
شاخصهای بورسی جهان تحت تاثیر اخبار مثبت 
پیشرفتهای واکسن کرونا به شدت صعودی شدند.

به گزارش بلومبرگ، از آمریکا و چین اخبار بسیار 
امیدبخشی از پیشــرفت در حوزه واکسن مقابله 
با کرونا به گوش می رســد و این امید وجود دارد 
که پس از حدود یک ســال یکه تــازی کرونا در 
جهان، سرانجام راه حلی مناســب برای مقابله با 
این ویروس پیدا شــده باشد. شــرکت داروسازی 
پفایزر و شــریک آلمانی آن اعالم کرده اند طبق 
نتایج آزمایش های بالینی،تزریق واکسن کرونای 
جدید تــا ۹۰ درصد باعــث ایجــاد مصونیت در 
آزمایش شوندگان شده اســت و احتماال تا اواخر 
ماه جاری میالدی این واکســن برای اخذ تاییدیه 
تولید و توزیع به سازمان غذا و داروی آمریکا ارایه 
خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی نیز با مسرت 
بخش خواندن این خبر اعالم کرده اســت واکسن 
 جدید می تواند شرایط را تا فصل بهار به طور کلی 

تغییر دهد. 
پیش از این در چین خبرهای امیدبخشی از توسعه 
واکسن کرونا مخابره شده بود و این احتمال وجو 
دارد که این واکســن که طبق ادعای مقامات این 
کشور نتایج مثبتی روی ۱۰۰ هزار نفر داشته است 
به کابوس کرونا خاتمه دهد. گفته می شــود کار 
واکسیناسیون کارکنان شــرکتهای بزرگ چینی 
نظیر هوآوی، شرکت نفت چین و پپتروشیمی چین 
آغاز شده و محققان در حال مطالعه آثار این واکسن 
بر روی داوطلبان جدید در دیگر کشورها نظیر پرو 
و امارات هستند. در صورت تایید نهایی قرار است 
در مرحله نخست ۱۰۰ میلیون دوز و در مرحله بعد 
یک میلیارد دوز از این واکسن تولید و توزیع شود. 

همزمان با افزایش ســرما نگرانیها از قدرتمندتر 
شدن کرونا شدت گرفته است و رشد نسبی قربانیان 
و افزایش محســوس مبتالیان بیانگر این موضوع 
است که جهان تا مدتی نامعلوم درگیر این ویروس 
مرگبار خواهد بود. سرعت شیوع در برخی از مناطق 
به حدی باال بوده که مقامات مجبور به اعمال مجدد 
قرنطینه ها شده اند که این مساله به معنای کمتر 
شدن امیدها برای احیای ســریع رشد اقتصادی 
خواهد بود. انتظار می رود اقتصاد جهان امسال رشد 
منفی قابل مالحظه ای به ثبت برساند که حتی از 
عملکرد دوران موسوم به رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸ 
نیز بدتر خواهد بود.  پاتریک کربی، اقتصاددان بانک 
جهانی گفته است روند احیای اقتصاد جهان آهسته 
و زمان بر است و شاید رشد اقتصادی تا مدت ها به 

وضعیت قبل از شیوع کرونا باز نگردد. 
تاکنون بیش از ۵۱ میلیون و ۴۰ هزار و ۶۹۷ مورد 
ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین یک 
میلیون و ۲۶۶ هزار و ۷۴ نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۲۴۳ هزار و ۸۲۰ نفر، برزیل با 
۱۶۲ هزار و ۳۹۷ نفر، هند با ۱۲۶ هزار و ۹۵۴ نفر، 

مکزیک با ۹۵ هزار و ۲۷ نفر و انگلیس با ۴۹ هزار و 
۴۴ نفر بوده است.

دودســتگی انتخاباتی آمریکا ادامه دارد و با وجود 
آن که شــمار زیادی از رهبران جهــان نیز به جو 
بایدن تبریک گفته اند، دونالــد ترامپ از پذیرش 
شکست خود امتناع می کند و تیم حقوقی وی نیز 
در حال اقامه دعوی علیــه دموکرات ها در دادگاه 
عالی هستند. ترامپ در پیامی توییتری با حمله به 
برخی از رسانه های مطرح این کشور گفته است که 
وظیفه آن ها معرفی رییس جمهور بعدی نیست. 
رودی جولیانــی، وکیل ترامپ نیز گفته اســت تا 
زمانی که سرنوشت آرای شــمارش نشده و مورد 
مناقشه مشخص نشود، انتخابات تمام نخواهد شد و 
ترامپ نیز شکست را نمی پذیرد.  آمارهای بیکاری 
از بزرگترین اقتصادهای جهان کماکان نگران کننده 
است. تا پایان ماه سپتامبر متوسط نرخ بیکاری در 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد رسید که در 
مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش یافته است تا 
بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری آلمان از دسامبر 

۲۰۱۵ تاکنون به ثبت برسد.
در آمریکا اما وضعیت بهتر بــوده و همان طور که 
پیشــتر انتظار می رفت، نرخ بیکاری بزرگ ترین 
اقتصاد جهان تا پایان ماه اکتبر باز هم کاهشی شد و 
رقم ۶.۹ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که یک 
درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری 

این کشور در طول پنج ماه اخیر است.
طی این مدت شــمار جمعیت بیکاران با کاهشی 
محسوس نسبت به ماه قبل به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ 
هزار نفر کاهش پیدا کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر کمتر از ماه قبل است. با این حال نرخ بیکاری 
بزرگ ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ 
بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد 
یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا 

بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.
برد مک میالن- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در 
موسسه کامن ولث فایننشیال نتوورک گفت: بین 
رویکرد دموکرات ها و جمهوری خواهان در مباحث 
اقتصادی اختالف نظر زیادی وجود دارد اما اکثریت 
سنا در دست جمهوری خواهان باقی مانده و این 
یعنی دولت بایدن برای پیشبرد برنامه های خود با 
مقاومت هایی روبروخواهد شد. این مساله به ویژه در 
حوزه مالیات ها محسوس خواهد بود و باید دید آیا 
در نهایت دولت بایدن خواهد توانست نرخ مالیات ها 
را مجددا افزایش دهد یا جمهوری خواهان به حفظ 

نرخ ها در سطح کنونی اصرار خواهند کرد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا 
جایی که هر سه شــاخص اصلی بورسی در سطح 
باالتری از روز قبل خود بســته شــدند. شاخص 
»داوجونز ایدانســتریال اوریج« بــا ۴.۶۹ درصد 

افزایش نســبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و  
۶۶۹.۱۰ واحد بسته شد.

شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۳.۳۲ درصد صعود تا 
سطح ۳۶۲۴.۶۱ واحدی باال رفت و دیگر شاخص 
مهم بورســی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 
۰.۶۷ درصد صعود در ســطح ۱۱ هزار و ۹۷۵.۷۲ 

واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامــالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص 
"فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۴.۶۷ درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در سطح ۶۱۸۶.۲۹ واحد بسته 
شد.  شــاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در 
آلمان با جهش ۴.۹۴ درصدی و ایستادن در سطح  
۱۳ هزار و ۹۵.۹۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با صعود ۷.۵۷ 
درصدی در ســطح ۵۳۳۲.۳۶ واحد بسته شد. در 
مادرید شــاخص "ایبکس ۳۵" ۸.۴۲ درصد باال 

رفت و به ۷۴۵۹.۴۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد 
خوبی داشــتند؛ تا جایی که شــاخص "نیک کی 
۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۲.۱۲ درصدی تا 
سطح ۲۴ هزار و ۸۳۹.۲۴ واحدی باال رفت. شاخص 
"هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۱۸ درصد باال 
رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۱۶.۱۷ واحد بسته شد. 
در چین شاخص "شــانگهای  کامپوزیت" صعود 
۱.۹۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۹۸۱.۳۵ 

واحد بسته شد.
در اســترالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس 
۲۰۰" بورس ســیدنی با ۱.۷۵ درصــد افزایش و 
ایستادن در سطح ۶۲۹۸.۸۰  واحدی به کار خود 
خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، 
شــاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بــود. )معیار 
محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت 

روزانه بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر 
بشکه نفت "وســت تگزاس اینتر مدیت" با ۹.۲۴ 
درصد افزایش به ۴۰.۵۷ دالر رسید و نفت خام برنت 
دریای شمال با صعود ۸.۱۴ درصدی به ازای ۴۲.۶۶ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلــزات گران بها، بهای هر اونس 
طال با ریــزش ۴.۸۷ درصدی نســبت به روز قبل 
در ســطح ۱۸۵۶.۳۴ دالر معامله شــد. هر اونس 
نقره با کاهش ۷.۷۲ درصدی به ازای ۲۳.۶۸ دالر 

مبادله شد.

پرواز بورس های جهانی در واکنش به یک خبر خوب
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 بورس ۳ هزار واحد 
افت کرد

عدم ترخیص کاالهای 
حمل و نقل ریلی در 
گمرکات در یکسال 
گذشته شگفت انگیز است

اسالمی:

هماهنگی دستگاه ها 
 برای آزادسازی 

پول های 
بلوکه شده  ایران
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روحانی تاکید کرد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

انتظارات تورمی 
و حباب سکه

مردم قربانی بازی 
قیمتی خودروسازان 

راه حل برخورد 
با  افزایش  قیمت ها

با توجه به مــازاد تقاضایی 
که ناشــی از کاهش ارزش 
پول ملی ایجاد شــده با از 
 بین رفتن انتظارات تورمی 
می توان به کاهش قیمت ســکه امیدوار شد. در 
حال حاضر در ربع ســکه و سکه گرمی حدود ۴۰ 
 درصد حباب در قیمت به صورت اجحاف در حق 

خریداران اتفاق می افتد....

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو

  ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی 
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حباب  میلیونی 
قیمت   سکه

تاثیر  بازارهای  موازی 
بر  قیمت  مسکن

در سایه عدم نظارت دستگاه ها تقلب و تبانی برای گران فروشی افزایش یافته است

گران فروشی  با  تخفیف های  صوری
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افزایش قیمت در بازار بی رمق خودرو
قیمت   خودرو   با   افزایش   دوباره   قیمت   ارز   صعودی   شد

خودروهای   خارجی   طی   یک   روز  ۴۰  تا  ۵۰   میلیون   تومان   گران   شدند

در حالی بازار شاهد حباب میلیونی سکه است که 
بسیاری از کارشناســان بازار طال و ارز بر این باورند 
که تخلیه حباب قیمتی سکه به کاهش و ثبات نرخ 
ارز بستگی دارد. قیمت سکه طرح جدید در بازار ۱۳ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سکه گرمی دو میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان، قیمت گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک 
میلیون و ۲۴۱ هزار تومان است. این در حالی است 
که حباب قیمتی ربع سکه بیش از دو میلیون تومان 
است و با قیمت کنونی طال، این قطعه نیازمند قیمت 
دالر عجیب و غریبی است. اگر قیمت طالی جهانی 
در سطح ۱۸۶۶ دالر کنونی باقی ماند حباب قیمت 
سکه در شرایطی صفر می شود که نرخ دالر به سطح 
۴۵ هزار تومان برسد. این متغیر نشان می دهد خرید 

ربع سکه در شرایط کنونی...

کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی بازار مسکن، 
نه تحلیلی از وضعیت بــازار در ماه های آتی دارند و 
نه پیشنهاد خرید مسکن چه با قصد خرید سرمایه 
ای و چه مصرفی را مطرح می کنند. محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرســازی تا کنون در چند نوبت و در 
مصاحبه های مختلف با پیشنهاد فعاًل خانه نخرید، 
متقاضیان خرید مسکن را به دست نگه داشتن برای 
ورود به این بازار توصیه می کرد؛ توصیه ای که شاید 
چندان مؤثر نبود و اگر فردی در تیرماه سال گذشته 
که میانگین قیمت مسکن، ۱۳ میلیون تومان در هر 
ماه بود، توجهی به اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی 
نمی کرد و مسکن مورد نظر خود را خریداری کرده 

بود، در حال حاضر که میانگین...

سنگ آهن، امروزه بازار پر مصرفی 
در جهان دارد. معلوم نیســت در 
آینده هم با وجود فناوریهای جدید 
تولید پلیمرهــا،   این رونق در بازار 
فوالد وجود داشته باشد . پس باید 
با توجه به ظرفیت بی القوه کشور، 

حداکثر استفاده را ببریم .
مدیر عامــل شــرکت معدنی و 
صنعتــی چادرملــو بــا تاکید بر 
ضرورت دســتیابی به منابع غنی 
ســنگ آهن در عمق بیش از 1000 
متری در کویــر مرکزی ایران گفت 
: ایــران  در خصوص اکتشــاف از 
رقبای خارجی خود عقب اســت، 
امروزه در کشورهای دارای ذخایر 
معدنی از تکنولوژی هــای به روز 
برای دستیابی به ذخایر زیر زمینی 
بیشترین اســتفاده را می برند اما 
در کشــور ما هنوز این فناوری ها 

وجود ندارد در حالیکه برای ما بسیار 
مهم است که بتوانیم به ذخایر زیر 
سطحی دسترســی داشته باشیم . 
در حال حاضر ذخایر قابل توجهی 
از سنگ آهن در عمق بیش از 1000 
متری شناســایی شــده  اما بهره 
برداری از آنها بــدون بهره گیری 
 از تجهیزات جدید امــکان پذیر 

نیست. 
مهندس ناصر تقی زاده با اشاره به 
این که، چادرملو مصمــم به تهیه 
تکنولوژی حفــاری عمیق با هدف 
دســتیابی به ذخایر قابل توجه زیر 
سطحی کشــور تصریح کرد :  در 
حوزه اکتشاف باید سرمایه گذاری 
و تالش بیشــتری کرد، بارها اعالم 
کردیم در هر کجای ایران اگر  پهنه 
ای به ما  واگذار شــود، آماده انجام 
عملیات اکتشاف هســتیم، البته 

نه به این معنی کــه الزامًا مالکیت 
آنرا داشته باشــیم بلکه بصورت 
 مشــارکتی هم حاضر به همکاری 

هستیم .  
وی افزود: در حال حاضر کار اکتشاف 
تفصیلی آنومالی D19  در حال انجام 
است و انتظار داریم بزودی نتیجه 
نهایی آن اعالم  شــود تا بتوانیم با 
دریافت پروانه بهره برداری، عملیات 
باطله  برداری  را آغاز کنیم . از طرفی 
چند پهنه دیگر در محدوده فعالیت 
معدن چادرملو شناسایی شده است  
که در حال مطالعه و بررسی هستیم .

مدیر عامل و عضو هیــات مدیره 
چادرملو یادآوری کرد : سنگ آهن 
و فوالد محصولی اســت که امروزه 
بازار پر مصرفی در جهان دارد و ما 
با توجه به ظرفیت بی القوه کشــور 
باید حداکثر استفاده را در شرایط 
فعلی ببریم . معلوم نیست در آینده 
این رونق وجود داشته باشد چرا که 
می بینیم بشــر هر روز از فرآورده 
های جدید در صنایع استفاده می 
کند  لذا ممکن است جایگزین های 
دیگری از جمله پلیمرها جانشین 
فوالد در صنایع شوند . باید برخی 
موانع موجود بر ســر راه سرمایه 
گذاران معادن برداشته، در صدور 
مجوزها تسریع و امتیازات تشویقی 
نیز داده  شــود . تا بخش خصوصی 
 ترغیب به ســرمایه گذاری در این 

حوزه گردد.

مهندس تقی زاده مدیرعامل چادر ملو

چادر ملو به دنبال دستیابی به  
تکنولوژی حفاری های عمیق



اقتصاد2
ایران وجهان

نمادهای شاخص ساز سبزپوش ماندند
 بورس ۳ هزار واحد افت کرد

شاخص بورس علیرغم تالش نمادهای شاخص ساز، 
در پایان معامالت سه شــنبه ۲۰ آبان ۳ هزار و ۲۴۴ 
واحد افت کرد و به ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۹۱۹ واحد 
رسید.بر این اساس شاخص کل به یک میلیون و ۲۱۱ 
هزار و ۹۲۰ واحد رسید؛ ضمن اینکه شاخص کل هم 
وزن نیز با افت ۱۲۰۲ واحــدی، به ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ 
واحد رسید.دیروز در بورس تهران ۸۶۵ هزار و ۵۴۴ 
معامله صورت گرفت و نمادهای کگل، کچاد و فملی 
بیشترین اثر مثبت و نمادهای وامید، جم، شتران و 

حکشتی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

عدم ترخیــص کاالهای حمل و 
نقل ریلی در گمرکات در یکسال 

گذشته شگفت انگیز است
وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به دستورات مقام 
معظم رهبری و تاکیــد رئیس جمهور و همچنین 
دستگاه های مختلف که اعالم شد گمرک در بحث 
ترخیص کاال اقدامات  متناسب را انجام دهند گفت: 
نباید کاالی مــورد نیاز دســتگاه های مختلف در 
گمرکات از جمله چرخ، پیچ و مهره های ریلی در 
گمرکات باقی بمانند. در یک سال گذشته ترخیص 
نشــدن این کاال هــا  در گمرکات شــگفت انگیز 
اســت و  باید هرچه ســریع تر اقدامات الزم برای 
ترخیص آن انجام گیرد.به گــزارش ایلنا، محمد 
اســالمی در این خصوص با بیان اینکه امیدواریم 
بانک ها به خصوص بانک ملت که کل تســهیالت 
مربوط به شبکه های ریلی به این بانک واگذار شده 
است، هرچه سریع تر اقدامات الزم برای پرداخت 
تسهیالت به شرکت های ریلی را در دستور کار خود 
قرار دهند، گفت: اخیرا در ستاد ملی اقتصاد کشور 
و در حوزه خصوصی سازی تصمیمات مهمی گرفته 
شده است که امیدواریم با اخذ تصمیمات درست 

این مشکالت را بتوانیم رفع کنیم.

خبر

کارشناسان اقتصادی در شرایط 
کنونی بازار مسکن، نه تحلیلی 
از وضعیت بازار در ماه های آتی 
دارند و نه پیشنهاد خرید مسکن 
چه با قصد خرید سرمایه ای و چه 
مصرفی را مطرح می کنند.به گزارش مهر، محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی تا کنون در چند نوبت و در مصاحبه های مختلف 
با پیشنهاد فعالً خانه نخرید، متقاضیان خرید مسکن را به دست 
نگه داشتن برای ورود به این بازار توصیه می کرد؛ توصیه ای که 
شاید چندان مؤثر نبود و اگر فردی در تیرماه سال گذشته که 
میانگین قیمت مسکن، ۱۳ میلیون تومان در هر ماه بود، توجهی 
به اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی نمی کرد و مسکن مورد نظر 
خود را خریداری کرده بود، در حال حاضر که میانگین قیمت 
مسکن در تهران به متری ۲۵ میلیون تومان رسیده، با بازدهی 

بیش از ۹۰ درصدی در سرمایه گذاری مواجه می شد.

توصیه های وزیر راه به نخریدن مسکن، دقیق از 
آب درنیامد

با این حال در مهر ماه امســال نیز وزیر راه و شهرسازی در 
گفت وگویی رادیویی درباره آخرین وضعیت پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی به بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف 
تسهیالت خرید مسکن، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم 
که فعاًل تا دســتیابی به ثبات در بازار مسکن و رسیدن به 
قیمت های واقعی، از انجام اقدامــات »تورم زا« خودداری 
کنیم.شاید این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی را بتوان به 
عنوان چهارمین توصیه ضمنی وی به عدم ورود ســرمایه 
گذاران به بازار مســکن تعبیر کرد؛ اما می توان آن را اولین 
توصیه وی با نگاهی کارشناســانه تر دانست؛ اتفاقی که در 
حال حاضر بسیاری از کارشناســان بازار مسکن نیز بر آن 
صحه می گذارند و به متقاضیان توصیه می کنند که احتمال 
خوابیدن التهابات اثرگذار بر بازار مسکن در ماه های پیش 

رو وجود دارد.

بازارهای موازی تــا چه حد بر بازار مســکن 
اثرگذارند؟

به خصوص که چشم انداز بیشتر کارشناسان اقتصادی، 
ادامه دار بودن نسبی کاهش فشــار بازارهای موازی و 
اثرگذار بر بازار مســکن خصوصاً ارز و سکه در چند ماه 

آتی است.

مقایسه رشد ماهانه بازار مسکن در سال های جاری 
و گذشته

اگرچه در سال جاری رشــد ماهانه قیمت مسکن هرگز 
متوقف نشــد و حتی در مهر ماه نســبت به شهریور ماه 
امسال بزرگترین رشد ماهانه قیمت مسکن با ۱۰ درصد 
افزایش رخ داد، اما در ســال گذشــته رشد ماهانه قیمت 
مسکن در ۵ ماهه میانی ســال متوقف و در دو ماه متوالی 
مهر و آبان نســبت به ماه های قبل از آن شــاهد کاهش 
قیمت مسکن هم بودیم؛ اتفاقی که با ثبات قیمت ارز در آن 
 مقطع همراه شده بود که نشان دهنده اثرگذار بودن ثبات 
بازارهای موازی در تثبیت بازار مســکن اســت.حال که 
به نظر می رســد ترکیدن حباب بازارهای ارز و ســکه در 
روزهای اخیر، هیجانی و مقطعی نبــوده و احتمال تداوم 
آن وجود دارد، ممکن است بازار مســکن نیز که ذاتاً بازار 
با سرعت اثرپذیری کندتری نسبت به دیگر بازارها باشد، 
در ماه های پیش رو بــا ثبات )توقــف افزایش قیمت( یا 
حتی بعضاً کاهش اندک ماهانه قیمت نیز مواجه شــود. 
اگرچه پدیده »چسبندگی قیمت در بازار مسکن« اجازه 
نمی دهد تا این کاهش قیمت در این بازار، دقیقاً تناظر یک 
 به یک با کاهش قیمت در بازارهای موازی، در بازار مسکن 

نیز رخ دهد.

کارشناس اقتصاد مسکن: فعاًل برای خرید خانه 
دست نگه دارید

فرهاد بیضایی کارشــناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره چشــم انداز این بازار در ماه های آتی 
با توجه به اتفاقات سیاســی، اقتصادی و بین المللی اخیر 
و خصوصاً تــداوم کاهش قیمت ارز و ســکه در چند روز 

گذشته، اظهار داشــت: برعکس بازارهای دیگر همچون 
خودرو، ارز، سکه و طال و سهام که اثرپذیری آنی از اتفاقات 
پیرامونی خود در کاهش یا افزایش ارزش این بازارها شاهد 
هستیم، در بازار امالک و مســتغالت چنین پدیده ای را 
شــاهد نیســتیم.از دیگر تفاوت های بازار مسکن با دیگر 
بازارهای مــوازی عالوه بر کند بــودن اثرپذیری این بازار 
از اتفاقات پیرامونی، تدریجی بودن آن اســت؛ به عبارت 
دیگر ممکن اســت نرخ ارز یا ســکه و طال ناگهان در یک 
شــبانه روز افزایش یا کاهش سنگین داشــته باشد؛ اما 
کمتر شــاهد آن بوده ایم که قیمت مسکن با این سرعت 
 و به طور ناگهانی تغییر کند؛ البتــه در یکی دو مقطع که 
تصمیمات خلق الساعه مانند توقف فروش تراکم در تهران 
رخ داد، شاهد افزایش قیمت ناگهانی و شبانه مسکن بودیم 
که دلیل این اتفاق، سیاســت گذاری های اشتباه از سوی 
نهادهای تصمیم گیر بود؛ اما اینکه کاهش سنگین ارز در 
یک روز سبب شود تا قیمت مسکن نیز بالفاصله ظرف چند 

روز افت کند، اتفاق دور از دسترسی است.

سرعت گردش نقدینگی بازار مسکن کمتر از سایر 
بازارهاست

وی ادامه داد: حباب قیمت ارز ممکن است ظرف یک یا چند 
روز اتفاق بیفتد؛ اما خارج شــدن حباب از بازار مسکن ممکن 
اســت چند ماه به طول بینجامد؛ علت این است که سرعت 
)نه حجم( گردش نقدینگی در بازار امالک و مستغالت پایین 
است؛ به خصوص که با افزایش قیمت هایی که در دو سال اخیر 
داشتیم، قدرت خرید بسیاری از متقاضیان خرید مسکن اعم از 
سرمایه ای و مصرفی کاهش یافت که درنتیجه از تعداد بازیگران 

بازار مسکن به شدت کم شد.

شفافیت مرزبندی خرید مصرفی و سرمایه ای به 
هم ریخت

بیضایی با بیان اینکه دیگر نمی توان مرزبندی شــفافی میان 
خریدهای سرمایه ای و مصرفی در بازار مسکن داشت، گفت: 
در حال حاضر به دلیل افزایش شــدید قیمت مسکن، هر فرد 
یا خانواری که مســکن جدیدی را خریداری می کند، حتی 
در صورتی که بخواهد در آن ســاکن هم بشود، باز هم با قصد 
جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید خود تبدیل نقدینگی 
اش به سرمایه قابل اتکا، به این بازار ورود کرده است.پژوهشگر 
اقتصاد مسکن یادآور شد: در کوتاه مدت قابل پیش بینی نیست 
که چه آینده ای در انتظار بازار مسکن وجود دارد؛ این قابلیت در 
بازار مسکن وجود دارد که منتظر تثبیت اتفاقات پیرامونی بماند 
و سپس واکنش نشان دهد؛ هر چند که انتظارات تورمی در این 
بازار اثرگذار است اما نرخ ها احساسی تغییر نمی کند.وی با رد 
این ادعا که چسبندگی قیمت مسکن اجازه نمی دهد تا ثابت 
ماندن روند کاهشی نرخ ارز، سبب کاهش قیمت مسکن شود، 
افزود: دولت باید برای حوزه سرمایه گذاری، ثبات در بازارها را 
برنامه ریزی کند تا فعاالن بازارهای مختلف بتوانند پیش بینی 

دقیق تری از آینده این بازارها داشته باشند.

افزایش ۱۰ درصدی متوسط قیمت مسکن نتیجه 
افت سنگین بورس بود

بیضایی درباره اینکه آیا خانه بخریم یا دست نگه داریم، گفت: 
در ۳ ماه اخیر که شاهد آغاز ریزش بازار سهام و افزایش ناگهانی 
نرخ ارز بودیم، بازار مسکن نیز بالتبع اثر پذیرفت و درنتیجه در 
مهر ماه افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از 
آن رخ داد؛ در چنین شرایطی نمی توان به مردم توصیه کرد تا 
فعالیت اقتصادی از جمله خرید مسکن داشته باشند. معتقدم 

قیمت ها به یک هم پوشانی و ثبات برسد.

االن زمان مناسبی برای ورود به بازار مسکن نیست
وی درباره اینکه ثبات قیمت مسکن در چه زمانی رخ می دهد، 
تصریح کرد: وقتی قیمت ارز در ســال گذشته در نرخ ۱۷ تا 
۱۸ هزار تومان برای ماه های متوالی در سال گذشته به ثبات 
رسید، متوسط قیمت مسکن نیز در چند ماه از سال گذشته 
ثابت ماند که نشان می دهد اگر بار دیگر نرخ ارز بتواند در نرخ 
قابل قبولی تثبیت شود، سپس با فاصله ای چند ماهه شاهد 
بروز تثبیت قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود؛ اما خیلی 
سخت و پیچیده است که زمان ایجاد ثبات در بازار مسکن را 
پیش بینی کرد ولی به طور کلی فعالً زمان مناسبی برای ورود 

به بازار مسکن نیست.

بازارهای موازی تا چه حد بر بازار مسکن اثرگذارند؟

تاثیر بازارهای موازی بر قیمت مسکن

روحانی تاکید کرد
هماهنگی دستگاه هابرای آزادسازی 

پول های بلوکه شده ایران
رئیس جمهور با اشــاره به گزارش وزارت امور 
خارجه در زمینه فعالیت هــای انجام گرفته 
برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده ایران در 
برخی کشورها، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و 
موثر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این 
زمینه تاکید کرد.حسن روحانی رئیس جمهور، 
سه شنبه در یکصد و هشتادمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به گزارش 
وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت های انجام 
گرفته برای آزاد سازی منابع مالی بلوکه شده 
ایران در برخی کشورها با توجه به موانع ایجاد 
شده از ســوی آمریکایی ها در این زمینه، بر 
ضرورت هماهنگی بیشــتر و موثر وزارت امور 
خارجه و بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
او به تحوالت پیش رو در آمریکا اشــاره کرد 
و افــزود: دولت جدیــد آمریکا پیــش از هر 
اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور 
در جامعــه جهانی می بایســت در رفتارهای 
غیرانسانی خود با ســایر کشورها تجدیدنظر 
کند.روحانی در ادامه با اشــاره به مصوبه روز 
گذشته دولت درخصوص موظف شدن وزارت 
خارجه و دســتگاه های مرتبط برای تسریع و 
تسهیل تبادالت تجاری با کشورهای عالقمند، 
بر برنامه ریزی و اقدامات سریع در این زمینه 

تاکید کرد.
در ایــن جلســه وزارت خارجه گزارشــی از 
فعالیت های انجام گرفته برای آزادسازی منابع 
مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها ارائه 
کرد و مقرر شد علیرغم فشــارهای تحریمی 
آمریکا، بانک مرکــزی و وزارت امور خارجه با 
هماهنگی بیشتر و موثرتر نسبت به آزادسازی 
و اســتفاده از این منابع برای تامین نیازهای 

تولیدی کشور اقدام نمایند.

اخبار
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علیرضا نصیرمنش- استان البرز: نماینده عالی 
دولت در استان البرز با اشاره به اینکه نهایت 
همراهی را برای رفع موانع راه اندازی نمایشگاه 
بین المللی در البرزداشتیم، گفت: راه اندازی 
نمایشگاه بین المللی یکی ازمطالبه های مهم 
و اصلی مردم و بویژه فعاالن اقتصادی استان 
است از این رو باید طبق آنچه وعده داده شده 
درموعد مقرر، محقق شود.شهبازی درجلسه 

شــورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، با 
اشــاره به موضوع مطرح شــده ازسوی اتاق 
بازرگانی استان درخصوص قانون مالیاتهای 
مستقیم ماده ۹۱، افزود: پیگیری های الزم 
ازسوی اتحادیه های مربوطه صورت گیرد. 
وی ادامه داد: درجلسات این شورا باید عالوه بر 
اعضای اصلی ستاد، نماینده رسته های شغلی 

حضوریابند تا درجریان مصوبات و اقدامات این 
حوزه قرارگیرند و درتصمیم سازی مشارکت 
داشته باشــند. شــهبازی گفت: راه اندازی 
نمایشگاه بین المللی یکی ازمطالبه های مهم 
و اصلی مردم و بویژه فعاالن اقتصادی استان 
است از این رو باید طبق آنچه وعده داده شده 
درموعد مقرر، محقق شود. وی افزود: مصوبات 
شــورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی 

در راســتای رونق وجهش تولید، صادرات 
وپویایی چرخه اقتصادی استان بسیار حائز 
اهمیت است بنابراین باید به جد اجرایی شود 
وکسانی که در این راستا کوتاهی کنند مورد 

بازخواست قرارمی گیرند.

بهروزنصیرمنش- اســتان البرز: مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز 
ثبت نام کارگران، گروه های کار و واحدهای 
نمونه استان درسی ودومین دوره جشنواره 
امتنان ازنخبگان جامعه کار وتولید ازتاریخ 
۱۴ آبان تا ۱۴ آذر سالجاری خبرداد.حسین 
فالح نژاد درخصوص ثبت نام این جشنواره 
در استان گفت: جشنواره امتنان هرساله با 

هدف تجلیل ازکارگــران، گروه های کاری 
و واحدهای نمونه درسه مرحله مقدماتی، 
استانی وکشوری و درســه بخش صنعت، 
خدمات وکشــاورزی برگزارمی شود. وی 
ادامه داد: کارگران، گروه های کار و واحدهای 
نمونه استان البرزمی توانند جهت شرکت 
درجشنواره ازتاریخ ۱۴ آبان لغایت ۱۴ آذر 
۱۳۹۹ به ســامانه جشــنواره های امتنان 

https://emtenan. به آدرس اینترنتــی
mcls.gov.ir مراجعه نمــوده و اقدام به 
ثبت نام کنند. مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان البرز با اشــاره به اهداف 
برگزاری این جشنواره، افزود: انگیزه بخشی، 
اعتمادآفرینــی وترویج حاکمیــت، روح 
صداقت وهمدلی درجامعــه کار وتالش با 
توجه به مســائل جامعه، نیازها و انتظارات 

جامعه کارگری، ایجاد زمینه وفضای مناسب 
برای رشد وپرورش نیروی کار ونقش آفرینی 
وتأثیرگذاری نخبگان جامعه کار وتالش در 
روند توسعه جامعه ازجمله اهداف برگزاری 
جشنواره امتنان ازکارگران در استان است. 

علیرضــا نصیرمنــش- اســتان البرز: 
شهردارکرج از نوســازی وبازسازی ۳۳۰ 
دستگاه اتوبوس شــهری خبرداد وگفت: 
برای تحقــق این مهم تفاهــم نامه ای با 
سازمان برنامه وبودجه منعقد شده است.
علی کمالی زاده اظهارکرد: طی برگزاری 
جلسه ای با معاون امور اقتصادی سازمان 
برنامه وبودجه کشور، تفاهم نامه تأمین 
مالی نوسازی وبازســازی ۳۳۰ دستگاه 

اتوبوس درون شــهری بین شهرداری و 
این سازمان منعقد شــد. وی اضافه کرد: 
بر اســاس این تفاهم نامه، اتوبوس های 
فرسوده شــهرکرج با اســتفاده ازمنابع 
مالی که دولت ازصندوق کارآفرینی امید 
کشور به منظورنوسازی ناوگان عمومی 

تخصیص داده، بازســازی خواهند شد. 
شهردارکرج با اشاره به پیگیری شهرداری 
درگذشته مبنی بر استفاده ازظرفیت های 
ملی جهت تقویت نــاوگان حمل ونقل 
عمومی شهرکرج، گفت: برهمین اساس 
می توان گفت با تالش های صورت گرفته، 

شــهرکرج در بین پنج شــهر اول کشور 
قرارگرفت که از این تســهیالت استفاده 

خواهد کرد.

بهــروز نصیرمنــش - اســتان البرز: 
هیچگونــه برنامــه ای درخصــوص 
افزایش قیمت فــرآورده های نفتی در 
دســتورکار نیست وشــایعات بوجود 
آمده درفضای مجــازی واقعیت ندارد.

قلندرزاده سرپرست روابط عمومی این 
شرکت ضمن رد هرگونه شایعات و اخبار 
درخصوص این موضوع گفت: تاکنون 
هیچ تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت 
حامل های انــرژی در دولت ومجلس 

اتخاذ نگردیده و ازمردم استدعا داریم که 
به این شایعات توجه نکنند. قلندرزاده 
افزود: طرح های دوگانه ســوزکردن 
خودروهای عمومی وتوزیع الکترونیکی 
گازمایع )LPG( که درشــرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی درحال انجام 
است، صرفه جویی درمصرف سوخت 
وکاهش آلودگی ها زیســت محیطی 
را مد نظرداشــته و ارتباطی به قیمت 

فرآورده ها ندارد. 

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: رئیس شورای 
اسالمی شــهرکرج گفت: تذکرات ودغدغه 
های نمایندگان مردم که عمدتاً درقالب نطق 
های پیش ازدســتورمطرح می شــود، صرفاً 
برای بازخوانی مشکالت نیست بلکه طرح آنها 
برای گره گشــایی ازموانعی است که موجب 
عقب ماندگــی و آزردگی خاطرشــهروندان 
شده اند لذا شــهردارمحترم باید درچارچوب 
قانون و زمان پاسخگویی شفافی داشته باشد.
اکبرسلیم نژاد دردویست وبیستمین جلسه 

رسمی شــورا که با حضورمدیرکل سازمان 
بازرسی اســتان البرز همراه بود، اظهارکرد: 
دیوان عدالت اداری درتابستان جاری حکمی 
مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر درخصوص 
صدورپروانه ســاخت برای امالک قولنامه ای 
صادرکرده که چون تعدادی ازمتقاضیان قبل 
از ابالغ رأی صادره مراحلی ازتشکیل پرونده 
را طی کرده یا مبلغی را به حساب شهرداری 
واریز کرده بودند، تالش می کنیم تا عزیزان به 
حق مکتسبه شان دست یابند. وی افزود: نکته 

دیگری که یقین دارم اداره کل بازرسی استان 
نیز درخصوص آن پیگیری های الزم را داشته 
بحث انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران 
است که در این ارتباط وزارت نیرو باید بدون 
تبعیض عمل کنــد و از هر اقدامی که منتهی 
به تخریب محیط زیست و اکوسیستم منطقه 
به ویژه بافت گردشگری جاده چالوس شود، 
خودداری کند، افت فشــار وضعف کیفی آب 
شــرب مصرفی درمحالت سطح شهرمسئله 
ای است که برای چندمین بارمطرح می شود و 

انتظار داریم مسئوالن درجهت پاسخگویی به 
آن اقدام وحرکت کنند. رئیس شورای شهرکرج 
درپایان گفت: شورای شهر برآمده از بطن مردم 
وجامعه است ونمایندگان مردم برای پیگیری 
مشکالت مردم و انتقال مســائل کالن تر به 
نهادهای دولتــی روی کار آمده اند و اساســاً 
مشروعیت آنها ازناحیه رای اعتمادمردم است .

بهروزنصیرمنش- استان البرز: مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز ازشبکه گذاری 
بیش از ۱۲۲ هــزار و ۹۷۹ متر از ابتدای 
سال ۹۹ تاکنون خبر داد.حسین تقی نژاد، 
مدیرعامل شرکت گاز استان البرزعنوان 
کرد: ۱۲۲هزار و ۹۷۹ متر شبکه گذاری 
که ۷۴۱۸۳ مترشبکه گذاری شهری و 

۴۸۷۹۶ مترشــبکه گذاری در روستاها 
از ابتدای ســال ۹۹ تا پایان مهرماه اجرا 
شــده اســت. وی همچنین با اشاره به 
تعداد انشــعاب نصب شــده درمناطق 
شــهری ۱۱۵۱ علمــک و درمناطــق 
روســتایی ۸۴۷ مــورد اظهارداشــت: 
مجموع ۱۹۹۸ انشــعاب درحوزه های 

شهری و روســتایی نصب شده است که 
مجموع انشعابات نصب شــده تاکنون 
۲۷۸۱۲۳ علمک می باشــد. تقی نژاد 
خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال ۹۹ تا 
پایان مهرماه گازرسانی به ۵ روستا انجام 
شده وعملیات گازرسانی به ۶۱ روستا نیز 
درحال اجرا می باشد. مدیرعامل شرکت 

گاز اســتان البرز درپایان گفت: ۱۷۳۶۰ 
مشــترک جدید از ابتدای سال تا پایان 
 مهرماه سال ۱۳۹۹ به مشترکین شرکت

 گاز البرز اضافه شده اند.

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج درجدول ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به

 پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

رتبه مبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح پروژهردیف

٪۱۰۰
نقدی ۱

خرید، حمل و تحویل 
۱۰۰۰۰ تن ماسه شکسته 
کفی جهت استفاده در 

سطح معابر شهر کرج 

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰5۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تولیدکننــده  هــای   شــرکت 
) پروانه بهــره برداری ماســه ( و تامین 
کنندگان ) حداقل یک قرارداد تامین ماسه 
از سال 95 به بعد با تناژ بیش از ۱۰/۰۰۰ تن (

۱- سپرده شرکت درمناقصه به یکي از روشــهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبارداشته وقابل تمدید باشد و یا 
واریزفیش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 
ترتیب ضبط خواهد شد. ۳- شهرداري کرج در رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختار اســت. ۴- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 
۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهرشهرداري واریز و رســید آنرا ارائه نمایند. ۵- متقاضیان مي توانند ازتاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره 
امورقراردادها وپیمانهای شهرداری کرج واقع درمیدان توحید- بلواربالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. ۶- درهرصورت مدارک مندرج در اسناد 
مناقصه مالک فروش اسناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضیح اینکه به غیر ازسپرده شرکت درمناقصه کلیه اسناد ومدارک مربوط به پیمانکاران شرکت 
درمناقصه در نزد شهرداري باقي مي ماند. ۸- الزم به ذکر است هنگام خرید اســناد ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي 
تغییرات اعضاي شرکت وکد اقتصادي الزامي میباشد. ۹- شرکت کنندگان درمناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به 
همراه سایر اسناد مناقصه درپاکت مربوطه قراردهند. ۱۰- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۱- پیشنهادات مي بایست درپاکتهای مجزا 
)الف-ب-ج( الک وممهور به مهرشرکت شده و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۹/۴ به آدرس کرج- میدان توحید- بلواربالل دبیرخانه شهرداري 
کرج تحویل داده شود. ۱۲- پیشنهادات رسیده درمورخ ۹۹/۹/۵ درکمیســیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفترشهردار( مطرح و پس از بررسی وکنترل 

برنده مناقصه اعالم خواهد شد. درضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸- ۳۵۸۹۲۴۲۱-۰۲۶ تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.
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قیمت سکه ٢۰ آبان ۱۳٩٩ به ۱۳میلیون و ۳۵۰هزار تومان رسید
در جریان معامالت سه شنبه ٢۰ آبان ٩٩، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۱۳ میلیون تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۸۰ دالر و ۶۷ 

سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ٢۴۳ هزار و ۱٢۶ تومان است.

نماینده عالی دولت در استان البرز 

نمایشگاه بین المللی باید در زمان مقرر راه اندازی شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز خبر داد:

آغاز ثبت نام جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار وتولید 

شهردار کرج خبرداد؛

نوسازی ۳۳۰ اتوبوس شهری کرج
شایعات مبنی بر افزایش قیمت فرآورده های نفتی بی اساس است

رئیس شورای شهر کرج:

شهردارکرج درچارچوب قانون به تذکرات نمایندگان مردم پاسخ دهد

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

اجرای بیش از 122 کیلومتر شبکه گذاری جدید درشرکت گاز استان البرز
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ریسک نابودی سرمایه ها در بازار سکه
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

با توجه به مازاد تقاضایی که ناشی از کاهش ارزش پول ملی ایجاد شده با از بین رفتن انتظارات تورمی می توان به کاهش قیمت سکه امیدوار شد. در حال حاضر در ربع سکه و سکه گرمی حدود 40 درصد حباب در قیمت به صورت اجحاف در حق خریداران 
اتفاق می افتد. حال اگر هزینه های خرید و فروش را هم به آن اضافه کنیم شاید برای مردم عادی که وارد این بازار می شوند در ربع سکه و سکه گرمی 50 درصد از دارایی ها به صورت مستقیم در معرض ریسک و نابودی قرار می گیرد. کاالهای مختلف 
در کشور از خودرو، سکه و سایر کاالها گرفته به دلیل انتظارات تورمی تقاضای باالیی دیده می شود که بخش اعظم این تقاضاها مصرفی نبوده و به جهت انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول اتفاق افتاده است. بی تردید از بین رفتن انتظارات تورمی نه تنها 
انگیزه سرمایه گذاری مجدد و ورود به بازار را کاهش می دهد بلکه باعث خروج بسیاری از سرمایه گذاران از این بازار خواهد شد. توصیه به مردم این است که حداقل به چنین بازاری ورود نکنند و دارایی های خود را در معرض ریسک و حباب قرار ندهند. 
این در حالی است که ناتوانی در مدیریت درست بازار باعث شده تا بازارها آشفته شوند. به طور مثال دولت به جای مدیریت درست پول نرخ سود بانکی را با هدف هدایت این منابع به سمت بازار سرمایه کاهش داد و از آنجایی که نتوانست بازار سرمایه را نیز 
به خوبی مدیریت کند شاخص ها فروریخت و سهامداران بورس دچار زیان شدند. دولت در مدیریت بازارها بسیار ضعیف عمل می کند و رشد سرسام آورنقدینگی و ورود سیل آسای آن به بازارها نشان از بی تدبیری مسئوالن در ساماندهی بازارها را دارد 
در چنین شرایطی است که دولت و تصمیم گیران به جای مدیریت در عرضه باید تقاضا را در بازار به شکلی اصولی مدیریت کنند. بنابراین برنامه ریزی ها باید طوری شکل عملی به خود گیرد که منابع به سمت بازار سرمایه هدایت شود و یا اینکه در بازار 

سکه و ارز، بانک مرکزی برای ساماندهی قیمت ها اقدام به ارزپاشی نکند بلکه تقاضا برای این کاال را به خوبی مدیریت کند چرا که مدیریت در عرضه هیچ وقت کارساز نبوده و معموال به زیان اقتصاد کشور و نفع عده ای خاص تمام می شود.
البته با توجه به نتیجه انتخابات آمریکا و با گذر از مخالفان داخلی، آمریکایی و همچنین اسرائیل و عربستان می توان از فرصت بوجود آمده در جهت تسلیم آمریکا در مقابل برجام و به نفع مردم ایران استفاده کرده و توطئه های بیشتر دشمنان را خنثی 
نمود. بی تردید اقتصاد کشور به هیچ وجه با این قیمت ارز و کاالها منطبق نیست و با رویکرد عاقالنه آمریکا و برگشت به برجام از یک سو و عبور از پیک کرونا با چشم انداز کشف واکسن از سوی دیگر، تولید و صادرات کشور هم رونق پیدا می کند و با افزایش 

صادرات غیرنفتی بخش مهمی از نیازهای ارزی تامین خواهد شد و تعادل قیمتی در بازارها اتفاق خواهد افتاد. 

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیــان اینکه افزایش 
قیمت کاال به نفع اصناف نیست و باعث رکود بازار است، 
گفت: گرانی ســرمایه اصناف را به نصف کاهش داده 
است. رسول جهانگیری در رابطه با مشکالت اصناف بر 
اثر گرانی روز افزون و افسارگسیخته کاال، گفت: گرانی 
حاکم بر بازار بر وضعیت کسب و کار اصناف اثرات سوئی 

داشته و سرمایه اصناف را به نصف کاهش داده است. 
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شوک های 
ارزی و نوســان بازار امنیت اقتصادی اصناف را از بین 
می برد، گفت: با وارد شدن شوک به بازار و از بین رفتن 
امنیت بازار، مشتری در حالت انتظار فرو می رود و لذا بازار 
راکد می شــود. وی با تاکید بر اینکه برای اصناف ثبات 
قیمت ارز مهم است، گفت: کاهش و افزایش قیمت ارز به 
هر حال نوسان و نااطمینانی برای بازار ایجاد می کند در 
حالی که با تثبیت نرخ ارز در هر قیمتی می توان آرامش 
را به بازار برگرداند.  نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره 
به روش فروش اقســاطی کاال اظهار داشت: تا یکی دو 
سال گذشته بخش قابل توجهی از معامالت واحدهای 
صنفی مانند مبلمان، لوازم خانگی، فرش از طریق فروش 
اقساطی یک تا سه سال انجام می شــد که با توجه به 
شرایط فعلی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و به روز شدن 

قیمت  ها چنین امکانی برای فروشندگان وجود ندارد. 
وی با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی بیان داشت: 
سرمایه فعاالن صنفی به نصف کاهش یافته و به دلیل 
مشکالت اقتصادی و همچنین شــیوع ویروس کرونا 

و پیامدهای ناشــی از آن  برخی از اصناف ورشکسته 
شده اند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه 
گرانی کاال باعث کسب سود یا درآمد بیشتر برای اصناف 
نیست، گفت: اصناف هیچ ســودی از گرانی کاال نمی 
برند بلکه با گرانی کاال،  فروش آن ها کاهش می یابد 
که کاهش فروش و کسادی بازار نیز اصال به نفع اصناف 
نیست.  وی با بیان اینکه برخی تصور می کنند که افزایش 
قیمت کاال به نفع اصناف است، گفت: این در حالی است 
که با افزایش قیمت کاال، قــدرت خرید مردم کاهش 
می یابد  و کاهش قدرت خرید مردم نیز سطح درآمد 
اصناف را کاهش می دهد. جهانگیری بیان داشت: در 
شرایط فعلی اقتصادی سطح درآمدی برخی از صنوف 
تا 50 درصد کاهش یافته است و با کاهش سرمایه آن ها 
به علت از بین رفتن ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز 
مشکالت عدیده  اقتصادی برای اصناف به وجود آمده 
است.  وی با بیان اینکه همه مشکالت امروز را نباید به 
مساله تحریم ها نسبت داد، گفت: گاهی سوء مدیریت 
باعث بوجود آمدن مشکالت است،  بنابراین الزم است 
تا مدیریت کالن کشــور به وضعیت اقتصادی کشور 
رسیدگی کند تا هر چه زودتر مشکالت اقتصادی مردم 
حل شود. نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار 
دستوری نیست و با  دستور مدیریت نمی شود، گفت: 
قیمت در بازار همیشه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و به هیچ عنوان نمی توان با دستور قیمت کاال 

در بازار را تعیین کرد.

در حالی بازار شــاهد حباب 
میلیونی ســکه اســت که 
بسیاری از کارشناسان بازار 
طال و ارز بر ایــن باورند که 
تخلیه حباب قیمتی ســکه 
به کاهش و ثبات نرخ ارز بســتگی دارد. قیمت سکه 
طرح جدید در بازار ۱۳ میلیــون و ۶00 هزار تومان، 
سکه گرمی دو میلیون و ۷00 هزار تومان، قیمت گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۲4۱ هزار تومان است. 

این در حالی است که حباب قیمتی ربع سکه بیش از دو 
میلیون تومان است و با قیمت کنونی طال، این قطعه 
نیازمند قیمت دالر عجیب و غریبی است. اگر قیمت 
طالی جهانی در ســطح ۱۸۶۶ دالر کنونی باقی ماند 
حباب قیمت سکه در شرایطی صفر می شود که نرخ 
دالر به سطح 45 هزار تومان برسد. این متغیر نشان می 
دهد خرید ربع سکه در شرایط کنونی نیازمند ریسک 

باالیی است.
اما برخی دیگر از اقتصاددانان نیز معتقدند که حباب 
قیمت سکه بدون تردید خواهد ترکید و متضرر اصلی 
آن، مردم عادی هستند. در حال حاضر جذابیت خرید 
و فروش سکه برای مردم بســیار زیاد است. با توجه به 

اینکه سکه طی چند وقت گذشــته با افزایش قیمت 
قابل توجه ای روبرو بوده، تقاضا برای سکه وجود دارد، 
این در حالیست که خرید طالی آبشده نیز این روز ها 
بســیار مورد توجه مردم است و می توان گفت، بیشتر 
داد و ستد های بازار طال، مربوط به خرید و فروش طالی 
آبشده است، اما مردم باید توجه داشته باشند که خرید 
و فروش طالی آبشده دارای ریسک است و ممکن است 
آن ها اگر در خرید خود دقت کافی نداشته و با این مسئله 

آشنا نباشند، دچار ضرر و زیان شوند.
اما اگر بخواهیم به بازار سکه و طال از منظر التهاب آن 
بپردازیم، باید گفت که ایــن التهاب تنها به دو پارامتر 
که یکی داخلی و دیگری خارجی است بستگی دارد. 

پارامتری همچــون افزایش نرخ انــس جهانی از بعد 
خارجی و نرخ ارز و نوســانات آن از بعــد داخلی تاثیر 
مستقیم بر قیمت سکه و طال در بازار داخلی دارند. بازار 
سکه تحت تاثیر دو عامل افزایش نرخ ارز در بازار داخل 
و همچنین رشــد بهای قیمت جهانی طال تا مرز ۱5 
میلیون تومان پیش رفت. با توجه به اینکه قیمت طال 
تابعی از بهای ارز و قیمت جهانی طال است، تا زمانی که 
قیمت هر اونس طال گارد صعودی داشته باشد، به تبع 
در بازار داخل نیز قیمت سکه و طال نیز صعودی خواهد 
بود، همچنین نرخ ارز نیز اثرگذاری بسیار زیادی بر روی 
قیمت ها در بازار داخل دارد و رشد مجدد آن نیز ۱00 

درصد بر روی قیمت طال و سکه تاثیر می گذارد.

افزایش قیمت سکه و حباب میلیونی آن تا كجا ادامه خواهد داشت؟

حباب میلیونی قیمت سکه
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

برخی از بانکها با وجود اینکه بخشنامه شده اقساط وام 
کرونایی بنگاههای گردشگری باید از اردیبهشت سال 
آینده آغاز شود اما از این ماه شروع به وصول اقساط این 
تسهیالت کردند. در بخشنامه بانک مرکزی که در تاریخ 
۲۲ مهر ماه به بانک های کشور اعالم شده؛ در خصوص 
کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری آمده که 
بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده تا پایان 
سال ۹۹ امهال می شود. همچنین متقاضیان مجازند 
تا پایان آذرماه ســال جاری ثبت نام کنند. بازپرداخت 
اقساط این تسهیالت اول اردیبهشت ماه سال ۱400 
خواهد بود و بنگاههایی که با دستورالعمل قبل تسهیالت 
دریافت کرده اند نیــز مجاز به دریافــت مابه التفاوت 

تسهیالت طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.
اما اکنون اولین قسط وامی که به بنگاههای داده شده 
است، از همین ماه آبان از حساب آژانس های مسافرتی 
کسر شد. در این باره، آذر مقیمی یکی از آژانس داران 
گفت: من به بانک مراجعه کرده ام می گویند که چنین 
بخشنامه ای در بانک ما قابل اجرا نیست. مگر می شود 
بخشنامه بانک مرکزی را یک بانکی به دلخواه اجرا نکند؟ 
من از این بانک وام گرفته ام و حاال به جای اینکه ۶ ماه 
تنفس اعالمی را اجرا کند، از ماه آبان اولین قسط را از 

حسابم برداشت کرده است.
یکی دیگر از مدیران آژانس های مسافرتی گفت: من با 
بخش شکایت یکی از بانک ها تماس گرفتم و گفتند که 

این بخشنامه به مجمع می رود تا بررسی کنند که آیا 
این بخشنامه به صالح هست یا نه. ما نهایت وقتی که 
می توانستیم به شما بدهیم دو ماه بود. در مجمع تصمیم 

گرفته شد از این ماه قسط وام کسر شود.
مجتبی اعالیی مدیر یکی دیگر از آژانس های مسافرتی 
گفت: من سه کارمند در آژانس دارم که آنها را تعدیل 
نکردم. برای هر یک از این سه کارمند، ۱۶ میلیون تومان 
و جمعاً 4۸ میلیون تومان گرفتم که اقساطش از آبان ماه 
شروع می شد. در جلسه ای معاون گردشگری اعالم کرد 
که وام دیگری به دفاتر داده می شود به این ترتیب که 
اگر صفر تا ۱0 کارمند داشته باشید ۱50 میلیون تومان 
اگر ۱0 تا ۲0 کارمند داشته باشید ۲50 میلیون و اگر 
از ۲0 کارمند بیشتر داشته باشید ۳00 میلیون تومان 
وام می گیرید با همان ۱۲ درصد سود. ما چون ۳ کارمند 
داشتیم باید ۱50 میلیون تومان می گرفتیم اما از آنجا 
که قبالً 4۸ میلیون تومان را گرفته بودیم این مبلغ از آن 
۱50 میلیون تومان کسر شد. این وام را نیز به جای آبان 
باید از اردیبهشت سال ۱400 پرداخت کنیم. در واقع ۶ 
ماه تنفس داده اند. وی بیان کرد: با وجود اینکه این روند 
توسط بانک مرکزی و معاونت گردشگری بخشنامه شده 
اما هیچ بانکی آن را اجرایی نمی کند و اکنون از حساب 
دفاتر این اقساط کسر می شود. زمانی که به بازرسی هر 
یک از بانک ها مراجعه می کنیم اعالم می کنند که بانک 

به صالح ندانسته آن را اجرایی کند.

قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده ۸۷00 تومان 
تعیین شد و در عین حال 500 تومان از بهای هر کیلو 
شکر باید توسط کارخانه ها به حســاب دولت واریز 
شود. به دنبال مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار مبنی 
بر آزادسازی قیمت شکر، انجمن صنفی کارخانه های 
قند و شــکر قیمت هر کیلوگرم شکر را برای مصرف 
کننده ۸۷00 تومان تعیین کرد. بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، ۳0 درصد تولید کارخانه های قند باید 
بابت تامین نیاز خانوار اختصاص یابد و ۷0 درصد بقیه 
نیز با قیمت ۷۳00 تومان به صنوف و صنایع عرضه 
شود. در عین حال، 500 تومان از این مبلغ به دولت 
تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها 

به ازای هر کیلوگرم ۶۸00 تومان خواهد بود. کارخانه 
هایی که فاقد تجهیزات بســته بندی شکر مصرفی 
خانوار هستند، باید شکر را با قیمت ۶۳00 بابت عرضه 
شکر بســته بندی خانوار)به افراد حقیقی و حقوقی 
معرفی شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی و یا دارای 
حواله( ارائه کنند. همچنین طبق مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، به منظور تکمیل ذخایر راهبردی و جلوگیری 
از تاثیرگذاری قیمت شــکر وارداتی در قیمت شکر 
تولید داخل، شرکت بازرگانی دولتی ایران می تواند 
نسبت به خرید شکر وارداتی موجود با ارز نیمایی،به 
قیمت محاسباتی مورد تایید سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان برابر ضوابط اقدام کند.

در حالی که شرایط اقتصادی 
کشــور در وضعیت مناسبی 
نبوده و افزایش قیمت ها یکی 
از بزرگترین شــکایات مردم 
است شاهد هســتیم برخی 
فروشــگاه ها با ترفندها و زد و بندها به اعمال تخفیف 
های صوری اقدام کرده اند که در واقعیت حتی با اعمال 
این تخفیف ها هم قیمت کاالها از قیمت واقعی بیشتر 
می شود. این زد و بندها بیشتر از سوی فروشندگان و با 
همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی کننده و یا تولید 
کننده صورت گرفته است. این موضوع از مدت ها قبل 
نیز مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری از فروشگاههای 
زنجیره ای متهم به ارایه تخفیف های صوری می کنند و 
با باالتر زدن قیمت کاالها سود بسیاری را سرازیر صندوق 
های خود می کنند. اما اخیرا موضوع ارایه تخفیف های 
صوری و سودجویی فروشگاهها در شرایط اقتصادی فعلی 
به اندازه ای رسیده است که واکنش برخی مسئوالن را به 

دنبال داشته است. 
معاون سازمان تعزیرات حکومتی در همین رابطه می 
گوید: بعضاً دیده می شود که فروشندگان با همکاری و 

زد و بند با شرکت بسته بندی کننده و یا تولید کننده، 
قیمت روی کاال را باالتر ثبت می کند که بعداً برای اعمال 
تخفیف های جذاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشد. 
محمدعلی اسفنانی با اشاره به  زد و بند فروشگاه های 
زنجیره ای و شرکت های بسته بندی برای ارائه تخفیف 
های صوری بــه مردم گفت: آن دســته از تخلفاتی که 
در مورد عرضــه حبوبات صورت می گیــرد و بعضاً در 
فروشگاه های زنجیره ای هم مشاهده می شود اغلب تحت 
عنوان بسته بندی و هزینه های مربوطه اعمال می شود، 
البته برخی هم حبوبات درجه ۲ و ۳ را به نام درجه یک و 
اعالء بفروش می رسانند که این اقدام مصداق بارز تخلف 
محسوب می شــود.او ادامه داد: بعضاً دیده می شود که 
فروشندگان با همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی 
کننده و یا تولید کننده، قیمــت روی کاال را باالتر ثبت 
می کند که بعداً برای اعمال تخفیف های جذاب، آزادی 
عمل بیشتری داشته باشد. اسفنانی نظارت موثر و دقیق 
در مرحله تولید، بســته بندی و سپس قیمت گذاری و 
عرضه را راهکار و چاره جلوگیری از تخلفات عامدانه بازار 
حبوبات عنوان کرد و افزود: برای نظارت دقیق و موثر بر 
این چرخه، باید از رفتار ها و تصمیمات جزیره ای پرهیز 
کرد و مســئولیت نظارت را بر عهده یک واحد متمرکز 
و منظم قرار داد در این خصوص وزارتخانه های صمت 
و جهاد کشــاورزی می توانند مهم تریــن و موثر ترین 

نقش را ایفا کنند. به هر ترتیب، اگر شما هم از مشتریان 
پروپا قرص خرید از فروشگاه های زنجیره ای با اتکاء به 
تخفیف های مناسبتی، فصلی یا ... هستید یا با دریافت 
خواسته و ناخواسته پیامک های تخفیف ویژه ۱0تا بیش 
از 50 درصدی برخی کاالهای اساسی و اقالم مصرفی 
توسط این فروشــگاه ها، مال ها و... برای خرید ارزان و 
با کیفیت بهتر اقالم کاالیی وسوســه شده اید، حتما از 
کم و کیف و واقعــی یا غیرواقعی بودن جشــنواره های 

تخفیف این مراکز خرده فروشی کاال اطالع دارید. 
این روزها نیز با کاهش قدرت خرید مردم، حذف یا کاهش 

سهم برخی اقالم کاالیی از سبد مصرفی خانوارها و تشدید 
رکود حاکم بر بازار، موجب شده تا عالوه بر تخفیف های 
دستوری ســتاد تنظیم بازار برای ایجاد آرامش در بازار 
کاالها، بازار تخفیف های مناسبتی)ســالگرد تاسیس، 
توسعه شعب و...( انواع فروشگاه های زنجیره ای، مال ها و 
هایپرمارکت ها داغ تر شود. اما منشأ و شیوه تامین مالی 
این تخفیف ها و جشنواره ها چیست؟ این تخفیف ها تا چه 
حد واقعی و قادر به اقناع مشتریان است یا کاالهای عرضه 
شده در چارچوب این شیوه فروش از نظر کیفیت و قیمت 

تا چه حد مطلوب است؟!

در سایه عدم نطارت دستگاه ها تقلب و تبانی برای گران فروشی افزایش یافته است

گرانفروشی با تخفیف های صوری 
خودمختاری در تعیین قیمت ها در فروشگاه ها و مال ها

راه حل برخورد با افزایش قیمت ها
ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی 

سیستم قیمت گذاری به نحوی است که تنها کاالهای اساسی که دولت یارانه مستقیم و غیرمستقیم به آنها اختصاص داده است مشمول نظارت دولت می شود و این بدان معناست که دیگر کاالها در این سیستم قیمت گذاری جایی 
ندارند. به عبارت بهتر ارز دولتی به هر کاالیی اختصاص پیدا کند دولت در قیمت گذاری آن ورود خواهد کرد و این در حالی است که سایر کاالها که حجم قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می دهند به صورت آزاد قیمت گذاری 

می شوند. در این بین شاهد برخی تخلفات در رابطه با قیمت گذاری ها هستیم که عزم دولت را برای بررسی و جلوگیری از آن می طلبد. 
شکی نیست که سوءاستفاده هایی در زمان توزیع کاال صورت می گیرد و البته اعالم اینکه کسی گران فروشی نکند بدون وجود برنامه مشخص نمی تواند راه حل مبارزه با افزایش قیمت ها باشد. برای مثال خودرو از یک سو به دلیل 
بی برنامگی دچار افزایش قیمت می شود و پس از آن دولت با قرعه کشی تعدادی خودرو را با قیمتی ارزان تر در اختیار عده ای قرار می دهد که معنایی جز سیاست گذاری بر مبنای بخت آزمایی ندارد. بدیهی است قیمت کاالها به دلیل 

افزایش قیمت ارز در فواصل زمانی کوتاهی تغییر می کند و اجبار دولت به عرضه کاالها با قیمت پایین به زیان تولید کننده خواهد بود.
اما از طرفی دیگر با توجه به رشد نرخ ارز برخی کاالها مشمول افزایش قیمت شده اند. با افزایش قیمت مواد اولیه شاهد افزاشی قیمت تمام شده بسیاری از کاالها هستیم. به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده ها به دلیل نبود صرفه 

اقتصادی از چرخه تولید خارج شده اند. باید ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، تورم کنترل شود و نوسانات ارزی به ثبات برسد تا بتوان از برخی تخلفات جلوگیری کرد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بانک ها بی توجه به بخشنامه، وصول اقساط وام کرونای گردشگری را آغاز کردند

رئیس کل گمــرک ایران گفــت: در راســتای اجرای 
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در ۳۷ روز 
گذشــته بیش از نیمی از کاالهای اساسی از گمرکات 
کشور ترخیص شــده اســت. مهدی میراشرفی ضمن 
تشــریح ضوابط و چگونگی ترخیص کاالهای اساسی و 
اقالم مرتبط با تولید، اظهار کرد: در پی افزایش موجودی 
کاال در گمرکات و بنادر کشور از چهار ماه قبل به این سو و 
تصمیمات گرفته شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
و همچنین مصوبه سفر معاون اول رئیس جمهور به استان 
هرمزگان، از یازدهم مهر ماه سال جاری تا هجدهم آبان 
ماه، دو میلیون و ۲۸۲ هزار تن از مجموع چهار میلیون تن 
کاالی اساسی، ترخیص شده است  که یک میلیون و 450 
هزار تن آن را نهاده های دامی تشکیل می دهد. وی افزود: 
در بحث سایر کاالهای اساسی، ۱۲۲ هزار تن روغن، ۳۱۱ 
هزار تن دانه های روغنی، ۹۱ هــزار تن برنج، 4000 تن 
گوشت، ۹000 تن الستیک وسایل نقلیه سنگین و ۱۱۶5 

تن دارو ترخیص شده است.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: پیرو تأکیدات مقام معظم 
رهبری مبنی بر تسریع و تسهیل ترخیص کاال از گمرکات 
و ابالغ آخرین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از 

طریق وزارت صمت به گمــرک، در ابتدای هفته جاری 
بخشــنامه ای به گمرکات ابالغ شد که ناظر بر دو بخش 
شامل کاالهای اساسی و  کاالهای مرتبط با تولید است. 
کاالهای اساسی مشــتمل بر شش قلم که ارز ترجیحی 
به آنها تعلق می گیرد، می توانند بدون ارائه کد رهگیری 
به صورت تعهدی از گمرک ترخیص شوند و افرادی که 
نمی خواهند به این شکل کاالهایشان را ترخیص کنند، 
می توانند تا ۹0 درصد کاالهای خود را به صورت اعتباری 

از گمرک ترخیص کرده و در نوبت تأمین ارز قرار گیرند.
میراشرفی اظهار کرد: درخصوص کاالهایی که مرتبط با 
تولید است، تمهیداتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها 
این است، افرادی که در انتظار تأمین ارز نیمایی هستند، 
برای کاالهایی دارای اولویــت ۱/۲ تا 5/۲ می توانند ۹0 
درصد کاالهایشــان را بدون ارائه کد رهگیری از گمرک 
ترخیص کنند و مابقی آن تا زمان تأمین ارز در گمرک باقی 
می مانند تا در صف تأمین ارز قرار گیرند، در غیر این صورت 
صاحبان کاالهای مرتبط با تولید که صرفاً اولویتشان را 
وزارت صمت تعیین و به گمرک ابالغ می کنند، می تواند 
با ارز متقاضی و ارز واردات در برابر صادرات کاالهایشان 

را ترخیص کنند.

الزام كارخانه ها به واریز مبلغ اضافه به حساب دولت

قیمت نهایی شکر تعیین شد

رئیس كل گمرک اعالم كرد

ترخیص بیش از نیمی از کاالهای اساسی در ۴۰ روز گذشته

امکان فروش اقساطی از بین رفت

گرانی سرمایه اصناف را نصف کرد



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2057| چهارشنبه 21 آبان ماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
05

ه  7
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ن ما
 آبا

21
ه|  

شنب
ار 

چه
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص رمزارزها برگزار شد
شروع به كار سامانه خوداظهاری دستگاه های ماينر از شنبه

در جلسه روز سه شنبه کمیســیون اقتصادی مجلس که با حضور مسئوالن 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیرو  و اطالعات و بانک مرکزی و مناطق 
آزاد تجاری و اقتصادی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی 
مشکالت پیرامون صنعت استخراج رمزارز برگزار شد، سردار مویدی با اشاره به 
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال درخصوص اجرای مصوبه رفع مشکالت 
تعزیراتی فعاالن صنعت استخراج اعالم کرد: »سامانه ثبت دستگاه ها از روز شنبه 

هفته آتی آغاز به کار می کند.«
به گزارش کســب و کار نیوز، نخستین جلسه کمیســیون اقتصادی مجلس 
درخصوص رمزارزها در مجلس یازدهم روز سه شنبه برگزار شد. در این نشست 
مقرر شد تا دستگاه ها پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب ارائه دهند تا از آن 
برای تهیه طرح اولیه پیش نویس قانون تولید رمزارزها در کشور استفاده شود. 
در حاشیه این نشست هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از پرونده های 
رمزارزها آماری ارائه داد و گفت: »نزدیک به هــزار پرونده در رابطه با رمزارزها 
تشکیل شده و نزدیک به 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال در حال حاضر 
متوقف شده اند و در حال تعیین تکلیف هستند و با این مقررات جدید که مصوبه 
ستاد و ابالغیه ریاست جمهوری است، در روزهای آتی همه پرونده ها تعیین 

تکلیف خواهد شد. 

ستاری: 
توسعه صنعت هوانوردی با فرهنگ سازی امكان پذير است

ستاری در نشست مدیران عامل شرکت های هواپیمایی و دانش بنیان های حوزه 
هوایی، گفت: مفهوم توسعه در گرو فرهنگ سازی است نه توسعه سخت افزاری 
و نرم افزاری. باید فرهنگ را درست کنیم تا به توسعه سخت افزاری و نرم افزاری 

برسیم.
نشست مدیران عامل شرکت های هواپیمایی و دانش بنیان های حوزه هوایی با 
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و تورج دهقانی زنگنه 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.
ستاری در این مراسم، با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در کشور برای نهادینه 
کردن مفهوم توسعه، بیان کرد: اگر فرهنگ را درست تعریف کنیم و همه دست به 

دست هم دهیم می توانیم به مفهوم توسعه برسیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: برای این کار نیاز اســت که به 
نیروی انسانی و متخصص کشور توجه و توان دانشی آنها را باور کنیم. استفاده از 
توان شرکت های بزرگی مانند مپنا برای توسعه صنعت هوانوردی مهم است. این 

شرکت ها به فناوری های بی نظیری دست یافته اند.
رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نوآوری مهم ترین اصل در توسعه علمی است و 
این نوآوری ها در بخش خصوصی متمرکز است نه بخش دولتی. توسعه هوانوردی 
عمومی در کشور، آینده صنعت هوایی را تضمین می کند. شرکت های خوبی در 

این زمینه شکل گرفته است.
به گفته رییس ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، گارد بسته حوزه هوایی باید باز شود تا شرکت های 
دانش بنیان بتوانند با ورود به این حوزه، فرهنگ هوایی و هوانوردی کشور را توسعه 

دهند .
ستاری همچنین بیان کرد: در حال حاضر ۴50 شــرکت دانش بنیان در حوزه 
هوایی فعالیت می کنند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنان آماده 
حمایت از شکل گیری شــرکت های جدید و ارائه تسهیالت و وام به شرکت های 

فعال این حوزه است.
 

ورود دانش بنیان ها به حل چالش های مهم صنعت هوایی
منوچهر منطقی دبیر ستاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هم در این نشست، گفت: یک طرح 
همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری و سازمان هواپیمایی کشوری 
تعریف شده است تا به کمک آن نیازهای این صنعت راهبردی در کشور تامین شود.
وی افزود: در حال حاضر صنعت هوانوردی کشور با 5 چالش اصلی تامین قطعات 
یدکی، عدم استفاده از توانمندی های داخلی برای تامین قطعات، تامین نیازهای 
حوزه MRO، عدم استفاده از توانمندی های داخلی برای تامین نیاز این بخش در 

نهایت عدم اطالع دانش بنیان ها از نیازهای صنعت هوایی مواجه است.
به گفته منطقی، ستاد اقدام به ایجاد یک زنجیره از سازندگان قطعات هوایی برای 

بومی سازی قطعات مورد نیاز بخش MRO کرده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ادامه داد: در حال حاضر ۴۷ مرکز MRO در کشور وجود دارد 

یعنی به ازای هر ۶ هواپیما یک مرکز.
وی همچنین بیان کرد: ستاد در تالش برای توسعه فناوری های MRO در کشور 
است. اولویت ها هم به حوزه موتور، سامانه ها و قطعات، ارتقای هواپیما و بال و بدنه 
مربوط می شود. ستاد با اجرای این برنامه ها به دنبال تحقق توسعه صنعت قطعه 
سازی برای پشتیبانی MR، ایجاد یک کانال برای ساخت قطعات توسط شرکت های 
دانش بنیان و با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، باال بردن ظرفیت MRO در 
کشور و ایجاد شبکه آزمایشگاهی و تکمیل آن برای دسترسی به استانداردهای مورد 

نظر سازمان هواپیمایی کشوری است.

نقشه شوم مسافرنماها برای سرقت اموال رانندگان 
تاكسی اينترنتی

رئیس کالنتری ۱۱۹ مهرآباد از دستگیری دو سارق اموال از راننده های تاکسی های 
اینترنتی خبر داد.سرهنگ مسلم قاسم آبادی رئیس کالنتری ۱۱۹ مهرآباد گفت: 
اوایل هفته جاری چند نفر از شــهروندان که راننده تاکسی های اینترنتی بودند، 
با مراجعه به کالنتری شکایاتی با موضوعات مشابهی را مطرح کردند.وی افزود: 
شاکیان اعالم کردند که مسافری را سوار ماشین کرده و او دو مقصد را تعیین کرد 
که در مقصد اول مســافر تنها بوده و در مقصد دوم نفر دوم و همدستش را سوار 
ماشــین کرد که در ادامه بعد از ایجاد رابطه دوستانه و جلب اعتماد رانندگان، به 

آن ها نسکافه تعارف کردند.
سرهنگ قاسم آبادی ادامه داد: مالبختگان مدعی شدند که پس از مصرف نسکافه 
بیهوش شده و در ادامه نیز لوازمشان از قبیل کیف پول، گوشی هوشمند و لوازم 
خودرو توسط سارقان مسافر نما به سرقت رفته است.وی افزود: ماموران با توجه به 
اهمیت موضوع به موقعیت اعالمی توسط رانندگان اعزام شدند و با هماهنگی مقام 
قضایی تصاویری از دوربین های مداربسته اخذ شد. در بازبینی تصاویر مشخص شد 
که یکی از متهمان جزو سارقان معروف بود و بار ها توسط ماموران کالنتری مهرآباد 

دستگیر شده است.
رئیس کالنتری ۱۱۹ مهرآباد تصریح کرد: دستور ورود به مخفیگاه متهم توسط 
مقام قضایی صادر شد و ماموران در عملیاتی وارد مخفیگاه متهم شده و او را دستگیر 
کردند، در ابتدا متهم منکر هرگونه سرقت شد که ماموران پس از به نمایش گذاشتن 
تصاویر دوربین های مداربسته برای این فرد، وی مجبور به اعتراف انجام اعمالش شد 
و همدستش را نیز معرفی کرد.وی افزود: نفر دوم نیز در عملیاتی دستگیر شد و در 
نهایت آن ها به بیش از ۱۱ فقره سرقت به این شیوه اعتراف کردند. پس از شناسایی 

۶ نفر از شکات، پرونده تشکیل و متهمان به مقام قضایی معرفی شدند.

اخبار

اسنپ زنان سرپرست خانواده را از پرداخت کمیسیون معاف کرد
اسنپ بار دیگر طرح معافیت زنان سرپرست خانواده از پرداخت کمیسیون را اجرا می کند. این طرح از ابتدای آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ دوباره فعال خواهد شد. در مرحله قبل طرح »همراه 
زنان سرزمینم« که سال گذشته همزمان با روز ملی کارآفرینی اجرا شد، ۴۱۷ نفر از زنان سرپرست خانواده عضو ناوگان اسنپ تا پایان اسفند ۱۳۹۸ از پرداخت کمیسیون معاف شدند.

بازی قیمتی دالالن )بخوانید 
دست های پشــت پرده در 
بانک مرکزی( بــا نرخ مهم 
ترین متغیر اقتصادی ما در 
روزهــای پــس از انتخابات 
آمریکا در حالی بازار خودروهــای با کیفیت عجیب و 
غریب داخلی را متاثر کرد که در عرض سه روز قیمت 

خودروهای داخلی در سراشیبی قرار گرفت.  
اما اندکی جهش در بازار دالر کافی بود تا بازار خودرو 
متالطم شــود؛ تا جایی کــه نایب رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودرو اظهار داشــت: »در چند روز 
گذشته و با پایین آمدن قیمت دالر، قیمت خودرو بین 
۲0 تا ۲5 درصد کاهش داشت. اما با افزایش دوباره نرخ 
ارز، قیمت خودرو نیز دوباره حــدود 5 تا ۶ درصد باال 
رفته است.«اســد کرمی در مورد قیمت خورو در بازار 

اظهار کرد: »پژو پارس که چند روز گذشــته به ۲۴0 
میلیون تومان رسیده بود دوباره ۲0 میلیون دیگر گران 
شد. پراید ۱۳۱ که ۱05 میلیون تومان شده بود االن 
به ۱۱5 میلیون تومان رسیده است. سمند LX نیز با 
۱5 میلیون تومان افزایش ۲۱5 میلیون تومات خرید 
و فروش می شود.«نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو در مورد افزایش قیمــت خودروهای خارجی 
خاطرنشــان کرد: »خودرو های خارجی نیز حد ۴0 تا 
50 میلیون افزایش قیمت داشــتند. قیمت سراتو ۴0 
میلیون، تیوولــی50 میلیون و ســانتافه 50 میلیون 
تومان افزایش داشته است. قیمت ماشین های سنگین 
نیز ۱50 تا ۲00 میلیون تومان رشد یافت.«مشاهدات 
»کســب و کار« از بــازار خودرو نشــان مــی دهد با 
افزایش قیمت دالر، خودرو هم گران شــد. خریداران 
و فروشندگان از هر نوع معامله ای در بازار می ترسند. 
چنانچه بانک مرکزی بازار ارز را کنترل نکند، ممکن 
است قیمت خودروها تا پایان هفته مجدد گران شود. 
قیمت پراید با ۱5 میلیون تومان افزایش به قیمت ۱۱5 

میلیون تومان رسیده است. پژو ۲0۶ تیپ دو امروز با 
۲0 میلیون تومان افزایش با قیمت ۲۲0 میلیون تومان 
معامله شد. پرشیا امروز با ۱0 میلیون تومان افزایش به 

قیمت ۲۳0 میلیون تومان رسیده است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار خودرو را بررسی می کند. 

خودروهای   خارجی   طی   يك   روز  40  تا  50   ميليون   تومان   گران   شدند

افزایش قیمت در بازار بی رمق خودرو
قيمت   خودرو   با   افزايش   دوباره   قيمت   ارز   صعودی   شد

مردم قربانی بازی قیمتی خودروسازان 
فربد زاوه، کارشناس خودرو

در اینکه قیمت خودرو به قیمت ارز گره خورده است، شکی نیست. البته در شرایط حال حاضر کاهش قیمت ارز گریزناپذیر است؛ ولی این عرضه کنندگان خصولتی هستند که ارز جلوی عرضه ارز را گرفته اند تا ضرر کمتری کنند. 
در واقع عرضه ازسوی صادرکنندگان متوقف شده؛ ولی قاعدتا ارز باید روی ۲۲ تا ۲5 هزار تومان بنشیند زیرا اقتصاد، کشش نرخ ارزی بیشتر از این را ندارد و شرایط تورمی تنها انباشت کاال ایجاد می کند. در مورد خودرو نیز همین 
مساله صادق است. قیمت خودرو روی نرخ های اخیر که ۲0 تا ۳0 درصد کاهش پیدا کرده است، می ماند؛ ولی بازار وارد یک رکود شدید می شود. واقعیت این است که این گونه نیست که قیمت خودرو هرچقدر باال برود خریدار 
باقی بماند زیرا با افزایش قیمت خودرو تعداد خریداران به شدت کاهش پیدا می کند زیرا قدرت خریدی وجود ندارد و لذا در میان مدت و بلندمدت شرایط بازار خودرو متفاوت است. در میان مدت بازار خودرو به رکود می رود و 
فروشنده به طمع اینکه بتواند خودروی خود را با ضرر کمتری بفروشد، دست نگه می دارد و خریدار هم پولی ندارد که بتواند بخرد. از طرف دیگر نیز خریداران منتظرند که نهایتا ۶0 روز دیگر »بایدن« بر سر کار می آید و تصور 
عمومی این است که مسائل حل می شود. هرچند تورم عامل درونی دارد و درون زاست و منشأ بیرونی ندارد؛ ولی به هر شکل این دو باعث می شود که قیمت خودرو به یک ثبات تقریبی برسد و در رکود بماند. قیمت در بازار خودرو 
در درازمدت به سیاست های کالن برمی گردد؛ یعنی رفتاری که وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی بکنند که فعال این رفتار، رفتار انبساطی و تورم زاست. تا زمانی که این نهادها به دنبال رفتارهای تورم زا 

هستند خیلی نمی توانیم امیدواریم باشیم که قیمت ها در کشور پایین بیاید و نهایتا پیش بینی می شود که به یک رکود شدیدی ورود کنیم و در این رکود شدید باقی بمانیم. 
نرخ های خودرو در بازار آزاد، مشتری آنچنانی ندارد؛ یعنی حجم زیادی خودرو در پارکینگ هاست و از آن طرف خودروسازان عرضه خودروها را کم کرده اند و کاهش عرضه کمک می کند به اینکه قیمت در بازار پایین نیاید. اگر به 
فروش فوری »ایران خودرو« دقت کنیم، به گونه ای است که محصوالت رند بازار در آن کمتر است و از سوی دیگر قیمت ها را به شدت باال برده اند  به بهانه اینکه سقف شیشه ای اضافه شده  یا مثال ال ای دی )DAY LIGHT( را 
به رانا اضافه کرده اند یا قیمت آن را 50 میلیون تومان افزایش دادند، ولی نهایتا تعادل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و قیمت خودروها در حال حاضر قیمتی نیست که خریدار زیادی داشته باشد و البته اگر بحث عرضه و 
ورودی خودرو به بازار توسط خودروساز همچنان قطع بماند قیمت خودروها روی قیمت های اخیر و حتی کمی باالتر ممکن است تثبیت شود؛ ولی اگر به محض اینکه عرضه ای شروع شود دیگر این قیمت ها معامله پذیر نیست. 
توجه کنیم که اتفاقی که در بازار خودرو اتفاق افتاده این است که تقاضا هم از باب قدرت خرید و هم از باب روانی کاهش احتمالی فشار تحریمی باعث آسیب جدی به تقاضا شده ولی عرضه کننده هم تالش می کند با مدیریت 

عرضه جلوی کاهش تقاضا دربیاید و قیمت را متعادل نگه دارد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

دولت برای تســهیل ارائــه خدمات دارویــی به روش 
الکترونیکی با ارائه الیحه ای به مجلس خواستار اصالح 
بندی از قانون تجارت الکترونیکی شد.در صورت اصالح 
نشدن این بند از قانون تجارت الکترونیکی امکان اجرایی 
شدن نسخه الکترونیکی وجود نخواهد داشت. هر چند در 
قانون تجارت الکترونیکی داده پیام به رسمیت شناخته 
شده اســت و آن را در حکم نوشــته می داند؛ اما در این 
بین داده پیام را بــرای مراکز درمانــی و داروخانه مورد 
پذیرش قرار نداده اســت.طبق الیحه پیشنهادی دولت 
به مجلس داروخانه ها و مراکــز درمانی مجاز به پذیرش 
نسخه الکترونیکی خواهند بود، در شرایط فعلی و طبق 
قانون تجارت الکترونیکی بــرای تحویل دارو به مصرف 
کننده لزوم یک نوشته حتمی است و متصدی داروخانه ها 
و مراکز درمانی نمی توانند به ابزار الکترونیکی اکتفا کنند.

اما با توجه به اجرایی شدن پروژه سالمت الکترونیکی و 
پیاده سازی نسخه الکترونیکی در برخی از بیمارستان ها و 
مراکز درمانی و اجرایی شدن آن در سراسر کشور، نیاز به 
دفترچه بیمه و نسخه کاغذی از بین خواهد رفت و افراد با 
اعالم کد ملی خود می توانند داروهای خود را از داروخانه ها 
دریافت کنند. از همین رو به منظور فراهم شدن بسترهای 
قانونی اجرای چنین پروژه ای دولت خواستار اصالح بندی 
از قانون تجارت الکترونیکی شده است.دولت اصالحیه بند 
ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی را طی یک الیحه مرداد 
ماه گذشته به مجلس ارائه کرده بود حال پس از گذشت ۳ 
ماه این الیحه در مجلس اعالم وصول شده است.براساس 
متن منتشــر شــده این الیحه، برای کاهش مراجعات 
حضوری مردم به اماکن عمومــی از جمله داروخانه ها و 
تســهیل دریافت خدمات دارویی به روش غیرحضوری 

و در چهارچوب بند )ج( ماده ۷0 قانون برنامه پنج ســاله 
ششم توسعه و ضرورت دائمی کردن حکم قانونی مذکور و 
همچنین رفع موانع قانونی خدمات رسانی الکترونیکی در 
این زمینه، دولت خواستار اصالح قانون تجارت الکترونیکی 
شد.در قانون ششم توسعه تاکید شده است که شمول و 
سطح خدمات مورد تعهد صندوق های بیمه  پایه  سالمت 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و 
ابالغ می شود. همچنین پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان 
درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان 
بیمه سالمت تشکیل می شود و از ابتدای سال دوم اجرای 
قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز 
بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد 
و یکسان توسط سازمان بیمه ســالمت طراحی و اجراء 
خواهد شــد هر چند دولت برای اجرایی کردن این بند 

از قانون برنامه ششم توسعه با تاخیر عمل کرده است؛ اما 
به نظر می رسد تا پایان سال امکان بهره گیری از خدمات 
بیمه ای و درمانی به صورت آنالین در سراسر کشور فراهم 
خواهد شد.طبق الیحه پیشــنهادی دولت »ارائه کلیه 
خدمات سالمت از جمله خدمات دارویی،فروش و تحویل 
دارو به بیماران از طریق جایگزینــی ابزار الکترونیک به 
جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز است.« ابن بند 
پیشنهادی در صورت تصویب مجلس جایگزین بند ب 
ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی خواهد شد.طبق بند )ب( 
ماده ۶ در فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی 
وجود یک نوشته الزم است و نمی توان از ابزار الکترونیکی 
اســتفاده کرد؛ اما با تصویب این الیحه این محدودیت 
برداشته می شود و فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق 

جایگزینی ابزار الکترونیک امکان پذیر است.

بالکچین  کمیسیون 
و رمــزارز نصر در نامه 
نگاری اخیر خود پیگیر 
تعیین تکلیف دستگاه 
های ماینر از محمود 
واعظی سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری شده 
اســت که در آخرین 
اقدام رئیس دفتر رئیس جمهور به این نامه پاسخ 
داد. در این نامه از ریاست ســتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، مویدی خرم آبادی خواسته شده است 
نسبت به اجرایی شدن مصوبه هیئت وزیران مبنی 
بر تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود 

در کشور اقدام صورت گیرد.
هیئت دولــت در تیر ماه ســال ۱۳۹۹ مصوبه ای 
درخصوص تعیین تکلیف تجهیزات ماینینگ در 

کشــور در قالب طرح خوداظهاری تصویب کرده 
و پیرو بند 5 مصوبه شماره ۳۹۲۲۸/ت 5۷۳۷۳ه  
ستاد مبارزه با قاچاق کاال مســئول تدوین آیین 
نامه اجرای مصوبه مذکور اســت. علــی بابک نیا، 
دبیر کمیســیون رمزارز و بالکچین سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور در مورد آخرین وضعیت 
و موانع اجرای طرح در گفتگو با »کســب و کار« 
می گوید: »همانطور که پیــش از این مزیت های 
این طرح به دفعات مطالب نگارش شــده است و 
اهمیت اجرای این طرح در جهت گره گشــایی از 
فعاالن ایــن صنعت نوین که اغلــب دچار پرونده 
های تعزیراتی شــده بودند برای قانون گذاران و 
مجریان طرح آشکار است، باید به اطالع برسانیم 

که ستاد برای اجرای طرح اقدام به تدوین آیین نامه 
مربوطه کرد و پس از جلسات متعدد و کارشناسی 
در نهایــت آیین نامه مذکور را بــرای تایید نهایی 
به دفتر ریاســت جمهوری ارجاع کرد.پس از آن 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای در ادامه پیگیری 
و حل مشکل فعاالن این صنعت اقدام به مکاتبه و 
برگزاری جلساتی با معاونت های ریاست جمهوری 
کردند که نهایتا منجر به نامه محمود واعظی، رئیس 
دفتر محترم ریاســت جمهوری به ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز کرده و به صورت رســمی دستور 
اجرای این طرح را ابالغ کردند.با حسن همکاری 
و دلسوزی ارزشمند مسئول ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز جناب آقای ســردار مؤیــدی و معاونین 

ایشان، آقای ســتایش و معصومی، دستور جلسه 
فوری برای تصویب نهایی آیین نامه در تاریخ سه 
شنبه ۲0 آبان ماه را صادر کردند.امید است در این 
جلســه آیین نامه به صورت نهایی تایید و جهت 
اجرا ابالغ و بخش عمده ای از مشــکالت فعاالن 
این صنعت که بیش از یک سال درگیر پرونده های 
تعزیراتی بودند مرتفع شود.گفتنی است طبق این 
مصوبه، دارندگان تجهیــزات ماینینگ موظف به 
خوداظهاری و ثبت تعداد و نوع تجهیزات ماینینگ 
خودشان در سامانه وزارت صمت و متعاقبا پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی و نهایتا مختومه شــدن 
 پرونده های تعزیراتی و عــودت تجهیزات جهت

 بازگشت به چرخه تولید هستند.

رئیس شورای رقابت معتقد است که واردات خودرو از طریق 
بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می تواند به ایجاد رقابت 
و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود.به گزارش ایسنا،  
)سه شنبه( رضا شیوا در نشستی خبری با اشاره و جریان 
قیمت گذاری خودرو و انتقاداتی که نســبت به آن مطرح 
است، در رابطه با قیمت گذاری سه ماهه خودروسازها گفت: 
تا پیش از این بر اساس تورم بخشی ساالنه قیمت گذاری می 
شد ولی اکنون وضعیت اقتصادی و تورم به گونه ای است که 
این امکان نیست و باید با رشد تورم و افزایش قیمت نهاده 
های تولید مدت زمان قیمت گذاری محدود شود، با این 
حال چون ما در قیمت گذاری هزینه سربار را محاسبه نمی 
کنیم، با وجود سود منطقی برای آنها، دائم خودروسازها 
می گویند زیان کرده ایم.به گفته وی اکنون زمانی است 
که نه خودروساز و نه مصرف کننده راضی نیستند.وی با 
بیان اینکه بازار خودرو انحصاری است و باید برای کنترل آن 
قیمت گذاری از سوی شورای رقابت انجام شود افزود: این در 

حالی است که با وجود عرضه محدود که بخشی از آن ناشی 
از  تحریم ها و افزایش قیمت نهاده های تولید است، متقاضی 
برای خرید بسیار باالست و پاسخگو نیست.رئیس شورای 
رقابت با اشاره به اهمیت ایجاد رقابت و پاسخگویی به نیاز 
مصرف کنندگان گفت: واردات خودرو یکی از این راه هاست 
ولی متاسفانه شرایط ارزی این اجازه را نمی دهد با این وجود 
ظاهرا وزیر صمت به نوعی این موضوع را مطرح کرده است.

وی ادامه داد: پیشــنهاد می کنیم واردات خودرو از کانال 
واردات بدون انتقال ارز انجام شــود و البته نه خودروهای 
لوکس بلکه خودرهای قابل خرید عامه مردم باشــد که 

تاحدودی در بهبود وضعیت موجود می تواند موثر باشد.

اثر کاهش قیمت ارز بر ارزانی خودرو
شیوا در ادامه در پاسخ به ایسنا در رابطه با اینکه با کاهش 

قیمت ارز و اثری که بر بازار خودرو داشته، این توقع وجود 
دارد که قیمت خودروســازها نیز کاهــش پیدا کند، چه 
زمانی این موضوع در قیمت ها لمس خواهد شــد و سهم 
ارز در تعیین قیمت خودرو چقدر است، توضیح داد: باید 
توجه داشت که در حال حاضر تولید خودرو بین ۳0 تا ۴0 
درصد ارزبری دارد در عین حال که در نهاده های داخلی 
هم بعضا ارز موثر اســت؛ بنابراین هر زمان که کاهش نرخ 
ارز اتفاق افتد، در ادامه با توجه محاسبه تورم و نرخ ارز می 
تواند موجب کاهش قیمت نهاده های تولید و کاهش قیمت 
خودرو شود.رییس شورای رقابت با اشاره به این که نهاده های 
تولیدی که اکنون خودروسازها در حال استفاده برای تولید 
هستند در سه ماه گذشــته خریداری شده است، گفت: 
بنابراین آنچه که از کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته اتفاق 
افتاده و اگر در مدت پیش رو ادامه داشته باشد، در محاسبه 

تورم و قیمت گذاری برای سه ماه پایانی سال اثرگذار بوده 
و می توان آثار کاهش قیمت ارز را در قیمت های آن زمان 
مشاهده کرد.وی ادامه داد: در دو دوره گذشته بانک مرکزی 
تورم بخشــی را ۱5 و ۲5 درصد اعالم کرده بود، از این رو 
آنچه که برای سه ماه پایانی سال اتفاق می افتد، اگر بانک 
مرکزی قیمت ارز را رصد کرده و تورم را محاسبه و با کاهش 
همراه باشد، می تواند در مجموع تورم بخش را کاهش داده 
و همان طور که زمانی تورم مثبت و افزایش قیمت خودرو 
داشتیم، با منفی شدن آن کاهش قیمت نیز اعمال شود.شیوا 
یادآور شد: باید توجه کنیم آنچه که در قیمت گذاری خودرو 
از سوی شورای رقابت وجود دارد، قیمت کارخانه بوده و با 
قیمتی که خودروساز به فروش می رساند متفاوت است. این 
در شرایطی است که در قیمت کارخانه برخی عوامل ثابت 
و افزایشی ندارند از جمله ۹ درصد ارزش افزوده دولت، سه 
درصد برای شماره گذاری و هزینه بیمه شخص ثالث که 

باید اعمال شود.

ارائه پیشنهاد اصالح قانون تجارت الکترونیکی برای پذیرش نسخه الکترونیکی

آخرين وضعيت طرح خوداظهاری تجهيزات ماينينگ

صدور دستور اجرایی شدن مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز 

پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز

يادداشت
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