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اقتصادی

مرز بازرگان بازگشایی شد

سخنگوی گمرک ایران گفت :مرزبازرگان که به دلیل برف و سرمای کم سابقه و انسداد مسیر تردد
مرزی به دلیل یخبندان مسدود شده بود ،با تالش همکاران گمرکی بازگشایی شد .به گزارش مهر
به نقل از گمرک ایران ،سید روح اله لطیفی اظهارکرد :هر  2باسکول ورودی این گمرک بر اثر شدت
سرما ،از کار افتاد که با تالش شبانه روزی همکاران گمرک بازرگان ،عملیات جداسازی کامیون از
باسکول و تخلیه آن از مسیر و راهاندازی مجدد باسکولها عصر امروز به پایان رسید.

عیدی

عیدی امسال کارگران بین
۳.۸تا  ۵.۷میلیون تومان است

مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای
یک سال کار حداقل معادل  ۶۰روز و حداکثر
 ۹۰روز اســت ،بر این اســاس امسال حداقل
عیدی پرداختی به کارگران بین ســه میلیون
و  ۸۲۰هــزار تومان تا پنج میلیون و  ۷۳۱هزار
تومان خواهد بود .به گزارش ایرنا ،بر اساس ماده
واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰
اصالح شد تمام کارگاههای مشمول قانون کار
مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک
ســال کار معادل  ۶۰روز آخرین مزد ،به عنوان
عیدی و پاداش بپردازند .برای محاسبه حداقل
عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در
۶۰روز ضرب کنیم .با توجه به اینکه دستمزد
روزانــه  ۶۳هزار و  ۶۸۰تومان اســت ،حداقل
عیدی که باید پرداخت شــود ســه میلیون و
 ۸۲۰هزار تومان اســت .در ماده واحده قانون
کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان
نباید از ۹۰روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند .بر
این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت
میکنند هم پنج میلیــون و ۷۳۱هزار تومان
است .در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی
کامل دریافت نمیکنند .برای افرادی که کمتر
از یک سال کار کرده باشند هم براساس ۶۰روز
کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه میشود .به این
شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ضرب و
بر تعداد روزهای کاری تقسیم میشود( .حداقل
مزد ضربدر ۲تقسیم بر  ۱۲و ضربدر تعداد ماه
کارکرد) بــرای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار
کرده باشــد  ۳۱۸هزار و  ۵۰۰تومان و با دو ماه
کار  ۶۳۷هزار تومان دریافت میکند .چنانچه
فردی نیمی از ســال را در کارگاهی مشغول به
کار باشد یک میلیون و  ۹۱۱هزار تومان عیدی
میگیرد .در قانون ،زمان قطعی برای پرداخت
عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس
عــرف کارگاهها ،کارفرمایــان در  ۲ماه پایانی
سال عیدی کارگران خود را پرداخت میکنند
و معموال سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان
اسفندماهاست.

به بهانه
یک کودک آزاری
ادامه از صفحه اول:
متاســفانه همانطوری که عرض کردم با ورود
و توســعه فضای مجازی تنبیه کودکان و آزار
حیوانات به دو بخش از سرگرمیهای اینترنتی
تبدیــل گردیده اســت آزار حیوانات بیگناه و
گرفتن فیلم از آنها و قرار دادن آن در اینترنت
یکی از ســرگرمیهای آزاردهنده و بیمارگونه
میباشد و دومین بخش آن آزار کودکان و تهیه
فیلم و عکس از ایــن صحنههای دلخراش و
قرار دادن آن در فضای مجازی اســت .همین
چند روز پیش کودکی توسط عمویش با تسبیح
آویزان شــده و مورد خنده قرار گرفته است.
این چگونه وسیله تفریحی و خنده و سرگرمی
است که باعث آزار یک کودک بیگناه و ضعیف
میگردد؟ قطعا مشــکالت روحی و روانی این
اتفــاق تا آخر زنده بــودن او در روح و روانش
باقی میماند .از نگاه رفتارشناسی ،کودکانی که
در خانواده مورد آزارهای جســمی و روحی یا
تنبیهات مختلف قرار میگیرند در بزرگسالی
و در آینــده افــرادی کینه تــوز و انتقامجو
بار میآیند که ممکن اســت دست به هر کار
خشونت آمیزی در جامعه بزنند .پلیس فتا و
نیروهای انتظامــی و امنیتی باید با روشهای
علمی و فنی خود این افراد را پیدا کرده و آنها را
به دست قانون سپرده و نتایج را به اطالع جامعه
برســاند تا بزهکاران بدانند در هر شرایطی در
حاشیه امن وجود ندارند و دست عدالت بسیار
قدرتمندتر از پای آنها برای فرار است .از سوی
دیگر روانــکاوی ،روان درمانی ،تخلیه روانی و
بهسازی روحی و رفتاری اصلیترین درمانها
بــرای این نوع کودکان اســت.حاال که فضای
مجازی بسیاری از زشتیها و پلشتیها را نمایان
میکند الزم است نهادهای تربیتی و رسانهها به
ویژه صدا و سیما و روزنامهها در این زمینه وارد
عمل شده و علل بروز اینگونه جرایم و جنایات
را اعالم نموده و روشهای اصالحی و درمانی
آن را نیز بیان نمایند.

قانونمدار کردن فرزندان
ادامه از صفحه اول:
در ادامه در صورت رعایت قوانین توسط آنها
تشویقهایی از عالقه مندی خودشان برایشان
در نظــر بگیریــم و در صورت نقــض قوانین
تنبیههایی از همان جنس عالقهمندیها باید
برایشان داشته باشیم .باید قوانین متناسب با
شرایط فرزندان باشد .فرزندان باید باور کنند و
بدانند که والدین آنها را دوست دارند و والدین
با رفتار خود این بــاور را میتوانند در فرزندان
خود به وجود بیاورند.والدین نباید نقاط ضعف
فرزندان خود را هدف قرار بدهند زیرا این باعث
خدشه دار شدن عزت نفس آنها میشود و در
ادامه نوجوانان برای جبران عزت نفس از دست
رفته در جامعه دست به کارهای ضد اجتماعی
میزنند تا دیده شوند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اعداد

 ۲۲هزار و ۴۳۰تومان
قیمت دالر آمریکا

قیمت دالر آمریکا (اسکناس) ،یکشنبه
 ۵بهمن  ۱۳۹۹برای خریــد  ۲۱هزار و
 ۴۸۰تومان و برای فــروش  ۲۲هزار و
 ۴۳۰تومان اســت .همچنین هر یورو
(اســکناس) نیز برای خرید  ۲۶هزار و
 ۳۵۰تومان و برای فــروش  ۲۷هزار و
۳۰۰تومان است.

تورم

براساس اعالم مرکز آمار؛

فاصلهتورمیدهکها
در دیماه افزایش یافت

فاصله تورمی دهکهای مختلف هزینهای در
دی ماه به  ۹.۵درصد رســید که نسبت به ماه
قبــل ( ٩.٣درصد)  ٠.٢واحــد درصد افزایش
داشته اســت .به گزارش مهر ،مرکز آمار ایران
شــاخص قیمــت مصرفکننده کل کشــور
براســاس دهکهای هزینــهای دیماه١٣٩٩
را اعالم کرد .بر اســاس این گزارش نرخ تورم
کل کشور در دی ماه  ١٣٩٩برابر ۳۲.۲درصد
اســت که در دهکهای مختلف هزینهای در
بازه ٢٩.٨درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣درصد
برای دهک دهم نوسان دارد .محدوده تغییرات
تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» بین ٢٨.٥درصد برای
دهک دهــم تا ٣٢.٨درصد بــرای دهک دوم
اســت .هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه
عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» بین
٢٦.٩درصد برای دهک اول تا ٤٢.١درصد برای
دهک دهم است .بر اساس اعداد مربوط به تورم
در میــان دهکهای مختلف هزینهای ،فاصله
تورمی دهکها در این ماه به ۹.۵درصد رسید
که نســبت به ماه قبل ( ٩.٣درصد) ٠.٢واحد
درصد افزایش داشــته اســت .فاصله تورمی
در گــروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و
دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳واحد درصد
و در گــروه عمده «کاالهــای غیرخوراکی و
خدمات» نســبت به ماه قبل ١.٢واحد درصد
افزایش نشان میدهد.

هواپیمایی

لغو 3پرواز هواپیمایی کارون
به دلیل رعایت نشدن پروتکلها

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از لغو
سه پرواز شــرکت هواپیمایی کارون به دلیل
عدم رعایت دســتورالعملهای ابالغی سازمان
هواپیمایی کشــوری در خصــوص مقابله با
شیوع ویروس کرونا خبر داد .به گزارش ایسنا،
محدودیت استفاده از حداکثر ۶۰درصد ظرفیت
هواپیمــا در پروازهای داخلی به درخواســت
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی و با
دستور ســازمان هواپیمایی کشوری از ابتدای
آبانماه ابالغ شــده و همــه ایرالینها موظف
به رعایــت آن در راســتای مقابله با شــیوع
ویروس کرونا شــدند .البته پــس از ابالغ این
دستورالعمل جدید کشــمکشها و مکاتبات
بسیاری از سوی شرکتهای هواپیمایی برای
لغــو آن صورت گرفت اما این پروتکل تا کنون
پابرجا و الزماالجراست .محمد حسن ذیبخش
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این
باره اظهارکرد :ســه پرواز شــرکت هواپیمایی
کارون به دلیل عدم رعایت دســتورالعملهای
ابالغی ســازمان در خصوص مقابله با شــیوع
ویروس کرونا و اعمال محدودیت اســتفاده از
حداکثر ۶۰درصد ظرفیت در پروازها لغو شد.

مسکن

آپارتمانهایخالیپردیس
مشمولمالیاتمیشود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس
گفت :طی هماهنگی که با دادگستری استان
تهران و دادستانی شهرستان پردیس انجام شده
واحدهای مسکن مهر که مالکان آنها از تحویل
آن خودداری میکنند مطابق قانون مالیات بر
خانههای خالی مشمول جرایم مالیاتی خواهند
شد .سید مهدی هدایت در گفتگو با ایسنا اظهار
کرد :امروز جلسهای با دیزجی معاون اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری تهران و
آقاجری دادســتان شهرستان پردیس داشتیم
که تصمیماتی دربــاره تعیین تکلیف بلوکها،
صدور اســناد و مالیات بــر واحدهای خالی از
سکنه اتخاذ شــد .وی افزود :تا روزهای آینده
اساسنامه بلوکهای ساختمانی به تمام ساکنان
ابالغ میشود تا هیئت مدیره بلوکها مشخص
شود و با همکاری دادستانی پردیس از این پس
مشکالت بلوکها به حداقل برسد .مدیرعامل
شرکت عمران پردیس گفت :موضوع دوم اینکه
قرار شــد در روند اخذ پایان کار و صدور اسناد
واحدهای مســکن مهر تسریع شود .هدایت با
اشــاره به اصالحیه تبصره  ۲قانون مالیاتهای
مستقیم موســوم به مالیات بر خانههای خالی
مصوب مجلس شورای اسالمی گفت :در جلسه
با مسئوالن دادگستری و دادستانی همچنین
مقرر شــد واحدهایی که مالکان آنها از تحویل
آن خودداری میکنند مطابق قانون مالیات بر
خانههای خالی ،مشمول مالیات شوند.

رئیــس اداره خط آهن افغانســتان گفت اولین قطار
مسافری این کشــور طی سال آینده به مقصد ایران
راهاندازی خواهد شــد .به گزارش فارس« ،محمد یما
شمس» رئیس اداره خطآهن افغانستان در پنجمین
روز برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» ،از افزایش
١،٨درصدی درآمد این اداره در سال مالى گذشته خبر داد و گفت
که به زودى اولین قطار مسافربری در این کشور ،به فعالیت آغاز
مىکند .رئیس اداره خط آهن افغانستان آغاز فعالیت قطار آهن

نخستین قطار مسافری افغانستان به مقصد ایران راهاندازی میشود

مسافربرى در سال مالى  ١٤٠٠هجرى خورشیدی
را از عمدهترین برنامههاى این اداره عنوان کرد.
وى گفت« :نخســتین قطار مســافربری که روزانه
ظرفیــت  ۱۱۰۰تن برای رفــت و  ۱۳۰۰تن برای
بازگشت به کشــور ایران را دارد ،قرارداد آن نهایی
شده و در اولین فرصت فعالیت آن آغاز خواهد شد».
شمس ،احداث خطوط ریلی جهت حمل ونقل داخلی و بینالمللی
به منظور تقویــت اقتصاد پایدار ،جلب هماهنگی و مشــارکت

نهادهای دولتی و سازمانهای بینالمللی درعرصه خدمات خط
آهن ،پیشبرد تمام امورساختمانی ،بهره برداری ،حفظ ومراقبت
شبکۀ خط آهن ،طرح ساختار تشکیالتی اداره خط آهن و توسعه
معیارهای خط آن را ،از برنامههای اداره خط آهن افغانســتان در
سال مالى  ۱۴۰۰عنوان کرد.
این در حالی است که خط آهن ایران و افغانستان بهتازگی توسط
روســای جمهوری ایران و افغانســتان افتتاح شده و راه آهن دو
کشور را به یگدیکر وصل کرده است.

ت ارز و کاالها فروکش کرد!؟
هیجان کاهش قیم 
یک کارشناس در گفتگو با آفتاب یزد :اقتصاد جمهوری اسالمی ایران برای نجات از وضع بغرنج کنونی به یک راهبرد طوالنی مدت نیاز دارد

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :در نهایت و در یکی از رقابتیترین و
مهیجترین انتخابات تاریخ سیاسی آمریکا که چشم میلیاردها نفر به
ّ
آن بود ،به سود جو بایدن رقم خورد و همین پیروزی نامزد کارکشته
دموکرات و وعده هــای او مبنی بر اینکه در صورت پیروزی آمریکا
به «برجام» باز خواهد گشت موجب شد تا نزد موافقان تحریمها به
هر دلیل و انگیزه نگرانی و نزد مخالفان آن امید و شــوق شکستن
تحریمهای سنگین وضع شده و ریزش قیمت دالر و انواع ارز به نرخ
های دستکم تا کانال  15هزار تومانی برای دالر را زنده کرد .امیدی
که پس از چند روز روند کاهشی به نظر میرسد فضای هیجانی آن
به تدریج در حال تخلیه است و بازار دچار ایست شده است! از جمله
آنکه کاهش قیمت ارز و ســکه متوقف شده و بالطبع کاهش قیمت
خودرو و مسکن هم متوقف شده است و این وضعیت به شکلی است
که حتی زمزمه افزایش مجدد قیمتها شنیده میشود .در این میان
آنچه به ذهن خطور میکند این است که این تغییرات آیا نشانه این
است که بازار عقالنی شــده و منتظر عمل است و باید آن را نشانه
مثبت گرفت یا منفی و ناشی از ایجاد یک فضای منفی مجدد!؟ آیا
تمام امیدهای دوخته شــده به بایدن عبــث بوده و به دلیل برخی
رویدادهای نهان و تیرگی تاریخی مناسبات جمهوری اسالمی ایران
و ایاالت متحده آمریکا قرار نیست دیگر اتفاقی که بازار انتظارش را
میکشــید رخ دهد؟ این ها پرسشهایی است که خبرنگار «آفتاب
یزد» با یکی از کارشناسان اقتصاد بینالملل در میان گذاشته است.
عبدالرضا حاتمی ،کارشــناس اقتصاد بینالملل در این خصوص به
«آفتاب یزد» میگوید :مــردم ایران چه در عرصه مصرفکنندگان،
چه واســطهها و چه تولیدکنندگان متاثر از خلق و خوی احساسی
بوده اند .مردمانی که همواره بــه همه رویدادها به ویژه رویدادهای
انتخاباتی در ایران و از جمله جهان واکنش احساسی نشان داده اند
تا تحت تاثیر رفتاری ریشــه گرفته از خصایص پخته و با حساب و
کتاب منطقی.
وی با بیان اینکه از پیش از انتخابات هم بارها گفته شــد که ایران
باید انتظاری که از لغو تحریمها یا کاهش آنها دارد را با واقعیتهای
اقتصادی بسنجد و انتظارات غیر واقعی تبعات سنگینی خواهد داشت
اظهار میکند :یکی از اصلیترین موضوعاتی که نباید آن را فراموش
کرد ،نــگاه کالن دولتها در آمریکا به ایــران و رابطه با جمهوری
اســامی ایران است .امروز دیگر تردیدی نداریم که راهبرد کالن در
کاخ ســفید درباره ایران و ایران نسبت به سردمداران کاخ سفید به
آسانی آنچه گفته میشود و در رویاها به آن پرداخته میشود تغییری
نمیکند! شاید با جابجایی دولتها برخی سیاستهای اجرایی تغییر
کنند ،اما در نگاه کالن برای مســئوالن جمهوری اســامی ایران،
تفاوت چندانی میان ترامپ و بایدن نیست.
به گفتــه وی ،همانطور کــه در دوره اوباما نیــز تحریمهایی علیه
جمهوری اســامی ایران اعمال شــد ،در دوره بایدن نیز نمیتوان

انتظار داشت معجزهای برای اقتصاد کشور رخ دهد.
حاتمی با تاکید بر اینکه البته در صورت فراهم بودن مقدمات الزم،
باید به لغو تحریم و کاهش فشــارهای اقتصادی فکر کرد ،میگوید:
در ایــن تردیدی وجود ندارد که اگر تحریمهــا بروند ،اقتصاد ایران
نفس تازهای خواهد کشــید و بخشی از فشــارهای اقتصادی که به
روی مردم و فعاالن اقتصادی قرار دارد برداشــته خواهد شد و این
امر قطعا مثبت اســت ،اما آنچه را که نباید فراموش کرد مشکالت
داخلی اقتصادی اســت که لزوما ارتباطی به تحریم ندارند .به بیان
دیگر تجربه چند دهه مدیریت اقتصاد نشــان داد مسائل ایران فراتر
از مساله تحریمهاست.
یدهد :اینکه ما فضای کسب و کار را نامناسب کردهایم،
وی ادامه م 
فشار بر تولید را باال بردهایم ،با سیاستهای غلط فضای رانت و فساد
را ایجــاد کردهایم و در موضوعاتی مانند تورم ،چنین نتایجی ایجاد
کرده ایم ،قطعا مقصرش تحریمها نیســتند و اگر برای آنها راه حلی
پیدا نکنید ،قطعا ،در آینده مشکالت حتی با حضور بایدن و فرامین
جدید او و همچنین در صورت لغو تحریمها از ســوی وی نیز ادامه
خواهد داشت.
حاتمی با بیان اینکه اقتصاد جمهوری اســامی ایران برای نجات از
وضــع بغرنج کنونی به یک راهبرد طوالنی مدت نیاز دارد ،میگوید:
دلیل اینکه در دورههای گذشته به راحتی ما را تحریم کردهاند ،دور
افتادن ایران از اقتصاد جهانی و تبدیل شدن به یک جزیره مستقل
اســت .ما باید منافع دیگر کشورها و شرکتهای جهانی را به منافع
خودمان گره بزنیم تا اگر روزی دولتی خواست ایران را تحریم کند،
تحتتاثیــر همین منافع امکان آن را پیــدا نکند .به این ترتیب اگر
میخواهیم با لغو تحریمها ،روزهای خوشــی را تجربه کنیم ،از بین
بردن مشکالت و دغدغههای داخلی بیشترین اهمیت را دارند.
وی بــا بیان اینکه پیش از حضور بایــدن در رفتار هیجانی ایرانیان،
آنها که انتظار نتایج حاصل از تداوم حضور ترامپ را در مخیله خود
نداشــتند روی کار آمدن دموکراتها و بایــدن را برای ایران مثبت

پیشبینی بورس تا پایان سال

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه آینده بازار سرمایه تا پایان
ســال جاری در همین وضعیت فعلی باقی میماند ،گفت :وضعیت
بورس در ســال آینده نیز به این بســتگی دارد که بودجه تورمی،
بســیار تورمی یا رکودی بسته شود یا خیر؟ به گزارش ایسنا ،علی
سعدوندی در صفحه شخصی اینســتاگرام خود به صورت زنده به
سواالت مخاطبان درباره وضعیت بازار سرمایه پاسخ داد و گفت :اگر
اوراق سلف نفتی به صورت گسترده در بودجه سال آینده به تصویب
برسد ،شرایط خوبی در بازار سرمایه نخواهیم داشت و در کوتاه مدت
هم جلوی تورم گرفته میشود زیرا نرخ ضمنی این اوراق بسیار باال
اســت اما در بلند مدت تورم برمیگردد و اتفاقات ناگواری خواهد
داشت .اگر اوراق سلف نفتی نباشد و به منابع نفتی دسترسی داشته

باشــیم و این منابع وارد بازار داخل شــود ،قیمت ارز کاهش پیدا
میکند که در پی این امر سودآوری شرکتها کم میشود و دولت
میخواهــد قیمت ارز را به  ۱۵هزار تومان برســاند و اگر تحریمها
برداشته شود ،دولت میتواند نرخ ارز را به زیر ۱۵هزار تومان برساند.
وی افزود :در صورتی که تحریمها کج دار و مریز برداشته شود و نفت
فروخته شود اما منابع نفتی دسترسی نباشد ،منابع ارزی در داخل
توزیع نمیشــود و شرایط به سمتی میرود که به بهانه درآمدهای
نفتی از پایه پولی استقراض میشود و در این شرایط در نیمه دوم
سال آینده شــرایط تورمی گسترده خواهیم داشت و بدین ترتیب
بازار سرمایه در این زمان به دوران مثبت برمیگردد .این تحلیلگر
اقتصادی ادامه داد :قیمت دالر اگر دسترســی به منابع ارزی ایجاد

تورم کاالهای وارداتی سال گذشته
به  ۱۳۳درصد رسید

تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی
در ســال  ۱۳۳ ،۹۸واحد درصد افزایش داشته
است.
به گــزارش مهر ،مرکــز آمار ایــران گزارش
مقدماتی شاخص قیمت کاالهای وارداتی سال
 ١٣٩٨را اعالم کرد.
طبق این گــزارش تغییرات شــاخص قیمت
کاالهــای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی در
سال  ١٣٩٨نسبت به سال قبل ٢٩٥,٢ ،درصد
است که در مقایسه با تورم سال (١٣٩٧برابر با
 ١٦٢.٢درصد) حدود  ١٣٣واحد درصد افزایش

تسال کماکان با ارزشترین خودروساز در جهان
محســوب میشود .به گزارش ایســنا به نقل از
ویژوال کپیتالیست ،تا چند سال پیش برندهایی
که چند صد میلیارد دالر میارزیدند یا در حوزه
نفت فعال بودند یا تکنولوژی اما این روند در حال
تغییر است و برندهای خودرویی نیز در حال باز
کردن جای پای خود در بین با ارزشترین برندها
هســتند .با توجه به اینکه صنعت خودروسازی
به ســرعت در حال حرکت به سمت خودروهای
هیبریــدی و برقی اســت به نظر میرســد در
ســالهای آینده برندی که در این زمینه بتواند
سهم بازار بیشتری را تصاحب کند خواهد توانست
ارزش بیشتری را داشته باشد و در همین راستا
نیز خودروســازان در حال هزینه زیادی در این
بخش هســتند .در ادامه با ارزشترین برندهای
خودرویی جهان اشنا میشوید:

داشته است .همچنین تغییرات شاخص قیمت
کاالهای وارداتی مبتنی بر دادههای دالری نیز
در سال  ١٣٩٨نسبت به سال قبل٣٠.٣ ،درصد
افزایش داشــته که در مقایســه با تورم سال
( ١٣٩٧برابر بــا  ٢٠.٤درصد) حدود ١٠واحد
درصــد افزایش داشــته اســت .در گروههای
اصلی طبقهبنــدی  HSکمترین نــرخ تورم
در بخش ریالی مربوط بــه گروه « چربیها و
روغن حیوانی و …» ( ١,٦درصد) و بیشترین
نــرخ مربوط به گروه «ادوات برقی ،اجزا و…»
( ٤٢٩.٩درصد) است.

قلمــداد میکردند ،میگوید :به اعتقاد ایــن جریان ،انتخاب بایدن
زمینه را برای صادرات نفت ایران و گسترش صادرات غیرنفتی فراهم
میکند ،همچنین مجراهایی که در حال حاضر برای ورود ارز بسته
شــده ،باز و منابع ارزی جدید ایجاد میشود .وجود این منابع ارزی
برای ایران میتواند در رشد و توسعه برنامههای ارزی موثر باشد.
این کارشناس اقتصاد بینالملل ،این وضعیت را جدای از این که هر
دو کشــور برنامهای برای مذاکره داشته باشند یا خیر ،متصور شده
و اظهار میکند :اگرچه به صورت خودکار از میزان فشــار حداکثری
ترامپ کاسته میشود و اقتصاد ایران فرصت تنفس پیدا میکند .وی
تصریح میکند :بر اســاس این دیدگاه که بازگشت بایدن به برجام
زمینه را بــرای اقتصاد ایران فراهم میکند تا شــاخصهای کالن
اقتصادی اصالح شود ،فضای کسبوکار میتوان بهبود پیداکند.
حاتمی با بیان اینکه چهرههای اقتصادی بر این باور هســتند که با
بازگشت آمریکا به برجام ،زمینه برای جذب سرمایهگذاری خارجی،
ایجــاد کانالهای مالی ،نقــلو انتقال ســرمایه در بازارهای مالی
بینالمللی فراهم میشــود که این موضوع برای اقتصاد ایران بسیار
حیاتی اســت .بر این دیدگاه هستند که در این شرایط امکان انتقال
تکنولــوژی و فناوری نیز وجود دارد کــه خود یک عامل مهم برای
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است.
وی با بیــان اینکه هیجانــات مثبت فقط در بازار ایران نیســت و
خوشبینی سرمایهگذاران به تصمیمات بایدن برای محرک مالی و
کمک اقتصادی آمریکا موجب شــد طال و نفــت در جهان با روند
افزایشی روبه رو شود ،میافزاید :تا جایی که به طور نمونه قیمت طال
در روز چهارشنبه گذشته نیز به باالترین سطح دو هفته گذشته خود
نزدیک شد که دلیل این رکود برنامههای محرک پیش بینی شده از
سوی دولت جو بایدن برای احیای اقتصاد در پاندمی است.
این کارشــناس اقتصاد بینالملل با بیان اینکه در روزی که قیمت
طال و نفت باال رفت ،قیمت بیتکوین با روند کاهشــی روبهرو شد
تصریح میکنــد :این ارز دیجیتالی با کاهــش حدود ۴درصدی به
ارزش ۳۴هزار و  ۸۶۴دالر رســید .بیشترین قیمت تاریخی این ارز
دیجیتالی ۴۱هزار و ۹۴۰دالر بوده است .اما طی روزهای اخیر به نظر
میرسد ســرمایهگذاران به سوی بازارهای سنتی مانند طال حرکت
کردهاند و از بیتکوین تا حدودی دست کشیدهاند.
با توجه به شــرایط امروز و تثبیــت دالر بر روی نرخ حدود 22هزار
تومان و عدم تحقق انتظار رســیدن دالر به کانال حداکثر 18هزار
تومان به نظر می رســد که این هیجان فروکش کرده و روند نزولی
قیمتها متوقف شده و چه بسا به زودی دور دوباره افزایش قیمتها
شــروع شود و آرزوی تجربه روزهای متعادل تر بر اقتصاد ایران دور
از دســترس شده اســت؛ مگر آنکه تا پایان بهمن  99خبر تصویب
پیوستن ایران به  FATFموجب یک شوک تازه مثبت به بازارهای
پولی و سرمایه ایران شود!
شــود و تا زمان انتخابات میتوانند قیمت دالر را کاهش دهند اما
تاکنون کشور به منابع ارزی خود دسترسی نداشته است .آینده بازار
سرمایه تا پایان سال جاری در همین وضعیت فعلی باقی میماند و
در ســال آینده به این بستگی دارد که بودجه تورمی ،بسیار تورمی
یا رکودی بســته شود یا خیر؟ سعدوندی در ادامه درباره حداقل و
حداکثر قیمت دالر در ســال آینده گفــت :حداقل قیمت این ارز
۱۲هزار تومان و حداکثر آن معادل ۳۵هزار تومان است .وی با بیان
اینکه در کوتاه مدت بورس وضعیت مناسبی نخواهد داشت ،افزود:
قیمت اوراق ســلف نفتی به نرخ دالر بستگی دارد که ممکن است
صعودی و سود باالیی داشــته باشد اما برای کشور و بورس بسیار
مضر خواهد بود .این تحلیلگر اقتصادی گفت :در شــرایط تورمی
سهام بانکی بســیار خوب و سودده است .سیاست انبساطی بایدن
تا شش ماهه دیگر دوام نخواهد یافت و مشخص نیست بعد از این
چه میشود.

عرضه روزانه بیش از  ۱۵۰میلیون دالر
در سامانه نیما

رئیس کل بانک مرکزی از عرضه  ۱۵۰میلیون
دالری در سامانه نیما خبر داد .به گزارش مهر
به نقل از بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی با بیان
اینکه عرضه ارز در ســامانه نیما روزانه به طور
متوســط به بیش از  ۱۵۰میلیون دالر رسیده
است ،اظهار داشــت :در جلسه ستاد اقتصادی
دولت ،وزیر نفت گزارش خوبی از روند صادرات
نفت و نیز فرآوردههــای نفتی ارائه کرد که در
نوع خــود ،یک رکورد تلقی میشــود .رئیس
شــورای پول و اعتبــار افزود :قبــ ً
ا نیز گفته
بودم با روند صادرات نفتی و غیرنفتی شــاهد

با ارزشترین خودروسازان جهان کداماند؟

 -۱تسال
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۷۹۵.۸میلیارد دالر
مقر اصلی :آمریکا
 -۲تویوتا
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۲۰۷.۵میلیارد دالر
مقر اصلی :ژاپن
 -۳فولکس واگن
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۹۶.۷میلیارد دالر
مقر اصلی :آلمان
 -۴بیوای دی
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۹۲.۷میلیارد دالر
مقر اصلی :چین

 -۵انای او
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۸۹.۵میلیارد دالر
مقر اصلی :چین
 -۶دایملر بنز
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۷۲.۸میلیارد دالر
مقر اصلی :آلمان
 -۷جنرال موتورز
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۷۱.۳میلیارد دالر
مقر اصلی :آمریکا
 -۸بیام و
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۵۴.۲میلیارد دالر
مقر اصلی :آلمان

تعادل بیشتر بازار ارز و تقویت قدرت بازار ساز
خواهیم بود .رئیــس کل بانک مرکزی تأکید
کرد :سامانه یکپارچه معامالت ارزی (نیما) در
خصوص معامــات ارزی بین صادرکنندگان و
واردکنندگان و بازار متشکل معامالت ارزی در
خصوص معامالت اســکناس بسیار روان است.
همتی اعالم کرد :در هفته اخیر به طور متوسط
روزانه بیش از  ۱۵۰میلیون دالر در سامانه نیما
عرضه شده است؛ هر چند واردکنندگان شاید
در انتظار کاهش بیشتری در نرخ ارز ،با احتیاط
خرید میکنند.

 -۹استالنتیس
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۵۴.۲میلیارد دالر
مقر اصلی :هلند
 -۱۰فراری
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۵۲.۵میلیارد دالر
مقر اصلی :ایتالیا
 -۱۱هوندا
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۴۶.۹میلیارد دالر
مقر اصلی :ژاپن
 -۱۲هیوندای
ارزش بــازار تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰میالدی:
۴۶.۸میلیارد دالر
مقر اصلی :کره جنوبی

