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سرمقاله

خطر اوجگیری انتظارات
تورمی در 1400
کمیل طیبی ،اقتصاددان

بحث انتظارات تورمی یکی
از عوامل بســیار موثر روی
اقتصاد ایران است؛ انتظارات
مبنی بــر اینکه شــرایط
رکودی ادامه پیدا می کند یا شرایط تورمی حادتر
می شود .در شــرایط حال حاضر چندین مولفه
بر این موضوع اثرگذار اســت .1 .ساز و کار بودجه
 1400ممکن اســت انتظارات تورمی را به دنبال
داشته باشد...
متن کامل د ر صفحه4

 1000تومان

پیامک30004800 :

www.kasbokarnews.ir

«کسب و کار» اقبال این روزهای مردم به بیت کوین و ارز دیجیتال را بررسی می کند

خرید های هیجانی در بازار رمزارزها
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سایهتردید
در بازار ارز
در حالــی قیمــت دالر و یــورو گران شــده که
کارشناســان بازار ارز بر این باورند کــه نرخ دالر تا
پایان ســال جاری در محدوده قیمتــی  24تا 25
هزار تومان در نوســان خواهد بــود .تمایل نرخ ارز
برای روبرو شــدن با روند کاهشی در حالی صورت
می گیــرد که بازیگــران ارزی و ســوداگران تمام
تالش خود را بــرای ممانعــت از ایــن روند بکار
گرفته اند .واقعیت این اســت که قیمت ارز که در
قسمتهایاساسیاقتصادیمافعالنقشجدیدارد
به دالیل متعدد از جمله جنبه روانی ،انتظارات مردم،
مالکهایتصمیمگیریدرحوزههایمختلفواقعی
نیست و تقریبا همه اقتصاددانها این را قبول دارند،
اما وضعیت و شــرایطی که بر ما حاکم شده چنین
قیمتی را درباره ارز ایجاد کرده...

3

يادداشت

تشدید رکود
بازار خودرو

گرانی ارز
با رویکرد جزیره ای
ساسان شاه ویسی ،کارشناس اقتصادی
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نرخ تورم تولیدکننده
بخش خدمات
به ۳۵درصد رسید

نوروز  1400با گرانی  ،صف و حضور دالالن در بازار کاالهای اساسی از راه میرسد

مردم در صف خرید کاالهای اساسی
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بودجه ۱۴۰۰
و خطر رشد نقدینگی

نبود وزارت بازرگانی توجیه دولت برای گرانی
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بیت کوین برخالف بقیه ارزهای دیجیتالی مهم صعودی ماند
در روزی که بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی ریزش
کردند ،بیتکوین به مسیر صعودی اش ادامه داد.
به گزارش سیانبیســی ،انتشــار خبر سرمایه
گذاری سنگین پســر منتقد سرسخت بیتکوین
روی این ارز باعث شگفتی معامله گران شده است.
پیتر شیف که یکی از فعاالن مشهور تجارت طال
و بازار فارکس محسوب می شــود از تبدیل کل
سرمایه پسر خود اسپنسر به بیتکوین خبر داده
است .شیف پیشتر گفته بود بیتکوی یک دارایی
حبابی است و احتماال پس از رسیدن به تراز ۱۰۰
هزار دالری دچار ریزش ســنگینی خواهد شد
و قیمت آن حتی ممکن اســت تا هزار دالر هم
کاهش پیدا کند.
شرکت آرگو بالک چین که یکی از شرکت های

بزرگ اســتخراج ارزهای دیجیتالی به شــمار
می رود در قراردادی که کمتــر نظیر آن وجود
داشــته اســت  ۳۲۰هکتار زمین در غرب ایالت
تگزاس آمریکا خریداری کرده که قرار اســت در
آن تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتالی نصب و
فعال شوند .انتظار می رود برق مورد نیاز فعالیت
این مزرعه عظیم چیزی در حدود  ۲۰۰مگاوات
باشد که آن را تبدیل به یکی از بزرگ ترین مراکز
استخراج جهان خواهد کرد.
یک بانک آلمانی بــه نام دونر -رویشــل که در
هامبورگ مستقر اســت ،به نخستین بانک این
کشــور تبدیل شــد که امکان خرید و نگهداری
ارزهــای دیجیتالی را برای مشــتریانش فراهم
کرده اســت .همچنین شــرکت نروژی اکر اسا

قیمت نفــت در معامالت روز جمعه بــازار جهانی تحت تاثیر
کاهش عرضه تولیدکنندگان بــزرگ و خوش بینی به احیای
تقاضا در نیمه دوم ســال میالدی جاری ،نزدیک مرز  ۷۰دالر
در هر بشکه ایستاد.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۴۱سنت معادل
 ۰.۶درصد کاهش ،در  ۶۹دالر و  ۲۲ســنت در هر بشکه بسته
شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۴۱سنت
کاهش ،در  ۶۵دالر و  ۶۱سنت در هر بشکه بسته شد.
نفت برنت و نفت آمریکا که روز دوشنبه به باالترین قیمت در
 ۱۳ماه اخیر صعود کردند ،پس از ثبت رشد هفتگی به مدت ۷

که بیشــتر در حوزه نفت و گاز فعال اســت هم
اعالم کــرد  ۵۸میلیــون دالر در بــازار ارزهای
دیجیتالی سرمایه گذاری و یک واحد مخصوص
به ایــن ارزهــا را هم در شــرکت خــود ایجاد
خواهد کرد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در
حال حاضر  ۱۷۳۰میلیارد دالر برآورد میشــود
که این رقم نســبت به روز قبل  ۰.۷درصد کمتر
شــده اســت .در حال حاضر  ۶۵درصد کل بازار
ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیــت کوین و ۱۲
درصد در اختیار اتریوم است .بیتکوین  ۱۲سال
پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر
بالکچین ایجاد شــد و از سال  ۲۰۰۹معامالت
اولیه آن شکل گرفت.

هفته متوالی ،هفته گذشته را تقریبا بدون تغییر به پایان بردند.
جیم ریتربوش ،رییس شرکت ریتربوش و همکاران در گالنای
ایلینویز اظهار کرد :تقاضا برای داراییهای پرریسک مانند نفت
تحت تاثیر بســته کمک اقتصادی کاخ ســفید و اخبار روزانه
مثبتی که درباره واکسنهای کووید  ۱۹منتشر می شود ،تقویت
شده است.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانــه خود احیای قویتر تقاضا
برای نفت در نیمه دوم ســال  ۲۰۲۱را پیش بینی کرد .اوپک
و متحدانش شامل روسیه در نشســت اخیرشان با عدم تغییر
محدودیت عرضه در آوریل موافقت کردند.

ریزش اونس طال به انتها نزدیک شد

با تحکیم قیمت اونس طال در باالی مرز  ۱۷۰۰دالر،
احساسات منفی در بازار تغییر کرده و تحلیلگران در
نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز رسیدن طال به کف
قیمت کوتاه مدت را پیش بینی کردند.
به گزارش ایسنا ،با بهبود قیمت اونس طال از پایینترین
حد  ۱۰هفته گذشته ،نظرات به شدت منفی در میان
سرمایه گذاران غیرحرفه ای تغییر کرد اما تحلیلگران
در خصوص روند قیمت طال تنهــا یک رای اختالف
داشتند.
نظرات پیچیده درباره طال پــس از یک هفته جالب
برای این فلز ارزشمند پیش آمد .سرمایه گذاران هفته
گذشته در تالش برای هضم تاثیر رشد قیمتهای نفت
و دریافت چکهای  ۱۴۰۰دالری توســط شهروندان
آمریکایی تــا پایان ماه جاری پس از تصویب بســته
کمک اقتصادی پیشنهادی دولت بایدن در کنگره بر
بازار طال بودند.
بسیاریازتحلیلگراناظهارکردندکهجدیدترینبسته
کمک اقتصادی از قیمت طــا در بلندمدت حمایت
خواهد کرد .با این حال برخی دیگــر به این موضوع
اشاره کردند که الیحه هزینه اخیر ،انتظارات برای رشد

اقتصادی را تقویت کرده و باعث صعود بازارهای سهام
و باالتر رفتن بازده اوراق قرضه می شود.
کوین گریدی ،رییس شــرکت فونیکس فیوچرز به
کیتکونیوز گفت :این که طال پس از تصویب بســته
کمک اقتصادی  ۱.۹تریلیون دالری باالتر نرفته است،
مایوس کننده اســت .اگر طال نتواند تحت تاثیر این
رویداد باال برود ،نمی دانم چه عاملی باعث صعود این
فلز ارزشمند خواهد شد .طال خوب به نظر نمی رسد
اما من درباره طال در هفته جاری نظر خنثی دارم و در
حال حاضر نمی خواهم خریدار باشــم اما با همه این
نقدینگی که قرار اســت وارد بازار شود ،مایل نیستم
فروشنده هم باشم.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از کارشناسان
وال استریت ۱۶ ،نفر شــرکت کردند که از میان آنها
شش نفر معادل ۳۸درصد به افزایش قیمت طال و پنج
نفر معادل  ۳۱درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و
به همین تعداد نظر خنثی داشتند.
در نظرســنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران
غیر حرفه ای ۱۶۱۱ ،نفر شرکت کردند که از میان آنها
 ۱۰۰۳نفر معادل  ۶۲درصد افزایش قیمت طال و ۳۶۴
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واکسن کرونا به داد اقتصاد جهانی رسید
طبق پیش بینی این سازمان ،اقتصاد جهان امسال
به طور متوسط  ۵.۶درصد رشد خواهد کرد که این
رشد در سال بعدی به مثبت چهار درصد کاهش پیدا
خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
در گزارشی اعالم کرد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روی
بخش های مختلفی به ویژه در بازار کار کامال غیر قابل
کتمان بوده و میلیون ها نفر در جهان به طور موقت یا
دایم کار خود را از دست داده اند .در نتیجه این اتفاق
درآمد افراد و در نتیجه قــدرت خرید آن ها کاهش
پیدا کرده است.
در ماه های اخیــر با توجه به آغاز واکسیناســیون
سراسری در بسیاری از کشــورهای جهان ،چشم
انداز اقتصادی جهان به تدریج رو به بهبود رفته است

توقف نفت در یک قدمی ۷۰دالر
منابع پاالیشگاهی به رویترز گفتند :عربستان سعودی فروش
نفت برای بارگیری در آوریل را برای دســتکم چهار پاالیشگر
شمال آسیا به میزان حداکثر  ۱۵درصد کاهش داده است اما
نیاز ماهانه پاالیشگاههای هندی را به طور کامل تامین می کند.
عربســتان ســعودی دو هفته پیش اعالم کرد کاهش تولید
یکجانبه یک میلیون بشکه در روز را در آوریل برای سومین ماه
متوالی ادامه می دهد.
شــرکتهای حفاری آمریکایی هم دســت نگه داشته و طبق
گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز ،شمار دکلهای حفاری
نفت و گاز را برای نخستین بار از نوامبر کاهش دادند.

نفر معادل  ۲۳درصد کاهش قیمت طال را پیشبینی
کردند و ۲۴۴نفر معادل ۱۵درصد نظر خنثی داشتند.
نه تنها اکثر قابل توجه سرمایه گذاران غیرحرفه ای که
در این نظرسنجی شرکت کردند ،نسبت به روند قیمت
طال در کوتاه مدت خوش بین بودند بلکه مشارکت آنها
در نظرسنجی به باالترین میزان در یک ماه اخیر رسید.
بهای اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا با دو
دالر و  ۸۰سنت معادل  ۰.۲درصد کاهش ،در ۱۷۱۹
دالر و ۸۰سنت بسته شد اما برای کل هفته ۱.۳درصد
رشد قیمت داشت.
اگرچه ریزش قیمت طال ممکن است به پایان نرسیده
باشد اما بسیاری از تحلیلگران می گویند که پایان این
دوره نزدیک است.
آدریان دی ،مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان
دی به کیتکونیوز گفت :وی نسبت به روند قیمت طال
در هفته جاری بدبین اســت زیرا بازار ممکن اســت
ریزش بیشتری داشته باشد اما تصور می کند طال به
پایان سیکل قیمت پایین خود نزدیک شده است .وی
در ادامه افزود :با در نظر گرفتن میزان زیاد نقدینگی
در بازارهای مالی ،بدبینی نسبت به طال دشوار است.

بررسی بازار خودروی پایتخت در بیستمین روز از
اســفندماه و در حالی که فقط  ۱۰روز تا پایان سال
باقی  ۹۹مانده ،حاکی از ســکون و آرامش کامل در
بازار است و اکنون بهجز مشتریان واقعی کسی برای
خرید به بازار مراجعه نمیکند .در حالی که همه ساله
شاهد بیشترین رونق خرید و فروش بازار خودروهای
داخلی ،خارجی و مونتاژی در بهمن و اســفند ماه
بودیم ،از زمان شیوع کرونا تاکنون در دو سال اخیر
بازار خودرو در این دو ماه با رکود مواجه اســت ،به
طوری که برخی کارشناسان حتی از «رکود مطلق»
یاد میکنند .این روزها خرید و فروشها در حداقل
خودش است و به گفته فعاالن بازار ،بهجز افرادی که
خریدار واقعی خودرو هستند هیچ مراجعهای به بازار
انجام نمیشود .در دو هفته...

و دولت ها و بانک های مرکزی با حضور پررنگ خود و
اجرایی کردن بسته های حمایتی مالی عظیم ،جلوی
دامنه دار شدن پیامدهای رکود ناشی از کرونا را تا حد
زیادی گرفته اند.
به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،در ماه
های آینده پیشرفت در واکسیناسیون تعیین خواهد
کرد که اقتصاد جهانی به کدام ســمت خواهد رفت
اما چیزی که اکنون می توان گفت این است که آغاز
واکسیناسیون نقش کلیدی در احیای رشد اقتصادی
جهان و کاهش تمایل خانوارها به پس اندازها و ورود
سرمایه آن ها به اقتصاد شده است .طبق پیش بینی
این سازمان ،اقتصاد جهان امسال به طور متوسط۵.۶
درصد رشد خواهد کرد که این رشد در سال بعدی به
مثبت چهار درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

تحلیلگران شــرکت آر بی ســی کپیتال اظهار کردند عوامل
بنیادین برای بنزین تابســتان خوش بینانــه ترین وضع را در
حدود یک دهه اخیر دارند.
آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت جهان اســت ،هفته
گذشته شاهد کاهش قابل توجه ســطح ذخایر بنزین در پی
طوفان زمستانی در تگزاس و مختل شدن تولید پاالیشگاهی
بود.
تحلیلگران جی پی مورگان نوشتند :پایداری قیمتهای باالتر
نفت تولیدکنندگان آمریکایی را به افزایش تولید تشویق خواهد
کرد که نهایتا روی قیمتها تاثیر خواهد گذاشت .این بانک انتظار

کشورهای عضو این سازمان شامل :استرالیا ،اتریش،
بلژیک ،کانادا ،شــیلی ،جمهوری چک ،دانمارک،
استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان،
ایسلند ،ایرلند ،اسرائیل ،ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبی،
لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مکزیک ،هلند ،نیوزلند،
نروژ ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکی ،اسلوونی ،اسپانیا،
سوئد ،سوئیس ،ترکیه ،کلمبیا ،کاستاریکا ،آمریکا
و انگلیس است .هم چنین کشورهای برزیل ،چین،
هند ،اندونزی و آفریقای جنوبی شرکای این سازمان
هســتند.طبق پیشبینی صورت گرفته توسط این
سازمان ،بیشترین رشــد اقتصادی مربوط به هند
 ۱۲.۳درصد خواهد بود و پس از این کشور نیز انتظار
می رود چین با رشد  ۷.۸درصدی و آمریکا با رشد ۶.۵
درصدی امسال را به پایان برسانند.

دارد میانگین تولید نفت آمریکا امسال به  ۱۱.۳۶میلیون بشکه
در روز در مقایسه با  ۱۱.۳۲میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰
افزایش پیدا کند.
بر اســاس گــزارش رویتــرز ،اداره اطالعات انــرژی آمریکا
هفته گذشــته پیش بینی کــرد تولید نفت آمریکا در ســال
 ۲۰۲۱کاهش کمتری خواهد داشــت و اکنــون انتظار دارد
تولید این کشــور  ۱۶۰هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده
و به  ۱۱.۱۵میلیون بشــکه در روز برســد در حالی که پیشتر
کاهش تولید امســال را  ۲۹۰هزار بشــکه در روز پیش بینی
کرده بود.

محدودیت فروش آمریکا به هواوی تشدید شد

دولــت آمریکا هفته گذشــته با تغییــر مجوزهای
شرکتهایی که اجازه فروش به شرکت هواوی تکنولوژیز
را داشــتند ،امکان فروش قطعاتی که میتوانند در
دستگاه های  ۵Gمورد استفاده قرار گیرند را به این
شرکت چینی محدودتر کرد.
به گزارش ایسنا ،این تغییرات می توانند قراردادهای
فعلی با هواوی که تحت مجوزهای قبلی منعقد شده
بودند و اکنون تغییر پیدا کرده انــد را برهم زند .این
اقدامات نشان می دهد دولت بایدن سخت گیری در
خصوص صادرات به هواوی که بــه دلیل نگرانیهای
امنیت ملی آمریکا در لیست سیاه تجاری قرار گرفته
است را شدت بخشیده است .سخنگوی وزارت بازرگانی
آمریکا در این باره اظهارنظر نکرد و اعالم کرد اطالعات
صدور مجوز محرمانه هستند .سخنگوی هواوی نیز در
این باره اظهارنظر نکرد.
مجوزهای صــادرات اولیه از ســوی وزارت بازرگانی
آمریکا پس از این که هواوی در سال  ۲۰۱۹در لیست
ســیاه تجاری این وزارتخانه قرار گرفت ،صادر شده
بودند اما شــرایط جدیدی که هفته گذشــته اعالم
شدند مجوزهای قدیمی را با سیاستهای مجوزدهی

سختگیرانه تری که در روزهای پایانی دولت ترامپ به
اجرا گذاشته شده بودند ،منطبق تر می کند.
طبق اسناد وزارت بازرگانی آمریکا که توسط رویترز
مشاهده شــد ،دولت ترامپ در ژانویه تصمیم گرفت
با  ۱۱۶درخواســت مجوز فروش به هواوی به ارزش
مجموع  ۱۱۹میلیارد دالر مخالفت کند و تنها چهار
مجوز به ارزش  ۲۰میلیــون دالر را تایید کرد .اکثر
مجوزهای رد شده مربوط به سه بخش حافظه ،گوشی
و سایر دستگاهها و کاربردهای شبکه بودند.
دولــت آمریــکا در فاصله ســال  ۲۰۱۹تــا ۲۰۲۰
مجوزهایی برای شــرکتها به منظور فروش کاالها و
فناوری به ارزش  ۸۷میلیارد دالر به هواوی تصویب
کرد .این مجوزها معموال به مدت چهار ســال قابل
استفاده هستند .محدودیتهای جدید در خصوص
این مجوزها به برخی از صادرکنندگان آمریکایی لطمه
می زند .همچنین سطح تعامل میان شرکتها را تغییر
میدهد زیرا برخی از این مجوزها تحت سیاستهایی
اعطا شده بودند که محدودیت کمتری داشتند.
طبق یکی از این مجوزهای بازبینی شــده که توسط
رویترز مشاهده شده است ،اقالم نباید در هیچ کدام از

دستگاههای  ۵Gمورد استفاده قرار گیرد .یک مجوز
اصالح شده دیگر که بعد از هشتم مارس اجرایی شده
است ،اســتفاده از قطعات آمریکایی در ارتش،۵G ،
زیرساخت حساس ،دیتاسنتر شرکتها کاربردهای ابری
و فضایی را ممنوع کرده است.
طبق این اطالعیــه ،برخی اقالم باید فشــردگی ۶
گیگابایت یا کمتر و الزامات فنی دیگر را داشته باشند.
هر دو مجوز اصالح شده می گویند پیش از صادرات،
شرکت هواوی یا مشــتریان باید یک برنامه کنترل
قطعات را اجرا کرده و اطالعــات موجودی خود را در
هنگام درخواست مجوز ،در اختیار دولت آمریکا قرار
دهند .بر اساس گزارش رویترز ،ســند ژانویه وزارت
بازرگانی آمریکا نشان می دهد حدود  ۳۰۰درخواست
مجوز به ارزش  ۲۹۶میلیارد دالر همچنان معلق مانده
اند و معلوم نیست درباره چه تعداد از آنها تصمیم گرفته
شده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز جمعه تحت
قانون سال  ۲۰۱۹که هدف آن حمایت از شبکههای
ارتباطی آمریکاست ،پنج شرکت چینی را به عنوان
تهدیدی برای امنیت ملی مشخص کرد.
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اقتصاد
ایرانوجهان

سکه در کانال ۱۰میلیون تومانی در جا زد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران (چهارشنبه) با افزایش ۱۱۰هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته ،به ارزش ۱۰میلیون و ۵۲۰هزار تومان معامله شد .ارزش
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۰میلیون و ۵۲۰هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰میلیون و ۲۵۰هزار تومان معامله شد .نیمسکه بهار آزادی۶
میلیون و ۱۵۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۲۵۰هزار تومان قیمت خورد .عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار
به یک میلیون و ۲۳هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۴۳۲هزار تومان رسید.اونس جهانی طال نیز امروز یکهزار و ۷۱۲دالر و ۶سنت فروخته شد.

 ۱۰روز مانده به پایان سال ۹۹؛

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

وزیرصنعت،معدنوتجارتتاکیدکرد:

استفاده از سامانه جامع تجارت
برایتنظیمبازار

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره به افزایش
توزیع روغن در بازار تــا پایان ماه مبارک رمضان،
گفت :استفاده از ســامانه جامع تجارت در شبکه
توزیع مرغ برای تنظیم بازار موثر است.
جلســه کارگروه تنظیم بازار به ریاست «اسحاق
جهانگیری» معاون اول رییسجمهوری و با حضور
«علیرضا رزم حســینی» وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و «کاظم خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی
و دیگر مسئوالن مربوطه برگزار شد .رزم حسینی
در این جلسه با اشــاره به هماهنگی خوب ایجاد
شده بین دستگاههای مرتبط و با استناد به گزارش
سازمانها و بخشهای ذیربط ،اظهار داشت :سیب
و پرتقال به عنوان کاالهای پرمصرف ایام نوروز با
اقدامات صورت گرفته در شرایط عرضه مناسبی از
نظر کیفی و قیمتی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تنها مسئول تنظیم بازار کاالهایی است که یارانه از
دولت دریافت میکنند ،تصریح کرد :طبق قانون،
این نهاد ،تنها مســئول قیمت گذاری کاالهایی
است که از یارانه دولتی برای تامین و تولید استفاده
میکنندوباتوجهبهحساسیتبازارشبعید،مانند
سنوات گذشته نسبت به تنظیم بازار میوه شب عید
اقدامات الزم صورت پذیرفت و حدود  ۴۰هزار تن
میوه برای این ایام خریداری شد.رزمحسینی با بیان
اینکه محمولههای میوه با توجه به اعالم نیاز هر
استان ،به مقصد مورد نظر ارسال شده است ،ادامه
داد :توزیع میوههای خریداری شده از  ۲۵اسفند
ماه است.وی با بیان اینکه بازار تخم مرغ در شرایط
آرامی قرار دارد ،گفت :به نظر میرسد استفاده از
سامانه جامع تجارت میتواند برای ایجاد آرامش
در بازار بســیار کمک کننده باشد .وزیر صنعت،
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این ســامانه ۷۰
درصد کارآمد است ،تصریح کرد :اگر بتوان ترتیبی
اتخاذ کرد که عرضه مرغ در این شــبکه صورت
بگیرد کنترل و تنظیم بازار مرغ بهتر خواهد شد
و برای ماه مبارک رمضان ،شــاهد آرامش در این
بازار خواهیم بود.
همتی:

اقتصاد ایران از رکود خارج شد

رییس کل بانک مرکزی از رشــد اقتصادی مثبت
در سه ماهه سوم سال جاری و خروج اقتصاد کشور
از رکود خبــر داد و اعالم کرد که جزئیات رشــد
بخشهای مختلف اقتصادی کشــور اوایل هفته
پیش رو منتشر خواهد شد« .عبدالناصر همتی» در
یادداشتی اینستاگرامی اعالم کرد :براساس گزارش
اداره حســابهای اقتصادی بانک مرکزی رشــد
اقتصادی کشور که از فصل دوم سال جاری مثبت
شده بود ،در سه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است.
وی افزود :رشــد مثبت  ۳.۹درصد با نفت و مثبت
 ۲.۹درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت
شده است .بنابراین ،اقتصاد در دو فصل متوالی دوم
و سوم سال  ۱۳۹۹رشد مثبت داشت .لذا ،امروز با
اطمینان میتوان از گذر اقتصاد ایران از دوره سخت
تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد مجدد
اقتصادی خبر داد .همتی خاطرنشان کرد :با توجه به
تداوم تحریم حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا ،که
موجب رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشورها
شده است ،رشد حاصله مهم و حاصل اجرای اقتصاد
مقاومتی و نماد جهش تولید در شرایط تحریم است.

بانک ها

برندگان قرعهکشی زمستانه
موبایلتمشخصشدند

قرعهکشی زمســتانه موبایلت برگزار و برندگان
خوششانس  55جایزه نقدی به ارزش  5میلیارد
ریال مشخص شــدند .به گزارش سامان رسانه،
قرعهکشی زمستانه موبایلت با حضور مدیران ارشد
بانک برگزار و  55برنده خوششانس این فستیوال
مشخص شــدند .در این مراسم ،ابتدا قرعهکشی
 5جایزه  500میلیون ریالی برگزار شــد و پس از
مشخص شدن اسامی برندگان خوششانس این
بخش ،قرعهکشی برای مشخص شدن برندگان50
جایزه 50میلیون ریالی صورت پذیرفت که اسامی
تمامی برندگان هماکنون در وبسایت بانک سامان
در دسترس اســت .بر این اساس ،عالقهمندان به
شرکت در قرعهکشی فصل بهار با 1میلیارد و190
میلیون ریال جایــزه ،میتوانند با انجام حداقل 7
تراکنش شامل هریک از فعالیتهای بانکی مانند
پرداخت انواع قبض ،خرید شارژ تلفن همراه ،خرید
بســته اینترنت ،انواع انتقال وجه کارت به کارت،
ساتنا ،پایا و سپرده به سپرده شــانس خود را در
قرعهکشی بهاره موبایلت بیازمایند.

بررســی بــازار خــودروی
پایتخت در بیستمین روز از
اسفندماه و در حالی که فقط
 ۱۰روز تا پایان ســال باقی
 ۹۹مانده ،حاکی از سکون و
آرامش کامل در بازار است و اکنون بهجز مشتریان واقعی
کسی برای خرید به بازار مراجعه نمیکند.
به گزارش ایرنا ،در حالی که همه ساله شاهد بیشترین
رونق خرید و فروش بازار خودروهای داخلی ،خارجی و
مونتاژی در بهمن و اسفند ماه بودیم ،از زمان شیوع کرونا
تاکنون در دو سال اخیر بازار خودرو در این دو ماه با رکود
مواجه اســت ،به طوری که برخی کارشناسان حتی از
«رکود مطلق» یاد میکنند.
این روزها خرید و فروشها در حداقل خودش است و به
گفته فعاالن بازار ،بهجز افرادی که خریدار واقعی خودرو
هستند هیچ مراجعهای به بازار انجام نمیشود.
در دو هفته اخیر نرخ دالر تا کانــال  ۲۳هزار تومان هم
پایین آمد ،اما پس از آن دوباره باال رفت و این روزها در
بین کانال  ۲۴تا  ۲۵هزار تومان در نوسان است .هرچند
کاهش قیمت دالر امیدها به کاهش قیمتها را در بین
خریداران افزایش داد و قیمت خودرو در پی آن در حد
یکی دو میلیون تومان کاهش یافت ،اما چند روزی است
که قیمتها مجدد به سر جای سابق خود بازگشته است.
در این زمینه« ،نعمت اهلل کاشــانی نسب» نائب ریس
اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت گفت :کاهش

نرخ تــورم تولیدکننده بخشهای خدمــات در چهار
فصل منتهی به فصل پاییز ( ١٣٩٩تورم ســاالنه) به
 ٣٥,٣درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل
قبــل ( ٢.٣ )٣٣واحد درصد افزایش نشــان میدهد.
مرکز آمار ایران گزارش شــاخص قیمت تولیدکننده
بخش های خدمات در ایــران در فصل پاییز  ١٣٩٩را
منتشر کرد .کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به
بخش های " واســطه گری های مالی" (١,١درصد) و
" آب رسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیت های
تصفیه" (١.٥درصد ) است .بیشترین تورم فصلی تولید
نیز مربوط به "فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی"
( ٢٠.٨درصد ) می شود.

تشدید رکود بازارخودرو

نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته ،تاثیر جزئی بر کاهش
قیمتها داشــت ،اما اگر از نرخ  ۲۳هزار تومانی باز هم
پایینترمیآمدمیتوانستیمامیدبهکاهشبیشترقیمت
خودروها داشته باشیم .وی ،وضعیت فعلی بازار را آرام و
ساکن توصیف کرد که جز اندک موارد خریداران واقعی
کسی به آن مراجعه نمیکند.
کاشانینسب بیانداشت :هرچند نســبت به چند ماه
گذشــته عرضه خودرو در بازار افزایش یافته و نزدیکی
به پایان ســال  ۹۹و افت یک ساله مدل خودروها دلیل

نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات به ۳۵درصد رسید
تورم فصلی
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش های
خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)
در فصل پاییز  ١٣٩٩به  ١١,٦درصد رســید که در
مقایســه با همین اطالع در فصل قبل (٠.٢ )١١,٨
واحد درصد کاهــش دارد .کمترین تورم فصلی به
ش های " واســطه گری های
ترتیب مربوط به بخ 
مالی" (١.١درصد) و " آب رسانی ،مدیریت پسماند،
فاضالب و فعالیت های تصفیــه" (١.٥درصد ) می
باشــد .بیشــترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به
"فعالیت های اداری و خدمات پشــتیبانی" (٢٠.٨
درصد ) است.

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل اســفندماه کمی کاهشی بوده است ،به
طوریکه زوج های تهرانی میتوانند با پرداخت  ۲۸میلیون و ۱۲۸هزار تومان،
وام ۲۴۰میلیون تومانی دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد
که تسه(اوراق) سال گذشته برای فروردین  ۵۵هزار و  ۹۰۰تومان ،اردیبهشت
 ۵۷هزار و  ۶۰۰تومان و خردادماه نیز  ۵۸هزار و  ۷۰۰تومان قیمت دارند .هر
برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت  ۶۰هزار تومان ،مرداد  ۵۸هزار
و  ۱۰۰تومان و در شهریور با قیمت  ۵۷هزار و  ۶۰۰تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر ،آبان و آذر سال گذشته نیز  ۵۶هزار و  ۹۰۰تومان ۵۷ ،هزار
و  ۲۰۰تومان و  ۵۸هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی،
بهمن و اسفند نیز با قیمتهای  ۵۷هزار و  ۵۰۰تومان ۵۷ ،هزار و  ۷۰۰تومان
و  ۵۷هزار و  ۹۰۰تومان داد و ستد میشود.
قیمت تسه از فروردین تا بهمن سال جاری
همچنین برای امسال تســه فروردین  ۵۸هزار و  ۳۰۰تومان ،اردیبهشت و
خردادماه نیز هرکدام  ۵۷هزار و و  ۸۰۰تومان قیمت دارند.

هرچند بودجه ۱۴۰۰با رویکرد تعاملی دولت و مجلس
سرانجام به تصویب رسید ،اما تغییراتی که در جزئیات
آن اعمال شده میتواند خطر افزایش رشد نقدینگی
را در بر داشته باشــد که در صورت غفلت از این مهم
پیامدهای جبران ناپذیری برای رشد اقتصادی و تولید
کشور در بر خواهد داشت .به گزارش روز جمعه ایرنا،
الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰پس از تصویب در مجلس
به شورای نگهبان ارسال شده و برای تبدیل به قانون
بودجه  ۱۴۰۰در ایســتگاه پایانی قــرار دارد .دولت و
مجلس با وجود اختالفات جدی در ابتدای ارائه الیحه
بودجه  ۱۴۰۰در نهایت رویکــردی تعاملی در پیش
گرفتند و با انجام اصالحاتی چند بر سر کلیات آن به
توافق رســیدند .مجلس در جزئیات تغییراتی اعمال
کرد و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد.
روز یکشــنبه هفته جاری «عبدالناصــر همتی» در
یادداشتی اینســتاگرامی نوشــت :فارغ از محاسن و
ایراداتی که میتوان به محتــوای بودجه گرفت ،یک
نکته مشخص شد که همه دولتها و مجالس با وجود
انتقاد از رشــد نقدینگی و تورم حتی با پرچم اصالح
ساختاری بودجه ،در نهایت به بودجهای با توان رشد
باالی نقدینگی رضایت میدهند.وی در یادداشت خود
خاطرنشانکرد :اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصرههای
متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک
مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن میتواند
انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.رییسکل
بانک مرکزی در بخش دیگری از یادداشت خود اظهار
داشت :بانک مرکزی انتظار دارد که دولت و مجلس در
مسیرکنترلنقدینگیوتورم،پشتیباناینبانکباشند.

عرضه بیشتر از سوی واسطهها و دالالن است ،اما موضوع
اصلی این است که تقاضا در بازار همپای عرضه نیست و
در حقیت تقاضا برای خودرو اندک است .وی یادآور شد:
با توجه به تاثیرات منفی شــیوع کرونا ،عید و سفرهای
نوروزی همچون سالهای گذشته معنی ندارد و به همین
دلیل هیچ شور و شوقی برای خرید خودرو یا تبدیل به
احسن کردن خودرو از سوی مشتریان دیده نمیشود.
به گفته این مقام صنفی ،امروز پژو  ۲۰۶تیپ  ۲و پراید
 ۱۳۱به عنوان دو خودروی شاخص و پرمشتری بازار به

تورم نقطه به نقطه
تغییراتشاخصقیمتتولیدکنندهبخشهایخدماتکل
کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
در فصل پاییز  ١٣٩٩به  ٤٠,٢درصد رسید که در مقایسه با
همین اطالع در فصل قبل ( ٥ )٣٥.٢واحد درصد افزایش
داشته است .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه
دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور،
در فصل پاییز  ١٣٩٩نســبت به فصل پاییز ٤٠.٢ ،١٣٩٨
درصد افزایــش دارد .در بخشهای خدمات کمترین نرخ
مربوط به بخش "آب رسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و
فعالیت هــای تصفیــه" ( ١.٥درصد) و بیشــترین نرخ
مربــوط به بخــش " تعمیــر وســایل نقلیــه موتوری

اوراق مسکن چند؟

هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱۳۹۹با قیمت۵۸
هزار و ۱۰۰تومان ،در مرداد ۵۷هزار و ۸۰۰تومان و در شهریور ۵۷هزار و۹۰۰
تومان داد و ستد میشود .این اوراق در مهرماه  ۵۷هزار و  ۹۰۰تومان ،در آبان
ماه  ۵۷هزار و ۳۰۰تومان و در آذرماه  ۵۷هزار و  ۹۰۰تومان قیمت داشته اند.
قیمت این اوراق در دی امسال نیز  ۵۸هزار و  ۲۰۰تومان و در بهمن ماه نیز ۵۸
هزار و  ۶۰۰تومان است که این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته
شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس ،با توجه به اینکه مجردهای ســاکن تهران میتوانند تا ۱۴۰
میلیونتومانتسهیالتدریافتکنندکهشامل ۱۰۰میلیونتومانتسهیالت
خرید مسکن و  ۴۰میلیون تومان جعاله میشود ،برای دریافت  ۱۰۰میلیون
تومان تسهیالت باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه
این تعداد اوراق با تسه  ۵۸هزار و  ۶۰۰تومانی  ۱۱میلیون و  ۷۲۰هزارتومان
می شود .همچنین با در نظر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن
باید  ۸۰ورق به مبلغ چهار میلیون و ۶۸۸هزار تومان خریداری کنند ،مجموع

ترتیب حدود  ۱۸۷میلیون تومان و  ۱۰۵میلیون تومان
در بازار قیمت دارند.
رکود مطلق بازار خارجیها
بررسیها حاکی اســت رکود در بازار خارجیها حتی
شدیدتر از خودروهای داخلی و مونتاژی است و خرید
و فروشها در ایــام منتهی به پایان ســال  ۹۹به صفر
رسیده است.
«کوروش طواحن » نمایشگاهدار و فعال بازار خودروهای
خارجی در این زمینه به ایرنا گفت :ســالهای گذشته
بهویژه در بهمنماه رونق خوبی را در بازار شاهد بودیم و
اکثر خریداران در این ماه یا در نهایت در اسفندماه برای
خرید مراجعه میکردند ،اما این آمار در بهمن و اسفندماه
امسال افت شدید را تجربه کرده است.
وی گفت :حتی برخی مشتریان پس از کشوقوسها و
چانهزنیهای زیاد تا پای امضای قرارداد هم میآمدند،
اما در نهایت خرید نمیکردنــد ،زیرا امیدوار به کاهش
قیمتها و اتفاقهای مثبت سیاسی بودند.
طواحن افزود :هرچند تجربه سالهای گذشته حاکی
از افزایــش یافتن قیمتها پس از عید اســت ،اما برای
ســال  ۱۴۰۰با توجه به مبهم بودن وضعیت نرخ دالر،
گشــایشهای سیاســی و اقتصادی ،برداشته شدن
تحریمها و غیره نمی توان اظهار نظر کرد.
وی معتقد است :کاهش چشمگیر نرخ ارز و تثبیت آن
دستکم به مدت یکی دوماه میتواند همچون آبانماه
امسال تاثیر خوبی در کاهش قیمتها در این بازار داشته
باشد.

و موتور سیکلت" ( ٦٠.٠درصد) میباشد.
تورم ساالنه
تغییــرات میانگین شــاخص کل قیمــت تولیدکننده
بخشهای خدمات در چهــار فصل منتهی به فصل پاییز
( ١٣٩٩تورم ساالنه) به  ٣٥,٣درصد رسید که نسبت به
همین اطالع در فصل قبل ( ٢.٣ )٣٣واحد درصد افزایش
ی دهد .در فصل مورد بررسی ،در میان بخشهای
نشان م 
خدمات در کشور ،کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش "
آب رسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیت های تصفیه
" (٤درصد ) و بیشترین آن مربوط به بخش " فعالیت های
اداری و خدمات پشتیبانی " ( ٥٥.٣درصد) است.

هزینه خرید اوراق به  ۱۶میلیون و ۴۰۸هزار تومان می رسد .زوجهای تهرانی
نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف ۲۴۰میلیون تومان شامل ۱۰۰میلیون
تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و  ۴۰میلیون تومان وام جعاله
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید  ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری
کنند که هزینه آن  ۲۳میلیــون و  ۴۴۰هزار تومان می شــود که همراه با
هزینه چهار میلیون و  ۶۸۸هزار تومان وام جعاله که برای آن باید  ۸۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در مجموع باید  ۲۸میلیون و ۱۲۸هزار
تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰هزار
نفر به  ۸۰میلیون تومان رسیده که برای آن باید  ۱۶۰برگه خریداری شود که
هزینه آن  ۹میلیون و  ۳۷۶هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شهری  ۶۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است
که باید برای آن  ۱۲۰برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۳۲
هزار تومان می شود.

بودجه ۱۴۰۰و خطر رشد نقدینگی

تداوم رشد اقتصادی مثبت نیازمند کنترل
حجمنقدینگیاست
وقتی صحبت از بودجه میشــود یعنــی پای هزاران
میلیارد تومان پول در میان است که در قالب منابع و
مصارف در بودجه جای میگیرد .اگر منطقی بر نظام
بودجهریزی حاکم نباشد ،رشد نقدینگی و افزایش تورم
جزو پیامدهای اجتنابناپذیر آن خواهد بود.
طبق تعریف ،حجم نقدینگی عبارت است از معیاری
برای اندازهگیری عرض ه پول .نقدینگی از مجموع «پول»
و «شبه پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است .پول،
شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و
حقوقی ،به عالو ه سپردههای دیداری است و شبه پول
نیز شامل سپردههای غیردیداری است.
با توجه به اینکه پس از تحمل نزدیک به ســه ســال
سیاست فشــار حداکثری و جنگ اقتصادی ،آخرین
آمارهاازمثبتشدنرشداقتصادیکشورخبرمیدهند
کنترل و هدایــت نقدینگی در ســال  ۱۴۰۰بیش از
هرچیز دیگری برای تداوم این رشــد مثبت اهمیت
دارد .رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصههای مختلف
اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری بازارها و
ثباتقیمتهااست.کمیتوکیفیتنقدینگیمیتواند
این ثبات و پیشبینیپذیری را با تهدید مواجه کند.
از طرف دیگــر باید به این نکته هم توجه داشــت که
نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و میتواند موجب
گردش اقتصادی شــود ،اما باید تناســبی بین رشد
نقدینگی و رشــد اقتصادی برقرار باشــد .اگر حجم
نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش
قیمتها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.

خبر

بر کسی پوشیده نیست که در سالهای اخیر ،نوسانات
بازار ارز ،تورم و افزایش قیمتهــا به گونهای بوده که
پیشبینی پذیری اقتصاد را به حداقل رســانده و در
نتیجه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی
بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
بانک مرکزی همــواره در این مورد حساســیتهای
خاصی از خود نشان داده و نگران پیامدهای منفی رشد
نقدینگی بوده است .رییسکل بانک مرکزی پیشتر
نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود :رشد نقدینگی
ثبات قیمتها را متاثر میکند بنابراین مشکل ،وظیفه و
تمرکز نخست ما روی کنترل این موضوع است.

لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
یکی از مهمترین دغدغهها این است که نقدینگی به
سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی
برای کشور به دنبال داشته باشد .آنچه که در عمل در
سالهای گذشته رخ داده این بوده که با وجود رشد و
حجم باالی نقدینگی در اقتصاد کشــور ،بخش تولید
با کمبود نقدینگی مواجه بوده است .یعنی نقدینگی
کشور به جای بخش تولید به ســمت سایر بخشها
جریان پیدا کرده است.
آمارها نشان میدهد که در سالهای  ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
ایران به ترتیب  ۲۲و  ۳۰درصد رشد نقدینگی داشته
است .این رقم برای سال  ۱۳۹۵عدد  ۲۳.۲درصد بوده و
رشد نقدینگی در سال  ۱۳۹۶به  ۲۲.۱درصد رسید .در
سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱
درصد و حدود  ۲۵.۱درصد بوده است .در این سالها
رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده

است .باالترین رشد اقتصادی برای سال  ۱۳۹۵با عدد
 ۱۲.۵درصد است.
چطور میشود نقدینگی را کنترل کرد؟
همانطور که این اعداد نشــان میدهــد فاصله قابل
توجهی بین رشد اقتصادی و میزان رشد نقدینگی وجود
دارد .کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند
در پیش گرفتن ســه راه حل اساســی است؛ نخست
اینکه بانک مرکزی میتواند یک سری محدودیتها
بر رشــد ترازنامه بانک ها اعمال کند .دومین اقدام به
نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در
فعالیتهای سفتهبازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه
و سایر اشــخاص مرتبط باز میگردد .بانکها بهجای
تامین سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و کمک به
تولید ،به دالیلی به منظور جبران بدهیها یا پرداخت
سود سپردهگذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند
ارز ،سکه و مسکن میشوند .این امر نوسانهای شدید و
نابسامانیهای قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب
میشود .کنترل اعطای تسهیالت کالن توسط مقام
ناظر نیز سومین راهکار به شمار میرود .در برخی موارد
بانکها به افراد و نهادهای خاصی تسهیالت کالنی اعطا
میکنند که در تولید سرمایهگذاری نکرده و اشتغالی
ایجاد نمیکنند .موضوع تورم هم وجود دارد .نرخ تورم
در کشور ما باال و دارای نوسانهای شدید است .حتی
دورههایی وجود دارد که تورم از نرخهای سود تسهیالت
نیز بیشتر میشود .در صورت تداوم سیاستگذاریهای
پولی دســتوری ،بانکها به ناچار برای ماندگاری به
بنگاهداری روی میآورند.

اسحاقجهانگیریدرنشستکارگروهتنظیمبازار:

ارز 4200تومانی موفق بود

معــاون اول رییس جمهــوری با بیــان اینکه
دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با کارگروه
تنظیم بازار هستند ،گفت :با روحیه برادرانه و با
انسجام و وحدت اجازه ندهیم فشار مضاعف بر
مردم تحمیل شود.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
معاون اول رییس جمهوری ،اسحاق جهانگیری
در جلسه کارگروه تنظیم بازار که روز شنبه در
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به ریاســت وی
برگزار شد ،با بیان اینکه دود اختالفنظرها میان
دستگاههایمختلفبهچشممردممیرود،گفت:
امروز که به نظر میرسد فشارها و سختیها رو به
پایان است ،باید تالش کنیم برادرانه ،همدالنه
و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم که فشارهای
مضاعف و سختیهای بیشتر بر مردم تحمیل
شــود .معاون اول رییس جمهوری با قدردانی
از کارگروه تنظیم بازار و دستگاههای عضو این
کارگروه ،اظهار داشت :وزارتخانههای صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشــاورزی ،دادگستری
و نمایندگان سایر دســتگاههای عضو کارگروه
تنظیم بازار در طول سال ۹۹مسئولیت سنگینی
برعهده داشــتند و بانک مرکــزی نیز عملکرد
مطلوبی در تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی از
خود نشان داد که الزم است از همه آنها قدردانی
کنم.جهانگیری با تاکید بر اینکه باید نسبت به
تامین کاالهای اساســی در ایام عید نوروز و ماه
مبارک رمضان حساســیت ویژه داشته باشیم،
افزود :وظیفه و مسئولیت همه ما این است که
کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز ایام عید نوروز
و ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب تامین و در
اختیار آنها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اولویتها و سیاستهای اصلی هر
دولت متناسب با شرایط روز کشور تغییر میکند،
خاطر نشان کرد :از ســال  ۱۳۹۷که آمریکا وارد
جنگ اقتصادی با ایران شد ،دولت تصمیم گرفت
تامین معیشت مردم را در نخستین اولویت خود قرار
دهد چرا که میدانستیم آمریکا تالش دارد زندگی
و معیشت مردم را با فشار و سختی مواجه کند ،به
همین دلیل همه امکانات دولت و کشور بسیج شد
تا فشار کمتری بر زندگی مردم وارد شود .معاون اول
رییس جمهوری ادامه داد :در همین راســتا یکی
از سیاســتهای دولت تعیین ارز با نرخ ترجیحی
 ۴۲۰۰تومانی برای تامین کاالهای اساسی بود تا
اقالم و کاالهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در
اختیار آنها قرار گیرد .این سیاست در مجموع موفق
بود البته هر سیاستی ممکن است با حواشی و یا سوء
استفادههایی همراه باشد.
جهانگیری از همه دستگاههای اجرایی خواست
همانطور که در ســه ســال اخیر با تمام ظرفیت
برای کاهش فشــار بر مردم وقت گذاشتهاند ،در
این ایــام نیز با تالش هر چه بیشــتر برای بهبود
وضعیت معیشــتی جامعه تالش کنند .وی در
ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رسمی و یا
غیررسمی کاالهای اساسی ممنوع است ،تصریح
کرد :صادرات تمامی کاالهایی کــه با ارز ۴۲۰۰
تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید
به شــدت با قاچاق این گونه اقالم برخورد کنند.
وقتی کاالیی با قیمــت ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین
میشود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم
است ،طبیعی است که عدهای تالش خواهند کرد
تا از طریق قاچاق ،این گونه کاالها را در کشورهای
اطراف بفروشند.

بانک ها

تداومارائهخدماتالکترونیکی
بانک آینده بــا هدف کاهش
مراجعهحضوریبهشعب

بانک آینــده در راســتای ،مدیریــت ،کنترل و
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش
مراجعات حضوری هموطنان گرامی به شعب بانک
و دستگاههای خودپرداز ،در سال جدید نیز ارائه
خدمات الکترونیکــی را در اولویت فعالیت خود،
قرار میدهد .براین اساس ،هممیهنان و مشتریان
این بانــک میتوانند بدون حضور در شــعب و با
بهرهگیری از خدماتی همچون :سامانه پیشخوان
مجازی ،سامانه کیلید ،همراهبانک ،تلفنبانک و
اینترنتبانک ،نسبت به انتقال وجه بین حسابها،
پرداخت اقساط ،اطالع از مانده کارتهای شتابی،
پرداخت قبوض ،دریافت شــارژ سیمکارتهای
اعتباری اقــدام نمایند .یادآور میشــود؛ تاریخ
انقضای کارتهای بانــک آینده بــدون نیاز به
مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال  1400و
بهمدت یکسال تمدید خواهد شد .مرکز ارتباط
بانک آینده بهشماره  021-27663200بهصورت
شبانهروزی ،آماده پاسخگویی به هموطنان است.
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اقتصاد
ایران

بیش از ۷۰درصد طرحها کمتر از ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند

نرخ ارز در هفته پایانی سال  99چه سمت و سویی را انتخاب خواهد کرد؟

سایه تردید در بازار ارز

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی قیمت دالر و یورو
گران شده که کارشناسان
بازار ارز بر ایــن باورند که
نــرخ دالر تا پایان ســال
جاری در محدوده قیمتی
 24تا  25هزار تومان در نوسان خواهد بود .تمایل
نرخ ارز برای روبرو شــدن با روند کاهشی در حالی
صورت می گیرد که بازیگران ارزی و ســوداگران
تمان تالش خود را بــرای ممانعت از این روند بکار
گرفته اند.
واقعیت این است که قیمت ارز که در قسمتهای
اساســی اقتصادی ما فعــا نقش جــدی دارد به
دالیل متعــدد از جملــه جنبه روانــی ،انتظارات

مردم ،مالکهــای تصمیمگیــری در حوزههای
مختلف واقعی نیســت و تقریبا همه اقتصاددانها

این را قبــول دارنــد ،امــا وضعیت و شــرایطی
که بر ما حاکم شــده چنین قیمتــی را درباره ارز

ایجاد کرده اســت .قیمت ارز عمدتاً ناشــی از جو
روانــی ،تحریمهــای بیرونــی ،برداشــتهای
سیاســی در حوزه تحریمها و مســائل مدیریتی
داخلی اســت و لذا عوامل متعــدد غیراقتصادی
بیشــتر از اقتصادی قیمــت ارز را در این وضعیت
قرار داده است.
بر اســاس نرخهای اعالم شــده از ســوی کانون
صرافان ،قیمــت دالر در بازار آزاد روز گذشــته با
رشد  ۳۰۰تومانی نسبت به پنجشنبه به ۲۴۹۰۰
و یورو به ۲۹۶۰۰تومان رســید .قیمــت خرید و
فــروش دالر در صرافیهــا به ترتیــب  ۲۳۹۵۰و
۲۴۳۰۰تومان اعالم شــد .یورو هم در صرافیها با
قیمت ۲۸۶۰۰تومان فروخته میشود و نرخ خرید
آن ۲۸۱۵۰تومان است .در سامانه نیما هم قیمت
فروش دالر و یــورو بــه  ۲۳۲۰۳و ۲۷۴۴۶تومان
رسید.

گرانی ارز با رویکرد جزیره ای
ساسان شاه ویسی ،کارشناس اقتصادی

پیش بینی قیمت ارز برای هفته ای که تا پایان ســال  99می توان انتظار داشــت روند کاهشــی نرخ دالر خواهد بود اما نســبت به ثبات ایــن کاهش تردیدهایی وجــود دارد چراکه به ثبات رســاندن نرخ ارز با
وجود بازیگران ارزی کاری بسیار سخت و مشــکل است .بنابراین روند کاهشــی پیش بینی شــده برای ارز موقت خواهد بود و عوامل ســوداگر بازار بالفاصله دست به کار خواهند شــد تا روند کاهشی را متوقف
کنند .از طرفــی دیگر تا زمانی کــه بی ثباتی و بی اعتمادی به اقتصاد وجود داشــته باشــد روند کاهشــی نرخ ارز پایــدار نخواهد بود و شــاهد ارزی خواهیم بود که قیمــت آن به هیچ عنوان بــا قیمت امروزی
مطابقت ندارد.
متاسفانه نرخ ارز دچار عدم تعادل شده و مدیریت عمومی داخلی نظام ارزی از یک رویه همگن ،راســتا و پویا و در عین حال هماهنگ پیروی نمی کند .البته بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی بخش تولید و تجارت
همچنین پویایی اقتصاد کشور خواهان افزایش نرخ ارز دربازار نیست اما برخی مسائل چون مسائل سیاسی و سیاست گذاری های بعضا ناکارآمد داخلی موجب می شود تا وعده ها در تامین منابع ارزی کشور آنگونه
که باید باشد به سرانجام نرسد .در چنین شرایطی است که بازار در مواقعی با رشد تقاضا مواجه و قیمت ها روندی افزایشی به خود می گیرند تا مدیریت بانک مرکزی در این زمینه سخت شود.
از طرفی دیگر اقتصاد بین الملل نیز چه در دوران پیش از کرونا به دلیل تحریم ها و چه در دوره بین کرونا برای زنجیره تامین و تقاضای کاال دچار از دســت رفتگی شد و همین امر بر روی نرخ ارز تاثیر گذاشته است.
همچنین سیاست های پساکرونا نیز برای خروج از بحران کرونا بی تاثیر بر قیمت ارز نبوده است .این در حالی است که با آگاهی از این موارد می بایست قدرت تاب آوری اقتصادی افزایش پیدا می کرد .عدم تعادل در
سیاست گذاری های پولی و ارزی ،تفاوت در کسری بودجه و از دست رفتن ارزش پول ملی و رشد تورم موجب شد تا کشور گران اداره شده و بهره وری عوامل اقتصادی مانند پول و ارز در آن کمتر شود.
این در حالی است که در دو سال و نیم گذشته بیش از  50میلیادر دالر به اقتصاد تزریق شد اما باز هم بازار از تعادل خارج شده است .به دلیل گران اداره شدن کشور توزیع منابع در سطح اقتصاد خاصیت خود را از دست
داد .بنابراین به یک سری از عوامل داخلی و خارجی برای ثبات بخشیدن به نظام پولی و ارزی نیاز داریم .بانک مرکزی به عنوان نوک پیکان و تاثیرگذارترین نهاد برای تعیین نرخ ارز به تنهایی نمی تواند در این بحران
کارایی داشته باشد و تمام عوامل تعیین کننده را در کنار خود نیاز دارد.
هماهنگی متوازن بین تمام این عوامل را نیاز داریم .امروز شرایط به گونه ای شده که شخص خود رئیس جمهور اعالم می کنند که نتوانستیم که کشور را به شکل ارزان اداره کنیم .متاسفانه رویکرد جزیره ای موجب
گران تر شدن نرخ ارز شد و نرخ دالر این چیزی نیست که امروز شاهد آن هستیم .به هر ترتیب یک محرک و یا یک شاخص نمی تواند پویایی را به اقتصاد کشور بازگرداند و بانک مرکزی هم به تنهایی نخواهد توانست
تعیین کننده نرخ ارز شود .چون عملکرد تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف بوده ،آن مقبولیت و مدیریت تخصصی که توسط رئیس بانک مرکزی حاصل شد ،متاسفانه دچار از دست رفتگی شد .لذا در اینجا بانک مرکزی
مقصر نیست و نمره تیم اقتصادی دولت خیلی خیلی پایین است.

در بخش تایر بیشتر نگران واسطههاییم تا زنجیره تولید

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن گالیه از
اجرای سیاستهای ناهماهنگ با ماهیت صنعت و عدم
مشورت با کارشناســان ،به موضوع ممنوعیت فروش
تایرسازان به صورت سبدی اشاره کرد و این موضوع را
نیز ناشی از سیاستگذاریهای غیرکارشناسی دانسته
است.مصطفی تنها با بیان اینکه درصنعت تایر خطوط
تولید متعددی وجو دارد ،تصریح کرد :به طورمثال در
خط تولید تایرسواری ،نمیتوان تایر وانتی تولید کرد.
خط تولید تایر سواری برای تولید انواع سایزهای سواری
طراحی شده و میتوان اندازهها را برای تایرهای سواری
تغییر داد اما نمیتوان با آن خط تایرهای سنگینتر تولید
کرد و برعکس! هرخط تولید مختصات ،ماشینآالت،
ابعاد و اندازههای خاص خود را برای تایرهای ســبک و
سنگین دارد که کامال باهم متفاوت هستند .سخنگوی
انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اشاره به اینکه اخیرا
شــنیدهایم که تعزیرات حکومتی نیــز کارخانههای
تایرســاز را تهدید کرده که اجازه فروش تایر به صورت
سبد ندارند ،تاکید کرد :این درحالی است که انواع تایر
درفصول مختلف دارای بازارهای متفاوت اســت .بطور
مثال در تابستان و اوایل پاییر بازار تایرهای باری و سنگین
بسیار پرکشــش اســت؛ چرا که ترهبارها از وانت برای
جابجایی میوهها ستفاده بیشتری دارند اما در زمستان که
کشاورزی کم رونقتراست و محصول متعدد برای عرضه
به بازار وجود ندارد (به جز مرکبات شمال) میزان تردد
وانتها هم کمتر شده است ،لذا تعویض تایر نیز کمتر
صورت میگیرد .آنچه که همیشه صنعت تایر انجام داده
تا خط تولید یک کارخانه در برههای متوقف نشود ،این
است که به نمایندگیها اجازه داده تا سبدی از محصوالت
ارائه دهند .وی افزود :یــک کارخانه نمیتواند در فصل
زمســتان خط تولید تایرهای باری را خاموش کند؛ در
این صورت تکلیف کارگرها ،ماشینآالت گران قیمتی
که از منابع ارزی داخلی تهیه شدهاند و ...چه خواهدشد؟
اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،آیا کارخانه برای تامین منابع
مالی خود و حفظ درآمد و بازشگســت سرمایه صرف

شــده ،ســیار محوصالت همچون تایرهای سواری را
مشمول افزایش قیمت نمیکند؟ آیا این اجحاف در حق
مصرفکنندگان تایرســواری نیست؟ اگر مسئوالن ما
اجازه دهند ،ماهیت این صنعت خود توانایی تنظیم بازار
خود را دارد؛ عالوه براینکه نمیتوان در سه ماه تابستان به
اندازه کافی مورد نیاز فصل زمستان تایر باری تولید کرد؛
چنانچه شش ماه هم خط تولید متوقف و شش ماه دیگر
کار کند ،درنهایت بازار با کمبود مواجه خواهد شد ،نیاز
به واردات ایجاد میشود و سبب اخالل دربازار میشود.
تنها تصریح کرد :چرا سیاستگذاران بیشتر نگران شبکه
توزیعاند تا شبکه تولیدی که به وظایف خود به درستی
عمل میکند و متناسب با نیاز بازار و حتی بیشتر ،تایر
تولید میکند .با این وجود که ما مازاد تولید داریم ،اگر
تایر به دست مصرفکننده نمیرسد ،قطعا شبکه توزیع
دارای مشکل است .چرا مسئوالن در نقطهای که بایستی
مشکالت حل شود ،بهجای آنکه متمرکز شوند و منافع
مصرفکننده را دنبال کنند ،نگران واسطهها هستند؟ به
تولید کننده فشار میآورند و تهدید میکنند که اجازه
فروش به صورت سبد را ندارد .وی تاکید کرد :درتمام دنیا
تایرسنگینبصورتست(یکحلقهتایر،یکحلقهتیوب
و یک حلقه نوار) فروخته میشود اما در کشور ما اینگونه
نیست .چرا زمانی که با صنعت آشنا نیستند ،ماهیت آن
را تغییر میدهند؟ بهتر نیست از تولیدکننده نظرخواهی
کنند تا کار کارشناسی صورت گیرد و تصمیم درست
اتخاذ شود؟ سیاستگذاران ما حتی از معاونت صنایع
وزارت صمت نیز که در این زمینه تخصص داشته و در
حوزههای تحت پوشش خود مسئولیت دارد ،مشورت
نمیگیرند.ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با
بیان اینکه براســاس برآوردهای کارشناســی صورت
گرفته ،ســاالنه نیاز به  ۱۱هزار میلیارد تومان سرمایه
برای تامین مواداولیه مورد نیاز تولید وجود دارد ،اظهار
کرد :تایر تولیدی بایستی فروش رود تا منبعی مالی برای
تامین مواداولیه بعدی باشد؛ وگرنه سرمایه آن بایستی
از کجا تأمین شود.

با تصویب ستاد تنظیم بازار؛

صادرات سیب و پرتقال تا اطالع ثانوی محدود شد
ســتاد تنظیم بازار در جلســه فوق العــاده امروز
پنجشــنبه با واردات میوه و سایر کاالهای اساسی
از طریق تجــار ،تعاونی ها و بازارچــه های مرزی
برای عرضه در شبکه توزیع موافقت به عمل آورد.
بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار بــا واردات
کاالهای اساســی و میوه از طریق تجار ،تعاونیها
و بازارچههــای مرزی بــا محوریت اســتانداران
مرزی جهت فراوانی توزیع در شبکه توزیع کشور
موافقت شد.
ســتاد تنظیم بازار همچنین مصوب کــرد که تا
اطالع ثانوی و تا متعادل شدن قیمت فروش میوه و
همچنین فراوانی کاال در شبکههای توزیع ،صادرات

ســیب و پرتقال محدود گردد.همچنین این ستاد
تاکید کرد که توزیع ذخایر میوه شــب عید بدون
هیچ گونه محدودیتی در کل کشور آغاز گردد.
بر اســاس آخرین تصمیمات ســتاد تنظیم بازار،
تمامی دارندگان ذخیره میوه میتوانند با هماهنگی
الزم نســبت به توزیع کاالی خــود در غرفههای
رایگانی که از طریق میادین میوه و تره بار در اختیار
آنها قرار خواهد گرفت ،اقدام نمایند.این تصمیمات
در جلسه فوق العاده امروز پنج شنبه  ۲۱اسفندماه،
در راستای تنظیم هرچه بهتر بازار شب عید برای
تأمین به موقع اقالم و مایحتاج عمومی مردم در ایام
پایانی سال اتخاذ و ابالغ شده است.
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جدیدترین آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
نشان میدهد که تا پایان آذر ماه امسال  ۷۲هزار و ۳۳۵
طرح در دست اجرا اســت که بیش از  ۷۳درصد آنها
کمتر از  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیشترین
طرحها در سه گروه کاالیی "سایر محصوالت کانیهای
غیرفلــزی"" ،محصوالت غذایی و آشــامیدنیها" و
"ساخت مواد و محصوالت شــیمیایی" در حال اجرا
است .بر اســاس این آمار از بین  ۷۲هزار و  ۳۳۵طرح
در دست اجرا تا پایان آذر امسال حدود  ۵۲هزار و ۹۰۴
طرح معادل  ۷۳درصد کل طرحها کمتر از  ۲۰درصد
پیشرفت فیزیکی ۱۵ ،هزار و  ۵۶۵طرح معادل ۲۱.۵
درصد بین  ۲۰تا  ۸۰درصــد ۳۸۶۶ ،واحد معادل ۵.۳
درصد کل طرحها بیش از  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشتهاند .همچنین بیشترین طرحهای در دست اجرا
طرحهایی با اشتغال  ۱۰تا  ۵۰نفر کارکن است که ۴۶
هزار و  ۲۶۱طرح معادل بیش از نیمی از کل طرحها را
شامل میشود ۱۹ .هزار و  ۵۵۷طرح در دست اجرا نیز
کمتر از  ۱۰نفر کارکن دارند و تعداد طرحهای با  ۵۰تا
 ۱۰۰نفر کار کن و بیش از ۱۰۰نفر کارکن نیز به ترتیب
 ۳۸۷۴طرح و  ۲۶۲۳طرح بوده است.مجموع اشتغال
پیش بینی شده در طرحهای در دست اجرا نیز بیش از
دو میلیون و  ۵۲هزار نفر است که  ۸۴۰هزار و  ۵۱۵نفر
از آنها در طرحهایی با بیش از  ۱۰۰کارکن و  ۸۳۵هزار

و  ۲۵۴نفر از آنها در طرحهایی با  ۱۰تا  ۵۰نفر کارکن
مشغول خواهند شد.مجموع سرمایه در طرحهای در
دست اجرا تا پایان سال گذشته نیز بیش از  ۱۱۲۷هزار
میلیارد تومان پیش بینی شــده است .در این میان تا
پایان آذر ماه امسال ۱۰،هزار و ۶۷طرح در بخش "سایر
محصوالت کانیهای غیرفلزی" ۸۰۳۴،طرح در بخش
"محصوالت غذایی و آشامیدنیها" و  ۷۳۸۰طرح در
بخش "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی" در دست
اجرا بوده و این ســه بخش بیشــترین تعداد طرحها
را به خــود اختصاص دادند .کمتریــن طرحها نیز به
بخشهای "جمعآوری ،تصفیه و توزیع آب"" ،تحقیق
و توسعه" و "فاضالب ،دفع زباله ،بهداشت محیط و سایر
فعالیتهای مشابه" اختصاص دارد که به ترتیب یک،
یک و  ۱۹طرح در آنها در دســت اجراست .در میان
استانها نیز از بین  ۷۲هزار و  ۳۳۵طرح در دست اجرا،
 ۶۰۳۳طرح در یزد ۵۳۸۷ ،طرح در خراسان رضوی و
 ۵۲۰۷طرح در اصفهان در دست اجراست که بیشترین
تعداد طرحها را به خود اختصاص دادند .اما منطقه آزاد
چابهار شش طرح ،منطقه آزاد کیش  ۱۰طرح و قشم
 ۱۲طرح در دســت اجرا دارند که کمترین تعداد این
طرحهاست.سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد اروند،
ماکو ،انزلی و ارس نیــز  ۵۵ ،۵۶ ،۲۹و  ۱۷۹طرح در
دست اجرا دارند که به نسبت تعداد کمی است.

دالل روغن جامد را ۳برابر گرانتر میفروشد
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی ،شیرینی فروش گفت :اغلب
کارخانه ها روغن را به طور مســتقیم به واحدهای صنفی
تحویل نمی دهند و واحد مجبور بــه خرید از دالل آن هم
به  ۳برابر نرخ دولتی هســتند .علی بهرهمند اظهار داشت:
شــیرینیهای پرمصرف نرخ مصوب دارد بنابراین قیمت
شیرینی در ایام پایانی ســال تغییر نخواهد کرد و افزایشی
نخواهد داشت و قیمت انواع شیرینی همان قیمتهای قبلی
خواهد بود .بر این اساس قیمت هر کیلوگرم شیرینی یزدی
درجه یک  ۳۸هزار تومان ،هر کیلوگرم شیرینی زبان درجه
یک ۵۰هزار تومان ،هر کیلوگرم شیرینی پاپیونی و دانمارکی
درجه یک نیز ۵۰هزار و قیمت هر کیلو گرم شیرینی تر درجه
یک ۶۰هزار تومان است .قیمت درجه دو هر کیلوگرم از انواع
شیرینیها ذکر شده نیز  ۱۰هزار تومان کمتر از قیمتهای
مذکور خواهد بود .رئیس اتحادیه دارندگان قنادی ،شیرینی
فروش و کافه قنــادی ادامه داد :برای ایام پایان ســال نیز

جشــنواره فروش نوروزی با تخفیف  ۱۵درصدی در نظر
گرفتهایم که واحدهای داوطلب پوسترهای متحدالشکلی را
روی مغازه خود نصب کردهاند.وی در خصوص نحوه تأمین
مواد اولیه نیز گفت :در ایام پایان سال ،واحدها به مواد اولیه
زیادی نیاز دارند اما متأســفانه اغلب کارخانهها روغن را به
طور مســتقیم به واحدهای صنفی تحویل نمیدهند و به
واسطهها میدهند و واحدهای صنفی نیز مجبورند روغن را از
واسطهها و دالالن خریداری کنند .البته در مواردی واحدهای
صنفی میتوانند به طور مستقیم روغن مورد نیاز خود را از
کارخانجات روغن خریداری کنند امــا در اغلب موارد باید
این کاالها را از واسطهها و داللها خریداری کنند.بهرهمند
افزود :قیمت یک حلب روغن جامد  ۱۶کیلوگرمی تحویل از
کارخانه  ۱۶۵هزار تومان است اما واحدهای صنفی همین
روغن را از داللها و واسطهها با قیمتی  ۳برابر بیشتر و بیش
از  ۴۰۰هزار تومان خریداری میکنند.
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توزیع مرغ دولتــی  10هزار
تومان کمتر از نرخ بازار موجب
تشکیل صف هایی طوالنی در
روزهای کرونایی شده است.
تصاویرمنتشرشدهازاینصف
ها نشان می دهد قدرت خرید مردم به اندازه ای کاهش
یافته که حاضر شــده اند خطر بیمــاری را برای خرید
مرغ تنها 10هزار تومان ارزانتــر از نرخ بازار آزاد به جان
بخرند .طبق برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران ،قیمت
هر کیلوگرم مرغ و گوشت قرمز در یک سال گذشته به
ترتیب دو برابر و  ۳۰درصد افزایش یافته و در مقابل ،از
سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸مصرف گوشت ایرانیان حدود ۴۰

درصد کاهش یافته اســت .رزم حسینی ،وزیر صنعت
درباره افزایش قیمت کاالهای اساســی به ویژه مرغ با
وجود ترخیص نهادههای دامــی و کاالها از گمرکات و
بنادرمی گوید که براساس تقسیم وظایفی که با وزارت
جهاد کشاورزی انجام گرفته ،مسئولیت گوشت قرمز،
مرغ و تخممرغ بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی است.
مرغ کاالی پر مصرف در سبد غذایی خانوادههای ایرانی
در یکسال اخیر دچار نوســانات قیمتی بسیاری شده
است و در هر بار از این فراز و فرودها وزارت صمت و جهاد
کشاورزی سعی کردهاند که با تزریق مرغ گرم و منجمد
و تعدیل قیمتها به صورت دستوری بازار را ساماندهی
کنند .اخیرا با افزایش مجدد قیمت مرغ و فاصله حدود
 ۱۰هزار تومانی نرخ مصوب با نرخ آزاد ،مردم برای تهیه
مرغ تنظیم بــازاری مجبور به ایســتادن در صفهای
طوالنی شدهاند.

یک هفته دیگر سال  ۱۴۰۰از راه می رسد و این در حالی
است که گرانی کاالها در بازار شب عید ،سبد خرید مردم
را کوچک کرده و بسیاری از روی ناچاری ،به تهیه اقالم
خیلیضروریقناعتمیکنند.وضعیتسختاقتصادی
ای که نه تنها چشم انداز روشنی برای آن در سال جدید
وجود ندارد ،حتی کارشناسان می گویند از همین االن
بودجه  ۱۴۰۰سیگنال های مثبتی به تورم داده و این
یعنی اوضاع بدتر نشــود بهتر نخواهد شــد .بر اساس
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نــرخ تورم نقطهای در
بهمنماه  ۳۴ ،۱۳۹۹درصد اعالم شد .در همین زمینه
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش ۳۵
درصدی تقاضای مواد غذایی در اســفندماه امسال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد .قاسمعلی
حسنی با اشــاره به این که در تامین مواد غذایی شب
عید غیر از روغن مشکلی وجود ندارد ،مهمترین دلیل

کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم
عنوان کرد.
مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) علت
گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان میکنند که مسئولیت
آن متوجه وزارت جهادکشاورزی است .برای مثال اخیرا
عباس قبادی ،دبیر ســتاد تنظیم بازار کشور گفته که
روزانه  ۴۰۰تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران
میشود و در برخی روزها این رقم به ۷۰۰تن هم میرسد؛
در حالیکه بازار تهران روزانه به  ۱۲۰۰تا  ۱۵۰۰تن مرغ
نیاز دارد .در طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهادکشاورزی
میگوید نهادهها را در سامانه «بازارگاه» توزیع کرده و
گرانفروشی در سطح بازار اتفاق میافتد که مسئولیتش
با وزارت صمت است .در این میان مرغداران میگویند
قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است و
همچنین از انحراف شدید در توزیع مرغ خبر میدهند.

خواب دستگاه های نظارتی

مسعود دانشمند ،اقتصاددان

چیزی که در این چند سال اتفاق افتاده تورم و افزایش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادی مواجه هستند .تشکیل صف های خرید کاالهای اساسی نشانگر ناتوانی دولت در تنظیم بازار و خواب
دستگاههای نظارتی است .از طرفی دیگر بازار باید به سیستم مالی – پولی کشور اعتماد کند ،فعاالن اقتصادی باید مطمئن باشند که میتوانند بر وعدههای اقتصادی حساب باز کنند در این صورت به طور تدریجی آرامش به بازار برمی گردد.
متاسفانه عدم اعتماد بازار به سیستم مالی کشور باعث میشود قیمتها را در همان حالت افزایشی نگه دارد چراکه به آینده نرخ ارز مطمئن نیست و بازار ترجیح میدهد برای گران نگه داشتن قیمت کاالها ،تالش کند .در حال حاضر هر نوع
کاالیی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است ،اما قیمتهای فزاینده و باال و توان پایین مردم در خرید ،اجازه تأمین نیازشان را نمیدهد .گرانی کاالها در بازار نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و درست دولت
است .دولت در بازار کاالهای اساسی نظارت و کنترلی ندارد و گویی این بازار به حال خود رها شده است .مشکالت دولت بسیار زیاد است و نمی تواند نظارتی بر دستگاههای برای کنترل قیمت ها داشته باشد و این امر موجب شده تا مردم در
تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکالت فراوان شوند .امروز شرایط طوری است که خانواده ها حتی برای خرید میوه نیز باید حساب و کتاب داشته باشند و قدرت خرید تا سطح بسیار زیادی کاهش یافته است .دولت مقصر تمام اتفاقات و
مشکالت را به گردن دیگران انداخته است .در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی را مقصر تمام آشفتگیها میداند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد ،حاکی از مدیریت ضعیف دولت است.
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آخر
کسب و کار
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شرکتهای دانش بنیان و دارویی ما را از واردات بی نیاز کردند
رئیس جمهور گفت :در دوران مقابله با کرونا ،شرکتهای دانش بنیان در کنار شرکتهای دارویی به میدان آمدند و کشور را از واردات دارو و تجهیزات پزشکی و
درمانی بی نیاز کردند.

www.kASBOKARNEWS.ir

«کسب و کار» اقبال این روزهای مردم به بیت کوین و ارز دیجیتال را بررسی می کند

اخبار

خریدهای هیجانی در بازار رمزارزها

سخنگویهیاترئیسهمجلس:

وزارت ارتباطات قیمت اینترنت را همین حاال هم
افزایش داده است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در نشســت خبری خود با بیان اینکه در
بررسیهای انجام شده توسط مجلس منابع قابل توجهی در دولت وجود
دارد که بالتکلیف است و سیاست گذاری نشده ،تاکید کرد که آنها موظف
هستند تکلیف آنها را روشن کنند.
محمدحسین فرهنگی اعالم کرد که مصوبه افزایش  ۱۰درصدی حقالسهم
اپراتورها در بودجه سال  ۱۴۰۰ربطی به افزایش قیمت اینترنت ندارد چرا
که همین حاال هم دولت قیمت اینترنت را افزایش داده است.
فرهنگی با انتقاد از بحثهایی که بر سر این مصوبه ایجاد شده است تاکید
کرد که بعضی از زیرمجموعه های مرتبط با وزارت ارتباطات از همین االن
قیمت اینترنت را افزایش دادند که بگویند در ســال آینده قیمت را تغییر
ندادند.
محمدحسین فرهنگی ،سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه برخی
مسئوالن و رسانهها اعالم کردند که علل برخی گرانیها مصوبات مجلس در
بودجه است ،گفت« :چنین مصوباتی در مجلس به تصویب نرسیده است.
ما هیچ موضوعی را که تاثیر نگرانکننده بربازار گذاشته باشد را در مجلس
بررســی و تصویب نکردیم .ضمن اینکه این بودجه ،بودجه  ۱۴۰۰است و
نمیتوان در سال  ۹۹اثری از مصوبات بودجه در بازار شاهد باشیم».

شورای نگهبان افزایش حقالسهم اپراتورها را مغایر
باقانوناساسیدانست

نبض تند رمزارزها با افزایش تقاضا

انتقال پول ایرانی ها به صرافی های خارجی رمزارز

نقدینگی در همه بازارها اعم از امالک و مستغالت ،بازار سرمایه ،دالر و طال در حال حرکت است .به دلیل بحث های سیاسی ،تقاضای کمتری
برای طال و دالر وجود دارد و در این میان ،بازار رمزارزها ترند شده است؛ اما این بدان معنا نیست که همه پولی که از بورس خارج می شود به
سمت بازار رمزارزها گسیل می شود.
در شرایط حالِ حاضر ،مردم به دلیل افزایش قیمت بیت کوین و ترند شدن آن به سمت این بازار متمایل شده اند؛ اما نه به این معنی که هر
کسی از بورس خارج شد وارد بازار رمزارزها شده است زیرا به طور قطع بخشی از پول خروجی بورس وارد بازار امالک و مستغالت می شود.
ســرمایه ای کــه از بــورس وارد بــازار رمزارزهــا می شــود عــدد مشــخصی نیســت .نقدینگــی در ســال  99از بازار بــورس به
ســمت بــازار دالر ،طــا و امــاک و مســتغالت حرکت کــرد .هرچنــد میزانــی از نقدینگــی در ایــن بازارهــا باقی مانــده ،یک
ســری هم به ســمت رمزارزها می رود و این رونــد و توالی همیشــه در حال حرکت اســت یعنی تغییر مــی کند ،به وجــود می آید
و بیرون می آید.
ارزش بازار رمزارزها در دنیا  1500میلیارد دالر است .این در حالی است که کل اندازه بازار سرمایه ایران  200میلیارد دالر است و اگر 10
درصد از بازار سرمایه ایران بخواهند وارد بازار رمزارز شوند تقاضای زیادی ایجاد نخواهد شد زیرا ترند جهانی است.
نمی توان گفت که بازار رمزارزها به پیک رسیده زیرا این سخن جزو مباحث پیشگویی است .هر کسی براساس استراتژی خود اعم از کوتاه
مدت ،میان مدت یا بلندمدت و ترید یا سرمایه گذاری و براساس بازدهی ای که چیده ،باید عمل کند .بنابراین می تواند از این بازار سود کند
یا ضرر .ولی اگر سرمایه گذار فکر می کند بیت کوین یک شبه تمام نیازهایش را برآورده می کند دچار مشکل خواهد شد .نکته دوم اینکه
چند درصد ( 10یا  20درصد) سرمایه خود را وارد این بازار کرده است .پیشنهاد می شود در بازار رمزارزها هر شخصی با  10درصد سرمایه
اش حضور پیدا کند مگر اینکه آدم ریسک پذیری باشد.
در حال حاضر تقاضای زیادی در بازار رمزارزها هم در ایران و هم در جهان وجود دارد .به همین دلیل بازاری است که باید به آن مشاوره دقیق
دارد و با آگاهی عمل کرد تا خروجی خوبی نصیب سرمایه گذار شود .توصیه من به خریداران رمزارزها این است که سبد خریدشان  70درصد
بیت کوین 20 ،درصد اتریوم و  10درصد رمزارزهای دیگر باشد.

استقبال مردم از رمزارزها نسبت به گذشته بیشتر شده؛ ولی متاسفانه در این زمینه
آمار دقیقی در دست نیست زیرا به دلیل مشکالتی که در رگوالتوری هست ،آمار
دقیقی از صرافی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند ،در دست نیست.
طبیعتا سرمایه گذاری در بازار رمزارزها ریسک بســیار باالتری نسبت به سایر
بازارهای مالی دارد و این گونه نیست که مردم فکر کنند اگر از بورس نتیجه خوبی در
کوتاه مدت نگرفتند ،در این بازار می توانند در مدت کوتاهی نتیجه خوبی بگیرند .در
بازار رمزارزها ریسک های بسیار باالتری از بورس وجود دارد و به همین دلیل مردم
باید با در نظر گرفتن این ریسک ها اقدام کنند و عجله نکنند .ارزش کل این بازار
روزانه در سطح جهانی حدود  1000تا  1500میلیارد دالر است و گردش روزانه
این بازار به بالغ بر  200میلیارد دالر می رسد .حدس من این است از  200میلیارد
دالر یک در هزار سهم ایرانی ها از این معامالت باشد و این رقم به حدود 100میلیون
دالر برسد .البته در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد.
رمزارزها متعلق به هیچ کشوری نیستند و در صرافی هر کشوری باشند متعلق به
آن کشور هستند .یعنی رمزارزهایی که ایرانی ها دارند اگر در صرافی های ایرانی ها
باشد و یا در اختیار ایرانی ها شد ما واردات ارز داریم و ارزها متعلق به ایرانی هاست
ولی اگر به یک صرافی خارجی رفت انگار خروج ارز از کشور داریم.
رویکردی که اخیرا شرکت شاپرک و بانک مرکزی در پیش گرفتند ،باعث شده که
رمزارزها از صرافی های ایرانی خارج شود و به صرافی های خارجی برود و این همان
اتفاقی است که نگران آن بودیم زیرا باعث خروج ارز از کشور می شود.

پیمان مولوی ،اقتصاددان

سپهر محمدی ،رئیس انجمن بالکچین ایران

سردبیر :مریم بابائی

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

خطر اوجگیری انتظارات تورمی در 1400

کمیل طیبی ،اقتصاددان

مشکل اصلی کجاست؟
همانطور که اشاره شــد اتحادیه اعالم کرده بود کاربران تاکسیهای
اینترنتی نباید به سرویس مسافر بار تحویل دهند .این پاسخ شرکت در
ماجرای مطرح شده نیز بود .اما اوال اتحادیه و شرکت باید رانندگان خود
را در قبال این مسئله مســئول بدانند ،چراکه همه کاربران اساسنامه
شرکتها را مطالعه نمیکنند.
دوما موضوعی که مهمتر به نظر میرسد این است که برخی رانندگان
تاکسیهای اینترنتی میگویند در حال حاضر فقط با ارائه سوء پیشینه
استخدام میشوند .این در حالی است که قبال ملزم به ارائه تست عدم
اعتیاد و سفته نیز بودند.
درمجموع به نظر میرسد تاکسیهای اینترنتی باید ضمانت اجرایی
جدیتری برای مقابله با تخلفات رانندگان خود داشته باشند.

فروشندگان طال ،عطر و تلفنهمراه سوژه کالهبرداران سایبری

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

میکنند .تمام مراحلی را که برای جابجایی پول باید از طریق تلفن
بانک انجام شود ،طی میکنند و درنهایت رسید جعلی که در آن درج
شده «تراکنش با موفقیت انجام شد» را به فروشنده نشان میدهند.
بیشتر این مجرمان با فروشندگان طال ،تلفن همراه و ...چنین اقدامی
را انجام میدهند.
رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا به فروشــندگان تاکید کرد:
حتما پیامک واریز پول به حســابتان را چک کنید .گاهی مجرمان
 ۲۰میلیون تومان خرید و  ۲میلیون تومان به حساب فروشنده واریز
میکنند و تا زمانی که پول به حساب فروشــنده واریز نشده است،

فروشنده نباید با رســیدی که خریدار نشان میدهد ،کاال را تحویل
دهد .چراکه ممکن است خریدار با اپلیکیشنهای رسیدساز ،رسید
جعلی ساخته و قصد کالهبرداری داشته باشد.
وی با بیان اینکه فروشــندگان طال ،عطر ،تلفن همــراه و  ...مقصد
کالهبرداران سایبری هســتند ،افزود :دقت کنید هنگامی که پول
به حسابتان واریز شد ،بعد از آن کاال را تحویل دهید و با نشان دادن
رســید توســط خریدار کاال را تحویل ندهید .در هنگام خریدهای
اینترنتی طالفروشــان ،عطرفروشــان و  ...صنفهایی که بیشتر در
معرض خطر هســتند ،دقت کنند که اگر خریــدار قصد پرداخت
اینترنتــی دارد ،حتما احراز هویت کنند و چهره فرد اگر مشــخص
نبود ،حتما بخواهند ماســک یا عینک خود را بــردارد تا چهرهاش
مشخص شــود و کارت ملی را از خریدار بگیرند و آن را با چهره فرد
تطبیق دهند.
سرهنگ پاشایی گفت :در مواردی که افراد به طالفروشان مراجعه و با
مشخصات شخص دیگری به هنگام خرید ،مبلغ را به صورت اینترنتی
واریز میکنند ،حتما هویت شــخصی که قصــد پرداخت اینترنتی
دارد ،محرز شود .اگر پوشش خاصی دارد بگویند پوشش را بردارد و
به دوربین نگاه کند و اطالعات او را نگــه دارند تا اگر جرمی رخ داد،
فروشندگان بتوانند اقدام کنند.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجــا گفت :یکی از تکنیکهای
مجرمان سایبری استفاده از اپلیکیشنهای رسیدساز است که برای
منافع خودشان استفاده میکنند.
سرهنگ مرتضی پاشــایی رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا
درباره رسیدسازهای جعلی اظهار کرد :یکی از تکنیکهای مجرمان
سایبری استفاده از اپلیکیشنهای رسید ساز است .کاربرد اولیه این
اپلیکیشنها شوخی و سرگرمی بود ،اما مجرمان سایبری تغییراتی در
آن داده اند و برای منافع خود از آن استفاده میکنند.
سرهنگ پاشایی گفت :افراد شماره حســاب را وارد این اپلیکیشن
میکنند و هیچ تراکنش مالی اتفاق نمیافتد و تمام اقداماتی را که باید
برای جابجایی پول انجام شود ،انجام داده و درنهایت رسید میدهد که
تراکنش با موفقیت انجام شده است.
وی افزود :مجرمان سایبری هم هنگامی که میخواهند خرید کنند،
شلوغ میکنند و از فروشنده شــماره کارت میخواهند که برایشان
پول را از طریق تلفن بانک واریز کنند و رسید جعلی را با استفاده از
اپلیکیشنهای رسیدساز به فروشنده نشان میدهند.
این مسئول تصریح کرد :گاهی مجرمان ســایبری کارت سوخته را
به فروشنده میدهند و فروشــنده به آنها میگوید کارت سوخته و
ادعا میکنند از طریق اپلیکیشــن ،پول را به حساب فروشنده واریز

فاکس88260447 :

به گیرنده محموله نیز آسیب رسانده اســت .این فرد ابتدا با دریافت
وجه ،محموله را چندین ساعت نگه داشته و بعد که از سوی شرکت با
او تماس گرفتند به مقصد رفته و از گیرنده بار خواسته که ابتدا دوباره
کرایه پرداخت کند تا بار را تحویل دهد .صاحب بار از او خواسته ابتدا
بار را بدهد و بعد که فرزند این خانم (صاحب بار) هم وارد جریان شده
راننده با ماشین از روی پای صاحب محموله رد شده و فرار کرده است.
بعد از تماسهای پی در پی با شرکت مربوطه ،مسئوالن حقوقی شرکت
از شاکیان خواستند که به مراجع قضایی مراجعه کنند ،چراکه آنها
نمیتوانند اطالعات راننده را در اختیار کسی قرار دهند .حدود یک ماه
از این ماجرا گذشته اما افراد درگیر در این ماجرا نه توانستهاند خسارتی
دریافت کنند و نه شکایتشان به جایی رسیده و بدتر از آن حاال پای زن
آمبولی کرده و دوباره راهی بیمارستان شده است.
این فرد میگوید پروسه شکایت قضایی بسیار طوالنی است و زن آسیب
دیده هم شهروندی است که قرار بوده روی مانتوهایی که در بسته بوده
کار کند و حاال با مشــکالت جدی روبه رو است .این فرد معتقد است

ســهل انگاری یک شــرکت چرخهای ایجاد کرده که در حال حاضر
چندین خانواده درگیر آن هستند.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

در حالی که حدود یک ماه از خبر دزدی یک محموله از سوی تاکسی
اینترنتی میگذرد ،فرد دیگری شکایت خود را در این زمینه با ایسنا
مطرح کرده عالوه بر از دســت دادن محموله خود خسارت جانی هم
دیده است.
حدود یک ماه پیش گزارشهایی مبنی بر دزدیده شدن بار مسافران
تاکسی اینترنتی منتشر شد که در نهایت رضا الفت نسب ،عضو هیئت
س تاکسیهای
مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به کاربران سروی 
اینترنتی هشدار داد که به سرویس حمل مسافر ،بار تحویل ندهند .او
همچنین گفته بود که در موارد بروز تخلف شاکیان میتوانند با مراجعه
به سایت اتحادیه کســب و کارهای مجازی به آدرس ecunion.ir
که متولی تاکسی های اینترنتی اســت ،شکایت خود را اعالم کنند و
به مشــتریان اطمینان داده بود که لیست همه رانندگان تاکسیهای
اینترنتی برای اماکن ارسال و هویت فردی افراد تایید یا رد میشود.
این فرد یک محموله به ارزش حدود پنج میلیون تومان را با یک تاکسی
اینترنتی به مقصد فرستاده ،اما راننده نه تنها بار را تحویل نداده بلکه

شکایتیدیگرعلیهتاکسیهایاینترنتی

روزنامه کسب و کار 88261037 :

بحث انتظارات تورمی یکی از عوامل بســیار موثر روی اقتصاد ایران
است؛ انتظارات مبنی بر اینکه شرایط رکودی ادامه پیدا می کند یا
شرایط تورمی حادتر می شود.
در شــرایط حال حاضر چندین مولفه بر این موضوع اثرگذار است.
 .1ساز و کار بودجه  1400ممکن است انتظارات تورمی را به دنبال
داشته باشد .2 .امکان مذاکره و برگشت به برجام وجود دارد و مذاکره
با آمریکا اتفاق مــی افتد که این موضوع بر کاهــش انتظارات قطعا
تاثیرگذار خواهد بود .3 .انتظارات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری

سال آینده روی شاخص های اقتصادی و اداره کشور اثرگذار است.
 .4تداوم کرونا یا گسترش یا کنترل آن بر انتظارات تورمی نیز موثر
خواهد بود.
مجموعه این عوامل بر اقتصاد ایران ســایه افکنده و هزینه زاست.
بنابراین شاخص نااطمینانی در اقتصاد ما در سال آینده شاخصی است
که نسبت به گذشته خود را برجسته تر نشان می دهد و این مساله
روی تولید و مصرف و به طور کلی رشــد اقتصادی و سرمایه گذاری
هایی که برای رشد اقتصادی مورد نیاز اســت ،موثر است .بنابراین
یک نکته بسیار مهم برای سیاست گذار در سطح کالن این است که

سیاست گذار بتواند این انتظارات را تعدیل کند؛ انتظاراتی که جنبه
روانی داشته و در بازار مالی و بازار حقیقی (بازار کاالها) به شدت وجود
دارد و می تواند ازسوی دستگاه دولتی به وجود بیاید .نکته بسیار مهم
این است که افرادی که برای ریاســت جمهوری کاندید می شوند،
بتوانند چگونگی مدیریت و کنترل و جهت دهی مثبت این انتظارات
را ارائه کنند .چنین واقعیتی به اقتصاد ما در نیمه دوم ســال آینده
کمک می کند .در غیر این صورت اگر به آن پرداخته نشود و اقدامی
برای آن نشود ممکن است عواقب بدتر ،تورم باالتر و رکود بیشتری را
به دنبال داشته باشد.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

رئیس سازمان نظامپزشکی مشهد درخصوص حذف دفترچههای بیم ه تامین
اجتماعی و الکترونیکی شدن نســخهها گفت :به نظر میآید در شرایط کنونی
تحمیل یک شرایط سختتر و دشوارتر به پزشــکان اقدام مناسبی نباشد و این
مورد نیز در جهت منافع و سالمت مردم نیست .علی بیرجندینژاد در میزگردی با
عنوان «چالشهای حذف نسخ کاغذی بیمهشدگان تامین اجتماعی» که در نظام
پزشکی مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :همچنان درگیر بیماری کرونا و مشکالت آن
در جامعه هستیم .این مشکالت هم برای جامعه پزشکی و هم برای جامعه بیماران
با پیچیدگی و دشواریهای مضاعفی همراه است .در شرایط فعلی باید تالش کنیم
تا باری از دوش کادر درمان برداشته شود.
وی افزود :برای عملیاتی شدن نسخه الکترونیک اگرچه پیشبینیهایی انجام شده
بود ،اما این موضوع با سختیهایی همراه است .ممکن است چندین ماه آشنایی با این
نرمافزار و کار با آن برای رسیدن به پایداری به طول انجامد .همچنین برای مراجعین
و بیماران نیز سختیهایی از لحاظ آشنایی با این فرایند و سیستم وجود دارد .رئیس
سازمان نظامپزشکی مشهد ادامه داد :به نظر میآید زمان مناسبی برای شروع حذف
اجباری دفترچهها و برای این طرح انتخاب نشده است ،به خصوص اینکه برای حذف
کامل دفترچه ها زیر ساختها و هماهنگیهای الزم صورت نگرفته است .به عنوان
جامعه پزشکی و بر اساس شرایط با استفاده از خدمات الکترونیک موافق هستیم،
ت نیاز دارد .با اصل موضوع کامال موافق
اما مسئله این است که این کار به زیرساخ 
هستیم اما انتقاد ما به زمان ،نحوه اجرا و اجرای ضربتی آن است.
وی بیان کرد :اولین نکته در تولید یک نسخه الکترونیک این است که تولید این
نسخه نسبت به نسخه دستی زمانبر است .برای تولید یک نسخه الکترونیک باید
دارو یک به یک انتخاب شود؛ برای مثال تولید یک نســخه دارویی برای اطفال
زمانبر است .یک نسخه آزمایش ممکن است  30آیتم داشته باشد .این مسئله
باعث ازدحام در مطب میشــود و چالشهای زیادی را ایجاد میکند .بعد از این
مسئله ممکن است پروسههای رادیولوژی یا داروخانه با مشکالتی همراه شود و
مکررا بیماران به این دلیل دارو را آزاد تهیه کنند ،البته استثنا بعضی از نسخهها که
پیچیدگی ندارد زمان کمی میبرند اما اکثر نسخهها به طور معمول زمانبر است.
بیرجندینژاد تصریح کرد :در حال حاضر با حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی
هیچ امتیازی برای نسخه الکترونیک حاصل نشده است .در حال حاضر کاغذها مثل
قبل مصرف و بعد نسخه نوشته شده روی کاغذ در سیستمهای کامپیوتری وارد
میشود .این فرآیند در رادیولوژی و آزمایشگاهها مشکالت خود را دارد.
وی افزود :باید بپذیریم که ارائه دهنده خدمت باید وامدار دو گروه باشــند؛ گروه
اول بیمهشدگان هستند و گروه دوم کسانی هستند که به بیمه شدگان خدمت
میکنند .متاسفانه در سطح کالن این هماهنگیهای بینبخشی به خوبی شکل
نگرفته است .به دلیل اینکه تصمیمگیران در این حوزه نگاه از باال به پایین دارند این
مسئله به خوبی شکل نمیگیرد.
رئیس سازمان نظامپزشکی مشهد گفت :اجرای نســخه الکترونیک امتیازاتی
نیز دارد .اجرای این نسخه صرفهجوییهایی از جمله جلوگیری از نوشته شدن
ویزیتهای تکراری و  ...را رقم میزند .ولی برای اجرای این نسخه هزینههای قابل
توجهی به سیستم تحمیل میشود؛ برای مثال صرف وقت بیشتر ،استخدام منشی
برای مدیریت این کار و خرید امکانات سختافزاری از جمله پرینتر و  ...است .این
موارد هزینههای بیشتری رابه جامعه پزشکی تحمیل میکند .اگر بنا است این
سیستم اجرا شود باید هزینهها مشخص شده و عمال مشخص شود چه کسی باید
این هزینهها را پرداخت کند .این موضوع عمال به گردن بیمار میافتد .در حال حاضر
به خاطر شرایط اقتصادی پزشــکان با چالش بسیاری برای اداره مطبها مواجه
هستند.بهنظر میآیدتحمیلیکشرایطسختترودشوارتراقداممناسبینباشدو
این مورد نیز در جهت منافع و سالمت مردم نیست .قطعا تحمیل هزینههای بیشتر
ممکن است باعث قطع فعالیتهای پزشکان در این شرایط شود.

رمزارزها که هنــوز نیامده
محبوب شــده انــد ،این بار
مأمن و پناهگاه سهامدارانی
هستند که خسته از روزهای
سرخ پوشی بازار سرمایه به
دنبال مفری برای خروج از زیان اند .درخشــش بیت
کوین نیز دست به دست سرخ پوشی بورس و بالتکلیفی
بازار طال و دالر داده تا سرمایه های سرگردان راه بازار
رمزارزها را در پیش بگیرند؛ غافــل از اینکه این بازار
«عروس هزار داماد است» و ریســک های زیادی در
آن نهفته!
در همین زمینه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

نسخهنویســی الکترونیکی فعال در جهت منافع و
سالمتمردمنیست

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

با اشاره به افزایش تمایل مردم به معاملهرمزارزها برای
جبران ناکامیهایشان در بورس ،خواستار اقدام سریع
بانک مرکزی در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین الزم
در این زمینه شد و گفت :خأل قانونی در حوزه رمزارزها
میتواند باعث گسترش فعالیتهای اغواگرایانه برخی
افراد ناسالم ناشی از این خأل قانونی شود و برخی مردم
فریب این موضوع را بخورند.
وی ادامه داد :فضای نیمه نخســت امسال در بورس،
این انتظــار غلط را در ذهن مردم ایجــاد کرد که باید
یکشبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تالش
نمیگذرد .ضرر واردشده به مردم هم باعث ایجاد حس
عقبافتادگی از برخی از دوستان و نزدیکان خود شد
که اینگونه پولدار شده بودند .برای جبران این موضوع
دنبال یک ابزار میگشتند که رمزارزها وارد شد و خود
را بهعنوان گزینه راحت پولدار شدن معرفی کرد.
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شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی در جریان تصویب بودجه
سال  1400درخصوص افزایش  10درصدی تســهیم درآمد اپراتورها را
دارای ابهام و مغایر با اصول  52و  53قانون اساسی دانست.
براســاس جزء  2بندی (ی) قانون بودجه  1400کــه به تصویب مجلس
رسیده است ،حقاالمتیاز و حقالســهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه
دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصــد (۱۰درصد) افزایش یافته
و به حساب درآمد عمومی ردیف  ۱۳۰۴۰۴نزد خزانه داری کل واریز می
شــود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجــازه افزایش تعرفه
اینترنت مصرفی را در ســال  ۱۴۰۰ندارند .منابع حاصل مازاد بر  69هزار
و  800میلیارد ریال در ردیف  ۱۳۰۴۰۴صرف توسعه زیرساخت اینترنت
ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویسهای
صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد ،میشود .اینترنت ثابت پرسرعت
می بایســت امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهوارهای توسط
کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
اما شورای نگهبان در بند  3-6لیست ایراداتی که به قانون بودجه 1400
مصوب مجلس ،منتشر کرده ،آورده است :در جزء  2بند (ی) از این جهت
که مشــخص نیســت در حکم این جزء درخصوص افزایش مذکور ،مفاد
قراردادهای معتبر منعقد شده رعایت شده است یا خیر ،ابهام دارد؛ پس از
رفع ابهام اظهار نظر خواهد شــد .همچنین این جزء باتوجه به عدم وجود
ردیف و نحوه دقیق هزینهکرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور ،مغایر اصول  52و
 53قانون اساسی شناخته شده است.

سهامداران زیان دیده در مسیر بازار رمزارزها

