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بلومبرگ:

تورم بی سابقه آمریکا در 30 سال گذشته ثبت شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه کارآفرینی 
در مناطق آزاد بدون اصالح قوانین امکان پذیر نیست، گفت: 
دولت و دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد مطالبه اصالح 
قوانین این حوزه را داشته و نیازمند کمک مجلس هستند.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سعید محمد  در 
نشستی با حضور جمعی از نمایندگان و اعضای فراکسیون مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر رفع 
موانع و مشکالت موجود در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی، خواستار 
اعالم مشکالت، چالش های اجرایی و دغدغه های فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران مناطق آزاد توسط نمایندگان خانه ملت شد تا برای 

حل و فصل آنها برنامه ریزی و اقدام شود.
وی تاکید کرد: دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مطالبه 
اصالح قوانین این حوزه را داشته و نیازمند کمک مجلس هستند، 
کارآفرینی در مناطق آزاد بدون اصالح قوانین امکان پذیر نیســت، 
ایــن مهم باید به عنوان یک پروژه فوری در هماهنگی و تعامل با 

نمایندگان پیگیری شود تا گره کار این مناطق باز گردد.
 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی 
افزود: ارتقاء جایگاه دبیرخانه و سازمان های مناطق در برنامه هفتم 
توســعه برای توسعه پایدار ضروری است، این مهم از سوی دولت 
خاصه معاون اقتصادی رئیس جمهور و با کمک فراکسیون مناطق 

آزاد در حال پیگیری است.
محمد در این نشســت که با محوریت بررسی و ارزیابی طرح 
اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد موضوع کمیسیون اقتصادی، 
الیحه اصالح تبصره ماده 23 برنامه هفتم توســعه و الیحه اصالح 
بنــد الف ماده 65 احکام دائمی برگزار شــد  تأکید کرد: تکمیل و 
تأمین زیرساخت ها در مناطق آزاد یکی از ابتدایی ترین ضرورت ها 
و ابزارهای توسعه این مناطق است که با درج در تبصره های بودجه 

و تهاتر ممکن خواهد شد.
تسریع در حل مشکالت چابهار

مشــاورر رئیس جمهوری با تاکید بر پیگیری ســریع ساخت 
فرودگاه چابهار، گفت:  اگر اجازه فعالیت در زمین های وزارت راه را 
داشته باشیم سه ساله مشکل حاشیه نشینی چابهار را حل می کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید محمد در حاشیه بازدید از 
منطقه آزاد چابهار اظهار کرد:  فعالیت های گسترده ای انجام دادیم و 
قطعا اگر تامین مالی به موقع انجام شود بسیاری از طرح ها سریع به 
بهره برداری می رسد، بحث فرودگاه چابهار به سرعت پیگیری شد و 

به زودی مشکالت پیش روی این طرح رفع خواهد شد.
به گفته وی، درخصوص حل مشکل آب چابهار با سرمایه گذاران 
صحبت کردیم و حداکثر تا شهریورماه سال آینده مشکل آب چابهار 

حل خواهد شد.
این مسئول با اشاره به حاشیه نشینی در چابهار، یادآور شد: از 
وضعیت حاشیه نشینان بازدید کردم و می گویم که با برنامه ریزی و 
طرح هایی که ایجاد شده است، زمین هایی که به منطقه آزاد تعلق 
دارد و در اختیار راه و شهر ســازی قرار گرفته اســت باید منتقل 
شــود و اگر این انتقال، اتفاق بیفتد طی مدت ســه سال موضوع 
حاشیه نشینی را برطرف می کنیم و برنامه مشخص و خوبی را در 

این راستا تنظیم کرده ایم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

اصالح قوانین مناطق آزاد
 در دستور کار دولت قرار دارد

پس از دســتور رئیس جمهــور به معاون 
اصفهانی،  با کشــاورزان  گفت و گو  برای   اول 
محمد مخبر به وزارتخانه های ذیربط ماموریت 
داد در اسرع وقت نسبت به حل مشکل حوضه 

آبریز زاینده رود اقدام کنند.
به گزارش شــبکه خبر؛ همزمان با درخواست از 
مسئوالن برای جاری شدن آب در زاینده رود، ابراهیم 
رئیسی؛ رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد با 
کشاورزان گفت و گو کند. پس از این دستور، محمد 
مخبر به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی ماموریت داد 

در اسرع وقت برای حل مشکل حوضه آبریز زاینده رود 
در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد 

اقدام کنند.
خشکســالی های پی در پــی و شــرایط اقلیمی 
سال های اخیر، بســیاری از رودخانه ها و تاالب های 
کشور را در معرض خشکی و حتی نابودی قرار داده 
است. در اصفهان، خشک شدن زاینده رود مشکالت 
متعددی در پی داشته و تخصیص نیافتن آب برای 
کشت و کار، کشاورزان استان را با ضرر و زیان غیرقابل 

جبرانی رو به رو کرده است.

گروهی از کشــاورزان و مــردم اصفهان، دیروز 
خواســتار اهتمام مسئوالن برای رعایت حق آبه ها و 

احیاء رودخانه شدند.
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛ 
علی اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو در گفت و گو با رسانه 
ملی گفت: به دستور معاون اول قرار شد برای احیای 
رودخانه زاینده رود اصفهان هر چه سریعتر جلسه ای 
برگزار و وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صمت در 

کنار وزارت نیرو به صورت فعال وارد شوند.
وی ادامه داد: امیدواریم تصمیمات مناســبی را 

با پیشــنهاداتی که در این جلســه مطرح می کنیم 
اتخــاذ و مردم عزیزمان را در مناطق مختلف مطلع 
و خوشــحال کنیم. تالش ما این است که موضوع را 
به نحوی مدیریت کنیم تا آسیب به کشاورزان را به 

حداقل برسانیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: شــرمنده کشاورزان عزیز 
هســتیم که نمی توانیم آن طور که الزم است برای 
کشــت آنها آب تهیه کنیم از ایــن رو عذرخواهی 
می کنیم و امیدواریم بــا فضل و عنایت خداوند در 
ماه های آینده بتوانیم این کمبود ها را جبران کنیم.

افزایش بی سابقه تورم آمریکا در 30 سال 
 گذشته ثبت شد و نظرسنجی ها نشان داد که

70 درصد مردم این کشــور تصویر منفی از 
اقتصاد کشور خود دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، 
ثبت بی سابقه افزایش تورم در آمریکا به طور ناعادالنه 
به خانواده های کم درآمد که یک ســوم درآمدهای 
خــود را به تامین غذا و انــرژی صرف می کنند، به 

شدت آسیب زد.
بر اســاس این گزارش، خرده فروشان پیش بینی 
می کنند که تعطیالت فصلــی که بیش ترین زمان 
خرید است اما به دلیل اینکه قیمت ها به بیش ترین 

میزان 30 سال گذشته رسیده است،  می تواند شرایط 
برگزاری عید کریســمس را برای حداقل یک دهم 

آمریکایی ها بسیار سخت کند.
تــورم در آمریکا به بیش ترین میزان 30 ســال 
گذشــته در ماه اکتبر رســید با ایــن وجود پس از 
پاندمی کرونا دوره حمایت فدرال رزرو آمریکا برای 
هفت میلیون و 500 هزار فرد آمریکایی نیز سپری 

شده و شرایط برای مردم سخت تر شده است.
بلومبرگ نوشت: تورم به ویژه برای خانواده های 
کم درآمد دردسر بزرگی شده، چراکه آنها یک سوم 
درآمدهای خود را تنها برای تامین نیازهای ضروری 

مانند غذا و انرژی صرف می کنند.

بر اساس مطالعات و بررسی های »دلوئیت ال، ال، پی«، 
11 درصد آمریکایی ها هنوز هیچ برنامه ای برای خرید 
فصل تعطیالت ندارنــد که این رقم بیش ترین آمار 
 طی 10 ســال گذشته است و نسبت به سال 2020 

دو برابر شده است.
»جاش بیون«؛ مدیرعامل موسسه سیاست های 
پژوهشی و اقتصادی معتقد است فشارهای اقتصادی 
روی خانواده ها می تواند استرس و سختی بیش تری 
برای خانواده های با درآمد متوسط به پایین ایجاد کند.
توســط  کــه  نظرســنجی  اســاس  بــر 
شرکت امریکن برودکستینگ و واشنگتن پست در 
فاصله زمانی هفتم تا دهم نوامبر انجام شده تقریبا 

70 درصد مردم آمریکا بر این باورند که اقتصاد آمریکا 
در بدترین وضعیت است.

این نظرسنجی نشــان داد که 70 درصد مردم 
تصویر منفی از اقتصاد آمریکا دارند و 38 درصد هم 
گفتند که اقتصاد بســیار ضعیف است. حدود نیمی 
از مردم آمریکا جو بایدن رئیس جمهور این کشور را 
مقصر اصلی در باال رفتن تورم دانستند و 60 درصد 
گفتند که پس از 10 ماه این فرد کاری نکرده است.

بر اســاس گزارش رویترز، متوسط قیمت بنزین 
در کالیفرنیا به چهار دالر و 68 ســنت در هر گالن 
در روز دوشــنبه رسید که رکورد جدیدی را در این 

کشور ثبت کرد.

دستور معاون اول رئیس جمهور 
برای حل مشکل زاینده رود استاد اقتصاد دانشگاه گفت: اقدامات مجّدانه دولت در 

رفــع گره های طولی تولید و نظارت بر قیمت ها در بازارها، 
موجب آن شده که انتظارات تورمی در کشور کاهش پیدا 

کند. 
عبدالمجید شیخی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت 
اقتصادی کشور پس از آغاز کار دولت سیزدهم تصریح کرد: اقدامات 
مجّدانــه دولت در رفع گره های طولی تولید و نظارت بر قیمت ها 
در بازارها، موجب آن شــده که انتظارات تورمی در کشور کاهش 
پیــدا کند. این امر می تواند دوام پیدا کرده و بخش حبابی تورم را 

سرکوب کند. 
وی با بیان اینکه در کنار آن اقدامات دیگری نیز الزم اســت، 
افزود: برای نمونه دولت باید سعی کند عوامل تولید را مستقیماً به 
دست تولیدکنندگان برساند؛ یعنی واسطه های میان تولیدکنندگان 
نهاده ها و ستاده ها باید حذف شود. در وهله دوم، باید واسطه های 
میان تولیدکننده ستاده ها و مصرف کننده نهایی نیز حذف شود تا 
حاشیه های سود غیر منطقی از مرحله تولید تا مصرف برچیده شود 
و قیمت تمام شــده تنزل پیدا کند. مجموع این اقدامات می تواند 

جلوی رشد قیمت ها را بگیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص راهکارهای بلندمدت کنترل 
تورم گفت: در دراز مدت نیاز داریم که یک بسته سیاستی منظم 
و مرکبی از سیاســت های مالی، پولی و سیاست های طرف عرضه 
و تقاضا اتخاذ شود و سعی کنیم در آن مرحله کاهش رشد واقعی 
قیمت ها را با افزایش قدرت خرید پول تقویت و جبران کنیم. اگر 
برنامه های دولت مانند عدم استقراض از بانک مرکزی و ایجاد یک 
امیدواری میان مردم ادامه دار باشد، می تواند نرخ تورم را همچنان 
کاهنده کند. شیخی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور 
ما، خلق پول توســط نظام بانکی است. اگر این خلق پول برچیده 
شــود و در کنار آن از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دولت به جای 
استفاده از منابع درآمدی بی بنیانی مانند فروش اوراق خزانه، اوراق 
بدهی، افزایش قیمت ارز؛ با استفاده از منابع پایدار مانند درآمدهای 

مالیاتی، تورم را کنترل خواهد کرد.
وی افزود: لذا دولت باید با انسداد خلق پول از طریق شبکه بانکی 
و رفع کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی، به کاهش تورم 
کمک کند. رونق بازار اولیه سرمایه، حذف بازار ثانویه بورس، تنگ 
کردن عرضه فعالیت های واســطه گری و داللی و باز کردن فضای 
کسب و کار، عرصه داللی را تنگ و عرصه تولید را باز و فشار تورم 
را به نزدیک صفر می رســاند. فضای بخش حقیقی عرصه اشتغال 
مفید سرمایه های سرگردان بحران تورم آفرین قبلی در بخش مجازی 

اقتصاد خواهد شد، ان شاء اهلل.
لزوم شکل گیری انتظارات غیرتورمی

استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: لذا نهضت آغاز یافته دولت به 
امیدوار کردن مردم به تقویت بنیان تولید و نظارت بر بازار و حذف 
دست واسطه ها، می تواند این تورم را حتی به صفر برساند. بنابراین 

باید انتظارات ضد تورمی در کشور شکل بگیرد.
شــیخی گفت: اگر برنامه هایی که دولت تاکنون اجرایی کرده 
مانند عدم استقراض از بانک مرکزی و همچنین ایجاد یک امیدواری 
میان آحاد مردم ادامه دار باشد، می تواند نرخ تورم را همچنان کاهنده 
کند. گفتنی است، مدتی قبل در رسانه ها خبری منتشر شده مبنی 
بر اینکه نرخ تورم ساالنه مهر ماه سال جاری برای خانوارهای کشور 
به 45 و چهار دهم درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، چهار دهم 
درصد کاهش نشان می دهد. اهمیت مطلب گفته شده از آن جهت 
اســت که این اولین ماه کاهش نرخ تورم در کشور پس از 13 ماه 
است. طبق آمار، نرخ تورم در کشور از شهریور 13۹۹ به بعد همواره 

صعودی بوده است.

عبدالمجید شیخی:

دولت رئیسی انتظارات تورمی را 
کاهش داده است

تهران  جواهر  و  طال  نایب رئیس اتحادیه 
گفت: در یک هفته اخیر هر قطعه سکه تمام 
طرح جدید با 3۹0 تا ۴00 هزار تومان کاهش 
قیمت به ۱۲ میلیون و ۴۱0 هزار تومان رسید.

محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت قیمت ســکه اظهار کرد: در هفته ای که 
گذشــت، اونس جهانی تغییرات کمی داشت و از 
1866 دالر تا 1870 دالر در نوســان بود. اما در 
آخرین معامالت روز گذشته )پنجشنبه(، قیمت هر 
اونس طال به 1865 دالر هم رسید که نسبت به 
 ابتدای هفته یک دالر کاهش یافت اما در حال حاضر

به 1855 دال رســیده اســت؛ بنابراین می توان 
گفت که بطور متوســط در هفته ای که گذشت، 
قیمت هــر اونس جهانی طــال 11 دالر کاهش 
یافته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر در داخل 
نیز در یک هفته اخیر نرخ ارز سیر نزولی داشت 
 و از 28 هــزار و 750 تومــان در ابتــدای هفته
 به 28 هزار و 150 تومان در پایان هفته رســید. 
بر این اساس کاهشــی شدن دو عامل نرخ ارز و 

اونس جهانی طال سبب شد که قیمت انواع سکه 
و طال در بازارهای داخلی با کاهش مواجه شــود. 
بطور معمول زمانی که  قیمت ها سیر نزولی پیدا 
می کند، تقاضا، خرید و در کل دادوستدها کاهش 
پیدا می کند؛ در این هفته نیز باتوجه کاهش قیمت 

سکه و طال، شاهد کاهش تقاضا در بازار بودیم.
نایب رئیس اتحادیــه طــال و جواهر تهران در 
رابطه با تغییرات قیمت هــا در آخرین معامالت 
هفته نسبت به ابتدای هفته، گفت: در یک هفته 
اخیر هر قطعه ســکه تمام طــرح جدید با 3۹0 
تا 400 هزار تومان کاهش قیمت به 12 میلیون 
و 410 هزار تومان و سکه تمام قدیم نیز با کاهش 
بطور متوسط 300 هزار تومانی در پایان هفته به 
12 میلیون و 300 هزار تومان رســید.  کشــتی 
 آرای افزود: قیمت نیم سکه نیز به شش میلیون 
و 420 هــزار تومان کاهش یافته و بدین ترتیب 
نسبت به ابتدای هفته به طور میانگین 80 هزار 
تومان ارزان تر شده است. ربع سکه با افت 70 هزار 
تومانی قیمت به ســه میلیون و 720 هزار تومان 

رسیده است و سکه های یک گرمی نیز با کاهش 
50 هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته، دو میلیون 

و 300 هزار تومان قیمت دارد.
او افــزود: قیمت طالی آب شــده )17 عیار( 
که مبنای معامالت طال است، با توجه به کاهش 
 قیمــت اونــس جهانی طال در طــول این هفته 
مثقــال  هــر  ازای  بــه  تومــان  هــزار   80
میلیــون پنــج  بــه  و  فتــه  یا  کاهــش 

 375 هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم 
طالی 18 عیار در پایان هفته با قیمت یک میلیون 
و 240 هزار تومــان و هر گرم طالی 24 عیار با 
قیمت یک میلیون و 650 هزار تومان دادوســتد 
شده و براین اســاس هر گرم طالی 18 عیار به 
نسبت ابتدای هفته بطور متوسط 45 هزار تومان 
و هــر گرم طالی 24 عیــار 55 هزار تومان افت 

ارزش داشته اند.
پیش بینی ثبات نرخ جهانی طال

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح 
کرد: همان طور که اشاره شد، نبود تقاضا و کاهش 

دادوســتدها منجر به کاهش حباب سکه شد. در 
طول هفته ای که گذشت بطور متوسط 85 هزار 
تومان از حباب سکه کاسته شد و در حال حاضر 
حباب سکه در محدوده 210 هزار تومان قرار دارد.
کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه در 
هفته جاری نیز پیش بینی کرد: برای هفته جاری 
نیز به نظر می رسد که تغییرات قیمت اونس جهانی 
در محدوده نوســانات 10 تا 15 دالر باقی بماند. 
اما احتماال با مدیریتی که بر روی نرخ ارز صورت 

می گیرد، نرخ ارز در همین محدوده باقی بماند.
گفتنی است، الزم به ذکر است که این ریزش 
قیمت هــا در این هفته در حال رخ داد که هفته 
پیش از آن )هفته منتهی به 21 آبان ماه(، رکورد 
باالترین قیمت ســکه و طال طی شش اهه اخیر 
شکسته شد و در پی بیش ترین رشد قیمت طال در 
بازارهای جهانی طی شش ماهه اخیر و همچنین 
نوســانات افزایشی نرخ ارز در داخل، قیمت سکه 
و طــال به بیش ترین میزان خود در شــش ماهه 

اخیر رسید.

در یک هفته اخیر رخ داد

کاهش 400 هزار تومانی قیمت سکه

بررسی وضعیت بازار سرمایه در آبان ماه

پول زیادی از بورس خارج شده است 
بورس در هفته های گذشته روند خوبی را 
پشت سر نگذاشت، این مسئله تا حدود زیادی 

به خروج پول از بازار سرمایه مربوط می شود.
به گــزارش خبرگزاری فارس، سیاســت های 
انقباضی دولت جهت جبران کسری بودجه، کنترل 
تورم و کاهش نرخ دالر در بازار آزاد از جمله دالیل 

ریزش بورس در هفته های گذشته بوده اند.
در هفتــه چهارم آبان مــاه نیز روند بورس یک 
حرکت نوسانی بود که نشان از رویگردانی سهامداران 
از ســهم های شاخص ساز داشــت. بازدهی منفی 
نمادهای کوچک بازار که خود را در شــاخص کل 
هموزن نشان می دهد نســبت به بازدهی شاخص 
کل هموزن بسیار کمتر بوده است. به عبارت دیگر، 
در هفته گذشــته بازار سرمایه روند نزولی داشت و 
کم ترین بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در پنج 

هفته اخیر ثبت شد.
شاخص کل بورس در هفته چهارم آبان ماه از 
 رقم یک میلیون و 440 هزار واحدی با افت حدود 
ســه هزار واحد به رقم یک میلیون و 410 هزار 
واحــد نزول و بازدهی منفی 3.1 درصدی را ثبت 
کرد. شــاخص کل اگر چه در ایــن بازه زمانی با 
بازدهی منفی روبه رو شد، اما به نظر می رسد در 
نقطه مقاومت شکل گرفته در کانال 1.4 میلیون 

واحد راحت تر می تواند مسیر صعودی را دنبال کند.
شایان ذکر است که ارزش سهام عدالت با افت 
هشــت درصدی در هفته پایانی آبان ماه، در اوراق 
40۹ هــزار تومانی، 4۹2 هــزار تومانی، 532 هزار 
تومانی و یک میلیون تومانی به ترتیب به هشــت 
میلیون و 856 هزار تومان، 10 میلیون و 652 هزار 
تومان، 11 میلیون و51۹ هزار تومان و 21 میلیون 

و 652 هزار تومان کاهش یافته است.
افت 3.۱ درصدی شاخص کل

مهدی میرزایی کارشــناس بازار ســرمایه در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان درباره کاهش 
شــاخص کل و هموزن تصریح کرد: برآیند این دو 
شاخص نشان می دهد که در هفته اخیر عمده افت 
قیمت در شاخص و صنایع بزرگ بوده است و صنایع 
کوچــک که وزن کم تری را داشــته اند، تقریبا یک 
روند قیمت ثابتی را طی کرده اند، لذا در هفته کاری 
گذشــته افرادی که در نماد های بزرگ سهامداری 

می کردند، عمدتا دچار ضرر و زیان شده اند.
وی توضیح داد: در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر 
روند بازار در هفته گذشته می توان گفت یک سری 
موضوعات تاثیرگذار بر بازار بوده اند، اما آنها عواملی 
هســتند که منحصر به این هفته نمی شوند و چند 

هفته ای است که بر بازار تاثیر می گذارند.

کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کرد: عمدتا 
نمی تــوان این عوامل را خیلی به وضعیت اقتصادی 
کشــور مرتبــط دانســت. در هفته اخیــر بحث 
تصمیم گــذاری در رابطه بــا قیمت صنعت خودرو 
مطرح شــد که این تصمیم نیز لغو شــد، خود این 
موضــوع تایید و تکذیب یک نا اطمینانی را به بازار 
پمپاژ کرد که از جمله موارد مهم در تاثیرگذاری بر 

روند بازار مطرح است.
میرزایی افزود: یک بحث دیگر موضوع کاال های 
اساســی و بحث ارز ترجیحی بود که بســیاری از 
نماد ها را تحت تاثیر قرار داد و زمانی که این الیحه 
در مجلس رد شــد، برخی سهام دچار افت قیمت 
شدند. عالوه بر موضوعات مطرح شده صحبت هایی 
که یکی از مقام های مسئول در رابطه با تامین کسری 
بودجه حتی به قیمت ریزش بورس مطرح کرده بود، 
نیز بسیار بر بازار و اعتماد سهامداران تاثیرگذار بود.

توصیه به سهامداران تازه کار
یک کارشــناس اقتصادی هم در مورد اینکه در 
هفته گذشته بیش از 62 هزار میلیارد تومان اوراق 
اســناد خزانه در قالب عملیات بازار باز در فرابورس 
معامله شد به خبرگزاری فارس گفت:  انتشار اوراق 
در قالب عملیات بازار باز سیاســتی است که دولت 
بــه کار گرفته از ابتدای ســال تاکنون تأمین مالی 

قابل توجهی توسط دولت از بازار سرمایه انجام شده 
است این کار به ذات خود بد نیست و مشکلی برای 
بازار ایجاد نمی کند، اما در شــرایط ریزشی بازار ما 
متأثر از عدم اعتماد سرمایه گذاران است و این عدم 
اعتماد نقطه منفی به شــمار مــی رود باید اعتماد 
مردم و سرمایه گذاران به بازار برگردد و به قول وزیر 
اقتصاد باید بازار سرمایه را پیش بینی پذیر کنیم اما 
اگــر هر روز دولت یک تصمیم بگیرد بازار غیر قابل 

پیش بینی می شود.
سیدبابک ابراهیمی در مورد اینکه چه توصیه ای 
به ســهامداران می کنید، ادامه داد: کسانی که وقت 
ندارند و حرفه ای نیستند، از طریق صندوق ها وارد 
بازار سرمایه شــوند. آنها می توانند صندوق هایی با 
درآمد ثابت یا صندوق های ETF و یا انواع صندوق ها 
را برای ســرمایه گذاری انتخاب کنند و ترجیح این 
است که سرمایه گذار غیرحرفه ای از طریق صندوق ها 

وارد شوند.
به گفته وی، در شرایطی که هنوز سیاست دولت 
در اقتصاد مشخص نیست، ســرمایه گذاران عجله 
نکنند و با تحلیل سهام را انتخاب کنند و اگر سهام 
بنیادی خریده باشــند ممکن است در یک برهه ای 
دچار زیان شــوند، اما مطمئن باشند سهام بنیادی 

دوباره برمی گردد.

قیمت نفت که به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از برداشت 
هماهنگ بزرگترین اقتصادهای جهان از ذخایر نفتشان برای 
پایین بردن قیمت ها کاهش پیدا کرده بود، با مخالفت متحدان 

آمریکا، دیروز جمعه افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 53 سنت معادل هفت 
دهم درصد افزایش یافت و به 81 دالر و 77 سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت روز پنجشنبه به پایین ترین حد شش هفته اخیر نزول کرده 
بود اما نهایتا با یک و دو دهم درصد افزایش بســته شــد. نفت برنت 
امسال حدود 60 درصد رشد قیمت داشته که تحت تاثیر محدودیت 
عرضه همزمان با بازگشایی اقتصادها پس از بحران پاندمی کووید 1۹ 

و همچنین افزایش تدریجی تولید اوپک پالس بوده است.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
دسامبر 4۹ سنت افزایش یافت و به 7۹ دالر و 50 سنت در هر بشکه 
رســید. شــاخص نفت آمریکا در معامالت پنجشنبه بیش از دو دالر 

نوسان داشت اما با افزایش بسته شد.
نوسانات بازارهای نفت در روز پنجشنبه تحت تاثیر گزارش رویترز 
از درخواست آمریکا از چین، ژاپن و سایر خریداران بزرگ نفت برای 
برداشــت هماهنگ از ذخایر استراتژیکشان اتفاق افتاد اما آمریکا در 

همراه کردن متحدان و رقبا با خود، شکست خورد.
تحلیلگران کاالی شرکت فیچ سولوشنز در یادداشتی اعالم کردند 
بازار از نظر بنیادین دچار محدودیت عرضه مانده و هر گونه آزاد سازی 
نفت از ذخایر اســتراتژیک بعید است توازن جهانی را به میزان قابل 
مالحظــه ای تغییر دهد. به این ترتیب انتظــار می رود هر گونه روند 

کاهشی قیمت ها محدود و موقتی باشد.
 مخالفت اوپک، چین و کره جنوبی با آمریکا

 همچنین به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز، چین 
تنها کشــوری نیســت که آمریکا از آن درخواست کرده ذخایر نفتی 
خود را جهت مهــار قیمت نفت آزاد کند. جو بایدن از رئیس جمهور 
چین خواسته بود در تالش برای مهار قیمت نفت که قیمت سوخت 
در آمریکا را به باالترین رقم رســانده و باعث نگرانی واشنگتن شده، 
ذخایر نفتی خود را آزاد کند. آمریکا غیر از چین از ژاپن، کره جنوبی 

و هند هم همین درخواست را داشته  است.
درخواست بایدن در آمریکا هم مطرح  شده اما بسیاری از مقامات 
این کشور با توجه به نحوه عملکرد صنعت انرژی، در مورد مؤثر بودن 
ایــن اقدام تردید دارند. یکی از دالیــل آنها برای رد این تصمیم این 
است که رئیس جمهور تنها می تواند دستور آزاد سازی بخش محدودی 
از ذخایــر نفتی را صادر کند و این مقدار تاثیر موقتی بر قیمت نفت 
خواهد داشت. تحلیلگران عقیده دارند بازار انرژی متقاعد شده حتی 
اگر آمریکا ذخایر اســتراتژیک نفتی خود را آزاد کند، منافع آن برای 
مصرف کننده آمریکایی بسیار محدود خواهد بود. حتی این اطمینان 
وجود ندارد که برداشت از ذخایر نفتی تأثیری بر افزایش تولید اوپک 
داشته باشد. اوپک و شرکای آن در ائتالف اوپک پالس به وضوح اعالم 
کرده اند در مورد عرضه بیشتر نفت به بازارهای جهان محتاطانه عمل 
می کنند و به نظر نمی رســد درخواست آمریکا از سایر کشورها برای 

برداشت از ذخایر نفتی، آنها را نگران کند.
در حالیکه بایدن به متحدان آمریکا برای برداشت از ذخایر نفتی 
فشــار آورد اما راشــاتودی گزارش داد که کره جنوبی اعالم کرده با 
درخواست رئیس جمهور آمریکا جهت کمک به واشنگتن برای متعادل 
کردن قیمت نفت با برداشت از ذخایر نفتی موافق نیست چرا که افزایش 

قیمت نفت دلیل کافی برای آزاد سازی این ذخایر نمی تواند باشد.
وزارت صنعت کره جنوبی طی بیانیه ای اعالم کرد: » ما به دقت این 
درخواست آمریکا را بررسی می کنیم اما ذخایر نفتی خود را به خاطر 

افزایش قیمت نفت آزاد نخواهیم کرد«.
ائتالف اوپک پالس هم اخیراً درخواست بایدن برای افزایش تولید 
نفــت در بحبوحه باال رفتن تقاضا را رد کرده  اســت. به همین دلیل 

کاخ سفید هم اوپک و روسیه را مسئول این افزایش قیمت می داند.
گفتنی است، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد به دنبال افزایش 
عرضه نفت و باال رفتن میزان ذخایر نفتی دنیا در سال آینده میالدی، 

قیمت نفت تا 72 دالر در هر بشکه کاهش می یابد.

با شکست آمریکا در همراه کردن متحدان

افزایش قیمت نفت
 از سرگرفته شد

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان 
توســعه تجارت ایران تأکید کرد: دولت 
سیزدهم توسعه روابط تجاری با کشورهای 
منطقه و همجوار را در دستور کار قرار دارد.

فرزاد پیلتن در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
با تاکید بر اینکه در دولت ســیزدهم توســعه 
مبادالت اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه، 
منطقه و عربی را در دستور کار قرار دارد، گفت: 
براین اساس توسعه روابط تجاری با کشورهای 
عربی منطقه در همین چارچوب مورد توجه است 
و دولت سعی دارد تا موانع فراروی توسعه روابط 

تجاری با این کشورها را حل کند.
وی ادامه داد: برای توســعه روابط تجاری با 
کشورهایی مانند عربســتان، کویت، بحرین و 
در برخی موارد کشــورهایی مثل قطر و امارات 
نیازمند تسهیل ارتباطات و توسعه زیرساخت های 
تجاری هســتیم و تالش می کنیم تا با برقراری 
ارتباطات با مقامات این کشورها زیرساخت های 
الزم برای برقراری روابط تجاری دو جانبه با این 

کشورها تا حد زیادی فراهم شود. 

مدیــرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان 
توســعه تجارت ایران، اظهار کرد: خوشبختانه 
زیرســاخت های تجاری با کشور عمان تا حدود 
زیادی فراهم است و فعاالن اقتصادی ما با سهولت 
 و ســادگی بیش تری امکان برقــراری ارتباط و 
رفت و آمد و مبادله کاال با این کشور را دارند. 

پیلتن در مورد توســعه روابط تجاری ایران 
و ســوریه نیز، گفت: سوریه شریک استراتژیک 
جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود و در 
تالش هســتیم بعد از پایان دوره شیوع ویروس 
کرونا مجددا ظرفیت های اقتصادی و تجاری با 

این کشور را فعال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در دولت جدید مبادالت 
اقتصادی و تجاری با کشور سوریه در اولویت قرار 
دارد، یادآور شد: در روزهای هشتم تا دوازدهم 
آذرماه امسال نمایشــگاه اختصاصی جمهوری 
اســالمی ایران در دمشــق برگزار خواهد شد و 
بــه همین دلیل وزیر صمت در راس یک هیات 
بلندپایه از مقامات دولتی و خصوصی به سوریه 

سفر خواهد کرد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه 
تجــارت ایران با بیان اینکه در این ســفر وزیر 
صمت مالقات هایی با مقامات سیاسی و اقتصادی 
ســوریه خواهد داشــت، گفت: در جریان این 
مالقات ها قرار است ضمن شناسایی ظرفیت ها 
و زمینه های توســعه همکاری های اقتصادی و 
تجاری راهکارهای حل موانع فرآوری تجارت دو 

کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
 پیلتن با اشاره به برنامه های توسعه صادرات 
به ســوریه بیان کرد: این برنامه شــامل توسعه 
صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی و صادرات 
انرژی تنظیم شده است و تالش می کنیم تا در 
دو بخش از جمله زیرساخت های تجاری مانند 
حمل ونقل و زمینه های مناســب برای مبادالت 
پولــی و ارتباطات بانکی حمایت های الزم برای 
اجرای ایــن برنامه و اهدافی که تنظیم شــده 

پیگیری شود.
وی افزود: در راستای توسعه روابط تجاری با 
کشور سوریه شرکت در نمایشگاه های بین المللی 
سوریه، اعطای تسهیالت برای پذیرش هیات های 

تجاری از کشــور سوریه در نمایشگاه جمهوری 
اسالمی ایران و سایر خدمات از قبیل مشاوره های 
حقوقی، فنی و اداری در دستور کار قرار دارد. 

مدیــرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکالت فرآوری 
توســعه روابط تجاری ایران و ســوریه توضیح 
داد: این مشــکالت تا حدودی به مسائل داخلی 
سوریه برمی گردد با توجه به اینکه این کشور در 
سال های گذشــته درگیر بحران های سیاسی و 
امنیتی بوده است لذا توان اقتصادی این کشور 
بســیار تنزل یافته بطوری کــه حجم تجارت 
خارجی ســوریه با جهان از 30 میلیارد دالر به 

پنج میلیارد دالر افت کرده است.
پیلتن با تاکید بر مشــکالت مالی کشــور 
سوریه عنوان کرد: این کشور توان پرداخت های 
الزم بــرای اجرای بســیار از پروژه ها را ندارد و 
همچنین دولت سوریه و نظام بانکی این کشور 
با تحریم های ایاالت متحده آمریکا مواجه است 
و امکان برقراری روابط بانکی با دیگر کشــورها 

را ندارد.

سازمان توسعه تجارت:

ظرفیت های تجاری ایران و سوریه بیشتر می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بخشی از انتقادات 
درباره کندی اینترنت را درســت و بخشی را هم ناشی از 

فضا سازی رسانه ای دانست.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور 
در بازدید از دفتر اپلیکیشــن فرهنگی طاقچه به مناسبت هفته 
کتاب، بر ضرورت حمایت از رسانه های دیجیتال در کشور به عنوان 
یک فرصت تاکید کرد و افزود: به مناســبت هفته کتاب، به یکی 
از پلتفرم های دیجیتالی ترویج کتاب و کتابخوانی آمدیم تا هم به 
دوستان خداقوت بگوییم و هم بر اهمیت این ابزارهای جدید در 

ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی کشور عزیزمان تاکید کنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص سرعت اینترنت 
هم توضیح داد: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم 
زیرا زیرساخت های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و 
همگام با ارتباط همراه توســعه پیدا نکرده است. دولت سیزدهم 
بنا دارد توســعه ارتباطات ثابت پرســرعت را در کشور به صورت 
ویژه دنبال کنــد و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت برنامه های 

این وزارتخانه است.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: در حالی که به 
دلیل مشکالت مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت 
کاربران در سراسر کشور به طور میانگین پنج تا شش مگابیت برثانیه 
را نشان می دهد و در پروانه اپراتورها دو مگابیت برثانیه آمده است، 
اما االن سرعت دانلود حدود هشت برابر این مقدار را نشان می دهد. 
ما ادعا نمی کنیم که این سرعت ایده آل است بلکه باید به چند ده و 
حتی چند صد مگابیت برثانیه هم برسیم. بخشی از انتقادات درباره 
کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها در صدد 
رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضا سازی رسانه ای است.

زارع پور البته درباره مشــکالت اینترنتی نیز اینطور توضیح 
داد که »مشــکل کالن تر ما این اســت که در چند سال گذشته 
ســرمایه گذاری الزم برای توسعه ارتباطات به چند دلیل صورت 
نگرفته است. یکی  از دالیل مشکالت تحریمی و افزایش هزینه ها 
بوده که اپراتورها نتوانستند سرمایه گذاری الزم را انجام دهند که 
حاال بعد از تحریم ها، خیلی از محصوالت موردنیاز صنعت مخابرات 
کشــور بومی  سازی شده و این امید هست که ما بحث توسعه را 

به سرعت در کشور دنبال کنیم«.
به گزارش ایســنا، با شیوع کرونا از اسفند 13۹8، بسیاری از 
فعالیت ها مجازی و آنالین شد. در ابتدای مجازی شدن فرآیندهای 
آموزشی و اداری که اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، 
انتظار آن حجم باالی مراجعه کاربران را نداشتند، کیفیت و سرعت 
اینترنت دچار اختالل بود و البته با گذشــت زمان، ظرفیت های 
ارتباطی افزایش یافت اما در دو ماه گذشته و با شروع مدارس و 
دانشــگاه ها و آموزش مجازی و افزایش مصرف کاربران، کیفیت 
اینترنت باز هم دچار اختالل شــد، تــا جایی که در پی دریافت 
برخی گزارشــات مردمی از طریق سامانه 1۹5 وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات و گالیه برخی کاربران فضای مجازی درباره 
کندی شبکه در ســاعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای پیگیری دقیق و رسیدگی 
سریع به موضوع دستور داد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی موظف شد با همکاری شرکت زیرساخت، پس از بررسی 
دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکاالت ارتباطی 

را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطالع رسانی کنند.

زارع پور:

بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت 
درست است
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