
رئیس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه تهران از افت ۲۰ درصدی 
قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات خبر داد.

به گزارش ایســنا، نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳۲ 
هزار تومان گذشــت، اما حاال در کانال ۲۴ هزار تومان اســت. 
بنابراین انتظار می رود قیمت کاالهایی که در این مدت رشــد 
داشته حاال با کاهش قیمت دالر نزولی شود که در بعضی کاالها 
از جمله موبایل، تبلت و لپ تاپ محقق شده است. در این رابطه 
محمدرضا فرجی در در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در ۱۰ 
روز گذشــته قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات حدود ۲۰ درصد 

کاهش داشته است. البته بخشی کاالهای خاص مثل لپ تاپ 
مخصوص گیم و همچنین سرفیس تا ۲۵ درصد هم افت قیمت 

داشته است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا کاهش قیمت در این بازار ادامه خواهد 
داشت؟ تصریح کرد: به نظر می رسد تاثیر کاهش قیمت دالر در 
این بازار محقق شده و حتی می توان گفت که کاهش نرخ ارز به 
میزان ۲۰ درصدی که افت قیمت در بازار لپ تاپ قطعات اتفاق 
افتاده نبوده است. چرا که قیمت باالی کاالهای این حوزه و در 
نتیجه کاهش تقاضا هم مزید بر علت شده و منجر به شکستن 

قیمت ها شده است. از طرف دیگر اخیرا نرخ ارز دوباره رو به باال 
بوده و احتماال قیمت ها در بازار لپ تاپ پیش از این کاهش پیدا 

نمی کند. 
رئیــس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه تهــران در ادامه درباره 
مشــکالت مربوط به تامیــن قطعات در این حــوزه نیز گفت: 
پیشنهاد ما این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان به عنوان شــاخه ای از وزارت صنعت معدن و تجارت 
)صمت( برای شرکت های دارای گارانتی مجوزی صادر کند تا 
افرادی که می خواهند قطعات کامپیوتر را بابت گارانتی واردکنند  

ثبت سفارش جداگانه داشته باشند تا بعد از تایید و تخصیص ارز 
ســریع، کاال به صورت هوایی وارد و گارانتی مشتریان سریع تر 
پشتیبانی شود. اما در حال حاضر چون فرایند جداگانه ای برای 
قطعات گارانتی تعریف نشده، ورود آن ها به کشور چهار تا شش 
ماه طول میکشد و وارد کنندگان هم تا یک حدی می توانند از 

جیب یا از خرد کردن دستگاه ها، قطعات را تامین کنند. 
وی افزود: به عبارت دقیق تر در حال حاضر خریداران خواهان 
پشتیبانی و گارانتی کاالی خود هستند، اما فرایند ورود قطعات 
به کشور زمان بر است. بنابراین شرکت ها مجبور هستند قطعه را 

از بازار به صورت آزاد تهیه کنند و قطعه بعدی که به کشور وارد 
می شود را با ضرر بفروشند. بنابراین سعی می کنند تا حد امکان 
پشتیبانی از گارانتی را طوالنی کنند و به همین دلیل در حال 

حاضر تامین گارانتی زمان بر شده است. 
این در حالی است که به گفته این مقام صنفی، سازمان حمایت 
می تواند این مشکل را حل کند و از شرکت هایی که مجوز گارانتی 
دارند، لیست دستگاه هایی که احتیاج به قطعه گارانتی دارند را با 
تاییدیه اتحادیه دریافت کند و برای آن ها ثبت سفارش جداگانه 

باز کند. چراکه قطعه گارانتی ارز زیادی هم مصرف نمی کند.

قیمت نفت پس از این که روز گذشته به باالترین 
رکورد در حدود یک ســال اخیر صعود کرد، در 
معامالت روز چهارشنبه آسیا تحت تاثیر کاهش 
ذخایر نفت آمریکا به روند افزایشــی خود ادامه 

داد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۲۴ سنت معادل ۰.۵ درصد 
افزایش، به ۵۵ دالر در هر بشکه رسید که سومین 
رشد روزانه متوالی بود. این شاخص روز سه شنبه 

تا رکورد ۵۵ دالر و ۲۶ سنت پیش رفته بود.
بهای معامــالت نفت برنت با ۲۶ ســنت معادل 
۰.۵ درصد افزایش، به ۵۷ دالر و ۷۲ سنت در هر 
بشکه رسید که چهارمین رشد روزانه متوالی این 
شاخص بود. نفت برنت روز سه شنبه تا مرز ۵۸ 

دالر صعود کرده بود.
شاخص نفت آمریکا شــب گذشته با ۲.۳ درصد 
افزایش و نفت برنت با دو درصد افزایش بســته 

شده بود.
بازار نفت تحت تاثیر ایــن خبر که دموکراتها در 
کنگره نخستین گام را برای پیشبرد به تصویب 

رساندن بسته کمک کرونایی ۱.۹ تریلیون دالری 
پیشنهاد شده از سوی جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا بدون حمایت جمهوریخواهان برداشــته 

اند، امیدواری بیشتری پیدا کرد.
همچنیــن تحلیلگران اظهــار کردند بــازار از 
جدیدترین ارزیابی اوپک پــالس از ذخایر نفت 
و پیش بینی این گــروه از کاهش ذخایر نفت به 
پایین متوسط پنج ساله تا ژوئن، پشتیبانی شد. 
ارزیابی مذکور نشان می دهد کاهش تولید این 
گروه در بازگرداندن بازار بــه تعادل موفق عمل 

کرده است.
الچالن شــاو، مدیر تحقیقات کاال در بانک ملی 
اســترالیا در این باره گفت: این استراتژی بسیار 
واضح بوده است. اوپک و متحدانش توافقی برای 
کاهش تولید و کمک به عادی شدن سطح ذخایر 
جهانی نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ منعقد کرده اند 

و در این مسیر قرار دارند.
انتظار می رود کاهش تولید اوپک پالس تا پایان 
امســال بازار را در کمبود عرضه نگه دارد که در 
ماه مه به دو میلیون بشکه در روز می رسد این در 

حالی است که این گروه دورنمای رشد تقاضا را 
مورد تجدیدنظر نزولی قرار داده است.

نشست کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک 
پالس روز چهارشنبه برگزار می شود اما انتظار 
نمی رود در این نشســت درباره تغییر سیاست 

تولید توصیه ای مطرح شود.
بر اســاس گزارش رویترز، عامــل دیگری که از 
قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، گزارش موسسه 
امریکن پترولیوم بود که نشان داد ذخایر نفت و 
بنزین آمریکا کاهش غیرمنتظره ای داشته است.

طبق گزارش موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر 
نفت آمریــکا در هفته منتهی بــه ۲۹ ژانویه، به 
میزان ۴.۳ میلیون بشکه کاهش یافت در حالی 
که تحلیلگران رشــد ذخایر به میزان ۴۴۶ هزار 
بشــکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر بنزین 
در همین مدت ۲۴۰ هزار بشــکه کاهش یافت 
که برخالف پیش بینی تحلیلگران از رشد ذخایر 
بنزین به میــزان ۱.۱ میلیون بشــکه بود. آمار 
رســمی از ســوی اداره اطالعات انرژی آمریکا 

بعدازظهر روز جاری منتشر می شود.

جف بزوس، مدیرعامل آمازون در ســه ماهه سوم 
ســال ۲۰۲۱ از ســمت خود کنار می رود و اندی 
جیسی، مدیر واحد رایانش ابری آمازون جایگزین 

وی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جیسی ۵۳ ساله سالهاست به عنوان 
جانشین احتمالی بزوس دیده می شود که بیش از 
۲۵ سال پیش آمازون را به عنوان یک کتابفروشی 
آنالین در گاراژش در سیاتل تاسیس کرد و به یکی از 
ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شد. پس از این که 
جف ویلک، مدیر کسب و کار مصرف کننده آمازون 
که یکی از نامزدهای ســمت مدیرعاملی بود سال 
گذشته اعالم کرد امسال این شــرکت را ترک می 
کند، احتمال جانشینی جیسی غیرقابل اجتناب به 

نظر می رسید.
شرکت آمازون در بیانیه ای اعالم کرد بزوس ۵۷ ساله 
که از زمان تاسیس این شرکت هدایت آن را برعهده 

داشته است، رییس هیات مدیره خواهد شد.
این تغییر مدیریتی در شــرایطی روی می دهد که 
آمازون غیرقابل توقف به نظر می رسد و در بحبوحه 
همه گیــری کووید ۱۹ فروش کم ســابقه ای پیدا 

کرده و درآمد و ســود عظیمی را برای خدمات وب 
آمازون که جیســی به ایجاد و مدیریت آن کمک 
کرد، به همراه آورده است. مدیرعامل آینده آمازون 
که از سال ۱۹۹۷ در این شرکت بوده است، احتماال 
آمازون را در مسیر فعلی نگه می دارد. بزوس هم راه 
دوری نمی رود و مانند بیل گیتس که پس از واگذاری 
سمت مدیرعاملی، رییس هیات مدیره مایکروسافت 
ماند، رییس هیات مدیره آمازون می شود.بزوس در 
بیانیه ای اعالم کرد وقتی به نتایج مالی آمازون نگاه 
می کنید می بینید که آنچه که در واقع مشاهده می 
کنید نتیجه تجمیع بلندمدت ابداع است. در حال 
حاضر آمازون را در مبدعانه ترین وضعیتش می بینم 

که زمان را برای این تغییر مناسب می کند.
نقش جدید بزوس به وی اجازه می دهد روی نوآوری 
متمرکز شود که به شــدت به آن عالقمند است و 
دیگر درگیر وظایف روزانه اداره امپراطوری جهانی 
که در قاره های متعدد هدف تفحص رگوالتوری و 
انتقاد درباره رفتارش با کارگران کم مزد قرار گرفته 
است، نباشــد. بزوس می تواند توجه خود را به ایده 
هایی متمرکز کند که ارزش سرمایه گذاری دارند 

و همچنین به دیگر عالقمندیهایش نظیر مالکیت 
شرکت اکتشاف فضای بلو اوریجین و واشنگتن پست 
و آرمانهایی مانند تغییرات اقلیمی بپردازد. بزوس 
حدود ۲۰۰ میلیارد دالر ثروت خالص دارد که وی 
را دومین مرد ثروتمند جهان پس از الون ماســک 
قرار می دهد که ماه گذشته بزوس را از جایگاه برتر 

به زیر کشاند.
واکنش وال استریت با وجود عملکرد سه ماهه قوی 
آمازون، عمدتا مثبت بود. درآمد این شرکت در سه 
ماهه منتهی به مارس ۱۰۰ تــا ۱۰۶ میلیارد دالر 
پیش بینی شده است. آمازون درآمد عملیاتی سه تا 
۶.۵ میلیارد دالر را پیش بینی کرده است. تحلیلگران 
به طور میانگین سود آمازون را ۶.۰۷ میلیارد دالر از 

فروش ۹۵.۷۲ میلیارد دالر پیش بینی کرده اند.
این فروشگاه آنالین اعالم کرد فروش سه ماهه چهارم 
۴۴ درصد رشد کرده و به ۱۲۵.۶ میلیارد دالر رسیده 
است که بسیار باالتر از میانگین ۱۱۹.۷ میلیارد دالر 
پیش بینی شده از سوی تحلیلگران بود. درآمد این 
شرکت ۱۴ دالر و ۹ ســنت به ازای هر سهم بود که 

باالتر از پیش بینی هفت دالر و ۳۴ سنت بود.

قیمت اتریوم طی ۲۴ ســاعت بیش از ۱۲ درصد 
افزایش یافت.

به گزارش سی ان بی ســی، اتریوم که از چند روز 
پیش در تقال برای شکست محدوده مقاومتی ۱۴۵۰ 
دالر بود باالخره موفق شد با قدرت از این سطح عبور 
کند تا امیدواری ها نسبت به ثبت رکوردهای جدید 
این ارز افزایش یابد. بیتکوین نیز روزی صعودی را 

پشت سر گذاشت.  
ایالن ماســک که اخیرا به تمجید از بیتکوین روی 
آورده، در اظهار نظر تازه ای گفته است فکر می کند 
بیتکوین به زودی به مقبولیت عمومی گسترده ای 
خواهد رسید. وی بیتکوین را ابتکاری بسیار خوب 
خوانده که آن را دیر کشف کرده است. ماسک ضمن 
اقرار به تاثیر سخنانش بر عملکرد بازار گفته است: 

حرف هایم می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد پس 
باید مواظب باشم که چه می گویم.  

هند که به دلیل جمعیت باالی خود یکی از بازارهای 
اصلی ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب می شود 
در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب 
آن در مجلس، خریــد و فروش بیتکوین و ســایر 
ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم و دولت را موظف 
می کند تا چارچوبی برای توسعه ارز دیجیتالی ملی 
این کشور فراهم کند. ممنوعیت پیشنهادی شامل 
تمام ارزهای دیجیتالی خصوصی می شــود مگر 
موارد خاصی که بانک مرکزی هند ادامه قانونی باقی 

ماندن معامالت آن ها را ضروری تشخیص دهد.  
 مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۰۵۰ میلیارد دالر برآورد می شــود 

که این رقم نســبت به روز قبل ۴.۸ درصد بیشتر 
شده است.  ری دالیو- میلیاردر مشهور آمریکایی با 
بیان اینکه حفاظت از مشتریان در برابر ارزهای بی 
پشتوانه مساله مهمی است گفت: سرمایه گذاران در 
ارزهای دیجیتالی باید این را بدانند که با یک بازار 
بسیار پرریسک طرف هستند و از دست دادن همه یا 
بخش بزرگی از سرمایه شان در این بازارها با توجه به 

نوسانات زیاد چیز خیلی عجیبی نیست.  
 در حــال حاضــر ۶۹ درصــد کل بــازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیــار بیتکویــن و ۱۳ درصد در 
اختیار اتریوم اســت.  بیت کوین ۱۲ ســال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک 
 چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.  

تورم دومین اقتصــاد بزرگ اتحادیــه اروپا به اوج 
هشت ماهه رسید. به گزارش مرکز آمار فرانسه، نرخ 
تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه با ۰.۶ درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۶ درصد 
رسید که این نرخ تورم، باالترین تورم ثبت شده این 

کشور در هشت ماه اخیر بوده است.
مهمترین عامل کاهنده نرخ تــورم طی این مدت 
مربوط به بخش انــرژی بوده کــه در آن تورم  به 
منفی ۵.۴ درصد کاهش یافته اســت. در بین سایر 
بخش های نیز نرخ تورم مــواد غذایی با ۰.۸ درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل به دو درصد رسیده و تورم 
بخش تنباکو به ۷.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.  
متوسط نرخ تورم فرانســه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا 
۲۰۲۰ برابر با ۴.۳۱ درصد بوده است که باالترین 

رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد 
و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ 

درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه ژانویه ۰.۲ 
درصد اندازه گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده 
ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است. هسته تورمی 
که تغییرات قیمت مربوط به گــروه مواد غذایی و 
انرژی را به دلیل نوسانات آن ها در نظر نمی گیرد در 

این ماه به ۰.۳ درصد رسیده است.
از ســوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی 
زبان یعنی بلژیک کاهشی بوده است و متوسط نرخ 
تورم در دوازده ماه منتهی به ژانویه با کاهش ۰.۱۵ 
درصدی نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به 
۰.۲۶ درصد رسیده است. این نرخ تورم که کمترین 

تورم ثبت شده در این کشور در چهار ماه اخیر بوده 
اســت بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت مواد 
غذایی با ۱.۶۳ درصد و لوازم منزل با ۱.۴ درصد  قرار 
گرفته است. از سوی دیگر بیشترین اثر کاهنده تورم 
در بخش آب و برق با منفی ۱.۵ درصد و حمل و نقل 

با منفی ۰.۸ درصد مشاهده شده است.
متوســط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا 
۲۰۲۰ معادل ۵.۶۴ درصد بوده است که باالترین 
رقم ثبت شــده مربوط به تورم ۲۲۲.۸۱ درصدی 
ژانویــه۱۹۴۷ و پایین ترین تورم ثبت شــده نیز 
مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی ماه اکتبر سال 
۱۹۲۱بوده است. بر مبنای ماهانه تورم این کشور در 
ماه ژانویه ۰.۴۴ درصد بوده که ۰.۳۱ درصد کمتر از 

رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.  

کاهش ۲۰ درصدی قیمت لپ تاپ و تبلت در بازار

جف بزوس از مدیرعاملی آمازون خداحافظی می کندتداوم صعود نفت در بازار جهانی

تورم فرانسه باال رفتصعود شدید اتریوم
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رشدبدهی بانک ها به بانک مرکزی

 ۱.۵ میلیون تومان، عیدی 
سال 99 کارکنان دولت

نقدینگی از مرز ۳هزار 
هزارمیلیارد عبور کرد

 چیزی به نام 
تضمین 
در  بورس
نداریم

وزیر اقتصاد:

نمی خواستیم 
کاری کنیم 

که بازار سرمایه 
دچار مشکل شود
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

کلکسیون  خطاها 
در سیاست گذاری

ناکامی
 در کاهش نرخ سود

بافت بازیگران بازار سرمایه ایران در سال ۹۹ نسبت 
به سال های قبل تغییر کرده است. به همین دلیل 
رفتار حرکتی آنها قابل مقایســه با سال های قبل 
نیست. در سال ۹۹ شاهد ورود حجم زیادی از افراد 
حقیقی به بازار ســرمایه بودیم که با رویکردهای 

متفاوتی وارد بازار...

افزایش نرخ سود بانکی بر کاهش تورم تاثیر داشته و 
آن را تک رقمی کرده اما این موضوع از طرف دیگر در 

سال های اخیر رکود...

  پیمان مولوی، اقتصاددان

  محمد رضا رنجبرفالح، کارشناس مسائل بانکی 
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سایه  رکود 
 بر  تولید

افزایش 9۰ درصدی 
قیمت مسکن در تهران

صف های فروش در روز سقوط بورس 89 درصد رشد کرد

هیجان فروش در  بورس
صفحه4
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عرضه   قطره   چکانی   روغن
تولید  روغن  متوقف  می شود؟

اقالم   اساسی   یکی   پس   از   دیگری   از   سبد   خانوار   حذف   می شوند

در طول یک سال اخیر مشــکالت زیادی دست به 
دست هم داده اند تا تولید به قهقرا برود و تولیدکننده 
دیگر توانی برای تولید کاال و ارایه خدمات نداشته 
باشد. بحران کرونا مزید بر علت دیگر مشکالت بزرگ 
تولید شد و وضعیت تولید داخلی را بدتر از گذشته 
کرده است. به عقیده متولیان و فعاالن بازار، نصف 
مشکالت واحدهای تولیدی، بانکی است، ۷ درصد 
مشکالت مربوط به ســازمان تامین اجتماعی، ۶ 
درصد مالیاتی و بقیه هم مرتبط با زیر ساخت ها است.  
بابک دین پرست می گوید: ۱۲۹۹ واحد مشکل دار 
داریم که ۱۵۹ هزار نفر در آنها فعالیت داشتند قرار 
شد استانداران به نمایندگی از وزارت کشور و صنعت 
معدن و تجارت و تعــاون، کار و رفاه اجتماعی همه 

اقدامات را انجام دهند...

متقاضیان خرید خانه در تهران باید نسبت به پارسال 
حداقل ۹۰ درصدی بیشتر هزینه کنند، روند قیمتی 
مسکن از دی ماه دوباره افزایشی شده است.به گزارش 
ایســنا، بررســی تازه ترین آمار مرکز آمار در رابطه 
 با وضعیت قیمت مســکن در دی ماه امســال نشان 
می دهد هزینه خرید در هر سه شاخص افزایش داشته 
است. نرخ تورم ماهانه در دی ماه به ۸.۲ درصد رسیده  
این در حالی است که تورم ماهانه در آذرماه منفی ۸.۵ 
درصد اعالم شده بود و بر این اساس افزایش قیمت در 
یک ماه حدود ۱۶ درصد بوده است.در حالی که تورم 
ماهانه طی چند ماه اخیر روندی کاهشی طی می کرد 
دوباره از دی ماه افزایشی شــده است؛ به طور ی که 
 از ۱۲.۴ درصد در مرداد ماه تا منفــی ۸.۵ درصد در 

آذرماه ریزش داشته است...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
نمی خواستیم کاری کنیم که 

بازار سرمایه دچار مشکل شود
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت اظهار کرد: تالش ما طی یکسال گذشته 
این بود که در پایان فعالیت این دولت، به دو 
آرزو دســت یابیم که نخســتین آن، عبور از 
مشکالت اصلی بیماری کرونا و دیگری عبور 
از مشــکالت تحریم   های ظالمانه بود.رئیس 
جمهور باال بردن ارزش پــول ملی را یکی از 
اهداف الیحــه بودجه برشــمرد و گفت: در 
بودجه وقتی عالمت می دهیم که ارز ۱۱۵۰۰ 
تومان تعیین شده، همه دنیا می فهمند درآمد 
ارزی خیلی بیشتر از امسال را برای سال آینده 
پیش بینی کردیم. وقتی در بودجه می گوییم 
فروش نفت باید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
باشــد، این پیام را همه دنیا می گیرند و همه 
می فهمند یعنی چی؟ مــا پیام های مهمی را 
در بودجه دادیم و متأســفانه بعضی ها به این 
پیام های مهم توجه نکردند.روحانی با تاکید 
بر اینکه می خواستیم مردم آینده بهتری را مد 
نظر داشته باشند، تولید حرکت بهتری داشته 
باشد و جهش تولید را ســال آینده هم ادامه 
دهیم، گفت: ما نمی خواستیم در معادن کاری 
کنیم که دیگر برای ســرمایه گذار با توجه به 
مالیات  های سنگین به صرفه نباشد و معدنش 
را تعطیل کند.وی افزود: نمی خواستیم کاری 
کنیم که برای محصوالت پتروشیمی، فوالد و 
همه جا، مشکالتی پیش بیاید و بازار سرمایه 
دچار مشــکل شــود و نمی خواستیم قیمت 
سوخت را برای صنایع مهم کشــور، ۵ برابر 
کنیم. آیا ۵ برابر کردن قیمت سوخت صنایع 
تولیدی، ایجاد درآمد شد؟ این کار را ما هم بلد 
بودیم اما این یعنی گران کردن و تورم. تورم 
که شاخ و دم ندارد، با تصمیمات کمیسیون 
تلفیق مجلس روشن اســت که چه می  شد و 
ما نگران همیــن بودیم.رئیس جمهور اظهار 
کرد: همان چیــزی که بیشــتر از آن نگران 
بودیم به ســرمان آمد. می ترسیدم مصوبات 
کمیســیون تلفیق را دائماً صدا و سیما تبلیغ 
کرده و به مردم بگوید و بازار و اقتصاد را خراب 
کند و آخرش آن مصوبه نیز تصویب نشود و 
همین هم شد.روحانی با بیان اینکه کمیسیون 
مجلس مصوبــه ای را تصویب کــرد که خود 
مجلس نیز آن را رد کرد و بــه نظرم اگر این 
مصوبات کمیســیون تلفیق به دولت هم می 
آمــد، رد می کرد، گفت: مصوبه کمیســیون 
تلفیق ربطی به الیحه دولت ندارد و زمین تا 
آسمان، فرق می کند. اینها همه را بهم ریختند 
و یک چیز دیگر نوشتند. ممکن است نظرشان 
بوده کاری به آن ندارم، ولی آثارش اگر تصویب 

می شد، بسیار خطرناک بود.

 ۱.۵ میلیون تومان، عیدی سال 
99 کارکنان دولت

پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت دولت: هیات 
وزیران میزان عیدی امســال کارکنان دولت را 
یک میلیون و پانصد هزار تومــان تعیین کرد.
براساس تصمیم هیئت وزیران، به دستگاه های 
اجرایــی، نیرو های مســلح، وزارت اطالعات و 
سازمان انرژی اتمی ایران )به استثنای کارگران 
شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار( اجازه 
داده شد به کارمندان خود )اعم از رسمی، ثابت، 
پیمانی، خرید خدمت، قــراردادی و موقت( و 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالــی و تحقیقاتی و قضــات که بطور 
تمام وقت اشــتغال به کار دارنــد، مبلغ ثابت 
۱۵ میلیون ریال به نســبت مدت خدمت تمام 
وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال 
)عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه 
مصوب دســتگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( به کارکنان 
خرید خدمت، قــراردادی و موقت به نســبت 
خدمات تمام وقت آنان در ســال ۱۳۹۹ بوده 
و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ 
درصد رقم مذکور کمتــر نخواهد بود.عالوه بر 
این، میزان پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( 
بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه 
از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین 
متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، 
سارمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر 
صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان 
از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون 
ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق 
بازنشســتگی یا دســتگاه اجرایی ذیربط قابل 

پرداخت است.

خبر

آمــار حکایــت از افزایــش 
تصاعدی بدهــی بانک ها به 
بانک مرکزی دارد که این خود 
می تواند یکی از عالیم تمایل 
بانک ها به بنگاهداری بیشتر 
باشد؛ به خصوص اینکه واگذاری اموال مازاد هم تقریبا 

متوقف شده است.
به گزارش مهر، آمار رســمی بانک مرکــزی از افزایش 
تصاعدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی حکایت دارد؛ 
موضوعی که بیم تمایل بیشتر بانک ها به بنگاه داری را 
نشان داده و زنگ هشــداری برای سیاستگذار است که 
باید این بدهی را مدیریت نماید. در میان آمار منتشــر 
شده، تنها بانک های تخصصی هستند که از آمار بدهی 
آنها به بانک مرکزی کاسته شده و تقریباً وضعیت بهتری 
را نسبت به بانک های تجاری و غیردولتی تجربه می کنند.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی در آذرماه ســال جاری بــه ۱۲۷ هزار 
میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در اسفندماه 
سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است 
که البته در آذرماه سال گذشته نیز همین عدد به ثبت 
رسیده و نشان می دهد که در فاصله آذر تا اسفند سال 
گذشته بانک ها بدهی خود به بانک مرکزی را بدون تغییر 
نگاه داشته بودند؛ اما از ابتدای امسال ۱۶ هزار میلیارد 
تومان به بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزوده شده است.
افزایش بدهی بانک ها به بانــک مرکزی می تواند زنگ 
خطری برای ورود بانک ها به فاز جدید بنگاه داری باشد؛ 
که البته این موضوع تلویحاً از ســوی رئیس کل بانک 
مرکزی نیز در برنامه چند شب قبل گفتگوی ویژه خبری 
مورد اشاره قرار گرفت. همتی در پاسخ به انتقادات مطرح 
شده در خصوص بنگاه داری بانک ها گفت که بخشی از 
این امر، به دلیل خرید سهام از سوی بانک ها در حمایت 

از بازار سرمایه بوده است.
همتی به این نکته هم اشــاره کرد کــه حمایت بانک 

مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد و اکنون به موازات آن، 
روند واگذاری اموال مازاد بانک ها نیز متوقف شده است 
چراکه اگر قرار بود بانک ها به این موضوع همچون گذشته 
سفت و سخت ورود کنند، حتماً به بازار سرمایه آسیب 
وارد می شد؛ چراکه ممکن بود سطح عرضه باالتر از تقاضا 
باشد و این خود اثرگذاری منفی بر شاخص داشته باشد.

نکته دیگر قابل توجه در آمار رسمی منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی، افزایش سیالیت نقدینگی یا همان نسبت 
پول به شبه پول است؛ به این معنا که شاخص سیالیت 
نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۴.۶ درصد رسیده که این 
رقم در اسفندماه سال گذشــته ۲۰.۹ و در مدت مشابه 

سال قبل ۱۹.۱ درصد بوده است.
در واقــع، عامل مســلط در رشــد ۲۷ درصدی حجم 
نقدینگی در آذر ۱۳۹۹ نســبت به پایان ســال ۱۳۹۸ 
همین افزایش پایه پولی بوده که به موازات آن، اثر ضریب 
فزاینده در رشــد نقدینگی را به ۲۶.۶ درصد در آذرماه 
سال جاری رسانده است که در واقع، سهم پایه پولی از 

این رقم ۱۶.۳ درصد و و سهم ضریب فزاینده نقدینگی 
۱۰.۴ درصد بوده است.

عبور نقدینگی از مرز ۳ هزار هزار میلیارد 
تومان

در این میان مروری بر ترکیب نقدینگی نیز حکایت از 
آن دارد که در آذرماه امسال میزان نقدینگی به ۳ هزار و 
۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۲ هزار 
و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رقم عجیب و غریبی است که 
باید دولت برای کنترل آن فکری صورت دهد.نکته حائز 
اهمیت دیگر در گزارشات آماری مبتنی بر وضعیت بازار 
پول کشور در آذرماه امسال، افزایش ۴۶ درصدی بدهی 
دولت به بانک مرکزی در آذرماه نسبت به پایان سال ۹۸ 
است که این خود عاملی نگران کننده به شمار می رود؛ 
اگرچه بانک مرکزی هم برای خود استدالالتی در این 
حوزه دارد.آمارها حکایت از آن دارد که در آذرماه سال 
جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۱۱ هزار میلیارد 

تومان رسیده است. البته این میزان بدهی دولت به بانک 
مرکزی در حالی است که سپرده دولت نزد بانک مرکزی 
نیز از ۹۴.۶ هزار میلیارد تومان در اســفند سال ۹۸ به 
۱۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در آذرماه امسال رسیده است.
در واقع بانک مرکزی مدعی است که افزایش بدهی دولت 
به بانک مرکزی، به واسطه انتقال بخشی از »بدهی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی« به »بدهی 
دولت به بانک مرکزی« اســت؛ بنابراین میزان افزایش 
بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق 
پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب 
قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی 

دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
بانک مرکزی مدعی است که بخشی از این افزایش ها هم 
به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت های دولتی به بانک 
مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی شامل شرکت های 
مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام 
کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها براساس مصوبات 
هیأت وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی 
است که در عمل تنها تغییر طبقه بندی مطالبات بانک 

مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
نکته حائز اهمیت دیگری که بانک مرکزی بر روی آن 
تکیه دارد، تبصره )۱( قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت است که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی 
کشــور الحاق گردیده و بر مبنای آن، هر ســاله دولت 
می تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به صورت 
تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی اســتقراض کرده و 
آن را در پایان سال تسویه کند؛ هر چند که میزان تعیین 
شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه 
با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده 

قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد.
به هر حــال اعــداد و ارقــام در اقتصاد ایــران کمی 
نگران کننده است و باید سیاســتگذار برای مدیریت 
تک تک آنهــا برنامه هــای جدی داشــته باشــد تا 
 لطمــه آن بیــش از ایــن متوجــه مــردم و اقتصاد 

خانوارها نگردد.

رشدبدهی بانک ها به بانک مرکزی

عبورنقدینگی از مرز ۳هزارهزارمیلیارد

وزیر اقتصاد:
 چیزی به نام تضمین در بورس 

نداریم
وزیر اقتصاد گفــت: دولت از بازار ســرمایه 
حمایت می کند و روش های حمایتی متناسب 
با شــرایط کلی اســت. در دنیا چیزی به نام 
تضمین در بورس نداریــم و تضمین با ذات 
بورس همخوانــی ندارد.فرهاد دژپســند در 
مراسم رونمایی از پروژه های گمرک هوشمند 
و انعقاد قرارداد با بخــش خصوصی برای راه 
اندازی ۱۵ دستگاه ایکس ری کانتینری گفت: 
در حال حاضر ۱۴ دستگاه ایکس ری کامیونی 
در گمرکات کشور مشــغول فعالیت هستند. 
امروز قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه ایکس ری 
کامیونی دیگر نیز منعقد می شود. همچنین 
تأمین مالی آن نیز به بخش خصوصی واگذار 
شده است و ســال آینده ۱۴ دستگاه ایکس 
ری جدید مستقر می شوند. این مقام مسئول 
گفت: فعالیت گمرک باید به گونه ای باشد که 
واردکننده و مصرف کننــده اطمینان خاطر 
داشته باشــد که از زمان سفارش تا زمانی که 
کاال به دست او می رسد  زمان زیادی نخواهد 
بود و می تواند این کار را با آرامش خاطر انجام 
دهد.دژپسند تاکید کرد،در  گمرک هوشمند  
از برخی فناوری های جدید اســتفاده شد به 
نحوی که حضور افراد به حداقل رسید و روابط 
چهره به چهره که منشأ فساد بود کاهش یافت 
و کارها به صــورت خودکار انجام می شــود.

این اقدامــات از این جنبه مورد توجه اســت 
که می توان با تحلیل درست با قاچاق مبارزه 
کرد. امسال در کشــفیات قاچاق نیز جهش 
قابل توجهی داشــتیم که  ناشــی از عملکرد 
گمرک و فناوری های نو بوده است. اگر بتوانیم 
ارتباط خوبی بین گمرک و وزارت ارتباطات 
ایجاد کنیم می توانیم مخاطرات را به حداقل 
برسانیم براین اســاس گمرک در کنار سالم 
سازی روابط و ارتقا و توانمندسازی پرسنل و 
مسائل مالی همکاران گمرک باید به این نکته 
توجه  کند. وی در حاشیه مراسم  درخصوص 
التهابات بورس و زیان سهامداران صندوقهای 
دولتی، گفت:صندوق پاالیــش یکم از زیان 
درآمده اســت، دیروز که بررســی کردم ۲۵ 
 NAV درصــد از ارزش روز خالــص دارایی
باالتر بود.دژپسند ادامه داد، دولت کال از بازار 
سرمایه حمایت می کند و روش های حمایتی 
متناسب با شرایط کلی است. در دنیا چیزی به 
نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات 
بورس همخوانی ندارد، سهامدار اولین پیامی 
که در بورس می گیرد، این است که بورس بر 
مبنای بازار عمل می کند، اما قطعا از روش های 

گوناگون حمایت از بازار را انجام می دهیم.

وزیر صنعت:
قطعــات  واردات  اجــازه   
داخلی سازی شده را نخواهیم داد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولویت اصلی این 
وزارتخانه را تقویت صنایع کشــور و مدیریت 
واردات دانست و گفت: قطعاتی که در داخل 
تولید می شوند، اجازه واردات نخواهند داشت.

»علیرضا رزم حســینی«  در پایان مراســم 
افتتاح خط تولید موتور و مجموعه برف پاکن 
خودروی تارا درجمع خبرنــگاران افزود: در 
چند سال گذشته حرکت قطعه سازی کشور 
به نحوی بوده است که دیگر، واردات مقرون به 

صرفه نخواهد بود.
رزم حسینی با بیان اینکه انحصار در صنعت 
هنگامی به وجود می آید کــه دولتی ها به آن 
ورود کنند، گفت: اگر دولتی ها دست از انحصار 
بردارند و سیاست دولت این باشد که رقابت در 
بازار به وجود آید، همه فعــاالن اقتصادی در 

بازار حضور پیدا می کنند.
وزیر صنعت، معــدن و تجــارت تاکید کرد: 
مطمئن باشید به سمتی پیش خواهیم رفت 
که رقابتی بودن صنعت خودرو را در کشــور 

گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه اکنــون نزدیک به یک هزار 
میلیارد تومان پروژه های جدید قطعه سازی 
در کشور افتتاح شده اســت،  افزود: از جمله 
برنامه هایی کــه در چند ماه گذشــته آغاز 
کرده ایم، این اســت که مجموعه های قطعه 
سازی مرتبط با یکدیگر به نحوی کار کنند که 
عالوه بر دو خودروساز بزرگ،  بتوانند به سایر 

خودروسازان نیز قطعه بدهند.
رزم حســینی ادامــه داد: یعنــی بتوانیــم 
موتــور، گیربکس و ســایر قطعــات را برای 
 همه اســتفاده همه خودروســازان داخلی

 تولید کرد.

اخبار
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متقاضیان خرید خانه در تهران باید نسبت به پارسال 
حداقل ۹۰ درصدی بیشتر هزینه کنند، روند قیمتی 
مسکن از دی ماه دوباره افزایشی شده است.به گزارش 
ایســنا، بررســی تازه ترین آمار مرکز آمار در رابطه با 
وضعیت قیمت مسکن در دی ماه امسال نشان می دهد 

هزینه خرید در هر سه شاخص افزایش داشته است.

رشد ۱۶ درصدی قیمت در فاصله آذر تا دی
نرخ تورم ماهانه در دی ماه به ۸.۲ درصد رسیده  این در حالی 

است که تورم ماهانه در آذرماه منفی ۸.۵ درصد اعالم شده 
بود و بر این اساس افزایش قیمت در یک ماه حدود ۱۶ درصد 
بوده است.در حالی که تورم ماهانه طی چند ماه اخیر روندی 
کاهشی طی می کرد دوباره از دی ماه افزایشی شده است؛ به 
طور ی که از ۱۲.۴ درصد در مرداد ماه تا منفی ۸.۵ درصد در 

آذرماه ریزش داشته است ولی از دی روند برعکس می شود.

مسکن ۹۰ درصد گران شد
اما تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از 

این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه ای  به ۹۰.۴ درصد 
رسیده است، بنابر این متقاضیان برای خرید یک واحد 
مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت 
به پارســال پر داخت کنند.تورم نقطه ای در دی ماه 
نســبت به آذر ماه که ۸۳ درصد گزارش شده بود ۷.۴ 
درصد افزایش دارد، در این حالت هزینه خرید مسکن 
در فاصله بین آذر تا دی ۷.۴ درصد رشد دارد.از سال 
۱۳۹۶ تا کنون باالترین حد تورم نقطه به نقطه حدود 
۱۱۴ درصد در آبان ماه امســال بوده که به ۸۳ درصد 

در آذر کاهش پیدا می کند ولی از دی ماه مجددا روند 
صعودی پیدا کرده است.

رشد ۷۱ درصدی ساالنه
اما وضعیت تورم ساالنه که درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه مورد نظر 
نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد ۷۱.۸ 
درصد اعالم شده  که سه درصد در مقایسه با نرخ ۶۸.۲ 

درصدی در آذرماه افزایش دارد.

آمار تولید انواع خودروهای دو خودروســاز اصلی 
در دی ماه ســال جاری و مقایســه آن با دی ماه 
۱۳۹۸، نشان می دهد که این دو خودروساز بزرگ 
علیرغم اینکه توانســته اند از ابتدای سال جاری تا 
پایان دی ماه، میزان تولیــد خود را افزایش دهند 
اما میزان تولید در دی ماه ۱۳۹۹ نســبت به دی 
ماه ۱۳۹۸ نزولی بوده است.به گزارش ایسنا، طبق 
جدیدترین آمار وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
تولید انواع خودروها در گروه صنعتی ایران خودرو 
در دی ماه امسال نسبت به دی ماه ۱۳۹۸،  با افت 
۱۱.۷ درصدی مواجه شــده  و از ۵۰ هزار و ۲۲۶ 
دســتگاه به ۴۴ هزار و ۳۳۱ دستگاه رسیده است.
به تفکیک انواع خودروهای تولیدی گروه صنعتی 
ایران خودرو، این شــرکت در دی ماه امسال، ۴۳ 
هزار و ۸۶۵ دستگاه خودرو ســواری تولید کرده 
است که نســبت به ۴۸ هزار و ۶۱۵ دستگاه تولید 
شده در دی ماه سال گذشــته، ۹.۸ درصد کاهش 
یافته اســت.گروه صنعتی ایران خودرو در دی ماه 

امســال هیچ تولید خودروی ون نداشته و این در 
حالی اســت که در دی ماه ۱۳۹۸،  چهار دستگاه 
از این نوع خودرو تولیــد و روانه بازار کرده بود؛ لذا 
با کاهش ۱۰۰ درصدی تولید، بیشترین کاهش را 
در مقایسه این دو ماه مشابه به خود اختصاص داده 
است.پس از آن، ایران خودرو در تولید وانت نیز  با 
افت ۹۸.۵ درصدی تولید، در حالی که در دی ماه 
سال گذشته، ۱۴۷۷ دستگاه وانت تولید کرده بود، 
در دی ماه امسال توانسته تنها ۲۲ دستگاه تولید 
کند.در مقابل اما کامیونت، کامیون و کشــنده  و 
مینی بوس، میدل باس و اتوبوس های تولیدی این 
خودروســاز بزرگ به ترتیب با رشد ۲۷۷.۶ درصد 
و ۷۳.۹ درصدی در دی ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته روبرو شده اند. در دی ماه امسال 
به ترتیب ۴۰۴ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده  
و ۴۰ دستگاه مینی بوس، میدل باس و اتوبوس  در 
گروه صنعتی ایران خودرو تولید شــده است و این 
در حالی است که آمار تولید این خودروها در دی 

ماه سال ۱۳۹۸، به ترتیب ۱۰۷ و ۲۳ دستگاه بوده 
است.  الزم به ذکر اســت که در مجموع ۱۰ ماهه 
امسال، ۴۱۸ هزار و ۲۶۶ دستگاه از انواع خودروها 
تولید شده که نسبت به ۲۹۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه 
تولید شده در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته با رشد 

۴۲.۴ درصدی مواجه شده است.

افت ۷.۳ درصدی تولید انواع خودرو 
های سایپا در دی ماه امسال

تولید انواع خودرو در گروه صنعتی سایپا نیز دی 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ 
درصد کاهش یافته اســت. در حالی که در اولین 
ماه زمستان گذشــته، ۴۲ هزار و ۳۵۱ دستگاه 
از انواع خودروها در گروه خودروســازی ســایپا 
تولید شــده بود، میزان تولید در دی ماه امسال 
به ۳۹ هزار و ۲۶۵ دستگاه رسیده است.براساس 
آمار منتشر شــده، همانطور که در دی ماه سال 
گذشته، گروه سایپا هیچ تولید وانت و مینی بوس، 

میدل باس و اتوبوس نداشته است، دی ماه امسال 
نیز تولید وانــت و ون در گروه ســایپا صفر بوده 
است.تولید کامیونت، کامیون و کشنده  در سایپا 
از ۳۳ دســتگاه در دی ماه ســال گذشته به ۳۶ 
دستگاه در دی ماه امسال رســیده و ۹.۱ درصد 
رشد کرده است.  پس از آن با رشد ۱۳.۹ درصدی 
تولید وانت ها از ۵۱۵۵ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۸ 
به ۵۸۷۱ دســتگاه در همین ماه در سال جاری 
رســیده اســت.طی دی ماه امســال تنها تولید 
سواری ها نســبت به دی ماه سال گذشته ۱۰.۲ 
درصد کاهش یافته و از ۳۷ هزار و ۱۶۳ دستگاه 
به ۳۳ هزار و ۳۵۸ دستگاه رسیده است.در نهایت 
نیز آمار تجمعی ۱۰ ماهه تولید انواع خودروها در 
گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد که تولید 
انواع خودروها از ۳۴۳ هزار و ۹۸ دســتگاه طی 
۱۰ ماه نخست سال گذشــته به ۳۴۴ هزار و ۱۱ 
دستگاه در مدت مشابه سال گذشته رسیده و۰.۳ 

درصد رشد کرده است.

مدیرکل پیشــگیری از قاچاق کاالبا تأکید بر اهمیت 
جلوگیری از قاچاق معکوس واکســن کرونا گفت: با 
استفاده از ســامانه های الکترونیکی وزارت بهداشت 
مانند تیتک می توان از توزیع قانونی واکسن اطمینان 
یافت.به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بر اســاس 
اعالم ســفیر جمهوری اســالمی ایران در روســیه، 
نخستین محموله واکسن »اسپوتنیک وی« طی هفته 
جاری به ایران ارسال می شــود، همچنان از جزئیات 
فرآیند توزیع واکسن کرونا خبری نیست و این مسئله 
در مبهم ترین حالت ممکن به سرمی برد.این در حالی 
است که عدم شــفافیت در مورد ســازوکار واردات و 
توزیع واکسن آنفلوانزا در ماه های گذشته موجب شده 
بسیاری از مردم نتوانند در زمان مناسب این واکسن 
را تزریق کنند. همچنین به علت عدم توزیع مناسب 
انسولین قلمی در سال جاری، این کاال با افزایش قیمت 
شدید و عرضه غیر قانونی در بازار سیاه مواجه شد. البته 

به گفته سید حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو، از زمانی که عرضه انسولین 
با ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک صورت گرفت، از 
نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق معکوس آن جلوگیری 
شده و تقاضای انسولین حدوداً ۹۰ درصد کاهش پیدا 
کرده است.با توجه به مشکالت مرتبط با توزیع و تأمین 
برخی از داروهــای مورد نیاز مردم در گذشــته، این 
نگرانی وجود دارد که این نابسامانی در مورد زنجیره 
تأمین و توزیع واکسن و روند واکسیناسیون کرونا نیز 
تکرار شود چرا که با وجود اینکه مقامات دولت و وزارت 
بهداشت خبر از واردات واکسن از کشورهای مختلف 
و واکسیناسیون زودهنگام می دهند، هنوز ساز و کار 
مشخصی برای توزیع واکسن کرونا وجود ندارد.البته 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جریان 
سفرش به استان خوزســتان در این خصوص گفت: 
»با وجود همه مشکالت و ســختی ها و موانع پیِش رو 

اگر واکســنی مورد تأیید وزارت بهداشت باشد آن را 
خریداری می کنیم و در اختیار جامعه قرار می دهیم و 
براساس گفته وزارت بهداشت تا پایان بهمن و نهایتاً 
اوایل اسفند فرآیند واکسیناســیون در کشور مطابق 
برنامه توزیع و به صورت شــفاف و بدون تبعیض آغاز 

خواهد شد.«

توزیع شفاف و عادالنه واکسن کرونا از 
طریق سامانه تیتک

برخــی از کارشناســان حــوزه بهداشــت و درمان 
معتقدند که واکسن کرونا باید در یک زنجیره رسمی 
و قانونی توزیع شــود؛ بــه طوری که واکســن های 
وارداتــی و تولید شــده در یک فرآیند شــفاف در 
 اختیــار شــرکت های پخش قــرار گیــرد و آن ها

 نیز واکسن را به داروخانه ها تحویل دهند و بر اساس 
کد ملی، افراد واکسن خود را دریافت و تزریق کنند.

پدرام اصالنی فر کارشــناس سیاســت گذاری حوزه 
ســالمت در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: فرآیند 
توزیع واکســن کرونا می  بایست از طریق سامانه های 
الکترونیکی وزارت بهداشت تحت رصد و کنترل قرار 
گیرد؛ تنها سامانه کارآمد در این زمینه سامانه ردیابی 
و رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو یا همان 
 TTAC اســت.به گفته وی، در صورت عدم استفاده
 از ســامانه های الکترونیکی مخاطــرات زیادی در 
زمینه توزیع واکسن کرونا رخ خواهد داد؛ برای مثال 
ممکن است واکســن های تقلبی وارد بازار شده و یا 
 واکســن های وارداتی از شــبکه توزیع رسمی خارج 
شــود و از طریق قاچاق معکوس به دیگر کشــورها 
برود. بنابراین به نظر می رســد که توزیع سیستمی 
واکســن از طریق ســامانه تیتک می توانــد از وقوع 
 مشــکالت پیشــین در حوزه پخش دارو جلوگیری

 کند.

نسبت به پارسال

افزایش 90 درصدی قیمت مسکن در تهران

افت تولید دی ماه علیرغم افزایش آمار تولید خودروسازان اصلی طی ١0 ماهه امسال

احتمال قاچاق معکوس و عرضه خارج از شبکه واکسن کرونا وجود دارد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ارزان شد؟
روز گذشته در بازار آزاد قیمت طالی 18عیار هرگرم یک میلیون و 85 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی  در بازار داخلی قیمت طالی 18عیار هر گرم یک میلیون و 85 هزار تومان، 

قیمت دالر 23 هزار و 850 تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 850 هزار تومان وقیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 700 هزار تومان است.
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ناکامی در کاهش نرخ سود
محمد رضا رنجبرفالح، کارشناس مسائل بانکی 

افزایش نرخ سود بانکی بر کاهش تورم تاثیر داشته و آن را تک رقمی کرده اما این موضوع از طرف دیگر در سالهای اخیر رکود در اقتصاد ایجاد کرده و کاهش تقاضا اثر منفی است که در بخش مهم اقتصاد یعنی تولید و بازار کاال 
و خدمات به وجود آمده است. افزایش این نرخ متناسب با تورم نبوده است. به دلیل اینکه این گونه نرخ ها در شرایط تعادلی با هم قرار نداشتند ، تالطم شدیدی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است .

مسابقه ای که امروز در کشورمیان بازار بین بانکی، بازار بدهی ها و بازار جذب منابع شروع شده است مناسب نیست. دولت در بخش برداشت از منابع که از یک طرف از طریق بدهی و اوراق خزانه است می خواهد این بازار ها 
را برای تامین مالی پروژه ها به طرف خود بکشد و از طرفی دیگر بخش اصلی اقتصاد نیاز به نقدینگی دارد و هم زمان با این مساله نقدینگی نیز دارد رشد می کند اما باز هم در بازارها شاهد عدم تعادل هستیم .متاسفانه بانک 

مرکزی به رغم تالشی که برای پایین اوردن نرخ سود انجام داده است اما موفق به انجام این کار نشده و از طریق بازار بدهی جذب شده است تا نرخ را باال ببرد .

در طول یک ســال اخیر 
مشکالت زیادی دست به 
دست هم داده اند تا تولید 
به قهقرا برود و تولیدکننده 
دیگر توانی برای تولید کاال 
و ارایه خدمات نداشته باشد. بحران کرونا مزید بر 
علت دیگر مشــکالت بزرگ تولید شد و وضعیت 
تولید داخلی را بدتر از گذشته کرده است. به عقیده 
متولیان و فعاالن بازار، نصف مشکالت واحدهای 
تولیدی، بانکی است، ۷ درصد مشکالت مربوط به 
ســازمان تامین اجتماعی، ۶ درصد مالیاتی و بقیه 

هم مرتبط با زیر ساختها است. 
بابک دین پرســت می گوید: ۱۲۹۹ واحد مشکل 
دار داریم که ۱۵۹ هزار نفر در آنها فعالیت داشتند 
قرار شد استانداران به نمایندگی از وزارت کشور و 

صنعت معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همه اقدامات را انجام دهند تــا واحدهای بحرانی 
به حالت طبیعی برگردند. دین پرســت با اشاره به 
وضعیت تعیین تکلیف واحدهــای تولیدی تحت 
تملک شــبکه بانکی گفت: با دستور شخص وزیر 
کشور از سال قبل توانستیم این موضوع رسیدگی 
کنیم و پیگیری های انجام شــد تا پایان سال ۹۶ 
واحدهای تملک شده بیش از ۲ هزار واحد بود که 
با پیگیری های انجام شده و تالش استانداران این 

موارد کاهش یافت.  
این در حالی اســت که یک فعــال تعاونی با بیان 
اینکه بیشــتر واحدهای تولیدی تنها با ۲۰ درصد 
ظرفیت کار می کنند، نرخ باالی ســود تسهیالت 
بانکی و قوانین دســت و پاگیــر را از عمده ترین 
مشــکالت واحدهای تولیدی دانســت. علیرضا 
مرادی اظهار کــرد: در حالی که در کشــورهای 
دیگر برای رونق تولید تسهیالت ویژه ای در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می گیــرد و نقدینگی آنها با 

کمترین هزینه تأمین می شــود ولی متاســفانه 
بســیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشــکالت 
عدیــده مواجهند و نرخ باالی ســود تســهیالت 
 بانکــی و قوانین دســت و پاگیر بالی جــان آنها 

شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در 
حال رکود و تعطیلی هســتند و با وجود مشکالت 
بســیار توان ادامه فعالیت ندارنــد، گفت: در حال 
حاضر واحدهای تولیدی تنها با ۲۰ درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کنند این در حالی اســت که ۵۰ 
درصــد از کل تعاونی های کشــور را تعاونی های 
تولیدی تشکیل می دهند که نیمی از آنها در تهران 

فعالیت دارند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی 
با طرح این پرسش که تولیدکنندگان با نرخ سود 
تسهیالت ۲۸ درصدی و مالیات بر ارزش افزوده ۹ 
درصدی و هزینه های اداری چگونه می توانند ادامه 
فعالیت دهند؟ گفت: امســال از سوی مقام معظم 

رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده 
و قطعاً ایشان بر اساس شرایط خاص اقتصاد کشور، 
بحث جهش تولید و تأکید بر هدایت ظرفیت های 
پوششی، خدماتی و ســرمایه ای را به سمت تولید 
متذکر شــده اند؛ لذا معتقدم ظرفیت باالی تولید 
باید مورد توجه قرار گیرد و جلب و جذب مشارکت 
عامه مــردم در فعالیتهای اقتصــادی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی راهگشــای مشکالت موجود 

کشور باشد.
مرادی تعاونی ها را اهرمی مناســب برای رشــد 
و توسعه اقتصادی دانســت و تاکید کرد: تعاونی 
ها مطابق اصل ۴۳ قانون اساســی به عنوان رکن 
دوم اقتصاد کشور شناخته می شوند و در افزایش 
تولید، بهبود وضع معیشت و ارتقای سطح درآمد 
اثرگذارند.به گفته وی بخش تعاون به دلیل ظرفیت 
ها و توانمندیهای باالی خود نقش موثری در ایجاد 
اشــتغال پایدار، خلق فرصتهای شــغلی جدید و 

کاهش بیکاری دارد.

واحدهای تولیدی با 2۰ درصد ظرفیت كار می كنند 

سایه  رکود  بر  تولید
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: 
با هماهنگی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
۳۴۰۰ فقره تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی ارزان قیمت با 
سود ۹ درصد برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی اختصاص 
یافت. مرتضی ضامنی درباره نوسازی تاکسی ها اظهار کرد: 
از ابتدای سال ۹۵ طرح نوسازی تاکسی های فرسوده کلید 
خورد که تا پایان سال ۹۷، تعداد۶۴ هزار و ۳۲۰ دستگاه 
تاکسی نوسازی شد. به گفته وی، در این طرح با توجه به 
میانگین قیمت خودرو که در حدود ۳۳ میلیون تومان و 
ارزش گواهی اسقاط ۵ میلیون و پانصد هزار تومان بود، 
بالغ بر ۵۳ هزار تسهیالت ۲۰ میلیون تومانی ارزان قیمت 
که دولت آنها را تامین کرده بود جهت نوســازی ناوگان 
فرسوده توسط بانک های عامل پرداخت شد.  مدیر عامل 
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشــور گفت: از ابتدای 
سال ۹۹ تا مهر امســال ۴۹۳۵ تاکسی با استاندارد یورو 
۴ نوسازی و تحویل متقاضیان شد و در مجموع از ابتدای 
طرح تا کنون ۷۳ هزار و ۶۴۵  دستگاه تاکسی نوسازی شده 

است و فرآیند تحویل خودرو با استاندارد یورو ۵ براساس 
اعالم آمادگی شرکت خودروساز، از ۱۵ آبان ماه با هدف 
تداوم نوسازی تاکسی های فرسوده دوباره از سر گرفته شد 
و امیدواریم در زمینه نوسازی ناوگان تاکسیرانی بتوانیم 
با همکاری شرکت خودروســاز )ایران خودرو( عملکرد 
قابل قبولــی در این بخش ارائه کنیــم.وی با بیان اینکه 
اکنون ۲۲۰۰ نفر از رانندگان تاکسی اقدامات الزم برای 
نوســازی خودروهای خود را انجام داده اند، افزود: پیش 
فاکتور برای آنها صادر شــده، وجه مورد نظر را پرداخت 
کرده و خودروهای آنها هم تحویل داده می شــود، البته 
۲۰۰۰ نفر از رانندگان تاکسی در انتظار صدور پیش فاکتور 
هستند تا بتوانند وجه مورد نظر را پرداخت کنند. وی ادامه 
داد: مشارکت برخی شهرداری ها مانند تهران، اصفهان و 
مشهد با ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای رانندگان این 
شهرها فراهم شده و رانندگان می توانند از تسهیالت بانکی 
استفاده کنند که تا کنون شهرداری تهران ۲۵۰۰ فقره 

تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی تأمین کرده است.

گشت و گذار در بســیاری از 
فروشگاه ها و مغازه های سطح 
شهر بخصوص در شهرستان ها 
نشان می دهد که قفسه ها خالی 
از روغن جامد و مایع است که 
هر یک از فروشندگان دالیلی برای این امر مطرح می کنند. 
مدت بسیاری است که بازار روغن هم همچون برخی اقالم 
اساسی دیگر ملتهب شده و این محصول با قیمت های باالتر 
از نرخ مصوب به فروش می رود و یا اصال در بازار وجود ندارد. 
در برخی موارد هم شاهد هستیم که برای خرید روغن اجبار 

به خرید کاالیی دیگر همراه این کاال وجود دارد. 
مردم در بازار این کاال بسیار مســتاصل شده اند و هر روز 
اخباری مبنی بر تشکیل صف های طوالنی به خصوص در 
شهرستان ها برای خرید روغن منتشر می شود. مشکالت 
تامین مواداولیه و زمزمه های حذف ارز ترجیحی واردات 
روغن خام موجب کمبود و گرانی انواع روغن نباتی، به ویژه 
در بازار برندهای مشهور، به خصوص حلب روغن جامد ۴.۵ 

و ۱۷ کیلوگرمی شده است. 
به هر حال علت های بسیاری برای نبود و یا کمبود روغن 

در بازار عنوان شده است. برخی از فعاالن بازار دلیل آن را 
زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی 
عنوان می کنند. سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران در خصوص وضعیت بــازار روغن و دلیل کمبود آن 
تصریح کرد: از وقتی گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاال های 
اساسی حذف می شود احتکار شروع شد. این مقام مسئول 
بیان کرد: حدود ۲ ماه اســت که بحث حــذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی کاالهای اساسی از جمله روغن در کمیسیون تلفیق 
مجلس مطرح است و این ســبب افزایش تقاضای خرید 
روغن به خصوص در بخش صنعت شده است. عامل گرانی 
روغن مجلسی ها هستند. از سوی دیگر برخی فعاالن بازار 
بر این باورند که نبود مواد اولیه مانند واردات روغن خام را 

دلیل گرانی عنوان کرده اند. 
اما طی ماه های اخیر موضوعاتی نظیر تغییر نرخ ارز بارها 

از زبان برخی افراد در جامعه مطرح شده و همین امر منجر 
به افزایش تقاضا در بازار روغن نباتی شده است. بنا بر این 
گزارش قرار نیست تا پایان ســال ارز روغن تغییر کند و 
همچنین سال آینده نیز تصور می کنیم که ارز آن تغییری 
نخواهد کرد اما زمزمه های تغییر ارز باعث شــده تقاضای 
خرید روغن در بازار افزایش یابد به طوری که بر اساس آمار 
موجود تقاضای روغن نباتی در فروشــگاه های زنجیره ای 

طی هفته گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است.
در این گزارش همچنین آمده اســت که افزایش تقاضا و 
مشــکالت ارزی دو آفت مهم بازار روغن نباتی است و با 
توجه به تولید و توزیع ۱۷۷ هزار تن انواع روغن نباتی توسط 
کارخانجات طی دی ماه سال جاری همچنان کمبود روغن 
در برخی استان ها و شهرستان ها به ویژه استان های مرزی 
به گوش می رسد که با برنامه ریزی های انجام شده به زودی 
رفع می شود و هیچ کمبودی در تأمین روغن مایع وجود 
ندارد. این اخبار در حالی به گوش می رســد که بر اساس 
آمار موجود این رقم تولید روغن نباتی نســبت به دی ماه 
سال قبل افزایش داشته است و کارخانجات روغن نباتی 
برنامه ریزی الزم برای تولید همین میزان روغن در بهمن و 
اسفند را در دستور کار قرار داده اند و از هفته آینده مشکلی 
در تأمین روغن مایع خانوار نخواهیم داشت و مشکل روغن 

نیمه جامد نیز به زودی مرتفع خواهد شد.

اقالم اساسی یکی پس از دیگری از سبد خانوار حذف می شوند

عرضه قطره چکانی روغن
تولید روغن متوقف می شود؟

کاهش عرضه روغن در بازار 
سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپر مارکت ها

وضعیت در بازار روغن خوراکی به همان شکل قبل ادامه دارد. کاال به وفور در بازار وجود ندارد و اینطور نیست که هر برند و هر قیمتی که در گذشته وجود داشت در شرایط فعلی نیز وجود داشته باشد و مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند. متاسفانه 
برخی از کارخانجات تولیدی به هزاران دلیل تولید کمی دارند و اگر هم تولید باال است عرضه نمی کنند و عرضه روغن خوراکی بسیار محدود شده است. 

در فروشگاهها و سوپرمارکت ها نیز مانند قبل تنوع روغن خوراکی وجود ندارد و افزایش قیمت هم این کاال دارد. برخی از فروشگاه ها نیز به اجبار برای فروش کاالیی در کنار روغن خوراکی اقدام کرده اند که در شرایط فعلی این اقدام تشدید شده است. 
امروز کاهش تولید داخلی به گرانی کاالها منجر شده است. اکثر کارخانه ها جنس تولید نمی کنند، بنابراین کاال گران شده است. برای مثال مدت ها کره در بازار توزیع نمی شد و در حال حاضر نیز این کاال به مقدار خیلی کم و با قیمت باالتر عرضه می شود.

به هر ترتیب کاالی تولیدی به بازار عرضه نمی شود و همین موضوع باعث شده که فروشندگان کاال ها را با قیمت باال تر عرضه کنند. البته بیش از ۹۸ درصد سوپرمارکت ها قیمت های مصوب را رعایت می کنند اما ممکن است موارد تخلفی نیز وجود داشته باشد 
که امکان نظارت بر آنها وجود دارد. افزایش قیمت ها ممکن است بر توان خرید مردم تاثیر منفی داشته باشد اما بین گرانی و گرانفروشی تفاوت زیادی وجود دارد و همانگونه که اقتصاددانان نیز تاکید دارند افزایش قیمت ناشی از باالرفتن هزینه های تولید به 
معنای گرانی و گران فروشی نیست. سوپرمارکت ها با افزودن حاشیه سود معقول و قانونی کاالی خود را عرضه می کنند و اغلب کاالها نیز قیمت حک شده دارند بنابراین مردم باید اطمینان داشته باشند که افزایش قیمت برخی کاالها مربوط به فروشندگان 

نیست. در مورد کاالهایی نیز که قیمت حک شده ندارند برچسب قیمتی وجود داشته و الزام به درج قیمت فروش وجود دارد و اغلب فروشگا ه ها نیز این موضوع را رعایت می کنند.
 کاالهایی نیز که برچسب قیمت ندارند فاکتور فروش دارند و مشتری می تواند فاکتور فروش را از فروشنده دریافت کند و قانون نیز بر این موضوع صراحت دارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان اینکه 
دولت در جریان تعییــن دســتمزد ۱۴۰۰ باید به 
کمک بیاید و هوای کارگر و کارفرما را داشــته باشد، 
گفت:کارگران بارها اعالم کرده اند که به دنبال افزایش 
حقوق نیستند و تنها خواسته آنها ثبات قیمتها و تعادل 
در بازار است. علی اصالنی با تاکید بر لزوم تعیین هرچه 
سریع تر رقم سبد معیشت کارگران اظهار کرد: امسال 
به دلیل اتفاقاتی که در جریان تعیین دستمزد رخ داد 
و مزد کارگران دو مرحله ای تعیین شد، به نمایندگان 
کارگری این قول و وعده را دادند که جلسات شورای 
عالی کار برای تعیین دســتمزد ۱۴۰۰ زودتر برگزار 
شود و تا پایان سال به نتیجه می رسد ولی متاسفانه 
این وعده ها باز هم نادیده گرفته و جلسات از قرار معلوم 

به آخر سال موکول شده است.
وی ادامه داد: در کمیته دســتمزد هم امسال مثل 
ســالهای قبل گروه کارفرمایی بحث مزد منطقه ای 
را مطرح کردند که با مخالفــت نمایندگان کارگری 
و تاکید معــاون روابط کار مبنی بر لــزوم انجام کار 
کارشناسی و پژوهشی از دســتور کار خارج شد ولی 
مجددا مباحث عجیب و غریب دیگری در جلســات 
مطرح می شود که به نظر می رسد تعیین رقم سبد 
معیشت کارگران به ســمت و سوی دیگری کشیده 
خواهد شد. اصالنی تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی 
به عنوان مرجع رسمی اعالم آمار خط فقر و معیشت 
را ۱۰ میلیون تومان اعالم کرده جای سوال است که 
چگونه هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران مثل سال 
قبل و کمتر اعالم می شــود در حالی که اگر قیمت 
مرغ و گوشت و برنج را نه با سال گذشته بلکه با شش 
ماهه اول و دوم سال مقایسه کنیم تفاوت قیمتها به 
طور مشهودی خود را نشــان می دهد. عضو کانون 

عالی شوراهای اسالمی کار افزود:در حال حاضر آن 
چیزی که از قیمت کاالها در جامعه لمس می کنیم 
با ارقام و اعدادی که اعالم می شود، همخوانی ندارد 
لذا دســتکاری در اعداد و ارقام هزینه سبد معیشت 
کارگران ظلم و اجحاف به جامعه زحمتش کارگری 

و مصداق آخرت فروشی است.
وی ادامــه داد: برخی از نماینــدگان مجلس تاکید 
داشتند که حقوق ســال آینده کارگران نباید کمتر 
از ۴۰ درصد باشد ولی هنگام بررسی الیحه بودجه،  
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان را پذیرفتند لذا 
این تناقض گویی ها جامعه کارگری را آزار می دهد.
اصالنی با بیان اینکه دولت در جریان تعیین دستمزد 
۱۴۰۰ باید به کمک بیاید و هــوای کارگر و کارفرما 
را داشته باشد، اظهار کرد: اگر دولت به میدان نیاید 
کارفرمایان به تنهایی توان پرداخت دستمزد را با این 
وضع تورم ندارند. کارگران بارها اعالم کرده اند که به 
دنبال افزایش حقوق نیستند بلکه انتظار دارند قیمتها 

و بازار از ثبات و تعادل برخوردار شوند.
این مقام مسئول کارگری با انتقاد از ترکیب اعضای 
شــورای عالی کار گفت: علیرغم آنکــه در چند ماه 
گذشته از مجلس خواستیم تا به موضوع تغییر ترکیب 
شــورای عالی کار ورود کند و حتی زمان کافی برای 
تصویب مصوبه ای در این خصوص وجود داشت ولی 
متاسفانه مجلس به آن ورود نکرد و لذا دستمزد سال 
۱۴۰۰ همچنان با ترکیب نابرابر دولتیـ  کارفرمایی و 
کارگری دنبال خواهد شد.به گفته عضو کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار، برای واقعی شدن دستمزد 
کارگران مجلس باید در خصوص اصالح ماده ۴۱ قانون 
 کار و به ویژه ترکیب اعضای شورای عالی کار هرچه 

سریع تر اقدام کند.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام از توزیع گوشت 
منجمد از ابتدای اسفند خبرداد و اعالم کرد که شرکت 
پشــتیبانی امور دام آمادگی کامل در توزیع مرغ و تخم 
مرغ شب عید را دارد. محمدرضا طالیی با بیان اینکه  از 
ابتدای سال تاکنون سه میلیون تن نهاده وارد کشور شده 
اســت، گفت:چهار ماهه اول سال به دلیل محدودیت ها 
ارزی به شرکت پشتیبانی امور دام داده نشد و تاکنون یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون  ارزش یورویی ارزی بوده که برای 
واردات سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاال در اختیار شرکت 
پشتیبانی امور دام قرار گرفته است. وی ادامه داد: شرکت 
پشتیبانی امور دام سالجاری برای تنظیم بازار۵۳۰۰ تن 
گوشت از دامداران و ۴۹هزارتن مرغ از مرغداری هایی که 
قیمت آنها در بازار زیر قیمت مصوب آمده بود خریداری 
شده است. همچنین از طرفی ۲۷ هزار تن گوشت قرمز و 
۷۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد در بازار توزیع شد که این 

توزیع ها از محل  ذخایر شرکت  انجام شده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: گفته می 
شود شرکت پشتیبانی امور دام محصوالت تولیدکنندگان 
را ارزان خریداری می کند در صورتی که این شــرکت 
هیچ نقشــی در تعیین قیمت ندارد ک قیمت ها توسط 
سازمان حمایت تعیین می شــود.طالیی تصریح کرد: 
در سال۱۳۹۹، ۱۳۹۸میلیاردتومان مطالبات را وصول 
کردیم  و هیــچ مطالباتی در حال حاضــر وجود ندارد. 

همچنین امسال رفع تعهد ارزی کمتر از ۸درصد است 
که معادل ۹۲ درصد ارز دریافت شده کاال وارد کشور شده 
است. باقی آن نیز یا در حال واردات و یا در کشتی است. 
وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در تامین نهاده های دام 
تا پایان سال نخواهیم داشت، گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام هیچ دموراژی نداشته و به تمام تعهدات خود  در قبال 

فروشندگان عمل کرده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه گفت: در 
ابتدای سال اعالم کردیم که ثبت سفارش جو کاهش پیدا 
کرده است و جویی که در بازار است از دخایر شرکت بوده و 
در ۳ روز گذشته نیز ۲۰۰هزارتن جو در بازارگاه عرضه شده 
است. تالش می کنیم ذخایر را با  واردات افزایش دهیم و 
هیچ نگرانی از این بابت نیســت. همچنین جوی تولید 
داخل نیز از  اواخر فروردین وارد بازار خواهد شد.وی با بیان 
اینکه سه کشتی جو  حدود ۲۰۰هزارتن  جو در  روزهای 
آینده وارد کشور می شود، اظهار کرد: نیاز روزانه کشور 
به جو در روزهای پایانی سال افزایش می یابد و به ۵۵۰ 
هزارتن می رسد و دخایر ما نیز حدود۶۰۰ تا ۷۰۰هزارتن 
است. وی همچنین اضافه کرد: آمادگی کامل برای توزیع 
مرغ و تخم مرغ  در شب عید را داریم و ذخایر را نیز آماده 
کرده ایم. طالیی در پایان گفت: فعال تمام برنامه ریزی ها 
براساس تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است و روند تجاری نیز 

براساس همین ارز صورت می گیرد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باطری و خدمات برق 
تخصصی خودرو گفت:برخی افراد روی باتری های ماشین 
داخلی برچسب فرانسوی می زنند و آن را با قیمت چند برابری 
می فروشــند. تقی علی اکبری رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروشندگان باطری و خدمات برق تخصصی خودرو  در گفت 
و گو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در گذشته نیاز بود که ۷۰ 
درصد نیاز داخل در زمینه باطری، از طریق واردات تامین 
شود و اکنون توانسته ایم این کاال را در داخل تولید کنیم و 

دیگر نیاز به باتری ماشین وارداتی نداریم.
او تشریح کرد: اکنون باتری هایی که در داخل کشور تولید می 
شوند دارای کیفیت باالیی هستند و می توان گفت کیفیت 
باطری های داخلی حتی از نمونه های وارداتی هم بهتر است 

و در مواردی مشاهده می شود که برخی افراد روی باتری های 
داخلی برچسب فرانسوی می زنند و آن را به اسم این کشور و 
با قیمت چند برابری می فروشند.رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروشندگان باطری و خدمات برق تخصصی خودرو با تاکید 
بر کیفیت باالی باتری های داخلی در برابر باتری های وارداتی، 
ادامه داد:برخی افراد باتری ماشین ۸۰۰ هزار تومانی ایرانی 
را با زدن برچسب فرانسوی به قیمت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان فروخته می فروشند، در حالی که این کاال کامال ایرانی 
است. علی اکبری تشریح کرد: باتری هایی که در داخل تولید 
می شود گارانتی دارند و هیچ مشکلی در آنها وجود ندارد. هم 
می توانیم نیاز داخل را تامین کنیم و عالوه بر این بسیاری از 
سازندگان باتری خودرو را به افغانستان و عراق صادر می کنند 

و قیمت بسیار مناسبی دارد.

فروش باتری ماشین ایرانی با برچسب فرانسوی

کارگران دنبال افزایش حقوق نیستند

توزیع گوشت منجمد از اول اسفند

آمادگی توزیع مرغ و تخم مرغ شب عید

۳۴۰۰ وام ۵۰ میلیونی برای نوسازی تاکسی های فرسوده
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تاكسی های اينترنتی حق توزيع دارو ندارد
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت ســازمان غذا و دارو گفت: فعالیت 
اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است.حیدر 
محمدی گفت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر 
مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو، 
تخلف محرز و آشکار اســت. این تخلف باعث می شــود که داروی اشتباه یا 
غیرمجاز یا دارویی بدون نظارت مسئول فنی به دست مردم برسد.وی ادامه داد: 
توزیع دارو بدون نظارت مسئول فنی باعث می شود، دارویی به دست مردم برسد 
که به هیچ وجه از شرایط نگهداری آن آگاهی نداریم و معلوم نیست این دارو در 
چه شرایط دمایی یا نوری نگهداری شده است.محمدی در پاسخ به پرسش که 
چرا با وجود این تخلف آشکار هنوز اسنپ و مراکز مشابه در حوزه توزیع دارو 
فعالیت می کنند، گفت: سازمان غذا و دارو شکایت و این موسسه متخلف را به 
دستگاه قضایی معرفی کرده است. البته رسیدگی به این شکایت مدتی طول 
می کشد.وی ادامه داد: ســازمان غذا و دارو تاکنون به هیچ موسسه ای و هیچ 
سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه 
فعالیت در این زمینه غیر قانونی است. مگر اینکه یک داروخانه بخواهد مجوز 
توزیع اینترنتی دارو بگیرد. تاکنون حتی به هیچ داروخانه ای مجوز توزیع دارو 
داده نشده است. البته برای توزیع مکمل چنین مجوزی به برخی داروخانه ها 
داده شده اما در حوزه دارو هنوز قانونگذار و سازمان غذا و دارو به عنوان مجری 
قانون نمی پذیرد که دارو به صورت اینترنتی توزیع شــود.مدیرکل نظارت بر 
دارو سازمان غذا و دارو گفت: اگر دارو از زنجیره قانونی یعنی از شبکه دارویی 
و داروخانه های کشور خارج شود، داروی قاچاق محسوب می شود. توزیع دارو 
خارج از شبکه داروخانه های کشور غیر قانونی است و هیچ مجوزی تاکنون برای 

توزیع دارو خارج از سیستم رسمی داروخانه ای داده نشده است.

نمايش ضعيف صندوق های جسورانه در بورس
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه پس از خودداری بانک ها از مشارکت 
در پروژه های دانش بنیان و با هدف تامین مالی برای شــرکت های دانش 
پایه در بازار ســهام ایران پایه گذاری شدند.فارغ از اینکه این صندوق ها به 
اهداف خود رسیده اند یا خیر، باید توجه داشت که تامین مالی پروژه هایی 
از این دست به طور اصولی در تمام جهان از طریق بازار سهام انجام می شود 
و بانک ها عموما عالقه ای برای ورود به این بخش از خود نشان نمی دهند. 
از همین رو کارشناســان از ایجاد این صندوق ها در بورس تهران استقبال 
کرده اند اما با توجه به مشکالتی که بازار ســرمایه در ایران دارد می توان 
گفت که این ساختار در شرایطی برای بورس در نظر گرفته شده که در کل 
کوچک ترین ریسکی، سهامداران را از سرمایه گذاری منصرف می کند، چه 
برسد به سرمایه گذاری در بخشی که حتی در توسعه یافته ترین کشورها نیز 
احتمال شکست آن ۹برابر پیروزی اش است!البته برخی تحلیلگران معتقدند 
به محض ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سهام تهران، می توان شاهد 
پاگرفتن این صندوق ها نیز بود، چراکه زمینه برای فعالیت آنها بیش از پیش 
فراهم خواهد شد. البته شرط اصلی این امر نیز عملکرد شفاف این شرکت ها 
در ارائه و انتشار داده ها به سهامداران و فعاالن بازار سرمایه است، چراکه این 
شرکت ها با توجه به ذات پرریسکی که دارند باید تمام تالش خود را به کار 
گیرند تا هرقدر که ممکن است ریســک های جانبی سرمایه گذاری را کم 

کنند که سرمایه گذار برای ورود به این حوزه ترغیب شود.

صندوق جسورانه چیست؟
صنــدوق جســورانه یــا Venture Capital Fund، نوعی صندوق 
سرمایه گذاری مشترک است که پول را از سرمایه گذارانی که قصد مشارکت 
دارند، گردآوری و مبالغ مورد نظر را در کســب وکارهای نوپای کوچک و 
متوسط که ظرفیت رشد باالیی دارند، ســرمایه گذاری می کند. در واقع 
این صندوق ها، نوعی سبد دارایی تشــکیل می دهند. از آنجایی که تأمین 
مالی یک استارت آپ، هزینه بر اســت و اشخاص حقیقی قادر به مشارکت 
حداکثری نیستند، معموال ســرمایه گذاران خطرپذیر را اشخاص حقوقی 
تشــکیل می دهند. این اشخاص حقوقی شامل شــرکت  یا صندوق هایی 
هستند که سرمایه خود را از افراد و نهادهای بانکی، بیمه ای، بازنشستگی و... 
تأمین کرده اند.نام این صندوق، تعیین کننده مشتری های خاص آن است؛ 
افراد جسور و خطرپذیر! مشتری اصلی صندوق های جسورانه سرمایه داران 
شــخصی، صندوق های بازنشستگی، شــرکت های بیمه و نهادهای مالی 
هستند. از آنجایی که میزان ریسک پذیری این صندوق ها بسیار باالست، 
بعضی از صندوق ها برای ورود افراد حقیقی به این بازار، حداقل ســرمایه 
مشخص می کنند. برای سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه، مشابه 
اغلب صندوق های ســرمایه گذاری باید از طریق دفاتر مــورد تایید این 
صندوق ها یا وب ســایت رسمی صندوق اقدام شــود. برخی صندوق های 
جسورانه به صورت ETF یا قابل معامله در بازار بورس فعالیت می کنند؛ 
یعنی برای سرمایه گذاری در این صندوق ها باید پس از اخذ کد معامالتی 
حتما از طریق یک کارگزاری واحد سرمایه گذاری آن صندوق را تهیه کنید.

صندوق ها فعالیت چشمگیری ندارند
فردیــن آقابزرگی، کارشــناس بازار ســرمایه با اشــاره به دلیــل ایجاد 
صندوق های جســورانه به صمت گفت: صندوق های جســورانه در واقع 
با هدف تامین مالی برای شــرکت های دانش بنیان و طــرح و پروژه های 
علمــی از محل بازار ســهام ایجــاد شــده اند.وی در ادامه افــزود: البته 
همانطور که می دانیم ریســک موفقیت استارت آپ ها کال پایین و طبیعتا 
 احتمال بازدهی باالی ســرمایه گذاری در این زمینه هم بســیار کمتر از 

حوزه های دیگر است.

هم سود زیاد و هم ریسک باال
این کارشناس بازار ســهام با اشاره به سود باالی ســرمایه گذاری در این 
بخش ها، عنــوان کرد: البته منفعت و ســود ســرمایه گذاری های موفق 
در این زمینه هم به همان نســبت که ریســک باالیی دارد، بیش از سایر 
حوزه هاســت. به عنوان مثال، پروژه های مطالعاتی دارویی و پزشکی یکی 
از حوزه هایی اســت که این شرکت ها موفقیت های بســیار خوب و طبعا 
سرمایه گذاران نیز بازدهی خوبی داشــته اند.آقابزرگی با ضعیف دانستن 
بدنه فعالیتی این بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین در بورس تهران، بیان 
کرد: اما در کشور ما این صندوق ها و شرکت ها بسیار نوپا و نحیف هستند. 
سطح سرمایه گذاری و فعالیت در این بخش ها بسیار کمتر از کشورهایی 
است که در زمینه شــرکت های دانش بنیان فعال هستند. اما در هر حال 
می توان گفت کورسوی امیدی برای اشخاصی است که در این زمینه کار 
می کنند و نیاز به جذب سرمایه دارند.این کارشناس و فعال بازار سهام در 
پایان ضمن اشاره به در دست اجرا بودن برخی صندوق های مشابه دیگر، 
خاطرنشان کرد: البته پروژه هایی مانند صندوق های زمین و ساختمان در 
دست بررسی و مطالعه هستند که در صورت پیاده سازی احتماال نمونه های 
 موفقی خواهند بود اما تا به اینجا فعالیت ایــن صندوق ها در حدی نبوده 

که بتوان به آن اشاره کرد.

اخبار

ناظمی: هیچ وزارتخانه ای صالحیت مسدودسازی استارتاپ ها را ندارد
رییس سازمان فناوری اطالعات بعد از شکایت وزارت بهداشت از اسنپ دکتر گفت: اگر وزارت بهداشت قصد دارد تا از توزیع داروی تقلبی جلوگیری کند، باید به جای درخواست فیلترینگ 

آن ها سریع تر آیین نامه فعالیت این نوع از شرکت ها را تدوین کند. او در این باره با اشاره به مثالی توضیح می دهد: »زمانی که تکنولوژی نو وارد می شود، سوال جدی از حکمرانی این است 
که چه بازیگری باید متولی توسعه یا وکیل مدافع در نظام حکمرانی سابق این امر نو شود؟ متاسفانه در ایران ما این بازی را به بازیگران سنتی سپردیم. برای مثال تصور کنید اگر هنگام ورود 

خودرو به بازار ما تنظیم گیری را به بازیگران قدیمی این حوزه یعنی گاریچی ها می دادیم؛ احتماال در حال حاضر هم سوار گاری می شدیم.«

ســهامداران در حالی ناامید 
از پایــداری رشــد در بازار 
ســرمایه، دِر تاالر شیشه ای 
را از پاشــنه درآورده اند که 
در پنجمین روز هفته، شاهد 
سقوط شاخص بودیم. چنانکه هرچند اندک سهامداران 
باقیمانده در بازار، خوشحال از رشد اندک بورس و به 
امید بازگشت بازار چشم به راه حمایت دولت هستند؛ 
اما روز چهارشــنبه دوباره با عقب نشــینی 32 هزار 

واحدی شاخص در دل سهامداران رخت می شویند.
یکبار دیگر کانال یک میلیون و دویست هزار از دست 
رفت و بی اعتمادی برای سهامداران خرد موج می زند. 
رفتار مشابه، مانند اصالح پیشــین خروج پول است. 
باید دید با وجود ابهامات بســیاری که در بازار حاکم 
اســت و این موج نااطمینانی، بازار چه روندی را طی 

خواهد کرد.
در معامالت روز چهارشنبه ارزش صف های فروش 8۹ 
درصد افزایش یافت و هزار و 305 میلیارد تومان شد. 
در معامالت چهار شنبه بورس پایتخت شاخص کل با 

افت 32 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 173 هزار 
واحد رسید، شاخص هم وزن نیز 4 هزار و 402 واحد 

نزول کرد و در سطح 423 هزار واحدی ایستاد.

رشد ارزش صف های فروش
در پایان معامالت 187 نماد صف فروش داشــتند و 
تعداد نمادهای صف خرید 65 بــود. همچنین امروز 
ارزش صف های خرید نسبت به روز سه شنبه 2۹ درصد 
کاهش یافت و به رقم 850 میلیارد تومان رسید. ارزش 
صف های فروش نیز 8۹ درصد افزایش یافت و هزار و 

305 میلیارد تومان شد.
در این میان، امــا میزان ابهامــات و نااطمینانی ها در 
حوزه سیاست به باالترین حد خود در هفته های اخیر 
رسیده اند و همچون همیشه، هوشمندی خودانگیخته 
در بازار های مالی، این وضعیت را پیشــاپیش در خود 

بازتاب داده است.
مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه بودجه را رد کرد و 
به این ترتیب، احتماالً دولت ناچار خواهد شد برای سال 
1400، بودجه چند دوازدهم داشته باشد. این، اما بدان 
معنی خواهد بود که خرج و دخل بودجه در سال آینده، 
دست کم دوپاره خواهد شد و به این ترتیب، نااطمینانی 
از نرخ ارز در بازار ها در سالی که یک انتخابات ریاست 

جمهوری پرحاشیه را هم در خود جای داده، نامشخص 
خواهد بود.

از آن سو در حالی که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
مدعی شــده فاصله ایران با گریز هســته ای به »چند 
هفته« کاهش پیدا کرده است، محمد جواد ظریف، وزیر 
 CNN امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی
در آمریکا، توپ مذاکرات هسته ای را در زمین اروپایی ها 

انداخته و به طور مشخص خواستار آن شده که »جوزپ 
بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، »صحنه 
گردانی« مذاکرات هســته ای را بر عهده بگیرد. به این 
ترتیب، ایران در 4 سال گذشته، هیچ گاه این اندازه از 
مذاکرات هسته ای دور و همزمان به آن نزدیک نبوده 
است. این در حالی است که نمی توان تصور کرد که بازار 

سرمایه، این رخداد های سیاسی را بازتاب ندهد.

اکوسیســتم استارتاپی در 
سال اخیر و در بحران کرونا 
در ســکوت عجیبی به سر 
می برد. به گزارش کســب 
و کار نیــوز، در میانه این 
سکوت، شرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر شناسا 
به همراه شــتابدهنده های »تریگ آپ« و »بانا« 
و شــرکت »لینکپ« بر آن شــده اند تا جریانی با 
عنوان »تریــپ کمپ« را اســتارت بزنند. »تریپ 
 کمــپ 1«، اولیــن دوره از این سلســله کمپ ها

 محســوب می شــود که در حوزه اینترنت اشیا و 
با همکاری اســتارتاپ لینکپ به عنــوان یکی از 
پیشــگامان عرصه اینترنت اشــیا در کشور و یکی 
از بنیانگــذاران لینک نت، اولین شــبکه عمومی 
اینترنت اشــیای ایــران، بانــا به هنــوان اولین 
شــتابدهنده اســتعداد ایران و با حمایت شرکت 
سرمایه گذاری خطرپذیر شناسا، هلدینگ فناپ، 
 شرکت فناپ تلکام و شرکت فناپ زیرساخت برگزار 

می شود.

تالش می کنیم اکوسیستم IoT را در کنار هم 
شکل بدهیم

مدیرعامل شناسا در نشست خبری که به همین بهانه برگزار 
شد، گفت: شناسا به حوزه اینترنت اشیا عالقه مند بوده، هست 
و خواهد بود و ما از فرصت هایی که در این زمینه شکل گرفته 
است، استقبال می کنیم. مجموعه لینکپ که حلقه محوری 
ما در اینترنت اشیا بوده، در شتابدهنده تریگ آپ جذب شد و 
مراحل رشد خود را با موفقیت طی و مدل های کسب و کاری 
را تبیین کرد و در ادامه راه با سرمایه گذاری تکمیلی شناسا به 
یک کسب و کار نسبتا بالغ تبدیل شد و پروژه های متعددی 
را انجام داد. اما دستاوردهایشان هم سنگ رویاهای ارزشمند 
این مجموعه نبود و طبیعتا چشــم اندازهــای بزرگ تری 
مدنظر بود. لذا ما به عنوان یک سرمایه گذار خطرپذیر و البته 
هوشمند در کنار این مجموعه مسیر خودمان را ادامه دادیم 
و سعی کردیم زمینه هایی برای توسعه بازار این مجموعه از 
باب تاثیر اجتماعی و مثمر ثمر بودن در ساخت جامعه آینده 
را فراهم کنیم.حامد ســاجدی ادامه داد: در همین راستا با 
همکاری مجموعه »فناپ تلکام« و با ایده های فناورانه و آینده 
نگری »لینکپ« و مشارکت »شناسا«، کنسرسیوم »لینک 
نت« شکل گرفت که در روزهای گذشته از آن رونمایی شد. 
در کنار این کنسرسیوم ســه گانه، توانستیم توافقنامه ای 

با ســازمان فناوری اطالعات برای توسعه کاربری لینکپ و 
استارتاپ ها و کسب و کارهای خرد و کالنی که می توانند از 
این سرویس استفاده کنند، داشته باشیم تا ابن مجموعه ها 
از حمایت حکومتی برخوردار باشند. کمپ استارتاپی حوزه 
اینترنت اشیا )Internet of Things | IoT( با محوریت 
شتابدهنده تریگ آپ، شــتابدهنده بانا و مجموعه لینکپ 
استارت خورده و امیدواریم این مسیر کمک کند که ما جریان 
ساز باشیم. آینده درخشانی که در حوزه IoT تخمین می 
زنیم صرفا با یک یا دو مجموعه محقق نمی شود. ما تالش می 
کنیم اکوسیستم IoT را در کنار هم شکل بدهیم و مفهوم هم 
افزایی و سینرژی محقق شود. قطعا گام هایی که تاکنون طی 
شده و مسیری که در آینده طی خواهیم کرد بدون مشارکت 

تک تک بازیگران و ذی نفعان محقق نمی شود.

برگزاری تریگ کمپ ۱ در دو بخش حضوری و 
آنالین

معاون رشــد و شتابدهی شــرکت شناســا و مدیرعامل 
شتابدهنده تریگ آپ در ادامه این نشست گفت: بنای ما 
از ابتدا این بوده که رویدادهای تخصصی برگزار کنیم که 
به تیم هایی منجر شود که پلن رشــد آنها از رویداد شروع 
شده، شرکت شوند و رشدشــان را آغاز کنند. رویدادهای 

گیم تریپ آپ، فین تک تریگ آپ و رشدآفرینی را برگزار 
کردیم که خروجی های موفقی داشــتند. بیزینس هایی 
که در حال حاضر شکل گرفته اند و از تیم به شرکت تبدیل 
شده اند و برخی در بازار بین المللی حضور دارند و صادرات 
انجام می دهند. عارضه یابی رویدادهای گذشته نشان می 
دهد تیم هایی که در این رویداد شکل می گیرند نیاز به دو 
نوع مهارت نرم و فنی و ســخت دارند. ازآنجا که ما دوست 
 داریم هر کاری را بــا متخصصان و افــراد توانمند آن در 
اکوسیستم انجام دهیم، در مهارت های نرم از شتابدهنده بانا 
خواستیم در کنار ما باشند و در این کمپ دوستان آموزش 
هایی ببینند و بعد از غربالگــری اولیه وارد تیم های کاری 
خود شوند. از ســمت دیگر در مورد مهارت های سخت و 
فنی از شرکت لینکپ کمک خواستیم. همه اینها بهانه ای 
شد تا این رویداد با مشــارکت بانا و لینکپ و حمایت ویژه 
شناسا برگزار شود.ســید حمید رضا علوی ادامه داد: این 
رویداد در کافه ســینرژی در دو بخش آنالین و حضوری 
برگزار خواهد شد. مدت ثبت نام این رویداد از هم اکنون تا 
6 اسفند است و بعد از آن فرایند اجرایی آغاز می شود و به 
مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. مجموعه های فناپ تلکام، 
 فناپ و فناپ زیرساخت و هلدینگ نســیم سالمت، ما را

 در این راه کمک می کنند.

صف های فروش در روز سقوط بورس 89 درصد رشد كرد

هیجان فروش در  بورس
دژپسند: شاخص بورس تحت مديريت ما نيست

دومين ركورد نزولی بورس در سال 99 با رسيدن شاخص به ارتفاع يك ميليون و 173 هزار واحدی رخ داد

مدير شتابدهنده تريگ آپ اعالم كرد

ششم اسفند، آخرین مهلت ثبت نام در تریگ کمپ ۱

کلکسیون  خطاها در سیاست گذاری
پیمان مولوی، اقتصاددان

بافت بازیگران بازار سرمایه ایران در سال ۹۹ نسبت به سال های قبل تغییر کرده است. به همین دلیل رفتار حرکتی آنها قابل مقایسه با سال های قبل نیست. در سال ۹۹ شاهد ورود حجم زیادی از افراد حقیقی به بازار سرمایه 
بودیم که با رویکردهای متفاوتی وارد بازار شدند. یکی موتورسیکلت خود را فروخت، یکی اجاره خانه خود را آورد، یکی برای خرید خانه وام گرفته بود و بخشی از آن را وارد بازار سرمایه کرد و همه این موارد ناشی از خطای تکرار 
است. ازآنجا که اکثر این افراد در حوزه سرمایه گذاری در بورس آشنا نبودند، فکر می کردند تا ابد رشدهای عجیب و غریب تیر و مرداد ادامه داشته باشد. به همین دلیل ریسک های زیادی کردند و این ریسک ها بدون شناخت از 
محیط بازار سرمایه و به طور کلی محیط اقتصاد ایران بود. بسیاری از این افراد اگر بخواهند در حوزه های کوچک تر خرید و فروشی انجام بدهند پرس و جوی زیادی می کنند، اما به واسطه تبلیغات دولت به راحتی پول خود را وارد 
این بازار کردند. گرچه این بزرگ ترین اشتباه سیاستگذار بود. دعوت از مردم برای ورود به بورس و بیان حمایت از آن، گناهی نابخشودنی بود زیرا ناخودآگاه بورس را برای مقاصدی که در کوتاه مدت می خواست از آن استفاده کند 

بدون ریسک جلوه داد. بنابراین این ایراد کامال وارد است. 
گرچه واقعیت این است که دولت ها هر جایی از دنیا چیزی را اعالم کنند بسیاری از افراد اعتماد می کنند؛ اما در ایران بعد از ایجاد اعتماد، با جهش های ناگهانی و ریزش یکباره شاخص بورس، این اعتماد کامال سلب شد. از زمانی 
که بازارها به سمت نزول حرکت کردند شیبی مالیم را به سمت باال داشتیم. بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همه منتظرند که ببینند چه اتفاقی می افتد. یک سری از افراد می گویند ما پیروز شدیم و تحریم ها روی ما 

فشار نیاورده است.  این در حالی است که بخش بزرگ تر همچون مردم و کسب و کارها تحت فشارند.
موضوع بعدی این است که جنس رشد و نزول در بازار سرمایه متفاوت است. جنس نزول این است که سهامدار شــاهد است که بین دولت و مجلس بر سر بودجه کشور تضادی حکمفرماست، او شاهد است که تورم وجود دارد و 
نقدینگی تولید می شود. او با چشم خود می بیند که تحریم ها پابرجاست و درآمدهای ارزی ممکن است سال آینده نباشد، او می بیند که ریسک انتخابات 1400 وجود دارد، او می بیند که صادرات غیرنفتی نسبت به دوره های 
مشابه قبل دچار مشکل شده و... و همه این ریسک ها را احصا می کند. بنابراین ریسک های انباشته او را مجاب می کند که سریع تر بتواند از این بازار خارج شود. این روند ادامه دار خواهد بود،  حقوقی ها به صورت گردشی که پول 

وارد یک سری از سهام ها می شود خرید می کنند و حقیقی ها سعی می کنند خارج شوند، این مدل همان مدل مهر و آبان است که در حال تکرار در دی و بهمن ماه است. 
زمانی می توانیم به رشد پایدار بازار سرمایه امیدوار باشیم که خبر خوبی در مورد رشد اقتصادی، برداشته شــدن تحریم ها و خبرهای خوبی در مورد اینکه تضادهای سیاسی کمتر شود، بشنویم و این موارد تا 6 ماه آینده امکان 

پذیر نیست و اتفاقا رو به افزایش است. 
روز گذشته کلیات بودجه 1400 در مجلس رد شد. این کار فضای تعلیق را در اقتصاد تعلیق اندر تعلیق می کند، چشم انداز را کامال کور می کند و باعث می شود افراد محافظه کارتر شوند و تاثیر آن را در بازارهای مختلف خواهیم 
دید. تاثیر رد کلیات بودجه در بازار بورس با خروج خود را نشان می دهد، در بازار دالر و طال خود را با خرید نشان می دهد. در بازار بورس این تاثیر به این شکل است که مدیرعامل شرکت های حقوقی به دنبال بازده هستند و سعی 

می کنند ریسک های خود را به حداقل برسانند. به همین دلیل صحبت از رد بودجه، فشار روانی زیادی را بر اقشار حقیقی وارد می کند و آنها هم این ریسک را درک می کنند و کامال به آن واکنش نشان می دهند. 
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صدور دســتورالعملی برای نظارت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی بر انتشــار آگهی در فضای مجازی، نگرانی هایی را 
در میان فعاالن ایــن حوزه ایجاد کرده اســت. دبیر انجمن 
صنفی کسب و کارهای اینترنتی با اشــاره به مبهم بودن این 
دســتورالعمل تاکید می کند این موضوع، جا را برای هر نوع 
تفســیر ســختگیرانه  باز می گذارد. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، اخیرا دستورالعملی را با عنوان »ساماندهی آگهی ها 
و فعالیت های تبلیغاتی در فضای مجازی«، منتشر کرده است 
اما فعاالن صنفی این حوزه نسبت به دستورالعمل تازه که به 
تصویب کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور رسیده 
است، انتقاداتی دارند.بر اساس این دستورالعمل، رسانه های 
مجازی و حتی افراد تاثیرگذار یا همان سلبریتی ها، باید برای 
پذیرش و انتشار آگهی، از طریق کانون های آگهی و تبلیغاتی 
اقدام کنند اما بخشی که به طور ویژه مورد انتقاد فعاالن حوزه 

تبلیغات مجازی و بازاریابی دیجیتال قرار گرفته آنجاست که 
این دستورالعمل مقرر می کند »کانون ها و انتشاردهندگان 
تبلیغات ضمن ایجاد دسترســی رصد و پایــش برای دفتر 
تبلیغات، موظف به ایجاد ســازوکار نظارتی برای پذیرش و 

انتشار آگهی هستند.«

نگرانی از نظارت های سختگیرانه
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کســب و کارهای اینترنتی 
معتقد است تجربه نشــان می دهد که نظارت وزارت ارشاد 
در مورد نظارت بیش از حد ســختگیرانه عمــل کرده و این 
موضوع مشکالتی را برای کسب و کارها ایجاد می کند.او گفت: 
دستورالعمل صادر شده بســیار مبهم است و هر تفسیری را 

می توان از آن کرد. این موضوع نگران کننده است و دست وزارت 
ارشاد را برای هر نوع سخت گیری   باز می گذارد و حتی ممکن 
است نظارت را به پیش از انتشــار آگهی نیز بکشاند. طالبی 
افزود: در کل، مدل ذهنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این 
است که پیش از انتشار هر اثری باید نظارت را انجام دهد اما 
رویه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این است که کسب و 
کارها، اثری را منتشر کنند و در صورت وجود هر مشکلی نیز 
مسئولیت آن را بپذیرند.دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی با اشاره به این موضوع که روندهای اداری نظارت در 
وزارت ارشاد بسیار کند است، تاکید کرد: تبلیغات به سرعت 
عمل نیاز دارد و شرکت ها نمی توانند برای اجرای کمپین های 

تبلیغی خود ماه ها منتظر صدور تاییدیه بمانند.

دستورالعمل اصالح شود
به گفتــه طالبــی، دســتورالعمل منتشــر شــده هنوز 
اجرایــی نشــده؛ رویه معمــوال به این شــکل اســت که 
 بخش هــای دولتــی بخشــنامه ای را صــادر می کننــد 

و مدتی ماجرا را مسکوت می گذارند. 
در ادامــه با برخــی بازیگران بــزرگ حوزه بــر مبنای آن 
بخشــنامه برخورد می کنند تا دیگران مجبور به تبعیت از 
 تصمیم آنها شــوند. به نظر او اکنون ماجــرا در این مرحله

 قرار دارد.
طالبــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگروهی 
در بخــش حقوقــی نظام صنفــی رایانــه ای، افــزود: این 
کارگــروه در حال بررســی موضوع اســت کــه راهکاری 
 بــرای جلوگیــری قانونــی از اجــرای این دســتورالعمل

 پیدا کند.

سرمقاله

اینفلوئنسرها برای تبلیغات مجوز بگیرند


