
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد با اعالم 
اینکه ۱.۵ میلیون نفر نیازمند بیکار و شــبهه بیکار 
در کشــور وجود دارد، گفت: پیشنهاد کمیته امداد 
برای سال ۱۴۰۰ در حوزه اشتغال محرومان، ایجاد 
۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید است که نیازمند ۱۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه خواهد 
بود، اما دولت در الیحه بودجه ۶۱۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته است؛ این درحالیست که هزینه های 
ایجاد کسب و کار افزایش یافته و از سوی دیگر ما به 
دنبال ایجاد تعداد بیشتری فرصت شغلی هستیم. 
حجت اهلل عبدالملکی با بیان اینکــه کمیته امداد 
براساس اساسنامه ای که رهبر معظم انقالب در سال 

۱۳۹۴ ابالغ کردند، به نوعی مســئولیت فقرا را بر 
عهده دارد و باید به این موضوع رسیدگی کند، گفت: 
براســاس برآوردها ۱.۵ میلیون نفر نیازمند بیکار و 
شبهه بیکار در کشور وجود دارد. در واقع از میان ۴.۵ 
میلیون نفر جمعیت بیکار و شبهه بیکار در کشور، 
۱.۵ میلیون نفر آنها نیازمند هستند که باید برای آنها 
ایجاد اشتغال صورت گیرد.بنابر اعالم عبدالملکی، 
از میان این ۱.۵ میلیون نفر جمعیت بیکار نیازمند 
در کشور، ۹۵۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد 
هستند و ۵۵۰ هزار نفر از آنها نیز نیازمندانی هستند 
که تحت حمایت نیستند، اما حوزه مددکاری امداد 
آنها را نیازمند تشخیص می دهد و می بایست در قالب 

مددجویان تک خدمتی تحت برنامه توانمندسازی 
قرار گیرند.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
با بیان اینکه آمار بیکاران نیازمند کشــور رقم قابل 
مالحظه ای است، تصریح کرد: ســال ۱۳۹۹ برای 
ایجاد ۲۰۰ هزار فرضت شغلی برنامه ریزی شد که 
تاکنون ۷۵ درصد از آن محقق شده )یعنی ۱۵۰ هزار 
شغل مستقیم و مستقر( و امید است که تا پایان سال 
بتوانیم ۱۰۰ درصد هدف گذاری را محقق کنیم.وی 
ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ نیز منوط بر اینکه دولت 
درخواســت های کمیته امــداد را در الیحه بودجه 
رعایت کند و منابع در اختیار قرار گیرد، ایجاد ۳۰۰ 

هزار فرصت شغلی را در برنامه خود داریم. 

فرمانده نیروی انتظامی از کشــف ۲۰۰۰ مورد سالح 
شــکاری قاچاق غیر مجاز در پایتخت خبر داد. سردار 
حسین اشتری اظهار کرد:  تالش مقتدرانه و هوشمندانه 
فرماندهی تهران بزرگ قابل تقدیر است. امروز امنیت 
پایتخت به دست این عزیزان اســت و در حال ارتقاء 
امنیت هســتند که گواه آن کشفیات است. وی افزود: 
یکی از موارد دســتگیری باندی بوده است که ۲۰۰۰ 
سالح شکاری غیر مجاز که می توانسته برای اقدامات 
امنیتی هم مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی و دستگیر 
شدند. اگر این اســلحه ها برای اهداف شوم توزیع می 
شــد ببینید چه اهمیتی در امنیت مردم داشــت.وی 
گفت: در ۹ ماهه اخیر حدود ۲۳ تُن مواد مخدر کشف 

شده که در تهران ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش 
یافته است. اگر ۲۳ تُن در تهران توزیع می شد جوانان 
بسیاری را معتاد میکرد و بعضاً خانواده ها را متالشی 
می کرد. وی در خصوص برخورد با اراذل و اوباش نیز 
گفت: هر فردی که بخواهد حرکت غیر قانونی داشته 
باشد، هر شخصی که مخالف قانون باشد و آرامش مردم 
را سلب کند حتما پلیس برخورد خواهد کرد، اقداماتی 
که صورت گرفته مقتدرانه بوده است و گزارشاتی که 
رسیده است در خصوص کاهش اراذل و اوباش در تهران 
هســت. وی افزود: مردم هم همکاری بسیار خوبی با 
پلیس داشتند. یکی از رویکردهای پلیس" اجتماعی 
محور "بوده و با نخبگان و افشار مختلف در ارتباط است. 

در بحث آســیب های اجتماعی در بسیاری از موارد از 
ظرفیت مردم استفاده می کنیم که خوشبختانه همه 
مایل به همکاری با پلیس هستند و نشان می دهد که 
اعتماد مردم به پلیس افزایش پیدا کرده اســت.وی از 
دستگاه قضایی تشــکر کرد و گفت: با طرح های پیش 
رو با هر نظرات مردم و همکاری آن ها اقدامات خوبی 
را انجام خواهیم داد.اشتری اظهار کرد: از همان روزی 
که اعالم شــد بیماری کووید ۱۹ به کشــور وارد شد 
پلیس با شعار حافظان امنیت در کنار حافظان سالمت 
حاضر شــد. در ســتاد ملی مقابله با کرونا هم نیروی 
 انتظامی حضور دارد و مصوبات را در موضوعات مختلف

 پیگیری کردیم.

رییس شــورای رقابت گفت: با توجه به روند نزولی 
بازار خودرو در روزهای گذشــته این شورا تصمیم 
گرفت که هیچ افزایش قیمتی در خصوص خودروها 
تا پایان ســال اعمال نشود.»رضا شــیوا« افزود: در 
جلسه شورای رقابت تورم بخشــی از بانک مرکزی 
به دستمان رسید که درخصوص خودرو نزدیک به 
۱۴ درصد بود.وی گفت: با توجه به شــاخص میزان 
بهره وری و کیفیت که مطابق فرمول باید از قیمت ها 
کاسته شود و همچنین در نظر گرفتن تورم بخشی 
۱۴ درصــدی باید حداکثر ۱۰ درصد تورم شــامل 
حال خودرو سازان می شد.شیوا ادامه داد: از آنجایی 
که بازار خودرو در روزها و هفته های گذشــته روند 
ریزشی قیمتی به خود گرفته و امیدواریم این کاهش 
ادامه داشته باشد این شورا نخواســت تا با افزایش 
دادن قیمت ها دوباره بازار را هیجانی کند.وی افزود: 

براین اســاس تصمیم گرفتیم تا پایان ســال هیچ 
افزایش قیمتی در خودروها نداشــته باشیم.رییس 
شورای رقابت یادآور شد: زمانی تورم کشور بسیار بد 
و لجام گسیخته بود به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
هر ســه ماه یک بار با درنظر گرفتن تورم بخشــی 
قیمت های جدید ارائه کنیــم اما اکنون میزان تورم 
در مســیری قابل کنترل افتاده و همه بازارها روند 
کاهشی گرفته است براین اساس شــاید در آینده 
نســبت به تغییر هر ۶ ماه یک بار قیمت ها و شــاید 
همچون گذشته به تغییر همه ساله قیمت ها اقدام 
کنیم.وی خاطر نشــان کرد: تا پایان امسال با توجه 
به اتفاقات مختلف جهانی، وضعیت تحریم ها، فروش 
نفت و غیره بازار را رصد خواهیم کرد و براساس آن 
تصمیم می گیریم که چه اقدامی انجام دهیم.شیوا 
همچنین درخصوص تصمیم پیشین شورای رقابت 

درباره تفاوت قیمت گــذاری خودروهای لوکس و با 
قیمت باالتر ایران خودرو و سایپا خاطر نشان کرد: آن 
فرمول یک شرط مهم داشت و آن افزایش تولید ۵۰ 
درصدی در دی ماه بود اما ظاهرا این شرط اجرایی 
نشده و افزایش تولید یادشده به راحتی امکان پذیر 
نیست.وی در عین حال یادآور شد: خودروسازان به 
انواع و اقسام شیوه ها مخالفت خود را با فرمول قبلی 
اعالم کرده بودند و این فرمول زمانی کارآیی خواهد 
داشت که خودروسازان، ایدرو، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با یکدیگر همکاری داشته و افزایش تولید 
اتفاق بیافتد.وی در پایان یــک بار دیگر تاکید کرد: 
قیمت گذاری خودروها تا پایان سال و با توجه به نیمه 
تعطیل بودن فروردین مــاه ۱۴۰۰ از همان فرمول 
قبلی تبعیت خواهد کرد و هیچ افزایش جدیدی در 

قیمت ها اعمال نخواهد شد.

ســخنگوی صنعت برق گفت: براســاس طرح 
بــرق امید مقــرر شــده مشــترکان پرمصرف 
در صورت اصرار بــه مصرف بی رویــه با اعمال 
نظام پلکانی تعرفه از تعرفــه تصاعدی برخوردار 
 شــوند.به گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنا

» مصطفــی رجبی مشــهدی« توضیــح داد: 
تعرفه برق به شــکل پلکانی است، اما مشترکان 
پــر مصــرف ســاالنه ۱۶ درصــدی افزایــش 
 تعرفه نســبت بــه ســایر مشــترکان خواهند 

داشت .
وی توضیح داد: برپایه طرح برق امید ۱۰ درصد 
به رقم ۱۶ درصد افزوده شده و بنابراین ۲۶ درصد 
اضافه تعرفه عالوه برهفت درصد ســاالنه ای که 
برای همه مشــترکان اعمال می شود، خواهند 
پرداخت ضمن آنکه نظام پلکانــی به قوت خود 

باقی اســت و چنانچه در پله های باالتر باشــند، 
قیمت برق به شیوه تصاعدی افزایش خواهدیافت 
 .ســخنگوی صنعت برق خاطرنشــان ساخت: 
برنامه ریزی این اســت که پر مصرف ها فرصت 
کافی برای کاهش مصرف را داشــته باشــند که 
بخشی از این مصرف به ســادگی و با روش های 
آســان در بخش خانگی قابل انجام اســت و آنها 
می تواننند بخشــی از انرژی مورد نیاز را بوسیله 

مولدهای خورشیدی کوچک تامین کنند.
رجبی مشــهدی توضیح داد: اجــرای این طرح 
نیاز به زمان داشــت و یک فاصلــه ۶ ماه تنظیم 
 شــد و امید مــی رود مشــترکان پــر مصرف

 نســبت به نصــب این مولدهــا اقــدام کنند و 
پایــان اردیبهشــت کــه فرصت تمــام خواهد 
شد، مشــمول پرداخت هزینه بیشــتر نشوند، 

 زیــرا تعرفه به میــزان ۱۰درصد گــران خواهد 
شد.

ســخنگوی صنعت برق گفــت:  پویش همدلی 
انرژی راه اندازی شــده که هموطنان می توانند 
در آن کنتور خود را قرائت کنند و شرایط مسابقه 
نیز ذکر شده و با کاهش میزان مصرف می توانند 
در آن شرکت کنند و به شیوه شهری دنبال می 
شــود و منافع حاصله به کارهای عــام المنفعه 
و بیمارســتان ها اختصاص مــی یابد حدود ۱۰ 
درصد دراین بخش کاهش پیش بینی شــده که 
 با اطالع رســانی می تواند آن را بــرای روزهای 
آینده بیشــتر کند و درحال حاضــر حدود یک 
تا دو درصد مصرف در ایــن بخش کاهش یافته 
 که بــا اطالع رســانی میزان آن بیشــتر خواهد 

شد.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران از 
مرگ ساالنه ۴۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا خبر داد. زهرا 
صدراعظم نوری صبح در مراسم تجلیل از سفیران هوای 
پاک با بیان این که ایــن روز بهانه و تلنگری برای جلب 
توجه و افزایش حساسیت ها است  گفت: ما در جهانی 
زندگی می کنیم که طی ۱۲ ماه اخیر دو میلیون نفر از 
مردم جهان به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست 
دادند و می بنیم که همگان به تالش افتادند که جلوی 
این روند را بگیرد اما چگونه اســت که ما ساالنه شاهد 
مرگ ۷ میلیون نفر در جهان به علت آلودگی هوا هستیم 
اما حساسیتی دیده نمی شود.وی با بیان این که در شهر 
تهران ســاالنه ۴۰۰۰ مرگ در اثر آلودگی هوا و ناشی 
از آن ثبت می شــود اظهار کرد: چه فرقی بین مرگ با 
کرونا یا آلودگی هوا وجود دارد و مرگ، مرگ است و باید 
حساسیتها افزایش یابد.نوری با بیان این که تحقیقات 

ثابت کرده اســت که الودگی هوا زمینه ابتال به کرونا را 
افزایش می دهد و رابطه معناداری بین آلودگی هوا و ابتال 
به کرونا است، گفت: بنابراین باید تالش کنیم که با کاهش 
آلودگی هوا از ابتالی بیشتر به کرونا نیز جلوگیری شود.
وی با بیان این که هوای تهران به گونه ایست که با افزایش 
آلودگی هوا نسبت به پاالیش خود اقدام می کند اما  این 
مهم ظرفیت دارد و وقتی آلودگی هوا زیاد می شود هوای 
تهران قدرت پاالیش ندارد گفت: به خصوص در روزهای 
اخیر که شاهد افزایش اکسید گوگرد و ذرات ۱۰ میکرونی 
در هوای تهران هم هستیم که حجم آالیندگی ار افزایش 
می دهد.وی با بیان این که اگر عزم و برنامه واقعی برای 
کاهش آلودگی هوا نباشد هر چقدر جلوتر برویم وضعیت 
هوا بدتر می شود گفت: آمار مرگ ۴۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی 
هوا مسئله کمی نیست و این در حالی است که حدود ۲.۷ 
میلیارد دالر نیز برآورد میزان خسارت آلودگی هوا قلمداد 

شده است و آیا زمان آن نرسیده که دولت و مجلس فکری 
کند.رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران 
خطاب به دولت ومجلس اظهار کرد: از آنها می خواهم که 
فکر اساسی و اقدام جدی داشته باشند و فقط توپ را در 
زمین مدیریت شهری نیندازند. چرا که شهرداری تهران 
آن چه که در توانش بوده و قانون به او محول کرده است 
را انجام داده اســت و از دولت و مجلس می خواهیم در 
اعتبارات ساالنه خود نگاه جدی به پایتخت داشته باشند 
چرا که هزینه های پایتخت بودن تهران به دوش مردم 
است.نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
افزایش بارگذاری های صنایع خــرد و کالن در اطراف 
تهران از دولت و مجلس خواست  که سیاستهای بازدارنده 
اتخاذ کند و همچنین از شهردار تهران درخواست کرد با 
دستور مجدد خود استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، پاک 

و خورشیدی را در شهرداری تهران توسعه دهد.

به همکاری اصناف در دوره شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: 
سطح مشارکت واحدهای صنفی، اتحادیه ها و اتاق های 
اصناف در همراهی با نظام بهداشت و سالمت کشور برای 
قطع زنجیره انتقال ویروس و ارائه خدمات مسلم است، به 
طوری که ۷۰ درصد واحدهای صنفی به موجب مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند.»سعید ممبینی« 
رییس این اتاق با اشاره به شــیوع ویروس کرونا از سال 
گذشته اظهار داشت: این ویروس عالوه بر حوزه اجتماعی 
بیشترین تاثیر را بر اقتصاد گذاشته اســت.وی افزود: 
پیش از این نیز به دلیل اعمال تحریم ها در شرایط کامال 
متفاوتی قرار داشتیم و بیشترین آسیب نیز بر اصناف به 
عنوان آخرین حلقه در زنجیره تامین وارد شــده است.
ممبینی با اشاره به تعطیلی برخی صنوف از اوایل اسفند 
سال گذشته تعطیل شدند، خاطرنشان کرد: با تمهیدات 
در نظر گرفته شده اخیرا در بسیاری از نقاط کشور تاالرها 

توانستند کار خود را آغاز کنند هر چند هنوز در شرایط 
عادی قرار نگرفته اند زیرا به دلیل رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی، محدودیت هایی دارند و از سوی دیگر 
به دلیل افزایش قیمت ها استقبال چندانی از خدمات 
تاالرها هم نمی شود.ممبینی به همکاری اصناف در دوره 
شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: سطح مشارکت واحدهای 
صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف در همراهی با نظام 
بهداشت و ســالمت کشــور برای قطع زنجیره انتقال 
ویروس و ارائه خدمات، مدیریت شایسته و متفاوت مسلم 
است، به طوری که ۷۰ درصد واحدهای صنفی به موجب 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند.وی افزود: 
اصناف، باری دیگر برگ زرینی در تاریخ عملکرد اصناف 
ثبت کردند اما الزم است تا مسئوالن و برنامه ریزان توجه 
بیشتری به ظرفیت تشکل های صنفی داشته باشند و 
از امکانات و تجربیات موجود بهره الزم را ببرند.رییس 

اتاق اصناف ایران با اشــاره به بازرسی های انجام شده از 
بازار نیز تاکید کرد: در این حوزه با وجود همه مشکالت و 
کمبود منابع مالی، بازرسان نه تنها تنظیم بازار را در راس 
نظارت قرار دادند، بلکه در حوزه رعایت دستورالعمل ها 
که مرتبط با سالمت جامعه بود نیز نظارت جدی داشتند.

وی درباره دفاتر خدمات سالمت نیز تصریح کرد: برخی از 
توافقاتی که در گذشته انجام شد، امروز مشکل ساز شده و 
باید در فرایند قانونی رفع شوند اما بر اساس بررسی های 
انجام شده از ســوی معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، 
واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سالمت 
استفاده کنند و یا خود اظهاری داشته باشند.رییس اتاق 
اصناف ایران در خصوص اصالح قانون نظام صنفی نیز 
تصریح کرد: در این اصالحیه تاکید نمایندگان اجالس بر 
رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در 

هیات مدیره اتحادیه ها بوده است.
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واکنش ربیعی به شایعات 
 دست داشتن دولت
 در بازار ارز و سکه

 روایت جدید 
 همتی از مذاکره ارزی

 با کره

مجلس با
 سوء مدیریت در بازار 
سرمایه قاطعانه 
برخورد  می کند

قالیباف:

 تصمیمات الزم
  برای حفظ

  تعادل بازار 
سرمایه اتخاذ شود
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سرمقاله

يادداشت

 کاهش نرخ ارز
 موقتی است

ناکارآمدی بانک ها در 
پرداخت تسهیالت خرد 

نخستین سیگنال کاهش 
نرخ ارز در داخل ازســوی 
رئیــس جمهــور جدید 
آمریکا داده شــد. با توجه 

به اینکه »بایدن« ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی
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 نوسانات لحظه ای
 در بازار دالر

چرا قیمت های میوه 
پایین نمی آید؟ 

وام ازدواج برای کم سن ها 100 میلیون و برای بقیه زوجین هر کدام ۷0 میلیون تومان شد

وام  ازدواج  چند  نرخی  شد
صفحه3

صفحه3

مسکن در انتظار پایان رکود 
کاهش قیمت مسکن و رکود بازار تا کجا ادامه پیدا می کند؟

با کاهش خبرهای سیاسی مربوط به تحریم و رهسپار 
شــدن ترامپ به دیار ابدی، گویی بــازار دالر که در 
ســودای فتح کانال های باالی ۳۰ هزار تومانی بود، 
اکنون خواب مشــوش ریزش قیمت می بیند؛ این 
خواب روزهای اخیر تعبیر شــده و دالر را در آستانه 
ریزش به کانال ۲۰ هزار تومان و حتی ۱۹ هزار تومان 
قرار داده اســت؛ به گونه ای که دالر ۱۹ هزار تومانی 
لحظاتی روی تابلوی صرافی ملی رفت ولی تاب نیاورد 
و مجدد به ۲۱۰۹۰ تومان بازگشت.در معامالت روز 
 سه شــنبه بازار ارز، قیمت دالر  ۲۵۰ تومان کاهش 
یافت و قیمت یورو نیز افت ۲۰۰ تومانی را ثبت کرد. 
قیمت دالر عمده در بازار متشــکل ارزی صبح  سه 
شنبه با کاهش ۲۲۴ تومانی نسبت به روز دوشنبه، 

۲۰ هزار و 8۲۴ تومان ثبت...

به رغم فراوانی، قیمت هــای میوه قصد پایین 
آمدن ندارند و مسئوالنی که باید به مغازه های 
سطح شهر نظارت کنند نهاده ها ی گران را عامل 
باال بودن قیمت عنوان می کنند.قیمت میوه از 
ماه ها پیش روند افزایشی دارد و نظارتی بر این 
بازار نیست مسئوالن هم علت آنرا افزایش قیمت 
تمام شده تولید پس از گرانی قیمت نهاده های 
کشاورزی عنوان می کنند.اسداهلل کارگررئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره دالیل 
گرانی میوه افزایش هزینه های تمام شده تولید 
در کنار افزایش هزینه های زندگی کشاورزان و 
باغداران را از جمله دالیــل گرانی میوه مطرح 

کرد...

رییس شورای رقابت:

خودرو تا پایان سال گران نمی شود
سخنگوی صنعت برق:

تعرفه مشترکان پرمصرف پلکانی محاسبه خواهد شد



اقتصاد2
ایران وجهان

انتقادات رئیس مجلس از سو مدیریت دولت 
روحانی در بازار سرمایه: 

مجلس با  سوء مدیریت در بازار 
سرمایه قاطعانه  برخورد  می کند

رئیس مجلس شورای اســامی گفت: چطور 
ممکن اســت وقتی قیمت ارز باال می رود، بازار 
سرمایه دچار آسیب شــود و وقتی قیمت ارز 
کاهش می یابد همین آسیب وجود داشته باشد، 
این جز سوء مدیریت است؟جلسه فوق العاده 
کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سرمایه 
با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و قالیباف 

اصل رئیس سازمان بورس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در جلسه 
فوق العاده کمیسیون اقتصادی حضور داشت، 
گفت: در ماه های گذشــته مجلس یازدهم به 
صورت  مداوم مســئله بورس را پیگیری  کرده 
اســت و هر اختیار و ابزاری کــه وزیر اقتصاد و 
سازمان بورس نیاز داشتند به آن ها داده شد اما 

بازار سرمایه از سوء مدیریت رنج می برد.
وی افزود:40 روز پیش هم بــه وزیر اقتصاد 
گفتم بازار ســرمایه دچار سوء مدیریت است 
و باید اصاح شود اما این بازار کماکان دچار 
همان آسیب است؛ چطور ممکن است وقتی 
قیمت ارز باال مــی رود بازار ســرمایه دچار 
آسیب شود و وقتی قیمت ارز کاهش می یابد 
هم این آسیب وجود داشته باشد؟ این جز سوء 

مدیریت است؟
رئیس مجلس، ادامه داد: رئیس دولت رسما از 
مردم دعوت کرده و به آن ها اطمینان داده است، 
مردم باید این بودن دولت را احســاس کنند.
قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم وظیفه خود 
می داند از مردم در بازار سرمایه دفاع و حمایت 
کند، گفت: اگر اعتماد مردم باز نگردد چطور می 
توانیم انتظار داشــته باشیم آن ها سرمایه های 
شان را به بازار ســرمایه بیاورند؟رئیس مجلس 
تاکید کرد: این موضوع را در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا حتما پیگیری 
خواهم کرد.رئیس مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه شخصاً وضعیت بورس را به صورت مداوم 
دنبال می کنم، ادامه داد: همواره در خدمت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی بوده تا هر مشکلی که در 

حوزه بورس وجود داشت، حل و فصل شود.
قالیباف با اشاره به برگزاری نشست های مکرر در 
حوزه بورس یادآور شد: هر چه که وزارت اقتصاد 
درباره این بازار از مجلس درخواســت کرد، آن 
را انجام دادیم. حتی الیحه دوفوریتی افزایش 
سرمایه شرکت ها از محل صرف سهام با سلب 
حق تقدم از زمان اعام وصول تا تصویب و اباغ 
آن حدود ۲۵ روز طول کشید، یعنی از شورای 

عالی اقتصادی نیز زودتر مسیر طی شد.
وی با بیان این که 40 روز پیش به وزیر اقتصاد 
گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید 
اصاح شود، اما این بازار همچنان دچار همان 
آسیب است، به اختیارات واگذار شده به شورای 
عالی بورس اشاره و تصریح کرد: هر اختیاری که 
خواستند، داده شد، از اعمال مدیریت و نظارت 
تا اختیار درباره ســهام های حقوقی.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر وزیر اقتصاد هر ابزاری که 
برای مدیریــت و اداره بازار بورس نیاز داشــته 
باشد، در اختیار دارد، ادامه داد: شرایط کنونی 
بورس نشــان دهنده نارسایی مدیریتی در این 
حوزه و سوءمدیریت است.قالیباف تاکید کرد: 
دولت، ستاد اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و رئیس کل بورس در برابر بازار سرمایه 

مسئول هستند.
رئیس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 
براساس مصوبات شورای عالی بورس، اختیارات 
بسیاری برای اداره این بازار داده شده، به آنچه 
از خردادمــاه تا مردادماه ســال جــاری اتفاق 
افتاد، اشاره و بیان کرد: شاخص بورس که از ۲ 
میلیون واحد عبور کرده بود، در حال حاضر به 
یک میلیون رسیده است، نوسان یک میلیونی 
شاخص بورس نشان دهنده ضعف در مدیریت 

بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه چطور ممکن است وقتی قیمت 
ارز باال می رود بازار سرمایه دچار آسیب شود و 
وقتی قیمت ارز کاهش می یابد هم این آسیب 
وجود داشته باشــد؟ اضافه کرد: تحلیل درباره 
سهام فروخته شده توسط شرکت های حقوقی و 
زمان عرضه این سهام بیانگر وجود ایراد و اشکال 
در این حوزه است که باید برطرف شود.قالیباف با 
تاکید بر اینکه بازار سرمایه باید قوام و ثبات داشته 
باشد، ادامه داد: در صورت وجود ایراد و اشکال 
در بازار سرمایه، این مشــکل به سایر بخش ها 
نیز ســرایت می کند و موجب ایجاد خسارت 
در حوزه های اقتصادی می شود. از سوی دیگر 

اعتماد مردم را از بین می برد.

خبر

در یکصد و نــود و هفتمین 
جلســه ســتاد هماهنگــی 
اقتصــادی دولــت کــه روز 
ریاســت  بــه  سه شــنبه 
حجت االســام و لمسلمین 
حســن روحانی رییس جمهور برگزار شــد، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گزارشی از تحوالت بازار سرمایه ارایه 
کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رییس جمهور 
پس از این گزارش تاکید کرد: شورای عالی بورس باید برای 
حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق 
ســرمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند. 
در این جلسه همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گزارشی از تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و 
نحوه تخصیص ارز ترجیحی بابت مصارف کاالهای دارویی 
و تجهیزات پزشکی ارایه کرد که پس از تبادل نظر درباره 

آن تصمیم گیری شد.
بر اســاس این گزارش به منظور کنتــرل قیمت دارو و 
تجهیزات پزشکی و شــفافیت در حوزه توزیع و مقابله با 
سوءاســتفاده ها در این زمینه، تمام فهرست های ثبت 
سفارش ارسالی به بانک مرکزی و تخصیص ارز در سایت 
سازمان غذا و دارو بارگذاری می شود تا همه فعاالن این 
عرصه به آن دسترسی داشته و مصرف کننده، وارد کننده و 
فروشنده از فرآیند تولید و عرضه دارو و تجهیزات پزشکی 
اطاع داشته باشند.رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت 
در زمینه تامین نیازهای ضروری بخش بهداشت و درمان 
و سامت مردم، گفت: دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز 
بخش دارو و تجهیزات پزشکی اولویت خاصی قایل است.

رئیس جمهور شــفافیت فرآیند تامیــن و توزیع دارو را 
امری ضروری خواند و با اشــاره به راهبرد کان دولت و 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: دولت سیاست اصلی خود 

را در این حوزه بر مبنای تولید دارو در داخل کشور قرار داده 
و به همین دلیل خوشبختانه در سال جاری مصارف ارزی 
در واردات دارو کاهش یافته و عمده اقدامات به ســمت 

تولید داخل سوق داده شده است.
در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
از تامین کاالهای اساسی ارایه کرد.براساس این گزارش 
با اقدامات انجام شــده در خصوص تولید و واردات روغن 
خوراکی، نیاز مصرفی و ذخیره استراتژیک روغن تامین 
شده است.رئیس جمهور پس از این گزارش دستور داد 
برای ترخیص و حمل و توزیع روغــن فوریت های الزم 

اعمال گردد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که دولت مصمم است 
ظرف هفته های آینده و با ورود اولین محموله واکســن 
خریداری شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق 
جدول طراحی شده از جامعه هدف آغاز کند.حجت االسام 

والمسلمینحسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه روسای 
کمیته های تخصصی ســتاد ملی مقابله با کرونا و پس 
از دریافت گزارش های دســتگاه های ذیربط نظیر بانک 
مرکزی، وزارتخانه های صمت و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در خصوص آخرین اقدمات صورت گرفته برای 
تامین ارز و منابع مورد نیاز برای ساخت، تامین و واردات 
واکسن کرونا، گفت: تامین واکسن کرونا جزو اولویت های 

کشور است.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید در کنار سایر احتیاجات 
دارویی و تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا با اولویت تولید 
و تامین شود، اظهارداشت: اگر تحریم ها، مانع تراشی ها و 
ایجاد محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن از سوی 
دولت تروریست ترامپ نبود، قطعا واکسیناسیون را خیلی 
زودتر می توانستیم آغاز کنیم و این نیز این جنایتی بود که 

آمریکایی ها در حق ملت ایران انجام دادند.

 روحانی تصریح کرد که به رغم همه این مانع تراشی ها 
و ایجاد محدودیت ها، اقدامات الزم برای خرید واکســن 
انجام شــده و اولین محموله آن که مــورد تایید وزارت 
بهداشت و درمان است ظرف هفته های آتی وارد کشور 
می شود و بافاصله نیز درچارچوب ســند ملی تدوین 
شده، واکسیناسیون آغاز می شود.در این جلسه همچنین 
قرارگاه عملیاتــی، گزارش تکمیلی از احتمال شــیوع 
موج چهارم کرونا و مخاطــرات آن و نقش عدم رعایت 
دقیق دستورالعمل های بهداشــتی از جمله در سفرها و 
اجتماعات مذهبی، ملــی و خانوادگی ارائه و تصمیمات 
الزم در این خصوص اتخاذ شد.رئیس جمهور در همین 
ارتباط به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته 
بهداشتی و درمانی در خصوص تشدید نظارت ها ماموریت 
داد و گفت که باید تکلیف هر دستگاه نظارتی در خصوص 
اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی مشخص شود و 
در قبال آن پاسخگو باشد.روحانی اظهارداشت: هر یک 
از دســتگاه های نظارتی نیز باید گزارش های خود را در 
خصوص نحوه اجرای پروتکل ها بسرعت تنظیم و ارسال 
کنند و با متخلفین و کسانی که این دستورالعمل ها را به 

طور دقیق اجرا نمی کنند، برخورد قانونی انجام گیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد که جلوگیری از بروز موج چهارم 
کرونا که می تواند بسیار خطرناک باشد، بسیار مهم است و 
قطعا اگر همه دستگاه ها با هماهنگی کار کنند، می توانیم 
با بهره گیری از تجربیات مهار سه موج قبلی و همراهی 
مردم در رعایت کامل دستورالعمل ها، مانع شکل گیری 
موج چهارم شویم.روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با 
کرونا در این جلسه همچنین درباره موضوعات مختلف از 
جمله خریدهای شب عید و وضعیت ناپایدار برخی شهرها 
و تمهیدات متخذه برای جلوگیری از این وضعیت، گفت 
و گو و راهکارهای الزم را به بحث گذاشتند.رییس جمهور 
تاکید کرد که می بایست نظارت کیفی الزم برای تولید 
واکسن های داخلی انجام شود و همه حمایت های الزم 

صورت پذیرد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تصمیمات الزم برای حفظ تعادل بازار سرمایه اتخاذ شود 
آغاز عملیات واکسیناسیون با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده

دژپسند ریزش بورس را گردن وزیر صمت انداخت
قیمت گذاری های دستوری بر 

بازار سرمایه تاثیر منفی دارد
وزیر اقتصاد تقصیر ریزش بــورس را گردن وزیر 
صمت و رئیس کل بانک مرکزی انداخت. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفــت: برخی دخالت ها مانند 
قیمت گذاری های دستوری و همین طور باال رفتن 
نرخ بهره بین بانکی به طور مستقیم بر بازار سرمایه 
تاثیر منفی می گذارد.فرهاد دژپســند در جلسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس 
مجلس برای بررسی تحوالت بازار سرمایه برگزار 
شــد گفت: کار دولت ریل گذاری و نهادسازی و 
تسهیل ورود و خروج به بازار و نقدشوندگی مناسب 
در بورس است. وی گفت: بازار سهام محلی برای 
کشف قیمت است و دولت باید کاری کند که این 
عملیات با کارآمدی انجام شود که در همین زمینه 
در دو ماه گذشته به اندازه ۱0 سال کار انجام شده و 
همه شرکت ها بازار گردان دارند. وی افزود:ما برای 
کاهش نوســان از ابزار جدیدی مانند اوراق تبعی 
استفاده کردیم و شرکت هایی که می خواهند در 
بورس، سهام شــان عرضه شود اگر مدارک کامل 

باشد این کار در مدت یک ماه انجام می شود.
دژپسند با اشاره به فروش سهام از طرف سهامداران 
حقوقی گفت: در ماه هایی که فزونی تقاضا داشتیم 
شرکت های حقوقی باید عرضه می کردند تا مانع 
افزایش مصنوعی قیمت ها بشود و مصوبه افزایش 

شناوری سهام نیز به همین دلیل بود.
وزیر اقتصاد گفت: در زمــان ریزش بورس هم باید 
تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی ها ورود 
کردند و اقدام به خرید سهام می کنند.وی با اشاره به 
رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف یک و نیم 
میلیون واحد گفت: یکی از نمایندگان مجلس از ما 
خواست که عرضه شرکت ها را آغاز کنیم، اما دیدیم 
که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد.وی 
گفت: بازار با قیمت گذاری های کاالها میانه خوبی 
ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت در باره 
موضوع فوالد واکنش نشان داد و در میان فعاالن بازار 
این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی 
برای بقیه کاالها باشــد. وی گفت: همچنین اجبار 
پاالیشگاه ها به توزیع قیر با نرخ دولتی و یا لغو معافیت 
مالیاتی شــرکت های معدنی روی بــازار اثر منفی 
می گذارد، زیرا به سوددهی آن ها آسیب می زند.وزیر 
اقتصاد با بیان این که مسئول صنعت بانکداری وزارت 
اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: ابزار مناسب در 
این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی 
نرخ بهره بین بانکی ناگهان شبانه به باالی ۲0 درصد 

می رسد این موضوع روی بازار اثر می گذارد.
دژپسند همچنین با اشــاره به موضوع استعفای 
شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس گفت: 
چرا در این باره دروغ گفته می شود که وزیر وی را 
برکنار کرده اســت در حالی که روابط بنده با وی 
بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار 

و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد.

820  میلیارد تومان اوراق بدهی 
فروخته شد

هفته گذشته، 4.6 هزار میلیارد ریال اوراق اراد60 با 
نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد و ۱00 میلیارد ریال 
اوراق »اراد6۵« با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد 
در بورس فروخته شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، پیرو اطاعیه روز سه شنبه ۲3 دی ماه ۱399 
درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطاع 
می رساند، طی برگزاری ســی و چهارمین مرحله از 
این حراج، سه بانک و موسسه اعتباری سفارش های  
خود را به ارزش 3.۵ هزار میلیارد ریال در سامانه  بازار 
بین بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نیز ضمن پذیرش کلیه درخواست ها با فروش 3 هزار 
میلیارد ریال اوراق »اراد64« با نرخ بازده تا سررسید 
۲0.۵ درصد و 0.۵ هزار میلیارد ریال اوراق »اراد6۵« 
با نرخ بازده تا سررســید ۲۱.۵ درصد موافقت کرد. 
معامات مربــوط به فروش ایــن اوراق به نهادهای 
مالی برنده در روز سه شنبه 30 دی   ماه ۱399 توسط 
کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاماتی بورس 
ثبت شد.  همچنین طی هفته گذشــته، 4.6 هزار 
میلیارد ریال اوراق اراد60 با نرخ بازده تا سررســید 
۲۱.۵ درصد و ۱00 میلیارد ریال اوراق »اراد6۵« با 
نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد در بورس فروخته 
شد. بنابراین در مجموع، 8.۲ هزار میلیارد ریال اوراق 
بدهی دولتی طی هفته منتهی به 30 دی ماه ۱399 
توسط ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خریداری 
شد. کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج 
میتوانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه 
ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش 
در هر یک از نمادهای مزبور ۵00 هزار ورقه اســت. 
همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج 
توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را 

در سفارشگذاری مدنظر قرار دهند. 

اخبار
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وزیر نیرو گفت: تداوم شــیوه فعلی مصرف گاز و 
دورکردن ذهن جامعه از اعمال مدیریت مصرف 
باعث می شــود تا روزی تبدیل به وارد کننده گاز 
شــویم.»رضا اردکانیان« ادامــه داد: تعلل برای 
اصاح روش مصرف موجب از دست رفتن زمان 
خواهد شد و ادامه همین مسیر فعلی کشورمان را 
در ردیف کشورهای وارد کننده گاز برای مصارف 

خود قرار خواهد داد.
وی افزود: وظیفه داریم به مــرور و به روش های 
مختلف اطــاع رســانی کنیم تا همــه مصرف 
کنندگان نسبت به آنچه که درحال اتفاق افتادن 
است آگاهی پیدا کنند و اگر این امر صورت گیرد، 
مجموعه جامعه مســیر صحیح را انتخاب کرده 
و به طور قطع  از این شــرایط  به ســمت شرایط 
بهتر منتقل خواهیم شــد.وزیر نیرو با بیان اینکه 
امروز 3۷ میلیون مشــترک در بخش برق داریم 
که شامل مشــترکان خانگی، تجاری، عمومی، 
صنعتی، کشاورزی و معدنی هستند، خاطرنشان 
ساخت: برای تامین برق این 3۷ میلیون مشترک 
نیروگاه های ما نیاز به سوخت دارند و این سوخت 

به اشکال مختلف و عمدتا گاز تامین می شود.
اردکانیان ادامه داد: با یک محاســبه ساده فرض 
شود همه سوخت نیروگاه های کشور گاز باشد و ما 
برای اینکه در هر شبانه روز پاسخگوی نیاز برقی 

همه مشــترکان در همه بخش ها باشیم، چیزی 
حدود ۱80میلیون متر مکعب گاز نیاز داریم. وی 
افزود: این درحالی اســت که فقط بخش خانگی 
حدود 4 برابر این میــزان گاز مصرف می کند تا 
گرمایش منزل و پخت وپز انجام شــود، این عدد 

خیلی باالیی است.
وزیر نیرو خاطرنشان ساخت: نباید چنین تصوری 
را به هموطنان القا کرد کــه گاز یک منبع تمام 
نشدنی است که در گذشته در دسترس نبوده  و 
حاال با تاش هایی که شده به این منبع دسترسی 
پیدار کرده و مثل هوا و اکسیژن باید استفاده کرد 
و هیچ مســولیتی در قبال آن نداریم .اردکانیان 
با بیان اینکه باید با اســتفاده از همه تکنیک ها 
و روش ها و هنرمندی ها هم خــود رامتوجه این 
موضوع کرده و هم مردم را آگاه کنیم، ادامه داد:  
اعتقاد دارم در مقایسه با کارهای بزرگ و پیچیده 
ای که در بخش ساخت و ساز ها انجام شده در این 
بخش خیلی عقب هستیم و خیلی جای کار دارد .

وزیر نیرو ادامه داد: بدانید اگر شیوه های مصرف 
اصاح نشود، زمان را برای اصاح از دست خواهیم 
داد  و روزی خواهد رســید که ما برای تامین گاز 
روزانه ای که نیاز داریم ناچار به واردات گاز شویم.

اردکانیان افزود:  باید به سمتی حرکت کرد که این 
شیوه اصاح شود و سختی های زمستان امسال 

و محدودیت گاز این را یک فرصت و میانر بدانیم 
که با کمک آن بتوان مســئله را به شکل مناسب 
تری توضیح دهیم، قطعا نتیجه خواهیم گرفت.

وی خاطرنشــان کرد: موضوع اصاح مصرف کم 
کم هرچند دیر هنــگام وارد ادبیات فعالیت های 
مدیریتی کشــور می شــود و این مســئله حائز 
اهمیتی است که باید به آن توجه داشت .وزیر نیرو 
گفت: ابتدا باید در این زمینه از خود شروع کرده و 
بعد و سازمان دولت و بعد مردم را به طرق  مختلف 
نسبت به جزئیات این مسئله آگاه کنیم که طرح 
های توسعه کشور و اسایش و امنیت خاطر مردم 

و توسعه پایدار وابسته به اصاح مصرف است .
اردکانیان افــزود: این روزها بسیارشــنیده می 
شــودکه به دلیل کمبود گاز، مشکل تامین برق 
در برخی نقاط کشــور وجود داشته  که منجر به 
خاموشی می شود.وی خاطرنشان ساخت: واقعیت 
این است که کمبود گازوجود ندارد و باید بجای 
آنکه اشاره کنیم به دلیل کمبود گازخاموشی رخ 
داده  باید گفت به دلیل مصرف باالی گازاین امر 
صورت گرفته و نیز نباید آن را در وهله نخســت 
متوجه مردم و مصرف کننده دانست.وزیر نیرو با 
بیان اینکه باید از سختی های زمستان امسال و 
محدودیت گاز یک فرصت و میانبر برای توجیح 
مردم اســتفاده کرد گفت: به طور قطع با آگاهی 

ســازی درســت مردم به نتیجه خواهیم رسید . 
اردکانیان ضمن قدردانی از اســتانداران سراسر 
کشور که همواره مددکار صنعت آب و برق در این 
دوسه ســال اخیر بوده اند خواستار آن شد تا هر 
استان با روش های مناسب نسبت به اطاع رسانی 
به مردم در باره میزان مصرف گاز در بخش خانگی 
و مقایســه آن با بخش برق با کمک اعداد و ارقام 
مردم را برای مدیریت مصــرف صحیح رهنمون 
شوند.وی افزود: هر اســتانی باید بداند که برای 
تامین برق در همه بخش ها چقدر برق مصرف می 
کند و برای این برق اگر همه سوخت گاز باشد که 
نیست گازوئیل و ســوخت مایع  هم استفاده می 
شود چقدر گاز در بخش خانگی مصرف می شود.

وزیر نیــرو گفت: بایــد یک هدف گــذاری آرام 
صورت گیرد برای اینکه این فاصله معقول شود،  
روزهایی بوده  که به جای ۱80 میلیون مترمکعب 
حدود ۷0 تا ۷۵ میلیون متر مکعب گاز دریافت 
کردیم و در همان روزها در بخش خانگی حدود 
600 میلیون متر مکعب مصرف گاز بوده اســت.

اردکانیان از تک تک اصحاب رســانه درخواست 
کرد در این زمینه همکاری خوبی داشــته باشند 
و منشا اصاح مصرف بوده و از کوچک کردن آن 
درحد دعوای بین دو دســتگاه خودداری کنند و 

مچگیری نکنند.

ســخنگوی دولت گفت: روند نرخ ارز، براســاس 
مبانی بنیادی بازار شــکل می گیرد. لذا براساس 
آنچه طی دو سال و نیم گذشــته شاهد آن بودیم، 
فشــار ناشــی از تحریم ها عدم امــکان انتقال ارز 
به دالیل توامــان تحریم و به هم خــوردن عرضه 
و تقاضــای ارز خصوصا تشــدید انتظــارات، در 
افزایش قیمــت ارز موثــر و تعیین کننــده بوده 
اســت.علی ربیعی ســخنگوی دولت در پاسخ به 
پرسشی درباره بازار ارز و دســت داشتن دولت در 
این بازار گفت: این ســوال افکار عمومی نیســت؛ 
افکار عمومی از پایین آمدن قیمت ارز خوشــحال 
 هســتند. تحریم یکی از دالیل افزایش قیمت ارز 

بوده است. 
ربیعی خاطر نشان کرد: روند نرخ ارز، براساس مبانی 
بنیادی بازار شکل می گیرد. لذا براساس آنچه طی 
دو سال و نیم گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی 
از تحریمها عدم امکان انتقــال ارز به دالیل توامان 
تحریم و به هم خوردن عرضه و تقاضای ارز خصوصا 
تشدید انتظارات، در افزایش قیمت ارز موثر و تعیین 

کننده بوده است.
وی بیان داشــت: لذا انتظار می رود در مرحله اول 
خروج از شوک با فروکش کردن انتظارات، افزایش 
نرخ ارز نیز به ســمت تعادل و ارزش اقتصادی آن 
حرکت کنــد.در مرحله بعدی با دسترســی بهتر 

بانک مرکزی به منابع مسدودی خود و نیز شرایط 
پیــش رو امکان مدیریــت موثرتر در بــازار ارز، و 
 کاسته شــدن از تقاضا و پاســخ به نیازهای واقعی 

فراهم می شود.
سخنگوی دولت خاطر نشــان کرد: از طرفی برای 
فهم شــرایط این روزهای بازار ارز نیــاز به دانش 
تخصصی اقتصاد و بودجه ریزی ســنجیده نیست. 
هر فردی در کف بــازار نیز متوجه می شــود که 
با نبودن ترامپ، شکســت فشــار حداکثری و فرو 
ریختن تحریمهــا قیمت شــکننده و کاذب ارز و 
 سکه به ســمت تعادل و قیمت اصلی خود نزدیک 

خواهد شد.
وی ادامه داد: باز هم هر کســی از همان کف بازار 
میداند زمانی کــه منابع بانک مرکزی آزاد شــود 
و امــکان عرضــه از تقاضا پیش بگیــرد قیمت ها 
متعادل میشــود و پایین میآید. ظاهرا برخی افراد 
عادت کرده اند هر موضوعی را با عینک سیاســی 
و تیره بینند هر چند به قیمــت ضربه زدن به روح 
و روان جامعــه باشــد.ربیعی گفــت:در مواردی 
مانند قیمت ارز و طا صرفا وابســته به متغیرهای 
درونی نیســت بلکه از متغیرهــای بیرونی اعم از 
اقتصادی، سیاسی نیز هســت. به یاد داریم بعد از 
 پایان جنگ تحمیلی بافاصله قیمتهای ارز و سکه 

سقوط کردند.

عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با 
بلومبرگ شرحی از مذاکرات ارزی خود با طرف کره ای 
را ارائه کرد.همتی در این گفت وگو همچنین بهانه های 
کره ای ها در زمینه ممانعت از انتقال حدود ۷ میلیارد 

دالر پول ایران را تشریح کرد. 
همتی گفت: به خاطر همــکاری بانک های کره ای با 
سیاست فشــار حداکثری ایاالت متحده علیه ایران، 
جمهوری اسامی ایران تاکنون نتوانسته است از منابع 
خود نزد بانک های کره ای استفاده کند. این سیاست بر 
خاف قوانین بین الملل و با اصول حقوقی توجیه ناپذیر 
است. بنابراین ما اعتقاد داریم که آن بانک های کره ای 
باید خسارت جمهوری اســامی ایران در طی این دو 
سال را جبران کنند. میزان این خسارت یک مسئله فنی 
است و باید توسط متخصصان بانکی و مالی تعیین شود.
به گفته وی، هیئت کره جنوبی اظهار داشت که آن ها 
اراده سیاسی برای حل موضوع و ایجاد امکان استفاده 
ایران از منابع را دارند اما مســئله آنجاســت که آن ها 
همزمان می خواهند از سیاســت ها و مقررات ایاالت 

متحده پیروی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: چند مانع بر سر راه 
استفاده از منابع متعلق به جمهوری اسامی ایران وجود 
دارد. بانک های ایرانی و موسســات مالی آن از جمله 
بانک مرکزی در فهرست تحریم های خزانه داری ایاالت 
متحده قرار دارند. متاسفانه دولت کره تسلیم این فشارها 

شده است و برخاف دیگر کشورها از همکاری با ایران 
امتناع می ورزد.

شرکای دیگر ما توانستند راههایی را بیابند تا ما بتوانیم از 
منابع خود برای واردات کاالهای اساسی استفاده کنیم 
اما دولت کره هیچ پیشنهاد قابل اتکایی در این زمینه 
ارائه نکرد. منابع ایران نزد آن بانک های کره ای هستند 
که با بانک های آمریکایی کار می کنند و آن ها این بهانه را 
مطرح ساخته اند که منابع به وون کره هستند و نمی توان 
آن را مستقیماً به یورو تبدیل کرد. این مسائل مرتبط با 
تحریم بر آزاد سازی منابع متعلق به ایران تاثیر می گذارد.

مقامات کره ای وعده دادند که آن ها هرچه در توان دارند 
برای آزادسازی منابع انجام می دهند، اما این اولین باری 
نیست که آن ها چنین قولی می دهند. انتقال منابع به 
اینستکس یا کانال ســوئیس از گزینه های ممکن اما 
در گام دوم است. ما باید شاهد اراده سیاسی بانک های 
کره ای برای آزادسازی منابع و همکاری آن ها با بانک های 
ایرانی باشیم اما تاکنون چنین اراده سیاسی را مشاهده 
نکرده ایم. عاوه بر این الزم اســت یادآوری کنیم که 
اینستکس عماً تاکنون کاربردی نداشته است و عمدتاً 
تحت تاثیر همان تحریم های ایاالت متحده قرار دارد. از 
این رو اینستکس آن گونه که ما انتظار داشتیم نتوانست 
روابط تجاری ما با اروپا را فــارغ از تحریم های امریکا، 
پوشش دهد، زیرا اروپایی ها شجاعت کافی برای اعمال 

حاکمیت اقتصادی خود را نداشتند.

وزیر نیرو:

تداوم روند فعلی مصرف گاز ما را وارد کننده آن خواهد کرد

روایت جدید همتی از مذاکره ارزی با کرهواکنش ربیعی به شایعات دست داشتن دولت در بازار ارز و سکه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت روز ارز، سکه و طال در بازار
در ادامه کاهش نرخ ارز، قیمت ها در بازار فلز گرانبها نیز کاهش شدیدی را تجربه می کند. سکه تمام بهار آزادی با کاهش ۶۲۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسید. سکه نیز 

با رسیدن به ۹۱۷ هزار تومان، حضور خود در این کانال را تثبیت کرد.
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الزام دولت به تولید واحدهای مسکونی
محمود فاطمی عقدا، کارشنای مسکن 

گمان می رود دلیلی که این روزها صحبت از کاهش قیمت مسکن را به میان آورده، تغییرات ایجاد شده در بازارهای موازی است. از سوی دیگر برخی از تاثیر پروژه مسکن ملی بر کاهش قیمت ها در این بخش صحبت می کنند. انتظار کاهش 
قیمت مسکن بیشتر به دلیل تغییرات اخیر است نه ساخت واحدهای ملی، چراکه حجم این پروژه در حدی نیست که بتواند بازار را تحت الشعاع قرار دهد.

این در حالی است که یکی از حوزه هایی که می تواند به پایداری اقتصادی کمک کند، همین حوزه مسکن است.  اگر بخش مسکن حرکت کند، بدون شک ما شاهد پایداری و ثبات در حوزه اقتصادی خواهیم بود. از نظر بنده مسکن در قامت 
موتور محرکه اقتصاد کار خود را با قدرت بیشتری پیش خواهد برد.

سیاست دولت و طرح مجلس برای الزام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تالش مجلس و دولت برای شروع این طرح، می تواند به عنوان عاملی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار در نظر گرفته شود. این عامل، 
وزن بیشتری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تغییرات بازار مسکن دارد. با اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی، این موضوع در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد که بخش هایی که با ضروریات زندگی مردم در ارتباط هستند و 

تغییرات منفی در آنها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مؤثری در جامعه خواهد گذاشت، با اهداف خاص و توسط عده ای خاص به بازی گرفته نشود.

روند کاهشی قیمت مسکن 
در حالی ادامه دارد که به گفته 
برخی تحلیل گران مســکن 
خودش را بــرای ریزش ۷۰ 
درصدی آماده می کند و سال 
بعد هم این بازار شــاهد کاهش قیمت حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصدی خواهد بود. اما قیمت مسکن تا کجا پایین خواهد 
آمد موضوعی است که مدتهاست مورد بررسی قرار گرفته 
و کارشناسان این بازار پیش بینی های متفاوتی از ادامه 

روند قیمتی مسکن دارند.  یک کارشناس بازار مسکن 
با بیان اینکه کسادی معامالت مسکن تا شب عید ادامه 
خواهد داشــت، گفت: رکود فعلی بی ســابقه نیست و 
در ســال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز با توجه به افت شدید 
معامالت ۳۰ تا ۴۰ درصد برگشت قیمت داشتیم اما هم 
اکنون نمی توان انتظار داشت قیمت ها بیش از ۲۰ درصد 
کاهش پیدا کند؛ در حالی که جهش حدود ۲۰۰ درصد 
بوده است. در هیمن رابطه رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
شهریار با پیش بینی ثبات بازار مسکن کشور تا پایان سال، 
گفت: معامالت صوری دالالن عامل افزایش قیمت مسکن 
است.رضا کوچک پور نصفی در خصوص برخی اظهارات 
مبنی بر این که مشاوران امالک در افزایش قیمت مسکن 

نقش دارند، اظهار کرد: واقعیت آن است که بخش کالن 
این موضوع ارتباطــی به بنگاه های امــالک ندارد و به 
برخی تصمیمات در سطح کالن کشور مربوط است. وی 
ادامه داد: اما در بخش ُخرد موضوع نیز با توجه به این که 
مشاوران امالک به صورت دوره ای کار می کنند یعنی در 
یک مقطع چند ماهه، یکساله یا دو ساله فعالیت و بازار 
است و پس از آن ممکن است چند سال بازار وارد رکود 
شود. در این وضعیت برخی دالالن وقتی سرمایه گذاری 
صورت می گیرد، کار و کاسبی را برای زمانی که بازار راکد 

است ذخیره می کنند.
وی افزود: این مسئله یک حرص و ولعی را ایجاد می کند 
و متأسفانه دیده می شود بین دالالنی که هیچ ارتباطی 

به مشاوران امالک دارای مجوز ندارد، معامالت صوری 
انجام می شود. معامالتی که در آن ملک دست به دست 
می چرخد و تا ۱۰ درصد به قیمت اضافه می کنند و در 
نهایت قیمت نهایی ملک افزایش قیمت خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک شهریار درباره بازار مسکن 
تا پایان ســال گفت: افزایش و جهش قیمت مسکن در 
کشور نخواهیم داشت و از نیمه دوم سال بازار وارد رکورد 
غیرتورمی می شود.کوچک پور نصفی افزود: احتماالً این 
رکورد به افت ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت منجر خواهد شد. 
یکی از دالیل این اتفاق برنامه دولت برای اخذ مالیات از 
خانه های خالی است که باعث می شود تورم رهن و اجاره 

ایجاد نشود و در نهایت بازار به تعادل برسد.

كاهش قیمت مسکن و ركود بازار تا كجا ادامه پیدا می كند؟

مسکن در انتظار پایان رکود 
شایلی قرائی
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کارشناســان عدم حمایت از دامداران، افزایش نرخ 
ارز و بسته بودن مسیرهای قانونی را از دالیل اصلی 
رشد قاچاق دام می دانند.ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز از افزایــش ۵۷۳ درصدی قاچــاق دام فقط از 
مرزهای استان کردســتان خبر داده است. به گفته 
این ستاد از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ۱۶ هزار و 
۲۶۹ راس احشام قاچاق در استان کردستان کشف 
شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ برابری 

داشته است.
کارشناسان سه عامل اصلی را برای افزایش قاچاق دام 
عنوان می کنند که همگی آن ها ریشه در عدم حمایت 
مناسب از دامداران در شرایط مازاد تولید و افزایش 
هزینه ها دارد.منصور پوریان با تاکید بر اینکه مازاد 
تولید در شرایط عدم کشش بازار داخلی اتفاق افتاده 
اســت، افزود: برخی گزارش ها نشان می دهد میزان 
مصرف گوشت قرمز کاهش ۴۵ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بخشــی از کاهش مصرف مربوط به 
شــرایط بد اقتصادی مردم و بخشی دیگر مربوط به 
بسته شدن مراکز عمده مصرف است.به گفته پوریان؛ 
مازاد تولید در شرایط عدم کشش بازار داخلی موجب 
شده دامداران روزهای سخت اقتصادی را تجربه کنند 

ضمن اینکه هزینه های تولید نیز رشد چشمگیری 
داشته است. وی با تاکید بر اینکه در این شرایط اجرای 
طرح های حمایتی از دامداران ضروری است، افزود: 
وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹8 طرح های حمایتی 
از دامداران را در قالب خرید تضمینی ارائه داده است 
که تا امروز به دلیل عدم همکاری برخی از دستگاه های 
ذی ربط اجرای آن لنــگ می زند.پوریان یکی از این 
دستگاه ها را ستاد تنظیم بازار عنوان کرد که تا امروز از 
اعالم قیمت برای خرید حمایتی از دامداران خودداری 
کرده است.وی سوق دامداران به قاچاقچیان که در این 
شرایط به دامداران قیمت مناسبی پیشنهاد می کنند 

طبیعی دانست.
پوریان یکی دیگر از عوامل افزایش قاچاق را باال رفتن 
نرخ ارز برشــمرد که طمع قاچاقچیان برای افزایش 
قاچاق دام را بیشتر کرده است.وی معتقد است؛ بسته 
شدن مسیرهای قانونی این فرصت را به قاچاقچیان 
داده است که از شرایط به وجود آمده برای رونق کار 
خود اســتفاده کنند.پوریان باز شدن مسیر قانونی 
صادرات مازاد دام حتی به صــورت موقت و اجرای 
کامل طرح خرید حمایتی از دامداران را از راهکارهای 

مبارزه با قاچاق دام برشمرد.

به رغم فراوانی، قیمت های میوه قصد پایین آمدن ندارند 
و مسئوالنی که باید به مغازه های سطح شهر نظارت کنند 
نهاده ها ی گران را عامل باال بودن قیمت عنوان می کنند.

قیمت میوه از ماه ها پیش روند افزایشی دارد و نظارتی بر 
این بازار نیست مسئوالن هم علت آنرا افزایش قیمت تمام 
شده تولید پس از گرانی قیمت نهاده های کشاورزی عنوان 
می کنند. اسداهلل کارگررئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی درباره دالیل گرانی میوه افزایش هزینه های تمام 
شده تولید در کنار افزایش هزینه های زندگی کشاورزان و 
باغداران را از جمله دالیل گرانی میوه مطرح کرد. شورای 
اقتصاد ارز دولتی نهاده های شیمیایی نظیر کود و سم را 
چند ماه پیش حذف کرد که منجر به گرانی تا ۵ برابری 
قیمت این قبیل نهاده ها شد. از آنجایی که نهاده ها نقش 
موثری در تولید و هم هزینه ها دارد،متعاقب آن قیمت ها 

ی میوه نیز در بازار افزایش یافت.
محمد شــفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی 

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاد های شیمایی  با بیان 
اینکه افزایش قیمت نهاده های کشاورزی هزینه تولید را 
افزایش می دهد، گفت: قیمت کودهای فسفاته و پتاسه با 
حذف ارز دولتی شش برابر شده اند و برای مثال یک لیتر 
سم دلتامترین که در اردیبهشت امسال ۴۷ هزارتومان بود 
در حال حاضر به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده یا سم 
اکسی کلرور مس ۴۴ هزارتومانی در بازه سه ماهه به ۱۳۰ 
هزارتومان و سم فنیتروتیون نیز که در اردیبهشت ۱۰8 
هزارتومان بود در حال حاضر به ۴۳۴ هزار تومان رسیده 
است. گرچه افزایش قیمت نهاده ها را می توان عاملی برای 
افزایش قیمت میوه نیز عنوان کرد امــا این تمام ماجرا 
نیست. بررسی ها نشان میدهد که گاهی قیمت میوه و 
سبزی از کنار مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده 
تا ۳۰۰ درصد افزایش دارد. بنابراین این تفاوت به جیب 
کشاورز نمی رود بلکه به جیب دالالن و واسطه ها و سود 

جویانی که در سایه عدم نظارت شکل گرفته می رود. 

با تصمیم کمیســون تلفیق 
مجلس وام ازدواج از ســال 
آینده دو نرخی خواهد شد. 
بالخره کمیســیون تلفیق 
مجلــس تکلیف مبلــغ وام 
ازدواج در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ را مشخص کرد. 
این کمیسیون اعالم کرد وام ازدواج فقط برای کم سن 
ها ۱۰۰ میلیون که در مجموع ۲۰۰ میلیون و برای بقیه 
زوجین هر کدام ۷۰ میلیون که در مجموع ۱۴۰ میلیون 
تومان می شود، خواهد شد. این تصمیم عجیب مجلس 
در حالی اتخاذ شده است که به نظر تصمیمی تبعیض 
آمیز به نظر می رسد. در این اقدام غیرمنتظره وام ازدواج 
دو نرخی می شود. بنابر تصمیم مجلس وام ازدواج برای 
مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک 
۱۰۰ میلیــون تومان و مجموعــاً ۲۰۰ میلیون تومان 
می شود و برای بقیه زوجین هر کدام ۷۰ میلیون تومان 
و در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان می باشــد. سخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ از افزایش 

وام ازدواج تا حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد. رحیم 
زارع در فضای مجازی نوشته است که  بر اساس مصوبه 
کمیسیون تلفیق بودجه؛ وام ازدواج برای مردان کمتر از 
۲۵ ســال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک ۱۰۰ میلیون 
تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان می شــود و برای 
بقیه زوجین هر کدام ۷۰ میلیــون تومان و در مجموع 
۱۴۰ میلیون تومان می باشــد. عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفته که همچنین براساس این 

مصوبه زوج هایی که در آقایان سن شان کمتر از ۲۵ سال 
و در خانم ها سن شان کمتر از ۲۳ سال باشد می توانند از 
وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله بهر ه مند 

شوند.
حسینعلی حاجی  دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با 
اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ 
گفت: "براساس مصوبه اعضای کمیسیون در این جلسه 
در قالب تبصــره ۱۶ الیحه بودجه وام ازدواج در ســال 

آینده ۷۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن ۱۰ ساله خواهد 
شد."او افزود "طبق مصوبه اعضای کمیسیون زوج هایی 
که تاریخ ازدواج آنها از یک فروردین ۹۷ به بعد باشــد 
مشمول دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیونی می شوند."عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفته که همچنین 
براســاس این مصوبه زوج هایی که در آقایان سن شان 
کمتر از ۲۵ سال و در خانم ها سن شان کمتر از ۲۳ سال 
باشد می توانند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت 

۱۰ ساله بهر ه مند شوند.
این بخش از مصوبه مجلس عجیب است چرا که نمایانگر 
نوعی "تبعیض" میان زوج ها است. مشخص نیست این 
سن ها بر چه اساسی در مصوبه مجلس تعیین شده است. 
احتماال نمایندگان با دید تشویق جوانان به ازدواج و پایین 
آوردن سن ازدواج این تصمیم را گرفته اند اما قطعا تصمیم 
تبعات دیگری نیز خواهد داشت که لزوما مثبت نیستند.
پیشتر دولت در الیحه بودجه رقم ۵۰ میلیون تومان را 
برای وام ازدواج در نظر گرفته بود، اما کمیسیون اجتماعی 
این رقم را به ۱۰۰ میلیون تومــان تغییر داد، حاال هم 
کمیسیون تلفیق وام ازدواج را دو نرخی کرده است. البته 
تصمیم کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس نیز 

مورد بررسی و تائید قرار گیرد.

وام ازدواج برای كم سن ها 1۰۰ میلیون و برای بقیه زوجین هر كدام ۷۰ میلیون تومان شد

وام ازدواج چند نرخی شد
وام ازدواج برای كم سن ها 1۰۰ میلیون و برای بقیه زوجین هر كدام ۷۰ میلیون تومان شد

ناکارآمدی بانک ها در پرداخت تسهیالت خرد 
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر حجم باالیی از تسهیالت تکلیفی درباره وام قرض الحسنه برای بانک ها تعیین تکلیف می شود. اما آیا ورودی برای منابع قرض الحسنه وجود دارد. برخی قانون گذاران یا نمایندگان مجلس این سوی قضیه را نمی بینند و تنها حکم می دهند که به حجم 
تسهیالت قرض الحسنه بانک ها باید افزوده شود از سوی دیگر به طور کلی بانک ها برای پرداخت تسهیالت خرد تمایلی نشان نمی دهند و تسهیالت دهی کالن یکی از نتایج موفقیت آمیز این نهادها است. اینکه در سال جاری بانک ها با توجه به پرداخت وام ۵۰ میلیونی 
که کمتر از مصوبه جدید برای سال آینده است نیز تمایلی نداشتند الزم بود تا برنامه ای وجود داشته باشد تا قابل تحقق باشد. تسهیالتی که برای اموری چون ازدواج داده می شود عمدتاً یا قرض الحسنه یا با سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است لذا بانک ها تمایلی به 
پرداخت این تسهیالت ندارند و مایل اند منابع خود را به بازارهای دیگری که بازدهی بیشتری برای آن ها به دنبال دارد ببرند. بانک ها از پرداخت وام ۵۰ میلیونی ازدواج هم سر باز می زنند حال با این مصوبه بعید است همکاری بانک ها را داشته باشیم. البته این موضوع 
که بهانه نظام بانکی نبود منابع و نقدینگی الزم برای اعطای وام ازدواج به درخواست کنندگان وام ازدواج است صحیح نبوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که نظام بانکی در شرایط فعلی توانایی پرداخت چنین وام هایی را دارد. با نگاهی به بازار بین بانکی می توان 
متوجه این موضوع شد که منابع مازاد بانک ها افزایش یافته است بنابراین اینکه بانک ها تمایلی به دادن این تسهیالت دارند یا ندارند موضوع دیگری است. به هر ترتیب وام ازدواج از آن دسته تسهیالت خردی است که نیاز امروز اقتصاد است و با توجه به نرخ تورمی که 
وجود دارد باید افزایش پیدا کند.از طرفی دیگر سیاست بانک ها را نیز باید در نظر گرفت و قوانین سختگیرانه ای که وجود دارد و بسیاری از متقاضیان نمی توانند برای این وام مدارک خود را مهیا کنند. بنابراین مهار نرخ تورم می تواند گزینه بهتر و نتیجه بخش تری 
باشد تا افزایش نرخ تسهیالت. همچنین برای بازپرداخت این وام ها در مصوبه جدید بازه زمانی ده ساله را در نظر گرفته اند که ممکن است تمایل بانک ها را باز هم برای پرداحت آن کمتر از قبل کند. در حالی که در حال حاضر بازه زمانی در نظر گرفته شده برای وام 
۵۰ میلیون تومانی ۵ ساله است باز هم رغبتی در پرداخت مشاهده نشده و تمامی بانک ها در انتظار پرداخت تسهیالت کالن هستند.  اما به طور کلی در شرایط تورمی باال همه  مردم متقاضی وام ۴ درصدی هستند، اما این موضوع مورد غفلت کارشناسی اقتصادی قرار 
گرفته که اعطای وام به معنای خلق پول و تشدید تورم است. بانک مرکزی تاکنون تالش بسیاری برای کاهش نرخ بهره کرده است که البته در شرایط تورمی کنونی تصمیم درستی اتخاذ نکرده است چرا که کاهش نرخ بهره باید بعد از مهار تورم صورت می گرفت در 

غیر این صورت دولت باید خلق پول کند و پول به دست مردم برساند، بنابراین ایجاد تقاضا در اقتصاد تورمی و رکود ناشی از بیماری کرونا فقط قیمت ها را افزایش می دهد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بر اســاس تصمیمات اخیر ســتاد تنظیــم بازار، 
ترخیص کاالهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از اول بهمن مــاه منوط به اعالمیــه تخصیص ارز 
است و همچنین از ثبت ســفارش و تخصیص ارز 
به واردکنندگان کاالی اساسی که نسبت تعهدات 
منقضی شده به کل تعهدات آن ها بیش از ۱۰ درصد 

باشد جلوگیری می شود.
در مصوبه جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به تسهیالت 
ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای 
ترخیص کاالهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات 
کشور اشــاره و اعالم شــد که از ابتدای بهمن ماه 
سال جاری ترخیص کاالهای اساسی مشمول ارز 
ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( منوط به اعالمیه تخصیص 
ارز اســت و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله 
مصوبات ۱۱۱  و ۱۱۲ کارگــروه تنظیم بازار برای 
ترخیص درصدی کاال بدون الزام اعالمیه تخصیص 

ارز بالاثر شده است.
گفتنی است که در تصمیمات یکصد و دوازدهمین 
جلســه کارگروه تنظیم بازار مقرر شده بود که در 
هنگام ترخیص درصدی کاالهای اساسی گروه یکم 
کاالهای مشمول ارز ترجیحی )روغن خام، دانه های 
روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت(، ضمن اخذ تعهد از 
صاحب کاال مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت 
نرخ ارز در صورت تعلق به کاال و تعهد عرضه کاال با 
نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها بازرگاه و شبکه های 

توزیع تعیین شده کاالهای اشاره شده قابل ترخیص 
به صورت درصدی تا سقف ۹۰ درصد بدون الزام به 
ارائه کد رهگیری بانک باشــد که حاال با مصوبات 

جدید ملغی شده است.
همچنین در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوب 
شــد در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا نشــده 
مربوط به واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی )نسبت 
تعهدات منقضی شــده به کل تعهدات( برای یک 
واردکننده بیش از ۱۰ درصد باشد، از هرگونه ثبت 
سفارش و تخصیص ارز جدید و اقدامات سیستمی 
بعدی مربوط به پرونده های جدید ثبت ســفارش 
جلوگیری شود، البته شرکت های بازرگانی دولتی 
ایران و پشتیبانی امور دام کشور از شمول این بند 

مستثنی هستند.
همچنیــن در این مصوبات تاکید شــده که برای 
موضوع مربوطه بانک مرکزی باید وب ســرویس 
استعالم برخط درصد تعهدات ارزی ایفا شده یک 
بازرگان مربوط به واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد و با توجه 
به اهمیت سرعت عمل در رفع ممانعت پس از رفع 
تعهدات ارزی، مقتضی است به روز رسانی اطالعات 
رفع تعهد ارزی در سامانه های بانک مذکور به صورت 
برخط انجام شود تا وارد کننده پس از رفع تعهد ارزی 
تا نصاب تعیین شده، به علت به روز نبودن اطالعات 

رفع تعهد،  با تداوم ممانعت ها مواجه نشود.

در حالی که وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد که هیچ 
ایرالینی در کشور از کرونا زیان ندیده است و اگر اینگونه 
بود صورت های مالی حسابرســی شده شــان را ارائه 
می دادند، رییس انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: 
ایرالین های ایران بیشترین ضرر را در این ایام تجربه 
کرده اند. در پی مســائل به وجود آمده درباره ضرر و 
زیان ایرالین ها در ایام کرونا و در خواســت های چند 
باره آن ها از مســئوالن دولتی مختلف برای برداشته 
شدن محدودیت  ۶۰ درصدی در راستای کاهش زیان 
شرکت های هواپیمایی، محمد اســالمی – وزیر راه و 
شهرسازی- در این باره اظهار کرد: هیچکدام از ایرالین 

های داخلی زیان ده نیستند.
وی با بیان اینکه محدودیت ۶۰ درصدی را شرکت های 
هواپیمایی باید فعال تحمل کنند، االن در شــرایطی 
ســخت کرونایی قرار داریم و باید مملکــت را از این 
وضعیت عبور کند، افزود: هیچ ایرالینی زیان ده نیست. 
ما مهرماه از شرکت ها خواستیم که صورت های مالی 
خود را برای بررسی به وزارت راه ارائه دهند که تاکنون 
این کار را انجام نداده اند. البته نیازی به ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده نیست،   اما وقتی نها ادعا می کنند 
زیان ده هستند باید شواهد و مدارکی را برای این ادعا 

ارائه کنند که قابل رسیدگی باشد. این اظهارات آقای 
وزیر در حالی صورت گرفته که یونس دقیق کیا - رئیس 
هیات مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی- در این باره 
به ایسنا گفت: بر اساس گزارش های یاتا، شرکت های 
هواپیمایی در تمام کشــورها از جمله ایران از شروع 
بحران کرونا بیشــترین ضرر را متحمل شده اند و این 
در حالی است که پیش بینی می شود ترافیک هوایی 
تا سال ۲۰۲۴ به شــرایط طبیعی باز نگردد. وی ضرر 
شرکت های هواپیمایی ایران را به دلیل وجود تحریم ها 
برای تامین قطعات، افزایش نرخ ارز و اعمال محدودیت 
۶۰ درصد مضاعف خواند و افزود : بسیاری از ایرالین 
های ایرانی به سختی سرپا مانده اند و اگر پروازها با همه 
این سختی ها انجام می شــود، نشانه سوددهی آن ها 
نیست، بلکه انجام مسئولیت اجتماعی ایرالین هاست.

رئیس هیات مدیره انجمن شــرکت های هواپیمایی 
تاکید کرد: تعدادی از ایرالین ها صورت های مالی ۹8 
و شش ماهه ۹۹ خود را به موقع آماده و تحویل دادند و 
برخی نیز به دلیل عدم برگزاری مجامع قانونی بخاطر 
شــرایط کرونا و تطابق صورت های مالی حسابرسی 
شده شش ماهه اول سال ۱۳۹8 و شش ماهه اول سال 

۱۳۹۹، در حال تکمیل و ارسال آن ها هستند.

واكنش  ایرالین ها به وزیر درباره خسارات كرونایی

هواپیماهای ایرانی بیشترین زیان را دیده اند

شرایط جدید ترخیص کاالهای اساسی از ابتدای بهمن ۹۹

بستن مسیرهای قانونی قاچاق دام را چندین برابر كرد

مصرف گوشت قرمز ۴۵ درصد کاهش یافت

چرا قیمت های میوه پایین نمی آید؟ 
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معاون اول رئیس جمهور
رفع موانع پيش روی دانش بنيان ها ضروری است

 معاون اول رئیس جمهور گفــت: رفع موانع پیــش روی دانش بنیان ها 
ضروری است.دهمین نشست هیئت امنای پارک فناوری پردیس با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری برگزار شد.این نشست در کارخانه نوآوری »های وی« پارک برگزار 
و در حاشــیه آن از فعالیت های این مرکز نوآوری هم بازدید شد.اسحاق 
جهانگیری در این جلسه با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیش 
روی پارک های علم و فناوری، شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
در کشور گفت: برخی از این موانع، موانع مادی نیست بلکه سو تفاهم هایی 
است که تبدیل به مسأله شده و الزم است با دستگاه های مسئول مذاکره 
و این مسائل حل و فصل شود.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدید 
خود از کارخانه نوآوری »های وی« از شعبه های پارک فناوری پردیس بیان 
کرد: این کارخانه مجموعه ای از جوانان خالق و نوآور را دور هم جمع کرده 
است و مشغول فعالیت های خالقانه و جدید هستند.جهانگیری ادامه داد: 
مجموعه فعالیت های دانش بنیان و حضور جوانان خالق در کارخانه فناوری 
»های وی« این پیام را به جامعه می دهد که اگر زمانی تصور می شــد که 
ثروت اصلی ایران نفت، گاز، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی است، امروز 
بزرگترین ســرمایه مغز و دانش جوانان است که برای کشور ارزش افزوده 
ایجاد می کند.معاون اول رئیس جمهور همچنین افزود: به همین دلیل است 
که جهت گیری اصلی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر 
دستگاه های متولی این است که شــرایطی فراهم کنند تا تحوالت علمی 
کشور با تحوالت علمی دنیا سازگاری داشته باشد و دانش در کشور به ارزش 
افزوده تبدیل شود تا جامعه آن را لمس کند.به گفته جهانگیری، پارک های 
علم و فناوری، نهادهای واسط مناسبی هستند که از یک سو به تولید علم 
و فناوری اهتمام دارند و از طرف دیگر به بازار و جامعه متصل هســتند و 
خوشبختانه تعداد این پارک ها و شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر 

از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند.

جهت گيری دولت حمايت از شركت های دانش 
بنيان است

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: در همین چند سال اخیر 
که جهت گیری دولت حمایت از شــرکت های دانش بنیان بوده و یکی از 
رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان کردن اقتصاد است، تعداد 
شرکت های دانش بنیان و میزان فروش محصوالت آنها از رشد قابل توجهی 

برخوردار بوده است.
جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شــده از سوی جوانان در حین 
بازدید از کارخانه فناوری »های وی« افزود: یکی از مهمترین موانع پیش 
روی شرکت های دانش بنیان بروکراسی اداری است که متأسفانه همواره 
در کشــور به عنوان معضلی پیش روی ســرمایه گذاران بوده است و این 
مشکل برای شــرکت های دانش بنیان به مراتب پیچیده تر است که الزم 
است مقررات و آئین نامه های اداری متناسب با شرایط امروز کشور اصالح 

و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش دکتر ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور مبنی بر روند معکوس مهاجرت نخبگان گفت: جهت 
گیری سال های اخیر مبنی بر تقویت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان 
باعث شده که مهاجرت نخبگان روندی معکوس داشته باشد و خوشبختانه 
بر اساس گزارش های اعالم شــده تعداد قابل توجهی از نخبگان به کشور 
بازگشته و مشغول کار علمی و تولید محصوالت دانش بنیان هستند و ۲۰۰ 

نفر از آنها نیز شرکت دانش بنیان راه اندازی کرده اند.
جهانگیری با اشاره به مزیت های متعدد شرکت های دانش بنیان و فعالیت 
استارت آپ ها افزود: آنچه مهم است این است که راه اندازی و فعالیت در 
شرکت های دانش بنیان نیاز چندانی به اعتبارات مالی ندارد چرا که فعالیت 

این شرکت ها متکی به دانش و خالقیت جوانان و نخبگان کشور است.

ستاری:
ايران جايگاه چهارم جهان در حوزه نانو تكنولوژی را 

كسب كرد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بر حمایت از شرکت های دانش بنیان 
تأکید کرد و گفت: توانسته ایم به رتبه چهارم جهان در حوزه نانو تکنولوژی 
برسیم. سورنا ستاری سه شنبه با سفر به قم از واحدهای تولیدی مستقر در 
شهرک شکوهیه قم بازدید و از نزدیک در جریان مشکالت و فعالیت های 
این مراکز قرار گرفت. وی در حاشیه این بازدیدها طی سخنانی از فعالیت 
۵۵۰۰ شــرکت دانش بنیان در کشــور خبر داد و گفت: این مراکز برای 
رسیدن به موفقیت باید حمایت شــوند و ۱۰۰ نوع حمایت مختلف از این 

شرکت ها انجام می شود.
معاون علمی و فناوری رئیــس جمهور در ادامه به موفقیت های کشــور 
در حوزه نانوتکنولوژی اشــاره کرد و گفت: ایران اسالمی به سبب تالش 
دانشمندان و متخصصان جوان جایگاه خوبی از لحاظ علمی در منطقه دارد 

و توانسته ایم به رتبه چهارم جهان در حوزه نانو تکنولوژی برسیم.
وی از درآمد بــاالی ســرمایه گذاری در حوزه تولید محصــوالت نانو در 
شرایط تحریم خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون فروش محصوالت نانو ۳ 
هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و در تالش هســتیم تا این رقم را تا 
سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد دالر افزایش دهیم. ستاری همچنین در ادامه 
سفر به قم با حضور در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ضمن دیدار 
و گفت وگو با مدیران این مرکز »مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشــراق« را 

افتتاح کرد.
بهره برداری از مرکز خالقیت و نوآوری مبتدا، افتتاح مرکز نوآوری در پارک 
علم و فناوری اســتان قم، افتتاح ســاختمان مرکز فناوری و رشد حجره 
نوآوری و افتتاح شعبه پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران از 

برنامه های دیگر معاون رئیس جمهور در قم بود.
ســتاری همچنین به همــراه  اســتاندار قــم از مرکز رشــد و نوآوری 
حوزه علمیــه قــم بازدید کــرد و طی نشســتی بــا آیــت اهلل اعرافی 
مدیر محتــرم حوزه هــای علمیه سراســر کشــور دیــدار و گفت وگو 
کــرد. وی ســپس بــه دفتــر جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قم 
 رفت و با آیت اهلل حســینی بوشــهری رئیــس این نهاد حــوزوی دیدار 

و گفت وگو کرد.
بازدید از شــرکت دانش بنیــان ابزار طب پویــا، تولید کننــده لنزهای 
چشــمی طبی داخل چشــم، بازدیــد از محــل پیشــنهادی کارخانه 
نوآوری قم، بازدید از نمایشــگاه محصــوالت دانش بنیــان و فناور قم، 
بازدیــد از مرکــز نــوآوری مجمع کوثــر پارک علــم و فنــاوری قم و 
همچنین بازیــد از تعدادی شــرکت ها و واحدهای تولیدی مســتقر در 
 شــهرک شــکوهیه قم از دیگر برنامه های معاون علمــی رئیس جمهور

 در قم بود.

اخبار

نمایشگاه مجازی کتاب افتتاح شد
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح شد. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۳۰ دی ماه ۹۹ با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محسن جوادی، معاون امور 

فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و ایوب دهقانکار، رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح شد.

با کاهش خبرهای سیاسی 
مربوط به تحریم و رهســپار 
شــدن ترامپ به دیار ابدی، 
گویی بازار دالر که در سودای 
فتح کانال هــای باالی ۳۰ 
هزار تومانی بود، اکنون خواب مشــوش ریزش قیمت 
می بیند؛ این خواب روزهای اخیر تعبیر شــده و دالر 
را در آستانه ریزش به کانال ۲۰ هزار تومان و حتی ۱9 
هزار تومان قرار داده است؛ به گونه ای که دالر ۱9 هزار 
تومانی لحظاتی روی تابلوی صرافی ملی رفت ولی تاب 

نیاورد و مجدد به ۲۱۰9۰ تومان بازگشت. 
در معامالت روز  سه شــنبه بازار ارز، قیمت دالر  ۲۵۰ 
تومان کاهش یافت و قیمت یورو نیز افت ۲۰۰ تومانی را 
ثبت کرد. قیمت دالر عمده در بازار متشکل ارزی صبح 
 سه شنبه با کاهش ۲۲۴ تومانی نسبت به روز دوشنبه، 
۲۰ هزار و 8۲۴ تومان ثبت شــد و در نیمه روز به ۲۰ 

هزار و 668 تومان رسید. 
قیمت دالر خرده فروشی )ســنا( نیز ابتدا ۲۱ هزار و 
۳۲ تومان ثبت شــد و ســپس در نیمه روز ۲۰ هزار و 
87۳ تومان نرخ گذاری شــد. قیمت یورو نیز در بازار 

آزاد نســبت به دوشــنبه ۲۰۰ تومان کاهش یافت و 
۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.»نگرانی خریداران 
ارز از کاهش قیمت«، »کاهش فشــارهای تحریم به 
ایران« و »نزدیک شــدن به آغاز بــه کار بایدن« همه 
دست به دســت هم داده اند تا جو ریزش در بازار ارز 
و به تبع طال، ســکه و خودرو حکمفرما باشد. هرچند 
اندکی تامل نشــان می دهد کاهش قیمت ها تا نهایتا 
یک هفته دیگر بیشــتر ادامه پیدا نکنــد و از آنجا به 
 بعد دیگر باید دید موضع دولت جدید آمریکا نســبت 

به ایران چیست. 

4 نقطه حیاتی در دو بازار
تحلیل گران فنی باور دارند اگر دالر حمایت ۲۰ هزار 
و 8۰۰ تومانی را از دست بدهد، یکراست به سوی مرز 
۲۰ هزار تومانی هجوم خواهد برد و حمایت مهم بعدی 
محدوده ۱9 هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود. با این حال، 
برخی از فعاالن اعتقاد دارند بازار ارز دیگر بیشــتر از 
این نزول نخواهد کرد؛ آن ها اعتقاد دارند بازار ســعی 
می کند به سوی کانال ۲۲ هزار تومانی برگشت بزند، 
ولی هدف اول معامله گران حفظ محدوده ۲۰ هزار و 
8۰۰ تومانی است.برای اینکه دالر دچار نزول خاصی 
نشــود، دو نقطه در بازار حواله درهــم اهمیت زیادی 
دارند. اولی مرز 6 هزار تومانــی و دیگری محدوده ۵ 

هزار و 8۰۰ تومانی. محدوده ۵ هــزار و 8۰۰ تومانی 
به عنوان حمایت سخت درهم شــناخته می شود که 
 شکسته شدن آن می تواند فروش های ارزی را به شدت

 زیاد کند.

رفتار آرام دالر در معامالت پشت خطی
از بعدازظهر روز دوشنبه روند کاهشی دالر در معامالت 
پشت خطی قطع شد؛ با این حال، معامله گران تمایلی 

به باال بردن قیمت ها نیز نشــان نمی دادند و همین 
مســاله نشــان می داد که هر دو گــروه، خریداران و 
فروشندگان به نقطه احتیاط سنگینی رسیده اند. بازار 
اگر  در ابتدای روز بتواند باالی مــرز ۲۱ هزار تومانی 
باقی بماند، احتماال تا حدی با فشار خریداران مواجه 

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

بازار ارز را بررسی می کند. 

دالر 19 هزار تومانی روی تابلوی صرافی ملی رفت

نوسانات لحظه ای  در بازار دالر
دالر در جستجوی كف قيمتی جديد

کاهش نرخ ارز موقتی است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

نخستین سیگنال کاهش نرخ ارز در داخل ازسوی رئیس جمهور جدید آمریکا داده شد. با توجه به اینکه »بایدن« تحریم ها را سنگین تر نخواهد کرد؛ چشم انداز بازار ارز از تیرگی گذشته رها شد؛ ولی اینکه آیا او قصد دارد تحریم 
ها را سبک تر و مواردی را حذف کند تا به تدریج آمریکا به برجام برگردد محل ابهام است. 

از طرفی چون این انتظار می رود که این رئیس جمهور جدید، فشار حداکثری را نداشته باشد، ممکن است پول های بلوکه شده به کشور برگردد و دست بانک مرکزی برای فروش دالر باز شود. نکته سوم اینکه با رفع شدن تحریم 
های صادراتی، صادرات افزایش خواهد یافت. همه این موارد نویدبخش این است که عرضه ارز بیشتر می شود. در این بحبوحه، صاحبان ارز پیش بینی می کنند که نرخ کاهش پیدا کند؛ بنابراین برای فروش اقدام می کنند و عده 
ای هم که خریدار بودند، دست نگه می دارند تا این کاهش رخ دهد. بنابراین افزایش عرضه و کاهش تقاضا موجب ارزانی شده؛ هرچند عامل اصلی کاهش نرخ، بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی تابلوی صرافی خود را تغییر 
می دهد یعنی قصد دارد که نرخ ارز را کاهشی کند و حاال باید ببینیم در بازار حجم دالری که مبادله می شود چقدر است. یعنی باید بسنجیم که فشار عرضه یا کاهش تقاضا، نرخ ارز را کاهشی کرده است. هرچند تنها صرافی می 
تواند این را بفهمد که فروشندگان زیادند یا خریداران تمایلی به خرید ندارند. به نظر من بحث تمایل خریداران است به تعبیر دیگر باید ببینیم فروشندگان واقعا وارد بازار شده اند و ارز می فروشند یا  فروش در چند صرافی می 

تواند نرخ را به این شدت کاهش دهد. 
اراده بانک مرکزی فعال روی کاهش است. یعنی عامل اصلی افزایش و کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی است چون ما تجربه این را داریم که نرخ دالر به ۲۲ هزار تومان کاهش پیدا کرد و دوباره به کانال ۲۵ تا ۲6 هزار تومان برگشت 
چون بانک مرکزی تابلوی خود را عوض کرد. حاال این انتظار ایجاد می شود که این نرخ کاهشی باشد. هرچند رئیس جمهور جدید آمریکا هنوز نیامده و موضع گیری های او مشخص نیست. ولی همه این موارد به سابقه چند هفته 

پیش و صحبت های بایدن برای بازگشت به برجام برمی گردد.
صحبت از دالر ۱۵ یا ۱6 هزار تومانی یک کار غیرحرفه ای است؛ مگر اینکه کسی واقعا از قصد دولت برای کاهش نرخ دالر خبر داشته باشد؛ اما این در حالی است که کاهش نرخ دالر روی قیمت کاالها تاثیر نداشته است. هزینه تولید 
هیچ تاثیری از این کاهش قیمت نبرده است. آیا سیمان یا میلگرد ارزان شده است؟ یا تخم مرغ ارزان شده چون دان مرغ با دالر ارزان تامین می شود؟ خیر، اتفاقی نیفتاده به جز اینکه بازار ارز تنها دارد ارز ارزان را جمع می کند. 

برای پیش بینی آینده ارز باید منتظر باشیم و ببینیم »بایدن« در ابتدا چه صحبت هایی خواهد کرد و اقدامات او نسبت به برگشتن به برجام براساس شروط است یا بدون قید و شرط؛ ولی اگر این شروط را بگذارد حتی اگر دالر به زیر 
۲۰ هزار تومان بیاید دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازخواهد گشت. هرچند شوک های ارزی سابق را نخواهیم داشت ولی برگشت نرخ به کانال های سابق بستگی به واکنش های دو طرف مذاکره دارد؛ اینکه اقدامات آنها چه خواهد 
بود، عکس العمل ما در خصوص شرایط ماندن در برجام چیست، ما چقدر می توانیم افزایش غنی سازی خود را مسالمت آمیز پیش ببریم و تهدیدآمیز نشود، هرچند مسلم است که »بایدن« تحریم ها را سنگین تر نخواهد کرد. 

از طرفی چون انتخابات ریاست جمهوری را نیز داریم در این فاصله ممکن است یک سری اتفاقات بیفتد ولی چون هنوز بازار کاالها خود را نشان نداده اند مخصوصا در بازار محصوالت داخلی ارزانی در کار نیست. این نشان دهنده 
این است که کاهش قیمت را موقتی می دانند و صرفا عددی است روی تابلو. هرچند ممکن است تحریم ها برطرف شود اما ما به اف ای تی اف برنمی گردیم و به نوعی گرفتن وقت است تا انتخابات ریاست جمهوری. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 بنا بر نظر کارشناســان حوزه اقتصــاد کاهش عرضه 
مسکن و خودرو در مقابل افزایش تقاضا از جمله عوامل 
موثر در افزایش قیمت آن در بازار اســت لذا نمی توان 
درج قیمت در ســایت ها و پلتفرم های مجــازی را از 
عوامل گرانی موجود بازار دانست.طی سال های اخیر 
شاهد رکورد قیمتی در بازارهای مسکن و خودرو و در 
مقابل کاهش قدرت خرید مردم در این حوزه بودیم اما 
علت خیز قیمتی در این بازارها چه بود؟ مسئوالن در 
پاسخ به پرسش دالل بازی را کوتاه ترین و در عین حال 
کامل ترین جواب به این سوال دانسته و برای مقابله با 
این اقدام در بازار و ســاماندهی شرایط دست به دامن 
ابزارهای نظارتی شــده اند تا بلکه با این روش قیمت 
ها را کنترل و آرامش را به بــازار برگردانند.اما هجوم 
نقدینگی ســرگردان به این بازارها و کاهش عرضه در 
مقابل افزایش واقعی یا غیر واقعی تقاضا ســبب شد تا 
بازار مسکن و خودرو در این ســالها وجهه آشفته ای 
به خود گرفته و برخورداری از خــودرو صفر کیلومتر 
و آپارتمان دو خوابه مســکونی در منطقه ای مناسب 
رویای مشترک اغلب کارمندان و اقشار متوسط جامعه 
شود. البته نمی توان منکر اقدامات سوداگرانه در این 
بازارها شده اســت اما عامل اثرگذار دیگر را می توان  
تبدیل خودرو و مسکن به کاالی سرمایه ای دانست که 
بر شدت آشفتگی در این بازارها افزود چرا که در برخی 
موارد شــاهد بودیم که افراد به منظور سرمایه گذاری 

و کســب حداکثری سود از فروش مســکن یا خودرو 
اقدام به ارائه قیمت های نجومی کرده و التهاب بازار را 
دوچندان کرده اند. آگهی های اینترنتی یکی از مناسب 
ترین بسترها برای ارائه قیمت های سلیقه ای در این 
زمینه بود اما دستگاه های نظارتی به منظور جلوگیری 
از افزایش آشفتگی در بازار، انتشــار قیمت در آگهی 
های اینترنتی را ممنوع اعالم کردند تا شــاید کمکی 
به کنترل شرایط کنند که به گفته برخی کارشناسان 
و فعاالن بازار این راهکار تاثیر چندانی در تعادل بازار 
نداشت.  نیمه اردیبهشت امسال پس از شکایت وزارت 
صمت و به دســتور مراجع قضایی، قیمت پیشنهادی 
فروشــنده از آگهی های فروش مســکن و خودرو در 
تمام پلتفرم های نیازمندی های آنالین از جمله دیوار، 
شیپور و باما حذف شد. این حذف در آگهی های فروش 
خودرو شــامل تمام شــهرها و در آگهی های فروش 
مسکن شامل تهران و چند شــهر دیگر می شد. هدف 
از این تصمیــم کنترل قیمت های مســکن و خودرو، 
بازگرداندن آرامش به این بازارها و مقابله با رفتارهای 
سوداگرانه اعالم شــده بود.این موضوع در هشت ماه 
گذشته بازتاب فراوانی در رســانه های جمعی داشته 
و آگهی دهندگان و آگهی بینندگان زیادی نارضایتی 

خود را از این تصمیم در ابعاد مختلــف ابراز کرده اند. 
به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و برخی از اعضای کمیســیون های اقتصادی و صنایع 
مجلس نیز در اظهارات جداگانه ای حذف قیمت ها از 
آگهی ها را تصمیمی اشتباه عنوان کرده اند که شفافیت 
را در بازارها از بین برده و راه را برای قیمت گذاری های 
نامتعارف باز کرده اســت.رضا الفت نسب عضو هیئت 
مدیره اتحادیه کســب و کار های اینترنتی در تشریح 
تاثیر انتشار قیمت در آگهی های اینترنتی بیان کرد: 
هم اکنون چند روزی است که مجددا با دستور مقامات 
قضایی، انتشار قیمت در آگهی های اینترنتی مسکن 
و خودرو مشــکلی ندارد و با بررسی متوجه شدیم که 
از این سمت مشــکلی در بازار ایجاد نشد. البته سال 
گذشته هم که انتشــار قیمت در آگهی های اینترنتی 
ممنوع اعالم شد با بررسی های میدانی وکارشناسانه 
اعالم کردیم که این موضوع تاثیــر چندانی دربازارها 
نداشته است. وی افزود: در حال حاضر برخی از سایت 
ها به منظور جلوگیری از ایجــاد التهاب در بازار و ارائه 
قیمت های نجومی و سلیقه ای در بازار خودرو، پس از 
ثبت قیمت توسط کاربر، رقم درج شده را با استفاده از 
کارشناسان و فعاالن بازار بررسی می کنند تا اگر قیمت 

ها نامتعارف بود آن را منتشــر نکننــد. طی چند روز 
گذشته در برخی از آگهی ها، قیمت های نجومی برای 
مسکن انتشــار یافت که فاصله قابل توجهی با قیمت 
های اعالمی توســط بانک مرکزی برای هر متر مربع 
مسکن در هر منطقه داشت در همین راستا الفت نسب 
بیان کرد: این موضوع در سال های گذشته توسط افراد 
صورت می گرفت اما نکته ای که باید آن توجه کرد این 
است که آیا انتشــار چنین قیمت هایی برای مسکن 
سبب می شود تا افراد دست به خرید آن بزنند؟ بخش 
زیادی این آگهی ها با توجه نامتعارف بودن قیمت ها 
 توسط مالکان و یا واسطه ها حذف می شود زیرا کسی به 
سراغ خرید آن ها نمی رود.البته این نکته را باید یادآور 
شد که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن، باید سالی 
یک میلیون مسکن به بازار عرضه شود لذا کاهش عرضه 
یکی از عوامل صعود قیمت واحدهای مسکونی است 
نه انتشار قیمت آن ها در آگهی های اینترنتی. عرضه 
قطره چکانی در بازار خودرو توسط خودروسازان طی 
این سالها و همچنین افت بی ســابقه عرضه مسکن و 
ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد در ۵ ساله گذشته موجب 
می شود تا این ۲ بازار با آشفتگی و افزایش قیمت مواجه 
شوند.  البته در این میان باید این نکته را در نظر گرفت 
که عدم بهره گیری از ابزارهــای مالیاتی مزید بر علت 
شده تا بازار مسکن و خودرو تبدیل به یک بستر فراهم 

و مناسب برای سوداگران شود.

کســب وکارهای اینترنتی طــی یک دهه اخیر رشــد 
قابل توجهی داشته اند و به عبارتی تب تاسیس استارتاپ ها 
با توجه به رشد روزافزون فناوری، باال گرفته و بسیاری از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی به دنبال ایجاد یک استارتاپ 
هستند. یکی از دالیل مهم این اتفاق قابلیت مقیاس پذیری 
و رشد سریع استارتاپ هاســت.  صاحبان کسب وکارهای 
نوپا یا همان استارتاپ ها همواره در فکر توسعه و گسترش 
کســب وکار خود هســتند و می کوشــند محصوالت و 
 خدماتــی را که ارائــه می دهند جــای خــود را در بازار

تقاضا باز کنــد. بدیهی اســت که در این مســیر برخی 
استارتاپ ها به اهداف خود دست پیدا می کنند و تعدادی 
نیز از دســتیابی به موفقیت ناکام می ماننــد. زمانی که 
استارتاپ ها رفته رفته به همخوانی محصول تولیدی خود 
با بازار می رسند و از مراحل اولیه خود عبور می کنند، وارد 
مرحله جدیدی می شوند که به رشد مقیاس پذیر معروف 
 است؛ مرحله ای که در آن کســب وکار به پایداری نسبی
 رســیده  و اســتارتاپ در مســیر رشــدهای پرسرعت 
قــرار می گیرد. منظور از رشــد پرســرعت رشــد های 
چندده تا چندصــد درصد ســاالنه که عمومــا باالتر از 

۵۰درصد برآورد می شــود البتــه این میزان بســته به 
نوع فعالیــت اســتارتاپ می تواند متغیر باشــد. برخی 
استارتاپ ها حتی رشد هزار درصد ســاالنه را نیز تجربه 
کرده انــد و برخــی دیگر حتــی در طول یــک هفته ۵ 
 درصد نیز رشد نداشــته است. کارشناســان زیست بوم
 فنــاوری معتقدنــد کــه توانایی یــک مهــارت یا یک 
سیســتم برای پاســخگویی به افزایش میزان بار کاری 
تعریف ســاده ای از مقایس پذیری یک کسب وکار یا یک 
استارتاپ است که با مفاهیم دیگری مانند توسعه پذیری 
و گسترش پذیری نیز تعریف می شود. درواقع کسب وکارها 
 زمانی به مرحله مقیاس پذیری می رســند کــه بتوانند
 پاسخگوی چند ســوال ساده باشــند؛ اینکه آیا مهارتی 
کــه صاحــب کســب وکار دارد قابلیت توســعه دارد؟ 
آیا اگر تقاضــا و تعداد خواســته ها افزایش پیــدا کند، 
کســب وکار می تواند به آن حجم درخواســتی پاســخ 
 دهد؟ آیا اســتارتاپ قابلیت انعطاف پذیری برای رشــد و

 توسعه را دارد؟

  تعمیم مقیاس پذیری به سایر مشاغل
مقیاس پذیــری درواقع یکی از ویژگی های کســب وکار 
است که نشان می دهد آن سیستم تا چه حد می تواند در 
مقیاس های بزرگ تر هم به شــکل مشابه و پایدار فعالیت 
کند. بنابراین این مفهوم تنها مختص به اســتارتاپ ها یا 
کسب وکارهای اینترنتی نیست و شامل مشاغل دیگر نیز 
می شود؛ برای مثال اگر ۱۰ یا ۱۰۰ پروژه به یک حسابدار 
واگذار شود، او چگونه می تواند از عهده انجام این پروژه ها 
برآید به گونه ای که مشکلی برای وی ایجاد نشود؟ یا فرض 
کنید اگر تعداد مشتریان یک آرایشگر از ۱۰ نفر در روز به 
۱۰۰ نفر در روز افزایش یابد، آیا او می تواند جوابگوی آنها 
باشد؟ اینکه یک کاســب طی روز چند ساعت می توانید 
کار کند و پاســخگوی چه تعداد مراجعه کننده باشد و آیا 
با استخدام کارکنان جدید آیا می تواند پاسخگوی افزایش 
میزان تقاضا و تعداد مشتریان باشد یا خیر؟ سواالتی است که 
در تمامی مشاغل مطرح می شود اما در مدل کسب وکارهای 
اینترنتی، با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی، مقایس پذیری 

مفهوم دقیق تری پیــدا می کند و صاحبــان این مدل از 
کسب وکارها باید حساسیت بیشتری نسبت به این مفاهیم 

در پیشبرد اهداف شغلی خود داشته باشند.

  مقیاس پذیری؛ خاصیت اصلی استارتاپ ها
کســب وکارهای اینترنتی طــی یک دهه اخیر رشــد 
قابل توجهی داشته اند و به عبارتی تب تاسیس استارتاپ ها 
با توجه به رشد روزافزون فناوری، باال گرفته و بسیاری از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی به دنبال ایجاد یک استارتاپ 
هستند. یکی از دالیل مهم این اتفاق قابلیت مقیاس پذیری 
و رشد سریع استارتاپ هاســت. به عبارت دیگر، یکی از 
خصایص اصلی استارتاپ ها این است که نسبت به سایر 
مشاغل قابلیت مقیاس پذیری بیشتری دارند. برای مثال 
برای افزودن یک شــعبه از یک هایپرمارکت باید تعداد 
کارمنــدان و هزینه ها را دو برابر کــرد درحالی که فردی 
یک محصول آموزشی را در اســتارتاپ  خود می فروشد، 
هرگز متحمــل هزینه دوبرابری نمی شــود و چه بســا 
 محصول خود را بــه تعداد کاربرانی کــه آن را خریداری

 می کنند، می فروشد. 

سرمقاله

خوب و بد جو روانی آگهی های اینترنتی بر بازار

استارتاپ های مقیاس پذیر؛ موتور محرک توسعه زیست بوم فناوری


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



