
ارزش دالر مقابل بسیاری از ارزهای معتبر افزایش یافت. به گزارش 
رویترز، کریستین الگارد- رییس سابق صندوق بین المللی پول و 
رییس فعلی بانک مرکزی اروپا- با بیان اینکه امیدوار اســت سال 
۲۰۲۱ ســالی برای احیای اقتصاد جهانی باشد گفته است هنوز با 
سطح کم سابقه ای از نااطمینانی نسبت به آینده مواجه هستیم. 
الگارد که در مجمع جهانی اقتصاد به ســخنرانی می پرداخت در 
بخش دیگر سخنانش با اشاره افزایش مجدد آمار مبتالیان به کرونا 
در جهان گفت سیاست های حمایتی بانک مرکزی اروپا برای تقویت 
رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت و پیش بینی 
می کنم رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به طور متوسط حدود ۳.۹ 
درصد باشد.  داده های اقتصادی از آسیا و اروپا هنوز امیدوار کننده 
نیستند. در ژاپن میزان تولیدات صنعتی تا پایان هفته سوم ژانویه 
رشد منفی داشته است و انتظار می رود این روند در صورت اعمال 
قرنطینه یا محدودیت های تجاری تشدید شود. همچنین متوسط 
نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر با ۰.۳ درصد کاهش 
نسبت به ماه قبل به منفی ۱.۲ رسید که این رقم، یکی از کمترین 
تورم های ثبت شده در این کشور طی دو سال اخیر بوده است. بانک 
مرکزی ژاپن رسیدن به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده است. 
در فرانسه نیز شاخص پیش نگر فعالیت های تجاری در ماه ژانویه 
به طور غیرمنتظره ای کاهش یافته است که این مساله به معنای 
کاهش آهنگ رشد بخش تولید در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه 

اروپا خواهد بود.  
در پایان نشست بانک مرکزی اروپا اعالم شد این بانک کماکان به 

سیاست های فعلی ادامه خواهد یافت و قرار نیست نرخ بهره تغییری 
پیدا کند. به نظر می رسد که بانک مرکزی اروپا رویکرد صبر را در 
شرایط فعلی در پیش گرفته است تا روند تحوالت مالی و اقتصادی 
مشخص تر شود. شیوع کرونا در قاره سبز در سطح باالیی باقی مانده 
و در بسیاری از مناطق  نیز قرنطینه ها و محدودیت های رفت و آمدی 
تشدید شده است. نرخ تورم در منطقه یورو کماکان منفی است و 
بانک مرکزی اروپا اعالم کرد به برنامه خرید اوراق قرضه خود ادامه 
می دهد. این برنامه با اعتبار ۱.۸۵ تریلیون یورویی تا مارس ۲۰۲۲ 

ادامه پیدا خواهد کرد.  
بانک مرکزی اروپا احتماال ناچار خواهد شــد تــا به مانند همتای 
آمریکایی خود اقدام به تزریق نقدینگی بیشتری به بازارها کند چرا که 
تقاضا هنوز به سطح قبل از کرونا بازنگشته است و طبق اعالم مرکز 
آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در 
دوازده ماه منتهی به دسامبر بدون تغییر نسبت به رقم مشابه منتهی 
به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح 
دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله 
بگیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۰.۳ درصد بوده 

که از ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است.
بانک های مرکزی در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای 
مالی ادامه می دهند تا ضمن کاهش تبعات ناشــی از کرونا، سطح 
تقاضا را نیز تحریک کنند. بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعالم کرد 
در تازه ترین اقدام خود برای حمایت از بازارهای مالی اقدام به تزریق 
۸۰ میلیارد یوان نقدینگی به بازارها در قالب عملیات ریپو کرده است. 

بانک مرکزی چین ضمن تاکید بر حضور فعال در بازارها تاکید کرده 
است که حفظ نقدینگی در سطح معقول و مناسب را وظیفه خود می 
داند و برای حمایت از اقتصاد چین از کلیه ابزارهای در اختیار خود 

استفاده خواهد کرد.  
در صورتی که ژانت یلن بتواند به عنوان گزینه پیشنهادی بایدن از 
سنا برای وزارت خزانه داری آمریکا رای مثبت بگیرد، احتماال شاهد 
تغییرات جدیدی در حوزه سیاست گذاری ارزی خواهیم بود. وال 
استریت ژورنال به نقل از نزدیکان خانم یلن گفته است که رییس 
سابق فدرال رزرو در دوره ریاست جمهوری ترامپ در باوری کامال 
متضاد با دونالد ترامپ عقیده دارد که نباید اجازه داد دالر بیش از حد 
تضعیف شود. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود بارها و بارها از 
برخی از مدیران بانک مرکزی آمریکا به دلیل مقاومتشان در تضعیف 
دالر انتقاد کرده و آن را عاملی برای ایجاد مزیتی رقابتی برای رقبای 

این کشور از جمله اتحادیه اروپا و چین دانسته بود.  
در خبری بد برای اقتصاد آمریکا، رشد بخش خرده فروشی در ماه 
دسامبر منفی ۰.۷ درصد اندازه گیری شد که این رقم، سومین رشد 
منفی متوالی ماهانه این بخش محسوب می شود. با توجه به اینکه 
مخارج خانوار بار اصلی رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می کشد 
منفی باقی ماندن رشد بخش خرده فروشی می تواند نشانه ای از این 
باشد که احیای بزرگ ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ طوالنی 
تر و دشوارتر از چیزی خواهد بود که تا پیش از تصور می شد. سطح 
تولیدات ناخالص داخلی آمریکا اکنون چیزی حدود ۲۱ تریلیون و 

۲۸۴ میلیارد دالر است.  

برخی خبرها حاکی از آن است که جو بایدن خود را آماده رونمایی از 
یک بسته عظیم ۱.۹ تریلیون دالری برای کاستن از تبعات اقتصادی 
ویروس کرونا می کند. آن طور که تاکنون از جزئیات این بســته 
افشا شده، قرار است به هر خانوار آمریکایی ۱۴۰۰ دالر به صورت 
نقدی پرداخت شــود و کمک هایی برای حمایت از اقلیت ها نیز 
در نظر گرفته شده اســت. به گفته برایان دیس- مشاور اقتصادی 
بایدن- بالفاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید، بایدن به کنگره 
فشار خواهد آورد تا این بسته تصویب و اجرایی شود. البته با توجه به 
اکثریت دموکرات ها انتظار نمی رود کار بایدن برای جلب موافقت 

کنگره سخت باشد.  
تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون و ۷۴ هزار و ۱۵۸ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۱۴۴ هزار و ۶۵۴ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۴۲۹ هزار و ۷۵۸ نفر، برزیل با ۲۱۷ هزار و 
۱۳۳ نفر، هند با ۱۵۳ هزار و ۶۲۴ نفر، مکزیک با ۱۴۹ هزار و ۶۱۴ نفر 

و انگلیس با ۹۸ هزار و ۵۳۱ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شــده است تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم 
تا جایی که روز بیستم ژانویه با ثبت از ۱۷ هزار و ۳۷۴ فوتی در یک 
شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط روز بیست و نهم دسامبر با ثبت از 

۱۴ هزار و ۱۱۷ فوتی بود، شکست.  
کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: به 
زبان ساده از نظر معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که 

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

کاهش پیدا کرده است.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را 
اندازه می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱۴ درصد افزایش نسبت به 
روز گذشته در سطح ۹۰.۳۴ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 
سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۵ دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب 
ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۰۸ درصد کاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۳۶۷ دالر مبادله شد. یورو ۰.۲۵ درصد پایین 

رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۴ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۰۴ درصد کاهش 
به ۱۰۳.۷۸۸  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا 
به ازای ۱.۲۹۷ دالر مبادله شــد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 

۶.۴۷۹ یوان چین اعالم شد.

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۱۱ شرکت 
در کشور مشــغول فعالیت برای تولید واکسن کرونا هستند. 
وزارت بهداشت از هر واکسنی که به فاز سه برسد، ۱۵ میلیون 
دوز پیش خرید می کند، در مورد خرید خارجی نیز احتماال 

اولین محموله خرید از سبد کوواکس است.
مصطفی قانعی روز سه شــنبه در حاشیه نخستین همایش 
محصوالت بایونکنولوژی در هتل المپیک در جمع خبرنگاران 
افزود: در مورد خرید خارجی واکســن به نظر می رسد اولین 
محموله واکسن کرونا که به ایران می رسد از سبد کوواکس 

باشد، البته نوع آن بستگی به واکسن های عرضه شده از سوی 
سازمان بهداشت جهانی دارد. ســازمان بهداشت جهانی ۱۰ 
درصد از تولیدات واکسن های کرونا که در شرکت های مختلف 
تولید شده و مورد تایید این سازمان قرار گرفته است را از طریق 

اتحادیه جهانی کوواکس توزیع می کند.
وی افزود: احتماال اولین محموله واکسن های کوواکس اواخر 
بهمن به ایران می رسد و بعد از آن نیز احتماال واکسن تولید 
مشترک با کوبا در دســترس ایران قرار می گیرد. پس از آن 
خرید مستقیم واکســن از برخی از کشورها نیز به نتیجه می 

رسد تا به تولید واکســن کرونا در داخل برسیم. دبیر کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۱۱ شرکت دانش بنیان 
بر اساس مجوز ســازمان غذا و دارو برای تولید واکسن کرونا 
در حال فعالیت هستند، که شــرکت شفا از برکت در فاز یک 
انسانی است، موسسه رازی نیز کد اخالق را برای شروع فاز یک 
انسانی دریافت کرده است. واکسن مشترک انستیتو پاستور 
با کوبا نیز در فاز دو انسانی اســت و احتماال تا پایان سال وارد 

فاز ۳ می شود.
وی گفت: پیش بینی می شود اولین واکسن های کرونا تولید 

داخل خرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و از ۱۱ شرکت فعال 
هفت یا هشت شرکت موفق شــوند. معاونت علمی ریاست 
جمهوری نیز برای صنعتی شدن تولید واکسن در کشور ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری ی کند تا زیرساخت های 

صنعت تولید واکسن در کشور تقویت شود. 
قانعی افزود: هیچ کشوری نمی تواند همه مردم خود را با یک 
نوع واکسن کرونا واکسینه کند بنابراین باید از منابع مختلف 
داخلی و خارجی برای تامین واکســن اقدام کنیم و حتی در 
مواردی ممکن است، واکسیناســیون گروهی از مردم با یک 

واکسن شروع شــود و دوز یادآوری با واکسن دیگری باشد یا 
مثال برای سالمندان، زنان باردار یا بیماران قلبی و... واکسن 
خاصی مورد اســتفاده قرار بگیرد کما اینکه در برخی کشور 
واکســن فایزر در برخی افراد باالی ۸۵ سال عوارضی داشته 
است. دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ادامه داد: در هر 
صورت هر واکسن تولید داخل که وارد فاز سه مطالعه انسانی 
بود، وزارت بهداشــت ۱۵ میلیــون دوز از آن را به قیمت ۷۰ 
درصد قیمت تمام شده واکســن و با ارز نیمایی پیش خرید 

می کند.

یک مطالعه جدید نشان داد که سرمایه گذاری بین 
چین و آمریکا علی رغم افزایش تنش های بین این دو 
کشور، دو برابر آن چیزی است که داده های رسمی 

نشان می دهند.
به گــزارش خبرنگار مهر به نقل از راشــاتودی، یک 
مطالعه جدید نشان داد که سرمایه گذاری بین چین و 
آمریکا علی رغم افزایش تنش های بین این دو کشور، 
دو برابر آن چیزی اســت که داده های رسمی نشان 

می دهد.
این تحقیق که توسط یک مؤسســه تحقیقاتی در 
نیویــورک به نام گــروه رادیــوم انجام شــده و در 

وب ســایت کمیته ملی روابط آمریکا-چین منتشر 
شده است نشان می دهد حدود دو سوم کل جریان 
سرمایه گذاری بین این دو کشور توسط سرمایه گذاران 

چینی کنترل می شود.
تا پایان ۲۰۲۰ ســرمایه گذاران چینی ۷۰۰ میلیارد 
دالر از سهام آمریکا و ۱.۴ تریلیون دالر از اوراق قرضه 
خزانه داری آمریکا را در اختیار دارند. این ۴۰ درصد از 
آن چه داده های رسمی آمریکا نشان می دهد بیشتر 

است.
در طــرف دیگــر، ســرمایه گذاران آمریکایی ۱.۱ 
تریلیون دالر از ســهام چینــی و ۱۰۰ میلیارد دالر 

از اوراق قرضــه چینــی را در اختیار دارنــد. گروه 
رادیوم اشــاره می کند که این مقادیر حدود ۵ برابر 
 مقادیــری اســت کــه در داده های رســمی اعالم 

شده است.
محققــان انجام دهنده این تحقیــق معتقدند علت 
این تفاوت ســاختار پیچیده و چند الیه ای اســت 
که اغلب برای ســرمایه گذاری های فرامرزی به کار 
گرفته می شــود. این ســاختار پیچیده کار را برای 
مؤسســه های گردآورنده آمار در شناسایی مالکان 
 سرمایه گذاری و کشورهای صادرکننده این دارایی ها 

دشوار می کند.

چین بهترین عملکرد را در جذب ســرمایه گذاری 
خارجی داشته است.

به گزارش اسپوتنیک، تخمین زده می شود که شیوع 
کرونا به اقتصاد جهان حدود ۹ تریلیون دالر خسارت 
زده باشد. کریستالینا جیورجیوا- رییس صندوق بین 
المللی پول پیشتر گفته بود جهان در بدترین بحران 
مالی خود از زمان رکود بزرگ قــرار دارد. با این حال 
اقتصاد چین شرایط بهتری در مقایسه با بسیاری از 

کشورها دارد و سال قبل ۲.۳ درصد رشد کرد.  
تا پایان سال ۲۰۲۰ چین بیشترین سرمایه خارجی را 
در بین کشورهای مختلف داشته است به گونه ای که 

سال قبل این کشور ۱۶۳ میلیارد دالر سرمایه مستقیم 
خارجی جذب کرد که این رقم نســبت به سال قبل 
چهار درصد بیشتر شده است. از طرف دگر اما میزان 
سرمایه گذاری خارجی در آمریکا به ۱۳۴ میلیارد دالر 
رسیده که نسبت به سال قبل آن ۴۹ درصد کاهش 
یافته است. طبق اعالم آنکتاد در سال ۲۰۲۰ میزان 
سرمایه خارجی در جهان ۸۵۹ میلیارد دالر بوده است 
که این رقم در مقایسه با سرمایه ۱.۵ تریلیون دالری 

سال قبل ۴۲ درصد کمتر شده است.  
آنکتاد انتظار دارد روند کاهش سرمایه گذاری خارجی 
در کشورهای مختلف برای امسال نیز ادامه پیدا کند 

و بین پنج تا ۱۰ درصد به نسبت سال قبل کمتر شود. 
استرالیا در سال ۲۰۲۰ تنها ۲۲ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی جذب کرد که نسبت به سال قبل ۴۶ درصد 
کمتر شده است. میزان ســرمایه گذاری خارجی در 
آسیا چهار درصد، آمریکای التین ۱۸ درصد و حوزه 

کاراییب ۳۷ درصد کاهش یافته است.  
جیمز ژان- مدیر بخش سرمایه گذاری در آنکتاد گفت: 
پیامدهای همه گیری کرونا بر روی سرمایه گذاری 
خارجی غیر قابل کتمان است و سرمایه گذاران نسبت 
به روانه کردن دارایی های خود به سمت کشورهای 

دیگر بسیار محتاطانه رفتار می کنند.  

صعود جهانی دالر

سرمایه گذاری خارجی در جهان ۴۲ درصد کم شدسرمایه گذاری بین چین و آمریکا ۲ برابر آمار رسمی است
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دهقان دهنوی 
رئیس سازمان بورس شد

کالهبرداری اینترنتی 
با فروش کاال های ممنوعه

روزگاری را 
می بینم که تولید 
نفت را ممنوع 
خواهند کرد

زنگنه:

دولت تغییر 
شاکله 

بودجه را 
نمی پذیرد
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روحانی

سرمقاله

صنعت خودروسازی 
در باتالق بی اعتمادی 

از ابتدای بحث قرعه کشی 
که دو سال است در کشور 
انجام مــی شــود و یکی 
از موضوعاتــی اســت که 
نهادهای نظارتی باید به جد به آن ورود کنند -که 
چه اتفاقی در دو، سال اخیر افتاده و این روند چه 
بوده که به اینجا رسیده- می بینید که مردم روز 
اول شانس خود را برای خرید خودرویی امتحان 
می کردند که تعداد عرضه آن باال باشد. با توجه به 
تغییر قیمت هایی که در مبدأ کارخانه اتفاق افتاد 
و انقباضی که در بازار به واسطه محدودیت قدرت 
خرید به وجود آمده به تدریج مردم شانس خود را 
برای خرید خودرویی امتحان می کنند که تفاوت 
قیمت آن با بازار زیاد است ولی موضوع این است که 
اوج بازدهی در حال حاضر برخالف بازدهی های 
تابستان که تقریبا به ۲۰۰ درصد می رسید، به جز 
محصول خاص ۲۰۷ که حدود ۸۵ درصد بازدهی 

دارد، نهایتا به...

  فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو

ادامه  د ر صفحه ۴
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کاهش قیمت اوراق 
تسهیالت  مسکن

یارانه ثروتمندان 
۲ برابر شد

شاخص بورس با 20 هزار واحد افت به یک میلیون و 214 هزار واحد رسید

تداوم  سرخ  پوشی  بورس
صفحه3

صفحه۴

دو راهی  تحویل  یا   انصراف   خودروهای   ثبت نامی 
فاصله   قیمت   خودرو   درب   کارخانه   با   بازار  در کمترین   میزان   ۱۸ ماه   اخیر   قرار   گرفت

با توجه به طرِح در حال اجرای بانک تخصصی بخش 
مسکن مبنی بر اعطای تسهیالت مسکن با دو شیوه 
»با« و »بدون« نیاز به خرید اوراق تسهیالت مسکن، 
هزینه دریافت این تسهیالت متفاوت خواهد بود. بازار 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در روزهای 
اخیر با کاهش تقاضای خرید - به جز نمادهای تازه 
منتشر شده - و همچنین کاهش قیمت برگه های 
تسهیالت مسکن روبرو شده است. از همین رو قیمت 
هر برگه از نمادهای زیرمجموعه »تسه« در معامالت 
امروز به کف کانال ۵۰ هزار تومان و در مواردی هم 
به ســقف کانال ۴۰ هزار تومان سقوط کرده است. 
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند کاهش تعداد 
معامالت مســکن و همچنین توقف رشد قیمت 

مسکن در دو ماه گذشته...

مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این 
رابطه در مجلس به پا شده و دایم بر رساندن مردم به 
حق شان تاکید می شود ماجرای تازه ای نیست، فقط 
چرا حرفی از اصالح بزرگتریــن معضل یارانه های 
نقدی یعنی پرداخت ۷۸ میلیون نفری و راهکاری 
برای غربالگری به میان نیامده اســت؟ مجلس با 
تصمیم اخیر خود رســما یارانه افراد ثروتمند را دو 
برابر کرده است، آنهم در شــرایطی که این پول از 
محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی تامین 
می شود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط 
و ضعیف را بگیرد. از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به چرخه ارزی ایران وارد شــد تاکنون بارها بحث 
حذف آن به دلیل رانت سنگین و عدم دسترسی مردم 

به کاالی وارد شده با...

ستاد ملی کرونا:

اولین واکسن کرونای وارداتی احتماال از سبد کوواکس خواهد بود



اقتصاد2
ایران وجهان

تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان در حوزه فرهنگ 

ایثار،جهاد و شهادت
از سوی امور ایثارگران استانداری، بنیادشهید و امور 
ایثارگران استان از هاشم امینی، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به دلیل ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و اقدامات جهادگونه در راســتای 
خدمات رســانی به مردم تقدیر به عمل آمد.دکتر 
یزدی مشاور امور ایثارگران استانداری در این مراسم 
با اشاره به ضرورت خدمات رسانی بی وقفه به مردم 
گفت: خدمت رسانی به مردم یکی از توفیقاتی است 
که خداوند نصیب انســان های خالص و متعهد می 
نماید که در این خصوص در دین اســالم احادیث  و 
روایات زیادی نقل شده است .وی حل مشکالت مردم 
را مصداق بارز لطف خداوند برشمرد و تصریح کرد: 
لطف و رحمت خداوند شامل افرادی شده که توفیق 
حل مشکالت مردم را دارند بنابراین مسوالن باید قدر 
فرصت خدمت به مردم را غمینت شمارند و بی وقفه 
در راستای حل مشکالت مردم گام بردارند.مشاور امور 
ایثارگران استانداری، سقایی را یکی از توفیقات فعاالن 
در صنعت آبفا دانست و اظهارداشت: فعاالن صنعت 
آبفا که فرصت سقایی برای آنها مهیا شده باید بی وقفه 
در زمینه خدمت رسانی به مردم تالش کنند والبته 
مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان بعنوان یکی از مدیران متعهد  و مسولیت پذیر 
توانســته به خوبی خدمات پایدار به مردم در سطح 

استان ارائه دهد.

تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد ریال 
از منابــع بانک مهــر ایران به 

مددجویان کمیته امداد
بانک مهر ایران ۱۰۰۰ میلیارد ریــال از منابع خود 
را براي پرداخت تســهیالت به مددجویان کمیته 
امداد تخصیص داد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در راستای ایفاي 
مســئولیت اجتماعي خود و به منظور تأمین کمک 
هزینه تجهیز مسکن مددجویان بي بضاعت با کمیته 
امداد امام خمینــي)ره( تفاهم نامه  امضا کرد.هدف 
از تفاهم نامه ای که بــه امضای دکتر مرتضی اکبری 
مدیرعامل این بانک و سید مرتضي بختیاري رئیس 
کمیته امداد امام خمیني)ره( رسید، تأمین کمک 
هزینه تجهیز مســکن مددجویــان بي بضاعت و 
همچنین توانمندسازي قشر آسیب پذیر ساکن در 
مناطق محروم و کوهستاني است.مدیرعامل بانک 
مهر ایران در آغاز مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار 
کرد: تفاهم نامه کنوني در راستاي مسئولیت اجتماعي 
بانک است و بانک بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال از منابع 
خود را براي بهینه ســازي سرویس هاي بهداشتي و 
تکمیل خطوط لوله گاز خانه هاي مددجویان مناطق 
محروم کمیته امداد تخصیص داده است. هر نفر ۳۰ 
میلیون ریال مي تواند دریافت کند و بالغ بر ۳۳هزار 
نفر مي توانند از این وام بهره مند شوند. نرخ کارمزد 
آن ۴ درصد و مدت زمان آن نیــز ۳۶ ماهه تعریف 

شده است.

عمل به مسئولیت اجتماعی در 
کنار وظیفه ذاتی بانک

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
مسکن با اشاره به اینکه این بانک در کنار وظیفه 
ذاتی به مسوولیت اجتماعی خود نیز واقف است، 
گفت: در آستانه هشتاد و دومین سالگرد بانک 
مسکن مفتخریم که 9 میلیون خانوار با تامین 
مالی بانک مســکن بعد از پیروزی انقالب خانه 
دار شــدند.به گزارش خبرنــگار پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، دومین جشنواره سراسری 
انشانویسی با موضوع »# با_هم_ماسک_بزنیم« 
در ساختمان ستاد بانک مســکن و همزمان با 
چهارمین همایش ملی جغرافیا و آموزش از راه 
دور در شرایط خاص با حضور برخی مسووالن 
وزارت آمــوزش و پرورش برگزار شد.مســعود 
ایزدی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت 
بانک مســکن در این مراســم اظهار داشت: در 
آستانه هشتاد و دومین ســالروز تاسیس بانک 
مسکن مفتخریم که در خدمت همکارانمان در 
وزارت آموزش و پرورش هستیم و به یکی دیگر 
از مسوولیت های اجتماعی خود عمل می کنیم.

وی با بیان اینکه نتیجه 82 ســال قدمت بانک 
مسکن این شد که خوشــبختانه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی حدود 9 میلیون خانوار با تامین 
مالی این بانک صاحب مسکن و سرپناه شدند، 
افزود: تمام اقدامات در بانک مسکن به نوعی به 
مسوولیت اجتماعی بر می گردد چرا که فلسفه 
تاسیس این بانک رفع بخشی از مشکل و دغدغه 

مسکن خانوارها بود.

استان ها

بانک ها

شــاخص بــورس در پایان 
معامالت سه شنبه ۷ بهمن 
۱۳99 با افت 2۰ هزار و 9۴۷ 
واحدی به یک میلیون و 2۱۴ 
هزار و 8۳۵ واحد رســید. 
همچنین شاخص کل هم وزن نیز با افت ۵۵۶۵ واحدی 
به ۴2۶ هزار و 8۶۴ واحد رسید.نمادهای فارس، فملی، 
شســتا، تاپیکو، اخابر، کگل و پارسان بیشترین تأثیر 
منفی را بر شــاخص بورس داشتند.روز گذشته برای 
سومین روز متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بورس 
بودیم و ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
کل بازار سهام هزار و 82 میلیارد تومان بود.به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه تمام شاخص های 
بورس سقوط کردند. شاخص کل 2۰ هزار واحد افت 
کرد تا بار دیگر در معرض سقوط به کانال پایین تر قرار 
بگیرد.در ابتدای معامالت سه شنبه، شاخص کل بورس 
روندی صعودی پیدا کرد بــه طوری که در 2۰ دقیقه 
ابتدایی ۵ هزار واحد رشد کرد، اما از آن پس شاخص 

روند نزولی پیدا کرد.

سرخ پوشی تابلوی بورس
در پایان معامالت روز گذشته شاخص کل به سطح 
یک میلیون و 2۱۴ هزار واحد رسید تا افت 2۰ هزار 
و 9۴9 واحدی را ثبت کند. شاخص کل هم وزن نیز 
۵ هزار و ۵۶۴ واحد افت کرد و در رقم ۴2۶ هزار و 
8۶۵ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
۳۰۴ واحد نزول کرد و به رقم ۱۷ هزار و 898 واحد 

رسید.

سهم بیشتر حقیقی ها از فروش
روز گذشته در سمت تقاضا، 82 درصد خریدها توسط 
معامله گران حقیقی و ۱8 درصد توســط معامله گران 
حقوقی انجام شد. در سمت عرضه، 9۳ درصد فروش ها 
توسط معامله گران حقیقی و ۷ درصد توسط حقوقی ها 

انجام شد.

تداوم خروج پول حقیقی از بورس
روز گذشته برای سومین روز متوالی شاهد خروج 
پول حقیقی از بورس بودیــم. ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی کل بازار ســهام هزار و 
82 میلیارد تومان بود. بیشترین خروج پول حقیقی 
را شستا داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقی آن بیــش از 8۴ میلیارد تومان بود. پس 
از شســتا، فوالد )فوالد مبارکــه اصفهان( و فملی 
)شــرکت ملی صنایع مس ایران( بیشترین خروج 

پول حقیقی را داشتند.

افت قیمت 76 درصد بازار
در پایان معامالت  روز سه شــنبه، ۱۰2 نماد رشد 
قیمت داشــتند که ۷2 نماد بورســی و ۳۰ نماد 
فرابورســی بودند. همچنیــن ۳۷۳ نماد کاهش 
قیمت داشــتند که 2۶۶ نماد بورسی و ۱۰۷ نماد 
فرابورســی بودند. به عبارت دیگر، 2۰ درصد بازار 
 رشد قیمت داشــتند و ۷۶ درصد بازار افت قیمت

 داشتند.

لیدرهای بازار
در معامالت روز سه  شــنبه فارس )صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس(، فملی )شرکت ملی صنایع مس ایران( و 
شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( نمادهای 
قرمزرنگ بازار بودند که بیشترین تاثیر را در افت شاخص 

کل داشتند.

گروه قرمزپوش بازار 
روز گذشته قیمت سهام تمامی شرکت های گروه بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری کاهش یافت. بانک های ملت، 
صادرات، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، پست بانک، 
کارآفرین، سینا و موسســه اعتباری ملل همگی با افت 

ارزش بازار مواجه بودند.

کاهش نقدشوندگی بازار سهام
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۵ هزار و 
۴۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز  دوشنبه 28 درصد 
کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز ۱2 درصد کاهش 

یافت و به رقم ۱۰ هزار و 9۱ میلیارد تومان رسید.

رشد عرضه بازار
در پایان معامالت روز گذشــته 29۳ نماد صف فروش 
داشتند و تعداد نمادهای صف خرید ۵8 بود. همچنین 
روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت به روز گذشته 
2۷ درصد کاهش یافت و به رقــم  ۷۵۳ میلیارد تومان 
رسید. ارزش صف های فروش نیز 9۷ درصد افزایش یافت 

و 2 هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان شد.

عرضه و تقاضای بورس
روز گذشته شرکت سپیدار سیســتم آسیا )سپیدار( 
همانند دو روز گذشته بیشترین صف خرید را داشت و با 
صف  خرید 22۳ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از ســپیدار، رافزا )رایان هم افزا(  و 
سنیر )سیمان سفید نی ریز( بیشــترین صف خرید را 
داشتند. بیشترین صف فروش نیز به شستا تعلق داشت 
که در پایان معامالت صف فروش ۱۱۰ میلیارد تومانی 
داشت. پس از شستا، گدنا )شرکت تهیه و توزیع غذای دنا 
آفرین فدک( و کدما )شرکت معدنی دماوند( بیشترین 

صف فروش را داشتند. 

شپنا در صدر جدول ارزش معامالت
در معامالت روز سه شنبه شــپنا )شرکت پاالیش 
نفت اصفهان( بیشترین ارزش معامالت بازار سهام 
را به خود اختصاص داد که ارزش معامالت آن ۷۶۷ 
میلیارد تومان بود.پس از شــپنا، شتران بیشترین 
ارزش معامالت را داشت و شستا رتبه سوم بیشترین 
ارزش معامالت را به خود اختصاص داد و پس از آن 
شبندر و سایپا در رتبه های بعدی بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفتند.

برترین های جدول حجم معامالت
در جدول حجم معامالت روز گذشته، شرکت سایپا با 
تعداد 888 میلیون و 9۳۵ هزار و 8۵ سهم در صدر قرار 
گرفته است. ایران خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم 
معامالت بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شپنا تعلق داشت. 
شتران و بانک پارسیان نیز در رتبه های بعدی بیشترین 

حجم معامالت بازار قرار داشتند.

شاخص بورس با ۲۰ هزار واحد افت به یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد رسید

تدوام سرخ پوشی بورس

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور؛
دولت تغییر شــاکله بودجه را 

نمی پذیرد
در جلسه روز ســه شنبه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام 
بودجه بر معیشــت مردم و آثار تورمی آن بر 

کاالهای ضروری ارائه کرد.
 بنا به این گــزارش، بودجه برخــی مراکز و 
نهادهــا در ذیــل جــدول ۱۷ از محــل 
منابع حاصلــه از افزایش نــرخ ارز کاالهای 
 اساســی، افزایــش قابــل توجهــی یافته

 است.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، گفت: 
دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد 
کشور با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات 
در حوزه توســعه ای و معیشت مردم در سال 
جاری، تبعات جنگ اقتصــادی را به حداقل 
رســانده و آثار تحریم ها را بــا حداکثر توان 
خنثی کرده است. حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 
۱۴۰۰مراقبت کرده اســت که از پول فقرا به 

نفع دستگاه های خاص هزینه نشود.
جزییات یارانه نقدی یکپارچه در سال ۱۴۰۰

۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳99/۱۱/۵
۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳99/۱۱/۶

رئیس جمهور افزود: دولت با توجه به افق امید 
بخش پیش رو، ریل گــذاری در بخش های 
خرد و کالن اقتصاد کشــور با هــدف تاثیر 
مثبت در معیشــت و زندگی مــردم، بودجه 
 ســال آینــده را تنظیم و بــه مجلس عرضه

 کرد.
روحانی خاطرنشــان کرد: بی تردید دولت با 
هر تغییــری که موجب گرانــی کاالی مورد 
نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار 
تورمی و عواقب ســوء در زندگی و معیشــت 
مردم باشــد و موجب کاهش ارزش پول ملی 
شود، مخالف است.رئیس جمهور تاکید کرد: 
ســخنانی که عالمت افزایش قیمت در سال 
آینده را به بــازار بدهد، بالفاصلــه و به طور 
مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش 
می دهد و در شــرایطی که همه عوامل، روند 
کاهش تورم را نشــان می دهد، نباید مجددا 
به التهــاب تورمی دامن زده شــود. روحانی 
اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی 
خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعالم 
کرده اســت، وظیفه خود می داند براســاس 
شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات 
اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشــتی 
 و توســعه ای کشــور، تغییر شــاکله بودجه

 را نپذیرد.

دهقان دهنوی رئیس سازمان 
بورس شد

پس از اســتعفای حســن قالیبــاف اصل، 
ســکانداری ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
به محمدعلی دهقان دهنــوی، معاون وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی رســید.به گزارش 
ایســنا، درحالــی که حــدود یــک هفته از 
اســتعفای قالیباف اصل از ریاســت سازمان 
بورس و اوراق بهادار می گــذرد، محمدعلی 
دهقان دهنوی در جلسه امروز شورای عالی 
 بورس، جایگزین وی شد.دهقان دهنوی که

 دکتــرای علــوم اقتصــادی از دانشــگاه 
تربیــت مــدرس دارد، پیش از ایــن عضو 
هیات مدیــره بانــک مســکن بــود و هــم 
اکنون بــه عنوان معــاون وزیــر اقتصاد در 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی مشــغول به 
 فعالیت اســت.  وی همچنیــن عضویت در

 هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشــگاه 
عالمه طباطبایی و معاونت آموزشی موسسه 
عالی آمــوزش بانکداری ایران را در ســوابق 
کاری خود دارد.حســن قالیباف اصل که در 
موقعیت دشــوار آزادسازی ســهام عدالت و 
 ،)ETF( فروش صندوق های ســهام دولتی
ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته 
بود، یک هفته پیش  استعفای خود را به دلیل 
محقق نشــدن شــرایط اعالمی به وزیر امور 
اقتصادی و دارایی ارایه کرده بود.بر اساس این 
گزارش، در جلسه امروز شورای عالی بورس، 
محمدعلی دهقان دهنوی، به عضویت شورای 
عالی بــورس درآمد و در جلســه آتی هیات 
مدیره سازمان بورس، به طور رسمی، ریاست 
 سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده خواهد 

گرفت.

اخبار
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مدیرعامل شــرکت بورس تهران از طرح جداسازی 
بازارهای معامالتی خبر داده است، طرحی که به نظر 
میرسد با هدف منع اثر سهام داران بزرگ گرفته شده 

است.
علی صحرائــی، مدیرعامل بورس تهــران از تصویب 
طرح جداســازی بازارهــای معامالتی یــا "مارکت 
ایمپکت" با هدف جلوگیری از تاثیر رفتار معامالتی 
سهامداران بزرگ بر ســهام داران خرد خبر داد که به 
زودی اجرا می شود. وی در خصوص تصویب تغییر و 

اصالح بهینه طرح مارکت ایمپکت در جلســه هیات 
مدیره شرکت بورس در حســاب توییتر خود نوشت: 
طرح جداســازی بازارهای معامالتی در بورس تهران 
نهایی شــد و به زودی با همکاری ســایر ارکان بازار 
سرمایه بصورت یکپارچه اجرا می شــود. هدف این 
طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معامالتی ســهامداران 
بزرگ بر سهامداران خرد است. در این طرح حدنصاب 
تفکیک معامالت نهادها در دو بــازار عادی و بلوکی 
بصورت ادواری بازبینی می شــود و طــی بازه های 

 زمانی مشخص، اثر بخشی این ساز و کار ارتقاء خواهد
 یافت.

بر اساس این گزارش، احتماال مارکت ایمپکت به دنبال 
این است که حد نصابی را برای هر نماد تعیین کند و بر 
اساس تاریخچه هر سهم، اجازه ندهد که خریداران و 
فروشندگان باالتر از حد نصاب مشخصی معامله کنند. 
به عنوان مثال اگر حد نصاب ســهام یک شرکت ۱۵ 
میلیون سهم باشد، مفهوم آن این است که هر شخصی 
بخواهد باالتر از ۱۵ میلیون سهم معامله کند باید در 

بازار بلوک یا بازار دارک معامالت خود را انجام دهد.
فرض کنید که یک ســهامدار می خواهد ۳۰ الی ۴۰ 
میلیون سهم بفروشــد، اگر حد نصاب نرمال سهم ۳ 
میلیون باشد، سهامدار عمده فقط می تواند ۳ میلیون 
سهم بفروشد و مابقی آن راهم می تواند در بازار بلوکی 

معامله کند.
البته هنوز جزییات بیشتری از این طرح ارائه نشده و 
باید دید نظر کارشناسان در اینمورد و تاثیرات اجرای 

این طرح روی بازار چیست.

افزایش ۱.8 درصدی ماهانه قیمت مســکن و در 
شــرایطی که متغیر اثرگذاری در بازار دیده نمی 
شود می تواند یک تغییر کوچک و طبیعی باشد؛ 
کارشناســان معتقدند تغییرات ۱ تا 2 درصدی 
قیمت بیش از آنکه به معنای رشد یا کاهش باشد، 

رکود بازار را به تصویر می کشد.
به گزارش ایســنا، معامالت مســکن در دی ماه 
۳8 درصد و قیمت ۱.8 درصد نسبت به ماه قبل 
باال رفت اما نشــانه ای از تغییر محسوس در بازار 
مسکن دیده نشد. متوســط قیمت در تهران به 
متری 2۷.۳ میلیون تومان رسید و ۳۵۱۵ فقره 
معامله نیز منعقد شــد. رشد ماهانه ۳8 درصدی 
معامالت نسبت به آذر که عنوان کسادترین ماه 
طی چهار سال اخیر را از آن خود کرده بود اتفاق 
افتاد و البته معامالت نســبت به دی ماه ســال 
گذشــته ۶۷ درصد کاهش یافت. ریزنوسان ۱.8 
درصدی ماهانه قیمت هم با توجه به تعداد پایین 
معامالت نمی تواند رشــد معناداری تلقی شود. 
بنابراین هنوز آمار گویای آن اســت که بازار در 

رکود به سر می برد.
اواخر سال گذشــته بازار مســکن پس از رکود 
مقطعی در میانه سال با رشــد معامالت مواجه 
شده بود. آذر سال ۱۳98 تعداد 9۵۰۰ فقره و دی 
ماه ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره معامله مسکن در تهران 
به امضا رسید. این مقدار با توجه به میانگین ۱۰ تا 
۱۵ هزار قرارداد خرید و فروش که به طور معمول 
در تهران انجام می شود تقریبا در یک سطح قرار 
داشت. حال اگر ۱۰ هزار و ۷۰۰ فقره پارسال را در 
کنار ۳۵۰۰ فقره امسال بگذاریم متوجه می شویم 

که سایه رکود هنوز بر بازار سنگینی می کند.
احتمــاال در ماههای بهمن و اســفند با توجه به 
خریدهای شــب عید، معامالت مقداری افزایش 
می یابد و ممکن اســت قیمتها نیز کمی تغییر 
کند اما کســادی بازار ایــن آالرم را می دهد که 
مالکان نمی تواننــد فتیله قیمــت را خیلی باال 
بکشند. تحلیل کارشناســان این است که بازار 

مسکن تا انتخابات ریاست جمهوری با مقداری 
ریزنوسان به روند کجدار و مریز خود ادامه دهد. 
این ریزنوسانات می تواند افزایشی یا حتی کاهشی 
باشد اما به دلیل آنکه متغیر تاثیرگذاری در بازار 
دیده نمی شود، احتمال آنکه تغیرات ماهیانه از 2 
تا ۳ واحد درصد بیشتر شود بعید به نظر می رسد.

مهمترین متغیر تاثیرگذار بر بازار مسکن، تحوالت 
بازار ارز است که آبان ماه به ثبات رسیده و روند 
کاهشی به خود گرفته است. عامل دیگر می تواند 
فشار تقاضا باشد که رکود معامالت نشان می دهد 
این آیتم نیز قابلیت ایجاد شوک در بازار مسکن را 
ندارد. همین حاال هم عمده معامالت بازار مسکن 
از سوی بخر و بفروشها و سرمایه گذاران انجام می 
شود. افزایش ۵.2 درصدی قیمت مسکن منطقه 
یک در حالی که متوسط نرخ رشد در سطح تهران 
۱.8 درصد بود نشــان دهنده تقاضای ســرمایه 
گذاری در بازار مســکن اســت. تعداد معامالت 
در مناطق مصرفی نیز کماکان پایین اســت. در 

منطقه ۱9 تهران فقط 2۷ فقره معامله مســکن 
به امضا رســید. تعداد مبایعه نامه ها در مناطق 
۱۶، 2۰، 2۱ و 22 نیز به ترتیــب 8۱، ۶۶، ۷۰ و 

۵۷ فقره بود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک در تشریح وضعیت 
کنونی بازار مسکن می گوید: با توجه به رشد بیش 
از حد قیمت مسکن که از شرایط عمومی اقتصاد 
کشور نشأت می گیرد، معامالت در بخش خرید 
و فروش در رکود قرار دارد کــه به افزایش تعداد 
قراردادهای اجاره منجر شده اســت. این نمایه 
نشــان می دهد که به دلیل کاهش توان خرید، 
متقاضیان مصرفی به ســمت بازار اجاره ســوق 

پیدا کرده اند.
مصطفی قلی خســروی با بیان اینکه قیمتهای 
پیشنهادی مســکن در دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۵ 
درصد کاهش یافته خاطرنشــان کرد: به دنبال 
ایجاد ثبات در بازار ارز، قیمت مســکن در مسیر 
افت قرار گرفت که امیدواریم این روند ادامه پیدا 

کند تا افــرادی که خانه ندارنــد بتوانند اقدام به 
خرید کنند. در حال حاضر تقاضای بالقوه ای در 
بازار وجود دارد که از توان خرید برخوردار نیست. 
در این خصوص الزم است دولت با افزایش ساخت 
و ساز، تعادل را در بازار مســکن برقرار کند تا به 

تدریج متقاضیان مصرفی وارد بازار شوند.
وی با بیان اینکه متقاضیان بالقوه خرید مسکن به 
سمت بازار اجاره رفته اند یادآور شد: آمار سامانه 
کد رهگیری نشــان می دهد در شهر تهران طی 
دی ماه ۱۳99 معامــالت ملک در بخش خرید و 
فروش ۶8 درصد نسبت به همین زمان در سال 
گذشته کاهش یافته، در حالی که در بخش اجاره 

شاهد رشد 22 درصد بوده ایم.
عباس زینعلیـ  کارشــناس اقتصاد مسکنـ  نیز 
درباره وضعیت کنونی این بــازار بیان می کند: 
بازار مســکن به دلیل تاثیرپذیری از چند عامل 
وارد رکود شــده اســت. تغییری در سیاستهای 
جهانی ایجاد شــده و همه در انتظار شرایط پس 
از این تغییر هســتند. علت دیگر، نزدیک شدن 
به انتخابات ریاســت جمهوری کشور خودمان 
است. اما مساله اصلی که در واقع مهمترین عامل 
محسوب می شود این اســت که سطح عمومی 
قیمتها طی سه سال گذشته باال رفته و درآمدها 
فقط کفاف مایحتاج ضروری را می دهد. بنابراین 
خرید کاالهای غیرضروری و عمده مثل مسکن 
موکول شده به زمانی که قدرت بیشتری به وجود 

بیاید و شرایط باثبات تری شکل بگیرد.
وی درخصوص پیش بینی قیمتها بعد از انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت: بعید مــی دانم که در 
دولت بعدی نیز اتفاق خاصی در بخش معامالت 
یا قیمت مسکن رخ دهد. ممکن است یک شوک 
کوتاه مدت ایجاد شود ولی در بلندمدت نمی توان 
کار خاصی انجام داد. انتخابات فقط می تواند بازار 
را مثبت کند ولی راه نمی اندازد. خیلی از عوامل 
شامل سیاستهای تقویتی و مالیاتی باید اجرا شود 

تا بازار مسکن به رونق دلخواه برسد.

اجرای طرح جدید در بورس برای حمایت از سهامداران خرد

رشد محسوسی اتفاق نیفتاده

فتیله بازار مسکن هنوز پایین است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 اقتصاد
ایران

با توجه به طــرِح در حال 
اجــرای بانــک تخصصی 
بخــش مســکن مبنی بر 
اعطای تسهیالت مسکن 
با دو شیوه »با« و »بدون« 
نیاز به خرید اوراق تسهیالت مسکن، هزینه دریافت 

این تسهیالت متفاوت خواهد بود.
به گزارش مهــر، بــازار اوراق گواهــی حق تقدم 
تســهیالت مســکن در روزهای اخیر بــا کاهش 
تقاضای خرید - به جز نمادهای تازه منتشر شده - و 
همچنین کاهش قیمت برگه های تسهیالت مسکن 

روبرو شده است.
از همین رو قیمت هر برگه از نمادهای زیرمجموعه 
»تســه« در معامالت امروز به کف کانال ۵۰ هزار 
تومان و در مواردی هم به سقف کانال ۴۰ هزار تومان 

سقوط کرده است.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند کاهش تعداد 
معامالت مســکن و همچنین توقف رشــد قیمت 
مسکن در دو ماه گذشته، در کاهش قیمت این اوراق 
مؤثر بوده است. اگرچه وضعیت بازار مسکن در دی 
ماه با آذر ماه متفاوت بود و شاهد افزایش متوسط 

قیمت مسکن و همچنین تعداد معامالت بودیم.
اما یک کارشناس اقتصاد مســکن در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، با بیان اینکه افزایــش اندک و هزار 
فقره ای تعداد معامالت مسکن در دی ماه نسبت به 
آذر ماه، نمی تواند نمایانگر رونق بازار مسکن باشد، 
گفت: افزایش متوسط قیمت مسکن در دی ماه نیز 
به دلیل افزایش قیمــت در مناطق لوکس و گران 
قیمت تهران بوده است که معموالً برای خرید آنها، 
مشتریان خاص وجود دارد و از وام مسکن استفاده 

نمی کنند.

وی می افزاید: از همین رو اســت که قیمت اوراق 
تسهیالت مســکن با کاهش مواجه بوده و به نظر 
نمی رسد در هفته های پیش رو نیز شاهد افزایش 
قیمت این برگه ها باشیم؛ چون قدرت خرید مسکن 

خانوارها همچنان پایین است.
به گفته کارشناس اقتصاد مسکن، افزایش عرضه این 
برگه ها از سوی دارندگان آن به دلیل احتمال تداوم 
کاهشی بودن قیمت این برگه ها در ماه های پیش رو، 

از دیگر دالیل کاهش قیمت است.

مناطقی از تهران که وام مســکن شاید 
مؤثر باشد

بر اســاس گزارش بانک مرکزی، در دی ماه امسال 
تنها ۶ منطقه تهران شامل مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، 
۱۹ و ۲۰ متوسط قیمت کمتر از متری ۱۵ میلیون 
تومان داشــته اند که تا حدودی تسهیالت مسکن 
می تواند به افزایش قدرت خریداران مسکن در این 

مناطق کمک کند.

وام مسکن کفاف خرید ۵ متر از یک واحد 
را می دهد!

با ایــن حال متوســط قیمت هر متــر مربع واحد 
مسکونی در تهران، در دی ماه امسال، ۲۷ میلیون 
و ۳۸۶ هزار تومان اســت که بــا در نظر گرفتن دو 
نوع تســهیالت ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی خرید 
مســکن برای خریداران فــردی و زوجین از محل 
اوراق تســهیالت به اضافه وام جعالــه ۴۰ میلیون 
تومانی، متقاضیان فردی و زوجین می توانند تنها 
به ترتیب ۵.۱ و ۸.۷ متر مربع از یک واحد مسکونی 

تهیه کنند.
قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در معامالت امروز

قیمت اوراق تسهیالت مســکن در معامالت امروز 
فرابورس در پُر معامله ترین برگه با نماد تسه ۹۹۱۰ 
)اوراق مســکن دی ماه امســال( ۵۱ هزار و ۴۰۰ 

تومان با فروش حدود ۴۹ هزار برگه و کاهش ۲.۱۲ 
درصدی قیمت نسبت به دیروز به فروش رسید.

نرخ اوراق تسهیالت مسکن برای نماد تسه ۹۹۰۹ 
)اوراق مسکن آذر امسال( ۵۱ هزار و ۵۱۳ تومان با 
فروش حدوداً ۷ هزار و ۵۰۰ برگه و کاهش و ۲.۸۴ 

درصدی قیمت به متقاضیان عرضه شد.
در سایر نمادها نیز دامنه قیمتی بین ۴۹ تا ۵۲ هزار 
تومان و عمدتاً با فروشی کمتر از ۲ هزار برگه برای 

بازار امروز اوراق تسهیالت مسکن رقم خورد.

جزئیات قیمت دریافت وام مســکن در 
طرح های جدید بانک تخصصی مسکن

با توجه به طرح جدید بانک تخصصی بخش مسکن 
مبنی بر اعطای نیمی از تسهیالت مسکن از محل 
اوراق و نیمی دیگر از محل منابع داخلی خود، از ۲۵ 
دی تا ۲۲ بهمن، در حال حاضر هر متقاضی دریافت 
وام مسکن می تواند به یکی از دو شیوه زیر و با هزینه 
کرد متفاوت برای دریافت وام مسکن در مدت زمانی 

کمتر از یک ماهه، اقدام کند:

وام مسکن زوجین با اوراق:
متقاضیان تهرانــی دریافت این تســهیالت، باید 
۴۸۰ برگه خریداری کنند که شــامل ۴۰۰ برگه 
برای تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی و ۸۰ برگه 
برای تسهیالت جعاله مسکن است که با احتساب 
متوسط هر برگه تسهیالت مسکن با قیمت ۵۱ هزار 
تومان، ۲۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هزینه دریافت 

این وام خواهد شد.

وام مسکن زوجین بدون نیاز به خرید اوراق:
متقاضیان زوجین تهرانی کــه بخواهند این وام را 
دریافت کنند، می بایســت ۲۸۰ برگه تســهیالت 
مسکن را خریداری کرده و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر 
نیازی به خرید اوراق ندارد که با احتساب هر برگه 

۵۱ هزار تومان، می بایست ۱۴ میلیون و ۲۸۰ هزار 
تومان هزینه تهیه اوراق تسهیالت کنند.

این در حالی است که ۱۰۰ میلیون تومانی که بدون 
خرید اوراق به عنوان تسهیالت پرداخت می شود، 
با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله محاسبه 
خواهد شــد در حالی که وام مسکن از محل اوراق، 
با نرخ ســود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله به 

متقاضیان داده می شود.

وام مسکن فردی با اوراق:
متقاضیــان تهرانی این تســهیالت ۱۴۰ میلیون 
تومانی مسکن می بایست ۲۸۰ برگه خریداری کرده 
که شامل ۲۰۰ برگه برای وام ۱۰۰ میلیونی خرید 
مســکن و ۴۰ میلیون تومانی جعاله مسکن شده و 
بر اساس نرخ اوراق تسهیالت مسکن در معامالت 
امروز فرابورس، هزینه آن ۱۴ میلیون و ۲۸۰ هزار 

تومان خواهد بود.

وام مسکن فردی بدون اوراق:
متقاضیان دریافت این تســهیالت تا سقف ۱۴۰ 
میلیون تومان شامل وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید 
مسکن و ۴۰ میلیون تومانی جعاله مسکن در تهران، 
می توانند ۵۰ میلیون تومان را از محل منابع داخلی 
بانک تخصصی بخش مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد 
و بازپرداخت ۵ ساله و ۵۰ میلیون تومان وام خرید 
مسکن از محل اوراق تســهیالت با نرخ سود ۱۷.۵ 
درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله و ۴۰ میلیون تومان وام 
جعاله مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ 
ساله می شود که برای دو فقره آخری، متقاضی باید 

۱۸۰ برگه اوراق خریداری کند.
با احتســاب هر برگه ۵۱ هزار تومــان، متقاضی 
دریافت تســهیالت فردی خرید مسکن به صورت 
توأمــان بــا اوراق و بــدون اوراق، می بایســت ۹ 
 میلیون و ۱۸۰ هــزار تومان هزینــه دریافت این 

تسهیالت کند.

مستاجران تهرانی با وام های مسکن چند متر آپارتمان می توانند بخرند؟

کاهش قیمت اوراق تسهیالت  مسکن

وزیر نفت در کنگره راهبردی نفت و نیرو:
روزگاری را می بینم که تولید 

نفت را ممنوع خواهند کرد
وزیر نفت گفت: عده ای ۴۰ سال است تالش می کنند 
که تولید نفت ایران از روزانه ۴ میلیون بشکه باالتر 
نرود. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه )سه شنبه، هفتم 
بهمن ماه( در ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه 
نفت و نیرو با اشــاره به اینکه عده ای ۴۰ سال است 
تالش کرده انــد که نگذارند تولید نفــت ایران از ۴ 
میلیون بشــکه باالتر رود که الحمداهلل موفق بوده 
اند، اظهار کرد: واقعا هم زحمت کشیدند؛ با مجلس 
و دستگاه های زیادی کار کردند و سعی کردند افراد 
زیادی را از هستی ساقط کنند تا نگذارند تولید نفت 
ایران از ۴ میلیون بشکه در روز باالتر رود. وی ادامه 
داد: من روزگاری را می بینم که تولید نفت ممنوع 
شــود و بگویند هر تولیدکننده ای یک حدی برای 
ظرفیت تولید دارد در غیر این صورت مراوداتتان با 
دنیا مختل می شود. همان قواعدی که در پروتکل 
کیوتو برای تولید دی اکسید کربن )CO۲(، گذاشتند 
برای تولید نفت هم اجرا شود بنابراین باید نفت تولید 
کنیم، حال چگونگی مصرف آن بحث دیگری است.

وزیر نفت با بیان اینکه در این دورانی که جهان با شیوع 
ویروس همه گیری جهانی کووید-۱۹ روبه روســت 
باید به یکدیگر کمک کنند، تصریح کرد: زمانی که 
پارسال نخســتین بار شــیوع این ویروس آغاز شد، 
طرح ها را حدود ۱۵ روز تعطیل کردیم اما بهره برداری 
را نمی توانستیم تعطیل کنیم و اصل را بر این گذاشتیم 
که با تدوین و ابالغ پروتکل ها و به کارگیری سختگیرانه 
آنها زندگی و تولید کنیم که الحمداهلل خوب هم جلو 
رفت. زنگنه با اشــاره به اینکه این آخرین کنگره ای 
است که به عنوان وزیر نفت در آن سخنرانی می کنم، 
افزود: این کنگــره در پنج دوره پیشــین به همت 
برگزارکنندگان و مدیران باشگاه نفت و نیرو بدون یک 
ریال کمک دولتی برگزار شد که جای قدردانی دارد. 
وی ادامه داد: نهادهای غیردولتی وقتی دولت ها بسیار 
قوی هستند دشمن دولت ها تلقی می شوند و دولت ها 
سعی می کنند آنها را نابود کند. خیلی هم تالش شده 
است باشگاه نفت و نیرو را هم نابود کنند اما نتوانستند، 
این یک دستاورد برای کشور است که عده ای که ایده 

دارند، نظر دارند با هم حرف می زنند.

ایران و بازرگانی در نفت جهان
وزیر نفت با بیان اینکه ما در شرایطی سخت بودیم و 
هنوز این شرایط سخت برای ما جریان دارد، تصریح 
کرد: اکنون این بحث مطرح اســت که ممکن است 
تحریم هــا و محدودیت های که غیرقانونی اســت، 
برداشته شــود. البته من خیلی درباره تحریم حرف 
نمی زنم. زنگنه افزود: در ســه سال گذشته ظرفیت 
عظیمی برای صادرات نفت و فرآورده نفتی ایجاد شده 
اســت که به طور حتم از این ظرفیت،  پس از دوران 
تحریم استفاده می کنیم، همیشه آرزو و هدفم این بود 
که ایران در بازرگانی نفت جهان نقش داشته باشد و 
خیلی هم برای آن تالش کردم که هر دفعه به نوعی 
جلو آن گرفته شد. وی اظهار کرد: با امکاناتی که در این 
دوره از تحریم ها به ما داده شد و اجازه ریسک کردن 
داشتیم ظرفیت های خوبی ایجاد کردیم که تحت هیچ 
شرایطی از بین نمی بریم راه های زیادی یاد گرفتیم، 
توان امسال ما با سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قابل مقایسه 
نیست، ما ظرفیت باالیی داریم. وزیر نفت با بیان اینکه 
ظرفیت های خوبی در ساخت تجهیزات صنعت نفت، 
توسعه میدان های نفت و گاز و ... در کشور ایجاد شده 
اســت، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از تجهیزات ثابت 
صنعت نفت در داخل ساخته می شود البته در ساخت 
بعضی از تجهیزات مانند لوله های بدون درز مشکل 

داریم که باید در این زمینه اقدام کنیم.  

خبر

مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این رابطه در مجلس به پا شده و دایم 
بر رساندن مردم به حق شان تاکید می شود ماجرای تازه ای نیست، فقط چرا حرفی از 
اصالح بزرگترین معضل یارانه های نقدی یعنی پرداخت ۷۸ میلیون نفری و راهکاری 
برای غربالگری به میان نیامده اســت؟ مجلس با تصمیم اخیر خود رســما یارانه افراد 
ثروتمند را دو برابر کرده است، آنهم در شــرایطی که این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاالهای اساسی تامین می شــود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط و 

ضعیف را بگیرد.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه ارزی ایران وارد شد تاکنون 
بارها بحث حذف آن به دلیل رانت سنگین و عدم دسترسی مردم به کاالی وارد شده با 

این نرخ به قیمت مناسب مطرح بود.
دولت در این فاصله تقریبا تمامی اقالم را از لیست ارز ترجیحی خارج کرد، ولی پنج قلم 
که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی همچنان 
با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شود. دولت ترجیح داد خود حذف ارز ترجیحی از چند 
قلم باقی مانده را انجام نداده و با مشارکت مجلس صورت بگیرد، از این رو در یکی دو سال 

اخیر و البته الیحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده است.

۱۰۶ هزار میلیارد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
می توان گفت در جریان بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ پرحاشیه ترین موضوع همین 
تصمیم گیری برای حذف ارز ترجیجی بود که کمیســیون تلفیق تصمیم گرفت نرخ 
۴۲۰۰ کاالی اساسی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر نرخ ارز را حذف و آن را به نرخ واحد 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند، دولت نیز مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود ولی تاکید 
داشت به نوعی باشد که کمترین تبعات را به همراه داشته و برگشت آن به مردم منطقی 

و موثر باشد در این صورت موافق خواهد بود.
در نهایت مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را تصویب کــرد که در نتیجه تغییرات ایجاد 
شده تا اینجا، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار میلیارد به ۴۲۹ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته که ناشی از مصرف فرآورده های نفتی در داخل و افزایش صادرات 
فرآورده ها و مشتقات آن است است، از سویی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت 
آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل هشــت میلیارد دالری که برای تامین کاالی 
اساسی و دارو در بودجه پیش بینی شده بود، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد 
می شود که ۷۳ هزار میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در قالب یارانه های نقدی 

و ۳۳ هزار میلیار تومان آن برای دارو درنظر گرفته شد.

چرا باید یارانه ثروتمندان زیاد شود؟
بعد از هیاهوی زیاد نمایندگان در مورد اقدام خود برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نوبت به توزیع منابع بین مردم  رســید ولی آنچــه که اتفاق افتــاد افزایش پرداخت 
های نقدی اما نــه برای نیازمندان بلکــه کل ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیــر از نیازمند تا 
پردرآمد بود؛ به طوری که براســاس مصوبه کمیســیون تلفیــق ۳۵ میلیون نفر اول 
بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگــر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت 
 می کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هســتند هم ۹۱ هــزار تومان در ماه، یارانه 

دریافت می کنند.
اینکه مجلس بازهم پرداخت ۷۸ میلیون نفری را ادامه داده بســیار قابل تامل است، به 
هر حال از زمانی که دولت دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را شروع کرد تا به امروز 
بزرگترین معضل در اجرای آن پرداخت همگانی یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی بوده 
است، جایی که بارها حتی مجلس در دوره های قبلی به این روند پرداخت نقد داشت و 
در قانون بودجه تکالیفی برای حذف سه دهک باالی درآمدی به عهده دولت قرار داده 
بود ولی هیچ گاه به درستی اجرایی نشد و نتیجه  پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 

به بیش از ۹۵ درصد ایرانی ها بوده است.

دلیل عدم ورود به حذف دهک های باال چیست؟
در مصوبــه تلفیق حداقــل پرداختــی یارانه ۹۱ هزار تومــان بــرای ۲۰ میلیون نفر 
اســت که به طور حتم این حداقل پرداختی برای ســه دهک باال  در نظر گرفته شده 
که در این حالت  عمال یارانه آنها دو برابر شــده اســت، با این اقــدام باید نمایندگان 
پاســخ دهند که هدف از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار تومانی به قشــر ثروتمند در شرایط 
فعلی چیســت؟ از ســویی چرا منابع ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کــه با خود 
 افزایش قیمت کاالهای مربوطه را به همراه خواهد داشــت باید بین افراد غیر نیازمند 

تقسیم شود؟
همچنین چرا مجلس که در صدد اصالح روند پرداخت یارانه به کاالهای اساسی و مردم 
بوده اســت، فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده است تا این معضل ۱۰ ساله که 
دولت برای آن اقدامی نکرده و یا نتیجه ای نداشته برای همیشه تمام شود، در عین حال 
دولت از سال گذشته پرداخت کمک معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین را به کمتر 
از ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیران انجام داد و تقریبا سه دهک باالیی از دریافت این کمک 
کنار گذاشته شدند، چرا مجلس طرح خود برای افزایش یارانه های نقدی را در محدود 
این حدود ۶۰ میلیون نفر که در آن افراد متوســط و نیازمند و فاقد درآمد حضور دارند 

اعمال نکرده است، هر چند بین آنها هم افرادی هستند که نیازی به دریافت این ارقام 
نقدی ندارند.

دولت هم قانون بودجه برای حذف سه دهک باال را اجرا نکرد
در این بین اقدام دولت هم تامل برانگیز است که در سال های اخیر نه تنها در مورد حذف 
پردآمدها به طور جدی به هر دلیلی اقدام نکرد بلکه یارانه ای دیگر تحت عنوان کمک 
معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر را پیش بینی و اجرایی کرد و بارها این نقد مطرح شد که 
اگر ۶۰ میلیون نفر را محق دریافت این کمک می داند چرا یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
را به ۷۸ میلیون نفر می پردازد که در ســال هزینه ای بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان به 
همراه دارد و با هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی کمک های معیشتی به ۷۰ هزار میلیارد 

پرداخت نقدی  می رسد.
دولت در سال های اخیر در بودجه همواره مکلف به حذف سه دهک باالی درآمدی بود 
ولی این اتفاق نیفتاد ولی بازهم آن را در الیحه ســال آینده آورده بود در حالی که اجرا 

کننده نبوده است.

بازی با کلمات و ارقام؛ چون مردم به یارانه حساسند!
به هر ترتیب بازی با کلمات و ســر و صدا کــردن با یارانه اقدام تازه ای نیســت و بارها 
"یارانه" مورد استفاده و بازی های سیاسی قرار گرفته اســت. به هر حال مردم بسیار 
بر جریان یارانه حساس هســتند به ویژه در شــرایط اقتصادی موجود توجه بیشتری 
به اقدام در این رابطه خواهند داشــت، این درحالی اســت که پیش از این در جریان 
انتخابات ۱۳۹۶   هر یــک از کاندیداها برنامه اقتصادی خود را بیش از آنکه به ســمت 
طرح های تولیدی و توســعه ای برده و برنامه ای برای آن ارائه دهند، مانور انتخاباتی 
خود در ایــن حوزه را بر یارانه گذاشــتند، جایی کــه از پرداخت یارانــه ۱۱۳ تا ۲۵۰ 
هزار تومانی ســخن می گفتند بدون اینکه اعالم کنند قرار اســت منابــع آن از کجا 
تامین شــود، یا همین مدتی پیش وقتی محمود احمــدی نژاد-رئیس جمهور دولت 
 نهم و دهــم - از امــکان پرداخت یارانه ۹۱۰ هــزار تومانی آنهم بــدون هیچ منطقی 

سخن گفته بود.
 حواشی بودجه ۱۴۰۰ به اینجا ختم نشده و آنچه که اتفاق افتاده  از الیحه تا مصوبات 
مجلس مورد نقد کارشناسان بوده است، البته دولت و شخص رئیس جمهور در رابطه 
با نحوه عملکرد مجلس در بررسی بودجه انتقاداتی داشته و خواستار عدم برخوردهای 

سیاسی با بودجه و اعمال رفتار منطقی اقتصادی بوده اند.

بازی با یارانه  تمامی ندارد

یارانه ثروتمندان ۲ برابر شد!
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رییس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی ایران در ۱۰ 
ماهه امسال به وزن ۱۲۲ میلیون تن و ارزش ۵۹ میلیارد دالر 
ثبت شد که این رقم نسبت به عملکرد ماه گذشته )آذرماه( 
افزایش قابل توجهی دارد. به گزارش گمرک ایران، مهدی 
میراشرفی با اشاره به سیر صعودی مبادالت تجاری در شرایط 
تحریم، افــزود: حجم تجارت خارجی ایران با کشــورهای 
جهان در ۱۰ ماهه ۹۹ بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به 
ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسید. وی افزود: سهم 
صادرات از این میزان ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش 
۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دالر و سهم واردات ۲۸ میلیون و 
۲۴۹ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دالر بود. 
وی خاطرنشان کرد: صادرات کاالهای غیرنفتی در این مدت 
از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با ۱۷.۷ و ۲۰ درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شد، اما در مقایسه با ماه 
قبل از آن، یعنی آذر ماه افزایش داشته و پیش بینی می شود 
که این روند در ماه های بهمن و اســفند سال جاری با رشد 
بیشتری همراه باشد. رییس کل گمرک ایران تصریح کرد: 
در بخش واردات نیز از نظر وزنی ۲ درصد و ارزش ۱۵.۵ درصد 

کاهش داشته ایم. میراشرفی اضافه کرد: مقاصد صادراتی 
ایران در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب چین با ۲۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر، عراق با 
۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر، امارات متحده عربی با ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به 
ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر، ترکیه با پنج میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد دالر و افغانستان با پنج 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالر بودند. وی افزود: این پنج کشور در مجموع ۶۹ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالراز 
ایران کاال وارد کردند که از نظــر وزن ۷۳.۵ درصد و از نظر 

ارزش ۷۶ درصد صادرات را دربرمی گیرد.

نفت 
رییس کل گمرک ایران پیرامون کشــورهای مبدأ واردات 
کاال به ایران، گفت: آمارها نشان می دهد به ترتیب چین با دو 
میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالر، امارات متحده عربی با چهارمیلیون و ۱۰۰ هزار تن به 

ارزش هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، ترکیه با چهار میلیون 
تن به ارزش ســه میلیارد و ۴۰۰ میلیــون دالر، هند با یک 
میلیون و ۹۰۰ هزارتن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر و آلمان با ۹۶۶ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر قرار گرفته اند. وی توضیح داد: پنج کشور یادشده 
در مجموع ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون دالر کاال به ایران صادر کردند که این رقم ۴۹ 
درصد از وزن و ۷۱.۶ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۱۰ 
ماهه ۹۹ را به خود اختصاص دادند. معاون وزیراموراقتصادی 
و دارایی تصریح کرد: ۶۹ درصد از کل واردات کشور در این 
مدت) ۱۰ ماهه( مربوط به کاالهای اساسی به وزن ۱۹ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن بود. وی تاکید کرد: امسال از ۱۱ آبان تا ۳۰ دی 
ماه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاالی اساسی به ارزش ۹ 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر )روزی ۱۰۱ هزار تن( وارد کشور 
شد. رییس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد:  ۱۰ ماهه ۹۹ 
به میزان پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاال از قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ۹.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

تجارت خارجی ۱۰ ماهه به ۵۹ میلیارد دالر رسید آگهی مزایده مال غیر منقول
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۶۰۰۲۸۸ مقدار ۳ دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی طبقه سوم پالک ۲۹۹۲۲ فرعی از ۶۴۰۵ اصلی مفروز از اصلی مذکور قطعه ۷ واقع در بخش 
۲ اردبیل با حدود و مشخصات : شماالً : در ۴ قسمت که قسمت های اول و دوم و چهارم آن غربی است ؛ اول دیواری است پیشرفتگی به طول ۱/۲۰ متر به فضای حیاط مشاعی ، دوم دیواری است به طول 
۲/۵۲ متر به فضای حیاط مشاعی ، سوم دیواری است مشترک به طول ۲۴ سانتی متر به آپارتمان مسکونی قطعه ۹ ، چهارم دیواری است مشترک به طول ۳/۷۵ متر به آپارتمان مسکونی قطعه ۹ . شرقاً 
: در ۷ قسمت که قسمت های اول ، سوم و پنجم و هفتم آن شمالی ، قسمت های دوم ، چهارم و ششم آن غربی است . اول دیواری است به طول ۲/۶۵ متر به راه پله و آسانسور مشاعی ، دوم دیواری است 
به طول ۲/۸۰ متر به راه پله و آسانسور مشاعی ، سوم درب و دیوار است به طول ۲/۹۵ متر به راه پله و آسانسور مشاعی ، چهارم دیواری است به طول ۳۰ سانتی متر به راه پله و آسانسور مشاعی ، پنجم 
دیواری است مشترک به طول ۲/۴۲ متر به آپارتمان مسکونی قطعه ۸ ، ششم دیواری است مشترک به طول ۲/۰۳ متر به آپارتمان مسکونی قطعه ۸ ، هفتم دیواری است مشترک به طول ۴/۹۴ متر به 
آپارتمان مسکونی قطعه ۸ . جنوباً : دیوار به دیوار است به طول ۱۱/۴۱ متر به فضای ملک مجاور ۷۲۱۹ اصلی . غرباً : در ۴ قسمت که قسمت سوم آن شرقی ، قسمت های اول ، دوم و چهارم آن جنوبی 
است . اول دیواری است به طول ۲/۰۲ متر به فضای حیاط مشاعی ، دوم درب و دیوار و پنجره ای است به طول ۴/۱۸ متر به تراس اختصاصی قطعه ۷ ، سوم دیواری است پیشرفتگی به طول ۱/۲۰ متر به 
تراس اختصاصی قطعه ۷ ، چهارم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان به طول ۷/۱۳ متر به فضای حیاط مشاعی به انضمام تراس اختصاصی به مساحت ۵/۰۱ متر مربع و پارکینگ به مساحت ۹/۹ 
متر مربع که سند مالکیت به شماره چاپی ۹۹۲۷۴۳ سری الف ۹۵ در دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۳۰۰۱۰۰۵۶۷۲ به نام مسعود مرادی ثبت و صادر شده است و در قبال طلب متعهدله پرونده اجرائی 
توقیف گردیده و طبق گزارش مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ توسط کارشناس رسمی مقدار ۳ دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق الذکر به مبلغ ۷/۹۴۴/۶۰۰/۰۰ ریال ارزیابی شده . پالک فوق واقع در اردبیل 
، خ امام محله معمار کوچه شهید یسری پالک ۲۴۳ به صورت مجتمع ۱۵ واحده در ۶ طبقه بوده که مورد مزایده واحد هفتم و در طبقه سوم واقع شده که دارای ۱۳۲/۴۱ متر مربع اعیانی می باشد . سازه 
ساختمان ، شناژ قائم ، دو خوابه و آشپزخانه ام دی اف و دارای انشعابات آب ، برق و گاز بوده که برابر گزارش مأمور اجرا ملک مزبور در تصرف مستأجر می باشد . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یک شنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهدا مابین میدان قدس و فلکه ججین جنب تاالر میالد از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ۷/۹۴۴/۶۰۰/۰۰۰ 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . طبق ماده ۱۳۶ آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده اداره ثبت نزد بانک ملی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید . در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز و مزایده تجدید خواهد شد . الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 

و حق مزایده طبق مقررات وصول می گردد ضمناً چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . 
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
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شركت های بزرگ و استارتاپ ها مكمل يكديگر 
هستند نه رقيب هم

معاون وزیر ارتباطات از افزایش تمایل بنگاه های بزرگ به ســرمایه گذاری در 
مرحله بذری کسب و کارهای نوپا خبر داد.امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در 
چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی با محور همکاری استارتاپ ها و شرکت های 
بزرگ به منظور حل نوآورانه چالش های طرفین که صبح امروز برگزار شــد، 
گفت: استارتا پ ها و شرکت های بزرگ به تکمیل یکدیگر می پردازند و رقیب هم 
نیستند. به طوری که رسیدگی و بررسی وضعیت زیست بوم استارتاپی، در واقع 
به نوعی سیاستگذاری برای شرکت های بزرگ هم به شمار می رود؛ لذا زمانی که 
رشد زیست بوم استارتاپی بروز می یابد و اتفاق می افتد، اهمیت بنگاه های بزرگ 
اقتصادی بسیار کلیدی است.وی به مطالعات انجام شده در فاصله زمانی ۲۰۱۳ 
تا ۲۰۱۷ اشاره کرد و بیان داشــت، به طور مشخص و با گذشت زمان در دنیا، 
 Central venous( فاصله موجود میان سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی
 Venture( و ســرمایه گذاری خطرپذیر یا جســورانه catheter( CVC
Capital VC( کاهش یافته است. به طوری که شاهدیم که بر خالف آنچه 
که در گذشته اتفاق می افتاد، تمایل به سرمایه گذاری توسط شرکت های بزرگ 
و شــتاب دهنده ها در مراحل اولیه به شــدت افزایش پیدا کرده است. این در 
حالی است که قبال بنگاه های بزرگ در مرحله بهره برداری استارتاپ ها، اقدام 
به خرید و تملک سهام آن ها می نمودند. در این خصوص آنچه که در همکاری 
میان استارتاپ ها و شرکت های بزرگ بروز یافته، این است که سرمایه گذاری 
در این حوزه بیشتر به سمت سرمایه بذری حرکت کرده است و این ارتباط فراتر 
از خرید سهام استارتاپ ها توسط بنگاه های بزرگ شده و به شناسایی تیم های 
استارتاپی و در نهایت شتابدهی رشد آن ها منجر شده است. سازمان فناوری 
اطالعات ایران، با اشاره به شرکت داروسازی فایزر که این روز ها بسیاری نام آن 
را به عنوان سازنده واکسن کرونا می شناسند تصریح کرد: فراگیری در خصوص 
همکاری میان کسب و کار های نوپا و شرکت های بزرگ صرفا متعلق به حوزه 
فناوری های پیشرفته نیست و تعداد و حجم سرمایه گذاری های جسورانه در 
این زمینه با رشد قابل مالحظه ای مواجه بوده است. به طوری که تنوع بخشی 
به سبد دارایی ها و پرتفوی )سبد سهام(، عالوه بر حوزه فناوری مانند گوگل در 
سایر حوزه ها نظیر انرژی، مالی و سالمت نیز به چشم می خورد. به طوری که 
ورود شرکت های بزرگ به عنوان شتاب دهنده از دیزنی گرفته تا مایکروسافت 

در کنار فعالیت متداول خود، محل ورود نوآوری نیز بوده اند.

فقدان نياز بازار مهم ترين دليل شكست شركت های 
مكمل در زيست بوم های استارتاپی

ناظمی در تشریح بررسی دالیل شکست شرکت های بزرگی که به عنوان مکمل 
در زیست بوم استارتاپی ورود پیدا کردند به سه دلیل اشاره کرد و افزود: فقدان 
نیاز بازار با فاصله قابل توجه از سایر عوامل در صدر دلیل شکست قرار دارد. در 
همین راستا، تضمین بازار، نوآوری باز و کارآفرینان سازمانی در فهرست عواملی 
هستند که می بایست مد نظر قرار بگیرند.وی با اســتناد به ماده ۹ آیین نامه 
نوآفرین، به منحصر بودن امکان در نظر گرفته شده برای کسب و کار های نوپا 
اشاره کرد و خاطرنشان کرد: طبق این بند در صورت واگذاری حداقل شصت و 
هفت درصد )%۶۷( از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا 
ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه مجوز های دولتی دریافت شده اعم از مجوز های 
غیرقابل خرید و فروش و قرارداد های در حال اجرا و قرارداد با دســتگاه های 
اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری اســت. هم چنین طی این آیین نامه، 

شرایط تسهیل ورود شرکت های CVC فراهم شده است.

ناحيه نوآوری شريف به زودی توسط  جمهور افتتاح 
می شود

 چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی؛ همکاری استارتاپ ها و سازمان های بزرگ 
به منظور حل نوآورانه چالش های طرفین امروز به صورت مجازی آغاز به کار 
کرد.علیرضا فیض بخش، دبیر علمی کنفرانس در ابتدای این مراسم که در سالن 
جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، به ارائه توضیحاتی در مورد 
این کنفرانس، محورها و موضوعات و همین طور اهمیت پرداختن به همکاری 
میان سازمان های بزرگ و استارتاپ ها پرداخت.در ادامه محمدرضا موحدی، 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به پیشینه فعالیت این دانشگاه 
در زمینه کارآفرینی پرداخت و گفت: بیش از ۲۰ سال است که با تشخیص این 
موضوع که کارآفرینی باید از اجزای مهم کار دانشگاه باشد، همزمان با شروع 
این روند در دانشگاه های دنیا، مرکز کارآفرینی در سال ۷۹ شروع به کار کرد. 
وی همچنین با اشاره به ســایر فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف در زمینه 
کارآفرینی به برنامه هایی از جمله شریف استار اشاره و در مورد ناحیه نوآوری 
نیز اظهار کرد: ناحیه نوآوری شریف به زودی توسط  جمهور افتتاح خواهد شد 
و در نظر داریم که اطراف دانشگاه در زمینه کارآفرینی توسعه یابد و تبدیل به 
هاب فناورانه در کشور شود.مسعود نیلی،  دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شــریف نیز در این کنفرانس به ارائه ای با عنوان "کســب و کارهای 
نوین، فرصتی بهره وری در زنجیره تولیــد" پرداخت.همچنین امیر ناظمی، 
معاون وزارت اطالعات و ارتباطات نیز سخنرانی با عنوان "رابطه استارتاپ ها و 
شرکت های بزرگ؛ مکمل یا ترکیب" را ارائه کرد.در ادامه افتتاحیه چهارمین 
کنفرانس کار آفرینی دکتر مهدی کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری 
وزیر علوم نیز در رابطه با اهمیت شرکت های بزرگ و استارتاپ ها صحبت کرد و 
گفت: تعامل، فرهنگ سازی، تالش در باز کردن مسیر و ایفای نقش واسطه گری 
از جمله مهمترین توصیه های من به پارک ها و مراکز فناوری است.کشمیری 
آشنایی با مشخصه های شــرکت ها و صنایع بزرگ و همچنین تربیت نیروی 
مناسب و استفاده از ظرفیت های مشــاوره ای را از دیگر اقدامات مهم در این 

زمینه عنوان کرد.

ارزيابی شفافيت درگاه های وزارتخانه ها ارائه می شود
 کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اعالم کرد ارزیابی شــفافیت درگاه های 
وزارتخانه ها در جلسه ۲۰ام شــورای اجرایی فناوری اطالعات کشور ارایه خواهد 
شد.بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راســتای تسریع راه اندازی دولت 
الکترونیکی تالش کنیم، فساد کاهش  می یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات 
به طبقات باالی یک ســاختمان اداری بروند. در نتیجه با »دولت همراه« به جای 
این که نیاز باشــد مردم برای دریافــت خدمات مراجعه کننــد، می توان خدمات 
دولتی را همه وقت و همــه جا به مردم ارائه داد. این ویژگــی متمایز دولت همراه 
نسبت به گروه هاست.این روزها و در شــرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، 
یکی از مهم ترین  راه های جلوگیری از گســترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن 
خانه نشینی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه 
خدمات دولتی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم ترین اقداماتی است 
که می تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.هرچند به نظر 
می رسد برخی دستگاه ها تمایل چندانی برای یکپارچه کردن خدمات الکترونیکی 
ندارند. برخی ســازمان ها میانه ای با الکترونیکی شدن ندارند، برخی روش خود را 
برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در پیش می گیرند و شــاید تنها عده ی 
معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای یکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند. 

اخبار

ستاریدرراسیکهیاتتجاریدانشبنیانبهکنیامیرود
یکهیاتتجاریدانشبنیانشامل۳۱شرکتدانشبنیانوچهارصندوقپژوهشوفناوریبههمراهمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهوریباهدفتقویتهمکاریمشترکفناورانهو

تجاریبهکشورکنیااعزاممیشود.

گــرای ارزانــی در حالی 
به بــازار خودرو ازســوی 
مسئوالن مختلف داده می 
شود که این کاهش قیمت 
نه به دلیل اصالح ساختار 
صنعت خودرو بلکه به دلیل میل دالر به ارزانی است. 
در این میان ساینا اس و آر و کوییک آر و محصوالتی 
از این قبیــل این روزها در بــازار ارزان تر از قیمت 
کارخانه است و ثبت نام کنندگان باید بین دریافت 
گران تر خودرو از کارخانه یا ارزان خریدن در بازار 

یکی را انتخاب کنند. 
بازار خــودرو روزهــای عجیبی را پشــت ســر 
می گــذارد. به نظــر می رســد افــت قیمتی که 
 در اثــر کاهش نــرخ ارز در بــازار دیده می شــد

 استمرار داشته و در روزهای اخیر نیز مجدد مورد 
توجه قرار گرفته است. اخیرا نعمت اهلل کاشانی نسب 
نایب  اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو گفته بود: 
قیمت ها نســبت به یک تا ۲ ماه قبــل بین ۲۰ تا 

۴۰ درصــد کاهش یافت و این کاهــش برای بازار 
خودرو های وارداتی نیز بــود. یعنی خودرویی که 
با قیمت ۳ میلیارد خرید و فروش می شــد به یک 
میلیارد و ۲۰۰، ۳۰۰ رسید، خودروی هایما که ۹۰۰ 
 میلیون تومان بود اکنون بــه ۶۰۰ میلیون تومان

 رسیده است.

نکتــه این جاســت کــه ایــن موضــوع در 
 قیمــت خودروهــای پرتیــراژ نیــز بــه نحوی

 دیگــر دیــده می شــود و قیمــت درب کارخانه 
و بــازار در کمتریــن میــزان ۱۸ ماه اخیــر قرار 
 دارد. در ایــن میــان قیمت خودروهــای داخلی

 با وجود کاهشــی شــدن قیمــت دالر همچنان 

طبق میــل خودروســازان، افزایشــی اســت و 
قیمــت قطعــی کوییــک S و ســاینا S در تازه 
 ترین خبر بــه ترتیــب بــه ۱۲5 و ۱۱۴ میلیون 
 رســیده اســت. »کســب و کار« در گفتگویــی

 با یک کارشناس صنعت خودرو، روند بازار خودرو 
را بررسی می کند. 

فاصله قيمت خودرو درب كارخانه با بازار در كمترين ميزان 18 ماه اخير قرار گرفت

دو راهی تحویل یا انصراف خودروهای ثبت نامی 

صنعت خودروسازی در باتالق بی اعتمادی 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

از ابتدای بحث قرعه کشی که دو سال است در کشور انجام می شود و یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی باید به جد به آن ورود کنند -که چه اتفاقی در دو، سال اخیر افتاده و این روند چه بوده که به اینجا رسیده- می 
بینید که مردم روز اول شانس خود را برای خرید خودرویی امتحان می کردند که تعداد عرضه آن باال باشد. با توجه به تغییر قیمت هایی که در مبدأ کارخانه اتفاق افتاد و انقباضی که در بازار به واسطه محدودیت قدرت خرید به 
وجود آمده به تدریج مردم شانس خود را برای خرید خودرویی امتحان می کنند که تفاوت قیمت آن با بازار زیاد است ولی موضوع این است که اوج بازدهی در حال حاضر برخالف بازدهی های تابستان که تقریبا به ۲۰۰ درصد 
می رسید، به جز محصول خاص ۲۰۷ که حدود ۸5 درصد بازدهی دارد، نهایتا به 5۰ درصد رسیده است. این مساله باعث شده که میزان تقاضا روی خودروهایی با 5۰ درصد بازدهی سوئیچ کرده و اگر این قیمت ها مجددا تغییر 

دیگری کند، شاهد ریزش متقاضیان خواهیم بود.
 اشــکالی که عمــدا ایجاد شــده، این اســت که تمــام مــدت از آن ۴ میلیــون نفری کــه برای ثبــت نام خــودرو بخــت آزمایی مــی کردند بــه عنــوان متقاضیان اصلــی نام مــی بردنــد؛ در صورتی که در ســال 
۸۷ کــه اوج تقاضــا در آن ســال وجــود داشــت، اوج تقاضا یــک میلیــون و ۶۰۰ هزار دســتگاه بــود و لذا مــا اصــال ۴ میلیون تقاضــا نداشــتیم. مــوج تقاضایی کــه ایجاد شــده صرفا یــک بلیت بخــت آزمایی 
اســت. این در حالی اســت که مســئوالن این رقم را مبنای تقاضا قــرار داده اند و بــر مبنای ایــن برنامه جلو رفته انــد و نتیجه ایــن فرض غلط این شــده که ما بــا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تعهــد جاری مواجهیــم که فاصله 
بین قیمت شــرکت و بــازار را روزانه کاهــش می دهد زیرا قــدرت خرید بســیار کاهش یافته اســت. وقتی شــما در حوزه مــواد غذایی و یا مســکن یک تــورم ۳۰۰ درصدی داشــتید، دیگر خــودرو مطلوبیت مصرف 
 برای مصرف کننــده در ســبد هزینه اش نــدارد. لــذا وقتی می بینیــم که شــاخص تقاضای مصــرف در کاالهایــی مثل اقــالم خوراکی کاهش چشــمگیری داشــته، به این معناســت که اصــال پولی وجــود ندارد

 که کسی بخواهد با آن خودرویی خریداری کند. 
میزان خــودروی مــورد نیــاز را بایــد بر مبنــای ضریــب جینی و قــدرت خریــد مــردم محاســبه کنیم که بــا این ســطح قیمتــی که در حــال حاضــر در بــازار وجــود دارد، عــددی بیــن ۴۰۰ تــا 5۰۰ هزار 
دســتگاه اســت. اگــر ایــن ۴۰۰ تــا 5۰۰ هــزار دســتگاه را مبنا قــرار دهیــم آنــگاه اتفاقــی کــه خواهد افتــاد، این اســت کــه قیمــت بر اثــر نبــود تقاضا شــروع بــه کاهش مــی کنــد. کاهــش قیمت در 
وهله نخست خیلی هم خوب اســت چون باعث می شود تعداد کســانی که می توانند ماشین بخرند زیاد شــود، اما وقتی سیاســت های پولی تورمی اســت کم کم قیمت بازار به زیر قیمت تمام شــده کاال یا قیمت فروش 
کاال می رســد. ما هنوز به زیر قیمت تمام شــده از باب قیمت بازار نرســیده ایم. ولی آنجا هم بــه زودی خواهیم رســید. در چنین نقطه ای تولیدکننــده نمی تواند بهای تمام شــده کاالی خود را از مشــتری بگیرد و تنها 
دو راه حــل دارد: یا باید بهای تمام شــده خود را کاهش دهد که بــه دلیل تورم امکان پذیر نیســت. اتفاقی که در بازار ایران در حوزه خودروی چینی شــروع شــده و در محصــول آر و اس و پالس به آن رســیده و به زودی 
 در پرتیراژها دچار می شــود، این اســت که کارخانه ناگزیر به افزایش قیمت به دلیل تورم اســت. از طرفی بازار قــدرت خرید ندارد. پس قیمت در بــازار کاهش می یابد و لذا ما به زودی با ســونامی انصراف خیلی شــدید

 مواجه می شویم.
در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر در صف خریدند. محصوالتی مثل »شاهین« این مشکل را دارند. ولی این موضوع به زودی تبدیل به یک بحران بزرگ می شود. این شرکت ها ظرف مدت ۱۰ سال گذشته دائما در زیان بودند و تماما 
ناشی از سیاست غلطی بود که شورای رقابت به کشور تحمیل کرد. اشتباه کشنده تر این بود که این زیان را هم در دوره وزارت آقای نعمت زاده و هم در دوره آقای »رحمانی« با حساب سازی تبدیل به سرمایه کردند، ولی بدهی 

شان از بین نرفته است. 
در سال ۹۳ زنگ خطر صنعت خودرو در کشور زده شد ولی متاسفانه به آن بی توجهی شد. متاسفانه برجام هم به حل این موضوع کمکی نکرد. چون ساختار داخلی ایران تغییری نکرد که برجام بتواند به ما کمک کند. اگر بخواهیم 
در حال حاضر آن مسیر را ادامه دهیم تبعات اجتماعی کشنده خواهد داشت و اگر مسیر را عوض کنیم باز هم تبعات دارد. ما در یک دو راهی هستیم که هر دو طرف بازنده ایم و برای عبور از این موضوع نیاز به سرمایه اجتماعی 

داریم. این در حالی است که خودروساز فاقد سرمایه اجتماعی است زیرا هیچ کسی به شرکت خودروساز دولتی یا خصوصی اعتماد ندارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته فتا ناجا از 
شیوه جدید کالهبرداری اینترنتی با عنوان »فروش 
اجناس و کاال های ممنوعه و غیرمجاز« خبر داد.

ســرهنگ مصطفی نوروزی اظهارکرد: با توجه به 
ظرفیتی که فضای مجازی و به ویژه شــبکه های 
اجتماعی در چند سال اخیر برای تسهیل ارتباطات 
و تعامالت کاربران فراهم کرده است؛ توجه مجرمان 
سایبری نیز به سوء اســتفاده از این فضا معطوف 
شده است و همواره به دنبال فراهم کردن زمینه ای 
برای فریب شــهروندان و انجام اقدامات مجرمانه 

خود هستند.
وی با اشــاره به اینکه یکی از شیوه های مجرمان، 

راه اندازی صفحاتــی در شــبکه های اجتماعی 
تحت عنوان "فروش اجناس و کاال های ممنوعه و 
غیرمجاز و فروش اقالم دارویی" است، ادامه داد: 
در اکثر اوقات طرح شــکایت از سوی مالباختگان 
ایــن حوزه ها بــرای مجرمــان دور از ذهن تلقی 
می شود؛ لذا کالهبرداران با ســوء استفاده از این 
موضوع اقدام بــه ترغیب کاربران به اســتفاده از 
 این گونــه صفحــات و انجام اقدامــات مجرمانه 
می کنند. مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته 

فتا ناجا تصریح کرد: در تجزیه و تحلیل پرونده های 
قضائــی واصله به ایــن پلیس و نظر بــه دریافت 
گزارش های متعدد مردمی از طریق مســیر های 
ارتباطی مشخص شده اســت اغلب گردانندگان 
این کانال ها و ســایت ها با اســتفاده از کارت ها و 
شماره حســاب های اجاره ای و انجام فعالیت های 
مجرمانه پس از ثبت سفارش و دریافت بهای کاال، 
سفارش داده شده را به دست متقاضی نمی رسانند 
 و از ایــن طریق از طعمه های خــود کالهبرداری

 می کنند.نوروزی اضافه کرد: صفحات و تارنما های 
مجرمانه با موضوعات ذکر شده به صورت مستمر 
از ســوی پلیس فتا مورد رصد قــرار می گیرد و با 
گردانندگان این صفحــات برخورد قانونی خواهد 
شــد. مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته 
فتا ناجا خاطرنشان کرد: ضروری است کاربران به 
هیچ عنوان اقدام به دنبال کردن و یا خرید از این 
گونه صفحات نکنند و در صورت مشاهده هر گونه 
مورد مجرمانه ای درباره موضوع بالفاصله مراتب 
www. را از طریق ســایت پلیس فتا به نشــانی

cyberpolice.ir اطالع دهند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی از برنامه ریزی برای شناسایی و احراز 
هویت متخصصان حــوزه امنیت و هکرهای کاله 
سفید در راستای ساماندهی فعالیت این افراد در 

کشور خبر داد.
 )White Hat Hacker ( هکــر کاله ســفید
به آن دســته از هکرهایــی گفته می شــود که 
نقاط ضعــف سیســتم های رایانه ای را تســت و 
شناســایی می کنند اما نیــت خرابکارانه ندارند 
و هدفشــان نشــان دادن ضعف سیســتم های 
 امنیتی شــبکه های کامپیوتری به ســازمان ها

 است.
مهدی محمدی با بیان اینکه قصد این اســت که 
متخصصان حوزه امنیت رایانــه و هکرهای کاله 
سفید به صورت قانونی در کشــور فعالیت کنند، 
گفت: با اعالم این فراخوان، عالوه بر احراز هویت و 

شناسنامه دار شدن فعالیت این متخصصان، امکان 
بازاریابی و جذب این افراد از طریق شــرکت هایی 

که نیاز به متخصص امنیت دارند، فراهم می شود.
وی با اشــاره به اینکه تاکنــون هکرها به صورت 
غیرقانونی در کشــور فعال بوده اند، گفت: با اعالم 
این فراخوان، شــاهد احراز هویت هکرهای قابل 
اعتماد خواهیم بود و بــرای این فعالیت، یک بازار 
کســب و کار ایجاد می شــود. به این ترتیب که 
ارتباط هکرها با شــرکت هایی کــه به متخصص 
تســت نفوذ نیــاز دارند برقــرار می شــود و ما 
نیز در حوزه هایی کــه از نظر امنیــت اطالعات 
 برایمان دارای اهمیت اســت، از این متخصصان 

استفاده می کنیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از تعداد 
هکرهای فعال در کشــور وجود ندارد اما به نظر 
می رســد که تعداد زیــادی از متخصصان در این 
حوزه فعالیت می کنند، ادامه داد: حتی شــواهد 
نشان می دهد که بسیاری از این هکرها، به بیرون 
از کشور خدماتی می دهند و اقدامات بین المللی 
خوبی انجام داده اند. بر این اســاس برای آنکه این 
شخصیت ها که اغلب حقیقی هستند به مشکالت 
امنیتی برخورد نکنند، قصد داریم که فعالیت آنها 

را شناسنامه دار کنیم.
محمدی تاکید کرد: با این وجود، شاهد شکل گیری 

یک دیتابیس از هکرهای قابل اعتماد در کشــور 
خواهیم بود که می توانند به حل مســائل امنیتی 

سامانه های دولتی و خصوصی کمک کنند.
وی گفــت: در دنیا نیــز هکر بودن یک شــغل 
محســوب می شــود امــا در ایــران تاکنــون 
ایــن ظرفیت هــا شناســایی نشــده و ایــن 
 فعالیت ها نیز ســاماندهی نشــده تــا هکرها در 

مظان اتهام نباشند.
دبیر ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری گفــت: در کنــار قانونمند 
شــدن فعالیت هکرهای قابل اعتمــاد، معاونت 
علمــی یک ســری پروژه هایــی را بــرای انجام 
این اشــخاص تعریف خواهد کرد تا مشــکالت 
 امنیتی سیســتم های ســازمانی را شناســایی

 و برطرف کنند.

 صنعت اســتخراج رمز ارز به صنعــت ماینینگ 
معروف اســت که بــه عنــوان ســرمایه جدید 
الکترونیکی قابلیت جابجایی  بی دردســر دارند 
گفتنی است پیش از این پول های کاغذی  وسیله 
سنجش دارایی ها و پرداخت های آتی افراد بودند. 
پول های کاغذی به امضای بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران  اعتبار می گرفتنــد  اما مهمترین 
انتقادی که به پول های کاغذی وجود دارد و اغلب 
موافقان بیت کوین به آن استناد می کنند قابلیت 
تحریمهای ظالمانه آمریکا از جلوگیری و جابجایی  

این پول های کاغذی است.

بنابراین گزارش مهم ترین سخت افزار الزم برای 
راه اندازی ماینینگ ها اینترنت و برق اســت که 
بتواند میلیون ها رمز را در چند صدم ثانیه ارزیابی 
و ارسال کند. به علت راه اندازی سخت افزارهای 
ماینینگ مصرف برق ماینرها بســیار زیاد است 
اما به گفته برخی از کارشناســان ۹ درصد از کل 
ماینرهــای جهان در ایــران وجــود دارد که هر 
کدام حــدود 5۰۰ تا ۶۰۰  مگابایــت و در حدود 
 ۷ درصد برق تولیدی یک نیــروگاه برق مصرف 

می کند.با توجه به اینکــه ارزش برق مصرفی در 
ایران بســیار پایین اســت بیم این موضوع وجود 
دارد تا افــراد به صورت غیر مجــاز و بدون اطالع 
دســتگاه های مربوطه همچون بانــک مرکزی 
وزارت اقتصــاد و وزارت نیرو به تولیــد ماینر ها 
بپردازند. حتی برخی از از کاربران فضای مجازی 
براین مقید هســتند که قطعی برق  کالنشــهر 
 تهران و سایر نقاط کشــور به خاطر برق مصرفی

 ماینر ها بوده است.  

به گفته کارشناسان تاکنون بیش از ۱۶۲۲ مرکز 
غیرمجاز اســتخراج رمز ارز با مصــرف برق ۲۶۰ 
مگاواتی در کشور شناسایی شــده که به راحتی 
می تــوان از روی داده کاوی کنتور بــرق و رفتار 
مصرفی افراد به تولیــد غیر مجــاز  ماینر ها پی 
برد. در پایان بــا توجه به مزیت هــای ماینینگ 
ها در انتقــال ارز نباید برای اســتفاده از این نوع 
پول های جدید شــتاب زده عمل کــرد از طرفی 
نیز بــا توجه بــه رصد بــرق مصرفی افــراد می 
 توان از تولیــد غیر مجاز  ماینینــگ ها و مصرف

 غیرمجاز برق جلوگیری کرد.

سرمقاله

کالهبرداری اینترنتی با فروش کاال های ممنوعه

فعالیت هکرهای کاله سفید در کشور قانونی می شود

رابطه قطع برق تهران و ماینرها چیست؟
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