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«اسکناس» آمارهای جدید بازار کار را ارزیابی کرد

اخبار

صعود۲۱هزارواحدیشاخصبورس

در معامالت روز گذش��ته بازار س��رمایه ش��اخص کل
روندی نزولی داش��ت و یک میلیون و  ۳۷۴هزار واحد
نیز رسید .البته این روند در ساعات پایانی کمی نزولی
شد و در نهایت شاخص روی عدد یک میلیون و ۳۶۶
هزار واحد ایستاد .به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس
با  ۲۱هزار و  ۲۳۵واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳۶۶
هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز
ب��ا ۲۳۰۳واح��دافزایشبهرق��م ۳۸۳هزارو ۵۷۸واحد
رسید .معاملهگران امروز یک میلیون معامله به ارزش
۱۸۳ه��زارو۲۹۴میلی��اردریالانجامدادند.ملیصنایع
مس ایران ،س��رمایه گذاری تامین اجتماعی ،معدنی و
صنعتی گلگهر ،پاالیش نفت اصفهان ،گروه مدیریت
سرمایه گذاری امید ،بانک تجارت و معدنی و صنعتی
چادرملونسبتبهسایرنمادهابیشترینتاثیرمثبتراروی
بورسگذاشتندوسرمای هگذاریتامیناجتماعی،ایران
خودرو،سایپا،فوالدمبارکهاصفهان،بانکتجارت،ملی
صنایعمسایرانوگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو
نمادهایپربینندهاینبازاربودند.درآنسویبازارسرمایه
فرابورس روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار
با پنج واحد کاهش در رقم  ۱۶هزار و  ۶۴۱واحد ایستاد.
معاملهگراناینبازار ۸۰۷هزارمعاملهبهارزش ۵۵هزار
و  ۲۵۲میلیارد ریال انجام دادند.بانک دی و پتروشیمی
تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
و در مقابل پلیمر آریاساسول ،فوالد هرمزگان جنوب،
س��رمایهگذاریمالیس��پهرصادرات،مدیریتانرژی
امیدتابانهوروشرکتآهنوفوالدارفعنسبتبهسایر
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
مجتمع صنایع الستیک یزد ،برق و انرژی پیوندگستر
پارس ،پتروشیمی ارومیه ،سهامی ذوب آهن اصفهان،
بانک دی ،کشاورزی و دامپروری مالردشیر و سرمایه
گذاریپویانمادهایپربینندهاینبازاربودند.

آغازاجراینرخهایجدید
کارمزدخدماتبانکی

بانکمرکزیدراوایلآبانماهبهشبکهبانکیابالغکرد
تا افزایش کارمزد خدمات بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا
کنند که بنابراین ،نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی
از امروز اجرا میشود .به گزارش ایسنا ،پس از مدتها
درخواستبانکهابرایافزایشکارمزدخدماتبانکیبه
عنوانیکیازمنابعدرآمدآنهاسرانجامبانکمرکزیبا
آنموافقتکردوکارمزدهایجدیدازامروزاجرامیشوند
کهدراینراستا،بانکهاوموسساتاعتباریغیربانکی
میتوانندبهمنظوررقابتبایکدیگر،حداکثرتا۳۰درصد
وبرایافرادتحتپوش��شس��ازمانبهزیستیکشور،
مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی
(ره)حداکثرتا ۱۰۰درصدمبالغمندرجدرجداولابالغی
نرخهایکمتریرااعمالکنند.ازاینپسکارمزدعملیات
کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات
بانک��یاز ۵۰۰ب��ه ۶۰۰توم��انبهازایهریکمیلیون
تومانافزایشیافتودرصورتافزایشهریکمیلیون
توماندرفرایندکارتبهکارتمعادل ۲۴۰تومانبهاین
مبلغ افزوده خواهد ش��د .همچنین ،هزینه اعالم مانده
کارت و در صورت حس��اب ۱۰گردش آخر معادل۲۴۰
تومانواعالمماندهکارتازطریقخودپردازهابهقیمت
 ۱۲۰تومان اس��ت.عالوه بر این ،در حال حاضر کارمزد
اعالم ۱۰گردشآخرکارتشناسایی،صدورانواعکارت
مغناطیسیودریافتحضوریوغیرحضوریقبوضبه
ترتیب  ۲۴۰۰ ،۶۰۰۰ ،۱۵۰و  ۱۲۰تومان است.

گ�روه اقتص�اد کالن:کاهش تقاضای کل در
اقتص��اد ای��ران ک��ه در کنار کس��ری بودجه
س��نگین دول��ت منج��ر ب��ه رک��ود تورمی
ش��ده،به ن��رخ بی��کاری دام��ن زده و مهمتر
آنکه بس��یاری از افراد جویای کار،با نامیدی
ب��ازار کار را ت��رک ک��رده اند و به خیل عظیم
جمعیت غیرفعال کش��ور اضافه ش��ده اند.به
گزارش«اس��کناس»،مرکز پژوه��ش های
مجلس در گزارش نگران کننده خود تصریح
میکند در صورتی که افراد دلسرد شده یعنی
افراد ش��اغل و بیکار  1398که در بهار1399
غیرفعال ش��دهاند،همچنان در بازار کار باقی
میماندند نرخ بیکاری در بهار  1399به جای
 9.8درصد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران
به  24درصد میرسید.

مرکز پژوهشهای مجلس :نرخ بیکاری

در بهار سالجاری  24درصد است

مرک��ز پژوهشه��ای مجل��س اع�لام کرد
محاسبات نشان میدهد در صورتی که افراد
شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال
همچن��ان در بازار کار باق��ی میماندند ،نرخ
بیکاری در بهار سالجاری بهجای  9.8درصد
اعالم ش��ده توس��ط مرکز آمار ایران به 24
درصد میرسید .به نقل از روابط عمومی مرکز
پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی ،دفتر
مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش��ی با
عنوان «تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل
بهار  »1399آورده است؛ بررسی وضعیت بازار
کار ایران در بهار  1399نشاندهنده کاهش
 1/1درص��دی ن��رخ بیکاری نس��بت به بهار
 1398است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل،
جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته
است ،لذا کاهش نرخ بیکاری بهدلیل کاهش
نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص
نمیتوان��د بهبود وضعیت بازار کار را نش��ان
دهد؛ درواقع در چنین ش��رایطی نرخ بیکاری
شاخصی کام ً
ال گمراهکننده برای تحلیل آثار
ش��یوع ویروس کرونا بر بازار کار اس��ت.نتایج
بررس��یها در گ��زارش مرک��ز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد از آنجایی که در ایران
شاغلین مزد و حقوقبگیر درصد کمی از کل
شاغلین را تشکیل میدهند و عمده شاغلین
بهص��ورت کارکن مس��تقل فعالیت میکنند،
تأثی��ر ش��یوع ویروس کرونا بر ب��ازار کار نیز
بهج��ای آنکه در افزایش ن��رخ بیکاری قابل
مش��اهده باشد ،در افزایش جمعیت غیرفعال
و کاهش نرخ مش��ارکت نمایان ش��ده است.
نتایج محاسبات نشان میدهد در صورتی که
افراد ش��اغل و بیکار اضافه ش��ده به جمعیت

سونامی بیکاری در اقتصاد

مجازاتمتخلفانبورسآغازشد

مدی��ر حقوقی بورس تهران از آغاز مجازات متخلفان
درب��ورسونی��زس��لبامتی��ازاز 31مدیرخبرداد.به
نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،طی دو ماه گذشته
بحث بازارگردانی در بازار س��رمایه به منظور افزایش
نق��د ش��وندگی ،تنظیم عرض��ه و همچنین تقاضای
اوراق بهادار افزایش یافته به گونه ای که این امر توجه
مسئوالنزیادیاعمازوزیراقتصاد،نمایندگانمجلس
و همچنین دستگاه قضا را به خود جلب کرده است.

گذاش��ت و منج��ر به تضعی��ف بنیه مالی و
رشد بخش های مزبور شد.
سایه کرونا بر سر بازار کار


غیرفعال همچنان در بازار کار باقی میماندند،
نرخ بیکاری در بهار  1399بهجای  8/9درصد
اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به  24درصد
میرسید.براساس این گزارش در حال حاضر
دولت دو سیاست پرداخت تسهیالت بانکی و
بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری
ناش��ی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده
اس��ت.در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست
مذکور نشان میدهد که از سیاست پرداخت
بیمه بیکاری به نس��بت پرداخت تسهیالت،
اس��تقبال بیشتری شده است ،چراکه دولت با
عدم تعریف و لحاظ مکانیس��مهای تشویقی
حف��ظ و صیانت از ش��اغلین برای بنگاههای
اقتصادی ،سیاس��ت پرداخت بیمه بیکاری را
در مقابل سیاس��ت پرداخت تس��هیالت قرار
داده اس��ت و بهجای اینکه این دو سیاس��ت
مکمل یکدیگر باش��ند جانش��ین هم شدهاند.
ضمن آنکه همچنین علیرغم هدف حمایتی
این دو سیاست ،مناطق و استانهای محروم
به نس��بت سایر استانها ،بهرهمندی کمتری
داشتهاند .یکی از مهمترین دالیل این امر باال
بودن سهم اشتغال غیررسمی در استانهای
مح��روم کش��ور اس��ت که در ص��ورت ادامه
ای��ن ش��رایط و عدم توج��ه در این خصوص،
در آینده محرومیت این اس��تانها بیش��تر و
عمیقتر خواهد شد.

بی�کاری اف�راد ش�اغل؛چالش ج�دی

اجتماعی

عضوهیاتعلمیدانشگاهگیالنگفت:همه
گیری کرونا در س��طح ملی موجب افزایش
نرخ بیکاری شده است .دکتر مهدی مشکی
در گف��ت و گ��و با خبرن��گار ایرنا افزود :به

واس��طه شیوع ویروس کرونا بخش زیادی
از کارگران روزمزد ب��ا تعطیلی فعالی��ت
های خود روبرو ش��ده و چ��ون از
مزایای حق��وق ثابت و بیمه بازنشس��تگی
بهره ای نداشتند ،با مشکالت جدی در حوزه
تامین معاش و گذران زندگی مواجه ش��ده
ان��د.وی عنوان ک��رد  :افزایش بیکاری به
دلیل رکود اقتصاد جهانی و مل��ی و
در نتیج��ه کاه��ش ق��درت خری��د اف��راد
می تواند تبدیل به بزرگترین چال��ش
اجتماعی شده و خود منش��اء بسیاری از
تحوالت اجتماعی و سیاس��ی ش��ود.وی
ب��ا بی��ان اینک��ه به طور کلی اثرات ش��یوع
بیماری کرونا در سطح اقتصاد ملی در چند
عام��ل خالصه می ش��ود ،افزود :کاهش
حج��م فعالیت ه��ای تولی��دی و خدماتی
از دیگ��ر تغیی��رات هم��ه گی��ری کرونا در
س��طح ملی اس��ت ،بیم��اری کرونا موجب
تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و واحدهای
تولیدی ش��د و فعالیت بن��گاه های اقتصا
دی خدمات محور مانن��د ،آژانس های
مس��افرتی و توریستی ،صنعت هواپیمای
ی ،هتل و رس��توران داری  و مانن��د آن
را ب��ا مش��کالت ج��دی مواجه ک��رد ،این
مه��م موجب کاه��ش در عرض��ه برخی از
محص��والت تولی��دی و در نهایت افزایش
قیمت آن ش��د.این اس��تاد دانشگاه پیام نور
گی�لان ادامه داد :از س��وی دیگر کاهش
شدید خدمات گردشگری و هتلداری باعث
شد که نه تنها درآمد این بخش ها به شدت
کاهش یافته و برای تداوم فعالیت با مشکل
مواجه باش��ند ،بلکه به جهت تاثیری که به
طور مس��تقیم یا غیرمستقیم بر درآمد سایر
بخ��ش ه��ای اقتص��ادی و خدمات مرتبط

یک کارش��ناس اقتصادی گفت :کرونا سطح
فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده اس��ت،
بنابراین نمیتواند موجب تورم ش��ده باش��د.
اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد ،یعنی
کاال در ب��ازار موجود اس��ت اما خریدار ندارد.
امی��ر هرتمن��ی در گفتوگ��و ب��ا ایمنا اظهار
کرد :کس��ری بودج��ه دولت نتیجه فقط یک
عامل نیست بلکه در اصل حجم فعالیتهای
اقتصادی کم ش��ده اس��ت .کرونا یک مسئله
بهداش��تی اس��ت و معامالت رو در رو را در
اقتصاد کاهش داده است .دولت باید دورهای
را ط��ی کن��د ت��ا زیرس��اختهای الزم برای
معامالت غیر حضوری ایجاد ش��ود .بنابراین
تقاض��ای قب��ل از کرونا دوب��اره ایجاد خواهد
ش��د ،فقط ممکن اس��ت  ۵تا  ۱۰درصد تقاضا
به دلیل نبود زیرساخت الزم از بین برود.وی
افزود :کاهش فعالیتهای اقتصادی در درآمد
مالیاتی دولت تأثیرگذار و در نتیجه کس��ری
بودجه دولت را تش��دید کرده اس��ت اما نسبت
به عوامل دیگر اثر بسیار کمی داشته و بیشتر
بر بیکاری عموم جامعه تأثیرگذار بوده است.
ای��ن عامل نیز بر درآمده��ای مالیاتی دولت
تأثیری نداش��ته است.این اس��تاد دانشگاه با
بی��ان اینکه کرونا پل��ه ترقی بود نه مصیبت،
ادامه داد :کرونا سطح فعالیتهای اقتصادی
را کاهش داده است ،بنابراین نمیتواند موجب
تورم ش��ده باش��د چون کمبود کاالیی وجود
نداش��ته اس��ت بلکه اقتصاد کشور در شرایط
رک��ود ق��رار دارد ،یعن��ی کاال در بازار موجود
اس��ت و خری��دار ن��دارد و در رکود اقتصادی،
کرونا نمیتواند موجب تورم شود ولی موجب
افزایش بیکاری شده است.هرتمنی با اشاره به
مشاغل آسیب دیده گفت :حمایت از مشاغل
آسیب دیده بر عهده تأمین اجتماعی است و
ای��ن حمایت بر بودجه دولت فش��ار میآورد.
اگر دولت قصد پرداخت هزینههای مربوط به
تعطیل کردن اصناف را پرداخت کند کسری
بودجه را افزایش خواهد داد .در مجموع کرونا
میتواند با افزایش هزینههای دولت و کاهش
درآمدهای مالیاتی ،کس��ری بودجه را تشدید
کن��د.وی ب��ا بی��ان اینکه قب��ل از کرونا بر اثر
تحریمها حجم تجارت خارجی دولت کاهش
یافته بود ،اظهار کرد :نمیتوان کاهش حجم
تج��ارت خارج��ی را فقط به کرونا ربط داد .در
س��طح جهانی به دلیل کاهش تقاضا ،حجم
تجارت کاهش یافته است.

کارشناسبازارسرمایهبیانکرد

رونق بورس در گرو توقف فروش سهام عدالت

اعالمنحوهدریافتسودسهامعدالت
بهروشمستقیموغیرمستقیم

افرادی که روش مس��تقیم را انتخاب کردهاند ،س��ود
سهامشان به حسابهای معرفی شده توسط سرمایه
گ��ذاران و ب��رای کس��انی که روش غیر مس��تقیم را
انتخاب کردهاند ،به حس��اب ش��رکتهای س��رمایه
گذاری اس��تانها واریز میش��ود .به گزارش ایلنا ،در
اطالعیه مدیریت نظارت بر ناشران بازار سرمایه آمده
اس��ت:افرادیکهروشمس��تقیمراانتخابکردهاند،
س��ود سهامش��ان به حساب های معرفی شده توسط
سرمایه گذاران و برای کسانی که روش غیر مستقیم
را انتخاب کرده اند ،به حس��اب ش��رکتهای سرمایه
گذاری استانها واریز می شود و تا زمان تعیین تکلیف
این وجوه ،شرکتهای استانی حق دخل و تصرف در
آن را نخواهند داشت.

تورم،موتورتولید
صفر پول ملی است

خــبرویـژه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :دولت به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور با کمرنگ کردن صفرها در پولهای ملی است .پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت باید به دنبال خاموش
کردن موتور تولید صفر که تورم است ،باشد ،اظهار داشت :یکی از دالیلی که منجر به تولید صفر در اقتصاد کشور میشود به طور نمونه شوک ارزی است که به دلیل ناکارآمدی ها در حوزه
ارزی اس��ت که باید این موضوعات را کنترل کرد.وی درباره کمرنگ ش��دن صفرها در اس��کناس هایی که جدیداً از س��وی بانک مرکزی منتش��ر ش��ده اس��ت نیز ،گفت :دولت به دنبال ایجاد
فضای روانی در کشور با کمرنگ کردن صفرها در پولهای ملی است تا فضایی را ایجاد کند تا در آینده بتواند به راحتی این موضوع را اجرایی کند.

اخبار

گروه اقتصاد کالن:یک کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار داشت :توقف
فروش س��هام عدالت تاثیر فوری برروی بازار گذاش��ت چراکه رقم
کلی س��هام عدالت بس��یار بزرگ است و وقتی مردم شروع به فروش
میکنند دو خطر بسیار بزرگ وجود دارد؛ اول اینکه قیمتها به شدت
پایین میآید و دوم اینکه در این قیمتهای پایین ،عدهای مدیریت
ش��رکتها را با نرخهای ناچیز به دس��ت میآورند .همایون دارابی در
گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت بازار س��رمایه پس از مصوبات اخیر
ش��ورای عالی بورس و توقف فروش س��هام عدالت اظهار داش��ت :در
روزهای گذش��ته ش��اهد رش��د بازار سرمایه بودیم که بعد از انتخابات
رئیس جمهوری آمریکا هم بازار متس��رد چرخش بود و در بازارهای
موازی هم شاهد ریزش قیمتها بودیم .بازارهای سکه و ارز ،خودرو
عقبنشینی کردند و در بازار امالک هم نشانههای رکود آشکار شده
است.وی ادامه داد :در حال حاضر نقدینگی دو مسیر پول و سرمایه
را دنبال میکند که در بازار پول با ثبات نرخ س��ود بانکی عمال این
نقدینگی وارد بازار س��رمایه میش��ود.این کارش��ناس بازار سرمایه با
بیان اینکه عوامل مختلفی باعث افت ش��اخص ش��د که بخش��ی از
آنها رش��د نرخ س��ود بانکی ،قیمتگذاری دس��توری محصوالت به
ویژه خودروییها و عدم ش��فافیت در ارتباط با پاالیش��گاهها و دولت
بود ،گفت :در حال حاضر که اجازه افزایش نرخ سود بانکی را ندادند
کمکی به بازار سرمایه شد و اگر نرخ سود بانکی زیر  20درصد بماند
در ورود جری��ان نقدینگ��ی ب��ه بازار س��رمایه موثر عمل خواهد کرد.
دارابی با اشاره به سایر بازارهای موازی با بورس بیان داشت :شاهد

آن هس��تیم که بازارهای موازی هم آرام گرفته و در بازار س��رمایه،
قیمتها پایین آمده بود بنابراین بازار آماده رشد شده بود.وی افزود:
البته تصمیماتی که گرفته میشود معموال تاثیرات خود را چند هفته
بعد نشان میدهد یعنی در جلسه اخیر شورای عالی بورس که تصمیم
به افزایش سقف صندوقها و صدور مجوز صندوقهای جدید گرفته
شد ،تا زمانی که این تصمیمات عملیاتی شود مدتی زمانبر است که
اثر آن را در بورس در آن دوره میبینیم.این کارشناس بازار سرمایه
تاکید کرد :البته توقف فروش سهام عدالت تاثیر فوری برروی بازار
گذاشت چراکه رقم کلی سهام عدالت بسیار بزرگ است و وقتی مردم
شروع به فروش میکنند دو خطر بسیار بزرگ وجود دارد؛ اول اینکه
قیمتها به شدت پایین میآید و دوم اینکه در این قیمتهای پایین،
عدهای مدیریت ش��رکتها را با نرخهای ناچیز به دس��ت میآورند.
داراب��ی ادام��ه داد :این خطر با مرحله دوم آزادس��ازی س��هام عدالت
بیش��تر ش��د و همان موقع گفتیم که نباید به این س��رعت مراحل
آزادسازی انجام شود و پیشنهاد ما این بود که در مدت سه سال این
آزادس��ازی انجام ش��ود یعنی هر س��ال  30درصد از سهام را آزاد کنند.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق سهام عدالت اظهار داشت:
آزادسازی سهام عدالت رقم قابل مالحظهای را در اختیار خانوار قرار
میدهد .از س��وی دیگر دولت میتواند یارانه نقدی را حذف و آن را
راهی صندوق سهام عدالت  2کند و این صندوق بازارگردانی سهام
عدالت را انجام میدهد و از سویی دیگر بخشی از آن به پروژههای
نیمهتمام عمرانی میتواند اختصاص پیدا کند.این کارش��ناس بازار
س��رمایه افزود :دولت س��االنه  150هزار میلیارد تومان بابت پرداخت
یارانه نقدی هزینه میکند در حالی که هیچ تاثیری در اقتصاد خانوار
ندارد اما اگر این  45هزار تومان یارانه ماهیانه وارد صندوق عدالت 2
شود میتواند برای مردم هم ارزش سهام عدالت را حفظ کند و هم
طرحهای نیمهتمام عمرانی دولت را به سرانجام برساند.دارابی ادامه
داد :همچنین بعد از س��ه س��ال صندوقی با دارایی  200هزار میلیارد

تومانی خواهیم داش��ت که متعلق به مردم اس��ت .اگر این رقم ادامه
پیدا کند هم ثروت در خانوار حفظ میشود ،هم طرحهای توسعهای
ایجاد خواهد شد و هم فشار فروش زیادی به بازار وارد نمیآید.وی
تاکید کرد :اما وقتی این  150هزار میلیارد تومان فروش آزاد شود و
در شرایطی که بازارگردان ندارد ،فشار فروش زیاد میشود ،قیمتها
ه��م کمت��ر خواهد ش��د؛ مانند همان بالیی که س��ر صندوق دارایی
یکم و پاالیش��ی یکم آمد.این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه
اگر بازارگردانی وجود نداش��ته باش��د ،قیمت دارایی افت پیدا میکند
و ارزش آن حفظ نمیش��ود ،گفت :در این ش��رایط این س��هام توسط
عدهای خاص خریداری میشود و به ضدروش تبدیل خواهد شد که
رهبری هم برنامه مجوز آزادس��ازی س��هام عدالت تاکید کرده بودند
که روش��ی اقدام ش��ود که مردم را تش��ویق به نگهداری سهام کنند.
دارابی افزود :از سوی دیگر شاهد آن هستیم وعدهای که درباره سهام
عدالت داده شد مانند وام سهام عدالت به اجرا نرسید .بنا براین دولت
در براب��ر تحق��ق وعدهه��ای خود در این بخش هم موفق نبود.وی با
اش��اره به س��از و کار صندوق س��هام عدالت ،بیان داشت :وقتی یارانه
نق��دی ک��ه ماهی حدود  5000میلیارد تومان اس��ت به این صندوق
وارد شود و بازارگردان داشته باشد ،سه سال بعد صندوق سهام اول
که آزاد شد در صندوق دوم  200هزار میلیارد تومان دارایی خواهیم
داشت که تمام آن متعلق به مردم است.این کارشناس بازار سرمایه
تاکید کرد :این طرح میتواند جاماندگان سهام عدالت را هم پوشش
دهد و به نفع تمام اقشار خواهد بود.دارابی با اشاره به مصوبات اخیر
شورای عالی بورس گفت :طبق این مصوبات ،صندوقهای با درآمد
ثاب��ت بای��د در  25درص��د حق خریدی که دارند  12.5درصد را صرف
خرید س��هام عدالت کنند و میتوانند س��قف صندوقها را از  30هزار
به  50هزار میلیارد تومان افزایش دهند بنا بر این تمام این اقدامات
ب��ه نف��ع بازار خواهد بود مش��روط به اینکه م��ردم در این صندوقها
سرمایهگذاری کنند.

یورو پرکاربرد ترین ارز جهان شد

ب��ر اس��اس اطالعات س��وئیفت ،یورو ماه گذش��ته
پرکاربردترین ارز جهان بود .پس از یورو ،دالر آمریکا
و بعد پوند انگلیس و ین ژاپن قرار داشتند .به نقل از
راش��اتودی ،جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی
(سوئیفت) اعالم کرد دالر آمریکا برای اولین بار طی
 8سال گذشته عنوان خود به عنوان ارز شماره یک دنیا
برای نقل و انتقالهای جهانی را به یورو واگذار کرد.
طبق گزارش سوئیفت ،یورو اولین بار در فوریه 2013
ارز شماره یک جهان شد.اطالعات سوئیفت که نقل
و انتقالهای بین المللی در بیش از  11000موسسه
مالی در  200کشور را مدیریت میکند نشان میدهد
ارز اتحادیه اروپا ماه گذشته پرکاربردترین ارز جهان
بود .پس از یورو ،دالر آمریکا و بعد پوند انگلیس و ین
ژاپن قرار داشتند .دالر کانادا در مقام پنجم قرار داشت
و یوان چین به رتبه ششم سقوط کرده بود.

بیتکوین در اوج سه ساله

بیتکوین حدود  ۱۱۰۰دالر دیگر تا شکس��تن رکورد
تاریخیخودفاصلهدارد.بهنقلازسیانبیسی،ورود
تقاضای جدید به بازار و تشکیل صفوف خرید باعث از
سرگیریروندصعودی قیمتبیتکوینوسایرارزهای
دیجیتالیشد.براینخستینباردرسهسالاخیرارزش
بیت کوین از ۱۸هزار دالر عبور کرده است و انتظار می
رود این روند صعودی ادامه دار باشد .بیتکوین امسال
را رویایی س��پری کرده و ارزش آن نس��بت به ابتدای
سال حدود  ۱.۵برابر افزایش یافته است .معامله گران
ارزهای دیجیتالی مدعی هس��تند که ش��رایط با سال
 ۲۰۱۷متفاوت اس��ت و این ارز می تواند حتی کانال
 ۲۰هزار دالری را نیز بشکند .ارزش بازار بیتکوین در
حال حاضر بیش از  ۳۳۰میلیارد دالر اس��ت .جوزف
گواگلیردو -کارشناس امور ارزی در موسسه تروتمان
گفت:شکینیستکههمهگیریکرونا باعثافزایش
اقبال جهانی به ارزهای دیجیتالی شده است.

کاهش جهانی دالر

ارزش دالر مقاب��ل ش��ماری از ارزهای مهم کاهش
یافت .به نقل از رویترز ،همزمان با تداوم روند کاهشی
دالر و احتمال معرفی واکسن کرونا اقبال جهانی به
اس��کناس س��بز رو به کاهش است تا جایی که طبق
اعالم س��وییفت ،برای نخس��تین بار در طول هشت
س��ال اخیر ،یورو به پراس��تفاده ترین ارز در تراکنش
ه��ای بی��ن المللی تبدیل ش��ده و جای دالر را گرفته
است .آخرین بار یورو در فوریه  ۲۰۱۳پراستفاده ترین
ارز در تراکنش های بین المللی بانکی معرفی ش��ده
بود .در ماه اکتبر  ۳۷.۸درصد کل تراکنش های انجام
ش��ده مربوط به یورو بوده اس��ت که نس��بت به مدت
مشابه سال قبل حدود شش درصد افزایش نشان می
ده��د.ازط��رفدیگراماس��همدالرازتراکنشهای
س��وییفتب��اکاهش ۴.۶درص��دیبه ۳۷.۶۴درصد
رسیده است .چین نیز یکی از بزرگ ترین استقراض
های یورویی معاصر خود را انجام داده است تا جایی که
طبقاعالمخبرگزاریدولتیشینهوا،اینکشورپنج
میلیارد یورو اوراق قرضه صادر کرده است.

ثبت بیشترین کاهش نرخ تورم در
ژاپن طی  ۹سال گذشته

دولت ژاپن اعالم کرد که شاخص اصلی تورم در این
کشور طی ماه اکتبر با بیشترین سرعت در بیش از 9
س��الاخیرکاهشیافت.بهنقلازش��ینهوا،اینامربه
دلی��ل برنامه یاران��ه ای دولت ژاپن به منظور افزایش
گردش��گری داخلی و همچنین به دلیل قیمت های
ضعیف انرژی همزمان با بحران کرونا رخ داده است.
به گفته وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن ،شاخص
اصل��ی قیمت مصرف کننده  ،CPIبه اس��تثنای مواد
غذایی تازه که قیمت آنها نوس��ان دارد ،در ماه اکتبر
 0.7درصد نس��بت به یک س��ال قبل افت کرد و برای
سومین ماه متوالی کاهش یافت.

رئیس بانک مرکزی اروپا خواستار
حمایت از رشد اقتصادی پایدار شد

رئیس بانک مرکزی اروپا از سیاست گذاران و دولت
های اروپایی خواس��ت تا از نوآوری حمایت کرده و
در آموزش که در طوالنی مدت به نفع رش��د پایدار
خواهد بود س��رمایه گذاری کنند .به نقل از ش��ینهوا،
کریس��تین الگارد ،رئی��س بان��ک مرکزی اروپا روز
جمعه اعالم کرد که ش��یوع ویروس کرونا فرصت
اس��تفاده از فناوری های جدید را فراهم کرده اس��ت
و از سیاست گذاران و مسئوالن این صنعت در اروپا
خواس��ت که از نوآوری حمایت کرده و در آموزش
که در طوالنی مدت به نفع رش��د پایدار خواهد بود
سرمایه گذاری کنند.

