدید ضمن تشکر از تالش های مدیر 
شعب استان آذربایجان شــرقي و سایر همکاران این 
استان، بانک مهر ایران را در مسیر تبدیل شدن به بانکي 
تمام هوشمند توصیف کرد و مؤلفه هاي این هدف را 
مشتریان بانک، زیرساخت ها و منابع انساني دانسته و 

بر لزوم تقویت آن ها تأکید کرد.

خبر

استان ها

بانک ها

کاهش نرخ بیــکاری در پاییز 
امسال، همزمان با کاهش نرخ 
مشــارکت و خروج جمعیت 
فعال از بازار کار بوده اســت. با 
این حال ســه تغییر جمعیت 
شاغالن می تواند امیدواری هایی را حداقل برای شاغالن 
کشور به همراه داشته باشــد.به گزارش ایرناپالس، مرکز 
آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیرویی  کار در پاییز ۱۳۹۹ 
را منتشر کرد که بر این اساس، نرخ بیکاری جمعیت ۱5 
ساله و بیشتر در این فصل ۹.۴ درصد اعالم شده است. نرخ 
بیکاری با کاهش 0.۱ درصدی از ۹.5 درصد در تابســتان 
به ۹.۴ درصد در پاییز رسیده و بر این اساس جمعیت کل 
افراد بیکار در پاییز به 2 میلیون و ۴۳۶ هزار نفر رســیده 
است. مقایسه شــاخص های کلیدی بازار کار در تابستان 
و پاییز امسال نشــان دهنده کاهش اندک عرضه نیروی 
کار در این فصل اســت.این موضوع را می توان در مقایسه 
نرخ مشــارکت اقتصادی در این دو فصل مشــاهده کرد. 
نرخ مشارکت اقتصادی، نســبت جمعیت باالی ۱5 سال 
فعال از نظر اقتصادی به کل جمعیت افراد دارای بیش از 
۱5 سال را نشان می دهد.جمعیت فعال به گروهی گفته 
می شود که یا شاغل هستند یا بیکارند اما در جست وجوی 
شغل اند. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال ۴۱.8 
درصد بوده، یعنی از هر ۱00 نفر جمعیت باالی ۱5 سال 
در کشور تقریباً  ۴2 نفر یا دارای شغل یا در جست وجوی 
شغل بوده اند.این نرخ در پاییز با کاهشی کمتر از یک درصد، 
به ۴۱.۴ درصد رسیده؛ بنابراین با وجود کاهش اندک نرخ 
بیکاری باید گفت آثار کرونا بر بازار کار کشور از بین نرفته 

زیرا کاهش نرخ بیکاری، ناشی از کاهش نرخ مشارکت و 
افزایش جمعیت غیرفعال بوده اســت.جمعیت غیرفعال 
به گروهی از افراد بدون شغل یا بیکار گفته می شود که در 
جست وجوی شغل نیستند. در واقع با کاهش اندک نرخ 
مشارکت اقتصادی، جمعیت غیرفعال نیز افزایش یافته 
است.در تابستان امسال 58.2 درصد از جمعیت ۱5 ساله 
و بیشتر را جمعیت غیرفعال تشکیل می داد که این نسبت 
در پاییز به 58.۶ درصد رسیده است. در پاییز امسال ۳۴۳ 
هزار نفر به گروه جمعیت غیرفعال اضافه شــدند.با وجود 
افزایش جمعیت غیرفعال، تغییرات ترکیب جمعیت فعال 
می تواند امیدوارکننده باشد. یکی از این تغییرات، مربوط 
به کاهش غایبان موقت است. ترک موقت شغل زمانی رخ 
می دهد که رابطه رسمی شغلی برای افراد مزد و حقوق بگیر 
با کارفرما وجود داشته  باشد، اما فرد برای مدتی به صورت 
موقت در محل کار خود حضور نداشــته باشد.در رابطه با 

افراد خویش فرما نیز غیبت موقت از کار شرایطی است که 
کسب وکار تدوام داشته  باشد، اما فرد به طور موقت در محل 
کار خود حضور نداشته باشــد. غایبان موقت در تابستان 
با کاهش ۱.۹ درصدی نســبت به بهار، به 5.۳ درصد کل 
شاغالن رسید و در پاییز نیز نرخ ۴.۶ درصدی را ثبت کرده 
است. یعنی از هر ۱00 نفر شاغل در پاییز تقریباً پنج نفر در 
محل کار خود حضور نداشتند. این آمار در بهار تقریباً هفت 

نفر به ازای هر ۱00 نفر شاغل بود.
تغییر دوم مربوط به کاهش اشتغال ناقص در پاییز است. 
به طور همزمان و با کاهش آمار شاغالن غایب، جمعیت افراد 
دارای اشتغال ناقص نیز در پاییز نسبت به تابستان کاهش 
یافته است. ساعات کاری در کشور ما روزانه هشت ساعت 
تعریف شــده؛ بنابراین یک فرد شاغل در هفته حدود ۴۴ 
ساعت را به انجام وظایف شغلی خود تخصیص می دهد.افراد 
دارای اشتغال ناقص گروهی از شاغالن هستند که در هفته 

کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند اما توان و تمایل انجام کار 
اضافی را دارند. نرخ اشتغال ناقص در تابستان 27.۳ درصد 
بوده که در پاییز به 2۳.8 درصد رسیده است.افزایش سهم 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، سومین نشانه امیدوارکننده در 
ترکیب جمعیت شاغالن در پاییز امسال است. نرخ بیکاری 
جمعیت ۱5 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی در 
تابستان امســال ۱۴.۹ درصد بوده و در تابستان به ۱۴.۳ 
درصد رسیده است. با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
دانشگاهی، سهم این گروه از کل شاغالن افزایش یافته و از 
2۴.۴ درصد در تابستان به 25 درصد در پاییز رسیده است.

رکوردهای بازار کار استان ها در پاییز
بیشــترین نرخ مشــارکت اقتصادی در پاییز امسال، 
مربوط به اســتان هرمزگان و برابر با 50.5 درصد بوده، 
یعنی از هــر ۱00 نفر جمعیت باالی ۱5 ســال در این 
استان تقریباً 50 نفر شــاغل یا در جست وجوی شغل 
بوده اند.در مقابــل کمترین نرخ مشــارکت مربوط به 
استان سیستان وبلوچستان و برابر با ۳2.۹ درصد بوده؛ 
استان خراســان رضوی رتبه اول اســتان ها در نسبت 
اشتغال را در پاییز امسال کســب کرده؛ نسبت ۴۴.8 
درصدی اشتغال در این استان به معنای اشتغال تقریباً 
۴5 نفر بــه ازای هر ۱00 نفر جمعیت باالی ۱5 ســال 
است.بازار کار استان سیســتان و بلوچستان با نسبت 
2۹.۹ درصدی نســبت اشــتغال، پایین ترین عملکرد 
را در بین دیگر اســتان ها داشته اســت. کم ترین نرخ 
بیکاری در پاییز امسال مربوط به اســتان های ایالم و 
خراســان رضوی با 5.۱ درصد و بیشترین نرخ بیکاری 
 مربوط به اســتان آذربایجــان غربی بــا ۱5.5 درصد

 بوده است.

ترکیب جمعیت شاغالن تغییر کرد

رکوردهای بازار کار استان ها در پاییز

روحانی: 
مردم نگران واکسن کرونا نباشند

رئیس جمهوری گفت: دولت هم در زمینه تهیه واکسن 
از کواکس درخواســت خود را مطرح و هــم پول آن را 
پرداخت کرده اســت و از منابع دیگر هم دنبال تهیه 
واکسن است. بنابراین مردم در این زمینه نگرانی نداشته 
باشند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در حاشیه 
جلسه سران ســه قوا که به میزبانی قوه قضاییه برگزار 
شد، سالمت، معیشت، بی اثر کردن و لغو تحریم های 
ظالمانه را محورهای گفت و گوهای این نشســت ذکر 
کرد و افزود: در زمینه سالمت، مردم کار بسیار بزرگی 
در این مدت انجام دادند و با اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی آمار فوتی ها دوباره به دورقمی برگشت و برای 
ما بسیار مهم است که این آمار را پایدار نگه داریم.وی با 
تاکید بر اینکه مساله سالمت مردم و مقابله با کرونا جزو 
موارد اصلی و مورد توجه ویژه دولت اســت، گفت: در 
فضای مجازی صحبت ها و دغدغه هایی درباره واکسن 
برای مردم بیان می شــود. بدون تردید یکی از مسائل 
مهم دولت در این مقطع تامین واکسن مورد نیاز مردم 
است. چه ساخت داخلی که اقدام می شود و چه خرید از 
شرکت های مطمئنی که مورد اعتماد صددرصد است و 
دولت می تواند در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد.

رئیس جمهوری اضافه کرد: دولت هم در زمینه تهیه 
واکسن از کواکس درخواست را مطرح کرده و هم پول 
آن را پرداخت کرده است و میلیون ها دوز واکسنی که از 
این طریق خریداری شده در اختیار مردم قرار می گیرد.  
از منابع دیگر هم دنبال تهیه واکسن هستیم. بنابراین 
مردم در این زمینه اصال نگرانی نداشــته باشند.رئیس 
دولت تدبیر و امید در ادامه به مساله معیشت مردم اشاره 
کرد و گفت: سه ســال در یک جنگ بزرگ اقتصادی 
بودیم و مردم با ایستادگی و مقاومت توانستند از پیچ و 
خم های بسیار پیچیده و سخت عبور کنند. الیحه بودجه 
دولت و اقدامی که مجلس شــورای اسالمی در زمینه 
بودجه سال آینده انجام می دهد، یکی از مسائل مهم در 
زمینه معیشت سال آینده  مردم است.  وی افزود: امروز 
هم با رئیس مجلس و قوه قضاییه بحث هایی درباره آنچه 
در الیحه دولت آمده بوده و آنچه در کمیسیون تلفیق 
انجام می گیرد، گفت و گو شــد. تالش ما این است که 
نظرات دولت و مجلس به هم نزدیکتر شود و ما بتوانیم به 
اهدافی که در این الیحه مورد نظر ما بوده است، توسط 
کمیسیون تلفیق و بعد مجلس شــورای اسالمی- با 
نزدیک شــدن افکار و همفکری هایی که باید در این 
زمینه انجام بگیرد- برسیم.روحانی  اضافه کرد: امروز 
تصمیم گرفتیم بخش اجرا و کمیسیون تلفیق جلسات 
بیشتری داشته باشد تا بودجه به گونه ای تصویب شود 
که به نفع همه مردم و اقتصاد و رشد و توسعه کشور باشد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: تالش همه ما این است که 
وابستگی بودجه جاری را از نفت برای همیشه  ببریم و 
این کار در این چند سال اخیر به خوبی انجام گرفته است 
یعنی وابستگی بودجه اجرایی به نفت همواره کاسته 
شده است و امسال هم همینطور خواهد بود و امیدواریم 
هزینه های جاری ما به نفت وصل نشود و از منابع دیگر 
تامین شود.وی ادامه داد: دولت در این سه سال به کمک 
مردم و هدایت رهبر معظم انقالب ما توانستیم تحریم 

را کم اثر کنیم.

پورابراهیمی در تذکر شفاهی:
آدرس غلط به مردم ندهید

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه تعیین ارز ۴200 تومانی قبل از تشکیل 
شــورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است، 
خطاب به رئیس جمهور گفــت: آدرس غلط به مردم 
ندهید.محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی مجلس 
شورای اســالمی در تذکر شــفاهی خطاب به رئیس 
جمهور در خصوص اظهارنظر معاون اول وی در جلسه 
روز گذشته که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، 
گفت: آقای جهانگیری بهتر است در خصوص ارز ۴200 
تومانی واقعیت ها را به مردم بگوید.وی افزود: همانطور 
که تاریخ گواهی می دهد و همگان اطالع دارند، دولت 
در فروردین ۹7 علی رغــم مخالفت صریح مجلس و 
کمیسیون اقتصادی تصمیم به تعیین ارز ۴200 تومانی 
گرفت که آثار زیان بار آن هر روز بیشــتر از گذشته در 
اقتصاد کشور نمایان می شود.نماینده مردم کرمان در 
مجلس خطاب به معــاون اول رئیس جمهور، تصریح 
کرد: صحبت های جنابعالی مبنی بر اینکه تصمیمات 
مربوط به تعیین ارز ۴200 تومانی در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی کشور، در مردادماه گرفته شده، 
آدرس غلط دادن به مردم اســت، چرا که در فروردین 
ماه چند سال قبل که برای ارز ۴200 تومانی تصمیم 
گرفتید، جلسه ای تحت عنوان سران قوا در کشور وجود 
نداشت.پورابراهیمی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در 
اردیبهشت و خردادماه سال ۹7 دستور تشکیل جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در 
مرداد ماه همان ســال کار انجام شده دولت در دستور 
کار این جلســه قرار گرفت، چرا آدرس غلط به مردم 

می دهید؛ مسئولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید. 
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علی ربیعی، ســخنگوی دولت در واکنش بــه ادعای نائب 
رئیس مجلس درباره پنهان کردن ارز توســط دولت گفت: 
من تعبیری دیدم که می گفت دولت منابع ارزی را ذخیره 
کرده اســت تا با روی کار آمدن بایدن، قیمت دالر کاهش 
زیادی پیدا کند. این حرف را نایب رئیس مجلس می گوید، 
البته ایشــان گفته من این را شنیدم و معلوم نیست صحت 
داشته باشد. من نمی دانم چرا دوستان ما از آثار و تبعات این 
گفتار مطلع نیستند. این موضوع اگر اندکی هم صحت داشته 
باشد یک خیانت بزرک محسوب می شود، بیان این موضوع 
بودن تحقیق هم جفای بزرگ در حق ملت و دولت اســت. 
سخنگوی دولت گفت: این گذاره که دولت سرمایه گذاری 
بیشتر بر واردات واکسن داشته صحیح نیست. همواره تکرار 
کرده ایم که تولید واکسن و واردات آن همزمان و در موازات 
هم پیش می روند و هیچ کدام خللی در روند انجام دیگری 
ایجاد نمی کند.به گزارش ایســنا، علی ربیعــی در ابتدای 
نشســت خبری این هفته خود با رسانه ها اظهار کرد: عصر 
دیروز جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
برگزار شد. در ابتدای جلسه پیرامون الیحه بودجه تقدیمی 
از سوی دولت و مباحثات اولیه کمیسیون تلفیق پیرامون 
الیحه و برخی تغییرات مطرح شده بحث و بررسی صورت 
گرفت.ربیعی خاطرنشــان کرد: با توجه به ضرورت نزدیک 

شــدن دیدگاه ها و اجتناب از اختالفات احتمالی، اعضای  
جلسه متفق بودند که راه حل هماهنگی و مفاهمه می باشد، 
لذا تصمیم گرفته شد جلسات مشترکی بین اعضای اقتصادی 
دولت و تعدادی از نمایندگان کمیسیون تلفیق در خصوص 
منابع و سپس مصارف تشکیل شود. طرفین استدالل های 
یکدیگر را شنیده تا زمینه نزدیکی دیدگاه ها فراهم شود. در 
ادامه یکی از محورهای ابالغی مقام معظم رهبری در جلسه 
ستاد مبنی بر توجه به جهش تولید، در خصوص حمایت از 
تولید و پیشگیری از توقف واحدهای صنعتی مصوب شد.وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی 
تا پایان سال ۱۴00، به منظور جلوگیری از بروز اختالل در 
روند تولید و اشــتغال و با هدف امکان پذیر نمودن وصول 
مطالبات مالیاتی از بنگاه های تولیدی غیردولتی، مدت زمان 
تقسیط مندرج در ماده )۱۶7( قانون مالیات های مستقیم، 
صرفا برای بنگاههایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی 
مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده 
است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد.سخنگوی دولت 

افزود: به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می 
شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که 
طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد 
رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار 
اجرائیه هایی که به درخواست ســازمان های امور مالیاتی 
کشور، تامین اجتماعی، شرکت های آب، برق، گاز، شبکه 
بانکی و شهرداری ها علیه بنگاههای مذکور صادر گردیده، 
در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها توسط 
ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاههای مزبور و بانک ها می 
توانند در صورت تصویب ستاد ملی تســهیل و رفع موانع 
تولید نسبت به تعویق اجراییه های مربوط اقدام کنند.وی با 
تاکید بر اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، اظهار 
کرد: رسالت بورس، کشف قیمت واقعی محصوالت این بازار 
است و سیاست گذاری های آن هم باید از طریق شورای عالی 
بورس انجام شود و از هرگونه مداخالت غیر کارشناسی در 
بورس باید پرهیز شود. سیاست های دولت نیز لحاظ  کردن 
حساسیت های بازار سرمایه در تصمیمات و وضع مقررات 

است.ربیعی ادامه داد: بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و 
حفظ تعادل در اقتصاد کشور است. دولت نیز همواره در پی 
تقویت و حمایت از بازار بورس بوده است. ضمن آنکه حضور 
حقوقی ها در بورس منفی نیست. اما این نکته را هم مد نظر 
دارد که مبادا برخی از حقوقی ها همکاری الزم را نداشته و 
رفتاری انجام بدهند که سرمایه گذاری افراد حقیقی خرد 
را با تنش مواجه کند. که در این زمینــه اختیارات الزم به 
سازمان بورس داده شده است.ســخنگوی دولت در پاسخ 
به پرسشی درباره تبعات تصمیم نمایندگان برای حذف ارز 
۴200 و احتمال جایگزین شدن آن با دالر ۱7500 تومانی، 
گفت: نگرانی دولــت از درآمد های واهی اســت که دولت 
فعلی و آینده را با مشکل روبه رو می کند و موجب تورم می 
شود. نمی توان قوانینی را که فعاالن اقتصادی برنامه شان را 
بر اساس آن تنظیم می کنند به طور ناگهانی تغییر داد. وی 
یادآور شد: اعالم کردند که دولت ســهم نفت را در بودجه 
افزایش داده اما با تغییرات جدید مجدد سهم نفت را افزایش 
دادند. به هرحال تعابیر عنوان شده همانند فروپاشی نظام یا 
افزایش سهم دالالن در  بودجه نادرست است و مردم را ناامید 
می کند.ربیعی تاکید کرد: اما بالطبع روی کار آمدن دولتی 
که کشــورمان را تهدید نمی کند نیز در کاهش قیمت دالر 

موثر بوده است.

رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه 7 میلیارد دالر پول 
ایران در کره جنوبی بلوکه شــده است، گفت: هیأت 
بانک مرکزی کره جهت مذاکره در این باره وارد تهران 
شده و من فردا با آن ها مالقات خواهم کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی 
پس از جلسه مشترک کمیسیون اصل نود مجلس و 
بانک مرکزی درباره حذف ارز ۴200 تومانی در بودجه 
سال آینده، گفت: مجلس شورای اسالمی در این زمینه 
هر مصوبه ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد.همتی 
در پاسخ به سوالی درباره نظر رئیس کل بانک مرکزی 
درباره ارز ۴200 تومانــی افزود: پیش از این هم اعالم 
کرده ام از نظر تخصصی ارز ۴200 تومانی را قبول ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دولت در شرایطی که 
کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم های 
سنگین و بی سابقه ای شده بود، چاره ای جز تخصیص 
ارز ۴200 تومانی برای تأمین داروی مردم و کاالهای 
اساسی و کنترل قیمت ها نداشت، تخصیص ارز ۴200 
تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد.همتی 
با بیان اینکه اگر همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع 
نشــده را مجلس بخواهد تغییر دهد، حتماً در قیمت 
کاالها تأثیر خواهد گذاشت، افزود: باید به نوعی حذف 

ارز یارانه ای جبران شود.

امیدواریم ارز تک نرخی شود / باید برای 
گرانی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تدبیر کرد

وی گفت: بنابراین این موضوع یک تصمیم دو گانه است زیرا 
ارز ۴200 تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی 
دیگر با اجرای نادرست، رانت هایی را به وجود آورده است.

همتی ابراز امیدواری کرد: با همفکری دولت و مجلس بتوانیم 
معضل پیش آمده در زمینه ارز یارانه ای را اصالح کنیم و به 
سمتی برویم که ارز، تک نرخی شود.رئیس کل بانک مرکزی 
با تاکید بر اینکه معتقد به ارز چند نرخی نیست، گفت: اکنون 
باید مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه ای در جامعه بود و 

با تدبیر اقدامات الزم را انجام داد تا اتفاقی نیفتد.

منابع بلوکه شده در عراق و کره /   فردا با 
هیئت کره جنوبی دیدار می کنم

همتی درباره ارزهای مسدود شده بانک مرکزی در خارج از 
کشور، گفت: بانک مرکزی در هند ارز مسدود شده ندارد، 
اما در عراق و کره جنوبی دارد.وی افزود: درباره این ارزها در 
حال مذاکره هستیم و امیدواریم بتوانیم از این ارزها استفاده 
کنیم.همتی گفت: حق طبیعی ماست که بتوانیم از این ارزها 
استفاده کنیم و تا االن هم غیرقانونی و با فشار آمریکایی ها 
این اتفاق نیفتاده، اما امیدواریم فشارآمریکایی ها هم کاهش 
پیدا کند.رئیس کل بانک مرکــزی با بیان اینکه این ارزها 

سپرده های بانک مرکزی است، گفت: میزان پول های بانک 
مرکزی در کره جنوبی 7 میلیارد دالر است.

توضیحات همتی درباره اســتفاده از ارز 
اشخاص برای واردات

رئیس کل بانک مرکــزی گفت: اخیراً با تصمیم ســتاد 
اقتصادی، استفاده از ارز اشخاص برای واردات ابالغ شده 
اســت.وی با بیان اینکه در جلسه کمیســیون اصل ۹0 
توضیحاتی در این زمینه به نمایندگان ارائه شــد، گفت: 
امیدواریم از این پس بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم تا کسانی 
که ارز در خارج از کشور دارند بتوانند از آن برای واردات مواد 
اولیه استفاده کنند.رئیس کل بانک مرکزی موضوع قانون 
اصالح قانون چک را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه 
با اعضای کمیسیون اصل ۹0 مجلس عنوان کرد و افزود: در 
این جلسه اعضای کمیسیون نگران دیر اجرا شدن این قانون 
بودند که ما نیز توضیحاتی به آن ها دادیم و گفتیم این قانون 
ابعاد مختلف دارد و بانک مرکزی و نظام بانکی فرصتی نیاز 
دارد تا بتواند آن را اجرا کند.همتی گفت: البته قبول داریم 
که ایجاد زیرساخت ها زمان برده و مجلس حق دارد دلیل 
اجرا نشدن آن را پیگیر کند اما به دلیل اوج گرفتن بیماری 
کرونا و با تصمیم ستاد ملی کرونا قرار شد بخشی از اجرای 
این قانون تا پایان ســال به تعویق بیفتد.وی با بیان اینکه 

تقریباً کارهای اصلی انجام شده است، افزود: از دیروز صدور 
چک های جدید را به صورت اختیاری شروع کردیم و این 
قول را به اعضای کمیسیون اصل ۹0 دادیم که از نظر اطالع 
رسانی و اجرای قانون جدید چک، تا پایان سال کارهایی که 
باید انجام دهیم را نهایی کنیم.رئیس کل بانک مرکزی وعده 
داد: مردم صدور چک ها از طریق سامانه را به صورت جدی 
از اوایل سال آینده، انجام خواهند داد و ضمن حذف چک 
حامل، شفافیت جدی در این زمینه ایجاد خواهد شد.همتی 
بحث نظارتی را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این 
جلسه عنوان کرد و گفت: وجود ناظر در بانک مرکزی، یک 
عامل اختالف طوالنی 20 ساله بین این بانک، کمیسیون 

اصل ۹0 و دیوان محاسبات است.

مجلس معتقد است نظارت بر بانک مرکزی 
باید به سازمان حسابرسی محول شود

وی افــزود: هم اکنــون ایــن کار بر عهــده هیأت 
ناظران اســت امــا مجلــس معتقد اســت باید این 
وظیفه را به ســازمان حسابرســی محــول کنیم.
همت در پایان اعــالم کرد: در ایــن زمینه نیز بحث 
مفصلی ارائه شــد و مقرر شد این مســئله بر اساس 
 نظر کمیسیون در مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه 

و بررسی شود.

از زمان عرضه صندوق قابل معامله پاالیش یکم 
تا امروز، ضــرر ۴0 درصدی به ســهامداران این 
صندوق وارد شده و هیچ کس از جمله وزیر اقتصاد 
پاسخگوی ریزش مداوم قیمت این صندوق دولتی 
نیست.به گزارش تســنیم،  صندوق قابل معامله 
پاالیش یکم در مرز قیمتی ۶000 هزار تومان قرار 
گرفته و به جای سود زیان سنگین ۴0 درصدی 
را به سهامداران و مردم عادی که با ترغیب وزارت 
اقتصاد وارد این ســهم شــدند وارد کرده است.

مشــخص نیســت با وجود ریزش بی سابقه ۴0 
درصدی و همچنین افت قیمتــی ۱0 درصد در 

طول یک روز وزارت اقتصــاد و همچنین وزارت 
نفت چه پاســخی به مردم خواهند داد.با تداوم 
عملکرد منفــی صندوق پاالیش یکــم به عنوان 
دومین ETF دولتی، حاال به جای سود، خسارت 
۴0 درصدی به ســرمایه گذاران تحمیل شده و 
خبری از بازارگردانی و حفظ قیمت این سهم در 
محدود ۱0 هزار تومانی عرضه اولیه هم نیست.به 
گزارش تسنیم، پس از عرضه سهام دولت در سه 
بانک ملت، تجارت و صــادرات و نیز 2 بیمه البرز 
و اتکایی امین در قالب دارای یکم، دولت ســهام 
خود در نمادهای پاالیشگاه های تهران، اصفهان، 

بندرعباس و تبریز را با کلی اما و اگر و حواشی در 
قالب صندوق پاالیش یکم به معامله گران فروخت؛ 
آن هم به این وعده که دســتکم ۳0 درصد سود 
نصیب سرمایه گذاران پاالیشــی خواهد شد.این 
در حالی اســت که حاال نه تنها ۳0 درصد وعده 
داده شده نصیب سهامداران پاالیش یکمی نشد، 
بلکه فعال ۴0 درصد از سرمایه آنها از دست رفته 
است و در باغ سبزی که دولت به سرمایه گذاران 
این واحدها داد، حاال جز زیــان و ضرر تصویری 
برایشان ترسیم نکرده است.هنوز مردم از زیر بار 
ضررهای سنگین این سهم خارج نشده اند که وزیر 

اقتصاد وعده داده با شروطی صندوق سوم دولتی 
هم عرضه خواهد شد. نکته جالب توجه اینکهدر 
موج دوم ریزش بورس اصال معلوم نیســت وزیر 
اقتصاد کشور کجاست؟ چه کسی باید پاسخگوی  
این حجم از ریزش سهام در بورسی باشد که قرار 
بود "مردم همه چیز را به آن واگذار کنند".بر این 
اساس وزارت اقتصاد به عنوان متولی عرضه سهام 
شرکتهای دولتی در قالب ای تی اف اظهار نظری 
در خصوص معامله سهام پاالیش،  ۴0 درصد زیر 
ارزش عرضه ســهم و تحمیل خسارت جدی به 

مردم نداشته است.

سخنگوی دولت:

ذخیره  منابع ارزی از سوی دولت صحت ندارد
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قیمت سکه ۲۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۹۰ هزارتومان رسید
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۵۸ دالر و ۷۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۷۷۱ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2111| چهار شنبه 24 دی ماه

بالتکلیفی سرمایه های غیرمولد در بازار خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو

مشکل بازار خودرو در ایران محدودیت عرضه و انتظارات تورمی در کنار ممنوعیت واردات خودرو است که هر از چند گاهی موجب تنش قیمتی در بازار می شود. تولیدات خودروسازان کم است  و واردات  خودرو نداریم. بنابراین ممنوعیت 
واردات خودرو و عرضه کاهشی خودروسازان به افزایش قیمت ها کمک کرده است. هر چه انتظارات تورمی مردم افزایش پیدا کند این سرکشی قیمت ها نیز ادامه خواهد داشت. وقتی مردم این تصور را داشته باشند دوباره افزایش قیمت 
وجود دارد به بازارها هجوم می آورند و همین امر به هر حال به رشد قیمت ها دامن می زند. در حال حاضر نیز بازار خودرو مردمی که پول نقد در دست دارند در بالتکلیفی به سر می برند و سرمایه های غیرمولد به بازار خودرو سرازیر شده است. 
اما چرا در این ایام خودرو دچار افزایش قیمت شده است دلیل این است که چون بایدن بر سر کار خواهد آمد و تمام بازار منتظر این هستند که ببیند رویکرد آمریکا چگونه خواهد بود گهگاهی رشد قیمت و گهگاهی کاهش قیمت وجود 
دارد. مردم البته فردی که پول نقد در دست دارد، چه مردم عادی چه سرمایه گذار در حال حاضر بالتکلیف شده اند و افزایش و کاهش قیمت ها به هیمن دلیل است. مستقر شدن دولت بایدن و اعالم نظرهای آمریکایی ها در بیرون از مرزها و 

برنامه های وزارت صمت تا پایان سال در درون مرزها می تواند شرایط و قیمت را برای بازار خودرو تعیین کند.
البته برخی عوامل موثر در بازار خودرو نیز بسیار مبهم هستند. گمان می کنم برای هر اظهارنظری درخصوص وضعیت بازار خودرو باید منتظر ماند و دید که واردات خودرو به چه نتیجه ای می رسد. آیا سهم خودروسازان دیگر در بازار افزایش 

می یابد. برنامه های بایدن چه خواهد بود و تولید افزایش می یابد یا خیر. تمام این مسائل وضعیت بازار در ماه های آتی را تعیین می کند.
از طرفی دیگر برای اجرای اصالحات در بازار خودرو باید راهکارهای دیگری پیاده شود و این موارد اخیر اصال برای  که برای اصالح بازار کارایی ندارد. دولت باید با با ایجاد سامانه های معامالتی در بازار خودرو تقاضای سفته بازی را از غیر سفته 

بازی تفکیک کند. مالیات وضع کند و تقاضای واقعی را از تقاضای سفته بازانه جدا کند. در این صورت خودروبه کاالی مصرفی تبدیل خواهد شد در غیر این صورت همیشه باید به همین روند که خودرو کاالیی سرمایه ای است ادامه داد. 

خودرو بعــد از حدود یک 
سال افزایش مداوم قیمت 
ها در دو مــاه اخیر روندی 
کاهشی را در پیش گرفته 
بود و به گفته فعاالن بازار، 

روند تخلیه حباب قیمت ها در این بازار آغاز شــده 
بود. اما روند تخلیه حباب خودرو بعد از دوماه پیاپی 
کاهش قیمت فــروش خودروهای احتکارشــده، 
متوقف شد است. در حالی که ثبات نرخ ارز و حرکت 
آن در محدوده یک قیمــت موجب ثبات قیمت ها 
در بازار خودرو و البته رکود در معامالت شــده بود 
در چند وقــت اخیر روند نزولــی قیمت ها متوقف 

شده است. 

فعاالن بازار خودرو بر ایــن باورند که انتظار تورمی 
است که می تواند ریتم بازار را تغییر دهد. به عبارتی 
دیگر هرچه چشم انداز به این سمت برود که ثبات 
در راه اقتصاد اســت قطعا داللی و ســوداگری در 
بازارهای غیرمولد همچون بازار خودرو که این روزها 
به یک بازار غیرمولد تبدیل شــده اســت کاهش 
می یابد. هنگامی که داللی کمتر شود یعنی تقاضا 
پاییــن می آید، وقتــی تقاضا کم شــود، قیمت ها 

کاهشی خواهد شــد. نکته مهم دیگر عوامل موثر 
بر انتظارات تورمی اســت. نرخ ارز یکی از عواملی 
اســت که انتظارات تورمی را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد. تنش هــای سیاســی و بین المللی، ثبات 
قوانین، بهبود وضعیت کسب وکار، تورم و... از دیگر 
عواملی هســتند که می توانند انتظارات تورمی را 
کاهش و یا افزایش دهند. بنابراین انحصار و انتظارات 

تورمی تعیین کننده قیمت در بازار خودرو است.

تخلیه حباب قیمتی خودرو پس از دوماه پیاپی متوقف شد

توقف روند کاهشی  خودرو
سركشی قیمت خودرو با افزایش انتظارات تورمی 
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در حالی که پیش بینی می شــد بسیاری از کسب و 
کارها در فاصله ۶ تا ۷ سال آینده بر بستر فضای مجازی 
شکل بگیرند، شیوع کرونا باعث شد تا سرعت پیوستن 
کسب و کارها به فضای آنالین و تجربه فروش اینترنتی 
بیشتر شود.به دنبال انتشــار ویروس کرونا در کشور 
بسیاری از کسب و کارهای خرد، کارگاههای کوچک و 
مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شدند. این امر 
باعث شد تا صاحبان بسیاری از مشاغل عمدتا خدماتی 

آسیب دیده و با توقف فعالیت روبه رو شوند.
در این بین برخی کســب و کارها برای جلوگیری از 
رکود و تعطیلی مسیر دیگری را در پیش گرفته و تالش 
کردند فعالیت خود را در بستر اینترنت و از طریق شبکه 
های اجتماعی ادامه دهنــد و به نوعی فروش آنالین 
را تجربه کنند.گزارشها نشان می دهدکه آن دسته 
کسب و کارهایی که در دوران کرونا در بستر فضای 
مجازی شکل گرفته و به فعالیت ادامه دادند، از عملکرد 
قابل قبول و موفق تری برخــوردار بوده اند.آنطور که 
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب  وکارهای مجازی 
گفته، پیش بینی می شد که ۷۰ درصد کسب کارها 
طی ۶ تا ۷ ســال آینده وارد فضای آنالین شوند ولی 
شیوع کرونا باعث شد تا این زمان به ۲ تا ۳ سال کاهش 

یابد.امروز اینترنت بیشترین تغییرات در دنیای کسب 
و کار را به وجود آورده و سرعت دستیابی به اطالعات، 
محصوالت و خدمات را باال برده است؛ بر همین اساس 
تمایل به ایجاد شغل در بستر فضای مجازی روز به روز 

در حال گسترش است.
آمارها نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال، 
تمایل به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و صدور 
پروانه تاسیس کسب و کارهای آنالین افزایش داشته 
و تداوم شیوع کرونا در این زمینه اثرگذار بوده است. 
در نیمه دوم سال نیز ۸۶ درصد مجوزهای صادره برای 
کسب وکارهای مجازی متعلق به مردان و ۱۴ درصد 
متعلق به زنان بوده است. بررسی روند اعطای مجوز 
کســب وکارهای مجازی حاکی از آن است که سهم 
زنان از کسب پروانه کار در مقایسه با پاییز سال گذشته 
رشد سه درصدی داشــته و تمایل زنان به راه اندازی 
کسب و کارهای آنالین افزایش یافته است.کارشناسان 
توصیه می کنند با توجه به بستری که در حال حاضر 
در حوزه شبکه های اجتماعی وجود دارد، راه اندازی 
و گسترش مشاغل اینترنتی به ویژه در دوران کرونا 
نتیجه بهتری دارد و افراد را به درآمدزایی بیشتر در این 

زمینه ترغیب می کند.

ســروصدای حذف یا ادامه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در بودجه سال آینده هنوز 
ادامــه دارد و این در حالی 
اســت که مجلس در نظر 
دارد با حذف این ارز مابــه التفاوت آن را به مردم در 
قالب یارانه توســط دولت پرداخت شود. در صورت 
تحقق این امر قرار است ۱۱۰ هطار تومان به ازای هر 

نفر یارانه جدید پرداخت شود. 
نایب رئیس مجلس در ایــن رابطه می گوید: اگر ارز 
۴۲۰۰ تومانی کاال های اساســی حذف شود، یارانه 
ماهیانه هر خانوار یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
می شود. قاضی زاده هاشمی با اشاره به طرح تأمین 
کاال های اساســی گفت: در مجلس طرح معیشــت 
یا پرداخت یارانه کاالیــی را دنبال می کنیم؛ به این 
صورت که با اعطای کاالبرگ به مردم، حداقل هفتاد 
قلم کاال را به قیمت ثابت و مشخص در اختیار مردم 
قرار می دهیم، ولی متأســفانه دولت بــا این مورد 
مخالف است و ما سه سال اســت که در مجلس به 

دنبال این موضوع هستیم.
نایب رئیس مجلس افزود: تاکنــون هیچ اقدامی 

از طرف دولت صورت نگرفته اســت و متأســفانه 
شاهد افزایش قیمت های روزانه هستیم. آمریکا با 
آن اقتصادش ۴۵ میلیون کاالبرگ توزیع می کند 
و ما نفهمیدیــم چرا دولت با ایــن طرح همراهی 
نمی کند. ما ســاالنه ۱۲ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می دهیم که اجناس ضروری گران نشوند، 
اما در بازار قیمت ها باال می رود. طبق محاســبات 
انجام شده، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال های اساسی 
حذف شود و به مردم یارانه بدهیم، یارانه ماهیانه 
هر خانوار ایرانی حدود یک میلیــون و ۷۰۰ هزار 

تومان خواهد شد.
کمیسون تلفیق از محل تسعیر ارز ۱۰۶ هزار میلیارد 
تومان برای هزینه کرد در قالب هدفمندی یارانه ها 

پیش بینی کرده است.کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه ارزی به کاالهای اساسی را 
تعدیل کرد. دولت برای سال آینده ۸ میلیارد دالر با 
قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظرگرفته بود تا صرف 
واردات کاالهای اساسی شــود.با توجه به آن که ۸ 
میلیارد دالر از منابع دولت با عنوان یارانه نقدی بین 
اشخاص توزیع می شــود تغییرات نرخ ارز می تواند 
حجم ریالی آن را جابه جــا کند.در همین خصوص 
پیش از این نرخ تبدیل این میزان ارز، به پول داخلی 
بر مبنای دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. اکنون این 
رقم به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرده است. 
حاصلضرب ارقام فوق نشان می دهد که پیش از این 
۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مجموع هزینه ساالنه 

یارانه نقدی بوده که با نرخ ارز دولتی جدید این مبلغ 
به ۱۴۰ هزاز میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

مابه التفاوت این دو رقم حجم پولی است که از این 
تغییر نرخ ارز به کل میزان یارانه اضافه می شود.این 
مبلغ در حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان محاسبه می 
شود. سه ســناریوی احتمالی برای هزینه این مبلغ 
وجود دارد. توزیع این رقم بین ۸۰ میلیون نفر نشان 
می دهد که به رقم یارانه نقدی برای اشــخاص در 

هر ماه حد اقل ۱۱۰ هزار تومان افزوده خواهد شد.
مبلغ طرح حمایت معیشــتی دولت بر مبنای بُعد 
خانوار و از ۵۵ هزار تومان تا سقف حداکثر ۲۰۵ هزار 
تومان به ازای هر خانوار پرداخت می شود در حالی 
که یارانه نقدی بر مبنای هر فرد پرداخت می گردد. 
به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، ســه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره 
۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر۲۰۵ هزار تومان 
پرداخت خواهد شد.در ســناریوی دوم  این رقم به 
یارانه بگیران معیشــتی تخصیص داده می شود، در 
این صورت تقســیم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بین 
۶۰ میلیون، موجب افزایش ۱۴۷ هزار تومانی یارانه 
معیشتی در هر ماه خواهد شد. سناریوی سوم حالتی 
اســت که در آن، مبلغ اضافه شــده به بخش سود 
بازرگانــی و حقوق ورودی ســایر کاالها اختصاص 

داده شود.

11۰ هزار تومان یارانه جدید برای هر ایرانی با حذف ارز دولتی محقق می شود؟

بیراهه حمایت های  معیشتی 

شوک تصمیمات ارزی به معیشت مردم
علی مروی، کارشناس اقتصادی

حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه جدید یک طرح غیرحرفه ای و مضر است. حذف ارز یعنی اینکه حتی طرفداران حذف ارز هم پذیرفته اند که این کار فشار اقتصادی به مردم وارد می کند. آیا در این شرایط وارد کردن این شوک به مردم الزم است. آیا راهکار و نحوه 
کنترل این اتفاق و شوک را برنامه ریزی کرده اند.هدفمندی یارانه ها در سال ۸۸ نتیجه درستی نداشت و موجب بهینه شدن مصرف سوخت و انرژی و رشد بهره وری هم نشد. 

حال بعد از ده سال شاهد هستیم که آن یارانه کارآمد نبوده و یارانه جدید تورم زا خواهد بود. اساسا ارز ۴۲۰۰ تومانی تماما رانت و فساد است. بنابراین باید اول انحراف را حل کنیم و صورت مسئله را پاک نکنیم. اگر بلد نیستیم جلو انحراف را بگبریم چرا موجب تحریک 
تورم می شویم. یک بار یارانه انرژی را برداشتیم و نتیجه آن را مشاهده کردیم. پس دولت باید با اختصاص درست ارز به کمک معیشت مردم بیاید نه اینکه اسباب تورم بیشتر را فراهم کند و گرانفروشی و گرانی موجب کاهش رفاه شود.

با اختصاص ارز دولتي به برخي واردکنندگان،  تالش ها براي عرضه کاالها و داروها به قیمت واقعي در بازار، محقق نمي شود چرا که به کنترل ها و نظارت هاي شدیدي نیاز دارد که همیشه به وقوع نمي پیوندد. درعوض مي توان از ارز دولتي براي واردات کاالهایي که 
توسط تعاوني ها وارد مي شوند  استفاده کرد. باقي کاالهایي که مصارف چندگانه دارد و همه افراد جامعه از آن استفاده مي کنند را مي توان با ارز با قیمت باالتري وارد کرد. واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ توماني  به بهانه کمک به اقشار ضعیف، نه تنها به این مهم نمي انجامد 

بلکه همانطور که دیده شد، زمینه هاي رانت و فساد را در جامعه تشدید مي کند.
در چالش های ارزی باید کالن نگری جایگزین جزئی نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود.  امروز گوشت گوسفند به کاالی لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده، اما به نظر می رسد با سیاست اخیر کمیسیون تلفیق یعنی حذف 

یک شبه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان، عمال مرغ نیز به کاالی لوکس تبدیل شده است.
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بررسی نرخهای پیشنهادی فروش مسکن شهر تهران 
در دو هفته اخیــر از کاهش متوســط ۵.۲ درصدی 
حکایت دارد؛ در اغلب مناطق قیمتها نسبت به دو هفته 
قبل ۱ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و بیشترین میزان افت 
در منطقه ۱۲ رخ داده است. در منطقه یک نیز ظرف 
۱۴ روز قیمتها ۳ درصد کاهش نشان می دهد. بررسی 
جدیدترین وضعیت بازار مسکن شهر تهران نشان می 
دهد که طی هفته های دوم و ســوم دی ماه نرخهای 
پیشنهادی فروش هر متر مربع آپارتمان به طور متوسط 
۵.۲ درصد نســبت به هفته آخر آذر و اول دی کاهش 
یافته اســت. این افت در ادامه کاهش پله ای نرخهای 
پیشنهادی دو ماه اخیر اتفاق افتاد. در هفت روز ابتدایی 
آذرماه نیز نسبت به هفته پایانی آبان قیمتها ۱۱ درصد 
کاهش یافته بود. به روزترین اطالعات به دست آمده از 
سامانه کیلید نشان می دهد از ۱۴ تا ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ 
نسبت به دو هفته قبل از آن قیمت فروش هر متر مربع 
مسکن در آگهی های مربوط به منطقه یک ۳.۳ درصد، 
منطقه دو ۲.۹ درصد، منطقه سه ۰.۴ درصد، منطقه 
چهار ۱.۰۶ درصد و منطقه پنج ۱.۱ درصد کاهش یافته 
است. این اطالعات که از نرخهای ثبت شده در آگهی ها 
استخراج شده نشان می دهد طی هفته دوم و سوم دی 
ماه در مقایسه با دو هفته قبل از آن قیمتها در منطقه 
شش پایتخت ۷.۷ درصد، منطقه ۹ به میزان ۵.۸ درصد، 
منطقه ۱۰ بالغ بر ۶.۶ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۱۳.۵ 
درصد و منطقه ۱۴ بالغ بر ۱.۹ درصد درصد افت کرده 

است.در عین حال قیمت آگهی ها در منطقه هفت ۲.۷ 
درصد، منطقه هشت ۱.۱ درصد، منطقه ۱۱ به میزان 
۱۵ درصد، منطقه ۱۳ بالغ بــر ۴.۱ درصد، منطقه ۱۵ 
بالغ بر ۱.۲ درصد، منطقه ۲۱ به میــزان ۹.۸ درصد و 
منطقه ۲۲ بالغ بر ۱.۲ درصد طی دو هفته اخیر افزایش 
یافته است. مناطق ۱۶ تا ۲۰ به دلیل پایین بودن تعداد 
آگهی ها و نبود داده های کافــی در این گزارش لحاظ 
نشده است. به طور متوســط در ۱۷ منطقه یاد شده از 
شهر تهران، میانگین قیمت کل ۵.۷ درصد و میانگین 
قیمت هر متر مربع ۵.۲ درصد طی هفته دوم و ســوم 
دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دو هفته قبل از آن پایین آمده 
است. تعداد آگهی ها نیز به طور متوسط در بازه زمانی 
مذکور ۳.۳ درصد کمتر شده است. بیشترین افت تعداد 
آگهی ها در منطقه ۱۱ به میزان ۴۴ درصد و باالترین 
رشد در منطقه ۷ به میزان ۱۶۲ درصد رخ داده است. 
این آمار نشان می دهد اقدام برای فروش در منطقه یک 
۱۵ درصد، منطقه دو ۵ درصد، منطقه سه ۲۵ درصد، 
منطقه چهار ۱ درصد، منطقه پنــج ۵ درصد، منطقه 
۱۱ به میزان ۴۴ درصد، منطقه ۱۳ بالغ بر ۳۱ درصد، 
منطقه ۲۱ به میزان ۱۴ درصد کاهش یافته و از سوی 
دیگر تعداد آگهی ها در منطقه شش ۱۸ درصد، منطقه 
هفت ۱۶۲ درصد، منطقه هشت ۱۴ درصد، منطقه ۹ به 
میزان ۷۴ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۸۳ درصد، منطقه 
۱۲ به میزان ۲۷ درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۹۵ درصد و 

منطقه ۲۲ به میزان ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد.

اخیرا دبیرکل اتحادیه بنکــداران موادغذایــی تهران از 
گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داده 
است اما جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ۹ ماهه سال 
جاری، از بیــن ۲۷ کاالی منتخب صنعتی، تولید ۱۹ کاال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۱.۲ تا ۴۰۸.۴ درصد 
افزایش یافته و مانند ماه های اخیر بیشترین کاهش تولید 

مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است.
بر اساس این آمار در ۹ ماهه سال جاری بیشترین افزایش 
تولید، مربوط به الیاف اکریلیک است که با ۴۰۸.۴ درصد 
رشد، تولید آن به ۳۸۰۰ تن رسیده است. کمترین افزایش 
تولید نیز مربوط به انواع پایپوش و کفش با ۱.۲ درصد افزایش 
تولید بوده اســت. همچنین الیاف اکریلیک از مهم ترین و 
پرمصرف ترین الیاف مصنوعی که در تهیه فرش ماشینی، 
پتو، لباس های زمستانی، کشــباف های ضخیم استفاده 
می شــود. بعد از الیاف اکریلیک، بیشترین افزایش تولید 
مربوط به ماشــین لباسشــویی و انواع تلویزیون است که 
تولیدشان با ۵۹.۱ و ۵۷.۶ درصد در ۹ ماهه امسال به ترتیب 
به ۷۶۹ هزار و ۴۰۰ دســتگاه و ۹۰۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
رسیده و تولید این دو محصول در مدت مشابه سال گذشته 
۴۸۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه و ۵۷۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده 
است. تولید یخچال و فریزر نیز در این مدت با افزایش ۲۸.۵ 
درصدی از یک میلیون و ۱۵۵ هزار دستگاه در ۹ ماهه اول 
سال گذشته به یک بیش از میلیون و ۴۸۴ هزار دستگاه در 
مدت مشابه سال جاری رسیده است. البته با وجود افزایش 
چشمگیر تولید لوازم خانگی در سال جاری، در بازار شاهد 
کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریور ماه مدیرکل صنایع 
برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(  
در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که برخی آمارها نشان 
می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد و 
وقتی میزان نصب کمتر است یعنی یا کاال در انبارها مانده 
یا افرادی لوازم خانگی را خریدند و در گوشه منازل احتکار 

کرده اند.
با این حال اخیرا مدیرکل دفتــر صنایع برق، فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معــدن و تجــارت در یک برنامه 
تلویزیونی وعده داده بود که  با عرضه اختصاصی ورق های 
فوالدی به تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور، قیمت لوازم 
خانگی در بازار کاهش می یابد. کمباین، انواع سواری و وانت 
کاالهایی هستند که در این مدت بیش از ۲۰ درصد افزایش 
تولید داشته اند و تولید آن ها با ۳۹.۵، ۱۸.۸ و ۱۸.۵ درصد 

افزایش نسبت به ۹ ماهه اول ســال قبل به ۴۳۴ دستگاه 
کمباین، ۶۲۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه سواری و ۶۰ هزار و ۹۸۳ 
دستگاه وانت رسیده است. همچنین تولید داروی انسانی که 
در بیشتر ماه های سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ بین ۲۰ 
تا ۳۰ درصد افزایش داشت، در ۹ ماهه اول سال جاری فقط 
۱.۸ درصد افزایش داشته و از ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
عدد در در ۹ ماهه اول سال قبل به ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

عدد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
تولید ۹ کاال نیز در مدت یاد شده کاهشی و همانند دو ماه 
گذشته بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده 
نباتی بوده که ۲۶.۵ درصد کاهش از حدود یک میلیون و 
۴۴۸ هزار تن در ۹ ماهه اول سال گذشته به یک میلیون و ۶۳ 
هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده است. کمترین کاهش 
تولید در مدت یاد شده نیز مربوط به انواع کاغذ بوده که تولید 

آن ۳.۲ درصد کمتر شده است.
اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها 
کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز 
روغن مایع در بازار کمیاب شد به طوری که این کاال یا در 
مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن 
فروخته می شد.  اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار 
بود از هفته گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل این کاالی 
پرمصرف حل شود،  اما به نظر می رسد این وعده به ویژه در 
بخش روغن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است. 
در همین راســتا همچنان گزارش هایی از فروش اجباری 
کاالهای دیگر برای عرضه روغن منتشــر می شود؛ به این 
معنی که برخی فروشگاه ها به شرطی روغن را به مشتری 
می فروشند که کاالهای مدنظر فروشگاه را خریداری کند. 
اخیرا هم دبیرکل اتحادیه بنکــداران موادغذایی تهران از 
گرانفروشــی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر 

داده است.
همچنین در این مدت تولید چرم، کولر آبی و الکتروموتور 
با کاهش ۱۴.۶، ۸.۸ و ۱۰.۹ درصدی مواجه شده است، به 
طوری که تولید چرم در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
به ترتیب ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار فوت مربع و ۲۹ میلیون و 
۲۰۰ هزار فوت مربع بوده است. همچنین تولید کولر آبی از 
۸۲۶ هزار دستگاه در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۷۸۶ 
هزار و ۱۰۰ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است. 
البته آمارهای جدید در مواردی اختالفاتی با گزارش های 
منتشر شده قبلی داشت که علت آن افزایش جامعه آماری 

واحدهای منتخب عنوان شده است.

انواع لوازم خانگی؛ رتبه دوم افزایش تولید

تداوم کاهش تولید روغن نباتی با وجود گران فروشی

نسبت به دو هفته قبل؛

مسکن در آگهی ها ۵ درصد ارزانتر شد

کرونا سرعت اینترنتی شدن کسب و کارها را بیشتر کرد
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ششمين نمايشگاه تراكنش ايران افتتاح شد
ششمین نمایشگاه تراکنش ایران )۲۳ دی( با حضور مدیران و تصمیم گیران حوزه پولی 

و بانکی کشور افتتاح شد. 
در مراسم افتتاح این نمایشگاه عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد اعالم کرد که وزارت اقتصاد با همکاری بانک ملی در حال تدوین 
استراتژی فراگیری مالی اســت تا مردم در سراسر کشــور به راحتی به خدمات مالی 

دسترسی داشته باشند. 
معمارنژاد در سخنرانی خود تاکید کرد که تحول دیجیتال یک ابرفرصت برای سیستم 

مالی است و بانک ها باید مدل کسب وکاری خود را براین اساس تغییر دهند.
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این مراسم 
با بیان اینکه در وزارت اقتصاد به دنبال استراتژی فراگیری مالی یا شمولیت مالی هستند و 
با همکاری بانک ملی این استراتژی را تدوین می کنند، گفت: »این استراتژی بعد از تدوین 
باید در هیات دولت توسط مراجع ذی صالح تصویب شود. در این استراتژی به دنبال این 
هستیم تا تمام مردم کشور به خدمات مالی شامل خدمات بانکی، بیمه ای و بازار سرمایه 

به راحتی دسترسی داشته باشند.«
 او در ادامه افزود: »ما پروژه ای را تحت عنوان ژئومارکتینگ در مورد استقرار شعب را دنبال 
می کنیم. روستاهای یک استان بیش از ١٧٠ کیلومتر با اولین شعبه فاصله داشتند. باید 
این خدمات را روی ابزارهای هوشمند ارائه دهیم تا مردم نخواهند این فاصله طوالنی را 
طی کنند.«به گفته معمارنژاد در استراتژی فراگیری مالی سه عنصر مالی تحول دیجیتال، 

سواد مالی و تولید محصول مطابق سلیقه مشتری وجود دارد. 
او با بیان اینکه توجه به اقتصاد هوشمند از یک انتخاب به یک اجتناب تبدیل شده، گفت: 
»در دنیای امروز ما بدون توجه به فناوری های نوین و تحول دیجیتال، امکان رقابت در 
بازارهای بین المللی مالی را نخواهیم داشــت. در تحول دیجیتال تنها موضوع فناوری 
مطرح نیســت؛ بلکه تحول دیجیتال نیاز به تغییر پارادایم فکــری و فرهنگی در اداره 

سازمان ها دارد.«
او با بیان اینکه چالش های اصلی نظام بانکی مدل کسب وکارشان است که زیان ده است، 
گفت: »همکاران نظام بانکی هرچه تالش می کنند، تنها ضرر و زیان می بینند جز تعداد 
انگشت شمار بانک ها. حاال بانک ها باید از فرصت ایجاد شده به کمک ابزارهای دیجیتال 
استفاده کنند. اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال ابر فرصت است تا نظام بانکی مدل نظام 
کسب و کاری خود را اصالح کند و به سمتی برود که دیگر شعبه محور نباشد؛ بلکه برمبنای 

ابزارهای هوشمند خدمات خود را ارائه دهند.«

هشدار مهم وزير درباره استخراج رمزارزها
وزیر نیرو هشدار داد در صورتی که استفاده کنندگان ماینرها از وزارت صمت مجوز نگیرند 
و تعرفه استفاده از برق ماینر را رعایت نکنند با آنها برخورد می شود.وزیر نیرو در پاسخ به 
پرسشی درباره ماینرهای غیرمجاز اظهار داشت: پس از تصویب آئین نامه بهره برداری از 
ماینرها در هیئت دولت و ابالغ آن به وزارت نیرو، استفاده از ماینرها تابع مقرراتی است که 
در مرحله نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند. در مرحله 
بعد کسانی که این مجوز را از وزارت صمت دارند می توانند با استفاده از تعرفه های خاص 
مصرف انرژی که وزارت نیرو آن را تعیین می کند، از انرژی برق استفاده کنند.وی هشدار 
داد: در غیر این صورت کسانی که استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها داشته باشند با 
آنها برخورد می شود. ما اجازه استفاده غیر مجاز از برق برای ماینرها را تحت هیچ شرایطی 

نمی دهیم.

انقالب اينترنت اشيا در دنيا با 34 ميليارد دستگاه 
IOT

 مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: براساس برآوردهای انجام شده تا سال ۲٠۲٠ 
حدود ۳۴ میلیارد دستگاهِ IoT در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته و تا پنج سال آینده 
۶ تریلیون دالر برای ایجاد راهکارهای اینترنت اشیا سرمایه گذاری خواهد شد."سیدسعید 
صفوی" در رابطه با وضعیت اینترنت اشــیا در دنیا اظهار کرد: سرمایه گذاری صنایع 
در اینترنت اشیا، بیشتر روی راهکارهایی متمرکز است که می توانند عملیات تولید را 
پشتیبانی و مدیریت کنند؛ بیش از نیمی از سرمایه گذاری بخش حمل و نقل در اینترنت 
اشیا روی پیگیری و نظارت حمل و نقل انجام می شود و بیشترین میزان سرمایه گذاری 
بخش خدمات رفاهی روی اینترنت اشیا در شبکه های هوشمند توزیع برق، گاز و آب انجام 
خواهد شد.وی با اشاره به سرمایه گذاری مصرف کنندگان در اینترنت اشیا تصریح کرد: 
این سرمایه گذاری در سال ۲٠١9 به ١٠8 میلیارد دالر می رسد تا به این ترتیب دومین 
جایگاه در سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا را به خود اختصاص دهد؛ بیشترین موارد 
کاربرد اینترنت اشیا برای مصرف کنندگان مربوط به خانه هوشمند، سالمت شخصی، 
ارتباط با وسایل نقلیه متصل به اینترنت هستند؛ در بخش خانه هوشمند، دو زیر مجموعه 
اتوماسیون خانگی و لوازم خانگی هوشــمند مهم ترین و رایج ترین تجربه های افراد در 
مواجهه با اینترنت اشیا هستند و با متوسط نرخ رشد ساالنه 8. ١٧ درصدی در طول پنج 
سال آینده، بیشترین میزان سرمایه گذاری افراد و مصرف کنندگان در حوزه اینترنت 
اشــیا را به خودشــان اختصاص می دهند؛ از طرفی خدمات اینترنت اشیا بزرگ ترین 
زیرمجموعه این تکنولوژی در سال ۲٠١9 است که با سرمایه گذاری ۲58 میلیارد دالری، 
قرار است تمام خدمات سنتی و غیرسنتی IT را زیر پوشش خود قرار بدهد.مدیرعامل 
این شرکت دانش بنیان با اشاره به گزارش یک مرکز آمار گفت: اخیراً گزارشی از موسسه 
"MarketsAndMarkets" منتشر شده است که پیش بینی می کند تا سال ۲٠۲۴ 
 )block chain IoT market( سرمایه گذاری در بازار اینترنت اشیا مبتنی بر بالک چین
به بیش از ۲.۳١ میلیارد پوند می رسد. "Block chain"  و  "IoT"  از پرطرفدارترین 
کلیدواژه های حال حاضر دنیا هستند.صفوی ادامه داد: در ایران ۶ استارتاپ فعال در حوزه 
اینترنت اشیا که در صندوق نوآوری و شکوفایی طرح های خود را ارائه کردند، به ١٠ میلیارد 
تومان سرمایه نیاز دارند؛ اینترنت اشیا از یک سو فرصت های بسیاری را برای شرکت ها و 
سازمان ها جهت کاهش هزینه ها و افرایش درآمدها ایجاد خواهد کرد و مدل های جدیدی 
از کسب وکار را به وجود خواهد آورد، ولی از سوی دیگر، اگر سازمان ها خود را برای مواجهه 
با IoT هماهنگ نکنند، احتمال دارد در آینده کسب و کار آنها به شدت مورد تهدید قرار 
گیرد.وی با اشاره به تعداد دستگاه های مورد نیاز IoT در دنیا خاطرنشان کرد: براساس 
برآوردهای انجام شده تا سال ۲٠۲٠ حدود ۳۴ میلیارد دستگاهِ IoT در سراسر دنیا مورد 
استفاده قرار گرفته و تا پنج سال آینده ۶ تریلیون دالر برای ایجاد راهکارهای اینترنت 
اشیا سرمایه گذاری خواهد شد؛ تحقق این پیش بینی در گرو چند عامل کلیدی از جمله 
فراگیر شدن اینترنت در سراسر دنیا، افزایش استقبال عمومی از خدمات همراه، کاهش 
قیمت سنسورها و افزایش سرمایه گذاری در اینترنت اشیا است؛ انقالب اینترنت اشیا که 
با خانه و خودروی متصل به شبکه آغاز شده است، به زودی به ایجاد مجتمع های مسکونی 
و سیستم های حمل ونقل هوشمند منجر خواهد شــد و با برقراری ارتباط دائمی بین 
مصرف کننده، تولیدکننده و ارگان های نظارتی و فراهم کردن امکان کنترل همه جانبه، 
تمام جنبه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
با اشاره به فرصت هایی که اینترنت اشیا در اختیار کسب و کارها قرار می دهد، بیان کرد: 
بهینه ســازی مصرف انرژی و افزایش پایداری، دارایی ها و موجودی شرکت ها، افزایش 
امنیت و محیط های سالم، مشتریان وفادار و بهبود تجربه خرید آن ها از جمله فرصت ها 
و ظرفیت هایی است که اینترنت اشیا در اختیار کسب و کارها قرار می دهد.صفوی با بیان 
اینکه IoT این امکان را به ما می دهد که با هوشمندسازی سازه ها و ساختمان ها میزان 
قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی داشته باشیم، تصریح کرد: برآوردها بیانگر این 
نکته است که می توان با استفاده از اینترنت اشیا حداقل تا ۲5 درصد مصرف انرژی را در 
ساختمان ها کاهش داد، به عنوان مثال با استفاده از سنسورهای شناسایی حضور افراد 
در محیط، می توان تشخیص داد که در لحظه چند نفر در یک مکان یا اتاق حضور دارند و 

براساس آن میزان نور و حرارت اتاق را تنظیم کرد.

اخبار

مصوبه کمیسیون تلفیق: مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به صدا و سیما سپرده شد
 مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به صدا و سیما سپرده شد. ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در اختیار این سازمان و سازمان تبلیغات اسالمی قرار می گیردعضو 

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای سپردن مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما خبر داد.

بازی جدید دولتی ها با بازار 
بورس در حالی سهامداران 
را به فکر کنــدن و رفتن از 
بورس حتــی در روزهای 
زیان انداخته که روز ســه 
شــنبه، بعد از اظهار نظر نایــب رئیس مجلس در 
مورد برنامه دولت بــرای کاهش قیمت دالر به ١١ 
هزار تومان بورس با ریزشی ۴٠ هزار واحدی همه 

را متعجب کرد. 
این در حالی اســت که رشــد و زیان یــک روز در 
میان بــورس از اوایل هفته امیدها برای برگشــت 
بــازار را برگردانــد امــا متاســفانه شــاهد موج 

جدید ترس در بــازار و ریزش ۴٠ هــزار واحدی 
شــاخص کل بورس بودیم. »اختــالف نظرهای 
ایجادشــده در خصوص قیمت گــذاری فوالد« و 
»ریزش قریب الوقوع نرخ ارز« دســت به دســت 
 هم داده تا ریــزش ســنگینی در بازار را شــاهد 

باشیم. 
در این میان سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی 
درباره منابع ارزی کشــور گفت: متاســفانه بنده 
شــنیدم که با اینکه ما منابــع ارزی داریم، بعضاً 
ایــن منابــع ارزی بــرای روی کار آمــدن بایدن 
حفظ شــده اســت که با تزریق منابع ارزی قیمت 
 ارز بــرای چند مــاه تــا ١١ هزار تومــان کاهش 

یابد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم 

انداز بازار سرمایه را بررسی می کند. 

شاخص بورس در شوک  اظهارنظرهای مسئوالن به يك ميليون و 260 هزار واحد رسيد

بورس  در یک قدمی  پرتگاه
عقب نشينی شاخص بورس به كانال يك ميليون و 200 هزار واحدی

موج  ترس در بازار سرمایه
فردین آقابزرگی، کارشناس بورس

از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ١5٠ درصد بازدهی در بورس کسب شده است. این در حالی است که در ۴ سال گذشته در بازه سال های 9۴ تا 98 بازدهی هایی در حد ۲٠ تا 5٠ درصد داشتیم و بزرگ ترین آن در سال 98، در حدود 
١8٧ درصد بوده است. عمده تغییرات و اثراتی که باعث تالطم بورس شده است و قابل پیش بینی نیست، به ناهماهنگی های ناشی از تصمیمات اقتصادی مسئوالن اقتصادی بازمی گردد؛ ازجمله بحث قیمت گذاری دستوری 
فوالد؛ موضوعی که در تیرماه 99 پیش آمد و اختالف نظری بین وزارتخانه های صمت و نفت شکل گرفت. این قبیل موضوعات به عنوان یکی از ریسک های سرمایه گذاری در اقتصاد و درنتیجه در بازار سرمایه کشور تلقی می 
شود؛ یعنی یکی از عوامل موثر در وضعیت بازار سرمایه نگاه یکسویه تصمیم گیران اقتصادی به وضعیت سودآوری شرکت هاست. درست به همان شکلی که فرضیه مربوط به تامین کسری بودجه از بازار سرمایه در سال 99 قسمت 
عمده ابهامات را پاسخ داد و حتی خود مسئوالن اظهار کردند که ما بخشی از کسری بودجه را از بازار سرمایه جبران کردیم. این تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی مثل قیمت گذاری دستوری فوالد، خارج کردن بخشی از 

سود شرکت ها یا سود متعلق به سهامداران خرد به نفع تصمیم گیران اقتصادی یعنی دولت است. این بزرگ ترین عوامل موثر در حاِل این روزهای بورس است. 
طبق تحلیل تکنیکال، وقتی از مرز روانی یعنی ورود به کانال یک میلیون و ۲٠٠ هزار واحد گذر کردیم مسلما پیش بینی افت شاخص کمتر از یک میلیون و ۲٠٠ هزار واحد تایید می شود. کف سازی ما در بدترین شکل یک میلیون 

و ١٠٠ هزار واحد است و دلیل آن تصمیماتی است که به صورت شبانه ازسوی مسئوالن گرفته می شود. 
در بحث قیمت گذاری دستوری فوالد باید گفت اینکه تصمیمی بگیرند و بعد از چند روز شوک منفی به بازار دوباره آن را لغو کنند اتفاقا اثر خیلی بدتری بر بازار می گذارد و نشان می دهد که این تصمیم بر یک رویه غیراصولی و 

غیرکارشناسی گرفته شده و این تالطم به ضرر بازار است زیرا این تصمیمات خود نوعی ریسک است. 
در حال حاضر عوامل بنیادی هم تا حدود زیادی شرایط حال حاضر اقتصاد و تطبیق آن با بورس را تایید می کند. این در حالی است که در ابتدای سال این هماهنگی وجود نداشت زیرا در شرایطی که اقتصاد به دلیل کرونا، تحریم، 

عدم ورود ارز حاصل از صادرات، در حالت ایستا قرار داشت بورس شاهد رشدهای شارپی بود. 
چشم انداز بازار سرمایه تا پایان امسال رشد بسیار بطئی و اندک است؛ اما مهم ترین و بهترین زمینه سرمایه گذاری برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال یا دستیابی به سودهای مناسب تر نسبت به سایر بازارها کماکان بورس است. 
ما در سال 99 با تغییر نگرش به بازار سرمایه و تغییر الگوهای سرمایه گذاری یا اصالح ساختارها و نگرش سرمایه گذاری، متاسفانه برای افراد تازه وارد به بورس با تجربه زیان را کسب کردیم و این در حالی است که در بازارهای 
سرمایه در کشورهای دیگر این گونه است که افراد در زمان اخذ کد معامالتی حتما باید با مشاوران و مجاری دارای مجوز مشورت کنند. عدم تطابق زیرساخت های ما که مربوط به ١٠ سال گذشته است و ورود خیل سهامداران 

جدید، این نقصان را در دل خود دارد. 
افزایش نرخ سود سپرده بر بازار سرمایه بسیار اثرگذار است و ممکن است عواقب اتخاذ این تصمیمات حتی به صورت تئوریک وضع بورس را بسیار نامناسب تر کند چون افزایش نرخ سود سپرده یا کاهش آن، رقابت بازار پول با بازار 

سرمایه را نشان می دهد و این در حال حاضر با وجود جمع کثیری که تازه وارد بورس شدند روش صحیحی برای کنترل بازار سرمایه نیست. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

١8 شــرکت دانش بنیان ایرانی توانمندی های خود را 
در قالب پاویون شــرکت های دانش بنیان در بیستمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران به بازدیدکنندگان 
این نمایشگاه معرفی می کنند.شرکت های دانش بنیان 
حاضر در پاویون این نمایشــگاه که از ۲۳ تا ۲۶ دی  ماه 
جاری با همــت صندوق نوآوری و شــکوفایی در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهــران برپا خواهد 
بود، محصــوالت و توانمندی های خــود را به نمایش 
می گذارند.در پاویون شرکت های دانش بنیان بیستمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ١8 شرکت دانش 
بنیان توانمندی های خود را به بازدیدکنندگان معرفی 

می کنند که محصوالت فناورانه آنها به شرح زیر است:

شرکت دانش بنیان آتی اندیشان بصیر
شرکت دانش بنیان آتی اندیشان بصیر در حوزه طراحی و 
ساخت تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی، کنترلی و ابزار 
دقیق صنایع پیشرفته فعالیت دارد و مدارشکن فشار قوی، 
یکی از محصوالت این شرکت است. مهمترین ویژگی این 
محصول بهبود خواص پوشش نقره از نظر خواص مکانیکی 
  ASTM Bو هدایت الکتریکی مطابق با استاندارد ٧٠٠
و ۳۶5D-S-QQ  با اســتفاده از الکترولیت استاندارد، 
طراحی و اجرای الیه میانی قبل از پوشش نقره به منظور 
ارتقای خواص مکانیکی پوشش، استفاده از روش ساخت 
بهینه و حذف جوشــکاری و ارتقای خــواص الکتریکی، 

اصالح فرایند عملیات حرارتی قطعات است.

شرکت دانش بنیان الکترونیک سازان فن 
آریا

گروه اســفا )Group ESFA ( طراح و سازنده انواع 
رله هــای حفاظتــی، تجهیــزات تســت و عیب یابی، 
دستگاه های اندازه گیری و هوشمندسازی در شبکه های 
الکتریکی و ارائه دهنده خدمات و سامانه های نرم افزاری 
در این زمینه ها است.دستگاه آزمونگر جامع تجهیزات 
الکتریکی کاوش T١١١ مخصوص تســت و عیب یابی 
محدوده وسیعی از تجهیزات مورداستفاده در پست های 
الکتریکی، صنایــع نفت و گاز و پلنت هــای صنعتی با 
قابلیت تولید جریــان ١٠٠ آمپر و ولتــاژ ۲۲٠٠ ولت 
اســت.  رله حفاظتی چندمنظــوره هوشــمند با نام 
۳١١HAFEZ-  یک دســتگاه هوشــمند است که 
کاربرد وسیعی در شبکه های توزیع و فوق توزیع و انتقال 
به جهت حفاظت و کنتــرل ادوات و تجهیزات دارد. دو 
تجهیز ذکر شــده جزو محصوالت با سطح فناوری باال 

هستند و در دسته کاالهای تحریمی قرار دارند.

شرکت دانش بنیان الکترونیکی سهند کیوان
اســتابالیزر ولتاژ و ترانس ایزوله دو محصول شــرکت 
دانــش بنیــان الکترونیکــی ســهند کیوان اســت. 

ســتابالیزر ولتاژ در تنظیم و تثبیت نوســانات ولتاژ و 
حفاظت های الکتریکــی کاربــرد دارد.  ترانس ایزوله 
این شــرکت نیز برای جلوگیری از خطرات ناشــی از 
برق گرفتگــی، صاعقــه و شــوک DC بــه صورت 
 مســتقل با تابلــو یا بــدون آن مــورد اســتفاده قرار

 می گیرد.

شرکت دانش بنیان امن گستر راسا مهر
یکی از مؤلفه های اصلی شــهر هوشــمند، روشــنایی 
هوشمند اســت. طراحی و ساخت سیســتم مدیریت 
یکپارچه هوشمندسازی روشنایی معابر اولین محصول 
دانش بنیان این شــرکت بــرای پاســخگویی به نیاز 
تمام ســازمان ها، ارگان های دولتــی و خصوصی برای 
مدیریت مصرف انرژی اســت. همچنین این شــرکت 
تمام تجهیــزات جانبی هوشمندســازی از جمله انواع 
درایوهای چراغ های LED  با قابلیت هوشمندسازی، 
سنســورهای حرکتی PIR و تایمرهــای دیجیتالی 
برنامه پذیر در کنار سیســتم های مدیریت یکپارچه را 
ارائه می کند. یکــی از ویژگی هــای اصلی محصوالت 
 این شــرکت دارا بودن پوشــش نانو بــا خاصیت خود

 تمیزشوندگی است.

شرکت دانش بنیان ایده پردازان ناظر اول 
کیفیت

جت پرینتر صنعتی محصول شرکت دانش بنیان ایده 
پردازان ناظر اول کیفیت است که در پاویون دانش بنیان 
نمایشگاه صنعتی برق ایران به بازدید کنندگان معرفی 
می شود. این محصول دستگاهی الکترونیکی مکانیکی 
اســت که کاربرد اصلی آن درج اطالعات متغیر مانند 
اطالعات صاحب حساب بر روی دسته چک طرح صیاد، 
بارکد و کیوآر متغیر و سایر اطالعات مهم است. این جت 
پرینتر از طیف وســیعی از فرمت های پرینت به صورت 
عدد، حرف، بارکد و لوگو پشــتیبانی می کند. ســامانه 
نرم افزاری این دستگاه، امکان کنترل و پایش لحظه ای 
فرایند چاپ را فراهم کرده اســت. دستگاه تولید کارت 
شــارژ اپراتورهای تلفن همراه، دستگاه شخصی سازی 
کارت های بانکی، دستگاه شخصی سازی تلفن همراه در 

سامانه همتا از کاربردهای جت پرینتر است.

شرکت دانش بنیان پارس سامان ایرانیان
گیاه برای فتوســنتز به نور احتیاج دارد. این شــرکت 
با شناســایی طیف هــای موردنیــاز گیاه برای رشــد 
LED هــای ســری Grow +را تولید کرده اســت. 
این محصول بــرای محیط هــای سرپوشــیده مانند 
گلخانه های صنعتی، منازل و آپارتمان ها برای پرورش 
 انواع گیاهان زینتی، دارویی، ســبزیجات، صیفی جات

 مناسب است.

در حالی تحلیل گران بین المللی از احتمال ترکیدن حباب 
بیت کوین در روزهای آینده خبر می دهند که دخالت  های 
غیرکارشناسی در بورس، مسیر خیلی از سرمایه گذاران 
تاالر شیشه ای را به بازار ارزهای دیجیتال منحرف کرده 

است.
فرار از چاله بازار بورس به چــاه »بیت کوین«!به گزارش 
صبحانه،روزهای پرنوســان بازار ســرمایه، دخالت های 
گاه وبی گاه سکانداران اقتصادی در بورس، قیمت گذاری 
دستوری سهام های لیدر و شاخص ســاز از سوی وزارت 
صمتی ها، کلی اظهارنظر و تصمیم  غیر کارشناســی در 
مقابل افزایش جذابیت سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها، 
زنگ هشدار دیگری را به صدا درآورده و آن احتمال خروج 
سرمایه ها از تاالر شیشــه ای و پیچیدن میلیاردها تومان 

نقدینگی، به سمت بیت کوین است.
این روزها در حالی بیت کوین بازار داغی را در دنیا پیدا کرده 
که خیلی از سرمایه گذاران در نقاط مختلف جهان، بخش 
زیادی از دارایی های خود را به ســمت این ارز دیجیتال 
برده اند و در این میان کم نیســتند ســهامداران ایرانی 
که به دلیل دخالت های مســئوالن در بورس، در مقابل 
روال غیرمنطقی و خسته کننده بازار سرمایه، بریده اند و 
در  اندیشه یک کوچ پر از ریسک دیگر هستند؛ کوچ از تاالر 
شیشه ای به سمت دنیای پر رمز و راز ارزهای دیجیتال یا 
رمز ارزها. روز گذشته در حالی که شاخص کل بورس یک 
دوشنبه پرنوسان دیگری را پشت سر گذاشت و با 5 هزار 
واحد افت دیگر، عقبگرد دیگری کــرد و به یک میلیون 

و ۳٠١ هزار واحدی رســید، خیلی از فعاالن بازار سرمایه 
در گفت وگوهای خود به خروج کلی سرمایه هایشــان از 
بورس اشاره می کردند؛ خروج از بازاری که روزی به دعوت 

مسئوالن در آن پا گذاشتند.
اما حاال ماه هاست که پای ضررهای هنگفت خود نشسته 
و صدایی از آن ها نمی شنوند. بازاری که اگر در گذشته با 
نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت ها یا روند خوب نمودارها، 
وارد آن می شــدی، مطابق پیش بینی های علمی نتیجه 
می گرفتی، امــا حاال دیگر به دلیل ســدی که جلوی آن 
گذاشته شده، بی تفاوت به همه اخبار خوب و تحلیل ها پیش 
می رود. علی، یکی از فعاالن سه یا چهار ساله بازار سرمایه، 
با اشاره به روند غیر طبیعی بورس و دخالت مسئوالن در 
بازاری که باید بر اساس عرضه و تقاضا و نه سرکوب قیمت 
پیش برود، به »همدلی«، گفت: »بورس دیگر جایی برای 
سرمایه گذاری نیست، توجه دولت به این بازار و حمایت های 
پوشالی مسئوالن از بورس، باعث شــده تا این بازار دیگر 
از روال طبیعی خود خارج شــود و تحلیل های بنیادی و 

تکنیکال نیز برعکس عمل کند«.
کم نیستند از این دست گالیه ها، گالیه هایی که همین 
دیروز هم در توئیتر و استوری های اینستاگرامی جا باز کرده 
بودند و بعد از اعتراض دو روز گذشته سهامداران بورس در 
مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار و بهارستان، دوباره از 
فضای مجازی، مطرح شدند. روزهای نفس گیر بورس برای 

سهامداران در حالی مطرح است که چند وقتی می شود که 
نگاه دنیا به بازار ارزهای دیجیتال گره خورده و اخبار داغی 
در زمینه رشد پر سر و صدای بیت کوین شنیده می شود. 
نگاهی به نمودار روز گذشته بلومبرگ، نشان می دهد که 
قیمت بیت کوین از اواخر سال گذشته میالدی تا به روزهای 
اخیر رکورد قابل توجهی را ثبت کرده است؛ چهار روز پیش، 
یعنی هشتم ژانویه بود که قیمت بیت کوین به ۴۲هزار دالر 
پا گذاشت، این رکورد در حالی ثبت شد که در آذر امسال 
قیمت بیت کوین در کانال ١8هزار دالری بود و در اواخر 
پاییز قله ۲۴ هزار دالر را هم فتح کرد.بعد از سال نو میالدی 
نیز قیمت بیت کوین به بیش از ۴٠ هزار واحد رسید. این 
رشدهای پی در پی در حالی بود که نرخ بیت کوین، سال 
۲٠۲٠ را در کانال ٧هزار دالر آغاز کرده بود و همه گیری 
کرونا باعث افت بهای آن شد به گونه ای که قیمت بیت کوین 
را طی چند روز به کمتر از ۴ هزار دالر رســاند، اما مجدد 
پس از چند ماه بازار با رشد قیمت همراه شد و تا کانال ١٠ 
هزار دالر خود را ترمیم کرد، اما هم اکنون این ارز مجازی 
به باالترین قیمت از سال ۲٠١٧ تا امروز رسیده است. اما 
این رشد غافلگیرکننده روز از دو روز گذشته گویا متوقف 
شده و دیروز کارشناسان و تحلیل گران بلومبرگ با اشاره 
به حباب قیمتی بیت کوین به سرمایه گذاران برای ورود 
به این بازار هشــدار می دادند.روز گذشته بود که قیمت 
هر واحد بیت کوین با افت ۶.۲درصدی به کانال ۳5هزار 

دالری رسید و نگرانی ها درباره ترکیدن حباب بیت کوین 
بیشتر و بیشتر شد. این هشدارها در حالی است که کمتر 
کارشناســی در حوزه ارزهای دیجیتال یا مســئولی در 
داخل کشــور درباره این نگرانی ها با سرمایه گذارانی که 
در بورس ضررهای هنگفتی را متحمل شده و همچنان 
درگیر تصمیمات سلیقه ای هستند، صحبت می کند. این 
در حالی است که در ماه های گذشته، با تمرکز مسئوالن 
به بورس برای دعوت هر چه بیشــتر مردم بــه این بازار، 
روزانه بیش از ۶٠هزار کد بورسی صادر می شد؛ حاال ماه ها 
گذشته، بورس کمتر رنگ سبز را به خود می بیند و گویا 
سرمایه گذارانی که پول های خود را در این بازار سوزانده اند 
به دنبال ورود به بازاری هستند که این روزها تحلیل گران 
بین المللی درباره حباب موجود در آن هشدار می دهند.
ناگفته نماند که حباب، پدیده ای در سرمایه گذاری است 
که از واکنش های احساســی سست افراد ناشی می شود. 
پدیده  حباب زمانی اتفاق می افتد که تقاضای بسیار باالی 
سهام از طرف سرمایه گذاران، باعث می شود قیمت سهام 
به سطحی فراتر از ارزش واقعی آن صعود کند که این ارزش 
واقعی باید توسط عملکرد شرکت مربوطه تعیین شود. مانند 
حباب صابونی که بچه ها دوست دارند آن را بزرگ و بزرگ تر 
کنند، به نظر می رسد که حباب قیمت در سرمایه گذاری 
هم پیوسته بزرگ و بزرگ تر می شود، اما چون این تغییر 
بنیانی ندارد، پس از مدتی سرانجام این حباب می ترکد! 
وقتی چنین شد، همه ی پولی که روی آن سرمایه گذاری 

شده بود نیز به طور ناگهانی ناپدید می شود.
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