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برای اولین بار در  ۸سال گذشته

یورو پر تراکنشترین ارز جهان شد
صفحه  9را بخوانید

پیش نیازهایی برای دوران بدون تحریم
رضا پدیدار

یادداشت

معاون اقتصادی رئیسجمهوری خبر داد

روز گذشــته از  14تصمیــم اقتصــادی دولــت
برای خانوادههای بدون درآمد ثابت و کســب و
یادداشت
کارهایی که با شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند،
رونمایی شــد .در بسته حمایتی جدید مواردی
مدنظر قرار گرفته که میتواند به کسب و کارها
و فعالیتهای اقتصادی که این روزها مجبور به
تعطیلیهستند،کمککند.
درســت است که بســته حمایتی دولت جنبه
ابراهیم بهادرانی
مســکن دارد اما بــه صورت موقــت میتواند
مشاور عالی اتاق
بــه فعــاالن اقتصادی کمــک کند امــا از آنجا
بازرگانی تهران
کــه دولــت از نظر منابع مالی بــا چالش های
متعددی روبهرو اســت نمیتواند نســبت به
تزریق نقدینگی اقدام کند بدین جهت کمکها در قالب بخشودگی
قبــوض ،مالیــات و از این قبیــل حمایتها میتوانــد از چالشهای
موجود بکاهد .از آنجا که کشــور در شــرایط خاص اســت نباید از آن
توقع داشــت که در موقعیت پیش آمده نسبت به تزریق پول اقدام
کند چرا که شدنی نیست .راه و روشی که سیاستگذاران در حال حاضر
طــی میکنند ،کاری اســت که تقریباً در تمام کشــورها در حمایت از
اصناف و کسبه صورت میگیرد ،این گروه به شدت از شیوع ویروس
کرونا آســیب دیدند و از آنجا که دولت نمیتواند تزریق مالی به این
گروه داشته باشد بهترین اتفاق این است که سایر حمایتها را انجام
دهــد .البته این را هم باید مد نظر قرار داد که با انواع بخشــودگیها
بــار مالی بر بودجه دولت تحمیل میشــود .از آنجا که چارهای برای
برونرفــت از شــرایط موجود وجود نــدارد تنها راهکار این اســت که
دولت به شــکل و شــمایلی که تصویب کــرده حمایتهــای خود را
ادامه دهد و شــرایطی را فراهم کند که از فشــار اقتصادی بر کســبه و
فعاالن بازار کاســته شــود .دولت با ســطحبندی کســبه آســیبپذیر
میتواند حمایت و پشتیبانی خود را هدفمند کند .کسبهای که مجبور
به تعطیلی هستند و یا ویروس کرونا باعث شده درآمد آنها به شدت
افت پیدا کند باید مشمول بســتههای حمایتی دولت قرار گیرند ،از
طرفی معتقدم که شــرکتهای کوچک و متوســط هم باید در زمره
مجموعههایــی قــرار گیرند که دولت برای آنها بســته های حمایتی
کرونا در نظر بگیرد.
موضوعاتــی که سیاســتگذاران در بســتههای حمایتی دنبــال میکنند

اول بهمنمــاه به پایان میرســد ،اتوماتیکوار تا
پایان بهمــن تمدید میشــود .پرداخت عوارض
کسب و پیشه شهرداریها نیز تا ابتدای بهمنماه
تمدیدمیشود.
وی همچنین درخصوص سه موردی که برای
کسبو کارهای بشدت آسیب دیده طراحی شده،
گفــت :در این راســتا  ۱۴رســته شــغلی شناســایی
شد هاند.

دریافت نهاده با قیمت دولتی؛ فروش مرغ در بازار آزاد

سجاد صفری  /ایران

 14 سیاست کمک کننده

تخلف  90درصد از مرغداران

خــوب و قابل قبول اســت چرا که دولت توان مالی بیشــتر از این ندارد.
امــا با وجود تمام بخشــودگیهایی که برای فعــاالن صنفی و پرداخت
 100هــزار تومان بــه ازای هر نفر از افراد خانوار (پرداخت به سرپرســت
خانوارها تا بخشــی از کاهش درآمدها جبران شود) در نظر گرفته شده
اســت بهتریــن راهــکار و توصیه این اســت کــه دولت به ســمت بهبود
فضای کسب و کار حرکت کند.
درست است که مسکنها برای شرایط فعلی ضروری و حیاتی است اما
اگر فضای کســب و کار در کشور مناسب باشد خیلی از مشکالت فعلی
بــروز و ظهــور نخواهد کــرد و در پــی آن هزینههای تحمیلــی به دولت
کاهــش پیدا میکنــد .اقتصاد ایران در بین اقتصاد دنیــا در رتبه  21قرار
دارد اما با وجود چنین جایگاهی رتبه ایران در فضای کســب و کار 127
اســت و این به منزله آن اســت که اقتصاد کشور رو به تنزل است .وقتی
چنین تفاوتی در رتبه اقتصاد و فضای کسب و کار وجود دارد باید نحوه
مدیریت را تغییر داد .برخی از قوانین خوب هستند اما اجرا نمیشوند،
برخی از قوانین در تضاد با قوانین مناسب هستند که باید حذف شوند
و برخــی دیگر از قوانین بازدارنده تولید هســتند که بایــد با فوریت کنار
گذاشــته شــوند .در این صورت میتوان به بهبود فضای کسب و کار در
آینده خوشبین بود .دولت باید بداند زمانی که فضای کســب و کار در
کشور در مسیر افت قرار میگیرد در حقیقت درآمد خودش هم نزولی
میشود .وقتی کسب و کارها رونق داشته باشد میزان پرداخت مالیات
بیشــتر خواهد شــد و دولت میتواند به درآمد بیشتری هم دست پیدا
کند .امیدوارم در فضای موجود که تحریم فشار مضاعفی را بر اقتصاد
کشــور وارد کرده است سیاســتگذاران بیش از گذشته برای حل بنیادی
مشــکالت اقدام کننــد .فعاالن اقتصــادی تنها به دنبال اجــرای خوب
و مناســب قوانینی هستند که با رشــد تولید و توسعه صنعتی در تضاد
نیســت .بهطور قطع مشــکالتی که در فضای اقتصــادی بهوجود آمده
است را می توان با عزم ملی و نگاه دلسوزانه حل کرد.
در حال حاضر  25درصد از سود خالص یک فعالیت به عنوان مالیات
دراختیــار دولت قــرار میگیرد و همچنیــن  9درصد مالیــات به عنوان
ارزش افزوده به دولت داده میشود بدین جهت برای اینکه مشکالت
اقتصادی دولت کمتر شــود و همواره پرداخت این پولها ادامه داشته
باشــد ،باید به فکر بهبود فضای کســب و کار بود و البته ایــن امر جدا از
مســکنی اســت که دولت این روزها برای برخی از رستههای شغلی در
نظر گرفته است.

این مقام مسئول ادامهداد :برای این دسته از
واحدها ،از آنجایی که ممکن اســت مشکالتی در
اقساط وامهایشان به وجود آید ،اقساط تسهیالت
بــا موعد آذرماه یــک ماه تنفس خواهد داشــت،
همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده
و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد.
وی اظهار داشت :چنانچه در فاصله آذرماه و
تعطیلی کسبو کارها ،مشکالت مالی به نحوی

شــد که فــرد یا افــرادی با چــک برگشــتی روبهرو
شدند و نتوانستند بموقع پرداختی داشته باشند،
با مراجعه به بانک میتوانند آثار مترتب بر چک
برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.
نهاوندیــان خاطرنشــانکرد :در ایــن واحدها،
قبــوض گاز که پرداخت گاز آنهــا از ابتدای آذرماه
تــا پایــان دیمــاه اســت بمــدت دو مــاه تمدیــد
میشود/.ایرنا

در آبان ماه تورم کاالهای خوراکی رکورد شکست

جهش تورم غذا

بــا وجــود افــت  1.8درصــدی نــرخ تورم
ماهانه در آبان نســبت به مهرمــاه ،گروه
کاالهــای خوراکــی و آشــامیدنی بــا تورم
باالیی همراه شده است .در ماههای اخیر
بواسطه افزایش نرخ ارز که به رشد دامنه
دار قیمت تمام کاالها منجر شــد ،شاهد
رشد نرخ تورم هســتیم .بهطوری که این
نرخ در مواد غذایی و خوراکی بیشتر نمود
پیداکردهاست.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران ،در
آبــان ماه نرخ تــورم ماهانــه  5.2درصد،
تورم نقطه به نقطــه  46.4درصد و تورم
ساالنه 29درصدشدهاست.برایناساس
در این مــاه نرخ تورم کاالهــای خوراکی و
مواد غذایی با رشــد بســیار زیادی همراه
بوده اســت در حالی کــه در گروه کاالهای
غیرخوراکیوخدماتباکاهشنرختورم
مواجههستیم.
ëëتغییراتتورمماهانه
طبق گــزارش مرکــز آمار ایــران ،نرخ
تورم ماهانــه آبان به  ٥,٢درصد رســیده
که در مقایسه با مهرماه امسال ١.٨،واحد
درصد کاهش داشته است .این درحالی
است که نرخ تورم گروه کاالهای خوراکی
بــا رشــد  7.3درصــدی از  5.7درصد در

مهر ماه به 13درصد در آبان ماه افزایش
یافته اســت .با ایــن حال نرخ تــورم گروه
کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات در این
ماه نسبت به مهر  6درصد کاهش یافته
بهطــوری که از  7.6درصد بــه  1.6درصد
رســیده اســت .نــرخ تــورم ماهانــه برای
خانوارهــای شــهری  ٤,٧درصــد اســت
که نســبت به مــاه قبــل  ٢.٤واحد درصد
کاهش داشته اســت .همچنین این نرخ
بــرای خانوارهــای روســتایی ٧.٦درصــد
بــوده که نســبت بــه مــاه قبــل  ٠.٧واحد
درصدافزایشداشتهاست.
ëëکاهشنــرختورمنقطــهایخانوارهای
کشور
در شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه
که میزان تغییرات را نسبت به ماه مشابه
سال قبل اندازهگیری میکند ،در آبان ماه
ایــن نــرخ به  ٤٦,٤درصد رســیده اســت؛
یعنی خانوارهای کشــور بهطور میانگین
 ٤٦.٤درصــد بیشــتر از آبــان  ١٣٩٨برای
خرید یــک «مجموعه کاالهــا و خدمات
یکسان»هزینهکردهاند.بدینترتیبنرخ
تورم نقطهای آبان ماه  ١٣٩٩در مقایســه
با ماه قبل  5واحــد درصد افزایش یافته
اســت .نرخ تــورم نقطــهای گــروه عمده

«خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات»
بــا افزایــش ١٦,١واحد درصــدی به٥٦.٦
درصــد و گــروه «کاالهای غیــر خوراکی و
خدمات» با کاهش  ٠.١واحد درصدی به
 ٤١.٨درصد رسیده است.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ تــورم
نقطــهای برای خانوارهای شــهری ٤٥,٧
درصــد بــوده که نســبت به ماه قبــل ٤,٤
واحــد درصد افزایش داشــته اســت .این
نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی ٥٠,٣
درصــد بــوده که نســبت به ماه قبــل ٨,١
واحد درصد افزایش داشته است.
ëëافزایش نرخ تــورم ســاالنه خانوارهای
کشور
برپایــه این گزارش ،نرخ تورم ســاالنه
آبــان مــاه  ١٣٩٩بــرای خانوارهای کشــور
بــه  ٢٩درصد رســیده که نســبت بــه ماه
قبــل ١,٨،واحــد درصــد افزایــش نشــان
میدهــد .همچنیــن نــرخ تــورم ســاالنه
بــرای خانوارهای شــهری و روســتایی به
ترتیب  ٢٩درصد و  ٢٨.٨درصد است که
برای خانوارهای شهری  ١,٧واحد درصد
افزایــش و برای خانوارهای روســتایی ٢.١
واحد درصد افزایش داشته است.
در آبــان مــاه نــرخ تــورم بــرای گــروه

کاالهای خوراکی با رشد  2.5درصدی به
 25درصد رســیده اســت .این نــرخ برای
کاالهــای غیرخوراکــی یــک درصد رشــد
داشته اســت به طوری که از  29.5درصد
در مهــر بــه  30.9درصد در آبان رســیده
اســت .منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد
تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در
یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به
دوره مشابه قبل از آن است.
ëëتغییراتقیمتهادرماهجاری
در گــروه عمــده «خوراکیهــا،
آشــامیدنیها و دخانیــات» بیشــترین
افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه قبل
مربــوط به گــروه «ســبزیجات» (گوجه
فرنگی ،پیاز ،فلفل دلمهای ،لوبیا سبز،
ســیب زمینی) ،گــروه «گوشــت قرمز و
گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی ،گوشت
گاو یا گوســاله ،گوشت گوســفند) ،گروه
«روغنهــا و چربیهــا» (روغــن نباتــی
جامد ،کره غیرپاستوریزه ،روغن مایع)،
گــروه «میــوه و خشــکبار» (نارنگــی،
مــوز ،انگــور) میباشــد .در گــروه عمده
«کاالهایغیرخوراکیوخدمات»،گروه
«هتــل و رســتوران» (غذاهای آمــاده)،
گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (بخاری

گازی ،انواع شــوینده ،لوازم پالســتیکی
آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را
نسبت به ماه قبل داشتهاند .همچنین
گــروه «حمــل ونقــل» (انــواع اتومبیل
ســواری) نســبت بــه مــاه قبــل کاهش

قیمت داشــته اســت .دامنــه تغییرات
نرخ تورم ساالنه در آبان ماه  ١٣٩٩برای
دهکهــای مختلف هزینــهای از ٢٦,٣
درصد برای دهــک اول تا  ٣٥.٢درصد
برای دهک دهم است.

هر مرغداری موظف اســت بر اســاس میــزان نهادههای دامی با نــرخ ارز  4200تومانی
که دریافت کرده است مرغ تولیدی را به شبکه توزیع تحویل دهد ،اما بازرسیها نشان
میدهد بیشــتر تولیدکنندگان ،مرغ را در بازار رســمی عرضه نمیکنند و آن را با قیمت
باالتر در بازار آزاد میفروشند .چند روز پیش بود که معاونت بازرسی و نظارت سازمان
صمت اســتان تهران از تخلف مرغداران خبر داد .بنابراین گزارش «بیش از  ۹۰درصد
نهادههای دامی در مرغداریهای استان تهران ،برای توزیع در شبکههای رسمی تبدیل
به مرغ نشــده اســت ».در حالیکه بر اســاس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی ،در ماههای
مرداد و شهریور  ۵۲واحد تولیدکننده مرغ بر مبنای میزان نهادههای دامی دریافتی باید
 ۲۳۱۷تن مرغ تحویل شبکه توزیع کشور میدادند ،اما این امر محقق نشده است.
صفحه  8را بخوانید

ساخت بیمارستان ،مدرسه و پمپ بنزین روی
گسلهای تهران ممنوع شد

اخبار

گروهاقتصادی| صندوق بینالمللی پول در هفته
گذشــته گزارشی را منتشــر کرد و در آن با توجه به
پایان سال میالدی  2020اظهار داشت« ،سالی که
مثل هیچ ســال دیگری نبوده اســت ».ارجاع این
نهاد بینالمللی به شیوع کرونا است .االن تقریباً
نزدیک به یکسال است که از شیوع کرونا میگذرد.
در حــال حاضر بیش از  58میلیون نفر در جهان
بــه آن مبتال و نزدیک به یک میلیون و  380هزار
نفــر هم فوت کردهاند .در ایــران؛ آمار مبتالیان از
 800هزار نفر گذشــته و تعــداد فوتیهای آن هم
بیش از  43هزار نفر شده است.
به گفته صنــدوق بینالمللی پــول ،مردم در
سال 2020چیزهایی را به چشم خودشان دیدهاند
کــه بــاور کردنش ســخت بــود :رکــود اقتصــادی،
بیــکاری ،تغییــرات آب و هوایــی ،اتوماســیون
شــغلها ،ارزهــای دیجیتــال و افزایــش نابرابری
و بدهیهــا .اما همه اینها یک طــرف و کرونا یک
طرف دیگر.پاندمی که دولتهای جهان را مجبور
کرد نزدیک به  20هزار میلیارد دالر چه بهصورت
پول و چه بهصورت کمکهای مالی خرج مقابله
با این بیماری و بستههای حمایتی کنند.
واقعیت آن اســت که کرونا یک آسیب جدی
هــم به جــان مردم زده اســت و هم نــان آنها .در
ایران هم دولت روحانی همســو با دیگر کشــورها
اقــدام بــه یک تعطیلــی فراگیر بمــدت دو هفته
در اکثــر شــهرهای کشــور کرده اســت .بر اســاس
ایــن تعطیلی نزدیک به  2میلیــون واحد صنفی
تعطیل میشــوند که بدون شــک دغدغــه نان و
اقتصــاد آنها مــد نظر خــود کارفرمایــان و دولت
اســت (مصاحبه گروه اقتصــادی را با رئیس اتاق
اصناف در صفحه  10بخوانید).
اما در این میان دولت چه اقدامی کرده است
یــا خواهد کرد؟ این ســؤال را محمــد نهاوندیان،
معــاون اقتصــادی رئیسجمهوری پاســخ داده
اســت .بــه اعتقــاد نهاوندیان دولــت  ۱۴تصمیم
ســتاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون
درآمد ثابت و کسبوکارها که با محدودیتهای
اخیر ،درآمدشــان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت،
گرفتهاست.
محمــد نهاوندیــان در حاشــیه جلســه ســتاد
اقتصادی دولت افزود :دو مورد از این  ۱۴تصمیم
ناظر به خانوادههایی اســت که درآمدشان تحت
تأثیــر قرار خواهد گرفت ،همچنیــن  ۹مورد برای
عمــوم کســبو کارهــا و ســه مــورد برای کســبو
کارهایی است که بهطور شدید آسیب میبینند.
به گفته وی ،خانوادههایی که بر اساس منطق

این تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت
قرمز برای گروههای دو ،سه و چهار و در شهرهای
نارنجــی بــرای کســبوکارهای گــروه ســه و چهار
روبهرو میشوند ،خانوارهایی محسوب میشوند
که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه میبینند.
نهاوندیان توضیحداد :این خانوارها شناسایی
شــدهاند که جمعیت  ۳۰میلیون نفر از مجموع
جامعه را شامل میشوند.
به گفته این مقام مسئول ،دو اقدامی که برای
این خانوادهها پیشبینی شده یکی ،پرداخت یک
میلیون تومان تسهیالت به جامعه  ۳۰میلیونی
یاد شده است که کارمزد آن را دولت تقبل خواهد
کرد و اقســاط آن ،بدون نیاز به پرداخت از ســوی
خانوارها از محل حســاب یارانه و یارانه معیشتی
افراد برداشت خواهد شد.
وی اضافهکــرد :اقــدام دوم ،از آذرماه تا پایان
امســال ماهانــه به هــر یــک از اعضــای خانوارها
معــادل  ۱۰۰هــزار تومــان به سرپرســت خانوارها
پرداخــت میشــود تــا جبــران بخشــی از کاهش
درآمدهایشانباشد.
معاون اقتصادی رئیسجمهــوری در ارتباط
بــا کســبو کارهــا نیز افــزود :بــرای همه کســبو
کارها مقرر شــد عملیات اجرایــی وصول مالیات
مستقیم تا بهمنماه متوقف شود و برای صدور یا
تجدید پروانههای کسبو کار واحدهای اقتصادی
اشخاص حقیقی ،نیازی به اخذ گواهی پرداخت
مالیاتینخواهندداشت.
وی گفــت :اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
که هر ســه ماه یک بار باید تسلیم شود ،مقرر شد
بمــدت یــک ماه برای ســه ماهــه ســوم و چهارم
امسال تمدید شود.
نهاوندیان افزود :درخصوص جرایم پرداخت
نشده بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن
در نظر گرفته شده بود ،مقرر شد بخشودگی آن به
شرط پرداخت همه آن تداوم یابد.
وی بیانداشت :مهلت قانونی برای اعتراض
بــه مالیاتهای ابالغی نیز بمــدت یکماه و نیم
تمدید خواهد شد.
معــاون اقتصــادی رئیسجمهــوری اظهــار
داشــت :درخصــوص مهلت تســلیم اظهارنامه
مالیات عملکرد اشخاص حقوقی ،اگر این مهلت
برای آذر و دیماه باشد ،تا پایان بهمنماه تمدید
میشود ،همچنین صورتهای مالی حسابرسی
شدهشان تا پایان بهمنماه تمدید میشود.
وی گفــت :همــه مجوزهایــی کــه الزم بــوده
دســتگاهها صادر کنند ،اگر مهلت این مجوزها تا

عمر مفید مواد اولیه هیدروکربوری و فرصتی که برای توســعه و صادرات آســان
آن بویژه در خصوص نفت خام وجود دارد ،شــاید از  20ســال تجاوز نکند .جهان
در حرکــت بــه ســمت اســتفاده از ســوختهای پــاک و تجدیدپذیــر اســت و این
موضوع نشــان میدهد که ایــران نیز برای تولید و صــادرات نفت فرصت اندکی
دارد .تا سال  2040میالدی سبد انرژیهای پرطرفدار جهان تغییر میکند و ایران
بهعنــوان یکــی از بزرگترین دارنــدگان ذخایر هیدروکربوری باید برای اســتفاده از
فرصت موجود دســت بجنباند .واقعیت برخالف تصور منســوخ برخی است که
ادعا میکنند نفت سرمایه بین نسلی است و باید برای نسلهای بعدی محفوظ
بمانــد .آنچه برای نســلهای بعــدی از نفت میتواند بهعنوان یک ســرمایه بین
نسلی باقی بماند ،سرمایه گذاریهایی است که با منابع حاصل از صادرات نفت
و فرآوردهها و محصوالت جانبی آن انجام میشود.
صفحه  9را بخوانید

گزارش

 14تصمیم برای کسب و کارها
و خانوارهای بدون درآمد ثابت

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

شــورای عالــی شهرســازی بــا تصویب نقشــه دقیق محــدوده گســلهای تهران و
 ۵کالنشهر یا مرکز استان دیگر ،ساخت ساختمانهای مهم و حیاتی در محدوده
این گسلها را ممنوع کرد.
مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی پیرامون تهیه و تدقیق نقشه گسلهای
زلزله در محدوده شهر و حاشیه  ۳۰کیلومتری آن و تعیین حریم آنها ،شهرهای
تهــران کــرج ،تبریــز ،مشــهد ،زنجــان و کرمــان را مورد بررســی قــرار داد و ضمن
تصویــب نقشــههای مربوطه مقرر کرد احداث ســاختمانهای بــا درجه اهمیت
بسیار باال روی پهنهها و حریم گسلها ممنوع است.
همچنیــن احــداث مــدارس ،پمپهــای بنزیــن و پمپهــای گاز ( )CNGو
ایســتگاههای اصلــی متــرو روی حریــم گســلها ممنوع اســت .از ســویی احداث
ســاختمانهای بلندمرتبه با تعداد طبقات تعریف شده برای هر شهر و بیشتر از
آن روی حریم و پهنههای گسلی ممنوع خواهد بود.
در ایــن راســتا مقاومســازی یا نوســازی بیمارســتانها و مــدارس واقــع در حریم
گسلها ضروری است /.مهر

بورس  21هزار واحد رشد کرد

شاخص بورس با صعود دستهجمعی نمادهای شاخصساز ۲۱ ،هزار واحد رشد
کرد و به یک میلیون و  ۳۶۶هزار و  ۵۳۷واحد رسید.
شاخص کل هم وزن بورس نیز رشد  ۲۳۰۳واحدی را تجربه کرد و به  ۳۸۳هزار
و  ۵۷۸واحد رسید.
نمادهای فملی ،شستا ،کگل ،شپنا ،وامید ،وتجارت و کچاد بیشترین تأثیر مثبت
را بر شاخص بورس داشتند.
کارشناســان میگویند تصمیمات اصالحی ســازمان بورس کــه منجر به افزایش
نقدشــوندگی بــازار شــده ،در کنــار ایجاد برخــی محدودیتها برای نوســانگیری
حقوقیهــا و همچنین فعال شــدن فعالیتهای بازارگردانی از ســوی حقوقیها
منجر به جلب اعتماد دوباره ســرمایهگذاران به بازار و صعودی شــدن بازار شده
است /.مهر

خرید و فروش خودرو سایتی شد

نایــب رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو اظهار کرد :هیچ خرید و فروشــی از
طریق مغازهها و بنگاههای رســمی انجام نمیشــود و فقط از طریق سایتها در
حال انجام است.
اســد کرمــی در مورد بازار خــودرو در اولین روز از محدودیتهــای جدید کرونایی
اظهار داشــت :همه نمایشــگاهها و بنگاههای رســمی به دســتور وزارت بهداشت
تعطیــل هســتند ،اتحادیه ما نیز شــامل این محدودیت میشــود .بنابراین امروز
فروش خودرو فقط از طریق ســایتهای اینترنتی در حال انجام اســت .در مورد
ارز و دالر نیــز وضعیــت مشــابهی وجــود دارد از طریق ســایتها خریــد و فروش
میشوند .وی افزود :بنابراین هیچ خرید و فروشی از طریق مغازهها و بنگاههای
رسمی انجام نمیشود و فقط از طریق سایتها در حال انجام است.
نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران خــودرو با اشــاره به ثابت مانــدن قیمت
خــودرو کرد :با توجــه به ثابت ماندن قیمت دالر ،قیمت خــودرو نیز ثابت مانده
است و هفته گذشته افزایش و کاهش محسوسی نداشته است /.ایلنا

قیمت مرغ تا  ۱۰روز آینده تعدیل میشود

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :قیمت مرغ نیز تا  ۱۰روز آینده تعدیل میشود.
عباس قبادی با بیان اینکه درخواست میکنم مصرفکنندهها نسبت به فراوانی
محصــول اطمینــان داشــته باشــند و فقــط به انــدازه مــورد نیــاز برای تهیــه این
محصــول اقدام کنند ،تصریح کرد :یک هفته تا  ۱۰روز آینده شــرایط قیمتی مرغ
با رسیدن تولیدات جدید به بازار مناسب و مساعد میشود /.سازمان حمایت

