
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: افراد هنگام مراجعه 
به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری 
فرد صادرکننده، از بانک بخواهند سایر حساب های انفرادی او در همان بانک 
را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حســاب ها، مبلغ کسری چک را 
برداشــت و چک را پاس کند. آمنه نادعلیزاده در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
مقررات مربوط به چک های جدید که از بیســتم دی ماه به صورت اختیاری 
برای متقاضیان صادر می شود و از ابتدای سال آینده همگانی می شود، اظهار 
داشت: نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید که از سال آینده توزیع 
می شود و در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد امکان پذیر خواهد بود 
 اما در حال حاضر نقل و انتقال چک ها، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت

 در سامانه صیاد نیست.
وی با بیان اینکه چک های کنونــی و موجود می تواننــد در وجه حامل نیز 
صادر شــوند، گفت: هر چند چک های کنونی امکان صــدور در وجه حامل 
را دارند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشــخص باشد 

و در ســامانه صیاد ثبت شــود.معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزید 
با تاکید بــر اینکه در حال حاضــر صادرکننــدگان و دریافت کنندگان چک 
می توانند فرآینــد ثبت، تایید و انتقال چک در ســامانه صیــاد را به صورت 
اختیاری انجام دهند، افزود: در حال حاضــر این امکان از طریق برنامک های 
 موبایلی ) اپلیکیشن ها( که فهرست آنها در »شاپرک« منتشر می شود، فراهم 

است.
 به مرور برنامک هــای دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسســات اعتباری 
)اینترنت بانک و همراه بانک( به این فهرســت اضافه می شوند.وی ادامه داد: 
با توجه به اختیاری بودن این اقدام، تمام چک ها مانند روال گذشــته  بدون 
 نیاز به ثبت در این سامانه در شــبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند

 شد.
نادعلیزاده تاکید کــرد: افراد هنگام مراجعه به شــعبه بــرای دریافت وجه 
چک در صورت کســری مبلــغ چک در حســاب جاری فــرد صادرکننده، 
از بانک بخواهند ســایر حســاب های انفرادی او در همان بانک را بررســی 

 کنــد و در صــورت موجــودی در آن حســاب هــا، مبلغ کســری چک
 را برداشــت و چک را پــاس کند.معــاون اداره نظام هــای پرداخت بانک 
مرکزی گفت: عــاوه بر امکان ثبــت، تایید و انتقال چک در ســامانه صیاد 
که در حــال حاضر به صــورت اختیــاری و از طریق برنامک هــای موبایلی 
حوزه پرداخت در دسترس مشــتریان بانکی  قرار گرفته، در این برنامک ها، 
امکان »اســتعام وضعیــت چک صیــادی« بــرای صادرکننــده چک و 
ذینفع آن هم فراهم اســت.وی افــزود: این امکان به اصن صورت اســت که 
صادرکننده، پیش از تایید ذینفــع و ذینفع تا قبل از تاییــد یا رد چک ثبت 
اولیه شــده، قادر به مشــاهده وضعیت و مندرجات چک ثبت اولیه شــده 
 در ســامانه صیاد با اســتفاده از شناســه صیادی برگ چک مذکور خواهد 

بود.
نادعلیــزاده تاکیــد کــرد: اجرایی شــدن قانــون جدید چــک و پس از 
الزامی شــدن ثبت چــک در ســامانه صیاد، دارنــدگان چک برگشــتی 
 رفع ســو اثــر نشــده نمی تواننــد در ســامانه صیــاد، چک جدیــد ثبت

 کنند. همچنین انتقــال چک های کنونی از طریق پشــت نویســی امکان 
پذیر اســت اما انتقــال چک های جدید که ســال آینده تحویل مشــتریان 
 بانکــی می شــود بایــد از طریق ثبــت انتقــال در ســامانه صیــاد انجام

 شود.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: افراد برای ثبت، 
تایید یا انتقال چک در ســامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی، حتما از 
 تلفن همراهی اســتفاده کنند که ســیم کارت آن به نام خودشان ثبت شده 

است.
وی ادامــه داد: صادرکننــدگان چــک دقــت کننــد زمانــی کــه برای 
دسترســی به ســامانه صیاد از برنامک های موبایلی اســتفاده می کنند در 
بخش احــراز هویت حتمــا باید مشــخصات کارت بانکــی را وارد کنند که 
دســته چک شــان را صادر کرده اســت امــا برای تاییــد یا انتقــال چک، 
 نیازی به همخــوان بودن مشــخصات کارت بانکــی با بانــک صادرکننده 

چک نیست.

رییس مرکز روابــط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
گفت: همزمــان بــا ۱۲ بهمن ماه، آغــاز دهه 
فجر انقاب اســامی، گام چهــارم پویش ملی 
 اطاع رســانی مبارزه بــا کرونا، اجــرا خواهد

 شد.
کیانوش جهانپور با اعام این مطلب افزود: این 
اقدام با هدف اقناع افکارعمومی، کمک به تغییر 
نگرش و نهایتــاً تغییر رفتار و جلب مشــارکت 
اجتماعی درگســتره ملی به عنوان بزرگترین 
کارزار فرهنگــی، اطــاع رســانی و تبلیغاتی 
خاورمیانه انجام خواهد شــد و امید می رود با 

این اقدام، شــاهد همراهی بیش از پیش مردم 
در عزم ملی برای غلبه بر کرونا باشیم و متناسب 
با انتظارات نظام ســامت و مدافعان سامت، 
علمیات وســیع و عمیقیبرای همراهی مردم به 
کار گرفته شــود.وی افزود: از آنجا که انجام این 
اقدام در گســتره و عمق وسیع ملی و با استفاده 
از همه ابزارها، رســانه هــا و روش های علمی 
و مدرن، بــدون همراهی نهادهایــی که تمایل 
دارند مســئولیت اجتماعی خــود را در این راه 
ایفاء کنند، مقدور نیست، امیدواریم تا همراهی 
 برندهای برتر و پیشــرو کشــور را در این مسیر

 داشته باشیم.

شــیائومی در پاســخ بــه تحریــم آمریــکا، 
در بیانیــه ای اعــام کــرد بــا ارتــش چین 
همکاری نمــی کنــد و تاکنــون در مناطقی 
 که فعالیت کــرده، مطیع قوانیــن محلی بوده

 است.
به گزارش اندروید آئوتوریتی، روز گذشته دولت 
دونالد ترامپ شــیائومی را تحریم و در فهرست 
شرکت هایی قرار دارد که با ارتش چین همکاری 

می کنند.
بر این اســاس تولید کننده موبایــل چینی با 
تحریم های ســختگیرانه ای مواجه خواهد شد 
که یکی از آنها ممنوعیت ســرمایه گذاری افراد 

آمریکایی است. عاوه بر آن شیائومی نمی تواند از 
سرویس ها و محصوالت آمریکایی استفاده کند.

در همین راستا شــیائومی با انتشــار بیانیه ای 
اعام کرد تاکنون در مناطقی که فعالیت کرده، 
 با قوانین و مقــررات محلی همخوانی داشــته

 اســت. همچنین این شــرکت تاکیــد کرد با 
 ارتــش چین همــکاری نــدارد و توســط آن

 کنترل نمی شود.
وزارت دفاع آمریــکا با انتشــار بیانیه ای اعام 
کرد ســرمایه گذاران آمریکایی تــا ۱۱ نوامبر 
 فرصت دارند ســهام خــود را در این شــرکت

 بفروشند.

قیمت نفت خام در معامات روز جمعه در حالی 
سقوط کرد که تشدید پاندمی کرونا در جهان و 
وضع قرنطینه جدید در چین آینده تقاضای نفت 

را در هاله ای از ابهام قرار داد.
به گزارش سی ان بی ســی، قیمت نفت خام در 
معامــات روز جمعه در حالی ســقوط کرد که 
تشدید پاندمی کرونا در جهان و وضع قرنطینه 
جدید در چین آینده تقاضای نفت را در هاله ای 

از ابهام قرار داد.
تــا ســاعت ۱۴:۱۴ به وقــت تهــران، قیمت 
پیش خرید هر بشــکه نفت خــام برنت دریای 
شــمال، بنچ مــارک بین المللی قیمــت نفت، 

۱.۵۶ درصــد یا ۸۸ ســنت ســقوط کــرد و 
بــه ۵۵.۵۴ دالر بازگشــت.قیمت پیش خرید 
هر بشــکه نفت خــام نیمه ســنگین تگزاس 
غــرب آمریــکا، دابلیوتــی آی، ۱.۳۴ درصــد 
 یا ۷۲ ســنت ســقوط کرد و بــه ۵۲.۸۵ دالر

 بازگشت.
روز جمعه چین اعام کرد کــه تعداد مبتایان 
جدید بــه ویــروس کرونــا در این کشــور به 
 باالتریــن رکــورد در ۱۰ مــاه اخیر رســیده

 است. 
چین حاال بیش از ۲۸ میلیون نفر را در قرنطینه 

قرار داده است.

شروع زمستان ســال جاری برای تهرانی ها همراه 
با هوای آلوده بود تا جایی که تا امروز برای شــهر 
تهران، ۱۳ روز وضعیت ناسالم و ۱۱ روز ناسالم برای 
گروه های حساس به ثبت رسیده است و بر اساس 
آمارهای موجود دی ماه ۹۹ را می توان آلوده ترین 
ماه از منظر آلودگی هوا در ۱۰ ســال گذشــته در 
شهر تهران دانست.به گزارش ایسنا، احمد طاهری 
- مدیر واحد ســنجش و نگهداری شرکت کنترل 
کیفیت هوا - درباره جزئیات این خبر گفت: در حالی 
به ۲۷ دی ماه ۹۹ رسیده ایم که در این ماه، بر اساس 
شــاخص کیفیت هوای گزارش شــده برای شهر 
تهران، ۱۳ روز در وضعیت ناسالم و ۱۱ روز ناسالم 
برای گروه های حساس به ثبت رسیده است. اگرچه 
تغییرات ایجاد شــده در نحوه محاسبه شاخص در 
سال جاری و سختگیرانه تر شدن حدود مجاز نیز در 
افزایش تعداد روزهای ناسالم نقش داشته اما حتی 
اگر با دستورالعمل و حدود مجاز سابق نیز شاخص 

کیفیت هوا در دی ماه سال ۹۹ را محاسبه کنیم، ۹ 
روز ناسالم و ۱۴ روز ناسالم برای گروه های حساس 
را نشان می دهد.او افزود: با توجه به آمار ارائه شده، 
دی ماه ۹۹ را می توان آلوده ترین ماه از منظر آلودگی 
هوا در ۱۰ سال گذشته در شــهر تهران دانست.بر 
اساس اطاعات ثبت شده شاخص کیفیت هوا، از 
دی ماه ۸۹ تا کنون هیچ گاه تعداد روزهای ناسالم 
در یک ماه به ۹ روز بر اساس دستورالعمل سابق و 
به ۱۵ روز بر اساس دســتورالعمل جدید نرسیده 
است. همچنین بر اســاس این اطاعات، آذر ۸۹ با 
۱۱ روز ناسالم وضعیت بدتری از دی ماه ۹۹ داشته 
اســت.طاهری بیان کرد: این شرایط در حالی رقم 
می خورد که به دلیل شــرایط ایجاد شــده توسط 
بیماری کرونا، الگوی حمل و نقل در شــهر تهران 
دستخوش تغییراتی شده که افزایش تردد ناوگان 
سواری در ســاعات مجاز تردد و عدم تردد ناوگان 
حمل و نقل در بازه ســاعتی ۲۱ تا ۴ صبح را شاهد 

هستیم که در ساعات روز افزایش انتشار را به همراه 
داشته است و شرایط جوی از جمله کاهش ارتفاع 
الیه مرزی، پایداری جوی و عدم وزش باد با سرعت 
قابل ماحظه، انباشــت آالینده مذکور در ســطح 
شــهر را به همراه داشته اســت.بر اساس گزارش 
روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
مدیر واحد ســنجش و نگهداری شــرکت کنترل 
کیفیت هوا با تاکید بر قابل قبــول بودن وضعیت 
هوای امــروز گفت: همچنین با توجــه به افزایش 
مصرف گاز در بخش های مسکونی، احتمال مصرف 
سوخت نامناســب با تولید آلودگی باال در صنایع 
مجاور شــهر تهران نیز به تشــدید سطح آلودگی 
در شهر تهران منجر شده اســت، اما خوشبختانه 
در روز جاری به علت وزش باد از شــدت آلودگی 
انباشت شده در شهر کاهش یافته و وضعیت هوا به 
 محدوده قابل قبول و شاخص برخط به ۷۳ رسیده

 است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اواخر این 
هفته یا اوایل هفته آینده امکان تغییر شــهر برای 
متقاضیان مسکن ملی فراهم می شود، گفت: پاسخ 
استعامات کسانی که در مرحله چهارم نام نویسی 

کردند، اواخر بهمن ماه اعام می شود.
محمود محمودزاده  اظهار کــرد: ثبت نام مرحله 
چهارم طرح اقدام ملی مسکن روز پنجشنبه )۲۵ 
بهمن ماه( به اتمام رسید و تا پایان بهمن ماه بعد از 
پاالیش نفرات بر اساس شروط پنجگانه، افراد واجد 

شرایط انتخاب می شوند.
وی افزود: کســانی در مراحل قبلی شهر مورد نظر 
خود را اشتباه انتخاب کرده بودند که امکان اصاح 
شهر را برایشان فراهم کردیم. از اواخر این هفته یا 
اوایل هفته آینده به این افراد پیامک داده می شود 
تا نسبت به تغییر شهر مدنظر خود اقدام کنند. البته 
این در صورتی است که افراد تمایل داشته باشند به 
چرخه برگردند. اگر کسانی انصراف دهند طبیعتا 

ظرفیت جدید ایجاد می شود و می توانیم به جای 
این افراد، برای نام نویسی نفرات جدید در مراحل 

بعدی تصمیم گیری کنیم.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه پیش بینی مــی کنیم فرآیند اصاح 
شهر مدنظر متقاضیان حدود ۱۵ روز طول بکشد، 
گفت: برای پروژه اقدام ملی مســکن در مناطقی 
به جز بافت های فرســوده ۳۰۰ هزار واحد در نظر 
گرفته شده و این در حالی اســت که حدود ۴۴۰ 
هزار نفر ظرفیت ســازی کرده ایم. در حال حاضر 
اگر در شــهری ظرفیت خالی ایجاد شــود مجددا 
ثبت نام انجام می شود. به طور کلی سیاست وزارت 
راه و شهرسازی این است که دائما نسبت به تولید 
مسکن برای متقاضیان واقعی اقدام شود.محمودزاده 
اظهار کرد: در حال حاضر تفاهم نامه برای احداث 
مسکن خبرنگاران و هنرمندان به امضا رسیده که 
از همیــن ظرفیتهای موجود اســت. تامین زمین 

برای پروژه اقدام ملی یکی از مهمترین بخشــهای 
کار اســت. ممکن اســت در مواردی زمین تامین 
شــود اما بعدا معارض پیدا کنــد و کارها متوقف 
 شــود. لذا باید در ایــن زمینه دقــت الزم را انجام 

دهیم.
وی با اشــاره به تامین زمین از طرف وزارت جهاد 
کشاورزی و ســازمان منابع طبیعی گفت: در نظر 
داریم زمینهای فاقد کاربری کشــاورزی و زیست 
محیطی کــه در محدوده شــهر و حریم شــهرها 
قرار دارد را به طــرح اقدام ملی مســکن بیاوریم. 
البته اشــتباهی در اطاع رســانی صورت گرفته 
بود که تصور می شــد این ها اراضی کشــاورزی، 
مرتع یا منابع طبیعی اســت امــا در حقیقت این 
زمین ها واجد ارزش نیســت. این اراضی در واقع 
با توجه بــه تغییر ماهیــت، تغییــر مالکیت پیدا 
 کرده و از منابــع طبیعی به ســازمان ملی زمین

 و مسکن اختصاص یافته است.
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موج  فروش  دالر 
آیا   ریزش  نرخ  ارز  ادامه  دارد؟

دالر  به کانال 22هزار تومان بازگشت

تقریبا دو ماه اســت که بازار مســکن به ثبات 
قیمت و رکود معامات رســیده و بررسی های 
غیررسمی نشــان می دهد نرخ افت ماهانه در 
تهــران از ۱.۱ درصد که در آذرمــاه رخ داد به 
۳.۵ درصد در دی ماه رسیده و در این شرایط، 
خریداران در انتظار افت بیشتر قیمتها هستند؛ 
هرچند بنا به گفته کارشناسان، تغییرات در بازار 
مسکن با توجه به ماهیت آن به کندی اتفاق می 
افتد.به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماههای 
اخیر به آرامش رسیده اســت. البته آرامشی از 
نوع رکود غیرتورمی. خرید و فروش در تهران با 
۲۵۵۵ فقره به حدود یک دهم روند نرمال بازار 
رسیده که به معنای قفل شدن معامات است. 

قیمتها نیز کاهش...

در هفته ای که گذشــت زلزله قیمت هــا در بازار 
ســکه و طا تحت تاثیر نرخ  ارز رخ داد و ســکه بار 
دیگر به کانــال ۱۰ میلیون تومان بازگشــت و هر 
گرم طا نیز بــا ۶۳هــزار تومان کاهــش، رکود 
جدیدی از خود برجا گذاشــت.بازار فلزات گرانبها، 
هفته هاست که دچار نوسان بوده و تصمیم گیری 
را برای ســرمایه گذاری های کان سخت تر کرده 
اســت، ریســک حضور در این بازار بــه باالترین 
و بیشــترین حد خود رســیده و هر نوسان جزئی 
 در نرخ ارز تاثیر فوری خود را در بازار ســکه و طا 
نمایان می کند.به گزارش خبرآناین، خوشبختانه 
بازار ارز نیز به سخنان رییس جمهور مبنی بر امکان 

کاهش قیمت دالر تا ۱۵ هزار تومان...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی:
نرخارزمتعادلمیشود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فشار ناشی 
از تحریم ها، به ویژه تشدید انتظارات در افزایش 
قیمت ارز موثر بوده اســت، گفت: انتظار می رود 
با فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به ســمت 
تعادل رود. عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی ایران طی یادداشتی در صفحه مجازی خود 
نوشت: این روزها در خصوص روند کاهشی نرخ ارز، 
بر اساس دیدگاه های سیاسی، تحلیل های مختلف 

ارائه و قضاوت های خاص می شود.
روند نرخ ارز، بر اســاس مبانی بنیادی بازار شکل 
می گیرد. بنابراین بر اساس آنچه طی دو سال و نیم 
گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، 
خصوصاً تشدید انتظارات در افزایش قیمت ارز مؤثر 
و تعیین کننده بوده است. بنابراین انتظار می رود با 
فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل 

و ارزش اقتصادی آن حرکت بکند.
همانگونه که ریاســت جمهوری تأکید کردند با 
دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی 
خود و نیز شرایط پیش رو، امکان مدیریت مؤثرتر 
در بازار ارز، در راستای اهداف کالن بانک مرکزی، 
فراهم می شــود. در این میان حفظ قدرت رقابت 
پذیری اقتصاد، به همــراه صیانت از ذخایر ارزی، 

برای بانک مرکزی اهمیت دوچندان دارد.
بانک مرکزی در طول دو سال و نیم گذشته تالش 
کرده اســت با برنامه و تدبیر، تحریم های دولت 
آمریکا را خنثی و در حد توان از سقوط بیش از حد 
ارزش پول ملی جلوگیری و دشمن را از رسیدن به 
هدف فروپاشی اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد تعادل 
در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی به کار می گیرد. 
انتظارم از فعالین سیاسی این است که رقابت های 
حزبی و جناحی خود را به تالش های بانک مرکزی 
برای بهبود شرایط اقتصاد و استفاده از فرصت های 
بین المللی برای خنثی سازی و کاهش تحریم و 

تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند.

خبر

کاهش حدود ۱۵۰۰ تومانی 
قیمــت دالر و ۲۰۰۰ هــزار 
تومانی یورو در هفته گذشته، 
کارشناسان بازار ارز را امیدوار 
کرد تا بازار ارز در هفته آتی با 
شکســتن مقاومت دالر در کانال ۲۳ هزار تومان، شاهد 
عقب نشینی تا کانال ۲۱ هزار تومان باشد. امیدی که این 
نگرانی وجود دارد تا تحوالت سیاسی مانع تحقق آن شود.

به گزارش ایرنا، بازگشــت دالر به کانال ۲۳ هزار تومان و 
یورو به کانال ۲۹ هزار تومانی در هفته ای که گذشت بیانگر 
تحوالت مهمی بودند در بازار ارز بود. این کاهش قیمت در 
حالی رخ داد که در هفته پیش از آن دالر توانسته بود به 
کانال ۲۶ هزار تومان ورود کند و یورو هم به آستانه ورود به 

کانال ۳۲ هزار تومانی رسیده بود.

کاهش شدید قیمت ارز در روزهای ابتدایی و 
پایانی هفته گذشته

در هفته ای که گذشــت بهــای دالر در در بــازار آزاد و 
صرافی های بانکی کار خود را در محدوده ۲۵ هزار و ۳۰۰ 
تا ۲۵ هزار و ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرد، اما فورا و در همان 
روز ابتدایی هفته به محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ هزار تومان 
کاهش یافت. محدوده ای که طی سه روز بعد بازار با افزایش 
نسبی تقاضا برای خرید، با مقاومت مواجه بود، اما مجددا 
از روز چهارشنبه روند کاهش قیمت ها به کار خود ادامه 
داد تا جایی که در آخرین معامالت روز پنجشنبه، دالر در 
صرافی های بانکی با بهای ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش 
رســید و در بازار آزاد هم در قیمت ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان 

معامله شد.
این روند برای یورو هم کمابیش مشابه بود. این ارز معتبر 
بین المللی ابتدای هفته را در صرافی های بانکی با قیمت 
فروش ۳۱ هزار و ۵۰ تومان آغاز کرد و در همان روز شنبه 
به بهای ۳۰ هزار و ۵۲۰ تومان رسید. اما در ادامه هفته در 
محدود ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان تــا ۳۰ هزار و ۳۵۰ تومان 
نوسان داشت، تا این که از روز چهارشنبه مجددا به روند 
نزولی قیمت تمایل نشان داد و در آخرین ساعات روز پنج 

شنبه به بهای ۲۹ هزار و ۲۵۰ تومان فروخته شد.
قیمت یورو در بازار آزاد نیز در طول این هفته کار خود را 
در قیمت ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان آغاز کرد و در پایان هفته 
با کاهش دو هــزار و ۱۰۰ تومانی به بهای ۲۸ هزار و ۷۰۰ 

تومان رسید.

در هفته ای که گذشت قیمت میانگین معامله حواله دالر 
در سامانه نیما هم از حداکثر قیمت ۲۵ هزار و ۴۲۰ تومان 
در روز شنبه به حداقل قیمت ۲۵ هزار و ۲۰ تومان در روز 
چهارشنبه رسید. در خصوص بهای میانگین حواله یورو 
در این ســامانه اما این نمودار متفاوت بود. یورو در بهای 
۳۱ هزار و ۳۶۰ تومان کار خود را در ابتداء هفته آغاز کرد و 
در روز دوشنبه به سقف ۳۱ هزار و ۳۸۰ تومان رسید و در 
روز سه شنبه شاهد رسیدن به کف قیمت ۳۰ هزار و ۹۳۰ 
تومان بود. روندی که روز چهارشنبه مجددا صعودی شد 
و یورو با بهای میانگین ۳۱ هزار و ۱۶۰ تومان در ســامانه 

نیما معامله شد.

انتظار تعیین سرنوشت بازار در کف حیاتی ۲۳ 
هزار و ۸۰۰ تومان

موج کاهش قیمت ارز در هفته ای که گذشت به نحوی بود 
که دالر در بازار آزاد و صرافی های بانکی شاهد کاهش یک 
هزار و ۴۵۰ تومانی بود. یورو نیز با کاهش یک هزار و ۸۰۰ 
تومانی بهای خود در صرافی های بانکی و دو هزار و ۱۰۰ 

تومانی در بازار آزاد مواجه بود.
از این موج که از روز چهارشــنبه هفته پیشین آغاز شد 
و با آغاز این هفته به اوج خود رســید، با عنوان موج دوم 
کاهش قیمت ها در شش ماه دوم ســال ۱۳۹۹ نام برده 
می شود. اتفاقی که گروهی از فعاالن بازار ارز معتقدند به 
صورت عمده در پی ناامیدی سفته بازان این بازار از موفقیت 

مقاومت ترامپ در برابر پیروزی جــو بایدن و رای نهایی 
کنگره آمریکا نشات می گیرد.

البتــه در آخرین روز هفته پیشــین، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشــتی اینستاگرامی 
پیش بینی کرده بود کــه بازار ارز روزهــای مثبتی را در 
پیش روی خود دارد. همتی این پیش بینی را با استناد به 
فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی، رشد صادرات 
نفت و فرآورده در ماه های اخیر و همچنین گشایش های 
آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی اعالم کرده 
بود. به هر ترتیب بازار ارز که در روزهای میانی این هفته در 
محدوده قیمتی ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی برای دالر از خود 
مقاومت نشان داد، در نهایت نتوانست امیدواری سفته بازان 
را برای موفقیت این مقاومت محقق کند و طی دو روز پایانی 
هفته با در هم شکسته شدن این مرز مقاومتی به سرعت 

وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد.
تحلیلگران فنی محدوده دوم مقاومت بازار را در کف قیمتی 
۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای دالر پیش بینی کرده اند. کف 
قیمتی که در موج اول کاهش قیمت ها در اواخر آبان ماه نیز 
بازار ارز آن را تجربه کرد، اما موفق به شکست آن نشد و پس 
از مصوبه مجلس در خصوص خروج از برجام، با صعودی 
شدن نمودارها مواجه شد و به سرعت قیمت دالر تا کانال 

۲۶ هزار تومان هم افزایش یافت.
در این شرایط کارشناســان به صورت عمده با استناد به 
دالیلی همچون تعیین تکلیف نهایــی نتیجه انتخابات 

آمریکا، افزایش نرخ بهــره بین بانکی طی ماه های اخیر و 
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بر این باورند 
که انتظارات تورمی در کشــور کاهش محسوس داشته 
و می توان به شکسته شــدن کف قیمتی ۲۳ هزار و ۸۰۰ 
تومان نیز امیدوار بود. اتفاقی که انتظار می رود در صورت 
رخ دادن، باعث شود تا قیمت دالر حتی تا محدوده ۲۲ و ۲۱ 

هزار تومان هم عقب نشینی کند.
بنابراین انتظار این کارشناســان آن اســت که در هفته 
آینده، تعیین کننده روند بازار ارز در میان مدت پیش رو 
باشد. اگر بازار بتواند در این هفته از کف حیاتی ۲۳ هزار و 
۸۰۰ تومان هم پایین بیاید، باید انتظار تداوم موج کاهشی 
را داشت، اما در غیر این صورت احتمال می رود تا بازار باری 
دیگر در محدوده های قیمتی فعلی توقف کرده و در انتظار 

تحوالت آتی بماند.

رقابت های سیاسی، بزرگترین عامل تخریب 
بازار ارز

مهم ترین عواملی که کارشناسان بازار ارز برای عدم تداوم 
این روند کاهشــی ذکر می کنند، به تحوالت سیاســی 
مربوط اســت. روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا 
و عدم تحقق پیش بینی کاهش تحریم ها و بازگشــت به 
برجام توسط این دولت، یکی از مهمترین اتفاقاتی است 
که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند روند کاهش 
قیمت ها را متوقف کند و حتی بازار را با موج افزایشی هم 
همراه سازد. به هر ترتیب حسن روحانی، رئیس جمهوری، 
در هفته ای که گذشت، قیمت های موجود در بازار ارز را 
غیرواقعی دانست و اعالم کرد در صورت موفقیت دولت در 
بازگرداندند منابع ارزی بلوکه شده در بانک های خارجی، 
پیش بینی دولت برای برای بازار ارز رســیدن قیمت دالر 
به محدوده ۱۵ و ۱۶ هزار تومان است. سخنانی که نشان 
دهنده عزم دولت برای تداوم این روند کاهشــی اســت. 
هرچند رقبای سیاسی دولت در داخل کشور این موج دوم 
کاهش قیمت ها را خوش بینانه تفسیر نکرده و با در میان 
کشیدن موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، 
انگیزه های سیاسی را عامل چنین اتفاق مثبتی اعالم کرده 
اند. تحلیل هایی که نتیجه اولیه آن بر هم خوردن آرامش 

بازار خواهد بود.
هرچند مشاهدات عینی از سطح بازار ارز در روزهای گذشته 
نشان می دهد، فعاالن بازار ارز انگیزه ای برای خرید ندارند، 
اما کارشناســان همچنان این نگرانی را دارند که مسائل 
سیاســی، باز هم باعث بر هم خوردن آرامش ایجاد شده 

در این بازار بشود.

آیاریزشنرخارزادامهدارد؟

موج  فروش  دالر

رئیس جمهور در جلسه ستاد کرونا؛
اجرایفازاولواکسیناســیون

کروناتاآخرامسال
رییس جمهوری اعالم کرد: به دلیل شرایطی که 
داریم با یک وضعیت خاصی راهپیمایی ۲۲ بهمن 
برگزار خواهد شد و بیشتر نمادین خواهد بود و به 

صورت خودرویی یا موتوری برگزار می شود.
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
اشاره به برخی نگرانی ها از سوی مقامهای بهداشتی 
و درمانی کشور از لغو برخی محدودیت ها و شروع  
بازگشایی ها گفت: این اظهارنگرانی ها با توجه به 
نگرانی های موجود از جهش های ویروس کرونا،  
فصل سرما و در نتیجه بسته شدن فضاها و وارونگی 
هوا، کامال به حق اســت و باید دستورالعمل های 
بهداشتی بیش از پیش به طور دقیق مراعات شوند.
رییس جمهور  همچنین موضوع مراسم ۲۲ بهمن 
را یکی از محورهای بحث در این جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا ذکر کرد و گفت: به دلیل شــرایط 
خاصی که داریم این مراسم امسال باید عمدتا به 
صورت نمادین خودرویی و موتوری برگزار شود تا 
هم برگزاری مراسم را داشته باشیم و هم به گونه ای 

نباشد که مشکلی برای مردم اتفاق بیافتد.
روحانی با تاکید بر اینکه در شرایط شیوع کرونا، 
حفظ حیات خودمان و مــردم، بر همگان واجب 
است، گفت: بازگشایی ها بویژه در مسایل فرهنگی 
و مذهبی می توانــد انجام گیرد بشــرط اینکه  
صددرصد دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود.
رییس جمهور با ابراز خرسندی از شیب کاهشی 
متناسب روند ابتال و فوتی های ناشی از کرونا، افزود: 
اگر چه فوت حتی یک نفر بــه دلیل ابتال به کرونا 
هم زیاد است، اما کاهش چشمگیر موارد فوتی و 
رسیدن آن به عدد ۲ رقمی که نتیجه تالش های 
کادر درمان و رعایت مطلوب دســتورالعمل های 
بهداشتی از سوی مردم است، باعث خوشحالی و 
گواه این نکته است که رعایت نکات بهداشتی بیش 

از هر کس به نفع خود مردم است.
رییس جمهور با اشــاره به وضعیــت قابل قبول 
رعایت پروتکل ها از سوی مشاغل و کسب و کارها و 
نیز کاهش حضور کارکنان ادارات، گفت: ۲ عرصه 
دیگر فعالیت های اجتماعی یعنی امور فرهنگی و 
مذهبی و اجتماعات و ترددها نیز هستند که هرگونه 
غفلت از رعایت پروتکل های بهداشتی در آنها مایه 
نگرانی بوده و می تواند باعث شیوع موج چهارم ابتال 
به کرونا شود و اظهار نگرانی هایی که از جمله در 
همین جلسه ابراز شدند، کاماًل به حق و منطقی 
هســتند و اگر دســتورالعمل ها در این عرصه ها 
رعایت نشــوند، مجبور به اعمال محدودیت های 

شدیدتر هستیم.
روحانی با اشاره به اظهار نگرانی مسئوالن بهداشتی 
از نوع جهش یافته ویروس کرونــا، تصریح کرد: 
نوع جهــش یافته ویروس کرونا هــم می تواند از 
کشــورهای خارجی وارد کشور شود و هم خدای 
ناکرده امــکان جهش ویروس در داخل کشــور 
وجود دارد. امروز شاهد آن هستیم که کشورهای 
اروپایــی و برخی دیگر از کشــورها متحمل چه 
 حجمی از گرفتاری ناشــی از نــوع جهش یافته 

ویروس هستند.
رییس جمهور با ابراز تأسف نسبت به شدت یافتن 
شــیوع و قربانی گرفتن بیماری کرونا در برخی 
کشورهای غربی، خاطر نشان کرد: در فصل زمستان 
سرمای هوا و شدت یافتن آلودگی و وارونگی هوا که 
معموالً در این فصل رخ می دهد، عامل مضاعفی 
برای نگرانی درباره شدت یافتن شیوع بیماری است 
و لذا مراعات دستورالعمل های بهداشتی، ضرورت 

مضاعفی می یابد.
روحانــی با تأکیــد دوبــاره بر اینکــه ضرورت 
دارد مجالــس ســوگواری بــا رعایــت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود، گفت: در 
جلسه امروز تصمیم گرفته شد که مراسم ۲۲ بهمن 

امسال نیز به صورت نمادین برگزار شود.
رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در جلســه 
امروز بحث مفصلی در مورد واکســن داشتیم که 
توضیحات آن مفصاًل از سوی مسئوالن مربوطه 
ارایه خواهد شد، اظهار داشت: همه تالش ما این 
است که واکسیناســیون با اولویت کادر درمانی 
و افراد دارای شــرایط پرخطر در همین ماه های 
باقیمانده در سال ۹۹ آغاز شــود و در سال آینده 
نیز واکسن ساخت مشــترک ایران و یک کشور 
خارجی و واکسن دیگری که توسط متخصصان 
داخلی تولید شده است، واکسیناسیون به شکل 

گسترده تر انجام شود.
روحانی بار دیگر تأکید کرد که آغاز واکسیناسیون و 
حتی واکسیناسیون سراسری به معنای رفع کامل 
نگرانی ها نیست و باید تا زمانی که از ریشه کن شدن 
بیماری اطمینان حاصل شود دستورالعمل های 
 بهداشــتی کماکان بــا قوت و به صــورت کامل 

اجرا شوند.

خبر

در هفته ای که گذشت زلزله قیمت ها در بازار سکه و طال تحت تاثیر نرخ  
ارز رخ داد و سکه بار دیگر به کانال ۱۰ میلیون تومان بازگشت و هر گرم 

طال نیز با ۶۳هزار تومان کاهش، رکود جدیدی از خود برجا گذاشت.
بازار فلزات گرانبها، هفته هاســت که دچار نوســان بــوده و تصمیم 
گیری را برای ســرمایه گذاری های کالن ســخت تر کرده اســت، 
ریسک حضور در این بازار به باالترین و بیشــترین حد خود رسیده 
 و هر نوســان جزئی در نرخ ارز تاثیر فوری خود را در بازار سکه و طال 

نمایان می کند.
به گزارش خبرآنالین، خوشبختانه بازار ارز نیز به سخنان رییس جمهور 
مبنی بر امکان کاهش قیمت دالر تا ۱۵ هزار تومان واکنش نشان داده و 

کاهش نرخ ها هرچند جزئی، در حال ثبت شدن است.
همچنین وقوع اتفاقات سیاسی بین المللی به ویژه در ایاالت متحده 
سبب ریزش نرخ انس جهانی شده که این مساله نیز تاثیر مستقیمی 

بر روی نرخ ارز و سکه و طال در بازارهای داخلی بر جا گذاشته است.
البته به نظر می رسد با آغاز به کار دولت بایدن، بازارهای جهانی و داخلی 
به این مساله واکنش نشان داده و نرخ ها در بازارهای مالی تا حدودی 
تعدیل شود و در روزهای آینده بازار ســکه و طال نیز شاهد نوسانات 

بیشتر نرخ ها باشد.
برای اطالع بیشتر از وضعیت بازار فلزات گرانبها به سراغ محمد کشتی 
آرای، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران رفتیم و با وی در کافه خبر 

به گفت و گو پرداختیم.

تاثیر انس جهانی و نرخ ارز بر قیمت سکه و طال
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: این روزها قیمت طال در 

بازار داخلی تحت تاثیر انس جهانی قرار گرفته است.
محمد کشتی آرای افزود: انس جهانی این روزها متأثر از اتفاقات سیاسی 
آمریکا قرار گرفته به طوری که در هفته ای که گذشت شاهد نوسان 

فراوانی در قیمت انس جهانی بودیم.
وی تصریح کرد: در هفته ای که گذشت هر انس تا ۱۸۶۵ دالر افزایش 

یافت اما امروز با کاهش ۹ دالر به نسبت اول هفته، انس جهانی به ۱۸۴۲ 
دالر رسیده است.

وی تاکید کرد: نرخ ارز یکی از عوامل و شاخص های تعیین کننده قیمت 
طال و سکه در بازار داخلی است در حالی که در اول هفته دالر در کانال 
۲۵ هزار تومان بود امروز تا ۲۳هــزار و ۹۵۰ تومان نیز کاهش یافت و 

اکنون در کانال ۲۴ هزار تومان قرار دارد.
با افت تقاضا و درخواســت خرید زیورآالت طال مواجــه بودیم و بازار 

همچنان در رکود به سر می برد

کاهش چشمگیر نرخ ها در بازار سکه وطال
این فعال بازار طال و جواهر گفت: کاهش نرخ ارز سبب شد تا قیمت سکه 
و طال در یک هفته اخیر روند نزولی طی کند و با کاهش روزانه قیمت 
سکه و طال ، انگیزه خرید و داد و ســتدها کاهش یافته است و به طور 
متوسط قیمت سکه طرح قدیم با حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش امروز 
به ۱۰ میلیون و ۶۰۰هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید با ۵۰۰ هزار 
تومان کاهش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید ، نیم سکه ۱۰۰ 
هزار تومان کاهش به ۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ، ربع سکه با ۱۰۰هزار 
تومان به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه های یک گرمی با ۲۰ هزار 

تومان کاهش به ۲میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید.
وی ادامه داد: هر مثقال طال به مبنــای قیمت طال با حدود ۲۷۰هزار 
تومان کاهش به ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

نیز با ۶۳ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید.
برخی همکاران ما ترجیح می دهند سود یک تا ۲ درصد بگیرند و به 
حداقل سود قانع باشند که  از نظر قانونی منعی برای این کار وجود ندارد

رکود ادامه دار بازار مصنوعات طال
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره وضعیت فعلی بازار از نظر 
میزان داد و ستدها و رونق بازار با توجه به ریزش قیمت ها توضیح داد: 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی بازار سکه و طال، مناسبت های مذهبی 

است و باید توجه داشت هفته ای که گذشت در ایام فاطمیه بودیم و به 
صورت طبیعی در این ایام بسیاری از مراسم ها برگزار نمی شود بنابراین 
با افت تقاضا و درخواســت خرید زیورآالت طال مواجــه بودیم و بازار 

همچنان در رکود به سر می برد.

تاثیر گفته های رییس جمهور در مورد نرخ ارز بر بازار طال
وی درباره اظهارات رییس جمهور مبنی بر احتمال کاهش نرخ ارز تا ۱۵ 
هزار تومان و تاثیر آن بر بازار سکه و طال گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار بر 
روی کاهش نرخ ارز، صحبت های اخیر رییس جمهور در مورد نرخ ارز و 
برگشت آن به کانال ۱۵ هزار تومان بود؛ این عامل سبب شده از دیروز تا 
امروز حدود ۱۰۰۰ تومان از نرخ دالر ریزش داشته باشد. طبیعی است 
که اگر قیمت دالر کاهش یابد،  در بازار سکه و طال نیز شاهد پایین آمدن 
قیمت ها باشــیم البته نمی توان رقم دقیقی از میزان کاهش را پیش 
بینی کرد و باید دید اگر دالر به کانال ۱۵هزار تومان بازگردد، نرخ انس 
جهانی چقدر است و با احتساب قیمت جهانی و نرخ ارز می توان نسبت 

به ارزش گذاری سکه و طال اقدام کرد.

وضعیت بازار سکه و طال در روزهای آتی
کشــتی آرای بیان کرد: با توجه به عواملی که ذکر شــد و همچنین 
قیمت های امروز بازار باید گفت به نظر می رســد که با روند کاهش 
نرخ ارز، بازهم شاهد کاهش قیمت سکه و طال در بازار داخلی باشیم 
البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار این وضعیت را حفظ خواهد کرد 
و روزهای آینده با کاهش نرخ ارز، نزول قیمت ها در بازار سکه و طال را 

شاهد خواهیم بود.
به دلیل افزایش نرخ طال، چندی است شاهد افزایش خرید و فروش 

زیورآالت نقره و مسی در بازار هستیم

افزایش میزان تبلیغات فروش طالی قسطی در دنیای مجازی
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره این مساله که این روزها 

خرید و فروش طال به صورت قسطی در دنیای مجازی رواج یافته، بیان 
کرد: خرید و فروش طالی به صورت قسطی قبل از اینکه وارد فضای 
مجازی در بازار مرســوم بوده است؛ کسانی که طال به صورت قسطی 
خریداری می کنند به صورت طبیعی مبالغ زیادی را بابت مابه التفاوت 
نقدی و قسطی بودن طال باید پرداخت کنند که زیانی است که خریدار 
متحمل می شود و در نهایت تصمیم گیرنده خریدار و مصرف کننده 

است که آیا حاضر است این هزینه را بپردازد یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کسی که طالی قسطی خریداری می 
کند باید به نرخ همان روزی که خرید را انجام داده اقساط را بپردازد یا به 
نرخ روز، توضیح داد: این مساله به توافق میان فروشنده و خریدار دارد 
به این صورت که خرید را با یک مبلغ معینی، قطعی می کنند و یا اینکه 
به نرخ همان روز تسویه خواهند کرد البته باید توجه داشت نوع داد و 

ستدها متغیر است.
کشتی آرای درباره ارائه تخفیف های فراوان ، کم کردن سودها و اجرت 
ساخت از سوی طالفروش ها بیان کرد: گاهی اوقات برخی از واحدهای 
صنفی به دلیل نیاز به نقدینگی ممکن است دست به چنین کاری بزنند 
که تصمیمی کامال شخصی است و همکاران صنفی ما مختار هستند 
حداکثر ۷درصد سود بگیرند و در این میان ممکن است برخی ترجیح 
دهند سود یک تا ۲ درصد بگیرند و با حداقل سود قانع باشند که از نظر 

قانونی منعی برای این کار وجود ندارد.

رونق بازار زیورآالت نقره و مسی
کشتی آرای درباره برخی اظهارنظرها در مورد جایگزینی زیورآالت نقره 
و مسی به جای طال عنوان کرد: این مساله چند سالی است که اتفاق 
افتاده و به دلیل افزایش نرخ طال، چندی است شاهد افزایش خرید و 

فروش زیورآالت نقره و مسی در بازار هستیم .
وی تاکید کرد: یکی از مسائل که باعث کاهش تقاضا در بازار زیورآالت 
شده، افزایش قیمت طالست به طور طبیعی اگر قیمت طال کاهش یابد 

می تواند در رونق بازار موثر باشد.

پیشبینییکفعالصنفیدربارهوضعیتبازار

رکود ادامه دار بازار مصنوعات طال
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موجوی کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به همراه کاالی موجود در ۳۲ 
شناور  به ۵.۶ میلیون تن رسیده است.

به گزارش ایسنا، در آبان ماه سال جاری و طی مصوبات ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با رفع موانع اصلی در ترخیص کاالهای دپو شده که در 
اهم آن مسایل ارزی قرار داشت، ترخیص کاالهای دپو شده تسهیل و از 

۱۸ آبان ماه در دستور کار قرار گرفت.  
پیگیری آخرین وضعیت موجودی کاالها در گمــرک و بنادر به ویژه 
کاالهای اساسی با توضیحاتی از سوی مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی 

و امور گمرکی گمرک ایران - به ایسنا همراه بود.
طبق گزارش معاون فنی گمرک ایران تا ۲۴ دی ماه، مجموع کاالهای 
غیر کانتینری موجود در گمرک و بنادر به بیش از ۷.۴ میلیون تن می 
رسد که از این میزان حدود ۴.۲ میلیون تن مربوط به کاالهای اساسی 

اســت. همچنین موجودی کاالهای کانتینری کــه ۹۰ درصد آن را 
 TEU ،۵۷۸ کانتینرهای پر وارداتی تشــکیل می دهد به ۸۵ هزار و

می رسد.  

۱.۴ میلیون تن کاالی اساسی در شناورها
اما در رابطه با میزان کاالهای اساسی، حدود چهار میلیون و ۲۲۹ هزار تن 
در بنادر موجود است که باید به آن ۳۲ شناور حامل این کاالها که در حال 

تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند را نیز اضافه کرد.
این در حالی است که ۱۷ شناور تا تاریخ مورد بررسی کنار اسکله و در 
حال تخلیه هستند که موجودی آن به بیش از ۶۴۲ هزار تن می رسد و 
حاوی جو، ذرت، روغن، دانه های روغنی و ســویا  است. همچنین ۱۵ 
شــناور در لنگرگاه منتظر تخلیه بوده که موجودی آن شامل حبوبات 

 و ذرت، کنجاله ســویا و دانه هــای روغنی به بیــش از ۷۳۴ هزار تن 
می رسد.  

بر ایناساس حدود ۱.۴ میلیون تن کاالی اساسی در شناورهای حامل 
کاالهای اساســی وجود دارد که به همراه موجودی ۴.۲ میلیون تنی، 
مجموع کاالهای موجود در گمرکات و بنادر  بــه بیش از ۵.۶ میلیون 

تن می رسد.  

چقدر از کدام کاال در بنادر است؟
اما آن چه که در موجودی ۴.۲ میلیون تنی کاالهای اساسی اکنون در 
گمرکات و بنادر کشور وجود دارد نشان می دهد که ذرت با ۲.۴ میلیون 
تن بیشترین حجم را داراست، همچنین موجودی گندم ۱۵۰.۵ هزار 
تن، جو ۲۷۱.۱ هزار تن، سویا ۵۰۸.۵ هزار تن، برنج ۹۱.۴ هزار تن، شکر 

۱۰۴.۷ هزار تن، روغن خام ۴۰۲ هزار تــن و دانه های روغنی ۲۵۱.۴ 
هزار تن است.

جزئیات موجودی کاال در ۱۱ بندر 
گزارش اعالمی معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که از موجودی 
۴.۲ میلیون تنی کاالهای اساســی موجود در گمرکات و بنادر کشور، 
بیشترین میزان مربوط به بندر امام خمینی با ۳.۱  میلیون تن و بعد از 
آن بندر شهیدرجایی بندرعباس با ۳۶۰.۳ هزار تن و امیرآباد با ۳۱۳.۱ 

هزار تن است.  
 در سایر بنادر نیز در بندر انزلی ۱۳۰.۵ هزار تن، نوشهر ۱۳۹.۹ هزار تن، 
چابهار ۷۵.۵ هزار تن، بوشهر ۵۱ تن، باهنر ۳۸۲ تن، فریدونکنار ۱۶.۲ 

هزار تن، بندر لنگه ۱.۶ هزار تن و آستارا ۱۰.۴ هزار تن است.  

جزئیاتکاالهایدپوشده

موجودی کاالی اساسی به ٥.٦ میلیون تن رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۷ دی ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۹ 
دالر و ۱۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۹ هزار و ۹۶۸ تومان است.
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تقریبا دو ماه است که بازار 
مســکن به ثبات قیمت و 
رکود معامالت رســیده و 
بررســی های غیررسمی 
نشــان می دهد نرخ افت 
ماهانه در تهران از ۱.۱ درصد که در آذرماه رخ داد 
به ۳.۵ درصد در دی ماه رســیده و در این شرایط، 
خریداران در انتظار افت بیشــتر قیمتها هستند؛ 
هرچند بنا به گفته کارشناســان، تغییرات در بازار 
مســکن با توجه به ماهیت آن به کندی اتفاق می 

افتد.
به گزارش ایسنا، بازار مســکن در ماههای اخیر به 
آرامش رســیده است. البته آرامشــی از نوع رکود 
غیرتورمی. خرید و فروش در تهران با ۲۵۵۵ فقره به 
حدود یک دهم روند نرمال بازار رسیده که به معنای 
قفل شدن معامالت است. قیمتها نیز کاهش یافته 
است. از ۱۵ آبان ماه تا ۲۱ دی ماه بر اساس نرخهای 
ثبت شده در آگهی های ملکی قیمتهای پیشنهادی 
در تهران حدود ۲۲ درصد و نرخ رشد قطعی ماهانه 
بر اساس اعالم بانک مرکزی در آذرماه یک درصد 
کاهش یافت. شــنیده ها حاکی از آن است که نرخ 
افت ماهانه قیمت در ۲۰ روز ابتدای دی ماه نیز ۳.۵ 

درصد شده است.
کارشناسان عواملی همچون ثبات نرخ ارز، انتظارات 
کاهشــی، عدم توانایی متقاضیــان واقعی، تعلیق 
معامالت ســفته بازانه و تاثیرپذیــری از تحوالت 
سیاســی را در رکود بازار مســکن موثر می دانند. 
وزیر راه و شهرسازی گفته که چند ماهی است بازار 
مسکن به آرامش رسیده و اجازه ورود سرمایه های 
سرگردان به این بازار را نمی دهیم. محمد اسالمی 
همچنین با درج قیمت در آگهی های سایتها که از 
سه روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت انجام شده 
مخالف است و گفته که از دادستانی خواستیم تا از 

این اقدام جلوگیری کند.

ثبات نسبی در بازار مسکن در شرایطی حاکم شده 
که اغلب کارشناسان معتقدند این روند دست کم تا 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران ادامه خواهد 
داشت. مصطفی قلی خســروی  - رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک - می گوید که بعضی فروشندگان 
مسکن، متری ۱۰ میلیون تومان تخفیف می دهند 

و کسی نمی خرد.
طرف تقاضا انتظار کاهش قیمت مســکن را دارد و 
این در حالی است که بازار مصالح ساختمانی طی 
یک سال اخیر روند صعودی داشته است. با اینکه 
ساخت و ساز در کل کشور طی نیمه اول امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، 
به نظر می رسد شروع پروژه اقدام ملی در آمار رشد 
پروانه های ساختمانی موثر بوده است؛ چرا که در 
شهر تهران طی نیمه اول امسال، صدور پروانه های 
ساختمانی ۱۴ درصد نسبت به شش ماهه ابتدایی 

سال گذشته کاهش نشان می دهد.
این نگرانی وجود دارد کــه افزایش قیمت مصالح 
ســاختمانی در قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار 
باشــد. بنا به گفته ســازندگان، قیمت میلگرد از 
کیلویی ۴۲۰۰ تومان طی یک سال گذشته به ۱۴ تا 
۱۵ هزار تومان رسیده و سیمان هم از هر پاکت ۱۰ 
هزار تومان به ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان و بعضا ۳۱ هزار 

تومان رسیده است.

وام بانکی بی تاثیر است
به هر ترتیب بازار مسکن به سد رکود برخورد کرده 
و وامهای بانکی هم کمکی به این کسادی نمی کند. 
با تسهیالت ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن یکم که از 
طریق پس انداز یک ساله به زوجین تهرانی پرداخت 
می شد دیگر فقط می توان حدود شش متر خانه در 
تهران خریداری کرد. هرچند سپرده گذاری جدید 
برای دریافت این وام از حدود یک ماه قبل توســط 
سیستم بانکی متوقف شده اســت. روز گذشته هم 
بانک مسکن در آستانه سالروز تاسیس بانک و دهه 
مبارک فجر با هدف تقویت قدرت خرید متقاضیان، 
طرحی را به تصویب رساند که متقاضیان خرید خانه 

بتوانند نیمی از وام  ۲۰۰ میلیون تومانی اوراق را با 
خرید تسه و نیمی دیگر را بدون خرید اوراق دریافت 
و وام را پنج ساله تسویه کنند؛ در حالی که طبق طرح 
قبلی با مدت بازپرداخت ۱۲ ســاله، اقساط ماهیانه 
حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومــان بود و طبیعتا 

اقساط وام جدید به حدود دو برابر آن می رسد.
ســقف تســهیالت اوراق گواهی حق تقدم برای 
زوجین در تهــران ۲۰۰ میلیون تومان اســت که 
با وام جعاله به ۲۴۰ میلیون تومان می رســد. در 
مراکز اســتان ها و شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت ۱۶۰ میلیون تومان و برای ســایر شهرها 
۱۲۰ میلیون تومان است. متقاضیان این تسهیالت 
در بازه زمانی ذکر شده می توانند تا ۵۰ درصد مبلغ 
تسهیالت تا سقف مشــخص را از محل تسهیالت 

بدون سپرده دریافت کنند.

بازار مسکن تغییر جهت داده است
مهدی روانشادنیا - کارشناس بازار مسکن - با اشاره 
به افت ۱.۱ درصدی ماهانه قیمت مســکن شــهر 
تهران در آذرماه گفت: اگر چه این کاهش در برابر 
افزایش های ماهانه بیش از ۱۰ درصد قابل مالحظه 
نیست اما نمادی از تغییر جهت بازار از افزایش لجام 

گسیخته به دوره ثبات نسبی است.
وی بیان کرد: به نوعی پیــش بینی های آبان و آذر 
محقق شده و به نظر می رسد قیمت ها وارد مرحله 
نوسانات کوچک و تثبیت و جا ماندن از تورم عمومی 
شده و حداقل تا شش ماه دیگر با چنین بازاری روبرو 

خواهیم بود.
روانشــادنیا اظهار امیدواری کرد با تسهیل فرایند 
صدور پروانه ســاختمان، بهبود فضای کســب و 
کار صنعت ســاختمان، حمایت دولت و تغییر در 
رویکردها از کاهش بیش از این ســاخت و عرضه 

مسکن و التهاب بعدی بازار جلوگیری شود.
با این وجود بیت اهلل ستاریان - کارشناس اقتصاد 
- بیان می کند: معتقد نیســتم که بازار  مســکنـ 
مسکن در مســیر رکود قرار گرفته چراکه همواره 
طی ۵۰ سال اخیر با کسری مســکن مواجه بوده 

ایم. این که بعضی از مسئوالن نیز عنوان می کنند 
قیمت مسکن حباب دارد را قبول ندارم. آخر این چه 

حبابی است که ۵۰ سال تخلیه نشده است؟
ستاریان با بیان این که در میان مدت و بلند مدت 
نمی توان انتظار کاهش و حتی ثبات قیمت مسکن 
را داشــت تاکید کرد: معتقدم تغییر و تحوالتی در 
سطح بین الملل ایجاد شده که در آینده اقتصاد ایران 
به یکی از اقتصادهای مهم دنیا تبدیل می شود. باید 
برای زیرساخت های این توسعه، بخصوص در بخش 

مسکن چاره اندیشی شود.

سایه تورم ساختاری بر بازار ملک
همچنین مهدی ســلطان محمدی - فعال حوزه 
ساخت و ســاز - با بیان اینکه روند کاهشی قیمتها 
ابتدا به شــکل افت معامالت بروز می کند که هم 
اکنون شاهد آن هستیم گفت: در کوتاه مدت قیمت 
مسکن کاهش می یابد اما ســایه تورم ساختاری 
ناشی از سیاستهای غلط پولی و مالی همچنان در 
میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را تهدید می 

کند؛ حتی می بینیم در الیحه بودجه ۱۴۰۰ قبل از 
اینکه درآمدهای نفتی باال برد برای هزینه کردن آن 
برنامه ریزی می کنند که ادامه این رویکرد در قیمت 

کاالها از جمله مسکن منعکس خواهد شد.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان
به گزارش ایســنا، آذرماه ۱۳۹۹ متوســط قیمت 
مسکن شهر تهران بر اساس معامالت ماه مذکور ۲۶ 
میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد 
کاهــش و ۹۸.۹ درصد افزایــش دارد. طبق اعالم 
بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت انجام شده 
در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش 
را نشان می دهد. بررســی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شــهر تهران به تفکیک 
عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال 
ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشــترین سهم را به 

خود اختصاص داده اند.

وزیر: اجازه ورود سرمایه های سرگردان به بازار مسکن را نمی دهیم

خریداران مسکن در انتظار کاهش قیمت ها

بانک مرکزی اعالم کرد؛
تعداد  در آبان ماه کاهش یافت

براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره 
چک به ارزشی حدود ۲۲۱ هـزار میلیارد ریال در 

آبان ماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است.
براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۸ میلیون فقره 
چک به ارزشی حدود ۱۹۰۱ هزار میلیارد ریال در 
آبان ماه ۱۳۹۹، در کل کشور مبادله شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۴ درصد 
و ۱۲.۴ درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد 
گزارش در اســتان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۹۱۱ هزار میلیارد 
ریال مبادله شد. در آبان ماه سال جاری ۴۷.۸ درصد 
از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان 
تهران، اصفهان و خراســان رضوی مبادله شده 
است که به ترتیب با ۲۹.۱ درصد، ۱۰.۵ درصد و 
۸.۲ درصد بیش ترین ســهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۰.۴ درصد از ارزش 
چک های فوق در سه استان تهران )۴۷.۹ درصد(، 
اصفهان )۶.۴ درصد( و مازندران )۶.۱ درصد( مبادله 
شده است که بیش ترین سهم را در مقایسـه بـا سایر 

استان ها دارا بوده اند.

تســهیل روند پیگیــری قضایی در 
خصوص چک های برگشتی

بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۱۶۸۰ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۹ 
در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلـغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱۴.۱ درصد 
کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۵ درصد و 

۸۸.۴ درصد وصـول شده است.
درصد تعــداد و مبلغ چک های وصول شــده در 
مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ 
درصد و در آبان ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱ درصد 
و ۸۸ درصد بوده است. در آبان ماه ۱۳۹۹، در استان 
تهران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۸۱۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که 
از نظر تعداد ۹۲.۷ درصد و از نظر ارزش ۸۹ درصد از 

کل چک های مبادله ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین ســایر اســتان های کشور، 
بیش ترین نســبت تعداد چک هــای وصولی به 
کل چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب به 
استان های گیالن )۹۴.۳ درصد(، مازندران )۹۲.۸ 
درصد( و البرز )۹۲.۷ درصــد( اختصاص یافته 
است و استان های کهگیلویه و بویراحمد )۸۲.۵ 
درصد(، ایالم )۸۶.۵ درصد( و خراسان شمالی و 
لرستان )هرکدام ۸۷ درصد( پایین ترین نسبت 
تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله 
شده در اســتان را به خود اختصاص داده اند. در 
ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشـور، 
بیش ترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل 
ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به 
استان های گیالن )۹۱.۹ درصـــد(، البرز )۹۱.۱ 
درصــد( و خوزســتان )۹۰.۷ درصد( اختصاص 
یافته است و استان های بوشــهر )۷۷.۸ درصد(، 
ایالم )۷۹.۹ درصــد( و کرمــان )۸۰.۷ درصد( 
کم ترین نســبت ارزش چک های وصولی به کل 
ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۱ 
هـزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۹ در کل کشور 
برگشت داده شده است که نســبت به ماه قبل از 
نظر تعداد ۷.۲ درصد کاهــش و از نظر مبلغ ۳.۱ 
درصد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۵ 
درصد و ۱۱.۶ درصد برگشــت داده شــده است. 
درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده 
در مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معــادل ۸.۳ درصد و 
۹.۹ درصد و در آبان ماه ســال ۱۳۹۸ به ترتیب 
برابر ۹ درصد و ۱۲ درصد بوده است. در ماه مورد 
گزارش در استان تهران بالغ بر ۱۷۱ هزار فقره چک 
به ارزشی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت 
داده شد که از نظر تعداد ۷.۳ درصد و از نظـر ارزش 
۱۱ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده 
شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های 
کشور، بیش ترین نسبت تعـداد چک های برگشتی 
به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به 
استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱۷.۵ درصد(، 
ایالم )۱۳.۵ درصد( و خراســان شمالی و لرستان 
)۱۳ درصد( اختصاص یافته اســت و استان های 
گیالن )۵.۷ درصد(، مازندران )۷.۲ درصد( و البرز 
)۷.۳ درصد( پایین ترین نســبت تعداد چک های 
برگشــتی به کل تعداد چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

خبر

نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۹.۴ درصد رسیده که پایین ترین نرخ در ۲۵ سال گذشته 
است، اما دلیل این کاهش نرخ علیرغم شیوع کرونا و کســاد شدن بسیاری از کسب و 

کارها چیست؟
به گزارش مهر، بازار کار یکی از بخش هایی بود که پس از شیوع ویروس کرونا به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفت، چراکه بسیاری از کسب و کارها متأثر از شیوع این ویروس یا رو 
به تعطیلی رفتند و یا مجبور به تعدیل نیرو شدند، به شکلی که طبق اعالم معاون اول 
رئیس جمهوری، در فصل بهار ۱.۴ میلیون نفر بیکار شدند که این عدد در فصل تابستان 
با کاهش ۲۰۰ هزار نفری به ۱.۲ ملیون نفر رسید. در فصل پاییز نیز یک میلیون و ۳۳ 

هزار نفر همچنان بیکار مانده اند.
در این بین، اگرچه به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است اما نرخ بیکاری اعالم شده 
از سوی مرکز آمار ایران برای پاییز امسال عدد ۹.۴ درصد را نشان می دهد یعنی اگرچه 
یک میلیون و ۳۳ هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور در پاییز امسال افزوده شده است اما 

نرخ بیکاری نسبت به پاییز پارسال ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
نکته مهم اینکه نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی پاییز امسال، کمترین رقم بیکاری در کشور 

از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.

کاهش نرخ بیکاری چگونه رکورد ۲۵ ساله زد؟
برای پاسخ به این سوال الزم است به جمعیت فعال کشور )شاغل و بیکار( نگاهی کرد 
چراکه جمعیت فعال مهم ترین فاکتور در تعیین نرخ بیکاری و نرخ اشتغال هر کشوری 
است. در پاییز امسال نرخ جمعیت فعال کشور نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز 
۱۳۹۸( ۲.۹ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین رسیدن نرخ بیکاری به ۹.۴ درصد متأثر 
از کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده است و ارتباطی به کاهش واقعی جمعیت بیکار 

کشور و بهبود وضعیت بازار کار ندارد.
این گزاره به این معناست که با توجه به اینکه ۲.۹ درصد از افرادی که قباًل تمایل به پیدا 
کردن کار داشتند و یا اینکه شاغل بودند، دیگر هیچ تمایلی به حضور در بازار کار ندارند 

و جزو هیچکدام از دو دسته بیکار و شاغل نمی شوند، بنابراین نرخ بیکاری محاسبه شده 
نیز کاهش یافته است.

به بیان دیگر، کاهش نرخ بیکاری کشــور به ۹.۴ درصد ناشــی از افزایش فرصت های 
جدید اشــتغال و شاغل شــدن بیکاران نیســت؛ بلکه جمعیت بیکاران از جستجوی 
 کار دســت کشــیده اند و بدنبال کار نیســتند؛ یعنی از شــمار جمعیت فعال کشور 

خارج شده اند.
در این ارتباط، محمدرضا عبداللهی، کارشــناس حوزه کار بــه خبرنگار مهر می گوید: 
اگر برای جمعیت فعال دو ریشه در نظر بگیریم، این دو ریشه شامل بیکاران و شاغلین 
می شود؛ اینکه تمایل به کار در افراد کم می شود را باید بخش بندی کرد. به عنوان نمونه 
یک گروه از شاغلین که گروه عمده ای هم هســتند، خانم هایی را شامل می شود که از 
مشاغلی که عایدی مالی چندانی برایشان نداشته است و چندان با کیفیت نبوده است، 

استعفا داده اند و دیگر تقاضای کار نکرده اند.
وی افزود: گروه دیگر افرادی هســتند که به دلیل مالحظات بهداشتی فعاًل از بازار کار 
خارج شده اند چراکه شــغل آنها تأمین کننده اصلی معیشت خانوار نبوده است و مثاًل 
درآمد خانوار را از محل هایی همچون سود سپرده های بانکی، بازار سرمایه و … تأمین 

می کرده اند. از این رو این مدل خروج از بازار کار، به صورت اختیاری اتفاق افتاده است.
این کارشناس حوزه کار گفت: بیکارانی که از جمعیت فعال خارج و به جمعیت غیرفعال 
پیوسته اند، کسانی هستند که طی یکی دو سال اخیر به دنبال کار بوده اند و طی سال 
جاری به دلیل دلسردی از یافتن شغل، از بازار کار خارج شده و جزو جمعیت غیرفعال 

شده اند و اصاًل دیگر به دنبال کار هم نیستند.

سهم عمده اشتغال ناقص در میان شاغلین
از سویی دیگر ۹.۹ درصد از جمعیت شاغل کشور فاقد شغل ثابت بوده و جزو شاغلین 
ناقص محسوب می شوند یعنی این افراد اگرچه آمادگی ورود به اشتغال کامل را دارند اما 
به دلیل کمبود شغل مناسب، در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند. بنابراین اگرچه 

جمعیت شاغلین کشور در پاییز امسال ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر بوده اما ۹.۹ درصد از 
این افراد اشتغال ناقص داشته اند.

عبدالهی در این رابطه نیز می گوید: تقریباً نرخ اشتغال ناقص ما ۱۰ درصد است یعنی 
اینکه افرادی که در هفته زیر ۴۴ ســاعت کار می کنند و برای بهبود وضعیت معیشت 
خانوار عالقمند به کار کردن بیشتر هستند اما امکانش وجود دارد، بنابراین اگر از منظر 
سیاســت گذاری نگاه کنیم افراد دارای اشــتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ شوند زیرا 

معیشت خانوارشان تأمین نمی شود.
وی افزود: وقتی در مورد شغل صحبت می کنیم در مورد شغلی صحبت می کنیم که فرد 
در بنگاهی مشغول به کار است و حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت می کند و بیمه 
هم دارد و مابقی افراد جامعه را بیکار تلقی کنیم، در این صورت نرخ بیکاری سرسام آور 

می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی به لحاظ شــاخص های بین المللی 
درست اســت اما به لحاظ کارکردی برای برنامه ریزی در حوزه کار نمی تواند شاخص 
درستی باشد، از این رو اگر سیاست گذار به دنبال بهبود بازار کار کشور است نباید فقط 
به عدد نرخ بیکاری توجه داشته باشد بلکه باید نرخ جمعیت فعال و نرخ اشتغال ناقص 
را در نظر بگیرد؛ از سویی دیگر نیز طبق اعالم مرکز پژوهش های مجلس ۶۰ درصد از 
جمعیت شاغل کشور فاقد بیمه هستند، بنابراین سیاست گذار حتماً باید این موضوع 

را نیز در نظر بگیرد.
گفتنی است؛ جمعیت غیرفعال به کسانی گفته می شود که در سن اشتغال قرار دارند؛ 
شــغلی ندارند و در جستجوی کار هم نیســتند. بنابراین آن دســته از بیکارانی که از 
جستجوی کار دست می کشند، یا شــاغالنی که بیکار شده و قصدی برای شاغل شدن 

ندارند جزو جمعیت غیرفعال دسته بندی می شوند.
جمعیت فعال نیز به کسانی گفته می شود که در سن اشتغال قرار دارند و در زمان بررسی، 
یا شاغل هستند، یا در جســتجوی کار. بنابراین جمعیت فعال شامل جمعیت بیکار و 

جمعیت شاغل می شود.

بیکاری در پاییز ۹۹ چگونه به پایین ترین نرخ ۲۵ سال اخیر رسید؟
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بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته بیشترین متوسط درآمد 
پولی ساالنه یک خانوار شهری از محل درآمدهای متفرقه مثل بورس 

و سود بانکی و پس از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
به گزارش ایســنا، توزیع نابرابر ثروت، موجب بروز مشکالت بسیاری 
در حوزه های مختلف کشور می شــود به همین جهت یکی از وظایف 
اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد است به نحوی که توزیع مجدد 
درآمدها را به گونه ای تنظیــم کند که موجب تعدیــل درآمد فقرا و 
ثروتمندان و کاهش فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه 
شود؛ لذا اتخاذ سیاست های مالی دولت در کاهش نابرابری در جامعه 

اثرگذار است.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار بر اساس نتایج طرح آمارگیری 
هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران به بررسی متوسط درآمد پولی یک 
خانوار شهری با توجه به منابع مختلف درآمدی پرداخته است. به موجب 
این گزارش متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری در سال 
۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که ۲۴.۴ درصد نســبت به سال 

۱۳۹۷ رشد داشته است.
بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان می دهد که در سال 
۱۳۹۸ ۳۲.۵ درصد درآمد ساالنه، از مشـاغل حقـوق بگیـری بـه دست 
آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای ساالنه یک خـانوار شـهری 
از مشـاغل آزاد کشـاورزی و غیـرکشـاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از 

محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.
اطالعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل 

از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد 
از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به 
میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می توان 
گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای 
متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحوالت 

بازار بورس در سال گذشته دانست.
در سال گذشــته، ۱۳.۸ درصد درآمدهای پولی یک خانوار شهری از 
محل حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۳ درصد از حقوق بگیری خصوصی و 
تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۱۹.۸ درصد از مشاغل آزاد 
غیرکشاورزی، ۳۲.۵ درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون احتساب 
یارانه و کمک هزینه، ۴.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی و ۲.۷ 
درصد از کمک هزینه بدست آمده است؛ به عبارتی بیشترین متوسط 
درآمد پولی ساالنه یک خانوار شهری از درآمدهای متفرقه و پس از آن از 

حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده است.
این در حالی است که در ســال ۱۳۹۷ در یک خانوار شهری در کشور، 
۱۴.۲ درصد درآمدهای پولی از درآمد حقــوق بگیری عمومی، ۲۵.۱ 
درصد از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشــاغل آزاد 
کشاورزی، ۲۰.۵ درصد از مشــاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۰.۸ درصد از 
درآمدهای پولی متفرقه، پنج درصد از یارانه دولتی و ۲.۵ درصد از کمک 
هزینه بدست آمده است، از این جهت می توان گفت که طی هر دو سال 
۹۷ و ۹۸، بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن 

از طریق حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تامین شده است.

مدیرعامل این اتحادیه با بیان اینکه براساس اخبار رسیده تخم مرغ ایران 
به کشورهای افغانستان و عراق قاچاق می شود، گفت: جو روانی ایجاد 
شده ناشی از قاچاق، بازار تخم مرغ را در داخل کشور بهم ریخته و الزم 
است دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند و جلوی قاچاق تخم 
مرغ گرفته شود. به گزارش ایسنا، چند هفته ای می شود که تخم مرغ 
در بازار با افزایش قیمت چشــم گیری مواجه شده است؛ به طوری که 
هرشانه ۳۰ عددی تخم مرغ در خرده فروشی ها تا ۵۰ هزارتومان هم 
رسیده و بعضا در بازار مشاهده می شود که تخم مرغ های بسته بندی 
برخی برندها حتی با قیمت های باالتری هم به مصرف کنندگان عرضه 
می شود. افزایش قیمتی که خطر حذف این کاالی پروتئینی پرمصرف 
را از سبد خانوار ایرانی افزایش می دهد و به نظر می رسد دستگاه های 
مربوطه هنوز اقدامی در راستای کنترل قیمت ها در بازار انجام نداده اند.

البته عرضه تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمت هرکیلو۱۶ هزارو۹۰۰ تومان 
و هرشانه حدود ۳۲ هزارتومان در میادین توانسته تا حدی از فشار وارد 
شده بر توان خرید مردم بکاهد اما مساله اینجاست که چرا باید بین تخم 
مرغ های تنظیم بازاری و تخم مرغ های عرضه شده در خرده فروشی ها 
تا به این حد اختالف وجود داشته باشد؛ اختالف قیمتی  که بنابر گفته 
برخی ازمسئوالن مربوطه راه را برای سوداگری باز کرده و باعث نشت تخم 

مرغ های تنظیم بازاری به بازار آزاد شده است.
اگرچه بی برنامگی وزارت جهاد و وزارت صمت برای ساماندهی بازار تخم 
مرغ، دالل بازی، تامین بخشی از نهاده های مورد نیاز واحدهای تولیدی 
از بازار آزاد، افزایش قیمت نهاده ها و به طور کل افزایش هزینه های تولید 

علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ عنوان شده است اما گفته می شود 
موضوع دیگری چون قاچاق تخم مرغ به کشورهای همسایه هم  بر بازار 
داخلی اثرگذاشته است. در این راستا و در پاسخ به این سوال که آیا تخم 
مرغ به کشــورهای دیگر قاچاق می شود، هدایت اصغری _مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به ایســنا گفت: در روزهای گذشته 
اخباری مبنی بر قاچاق تخم مرغ به کشورهای افغانستان و عراق  به دست 
ما رسیده است و در حال حاضر هر شانه تخم مرغ تولید شده در ایران با 

قیمت بیش از ۶۰ هزار تومان در افغانستان فروخته می شود.
وی ادامه داد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب به دلیل اختالف قیمت 
تخم مرغ در داخل و خارج کشور اقدام به قاچاق آن می کنند و هر تریلی 
تخم مرغی که از کشور به صورت قاچاق خارج می شود برای آنها سود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی دارد و بنابراین الزم است که دستگاه های 
نظارتی وامنیتی به این موضوع ورود کننــد وجلوی قاچاق تخم مرغ 

گرفته شود.
اصغری تصریح کرد: شاید مقدار قاچاق زیاد نباشد اما جو روانی ایجاد شده 
ناشی از آن بازار داخلی را بهم می ریزد و باعث نابسامانی در بازار می شود.

وی با اشاره براینکه چرا باید تخم مرغ در بازار با قیمت باال عرضه شود در 
حالی که اعالم کردیم می توانیم تخم مرغ بسته بندی شده را با قیمت ۳۶ 
هزارتومان به بازار عرضه کنیم، گفت: تخم مرغ ارزانترین کاالی پروتئینی 
است و بخش زیادی از نیاز مردم به پروتئین با تخم مرغ جبران می شود. 
اگر افزایش قیمت باعث حذف آن از ســبد خانوار شود آن وقت باید در 

بخش های درمانی هزینه بیشتری کنیم.

خطر حذف تخم مرغ از سبد خانواربیشترین منبع درآمد خانوارها در سال گذشته چه بود؟
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همكاری تخفيفان و فروشگاه های زنجيره ای رفاه 
برای سرويس »بازگشت وجه« آغاز شد

شرکت تخفیفان و فروشگاه های زنجیره ای رفاه )۲۷ دی ماه(  قرارداد همکاری امضا کردند. 
با امضای این قرارداد، همزمان با راه اندازی سرویس جدید تخفیفان تحت عنوان »بازگشت 
وجه«، کاربران این پلتفرم می توانند با خرید از فروشگاه های زنجیره ای رفاه بخشی از مبلغ 
پرداختی خود را به کارت بانکی خود بازگردانند.محسن رفایی، مدیر دپارتمان محصول 
تخفیفان در مورد امضای این قراداد گفت: »ما در تخفیفان سرویسی را به نام »بازگشت 
وجه« راه اندازی می کنیم. در این سرویس مشتریان می توانند با اتصال کارت بانکی خود به 
شبکه تخفیفان، از تخفیف بیشتری برخوردار شوند.«او در پاسخ به این سوال که آیا در این 
مورد با بانک خاصی قرارداد همکاری منعقد کردند یا محدودیتی وجود ندارد، بیان کرد: 
»هیچ محدودیتی در اتصال کارت بانکی با شبکه تخفیفان وجود ندارد. تمام کارت های 
عضو شتاب می توانند به این شبکه متصل شوند. ما حدود یکسال در حال آماده سازی 
زیرساخت پروژه بازگشت وجه بودیم. در این مدت هم با بانک های مختلف هم از لحاظ 

امنیت و هم از منظر اعتبار و بازگشت وجه قرارداد همکاری منعقد کردیم.«

تكذيب ارتباط دستگيری معاون سابق سرآوا با اين 
شركت سرمايه گذاری

سرآوا با انتشار بیانیه ای به خبر باشگاه خبرنگاران در مورد دستگیری معاون بین الملل این 
شرکت سرمایه گذاری واکنش نشان داد.

به گزارش وبنا متن بیانیه سرآوا به شرح زیر است:
» چند رسانه داخلی خبر بازداشت یکی از معاونان سایق شرکت سرآوا هنگام خروج از 
کشور منتشر کرده اند که در رسانه های خارجی نیز بازنشر شده است. به اطالع می رساند 
پرونده قضایی عماد شرقی در ابتدای سال ۱۳۹۷ شکل گرفته و براساس پیگیری نهادهای 
قضائی هیچ گونه ارتباطی بین این پرونده با شرکت و مدیران سرآوا وجود ندارد. براین 
اساس ارتباط دادن خبر دستگیری ایشان به ســرآوا هدفی جز مغشوش کردن افکار 

عمومی و ایجاد جو ناامیدی در اکوسیستم کارآفرینی کشور ندارد.
سرآوا به عنوان اولین و موفق ترین شرکت ســرمایه گذاری خصوصی در حوزه اقتصاد 
دیجیتال همواره با شفافیت کامل در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی ایران فعالیت 
کرده است. همچنین خاطرنشان می شود هیچ یک از موسسان، مدیران، و اعضای هیات 
مدیره سرآوا از جمله سید سعید رحمانی خضری پرونده یا حکم قضایی از مراجع قضایی 

کشور ندارند.
سرآوا به عنوان شرکت پیشرو سرمایه گذاری در کسب وکارهای اینترنتی، برامیدبخشی 
به جوانان کارافرین ایرانی و تالش در جهت ایجاد استقالل اقتصادی و امنیت ملی تاکید 

دارد و با رعایت قوانین کشور با افتخار این مسیر را ادامه می دهد.«

اعالم سايت خريد از نمايشگاه مجازی كتاب
ارسال کتاب های نخستین نمایشگاه مجازی کتاب رایگان است و شرکت پست تمهیداتی 
اندیشیده تا ناشرانی که مرسوالت بیشــتری دارند از ۵ بامداد کتاب هایشان را تحویل 
دهند و ارسال کنند.حسین صفری، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران 
درباره آخرین اطالعات نخستین نمایشگاه کتاب مجازی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
نخستین نمایشگاه کتاب مجازی از اول بهمن ماه آغاز می شود، از این رو طبق ضوابط و 
شرایط حضور در آن، ضروری است تعداد کتاب های اعالمی ناشران در پنل دقیقا منطبق 
با موجودی واقعی ناشر باشد، چرا که مشاهده عناوین کتاب های خریداری شده در پنل 
ناشران در ایام نمایشگاه به منزله پرداخت قیمت آن توسط مشتری است. ضمن اینکه، 
طبق توافق صورت گرفته در ایام نمایشگاه ماموران شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 
برای تحویل گرفتن کتاب ها به ناشران مراجعه می کنند و ناشران موظف هستند کتاب های 
خود را به ماموران پست تحویل دهد.  وی افزود: بی توجهی ناشران به این موضوع تخلف 

محرز محسوب می شود.

ارسال کتاب های نخستین نمایشگاه کتاب مجازی رایگان است
معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به اینکه خریداران، کتاب های 
خریداری شده از نمایشگاه را رایگان دریافت می کنند و بابت ارسال کتاب هزینه ای پرداخت 
نمی کنند، ادامه داد: نمایشگاه مجازی کتاب تهران در اولین دوره برگزاری با ۲۰ درصد 
تخفیف و هزینه ارسال رایگان برای خریدار سه مشــارکت کننده دارد؛ اول خود ناشران 
سپس، معاونت امور فرهنگی و پست جمهوری اسالمی ایران که برای ناشران فاکتور و هزینه 

پست زیر ۵۰ هزار تومان و برای خریدار و برای ناشران هزینه را رایگان اعالم کرده است.

ناشــران توجه کنند عدم مطابقت اطالعات موجودی کتاب ها موجب 
مسدودی پنل خواهد شد

صفری گفت: تاکنون ۱۷۳۰ ناشر تأیید ثبت نام کرده اند. اما ناشران حاضر در نمایشگاه 
توجه داشته باشند که باید موجودی واقعی را اعالم کنند. این مساله پیگیری خواهد شد 
و برای حضور ناشران در نمایشگاه های آتی نیز تاثیرگذار است. مطمئنا اگر سه بار با این 
مساله مواجه شویم که کتابی اعالم شود و ناشر موجودی نداشته باشد، همان لحظه پنل 
ناشر مسدود شده و از ادامه حضور او در نمایشگاه جلوگیری می شود.وی درباره میزان 
ثبت نام بن دانشجویی هم گفت: نزدیک به ۹۲ هزار نفر پروفایل خود را تکمیل کرده اند و 
اعتبار به کد ملی آنها تخصیص یافته است؛ از این میان ۷۵۰۰ نفر جز هیات علمی بوده و 
۷۹۰۰ نفر طالب حوزه های علمیه و از این تعداد ۷۲۴۳۱ نفر هم دانشجو هستند که اعتبار 
دریافت کرده اند. همچنین فرآیند شارژ بن اعتباری خرید کتاب برای اهالی قلم توسط 
خانه کتاب و ادبیات ایران انجام می شود و یارانه اعتباری خرید کتاب ویژه دانشجویان 
و طالب افزایش ۲۵ درصدی دارد و تا سقف ۲۰۰ هزار تومان برای این گروه اختصاص 
پیدا کرده که سهم دانشجویان و طالب ۱۲۰ هزار تومان است و ۸۰ هزار تومان یارانه به 
آن اختصاص پیدا کرده است. این یارانه برای استادان حوزه و دانشگاه ۴۰۰ هزار تومان 
است که ۲۰۰ هزار تومان سهم استادان و ۲۰۰ هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و طبق نظام رتبه بندی اهل قلم طبق شاخص هایی 
که برای نظام ارزیابی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان یارانه اعتباری خرید کتاب برای آن ها 

در نظر گرفته شده است.

سایت خرید از نمایشگاه کتاب اعالم شد
معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران با اشــاره به سایت نمایشگاه کتاب 
در بخش داخلی و خارجــی گفت: عالقه مندان می توانند از یکــم بهمن ماه در بخش 
 داخلی به نشــانی www.tehranbookfair.ir و برای بخش بین الملل به نشــانی
 www.tehranbookfair.com  مراجعه کرده و خرید کنند. بخش خارجی هم ریالی 
محاسبه خواهد شــد. از این رو در بخش داخلی ۲۰ درصد و بخش خارجی ۵۰ درصد 
تخفیف اعمال می شود.صفری درباره زمان آغاز فعالیت سایت گفت: همزمان با افتتاحیه 
نمایشگاه، دسترسی برای مخاطبان نمایشگاه مجازی ایجاد می شود.  در حال حاضر هم 

ناشران در مرحله ویرایش اطالعات هستند که شامل موجودی و قیمت می شود.

تاکسی های اینترنتی به خط شدند
معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران با تاکید بر اینکه پست در تالش است با 
همکاری تاکسیرانی و تاکسی های آنالین کتاب ها را ارسال کند،  گفت: یکی از مهم ترین 
اتفاقات این نمایشگاه، پست است. طی جلسات متفاوت به دستورالعملی واحد رسیدیم. 
شرکت پست در تمهیدی بدیع قرار است ناشرانی که مرسوله بیشتری دارند از ۵ بامداد 
با آنها ارتباط بگیرد تاکتاب ها سریع ارسال شود.  از سوی دیگر برای داخل شهر تهران و 
سایر شهرها شرکت پست با همکاری تاکسی های اینترنتی در تالش است کتاب ها را از 

این طریق ارسال کند.

اخبار

کنترل ترافیک هوشمند با محصوالت شرکتهای دانش بنیان
۳ شرکت دانش بنیان به حوزه تولید تابلوهای VMS و ترافیکی و سامانه های هوشمند اعالم نام ایستگاه ها ورود کردند تا فناوری های کاربردی آن را بومی سازی کنند.

»آســوده کســی که سهام 
نــدارد، خبــر از بــورس و 
شاخص کل ندارد!« این شعر 
دستمایه سهامدارانی شده 
که با نصف شدن سرمایه شان 
در بازار به قول دولتی ها رو به رشد بورس، در سودای 

زنده کردن سوخت شدن پول های خود هستند. 
صف های فروش در نخستین روز معامالتی این هفته 
پس از چند روز افت ســنگین متوالی همچنان ادامه 
یافتند و چهارمین خروج پول سنگین حقیقی در تاریخ 
بازار ســرمایه را رقم زدند؛ به طوری که شاهد خروج 
۲,۵۶۷ میلیارد تومان سرمایه از بازار توسط حقیقی ها 
بودیم. گویی سهامداران از ترس ضرر بیشتر می روند تا 
عطای بازار سرمایه را در روزهای سنگین افت به لقای 

آن ببخشند. 
شاخص کل روز شنبه با ۴۳ هزار واحد افت به پله یک 
میلیون و ۱۸۶ هزار واحد رسید و حمایت یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار واحدی خود را از دســت داد، شاخص کل 
هم وزن نیز با ۱۰ هزار و ۳۱۹ واحد افت به یه عدد ۴۴۴ 

هزار و ۵۰۱ واحد رسید.

ارزش معامالت خــرد، ۸,۸۵۳ میلیارد تومان بوده که 
نسبت به گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته و تا زمانی که 
این کاهش ارزش معامالت خرد سهام، کاهش معامالت 
و خروج پول حقیقی از بازار سرمایه ادامه یابد، شرایط 

فعلی نیز بهبود نخواهد یافت.
بازار به شدت تحت تاثیر اخبار مخابره شده است، زمانی 
که نهادهای مسئول با مصاحبه های پی در پی و برخی 
اوقات نســنجیده ارقامی را برای دالر، شــاخص کل، 
تورم و ســایر فاکتورها و حتی نرخ گذاری محصوالت 
بورسی و غیر بورســی اعالم می کنند و در نقاطی که 
بازار به حمایت های این نهادهای ناظر دارد، با از دست 
رفتن حمایت ها فشار فروش بیشتری به بازار تحمیل 

می کنند.
از طرفی با خروج پول اتفاق افتــاده و صفوف فروش 
ســنگین در کل بازار بیشتر شــاهد، فروش عصبی از 
طرف ســهامداران بودیم که با توجه به اتفاقات اخیر 
بازار سرمایه سهامداران باید توجه داشته باشند، به هر 
قیمتی فروشنده ســهام خود نبوده و صرفاً با تحلیل و 

دلیل دست به خرید و فروش سهام بزنند.
بازار سهام با وجود تداوم نسبی رفتار مساعد متغیرهای 
موثر بر سودآوری شرکت های بزرگ، روند منفی خود 
را ادامه می دهد و با افت بیش از ۶ درصدی و ورود به 
کانال ۱,۱ میلیون واحدی، عقربه شاخص کل در فاصله 

کمتر از ۲ درصدی از کف بیســتم آبــان ماه و حدود 
۲۰ درصد کمتر از اوج ۲۲ آذر ماه ۹۹ ایســتاده است. 
رفتار اخیر بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای نموداری، 
سیگنال مثبتی را ارســال نمی کند و با شکست کف 
قبلی و ورود به کانال ۱,۱ میلیون واحد، شرایط از منظر 

تکنیکی دشوارتر هم شده است. 
این رونــد نزولــی در ادامه اتفاقــات و خبر های بدی 
بود کــه در مــورد قیمــت گــذاری دســتوری در 

هفته های گذشته منتشــر شــده بود. همچنین در 
چند روز گذشــته نیز به دنبال سخنان رئیس جمهور 
مبنی بــر کاهش نــرخ دالر و بــه دنبــال آن تائید 
ضمنی رئیــس کل بانک مرکزی بر ســخنان رئیس 
 جمهور، این روند نزولی ســرعت بیشــتری به خود

 گرفت.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار سرمایه را بررسی می کند. 

شاخص كل بورس با افتی 43 هزار واحدی به قعر كانال 1.1 ميليونی سقوط كرد

خروج  سنگین   پول   از  بورس
هشتگ بورس ترند شد

وضعیت اضطرار در بورس
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه

بورس در حالی روز شنبه آغاز به کار کرد که تحت تاثیر چند عامل با ریزش مواجه شد. مهم ترین پارامتر، نگرانی از وضعیت دالر بود و اینکه ممکن است قیمت دالر براساس صحبت های رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی 
با کاهش مواجه شود. متاسفانه بازارهای جهانی جمعه شب روی خوشی نشان ندادند و باعث شد که قیمت نفت و فلزات کاهش پیدا کند. بحث قرنطینه جدیدی که در چین به وجود آمده و احتمال شیوع مجدد ویروس کرونا در 
چین باعث شده که بازار مواد خام تحت فشار قرار بگیرد. در آمریکا هم شاهد باال رفتن فعالیت های نفتی بودیم و همه این موارد باعث شد که قیمت نفت و پس از آن فلزات کاهش یابد. در نهایت تقابل کاهش قیمت دالر و کاهش 
قیمت مواد خام در بازارهای جهانی باعث شد بازار امروز با کاهش شدید نمادهای بزرگ شاخص ساز مواجه شود. اکثر نمادها منفی بودند، بازار صف فروش بود و انگیزه چندانی وجود نداشت و شاخص نزدیک به ۴۲ هزار و ۲۵۴ 
واحد افت کرد و یکی از سنگین ترین افت ها معادل ۳,۴۴ درصد شاهد بودیم. هرچند بازار طبیعتا بعد از افت های شدید رو به تعادل می گذارد؛ اما امیدواریم مجموعه اقدامات به گونه ای جلو برود که بتواند هیجان شدید حاکم بر 

معامله گران را مهار و معامله گران را از این ترس به وجود آمده خالی کند. 
اکثر نمادهای بازار با کاهش شدید مواجه بودند و شاخص هم وزن هم نزدیک به ۲,۱۷ درصد منفی بود؛ یعنی کامال یک روز کاهشی شدید را تجربه کردیم. 

با وجود افت های سنگینی که طی روزهای متوالی رخ داده، به تعادل بازار فکر می کنیم تا به بازگشت بازار. امیدواریم بازار بتواند به تعادل برسد. بعد از اینکه به تعادل رسید، شاید آنگاه بحث در مورد بازگشت معنا پیدا کند؛ اما در 
حال حاضر بحث اساسی این است که بازار بتواند زودتر به تعادل برسد و عواملی که باعث عدم تعادل می شود، رفع شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

یک فعال حوزه شرکت های دانش بنیان گفت: شرکت های 
واسط، فن آور و ارائه دهنده خدمات دانش محور از آنجاییکه 
مالک محصول نهایی نیستند از عنوان دانش بنیانی محروم 
شده اند در حالی که مشغول ارائه خدمات دقیق، به روز و با 
دانش نوین به شرکت های دانش بنیان هستند.نسیم توکل 
عضو کمیســیون شــرکت های دانش بنیان و کمیسیون 
صنعت انجمن جوانان بازرگان استان تهران در گفت و گو با 
خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: هنگامی که به 
وبسایت مرکز شرکت ها و موسسه های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری مراجعه می کنیم، 
مشاهده می کنیم، شرایطی که شرکت ها می توانند محصول 
خود را دانش بنیان کنند به صورت فرآیندی و خالصه بیان 
شــده اســت.وی ادامه داد: در این میان، نکته قابل توجه 
اینکه شــرکت ها دانش بنیان نمی شوند، بلکه محصوالت 
آنها مــورد ارزیابی قرار می گیرند و همچنین مهم اســت 
که محصول موردنظر چند درصد از فروش شــرکت را در 

برمی گیرد، بنابراین محصوالت بر این اساس درجه بندی 
شــده و رتبه دریافت می کنند؛ در یکی دو ســال گذشته 
دریافتیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چتر 
حمایت خود را در بخش  صنایع خالق و استارت آپ ها نیز باز 
کرده است و برای رشد آنها هم برنامه ریزی می کند و حتی 
طرح های پژوهشی در سطح کالن نیز بررسی و بودجه بندی 
می شــوند تا برای انجام مراحل تحقیق و توسعه و شروع 
نهایی زمان بندی به اجرا درآیند.توکل با اشاره به نابسامانی 
موجود در احراز دانش بنیان شدن شرکت ها تصریح کرد: 
با این حال، در یکــی از بندهای دانش بنیان شــدن آمده 
است، "شرکت هایی که خدمات دانش محور ارائه می کنند، 
مشمول این بند می شــوند". با تحقیق درباره این بند، به 
شرکت هایی برخوردیم که خدمات مشاوره ای ارائه می کنند 
یا کارگزارانی هستند که شرکت ها، دانشگاه ها و طرح های 
اجرایی یا پژوهشی را به یکدیگر متصل می کنند و آنها هم 
دانش بنیان هستند!وی ادامه داد: این  نابسامانی متأسفانه در 

زمان مدیریت قبلی مرکز به وجود آمده است؛ در آن موقع 
هر بار پرسیدیم، گفتند به دالیل مختلف از جمله کمبود 
نیروهای کارشناس و شرکت های ارزیاب یا اینکه نمی توانند 
شاخص دقیقی برای ارزیابی داشته باشند، به راه اندازی و 
دانش بنیان شدن این شــرکت ها تن داده اند، پس این امر 
مغفول ماند و شــرکت  هایی که خدمات فنی، مهندسی 
و دانش محور ارائه می کنند نتوانســتند تاکنون مشمول 
قاعده شوند و دانش بنیان به حساب آیند.عضو کمیسیون 
شرکت های دانش بنیان انجمن جوانان بازرگان استان تهران 
خاطرنشان کرد: این قالب ثابتی در تمام دنیا هست، در واقع، 
کشورهای صنعتی برای شــرکت هایی که مأموریت شان 
تحقیق، توسعه و ارائه خدمات فنی است، اهمیت زیادی قائل 
هستند؛ این تیم های تحقیقاتی نه برای خودشان بلکه برای 
شرکت های تولیدی، پروژه های تحقیق، توسعه و طراحی 
مهندسی خود که عمالً مبنای دانش بنیان شدن آن ها است، 
به صورت برون سپاری انجام می دهند و باید اشاره کرد اصل 

ایجاد فناوری و بومی  ســازی فناوری و دستیابی به دانش 
توسط همین شرکت های واسط و فن آور انجام می شود اما 
متأسفانه در کشور ما از آنجا که این شرکت ها مالک محصول 
نهایی نیستند از عنوان دانش بنیانی محروم شده اند در حالی 
که مشــغول ارائه خدمات دقیق، به روز و با دانش نوین به 
شرکت های دانش بنیان هستند.توکل در پایان متذکر شد: 
امیدواریم دکتر خیاطیان به عنوان ریاست فعلی مرکز این 
خالء موجود را در نظر گیرند و در مــدت زمانی که از عمر 
دولت فعلی باقی مانده است تغییر مساعدی ایجاد کنند؛ 
از آنجا که معلوم نیست در دولت بعدی بر سر شرکت های 
دانش بنیان چه خواهد  آمد، تجربه نشان داده تغییر هر دولت 
در کشور ما به معنای تعویض تمام اقدامات و بر جا گذاشتن 
طرح های دولت قبلی بوده اســت، بنابرایــن ما نمی دانیم 
رویکرد آینده درباره شــرکت های دانش بنیان چیست و 
 قرار هست این راه و حمایت از برنامه کنونی ادامه پیدا کند

 یا آنها رها شوند!

 فناوری مالــی یــا »فین تــک« )fintech( درواقع 
کسب و کارها و شرکت هایی هستند که هدف آنها استفاده  
نوآورانه از فناوری بــرای کارآمدتر کردن خدمات مالی 
است. فین تک با اســتفاده از فناوری های اتوماسیون و 
یادگیری ماشین برای افزایش تجربه مشتری، حوزه مالی 
را نوسازی کرده اســت.به گزارش خبرنگار گروه علم و 
فناوری خبرگزاری آنا، اگرچه افزایش بازیگران دیجیتال 
در صنعت مالی در چند سال گذشته، دشواری های مردم 
برای دســتیابی به منابع مالی را کاهش داده، اما تحول 
دیجیتال از زمان شیوع ویروس کرونا محسوس تر شده 
و هیاهوی گسترده ای ایجاد کرده است. دیجیتالی شدن 
در بخش مالی برای پیشرفت در این جهان رقابتی بسیار 

مهم است. در این مورد، »فین تک« )fintech( به عنوان 
مؤثرترین کانال وام دهی ظاهر شــده که روش سنتی 
بانکداری و تجارت الکترونیک پایان به پایان مشتری را 
 )fintech( »متحول می کند.فناوری مالی یا »فین تک
درواقع کسب و کارها و شــرکت هایی هستند که هدف 
آن ها استفاده  نوآورانه از فناوری برای کارآمدتر کردن 
خدمات مالی اســت. فین تک باعث ایجاد فرصت های 
بی شماری برای به دست آوردن یک دیتابیس بزرگ و 
ضروری از مشتریان شده که این امر موجب می شود یک 
بنیان دیجیتالی مستحکم ایجاد شود. فین تک همچنین 

عملیات های تجاری و کسب وکارها را دیجیتالی کرده 
و همچنین قابلیت های تولید، مدیریت منابع و کارایی 
کارکنان را بهبود می بخشد. عالوه بر این با دانستن بینش 
رفتاری عمیق تر، تجربه مشتری را افزایش داده و سطح 
شفافیت بیشتری را ارائه می دهد.پیش بینی می شود تا 
ســال ۲۰۲۵ بازار جهانی فین تک به ۴۶۰ میلیارد دالر 
برســد.فین تک ترکیبی از تمام فناوری مدرن است که 
بانک ها و مشــاغل مالی برای بهبود ارائه خدمات مالی 
آنها را به کار می گیرند. این شامل خدماتی مانند استفاده 
از خودپردازها، کارت های الکترونیکی، خدمات بانکی 

دیجیتال و فناوری بالک چین اســت. فناوری مالی با 
اســتفاده از تکنیک های اتوماسیون و یادگیری ماشین 
برای افزایش تجربه مشتری، حوزه مالی را نوسازی کرده 
است. فین تک های آینده همچنین شامل چت بات های 
خودکار که شبانه روزی در دسترس هستند، ابزارهای 
بودجه بندی آنالین بــرای تنظیــم هزینه های پول و 
ردیاب هزینه برای نظارت بر ذخایر مالی هســتند.در 
هر ســطح، به کارگیری فناوری اتوماسیون و یادگیری 
ماشین )ML( تمام نقاط ضعف در عملیات های تجاری 
مالی را برطرف می کند. فین تک تمرکز خود را برطرف 
کردن موارد عملیاتی ماننــد بودجه بندی و خدمات به 

مشتریان می گذارد.

گالیه از محرومیت شرکت های واسط و فناور از عنوان "دانش بنیانی"

»فین تک ها« کسب وکارهای سنتی  را بازنشسته می کنند

سرمقاله
   سید مرتضی افقه، اقتصاددان

طی دو سال گذشته، قیمت ارز تحت تاثیر دو عامل 
ریزشی یا صعودی بوده است؛ نخست عامل واقعی که 
میزان عرضه و تقاضای ارز بوده و دیگری تحت تاثیر 
انتظارات تورمی و هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم، 
نقش انتظارات قوی تر و اثر میزان عرضه و تقاضا کمتر 
شده؛ یعنی با کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی، 
قدرت فعال شدن و دخالت بانک مرکزی در این بازار 
کمتر شده و انتظارات تورمی در جامعه یکه تاز بوده 
است؛ به طوری که دالر در چند ماه پیش با اوج گیری 
انتظارات به کانال ۳۴ هزار تومان هم وارد شد. در این 
زمان، بانک مرکزی منفعل بود؛ هرچند مدعی بود که 
این انفعال جزو سیاست هایش است؛ اما در واقع به 

دلیل محدودیت ذخایر بود. 
اینکه چرا انتظارات اوج گرفته و دوباره کاهش یافته 
است، باز برمی گردد به اینکه مردم نسبت به آینده 
خوش بین باشــند یا بدبین و دوم اینکه ارزش پول 
آنها در آینده کاسته خواهد شــد یا خیر. اگر مردم 

انتظار داشته باشــند که در آینده مشکالتی ایجاد 
شود، تحریم ها برداشته نشود، روند رکود اقتصادی 
به همین شکل ادامه پیدا کند و تورم هم به دنبال آن 
افزایش یابد، طبیعی بود که مردم هجوم می آوردند 
تا ســرمایه های نقدی خود را به سرمایه های قابل 
اتکاتر مانند سکه، ارز، طال، خودرو و... تبدیل کنند. 
این خوش بینی و بدبینی ارتباط مستقیم با برداشتن 
تحریم ها و فروش نفت و تجارت کاال داشت و تحریم 
هم مرتبط با نتایج انتخابات آمریکا بود. تالطم های 
نرخ دالر و مقاومت هــای رو به پایین آن تاکنون به 
دلیل اتفاقاتی است که در آمریکا رخ داد و تا ۶ ژانویه 
که نتایج آن تایید نهایی شد باز هم انتظار این بود که 
تحریم ها ادامه پیدا کنند به همین دلیل تالطم هایی 
بود؛ ولی هرچه به ۲۰ ژانویه یعنی مراســم تحلیف 
رئیس جمهور جدید آمریکا نزدیک می شــویم به 
شرط اینکه هیچ اتفاق تازه ای در حوزه سیاسی رخ 
ندهد، خوش بینی مردم بیشتر می شود و به نظر می 

رسد که مردم با عجله موجودی ارزی و طالی خود 
را به بازار عرضه می کنند. پس قیمت پایین می آید. 

اینکه رئیس دولت گفته که نــرخ دالر را تا ۱۵ هزار 
تومان می رساند، امری بعید اســت. اگر دالرهای 
بلوکه شده در عراق و کره جنوبی آزاد شود، ممکن 
اســت دولت موقتا بتواند ایــن کار را بکند؛ ولی در 
بلندمدت تا زمانی که روند مبادالت تجاری ما عادی 
نشود یعنی تحریم ها کامل برداشته نشوند و تهدیدات 
و تنش های منطقه ای فروکش نکنند رونق اقتصادی 

ایجاد نمی شود.
 اگر رونق اقتصادی ایجاد نشود، باز هم تجارت ما در 
آینده  به هر دلیل دچار مشکل می شود. در این میان 
با وجود اختالفات سیاسی داخلی و در اصل بازگشتن 

»بایدن« به برجام هنوز ابهام است.
 به همین دلیل بالفاصله بعد از آغاز به کار »بایدن« 
چون مذاکرات با پیش شــرط هایی از سوی ایران و 
آمریکا مواجه می شود بازار ارز دچار ابهام شده و بعد از 

چند روز روند کاهشی آن متوقف می شود؛ اما افزایش 
یافتن نرخ و میزان آن برمی گردد به اینکه تحریم ها 
به طور کامل برداشته شوند یا در مسیر چانه زنی های 
ایران و آمریکا بیفتد. اگر به تعویق بیفتد، دوباره روند 

افزایشی آغاز خواهد شد. 
نرخ دالر در حال حاضر تحت تاثیر اتفاقات سیاسی 
است که در آینده رخ خواهد داد. فعال چون انتظارات 
بر برداشته شدن تحریم ها بالفاصله بعد از روی کار 
آمدن بایدن است با این تصور، خوش بینی نسبت به 

آینده باعث کاهش قیمت ها شده است.
با فرض اینکه مذاکرات دو کشور در روند چانه زنی 
قرار بگیرد و تنش شدید نشود روند افزایش قیمت 
دالر مالیم خواهد بود. از آن طرف کشورهای منطقه 
بدشان نمی آید مشکالتی در این روند ایجاد کنند. اگر 
هیچ کدام از اتفاقاتی که منطقه را تنش آلود کند به 
وقوع نپیوندد، مدتی طول خواهد کشید تا میان ایران 
و آمریکا توافقی صورت بگیرد. در این فاصله قیمت 
ارز یا رو به پایین متوقف می شود یا به مرور و خیلی 

آرام افزایشی خواهد بود. 

نسخه خروج از بحران ارزی


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



