
سخنگوی وزارت بهداشت: پیشنهاد ممنوع شدن 
تردد بین شهری در شهرهای زرد و همچنین منع 
تردد بین شهری در تعطیالت ۲۲ بهمن ارائه شد 
/ ســتاد کرونا باید آن را تصویب کند.سخنگوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
پیشــنهاد اعمال محدودیت های بیشتر در مورد 
تردد بین شهری برای شــهرهای با وضعیت زرد 
کرونا و همچنین منع تردد در تعطیالت ۲۲ بهمن 
ارائه شده است.سیما سادات الری روز پنجشنبه 
در گفت  وگو با ایرنا درباره ارائه پیشنهاد ممنوعیت 
تردد بین شهری در تعطیالت ۲۲ بهمن افزود: این 
پیشنهاد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا مطرح شــده و باید در ستاد ملی 
مقابله با کرونا تایید و تصویب شود.وی ادامه داد: 
یکی از نگرانی های وزارت بهداشت در هفته های 
اخیر، سفرهای انجام شده به استان های شمالی و 
جنوبی است. هرچند وضعیت بسیاری از شهرها 
زرد شده، اما این وضعیت به شدت شکننده است 
و به راحتــی به وضعیت نارنجی یــا قرمز تبدیل 
می شود.معاون وزیر بهداشت بیان کرد: همکاری 
و همراهی مردم در هفته های گذشــته بســیار 
خوب بوده، اما در هفته اخیر برخی افراد نسبت 
به وضعیت شــیوع ویروس کرونــا دچار عادی 

انگاری شرایط شده اند.الری افزود: توصیه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی همچنان 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی، فاصله 
گذاری فیزیکی، اســتفاده از ماسک و جلوگیری 
از شــرکت در دورهمی هــا و تجمعات اســت.

سخنگوی وزارت بهداشــت اظهار کرد: ویروس 
کرونا همچنان در کشــور وجــود دارد و از بین 
نرفته و ضعیف تر نشده اســت، بنابراین سفر به 
استان های شمالی یا جنوبی در این شرایط به هیچ 
عنوان توجیه ندارد و نباید اتفاق بیفتد و امیدواریم 
 ســتاد ملی مقابله با کرونــا نیز در ایــن زمینه 

تصمیم قاطعی بگیرد.

طبق رتبه بندی برند فاینانــس گلوبال ۵۰۰، اپل 
برای نخســتین بار در پنج ســال اخیر از آمازون 
و گوگل عبور کــرد و بــا ۲۶۳.۴ میلیــارد دالر، 
ارزشمندترین برند جهان اســت.به گزارش ایسنا، 
طبق این رتبه بندی، اســتراتژی تنوع سازی اپل 
موثر واقع شــده و ارزش این برند در سال گذشته 
۸۷ درصد افزایش یافــت. اپل با هدایت تیم کوک، 
مدیرعامل این شــرکت فعالیتش را فراتر از آیفون 
توسعه بخشید و بخشــهایی مانند اپل استور، آی 
کلود، اپل پادکست، موسیقی، تلویزیون و آرکید را 
تقویت کرد. این شرکت اکنون در حال برنامه ریزی 
برای تولید یــک خودروی برقی خودران تا ســال 

۲۰۲۴ است.پنج سال پیش آیفون دو سوم از فروش 
اپل را تشکیل می داد اما در سال ۲۰۲۰ تنها نیمی از 
فروش این شرکت بود. دیوید های، مدیرعامل برند 
فاینانس با اشاره به رشــد و تنوع سازی اپل گفت: 
ما شاهد آن هستیم که این شــرکت یک بار دیگر 
متفاوت فکر می کند. از مک به آی پاد، به آیفون، به 
آی پد، به اپل واچ، به خدمات اشتراکی، به بی نهایت 
و فراتر از آن.تحلیلگران پیش بینی می کنند درآمد 
ســه ماهه نخســت مالی اپل با کمک فروش قوی 
آیفون ۱۲، باالتر از ۱۰۰ میلیارد دالر باشــد. پس 
از این که ارزش بازار ســرمایه این شرکت در اوت 
گذشــته از دو تریلیون دالر عبور کرد، تحلیلگران 

پیش بینی می کنند در ۱۲ ماه آینده به مرز ســه 
تریلیون دالر برسد.آمازون با ارزش ۲۵۴.۲ میلیارد 
دالر در رتبه دوم قــرار دارد. افزایش ۱۵ درصدی 
ارزش برند آمازون با فروش آنالین قوی در بحبوحه 
شیوع ویروس کرونا حاصل شد.گوگل که در دوران 
همه گیری ویروس کرونا با نخستین کاهش درآمد 
روبرو شده است، در رتبه سوم قرار گرفت.بر اساس 
گزارش بیزنس اینسایدر، در این بین، تسال برند برتر 
در زمینه سریعترین نرخ رشــد در جهان شناخته 
شد. در حالی که سایر خودروسازان سال گذشته با 
مشکالت دست و پنجه نرم می کردند، تسال فروش 

قوی داشت و تحویل خودرو را افزایش داد.

ارزش بیتکوین و ســایر ارزهای مهم دیجیتالی 
بــاز هــم کاهــش یافت.به گــزارش ســی ان 
 بی ســی، پس از رکوردشــکنی اخیــر اتریوم

 و بیتکویــن ایــن دو ارز نتوانســتند قله جدید 
را حفظ کنند و دچار ریزش نســبتا ســنگینی 
شــدند.  رئیس بانک مرکزی انگلیس هشــدار 
داد با توســعه تکنولوژی امکان دارد بیتکوین و 
ســایر ارزهای دیجیتالی موجود در بازار با نسل 
دیگری از ارزها جایگزین شــوند. اندرو بیلی که 
 به صورت ویدئــو کنفرانس در نشســت مجمع

 جهانی اقتصاد ســخن می گفت با اســتقبال از 
توســعه فناوری های مالی افــزود: روش های 
نوین پرداخت دیجیتالی در دنیای مالی ماندگار 
خواهند شــد اما احتماال ارزهــای دیجیتالی به 
شکل فعلی تا ابد ثابت نخواهند بود و این احتمال 
 وجود دارد که ارزهایی بــا تکنولوژی بهتر، ثبات

 بیشــتر و طراحی بهتر جایگزین شــکل فعلی 
ارزهای دیجیتالی نظیر بیتکوین شوند.موسسه 
بلک راک که بزرگ ترین موسسه مدیریت دارایی 
جهان به شــمار مــی رود از آغــاز معامله اوراق 
مشــتقه مبتنی بر بیتکوین در دو زیرمجموعه 
خود خبــر داده اســت. هنوز هیــچ بازارگردان 
آمریکایی دارای منابع بیت کوین جدا نیســت 
 اما در بســیاری از آن ها به مدیران سبد دارایی

تــا  اســت  شــده  داده  اجــازه  ایــن   
بــه را  خــود  پرتفــوی  از   بخشــی 

 شــکل بیتکوین یــا ارزهــای دیجیتالی دیگر 
نگهــداری کنند.   از ســوی دیگر یک شــرکت 
مدیریت دارایی در آمریکا از کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار آمریکا درخواست کرده است با ایجاد 
صندوق های ETF مبتنی بر بیتکوین موافقت 
کند. انتظار می رود در صورت اجرایی شدن این 

مساله ســرمایه های جدیدی روانه بازار ارزهای 
دیجیتالی شود.  صدای انتقادات نسبت به نظارت 
کم بر بیتکوین و بازار ارزهای دیجیتالی بیش از 

پیش بلند شده است.
 پس از آنکــه کریســتین الگارد- رئیس بانک 
مرکزی اروپا بیتکوین را ابزاری برای پولشــویی 
و انجام اعمال مجرمانه خواند، ژانت یلن- گزینه 
تصدی وزارت خزانه داری آمریــکا نیز خواهان 
نظارت بر بــازار رمزارزها با هــدف جلوگیری از 
جرایمی نظیر پولشــویی شده اســت. در حال 
حاضر ۶۹ درصــد کل بازار ارزهــای دیجیتالی 
در اختیــار بیتکویــن و ۱۳ درصــد در اختیار 
اتریوم اســت.  بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامــی از معامله گران بر بســتر بالک 
 چین ایجــاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت

 اولیه آن شکل گرفت.  

بررســی ها نشــان می دهد که بیــش از ۹۰ درصد از 
کارمندان و ۷۷ درصد از مدیران دستگاه های اجرایی از 
دورکاری ها رضایت دارند و معتقدند که دورکاری ها تا 
پایان دوران کرونا باید ادامه پیدا کند.به گزارش ایسنا، 
با شــیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، به تدریج 
وضعیت حضور کارکنان در سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی با تغییراتی مواجه و بسته به شرایط محدودتر 
شد؛ به طوری که از اسفند ماه ساعت حضور محدود و 
در ادامه با توجه به پیک های کرونا و وضعیت نامناسبی 
که ایجاد شــد از میزان حضور کارکنان کاســته شده 
و حتی در مقطعی به تعطیلی ادارات کشید.ســازمان 
ادارای و استخدامی به اســتناد گزارشی تحت  عنوان 
»مستندسازی تجارب دستگاه های اجرایی در شرایط 
کرونا«، اطالعاتی منتشــر کرده که طی آن  بررســی 
هایی در مورد  دورکاری در دستگاه های اجرایی انجام 

شده است.  

۹۱ درصد دورکارند
دراین بررسی از  مجموع ۱۹۰ دستگاه اجرایی دعوت 
به مشارکت در این پیمایش شــده بودند ۸۹ دستگاه 
اجرایی کشــور و در بازه زمانی نیمــه فروردین تا ۱۹ 
آبان ماه امسال پاسخگو بوده اند و یک میلیون و ۱۸۱ 
هــزار و ۴۲ نفر از  کارکنان شــاغل در دســتگاه های 
مشارکت کننده داشــته اند. نتیجه این بررسی نشان 
می دهد که ۸۱ دســتگاه از ۸۹ دستگاه پاسخگو)۹۱ 
درصد( اعالم کرده اند که در بازه زمانی اسفندماه سال 
گذشته تا آبان ماه امســال برنامه دورکاری داشته اند، 
به عبارتی تنها هشــت دســتگاه اجرایی)۱۰ درصد( 
در این بازه زمانی برنامــه ای برای دورکاری کارمندان 
خود نداشــته اند. این در حالی اســت کــه کارکنان 
۷۰ دســتگاه دسترســی به تجهیزات ارتباط کاری 
 داشــته اند و ۱۹ دســتگاه از این تجهیزات برخوردار 

نبوده اند.

۸۹ درصد کارکنان در دسترس بوده اند
در حالی که برخی از کارکنان دســتگاه ها تجهیزات 
ارتباط تعاملی و مداوم با محل کار نداشــته اند، ۸۹.۲ 
درصد از کارکنان در زمان مناسب در دسترس بوده اند.

همچنین بیش از ۸۴.۷ درصد از کارهای سازمان ها در 
زمان مقرر انجام شده  و بیش از ۸۳.۳ درصد از کارهای 

انجام شده از کیفیت مطلوب برخوردار بوده اند.

۷۷ درصد مدیران راضی اند
رضایتمنــدی مدیــران و کارکنــان از کیفیــت کار 
گروهی اســت. ۷۸.۴۴ درصد از پاســخگویان اعالم 
کرده اند کــه در این بازه زمانــی و در کارهای گروهی 
که به صورت دورکاری انجام شــده، از کیفیت نهایی 
کار رضایت داشــته اند.بیش از ۷۷ درصــد از مدیران 
 دستگاه های اجرایی از دورکاری کارکنان خود رضایت 

داشته اند.  

ارزش دالر مقابل تمامــی ارزهای مهم باال رفت.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
احتیاط معامله گران نسبت به روزهای آینده بیش از پیش بیشتر شده به ویژه حاال 
که شمار مبتالیان به کرونا در جهان از رقم ۱۰۰ میلیون نفر نیز فراتر رفته است. در 
اروپا دولت آلمان پیش بینی خود از رشد اقتصادی امسال این کشور را به سه درصد 
کاهش داده که بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده ۴.۴ درصدی قبلی است. آلمان 
در روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه شمار مبتالیان و قربانیان کرونا بوده و دولت 
در نتیجه این اتفاق و با هدف کاستن از سرعت شیوع ویروس مجبور به اعمال برخی 
محدودیت ها شده است.  شــاخص مدیران خرید آلمان نشان می دهد دید مدیران 
اقتصادی نسبت به شــرایط اقتصاد در ماه های پیش رو کمی بهتر شده است. با این 
حال هنوز این شاخص با سطح قبل از کرونا فاصله معناداری دارد و تا زمانی که واکسن 
ها اثربخشی قابل توجهی نداشته باشند روند فعلی ادامه دارد. الزام به تزریق واکسن 
در حداقل دو نوبت و عدم دسترسی کشورهای فقیر به واکسن از جمله دالیلی است 
که معامله گران را نسبت به اتمام بحران کرونا تا پایان سال نگران می کند. سازمان 
بهداشت جهانی نیز از کشورهای ثروتمند خواسته است به کشورهای کم توان تر برای 
تهیه واکسن کمک کنند چرا که بدون آن کانون های شیوع بیماری باقی خواهند ماند.  

کریستین الگارد- رئیس سابق صندوق بین المللی پول و رئیس فعلی بانک مرکزی 
اروپا- با بیان اینکه امیدوار است سال ۲۰۲۱ سالی 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 سخنرانی می پرداخت در بخش دیگر سخنانش 
با اشاره به 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 رشــد 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 شــد 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 شد تا 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 ناشی 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 اســتریت ژورنال به نقل از نزدیکان خانم یلن گفته اســت که رئیس 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.  

اپل ارزشمندترین برند جهان شدپیشنهاد ممنوع شدن تردد بین شهری در شهرهای زرد و  منع تردد بین شهری در تعطیالت ۲۲ بهمن 

درخواست برای ادامه تا پایان کروناادامه ریزش رمزارزها

صعود نیرومند دالر مقابل رقبا
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سایه دخالت های سیاسی 
 از سر بورس

 برداشته می شود؟

محدودیت های شدیدتر 
برای صادرکنندگان 

چک برگشتی

در غنی سازی
 ۲۰ درصد 
از برنامه
 جلوتریم

قالیباف:

مردم رنج می کشند 
 زیرا اجناس از

 قیمت تعادلی خود 
خارج شده
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روحانی:

سرمقاله

واکاوی عوامل 
نوسان  نرخ دالر

یکی از مفاهیم اساســی 
اقتصاد که مورد بدفهمی یا 
کج فهمی قرار گرفته، نرخ 

حقیقی ارز است...

  حسن گلمرادی، کارشناس 
اقتصادی
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 خودرو 
چقدر ارزان می شود؟

4۰ درصد بیکاران 
 فارغ التحصیل

 دانشگاهی هستند

رفت و برگشت های نرخ ارز ادامه دارد

دالر گریزان  از  نرخ  دستوری
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 تعطیلی خطوط تولید کنسرو
 به دلیل کمبود قوطی 

کارخانه  جات   تولید   کنسرو   درگیر  به دست  آوردن  قوطی  فلزی  هستند

آمارها و گزارش های میدانی منتشر شده نشان 
می دهد تمایــل بازار خودرو بــه روند کاهش 
قیمت بیشتر از ســایر بازارهای مالی از جمله 
مسکن، ارز، طال و ســکه  و... بوده است. آمارها 
حاکی از این اســت که در دی ماه سال جاری 
بازار خودرو شــاهد کاهش ۱۰ درصدی قیمت 
ها بوده و فعاالن بــازار امیدوارند خودرو در فاز 
کاهش قیمت ها باقی بماند. این در حالی است 
که آنچه مشخص است سیاست گذار خودرو و 
حتی شــورای رقابت در روزهای مانده به پایان 
سال با احتیاط گام برمی دارند تا بلکه بازار ثبات 
یا روند نزولی قیمت ها را حفظ کند.در شرایط 
فعلی خریداران و مصرف کنندگان خودرو دست 

از خرید و فروش برداشته اند ...

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار 
گفت: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود 
دارد که ۴۰ درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
شامل می شــود.به گزارش صدا و سیما، عالءالدین 
ازوجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه 
در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده اند، 
اظهار داشت: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری 
گرفته اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به 
زودی پرداخت می شود.وی با بیان اینکه دو میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد 
آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها شامل می شود، 

افزود: ساالنه...

يادداشت

 ابهامات تحقق
 دالر 15  هزار تومانی

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 
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اقتصاد2
ایران وجهان

سایه دخالت های سیاسی از سر 
بورس برداشته می شود؟

طی چند ماه گذشــته تــرازوی تاثیرگذاری 
دخالت های سیاســی خارج از بازار سرمایه 
بیشتر از عوامل اقتصادی درونی روی این بازار 
تاثیر گذاشت و ماجرا تا جایی پیش رفت که 
قالیباف اصل رفتن را بر ماندن ترجیح داده و 
وزیر اقتصاد نیز از بــه کارگیری تالش هایی 

برای کم کردن این دخالت ها خبر داد.
به گزارش ایســنا، می توان بــه جرات گفت 
بازار ســرمایه در ۱۰ ماهه امســال پر فراز و 
نشیب تر از همه سال های فعالیت خود بوده و 
از ابتدای سال تا کنون با احتساب مشموالن 
سهام عدالت، تعداد ســهام داران این بازار به 
۵۷ میلیون یا بیش از نیمی از مردم کشــور 
رسید. اما ماجرا از آنجا اغاز شد که در ماه های 
ابتدایی سال جاری، همســو با جذاب شدن 
بورس، بازارهــای موازی مانند ارز، ســکه و 
مســکن جذابیت خود را از دست میدادند و 
بازار سرمایه به گزینه اول سرمایه گذاری برای 

مردم تبدیل شده بود.
تبلیغات گاه و بیگاه دولتمردان درمورد بازار 
سرمایه و دعوت و تشــویق مردم به سرمایه 
گذاری در این بازار به ایــن موضوع دامن زد 
و باعث جلب اعتماد مردم شــد. در این میان 
دو اتفاق مهم نیز افتاد، نخســت آزادسازی 
سهام عدالت و دوم باقی مانده سهام دولت در 
چند بانک و بیمه و پاالیشگاه در قابل صندوق 

ETF بود.
با ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه شاخص 
برای نخســتین بار رقم هایــی را فتح میکرد 
که برخی کارشناســان درمورد آن هشــدار 
میدادند و می گفتند وضعیت صعود شاخص 
با پارامترهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. 
اما این موضوع مانع تبلیغات دولت برای بورس 
نشد و در روزهای اوج بازار بود که دارایکم در 
بازار عرضه شــد. صندوقی که بازدهی آن به 
بیش از ۲۰۰ درصد هم رسید و دولت درامد 

قابل توجهی از این محل کسب کرد.
اما ناگهان و با یک تلنگر به ظاهر ســاده، بت 
بازار سرمایه فرو ریخت. البته این اتفاق هم به 
درون بازار ربطی نداشت و مخالفت وزیر نفت 
با عرضه پاالیشــی یکم باعث شد دومینوی 
ریزش بازار به حرکت درآید. ریزشــی که از 
مردادماه اغاز شد و هنوز که هنوز است تعادل 

به بازار بازنگشته است.
البته طی این ماه ها و با وجــود اینکه چراغ 
قرمز بازار روشــن بود، باز هم صاحب نظران 
دســت از دخالــت در بــازار برنداشــتند و 
تقریبا همه، از نماینــدگان مجلس گرفته تا 
پاستورنشــینان درمورد بــورس اظهار نظر 
میکردند! یک روز قیمت گذاری دســتوری 
مطرح میشد و روز دیگر افزایش سود سپرده 
بانکی.در نهایت کار به جایی رسید که حسن 
قالیباف اصل، رئیس ســابق سازمان بورس و 
اوراق بهادار از سمت خود استعفا داد و دلیل 
 این تصمیم را دخالت های سیاســی در بازار

 عنوان کرد.
 موضوعی که در مراســم تودیــع و معارفه 
روســای ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
بارها به آن اشــاره شــد و دهنــوی دهقان، 
رییــس جدید ســازمان بورس اعــالم کرد 
باید شــر عوامــل غیــر اقتصادی را از ســر 
بازار ســرمایه کم کنیــم. همچنین اعضای 
شــورای عالی بورس بــر این نکتــه تاکید 
کردند که بایــد از نظرات غیرکارشناســانه 
 که بــه مــا ربط نــدارد در بــازار ســرمایه 

بپرهیزیم.
در ایــن میان، فرهــاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی نیــز اعالم کرد که هرچند 
تضمیــن نمیدهد کــه مداخالت سیاســی 
باعث تخریب بازار ســرمایه نشود اما تالش 
 خــود را بــرای جلوگیــری از ایــن اتفاق

 خواهد کرد.
به هر حال آنچه که امروز باعث سوختن تر و 
خشک در بازار سرمایه شــده نه قیمت های 
جهانی است نه وضعیت شرکت های بورسی، 
که اگر بازار طبق این دو پارامتر پیش میرفت، 
باید شاهد روزهای ســبز و صف های خرید 
بودیم، بلکه اعتماد سرمایه گذاران، مخصوصا 
ســرمایه گذاران خرد به دلیــل تصمیمات 
سیاســی و دخالت های گاه و بیگاه صاحب 
نظران از میان رفته و انتظار میرود با بســتن 
پرونده اظهارات غیر کارشناســی به این بی 
اعتمادی در بازار پایان داده شــود تا بورس 
بتواند در ریلی مناســب راه تعــادل خود را 

پیدا کند.

خبر

گمــرک  کل  رئیــس 
جمهوری اسالمی ایران با 
بیان این که حجم تجارت 
کشور تا پایان سال جاری 
به ۷۰ میلیارد دالر خواهد 
رسید از صادرات ۱ میلیارد دالر پسته طی ۱۰ ماهه 

امسال خبر داد.
به گزارش تسنیم، مهدی میراشــرفی با اشاره به 
اینکه سیر تجارت ایران در شرایط تحریم صعودی 
است، افزود: حجم تجارت ایران با کشورهای دیگر 
در ۱۰ ماهه ســال جاری ۱۲۲ میلیون و 8۰۰ هزار 
تن به ارزش ۵8 میلیــارد و ۷۰۰ میلیون دالر بود 
که از این رقم 94 میلیون و ۵4۱ هزار تن به ارزش 
۲8 میلیارد و 63 میلیون دالر سهم صادرات و ۲8 
میلیون و ۲49 هزار تن به ارزش 3۰ میلیارد و 639 

میلیون دالر سهم واردات بوده است.
وی اظهارداشــت: صادرات کاالهای غیرنفتی در 
این مدت از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با ۱۷,۷ 
و ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه بود اما در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی آذر 
افزایش داشته و پیش بینی می شود که این روند در 
ماه های بهمن و اسفند سال جاری با رشد بیشتری 

همراه باشد.
رئیس کل گمرک ایران گفت: واردات کشــور نیز 

طی این بازه زمانی از نظر وزنی دو درصد و از حیث 
ارزشی ۱۵,۵ درصد کاهش داشته است.وی افزود: 
مقاصد صادراتی کشــور در ۱۰ ماهه سال جاری 
به ترتیب چین با ۲۲ میلیــون و 8۰۰ هزار تن به 
ارزش هفت میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دالر، عراق با 
۲۲ میلیون و 3۰۰ هزار تن به ارزش شش میلیارد 
و 3۰۰ میلیــون دالر، امارات متحــده عربی با ۱۲ 
میلیون و 8۰۰ 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 
8۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و 9۰۰ میلیون 
دالر بودند.میراشرفی اظهارداشت: این پنج کشور 
در مجموع 69 میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
۲۱ میلیارد و 3۰۰ میلیــون دالراز ایران کاال وارد 
کردند که از حیث وزنی ۷3,۵ درصد و از نظر ارزشی 
۷6 درصد صــادرات را دربرمی گیرد.وی همچنین 

درخصوص کشــورهای مبدا طرف معامله واردات 
کاال با ایران به ترتیب از چین با دو میلیون و 9۰۰ 
هزار تن به ارزش هفت میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر، 
امارات متحده عربی با چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تن 
به ارزش هفت میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر، ترکیه 
با چهــار میلیون تن به ارزش ســه میلیارد و 4۰۰ 
میلیون دالر، هند با یک میلیــون و 9۰۰ هزار تن 
به ارزش یک میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر وآلمان با 
966 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 4۰۰ میلیون 
دالر نــام برد.رئیس کل گمرک ایــران گفت: پنج 
کشور یادشده در مجموع ۱3 میلیون و 9۰۰ هزار 
تن به ارزش ۲۱ میلیارد و 9۰۰ میلیون دالرکاال به 
ایران صادر کردند که ایــن رقم 49 درصد از وزن و 
۷۱,6 درصد از ارزش کل واردات کشور در ۱۰ ماهه 
سال جاری را تشــکیل می دهد.وی در ادامه افزود: 
از مجموع ۲8 میلیون و ۲49 هزار تن واردات کاال 
در طول ۱۰ ماهه ســال جاری فقط ۱6,۵ میلیون 
تن کاالی اساسی و بقیه مواد اولیه تولید، کاالهای 
واسطه ای تولید و ماشــین آالت خط تولید بوده 
است.میراشرفی با بیان اینکه اقالم عمده صادراتی 
کشور فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمی هستند، 
اظهارداشت: خوشبختانه طی این بازه زمانی یک 
میلیارد دالر پسته نیز از کشور صادر شده است.وی 
در ادامه پیش بینی کرد که ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دالر 
تاپایان سال جاری به حجم تجارت کشور اضافه و 

رقم آن از ۵9 به ۷۰ میلیارد دالر برسد.

حجم تجارت کشور تا پایان سال به ۷۰ میلیارد دالر می رسد

صادرات 1 میلیارد دالر پسته در 10 ماه

روحانی: 
مردم رنج می کشند زیرا اجناس 
از قیمت تعادلی خود خارج شده

رئیس جمهور گفت: جنگ اقتصادی چند سال گذشته 
کم نظیر بود و شبی در این سال ها نبود که با خیال 
آسوده بخوابم.مراسم بهره برداری و افتتاح طرح های 
آب و خاک و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی در 
استان های اردبیل، خوزستان و گلستان صبح امروز 
)پنجشنبه( با حضور حسن روحانی رئیس جمهور 

برگزار شد.
مهمترین اظهارات روحانی به شرح زیر است:

ما باید از زمین ها و و منابع طبیعی کشــور به خوبی 
حراست کنیم. حد نگاری بهترین راه برای حفاظت از 
منابع طبیعی است و با این کار می توانیم جلوی زمین 
خواری را بگیریم. این یک کار بزرگی برای مقابله با 
فساد استباید قدردان مردم عزیز ایران بابت ۱6 سال 
مبارزه برای پیروزی انقالب و 4۲ ســال ایستادگی، 
صبر، مقاومت و سازندگی کشور باشیم.نظیر این جنگ 
اقتصادی تحمیلی بی نظیر در تاریخ شاید پیدا نشود یا 
اندک باشد که این چنین کشور و ملتی را تحت فشار 
قرار دهند تا در برابر یک جالد، سر فرو بیاورد، اما ملت 
ما ایستادگی و مقاومت کرد.خدا را گواه می گیرم در 
این سه سال هیچ شبی نبوده که با خیال آسوده سر 
بر بالین بگذارم. در این سه سال احساس مسئولیت 
دوره جنگ تحمیلی را داشتم و احساس می کردم 
که در جنگ تحمیلی هستیم. مردم ایستادگی، صبر و 
مقاومت کردند و رنج فراوانی دیدند، ولی احساس می 
کنم مردم برای تامین مایحتاج خود دچار رنج هستند 

و اجناس از قیمت تعادلی خارج شده است.
دشمن ما را سه سال در تحریم شدید قرار داده است. 
منابع مالی ما را در دنیا قفل کرده و اجازه صادرات نفت 
و میعانات گازی را نمی دهد و برای صادرات ســایر 
کاالها هم مشکل درســت کرده است. با این حال با 
وجود همه سختی ها در ۱۰ ماه اول امسال واردات ما 
حدود 3۰ میلیارد دالر و صادرات غیر نفتی ما بیش از 
۲8 میلیارد دالر بوده است؛ البته این رقم باید بیشتر 

می شد ولی به خاطر کرونا صادرات ما سخت شد.
ملت ما نه در برابر تحریم، نه در برابر فشار و توطئه و نه 
در برابر ویروس سر فرود نیاورد و متحد بود و ایستادگی 
و مقاومت کرد و ان شــاءاهلل این اتحاد و یکپارچگی 

باقی بماند.
در دوران کرونا امنیت غذایی را بیشتر لمس کردیم 
زیرا کشورهایی به دلیل ترس کرونا اجازه صادرات مواد 
غذایی خود را نمی دادند و اگر در گندم خودکفا نبودیم 
و شرایط برنج، شکر و روغن ما متفاوت از گذشته نبود، 
مردم رنج بیشتری تحمل می کردند. در این هفت سال 
کار بزرگی در بخش کشاورزی انجام شده است. البته 
اصل کار با کشاورزان بوده است ولی در سرمایه گذاری 

های بزرگ دولت باید وارد شود.

قالیباف: 
در غنی ســازی ۲۰ درصد از 

برنامه جلوتریم
رییــس مجلس شــورای اســالمی در بازید 
از مجتمع غنی ســازی فردو در اســتان قم 
تصریح کرد: در غنی سازی ۲۰ درصد و هم در 

زمانبندی از برنامه جلوتر هستیم.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف که به اتفاق 
هیات همراه روز پنجشــنبه از مجتمع غنی 
سازی شهید علی محمدی )فردو( بازدید کرد، 
گفت: در غنی سازی اورانیوم بسیار جلوتر از 
برنامه زمانبدی شده هستیم.رییس مجلس 
افزود: ایــن نوید را به مردم عزیز کشــورمان 
می دهم که اگر بحث مربوط به غنی سازی ۲۰ 
درصد ۱۲۰ کیلو در سال بود، در همین زمان 
کمتر از یک ماه متخصصان توانستند ۱۷ کیلو 
غنی سازی کنند یعنی از جهت زمان بندی نیز 

جلوتر هستیم. 
 IR۲m وی اظهار داشت: نصب سانترفیوژهای
نیز مســیر خودش را طی می کند؛ بخشــی 
از آن نصب شده و بخشــی هم در حال نصب 
اســتقالیباف با تاکید بر اهمیت صنعت صلح 
آمیز هســته ای در روند توســعه کشورها از 
جمله برای ایران از همه متخصصان و دست 

اندرکاران این بخش قدردانی کرد. 
وی همچنیــن گفت کــه از طــرف خود و 
نمایندگان مجلــس از دولت به خاطر اجرای 
مرحلــه به مرحلــه و بدون درنــگ و هم در 
موضعگیری هــم در عمل، قانون هســته ای 
مصوب مجلس تشکر می کند. رییس مجلس 
افزود: در این خصوص بویژه از سازمان انرژی 
اتمی و وزارت امور خارجه که گام های جدی 
و اساسی برداشتند، قدردانی می کنم. قالیباف 
در بخش دیگری از سخنان گفت: گروه ۱+۵ به 
وظایف خود در چارچوب برجام عمل نکرد به 
همین دلیل ما هم هیچ وظیفه ای برای انجام 

تعهدات مذکور نداریم. 

اخبار
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مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشــتغال وزارت کار 
گفت: ۲ میلیون و 4۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود 
دارد که 4۰ درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
شامل می شود.به گزارش صدا و سیما، عالءالدین ازوجی 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه در یک سال 
گذشته یک میلیون نفر بیکار شده اند، اظهار داشت: ۷3۰ 
هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند البته مبلغ 
کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه دو میلیــون و 4۰۰ هزار نفر بیکار در 
کشور وجود دارد که 4۰ درصد آن ها را فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها شامل می شود، افزود: ساالنه 6۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.ازوجی ادامه داد: 
سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره ۱8 
بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه های 
بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال 96 
تا 99 ساالنه 4۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.مدیرکل 
دفتر سیاســت گذاری و اشــتغال وزارت کار گفت: با 
تغییری که مجلس شورای اسالمی در تبصره ۱8 الیحه 
بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می شود، اما مشکل 
اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این 
تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره ۱8 الیحه دولت 
دستگاه ها برنامه سه ســاله ای در دست اجرا دارند، اما 
سازوکاری که مجلس شورای اسالمی برای تبصره ۱8 

ایجاد کرده برای سال های آینده است و چارچوب کار 
دستگاه ها را به هم می زند.وی افزود: ساالنه ۵ درصد به 
جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می شود و تبصره 
۱8 مجلس شورای اسالمی این مشکل را رفع نمی کند 
و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱4 به تبصره ۱8 

کامالً درست است.

۳۲ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در 
نظر گرفته شد

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
نیز در این برنامه گفت: دولــت ۷ هزار میلیارد تومان 
برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در 
کمیسیون تلفیق به 3۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده 
شد. منابع این رقم کامل تأمین و تراز شده است و باید به 
زندگی مردم وارد شود.وی ادامه داد: متن تغییر تبصره 
۱8 الیحه دولت درمجلس شورای اسالمی مورد توافق 
وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، 
سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی فناوری رئیس 
جمهور است و بر اساس این متن منابع درست مصرف 
می شود.نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر 
اساس سازو کاری که در تبصره ۱8 پیش بینی شده 
است 8 هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، 
8 هزار میلیارد تومان به وزارت صمت، 8 هزار میلیارد 

تومان به وزارت راه و شهرسازی، ۵ هزار میلیارد تومان 
به وزارت نفت، یک و نیم هزار میلیارد تومان به سازمان 
میراث فرهنگی و به همین میزان به معاونت علمی و 
فناوری اختصاص می یابد و به دستگاه های دیگر نیز 
اجازه داده می شودکه از منابع خود و این تبصره استفاده 
کنند.وی ادامه داد: دستگاه ها این منابع را در بانک ها 
سپرده گذاری می کنند که هم اصل پول حفظ می شود 
و هم می توانند دو برابر آن را دریافت و سرمایه گذاری 
کنند.نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: به 
شرکت های تابع دولت مانند ایمیدرو اجازه داده شده 
است در استان های محروم و مناطقی که قباًل اجازه 
سرمایه گذاری نداشتند وارد شوند و صد در صد سرمایه 
گذاری کنند. البته اولویت با بخش خصوصی است، اما 
در نبود بخش خصوصی همه موانع قانونی برای سرمایه 
گذاری صد درصدی شرکت های دولتی برداشته شده 
است.عزیزی گفت: ساختار تبصره ۱8 الیحه دولت در 
مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل 
شده است.نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه 
داد: در تبصره ۱8 طرح مجلس دغدغه استان ها دیده 
شده است و سال آینده آثار اشــتغال این مصوبات، 
کامل، مشخص خواهد شد؛ به عنوان نمونه برای آغاز 
ســاخت 4۰۰ و همچنین 8۰۰ هزار مسکن در سال 
آینده برنامه ای پیش بینی کرده ایم که مستقیم و غیر 

مستقیم اشتغال ایجاد می کند.نایب رئیس کمیسیون 
تلفیق بودجه با بیان اینکه طرح های اجرایی دستگاه ها 
بر اســاس تبصره ۱8 مصوبه مجلس مشخص شده 
است، گفت: در تبصره ۱6 الیحه بودجه نیز فقط ۲۵ 
هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال زایی دیده 
شده است.وی بابیان اینکه ۱33 شهرستان، هزار و 6۲۱ 
دهستان، ۵۰4 بخش، 4۱ شهرستان جنگ زده و 9۷4 
منطقه حاشیه ای محروم داریم، افزود: ۱8 هزار میلیارد 
تومان در بودجه ســال آینده بــرای رفع محرومیت 
این مناطق دیده شــده که تحول جدیدی است و در 
الیحه بودجه دولت نبوده است. این منابع، مستقیم با 
اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه ریزی 
استان ها توزیع می شود.حجت ورمزیار عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: تبصره 
۱8 مصوب مجلس در مقایسه با الیحه دولت بهتر شده 
است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص 
شود چه ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد می کند.وی 
افزود: بر اساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد به 
شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد که مصوبه 
خوبی است.وی ادامه داد: البته این طور نیست که در 
تبصره ۱8 منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید 
زیرساخت های رفع مسئله اشــتغال در عرصه های 

مختلف ایجاد شود.

ســخنگوی اجرای قانون جدید صدور چــک گفت: در 
قانون جدید صدور چک محدودیت های شدیدی برای 

صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است.
»آمنه نادعلیزاده« افزود: این محدودیت ها شامل افتتاح 
نشدن حســاب و کارت بانکی جدید، گشایش نیافتن 
اعتبارات اســنادی و  اعطا نشدن تسهیالت بانکی است.
وی ادامه داد:  اقدام ســخت گیرانه تری که بر اساس این 
قانون برای صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده،  
مسدودسازی حساب های صادرکننده چک برگشتی به 

میزان مبلغ چک است. این حساب ها تا زمان تعیین تکلیف 
در انسداد باقی می ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به 
رفع انسداد این حساب ها اقدام می شود.سخنگوی اجرای 
قانون جدید چک افزود: بر اســاس قانون جدید، صدور 
چک به طور سیستمی و از طریق ســامانه صیاد انجام 
می شود، بنابراین سامانه صیاد برای افراد فاقد صالحیت 
شامل کسانی که چک برگشتی رفع سواثر نشده دارند و 
یا افرادی که دارای محکومیت قضایی هستند دسته چک 
جدید صادر نخواهد کرد.نادعلیزاده گفت: صادر کننده 

چک باید اطالعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و 
هویت گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند، بنابراین اگر 
چک در سامانه صیاد ثبت نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

به گفته وی،   گیرنده چک نباید چکی را که در ســامانه 
ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند،  در غیر این صورت 
بانک نســبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد کرد.

ســخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: گیرنده 
چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطالعات ثبت 
شده در آن را با اطالعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد 

و در صورت صحت اطالعات مراتب تایید را در ســامانه 
اعالم کند.وی افزود: در صورت تطابق نداشتن، اطالعات 
فیزیک چک و اطالعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با 
انتخاب یکی از دالیل رد چک نسبت به عدم تایید چک در 
سامانه اقدام کند.به گزارش ایرنا، پیشترسخنگوی اجرای 
قانون جدید چک با بیان اینکــه در قانون جدید به افراد 
دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی شود، گفت: 
قانون جدید چک، ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه 
سخت گیرانه ای نسبت به افراد دارای چک برگشتی دارد.

خبرگزاری الجزیره نوشت: بورس تهران در حال حاضر حدود 
3۷ درصد از رکورد خود عقب نشسته و همین مساله باعث 

زیان بخش بزرگی از سهامداران شده است.
خبرگزاری قطری الجزیره نوشت: وضعیت اقتصادی جهان 
از سال ۲۰۱9 رو به وخامت رفت و شیوع کرونا نیز شرایط 
را بدتر کرد. از آن زمان شــماری از مقامات ایرانی مردم را 
تشــویق کردند تا در بازار بورس ســرمایه گذاری کنند. با 
تشدید فشارهای آمریکا و کاهش ارزش ریال، بسیاری از 

مردم با هدف حفظ ارزش دارایی های خود وارد بازار بورس 
شدند. دولت ایران از ماه می ۲۰۲۰ بخشی از سهام شرکت 
های دولتی را در بازار عرضه کرد که استقبال خوبی از آنها 
شد و شاخص بورس تهران برای نخستین بار از یک میلیون 
واحد گذشت و کمی پس از ان نیز کانال دو میلیون واحدی 
را پشت سر گذاشت. بورس تهران در حال حاضر حدود 3۷ 
درصد از رکورد خود عقب نشسته و همین مساله باعث زیان 
بخش بزرگی از سهامداران شده است. ریزش سنگین بورس 

تا جایی ادامه یافت که رئیس این سازمان از سمت خود کناره 
گیری کرد. به عقیده برخی از کارشناسان بازار سرمایه، دولت 
ایران در تشــویق مردم به بازار بورس بدون گوشزد کردن 
ریسکهای احتمالی اشتباه کرد. با روی کار آمدن دولت بایدن 
در آمریکا انگیزه فعاالن برای حضور در بورس کمتر شده 
است؛ چرا که آنها امیدوار به بازگشت آمریکا به توافق هسته 
ای هستند. کاهش انتظارات تورمی نه تنها در بورس که در 
بازار ارز نیز اتفاق افتاده؛ تا جایی که قیمت هر دالر از حدود 

3۰ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان کاهش یافته اســت. این 
خبرگزاری قطری در پایان نوشت: در ماه های قبل قیمت 
برخی از سهام بر حسب دالر ۵۰ هزار تومانی قیمت گذاری 
شده بود و تخلیه حباب آنها پس از شکست دونالد ترامپ در 
انتخابات نقش زیادی در کاهش ســنگین شاخص بورس 
داشته است. پیروزی بایدن این امید را تقویت کرده است که 
اقتصاد ایران شانس مجددی برای بازگشت به عرصه جهانی 

و تجارت آزادانه تر با شرکای خارجی خواهد داشت.

به موجب پرونده اجرائی کالسه 99۰۰۱۷4 له خانم الهام یوسفی فاتح و علیه آقای فتاح عبدی بویاغچی نسبت به اجرائیه سند ازدواج شماره ۱۲3۱6 – ۱39۲/۰4/۱8 دفتر ازدواج ۵۱ اردبیل مقدار 3 دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به پالک ۵3۷ فرعی از ۵4۲۲ اصلی قطعه ۵3۷ تفکیکی واقع در بخش 
یک اردبیل به نام مدیون با سند مالکیت اصلی به شماره سند تک برگی الف/۲۵۲۵68 – 98 مورخ ۱398/۰9/۰9 با حدود و مشخصات : شماالً : پی است به طول ده متر به کوچه . شرقاٌ : به پی به طول ۱8 متر به قطعه ۵38 تفکیکی ۵4۲۲ اصلی . جنوباً : پی است به طول ده متر به کوچه . غرباً : به پی به طول ۱8 متر 
به شماره ۵36 فرعی از ۵4۲۲ اصلی که طبق نظر کارشناس رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق به مبلغ ۱4/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده ، عرصه پالک فوق به مساحت ۱8۰ متر مربع و اعیانی به مساحت ۲4۲ متر مربع در دو طبقه ) شامل طبقه همکف ۱۱۵ متر مربع – طبقه اول : ۱۱۵ متر 
مربع – راه پله : ۱۲ متر مربع ( با نوع سازه به صورت اسکلت فلزی – پنجره ها از نوع آلومینیوم – نمای ساختمان در سمت حیاط و کوچه از نوع تراورتن – کف حیاط از موزائیک – ارتفاع طبقه پیلوت همکف به اندازه حدود ۲/4۰ متر با کاربری مسکونی – موقعیت ملک به صورت دو کله و دارای امتیازات و انشعابات 
آب و برق و گاز بوده و به هنگام بازدید از ساختمان بهره برداری مسکونی می گردد که برابر گزارش مأمور اجرا ملک مزبور واقع در اردبیل ، شهرک سبالن فاز یک ، کوچه سبالن ۱6 ، پالک ۱8۱ بازداشت محلی گردیده است و از ساعت 9 الی ۱۲ به تاریخ ۱399/۱۱/۱۵ روز چهارشنبه در اداره اجرای اسناد رسمی 
اردبیل واقع در بزرگراه شهدا مابین میدان قدس و ججین از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق به مبلغ ۱4/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . 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 نقداً 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 ؛ در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند . 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 

فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در غیر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

۴۰ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

محدودیت های شدیدتر برای صادرکنندگان چک برگشتی

بورس ایران در دوره بایدن چه وضعی خواهد داشت؟

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه ای

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )پنجشنبه( با کاهش ۱۰ هزار تومانی نسبت به دیروز )چهارشنبه ۷ بهمن( ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شد.ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه 

)۹بهمن ماه( ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین 
نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 

هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۵ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون ۶۱۵ هزار تومان رسید.
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شیب آرام افزایش قیمت خودرو 
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو 

پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت خودروهای داخلی کند باشد و ماهیانه شاهد درصدی کاهش قیمت باشیم. اما پس از آن دوباره بازار خودرو روند صعودی در قیمت ها را تجربه خواهد کرد. به نظر می رسد ما دیگر با افزایش های ناگهانی قیمت 
مواجه نخواهیم بود و شیب دوم افزایش قیمت آرام و آهسته خواهد بود. تا آخر سال جاری قیمت خودرو حدودا ثابت می ماند و نهایتا ۵ درصد باال یا پایین می شود.

کسانی که طی چند ماه گذشته خودرو را به قصد سرمایه گذاری خریداری کردند و حتی سیاستگذاران و برنامه ریزان خودرو در وزارت صمت و قطعه سازان نیز بر مبنای محاسباتی نادرست اقدام می کنند و خودروهای تولیدی به راحتی در سال 1400 
وارد بازار نخواهد شد مگر اینکه قیمت خودرو به شدت کاهش یابد. 

با این شرایط، با توجه به وجود خطر افزایش تورمی قیمت خودرو، مشتریان واقعی و کسانی که قصد خرید خودرو نه برای کسب سود را دارند، نباید خودرو بخرند و تنها زمانی نسبت به این کار اقدام کنند که قیمت خودرو حداقل به مدت یک هفته افزایش 
یابد. چراکه کسی نمی داند چه تعداد خودرو مثال پراید یا پژو 206 صفرکیلومتر پالک شده و آماده تحویل وجود دارد که از کارخانه خارج شده، اما در پارکینگ ها موجود و در انتظار عرضه به بازار است.

آمارها و گزارش های میدانی 
منتشر شده نشان می دهد 
تمایل بازار خــودرو به روند 
کاهش قیمت بیشتر از سایر 
بازارهای مالی از جمله مسکن، 
ارز، طال و سکه  و... بوده است. آمارها حاکی از این است 
که در دی ماه سال جاری بازار خودرو شاهد کاهش 10 
درصدی قیمت ها بوده و فعاالن بازار امیدوارند خودرو 
در فاز کاهش قیمت ها باقی بماند. این در حالی اســت 
که آنچه مشخص است سیاســت گذار خودرو و حتی 

شورای رقابت در روزهای مانده به پایان سال با احتیاط 
گام برمی دارند تا بلکه بازار ثبات یا روند نزولی قیمت ها 

را حفظ کند.
در شــرایط فعلی خریداران و مصرف کنندگان خودرو 
دست از خرید و فروش برداشته اند و در انتظار کاهش 
بیشتز قیمت ها هستند. فعاالن بازار معتقدند که بازار 
خودرو تا انتخابات 1400 روند کاهش قیمت را البته نه به 
سرعت طی خواهد کرد. از سوی دیگر رکود معامالت نیز 
به دلیل عدم تعادل نرخ ارز و رفت و برگشت های قیمت 

دالر در سردرگمی به سر می برد. 
بررسی مقایسه ای بازارهای کشور در آذرماه نشان دهنده 
صدرنشینی خودرو در افت قیمت است. تحلیل آماری از 
روند قیمتی بازارها بیانگر آن است که خودرو در آخرین 

ماه از فصل پاییز، بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با 
بازارهای ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است. به 
هر ترتیب درحالی که تحلیل های کارشناسانه از بازار ارز 
حاکی از روند کاهشی نرخ ها طی هفته های آینده است، 
با توجه به تاثیر مستقیم آن بر سایر بازارها، کارشناسان 
پیش بینی می کنند با تخلیه حباب قیمتی و نزول شدید 

قیمت ها در بازار خودرو مواجه باشیم.
محمدرضا نجفــی، رئیس هیات تحقیــق و تفحص از 
خودروســازی در مجلس دهم با تاکید بر اینکه منتفع 
واقعی خودروسازی در ایران دالالن و واسطه ها هستند 
و حذف دالالن و واســطه ها در کوتاه مــدت می تواند 
بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند، گفت: ما در 
بررسی های خود متوجه شدیم با 4 کارت بانکی حدود 

هزار و ۳00 خودرو خریداری شده و طبعا )صاحبان( این 
4 کارت تعیین کننده قیمت در بازار می شوند. از طرفی 
دیگر تجربه نشان داده طرح های مختلف عرضه خودرو 
هیچگاه نتوانسته است به  طور کارآمد به رفع نیاز در بازار 
بزرگ خودرو بپردازد و علی رغم محدودیت هایی که در 
ثبت  نام گذاشته می شود، همواره عده بسیار زیادی به 
 قصد واسطه گری و بدون نیاز در این طرح ها ثبت نام کرده 
و تعادل را در بازار خودرو به هم می زنند. بر این اساس به 
نظر می رسد که ایده عرضه خودرو در بورس و اخذ مالیات 
از اختالف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد می تواند تقاضای 
سرمایه ای موجود در بازار خودرو را کاهش داده و به این 
ترتیب مصرف کنندگان واقعی را به حق خود که همانا 

خرید خودرو با قیمت منطقی است، برساند.

بر اساس اظهارات فعاالن بازار تخلیه حباب خودرو ادامه دار خواهد بود

خودرو چقدر ارزان می شود؟
بازار در انتظار خودروی ارزان                                                                                                                             كاهش 1۰ درصدی قیمت  خودرو در دی ماه

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طی چند روز گذشته دوباره شــاهد افزایش قیمت 
مرغ در بازار بوده ایم که مسئوالن و مرغداران هر کدام 
دالیلی برای این گرانی عنوان می کنند.در طول سال 
بازار مرغ تحت تاثیر عوامل متعدد چندین بار دچار 
نوسان می شود. امسال در آذر ماه قیمت مرغ  با جهش 
چشمگیری به باالی 40 هزار تومان دربازار رسید که 
پس از اعتراض های شدید، شرکت پشتیبانی امور دام 
وارد میدان شد و با عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ گرم 

در بازار را به محدوده نرخ مصوب رساند.
این در حالی است که مرغداران اعتراضات شدیدی 
نسبت به قیمت مصوب مرغ دارند و بارها اعالم کرده 
اند که با وجود افزایش قیمت مولفه های تولید نظیر 
نرخ مصوب کنجاله سویا و ذرت، کرایه حمل و نقل 
و بسیاری هزینه های دیگر، ستاد تنظیم بازار به قول 
خود مبنی بر اصالح قیمت مصوب عمل نکرده است که 
این امر چالش جدی برای بازار مرغ محسوب می شود .
علی رغم اظهار نظر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
مبنی بر تامین صد در صدی نهاده هــای دامی، رفع 
ایرادات ســامانه بازارگاه، برنامه ریزی مناســب برای 
تولید و جوجه ریزی اما طی روزهای اخیر قیمت مرغ 
در بازار روند صعودی به خود گرفته اســت که هر یک 

از دست اندرکاران بخش کشــاورزی دالیلی برای این 
گرانی ها مطرح می کنند. با وجود آنکه زمان زیادی تا 
پایان سال باقی نمانده، این نگرانی وجود دارد که قیمت 
مرغ مجدد به اوج خود برسد.هرچند مسئوالن وزارت 
جهاد و مرغداران میــزان جوجه ریزی برای ایام پایانی 
سال و عرضه مرغ در بازار را مناسب می دانند، اما وزارت 
صمت کمبود عرضه را علت گرانی مطرح می کند.این 
پایان ماجرا نیست چرا که با اعتراض مکرر مرغداران به 
اصالح قیمت مصوب این احتمال وجود دارد که ستاد 
تنظیم بازار همانند مرغ تخم گذار اقدام به اصالح قیمت 
کند که در این صورت فشار زیادی بر دهک های ضعیف 
جامعه وارد می شود . با این وجود  این سوال مطرح است 
که آیا مسئوالن دولتی تدابیری برای تامین محصوالت 
پروتئینی سبد اقشار ضعیف کرده اند؟ این مقام مسئول 
با اشــاره به اینکه گرانی مرغ ارتباطی به تولیدکننده 
ندارد، بیان کرد: امروز با وجود کاهش قیمت مرغ زنده، 
اما قیمت مرغ گرم افزایش داشته است.وی با بیان اینکه 
سال گذشته متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده 12 هزار و 
4۹0 تومان و مرغ گرم 1۷ هزار و ۸00 تومان بود،گفت: 
امسال از ابتدای سال متوسط قیمت مرغ زنده 12 هزار و 
4۹۹ تومان و مرغ گرم 1۷ هزار و ۳1۵ تومان بوده است.

در حالی برخــی گمانه زنی ها 
برای تحقق دالر 1۵ هزار تومانی 
شدت گرفته است که بسیاری 
از کارشناسان بازار بر این باورند 
که نباید انتظارات بدون منطق 
از نرخ دالر داشته باشیم. با کاهش نرخ ارز به 1۵ هزار تومان 
آن هم در بازه زمانی کوتاه مدت به ضرر و زیان بخش های 
مختلف اقتصادی بخصوص تولید و اشتغال منجر خواهد شد 
ضمن اینکه کاهش دالر در این بازه قیمتی موقتی بوده و در 
دراز مدت مجدد به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. بازار 
دالر در مقطعی که نزدیک به انتخابات آمریکا بود با التهابی 
عجیب دست و پنجه نرم می کرد و تاثیرات آن در سایر بازارها 
اعم از سکه و خودرو و مسکن و بورس نیز قابل مالحظه بود. 
اما نتجه انتخابات، تمام روندها را بر عکس کرد. دالری که 
در آن مقطــع از حرف از ۵0 هزار تومــان برایش می زدند 

مدت هاست در محدوده 22 هزار تومان نوسان می کند.
به اعتقاد یک تحلیلگــر اقتصادی، اگر تمــام منابع ارزی 
کشور در بازار ارز تزریق شود، دالر به کمتر از 1۵ هزار تومان 

می رسد اما در خوش بینانه ترین حالت این قیمت حداکثر دو 
تا سه ماه می تواند حفظ شود و بعد از آن، جهش پیدا می کند. 
میثم هاشم خانی اظهار کرد: طبق تئوری برای قدرت خرید، 
نرخ برابری پول های خارجی در برابر پول کشور ما به نوعی 
کارنامه کنترل تورم در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه 
می کند. به عبارت دیگر، کشورهایی که کارنامه موفق تری 
در کنترل تورم دارند، پول آن ها ارزش و قدرت بیشــتری 
نسبت به ریال دارد؛ به گونه ای که در 10 سال اخیر قیمت 
دالر در برابر ریال 22 برابر، قیمت درهم امارات در برابر ریال 

1۸ برابر، نرخ برابری دینار عراق در برابر ریال 1۵ برابر و نرخ 
برابری واحد پول افغانستان هم 1۳ برابر شده است. 

وی درباره اینکه قیمت تعادلی و با ثبات دالر باید چه قدر 
باشد؟ توضیح داد: از نظر من قیمت دالری که می تواند برای 
بازار ارز آرامش و ثبات به همراه بیاورد، حدود 21 هزار تومان 
در اسفند امسال و حدود 2۸ هزار تومان در اسفند سال آینده 
است. طبیعتا اگر قیمت تعادلی این باشد، در صورت باالتر 
رفتن قیمت دالر از این محدوده، پیش بینی می شــود که 
قیمت آن در آینده کاهش پیدا کند. همچنین، اگر قیمت 

دالر از محدود 21 هزار تومان خیلی پایین تر بیاید، انتظار 
این است که در آینده قیمت دالر جهش پیدا کند. وی افزود: 
دلیل اینکه قیمت تعادلی دالر برای ســال آینده بیشتر از 
امسال است، تورم باالی کشورمان در مقایسه با میانگین تورم 
دنیا است و اینکه ریال خیلی قدرت نرخ برابری کمتری در 
مقایسه با پول های رایج در دنیا دارد. این تحلیلگر اقتصادی 
در پاسخ به اینکه دالر تا چه حدی می تواند با کاهش قیمت 
مواجه شود؟ گفت: پاســخ من به این ســوال که آیا دالر 
می تواند به زیر 12 هزار تومان برسد، بله است و این تنها با 
تزریق تمام منابع ارزی به بازار ارز عملیاتی می شود؛ اما در این 
زمینه مسئله این است که کاهش قیمت پایدار نمی ماند. اگر 
دالر به هر صورتی به کمتر از 1۵ هزار تومان برسد، در خوش 
بینانه ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می تواند 
حفظ شود بعد از آن به سمت قیمت تعادلی که در باال ذکر 
شد، جهش پیدا می کند.   هاشم خانی با تاکید براینکه صعود 
دالر از قیمت تعادلی هم کوتاه مدت است، ادامه داد: در طول 
۳0 سال گذشته نوسانات و جهش های دالر در ایران شدت 
بیشتری گرفته است، زیرا در حال حاضر کشورهای زیادی 
تکنولوژی و سیاست رســیدن به تورم زیر ۳ درصد را پیدا 
کرده اند و هر چه تعداد این کشورها بیشتر شود، جهش ها و 

بحران هایی ارزی و دالری در ایران شدت می گیرد.

رفت و برگشت های نرخ ارز ادامه دارد

دالر گریزان  از  نرخ  دستوری
خسارت تولید و اقتصاد از سیگنال های مثبت و منفی به نرخ ارز 

تبعات دالر 15 هزار تومانی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

نوسان قیمت ارز چه به سمت افزایش چه به سمت کاهش در حرکت باشد یا به عبارتی قیمت ها چه باال چه پایین شود اصال به نفع اقتصاد نیست و بی ثباتی را ایجاد می کند. به طور کلی این افت و خیز قیمت به ضرر تولید و اقتصاد تمام می شود. به 
هر ترتیب بنده مخالف سیگنال های مثبت و منفی معنادار هستم چراکه همانطور که باال رفتن شدید قیمت مشکل زاست، کاهش سرعتی آن نیز مشکل زا است که به افزایش مجدد قیمت منجر می شود. 

اگر بپذیریم دالر در چند ماه بعد مثال به 16 هزار تومان می رسد طبیعی است تولید یا خرید یک کاال و صادرات آن فعال در محدوده دالر 2۵ تا 26 هز ار تومان صورت می گیرد چراکه ما چسبندگی قیمت را داریم. طبیعی  است اگر چشم انداز آینده 
دالر در چند ماه بعد در همین محدوده 1۵ تا 16 هزار تومان باشد صادرت یک کاال به بهای تمام شده 2۵ هزار تومان و دریافت ارز حاصل از آن در پروسه دو تا سه ماه بعدی توجیه پذیر نخواهد بود. این تفکر و انتظار باعث افت شدید صاردات خواهد 
شد و در یک پروسه چند ماهه مجددا شاهد کاهش ارز حاصل ار صادرات خواهیم بود. با فرض چنین اتفاقی و کاهش حجم صادرات غیرنفتی با برطرف شدن تحریم نفتی نیز ما دچار کمبود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهیم بود که این خود 
می تواند بعد از چند ماه به عنوان محرک قیمت ارز عمل کند. البته کاهش صادرات فقط کاهش درآمد نیست بلکه باعث کاهش تولید و اشتغال خواهد شد.  مشکل بعدی که با افت شدید قیمت ارز حاصل می شود افزایش توجیه قاچاق به داخل 
کشور است. کاهش ارزش پول ملی باعث قاچاق معکوس یعنی از داخل به خارج کشور می شود و افزایش ارزش پول ملی یعنی کاهش قیمت ارز باعث افزایش قاچاق به داخل کشور می گردد در این حالت بخشی از ارز موجود در بازار صرف قاچاق 
می شود که منجر به افزایش تقاضا برای ارز می گردد. از سوی دیگر واحدهای تولیدی داخلی در مقابل حجم قاچاق زمین گیر شده و میزان تولید و در پی آن میزان صادرات کاهش پیدا می کند.  بی تردید تجربه گذشته نیز نشان می دهد با آزادی 
منابع ارزی و کاهش تحریم ها، تسهیل واردات در کنار قاچاق موجب ضربه شدید به تولید، اشتغال و در مرحله بعد صادرات خواهد شد، بنابراین تدبیر معقوالنه در جهت ایجاد ثبات در بازارها واقع بینی را می طلبد و برای عدم تهدید تولید و صادرات 
کاهش تدریجی و منطقی قیمت ارز به طوری که ثبات دار باشد باید در دستور کار قرار گیرد.  حرکت بازار نیز نشان می دهد که به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی تحقق دالر 1۵ هزار تومانی در یک فرصت زمانی کوتاه کمی سخت بوده ضمن 

اینکه کاهش ۳0 تا 2۵ درصدی قیمت ارز فعال انعکاس مناسبی بر قیمت کاالها نداشته است و ثبات قیمت حتی در محدوده های فعلی می تواند به تدریج باعث تبعیت بازار کاالیی از بازار ارزی باشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جدیدترین گزارش طرح »شــامخ« )شــاخص مدیران 
خرید( حاکی از بهبود وضعیت خرده فروشی و رشد 12.0۵ 
درصدی شاخص میزان فروش کاال و خدمات در آذر ماه 
اســت. معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران 
هر ماه گزارش طرح شــاخص مدیران خرید)PMI( که 
»شامخ« نامیده می شود را منتشــر می کند که بر اساس 
جدیدترین گزارش،  عدد شــامخ آذر امسال، 4۵.12 شد 
که نشان دهنده بهبود وضعیت بخش خرده فروشی در آذر 
نسبت به آبان ماه است که عدد شامخ کل آن ۳۵.۷1 بود. 
البته با توجه به اینکه عدد شامخ کل پایین تر از عدد ۵0، به 
معنی رکود است، بهبود وضعیت خرده فروشی نسبت به ماه 
آبان، به معنای خروج از رکود نیست.در این میان شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی معادل ۵۹.۳6 
در آذر، بیشترین میزان شاخص ها در بین پنج مولفه اصلی 
شامخ بوده است.  شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا کاالهای 
مورد نیاز نسبت به ماه قبل کاهش 11.۹ درصدی داشته 
و به تبع آن شاخص میزان فروش کاال و خدمات در آذرماه 

نسبت به ماه قبل رشد 12.0۵ درصدی داشته است.
طبق بررسی های انجام شــده، شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان نسبت به ماه گذشته رشد 6۷.۵۳ درصدی 
داشته و به همین صورت میزان فروش کاال و خدمات در 
داخل کشور هم حدود 12 درصد رشد مثبت داشته است. 
از سوی دیگر صادرات کاال و خدمات هم نسبت به ماه قبل 
با افزایش حدود ۳1 درصدی همراه بوده اســت.بر اساس 
تحلیل اتاق اصناف ایران از ایــن گزارش روندهای مثبت 
یاد شــده با توجه به افزایش کم قیمت حامل های انرژی، 
سبب شده تا محصوالت بیشــتری از موجودی انبارها، 

سفارش گرفته شود که همین امر سبب کاهش شاخص 
“موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده” گشته است. 
در همین راستا شاخص ســرعت انجام و تحویل سفارش 
به میزان ۹٫26 درصد کاهش یافته اســت.از سوی دیگر، 
افزایش میزان فروش باعث می شــود تا نیاز به پرسنل و 
نیروی کار بیشتری احساس شود که این امر در ماه مورد 
مطالعه بــا افزایش حدود 60 درصدی شــاخص ”میزان 
اســتخدام و بکارگیری نیروی انسانی” مشاهده می شود. 
با توجه به تغییرات شــاخص ها و روند نسبتاً مثبت آنها، 
میزان امیدواری واحدهای صنفی نسبت به بهبود اوضاع با 
افزایش حدود 4۵ درصدی شاخص ” انتظارات در ارتباط با 
فعالیت های شرکت در ماه آینده” نسبت به ماه قبل، رشد 
مثبتی را به همراه داشته است. شــاخص مدیران خرید 
)شامخ(، شاخصی اســت که به صورت ماهانه، اطالعات 
مورد نیاز فعاالن اقتصادی، ســرمایه گذاران و همچنین 
برنامه ریزان کشــور در مورد وضعیت رونق و رکود را بیان 
می کند. این شــاخص از طریق جمــع آوری اطالعات از 
مدیران مهم ترین بنگاه های اقتصادی )دارای بیشــترین 
ارزش افزوده، میزان تولید و نیروی انسانی(، تهیه شده و 
بر اساس آن اطالعات واقعی )و نه حدس یا نظر شخصی(، 
در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل »مقدار تولید«، 
»سفارشات جدید«، »سرعت انجام و تحویل سفارش«، 
»موجودی مواد اولیه« و »میزان اســتخدام شرکت« در 
ماه مورد نظر، نســبت به ماه قبل )بیشتر، کمتر یا مانند( 
دریافت می شود. موسسات جهانی معتبر نیز این شاخص را 
 با همکاری بیش از 40 کشور دنیا به صورت ماهانه محاسبه 

و منتشر می کنند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران با بیان این که 
حجم تجارت کشور تا پایان سال جاری به ۷0 میلیارد 
دالر خواهد رسید از صادرات 1 میلیارد دالر پسته طی 
10 ماهه امســال خبر داد.مهدی میراشرفی با اشاره 
به اینکه سیر تجارت ایران در شرایط تحریم صعودی 
است، افزود: حجم تجارت ایران با کشورهای دیگر در 
10 ماهه ســال جاری 122 میلیون و ۸00 هزار تن به 
ارزش ۵۸ میلیارد و ۷00 میلیون دالر بود که از این رقم 
۹4 میلیون و ۵41 هزار تن به ارزش 2۸ میلیارد و 6۳ 
میلیون دالر سهم صادرات و 2۸ میلیون و 24۹ هزار تن 
به ارزش ۳0 میلیارد و 6۳۹ میلیون دالر سهم واردات 
بوده است.وی اظهارداشت: صادرات کاالهای غیرنفتی 
در این مدت از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با 1۷,۷ و 
20 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 

بود اما در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی آذر افزایش داشته 
و پیش بینی می شود که این روند در ماه های بهمن و 
اسفند سال جاری با رشد بیشتری همراه باشد.رئیس کل 
گمرک ایران گفت: واردات کشور نیز طی این بازه زمانی 
از نظر وزنی دو درصد و از حیث ارزشــی 1۵,۵ درصد 
کاهش داشته است.وی افزود: مقاصد صادراتی کشور در 
10 ماهه سال جاری به ترتیب چین با 22 میلیون و ۸00 
هزار تن به ارزش هفت میلیارد و 200 میلیون دالر، عراق 
با 22 میلیون و ۳00 هزار تن به ارزش شش میلیارد و 
۳00 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 12 میلیون و 
۸00 هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۷00 میلیون دالر، 
ترکیه با پنج میلیون و ۷00 هزار تن به ارزش دو میلیارد 
دالر و افغانستان با پنج میلیون و ۸00 هزار تن به ارزش 

یک میلیارد و ۹00 میلیون دالر بودند.

یک مقام ارشــد کارگری می گوید: در حالی که سال 
گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته 
دستمزد 4 میلیون و ۹40 هزار تومان تعیین شد و امسال 
بانک مرکزی خط معیشت را 10 میلیون تومان اعالم 
کرده، بی صبرانه منتظر هستیم که از کمیته دستمزد 
امسال چه عددی به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران 
بیرون خواهد آمد. ناصر چمنی با تاکید بر محاسبه تورم 
اقالم مصرفی ســبد معیشــت کارگران اظهار کرد: از 
سال 1۳۹2 اقالم سبد معیشت خانوارهای کارگری را 
مشخص کردیم و بر اســاس همان اقالم طی سالهای 
گذشته هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می شد. 
سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط 
کمیته مزد 4 میلیون و ۹40 هزار تومان تعیین شد ولی 
امسال با توجه به آمار بانک مرکزی که خط معیشت را 10 
میلیون تومان اعالم کرده، قطعا این هزینه بیشتر شده و 
لذا بی صبرانه منتظر هستیم ببینیم از کمیته دستمزد 

امسال چه عددی بیرون خواهد آمد.
وی ادامه داد: طبق آمارها تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه 
از سوی مراجع رسمی آماری مشخص است ولی در دوماه 
آخر سال به طور عجیبی کاهش می یابد و این تورم تغییر 
یافته مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می 
گیرد.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
بیان اینکه نمی توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد 
منحرف کنیم، به جزییات سومین جلسه کمیته دستمزد 

شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه پیشنهاداتی 
که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد 
نظیر اینکه برای تعیین دســتمزد بایــد آمار کارگران 
متاهل و مجرد به دســت آید یا خانواده هایی که بیکار 
دارند شناسایی شوند، این تلقی را به وجود می آورد که 
تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار 
گرفته است؛ در حالی که منحرف کردن هزینه های سبد 
معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست. چمنی 
تصریح کرد: در هیچ کجای ماده 41 قانون کار و تبصره 
های آن برای تعیین حداقل مزد چنین مواردی اعالم 
نشده و اساسا طرح چنین مســایلی در این زمان جای 
تعجب دارد. در کل دنیا این قبیل موضوعات مطرح نیست 
و برای تعیین حداقل حقوق یا دادن حق مسکن و مزایای 
دستمزد، مرد و زن و مجرد و متاهل ندارند و مزد به شکل 
یکسان تعیین می شود. این مقام ارشد کارگری درعین 
حال با اشاره به حضور نماینده مرکز آمار ایران در سومین 
نشست کمیته دستمزد اظهار کرد: در حالی که قرار بود 
نماینده مرکز آمار گزارش دقیق و جامعی از هزینه های 
سبد معیشت کارگران و تورم ده ماه گذشته ارائه دهد 
این گزارش مورد تایید گروه کارگری قرار نگرفت چون 
با واقعیتهای روز جامعه همخوانی نداشت و لذا جلسات 
آینده کمیته مزد، بر مبنای نتایجی که گروه کارگری با 
استناد به آمار دقیق تر و گزارشهای مرجع مرکز آمار و 

تورم موجود به دست آورده پیش خواهد رفت.

انحراف هزینه سبد معیشت کارگران ممنوع

رشد فروش کاال و خدمات در آذرماه

صادرات 1 میلیارد دالر پسته در 1۰ ماه

علت گرانی مجدد مرغ در بازار چیست؟
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طرح نسخ الكترونيك پزشكان آغاز شد
بانک رفاه کارگران از پرداخت تسهیالت به جامعه پزشکی در قالب "طرح 
نسخ الکترونیک پزشکان" خبر داد.در راستای گسترش خدمات الکترونیک 
و اجرای طرح ملی صدور نسخ الکترونیکی، این بانک اعطای تسهیالت به 
جامعه پزشکان و مراکز طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به منظور 
خرید تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح را در قالب "طرح نســخ 

الکترونیک پزشکان" آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، تمامی پزشکان و مراکز درمانی متقاضی استفاده از 
طرح ملی صدور نسخ الکترونیکی که طرف قرارداد با سازمان های تأمین 
اجتماعی، بیمه سالمت، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و نظام پزشکی 
هســتند می توانند با تکمیل اطالعات خود در ســامانه نسخ الکترونیک 
ســازمان تأمین اجتماعی و معرفی آن ها به بانک توســط این سازمان از 
مزایای "طرح نسخ الکترونیک پزشــکان" بهره مند شوند.گفتنی است، 
مبلغ تســهیالت پرداختی در این طرح، برای اشــخاص حقیقی تا سقف 
400 میلیون ریال و اشــخاص حقوقی تا ســقف یک میلیارد ریال ) قابل 
افزایش تا سقف 4 میلیارد ریال با تأیید سازمان تأمین اجتماعی( است. این 
تسهیالت با نرخ سود تسهیالت 18 درصد و بازپرداخت حداکثر 36 ماهه 

قابل پرداخت است.  

لزوم ســاماندهی هزينه  ها در حوزه دارو با اجرای 
نسخه   الكترونيك

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی با بیان این  که 
هزینه  کرد اعتبارات در حوزه دارو را می  توان با نسخه نویسی الکترونیکی 
ساماندهی کرد، گفت: نسخه نویســی الکترونیکی یکی از بهترین طرح  ها 
برای مقابله با مشکالت حوزه دارو است.سید مســعود خاتمی با اشاره به 
اینکه نســخه نویســی الکترونیکی یکی از بهترین طرح  ها برای مقابله با 
مشکالت حوزه دارو است اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک ذیل پرونده 
الکترونیک سالمت است؛ در این راستا مباحثی همچون پزشک خانواده و 
نظام ارجاع هم در حوزه سالمت مدنظر مسئوالن قراردارد که الکترونیکی 
کردن خدمات به اجرای تمام طرح  ها از جمله پزشــک خانواده هم کمک 
می  کند.عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی، با 
بیان اینکه نسخه نویسی الکترونیک از اهداف برنامه ششم توسعه بوده و 
تاکنون سازمان  های بیمه گر اقدامات مهمی را در این راستا انجام داده  اند 
افزود: بدون تردید طرح  های این  چنینی به حل مشکالت بسیاری در بیمه 
سالمت از جمله مسائل مربوط به منابع و اعتبار کمک می  کند.وی با تأکید 
بر این  که هزینه  کرد اعتبارات در حوزه دارو را می  توان با نســخه نویســی 
الکترونیکی ساماندهی کرد، بیان داشت: در شرایط عادی ممکن است یک 
بیمار به پزشکان متعددی مراجعه کرده و هر پزشکی با توجه به تشخیص 
خود داروی مورد نیاز بیمار را تجویز کند اما با نسخه نویسی الکترونیکی 
مشخص می  شود بیمار درگذشــته چه نوع دارویی را استفاده کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: از وزارت بهداشت و 
سازمان  های بیمه  گر انتظار می  رود که در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی 

جدی  تر عمل کنند.

یک کارشناس ارزهای دیجیتال:
احتمال اصالح نرخ بيت كوين وجود دارد

یک کارشــناس ارزهای دیجیتال گفت: بیت کوین بازار نوپایی است که کل 
جهان هنوز با آن درگیر هستند و با نوسانات شدیدی هم همراه است به عبارتی 
رمز ارزها به همان نسبت که با افزایش قیمت همراه هستند، ریزش های زیادی 
را هم به همراه دارند و می توان گفت ســرمایه گذاری در این بخش پر ریسک 
است.بهنام سلطانی کارشــناس ارزهای دیجیتال با اشــاره به افزایش اخیر 
ارزش بیت کوین می گوید: بیت کوین ارزی است که تعیین ارزش آن مرتبط 
با بازار جهانی است و بحثی جدای از بازار بورس ایران دارد.وی اظهار می کند: 
سرمایه گذاری در بیت کوین از طریق صرافی های آنالینی انجام می گیرد که 
دستیابی به آنها آســان ولی نیازمند دقت و آگاهی الزم است.این کارشناس 
با بیان اینکه فعاًل نرخ بیت کوین عددی حدود ۷۵0 میلیون تا 8۲0 میلیون 
تومان است تصریح می کند: دالیلی چون شیوع کرونا و انتخابات آمریکا باعث 
رشد فعلی آن را فراهم آورده است و البته بازار ارزهای دیجیتال در آغاز راه است 
که اگر در مسیر صحیحی پیش رود با رشد باالیی همراه خواهد بود.سلطانی 
می افزاید: فعاًل این بازار ریزش اصلی خود را شروع نکرده است ولی با توجه به 
اینکه هر بازاری پس از یک دوره رونق، به افت می رسد احتماالً بیت کوین هم 
در دو هفته آینده با اصالح نرخ مواجه شود.وی در رابطه با ریسک های ورود به 
چنین بخشی بیان می کند: بیت کوین بازار نوپایی است که کل جهان هنوز 
با آن درگیر هستند و با نوسانات شدیدی هم همراه است به عبارتی رمز ارزها 
به همان نسبت که با افزایش قیمت همراه هستند، ریزش های زیادی را هم به 
همراه دارند و می توان گفت سرمایه گذاری در این بخش پر ریسک است. این 
نوسانات معموالً افراد تازه وارد و ناآگاه را هدف می گیرد.این کارشناس ادامه 
می دهد: با این اوصاف اگر افراد آشنایی به عرصه دیجیتال نداشته باشند در دام 
کالهبرداری هایی خواهند افتاد که بسیار شایع شده است.سلطانی در رابطه با 
میزان برق مصرفی برای استخراج بیت کوین بیان می کند: مصرف برق ماینرها 
باال اســت ولی نه به میزانی که موجب قطعی های برق شود؛ به طوری که اگر 
تمام ماینرهای ایرانیان جمع آوری شود برق مصرفی آن ها عددی حدود ۵ تا ۷ 
درصد است که قطعاً این میزان از مصرف باعث خاموشی نمی شود. براین اساس 
آنچه باعث ایجاد مشکالتی در این زمینه می شود مدیریت های نادرست است.

شركت های دانش بنيان نيازمند تبليغات و حمايت
نبود مکانی مستقل برای استقرار مرکز رشد و واحدهای فناور عمده ترین 
چالش پیش روی مرکز رشــد مالیر اســت در حالی که با حل این مشکل 
نه تنها از ۷0 مخترع و مبتکر این مرکز حمایت می شود بلکه در راستای 
معرفی هرچه مناسب تر محصوالت تولیدی واحدهای فناور در بازارهای 
داخلی و خارجی نیز گام برداشته خواهد شد.شرکت های دانش بنیان و فناور 
توانمند، پویا و قابل اتکا یکی از حلقه های مهم تولید و اقتصاد ملی محسوب 
می شوند که می توانند راهی برای تحقق جهش تولید باشند.شرکت های 
دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید 
اقتصادی در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند؛ به طوری که 
رهبر معظم انقالب اسالمی چندی قبل در دیدار با نخبگان و فعاالن شرکت 
های دانش بنیان بر اهمیت نقش این شرکت ها در جهش تولید تاکید و آن 
ها را موثرترین مولفه های تحقق پایدار اقتصاد توصیف کردند.با حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و واحدهای در مرحله رشد 
می توان خالقیت همراه با علم و تخصص را چاشــنی تولید کرد و در کنار 
اشتغال زایی و تولیدات داخلی، صادرات و ارزآوری را نیز به ارمغان آورد.در 
این میان عنصر علم و دانش بخش جدایی ناپذیر شرکت های دانش بنیان، 
واحدهای فناور و واحدهای در مرحله رشد است که با حمایت از آن ها می 
توان خالقیت همراه با علم و تخصص را چاشنی تولید کرد و در کنار اشتغال 

زایی و تولیدات داخلی، صادرات و ارزآوری را نیز به ارمغان آورد.

اخبار

هفت خوان تاسیس مزرعه رمزارز
اخبار متعددی از کشف مزرعه های غیرقانونی استخراج رمزارز در روزهای گذشته منتشر شده است اما تاسیس یک مزرعه قانونی هم راه پر پیچ و خم و پرهزینه ای دارد؛ مشکالت از 

ممنوعیت تهیه زمین در شهرک های آغاز می شود و تا مراحل بعد مانند خرید اشعاب برق ادامه می یابد. برخی فعاالن این حوزه، مشکل را در نگاه های سودجویانه بخش های دولتی به این 
صنعت می دانند.

تا دیــروز کســی کــه از 
نبود قوطی بــرای عرضه 
روغــن و ماهــی تــن به 
بــازار خبردار نبــود، فقط 
خواجه حافظ شــیراز بود 
که او هم به لطف کمبود و گرانی اقالم کنســروی 
باخبر شــده که قوطی برای بســته بندی نیست! 
این خبری اســت که مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، 
فرآوری و توســعه بازار آبزیان ســازمان شــیالت 
 اعالم و از کمبــود ورق برای تولیــد قوطی فلزی 

کنسرو گالیه کرد. 
چند روز از حرف های عیســی گلشاهی، مدیرکل 
دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار آبزیان 
سازمان شــیالت نگذشــته که انتشــار کلیپی از 
بسته بندی روغن نیمه جامد در پت های پالستیکی، 
حرف هــای او را تایید می کند. او علــت این گرانی 

را درگیــری کارخانه هــا بــرای به دســت آوردن 
قوطی فلزی اعالم کرد و گفــت: ورقی وجود ندارد 
تا کارخانه هــا قوطی فلزی تولیــد کنند، حتی در 
صنعت روغن بــا وجود تولید ایــن محصول، ورق 
برای بســته بندی آن وجود ندارد. مدیرعامل یکی 
از شرکت های تولید فرآورده های می گوید: مهرماه 
از بورس فــوالد خرید کردیم که قــرار بود 30 دی 
 به ما تحویــل دهند، اما هنوز هیچ خبری نیســت.

 تماس هــم که می گیریــم، می گوینــد از ۵0 تن 
فقط 1۵ تن آماده اســت. اگر شــما خواباندن پول 
تولید کننده را بــه گران بــودن ورقه های تولیدی 
اضافه کنید، آن وقــت متوجه می شــوید که چرا 
تولید کننده ها به تولید این محصوالت رغبت ندارند.

 او ادامه می دهد: قیمت هر کیلوگرم ورق به همراه 
برش، ارزش افزوده و هزینه حمل برای ما ۲۵ هزار 
تومان تمام شده اســت، اما در همین مدت با وجود 
کاهش نرخ ارز، قیمت هرکیلوگــرم ورق ۲000 تا 
3000 تومان افزایش یافته است. هزینه بسته بندی 
یک کنسرو حدود ۵0 درصد قیمت تمام شده است، 

از این رو به دلیل گران بودن قوطی، ما از ابتدای سال 
خط تولید رب و کمپوت را تعطیل کرده ایم. نیاز ما 
به قوطی برای بسته بندی روغن نیمه جامد بود که 
حاال به دلیل نرسیدن ورق هایمان، این محصول را 

نیز تولید نمی کنیم.»کسب و کار« این مساله را از 
یکی از اعضای هیات مدیــره خانه صنعت، معدن و 
تجارت جوانان ایران جویا شد که صحبت های او را 

در ادامه می خوانید.

كارخانه جات توليد كنسرو  درگير به دست آوردن قوطی فلزی هستند

تعطیلی خطوط تولید کنسرو به دلیل کمبود قوطی 

مصائب انحصار در زنجیره فوالد 
رضا امیدوار تجریشی، رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

مشکل تامین قوطی برای روغن، رب، انواع کنسروها و کمپوت در حالی خبرساز شده که نخستین عامل آن به چرخه توزیع آن در بورس کاال برمی گردد. راه اندازی بورس کاال به این منظور بود که چرخه توزیع ورق برای شرکت 
های قوطی سازی به صورت عادالنه و منظم باشد تا شرکت های تولیدی دچار مشکل نشوند؛ اما در حال حاضر تولیدکنندگان یا همان شرکت های فوالدی می خواهند قیمت را باال ببرند و به همین منظور ورق فوالدی را قطره 
چکانی به بورس کاال ارائه می کنند؛ اینجاست که سیستم نظارتی باید ورود کند. در حال حاضر قیمت آهن در کشور ما بسیار باالست. با توجه به اینکه ما خود تولیدکننده هستیم یعنی مواد معدنی را خودمان استخراج می کنیم 

قیمت تمام شده این محصوالت برای ما خیلی گران نیست. در حال حاضر انحصار در چرخه محصوالت فوالدی منجر به گرانی این اقالم شده است.
داستان از زمانی آغاز می شود که این محصوالت در بازار به دست انحصارکنندگان گران می شود و زمانی که به دست شرکت های تولید مواد غذایی می رسد آن تولیدکننده مجبور است آن را گران بخرد این در حالی است که 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجازه افزایش قیمت محصول تولیدی را به تولیدکننده نمی دهد. بنابراین خیلی از تولیدکنندگان چون نمی توانند افزایش قیمت کاال بدهند و سازمان حمایت )که نه حمایت 
از مصرف کننده می کند و نه حمایت از تولیدکننده( نمی گذارد قیمت کاال باال برود. بنابراین بسیاری از شــرکت های تولیدی مجبور می شوند تولید را متوقف کنند. چطور شرکت تولید قوطی می تواند افزایش قیمت بدهد و 
ورق آهن می تواند گران شود ولی تولیدکنندگان مواد غذایی نمی توانند افزایش قیمت داشته باشند؟ پس این تولیدکننده ترجیح می دهد تولید نکند. تعادل و توازن در بازار ما به دلیل نبود تعادل و توازن در قوانین، وجود ندارد. 
سازمان حمایت اجازه نمی دهد قیمت رب گوجه فرنگی باال برود؛ اما قیمت گوجه فرنگی، بنزین و قوطی باال رفته است. نمی شود که قیمت محصول باال نرود. قیمت برخی کاالهای اساسی ۵0 تا ۷0 درصد افزایش یافته است؛ اما 
قیمت کاالی دیگر باال نمی رود. با این روند این گونه نمی شود مدیریت کرد. بورس کاال هم تنها به محلی برای داد و ستد تبدیل شده است و نظارتی بر آن نیست. اگر نظارت را به دست خود تولیدکننده و مصرف کننده یا تشکل 

های بخش خصوصی بدهند بهتر نظارت می شود تا نظارت در دست سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشد. بورس کاال هم باید در این قضیه ورود کند تا این تعادل برقرار شود. 
نکته دوم اینکه این قضیه می تواند یک بازی روانی برای افزایش قیمت باشد. در کشور ما بحران ســازی از موارد کوچک کار برخی مخالفان و دالالن است. هیچ جای دنیا نمی بینید که هیات دولت برای قیمت تخم مرغ، مرغ و 
تن ماهی تصمیم بگیرد. گاهی دالالن از این ترفند برای نشان دادن کمبود استفاده می کنند تا قیمت ها را باال ببرند. به هر حال ما در مدیریت این گونه موارد نمره منفی گرفتیم و نتوانستیم چنین بحران هایی را مدیریت کنیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس پلیــس فتای خراســان جنوبــی کالهبرداری 
اینترنتی را یکی از بیشــترین جرائم در فضای مجازی 
دانست.سرهنگ محمد پور رئیس پلیس فتای خراسان 
جنوبی با اشــاره به این که گزارش هایــی در خصوص 
کالهبرداری های اینترنتی در شهر های مختلف استان به 
دست ما رسیده است، گفت: افراد با اعتماد کردن به فضای 
مجازی و صفحه های مختلف برای خرید کاالی خودشان 
اقدام می کنند در صورتی که صاحبان برخی از این  صفحه 

ها کاله بردار هســتند.او افزود: کالهبرداری های بعد از 
وصول وجه مورد نظرشان خط خود را از دسترس خارج 
کرده و تماس و پیامک های افراد زیان دیده را پاسخ نمی 
دهند. سرهنگ محمد پور بیان کرد: کالهبرداری های 
اینترنتی یکی از بیشــترین جرائمی است که در فضای 

سایبر اتفاق افتاده و همشهریان را متضرر کرده است.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی اظهار کرد: در خرید 
و فروش هایی که به صورت اینترنتی انجام می شود باید 

خط قرمز هایی رعایت شود. او با بیان اینکه همشهریان 
می توانند در این زمینه از تجربیات دوســتان و آشنایان 
برای خرید از صفحه های مطمئن استفاده کنند، عنوان 
کرد: صفحه  های کالهبرداری بدون هیچگونه مجوزی از 
سازمان صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند.سرهنگ 
محمد پور ادامه داد: فروشگاه های اینترنتی اصلی یکی 
از امن ترین بســتر ها برای خرید و فروش کاال هستند. 
سرهنگ محمد پور رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی 

گفت: والدین باید در فضای مجازی همراه فرزندان خود 
باشند و حضور آن ها در فضای مجازی را مدیریت کنند.او 
افزود: تلفن همراه و تبلت هایی که در اختیار دانش آموزان 
قرار می گیرد باید فاقد فیلترشــکن باشد. رئیس پلیس 
فتای خراســان جنوبی بیان کرد: معلمان نیز همچنان 
باید از بستر امن شبکه شاد استفاده کنند و برای تکمیل 
فضای آموزش خود نیز می توانند از شبکه های اجتماعی 

داخلی بهره ببرند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد:6 هزار شرکت 
دانش بنیان فعال در کشور وجود دارد. منصور غالمی با 
حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد 
مقاومتی اســتان همدان، گفت: در ۲0 ســال گذشته، 
اقدامات بسیار موثری در زمینه پارک های علم و فناوری  
با هدف بهره مندی مناسب از ظرفیت های علمی برای 

پیشبرد اهداف اقتصادی کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه پارک هــای علم و فناوری مجموعه ای 
کاربردی برای حمایت از نخبگان و ایده های جدید علمی 
است، گفت: در شرایط کنونی، علم و فناوری نقش مهم 
و قابل توجهی در توسعه، رفاه و بهبود شرایط اقتصادی 
کشــور دارد. وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری، تصریح 
کرد: ایجاد صندوق های پژوهــش و فناوری نیز از دیگر 
برنامه های جدی حوزه آموزش عالی کشــور است. این 

صندوق با هدف حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
فعالیت های علمی و پژوهشی ایجاد شده است.

وی افزود:  6 هزار شرکت دانش بنیان فعال در کشور وجود 
دارد که یک هزار و 800 شرکت از این تعداد تحت حمایت 

جدی پارک های علم و فناوری قرار دارند.
غالمی خاطرنشان کرد:  1۹۵ مرکز رشد فناوری در سطح 
دانشگاه های کشور نیز راه اندازی و فعال شده که مهم ترین 
کارکرد این مراکز علمی و دانشگاهی زمینه سازی برای 
بکارگیری فناوری های نوین در توسعه کشور است. وی 
گفت: شاهد اقدامات و دستاوردهای بسیار قابل توجهی از 

حضور شرکت های دانش بنیان در عرصه علم و فناوری 
کشور بودیم که نقش بسیار مهمی در حل مشکالت ایفا 

کرده اند.
وزیر علوم گفت:  ایران در زمینه انجام پژوهش و تحقیقات 
دانشگاهی به لحاظ کیفی و کمی در ردیف 1۵ کشور برتر 
و بزرگ دنیا قرار دارد. وی تصریح کرد: هیچ گونه برنامه ای 
برای تعطیلی و یا انحالل واحدهای دانشگاهی در سطح 
کشور نداریم، اما رویکرد ما براساس مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی، تجمیع و پیوستن واحدهای دانشگاهی 
با هدف هم افزایی و افزایش توان این واحدها در راستای 

انجام وظایف و ماموریت های تعریف  شده است.
غالمی افزود: در طرح مدیریت استانی آموزش عالی اصل 
بر تفویض اختیارات از سطح ســتاد در این وزارتخانه به 
استان ها اســت که دبیرخانه اجرایی شدن این طرح در 
دانشگاه بزرگ مرکز هر استان به عنوان دانشگاه مادر یا 
معین تشکیل می شود. وی گفت: طی سالیان گذشته، 
توفیقات خوبی در حوزه آموزش عالی حاصل شــده که 
نتیجه تالش ها و پیگیری هــای هدفمند و برنامه محور 

مسووالن دراین حوزه است.
وزیر علوم، گفت: مبنای ما در آموزش عالی این است که 
منابع محدود خود را در سطوح گسترده کم بازده هزینه 
نمی کنیم و  هدف اصلی دراین بخش، هم افزایی در تمام 
وجوه برای بکارگیری علم و فناوری در مسیر رشد و توسعه 

کشور است.

»به تازگی در رویدادی آنالین دوباره بحث استفاده 
از »ارز دیجیتال« در کشور مطرح شده است. امیر 
ناظمی رئیس ســازمان فناوری اطالعات گفت: 
ارزهای دیجیتالی دارای کارکردهای مختلفی است 
و از آنجایی که پیاده سازی آن در کشور مشکل فنی 
ندارد و تنها به اراده بانک مرکزی برمی گردد، از آن 
می توان برای هوشمندسازی اجرای سیاست های 
اقتصادی مانند رهگیری پول در سیاســت های 
توزیعی کشور )پرداخت یارانه ها( استفاده کرد.« 
درباره ارز دیجیتالی و مزایای آن رئیس ســازمان 
فناوری اطالعات و کارشناسان حوزه بالک چین 

به »ایران« می گویند.
 

رهگیری پول در سیاست های توزیعی
امیر ناظمی رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات 
معتقد اســت ارزهای دیجیتالی بانک مرکزی که 
 CENTRAL BANK مخفف CBDC به
DIGITAL CURENCY معروف اســت، 
دارای کارکردهای زیادی هستند ولی باید دید از 
ارزهای دیجیتالی برای چه منظوری می توانیم در 

کشور استفاده کنیم.
ناظمی با اشــاره به اینکه در کشــورما از ارزهای 
دیجیتالــی می توان بیشــتر در سیاســت های 

اجتماعی استفاده کرد، گفت: ارز دیجیتال صرفاً 
یک مسأله بانکی نیست، بلکه ابزاری بانکی برای 
حوزه های مختلف است که با اهداف متعدد از آن 
استفاده می شود. بنابراین یکی از کارکردهای جدی 
آن می تواند رهگیری پول در سیاست های توزیعی 

کشور مانند پرداخت یارانه باشد.
وی افزود: با ارز دیجیتالــی می توان یارانه انرژی، 
آموزش و... را پرداخت کرد و مزایای این کار نیز این 
است که وقتی با ارز دیجیتالی یارانه های مختلفی 
که به افراد خاص جامعه پرداخت می شود، می توان 

آن را رهگیری کرد تا در همان بخش هزینه شود. 
به هر حال شاهد هستیم که به دلیل فقر فرهنگی 
بسیاری از افرادی که یارانه های نقدی را دریافت 
می کنند در بخش های دیگــری هزینه می کنند. 
ولی وقتی ارز دیجیتالی باشد آن سرپرست خانوار 
باید آن را برای خرید کاالهای اساســی خانوارش 
هزینه کند. پس می توان این برنامه و سیاست را در 
بخش های آموزش در مدارس، دانشگاه ها و... اجرا 

کرد تا یارانه ها در جای خود هزینه شوند.
معــاون وزیر ارتباطات بــا بیان اینکــه ایجاد ارز 
دیجیتالی در کشــور دارای مزایای فراوانی است، 
گفت: از ارزهــای دیجیتالی می تــوان برای حل 

چالش ها بهره برد.

کالهبرداری اینترنتی یکی از بیشترین جرائم در فضای مجازی

وزير علوم:

۶ هزار شرکت دانش بنیان فعال در کشور وجود دارد

ارزدیجیتالیباعثشفافیتومانعرانتمیشود

سرمقاله
   حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی

یکی از مفاهیم اساسی اقتصاد که مورد بدفهمی یا کج 
فهمی قرار گرفته، نرخ حقیقی ارز است. بسیاری از 
مردم برداشت اشتباهی از واژه »حقیقی« در عبارت 
»نرخ حقیقــی ارز« دارند در حالی کــه این کلمه، 

تعبیری فنی است. 
عده ای به دنبال پیدا کردن عدد طالیی مفقودشده 
دالر می گردند و عده ای دیگر وقتی می شنوند کسی 
از روی محاسبات خود به عدد خاصی رسیده، تصور 
می کنند که این عدد طالیی پیدا شده است. در نظر 
این افراد، این عدد یافت شده نرخ حقیقی ارز است. 

این توهمات در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه به نرخ 
ارز رایج در بازار نرخ ارز اسمی گفته می شود، تشدید 
می شود. در حالی که دلیل استفاده از تعابیر اسمی و 
واقعی این است که نرخ حقیقی ارز مبنای تعیین نرخ 
اسمی ارز اســت و تحوالت ناظر بر نرخ حقیقی ارز 

زمینه ساز تغییر در نرخ اسمی ارز را فراهم می کند.
نرخ ارز واقعی نرخی اســت که اثرات تورمی هم در 
آن لحاظ شده اســت. یعنی اگر نرخ ارز اسمی را با 
توجه به قیمت های نســبی داخل و خارج تعدیل 
کنیم بــه آن نرخ ارز واقعی مــی گوییم که معموال 

یک فرمول دارد. این فرمول عبارت است از نرخ ارز 
اسمی ضربدر قیمت های نسبی. این رقم در ایران 
محاســبه نمی شــود و مقاالت مختلف و دانشگاه 
های مختلف ارقــام متفاوتی مــی گویند. 4۲00 
تومــان، 1۷ و 11 هزار تومان و اندکــی پایین تر یا 
باالتر ارقامی اســت که برای آن بیان می شود. نرخ 
ارز واقعی فقط قدرت خرید را نشان می دهد. یعنی 
یک ســبد کاال در ایران چقدر است و یک سبد کاال 
در یک کشــور خارجی چقدر اســت. قیمت های 
نســبی را نرخ ارز واقعی می گویند که قدرت خرید 

را نشــان می دهد. در مقاالت و پایان نامه ها ممکن 
 اســت عددی بگویند اما آن عدد، عدد قابل اتکایی 

نیست. 
در این میان سرنوشت بازار ارز در تاریکی محض است 
زیرا روند آتی آن ربطی به ســاختار اقتصاد ندارد و 
بیشتر متاثر از اخبار است و واقعا نمی شود دقیق گفت 
این قیمت به کدام سو می رود. هرچند امیدواریم که 
قیمت افزایشی نباشد و به سمت پایین حرکت کند. 

با وجود این احتمال شوک های سابق ارزی بعید به 
نظر می رسد. بنابراین نرخ ارز به سمت کاهش یا ثبات 
در حرکت خواهد بود و به سمت باال هم نیست. در 
کوتاه مدت متاثر از اخبار سیاسی و بین المللی است. 

واکاویعواملنوساننرخدالر


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



