
س�رانجام تصميم ب�ه افزاي�ش توليد رس�يد، 
گذش�ته  هفته ه�اي  ط�ي  ك�ه  موضوع�ي 
تبديل ب�ه يك موضوع چالش�ي مي�ان اعضاي 
اوپ�ك و كش�ورهاي غيراوپك�ي ش�ده ب�ود. 
پس از منفي ش��دن قيمت نفت در س��ال جاري و 
افزاي��ش مازاد عرض��ه در بازارها، اوپك پالس��ي ها 
تصميم گرفتن��د 7/7ميليون بش��كه از توليد خود 
بكاهند و اين كاهش را به صورت مرحله اي اجرا كنند.  
فروردين سال جاري تصميم گرفته شد، كاهش سه 
مرحله اي توليد نفت تثبيت شود، به اين شكل كه 
شركت كنندگان با كاهش 22درصدي توليد خود 
نسبت به ميزان توليد در اكتبر 2018، به سهميه هاي 
جديد خود پايبند بمانند كه اين رقم براي دو ماه مي 

 و ژوئن سال 2020 بود. 
در مرحله دوم كه از جوالي 2020 آغاز مي شد و تا 
پايان سال ميالدي ادامه داش��ت، ميزان كاهش به 
8ميليون بشكه مي رسيد و از ژانويه سال 2021 تا 
آوريل همان س��ال، رقم كاهش توليد به 6 ميليون 
بش��كه در روز مي رس��يد. بر همين اس��اس برخي 
كشورهاي نفتي خواستار افزايش توليد طي توافق 
گذشته داشتند، اما بس��ياري از كشورها با اشاره به 
اينكه ويروس كرونا موجب كاهش مصرف جهاني 
نفت ش��ده، معتقدند فعاًل براي افزايش توليد زود 
است. در اين ميان دو كش��ور عراق و امارات بر اين 
موضع پافش��اري مي كردند؛ عراقي ها براي افزايش 
درآمده��اي نفتي خ��ود و امارات هم ب��راي تنبيه 
كش��ورهايي كه در رعايت س��هميه هاي مشخص 

شده شان كوتاهي كرده اند.
 اماراتي ها خواس��تار اي��ن بودند پي��ش از تمديد 
محدوديت عرضه فعل��ي، همه اعضا ب��ه تعهداتي 

كه داش��ته اند به طور كامل عمل كنند و در مقابل، 
عربستان س��عودي كه مواف��ق ادام��ه محدوديت 
عرضه بود،  خواس��ت هر آنچه ضروري اس��ت براي 
محدودكردن سطح ذخاير و تقويت قيمت هاي نفت 
انجام دهد. شدت درگيري ميان عربستان سعودي 
و امارات متحده عربي ناظران اوپك را متعجب كرده 
اس��ت، زيرا اين دو همواره متح��د نزديك يكديگر 
بوده اند، اما ابوظبي در حال پيگيري سياست نفتي 
مستقل تري بوده و خواهان توليد بيشتر نفت است. 
بي صبري ابوظبي در طول تابس��تان باعث ش��د از 
پايبندي به توافق كاهش توليد تخطي كرده و نفت 

بيشتري توليد كند. 
اين موضوع سعودي ها را عصباني كرد و المزروعي 
براي يك سرزنش علني به رياض احضار شد. اگرچه 
امارات متحده عربي متعاقب اي��ن انتقاد به جبران 
پرداخت، اما ابوظبي معتقد است كه سهميه توليد 
فعلي غيرمنصفانه اس��ت و مايل اس��ت بيشترين 

سرمايه گذاري را روي ظرفيت توليد انجام دهد. 
اين اميرنشين همچنين شاخص قيمت منطقه اي 
جدي��دي را بر مبن��اي گريد نفتي جدي��د موربان 
برنامه ريزي كرده، اما محدوديت عرضه تا حدودي 
مانع طرح مذكور شده است؛ حتي در دو هفته پيش 
اماراتي ها به صورت محرمانه خروج از عضويت اوپك 

را بررسي كرده بودند. 
   پايان اختالفات در جلسه پنج شنبه

به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربي حاضر نشد 
از پيشنهاد عربستان سعودي براي حفظ محدوديت 
عرضه 7/7 ميليون بشكه در روز به مدت سه ماه ديگر 
حمايت كند و اصرار داشت كشورهايي مانند روسيه، 
عراق و نيجريه كه به تعهداتشان براي كاهش توليد به 

طور كامل عمل نكرده اند، مسئول شناخته شوند. 
با اين وجود، اختالفات با يك تصميم به پايان رسيد. 
تحت توافقي كه روز پنج شنبه اعالم شد، گروه اوپك 
پالس توليدش را در ژانويه ۵00 هزار بشكه در روز 
افزايش مي ده��د و پس از آن وزيران ه��ر ماه براي 
بررسي ش��رايط بازار و تغيير احتمالي مفاد پيمان 

محدوديت عرضه ديدار خواهند كرد. 
الكس��اندر نواك، وزير انرژي س��ابق روسيه كه ماه 
گذش��ته به مقام معاون نخس��ت وزير ارتقا يافت، 
اظهار كرد: »تغيي��ر برنامه توليد ماهانه به ش��كل 
افزايش يا كاهش از ۵00 هزار بش��كه در روز فراتر 

نخواهد رفت.«
در بيانيه اوپك هم آمده است: »بر مبناي توافقنامه 
همكاري اوپك و غيراوپ��ك  )DOC(، با توجه به 
بنيان هاي كنوني بازار نفت و چشم انداز سال 2021، 
در اين نشست بر پايبندي به توافق كاهش عرضه در 
12 آوريل 2020 كه در ماه هاي ژوئن و سپتامبر هم 
اصالح شده بود، تأكيد شد تا به تدريج و با توجه به 
شرايط بازار تسهيل كاهش )افزايش توليد( به روزانه 

2ميليون بشكه برسد.« 
بنا بر اعالم وزارت نفت، كشورهاي شركت كننده در 
توافقنامه همكاري نيز تصميم گرفتند در ماه ژانويه 
2021، به صورت داوطلبانه توليد را ۵00 هزار بشكه 
در روز تسهيل كنند و اين رقم را از روزانه 7 ميليون 
و 700هزار بشكه به 7 ميليون و 200 هزار بشكه در 
روز برسانند. افزون بر اين، كشورهاي شركت كننده 
در توافقنامه همكاري مشترك توافق كردند از ماه 
ژانويه نشس��ت وزيران اوپك و غير اوپك را - براي 
ارزيابي ش��رايط بازار و تصميم گيري درباره تعديل 
بيش��تر توليد در ماه بعد از آن - به ص��ورت ماهانه 

برگزار كنند و تس��هيل توليد ماهانه بيشتر از ۵00 
هزار بشكه در روز نباشد. 

   كاهش 1/6 ميليارد بشكه
وزير نفت ايران هم در حاش��يه اين اجالس مجازي 
گفت: »توافق كشورهاي توليدكننده عضو و غيرعضو 
اوپك در آوريل 2020 سبب كاهش يك ميليارد و 
600 ميليون بش��كه اي عرضه نفت در جهان شد و 
با هدف حفظ ثبات نس��بي به وجود آمده در بازار، 
اعضاي ائتالف اوپك پالس مذاكره و تصميم گيري 

مي كنند.« 
بيژن زنگنه با اش��اره به تأثيرگذاري كرونا بر رش��د 
اقتصادي جهان، ادامه داد: »اگرچه تحليل ها حاكي 
از آن است رش��د اقتصادي كه به دنبال شيوع كرونا 
به منفي 4درصد رسيد، در س��ال 2021 به مثبت 
4درصد برسد، اما اينها همه برآوردهاست و بايد ديد 
در واقعيت رشد اقتصادي جهان چه مسيري را طي 

خواهد كرد.«
زنگنه با بيان اينكه تصميم  نهايي در ماه هاي آينده 
و در نشست هاي آينده گرفته مي ش��ود، ادامه داد: 
»هر تصميمي در اين زمين��ه تابع عرضه و تقاضاي 
بازار خواهد بود و به نظر مي رسد اين تصميم كه با 

جلب نظر اعضا گرفته شد، عاقالنه  است.«
زنگنه درباره تأثيرگذاري اين تصميم بر قيمت بازار 
نيز گفت: »بعيد مي دانم تأثي��ر تعيين كننده اي بر 
بازار داشته باش��د، زيرا روزانه ۵00 هزار بشكه رقم 
زيادي نيس��ت، ضمن اينكه تصمي��م كنوني براي 
يك ماه گرفته شده اس��ت و براي ماه هاي بعدي در 

نشست هاي آينده تصميم گيري مي شود.«
   واكنش بازار نفت

در همين حال، نف��ت در معام��الت روز جمعه در 
واكنش به توافق اعضاي اوپك پالس براي افزايش 
تدريجي تولي��د و پايان ابهامات درباره سرنوش��ت 
اتحاد بزرگ ترين توليدكنندگان جهان، به سوي مرز 

۵0دالر پيشروي كرد. 
ويكتور ش��ام، نايب رئيس شركت مش��اوره انرژي 
 اي اچ اس ماركيت اظهار كرد: »بازار از تصميم اوپك 
پالس براي حركت محتاطانه و تدريجي در افزايش 
توليد راضي اس��ت. با توجه به ابهامات��ي كه وجود 
دارد، تصميم اخير معقوالنه به نظر مي رسد.« بهاي 
معامالت نفت برنت يك دالر و چهار س��نت معادل 
1/2درصد افزايش يافت و به 4۹ دالر و 7۵ سنت در 
هر بشكه رسيد. بهاي معامالت نفت وست تگزاس 
اينترمديت امريكا 84 س��نت مع��ادل 1/8 درصد 
افزايش يافت و به 46 دالر و 48 سنت در هر بشكه 

رسيد. 
طبق اظهارات تحليلگران شركت تي دي سكيوريتيز، 
اين توافق همچنان باعث خواهد شد بازار در سه ماهه 
نخست سال آينده در كمبود عرضه بماند. تحليلگران 
گلدمن ساكس هم در يادداشتي نوشتند: »احتماالً 
صعود قيمت هاي نفت در سال 2021 با خروج اوپك 
پالس از توافق كاهش توليد به شكل هماهنگ، روند 
ثابت و پايداري خواهد داش��ت.« عامل ديگري كه 
از قيمت هاي نفت پش��تيباني كرد، احتمال توافق 
سياستگذاران امريكايي روي بسته كمك مالي جديد 
كرونايي براي تقويت اقتصاد آسيب ديده اين كشور 

در آستانه عرضه واكسن بود.
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دردسر اوپك پالس فقط براي 500 هزار بشكه!
اوپك پالس: به جاي كاهش 7/7 ميليون بشكه اي، 7/2ميليون بشكه از توليد خود مي كاهيم

  گزارش  

وحید حاجي پور

 جزئیات جديد
 از ترخیص كاالهاي مانده در گمرك

معاون فن�ي و امور گمركي گم�رك ايران، درخص�وص اظهارنظر 
اخير بان�ك مركزي مبن�ي بر اينكه »ح�ذف كد رهگي�ري بانك 
تأثيري در ترخيص كاالها از گمرك نداش�ت«، اظهار داشت: اين 
مس�ئله را بايد از ابعاد مختلف مورد بررس�ي ق�رار داد و در مورد 
كاالهاي » اساس�ي« و »غيراساس�ي« بايد قائل به تفكيك ش�د. 
به گزارش فارس، مهرداد جمال ارونقي، معاون گمرك در مورد كاالهاي 
اساسي كه با اعتبار صاحب كاال خريداري و به بنادر و گمركات كشور 
رسيده اند مادامي كه بانك مركزي به صورت اعتباري، اعالميه تأمين 
ارز صادر نكند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجيحي اين كاالها 
را تأمين نمايد و به عبارت ساده تر، وضعيت تأمين ارز كاالهاي اساسي 
مشخص نباشد يا تضمين نشود، هيچ صاحب كااليي مبادرت به خروج 
كاالي خود از بندر يا گمرك تا تعيين تكلي��ف اين موضوع نمي كند. 
بنابراين حذف كدرهگيري بانك، هيچ تأثيري بر روند ترخيص قطعي 

كاالهاي اساسي ندارد. 
معاون فني و امور گمركي گمرك ايران ادامه داد: درخصوص كاالهاي 
غيراساس��ي، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه  حذف كد رهگيري 
بانك صرفاً براي كاالهاي داراي قبض انبار 10 آبان 1۳۹۹ و قبل از آن 
بوده است و ترتيبي كه براي حذف كد رهگيري بانك ذكر شده، يكبار 
در تيرماه و يكبار هم در مهرماه س��ال جاري توس��ط ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت و مصوبات سفر معاون اول رئيس جمهور مصوب و ابالغ 
ش��ده بود و با توجه به عدم موافقت بانك مركزي يا شرايط اتخاذ شده 
اجرايي نش��د. ارونقي خاطرنش��ان كرد: آمار و ارقامي كه توسط بانك 
مركزي ارائه شده، نش��ان مي دهد در روند ترخيص كاالها نيز تفاوت 
محسوسي مشاهده نشده اس��ت، اما ضمن بيان اين موضوع كه بعد از 
اجراي مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بيش از 4ميليون تن 
كاالي اساسي و غيراساسي ترخيص ش��ده است، بايد به نكاتي در اين 
زمينه توجه كرد از جمله اينكه از اجراي مصوبات تاكنون يعني ظرف 
اين 2۵روز، مي��زان خروجي كاال بيش از ۵0درصد نس��بت به 2۵روز 
قبل از اجراي مصوبه افزايش داش��ته است. همچنين بانك مركزي در 
آمار خود به خروج كاال از محل مجوزهاي خاص از جمله صدور حكم و 

درصدي توجه نداشته است. 
تعداد اظهارنامه هاي اظهارشده به گمرك نيز قريب به 6۵درصد افزايش 
داشته كه اين كاالها در حين انجام تشريفات گمركي بوده و به زودي 
مراحل ترخيص اين اقالم صورت خواهد پذيرفت. انتظار از بانك مركزي 
اين اس��ت كه نس��بت به ارائه آمار زمانبندي صف تخصيص و تأمين 
كاالهاي داراي ثبت س��فارش نيز اقدام و شفاف سازي نمايد و فرآيند 
قرارگرفتن در صف تخصيص تا صدور كدرهگيري بانك براي كاالها چه 

مدت زماني را براي خود اختصاص مي دهد؟

واردات 120 هزار تن روغن خام 
معاون وزير صنعت مع�دن و تجارت ب�ا تأكيد بر اينكه مش�كلي 
در تأمين مواداولي�ه كارخانجات روغن وجود ن�دارد، گفت: هفته 
گذش�ته 120هزار ت�ن مواداوليه خام روغن به كش�ور وارد ش�د. 
عباس قبادي در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت تنظيم بازار 
روغن خوراكي گفت: در تأمين روغن مايع مصرفي خانوار مشكلي وجود 

ندارد و اين نوع روغن به اندازه كافي در سطح عرضه موجود است. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد روغن جامد مصرفي 
خانوار هنوز مشكالتي وجود دارد كه با تالش هاي صورت گرفته براي 

تأمين اين كاالي مصرفي اميدواريم هر چه زودتر مسائل رفع شود. 
وي با اشاره به مشكالتي كه در زمينه حمل و نقل روغن خام وجود دارد، 
بيان داشت: مشكلي در تأمين مواداوليه روغن وجود ندارد و مواداوليه 
به اندازه كافي موجود است، اما به دليل مشكالت ناشي از حمل و نقل، 

مواداوليه به موقع به كارخانجات توليدكننده روغن نمي رسد. 
قبادي اظهار داشت: با هماهنگي كه با مجموعه وزارت راه انجام شده، 
اميداريم مشكالت حمل در اين بخش نيز به زودي رفع شود. در هفته 
گذشته حدود 110تا 120هزار تن مواد اوليه توليد روغن وارد كشور 
شد. وي در مورد داليل افزايش قيمت روغن و مجوز ستاد تنظيم بازار 
براي افزايش قيمت اين كاال بيان داشت: افزايش قيمت اين محصول 
با كار كارشناسي انجام شده و با توجه به افزايش قيمت تمام شده اين 
محصول اين تصميم اتخاذ شد، ضمن اينكه با توجه به افزايش قيمت 
مواد اوليه اگر اين افزايش قيمت اعمال نمي شد،  توليد اين كاال توجيه 

اقتصادي نداشت و لذا توليد به مشكل مي خورد. 

سهام عدالت چند؟
ارزش واقعي س�هام عدالت تحت تأثير نوس�انات بازار س�رمايه 
افزايش�ي ي�ا كاهش�ي مي ش�ود و ب�ا اينك�ه ط�ي هفته ه�اي 
گذش�ته ب�ه دلي�ل صع�ود ب�ازار، افزاي�ش يافته ب�ود، ام�ا روز 
چهارش�نبه نس�بت به س�اير روزهاي هفته كمي كاه�ش يافت. 
به گزارش ايسنا، پس از آزادسازي سهام عدالت، مشموالن اين سهام كه 
روش مستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب كرده اند، مي توانند 
با مراجعه به سامانه www .sahamedalat. ir ارزش واقعي سهام و 

جزئيات دارايي خود را مشاهده كنند. 
طي اين مدت ارزش واقعي س��هام عدالت با توجه به وضعيت شاخص 
بورس افزايش يا كاهش داشته است كه البته طي دو هفته اخير برخالف 
ماه هاي گذشته، عمدتاً افزايشي بوده است. بر اين اساس ارزش واقعي 
سهام عدالت به ارزش اوليه يك ميليون توماني سه شنبه هفته گذشته 
24ميليون و 160 هزار تومان بوده كه در روز چهارشنبه به 2۳ ميليون 
و ۹70 هزار تومان كاهش يافته اس��ت. همچنين ارزش واقعي سهام 
عدالت با ارزش اوليه ۵۳2هزار توماني در روز س��ه شنبه 12 ميليون و 
820 هزار تومان و در روز چهارشنبه 12 ميليون و 720 هزار تومان بوده 
است. ارزش واقعي سهام عدالت با ارزش اوليه 4۹2 هزار تومان نيز در 
روز سه شنبه 11 ميليون و 860 و در روز چهارشنبه 11 ميليون و 760 

هزار تومان قيمت داشته است. 
البته اين مباحث درحالي مطرح مي شود كه تا اطالع ثانوي فروش سهام 

عدالت متوقف شده و سهامداران اجازه فروش سهام خود را ندارند. 

افزايش كالهبرداري در رمزارزها 
اس�تخراج رمزارزه�ا در كش�ور از فعاليت ه�اي نوپاس�ت 
و چارچ�وب حقوق�ي و قانون�ي تكام�ل يافت�ه اي ن�دارد؛ 
بنابراي�ن ام�ا و اگره�ا درب�اره رس�يدگي ب�ه دع�اوي آن 
مي توان�د زي�ان س�رمايه گذاران را به دنب�ال داش�ته باش�د. 
به گزارش مهر، 1۳ مرداد۹8 بود كه هيئت وزيران در مصوبه اي استخراج 
رمزارزها را منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز 
اعالم ك��رد و درباره شناس��ايي و اعالم مراكز اس��تخراج فرآورده هاي 
پردازشي رمزنگاري ش��ده )مزارع رمزارز( براي سازماندهي استخراج 
رمزارزها در كش��ور تأكيد كرد. بررس��ي جزئيات مصوبه مذكور نشان 
مي دهد، در بند اول آن ب��ه صراحت مس��ئوليت خطرپذيري معامله 
رمزارزها با متعاملين عنوان ش��ده و صراحتاً اشاره شده نه تنها ريسك 
س��رمايه گذاري در حوزه رمزارزها بر عهده دولت و نظام بانكي نيست، 
بلكه استفاده از آن در مبادالت اقتصادي داخل كشور غيرمجاز است. 

با اين وجود تحركات فعاالن حوزه اس��تخراج و معامله انواع رمزارزها 
در فضاي مجازي و حقيقي نشانگر بي توجهي نسبت به مصوبه مذكور 
بوده و در مواردي متخلفان اقدام به سوءاس��تفاده از عناويني همچون 
اجاره دستگاه استخراج كننده )ماينر( يا مشاركت در مزارع استخراج 

نيز مي كنند. 

فرار از پاسخگويي به بهانه تحريم
فرار از پاسخگويي به بهانه شرايط سخت تحريم تبديل به دستاويزي 
براي آن دس��ته از مديراني ش��ده كه مي خواهند بدون پاسخگويی به 
نهادها و مراجع نظارتي، تصميم گيري كرده و با تش��خيص خود امور 
را به پيش ببرند. اصوالً اين مديران، تحريم ها را بهانه اي قرار مي دهند 
تا به هيچ ارگان و سازماني پاسخگو نباشند و به محض پرسش از آنها 
درخصوص روند اجراي كار و تبع��ات تصميماتي كه گرفته اند زمين و 

زمان را به هم مي دوزند كه نمي گذارند كار كنيم!
گرچه در شرايط تحريم، قوانين بايد منعطف تر شده و با توجه به اقتضاي 
ش��رايط، بس��ترهاي ديگري به صورت قانوني براي اجراي تصميمات 
لحاظ شود، اما اين به معناي يك آنتروپي با رويكرد »پاسخگو نبودن« 
نيست. هر مدير و مسئولي كه تصميمي اتخاذ مي كند بايد به اين مهم 
توجه داشته باشد، لزوم بهره گيري از قوانين و ظرفيت هاي مقرراتي در 
بخش باالدست خود، موضوعي نيست كه به راحتي بتوان با آن كنار آمد. 
بيشترين سوءاستفاده ها و فسادها دقيقاً در دوران تحريم رخ مي دهد، 
جايي كه شرايط كار سخت شده و ريسك كار باال مي رود و در اين ميان، 
هزينه اين ريسك به جاي آنكه از كانال هاي قانوني عبور كند، از منافع 
شخصي يا همگروهان سياسي مي گذرد و اين همان بزنگاهي است كه 

برخي مديران با هوچي گري، مي خواهند آن را پشت سر بگذارند. 
براي س��رپوش گذاش��تن برتخلفات قانون��ي، به مي��ان مي آيند و در 
نامه نگاري ها با مراكز مختلف اينگونه الق��ا مي كنند كه اگر »ما كاري 
نمي كنيم، به دليل مزاحمت ه��اي نهادهاي نظارتي اس��ت« و با اين 
توجيه، خواس��تار كنار زدن اين نهادها از روند تصميم سازي و اجراي 
آن هستند. به بيان ساده تر، هر نوع تصميمي كه اين مديران مي گيرند، 
براي خدمت به منافع ملي كشور اس��ت و اگر نهادي، پيگير مسئله اي 
مي شود، چوبي در دست دارد كه مي خواهد الي چرخ مديران بگذارد 
و از سرعت كار بكاهد. البته كه برخي تصميمات، فراقانوني هستند، اما 
بسياري از آنها با مجوزهايي مي تواند همراه باشد كه مجوز آن در جلسه 

سران قوا و ستاد تدابير ويژه اقتصادي اخذ مي شود. 
چه در دوره گذش��ته و چه در دوره امروز تحريم ها، س��تاد تدابير ويژه 
اقتصادي تصميم گرفته و مدي��ران اجرايي آن را پياده مي كردند، ولي 
امروزه اگر مديري بدون اين مجوزها و براساس اجتهاد شخصي خود، 
تصميمي بگيرد كه به منافع كشور آسيبي برساند، قطعاً بايد مورد پيگرد 
قرار بگيرد و نه با »مظلوم نمايي« به سمتي حركت كند كه گويي اگر او 

نباشد همه چيز قفل مي شود. 
اگر قانوني، نمي گذارد مديري تصميم بزرگي بگيرد، قطعاً بايد آن قانون 
را با توجه به اختيارات سران قوا تغيير داد، اما اينكه برخي مديران، به 
بهانه تحريم هر تصميم��ي را كه صالح بدانند اجراي��ي كنند، قطعاً با 
مصالح كشور همسو نيس��ت. حال آنكه وقتي چنين پيگيري هايي از 
نهادها نظارتي صورت پذيرد گفته مي شود كه مدير اجرايي بايد اختيار 
داشته باشد، ولي خب به اين مس��ئله توجهي نمي شود كه اختيار بايد 

تابع قوانين و مقررات باشد و نه تصميم شخصي. 

ركوردزنی نرخ بیكاري آلمان 
 ت�ا پاي�ان م�اه اكتب�ر متوس�ط ن�رخ بي�كاري در بزرگ تري�ن 
اقتص�اد اروپ�ا ب�ه 4/5 درص�د رس�يد ك�ه در مقايس�ه ب�ا ماه 
قب�ل تغييري پي�دا نكرده اس�ت تا بدي�ن ترتي�ب باالترين نرخ 
بي�كاري آلم�ان از دس�امبر 2015 تاكن�ون ب�ه ثب�ت برس�د. 
به گزارش بلومبرگ، طي اين مدت شمار افراد بيكار آلماني با 0/۵ درصد 
كاهش نسبت به ماه قبل يك ميليون و ۹70 هزار نفر رسيده و جمعيت 
شاغالن نيز در آلمان در ماه اكتبر با 0/06 درصد افزايش نسبت به ماه 
قبل به 42 ميليون و 170 هزار نفر رسيده اس��ت. در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل، شمار بيكاران آلماني 0/7 درصد بيشتر و شمار افراد 

شاغل 0/6 درصد كمتر شده است. 
متوسط نرخ بيكاري در آلمان طي بازه زماني 1۹4۹ تا 2020 معادل 
۵/۵۵ درصد بوده كه باالترين رقم ثبت شده مربوط به آوريل 1۹۵0با 
11/۵ درصد و كمترين رقم ثبت شده نيز مربوط به مارس 1۹۹6 با 0/4 
درصد بوده است. دتلف شيله- مدير دفتر كار آلمان گفت: در كوتاه مدت 
بازار كار تحت پيامدهاي ناشي از كرونا باقي خواهد ماند، اما انتظار ما اين 
است كه به تدريج شرايط بهتر شود. از موج اول همه گيري زخم هايي 
بر پيكر بازار كار مانده اس��ت كه باعث مي ش��ود كار براي كارفرمايان 
دشوار و تقاضا براي نيروي كار جديد كمتر شود، اما اطمينان داريم كه 
بنيان هاي نيرومند اقتصاد آلمان اجازه نخواهند داد شرايط به مرحله 

سقوط آزاد برسد. 

صعود طال تحت تأثیر ريزش دالر
قيمت طال در معامالت ديروز ب�ازار جهاني تحت تأثير خوش بيني 
به تدابير محرك مال�ي امري�كا و اف�ت ارزش دالر افزايش يافت 
و در مس�ير ثبت بي�ش از 3درص�د رش�د هفتگي ق�رار گرفت. 
به گزارش ايس��نا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري با 0/2 درصد 
افزايش، به هزار و 84۳ دالر و ۹۹ س��نت رس��يد. به گفت��ه مارگارت 
يانگ، استراتژيس��ت ش��ركت ديلي فاركس، روند صعودي طال تحت 
تأثير ضعيف ش��دن ارزش دالر قوي اس��ت و قيمت ها از نظر تكنيكال 
به وضعيت بيش فروش رسيده بودند، بنابراين افزايش اخير طال، يك 
بهبود تكنيكال محسوب مي شود. اين فلز ارزشمند مي تواند در سطوح 
هزار و 800 دالر و هزار و 7۵0 دالر حمايت قوي پيدا كند. با اين حال 
يانگ هش��دار داد اگر بهبود اقتصادي سريع تر شود و تورم بيش از حد 
رشد كند، بانك مركزي امريكا ممكن است روند تسهيل سياست پولي 

را متوقف كند و اين امر به قوي شدن دالر منجر خواهد شد. 
دالر امري��كا در معامالت روزگذش��ته كاهش يافت و در مس��ير ثبت 
بزرگ ترين كاهش هفتگ��ي از اوايل نوامبر قرار گرف��ت و طال را براي 
خريداران غيرامريكايي ارزان تر كرد. بس��ته كمك مالي ۹08 ميليارد 
دالر كه از حماي��ت اعضاي هر دو ح��زب حاكم در امري��كا برخوردار 
است، در كنگره مورد بررسي قرار دارد و نمايندگان محافظه كار از آن 
حمايت كرده اند. عامل ديگري كه از افزايش قيمت طال پشتيباني كرد، 
كاهش هدفگذاري شركت فايزر در توزيع واكسن كوويد - 1۹ به دليل 

اختالالت عرضه بود. 

چراغ سبز بايدن به تعرفه هاي ترامپ 
رئيس جمه�ور آين�ده امري�كا در مصاحب�ه ب�ا نيوي�ورك تايمز 
اعالم ك�رد: برنامه اي براي ح�ذف فوري تعرفه ه�اي 25درصدي 
ترام�پ ب�ر واردات 250 ميلي�ارد دالر از كاالهاي چين�ي ندارد. 
به گزارش اسپوتنيك، جو بايدن رئيس جمهور آينده امريكا در مصاحبه 
با نيويورك تايم��ز اعالم كرد: برنامه اي براي ح��ذف فوري تعرفه هاي 
2۵درصدي ترامپ بر واردات 2۵0ميليارد دالر از كاالهاي چيني ندارد. 
بايدن گفت: من هيچ اقدام فوري  انجام نخواهم داد و اين شامل تعرفه ها 

هم مي شود. من گزينه هاي خود را با تعصب انتخاب نخواهم كرد. 
وي اضافه كرد: خواهان انجام بازنگري كاملي بر توافق تجاري كنوني با 
چين است و با متحدان سنتي امريكا در اروپا و آسيا در اين باره مشورت 

خواهد كرد تا استراتژي متحدي ايجاد كند. 
بايدن افزود: دولت م��ن در واقع به دنبال سياس��تگذاري هاي تجاري 
خواهد بود كه با سوءاستفاده هاي تجاري چين، نظير دزدي مالكيت هاي 
معنوي، انتقال اجباري تكنولوژي، دامپينگ كاالها و سوبس��يدهاي 

غيرقانوني به شركت ها مقابله كند.

اتاق اصناف ته�ران تأكيد كرده اس�ت كه با 
توجه به وضعيت نارنجي شهر تهران، مشاغل 
گروه 1 و 2 از جمله پاساژها از شنبه 15 آذرماه 
در تهران مجاز به فعاليت هس�تند و ساعت 
پايان فعاليت روزان�ه صنوف مجاز به فعاليت 
در شهر تهران رأس س�اعت 20 خواهد بود. 
به گزارش ايس��نا، اتاق اصناف تهران فهرس��ت 
جديد 26بندي مش��اغل گروه يك و 14بندي 
مش��اغل گروه2 را براس��اس اطالعيه شماره۳ 
كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي 
كرونا منتشر و اعالم كرده كه مشاغل گروه 1 و 2 
در تهران مجاز به فعاليت هستند. براساس اعالم 
اتاق اصناف تهران پاي��ان فعاليت روزانه صنوف 

تهران نيز ساعت 20 خواهد بود. 
گفتني اس��ت كه 26رسته مش��اغل گروه يك 
ش��امل كارخانه هاي توليدي، مراكز صنعتي و 
معدني، كشاورزي، ش��يالت و خدمات وابسته، 
مراك��ز زيرس��اختي و حياتي، مراك��ز تأمين و 
توزيع آب، برق، گاز، مديريت پسماند، فاضالب 
و فعاليت هاي تصفيه و تهويه هوا، پااليشگاه ها 

و جايگاه ه��اي عرضه س��وخت، حم��ل ونقل 
عمومي كاال و مس��افر برون شهري شامل ريلي، 
هوايي، جاده��اي و دريايي، حمل ونقل عمومي 
درون ش��هري، ادارات و مراكز نظامي، انتظامي 
و امنيت��ي، امدادي و س��تادي، فروش��گاه هاي 
زنجيره اي، س��وپرماركت ها، ميوه فروش��ي ها و 
سبزي فروش��ي ها، ميادين ميوه و تره بار، مراكز 
توليد، نگه��داري، توزيع و ف��روش محصوالت 
غذايي و خدمات وابس��ته، مراكز توليد و عرضه 
فرآورده هاي لبني نانواي��ي )توليد فراورده هاي 
نانوايي(، مراكز بهداش��تي، درمان��ي، امدادي، 
اورژانس و تأمين آمبوالنس دولتي و خصوصي، 
داروخانه ها، مراكز و فروشگاه هاي دامپزشكي، 
پخش دارو، عطاري و داروهاي س��نتي، مراكز 
تهيه، توليد و توزيع موادغذايي آماده و بيرون بر، 
خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات الكترونيك 
و فعاليت ه��اي پس��تي، ش��ركت هاي خدمات 
اينترنتي)اع��م از تأمين كنن��دگان اينترن��ت، 
فروشگاه هاي اينترنتي و شركت هاي خدماتي 
مبتني بر اينترنت(، رسانه هاي مكتوب و برخط 

و مش��اغل مش��ابه، مراكز نگهداري و خدماتي 
سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراكز توانبخشي 
و مراقبت��ي، آسايش��گاه ها، تعميرگاه ه��اي 
ان��واع خ��ودرو، ل��وازم خانگ��ي، الكتريك��ي و 
الكترونيك��ي، فروش��گاه هاي ان��واع قطعات و 
لوازم يدكي خودرو، فروشگاه هاي انواع مصالح 
س��اختماني و آه��ن آالت، كارگاه هاي صنعتي 
)مانند جوش��كاري و تراش��كاري و مشابه آن(، 
چاپخانه ها، خشكشويي ها، آرامستان ها، عينك 
فروش��ي طبي، تأمين كنندگان موادشيميايي 
جهت عرضه موادضدعفوني و نياز كارخانجات 
دارويي، بيمارستان ها، آزمايش��گاه ها و صنايع 
مختلف، عرضه كنندگان ابزار و يراق مشتمل بر 
تأمين كنندگان مواد و مصالح ايزوگام، قطعات 
پمپ و ابزار م��ورد نياز صنايع؛ فروش��ندگان و 
عرضه كنندگان قطعات و لوازم يدكي كشاورزي 
اس��ت. 14رس��ته ش��غلي گروه دو نيز ش��امل 
بوس��تان ها و مراكز تفريحي، پاساژهاي سرباز 
و سربسته، بازارهاي سرپوش��يده، مراكز خريد 
و فروش بزرگ در غير موادغذاي��ي و بازارهاي 

موق��ت، بازارها و نمايش��گاه هاي ف��روش انواع 
خودرو، مراكز شماره گذاري اتومبيل، باشگاه هاي 
ورزشي، سالن هاي بدنسازي، استخرهاي سر باز، 
آرايشگاه هاي مردانه، مراكز فروش لوازم آرايشي 
و بهداشتي، مراكز فروش فرش و موكت، لوازم 
خانگي، پارچه، پرده، مبلمان، تزيينات داخلي 
ساختمان، مراكز فروش كادويي، اسباب بازي، 
لوازم التحرير، مراكز فروش انواع پوشاك، كيف و 
كفش، خرازي، خياطي، آتليه و عكاسي، آژانس 
مش��اور امالك، خدمات چاپ ديجيتال، مراكز 
تهيه و طبخ غذا با پذيرش مشتري، قهوه خانه ها 
بدون عرض��ه مواددخاني، قنادي و ش��يريني 
پزي تر و خشك، خش��كبار و شيريني فروشي، 

آبميوه و بستني فروشي و مشاغل مشابه. 
اتاق اصناف تهران همچني��ن تأكيد كرده كه با 
توجه به وضعيت نارنجي ش��هر تهران، مشاغل 
گروه 1 و 2 از شنبه ۹۹/0۹/1۵ در تهران مجاز 
به فعاليت هستند و ساعت پايان فعاليت روزانه 
صنوف مجاز به فعاليت در شهر تهران )گروه هاي 

شغلي يك و 2( رأس ساعت 20 خواهد بود. 

 انتشار فهرست جديد از سوي اتاق اصناف تهران

كدام صنوف تهران از شنبه مجاز به فعاليت هستند؟

   بازرگانی

نايب رئيس كميس�يون عم�ران مجلس گفت: 
قيم�ت مس�كن قطع�اً در ماه هاي آت�ي كاهش 
خواه�د يافت، ام�ا تداوم اين مس�ير كاهش�ي 
تنها ب�ا توليد انب�وه مس�كن رخ خواه�د داد. 
كمال علي پور خنكداري در گفت وگو با خانه ملت، 
با اعالم اينكه قيمت مس��كن قطعاً در ماه هاي آتي 
كاهش خواهد يافت، گفت: در شرايط كنوني افزايش 
قيمت مسكن، كاهش قدرت مالي مردم و تداوم ركود 
بازار مسكن موجب شده كه سازندگان و مالكان به 
سمت تعديل و منطقي كردن قيمت ها بروند و اين 

مسئله ميزان معامالت بازار را افزايش خواهد داد. 
نماينده مردم قائمشهر، سوادكوه و جويبار در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: براس��اس آمارها، ميزان 
معامالت مس��كن به مي��زان قابل توجهي كاهش 
يافته و اين موضوع به طور حتم در روند قيمتگذاري 

واحدهاي مسكوني اثرگذار است. 
وي با بيان اينكه بخشي از قيمت كنوني ملك حباب 
اس��ت، افزود: متأسفانه در س��ال هاي اخير قيمت 
مسكن تحت تأثير جو رواني حاكم بر بازار افزايش 
يافته، از اين رو اين ميزان افزايش به هيچ وجه منطقي 

و قابل قبول نيست. علي پور خنكداري گفت: برخي 
اعالم مي كنند كه افزايش قيمت مسكن به دليل باال 
رفتن نرخ مصالح ساختماني تحت تأثير دالر است، 
اما من معتقدم نرخ محصوالت ساختماني و مصالح، 
ارتباطي چنداني ب��ا ارز و دالر ندارن��د، چراكه اين 

محصوالت در داخل توليد مي شود. 
اين نماينده م��ردم در مجلس يازدهم، با اش��اره به 
تأثير مثبت اقدام��ات مجلس يازده��م در كاهش 
تالطمات بازار مس��كن گفت: مجلس در شش ماه 
اخير تالش هايي را براي مديريت بازار مسكن انجام 

داد كه تصويب طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي و 
طرح جهش توليد و تأمين مسكن جزو اين اقدامات 

محسوب مي شود. 
وي گفت: به طور حتم الزمه كاهش قيمت مسكن در 
بلندمدت، تالش دولت براي توليد انبوه مسكن است. 
از اين رو مجلس نسبت به تدوين طرح جهش توليد و 
تأمين مسكن اقدام كرد كه براساس اين طرح، ساالنه 
حدود يك ميليون واحد مسكوني ساخته خواهد شد. 
بنابراين وقتي نظام عرضه و تقاضا به تعادل برسد، 

قطعاً روند نزولي بيشتري به خود خواهد گرفت. 

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس :

 قیمت مسكن در ماه هاي آتي كاهش خواهد يافت

   مسکن


