اقتصاد

۱۴

شنبه  5بهمن 1398
 29جمادی االول .۱۴۴۱شماره 20302

«کرونا» نفس بازارها را بندآورد

شاخص

افت 4دالری قیمت نفت

برنامهجدیدبانکمرکزیبرایتامینسرمایهدرگردشواحدهای
تولیدیازاینهفتهاجراییمیشود

ایسنا -سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش
توسطشرکتهایبرقوگازبهمشترکانیکهمصرف
را کاهش داده اند خبر داد .رجبی مشهدی تاکید
کرد :مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل
مصرف بــرق و گــاز خــود را کاهش دهند مشمول
پرداختپاداشخوشمصرفیمیشوند.

انتشار ویروس کرونا نه تنها جان برخی از
انسان ها را گرفته ،نفس بازارهای جهانی را
هم بند آورد .بیش از همه ،بازار نفت از تبعات
انتشار ایــن ویــروس که کاهش مسافرت
چینی ها و نیز افــت تقاضای نفت در این
کشور اســت ،متاثر شد .به گونه ای که در
روزهــای گذشته هر بشکه نفت در حدود
سه تا چهار دالر افت ارزش پیدا کرده است.
به گزارش خراسان ،چند روزی هست که
ویروس کرونای جدید در چین ،زنگ آماده
باش در این کشور را به صدا درآورده و حاال
به تدریج بازارهای جهانی را نیز درگیر خود
کرده است .بر این اساس ،قیمت نفت از سه
شنبه هفته قبل تا دیروز بیش از چهار دالر
کاهش یافته است .بازارهای نفت وابسته به
تقاضای چین برای نفتی هستند که از خارج
وارد می کند .از آن جایی که «کرونا» بر میزان
سفرها ،مسافرت هــای هوایی و زمینی،
تاثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به
تعطیلینهادهایمرتبطبااقتصاداینکشور
منجر شود ،بنابراین کاهش مصرف نفت،
قابل پیش بینی بوده و این موضوع ،بر قیمت
نفت در جهت نزولی اثر گذاشته است .به
گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ ،گسترش
ویروس کرونا در چین که هم اکنون تهدید
بزرگبینالمللیبهحسابمیآید،توانسته
است تقاضای جهانی نفت را  260هزار
بشکه در روز کاهش دهد و مفهوم آن این

احتمال افت فشار گاز به دلیل
شکستن رکورد مصرف

صدوربیشازهزارمجوزاستخراجرمزارز

رکوردداران گرانی یک ساله
عمده کاالهایی که در دی ماه ،رشــد قیمت
یک ســاله (تورم نقطه به نقطــه) بیش از 30
درصد داشته اند ،در گروه خوراک و پوشاک
قرار می گیرند .گروه حمل و نقل هم با 51.7
درصــد رکــورددار اســت .رد پــای افزایــش
قیمت بنزین در اوج گیری تورم این کاالها را
می توان مشاهده کرد.

بازار خبر

پرداخت پاداش به مشترکان
خوش مصرف برق و گاز

تسنیم -با کاهش دمــای هوا و در صــورت عبور
مصرف گاز بخش خانگی از مرز  ۶۰۰میلیون
مترمکعب در روز ،احتمال افت فشار یا قطعی گاز
دربرخیازنقاطکشوروجوددارد.

سهام بوئینگ  ۶درصد سقوط کرد
مهر -اخبار طوالنیتر شدن زمان زمینگیر شدن
 ۷۳۷مکس ،ارزش سهام بوئینگ را تا  ۶درصد
کاهشدادوبهپایینترینسطحیکسالهرساند.

عضوکمیسیونبالکچینسازماننظامصنفی
رایانهایگفت:وزارتصمتبیشازهزارمجوز
استخراج رمز ارز در کشور را صادر کرده است.
به گزارش ایبنا ،امیر حسین سعیدی با اشاره
بهقوانینفعالیتماینرهادرکشورگفت:برای
بهرهبرداری از مزارع استخراج رمز ارز ،فعاالن
ماینینگ باید به دریافت مجوز از سوی وزارت
صمت اقدام کنند که تا به امروز بیش از هزار
مجوز در سراسر کشور صادر شده و چند نمونه
مزرعهماینینگبزرگوصنعتیراهاندازیشده

«گام» 50هزارمیلیاردی
بانکمرکزیبرایحمایتازتولید

است که قیمت نفت در بازارهای جهانی،
امکان کاهش حدود سه دالری را دارد .در
این شرایط که انتظار می رفت قیمت طال
تحت تاثیر ویروس جدید و تبعات اقتصادی
آن ،باال رود ،این اتفاق روی نداد و قیمت
طال پس از یک جهش مقطعی در دو روز
قبل ،افت کرد .خبرگزاری فارس به نقل
از رویترز ،دلیل این مسئله را خــودداری
سازمان بهداشت جهانی از اعــام حالت
فوق العاده بین المللی اعالم کرده است.
بر این اســاس ،قیمت طال دیــروز نسبت به
سه شنبه هفته گذشته ،دو دالر نیز کاهشی
شد و به  1560دالر در هر اونس رسید .در
این حال ،گزارش خبرگزاری ایسنا حاکی از
این است که بازارهای آسیایی و به خصوص
چین که در پی شیوع بیماری کرونا نزولی
شده بودند ،پس از اقدامات چین با هدف
جلوگیری از انتشار بیماری ،اندکی بهبود
یافتند.

است.ویبابیاناینکهصنعتماینینگقابلیت
کمک به اقتصاد را دارد ،افزود :اگر این صنعت
با تمام ظرفیت فعال شود ،با توجه به گسترش
سریع بازار رمز ارزها ،در نهایت اقتصادی8.5
میلیارد دالری را در کشور از این بستر ایجاد
خواهدکرد.عضوکمیسیونبالکچینسازمان
نظامصنفیرایانهایقوانیناعالمشدهازسوی
نهادهای حاکمیتی برای استخراج ارزهای
رمزنگاری شده در مقایسه با دیگر صنایع در
کشوررابسیارسختگیرانهبیانکرد.
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رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی طرحی
جدید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای
اقتصادی با ظرفیت  50هزار میلیارد تومان از
هفته جاری خبر داد .طبق این طرح بنگاه های
اقتصادی،بهجایدریافتتسهیالتوپرداخت
به فروشندگان مواد اولیه ،می توانند از بانک
"تضمین گواهی اعتبار مولد" دریافت کنند و
به فروشنده مواد اولیه بدهند .فروشنده می
تواند این اوراق بهادار تضمین شده را بفروشد
یا تا سررسید نگه دارد و از سود آن استفاده
کند .طبق گفته همتی ،این اوراق در بازار پول
و سرمایه قابل معامله هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،همتی،
در روزهای پایانی هفته قبل ،در یادداشتی در
اینخصوصنوشت:همانگونهکهپیشترگفته
بودم،طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله
اجرایی رسید و به حول و قوه الهی ،هفته آینده
و در آستانه دهه مبارک فجر انقالب اسالمی،
با ظرفیت اولیه  ۵۰هزار میلیارد تومان تأمین
اعتبار ،به تدریج از طریق تعدادی از بانک
های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای
تولیدی فعال کشور قرار می گیرد.
همتی تاکید کرد :طرح«گام» ،یکی از برنامه
های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور
است که در چارچوب مدیریت نقدینگی ،تالش

خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در
گردش مورد نیاز زنجیره تولید را به خصوص
بــرای واحــدهــای کوچک و متوسط ،فراهم
سازد .گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک
ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ،در
بازارهای پول و سرمایه ،تسهیالت جدیدی را
برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم
می سازد.
همتی دربــاره فرایند اجرایی ایــن طــرح نیز
نوشت :در این طرح ،تولید کنندگان بر مبنای
فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل
درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد
در سررسید می کنند و به بنگاه فروشنده مواد
اولیه تحویل می دهند .دارنده می تواند گواهی
را تا سررسید نگه دارد یا می تواند به فروشنده
مواد اولیه خود تحویل دهد یا این که در بازار
سرمایه تنزیل کند.

نزول 8پله ای ایران در «رتبه جهانی ادراک فساد»
سازمان شفافیت بین الملل تازه ترین گزارش
خود درباره شاخص فساد اداری و اقتصادی در
کشورهای مختلف جهان را بر مبنای دادههای
سال  2019میالدی منتشر کرد .این گزارش
هرسالهبراساسنظرسنجیهاییازکارشناسان
و فعاالن اقتصادی هر کشور درباره میزان فساد
بخش دولتی آن کشور منتشر می شود .بر این
اساس و بر اساس داده های سال  ،2019ایران
دربین 180کشوردنیادررده 146قرارگرفتکه
نسبت به سال گذشته ،هشت پله تنزل پیدا کرده

است.به گزارش فارس ،در سال جاری میالدی
موضوع اصلی نظرسنجی این سازمان ،شفافیت
سیاسی،رابطهبینسیاست،پولوفساد،ازجمله
تاثیر قوانین سرمایه گذاری تبلیغات انتخاباتی
بر قدرت سیاسی و انتخابات تعیین شده است.
طبق این رده بندی ،دانمارک ،نیوزیلند ،فنالند،
سنگاپور ،سوئد ،سوئیس ،نروژ ،هلند ،آلمان و
لوکزامبورگ شفاف ترین کشورها و سومالی،
سودان جنوبی ،سوریه ،یمن و ونزوئال غیر شفاف
ترینکشورهاشناختهشدهاند.

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

اقتصاد و صبر جمعی

نماز جمعه دیروز تهران با تذکری دلنشین از سوی
خطیبموقتتهرانهمراهبودکهمیتواندچارهساز
بسیاریازمشکالتسیاستواقتصادکشورباشد.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد ،خطیب
جمعه دیروز تهران با اشاره به آیه انتهایی سوره آل
عمران(یاایهاالذینآمنوااصبرووصابروورابطوواتقو
ا ...لعلکم تفلحون ) به موضوع صبر جمعی اشاره
کرد،موضوعیکهدرصورتجاافتادنآندرادبیات
سیاست و اقتصاد کشور چه در نهاد قانون گذاری
و چه در اجرا و نظارت می تواند چاره ساز بسیاری
از مشکالت باشد .همان گونه که خطیب جمعه
نیز متذکر شد در این آیه شریفه  ،دوبار و با دو واژه به
موضوع صبر کردن تاکید شده است  ،یکی«اصبرو »
و دیگری « صابرو»  ،تفاوت امر ابتدایی با امر دوم در
آن است که اصبرو به صبر فردی هریک از مخاطبان
وحی الهی و افراد جامعه اسالمی باز می گردد اما
صابرو به صبر جمعی یا به عبارتی سفارش کردن
یکدیگربهصبرکردنوتالشجمعیبرایتحققاین
موضوعبازمیگرددکهالبتهبیارتباطباامرپسازآن
باعنوان«رابطو»همنیست،چراکهبرایتحققصبر
جمعیوسفارشیکدیگربهصبربایدارتباطیدرست
وقویوهمهجانبهدرمیانآحادجامعهشکلبگیرد
وتعامالتمیانافرادبهخوبیتداومداشتهباشدواز
کمیتوکیفیتخوبیبرخوردارشود.البتهخطیب
جمعه در ادامــه سخنانش به چند اشکال اساسی
به نحوه قانون گذاری در کشور نیز پرداخت که بی
ارتباطباسابقهخود ویبهعنواننمایندهچنددوره
مجلسونایبرئیسمجلسشورایاسالمینبودو
با بیان این که 80درصد از قوانین مصوب مجلس از
نوع اصالحیه یا استفساریه است ،خواهان تصویب
قوانینی شد که متقن باشند و با درنظر گرفتن همه
الزاماتدیگرنیازبهتفسیریااصالحنداشتهباشند.
شرایطکنونیاقتصادیایرانبهدلیلتحریمهایبی
سابقهوقطعدرآمدهاینفتیدربودجهکشوراکنون
نیازمندتوجهبیشتریبهموضوعصبربهویژهدربعد
جمعیآناست،البتهدرتعالیماسالمیهیچگاهصبر
بهمعنایتوقفونشستنونظارهگریصرفمسائل
نبودهاست،بلکهبهمعنایعجلهنکردنودیدنتمام
زوایای امر و تالش هدفمند درجهت دست یابی به
اهدافواالیانسانیوالهیاست.
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