
فرمانده انتظامــی تهران بزرگ اعــام کرد که 
از فردا، ۲۸ اســفند تا ۱۵ فروردین ماه هرگونه 
اسباب کشی و جابجایی اثاثیه در پایتخت بدون 

اجازه از کانتری ها ممنوع است.
ســردار حســین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، 
دراین باره گفت: اسباب کشی و هرگونه جابجایی 
وسایل منزل از ۲۸ اسفند ماه ۹۹ تا ۱۵ فروردین 
ماه ۱۴۰۰ ممنوع است و اگر شهروندان بخواهند 
اسباب کشی کرده یا اثاثیه ای را جابه جا کنند باید 
به کانتری محل مراجعه و مجوز الزم را دریافت 

کنند. وی درباره چگونگی دریافت مجوز نیز گفت: 
همانطور که گفتم متقاضیــان باید به کانتری 
مراجعه و فرم هایی را که در اختیار کانتری ها قرار 
داده ایم دریافت و تکمیل کنند تا مجوز مربوطه 

برایشان صادر شود.
رحیمی دربــاره تمهیدات نــوروزی پلیس نیز 
گفت: بیش از ۲۰ هزار نیروی پلیس پایتخت در 
نوروز ۱۴۰۰ در آماده باش هستند. طرح نوروزی 
پلیس در پایتخت از ۲۸ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ 

فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

بــه گفتــه وی در اجرای ایــن طرح عــاوه بر 
آماده باش پلیس های پیشگیری، آگاهی، راهور 
و ... کانتری ها، کانکس های پلیس نیز فعال بوده 
و ۱۹۰ ایستگاه نوروزی نیز اقدام به ارائه خدمات 

شبانه روزی به شهروندان خواهند کرد.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ افــزود: در طول 
تعطیات نوروزی گشت های خودرویی، موتوری 
و پیاده پلیس در ســطح محات افزایش خواهد 
یافت و اقــدام به گشــت زنی در معابر و محات 

خواهند کرد.

دیمیتــری کیکــو، معــاون دپارتمــان کنترل 
محدودیتهای خارجی وزارت دارایی روسیه با اشاره 
به این که حدود ۱۰ شرکت و سازمان روسی به دلیل 
همکاری با ایران هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته 
اند، بر ادامه همکاری شرکتهای روسی با ایران تاکید 
کرد. به گزارش ایســنا، اظهارات این مقام روسی 
در اندیشکده روســی واالدی کلوب مطرح شد که 
حاضران درباره احتمال بازگشت آمریکا به برجام به 

بحث و گفت و گو پرداختند.
 دیمیتری کیکو در صحبتهایی که در واالدی کلوب 

داشت، گفت: عاوه بر احتمال رفع تحریمها علیه 
اشــخاص و نهادهای حقوقی ایران، موضوع رفع 
تحریمها علیه شرکتهایی که در حوزه های قضایی 
دیگر شامل فدراسیون روســیه قرار دارند، مطرح 
است. بنا بر برآورد روســیه، آمریکا پس از خروج 
از برجام در ماه مه ســال ۲۰۱۸، حداکثر ۱۰ نهاد 
حقوقی از فدراسیون روســیه را هدف تحریم قرار 
داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، این 
مقام روسی بازبینی رویکرد دولت جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در قبال برجام و لغو درخواست آمریکا 

از سازمان ملل متحد برای احیای تحریمهای بین 
المللی علیه ایران را یادآور شد و گفت: با این حال 
تحریمهــای یکجانبه آمریکا علیه ایــران به قوت 
خود باقی مانده اند. وی اظهار کرد: تصور می کنم 
در چارچوب مذاکرات احتمالی بیشتر فدراسیون 
روسیه، درخواست از طرفین برای بازگشت به توافق، 
ضروری است منافع شرکتهای روسی باید در نظر 
گرفته شود و تاش شود کسانی که پس از خروج 
آمریکا از برجام تحریم شده اند، از لیست تحریمها 

خارج شوند.

قیمت طا در معامات روز چهارشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر چشم انداز تورم باالتر، به باالترین حد در 

بیش از دو هفته گذشته صعود کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طا برای تحویل 

فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۷۳۴ دالر رسید.
در بازار معامات آتی آمریکا، هــر اونس طا با ۰.۱ 
درصد افزایش، به ۱۷۳۱ دالر و ۹۰ ســنت رســید. 
بهای معامات این بازار روز سه شنبه با با ۰.۱ درصد 

افزایش، در ۱۷۳۰ دالر و ۹۰ سنت بسته شد.
جفــری هالــی، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت 
OANDA در این باره گفت: به نظر می رسد طا 
با وجود باال رفتن بازده اوراق قرضــه و دالر آمریکا، 
باالخره دوستان جدیدی پیدا کرده است. شاید نقش 
طا به عنوان پناهگاه امن دارایی در برابر تورم دوباره 
احیا شده و از قیمت این فلز ارزشمند پشتیبانی کرده 
است. بعضی از سرمایه گذاران طا را پناهگاهی در 
برابر تورم می دانند کــه می تواند در نتیجه اقدامات 
محرک مالی اخیر ایجاد شود اما رشــد بازده اوراق 
قرضه از جذابیت ســرمایه گذاری در طا که دارایی 

بدون بازدهی به شمار می رود، کم می کند.
قیمت دالر آمریکا برای چهارمین روز متوالی تحت 
تاثیر بازده باالتر اوراق خزانه افزایش یافت. این افزایش 

نتیجه انتظارات باال برای احیای اقتصادی سریعتر 
پس از تصویب بسته کمک اقتصادی ۱.۹ تریلیون 

دالر بوده است.
انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا تصمیم خود درباره 
نرخهای بهره را بعدازظهر روز چهارشنبه پس از پایان 
نشست سیاست پولی دو روزه خود اعام کند. سرمایه 
گذاران منتظر اظهارات مقامات بانک مرکزی آمریکا 
درباره افزایش اخیر بازده اوراق قرض، نگرانیها درباره 

افزایش تورم و دورنمای اقتصادی هستند.
بر اساس گزارش رویترز، آوتار ساندو، مدیر ارشد کاالها 
در شــرکت فیلیپ فیوچرز در یادداشتی نوشت: در 
حالی که بازار منتظر بیانیه بانک مرکزی آمریکاست، 
عوامل فنی منفی مانده اند. معامله طا در پایین مرز 
۱۶۹۶ دالر به منزله ازسرگرفته شدن روند نزولی طا 
خواهد بود اما اگر معامات در باالی ۱۷۶۰ دالر بسته 
شوند، روند اصلی بازار تغییر کرده و صعودی می شود.

در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهــش، ۲۵ دالر و ۸۶ 
سنت معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 
با ۰.۲ درصد کاهش، به ۲۴۹۲ دالر و ۵۰ سنت رسید. 
هر اونس پاتین برای تحویل فــوری با ۰.۴ درصد 

کاهش، به ۱۲۰۷ دالر و ۷۹ سنت رسید.

مجموع ذخایر ارزی و طای هند درابتدای ماه 
مارس به ۵۸۰.۳ میلیارد دالر رسید.

به گزارش ایســنا به نقل از راشــاتودی، بانک 
مرکــزی هند اعام کــرد که مجمــوع ذخایر 
ارزی و طای این کشــور درابتدای ماه مارس 
به ۵۸۰.۳ میلیارد دالر رســیده است که بدین 
ترتیب این کشور پس از چین، ژاپن و سوییس 
 بــه چهارمین دارنــده بزرگ ذخایر طــا و ارز 

دنیا تبدیل شد.  
در حال حاضــر ذخایر ارزی هند بــرای تامین 
نیاز ۱۸ ماه واردات این کشور کافی است و این 
تقویت ذخایر بــه لطف افزایش مازاد حســاب 
جاری، افزایش جریان ســرمایه ورودی به بازار 
بورس و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

حاصل شد.  
طبق برآورد بانک مرکزی هند، ۵۳۹.۶ میلیارد 
دالر از ذخایر به شــکل ارزهای خارجی و ۳۴.۲ 
میلیارد دالر از این ذخایر به شــکل طا است. 
همچنین ۱.۵ میلیارد دالر از این ذخایر به کل 
حق برداشــت مخصوص و ۴.۹ میلیارد دالر ه 
شکل ذخیره حســاب نزد صندوق بین المللی 

پول است.  

به گفته تحلیل گــران، ذخایــر ارزی نیرومند 
به هند این قابلیت را داده اســت تــا به مقصد 
جذاب تــری برای ســرمایه گــذاران خارجی 
تبدیل شــود. اقتصاد هند ســال قبــل برای 
نخســتین بار در چهار دهه اخیر رشد منفی را 
 تجربه کرد که باعث به هم خــوردن توان مالی 

دولت شد.  
کاشیک داس- کارشناس ارشد اقتصاد هند در 
دویچه بانک- گفت: ذخایر ارزی هند هم از نظر 
کیفی و هم از نظر کمی بــه میزان قابل توجهی 
تقویت شده است. در سال های اخیر دولت هند 
توجه بیشتری به تقویت ذخایر ارزی هند داشته 
و این مساله آن را قادر ســاخته است با ریسک 
های احتمالی خارجی و شرایط اضطراری نظیر 
همین شرایط ایجاد شــده ناشی از کرونا بهتر از 

قبل مقابله کند.  
بانک مرکــزی هند در ادامه گــزارش خود هم 
چنین بار دیگر بر تعهد خود بر تقویت بیشــتر 
ذخایر طا و ارز این کشور و به حداقل رساندن 
آســیب شــوک های ارزی احتمالــی آینده بر 
 روی فعالیت های اقتصادی این کشــور تاکید 

کرده است.  

در مجموع بیش از ۴۵ هزار پرونده اموال منقول 
در یازده ماهه امسال تعیین تکلیف شده است.

به گزارش ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی، محمد علی افتخــاری مدیرعامل این 
سازمان به جزئیات پرونده های تشکیل شده در دو 
بخش اموال منقول و غیرمنقول اشاره کرد و اظهار 
داشت: در این دو بخش پرونده ها در حوزه قاچاق، 
متروکه، ضبطی و قضایی تقسیم می شوند. به غیر 
از پرونده های ضبطی و قضایی، در دیگر بخش  ها 
تعداد پرونده ها کاهش یافته اســت. بیشتر این 
پرونده مربوط به حوزه قاچاق اســت که در ۱۱ 
ماهه ســال جاری حدود ۳۱ هــزار پرونده ثبت 
شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد 
کاهش دارد. افتخاری تاکید کرد: در حوزه اموال 
منقول )کاال و نظایر آن( و غیرمنقول )اماک و 
زمین( متروکه نیز بیش از ۱۰ هزار پرونده گزارش 
شد. همچنین ۲۵۰۰ پرونده ضبطی و قضایی در 

سازمان پیگیری شد.
به گفته وی، در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تعداد پرونده 
های تعیین تکلیف شــده بیــش از پرونده های 
ورودی به سازمان اموال تملیکی بوده و این بدان 
معنا است که سازمان توانســته از انباشت اموال 

منقول و غیرمنقول سنواتی و معوق بکاهد؛ این 
رویکرد در جهت تاکید و پیگیری ریاســت قوه 
قضاییه و هــدف گذاری هیات مدیره ســازمان 

محسوب می شود.
وی با تاکید بــر اینکه به دنبال رفــع کمبودها 
از جمله تامیــن نیروی انســانی و منابع مالی و 
زیرساخت ها فناوری اطاعات و انبارها هستیم، در 
مورد پرونده  ای اموال منقول تعیین تکلیف شده 
گفت: اموال منقول به صورت های گوناگون تعیین 
تکلیف می شود که شامل فروش، استرداد، اعاده، 

انهدام، واگذاری و خروج کاال می شود.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی بــا تاکید بر اینکه هــدف گذاری انجام 
شده در جهت سرعت بخشیدن به پرونده های در 
اختیار سازمان است، بیان داشت: بخشی از این 
اموال مشــکات و موانعی در ارا و احکام قضایی 
دارد که با همکاری و تاش های صورت گرفته باید 
صدور آرا به کمترین زمان کاهش یابد تا شــاهد 
معطلی و انباشت کاال و اموال غیرمنقول نباشیم.

شــایان ذکر اســت در مجموع بیش از ۴۵ هزار 
پرونده اموال منقول در یازده ماهه امسال تعیین 

تکلیف شده است.

ارزش بازار بیتکوین به ۱.۱۵ تریلیون دالر رسیده 
است. به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، در حال 
حاضر دو شرکت مستر کارد و ویزا کارد که بزرگ 
ترین شــبکه های پرداخت بین المللی در ســطح 
جهان هستند در مجموع ۸۷۱ میلیارد دالر ارزش 
دارند که این رقم برای بیتکوین باالی یک تریلیون 
دالر اســت. بیتکوین همچنین در مدت زمانی سه 
برابر سریع تر از شــرکت مایکرو سافت به یک بازار 

یک تریلیون دالری تبدیل شد. 
بیتکوین که هفته پیش با رســیدن خبه رقم ۶۱ 
هزار و ۷۰۰ دالر رکوردشکنی کرد، در حال حاضر 
با ارزش تر از مجموع ارزش سه بانک بزرگ جهان 

اســت به گونه ای که مجموع ارزش بازار سه بانک 
جی پی مورگان، بنــک آف امریکا و بانک صنعت و 
بازرگانی چین روی هم ۱.۰۸ تریلیون دالر است که 

این رقم برای بیتکوین ۱.۱۵ تریلیون دالر است. 
پیش از این ســایت کوین تلگراف گفته بود تا روز 
سیزدهم مارس ۲۰۲۱ ارزش بازار بیتکوین معادل 
۱۰ درصد کل بازار طای جهان است. برای آن که 
ارزش بازار بیتکوین معادل ارزش بازار طا شود هر 
واحد بیتکوین باید به قیمت ۵۹۰ هزار دالر برسد. 

روبرتو تاالماس- محقق موسســه مساری- نوشته 
است که بازدهی بیتکوین در یک دهه اخیر به طور 
متوسط ۲۳۰ درصد بوده است که این بازدهی ۱۰ 

برابر بیشــتر از بازدهی دومین بــازار مالی پربازده 
جهان یعنی نزدک کامپوزیت بــورس نیویورک با 
متوسط بازده ســاالنه ۲۰ درصدی طی این مدت 
بوده است. در رده ســوم پربازده ترین دارایی های 
جهان نیز شرکت های آمریکایی با ارزش بازار بیش 
از ۱۰ میلیارد دالر قرار دارند که بازده آن ها به طور 

متوسط ۱۴ درصد در سال بوده است.  
 ارزش بیتکوین از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۵۵۰۷ درصد 
رشد داشته است. بازدهی ســاالنه این ارز تنها در 
دو ســال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ منفی بوده که به ترتیب 
 بازدهــی آن منفی ۵۸ درصد و منفــی ۷۳ درصد 

اندازه گیری شده است.

شــرکت نوکیا به منظور ســرمایه گذاری بیشــتر 
 ،۵G در رقابت برای تامین تجهیزات شــبکه های
حداکثر ۱۰ هزار شغل را در ســالهای آینده تعدیل 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، این شرکت ســازنده تجهیزات 
مخابراتی فناندی در بیانیه ای اعام کرد: این اقدام 
۶۰۰ میلیون یورو )۷۱۵ میلیون دالر( از هزینه های 
پایه نوکیا خواهد کاســت. این اقدام روی دورنمای 

سال ۲۰۲۱ نوکیا تاثیر نمی گذارد.
تصمیم برای تعدیل حداکثر ۱۰ درصد از نیروی کار 
پس از انتشار گزارش مالی ساالنه صورت گرفت که 
بسیاری از سرمایه گذاران را نســبت به چشم انداز 

کاهش درآمد مایوس کرد. طرح سازمان دهی مجدد 
نوکیا می تواند حداکثر ۷۰۰ میلیون یورو در دو سال 
آینده هزینه داشته باشــد. این اقدام بخشی از مدل 
عملیاتی جدیدی است که نوکیا در اکتبر رونمایی 
کرد و امیدوار است با اســتفاده از آن، توان رقابتش 
را بهبود دهد. شــرکت اریکســون، رقیب سوئدی 
نوکیا موفق شده است شــبکه های ۵G را سریعتر 
از حد انتظار بســازد و زودتر از برنامه تعیین شده، 
به سودآوری برسد. با تغییرات جدید در نوکیا، پکا 
الندمارک، مدیرعامل نوکیا اظهار کرده که هر یک 
از چهار گروه کسب و کار این شرکت مسیر روشنی 
را به سمت رشــد پایدار و سودآور شناسایی کرده و 

هزینه های پایه خود را برای سرمایه گذاری در آینده 
شان تنظیم می کنند. نوکیا زمانی بزرگترین سازنده 
تلفن همراه جهان و ارزشمندترین شرکت اروپا بود 
اما پس از عرضه آیفون اپل و گوشیهای سامسونگ 
در یک دهه پیش، به ســایه ای از آنچــه بود، بدل 
گشت. این شرکت اخیرا بخشی از سهم بازارش را در 
رقابت ۵G از دست داده و به سختی در تاش برای 
یکپارچه کردن خرید آلکانت لوسنت در سال ۲۰۱۶ 
است. در نتیجه از شرکتهای اریکسون و هواوی عقب 
مانده و به نظاره سامسونگ نشسته که در بازار شبکه 
 مخابراتی، نســبتا تازه وارد بوده و در حال کســب 

سهم بازار است.

تاکید روسیه بر ادامه همکاری شرکتهای روسی با ایران ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین اسباب کشی در پایتخت بدون اجازه از کالنتری ها ممنوع است

تعیین تکلیف ۴۵ هزار پرونده اموال تملیکیهند چهارمین دارنده بزرگ ذخایر ارزی دنیا شدقیمت جهانی طال باال رفت

تعدیل ۱۰ هزار موقعیت شغلی در نوکیابیت کوین با ارزش تر از مجموع سه بانک بزرگ جهان!
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فرصت سوزی 
در  ورود  استارتاپ ها 

به  بورس

هر کسی می تواند 
واکسن وارد 
کند،  ارز مورد 
نیاز را می دهیم

وزیر بهداشت:
هر فرد یا  گروهی 

مانع برداشتن 
تحریم شود، 

خیانت می کند
صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی: 

سرمقاله

يادداشت

مانع تراشی دولتی برای 
بورسی شدن استارتاپ ها

خروج سازندگان 
از بازار مسکن

کارشناســان و مسئوالنی 
در بورس هستند که برای 
ورود شرکت های جدید و 
استارتاپ ها به بورس مانع 
تراشــی می کنند و مخالف حضور آنها در بورس 
هستند و این مساله را در عمل نشان می دهند نه 
در صحبت و مقررات را طوری می بندند که قاعدتا 
برای ورود یک سری از شرکت ها و استارتاپ ها 
موانع زیاد و جدی ایجاد شود. این در حالی است 
که باید تسهیل در مقررات و فرایندها صورت بگیرد 
تا اینها به بورس بیایند. سرمایه گذاران زیادی در 
سال های ۹۸ و ۹۹ به بورس آمدند ولی این افراد 
 ذره ای در مقرراتشــان تغییر ایجــاد نکردند؛ نه 

در پذیره نویسی...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن
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خودرو سال ۱4۰۰ 
گران می شود؟

تاثیر سه عامل
 بر  نوسان  شاخص بورس

حباب قیمت ها و رکود تورمی بازار مسکن در سال آینده ادامه خواهد داشت؟

تشدید  رکود  تورمی  در بازار مسکن
صفحه3

صفحه3

حذف آجیل  از خرید  شب عید
قیمت کشمش  در سال های   اخیر چهار   برابر   شد
هر کیلو  آجیل 360  هزار تومان   شد

بازار   خشکبار   و آجیل   با   افت   شدید   تقاضا   همراه   است

سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم ترین 
پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو 
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از 
ما، در ذهن خود این سوال را داریم که خودروسازی 
ایران در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی را به خود خواهد 
دید؟ اکنون بهترین زمان خرید خودرو است یا باید 
صبر کنیم و منتظر ارزانی باشــیم؟ آیا در های این 
صنعت روی همین پاشنه خواهد چرخید؟ یا تغییر 
و تحوالت اساسی در انتظارش است؟ واردات خودرو 
آزاد می شود یا باید قید خرید خودروهای خارجی 
را زد؟ پاسخ به این پرسش ها ارتباط مستقیم با دو 
رخداد مهم در سال ۱۴۰۰ دارد، یکی تغییر دولت و 
دیگری از سرگیری برجام و لغو تحریم ها که تاثیرات 

زیادی در بازار خواهد...

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تاثیرگذاری 
سه عامل کان اقتصادی، سیاستگذاری و شفافیت 
بر نوسان بازار بورس خبر داد و گفت: باید مواظب 
اظهارنظر ها باشــیم تا موجب تخریب بازار نشود 
چرا که مهمتــر از نقدینگی، برای بــازار آرامش 
الزم اســت. محمدعلی دهقان دهنوی با حضور 
در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به عوامل 
صعود و نزول در بازار بورس اشاره کرد و گفت: باید 
عوامل تاثیرگذار در صعود و نزول بازار سرمایه را 
جدا کنیم برخی افراد تاطم در بازار را به یک عامل 
منتسب می کنند که این خارج شدن از مدار انصاف 
اســت.وی تاکید کرد:عوامل تاثیرگذار بر نوسان 
شدید بورس به سه عامل تقسیم می شوند نخست 

عامل کان اقتصادی...



اقتصاد2
ایران وجهان

اسالمی: 
دلیلی برای افزایش قیمت مسکن 

در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد
وزیر راه و شهرسازی گفت: با سیاست ها و برنامه هایی 
که اجرا می شــود، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما با 
افزایش قیمت ها در ســال ۱۴۰۰ روبه رو باشیم.به 
گزارش ایرنا، »محمد اسالمی« روز چهارشنبه در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به این سوال که آیا احتمال نزولی شدن قیمت ها 
در شهرهای بزرگ وجود دارد، گفت: پیش بینی من 
به عنوان وزیر مالک نیســت و من تنها سیاست ها 
و برنامه ها را اعالم می کنم و با این سیاست ها هیچ 
دلیلی وجود ندارد که ما با افزایش قیمت ها روبه رو 
باشیم.وی افزود: باید اجازه دهیم کشور به شرایط 
نرمال برسد و از التهاب آفرینی و جوسازی که موجب 
التهاب بازار مسکن می شود و قیمت ها را به سمت 
کاذب سوق می دهد، جلوگیری کنیم و هر کسی که 
تریبون دارد باید از اظهارنظرهای نادرست اجتناب 
کند.وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده نهضت 
خانه سازی ادامه دارد و تحویل پروژه ها از ۵۱۰ هزار 
واحد عبور کرده اســت و از اردیبهشت سال آینده، 
هر ماه شاهد تحویل واحدهای مسکن ملی به مردم 
خواهیم بود.وی با اشاره به شــرایط کشور در سال 
جاری گفت: جریانات اقتصادی و تحوالت حوزه ارز بر 
قیمت تمام کاالها تاثیرگذاشت و این تحوالت و آثار 
روانی بیشتر به بخش مسکن ضربه زد، به این شکل 
که هم در نهاده های ساختمانی افزایش قیمت لجام 
گسیخته داشتیم و در بخش دستمزدها نیز اتفاقات 
جدیدی رخ داد.اســالمی اظهار امیدواری کرد که 
کشور سال آینده در حوزه اقتصادی از حالت روانی 
و سیاســی فاصله بگیرد و آرامش به تمام بخش ها 
بازگردد تا مردم بتوانند با محاسبه درست وضعیت 
زندگی، ســرمایه خود و خرید خانه را برنامه ریزی 
کند.وی تصریح کرد: اجازه ندادیم افراد در شهرهای 
مختلف متفاضی مسکن باشد و ما برای آن پیش بینی 
انجام نشده باشد تعداد زیادی از شهرها عرضه مازاد 
داریم و مطمئن هســتیم با  این شیوه برنامه ریزی 
تعادل بخشی در عرضه و تقاضای مسکن به صورت 
پایداری انجام می شود.وزیر راه و شهرسازی گفت: 
متقاضیان باید با اهتمام ویژه آورده خود را در زمان 
بندی اعالمی واریز کنند تا پروژه ها زودتر به سرانجام 
برسد.وی درباره اولویت های وزارت راه و شهرسازی 
در سال آینده گفت: پاسداری از دستاوردهای سال 
۹۹ همچون پروژه های فعــال عمرانی، کلیدی که 
باید افتتاح شــود، پروژه های راه آهن و پروژه های 
آزادراهی، حفاظــت از پروژه اقدام ملی مســکن و 
ساماندهی امور شهرســازی که هیچ شهری بدون 
طرح جامع و تفصیلی نباشــد از اولویت های کاری 

وزارت متبوع است.

تاثیر سه عامل بر نوسان شاخص 
بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تاثیرگذاری 
سه عامل کالن اقتصادی، سیاستگذاری و شفافیت 
بر نوسان بازار بورس خبر داد و گفت: باید مواظب 
اظهارنظر ها باشــیم تا موجب تخریب بازار نشود 
چرا که مهمتــر از نقدینگی، برای بــازار آرامش 

الزم است.
به گزارش تســنیم، محمدعلی دهقان دهنوی با 
حضور در نشست کمیســیون اصل ۹۰ مجلس، 
به عوامل صعود و نزول در بازار بورس اشاره کرد و 
گفت: باید عوامل تاثیرگذار در صعود و نزول بازار 
ســرمایه را جدا کنیم برخی افراد تالطم در بازار 
را به یک عامل منتســب می کنند که این خارج 
شــدن از مدار انصاف است.وی تاکید کرد:عوامل 
تاثیرگذار بر نوســان شــدید بورس به سه عامل 
تقسیم می شوند نخســت عامل کالن اقتصادی 
که مواردی، چون رشد نقدینگی و جهش ناگهانی 
نرخ ارز و انتظــارات فعاالن اقتصادی را شــامل 
می شود.دهقان با اشــاره به عامل دوم در نوسان 
بازار سرمایه اظهار داشــت: عامل باز برون زا در 
کنترل دیگران است و مسائلی مثل قیمت گذاری، 
سیاستگذاری، قانونگذاری و البته اظهار نظر های 
سیاسی را شامل می شــود.وی تاکید کرد: با این 
حساب باید مواظب اظهارنظر ها باشیم تا موجب 
تخریب بازار نشــود چرا که مهمتر از نقدینگی، 
برای بازار آرامش الزم است.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار در ادامه به عامل ســوم پرداخت 
و به خانه ملــت گفت: شــفافیت و ایجاد نظارت 
از جمله وظایف ســازمان بورس اســت که باید 
تقویت شود، در این مسیر اقداماتی شده، اما باید 
توسعه یابد البته باید گفت هیچ کس انتظار چنین 
اســتقبالی را نداشت و تصور نمی شــد در زمان 
کوتاهی این حجم از سرمایه به بازار بورس بیاید، 
اما نباید فراموش کرد هر چه بازار بزرگتر شــود 
 تخلفات آن نیز وسیع می شود که باید این خطرات 

شناسایی شود.

خبر

سرنوشــت قیمــت خــودرو 
در ســال ۱۴۰۰، مهم تریــن 
پرسش این روزهای سه گروه 
حاضر در بازار خودرو اســت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، بســیاری از ما، در ذهن خود این سوال را داریم که 
خودروسازی ایران در سال ۱۴۰۰ چه سرنوشتی را به خود 
خواهد دید؟ اکنون بهترین زمان خرید خودرو است یا باید 
صبر کنیم و منتظر ارزانی باشیم؟ آیا در های این صنعت روی 
همین پاشنه خواهد چرخید؟ یا تغییر و تحوالت اساسی در 
انتظارش است؟ واردات خودرو آزاد می شود یا باید قید خرید 
خودروهای خارجی را زد؟ پاســخ به این پرسش ها ارتباط 
مستقیم با دو رخداد مهم در سال ۱۴۰۰ دارد، یکی تغییر 
دولت و دیگری از سرگیری برجام و لغو تحریم ها که تاثیرات 
زیادی در بازار خواهد داشت. امسال سال مهمی برای کشور 
خواهد بود چرا که در مرداد ماه، عمر دولت دوازدهم به پایان 
می رسد و میهمانانی جدید راهی ساختمان پاستور خواهند 
شــد، رخدادی که می تواند باعث ایجاد تغییر و تحوالتی 
اساسی در تمام صنایع، به ویژه صنعت خودرو باشد.از طرفی 
با توجه به اینکه چند وقتی است که صحبت برجام هم داغ 
شده، احتمال دارد قبل از تغییر دولت، سرنوشت برجام و 
تحریم هم مشخص شود، که این ماجرا نیز نقشی اساسی در 
سمت و سوی صنعت و بازار خودرو طی سال آینده خواهد 
داشت.سرنوشت خودرو در سال آینده را می توان با توجه به 
فاکتور های مختلف بررسی کرد. از ارکان مهم در این صنعت، 
بخش تولید و توجه به آن اســت، اکنون در بخش تولید با 
زیرشاخه های مختلفی از جمله نهضت داخلی  سازی و روند 

تامین قطعات از داخل و خارج مواجه هستیم. 

گزارش- تغییر و تحوالت در سال 1400، بازار 
خودرو را به کدام سمت و سو می برد؟

بنا بر اظهارات مسیح فرزانه کارشــناس صنعت خودرو، 
بخش بزرگی از بازار خودرو کشــور در اختیار محصوالت 
خودروسازان داخلی و چینی است که درصد دقیقی از آن 

در دسترس نیست؛ ولی داده ها نشان می دهند مثالً در سال 
۱۳۹۶ در حالی  که میزان تولید خودروسازان داخلی یک 
 میلیون و ۵۳۴ هزار دســتگاه بوده، در همین مدت مشابه 
حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.این 
یعنی سهم خودرو های وارداتی در حد کمتر از ۱ درصد از 
کل بازار بوده است. اگرچه در طی ۶ ماه اخیر بازار خودرو در 
هر دو بخش )داخلی و وارداتی( با رکود قابل  توجهی مواجه 
بوده، اما با نزدیک شــدن به هفته های پایانی سال در کنار 
تثبیت نسبی قیمت ارز و آرامش مقطعی در بازار خودرو، 
مصرف کنندگان زیادی به دنبــال خرید خودرو موردنظر 

خود هستند.

آینده بازار خودرو چطور است؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، نیز در خصوص آینده بازار خودرو، گفت : اگر ســال 
آینده شرایطی مهیا شود که تولید خودرو افزایش قابل توجه 
داشته باشد، قیمت ها کاهشی می شــود. اما برعکس این 
صحتب هم ممکن است رخ دهد، یعنی قیمت خودرو ارتباط 

مستقیمی با عرضه خودروسازان دارد. این کارشناس صنعت 
خودرو معتقد است، نرخ ارز، عرضه خودرو و واردات خودرو 
در قیمت خودرو تاثیرگذار است. اگر ارز ثابت بماند و عرضه 
نیز افزایش یابد، قیمت خودرو کاهش می یابد. اما از طرفی 
ممکن است قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ به ثبات نسبی 
برسد و شاهد نوسانات جزیی قیمت در این بازار هستیم.زاوه 
با تاکید بر اینکه اگر ایران سال آینده به FATF ملحق شود 
و مذاکرات برجام به نتیجه برسد، تاثیرات هیجانی ناشی از 
آن موجب می شود که ظرف مدت کوتاهی ریزش قیمت در 
بازار خودرو رخ دهد، گفت: اما این ریزش هیجانی قیمت ها 
دوامی نخواهد داشت و نرخ ها دوباره برمی گردند.نایب رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، ضمن 
اشــاره به ثبات قیمت خودرو در بازار طی دو هفته اخیر، 
روز های پایانی بازار در امسال را کساد و بی مشتری خوانده 
و معتقد است که سال آینده نیز بعید به نظر می رسد مجدد 

افزایش قیمت شدیدی در بازار خودرو ایجاد شود.

بازار این روزها روال عادی خود را دارد
نعمت اهلل کاشانی نســب نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه 

داران خودرو در گفــت و گو با خبرنــگار صنعت،تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، 
با اشــاره به آخرین وضعیت بازار خودرو ،گفــت: بازار این 
 روزها روال عادی خــود را دارد و تب و تابــی در آن دیده

 نمی شود. خرید و فروش ماشــین های ایرانی انجام می 
شود اما ماشــین های خارجی معامله نمی شــود.او بیان 
کرد: فقط مصرف کنندگان در بازار خــودرو حضور دارند 
و داللی در بازار وجود نــدارد. به جرات می توان گفت، این 
روز ها خرید و فروش ها در حداقل خودش اســت و  به  جز 
 افرادی که خریدار واقعی خودرو هســتند هیچ مراجعه ای

 به بازار انجام نمی شود.کاشــانی نســب با بیــان اینکه 
در دو هفته اخیر نــرخ دالر تا کانال ۲۳ هــزار تومان هم 
پایین آمد، اما پــس از آن دوباره باال رفــت و این روز ها در 
بین کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان در نوســان اســت، گفت: 
هرچند کاهش قیمــت دالر امید ها بــه کاهش قیمت ها 
را در بین خریــداران افزایــش داد و قیمت خــودرو در 
پی آن در حد یکــی دو میلیون تومان کاهــش یافت، اما 
 چند روزی اســت که قیمت ها مجدد به ســر جای سابق

 خود بازگشته است.

قیمت خودرو در خودروسازی ها تغییر می 
کند؟/ بازار منتظر تحویل 40 هزار خودرو تا پایان 

آذر
نائب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو  در خصوص 
اعمال مالیات بــر خودروهای لوکس، تشــریح کرد: این 
قانون هنوز به مرحله اجرایی نرســیده و نمی توان از االن 
نســبت به آن اظهار نظر کرد، باید بعد از اعمال این قانون 
بازار را رصد کرد. در نهایت، اما پرســش بســیار مهم در 
مورد سمت و ســوی خودروســازی ایران در سال آینده، 
از سرگیری مشارکت های خارجی اســت، موضوعی که 
از تولید و تامین قطعه گرفته تا داخلی ســازی و فروش را 
متاثر از خــود خواهد کرد. پیش بینی کلی این اســت که 
اگر توافق هســته ای و برجام احیا و تحریم ها لغو شــوند، 
زمینه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور فراهم 
 خواهد آمد و به احتمال فراوان برخی شرکت های خارجی

 بازخواهند گشت.

خودرو سال ۱۴۰۰ گران می شود؟

قیمت ها دست به دامن تولید
روحانی: 

هر کسی مانع برداشتن تحریم 
شود، خیانت می کند

روحانی در جلســه هیات دولت با بیان اینکه امروز 
شرایط برای شکسته شدن تحریم از هر زمان دیگری 
آماده تر است و تاخیر در برداشتن تحریم خیانت است 
گفت: هر جناح هر فرد هر گروه اگر یک ساعت پایان 
تحریم را به تاخیر بیندازد خیانت است.حسن روحانی 
روز چهارشــنبه با حضور در حیاط دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: روز میالد باسعادت ساالر شهیدان 
و سرور آزادگان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و در 
آستانه میالد سردار باوفایش قمر بنی هاشم و فرزند 
برومندش امام ســجاد تبریک و تهنیت می گویم 
همچنین در آستانه ســال جدید ما در آستانه سال 
۱۴۰۰ هستیم که خود ۱۴۰۰ سال آستانه ای قرن 
جدید و قرن ۱۵ است، انشاهلل امیدواریم ملت بزرگ 
ما که در همه صحنه ها با ایستادگی و مقاومت و اتحاد 
پیروزی های درخشانی به دست آورده سال آینده ما 
شاهد پیروزی های بزرگتری باشیم.وی افزود: سال 
۹۹، در مجموع ســال ســختی بود همین آغاز یاد 
می کنم از همه عزیزانی که برای ویروس کرونا جان 
عزیز خودشان را فدا کردند. از کادر درمان حدود ۲۷۷ 
نفر جان سپردند و مردم بسیار عزیز ما که حدود ۶۱ 
هزار نفر در این سال در برابر این ویروس جانشان را از 
دســت دادند به روان پاک آنان درود می فرستیم به 
خانواده هایشان تسلیت می گوییم.رییس جمهوری 
ابراز امیدواری کرد سال ۱۴۰۰ سال بهتری باشد، و 
گفت: باز هم روی کلمه آستانه تاکید می کنیم سال 
آینده سال آســتانه قرن ۱۵ است سال آستانه مهار 
کرونا، سال آستانه پیروزی قاطعانه ملت ایران در برابر 
جنگ اقتصادی است و انشــاهلل آستانه یک حرکت 
خوب اقتصادی و رونق و جهــش تولید خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: در زمینه کرونا کار بزرگی ملت 
ما انجام داد با فرهنگ بلندش، با اطاعت از دستورات 
دینی، علمی و پزشــکی و هماهنگی و کمک های 
مومنانه در طول یک سال علیرغم این که در تحریم 
و فشار بودیم سال را به خوبی گذراندیم البته شاید 
اگر کشورمان را در مبارزه با کووید ۱۹ با کشورهای 
دیگر مقایســه کنیم نمره خوب و قابل قبول داشته 
باشیم.وی افزود: ما ۶۱ جلسه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا داشتیم ۴۸۳ مصوبه در ستاد داشتیم که همه 
مصوبات اجرا شده است و آخرین مصوبات مربوط به 
ایام عید نوروز است که ان شاءاهلل امیدواریم یکی دو 
مصوبه مربوط به عید به طور کامل و عملیاتی بشود.

روحانی با اشاره به جلسات متعدد کمیته های ستاد 
کرونا در یک ســال اخیر اظهار داشت: قرارگاهی در 
این زمینه تشکیل شد که فعالیت مستمری داشت. 
در صحنه کرونا، وزارت بهداشــت و کادر درمان در 
خط مقدم بودند اما همــه از بخش اقتصادی دولت 
تا نیروهای مســلح و مردم پشتیبانی کردند.رییس 
دولت تدبیر و امید با بیان اینکه همه کشــورها در 
کرونا دچار مشکالت اقتصادی، فرهنگی و ارتباطاتی 
شدند، تصریح کرد: این پاندومی فقط سالمت مردم را 
مورد هدف قرار نداد، بلکه اقتصاد، زندگی، معیشت، 
مدرسه و دانشگاه ها و آموزش و... را مورد حمله قرار 
داد که برای آنها برنامه ریزی کردیم. کسی ما را یاری 
نکرد. می دانستیم اگر بخواهیم ماسک و تجهیزات 
پزشکی از کشــوری بخریم، کسی به ما نخواهد داد.
رییس جمهور با بیان اینکه می دانســتیم در خرید 
واکسن مشکل نقل و انتقال پول وجود دارد ولی این 
کارها انجام شد، خاطرنشان کرد: به مردم هم وام یک 
میلیونی دادیم و هم بدهی هــای آب، برق و بانکی را 
امهال کردیم که تسهیلی برای آنها بود. برای کسب 
و کارهایی که دچار مشکل شدند، وام دادیم و برای 
مستاجرینی که برای پرداخت ودیعه دچار مشکل 
شدند، کمک کردیم.روحانی با اشاره به کمک های 
اقتصادی دولت به مردم ابراز داشت: برای افراد تحت 
فشار، کمک معیشــت دادیم؛ یعنی برای حدود ۶۰ 
میلیون نفر کمک معیشتی در چهار ماه آخر، ماهی 
۱۰۰ هزار تومــان پرداخت کردیم. بیــش از ۱۲۰ 
میلیارد تومان به صــورت وام و بالعوض در اختیار 
مردم قرار گرفت.به گفته رییس جمهور، در یک سال 
اخیر یک میلیارد یورو به وزارت بهداشت برای تامین 
نیازها و تجهیزات پزشکی داده شد. عقب ماندگی های 
کادر درمان هم داده شد. در مجموع کار خوبی از نظر 
مالی، خدماتی و خدمتکاری کادر درمان و تجهیزات 
پزشکی انجام شد.وی با بیان اینکه در آستانه صادرات 
برخی کاالها هستیم، عنوان کرد: برای خرید واکسن 
و هم ساخت واکسن کار خوبی انجام شد. امیدواریم 
سال آینده واکسن داخلی در اختیار مردم باشد چه 
پاســتور، چه رازی، چه برکت و چه فخرا. سال بعد 
سال بهتری در کنترل و درمان این بیماری خواهیم 
داشت. البته الزم است دستورالعمل ها را رعایت کنیم.
روحانی با تشــکر از کادر درمان و وزیر بهداشت 
گفت: ما امسال در جنگ بسیار مستقیم در برابر 
 خشــم یک ویروس خطرناک و ناشــناخته قرار 

گرفتیم.

اخبار
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عضو هیات علمی موسســه مطالعــات و پژوهش های 
بازرگانی معتقد اســت که مشــکل و چالش تورم تنها 
با کنتــرل و نظارت بــر قیمت ها و اســتفاده از ضوابط 
قیمت گذاری و حتی تأمین حداکثری کاال در بازار قابل 
حل نیست.به گزارش ایســنا، در ماه های اخیر وضعیت 
بازار کاالهای اساســی، به ویژه روغن، مرغ، میوه و تخم 
مرغ متالطم بوده است. با وجود اینکه مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( از افزایش ۲۵ درصدی 
تولید روغن خبر می دهند، گزارش های میدانی نشــان 
می دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به ویژه روغن جامد 
با مشکل مواجه اند و حتی گزارش هایی از فروش روغن 
جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار 
تومان گران تر از نرخ مصوب عرضه می شود و مردم برای 
تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کوید 
۱۹ را بپذیرند و در صف های طوالنی بایستند تا شاید مرغ 
تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران 
است که اخیرا گزارش هایی از خرید دانه ای میوه منتشر 
شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، 
تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.در این 
میان دو دستگاه متولی کاالهای اساسی یعنی وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت 
دیگری گرفته اند. وزارت صمــت می گوید وزارت جهاد 
تامین نمی کند و وزارت جهاد می گوید مشکل از نظارت 
صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت 
بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای 

برهم خوردن بازارها دانسته است.

عوامل موثر بر موفقیت دولت در تنظیم بازار 
در این رابطه فهیمه بهرامی، استادیار و عضو هیات علمی 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در گفت وگو 
ایســنا، اظهار کرد: اساســا دولت ها با اهداف اقتصادی، 

اجتماعی یا حتی سیاسی ممکن است مداخالتی را در 
بازار انجام دهند. بازار کاالهای اساسی از جمله بازارهایی 
است که دولت با رویکرد تضمین حداقل رفاه و تضمین 
دسترســی گروه های مختلف جامعه به ویژه گروه های 
کم درآمد و اقشــار آســیب پذیر بــه آن ورود می کند. 
میزان موفقیت دولت در تحقق ایــن هدف تحت تاثیر 
عوامل مختلفی است که برخی از آنها به زیرساخت ها و 
فاکتورهای اقتصادی و برخی دیگر به عوامل اجتماعی و 
میزان اعتماد جامعه به برنامه های حاکمیتی بستگی دارد.

عوامل موثر بر قیمت کاالها
وی با بیان اینکه بستری که دولت یا نهادهای مسئول 
در آن برنامه هــای حمایتی و تنظیمی خــود را اجرا 
می کنند تحت تاثیر فاکتورهایی است که برخی از آنها 
قابلیت کنترل از سوی نهادهای مذکور را دارد و برخی 
دیگر خارج از دامنه کنترل و مدیریت مســتقیم آنها 
است، تصریح کرد: نکته مهم دیگر که درک و دانستن 
آن در این زمینه بســیار ضروری اســت، آن است که 
شکل گیری قیمت ها در اقتصاد نتیجه تعامل، عملکرد 
و تصمیم گیری های نهادها و وزارتخانه های متعدد در 
رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار داخلی؛ سیاســت های 
تجاری کشــورها یا به عبارتی قیمت هــای جهانی در 
خصوص فاکتورهای خارجــی که عمدتا تحت کنترل 
و مدیریت نهادهای مسئول نیســت؛ رفتارهای طرف 
تقاضا که هرچند جنبه اجتماعی و فرهنگی آن غالب 
اســت، ولی تاثیر انتظارات تورمی و اعتماد به عملکرد 
نهادهای مسئول به ویژه در حوزه تنظیم بازار و رفاه، بر 
نحوه بروز آن غیرقابل انکار است و همچنین رفتارهای 
بازیگران عرضه در الیه های مختلف توزیع که نه تنها در 
قیمت تمام شده کاالها بلکه در نوسانات قیمت کاالها و 

همچنین تشتت قیمت ها نقشی بسیار مهم دارند.

دولت طی چند هفته گذشته، روزانه حجم گسترده ای از 
اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرد و به باور فعاالن بورسی، 
باعث شــد بخش اعظمی از نقدینگی موجود در بازار به 
سمت خرید اوراق برود. درمورد تامین مالی دولت از بازار 
سرمایه از طریق مذکور حتی رقم ۸ میلیارد دالر هم مطرح 
شد، رقمی که از سوی رئیس امور پایش تعهدات دولت 
و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه رد شد.به گزارش 
ایسنا، عرضه اوراق مرابحه عام دولت در نماد اراد درحالی 
در بازار سرمایه صورت گرفته است که فعالین بازار سرمایه 
بر این باورند که ورود پول از بخش سهام به صندوق های 
درآمد ثابت، بخشی از منابع خرید اوراق از دولت را تامین 
می کند و تا زمانی که این حجــم از اوراق در بازار عرضه 
می شــود و صندوق های بزرگ بازار مشغول خرید آن 
هستند، بازار سرمایه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو 
است. این درحالی اســت که روند کاهشی شاخص های 
بورس و فرابورس طی ماه های گذشته، بسیاری از سهام 
داران را به ســمت صندوق های درآمد ثابت سوق داده و 
این صندوق ها ملزم به خرید اوراق هســتند. البته اخیرا 

با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حد 
نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 

بهادار با درآمد ثابت در سهام افزایش یافت.

دولت اجازه انتشار ۲1۳ هزار میلیارد تومان 
انواع اوراق مالی اسالمی را داشته است

در این راستا، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز 
منابع سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را درمورد فروش 
اوراق مذکور به ایسنا ارائه کرد.مزگان خانلو با بیان اینکه 
تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسالمی به 
استناد اجازه قانونی مندرج در تبصره )۵( قانون بودجه 
سال جاری و مجوز اردیبهشت ماه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، اظهار 
کرد: بر این اســاس و در راستای اجرای عملیات بازار باز 
توسط بانک مرکزی، تمامی اوراق مالی اسالمی منتشره 
توسط کارگزاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 

در قالب حراج های هفتگی در سامانه معامالت بین بانکی 
آن بانک صورت گرفته است و از زمان شروع انتشار اوراق 
تاکنون ۴۲ حراج هفتگی برگزار شده است.وی ادامه داد:  
براساس مجوزهای قانونی یاد شده، دولت اجازه انتشار 
۲۱۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسالمی را داشته 
است که حدود  ۵۱ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان از این اجازه 
در قالب اسناد خزانه اسالمی منتشر و تحویل طلبکاران  
و حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی به 
صورت نقدی فروش و واریز به هزینه شده است. بیش از 
۵۰ درصد از اوراق نقدی مذکور توســط سیستم بانکی 
و مابقی توسط بازار سرمایه )اعم از صندوق های تامین 
سرمایه و سایر فعاالن بازار سرمایه( خریداری شده است.

تامین مالی ۸ میلیارد دالری دولت از بازار 
سرمایه مورد تایید نیست

رئیس امور پایــش تعهــدات دولت و تجهیــز منابع 

سازمان برنامه و بودجه به این ســوال که گفته میشود 
دولت با فروش اوراق حدود هشــت میلیارد دالر از بازار 
ســرمایه تامین مالی کرده است، پاســخ داد: با عنایت 
به عملکرد ارایه شــده ادعای مطرح شده در خصوص 
تامین مالی ۸ میلیارد دالری دولت از بازار سرمایه مورد 
تایید نیســت. الزم به توضیح اســت خرید اوراق مالی 
اسالمی توسط بانک ها در قالب عملیات بازار باز و لزوم 
رعایت حد نصاب میــزان نگهــداری اوراق در پرتفوی 
بانک ها انجام شــده  و بانک مرکــزی در قالب عملیات 
ریپور مســاعدت الزم را بــا بانک ها جهــت بازخرید 
 اوراق خریداری شــده توســط بانک ها به عمل آورده 

است.
خانلو ادامه داد: خرید اوراق مالی اسالمی منتشره دولت 
توسط فعاالن بازار سرمایه نیز به دلیل عدم ریسک اوراق 
منتشره دولت و متعهد بودن دولت در پرداخت به موقع 
اصل و سود اوراق منتشره طی سنوات گذشته و همچنین 
بازدهی های موثر این اوراق، به عنوان یک سرمایه گذاری 

مطمئن صورت گرفته است.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دو نوع 
رنگ بندی کرونایی را یکی بر اساس وضعیت کنونی و 
دیگر خطرپذیری ویروس جهش یافته معرفی کردیم و 
دوستان رنگ بندی شادتر را که قرمز و نارنجی کمتری 
داشت، پذیرفتند و ما هم برای تک صدایی قبول کردیم.

سعید نمکی روز چهارشنبه در گزارش پایان سال ۹۹ 
به مردم اعالم کرد: رنگ بندی بر اساس وضع موجود و 
رنگ بر مبنای عملکرد ویروس جهش یافته را در ستاد 
ملی کرونا معرفی کردیم تا یکی از آنها را بپذیرید عواقب 
آنها را هم مشخص کردیم. دوستان رنگ بندی شادتر 
که قرمز و نارنجی کمتری دارد و بدون مداخله ویروس 
جهش یافته را پذیرفتند.وی گفت: چون قرار بر تبعیت 
از فرمایشات ســتاد و اعالم تک صدایی است این رنگ 
بندی را اعالم کردند گر چه طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری اعالم حد و حدود اعمــال محدودیت با وزارت 
بهداشت است ولی اعالم آن با دیگران بود.نمکی افزود: 
وزارت بهداشت مثل سازمان هواشناسی باید آینده را 
پیش بینی کند وقتی هوا آفتابی یا بارانی است هر کس 
نابینا هم باشد می فهمد که آفتابی است یا بارانی است ما 
نمی توانیم واقعیت ها را کتمان کنیم باید آینده را پیش 
بینی و به مردم اعالم کنیم.وزیر بهداشت ادامه داد: موضع 
وزارت بهداشت این بود که مطلقا موافق مسافرت نبودیم، 
نیستیم و نخواهیم بود. بارها گفته ام دلیل آن این است 
که اوال مولفه جدیدی به مولفه های سهمگین گذشته 
به نام ویروس جهش یافته انگلیسی اضافه شده که در 
انگلیس، آلمان و ایتالیا این ویروس قتل عام کرد. یک ماه 
از گردش این ویروس در کشور می گذرد اما هنوز مرگ 
ها دو رقمی است نظام بهداشت انگلیس که ۱۸۰۰ مرگ 
را تجربه کرد نظام ضعیفی نیست اما آهنگ گرفتاری 
این ویروس قوی تر از آن است که قوی ترین نظام های 

بهداشتی دنیا بتوانند تحمل کنند.

وی ادامه داد: هنــوز در ایران این قتل عــام را نداریم. 
خوزســتان که اولین منطقه گرفتار این ویروس بود، 
امروز روزهای مالیم تری را طی مــی کند و اکنون در 
سراشــیبی کنترل بیماری در خوزســتان هستیم اما 
همچنان نگران اســتانهای دیگر همجوار خوزســتان 
و حتی اســتانهای مرکزی هســتیم که موارد متعدد 
ویروس جهــش یافته را هــر روز از آنها گــزارش می 
گیریم.نمکی گفت: مولفه دیگر در ســفر نقل و انتقال 
ویروس از نقاط آلوده تر به مناطق کمتر آلوده اســت. 
سیاســت اول وزارت بهداشــت این بود کــه تا طرح 
 تشــدید بیماریابی را در استمرار طرح شهید سلیمانی
 اداره کنیم. سفر یعنی جمعیت سیار و نمی توانیم طرح 
محله محور و خانه به خانــه را اجرا کنیم زیرا جمعیت 
سیار است و در اختیار ما نیســت، بنابراین در تشدید 
بیماریابی لطمه می خوریم؛ مهلتی می خواســتیم تا 
یک ماه بیماریابی را تشــدید و ویــروس جهش یافته 
را زمین گیر کنیم.وی افزود: می دانیم مردم خســته 
شــده اند اما نیروهای تــاب آوری خــط مقدم جبهه 
مبارزه با ویــروس به مراتب تــاب آوری کمتری دارد. 
نمی توانیم از منطقه آلوده نشــده پرســتار به منطقه 
آلوده اعزام کنیم. در کنار تــاب آوری مردم تاب آوری 
خط مقدم برای وزارت بهداشت بســیار مهمتر است. 
دو دقیقه در یکی از بیمارســتانهای خوزســتان برق 
قطع تا برق دستی وصل شــد ۷۰ مریض داشتند خفه 
 می شــدند. اگر تاب آوری کادر درمان را توجه نکنیم 

فاجعه ای رخ می دهد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: اینکه عزیزی در قسمتی که 
هنوز آبی است را با سفر آلوده کنیم. این نه صله رحم است 
و نه مرحمت به اقوام و فامیل دید و بازدیدها را سعی کنیم 
تصویری و از راه دور انجام دهیم و با اســتفاده از فضای 

مجازی دلها را شاد کنیم.

برای تنظیم بازار مواد غذایی

نظارت به تنهایی کافی نیست! 

ماجرای تامین مالی ۸ میلیارد دالری دولت از بازار سرمایه چیست؟

وزیر بهداشت:

هر کسی می تواند  واکسن وارد  کند،  ارز مورد  نیاز را می دهیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۱ میلیون تومان شد
روز گذشته در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۷۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان و قیمت دالر ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 

است.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴5۰ هزار تومان تعیین شده است و به 
فروش می رسد.قیمت طالی ۱۸عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۷۳ هزار تومان، قیمت طالی ۲۴عیار در هر گرم یک میلیون و ۴۲۸ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان 

ارزش گذاری شده است.
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کاهش قدرت خرید آجیل
مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار

آجیل شب عید بر اساس رسوم و سنت های ایرانیان هرساله در سفره های مردم وجود دارد. در سال جاری متاسفانه قدرت خرید مردم کاهش بسیاری داشته و این اقالم از سبد دخرید بسیاری از خانوارها حذف شده است. امیدواریم با راهکارها و 
تمهیداتی که برای بازار آجیل و خشکبار و افزایش تولید و تعدیل نرخ ارز وجود دارد این اقالم را به سفره مردم بازگردانیم.  به هر ترتیب افزایش قیمت هم وجود داشته و این افزایش قیمت ها ناشی از رشد نرخ ارز در برخی از این اقالم کهخ وارداتی 
هستند رخ داده است. قیمت آجیل در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش یافته است که عمده دلیل رشد آن هزینه آب، برق، گاز، مالیات، باربری، فرآوری محصول و نیروی کار است. سال گذشته که تعطیل و نابود شدیم و هیچ 
کاسبی نبود اما اگر سال ۱۳۹۷ را مالک یک سال معمول کاری بدانیم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد فروش کمتری خواهیم داشت. البته به این چشم انداز خوش بین هستیم و امیدواریم تا همین میزان فروش اتفاق بیفتد تا اعضای صنف بیشتر آسیب نبینند.

گرانی ارز و مشکالت اقتصادی 
داخلی و همچنین سرمازدگی 
موجب شد تا آجیل شب عید 
به سفره بسیاری از مردم نرسد. 
قیمت هر کیلو آجیل در سطح 
شهر و فروشگاههای عرضه کننده در حال حاضر به ۳۶۰ 
هزار تومان رسیده که توانایی خرید را از بسیاری از مردم، 
کارگران، کارمندان و... گرفته است. البته اگرچه آجیل و 
خشکبار جزء کاالهای ضروری مصرف خانوارها نیست اما 
با توجه به رسوم خانواده های ایرانی در نوروز از آجیل برای 
پذیرایی اســتفاده می کنند که با وجود قیمت باال شاید 
امسال بســیاری از خانوارها حتی امکان خرید یک کیلو 

آجیل را هم نداشته باشند.
پذیرایی از مهمانان نوروزی با آجیل، خشکبار و شیرینی 
یکی از سنت های دیرینه ایرانیان در ایام نوروز است اما در  

دو - سه سال گذشته قیمت آجیل و خشکبار که بیشتر 
اقالم آن نیز در داخل کشور  تولید می شود آن قدر افزایش 
یافته است که بعید به نظر می رسد خانوارها حتی برای 
مصرف شــخصی در ایام نوروز بتوانند آجیل و خشکبار 
خریداری کنند. در مجموع با توجه بــه گرانی ها و تورم 
شدید کاال مردم برای خرید مایحتاج اصلی خود از جمله 
گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج و روغن در مضیقه هستند. 
بنابراین با وجود درآمدهای اندک و تورم بســیار شدید، 
بسیاری از اقشار جامعه قادر به خرید کاالی الکچری مانند 
آجیل و یا خشکبار  برای شب عید  نخواهند بود و متاسفانه 
با این شرایط والدین بسیاری شرمنده کودکان خود می 
شوند. مقایسه قیمت آجیل در دو منطقه جنوب و شمال 
نشان می دهد که تفاوت چندانی بین قیمت آجیل در این 
مناطق وجود ندارد و بطور متوسط قیمت هر کیلو گرم 
پسته بیش از ۳۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو بادام ایرانی 

و بادام هندی نیز بیش از ۴۰۰ هزار تومان است.
در همین زمینه حسین آقاحسینی، رئیس اتحادیه خواربار 
فروشان قم می گوید: توان خرید مردم در ایام نوروز امسال 

به نسبت سال های گذشته به دلیل افزایش چند درصدی 
قیمت ها خیلی کمتر شده اســت، لذا اگر شما سال قبل 
یک کیلو آجیل خرید داشتید امسال با لحاظ قیمت های 
سرسام آور این خشکبار شاید با زحمت زیاد تنها قادر به 
خرید نیم کیلو و یا کمتر از آن باشید و در بین خشکبار نیز 
قدرت خرید مردم در اغلب موارد کفاف تخمه آفتابگردان 
را بدهد. برای خرید آجیــل اکثرا به صورت جزئی خرید 
می شــود، برای مثال یک کارتون کشمش در سال های 
قبل حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشــت اما امسال به 

۴۰۰ هزار تومان نیز رسیده است.
در بازار و سطح شهر قیمت پسته حدود کیلویی ۲۳۰ هزار 
تومان اســت که اگر فردی بخواهد پسته اعال خریداری 
کند باید دنبال پسته حداقل ۲۹۰ هزار تومان در هر کیلو 
باشد. پسته ممتاز هم در حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان در 
کیلو بود. یکی از اقالم آجیل که در تمام آجیل فروشی ها 
نمی توان آن را یافت، بادام هندی بود. قیمت این کاال در 
هر کیلو ۳۸۰ هزار تومان بود؛ البته اگر خریدار بادام هندی 

شکسته باشید قیمت تقریبی آن ۳۴۰ هزار تومان است.

مغز فندق هم پا به پای بادام هندی گران شده و هر کیلو 
آن حدود ۳۳۵ هزار تومان است، البته فندق با پوست بین 
۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان در هر کیلو هم یافت می شــد.

نخودچی که این روزها سهم بیشتری از آجیل های نوروز 
را به خود اختصاص داده کیلویی ۴۸ هزار تومان اســت، 
کشمش هم که در اکثر مغازه ها قیمت یکسانی داشت با 
قیمت ۸۸ هزار تومان به فروش می رسید. این روزها تنوع 
بازار آجیل در بخش تخمه بسیار بیشتر است. تخمه کدو 
۹۵ هزار تومان و تخمه جابانی)ژاپنی( هم در هر کیلو ۵۲ 

هزار تومان بود.
بادام که تقریباً از ابتدای سال جاری رشد خاصی را تجربه 
نکرده است با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان در هر کیلو به 
فروش می رسید و این در حالی است که بادام زمینی پای 
ثابت آجیل ها شده است. قیمت بادام زمینی در مغازه های 
سطح شهر کیلویی ۶۲ هزار تومان بود. قیمت های عنوان 
شده تقریبی و با توجه به داخلی و وارداتی بودن متفاوت 
است. البته ناگفته نماند که قیمت اقالم آجیل با توجه به 

شهری که کاشت آن صورت گرفته متفاوت است.

بازار خشکبار و آجیل با افت شدید تقاضا همراه است

حذف آجیل از خرید شب عید
هر كیلو آجیل 360 هزار تومان شد                                                                                                                                       قیمت كشمش در سال های اخیر چهار برابر شد
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پیش بینی ها از بازار مسکن 
در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد 
رکود تورمی همچنان مهمان 
ناخوانده ای این حوزه خواهد 
بود. به گفته کارشناسان بازار 
مســکن حباب قیمت ها در این بازار ادامه دار خواهد 
بود و قدرت خرید مردم نیز در این بخش همچنان روند 
کاهشی را طی خواهد کرد. خرید مسکن در سالهای اخیر 
بخصوص در سال ۹۹ برای مردم دور از دسترس شد و 
مستاجران نیز به دلیل رشد قیمت ها ناچار به مهاجرت 

به مناطق پایین تر شدند. 
بازار مســکن به عنوان یکی از بازار های پر سود و دارای 
تورم زیاد در چند سال اخیر ،و بخصوص از اواخر سال ۹۷ 
تورمی رو به رشد و افزایشی به خود دیده که بخشی از آن 
بر اثر فعالیت های سفته بازارن و دالالن ملک و مسکن 
بود. اما در بهمن ۹۸ این رشد تورمی بازار مسکن متوقف 
و در اسفند ۹۸ به علت شرایط بحرانی کشور و کرونا به 
یکباره بازار مسکن رکودی چند ماهه و بی سابقه را به 
خود دید. حتی تا امروز نیز تورم مسکن و معامالت آن 
نرخ ثابت و مشخصی نداشته و خریداران و فروشندگان 
 همگی منتظرنــد تاببینند چه بالیی بر ســر این بازار 

سرمایه گذاری مهم خواهد آمد. 
در همین زمینه یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه 

هیچگاه شاهد این حجم از رکود در بازار امالک شب عید 
نبوده ایم گفت: در صورت احیای برجام قیمت مسکن 
مقداری کاهش می یابد. حسن محتشم اظهار کرد: اگر 
در بحث برجام توافقی حاصل شود قطعا با مقداری کاهش 
قیمت در بخش مسکن مواجه خواهیم بود؛ زیرا ارزش 
پول ملی باال می رود و باعث تحوالت در اقتصاد کشور می 
شود. اما اگر توافق صورت نگیرد احتمال رشد مجدد نرخ 
ارز وجود دارد و ممکن است قیمت اسمی مسکن باال برود. 
هرچند در صورت عدم توافقات سیاسی نیز با توجه به 

رشد بیش از پنج برابر قیمت مسکن، بعید است که شاهد 
جهش مجدد باشیم. در واقع بازار مسکن ظرفیت ندارد.

وی افزود: سناریوی سوم این است که قیمت ارز در همین 
حدود ۲۵ هزار تومان باقی بماند و در آن صورت مسکن 
به ثبات می رسد و افزایش قیمت بعید خواهد بود. این 
کارشناس بازار مســکن با بیان اینکه بخش مسکن در 
رکود عمیقی به سر می برد گفت: در بهمن ماه امسال 
حدود ۲۰۰۰ معامله مسکن در تهران به امضا رسیده که 
هیچگاه شاهد چنین حجم اندکی از معامالت شب عید 

نبوده ایم. علت این است که به دلیل انتظار برای انتخابات 
ریاست جمهوری و انجام توافقات سیاسی، سرمایه گذاران 
معطل هستند. خریداران واقعی هم که به دلیل جهش 
قیمتها طی سه سال گذشــته حضور پررنگی در بازار 
نداشتند. محتشم اظهار کرد: حتی ممکن است بخشی از 
حدود ۲۰۰۰ معامله ملک در تهران توسط دستگاههای 
دولتی انجام شده باشد؛ خیلی از دستگاهها برای اینکه 
بودجه شان را استفاده کنند اواخر سال اقدام به خرید 
امالک می کنند. اما به طور کلی امسال بازار در وضعیت 
رکود به سر می برد. بهمن سالهای گذشته معموال خانواده 
ها برای در امان بودن از تورم سال آینده اقدام به خرید 
مسکن یا تبدیل آن می کردند اما امسال قضیه برعکس 
شده و در بهمن ماه کمترین تعداد خرید و فروش ملک 

نسبت به سایر ماهها بجز فروردین اتفاق افتاد.
وی، افزایش درآمدهای دولت و آزادسازی پولهای بلوکه 
شده ایران را محتمل دانســت و گفت: باال رفتن درآمد 
دولت به معنای تحوالت در حوزه های پولی و اعتباری 
خواهد بود که پیامد آن کاهش قیمت ارز، افزایش درآمد 

خانوارها و رونق اقتصادی است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان 
اینکه طی سه ماه آینده نوسانات چندانی در بازار مسکن 
اتفاق نمی افتد گفت: به نظر می رســد تا خردادماه که 
زمان انتخابات ریاست جمهوری است اوضاع بازار مسکن 
و به طور کلی اقتصاد کشور دارای ثبات باشد. ضمن اینکه 
بخشی از تغییرات تحت تاثیر انتخابات ممکن است نتواند 

خود را کامال نشان دهد.

حباب قیمت ها و ركود تورمی بازار مسکن در سال آینده ادامه خواهد داشت؟

تشدید  رکود  تورمی  در بازار مسکن

خروج سازندگان از بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

اگر انتظار کاهش قیمت در بخش مسکن را داشته باشیم، نشان دهنده عدم شناخت ما از ماهیت بخش مسکن است و همچنین مسائل و مشکالت مهم این بخش مانند کسری فراوانی که در این حوزه داریم. بنابراین جهش 
اصلی قیمت در بهار سال آینده خواهد بود که جهش بسیار باالیی خواهد بود. از سوی دیگر با وجود اینکه قیمت مسکن افزایش یافته، تولید مسکن کاهش یافته است.

در دوره زمستان و شدت گرفتن کرونا، تولید مسکن هم بسیار کاهش داشته است باید توجه کرد فشار مضاعف این شرایط ممکن است در قالب افزایش، قیمت ها در سال آینده اتفاق بیافتد. اما نکته مهم این است که دوره 
ای که تولید به صفر می رسد و یا در حد پایینی قرار می گیرد، خطر خروج سازندگان از میدان خارج شوند. ممکن است سازندگان و پیمانکاران به مشکالتی برخورد کنند که نتوانند در آینده اقدامی انجام دهند.

در حال حاضر مسکن وارد رکود شده و تمام نشانه ها این واقعیت را تایید می کنند. مسکن در حال حاضر سعی می کند در یک فضای باثبات حرکت کند زیرا معموال تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می گذارد و هم 
اکنون تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر غالب تولیدکنندگان مسکن، خرد هستند و تحلیل بلندمدت ندارند. چرا که بخش مسکن در ایران یک ساختار متشکل نیست و هیچ گاه دولت ها سازندگان خرد 

را در یک تشکیالت بزرگ قرار نداده اند. در واقع بسترهای ایجاد ساختار در بخش مسکن فراهم نیست و به همین دلیل دائما شاهد مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم.
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راه اندازی مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه های 
اشتغال کشور ضمن حفظ اشتغال و کسب و کارها، 
افزایش طول عمر بنگاهها را به دنبال دارد و از رکود 
تعطیلی واحدها و خواب ســرمایه هــا جلوگیری 
می کند.پس از افتتاح مرکز اورژانس کســب و کار 
در دانشــگاه علم و فرهنگ، مرکز پایش سیاستها و 
برنامه های اشتغال کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی افتتاح شد. این مرکز که تمام سیاستهای 
اشتغالزایی کشور را رصد و نقایص موجود رفع می کند 
گام موثری در جهت حفاظت از مشــاغل و اشتغال 
موجود و افزایش طول عمــر بنگاههای اقتصادی 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی مانند یک موجود زنده 

هستند که اگر مراقبت نشوند از بین می روند.
او می گوید: ریــزش و رویش در بنگاه های تولیدی 
یک امر طبیعی است که باید روند فعالیت تولیدی 
در بنگاه ها به طور مرتب رصد شود تا فعالیت بنگاه ها 

ادامه پیدا کند.شــریعتمداری می گوید: در طول 
هشت دهه گذشته ۱۰ هزار واحد تولیدی در کشور 
از بین رفته یا تعطیل شــده اند و تنها نامی از آنها 
باقی مانده است.به گفته وزیر کار بیش از ۵۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه کشور در این بنگاهها معطل 
مانده اســت هرچند که طبق اعالم مراجع ذیربط، 
ســاالنه تعدادی از بنگاه های تعطیل شده به مدار 
تولید برمی گردند و دوباره احیا می شــوند. ارزیابی 
و نظارت بر عملکرد اشــتغالی استانها، تهیه برنامه 
های اختصاصی برای هر اســتان یا شهرستان بر 
اساس محیط کســب و کار و افزایش بهره وری و 
اثربخشی برنامه و سیاســتهای اشتغال در سطح 
اســتانی و شهرســتانی از جمله اهداف مرکز ملی 
پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور است.

با راه اندازی ایــن مرکز امکان ارزیابــی و نظارت 
 بر دســتگاههای اجرایی فعال در حوزه اشــتغال 

به وجود می آید.

رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر ظرفیت 
تولید ۳۰۰ هزارتن گوشت در سال را دارند که از طریق 
اصالح نژاد دام و اصالح روش تغذیه دام می توانیم به 
این عدد برسیم.»شاهپور عالئی مقدم« افزود: عشایر، 
رنگین کمانی از فرهنگ ایرانی هستند که ۲۰۰ هزار 
تن گوشت معادل ۳۵ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز 
کشور را از منابع دام ســبک تولید می کنند. رییس 
ســازمان امور عشــایری ایران اظهار داشت: عشایر 
ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن گوشت در سال را دارند 
و از طریق اصالح نژاد دام و اصــالح روش تغذیه دام 
می توانیم به این عدد برسیم.وی با بیان اینکه ساالنه 
یک واحد درصد از منابع صندوق توســعه ملی برای 
اجرای زنجیره تولید گوشت قرمز به عشایر اختصاص 
می یابد، گفت: در چهار سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به عشایر پرداخت 
کردیم که باعث افزایش ۳۷ هزار تنی تولید گوشت در 
مناطق عشایری شده است. عالئی مقدم با بیان اینکه 
جمعیت عشایر قابل توجه نیست اما به عنوان حافظان 
منابع طبیعی و مرزداران بی مزد، پاسدار فرهنگ ایران 
و سندی از آبا و اجداد ایرانیان هستند اظهارداشت: 

عشایر کمترین فشار را بر منابع آب زیرزمینی دارند 
و به عنوان یک جامعه متحرک به آنان خدمات می 
دهیم که به دلیل همین تحرک خدمات رســانی به 
آنان مشکل است. رییس ســازمان امور عشایر ایران 
گفت: یکی از مشکالت عشایر عرضه دام مازاد است 
که برای برطرف شدن آن پیشنهاد صادرات ۱۰ درصد 
دام عشایر را به ستاد تنظیم بازار داده ایم.وی تصریح 
کرد:  امسال علی رغم مشــکالتی که در تامین نهاده 
دامی وجود داشــت توانســتیم ۴۷۰ هزار تن نهاده 
دامی برای عشایر تهیه کنیم و با دستوری که از وزیر 
جهادکشاورزی گرفتیم ۱۰۰هزار تن دیگر نیز تامین و 
توزیع می شود. عالئی مقدم افزود: امسال سال سختی 
بود چراکه شیوع کرونا تمام بخش های کشور را تحت 
تاثیر قرار داد و عشایر کمترین آسیب را از نظر ابتال به 
بیماری کرونا دیدند و تنها  ۵ نفر از عشایر بر اثر کرونا 
فوت شدند.رییس سازمان امور عشایر ایران  با تاکید 
بر نظارت دقیق بر توزیع آرد و سوخت در بین عشایر، 
اظهارداشت: آرد و ســوخت حکم طال را برای عشایر 
دارد و باید نظارت الزم در خصوص توزیع آن در مناطق 

عشایری صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ساعت کار واحدهای 
صنفی تهران مطابق دستورالعمل ستاد ملی کرونا تا 
ساعت ۸ شب است و پس از آن هر گونه فعالیت صنفی 
ممنوع است.قاسم نوده فراهانی در مورد ساعت کاری 
واحدهای صنفی در روزهای پایانی سال، گفت: ساعت 
کاری اصناف در استان تهران مطابق دستورالعمل ستاد 
ملی کرونا همچنان تا ۸ شب )ساعت ۲۰(  است و بعد 
از این ساعت واحدهای صنفی، مجاز به ادامه فعالیت 
نیســتند.   رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف، افزود: 
این بخشنامه از سوی ســتاد ملی کرونا و استانداری 
ابالغ شده و کلیه اصناف موظف به رعایت آن هستند و 
در صورت تخلف مطابق با قانون با آنها برخورد خواهد 
شد. وی بیان داشت:  بعد از ساعت ۹ شب )ساعت ۲۱( 
نیز منع تردد با خودرو همچنان پابرجاست و در صورت 
 تردد بعد از ساعت تعیین شــده، متخلفین مشمول 

جریمه های تعیین شده می شوند. 

 سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در مورد 
ســاعت کار واحدهای صنفی اعالم کرد کــه  برابر 
تصمیمات متخذه در شصتمین جلسه کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ســتاد مدیریــت بیماری کرونا 
که در ۱۸ اسفند ۹۹، ســاعت کار واحدهای صنفی 
در شــهرهای آبی و زرد مطابق دستورالعمل بند )م( 
ماده ۳۷ قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت 
هر شهرستان تعیین می شود. سعید ممبینی افزود: 
ساعت کار اصناف در شــهرهایی با وضعیت قرمز و 
نارنجی نیز مطابق دستورالعمل های صادره از ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا خواهد بود که در این زمینه 
آخرین مصوبه این ســتاد به تمامی اتاق های اصناف 
ابالغ شده است.وی بر رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی واحدهای صنفی و مشتریان هنگام خرید تاکید 
و اظهار کرد: در صورت رعایــت نکردن پروتکل های 
 بهداشتی با واحدهای صنفی متخلف برخورد قاطع 

خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی استان تهران 
مشخص نبودن ساعت کار میدان مرکزی میوه وتره بار، 
تعدد دالالن در میدان، صادر نشدن فاکتور معتبر، رعایت 
نشدن خالص فروشی و گرفتن پول کارگر از مغازه داران 
در میدان مرکزی را عوامل اصلی گرانی میوه دانســت.

اسداهلل کارگر با بیان اینکه گرانی داریم ولی گرانفروشی 
نداریم، گفت: برای عرضه کاالها سود مصوب تعیین شده 
و این سود در خرده فروشی ها رعایت می شود. البته این 
موضوع صد در صد رعایت نمی شود و بخشی از اعضا نیز 
فراتر از ۳۵ درصد اعمال می کنند. به همین دلیل برای 
اصالح و تذکر به این واحدها گشت هایی متشکل ازاتاق 
ایران، اتاق اصناف تهران، تعریزات حکومتی و اماکن به 
همراه اتحادیه فروشندگان تشکیل شده و این گشت ها 
به صورت مشترک از هفته گذشته به این حدود ۱۵ درصد 
از اعضایی که سود مصوب را رعایت نمی کنند و زحمت 

۸۵ درصد مابقی را زیر سوال می برند،  تذکر می دهند.
وی ادامه داد:۳۵ درصد ســود کمی نیست و براساس 
آنالیزهای انجام شده ضایعات و سایر هزینه ها نیز در این 
۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. هیچ تعارفی با کسانی 
که این درصد را رعایت نمی کنند، نداریم و با آنها برخورد 
جدی خواهد شــد. در بازدیدهای اخیر از میوه فروشی 
های سطح شهر نیز بیش از ۲۰۰ مورد تذکر داده شد، 
حدود ۱۲واحد جریمه شدند و تعدادی نیز پلمب شدند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی استان تهران 
اضافه کرد: عمده مشــکل مغازه داران فاکتور اســت. 
صدور فاکتور در مبدا یا همان میــدان مرکزی میوه و 
تره بار انجام نمی شود یا اگر انجام شود صوری است. در 

حقیقت فاکتوری که در میدان مرکزی صادر می شود 
هیچ محتوایی ندارد و تعزیرات نیز این فاکتور را از مغازه 
دار قبول نمی کند. از طرفی صادرکننده این فاکتور نیز 
قابل پیگیری نیســت. بنابراین چون در مبدا فاکتورها 
غیر اصولی صادر می شود نتیجه آن در سطح شهر قابل 

مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه فاکتوری که مغازه دار صادر می کند 
پرینت ترازو اســت، گفت: تذکر های الزم برای صدور 
فاکتور به اعضای اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
داده ایم و تمام اعضا نیز ترازوهای به روز دریافت کرده 
اند. ما همواره به مغازه داران اعالم می کنیم با فاکتور از 
میدان مرکزی خرید کنید. سود مصوب اعمال کنید و به  

مشتریان پرینت ترازو بدهید.
کارگر تاکید کرد: اگر در میدان مرکزی میوه و تره بار تماما 
فاکتور معتبر صادر شود که  مورد تایید  تعزیرات حکومتی 
و بازرسان مختلف باشد قول می دهیم  که مغازه داران 

حتی کمتر از سود مصوب هم لحاظ کنند.
وی در پاســخ به اینکه چرا اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی پیگیر صدور فاکتور رســمی و معتبر در میدان 
مرکزی  نیست، گفت:مکاتبات بسیاری در این زمینه 
انجام دادیم ولی دیگر صدای ما به جایی نمی رسد. بارها 
اعالم کردیم که صادر نکردن فاکتور، گرفتن پول کارگری 
ازاعضای ما در میدان مرکزی و  عدم خالص فروشی از 
مشکالت موجود در این بخش است و با وجود همکاری 
بخش های مختلف  ولی در اجرا به این موضوعات توجهی 
نمی شود. بنابراین درخواست داریم که در این زمینه ها 

ساماندهی صورت گیرد.

با راه اندازی مركز پایش برنامه های اشتغال صورت می گیرد

افزایش طول عمر بنگاهها و جلوگیری از خواب سرمایه ها

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی استان تهران تشریح كرد

دالیل گرانی میوه

ساعت کار واحدهای صنفی تهران در تعطیالت نوروز اعالم شد

عشایر ظرفیت تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز را دارند
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رشد 70 درصدی فروشگاه های اينترنتی در سال 99 
عضو هیئت مدیره شرکت های نمایشگاهی اتاق اصناف تهران اظهار داشت: فروشگاه های 
قدیمی تر و بزرگ تر در این مدت حتی رشــد 500 درصدی را هم تجربه کردند، برای 
فروشگاه های تازه تاسیس هم شرایط حاصل از کرونا سبب شد که با کمترین تبلیغات 
برای معرفی خود، 60 تا 70 درصد فروش بیشتری داشته باشند. سیدمهدی میرمهدی 
کمجانی در مورد وضعیت فروشگاه های اینترنتی در دوران کرونا و ایام منتهی به نوروز 
اظهار کرد: در یک سال و نیم اخیر و به خصوص در سال 99 روند کسب وکارهای اینترنتی 
رشد بسیار خوبی داشته است و می توان گفت االن حرف اول در فروش را کسب وکارهای 

اینترنتی می زنند.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر به علت شیوع کرونا مردم برای خرید نمی توانستند برای 
خرید به بازار مراجعه کنند و از همین جهت خرید خود را از دنیای مجازی انجام می دانند. 
می توان گفت فروشگاه های مجازی در یک سال اخیر رشد بیش از 70 درصدی را تجربه 
کردند. رییس سابق اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: فروشگاه های قدیمی تر و بزرگ تر 
در این مدت حتی رشد 500 درصدی را هم تجربه کردند، برای فروشگاه های تازه تاسیس 
هم شرایط حاصل از کرونا سبب شد که با کمترین تبلیغات برای معرفی خود ولی 60 تا 

70 درصد فروش بیشتری داشته باشند.
عضو هیئت مدیره شرکت های نمایشگاهی اتاق اصناف تهران با اشاره به اهمیت توجه به 
فروش اینترنتی جایگزینی فروش فیزیکی با آن خاطرنشان کرد: امروزه خریدها بیشتر از 
طریق مجازی است، فروشگاه های فیزیکی هم مجبور هستند که یک فروشگاه مجازی 
هم تاسیس کنند، شاید بیشترین دغدغه اصناف این باشد که فضای مجازی جای فضای 
فیزیکی را گرفته است و این باعث شده که حتی پاساژهایی که ساخته می شوند طرفدار 
چندانی نداشته باشند. دیگر کســی در فروش فیزیکی سرمایه گذاری نمی کند و همه 

سرمایه گذاری خود را در بخش مجازی انجام می دهند.
وی در ادامه بیان کرد: شاید در فضای حاصل از شیوع کرونا چندان به این توجه نشد که 
فروشگاه های اینترنتی رشد زیادی داشته اند اما این نکته بسیار حائز اهمیت است. امیدارم 
که فروشگاه های فیزیکی وضعیت بهتری داشته باشند و هر دو در کنار هم به مردم خدمات 

دهند. اما هریک که خدمات بهتری ارائه داد مردم هم به سمت آن می روند.

»بســته های هديه عيد نــوروز« ترفنــدی برای 
كالهبرداران مجازی

متأسفانه بسیاری از شهروندان برای خرید اینترنتی از لینک هایی که در فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی با عناوین مختلف قرار داده شده، استفاده کرده و بدون بررسی بر 

روی آنها کلیک کرده و خرید می کنند
رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا هشدار داد که 
کالهبرداران سایبری با ترفند حراج های آنالین و بسته های هدیه عیدنوروز در کمین 

خریداران هستند.
سرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به موضوع حراج های آنالین شب عید پرداخت و اظهار 
داشت: مجرمان سایبری با ارائه کاالهای ارزان تر، قیمت های استثنایی و باورنکردنی و 
طرح های وسوسه انگیز ویژه نوروز، سبد کاال، لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی و بسته های 
هدیه عیدنوروز اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کنند. وی گفت: متأسفانه بسیاری از 
شهروندان برای خرید اینترنتی از لینک هایی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
با عناوین مختلف قرار داده شده، استفاده کرده و بدون بررسی بر روی آنها کلیک کرده و 
یا از کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی اقدام به خرید کاال می کنند که این کار باعث 

گرفتاری آنها در دام کالهبرداران سایبری می شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اولین و 
مهم ترین نکته ای که باید در استفاده از سایت مرجع مدنظر قرار داد نماد اعتماد الکترونیک 

کسب و کارهای اینترنتی است؛ بدین صورت می توانید به سایت فروشنده اعتماد کنید.
سرهنگ رجبی افزود: فروشگاه های معتبر معموالً روشهای متفاوتی برای دریافت وجه 
دارند همچون پرداخت آنالین، پست و ... که می توانید اقالم مورد نیاز خود را از این طریق 

سفارش دهید.

رانندگان انگليسی تاكســی اينترنتی اوبر، حداقل 
دستمزد و مرخصی با حقوق می گيرند

به دنبال یک کشاکش حقوقی چند ساله بر ســر وضعیت شغلی رانندگان اوبر، دادگاه 
تجدیدنظر در ماه فوریه حکمی را صادر کرد که طی آن حاال حدود 70 هزار نفر از رانندگان 
اوبر در بریتانیا به عنوان کارگر شناخته می شود و از این رو مزایایی را دریافت خواهند کرد. 
البته رانندگان همچنان به استخدام تمام وقت اوبر در نمی آیند، اما از امروز به حداقل 

حقوق، فرصت تعطیالت و طرح مستمری بازنشستگی دسترسی پیدا می کنند.
رای دادگاه تجدیدنظر یکی از بزرگ ترین پیروزی های رانندگان به حساب می آید و در 
مجموع برای کارگران اقتصاد گیگ بریتانیایی اتفاق مهمی است. این پیروزی در شرایطی 
رقم می خورد که کالیفرنیا چند ماه اعالم کرد دیگر رانندگان را به عنوان کارمند در نظر 
نمی گیرد. در آن ماجرا ادعا می شد که دسته بندی رانندگانی به عنوان کارمند باعث افزایش 
هزینه های مصرف کنندگان می شود، اما شرکت های اقتصاد گیگ در هر حال در چند وقت 
اخیر قیمت های خود را باال برده اند. اوبر که یکی از حامیان تصویب الیحه جدید کالیفرنیا 

بود حاال در تالش است تا طرح مشابهی را در اتحادیه اروپا اجرا کند.
پرونده اوبر در بریتانیا از سال ۲0۱6 آغاز شــد. زمانی که دو راننده اعالم کردند اوبر به 
عنوان شرکتی که رانندگان را به عنوان کارمند خود نمی شناسد، کنترل بیش از اندازه ای 
بر رفتارهای آنان دارد. اوبر دادگاه اولیه را واگذار کرد اما برای تجدیدنظر به دادگاه عالی 

بریتانیا رفت. در نهایت در ماه فوریه همان رای نخست تایید شد.
اوبر و شرکت های مشابه مدت هاست ادعا می کنند که دسته بندی سخت گیرانه رانندگان 
اجازه نخواهد داد تا افراد هر زمان که خواستند کار کنند. فواید این انعطاف پذیری اگر از 

مزایای استخدام رسمی بیشتر نباشد، کمتر نیست.
»دارا خسروشاهی« مدیرعامل اوبر سه شنبه همین هفته گفت: »حاال بیش از هر زمان 
دیگری برای ما روشن شــده که انعطاف پذیری به تنهایی کافی نیست، و نباید به ازای 
حمایت های اجتماعی ارائه شود. ]ولی[ قوانین منسوخ شغلی اساسا باعث پدید آمدن 

این بده بستان می شوند.«

هشدار اختالل در سامانه های اينترنتی در سال 1400
مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار داد که با آغاز سال ۱۴00 در سامانه های 
کامپیوتری و پایگاههای اطالعاتی که فیلد سال در آنها به صورت دو رقمی 

نگهداری می شود، احتمال بروز اختالل وجود دارد.
 مرکز مدیریت راهبردی افتا از مسئوالن و متخصصان IT زیرساخت های 
حیاتی، تولیدکنندگان ســامانه ها و ارائه دهندگان خدمات پشــتیبانی 
خواست، برای پیشــگیری از وقوع هر اختاللی به هنگام آغاز سال ۱۴00 
،تمامی سامانه های وابسته به تاریخ شمسی از جمله CRM، انبارداری، 
فروش، حسابداری، مدیریت محتوا و هر سامانه دیگری را از نظر امکان بروز 

مشکل در تغییر تاریخ و آغاز سال جدید، بررسی کنند.
کارشناســان مرکز مدیریت راهبردی افتا یادآور شده اند: اهمیت مسئله 
و چالش های ناشــی از بروز مشــکل تغییر تاریخ در آغاز سال جدید، در 
ســامانه های ارائه دهنده خدمات عمومی و همچنین سامانه های قدیمی 

بیشتر است.
به همه مسئوالن و متخصصان IT زیرساخت های حیاتی ، تولید کنندگان 
سامانه ها و ارائه دهندگان خدمات پشــتیبانی توصیه شده است، با هدف 
رفع مشکل احتمالی سامانه ها، قراردادهای خدمات پشتیبانی سامانه های 

حیاتی و دارای اهمیت، تمدید و به روزرسانی شوند.

اخبار

سکه ۱۱ میلیون تومان شد
روز گذشته در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۷۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان و قیمت دالر ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 

است.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴5۰ هزار تومان تعیین شده است و به 
فروش می رسد.قیمت طالی ۱۸عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۷۳ هزار تومان، قیمت طالی ۲۴عیار در هر گرم یک میلیون و ۴۲۸ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان 

ارزش گذاری شده است.

زمزمــه بورســی شــدن 
اســتارتاپ هــا در حالی از 
اواخر سال 98 مطرح بود که 
رقابت برای کسب رتبه اول 
در ورود به بورس داغ شد. این 
در حالی اســت که قرار بود در شش ماهه ابتدای سال 
دِر بازار سرمایه به روی 5 استارتاپ گشوده شود اما این 
در حالی است که در پایان سال هستیم و استارتاپ ها 
اندر خم یک کوچه! تیر امسال بود که فرهاد دژپسند، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وعده ورود پنج شرکت 
استارتاپی به بورس را اعالم کرد.بر اساس وعده او، 
قرار بود »دیجی کاال« به عنوان نخستین شرکت در 
هفته اول مرداد روانه بازار ســرمایه شود و به دنبال 
آن، »کافه بازار«، »تپسی«، »شیپور« و »فیلیمو« 

هم تا پایان تابســتان بورسی شــوند.حال سال رو 
به پایان می رود و هیچ بخشــی از ایــن وعده هنوز 
محقق نشــده؛ به گونه ای که حتی نام نخســتین 
گزینه اســتارتاپی برای ورود به بازار ســرمایه نیز 
تغییر کرده است.»تپسی« که نخستین استارتاپی 
است که سودای بورسی شدن دارد، هنوز نمی داند 
نخستین روز ورودش به بورس چه زمانی است. میالد 
منشی پور، مدیرعامل این شرکت تاکسی اینترنتی، 
همان زمان گفت که تپسی احتماال در زمستان به 
بورس می رود اما در روزهای پایانی اسفند 99، حتی 

این اتفاق نیز هنوز رخ نداده است.

مدارکراتحویلدادهایم
امیرحسن موســوی، مدیر روابط عمومی دیجی کاال 
می گوید که این شــرکت، مدارک و مستندات الزم را 
به هیات پذیرش ارائه کرده و مشخص نیست چرا این 

تاخیر رخ داده است.

دليل تاخير رخ داده در بورسی شدن تيم  های استارتاپی مشخص نيست

فرصت سوزی  در  ورود  استارتاپ ها به  بورس

تعللفرابورسدرپذیرشاستارتاپها
مجیدآنت،مدیرمالیشیپور

»شیپور« و 3 استارتاپ دیگر ابتدای امسال و اوایل تابستان درخواست خود را به صورت کامل در چارچوب فرابورس برای پذیرش شرکت ها به فرابورس ارائه کرد و به صورت رسمی وارد فرایند پذیرش شد. جلسات متعددی را نیز 
بابت بررسی وضعیت کسب و کار »شیپور« و صورت های مالی و سایر مسائل مالی و حقوقی با کارشناسان مربوطه و مدیرانی بخش پذیرش فرابورس داشتیم. بعد از ارائه و تکمیل مدارک و پاسخ به سواالت در اواخر تابستان تاکنون 
جواب قطعی و مشخصی برای اخذ نتیجه نگرفته ایم. در این میان یکی از استارتاپ ها توانست مرحله هیات پذیرش را پشت سر بگذارد؛ اما »شیپور« و دو استارتاپ دیگر همچنان منتظر برگزاری یا نتیجه جلسه هیات پذیرش 
است. گمانه زنی هایی گفته شده که هنوز نگرانی در مورد ورود استارتاپ ها به بورس وجود داشته باشد یا شاید چون فضای بازار سرمایه در نیمه دوم سال نزولی و پرتنش بوده محدودیت هایی در ورود شرکت ها وجود داشته یا 
صف درخواست شرکت ها طوالنی بوده؛ ولی تا این لحظه مجموعه »شیپور« جواب مشخص و مکتوبی در این رابطه نگرفته و همچنان پیگیریم و امیدواریم بتوانیم سال آینده این مسیر را طی کنیم. ما در انتظاریم تا از سوی هیات 

پذیرش فرابورس اعالم شود که اصال »شیپور« قابل بررسی در چارچوب فرابورس هست و در صورت مثبت بودن این سوال، وارد فرایند پذیرش شویم.  

مانعتراشیدولتیبرایبورسیشدناستارتاپها
سهرابدلانگیزان،اقتصاددان

کارشناسان و مسئوالنی در بورس هستند که برای ورود شرکت های جدید و استارتاپ ها به بورس مانع تراشی می کنند و مخالف حضور آنها در بورس هستند و این مساله را در عمل نشان می دهند نه در صحبت و مقررات را طوری 
می بندند که قاعدتا برای ورود یک سری از شرکت ها و استارتاپ ها موانع زیاد و جدی ایجاد شود. این در حالی است که باید تسهیل در مقررات و فرایندها صورت بگیرد تا اینها به بورس بیایند. سرمایه گذاران زیادی در سال های 
98 و 99 به بورس آمدند ولی این افراد ذره ای در مقرراتشان تغییر ایجاد نکردند؛ نه در پذیره نویسی کردن و نه در عرضه اولیه و نه در ورود شرکت های جدید؛ به گونه ای که این پول بتواند به سمت تامین مالی برود و فقط باعث 
افزایش قیمت سهام به صورت غیرمنطقی نشود. هیچ کسی در بورس تغییری در مقررات و تسهیلی در مقررات ایجاد نکرد تا شرایطی ایجاد کند که از این شرایط بتوان تامین مالی شرکت ها را انجام داد. بورس برای تامین مالی 
شرکت ها درست شده نه برای مبادله سهام دست دوم! بورس جایی برای تامین مالی است؛ اما چون بورس این کار را نمی کند بانک ها این کار را انجام می دهند و روش بانک ها هم چیزی نیست جز خلق پول. پس قاعدتا تا زمانی 
که بورس وظیفه خود را به انجام نرساند نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط تامین مالی در کشور بهتر شود و قاعدتا رونق بازار سرمایه در این است که واحدها و شرکت های استارتاپی جدید را به بورس دعوت کند و برای 

آنها یک میز جدید و یک شرایط و تسهیالت جدید برای مبادله سهامشان ایجاد کند. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

سه ماه پیش »کوییز آو کینگز«، بازی ایرانی در ژانر 
دانستنی ها تولد 5 سالگی خود را جشن گرفت و 
در آن زمان این تیم اعالم کــرد که به بیش از ۲0 
میلیون نفر کاربر ثبت نام شــده رسیدند. حاال در 
آخرین روزهای ســال 99، »کوئیــز آو کینگز« 
اعداد و ارقام تــازه ای از آخرین وضعیت این بازی 
در ســال 99 ارائه کرد. براســاس این گزارش در 
بازی »کوئیزآو کینگز« در ســال99 ، 6 میلیارد و 
500 هزار سوال جواب داده شده و تمام زمانی که 
روی این بازی در سال 99 صرف شده، 58 میلیون 
ساعت بوده است.به گزارش پیوست، در سالی که 
گذشت، در شرایطی که جهان درگیر ویروس کرونا 
و قرنطینه بودند، شرکت های بازی سازی و فعاالن 
حوزه آی تی، توانستند کسب وکارهایشان را بهبود 
ببخشــند. اعداد و ارقام منتشر شــده از وضعیت 

»کوئیزآو کینگز« هم نشان از همین بهبود دارد. در 
سالی که گذشت کوئیزبازها 58 میلیون ساعت، به 
عبارتی ۲ میلیون و ۴۲0 هزار روز و معادل 6 هزار و 
6۲0 سال بازی کردند. در این زمان همچنین بیش 
از 6 میلیارد و 500 هزار سوال توسط کوییزبازها 
پاسخ داده شــده اســت.مجموع کل بازی ها در 
»کوئیز آو کینگز« یعنی مجموع کل مسابقه هایی 
که بین دو کاربر انجام می گیرد، در سال 99، 350 
میلیون بازی بوده اســت. براساس آمارهای اعالم 
 )session( شــده همچنین 865 میلیون دست
کوئیز بازی شده اســت. تعداد کل سواالت طرح 

 شــده در این بازی هــم ۲ میلیــون و 550 هزار
 سوال است.

تجربههایجدیدکوئیزدرسال۹۹
امســال همچنین برای اولین بار، تیم »کوئیز آو 
کینگز« تجربه  داستانی کوییز را رقم زدند. ماجرای 
کارآگاه کوییزی، قصه ای تعاملی بود که کاربران 
در کنار هم و با پاسخ دادن به سواالت موضوعات 
مختلف، معماها را حل کردند. ماجرای کارآگاه با 
محوریت چالش های متفــاوت در اختیار کاربران 
قرار گرفت و هر یک از این چالش ها، یک ســرنخ 

جدید برای پیدا کردن سارق بودند. عالوه بر این، 
چالش های مناسبتی و هم سو با اتفاقات روز جامعه 

هم برای تیم کوئیز آف کینگز تجربه جدیدی بود.
همچنین در این یک سال، کوییزپالس و مسیر هر 
فصل آن، با امکانات و ماموریت های جدیدی به روز 
شــد. ماموریت هایی که هم چنان در حال تغییر 
هستند.در سالی که گذشــت این تیم تعداد ۱۲ 

کوئیزپالس را برگزار کردند.
طبق آمارهای کوییــز آو کینگز، در طول این یک 
سال بیش از 8۴ چالش مختلف در بازی برگزار شده 
است. یعنی به طور میانگین هر چهار روز یک بار، 
یک چالش و محتوای کامال جدید برای کوییزبازها 
منتشر می شد. چالش های جدیدی چون »چالش 
بقالی« و »چالش جعبه شــکالت«. کل شرکت  
کننده ها در چالش ها هم 8 میلیون نفر بوده است.

نایــب رییــس کمیســیون اقتصاد نــوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران بر این باور اســت که 
برخوردهــای قهری با صاحبان کســب وکارهای 
نوآفرین و متوقف ساختن این فعالیت ها به مثابه 

ذبح این کسب کارهاست.
پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در سخنانی 
اســتفاده از رمزارزها بــرای واردات کاال را مجاز 
برشــمرد و مبادله آن را میان افــراد غیر قانونی 
عنوان کرد، شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی 
)شــاپرک(، در اواســط اســفندماه، طی نامه ای 
از شــرکت های پرداخت یار خواســت تا خدمات 
پرداخت الکترونیکی کســب وکارهای نامتعارف 
و خالف قوانین جمهوری اســالمی ایران و بانک 
مرکزی را قطع کنند و در ایــن نامه »فروش رمز 
ارز« را نیز در کنار ســایر فعالیت های غیر قانونی 
نظیر فروش VPN، سایت های شرط بندی و قمار 
قرار داد. این نامه با واکنش های بسیاری از سوی 
صاحبان کســب وکارهای حوزه دیجیتال مواجه 
شده است و آنها معتقدند که این نوع برخوردهای 
قهری، منجر به کاهش نظارت پذیری و زیان های 

مادی و معنوی می شود.
 شهاب جوانمردی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد 

نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهــران به تبعات 
چنین تصمیماتی اشاره کرد و گفت: نکته اساسی 
این است که چرا در نامه شاپرک، نام شرکت های 
مبادله کننده رمز ارز که شرکت های تجاری قانونی 
و ثبت شده در کشور هستند و همه اقدامات خود 
را گام به گام با نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی 
یا انجمن  های صنفی و تخصصی مربوطه در میان 
گذاشته اند، در کنار ســایت های شرط بندی قرار 
گرفته است. ضمن آنکه این شرکت ها نظرات خود 
را نسبت به پیش نویس قانونی که بانک مرکزی به 
اصرار آنها روی سایت خود قرار داد، اعالم کردند و 
اصوال خود به این مســاله باور دارند که باید تحت 
نظارت نهادهای دولتی یا حاکمیتی فعالیت کنند.

جوانمردی در ادامه گفت: مساله  دیگری که وجود 
دارد، اظهارات غیرمسووالنه برخی مسووالن است؛ 
اینکه گفته می شود که سودآوری رمزارزها، منجر 
به خروج سرمایه از بورس شده است. درحالی که 
این مساله مورد توجه قرار نمی گیرد که آنچه بازار 

سرمایه را در معرض آسیب قرار داد، سوءمدیریت 
بود. در واقع، مســووالن فرافکنی کرده و عوامل 
دیگری را در کاهش رشــد بازار ســرمایه دخیل 

می دانند.
به گزارش اتــاق بازرگانی تهــران، او در ادامه با 
انتقــاد از برخوردهای قهری با صاحبان کســب 
وکارهــای نوآفرین گفت: برخــورد قهری به این 
معنا که صاحبان این کســب وکارها را دســتگیر 
کرده یا فعالیت آنهــا را متوقف کننــد. درحالی 
که کســب وکار بــه مثابه یــک موجــود زنده 
 اســت و توقــف آن به منزلــه ذبح ایــن موجود 
زنده خواهد بود. ضمن آنکه این برخوردها، نوعی 
عدم اطمینان را در میان نخبگان و سرمایه گذاران 
و ســایر نوآفرینانی که در عرصه اقتصاد نوآوری 

فعالیت می کنند، پدید می آورد.
این عضو هیــات نمایندگان اتاق تهــران افزود: 
در نتیجه ایــن برخوردها اکنون کســانی که در 
این عرصــه ســرمایه گذاری کــرده و از رمزارز 

برای تســهیل مبادالت تجاری بهــره گرفته اند، 
در حال انتقــال دارایی های دیجیتالــی خود از 
بســتر صرافی هــای ایرانــی بــه صراف هــای 
خارجــی هســتند. ایــن بــدان معناســت که 
 هــم نظارت پذیــری از دســت مــی رود و هم

 اینکه دارایی های آنها مانند آنچه در ســال های 
گذشــته رخ داد، با خطر ضبط شــدن از ســوی 
دولت های خارجی مواجه می شــود. پرسش قابل 
تامل این اســت که چرا مردم بایــد به دلیل عدم 
اطمینانی که به صرافی های ایرانی ایجاد شــده، 
دوباره ریســک کرده و داد و ســتدهای خود را از 
طریق صرافی های خارجی انجام دهند و این گونه، 
خطر زیان مضاعف همراه با عدم نظارت پذیری را 

به جان بخرند.
وی با بیان اینکه »بحث ما قانونــی یا غیرقانونی 
بودن این نــوع برخوردها نیســت« توضیح داد: 
نوع مواجهه دولت با این حوزه، ناگهان بخشــی از 
یک زیست بوم را به خطر می اندازد و البته بخش 
مهمی از سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی و معنوی 
مردم را در مخاطره قرار می دهد. بر این اســاس، 
نه توقع داریم و نه باید چنین اتفاقاتی در کشــور 

تکرار شود.

تخفیفان بعد از ۱0 سال فعالیت در بازار تخفیف 
گروهی تصمیم گرفته با تغییرات در تجارت خود و 
اضافه شدن خدمات بیشتر به این پلتفرم در چند 
ماه گذشــته، چهره برند خود را نیز تغییر دهد، تا 
شیوه هوشمندانه شدن خرید از طریق آن بیشتر 

برای مردم شفاف شود.
در پایان سال کرونا زده 99، تخفیفان خبر می دهد 
که با توجه بــه اینکه این پلتفــرم دیگر تنها یک 
سرویس ارائه تخفیف نیســت و به مردم در خرید 
به شیوه هوشمند کمک می کند، تصمیم به تغییر 

بصری لگو خود گرفته است.
ســتاره نیک نژاد، مدیر مارکتینــگ تخفیفان در 

مورد تصمیم به تغییر لوگوی این ســرویس بعد 
از ۱0 سال به پیوست گفت: »نزدیک به یک دهه 
اســت که تخفیفان تاسیس شده اســت و حاال 
در این سال های گذشته توانســته خدمات خود 
 را گســترش دهد و دیگر تنهــا در حوزه تخفیف 

کار نکند.« 
او ادامــه داد: »تخفیفــان حداقل در یک ســال 
گذشــته بیشــتر به ســمت این رفته تا با کمک 
تکنولوژی های جدید و راه اندازی  ســرویس های 
جدید مانند »پول  تو« به هوشمندانه شدن خرید 

مردم کمک کنــد.« او افزود: »آنهــا می خواهند 
در کنار این پوســت اندازی، با تغییــر لگو، تغییر 
هویتی تخفیفان را نیز کــه حاال به پلتفرمی برای 
 خرید هوشــمندانه تبدیل شــده به مــردم القا 

کنند.«
لوگــو تخفیفان در حالــی بــه روز و تغییر یافته 
که اثری از لوگوی نت برگ، شــرکتی که ســال 
گذشــته بعد از اما و اگر های بسیار در این شرکت 
ادغام شد دیده نمی شــود. نیک نژاد در پاسخ به 
این ســوال که چرا نشــانه ای از لوگو نت برگ در 

لوگوی جدید دیده نمی شــود گفت: »درســت 
اســت که تخفیفان و نت برگ ادغام شــده اند اما 
به صورت کامال جدا به کارشــان ادامه می دهند 
 و تنهــا مالکیت نت بــرگ در اختیــار تخفیفان

 است.«
براساس توضیحات او در ســال آینده برنامه برای 
تغییر  چهره برند نت برگ نیز در دســتور کار قرار 
گرفته اما تمرکز نت برگ روی تخفیف هایی با حجم 
باال و زمان محدود است، اما تمرکز تخفیفان عالوه 
بر تخفیف هایی که همیشه ارائه می داده است ایجاد 
شرایطی برای خرید هوشمند مردم چه به صورت 

آنالین و چه به صورت آفالین است.

سرمقاله
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