
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده 
چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، 
گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون 
مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می کند.

به گزارش ایسنا، آمنه نادعلی زاده در یک برنامه تلویزیونی 
اظهار کرد: قانون جدید چک مشمول چک های بنفش رنگ 
می شود و دارای عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت 
صدور، دریافت و انتقال آن در ســامانه صیاد است« است 
که از ابتدای فروردین سال جاری توزیع شده اند و فرآیند 
تبادل آنها با چک های قبلی متفاوت است، به گونه ای که 

صادرکننده باید مشخصات چک چون تاریخ، مبلغ و هویت 
دریافت کننده و خود را در ســامانه صیاد ثبت کند.وی 
افزود: گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، 
اســتعالم بگیرد و اطالعات درج شده بر چک و در سامانه 
صیاد را چک کند.ســخنگوی اجرای قانون جدید چک 
درباره فواید این قانون گفت: قانون جدید چک به اجرای 
 مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشــویی کمک و از 
جعل چــک جلوگیــری می کند. بــا توجه بــه اینکه 
چک های قبلــی به روال گذشــته پذیــرش و پردازش 
می شــوند اما چک های جدیــد در وجه حامــل صادر 

نمی شــوند و از طریق ســامانه صیاد نقل و انتقال داده 
می شــوند.ناد علــی زاده ادامه داد: چک هــای قدیمی 
فعال کارســازی می شــوند امــا دائمی نیســت و بانک 
 مرکزی در زمان مشــخصی آنها را از بــازار جمع آوری

 می کند. گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد 
را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقد شوندگی ندارد.
گفتنی است که از پنجم فروردین امسال ثبت چک های 
جدید و بنفش رنگ در ســامانه صیاد اجباری شــده که 
این چک ها نیز از این زمان در بانک ها توزیع شده است و 

متقاضیان می توانند آنها را دریافت کنند.

بیتکوین با تثبیت خــود در کانال ۵۹ هــزار دالری به 
دنبال عبــور از مقاومت ۶۰ هزار دالر اســت.به گزارش 
سی ان بی سی، انک جی پی مورگان با انتشار گزارشی با 
اشاره به افزایش روزافزون سرمایه ورودی به بازار ارزهای 
دیجیتالی پیش بینی کرد در صورت کاهش نوســانات 
شدید قیمتی، بیتکوین به زودی بتواند به رقم ۱۳۰ هزار 
دالر برسد. این بانک نوسانات باالی بازار ارزهای دیجیتالی 
را بزرگ ترین مانع بر ســر ورود نهادهای بزرگ به این 
بازارها دانسته اســت. غول های بزرگ مالی آمریکایی 
کماکان نسبت به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی 

مشتاق هستند. با اعالم خبر احتمال سرمایه گذاری های 
جدید بانک گلدمن ساکس و موسسه بلک راک در بازار 
ارزهای دیجیتالی، بار دیگر اوضــاع به نفع گاوهای بازار 
تغییر کرده است و برخی تحلیل گران احتمال رسیدن 
بیتکوین به ۷۰ هزار دالر را طــی روزهای آتی محتمل 
دانسته اند. در ســه ماه اخیر بیتکوین بیش از ۳۰ هزار 
دالر افزایش قیمت داشته است. جس پاول- مدیرعامل 
صرافی ارزهــای دیجیتالی کراکن- پیــش بینی کرده 
است که روند افزایشی قیمت بیتکوین امسال نیز ادامه 
داشته باشد؛ تاجایی که تا پایان امسال بتوان یک خودرو 

المبورگینی را با یک بیتکوین خریداری کرد. پاول با بیان 
 اینکه با گذشت زمان بیان ارزش بیتکوین بر حسب دالر 
سخت تر و سخت تر می شود، افزود: اکنون می توان یک 
خودرو تسال را با یک بیتکوین خریداری کرد. تا پایان سال 
خواهید توانست با آن یک المبورگینی بخرید و  در سال 
۲۰۲۳ احتماال بهای هر بیتکوین معادل یک دســتگاه 
خودرو بوگاتی می شــود. مجموع ارزش بــازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضــر ۱۹۳۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۶۸ درصد 

بیشتر شده است.

طبق اعالم مسئوالن ســازمان اداری و استخدامی، شــرایط دورکاری کارکنان برای 
مناطق ســه گانه زرد، نارنجی و قرمز طبق دســتورالعمل قبلی بــه صورت درصدی 
پابرجا است و باالترین مقام مســئول در دســتگاه می تواند در رابطه با نحوه حضور 
کارکنان و دورکاری کامل بر اساس شــرایط تصمیم گیری کنند.به گزارش ایسنا، از 
اواخر سال ۱۳۹۸ با شــیوع ویروس کرونا و شــدت گرفتن آن، نحوه حضور کارکنان 
 در محل کار دســتخوش تغییراتی شــد و طی چند مرحله مورد بازنگری قرار گرفت
 تا این که در نهایت در آبان ماه سال گذشته سازمان اداری و استخدامی طبق تصمیم 
گیری های صورت گرفته در ســتاد ملی مبارزه با کرونا شــرایط حضــور کارکنان را 
براســاس رنگ بندی مناطق اعالم کرد و در این مدت تغییری در بخشــنامه صادره 
اعمال نشده بود.اما در ایام ابتدایی ســال جاری با شدت گرفتن مجدد بیماری کرونا و 
اعالمی که اخیرا وزارت بهداشــت در رابطه با نحوه حضور کارکنان داشته است،  این 
موضوع از ســازمان اداری و اســتخدامی مورد پرس و جو قرار گرفت و با توضیحاتی 
 از ســوی رفیع زاده -معاون نوســازی اداری سازمان  اداری و اســتخدامی- به ایسنا 

همراه بود.

 تکلیف حضور کارکنان در مناطق سه گانه
وی با بیان این که در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹  سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه ای 
یکبار برای همیشه تکلیف حضور کارکنان در محل کار را براساس رنگ بندی شهرها 
مشخص کرده است، گفت: براین اســاس همچنان این بخشنامه پابرجا بوده و باید در 
دستور کار دستگاه ها بسته به تغییر رنگ شهرها و مناطق مربوطه قرار بگیرد.این مقام 
مسئول در ســازمان اداری و اســتخدامی با بیان اینکه تاکید ما بر این است که خللی 
در ارئه خدمات برای مردم ایجاد نشده و در هر شــرایطی بتوانند خدمات مورد نیاز را 
دریافت کنند، افزود: در نهایت باالترین مقام مسئول ملی و استانی  می تواند در مورد 
نحوه حضور کارکنان در دستگاه اجرایی تصمیم گیری کند.وی جزئیات مربوط به نحوه 
حضور کارکنان در دستگاه های اجرایی براســاس رنگ بندی ها اعالم کرد و گفت که 
سازمان اداری و استخدامی خدمات را به دو بخش ضروری و عادی تقسیم کرده است 
که در مناطق زرد کارکنان دســتگاه های با خدمات ضروری باید به طور کامل و ۱۰۰ 
درصد حضور پیدا کنند، اما در سایر دســتگاه ها یک سوم به صورت دورکار و دو سوم 
حضور خواهند داشت.رفیع زاده ادامه داد:در مناطق  نارنجی  نیز در دستگاه های ارائه 

دهنده خدمات ضروری، حضور کارکنان به صورت دو سوم و یک سوم دورکار هستند و 
در سایر دستگاه ها حضور ۵۰ درصدی بوده و ۵۰ درصد دیگر امکان دورکاری دارند.به 
گفته وی در مناطق قرمز در دستگاه های با خدمات ضروری امکان کاهش ۵۰ درصدی 
نیروها وجود دارد مشروط به این که خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود، در سایر دستگاه 
های  شهرهای قرمز هم حضور یک سومی و دورکاری به صورت دو سوم اعمال می شود.

شرایط دورکاری کامل و ساعت حضور کارکنان
رفیع زاده در مورد امکان دورکاری کامل گفت: براســاس بخشــنامه ای که در سال 
۱۳۸۹ در مورد دورکاری در دولت تصویب شــد امکان دورکاری براســاس شــرایط 
دستگاه و تشــخیص باالترین مقام مســئول امکان پذیر اســت که بتواند با توجه به 
امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیک و ایجاد بســتر برای دورکاری در این رابطه 
تصمیم گیری کنند.وی درباره ساعات حضور کارکنان در محل کار یادآور شد که این 
 ساعات نیز نســبت به تصمیم قبلی تغییری نکرده و از ۷:۳۰  تا ۱۴:۳۰ )هفت ساعت(

حضور خواهند داشت.

وضعیت خانم های باردار و دارای کودکان زیر ۶ سال
 رفیع زاده در مــورد دورکاری خانم های باردار و یا دارای کودکان زیر ۶ ســال یادآور 
شد که در تمامی دستگاه ها خانم های باردار، افرادی دارای بیماری های زمینه ای و 
همچنین خانم های دارای کودکان زیر ۶ سال در اولویت دورکاری قرار خواهند داشت.

شرایط برگزاری جلسات و ماموریت ها
 معاون نوسازی اداری سازمان  اداری و استخدامی درباره این که چرا  برگزاری همایش ها 
و یا جلسات از سوی دستگاه ها در شرایط کرونایی همچنان ادامه دارد، گفت که سازمان 
اداری و استخدامی در بخشنامه خود به دســتگاه ها تاکید کرده که هرگونه برگزاری 
جلسه باید با رعایت پروتکل و ایجاد فضای مناســب و رعایت محدودیت ها باشد؛ به 
طوری که در شهرهای زرد حداکثر تعداد شرکت کنندگان ۳۰ نفر ، شهرهای نارنجی 
۲۰ نفر و در شهرهای قرمز حداکثر ۱۰ نفر خواهد بود این در حالی است که تاکید شده 
برای هر نفر حداقل ۴ متر مربع فضا پیش بینی شــود، در عین حال که منع برگزارش 

همایش ها و مامویت های غیر ضروری مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس آخرین قیمت های اوراق مسکن، متاهل های ساکن تهران برای این اوراق باید ۲۷ 
میلیون و ۷۲ هزار تومان پرداخت کنند.به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشان می دهد که تسه )اوراق( ســال ۱۳۹۸ برای فروردین ۴۰ هزار و ۱۰۰ تومان، 
اردیبهشــت ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان و خردادماه نیز ۵۶  هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند. هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت  ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان، مرداد ۵۵ هزار تومان و 
در شهریور با قیمت ۵۴۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.قیمت اوراق مهر، آبان و آذر 
سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان، ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان 
بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند همان سال نیز با قیمت های ۵۵ 

هزار و ۴۰۰ تومان، ۵۳ هزار و ۷۰۰ و ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا اسفندماه سال گذشته
همچنین برای سال ۱۳۹۹ تسه فروردین ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان، اردیبهشت ۵۵ هزار تومان و 
خردادماه نیز ۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند.هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
در تیر سال ۱۳۹۹ با قیمت ۵۶ هزار و ۳۰۰ تومان، در مرداد ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور 
۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد می شود.این اوراق در مهرماه ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان 
ماه ۶۵ هزار و۱۰۰  تومان و در آذرماه ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشته اند. قیمت این اوراق در 
دی سال گذشته نیز ۵۷ هزار و ۹۰۰ تومان، در بهمن ماه  ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان  و در اسفندماه 
 نیز ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان اســت که این گزارش نیز بر اساس قیمت اسفند ماه سال گذشته

 نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اســاس، با توجه به اینکه مجردهای ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ میلیون 
تومان جعاله می شود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومانی ۱۱ میلیون و 
۲۸۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۵۱۲ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید 
اوراق به ۱۵ میلیون و ۷۹۲هزار تومان می رسد.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند 
تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 

۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه آن ۲۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه چهار 
میلیون و ۵۱۲ تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 

در مجموع باید ۲۷ میلیون و ۷۲هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ 
میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون و ۲۴ 
هزار تومان است.این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

افزایش ۲۵ درصدی و حداقل دریافتی ۳.۵ میلیون تومانی کارکنان و بازنشستگان در سال 
جاری با پرداخت تا ۳۵ درصدی مالیات به صورت پلکانی همراه است.به گزارش ایسنا، افزایش 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال گذشــته به طور متوسط ۱۵ درصد و حداقل 
دریافتی آنها ۲.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ افزایش ضریب 
حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی اعم از کارکنان و بازنشستگان را 
۲۵ درصد و حداقل پرداختی به آنها را ۳.۵ میلیون تومان پیش بینی کرد که در این حالت میزان 

افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشت.

هیچ کسی بیش از ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق ندارد
در جریان بررســی الیحه بودجــه ۱۴۰۰ در مجلــس، نظــرات متفاوتــی در رابطه با 

افزایش حقوق کارکنان مطرح بــود ولی در نهایــت آنچه در قانون بودجــه تصویب و از 
ســوی مجلس به دولت ابالغ شــده اســت نشــان می دهد که ضریب حقوق گروه های 
 مختلف حقــوق بگیر بر اســاس آخرین حکــم کارگزینی ســال ۱۳۹۹ تــا ۲۵ درصد 
افزایش می یابد؛ البته مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ کسی نسبت به سال گذشته 
بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.بنابراین با این مصوبه در قانون بودجه، حقوق های 
باالی ۱۰ میلیون تومان مشمول افزایش ۲۵ درصدی  نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان به آنها اضافه می شود.

مالیات ۳۵ درصدی برای حقوق های باالتر از ۳۲ میلیون تومان 
 از ســوی دیگر پرداخت مالیات حقوق کارکنان مطرح اســت که البته این قشر همواره از 
بخش های با سهم باال در پرداخت مالیات در سال هستند. برای سال جاری سقف معافیت 
مالیاتی در ماه چهار میلیون  و در سال تا ۴۸ میلیون تومان اســت و مازاد بر آن به صورت 
پلکانی مشمول مالیات خواهد شد.بر این اســاس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان به 
این صورت اســت که مازاد ۴۸ میلیون تومان در سال تا رقم ۹۶ میلیون تومان و به عبارتی 
هشت میلیون تومان در ماه  ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. همچنین از ۹۶ میلیون 

تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال )۱۲ میلیون تومان ماهانه( شامل ۱۵ درصد، از ۱۴۴ میلیون 
تا ۲۱۶ میلیون تومان در سال )۱۸ میلیون تومان در ماه (  ۲۵ درصد و از ۲۱۶ میلیون تا ۲۸۸ 
 میلیون تومان یعنی حقوق حدود ۲۴ میلیونی در ماه شــامل  ۲۵ درصد مالیات می شود.
 اما حقوق های ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان در ســال ۳۰ درصد  و از ۳۸۴ میلیون 
تومان )در ســال( باالتر یعنی از ۳۲ میلیون تومــان در ماه،  ۳۵ درصد مشــمول مالیات 
می شــود.جریان افزایش حقوق کارکنــان تنها مربوط به این رشــد در قانــون بودجه 
نیســت و در یکی دو ســال اخیر بر اســاس فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشــوری، 
امتیازاتی برای حقوق کارکنان مشــخص شــده که امکان اســتفاده از این امتیاز تا ۵۰ 
 درصد افزایش است و دســتگاه ها می توانند طبق شــرایط و ضوابط تعیین شده نسبت

 به آن اقدام کنند.

بیتکوین در یک قدمی ۶۰ هزار دالری شدنچک ثبت نشده در صیاد نگیرید

جزئیات دورکاری کارکنان در مناطق زرد، نارنجی و قرمز

۲۷ میلیون بدهید، ۲۴۰ میلیون وام بگیرید

میزان افزایش حقوق و مالیات دریافتی از آنها
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 خوش بینی کوتاه مدت
 در بازار خودرو

 کاهش قدرت خرید
 طال و سکه 

بازار خــودرو در کشــور 
همواره تحت تاثیر عوامل 
مختلفی قرار داشته است. 
تحوالت سیاسی و داخلی. 

البته تحوالت سیاسی...

  فربــد زاوه، کارشــناس 
خودرو

  آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر

متن کامل  د ر صفحه ۳

متن کامل  د ر صفحه ۳

۲

۳

نرخ مشارکت اقتصادی 
باز هم کاهش یافت

 سردرگمی
 در بازار طال و سکه

همسو با روند کاهشی دالر، شاخص بورس 11 هزار واحد ریزش کرد

بورس  زیر سایه  مذاکرات  برجامی
صفحه۲
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رفت و برگشت قیمت خودرو
واکنش بازار خودرو به احتمال احیای برجام چیست؟

بررســي نرخ بیکاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز 
نشان می دهد که در زمستان ۱۳۹۹، ۱۶.۸ درصد 
از جمعیت فعال این گروه سني بیکار بوده اند. این در 
حالی است که تغییرات فصلي نرخ بیکاري این افراد 
نشان مي دهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۳۹۸، به 
میزان ۱.۰ درصد کاهش یافته اســت. مرکز آمار، 
وضعیت نیروی کار در اسفند ماه را منتشر کرد. طبق 
روال چند گزارش قبلی، آمار بیکاری کاهش یافته 
است، اما این کاهش نرخ ناشــی از افزایش اشتغال 
نیست و روند بهبودی را روایت نمی کند. در واقع این 
نرخ مشارکت اقتصادی است که کاهش یافته است.

نتایج طرح آمارگیري نیروي کار در زمستان ۱۳۹۹ 
منتشر شد. بررسي نرخ بیکاري...

کارشناسان بازار سکه و طال بر این باورند که قیمت 
سکه در ماه های آتی به شدت افزایشی خواهد شد 
در حالی که برای بازار طال این روند افزایشی پیش 
بینی نشده است. ســکه به دلیل ماهیت سرمایه 
گذاری باالتر و ســوددهی بهتر بخصوص در سال 
گذشته مورد اســتقبال مردم برای پس انداز ریال 
شده اســت. به طور کلی کاهش ارزش پول ملی 
موجب شده تا مردم به بازارهای مالی کشیده شوند 
و با ناامیدی از بازار ســرمایه، رکود بازار مسکن و 
خودرو به سمت خرید طال بخصوص سکه بروند. 
اتحادیه طال، جواهــر و ســکه روز ۱۴ فروردین 
۱۴۰۰با عنوان اینکه ســکه به کانال ۱۰ میلیون 

تومانی برگشت اعالم کرده است...



اقتصاد2
ایران وجهان

چک های برگشتی زیاد شد
 کدام استان ها بیشترین چک 

برگشتی را دارند؟
حدود ۶۹۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود 
۲۲۷ هـزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۹ 
در کل کشــور برگشت داده شــده است که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۲.۷ درصد و ۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 براســاس آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و 
۶00 هزار فقره چک به ارزشی بـالغ بر ۲0۳4 هزار 
میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۹ در کل کشور مبادله 
شد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درصد و 
از نظر مبلغ ۷.۹ درصد افزایش نشان می دهد. در 
ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون 
و ۶00 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۷۸ هزار 
میلیارد ریال مبادله شــد.4۹.۳ درصــد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشور در بهمن ماه ۹۹ در 
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله 
شده است که به ترتیب با ۳0.۷ درصد، ۱0.۹ درصد 
و ۷.۷ درصد بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۱.4 درصد از ارزش 
چک های فوق در سه استان تهران )4۸.۱ درصد(، 
اصفهان )۷.۳ درصد( و خراسان رضوی )۶ درصد( 
مبادله شده است که بیش ترین سهم را در مقایسه 

با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
بیش از ۷ میلیون و ۹00 هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۱۸0۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۹ در 
کل کشور وصول شد که نســبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۲ درصد و از نظر مبلـــغ ۷.۸ درصد افزایش 
نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله 
شــده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۹ درصد و ۸۸.۸ 
درصد وصـول شده اسـت. درصـد تعـداد و مبلـغ 
چکهای وصول شــده در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب 
معادل ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد و در بهمن ماه ۹۸ به 
ترتیب برابر ۹۱.۶ درصد و ۹0.5 درصد بوده است.

در بهمن ماه ۱۳۹۹ در استان تهران حدود ۲ میلیون 
و 500 هزار فقره چک به ارزشـــی بـیش از ۸۸۸ 
هزار میلیارد ریال وصول شــد که از نظر تعداد ۹۳ 
درصـد و از نظر ارزش ۹0.۸ درصد از کل چک های 
مبادله ای وصول شده اســت. در ماه مذکور در بین 
سایر استان های کشــور، بیش ترین نسبت تعداد 
چک های وصولــی به کل چک هــای مبادله ای در 
استان، به ترتیب به استان های گیالن )۹4.۲ درصد(، 
البرز )۹۲.۸ درصد( و یزد )۹۲.5 درصد( اختصاص 
یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد )۸۲.۷ 
درصد(، لرستان )۸۷.۲ درصد( و خراسان شـمالی 
)۸۷.۷ درصـد( پـایین ترین نسبت تعداد چک هـای 
وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به 
خود اختصاص داده اند.در ماه مورد بررسی در بین 
سیر اسـتان های کشـــور، بیش ترین نسبت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای 
در اســتان به ترتیب به اســتان های بوشهر )۸۹.۶ 
درصد(، البــرز )۸۹.4 درصــد( و هرمزگان )۸۹.۳ 
درصد( اختصاص یافته اســت و استان های گیالن 
)۷۶.۷ درصد(، کهگیلویه و بویراحمد )۸۱.4 درصد( 
و لرســتان )۸4.4 درصد( کم ترین نســبت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده 

در استان را به خوداختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ۶۹۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۷ 
هـــزار میلیارد ریال در بهمن مــاه ۱۳۹۹ در کل 
کشور برگشت داده شده اســت که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۸.۸ 
درصد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۱ 
درصد و ۱۱.۲ درصد برگشت داده شـــده اسـت. 
درصـد تعـداد و مبلـــغ چک های برگشت داده 
شده در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸ درصد و 
۱۱.۱ درصد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب 
برابر ۸.4 درصد و ۹.5 درصد بوده است.در ماه مورد 
گزارش در اســتان تهران بیش از ۱۸5 هزار فقره 
چک به ارزشی حدود ۹0 هزار میلیارد ریال برگشت 
داده شــد که از نظر تعداد ۷ درصد و از نظر ارزش 
۹.۲ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده 
شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های 
کشور، بیشترین نسبت تعـداد چک های برگشـتی 
به کل چک های  مبادله ای در استان، به ترتیب به 
استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱۷.۳ درصد(، 
لرســتان )۱۲.۸ درصد( و خراسان شمالی)۱۲.۳ 
درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن 
)5.۸ درصـــد(، البرز )۷.۲ درصــد( و یزد ) ۷.5 
درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی 
به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.

خبر

بررســي نرخ بیکاري گروه 
ســني ۱۸ تا ۳5 ســاله نیز 
نشان می دهد که در زمستان 
۱۳۹۹، ۱۶.۸ درصــد از 
جمعیت فعال این گروه سني 
بیکار بوده اند. این در حالی اســت که تغییرات فصلي 
نرخ بیکاري این افراد نشان مي دهد این نرخ نسبت به 
زمستان ۱۳۹۸، به میزان ۱.0 درصد کاهش یافته است. 
مرکز آمار، وضعیت نیروی کار در اســفند ماه را منتشر 
کرد. طبق روال چند گزارش قبلی، آمار بیکاری کاهش 
یافته است، اما این کاهش نرخ ناشی از افزایش اشتغال 
نیســت و روند بهبودی را روایت نمی کند. در واقع این 
نرخ مشارکت اقتصادی است که کاهش یافته است.نتایج 
طرح آمارگیري نیروي کار در زمســتان ۱۳۹۹ منتشر 
شد. بررسي نرخ بیکاري افراد ۱5 ساله و بیش تر نشان 
مي دهد که ۹.۷ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، 
بیکار بوده اند. بررسي روند تغییرات نرخ بیکاري حاکي از 
آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل ) زمستان ۱۳۹۸(، 0.۹ درصد کاهش یافته است.
در زمستان ۱۳۹۹، به میزان 40.۹ درصد جمعیت ۱5 
ســاله و بیش تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، یعني در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسي تغییرات 
نرخ مشــارکت اقتصادي حاکي از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در ســال قبل )زمستان۱۳۹۸( 
۱.5 درصد کاهش یافته اســت.جمعیت شاغلین ۱5 
ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۱۳5 هزار نفر 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳00 هزار نفر 
کاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده 
اقتصادي نشان مي دهد که در زمستان ۱۳۹۹، بخش 
خدمات با 50.4 درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت 

با ۳۳.۸ درصد و کشاورزي با ۱5.۸ درصد قرار دارند.نرخ 
بیکاري جوانان ۱5 تا ۲4 ساله حاکي از آن است که ۲۳.۶ 
درصد از فعاالن این گروه سني در زمستان ۱۳۹۹ بیکار 
بوده اند. بررســي تغییرات فصلي نرخ بیکاري این افراد 
نشان مي دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)زمستان ۱۳۹۸( ۲.۱ درصد کاهش یافته است.بررسي 
نرخ بیکاري گروه سني ۱۸ تا ۳5 ساله نیز نشان می دهد 
که در زمستان ۱۳۹۹، ۱۶.۸ درصد از جمعیت فعال این 
گروه سني بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات 
فصلي نرخ بیکاري این افراد نشان مي دهد این نرخ نسبت 
به زمســتان ۱۳۹۸، به میزان ۱.0 درصد کاهش یافته 
است. بررسي سهم اشــتغال ناقص جمعیت ۱5 ساله و 
بیش تر نشان مي دهد که در زمستان ۱۳۹۹، ۱0.۸ درصد 
جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادي )فصل غیرکاري، رکود 
کاري، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از 44 
ساعت در هفته کار کرده و آماده براي انجام کار اضافي 
بوده اند. این در حالي اســت که ۳۳.۹ درصد از شاغلین 

 ۱5 ساله و بیش تر، 4۹ ســاعت و بیش تر در هفته کار 
کرده اند.

مشارکت اقتصادی آب می رود
مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی به تحلیل آمار 
بیکاری کشور پرداخته است. طبق این گزارش، بازار کار 
کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس 
کرونا در کشور بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
پاییز ۱۳۹۹ نشان مي دهد که در پاییز سال جاری نسبت 
به فصل مشابه سال قبل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 
جمعیت شاغل کشور حدود یک میلیون نفر کاهش یافته 
که بخش عمده این کاهش اشتغال )۷۲ درصد( در بخش 
خدمات رخ داده اســت. این در حالي است که در فصول 
بهار و تابستان ۱۳۹۹ بهترتیب ۱4۹۹ و ۱۲0۹ هزار نفر از 
تعداد شاغلین کاسته شده است. این ارقام نشان مي دهد 
با گذر از شوك اولیه شیوع ویروس کرونا از میزان کاهش 
اشتغال نیز کاسته شده است.همچنین نرخ بیکاری کاهش 

۱.۲ درصدی نســبت به پاییز ۱۳۹۸ داشته است، اما از 
آنجایي که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال 
همراه بوده، نمي تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشــان 
دهد؛ زیرا افزایش جمعیت غیرفعال، پیامدهای مهمي در 
سیاست گذاری دارد و فعال کردن افراد غیرفعال حتي از 
استخدام مجدد بیکاران دشوارتر است.بررسي آمارهای 
جریان نشان مي دهد که ۱0.۱ درصد از جمعیت فعال در 
دوره مورد بررسي از بازار کار خارج و غیرفعال شده اند که 
اگر این افراد در بازار کار باقي مي ماندند و به جمعیت بیکار 
اضافه مي شدند، نرخ بیکاری به ۱۸.4درصد مي رسید.طي 
دوره پاییز ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط ۳00 هزار 
نفر در هر فصل به افراد بیکار اضافه شده است. اما از فصل 
بهار ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ جمعیت بیکار به طور متوسط 
4۲۶ هزار نفر کاهش داشته و به تبع آن نرخ بیکاري نیز در 
این دوره کاهش داشته است. براساس نتایج فصلي طرح 
آمارگیری نیروی کار، در فاصله پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ 
تعداد بیکاران از ۲ میلیون و ۸۹0 هزار نفر به ۲ میلیون و 
4۳0 هزار نفر کاهش پیدا کرده اســت. بیشترین خروج 
جمعیت بیکار مربوط به زنان است، به نحوی که در سال 
جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته جمعیت بیکار 
زنان از ۹۳۶ هزار نفر به ۷00 هزار نفر رسیده و بیش از ۲۳5 
هزار نفر کاهش یافته است. این در حالي است که در دوره 
مورد بررسي جمعیت مردان بیکار از ۱ میلیون و ۹5۷ هزار 
نفر به ۱ میلیون و ۷۳۶ هزار رسیده و معادل ۲۲۱ هزار نفر 
کاهش یافته است.نرخ بیکاری در فصل پاییز ۱۳۹۹)۹.4 
درصد( نســبت به فصل مشابه در ســال ۱۳۹۸)۱0.۶ 
درصد( به میزان ۱.۲ درصد کاهش داشــته است.البته 
بررسي ها نشان مي دهد که به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
در سطح دنیا نیز در اکثر کشورها جمعیت غیرفعال افزایش 
یافته و بنابراین نرخ بیکاری کاهش یافته است. به عبارت 
دیگر، کاهش اشتغال در اکثر کشورها منجر به افزایش 
قابل توجه جمعیت غیرفعال شده، در حالي که تغییرات 

در نرخ بیکاری کمتر است.

نرخ بیکاری زمستان 99 به 9.7 درصد رسید

نرخ مشارکت اقتصادی باز هم کاهش یافت

روحانی: 
مراسمات مذهبی ماه رمضان در 

مناطق آبی و زرد آزاد است
رئیس جمهور گفت: موج چهارم در دو استان 
آغاز شده اســت و در برخی استان ها هم اگر 
مراعات نشــود، ممکن اســت وارد این موج 
بشویم.حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
روز گذشــته ســتاد ملی مقابله با کرونا طی 
سخنانی اظهار داشت: از مردم عزیز ایران برای 
سفرهای نوروزی که بسیاری مراعات کردند 
و برخی اصاًل ســفر نرفتند و برخی هم که به 
سفر رفتند، رعایت کردند تشکر می کنیم.وی 
افزود: مجموعه خریِد شب عید و رفت وآمدها 
و ایام عید و سفرها، مجموعاً ممکن است ما را 
دچار مشکلی کند و موج چهارم در دو استان 
آغاز شده اســت و در برخی استان ها هم اگر 
مراعات نشــود، ممکن اســت وارد این موج 
بشویم.روحانی در ادامه سخنان خود درباره 
تصمیمات ستاد ملی کرونا در قبال مراسمات 
مذهبی ایام ماه مبارك رمضان، خاطرنشــان 
کرد: مناسک و عبادات ماه رمضان برای مردم 
ما مهم است و در جلسه امروز تصمیم گیری 
شد که مراسمات مذهبی در مناطق آبی و زرد 
آزاد اســت البته با اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشــتی و هم چنیــن این مراســمات در 
مناطقی که دارای رنگ نارنجی و قرمز هستند، 
ممنوع اســت؛ البته برای شب های قدر هنوز 
فرصت داریم و ممکن است تصمیمات خاصی 
درباره آن بگیریم ولی فعــاًل این گونه خواهد 
بود.رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه 
حدود ۱4 ماه اســت که همه جهــان گرفتار 
کروناست، عنوان کرد: ما دو حادثه بی نظیر در 
این سال ها داشتیم؛ یکی کرونا و کنار آن نیز 
تروریسم و جنگ اقتصادی، که این مورد دوم 
را کشور دیگری نداشــته است، این سه سال 
جنگ اقتصادی در ۱00 ســال اخیر بی نظیر 
بود و مردم ما در سه سال پایانی قرن با معضل 
و جنگ اقتصادی و هم بــا کرونا مواجه بودند 
که فشار زیادی به آن ها وارد شده در سختی 
فراوانی قرار گرفتند.روحانی ادامه داد: کشور 
ما با ایستادگی، مقاومت، وحدت، کمک های 
مؤمنانه مردم و هم چنین تالش کادر درمانی 
در مجموع کارنامه قابل قبولی کشــور دارد؛ 
البته طبیعی اســت که در بیماری خطرناك، 
عده ای جان خود را از دســت می دهند و در 
جنگ اقتصادی هم زندگی مردم با مشکالت 
زیادی مواجه می شود.وی اضافه کرد: تقریباً 
چهارماه از دوران مسئولیت دولت باقی مانده 
است و در این فرصت نیز یکی از اولویت های ما 
مقابله با کروناست و در روزهای پایانی دولت 
شرایط نســبتاً قابل قبولی با واکسن هایی که 
برنامه ریزی شده اســت که باید وارد شود و یا 
در داخل ساخته شــود، خواهیم داشت؛ اگر 
واکســن ها در بهار و اوایل تابستان به دست 
ما برسد و واکسیناسیون انجام شود، شرایط 

بهتری خواهیم داشت.

حذف دالالن از صنعت سیمان در 1400:
قیمت گذاری دستوری مخل 

تولید است
دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه همه صنوف از 
جمله مصالح فروش و بتن فروش باید شناسنامه 
دار شوند، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت صمت 
امضا خواهیم کرد که به حــذف دالالن کمک 
بسیاری می کند.عبدالرضا شیخان در گفت و گو 
با مهر با بیان اینکه داللی فعلی در صنعت سیمان 
یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط می شود، 
اظهار داشت: قبل از ســال ۹۱ بحث داللی در 
صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دالل 
به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در 
بازار با قیمت بسیار باالتری بفروشد؛ این شرایط 
زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی 
و به تبع آن رکود ســاخت و ساز شدیم و داللی 
در این بازه زمانی رشد کرد.دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت ســیمان افزود: در آن زمان 
به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات 
سیمان مجبور شدند با ۶0 درصد ظرفیت خود 
تولید کنند. در این بین هم صنوف شناســنامه 
دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل 
اینکه می خواستند وارد سیستم خرید و فروش 
سختی نشوند از دالالن خرید کردند.وی ادامه 
داد: دالالن در این زمان رشــد کردند؛ در واقع 
خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دالل را به 
درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش 
و گســترش دامنه فعالیت دالالن شدند و حال 
همین دالالن تبدیل بــه معضل برای خود این 

صنوف و مصرف کننده نهایی شده اند.

اخبار
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معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای 
اجاره در ســال ۱400 و تا سه ماه پس از اعالم رسمی 
پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد 

و مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.
»محمود محمودزاده« درباره چگونگی اجرای مصوبه 
تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در ســال ۹۹ به 
دلیل شــیوع کرونا مصوب شــد، افزود: مصوبه ستاد 
مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه 
پس از اتمام کرونا اعالم شده است، بنابراین امسال هم 
این مصوبه اجرایی می شود.وی گفت: در سال ۱400 
و تا ســه ماه بعد از اعالم پایان رسمی کرونا در کشور،  

این مصوبه مالك عمل خواهد بود.معاون مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: هر فردی 
که اجاره نامه اش تمام شده باشد با درصدی که اعالم 
خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و 
نیازی به اسباب کشی وجود ندارد.وی ادامه داد: امسال 

هم مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.

۲۲0 هزار نفر تسهیالت وام ودیعه کردند
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت وام اجاره در 
سال گذشته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و 
پرداخت وام ودیعه در سال قبل تا حدودی توانست بازار 

اجاره را تعدیل کند.به گفته این مقام مسوول، پارسال 
۹۲0 هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت نام و ۳۳5 
هزار نفر مدارك خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی 
معرفی شدند و در نهایت ۲۲0 هزار نفر تسهیالت وام 

ودیعه را دریافت کردند.
وی اظهار داشت: چهار هزار و ۶00 میلیارد تومان وام 
ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که 
دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستاجران 
شــرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند 
مدارك خود را تکمیل کنند.به گزارش ایرنا،  ستاد ملی 
کرونا به دلیل مشکالتی که برای برخی از مستاجران و 

فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت ها و 
خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم 
کرد تا متقاضیان مستاجر در شهرهای بزرگ، متوسط 
و کوچک با دریافت مبالغی نســبت به تامین مسکن 

موردنیاز خود اقدام کنند.
رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران 50 میلیون 
تومان، برای سایر کالن شهرها ۳0 میلیون تومان و برای 

شهرهای کوچک ۱5 میلیون تومان است.
متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک 
بازگردانند. سود این تسهیالت ۱۳ درصد تعیین شده 

است.

شاخص کل بورس در شروع معامالت امروز با کاهش 
۷ هزار واحدی به جایگاه یــک میلیون و ۲۸۷ هزار 
واحد بازگشت.شاخص کل بازار سرمایه در معامالت 
)شــنبه ۱4 فروردین( با اُفت ۶ هزار و ۹۷4 واحدی 
به رقم یک میلیون و ۲۸۷ هزار و 54۷ واحد کاهش 
یافت. شــاخص هم وزن نیز کاهــش ۸۷۳و احدی 
داشت و به جایگاه 44۱ هزار و ۸۶4و احد بازگشت.

همچنین بیشتر نمادهای شاخص ساز در معامالت 
امروز بازار ســهام رشد منفی داشــتند و بیشترین 
اثرگذاری در شــاخص کل، به نمادهای »فملی« و 
»شستا« با تأثیرگذاری منفی ۷50 واحد اختصاص 
داشت. نمادهای »شپنا«، »فوالد« و »فخوز« در افت 
شاخص مؤثر بوده اند.شاخص کل فرابورس نیز با افت 
۸۳ واحدی، به رقم ۱۸ هزار واحد کاهش یافت. در 
حال حاضر ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱.۲ هزار 
هزار میلیارد تومان اســت.تعداد معامالت امروز تا 
ساعت ۱0 صبح حدود ۱۳0 هزار فقره معامله بود و 
تاکنون کمتر از هزار میلیارد تومان ارزش معامالت 
بوده است.ارزش کل بازار سرمایه در حال حاضر 5.۲ 

هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.بیشترین 
میزان تقاضا به نماد »سیتا« با حجم ۲5 هزار سهم 
و ارزش ۳۸ میلیارد تومان و بیشترین میزان عرضه 
نیز به »شپنا« با ۸۹ هزار سهم و ارزش ۱۲۱ میلیارد 
تومان اختصاص داشته است.گفتنی است شاخص 
کل در آخرین روز معامالت بازار ســرمایه در سال 
گذشــته، در پله باالی ۱.۳ میلیون واحدی ایستاده 
بود.گزارش اقتصاد نیوز  کارشناسان معتقدند اخبار 
امیدوارکننده درباره احیای برجام و به تبع آن کاهش 
قیمت دالر عامل اصلی ســقوط قیمت ها خصوصا 
در نمادهای کامودیتی محور بورس اســت. درباره 
رابطه قیمت دالر و شاخص بورس میان کارشناسان 
اختالف نظر وجود دارد، اما به علت تاثیر قیمت دالر 
بر درآمد شــرکت های صادراتــی و وزن باالی این 
شرکت ها در بازار سهام تهران همواره کاهش قیمت 
دالر موجب کاهش قیمت سهام این شرکت ها و در 
نتیجه کاهش شــاخص کل بورس شــده است. لذا 
فعاالن بازار به طور کلی شــاخص بــورس و قیمت 
دالر را هم جهت می دانند. روز گذشــته هم کاهش 

قیمت دالر به کانال ۲4 هزار تومانی بر روند تغییرات 
قیمت ها در بورس تاثیرگذار بود. 

خروج پول حقیقی 
در روز   شنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقــی کل بازار ســهام ۷۶۳ میلیارد تومان 
بود و شــاهد تداوم خروج نقدینگــی حقیقی از 
بورس بودیم.در معامالت روز گذشــته بیشترین 
خروج پول حقیقی را شــرکت صنایع شیمیایی 
ایران )شیران( داشــت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقــی آن ۳۳ میلیــارد تومان بود. 
پس از شیران، اپال و فوالد بیشترین خروج پول 

حقیقی را داشتند. 

لیدرهای بازار
»فوالد«، »فملی« و »شســتا« نمادهای بزرگ 
بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشــتند. در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای 
بورس برکت صدرنشین اســت و اپال و شستا در 

رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز رافزا، 
بپیوند و آریا پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 

گروه   قرمز بازار
در روز نزول شــاخص بورس، قیمت سهام تمام 
نمادهای معدنی گروه  اســتخراج کانه های فلزی 

مانند کگل، کچاد و اپال کاهش یافت.

رشد ارزش صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به روز چهار شنبه یک درصد کاهش 
یافت و به رقم ۹۹ میلیارد تومان رســید. ارزش 
صف های فروش نیز ۳۹ درصد افزایش یافت و ۲ 
هزار و ۹4۶ میلیارد تومان شد.روز گذشته شرکت 
پگاه گیالن )با نماد معامالتی غگیال( با صف  خرید 
5۹ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از غگیال، رافزا )شرکت رایان هم 
افزا( و شصدف )صنعتی دوده فام( بیشترین صف 

خرید را داشتند.  

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برخــی از افراد که 
امروز حرف های پوپولیستی و انتخاباتی می زنند، طی 
4، ۸ و ۱۲ سال قبل کاندید بوده اند و همین حرف ها 
را هم زده اند اما مردم پس شان زده اند؛ چرا که به این 
حرف های بی پایه و اســاس توجه نمی کنند.محمود 
واعظی درباره برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
۱400 و دیدگاه برخی از جریان ها مبنی بر اینکه حضور 
حداقلی و بعضاً ۳0 درصدی مردم را پای صندوق های 
رای مطرح می کنند، گفت: افرادی که چنین حرف هایی 
می زنند پایگاه اجتماعی ندارند و برایشان هم انتخابات 
مهم نیست. این اشخاص معنی انتخابات را نمی دانند و 
درك نکرده اند که برگزاری انتخابات با مشارکت باال، 
به انسجام و وحدت بیشتر در کشور می انجامد.رئیس 

دفتر رئیس جمهور با اشاره به این که حضور مردم پای 
صندوق های رای پیام های متفاوتی در داخل و خارج از 
کشور دارد، عنوان کرد: مشارکت باال در انتخابات این 
پیام را به خارج از کشور ارســال می کند که ما دارای 
قدرت هستیم و شــما نمی توانید هر برنامه  و طرحی 
که برای ما در نظر گرفته ایــد را اجرایی کنید؛ چراکه 
با مردم روبه رو هستید.وی تاکید کرد: این که عده ای 
راضی هســتند ۳0 درصد از مردم پای صندوق های 
رای بیایند عالمت بسیار غلطی اســت که برخی در 
داخل می خواهند بگویند یک انتخاباتی با یک اقلیتی 
برگزار شده و نماینده خودشان را انتخاب کرده اند، به 
خارج از کشور هم نشان می دهند با ۷0 درصد مردم 
هیچ ارتباطی ندارند.واعظی با بیان  این که معموالً یک 

انتخابات نرمال با حضور 50 درصــدی مردم برگزار 
می شود، اظهار داشت: نمی خواهم بگویم ۱00 درصد 
مردم پای صندوق های رای می آیند؛ در هیچ کجای دنیا 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد. معموالً در سایر کشورها 50، 
۶0 و یا ۷0 درصد مردم پای صندوق های رای می آیند 
و هیچ کجا حضور صد درصدی مردم پای صندوق های 
رای اتفاق نمی افتد.وی افزود: اقلیت ها بدانند نظر مقام 
معظم رهبری همیشه بر مشارکت حداکثری بوده است، 
آن چیزی هم که دولت دنبال می کند، یک مشارکت 
حداکثری است تا به دنیا نشان دهد که مردم همه با هم 
هستند و سرنوشت کشورشان برایشان مهم است.رئیس 
دفتر رئیس جمهور درباره این که عده ای امروز مطرح 
می کنند اگر مردم رغبتی برای حضور پای صندوق های 

رای ندارند به عملکرد دولت باز می گردد و آنچه که رخ 
داده تقصیر دولت است و به نوعی توپ را در زمین دولت 
انداخته اند، گفت: بحثی که امروز باب شده و عده ای 
می گویند که دولت مقصر است کار اشتباهی است، چرا 
که ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم که همه دنیا به 
آن اعتقاد دارند و مقام معظم رهبری بارها نسبت به این 
نکته تذکر داده اند.وی با بیان این که مطرح کردن چنین 
مباحثی در واقع تطهیر آمریکا است، اظهار داشت: طی 
سه سال گذشته با فشــاری که آمریکا بر مردم آورده 
روزهای سختی را پشت سر گذراندیم و کسانی که این 
امر را نادیده می گیرند، کار خطرناکی را شروع کرده اند؛ 
چراکه مردم به خوبی می دانند مشکل از کجاست و چه 

جنگی در کشور وجود دارد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی 

قراردادهایاجارهدرسال1400بهدلیلشیوعکروناتمدیدمیشود

همسو با روند کاهشی دالر، شاخص بورس 11 هزار واحد ریزش کرد

بورسزیرسایهمذاکراتبرجامی

واعظی: 

عدهایراضیهستند۳۰درصدازمردمپایصندوقهایرایبیایند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۴ فروردین۱۴۰۰ به ۱۰میلیون و ۷۴۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
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خوش بینی کوتاه مدت در بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

بازار خودرو در کشور همواره تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. تحوالت سیاسی و داخلی. البته تحوالت سیاسی مانند توافق با آمریکا و احیای برجام می تواند در کوتاه مدت در بازار خودرو تاثیرگذار باشد. امت برای تاثیرات بلند 
مدت باید سیاست های کالن مدیریتی را اصالح کرد. بنابراین با تاریخچه ای که از بازار خودرو داریم در دراز مدت هم با نحوه نگرشی که بر بازار خودرو حاکم است نباید انتظار داشت قیمت خودرو تعدیل و یا کاهش پیدا کند. اقتصاد ایران 

متورم است و با چالش های بسیاری روبرو است.  بازار خودرو نیز بیشتر از این موضوع تاثیر می پذیرد. 
بنابراین به واسطه این موضوع که توافق هسته ای بین ایران و آمریکا می تواند خوش بینی در بازار ایجاد کند کوتاه مدت است.  بازارخودرو کاهش قیمت ها و تعادل را برای کوتاه مدت تجربه خواهد کرد و همچنین تغییر حجم عرضه در این 
بازار باعث می شود که قیمت ها شیب نزولی پیدا کند و اما اثربلند مدت این اتفاق متاثراز سیاست های پولی و اتفاقاتی است که در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد افتاد واگر اصالحات پولی درکشور صورت نگیرد این خوشبینی خیلی 

زود از میان خواهد رفت و قیمت ها به سطح تورمی باز خواهد گشت. 
مدیریت غلط و بدهکاری های کالن صنعت خودرو اجازه تولید بیشتر را نیز نمی دهد. بدهی سنگین شرکت های خودروسازی اجازه توسعه را نخواهد داد و با توجه به رشد تورم و رقم خوشبینانه تورم باالی 30 درصد بازار خودرو همچنان در این 
سردرگمی قیمت ها به سر خواهد برد. اتفاقات متفاوتی اعم از آزادسازی واردات خودرو، لغو تحریم ها و... شکل گیرد، همه این موارد به نفع مردم است اما سیاست های داخلی و کالن های مدیریتی می تواند بازار خودرو را از نابسامانی نجات دهد. 
بنابراین برای خروج از این امر باید فضا را برای قیمت گذاری، واردات و تولید باز کرد. بازار خودرو ایران در شرایطی که بتواند به بازار رقابت تبدیل شود می تواند به رونق برسد. شورای رقابت به ویژه در یک سال اخیر با تصمیم های اشتباهی که 

گرفته مشکالت خودروسازان را بیشتر و در نتیجه بازار خودرو را هم رکود تر کرده است. این شورا می توانست با برنامه های بلند مدت هم جلوی بحران را بگیرد هم بازار را از رکود خارج کند.

نوســانات ارزی کــه در 
روزهــای نخســت آغاز به 
کار بازارهای مالی کشور در 
سال 1400 نیز ادامه دارد 
پیش بینی ثبــات قیمتی 

در بازار خودرو را کمی مشــکل کرده و فعاالن بازار 
روزهای پرتنشــی را برای این بازار پیش بینی می 
کنند. سال 98 اغلب کارشناسان بر این باور بودند که 
بازار خودرو بدترین ایام خود را پشت سر می گذراند. 
اما سال 99 نشــان داد که اوضاع می تواند بدتر هم 
باشد. اکنون در آستانه ســال 1400، کارشناسان 
دورنمای ســال جدید را با محافظه کاری بیشتری 

مطرح می کنند.

قیمت دالر روز شــنبه 14 فروردین با 607 تومان 
کاهش در مقایسه با روز کاری گذشته )چهارشنبه( 
به رقم ۲4 هزار و ۵98 تومان رسید. بر اساس پیش 
بینی کارشناسان ارزی این نوسانات که روند کاهشی 
داشته موقت بوده و در هفته های آتی رشد نرخ ارز را 
خواهیم داشت. بنابراین برای بازار خودرو به عنوان 
یکی از تاثیرپذیرترین بازارها از نرخ ارز می توان رشد 
قیمت را پیش بینی کرد. هرچند نوســانات قیمت 

در بازار خودرو به عوامل دیگری نیز بســتگی دارد 
اما نرخ ارز تا به امروز تاثیرگذارترین عامل شناخته 

شده است. 
سال گذشته با توجه به نوسانات ارزی که شاهدش 
بودیم، بازار خودرو نیز نوسانات زیادی به خود دید و 
افرادی که سرمایه خود را در خودرو گذاشته بودند، 
برخی سود خوبی نصیبشان شد و برخی ضرر زیادی 

را تجربه کردند.

واكنش بازار خودرو به احتمال احیای برجام چیست؟

رفت و برگشت قیمت خودرو
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

کارشناســان بازار سکه و 
طال بر این باورند که قیمت 
ســکه در ماه های آتی به 
شدت افزایشی خواهد شد 
در حالی که برای بازار طال 
این روند افزایشــی پیش بینی نشده است. سکه به 
دلیل ماهیت سرمایه گذاری باالتر و سوددهی بهتر 
بخصوص در سال گذشته مورد استقبال مردم برای 
پس انداز ریال شده است. به طور کلی کاهش ارزش 
پول ملی موجب شــده تا مردم بــه بازارهای مالی 
کشیده شــوند و با ناامیدی از بازار ســرمایه، رکود 
بازار مسکن و خودرو به سمت خرید طال بخصوص 

سکه بروند. 
اتحادیه طال، جواهر و سکه روز 14 فروردین 1400با 
عنوان اینکه ســکه به کانال 10 میلیــون تومانی 
برگشت اعالم کرده اســت که قیمت هر قطعه سکه 

تمــام 10 میلیون و 710  هزار تومان، نیم ســکه 6 
میلیون و ۵00 هزار تومان، ربع ســکه 4 میلیون و 

۲00 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و 300 
هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در 

بازار های جهانی به یک هزار و 731 دالر رسید و هر 
گرم طالی 18 عیار به مبلغ یک میلیون و ۵8 هزار 
تومان معامله شد.  در همین رابطه دبیر هیات مدیره 
اتحادیه طالی تهران می گوید: بازار طال ثبات پیدا 
کرده است و قیمت  ها هیجانی کاهش و افزایش پیدا 
نمی کند. در سال 1400 پیش بینی می شود قیمت 
ســکه به زیر 10 میلیون تومان و طال هم به زیر یک 

میلیون تومان نرسد.
نادر بذرافشان معتقد اســت در سال 1400 قیمت 
سکه 10 میلیون تومان و طال هم یک میلیون تومان 
است و قیمت ها به کمتر از نرخ اعالم شده نمی رسد.

او اظهار کرد: در شش ماه نخست سال 1400 ممکن 
است دامنه نوسان قیمت طال و سکه پنج درصد باشد. 
یعنی چنانچه برجام احیا شود ممکن است طال پنج 
درصد ارزان شود. چندی پیش هم نادر بذرافشان، 
دبیرهیات مدیره اتحادیه طــالی تهران گفته بود: 
»در شب عید تقاضا برای خرید طال به شدت کاهش 
یافته است و مردم بیشــتر به تامین مایحتاج اصلی 

زندگی شان فکر می کنند.«

سکه و طال در سال 1400 چه قیمتی خواهند داشت؟

سردرگمی  در بازار طال و سکه
كاهش قیمت طال دور از انتظار است                                                                                                                                         خروج طال و سکه از صندوق پس انداز خانوار

کاهش قدرت خرید طال و سکه 
آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر

در بازار طال و سکه برای بازه های زمانی، بخصوص بازه های زمانی طوالنی پیش بینی دقیقی نمی توان داشت. در دور روز گذشته شاهد بوده ایم که تفاوت قیمتی 110 هزار تومان در هر مثقال وجود دارد. در حالی که 
روز پنج شنبه هر مثقال طال 4 میلیون و 710 هزار تومان بوده روز شنبه به 4 میلیون و 600 هزار تومان کاهش پیدا کرد. 

اما برای بازه زمانی بهار 1400 می توان گفت قیمت طال هر گرم از یک میلیون و 40 هزار تومان تا یک میلیون و 100 هزار تومان در نوسان خواهد بود. همچنین کاهش قیمت طال و سکه بسیار دور از انتظار است. نوسان 
نرخ طال در امسال بیش از حد طبیعی که حدود پنج درصد است، خواهد بود؛ البته نرخ طال به عوامل دیگری از جمله نرخ ارز و تقاضا هم بستگی دارد، بنابراین اگر دالر در سال جدید همچنان نوسان افزایشی داشته باشد 
حتی باوجود کاهش ارزش اونس، نرخ طال و سکه افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ طال و سکه در سال1400 کامال تحت تاثیر شرایط اقتصادی دنیا و روند بیماری کرونا است. اگر واکسن های کشف شده 

نتیجه بخش باشند و این بیماری رو به بهبود برود مسلما بر ارزش طالی جهانی تاثیر مثبتی خواهد داشت که در این صورت شاهد کاهش نرخ طال و سکه همپای دالر و اونس خواهیم بود. 
از طرفی دیگر متاسفانه اقتصاد ما حول محور اخبار منتشر شده در داخل و خارج از ایران می چرخد و نامتعادل شدن بازار طال و سکه به این اخبار وابسته شده است. البته در داخل می توان قیمت طال را کنترل کرد، اما 

این کار از طریق تقویت پول ملی و رقابتی کردن آن امکانپذیر است. 
تورم پیش بینی شده برای سال 1400 نیز به طور قطع اثر خود را بر قیمت طال خواهد گذاشت مگر اینکه مسئوالن مرتبط با تقویت اشتغال و تولید و بانک مرکزی با دخالت در بازار بتوانند از باال رفتن قیمت جلوگیری 
کنند. هرچند متاسفانه حمایت از تولید در حد شعار باقی مانده است. امیدواریم دولت سیاستی را به کار گیرد که بازار ارز و سکه از این سردرگمی نجات پیدا کند. ما نیز پیشنهاداتی را داده ایم و در کنار آن آماده ایم که در 
آینده به دولت کمک کنیم.به طور کلی در این نوسانات قیمت طال، قدرت تصمیم گیری از مردم گرفته شده و نیز از نظر اقتصادی و مالی قدرت خریدشان پایین آمده است. همچنین مردم در مسیری رفتند که طالهای 

آب شده یا سکه می خرند تا کار اقتصادی کنند. از نظر اقتصادی طالفروشان هزینه های روزمره خود را نیز نتوانستند تامین کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از تداوم بازار پررونق 
و فراواني سیب و پرتقال خبر داد و گفت: با توجه به 
ذخیره سازي بخش خصوصي در حال حاضر بالغ بر 
8 هزار تن سیب و پرتقال براي روزهاي آتي آماده بهره 
برداري و عرضه به بازار میوه و تره بار است. بالغ بر ۲40 
هزار تن نیز در سردخانه موجود است؛ لذا در سه ماه 

آینده نگراني در این حوزه نخواهیم داشت.
مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران 
در ادامه با اشاره به آسودگي خیال در کنترل بازار میوه 
گفت: با توجه به اینکه پیش از شروع سال جدید به 
ذخیره سازي میوه هاي ســیب و پرتقال در کشور 
پرداخته شد، بیش از 9 هزارتن از این دو نوع میوه به 
طور کامل به بازار عرضه و قیمت بین 10 تا 1۲ هزار 
تومان را به طور کامل حفظ نموده است. فراواني این 
دو میوه باعث شد شب عید آرامي را براي هموطنان 

به ارمغان آورد.
وي در ارتباط با شرایط توزیع برخي دیگر از میوه ها 
افزود: برنامه ریزي بسیار دقیقي براي کنترل قیمت 
و فراواني میوه ها در بازار صورت پذیرفت. براي توزیع 
خیار رســمي نیز بنا به قولي که بــه هموطنان داده 
بودیم خیار جیرفت با 3000 تا 3۵00 تومان و خیار 
گلخانه اي با قیمت بین 6 تا 8 هزار تومان عرضه شد، 
همچنین با مدیریت بازار توانستیم موز هندي و اکوادر 
را با قیمت۲6 تا ۲8 هــزار تومان عرضه کنیم. ضمن 
اینکه هندوانه با قیمت 4 تا 4۵00 تومان در بازار توزیع 

شد. وي با اشاره به ضرورت مدیریت در اصالح الگوي 
کاشت بیان داشت: متاسفانه الگوي بسیار دقیقي براي 
کشت در کشور وجود ندارد. امسال با توجه به همین 
بي برنامگي، کشاورزان مبادرت به کشت پیاز فراوان 
نموده اند که مي تواند نه تنها بازار را اشباع؛ بلکه مازاد 
آن براي صادرات ارز آوري کند؛ اما قیمتي که دولت 
براي خرید این پیاز به کشاورز ارائه نموده است، بسیار 
کم بوده و موجب زیان کشــاورز مي شود؛ بطوریکه 
هیچ صرفه اقتصادي براي هزینه کارگر در برداشت 
محصول را حتي نخواهد داشت، بنابراین کشاورز زیان 

بسیار خواهد برد.
او تاکید کرد: اگر الگوي کشــت مناسبي در کشور 
داشته باشیم تکلیف کشاورز کامال مشخص و معلوم 
است. برآورد نیاز بازار، هزینه کشاورز و بازار خارجي 
و صادرات تنهــا با یک برنامه ریزي ســاده مي تواند 
در ارزآوري، تامین نیاز داخلي و اشــتغال کشاورز را 

موجب شود.
دارایي نژاد با ابراز تاسف از اینکه مسئوالن سالهاست 
که به موضوع الگوي کشت بي توجه هستند تصریح 
کرد: اگر نظارت بر کاشت و برداشت به همراه عرضه 
سم، کود و بذر بموقع براي کشاورز صورت بپذیرد مي 
توان انتظار داشت که الگوي کشت مناسبي را داریم.

دارایي نژاد اضافه کرد: در حال حاضر عرضه چاقاله بادام 
فراوان شده و قیمت آن به ۲۵ تا 3۵ هزار تومان در کیلو 

تنزل پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه درودگران و مبلســازان تهران از افزایش 
تقاضا برای تعمیرات مبل به دلیــل گرانی این کاال خبر 
داد. علیرضا عباســی اظهار کرد: دو سال است که صنف 
مبل سازان با افت فروش مواجهند و به دلیل تحریم ها و 
وضعیت اقتصادی، مردم به تعمیــرات مبل روی آوردند. 
سال 1398 که به دلیل اوج گیری شیوع ویروس کرونا به 
طور کلی بازار در آستانه شب عید تعطیل شد و سال قبل 
هم که بازار باز بود، شرایط اقتصادی باعث شد بازار شب 

عید مبلسازان پر رونق نباشد.  
وی در ادامه از افت 60 درصدی فروش در ماه های پایانی 
سال 1399 نسبت به سال های پیش از کرونا خبر داد و 
گفت: این در حالی است که تقاضای تعمیرات نسبت به 
سال های قبل ۲۵ تا 30 درصد افزایش داشته است.  رئیس 
اتحادیه درودگران و مبلسازان در ادامه درباره دالیل گرانی 
مبل تصریح کرد: علت اصلی گرانی مبل افزایش قیمت 
مواد اولیه و حضور دالالن و واســطه ها در بازار این مواد 

است. برای مثال قیمت چوب راش از ۲ میلیون و ۵00 هزار 
تومان به 14 میلیون تومان و قیمت پارچه از متری پنجاه 

هزار تومان به 1۵0 هزار تومان رسیده است.  
وی با بیان اینکه مواد اولیه از ســوی دالالن و واسطه ها 
توزیع می شود، اظهار کرد: دالالن و واسطه ها که پول کافی 
دارند مواد اولیه را از کارخانه ها یا وارد کنندگان می خرند، 
سپس احتکار می کنند یا به هر قیمت که دلشان بخواهد 
به تولید کنندگان مبل عرضه می کنند. برای مثال برخی از 
کارخانه های تولید ام دی اف محصوالت خود را به مزایده 
می گذارند که همین موضوع دست دالالن را باز می گذارد.  
عباسی در ادامه از نبود کنترل و نظارت بر فرآیند تامین 
مواد اولیه انتقــاد کرد و گفــت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ســازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت خود را بر 
تامین کنندگان مواد اولیه همــه صنایع از جمله صنایع 

مبلمان تشدید کنند.  

رئیس اتحادیه کاشي ساز و کاشــي فروش تهران با 
تاکید بر اینکه سال 1400 سالي تعیین کننده براي 
اقتصاد کشور است اظهار داشت: باید در نظر داشت 
تحقق اهداف مورد نظر در نامگذاري سال هاي اخیر 
در حوزه تولید بخشــي به عوامل دولتي و بخشي به 
خودمان برمي گردد که در هر گروه تولیدي متفاوت 
است. مصطفي گودرزي، رئیس اتحادیه کاشي ساز و 
کاشي فروش تهران با بیان مطلب فوق افزود: در 1۲ 
سال اخیر بزرگترین دغدغه رهبري در حوزه اقتصاد 
بوده است خصوصاً در سال هاي اخیر که نامگذاري ها 
در همین حوزه، باالخص تولید بوده و بخشي از آن در 
همان سال عملیاتي و پیگیري شده و بخش دیگري به 

سال آینده موکول گردیده است.
وي در ادامه تصریح کــرد: در روند تولید که قطعا به 
سیاست کشور برمي گردد نیازمند رفع تحریم هستیم، 
همچنین ثبات نرخ ارز، قاعده مهم در ثبات تولید و 
قیمت تمام شده است. در شرایطي هستیم که باید در 
جهت تسهیل در تولید اقدام نماییم. گودرزي با بیان 
اینکه رفع موانع ها در تولید مي تواند به کاهش تعرفه 
گمرکي، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد 

نیاز برگردد گفت: در حوزه کاشي و سرامیک به دلیل 
کیفیت بســیار باالي تولید داخلي، نیازي به واردات 
کاالي خارجي نداریم و تقاضا براي واردات نیز بسیار 
اندک است که عموماً به دلیل کیفیت و قیمت مناسبي 
است که تولیدات در حوزه کاشي و سرامیک در کشور 
دارد، مصرف کنندگان نیازي به اســتفاده از کاالي 

خارجي نمي بینند.
وي تصریح کرد: البته که نیازمند واردات مواد اولیه با 
کیفیت تر و همچنین ماشین آالت به روز مي باشیم 
که بتوانیم محصوالت مان را از امــروز بهتر تولید و 
عرضه بداریم. گودرزي در ادامه افزود: تولید کاشي و 
سرامیک در کشور بالغ بر 400 میلیون متر مربع است 
که به جهت رکود ساخت ساز در کشور تنها ۲00 متر 
مربع آن استفاده مي شود و مابقي به کشور عراق صادر 
مي گردد که اگر شرایط بهتري فراهم شود به جرات 
مي توان گفت تولیدات ایراني کاماًل با اسپانیا برابري 
مي کند. ما مي توانیم با عرضه کاال به دیگر کشورها، 
ارز آوري بهتر و بیشتري براي کشورمان ایجاد کنیم 
که قطعاً به برنامه ریزي ها و پشتیباني هاي دولت نیاز 

خواهد داشت.

علــي اصغــر ملکي، رئیــس اتحادیه گوشــت 
گوسفندي تهران گفت: کمبود عرضه دام در بازار 
دلیل اصلي گراني گوشت است چرا که دامداران 
منتظرند دام خود را به قیمت گرانتري بفروشند. 
وي ادامه داد: قیمت دام زنده هم بســیار گران 
شده و کیلویي ۵8 هزار تومان در استانها به فروش 
مي رود، هر یک واحد افزایش ریالي که در قیمت 
دام زنده ایجاد مي شود دو برابر آن قیمت گوشت 

افزایش مي یابد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي تهران باال بودن 
قیمت نهاده را هم دلیل دیگر این گراني اعالم کرد 
و گفت: دامدار مي گوید دام خود را با نهاده گران 
پرورش داده و جو را کیلویي 8 هزار تومان خریده 
و برایش نمي صرفد که با قیمت پایین دام بفروشد 
بنابراین در انتظارند که با افزایش قیمت در ایام 
عید بفروشند و ســود کنند.وي افزود: دامداران 
مي گویند که هر 100 راس دام سبک روزانه ۵00 

هزار تومان نهاده مصرف مي کند.
این مسئول در پاســخ به اینکه آیا تولید دام هم 
درکشور کم شده است؟ گفت: تولید کم نشده اما 
واردات نسبت به سال گذشته به یک سوم کاهش 

یافته و این مسئله روي قیمت تاثیر گذاشته است.
به گفته ملکي، مغازه داران گوشــت گوسفندي 
شــقه و بدون دمبه را به قیمت 1۲0 هزار تومان 
خریداري مي کنند و با حاشیه سود 1۲ درصدي 
باید بــه قیمت 13۲ هــزار تومان به مشــتري 
بفروشند.گوشــت گاوي هم به قیمت 90 هزار 
تومان خریداري مي کنند و بدون اســتخوان به 
قیمت 1۲0 هزار تومان باید به مشتري بفروشند.

وي در عین حــال تاکید کرد که براي گوشــت 
قیمت گذاري انجام نمي شــود و عرضه و تقاضا 
قیمت بــازار را تعیین مــي کند.رئیس اتحادیه 
گوشت گوســفندي تهران تصریح کرد: اکنون 
مشــکل تامین دام وجود ندارد و دامداران مي 
خواهند قرارداد فروش خــود را با قیمت پس از 
۲0 اســفند منعقد کنند. وي در پاسخ به اینکه 
پیش بیني شما براي تولید سال آینده چیست؟ 
گفت: تامین نهــاده حــرف اول را میزند اگر به 
خوبي تامین شــود دامدار تولید خود را افزایش 
خواهد داد در غیر اینصورت مشــکالت تولیدو 
 قیمت نه تنها برطــرف نمي شــود بلکه اضافه 

خواهد شد.

تداوم بازار پررونق و فراواني سيب و پرتقال

گرانی مبل بازار تعميرات را داغ کرد

سال 1400 سالي تعیین كننده براي اقتصاد كشور است

باید جهت تسهیل تولید اقدام شود

4 دلیل افزایش قیمت گوشت

دامداران دام عرضه نمي کنند تا به قیمت گرانتري بفروشند
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بخش دولتی نباید بی جهت قانون جدید توليد كند
به گفته رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات، سال گذشته با افزایش ضریب 
نفوذ استفاده از فاوا در میان مردم برای کارهای روزمره و هم در میان تجار برای انجام انواع 
فعالیت های تجاری نقطه عطفی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به حساب می آید 
و تحقق شعار سال جدید هم در گروی آن است که بخش دولتی عزم خود را برای تعامل 

صددرصدی با بخش خصوصی جزم کند و بی جهت به تولید قانونی جدید اقدام نکند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »تأثیر شیوع ویروس 
کرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات«، با شــیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال 
۱۳۹۸ و تشدید بیماری کووید-۱۹ از ابتدای سال ۱۳۹۹، کسب وکارهای حوزه فناوری 

اطالعات بسته به مدل کسب وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می کنند.
کسب وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می کنند، با افزایش 
فروش و رشد بازار مواجه شده اند و کسب وکارهایی که فعالیت های دارای تماس فیزیکی 
را ســاماندهی می کنند به نسبت وابستگی شــان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش 
مواجه شده اند.مثالً کسب وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و 
کالس های آنالین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت های 
تســهیل کننده رویدادها و مجامع و جلســات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی 

تراکنش های خود را گزارش کرده اند.

ثبات قوانین و شفافیت ستون پشتیبانی و مانع زادیی از تولید است
در سال ۱۳۹۹ باوجود افزایش نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات، تعدد قوانین و مقررات 
این حوزه به گفته محمدرضا طالیی، رئیس کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات 
اتاق ایران منجر به ایجاد مشکالت فراوانی برای فعاالن این حوزه شد. بر اساس اطالعات 
فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات، طالیی با آغاز سال جدید و نامگذاری آن تحت 
عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« از سوی مقام معظم رهبری، ثبات قوانین و 
مقررات و شفافیت را دو مولفه مهمی عنوان می کند که باید مورد توجه تصمیم گیران قرار 

گیرد که نقش مهمی هم در تامین امنیت سرمایه گذاری ایفا می کند.
به اعتقاد او، در طول چندسال گذشته شعارهایی که برای سال جدید انتخاب می شده، 
حول محور تولید و اقتصاد است که نشان از درک درست مقام معظم رهبری از شرایط روز 
دارد و نیازمند این است که سه قوا، با همکاری یکدیگر موانع و مشکالت تولید را حل کنند؛ 

این امر هم محقق نمی شود مگر با همراهی بخش خصوصی و فهم دقیق نیازهای تولید.

بخش دولتی بی جهت اقدام به تولید قانونی جدید نکند
طالیی اظهار کرد: تحقق اهداف گفته شــده که با توجه به شعار سال هم 
نقش مهمی در رونق فعالیت های حوزه فاوا دارد، در گروی آن اســت که 
بخش دولتی عزم خود را برای تعامل صددرصدی با بخش خصوصی جزم 
کند و بی جهت اقدام به تولید قانونی جدید نکند. ضروری است مسووالنی 
در راس امور قرار گیرند که در کنار فعاالن بخش خصوصی، نقشه راه توسعه 
اقتصادی کشــور را رقم زنند.وی بیان کرد: سالی که گذشت نقطه عطفی 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به حســاب می آید، زیرا در این سال 
ضریب نفوذ اســتفاده از فاوا هم در میان مردم برای کارهای روزمره و هم 
در میان تجار و بازرگانان برای انجام انواع فعالیت های تجاری در مقایسه 
با سال ۱۳۹۸ بسیار افزایش پیدا کرد.رئیس کمیسیون فناوری اطالعات 
و ارتباطات ادامه داد: اما در حوزه قوانین و مقررات، متأسفانه به دلیل عدم 
همکاری دولت، بخش خصوصی نتوانست از فرصتی که به واسطه جهش 
نرخ ارز به وجود آمد به نحو مطلوبی اســتفاده کند و به شیوه کارآمدی در 
بازارهای بین المللی کاالها و خدمات خود را عرضه کند.طالیی تصریح  کرد: 
برای نمونه در همین حوزه به رغم اینکه برخی از شرکت ها، مجوز فعالیت 
استخراج رمزارز از وزارت صنعت داشــتند، اما به دلیل ناهماهنگی های 
پیش آمده میان این وزارتخانه و بانک مرکزی، امروز شاهد آن هستیم که 
فعاالن این حوزه دچار مشکالتی فراوانی شده اند. بدون توجه به این موضوع 
که فعالیت در حوزه رمزارزها تا چه انــدازه می تواند ارزآوری قابل توجهی 

برای کشور به همراه داشته باشد.

نمایشگاه مجازی امکان عبور از محدودیت های کرونا و تحریم را تسهیل 
می کند

وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران،  گفت: برگزاری 
این نمایشگاه در شرایطی که به واســطه شیوع ویروس کرونا امکان تبادل 
هیات های تجــاری و مالقات حضوری نیســت، نقطه عطفی به شــمار 
می رود. در این نمایشــگاه تالش شده اســت تا با اختصاصی سالنی مجزا 
به اســتارت آپ های ایرانی، فرصتی فراهم شود تا این شرکت ها به معرفی 
آخرین خدمات و کاالهای خود بپردازند و از طرفی تمام تالش ما این است 
تا با اختصاص روزهای تجاری به کشورهای مختلف ازجمله اسپانیا، آلمان 
و فرانسه امکان معرفی ظرفیت های تجاری هریک از این کشورها به صورت 
مجازی فراهم شود.رئیس کمیسیون فناوری اطاعات و ارتباطات اتاق ایران 
معتقد است برگزاری این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی فراهم می کند تا 
شرکت های فعال در حوزه فاوا بتوانند فارغ از تحریم هایی که در طول دو 
سال گذشته وجود داشــت، برنامه ریزی های جدی تری برای آینده خود 
کنند.طالیی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تأکید کرد: 
موتور محرک اقتصاد کشورهای پیشرفته، فناوری اطالعات و ارتباطات است 
و امروز کشورهایی قدرتمند هستند که از حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
به نحو مطلوبی استفاده می کنند. به عبارتی هم از این حوزه برای ارزآوری 
استفاده می کنند و هم این حوزه را مبنای توسعه سایر کسب وکارها در نظر 
می گیرند؛ بنابراین تنها انتظاری که می شود از دولت جدید در سال آینده 
داشت این است که به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هم برای افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه های تولید نگاه کند و هم از ظرفیت های این حوزه 

برای صادرات به کشورهای هدف بهره گیرد.

هشدار پليس فتا درباره محافظت از رمز ارزها
رییس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا 

هشدارهایی را در خصوص محافظت از رمز ارزهای دیجیتال ارائه کرد.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با ایســنا، در این باره گفت: برای 
محافظت از رمز ارزهای دیجیتال،  الزم است که کاربران قبل از بازکردن 
حساب در پلتفرم دلخواهشان یک ایمیل منحصر به فرد برای استفاده در 

حساب خود ثبت کرده و آن ایمیل را تأیید کنند.
وی با بیان اینکه کاربران باید به یاد داشــته باشند که یک رمز عبور قوی 
تنظیم کرده و آن را نزد خود محفــوظ نگه دارند، گفت: همچنین به هیچ 
عنوان نباید ایمیل و شــماره تلفن مربوط به حساب رمز ارزها را در اکانت 
رسانه های اجتماعی شــان یا دیگر فضاها در معرض دید قرارداده و اگر به 
دالیلی مجبور به این کار هستند توجه داشته باشــند که از یک شماره و 

ایمیل متفاوت برای کیف پول ها و صرافی ها استفاده کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید 
کرد:  همچین باید توجه داشت که کابران به هیچ عنوان نباید برنامه های 
خود را از منابع ناشناس نصب کرده و اکیدا توصیه می کنیم که برنامه ها را 
از مارکت های معتبرنصب کرده و همیشه قبل از نصب، نظرات کاربران در 

مورد آن ها را مورد بررسی قرار دهند.

اخبار

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و 
امور اقتصادی پارک فناوری 
پردیــس در خصوص برنامه 
های ایــن پارک گفــت: بنا 
داریم از امســال تا ۲ ســال 
دیگر فروش ۲۰۰ هزار میلیــارد ریالی و صادرات ۶۵ 
میلیون یورویی داشته باشیم. محسن پیالن نژاد گفت: 
در سال ۱۳۹۹ بواســطه تعریف نام سال از طرف مقام 
معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید، برنامه های 
پارک با سیاست گذاری بر این مبنا تهیه و تنظیم شد؛ 
از این رو حدود ۸۰ شــاخص کلیدی عملکرد در قالب 

برنامه های تخصصی تعریف و اجرا شد.
وی با بیان اینکه در کل حدود ۴۰۰ شاخص عملکردی 
در ســال گذشــته تعریف و مورد رصد و پایش برای 
تحقق نیل به اهداف مد نظر قرار گرفت، گفت: یکی از 
برنامه های شاخص تحت عنوان جهش تجارت فناوری 
در سال ۱۳۹۹ با ظرفیت گردش مالی و انعقاد قرارداد 
۵۰۰۰ میلیارد ریالی توسط شبکه فن بازار ملی ایران 
اجرا شد که شرکت ها توانستند به راحتی و با سرعت 
بیشتری به بازار مصرف دست بیابند که البته این طرح 
با افزایش ۱۰۰ درصدی هدف و با ظرفیت اجرا به میزان 
۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۰ نیز تعریف شده 

اســت. وی افزود: اصل برنامه و مبنای حرکتی پارک 
فناوری پردیــس به عنوان بزرگتریــن پارک فناوری 
در غرب آسیا بر اســاس ایجاد ناحیه نوآوری پردیس 

و تثبیت و تقویت این اکوسیستم تعریف شده است.
پیالن نژاد خاطر نشان کرد: در حقیقت، ناحیه نوآوری 
پردیس با داشتن تجربه مناســبی از یک اکوسیستم 
کامل نوآوری، شــرایط مناسبی همچون شکل گیری 
مناســب صنعت، نوآوری و سکونت در شهر پردیس و 
همچنین آب وهوای مناســب می تواند به یک الگوی 
مناسب برای نواحی نوآوری در ایران تبدیل شود. این 
ناحیه در افق خود، در کنار محیط خیلی مناسب برای 
زندگی به یک اکوسیستم نوآوری منسجم با بازیگران 

کلیدی فعال تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر این اساس اهداف کالنی را مشخص 
کرده ایم و بر اســاس آن پیش می رویم، گفت: در واقع 
برای پارک فناوری پردیــس برنامه بلندمدتی در نظر 
گرفته شده است که در مقاطع ۲۰ ساله به مسیر خود 
ادامه می دهد. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ سال از عمر 
پارک می گذرد که با شــروع سال ۱۴۰۰ شمسی وارد 
مرحله ۲۰ ساله دوم پارک فناوری پردیس با رویکرد 

تثبیت و تقویت ناحیه نوآوری پردیس شده ایم.
وی خاطر نشــان کرد: از اهداف اصلی مد نظر که در 
سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشتیم و همچنین 
در سال ۱۴۰۰ برای تحقق مطلوب آن ها برنامه ریزی 
صورت گرفته توســعه اعضا و واحدهــای فناور )ملی 

و بین المللی(، تیم ها و فریلنســرها، شــتابدهنده ها، 
سرمایه گذاران(، توسعه شاغالن فناور )ایجاد اشتغال، 
جذب ایرانیان خارج از کشور(، توسعه بازار محصوالت 
واحدهای فناور )داخلی، صادراتی(، توســعه خدمات 
تخصصی و آزمایشــگاهی و خدمات عمومی، توسعه 
سرمایه گذاری )زیرساخت و ابنیه، در تحقیق و توسعه 
و در طرح ها و پروژه ها(، تســهیل فضای کسب و کار 
)اصالح مقررات و دستورالعمل ها(، رفع نیاز صنایع و 
تمرکز بر تولید محصوالت ارز بر و هم افزایی بیشتر بین 

اعضا در ناحیه نوآوری پردیس هستند.

امــور  و  ریــزی  برنامــه  دفتــر  کل  مدیــر 
 اقتصــادی پــارک فنــاوری پردیــس با اشــاره به

 برنامه بلند مدت پارک پردیس گفت: توسعه و تملک 
۵۰۰ هکتــاری و توســعه فیزیکــی و عملیاتی ۱۴۵ 
هکتاری پارک، با حضور ۶۰۰ واحد و شــرکت فناور و 
دانش بنیان و افزایش شاغالن به ۹۰۰۰ نفر از فناوران 
در این واحدها و فــروش ۲۰۰ هزار میلیــارد ریالی 
محصوالت و خدمات این واحدهای فناور و صادرات ۶۵ 
میلیون یورویی، از اهداف این برنامه در سال ۱۴۰۰ تا 

۱۴۰۲ به شمار می رود.

بازار محصوالت واحدهای فناور توسعه می یابد

صادرات ۶۵ میلیون یورویی در بازار محصوالت فناورانه
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

فراخوانی برای بکارگیری توانمندی شــرکت های فناور 
داخلی در تامیــن مواد اولیه پروژه های واکســن کرونا از 
سوی ستاد توسعه زیست فناوری و ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی)ره( منتشر شــد. معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام 
رحمت اهلل علیه به عنوان دو مجموعه پیشرو در شکل دهی 
به اکوسیستم توسعه فناوری در کشور، اقدام به سرمایه 

گذاری و حمایت از طرح های مواد اولیه واکســن کرونا با 
استفاده از ظرفیت داخلی کرده است.

شرکت های توانمند در زمینه تولید محیط های کشت، 
مواد معدنی با گرید دارویی مورد نیاز در فرآیندهای تولید 
واکسن، ژل های تخلیص و ادجوانت های فرموالسیون و 
همچنین مواد پلی استایرنی مورد نیاز در کشت های سلولی 
می توانند در این فراخوان شرکت کرده و ضمن تالش برای 

تأمین نیاز کشور به مواد اولیه، از حمایت های الزم برخوردار 
شوند. در حال حاضر چند طرح توسعه واکسن کرونا در 
کشور در حال پیگیری اســت و به نظر می رسد، علیرغم 
تمامی فشارها، تحریم ها و مشکالت اقتصادی، عزم ایران 
برای ورود واکسن های کرونای ملی به بازار دارویی کشور 

در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ جدی است.
در حال حاضر به دلیل شدت نیاز به این واکسن ها، مواد اولیه 

مورد نیاز در فرآیندهای تولید نیز کامالً در دنیا کمیاب شده 
است؛ به نحوی که برخی از ساده ترین مواد اولیه مورد نیاز 
نیز صف های خرید بعضاً ۶ ماهه را پیش روی خود می بینند. 
از این رو این فراخوان برای محققان و شرکتهای دانش بنیان 
از سوی ستاد زیست فناوری و ســتاد اجرایی فرمان امام 
منتشر شده تا مواد اولیه تولید واکسن هم توسط محققان 

به تولید برسد و در این زمینه بی نیاز شویم.

رئیس مرکز تعامالت بین المللــی علم و فناوری معاونت 
علمی با بیان اینکه خانه های نــوآوری و فناوری با هدف 
دیپلماسی فناوری ایجاد می شوند، گفت: تاکنون ۳ خانه 
به عنوان هاب صادراتی ایجاد شــده است. دکتر مهدی 
قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی درباره برنامه های معاونت علمی برای توسعه 
ارتباطات بین المللی و صادرات محصوالت دانش بنیان 
اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی که از سال ۹۹ با هدف 
توسعه زیرســاخت فیزیکی در بازارهای هدف صادراتی 
برای شــرکتهای دانش بنیان، فناور و خالق در معاونت 
علمی پیگیری کردیم ایجاد خانه های نوآوری و فناوری 

در خارج از ایران بود.
رئیس مرکز تعامالت بین المللــی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری با بیان اینکه در ســال ۹۹ توانســتیم ۲ 
خانه فناوری و نوآوری را در کشور کنیا و سوریه راه اندازی 
کنیم، گفت: اولین خانه نوآوری و فناوری در ســال های 
قبل در چین، دومی و ســومی در کنیا و سوریه در سال 
گذشته راه اندازی شده است. قلعه نوی با بیان اینکه به این 

خانه های نوآوری و فناوری »iHiT« می گویند، گفت: این 
خانه ها در واقع با هدف ارائه خدمات سخت افزاری از قبیل 
تأمین فضای کار اختصاصی و فضای کار اشتراکی و اتاق 
جلسات و شوروم کاالیی ایجاد شده اند تا شرکتها بتوانند 
به این واسطه محصوالت خود را به کشور مربوطه و سایر 

کشورهای همجوار آنها صادرات کنند.
وی خاطر نشــان کرد: ارائه خدمات نرم افزاری شــامل 
تحقیقات بازار، بازاریابی، اخذ اســتانداردها و مجوزهای 
فروش از جمله اقداماتی است که به این شرکتهای دانش 
بنیان، فناور و خالق در خانه نوآوری ارائه می شود تا روند 
صادرات با ســهولت اجرایی شــود. به گفته رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، 
همچنین نشست های تجاری در این خانه ها با هدف انجام 

فعالیت های بین المللی در حوزه صادرات برگزار می شود.
وی با اشــاره به دیگر هدف راه اندازی خانه های نوآوری 

گفت: چنین کشوری که خانه نوآوری در آن ایجاد شده 
به عنوان هاب صادراتی می تواند زمینه صادرات به سایر 
کشورهای منطقه برای شرکتهای دانش بنیان را فراهم 
کند. وی با اشاره به ســایر برنامه های بین المللی گفت: 
همچنین در سال ۹۹ در راســتای توسعه ارتباطات بین 
المللی و با توجه به محدودیت های ایجاد شــده بواسطه 
پاندمی کرونا ۱۲ نشست آنالین با آلمان، سوئیس، اتریش، 
افغانســتان، پاکســتان، کنیا، آفریقای جنوبی، مالزی، 
اندونزی، روسیه، قزاقستان و ازبکستان برگزار کردیم. این 
نشست ها با هدف تبیین شرایط بازار و تناظر یابی شرکتها 
با همتایان و مشتریان شأن در سایر کشورها انجام شده و 

نتایجی هم داشت.
وی با اشاره به نتایج این نشســت ها گفت: صادرات انواع 
طعم دهنده، خشــک کن های خورشــیدی، تجهیزات 
پزشــکی مصرفی و.. به کشورهای افغانســتان، مالزی 

و ازبکســتان از نتایج این نشســتها بودند. رئیس مرکز 
تعامالت بیــن المللی علــم و فنــاوری معاونت علمی 
و فناوری در خصــوص هفته نوآوری ایــران گفت: ۱۰۰ 
شــرکت از ۳۰ کشور با هدف توســعه تجارت بین ایران 
 و کشورهای شرکت کننده جلســات آنالین با یکدیگر 

برقرار کردند.
وی گفت: راه اندازی خانه های نوآوری در سال ۹۹ شروع 
خوبی بوده تاکنون محصوالت ۵ شرکت دانش بنیان دارو و 
تجهیزات پزشکی در شرق آفریقا رجیستر شده و قرار است 
پس از اتمام فرایند ثبت بازاریابی و صادرات محصوالت آغاز 
شود. رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری افزود: ما در صدد هستیم که در سال ۱۴۰۰ 
دو خانه نوآوری و فناوری را در دو کشور دیگر راه اندازی 
کنیم. وی ادامه داد: اکنون مقدمات راه اندازی چهارمین 
خانه فناوری و نوآوری ایران در کشور روسیه ایجاد شده 
است که در خردادماه و همزمان با برپایی دومین نشست 
میان شرکت های دانش بنیان ایران و طرف های روس این 

موضوع نیز به سرانجام خواهد رسید.

در سال ۱۴۰۰ تورم همچنان یک عامل تعیین کننده 
در حرکت بازارهاست، اما این بار منظور از تورم، تورم 
خارجی اســت که قدرت خرید ایرانی ها را افزایش 
می دهد. یک تحلیل گر اقتصادی، با بررســی تأثیر 
عوامل مختلف بر بازدهی بازار ارز و ســهام در سال 
۱۴۰۰، توصیه هایی بــرای ســرمایه گذاران دارد.

به گزارش ایرناپالس، در ابتدای هر ســال، فعاالن 
اقتصادی و ســرمایه گذاران به بررســی چشم انداز 
بازارها، درباره موقعیت های اقتصادی تصمیم گیری 
می کنند. بازار ارز و بــورس، همواره دو گزینه جدی 
برای بررسی و تصمیم گیری هســتند. با این حال، 
ثبات نسبی بازار ارز در هفته های پایانی سال گذشته 
و صعود و ســقوط تاریخی بورس در سالی که پشت 
سر گذاشــتیم، تردیدهایی را درباره ورود به هر یک 
از این بازارها برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است. 
عالوه بر این، تحوالت سیاســی و به طــور خاص، 
انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، به عنوان 
یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازارها در ســال ۱۴۰۰ 
مورد توجه اســت.میثم رادپور تحلیل گر اقتصادی 
در این زمینه به ایرناپــالس گفت: انتخابات به دلیل 
نااطمینانــی موقت، می تواند بــرای دوره کوتاهی، 
رونق را از بازار ارز بگیرد.  با این حال مجموعه عوامل 
تأثیرگذار بر بازارها، از بــورس گزینه  بهتری برای 
کســب بازدهی در سال ۱۴۰۰ در مقایســه با بازار 
ارز خواهند ســاخت و با توجه به روندهای جهانی 
تأثیرگذار بر اقتصاد ایران به نظر می رســد تغییرات 
قیمت سهام شــرکت های فعال در حوزه کانی های 
فلزی، فلزات اساسی و پتروشیمی ها، بازدهی معقولی 
را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.به  گفته 
وی، یکی از عوامل مهــم تأثیرگذار بــر بازارها در 
سال ۱۴۰۰ تورم خارجی اســت که می تواند نقش 
 تعیین کننده ای در بازدهی بازارهای ایران تأثیرگذار

 باشد.

سه عامل تأثیرگذار بر قیمت ارز
رادپور افزود: مهم ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت 
ارز، تورم اســت. تورم نیــز از نقدینگی نشــأت 
می گیرد؛ با این حال به نظر می رســد بازار ارز در 
سال ۱۴۰۰ از ثبات نسبی برخودار باشد. یک عامل 
سیاسی و دو عامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی در 

این پیش بینی نقش دارند.
مساله سیاســی را می توان برجام دانست که فعاًل 
روی میز است و در کوتاه مدت و میان مدت می تواند 
مذاکرات را به نتیجه برساند. حداقل اگر مذاکرات 
به نتیجه نرســند، همین که ســایه تهدیدهای 
بیشتری بر سر اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، 
بازار ارز را به ثبات می رساند.وی افزود: عامل دوم، 
چشم انداز افزایشی قیمت کاالهای اساسی یعنی 
حامل های انرژی، مواد معدنــی، کانی های فلزی 
و فلزات اســت. قیمت کاالهای اساسی وارد یک 
روند صعودی بلندمدت شــده  اســت. نشانه های 
این روند صعودی به طور خاص پس از صعود کرونا 
آغاز شده و اکنون در ابتدای این روند قرار داریم. 
بنابراین درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات 
مواد معدنی، کانی های فلزی و فلزات افزایش پیدا 

خواهد کرد.

ارزش ریال با ســرعت کمتری کاهش 
خواهد یافت

به گفته ایــن تحلیل گر اقتصــادی، چالش های 
جدی نظام های پولی دنیا به ویــژه آمریکا عامل 
سومی است که می تواند بر بازار ارز در سال ۱۴۰۰ 
تأثیرگذار باشد.رادپور توضیح داد: به نظر می رسد 
نظام پولی بین المللی وارد یک دوره تورمی خواهد 
شد و این مساله از شــتاب کاهش ارزش ریال در 

مقابل دالر می کاهد. یعنی بر خالف گذشــته که 
تورم ایاالت متحده حوالی ۲ یــا ۳ درصد در نظر 
گرفته می شد، پس از این شــاهد نرخ های تورم 
باالتری خواهیم بود.ایــن تغییرات نظام پولی که 
از بحران مالی سال ۲۰۰۷ شــروع شده،  پس از 
همه گیری کرونا جدی تر شد؛ به طوری که با حجم 
نقدینگی کنونی در آمریکا، انتظار نرخ های تورم 
باالتری را برای این کشور داریم. یکی از نشانه های 
این تورم را می توان در افزایــش قیمت کاالهای 
اساسی مشاهده کرد و حتی ممکن است شاهد نرخ 
تورم ۲ رقمی در آمریکا به دلیل رشد ۲۵ درصدی 

نقدینگی در سال ۲۰۲۰ در این کشور باشیم.
با توجه بــه اینکه انتظار می رود در ســال ۲۰۲۱ 
نیز رشــد جدی نقدینگی در آمریکا وجود داشته 
باشــد، ارزش ارزهایی مانند ریال در برابر ارزهای 
جهان روایی مانند دالر، با شــدت کمتری کاهش 

خواهد یافت.

تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بر 
قیمت ارز

بر این اساس از برآیند این ســه عامل یعنی برجام 
به عنوان مساله سیاسی کشور و همچنین افزایش 
قیمت کاالهای اساســی و چالش هــای نظام های 
پولی به عنوان مســاله بین المللی، می توان نتیجه 
گرفت در سال ۱۴۰۰ ثبات بیشــتری در بازار ارز 
خواهیم داشت و درآمدهای ارزی ما از محل صادرات 
کاالهای اساســی بهبود پیدا خواهــد کرد.رادپور 
همچنین درباره تأثیر انتخابات ریاست جمهوری 
بر نرخ ارز گفت: در دوره انتخابات، به دلیل دســت 
نگه داشتن کسب وکارها که رونق بازار کم می کند. 
به طور کلی انتظار رشد جدی قیمت دالر را نداریم. 

با اینکه تورم همچنان عامــل کاهش ارزش ریال 
در برابر دالر است و شــرایط تورمی در کشور ادامه 
خواهد داشت، اما از شــتاب کاهش ارزش ریال در 
برابر دالر، به دلیل تورم خارجی کاسته می شود و 
در نهایت آثار ناشی از تورم را که جدی ترین عامل 
تعیین کننده اســت،  تا حد زیــادی خنثی کنند.
بنابراین به نظر می رســد حداقل در سال ۱۴۰۰، 
جابه جایی جدی رو به باالیی در بازار ارز نداشــته 
باشیم.انتظار می رود با توجه به اینکه سهم ها به طور 
متوســط کم و بیش وارد منطقه ارزندگی شده اند 
با توجه به تجربه ســقوط و اصــالح قیمتی تجربه 
شده، نباید در سال ۱۴۰۰ نگاه بدبینانه ای به بازار 
سهام داشته باشــیم.حباب ۱۳۹۹ در بورس تکرار 
می شــود؟این تحلیل گر اقتصادی درباره وضعیت 
بورس در ســال ۱۴۰۰ گفت: بعد از رشــد »فوق 
جدی« و »ریزش جدی«، قیمت سهام شرکت ها به 
سطوح ارزندگی نزدیک تر شده است. عالوه بر این 
الزم است به دو نکته در تحلیل بورس ۱۴۰۰ توجه 
کنیم.زمانی که شاخص کل بورس در سطوح کنونی 
قرار داشــت، نرخ دالر و همچنین قیمت کاالهای 
اساسی کمتر از مقادیر کنونی بود. به عنوان نمونه 
قیمت مس رشــد ۷۵ درصدی و قیمت آهن رشد 
۱۶۰ درصدی را در این مــدت تجربه کرده اند. این 
موضوع در محصوالت پتروشیمی و حتی نفت نیز 
که به دلیل بحران کرونا افت شدید داشت، تجربه 
شد و نه تنها کاهش اولیه جبران شد بلکه از سطح 
قیمت قبلی فراتر رفتند.وی افــزود: از آنجایی که 
قسمت عمده بورس ما کاالیی است، از این تغییرات 
قیمتی تأثیر می گیرد. بنابرایــن انتظار می رود با 
توجه به اینکه سهم ها به طور متوسط کم و بیش وارد 
منطقه ارزندگی شده اند با توجه به تجربه سقوط و 
اصالح قیمتی تجربه شده، نباید در سال ۱۴۰۰ نگاه 

بدبینانه ای به بازار سهام داشته باشیم.

طی یك فراخوان اعالم شد؛

بکارگیری توان شرکتهای فناور برای تولید مواد اولیه واکسن کرونا

خانه فناوری ایران در روسیه راه اندازی می شود

سال ۱۴۰۰ در کجا سرمایه گذاری کنیم؟


