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با هدف توسعه مناسبات تجاری انجام خواهد شد

برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران -اروپا در اواخر آذرماه

گروه اقتصادی :تحوالت مربــوط به انتخابات آمریکا
و شکست کاخ سفید در فشــار حداکثری و تحریم ایران،
امیدواری اروپاییها برای تسهیل مناسبات تجاری با ایران
را افزایش داده ،به طوری که آنها قرار است با هدف جذب
ســرمایهگذاری در بازار ایران ،در کنفرانســی که توسط
اتحادیه اروپا تامین مالی شده گرد هم آیند.سرمایه گذاران
اروپایی قرار است در  ۱۶-۱۴دســامبر ( ۲۴-۲۶آذرماه)،
در صورت لغو تحریمهای اعمال شــده علیه ایران توسط
بایدن ،در کنفرانســی که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی
شــده ،حضور یابند.اکنون پیشبینی میشــود ،براساس
وعدههای جــو بایدن ،رئیس جمهــوری منتخب آمریکا،
واشــنگتن روابط تجاری خود را با کشورهایی که به سبب
سیاستهای یکجانبه گرایانه دونالد ترامپ به حالت تعلیق
درآمده بود ،دوباره از سرگرفته بگیرد.
به گزارش نیویورک تایمز ،انتظار میرود پس از رسمیت
یافتن پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
او همانگونــه که پیــش از این وعده داده بــود رفتارهای
دولــت قبلی را اصالح کرده و واشــنگتن را به جمع دیگر
شــرکای برجام بازگرداند و در عمــل به این توافق ،برخی
از تحریمهای ضــد ایرانی آمریکا و به صورت کلی رویکرد
تحریم و فشــار در برابر ایران را کنار گذاشته و دیپلماسی
در شرایط برابر و احترام متقابل را در پیش گیرد.به گزارش
مردم ساالری مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری
سازمان توسعه تجارت گفت :همایش بزرگ تجاری ایران-
اروپا با هدف ایجاد بســتر الزم برای همکاریهای تجاری،
علمــی و فــنآوری در جهت افزایش صــادرات غیرنفتی
ایران ،در اواخر آذرماه ســال جاری به صورت وبینار برگزار
میشود.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ،میرهادی
سیدی ،اظهار داشت :با همکاری مرکز بینالمللی ()ITC
و حمایت اتحادیه اروپا ،همایش بزرگ تجاری ایران-اروپا
( )Iran-Europe Business Forumبــا هدف ایجاد
بستر الزم برای همکاریهای تجاری ،علمی و فنآوری در
جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران ،در روزهای ۲۵ ،۲۴
و  ۲۶آذرماه سال جاری صورت وبیناری برگزار میشود.
وی افــزود :در ایــن همایــش که با کمک موسســه
آمبروزیتی ایتالیا برگزار خواهد شــد ،شــرکتهای ایرانی
و اروپایی حضور داشــته و نشســتهای تجاری دوجانبه
برگزار خواهند کرد .وی خاطر نشــان کرد :این همایش و
نشســتهای  B to Bمربوط به آن ،در راستای استراتژی

ملی صادرات جمهوری اسالمی ایران در جهت کمک به
شــرکتهای ایرانی برای ورود به بازار اروپا و ایجاد امکان
برای تعامل اقتصادی و تجاری آنها با شــرکتهای اروپایی
صورت میگیرد.مشــاور امور بین الملــل و توافقنامههای
تجاری ســازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد :شرکتها
بــرای برگــزاری نشســتهای  B to Bخود در ســایت
اینترنتی اختصاصی این نشست بیش از  ۲۰روز (از ۱۱آذر
تا اول دیماه) فرصت خواهند داشت تا نسبت به هماهنگی
و برگزاری این نشستها با شرکای تجاری خود اقدام کنند.
همچنین در ســایت اختصاصی این نشســت ،جستجوی
شرکتهای موجود و ارسال تقاضا برای برگزاری نشستها
از  ۱۱آذر ماه (اول دسامبر) امکانپذیر خواهد شد.
ســیدی با اشاره به اینکه نشست هماندیشی تجاری در
فضای آنالین اختصاصی (پلتفرم) مربوط به این نشســت
برگزار خواهد شــد ،گفت :رویداد اصلی ســه روزه شامل
نشســتهای تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با روابط
اقتصادی و تجاری ایران و اروپا و همچنین نشســتهای
اختصاصــی درخصــوص اســتراتژی ملی صــادرات در
زمینههــای بخشهــای صنعتی(قطعــات خودرو-اقالم
پتروشیمی) ،بخشهای کشاورزی (گیاهان دارویی ،میوه و

سبزی) ،بخشهای خدماتی گردشگری وخدمات( )ICT
خواهد بود.وی اظهار داشــت :عــاوه بر این ،فعالیتهای
متنوعی به منظور بهرهبرداری حداکثری شرکتکنندگان
طراحی شده که از دو هفته پیش از رویداد اصلی آغاز شده
و تــا یک هفته پس از رویداد اصلی در جریان خواهد بود.
مشــاور امور بین الملل و توافقنامههای تجاری افزود :این
برنامهها شامل برگزاری دورههای آموزشی در جهت ارتقای
ظرفیت شــرکتهای ایرانی ،تشخیص و بهبود مهارتهای
مدیریتی آنها مرتبط با فرآیندهای تجارت جهانی و ایجاد
ارتبــاط تجاری با شــرکتهای طرف اروپایی و تنظیم
مالقاتهای دوجانبه از طریق جســتجوی شــرکتهای
حاضر در رویداد و پیشــنهاد برگزاری نشستها در پلتفرم
اختصاصی نشست است.
ســیدی با تاکید بر منحصر به فرد بــودن این رویداد
بــرای مجموعــه کســب و کارهــای ایرانــی و اروپایی،
گفت :این نشســت امــکان تبادل ایدههــا و تخصصها و
شناســایی و برقراری ارتباط با شــرکای تجاری بالقوه را
به شــرکتهای ایرانی و اروپایی میدهد همچنین احیای
گفتگوهــا و ایجاد زمینــه اعتماد متقابل بین شــرکتها
میتوانــد به بازســازی روابط تجاری ایــران و اروپا منجر

نرخ بیکاری واقعی بهار امسال  ۲۴درصد و  ۲.۵برابر آمار رسمی
مرکز پژوهشهــای مجلس اعالم کرد :نرخ بیکاری
واقعی بهار امســال تحت تاثیر شیوع کرونا برابر با ۲۴
درصــد و  ۲.۵برابر نرخ بیکاری اعالمی مرکز آمار ایران
است.دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخصهای بازار کار در
فصل بهار  »۱۳۹۹به بررســی وضعیت بازار کار ایران
در بهار  ۱۳۹۹پرداخت.این گزارش نشاندهنده کاهش
 ۱.۱درصدی نرخ بیکاری در بهار امســال نســبت به
بهار  ۱۳۹۸اســت؛ اما با توجه بــه اینکه در این فصل،
جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشــته است،
لذا کاهش نرخ بیکاری بهدلیل کاهش نرخ مشــارکت
بوده است و بهبود این شاخص نمیتواند بهبود وضعیت
بازار کار را نشــان دهد.درواقع در چنین شرایطی نرخ
بیکاری شــاخصی کام ً
ال گمراهکننده برای تحلیل آثار
شــیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.نتایج بررسیها
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد از
آنجایی که در ایران شــاغلین مزد و حقوقبگیر درصد
کمی از کل شــاغلین را تشــکیل میدهنــد و عمده
شــاغلین بهصورت کارکن مســتقل فعالیت میکنند،
تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز بهجای آنکه
به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل ،تبلت و لوازم
جانبی ،شــرط اینکه در آینده موبایل ارزان شود این است
کــه همزمان با روند کاهش قیمــت دالر ،تخصیص ارز از
سوی بانک مرکزی افزایش یابد ،فرآیند ثبت سفارش هم
تسریع و محدودیت سقف و سابقه شرکتهای واردکننده
هم برداشته شود.امیر اسحاقی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره
به وضعیت فعلی بازار موبایل ،اظهار کرد :با توجه به اینکه
تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده ،بازار دچار رکود یا تعادل
نسبی شــده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریبا متناسب
است .ما در بازار موبایل شاهد آرامشیم اما در بازار تبلت با
توجــه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموم بیش از ۸۰
درصد از تبلت مورد نیاز کشــور به صورت غیررسمی و از
طریق قاچاق وارد میشــود و طرح رجیستری هم برایش
اجباری نیســت ،وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده
اســت.وی با بیان اینکه نوســان قیمت دالر و نرخ ارز در
قیمت بسیاری از کاالها ،خصوصا کاالهای حوزه تکنولوژی
بازار انرژی

در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد ،در افزایش
جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشــارکت نمایان شده
است .نتایج محاسبات نشان میدهد در صورتی که افراد
شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان
در بازار کار باقی میماندند ،نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹
بهجای  ۹.۸درصد اعالم شــده توسط مرکز آمار ایران
به  ۲۴درصد میرســید.بر اساس این گزارش در حال
حاضر دولت دو سیاســت پرداخت تسهیالت بانکی و
بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از
بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی درخصــوص عملکرد دو
سیاســت مذکور نشان میدهد که از سیاست پرداخت
بیمه بیکاری به نســبت پرداخت تسهیالت ،استقبال
بیشتری شده است ،چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ
مکانیسمهای تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای
بنگاههای اقتصادی ،سیاست پرداخت بیمه بیکاری را
در مقابل سیاســت پرداخت تسهیالت قرار داده است
و بهجای اینکه این دو سیاســت مکمل یکدیگر باشند
جانشین هم شدهاند.

بر اساس تصمیم ســتاد تنظیم بازار برای ترخیص
درصدی از تمام کاالهای اساســی در صف تخصیص و
تامین ارز بانکی ،نیاز به صدور نامه از ســوی بانکهای
عامل نیست.بهگزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
در ســتاد تنظیم بازار مصوب شــد که برای ترخیص
قطعی کاالهای اساسی ،اخذ و ارائه کد رهگیری بانک
(اعالمیه تامین ارز) الزامی است.
همچنین گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف شد
نســبت به تمام مواد اولیه ،اجزا و قطعات و ملزومات
مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه،
اقدام به ترخیص درصدی از کاالها تا سقف  ۹۰درصد
بدون کــد رهگیری بانک کند.عالوه براین ســتاد یاد
شده مصوب کرد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی
الزم برای ترخیص درصدی کاالهای اشاره شده مانند
مجوزهای ســازمان ملی اســتاندارد ،بهداشت و جهاد
کشــاورزی قبل از خروج کاال تا ســقف اعالم شده در
بستر سامانه الزامی است و تعیین شد که برای ترخیص
درصدی کاالهای اشــاره شــده ،نیاز به صدور نامه از
ســوی بانکهای عامل نیست.ســتاد مقرر ساخت که
ترخیص کاالهای موضوع مصوبه  ۱۷۸ستاد اقتصادی

شرط ارزان شدن موبایل چیست؟
حاصل از صادرات محاســبه میشود که صادرکنندگان در
سامانه نیما عرضه میکنند ،ما شاهد نوسان آن چنانی در
قیمتهای این سامانه نبودهایم .قاعدتا اثر ثباتی که در بازار
ارز اتفاق افتاده و کاهشــی که شــاهد بودیم ،باید در بازار
یک ماه تا یک ماه نیم آینده خود را نشــان دهد.اسحاقی
در ادامه با بیان اینکه پیشبینی میشود با افزایش تقاضا،
بازار به تعادل برســد ،گفت :شــرط اینکه در آینده شامل
ارزانی موبایل باشیم ،این است که همزمان با روند کاهش
دالر ،تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند،
فرآیند ثبت ســفارش هم تسریع و مشــکل و محدودیت
سقف و سابقه شــرکتهای واردکننده هم برداشته شود،

صعود هفتگی نفت به امید واکسن کرونا

معامالت نفت تحت تاثیر آزمایشــهای موفقیت آمیز واکســن کووید ،۱۹
روز جمعه در قیمت باالتری بســته شــدند و برای ســومین هفته متوالی به
رشد هفتگی دست یافتند.بهای معامالت آتی نفت برنت  ۷۶سنت معادل ۱.۷
افزایش یافت و در  ۴۴دالر و  ۹۶سنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامالت
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژانویه  ۵۲سنت معادل ۱.۲
افزایش یافت و در  ۴۲دالر و  ۴۲سنت در هر بشکه بسته شد .aبهای معامالت
تحویل دسامبر که روز جمعه منقضی شد ۴۱ ،سنت معادل یک درصد افزایش
یافت و در  ۴۲دالر و  ۱۵سنت بسته شد.هر دو شاخص حدود پنج درصد رشد
هفتگی به ثبت رساندند.
چشم انداز ساخت واکســنهای کووید  ۱۹موفق ،بهای معامالت بازارهای
نفت را در هفته گذشــته تقویت کرد .شــرکت فایزر روز جمعه اعالم کرد از
رگوالتورهای سالمت آمریکا برای موافقت با استفاده اضطراری از این واکسن
درخواســت خواهد کرد .تقاضا برای اجازه استفاده از این واکسن ،گام مهمی
در فراهم کردن ایمنی در برابر ویروس کرونای جدید اســت.بیورنار تونهاگن،
مدیر بازارهای نفت شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی در این باره گفت :با وجود
این حقیقت که مدتی طول خواهد کشــید تا واکسن در سطح جهانی توزیع
و اســتفاده شــود و در طول این مدت تقاضا برای نفت ضعیف خواهد ماند اما
بیتکوین حدود  ۱۱۰۰دالر دیگر تا شکستن رکورد تاریخی
خود فاصله دارد.به گزارش سی ان بی سی ،ورود تقاضای جدید
به بازار و تشکیل صفوف خرید باعث از سرگیری روند صعودی
قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی شد .برای نخستین بار
در ســه سال اخیر ارزش بیت کوین از  ۱۸هزار دالر عبور کرده
است و انتظار می رود این روند صعودی ادامه دار باشد.بیتکوین
امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال
حدود  ۱.۵برابر افزایش یافته است.
معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هســتند که شرایط با
سال  ۲۰۱۷متفاوت اســت و این ارز می تواند حتی کانال ۲۰

شــده و روابــط اقتصادی بیــن دو طرف را مســتحکمتر
بســازد و در عین حال مســیر را برای روابــط تجاری و
سرمایهگذاری گستردهتر هموار کند.وی خاطرنشان کرد:
عالقهمندان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر در
مورد این نشســت به وب سایت رســمی رویداد به آدرس
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کنند و ضمن دانلود و مطالعۀ بروشــور برنامه نشســتها،
فهرســت ســخنرانان ،برای حضور در این رویداد ثبتنام
کنند.آخرین مهلت ثبتنام شــرکتهای ایرانی و اروپایی
تا پایان ۱۶آذرمــاه خواهد بود.بنابر ایــن گزارش،تجارت
خارجی ایران با اروپا در هفت ماه ســال جاری (فروردین
تا مهرماه) بالغ بر  ۱۵میلیــون و  ۹۱۰هزار و  ۸۱۶تن به
ارزش هشــت میلیارد و  ۸۰۷میلیون و  ۸۷۹هزار و ۸۴۱
دالر بوده اســت.حجم صادرات ایران به اروپا در بازه زمانی
هفت ماهه ســال جاری بالغ بر پنج میلیون و  ۶۰۵هزار و
 ۸۹۱تن بوده که ارزش آن برابر با  ۲میلیارد و  ۶۶میلیون
و  ۸۴۰هزار و  ۵۳۸دالر بوده اســت.در میان کشــورهای
اروپایی اصلیترین مقاصد صادراتی ،ترکیه با یک میلیارد
و  ۴۸۹میلیــون و  ۳۷۲هــزار و  ۴۰۸دالر بوده و پس از
آن کشورهای روســیه ،آلمان و ایتالیا قرار دارند .کمترین
میزان صادرات نیز مربوط به اســکاتلند با  ۱۳هزار و ۹۵۲
دالر بوده است .ایران به  ۳۷کشور اروپایی از جمله اتریش،
آلمان ،بوســنی و هرزگوین ،بلژیک ،ســوئیس ،دانمارک،
فرانسه ،اسپانیا ،انگلستان ،ایتالیا ،هلند ،سوئد ،اسلواکی و
نروژ صادرات داشــته است.در بازه زمانی هفت ماهه از ۴۴
کشــور اروپایی واردات انجام شده است که حجم آن بالغ
بر  ۱۰میلیــون و  ۳۰۴هزار و  ۹۲۵تــن کاال به ارزش ۶
میلیارد و  ۷۴۱میلیون و  ۳۹هزار و  ۳۰۳دالر بوده اســت.
بیشــترین واردات از ترکیه با  ۲میلیارد و  ۲۳۴میلیون و
 ۶۷۰هزار و  ۶۴۰دالر بوده و بعد از آن کشــورهای آلمان،
روسیه و انگلستان قرار دارند.ایران در مجموع از  ۴۴کشور
اروپایی نظیر انگلســتان ،فرانســه ،آلمــان ،ایتالیا ،چک،
سوئیس ،ســوئد ،اتریش ،بلژیک ،دانمارک ،اسپانیا ،ایرلند،
کرواسی ،هلند ،پرتقال ،لهستان ،اوکراین و روسیه واردات
انجام داده است.ارزش کل تجارت خارجی کشور در هفت
ماهه امسال به  ۳۸میلیارد و  ۲۷۸میلیون دالر رسید .وزن
کل کاالهای مبادله شده در این مدت  ۸۵میلیون تن بود
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۷.۵درصد کاهش را
نشان میدهد.

نیازی به نامه بانکها برای ترخیص درصدی کاالی اساسی نیست

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پاسخ داد

که سریع به فروش میرسند ،بسیار مولفه حساسی است،
افزود :این نوســانات قاعدتا در چرخــهای بین دو هفته تا
یک ماه بعد از تغییرات ارز ،در ســطح کالن عمدهفروشی
و بازار روز که کاالها بهروز جابهجا شــود ،اثر میگذارد .اما
در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبت ســفارش،
تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرآیند حداقل  ۶۰روزه
و حداکثر  ۱۰۰روزه شــده ،قطعا تخصیص ارز کاالیی که
االن در بازار وجود دارد ،در ماههای گذشته صورت گفته و
خریدش با نرخهای قبلی است.دبیر انجمن وارد کنندگان
موبایــل ،تبلت و لوازم جانبی ادامــه داد :از آنجایی که در
حوزه موبایل ،قیمت تمامشــده بر اســاس نرخ ارز نیمایی

اخبار مثبت روزانه از پیشــرفت ساخت واکسن منتشر می شوند.عامل دیگری
که فضای مثبتــی در بازارهای نفت ایجاد کرده اســت ،انتظارات برای تداوم
محدودیت عرضه فعلی اوپک پالس و به تاخیر افتادن برنامه افزایش تولید این
گروه اســت.به گزارش ایسنا،وزیران نفت گروه اوپک پالس روزهای  ۱۰و ۱۱
آذر درباره گزینه تاخیر ســه ماهه افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در
روز تصمیم می گیرند .قرار بود این افزایش از ژانویه ســال  ۲۰۲۱اجرا شود.با
این حال گروه نماینده تولیدکنندگان نفت روسیه اعالم کرده است شرکتهای
نفتی قصد دارند امســال بــا وجود توافق ،نفت بیشــتری تولید کنند زیرا در
مدیریت تولید میادین جدیــد محدودیت دارند.همچنین پس از این که میچ
مک کانل ،رهبر اکثریت جمهوریخواه ســنای آمریکا با ازســرگیری مذاکرات
مربوط به بســته کمک مالی کرونایی کمک کرد ،قیمتهای نفت پشــتیبانی
شدند .با این حال نگرانی نسبت به مازاد عرضه در پی افزایش تولید نفت لیبی
به  ۱.۲۵میلیون بشــکه در روز و رشد موارد ابتال به ویروس کرونا ،روند صعود
قیمتها را محدود کرد.بر اســاس گزارش رویترز ،در این بین شــرکت خدمات
انرژی بیکرهیوز اعالم کرد شــرکتهای آمریکایی هفته گذشته برای نخستین
بار در  ۱۰هفته اخیر شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز را کاهش دادند .شمار
دکلهای حفاری نفت و گاز که معیاری برای ســنجش تولید آتی اســت ،با دو

دولــت در صورت تغییر رویــه ،از بانکی به واردات در
مقابــل صادرات یا ارز متقاضــی ،نیاز به ویرایش ثبت
سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کاال با
رعایت ســایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش
اولیه قابل ترخیص اســت.به گزارش ایرنا ،پیش از این
مصوب شــده بود که گمرک جمهوری اسالمی ایران
باید تمام کاالهای اساســی ،ضروری و مواد اولیه مورد
نیاز واحدهــای تولیدی که دارای قبــض انبار تا ۱۰
آبانماه دارند با اســتفاده از ارز صادراتی ،ارز متقاضی
و یا ارز تامین شــده توسط بانک مرکزی بدون الزام به
کد رهگیری ترخیص کند.این تصمیم به منظور تسریع
در ترخیص کاالهای موجود در گمرکات و با توجه به
شرایط حاکم بر کشور اتخاذ و مقرر شد تعرفه کاالهای
مشــمول توســط وزارت صمت به گمرک جمهوری
اســامی ایران اعالم شود.بر این اساس گمرک مکلف
شــد برای تمام کاالهای اساسی که در صف تخصیص
یا تامین ارز هســتند و نیاز به تامین ارز دارند به دلیل
فســاد پذیری کاالها با تشــخیص و تایید وزارتخانه
مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کاالها تا سقف ۹۰
درصد کند.
یعنی دولت و مشــخصا بانک مرکــزی و وزارت صمت ،از
حاال میزان ارز مورد نیاز برای ســه ماه آینده را تخصیص
دهند و این فرآیند را تسریع کنند.وی خاطرنشان کرد :اگر
این اتفاق بیفتد ،قاعدتا در آن زمان نســبت تعادلی ادامه
خواهد داشــت و شاهد بهبود قیمتها هم خواهیم بود .اما
اگر فرآیند تخصیص ارز به همین کندی که در حال حاضر
پیش میرود باشد ،خیلی نباید انتظار تغییرات آن چنانی
داشته باشــیم.دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه
تولید بیان کرد :قصد داریم از تولیدکنندگان داخلی موبایل
و تبلت کمک بگیریم و فرآیند را برای آنها تســهیل کنیم.
اگر سایر حوزههای زنجیره توزیع ،از جمله اقساطی کردن
کاال و خصوصا اپراتورها هــم بتوانند در این زمینه کمک
کنند ،قاعدتا میتوان دستگاههای ارتباطی از جمله تبلت
و موبایل را با قیمتهای مناسبتری به سطح گستردهتری
از جامعه رساند.

حلقه کاهش ،به  ۳۱۰حلقه رسید .دکلهای حفاری نفت به تنهایی پنج حلقه
کاهش داشــتند و به  ۲۳۱حلقه رسیدند .موسسه اعتبارسنجی فیچ ریتینگز
پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در پی اخبار امیدوارکننده از ســاخت واکسن
ویروس کرونای جدید در ســال آینده بهبود پیدا می کند.فیچ در جدیدترین
گزارش «اســتراتژی کاالهای جهانی» به احتمال قوی تایید اضطراری واکسن
کووید  ۱۹به عنوان عامل مهم در احیای تقاضای جهانی برای نفت اشاره کرد.
فیچ همچنین به برنامه اوپک پالس برای تمدید محدودیت عرضه در ســطح
فعلی اشــاره کرد .برنامه اولیه این گروه تسهیل محدودیت عرضه  ۷.۷میلیون
بشــکه در روز و افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز از آغاز
ژانویه ســال  ۲۰۲۱بوده اســت .با این حال قیمتها به دلیل موج جدید شیوع
کووید  ۱۹در اروپا و آمریکا پایینتر رفتند و این امر باعث شــکل گیری بحث
درباره تمدید محدودیت عرضه فعلی و حتی کاهش بیشتر تولید اوپک پالس
شــد.تحلیلگران فیچ اظهار کردند :ما دید خوش بینانه به ســال  ۲۰۲۱را بر
مبنای این فرض که یک واکســن موثر در نیمه دوم ســال عرضه می شود و
احیای اقتصاد جهانی گســترده که به بهبود تقاضا برای نفت کمک می کند،
حفظ مــی کنیم .با این حــال قرنطینه در اروپا و برخــی از ایالتهای آمریکا
پتانسیل صعودی قیمتهای نفت را محدود خواهد کرد.فیچ انتظار دارد میانگین
قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میالدی آینده به  ۴۸دالر و در سال ۲۰۲۲
به  ۵۰دالر برســد .برآورد اخیر در مقایسه با پیش بینی قبلی قیمت  ۵۱دالر
نفت برنت در سال  ۲۰۲۱و  ۵۳دالر در سال  ۲۰۲۲نزول پیدا کرده است.

آغاز اجرای نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی
بانک مرکزی در اوایل آبان ماه به شــبکه بانکی ابالغ کرد تا افزایش کارمزد
خدمات بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا کنند که بنابراین ،نرخهای جدید کارمزد
خدمات بانکی از امروز اجرا میشــود .پس از مدتها درخواســت بانکها برای
افزایش کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی از منابع درآمد آنها سرانجام بانک
مرکزی بــا آن موافقت کرد و کارمزدهای جدید از امروز اجرا میشــوند که در
این راستا ،بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور رقابت با
یکدیگر ،حداکثر تا  ۳۰درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور،
مســتمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰
درصد مبالغ مندرج در جداول ابالغی نرخهای کمتری را اعمال کنند.از این پس
کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از
 ۵۰۰بــه  ۶۰۰تومان به ازای هر یک میلیــون تومان افزایش یافت و در صورت
افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل  ۲۴۰تومان به این
مبلغ افزوده خواهد شــد.همچنین ،هزینه اعالم مانده کارت و در صورت حساب
 ۱۰گــردش آخر معادل  ۲۴۰تومان و اعالم مانده کارت از طریق خودپردازها به
قیمت  ۱۲۰تومان است.عالوه بر این ،در حال حاضر کارمزد اعالم  ۱۰گردش آخر
کارت شناسایی ،صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری
قبوض به ترتیب  ۲۴۰۰ ،۶۰۰۰ ،۱۵۰و  ۱۲۰تومان است.از روزگذشته مشتریان
بانکهــا به ازای صدور دســته چک برای هر برگ معــادل  ۲۰۰تومان کارمزد
پرداخت میکنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاســبه شــده و پیش از
این ،کارمزد صدور دســته چک  ۱۲۰تومان بوده است.به گزارش ایسنا،از سوی
دیگر ،ارائه صورت حســاب سال جاری هر صفحه  ۶۰۰و برای سالهای گذشته
به ترتیب  ۶۰۰و  ۷۲۰تومان هزینه دارد که این ارقام پیش از این ۵۰۰ ،و ۶۰۰
تومان بودهاند.طبق این گــزارش ،از روز اول آذر ماه باید برای صدور رمز جدید
کارت بانکی در شــعبه  ۱۰۰۰تومان پرداخت کــرد و نکته حائز اهمیت در این
زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات
الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابالغ نکرده بود اما حاال طبق مصوبهای که از
دیروز اجرا میشود ،کارمزد انتقال وجه بینبانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با
کف  ۲۰۰تومان و تا سقف  ۲هزار و  ۵۰۰تومان است .همچنین ،کارمزد انتقال
وجه بینبانکی ســاتنا نیز  ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا ســقف  ۲هزار و ۵۰۰
تومان تعیین شده است.براین اساس ،پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است
که به بانکها اجازه میدهد تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان خود را به صورت
الکترونیکی انجام دهند.

نحوه فعالیت بانکها و صرافیها از روز اول آذر

در پی آغاز تعطیالت دو هفتهای از روز شنبه هفته جاری ،الزم است بدانید که
بانکها و صرافیهای سراسر کشور تعطیل نمیشوند و همچنان به فعالیت خود
ادامه میدهند.با تعطیلی دو هفتهای در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،فعالیتهای مردم ،صنوف،
فعاالن اقتصادی و ،...متوقف یا محدود شده است که در این بین بررسی فعالیت
بانکها به عنوان مکانی حائز اهمیــت برای مردم در زمینه امور اقتصادی آنها
در این روزها نشــان میدهد که هم بانکهای دولتی و هم بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی باز و فعال هســتند.اما بانکها در شهرهای با هشدار قرمز به
صورت نوبتی با حداکثر  ۵۰درصد از کارکنان خود و در شــهرهایی با هشــدار
نارنجی به تعداد دو ســوم کارکنان خود فعالیت میکنند .همچنین ،در ســایر
شهرها نیز با حضور  ۱۰۰درصدی کارکنان به ارائه خدمات بانکی اقدام میکنند.
در این بین ساعت کاری بانکها نیز تغییری نکرده است و مشتریان میتوانند در
روزهای هفته از ساعت  ۸تا  ۱۴و در پنجشنبهها تا ساعت  ۱۲:۳۰از خدمات
بانکی حضوری اســتفاده کنند.همچنین ،فعالیت صرافیها تعطیل نشده است و
صرافیهای سراسر کشــور با  ۵۰درصد از کارکنان خود به فعالیت خود در این
روزها ادامه میدهند.

فراخوان بیمه مرکزی برای خرید الحاقیه بیمه بدنه
بــا توجه به افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر ،دارندگان بیمه بدنه برای
دریافت خســارت کامل و عدم اعمال ماده ۱۰باید نسبت به ترمیم سرمایه بیمه
نامه بدنه خود اقدام کنند.به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
بیمه مرکزی  ،عباس خسروجردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی
با اعالم این مطلب گفت :در شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل در ایران هنگامی
که قیمت خودرو در زمان حادثه بیشــتر از مبلغ بیمه شده مندرج در بیمه نامه
باشد ،شرکت بیمه خسارت را با اعمال قاعده نسبی سرمایه محاسبه می کند به
این معنا که بخشی از خســارت را حتی اگر جزئی هم باشد پرداخت نمی کند
و به عهده بیمه گذار اســت.وی افزود :بیمه گذاران باید با توجه به نوسان قیمت
به خصوص در ماههای اخیر نسبت به ترمیم سرمایه بیمه نامه خود اقدام کنند.
همچنین توصیه می شود ،بیمه گذاران پوشش اضافی نوسان قیمت در سه الیه
 ۵۰، ۲۵و ۱۰۰درصد را با یک حق بیمه اضافی که درصدی از حق بیمه اســت
را خریداری کنند که اگر مبلغ خودرو افزایش پیدا کرد خسارت را کامل دریافت
کنند.خسروجردی در پایان خاطرنشان کرد :شرکتهای بیمه برای صدور الحاقیه
افزایش قیمت خودرو براساس رویه فنی شرکت خود عمل می کنند.
خودرو

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت:

توانمندی قطعهسازی کروز در زمینه کیفیت
رئیس مرکز ســاخت داخل ،صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت،
معدن و تجارت از ســایت شماره دو شــرکت کروز ،فعالیتها و خطوط تولید و
مراکز طراحی و تولید دســتگاههای صنعتی این بنگاه اقتصادی بازدید به عمل
آورد.به گزارش مردم ســاالری آنالین،در این بازدید کــه با توضیحات مدیران
بخشهــای متفاوت همراه بود ،هادوی با نحوه فعالیتها و مدیریت بهره وری و
نظارت بر کیفیت در این شرکت آشنا شد.سید محمد مهدی هادویرئیس مرکز
ساخت داخل ،صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به افزایش
عمق ساخت داخل به عنوان یکی از بحثهای جدی در کشور گفت :هرچه تولید
داخل را افزایش دهیم ،اشتغالزایی ،اعتماد به نفس و موارد مربوط به رشد و رونق
اقتصادی بسیار پررنگ تر می شــود.هادوی اظهار کرد :مجموعه کروز عملکرد
باالیی در تولید داخل داشــته است و حتی ماشین آالتهایتک که نیاز به خرید
خارجی دارد ،در کروز ساخته می شود و این نشان دهنده اعتقاد و باور مجموعه
به ساخت داخل است.وی ادامه داد :از طرف دیگر مدیریت صحیح ،نیروی انسانی
توانمند و تحقق خودکفایی برای تامین قطعات خودرو که یکی از صنایع پیشرفته
و تحول آفرین کشور است ،نشان می دهد شرکت کروز می تواند این صنعت را
حمایت و پشتیبانی کند.هادوی در خصوص برنامههای وزارت صمت برای برون
رفت از مشکالت قطعه سازان تصریح کرد :مجری قانون تصویب شده ی «حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی» که بسیاری از
آیین نامههای آن به قطعه سازی باز می گردد ،وزارت صمت است و ضمن تاکید
بــه حمایت از تولید داخل ،یکی از مهمترین آن ها تعیین عمق ســاخت داخل
کاالهای تولیدی کشور است ،یعنی باید بیابیم عمق ساخت داخل محصولی به
نام خودرو به چه میزان اســت.وی افزود :همه ی این ها به قطعه ســازی بازمی
گــردد که چه میزان از قطعات مربــوط به خودرو به عنوان محصولی پیچیده با
چه ارزش افزوده ای ساخت داخل شده است.رئیس مرکز ساخت داخل ،صنایع
ماشین ســازی و تجهیزات وزارت صمت گفت :قطعه سازی یک صنعت پیشرو
است ،چرا که با راه افتادن چرخ قطعه سازی می توان قطعات پیشرفته با قیمت
مناسب و کیفیت باال تولید کرد.هادوی با اشاره به اینکه در مقایسه فعالیت کروز
نسبت به سال گذشته با وجود مشکالتی از جمله کرونا ،نه تنها توقفی در تولید
پیش نیامده بلکه رشــد و پیشرفت هم اتفاق افتاده است ،گفت :به گونه ای که
امسال حدود  2000نفر را جذب کرده است و این نشان می دهد طبق نامگذاری
سال ،جهش تولید در کروز اتفاق افتاده و مایه افتخار کشور است که شرکتهای
توانمندی در زمینه ی کیفیت ،عمق ساخت و کمیت فعالیت می کنند.

بیتکوین در اوج سه ساله
هزار دالری را نیز بشــکند .ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر
بیش از  ۳۳۰میلیارد دالر اســت.جوزف گواگلیردو -کارشناس
امور ارزی در موسســه تروتمان گفت :شــکی نیست که همه
گیری کرونا باعث افزایش اقبــال جهانی به ارزهای دیجیتالی
شده اســت و حاال همه به دنبال راههای انتقال وجه سریع تر
و کم دردســر تر هســتند.بازدهی هفتگی محبــوب ترین ارز
دیجیتالی جهان به  ۱۵.۱۳درصد رسیده است .طی  ۲۴ساعت
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گذشــته بیت کوین با ثبت صعود  ۳.۴۷درصدی به  ۱۸هزار و
 ۶۱۸.۲۷دالر رسید.
باالترین رکورد ثبت شــده ارزش بیت کوین مربوط به روز
هفدهم دسامبر ســال  ۲۰۱۷بوده که در آن این ارز به قیمت
 ۱۹هزار و  ۷۸۳.۰۶دالر رسید اما تنها کمی پس از آن این ارز
با ریزشی شدید حدود یک سوم ارزش خود را از دست داد.البته
افزایش قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین

نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر صعودی بود؛ به
گونهای که اتریوم با  ۷.۹۳درصد افزایش به  ۵۱۳.۵۷دالر ،بیت
کوین کش با  ۴.۹۲درصد صعود به  ۲۵۷.۱۹دالر ،الیت کوین
بــا  ۳.۴۲درصد جهش بــه  ۸۴.۱۱دالر ،مونرو با  ۰.۹۴درصد
افزایش به  ۱۲۲.۳۸دالر ،دش با  ۱.۱۸درصد صعود به ۸۴.۴۸
دالر ،زدکش بــا  ۰.۷۲درصد افزایش به  ۶۳.۴۷دالر و میکر با
 ۱.۰۷درصد پیشروی به  ۵۲۳.۱۶دالر رسید.

