
پس از چندین صعــود متوالی، ارزهــای دیجتالی 
قرمزپوش شــدند.به گزارش سی ان بی سی، عرضه 
بخشی از ارزهای خریداری شده به بازار توسط معامله 
گران عمده به منظور نوســان گیری باعث کشیده 
شدن ترمز قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی 
شد. برای نخستین بار در سه سال اخیر ارزش بیت 
کوین از ۱۷ هزار دالر عبور کرده اســت و انتظار می 

رود این روند صعودی ادامه دار باشد. 
بیتکوین امسال را رویایی ســپری کرده و ارزش آن 
نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۵ برابر افزایش یافته 
است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند 
که شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و این ارز می 

تواند حتی کانال ۲۰ هزار دالری را نیز بشکند. ارزش 
بازار بیتکوین در حال حاضــر بیش از ۳۳۰ میلیارد 
دالر است. جوزف گواگلیردو- کارشناس امور ارزی 
در موسسه تروتمان گفت: شکی نیست که همه گیری 
کرونا باعث افزایش اقبال جهانی به ارزهای دیجیتالی 
شده است و حاال همه به دنبال راه های انتقال وجه 
سریع تر و  کم دردســر تر هستند.  بازدهی هفتگی 
محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به ۱۱.۵۲ درصد 
رسیده است. طی ۲۴ ســاعت گذشته بیت کوین با 
ثبت افت ۰.۱۱ درصدی به ۱۷ هزار و ۷۰۸.۴۲ دالر 
رســید. باالترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین 
مربوط به روز هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۷ بوده که در 

آن این ارز به قیمت ۱۹ هزار و ۷۸۳.۰۶ دالر رسید 
اما تنها کمی پس از آن این ارز با ریزشی شدید حدود 
یک سوم ارزش خود را از دست داد.  البته افت قیمتها 
در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود 
و قیمت بســیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر نزولی 
بود؛ به گونه ای که اتریوم بــا ۰.۷۲ درصد کاهش به 
۴۷۲.۹۶ دالر، بیت کوین کش با ۴.۱۷ درصد ریزش 
به ۲۴۵.۱۳۳ دالر، الیت کوین با ۱.۳۶ درصد کاهش 
به ۷۲.۹۲ دالر،  مونرو با ۰.۵۴ درصد افت به ۱۲۱.۷۴ 
دالر، دش با ۳.۵۹ درصد کاهش بــه ۷۸.۸۲ دالر، 
زدکش با ۴.۷۴ درصد کاهش به ۶۲.۳۲ دالر و میکر 

با ۲.۲۸ درصد ریزش به ۵۰۸.۲۲ دالر رسید.

متوسط نرخ تورم منطقه یورو منفی ۰.۳ درصد اندازه 
گیری شد.به گزارش آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ 
تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی 
به اکتبر بدون تغییر نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه 
قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید که این نرخ تورم هنوز 
در فاصله زیادی از ســطح دو درصدی هدف گذاری 
شــده توســط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده 
است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی 
به اکتبر در ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد 
اندازه گیری شده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده 
ماه قبل بوده اســت.در ماه اکتبر، بخش مواد غذایی 
و نوشــیدنی با تورم ۰.۳۸ درصدی پیشتاز گروه های 

مختلف بوده اســت و خدمات با ۰.۱۹ درصد در رده 
بعدی قرار دارد. از ســوی دیگر انرژی با تورم منفی 
۰.۸۱ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته 
است.بانک مرکزی اروپا برای پیشــبرد اهداف خود 
دســتیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و 
باقی ماندن تورم در چنین ســطحی کار کریستین 
الگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت.
در بین کشــورهای عضو منطقه یورو، باالترین تورم 
مربوط به لهستان با ۳.۸ درصد بوده است و پس از این 
کشور نیز مجارستان با ســه درصد  و جمهوری چک 
با ۲.۹ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم 
ثبت شده مربوط به یونان با منفی دو درصد بوده است 

و پس از این کشور، استونی با منفی ۱.۷ درصد و ایرلند 
با منفی ۱.۵ درصد قرار دارند.در بین دیگر کشورهای 
اروپایی نیز نرخ تورم آلمان منفی ۰.۵ درصد، فرانسه 
۰.۱ درصد، اتریش ۱.۱ درصد و هلند ۱.۲ اندازه گیری 
شده است.در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه 
اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۱.۷ درصد، سوییس 
منفی ۰.۹ درصد و نروژ ۱.۶ درصد اندازه گیری شده 
است.  منطقه یورو شامل ۱۹ کشــور بلژیک، آلمان، 
استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، 
لتونی، لیتوانی، لوکزامبــورگ، مالت، هلند، اتریش، 
پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند است که از یورو به 

عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند.

قیمت نفت به دنبال باال گرفتن اختالف امارات 
با اعضای دیگر اوپک و به ویژه عربستان کاهش 
پیدا کرد.قیمت نفت که در چند روز اخیر با روند 
افزایشــی همراه بود، امروز و بــه دنبال اختالف 
امارات با اعضای اوپک پالس و احتمال خروج این 
کشور از اوپک، با کاهش همراه شد. این در حالی 
اســت که اخباری مبنی بر تمدید توافق کاهش 
۷.۷ میلیون بشــکه ای نفت اوپک پالس در سه 

ماهه اول سال ۲۰۲۱، باعث شــده بود تا قیمت 
نفت با رشد همراه شود. در کنار آن موفقیت برخی 
شرکت های داروسازی در ساخت واکسن کرونا و 
امید به رشد اقتصادی نیز در تقویت قیمت نفت 
موثر بوده اســت. با این حال تنش میان امارات 
متحده عربی بــا متحدان نفتی خــود در اوپک 
پالس، خصوصا با عربســتان ســعودی افزایش 
پیدا کرده و مقامات رســمی امــارات به صورت 

غیرعلنی یک تصمیــم غافلگیرکننده را مطرح 
کردند: ممکن است امارات از اتحاد اوپک پالس 
خارج شود.این موضوع روند افزایشی قیمت نفت 
را متوقف کرد. تا انجا که نفت برنت با کاهشــی 
۰.۴ درصدی به ۴۴ دالر و ۱۹ سنت در هر بشکه 
رسید.نفت شاخص آمریکا نیز ۰.۸ درصد پایین 
 آمد و ۴۱دالر و ۴۸ ســنت در هر بشــکه قیمت 

خورد.

شــعب بانک های دولتی و خصوصی از شــنبه اول 
آذرماه درحالی به فعالیت خــود ادامه خواهند داد 
که وضعیت حضور کارکنان بانک ها در شــهرهای 
مختلف متناسب با وضعیت آن شهر تفاوت دارد.به 
گزارش تسنیم، با تصمیم دولت از شنبه اول آذرماه 
بناســت محدودیت هایی برای جلوگیری از شیوع 
بیشتر کرونا اعمال شود و به مدت ۲ هفته برخی از 
مشاغل تعطیل شده اند.البته تأکید شده که بانک ها 

تعطیل نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد؛ 
برهمین اساس نیز با تصمیم شورای پول و اعتبار بنا 
شد به منظور حفظ سالمت کارکنان نظام بانکی و 
تداوم خدمت رسانی به عموم مردم، شعب بانکها و 
موسسات اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با یک 
دوم نیروی انسانی شــاغل در آن شعب و با رویکرد 
تداوم خدمت به شــهروندان به فعالیت خود ادامه 
دهند.علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک 

های دولتی، در خصوص نحــوه فعالیت بانک ها از 
اول آذرماه ۱۳۹۹، طبق بخشــنامه سازمان اداری 
و استخدامی کشور که براســاس مصوبه ستاد ملی 
مدیریت کرونا اســت، اعالم کرد: بانک ها در تمام 
کشــور فعال بوده و کارکنان با توجه به وضعیت و 
شرایط هشدار هر شهر که توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی برای هر شهر اعالم می 

شود، در محل کار حاضر خواهند شد.

شاخص دالر دوباره ریزش کرد.به گزارش رویترز، در خبری بد برای بانک مرکزی 
اروپا، مرکز آمار اروپا اعالم کرد متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو 
در ۱۲ماه منتهی به اکتبر بدون تغییر نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به 
منفی ۰.۳ درصد رسید که این نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی 
هدف گذاری شده توســط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین 
متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ 
درصد اندازه گیری شده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. 
این مساله بدان معناست که صرف صدها میلیارد یورو هنوز نتوانسته است تقاضا 
را به سطح قبل از بحران کرونا بازگرداند.در شرایطی که اروپا وارد فاز تازه ای از 
شیوع کرونا شده است، اختالف نظر بین اعضای اتحادیه اروپا بر سر مباحث بودجه 
ای می تواند به معضل جدیدی برای اقتصاد قاره سبز مبدل شود. مجارستان و 
لهستان الیحه کالن بودجه ای اتحادیه اروپا تا ســال ۲۰۲۷ را وتو کردند و این 
بدان معنا خواهد بود که اجرای شدن بسته یک میلیارد یورویی مقابله با کرنا در 
سطح اتحادیه اروپا باز هم به تعویق خواهد افتاد. این بودجه بر روی احیای رشد 
اقتصادی اتحادیه اروپا پس از کرونا متمرکز است و دلیل مخالفت این دوکشور 
شرقی اروپایی نیز آن است که آن ها خواهان دریافت سهم بیشتری از این کمک 
ها هستند. این احتمال وجود دارد که روزهای پایانی دولت ترامپ شاهد به اوج 
رسیدن تنش ها بین چین و آمریکا باشــد. وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه 
مدعی شده است ترامپ قصد دارد تا پایان دولت خود فشار حداکثری را به چین 
وارد و تحریم های جدیدی علیه این کشور وضع کند که رفع آن برای دولت بعدی 
دشوار باشــد. در دولت ترامپ مناقشات دو طرف به ســرعت به حوزه تجاری و 
سرمایه گذاری کشیده است که حتی فاز نخست توافق تجاری نیز نتوانست روابط 
دو طرف را به حالت قبل بازگرداند. رف چینی در واکنش به این خبر نســبت به 

عواقب هرگونه اقدام نسنجیده هشدار داده است. تالش های دولت ترامپ برای 
تقابل با چین در شرایطی انجام می شود که طرف های خارجی به دنبال حضور 
پررنگ تر در بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند و داده های منتشر شده از 
سوی وزارت بازرگانی چین نشــان می دهد که سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
در این کشور در ۹ ماه نخست امسال به ۸۰۱ میلیارد یوان ) ۱۱۵ میلیارد دالر( 
رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان 
می دهد.پیش از این تنش های تجاری بین اتحادیــه اروپا و آمریکا باال گرفته و 
اتحادیه اروپا با انتقاد از رویکرد آمریکا در مذاکرات و اشاره به پیشرفت اندک در 
مذاکرات طرفین اعالم کرده بود حدود چهار میلیارد دالر تعرفه تجاری بیشتر بر 
روی واردات خود از آمریکا وضع خواهد کرد. پیش از این سازمان تجارت جهانی 
در پرونده شــکایت اتحادیه اروپا از آمریکا، حق را به این اتحادیه داده بود. با این 
حال اتحادیه اروپا اعالم کرده است در صورتی که آمریکا از موضع قبلی خود در 
اضافه کردن تعرفه ها عقب نشینی کند، تعرفه های جدید اروپا نیز ملغی خواهد 
شد.اداره غذا و دارو آمریکا مجوز تولید انبوه واکسن ضد کرونای شرکت آمریکایی 
فایزر و شریک آلمانی آن یعنی بیونتک را صادر کرد. انتظار می رود در اوایل سال 
اینده میالدی این واکسن که طبق ادعای سازندگانش باعث ایجاد مصونیت ۹۰ 
درصدی در افراد مورد آزمایش شده، به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار 
گیرد و قرار است این واکسن ابتدا در آمریکا و سپس اروپا و سپس سایر نقاط عرضه 
شود. تولید انبوه این واکسن به ویژه در شرایطی که سرعت ابتال به کرونا مجددا رو 
به افزایش است خبر بسیار خوبی برای بازارهای مالی از جمله بازار ارز محسوب می 
شود به ویژه آنکه اروپا به ویژه شرق و مرکز آن مجددا درگیر همه گیری کرونا شده 
و کشورهای غربی و شــمالی نیز ناگزیر به اعمال مجدد قرنطینه های سراسری 
و محدودیت های کسب و کار شده اند.  تاکنون بیش از ۵۶ میلیون و ۴۶۵ هزار 

و ۷۰۱ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۳۵۲ 
هزار و ۷۰۲ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۲۵۵ هزار و ۷۰۸ نفــر، برزیل با ۱۶۷ هزار و ۴۵۵ نفر، 
هند با ۱۳۱ هزار و ۶۱۷ نفر، مکزیک با ۹۹ هزار و ۲۶ نفر و انگلیس با ۵۳ هزار و 
۲۷۴ نفر بوده است.جو بایدن- نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
پیامی توییتری با اشاره به افزایش قابل توجه شمار قربانیان کرونا در آمریکا گفته 
است شرایط کرونا در حال حاضر یک بحران است که نیازمند پاسخی منسجم 
از طرف دولت فدرال است اما این پاســخ در حال حاضر )از طرف دولت ترامپ( 
وجود ندارد. وی همچنین خواستار اقدام فوری دولت ترامپ برای مقابله با کرونا 
شد.  جو بایدن و کاماال هریس که قرار است معاون اول وی باشد، همواره از اولویت 
قرار دادن مساله کرونا به محض ورود به کاخ سفید در ژانویه سال آینده خبر داده 
اند.  با احتمال کاهش شتاب رشــد اقتصاد جهانی در ماه های پیش رو، معامله 
گران با احتیاط بیشتری در حال معامله هستند و منتظرند تا بانک های مرکزی و 
مقامات اقتصادی کشورهای جهان موضع گیری مشخص تری را برای هفته ها و 
ماه های آینده اعالم کنند. در برخی از نقاط شاهد بازگشت قرنطینه ها بوده ایم: 
وزیر بهداشت آلمان گفته است نمی توان تاریخ دقیقی برای پایان محدودیت ها 
اعالم کرد و در فرانسه نیز نخست وزیر این کشور خبر از تداوم محدودیت های 
کنونی داده است.  ادوارد مویا تحلیلگر ارشد ارزی در موسسه اواندا- گفت: اگرچه 
پیشرفت های خوبی برای مقابله با کرونا حاصل شده اما هنوز خیلی زود است که 
کار را تمام شده بدانیم. نه تنها آمریکا بلکه همه نقاط جهان با یک بحران اقتصادی 
مواجه شده اند که همه برنامه ریزی ها و پیش بینی های قبلی را به ریخته است. 
کشورها کار سختی را برای غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از کرونا دارند حتی اگر 
خود مساله کرونا هم تمام شــود، تا مدت ها درگیر پیامدهای آن خواهیم بود و 

بانک های مرکزی باید سیاســت های پولی اجباری را اجرا کنند.شدت گرفتن 
سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شــاهد رقم خوردن رکوردهای جدید از 
مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا جایی که روز ۱۱ نوامبر با ثبت بیش از 
۱۰ هزار فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط به روز هفدهم آوریل با 

۸۵۳۰ قربانی بود، شکست.  

شاخص دالر
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح 
۹۲.۳۰۸ واحد بسته شــد. نرخ برابری هر فرانک ســوئیس نیز معادل ۱.۰۹۸ 
دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ســاعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱۷ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود 
و به ازای ۱.۳۲۸ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۸ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در 

کانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۶ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامــالت بازارهای ارزی آســیایی، هــر دالر با ۰.۲۸ درصــد کاهش به 
۱۰۳.۸۲۸  ین رســید. در برابر همتای اســترالیایی، هــر دالر آمریکا به ازای 
 ۱.۳۶۶ دالر مبادله شــد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۶۰ یوان چین

 اعالم شد.

نرخ تورم کشورهای اروپایی منفی ماندبیت کوین ریخت

نحوه فعالیت بانک های دولتی و خصوصی از اول آذرکاهش قیمت نفت به دنبال اختالف در اوپک پالس

ریزش مجدد دالر در معامالت خارجی
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 ُمسکن دولت
برای گذر از بحران کرونا 

 تئوری غلط 
کاهش قيمت مسکن
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اظهارنظــری باید با لحاظ 
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شود. یک اینکه کرونا...

  هادی حق شناس، کارشناس 
اقتصادی

  فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور 
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کفه رشد شاخص

طلسم   ورود   استارت آپ ها  به  بورس با پذیرفته شدن »تپسی« در فرابورس شکست

ورود   اولین  استارت آپ  به  بورس
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توقف معامالت  در بازار مسکن
خریداران    و فروشندگان   مسکن   عقب نشینی  کردند

همزمان با آغاز محدودیت های جدید کرونایی از اول 
آذر، قرار است دولت بسته کمک معیشتی جدیدی 
به یک ســوم جامعه پرداخت کند. یارانه ۱۰۰ هزار 
تومانی بسته معیشتی دولت برای عبور راحت تر از 
محدودیت های جدید کرونایی است که قرار است 
به یک سوم جامعه برای چهار ماه پرداخت شود. در 
شرایطی که اوضاع اقتصادی بسیار نامناسب است 
و بحران کرونا نیز مزید بر علت شده تصمیم دولت 
مبنی بر پرداخت کمک ۱۰۰ هزار تومانی در هر ماه 
چگونه می تواند هزینه های این گروه هدف را که از 
کم درآمدترین اقشار جامعه هستند پوشش دهد. این 
سوالی است که هم از سوی کارشناسان اقتصادی و 

مردمی مطرح می شود که قرار ...

شــاخص بورس بعد از نوسان های شــدید و روند 
ریزشی چند روزی اســت که با رشد مواجه شده 
است. حال باید دید با تعطیلی دو هفته ای بازارها آیا 
روند افزایشی شاخص بورس ادامه خواهد داشت 
یا خیر. در پایان معامالت هفته گذشته، شاخص 
کل بورس توانست رشدی ۱۰ درصدی را به ثبت 
برساند. همچنین شــاخص کل هم وزن بیش از ۴ 
درصد و شاخص فرابورس نیز حدود ۷ درصد رشد 
کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 
تعطیلی دو هفتــه ای تهران گفت: بازار ســرمایه 
تعطیل نمی شود. حسن قالیباف اصل گفت: قرار 
است بانک ها با حداقل نیرو کار خود را ادامه دهند و 

به تبع آن بازار سرمایه نیز تعطیل ...



اقتصاد2
ایران وجهان

پول کمک های معیشتی دولت از 
کجا تامین می شود؟ 

رئیس کل بانــک مرکزی در یادداشــتی به ارایه 
توضیحاتی درخصوص محــل تامین برنامه های 
معیشــتی دولت پرداخــت. به گزارش ایســنا، 
عبدالناصر همتی در پست اینســتاگرامی خود 
نوشت: پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به 
حدود ۱۰میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت 
ندارند، از محل همان اعتبــارات ۷۵ هزار میلیارد 
تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار 
کرونا اســت. برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری 
از انحراف از هــدف تورمی، علی رغم نیاز به منابع 
مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک 
مرکزی چاره ای جز ادامه سیاست های انضباطی 
خود و عدم انبســاط جدید پولی ندارد. وی ادامه 
داد: باتوجه به اهمیت کنتــرل نقدینگی و تورم 
،کمک های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس 
محترم برای معیشت مردم درنظر گرفته می شود، 
به این نکته مهم توجه داشته اند و به منابعی غیر از 
منابع بانک مرکزی، برای تأمین آن، تکیه می کنند.
بانک مرکزی درخصوص کنتــرل تورم حداکثر 
تالش خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهای الزم 
استفاده خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
در آذرماه که برای کنترل شیوع بیماری کرونا برخی 
از مشاغل تعطیل می شوند،  شعب بانک ها باحداکثر 
نصف تعداد کارکنان فعالیت خواهند داشت.ضمن 
قدردانی از  تالش هــای فداکارانه تمام همکاران 
بانکی درشعب بانک ها، تمهیدات الزم برای کاهش 
ضرورت حضور مشتریان در شعب، براساس دستور 

العمل های ابالغی، پیش بینی شده است.«

احتمال ثبت نام مجدد مسکن 
ملی در آذرماه

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر شرایط 
بهداشتی اجازه دهد آذرماه در برخی استانها امکان 
ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مســکن فراهم می 
شود گفت: سند واحدهای اقدام ملی به نام متقاضی 
اولیه صادر می شود و خریداران از این بابت به دردسر 
می افتند. محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: پرونده برخی متقاضیان طرح اقدامات ملی 
مسکن ایراداتی دارد که دائما در حال رفع آنها هستیم. 
همچنین باید به اعتراضات رسیدگی کنیم که این 
موارد زمانبر است. بنابراین برای کسانی که اطالع 
رسانی نشده بودند مهلت بیشتری دادیم. وی افزود: 
کسانی که پرونده شان نیمه تکمیل است انشاءاهلل در 
آذرماه اگر شرایط بهداشتی اجازه دهد در استانهایی 
که اعالم ظرفیت جدید داشته باشند و شهرهایی که 
بتوانند تامین زمین کنند یا پروژه هایی که ظرفیت 

خالی دارند برای ثبت نام مجدد تصمیم  می گیریم.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
درباره مساله فروش امتیاز مسکن ملی گفت: این 
موضوع را دنبــال می کنیم و در حال رســیدگی 
به این موضوع هســتیم که معامالت غیررســمی 
قابلیت پیگیری قضایی نداشته باشد؛ زیرا بارها اعالم 
کرده ایم فروش امتیــاز واحدهای طرح اقدام ملی 
مسکن غیرقانونی است و نهایتا امکان ضرر خریدار 
بسیار زیاد است. محمودزاده تصریح کرد: در طرح 
اقدام ملی مسکن پیرو سیاستهای اعالمی در حال 
تالش هستیم تا موضوع ســاخت و ساز مستمر را 
عملیاتی کنیم تا این از حالت صف و انتظار، بحثهای 
غیررسمی و بازار سیاه خارج شود. بنابراین تالش می 
کنیم همه کسانی که واجد شرایط هستند جا نمانند.
وی با بیان اینکه به خریداران توصیه می کنیم با خرید 
امتیاز مسکن ملی خود را به دردسر نیندازند گفت: ما 
اصال برای متقاضیان برگه ای صادر نمی کنیم و معلوم 
نیست فروشنده دقیقا چه چیزی را می فروشد. نهایتا 
سند واحد به نام کسی دیگر صادر می شود و کسی 

که ریسک خرید را بپذیرد دچار چالش خواهد شد.

مسکن ملی در یک نگاه
شهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شــد. اولین واحدها از 
این پروژه ۴۰۰ هزار واحدی بــه تعداد ۱۱ هزار و 
۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دســتور 
رئیس جمهور افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده 
متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ 
سود ۱۸ درصد ساخته می شود. آورده متقاضیان در 
مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین 
قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد 
از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون 
تومان می رسد. ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده 
و متقاضیان واجد شرایط برای بارگذاری مدارک 
خود باید به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. 
مهلت بارگذاری مدارک  و افتتاح حساب، پایان مهر 
ماه اعالم شده بود که تمدید شده است. در صورت  
عدم واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه، افرادی از 

لیست رزرو جایگزین آنها می شوند.

اخبار

نائب رئیس اتاق اصناف ایران 
گفت: اگر قرار بــر تعطیلی 
اصناف است باید فکری برای 
نظام بانکی شود زیرا چکاوک 
سامانه آنالین بانکی است و 
قطعا در این دو هفته چک های زیادی از اصناف برگشت 
خواهد خورد. جالل الدین محمدشکریه در گفت و گو با 
مهر در مورد تعطیلی دو هفته ای اصناف ناشی از تشدید 
شیوع کرونا اظهار داشت: دیروز بیانیه ای که در مجلس 
قرائت شد خواسته اصناف اســت زیرا قول هایی که به 
ما داده شده بود عملیاتی نشــد؛ به عنوان مثال قرار بر 
»معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ 
نفر کارگر« بود اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد. همچنین 
تسهیالتی که با سود ۱۲ و ۱۶ درصد پرداخت کردند به 
هیچ وجه گره از کار صنوف باز نکرد و ما این موضوع را 
در میزان استقبال صنوف از این وام دیدیم. ۱۷ درصد از 
صنوف در این طرح ثبت نام کردند و فقط ۶ درصد این 

تسهیالت را گرفتند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: این شکل از تسهیالت 
منجر به تولید نمی شــود و مشــکالت را حل نمی کند؛ 
اصناف حقوق بگیر نیستند بلکه خود حقوق می پردازند، 
وقتی بی حساب و کتاب و بی برنامه اصناف را تعطیل کنند 
چه کسی حقوق کارگران را می پردازد؟ آیا درست است 
کارگرانی که در واحدهای صنفــی کار را یاد گرفته اند و 
مشغول فعالیت هستند به خاطر بی پولی و بی درآمدی 
صاحب کار اخراج شــوند؟ وی ادامه داد: از سویی دیگر 
با توجه به رشد نرخ بودجه کشور و کاهش فروش نفت، 
دولت برای سرشــکن کردن هزینه ها، مالیات را افزایش 
داد، این مالیات از چه محلی قرار است پرداخت شود؟ در 

 این دو هفته کدام نهاد قرار است هزینه واحدهای صنفی را 
پرداخت کند؟

دولــت چرا االن بــه فکر تدوین بســته 
پیشنهادی افتاده است؟

شکریه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بسته ای 
حمایتی برای اصناف تدوین نشــده اســت، گفت: دولت 
می خواهد یک بسته پیشنهادی ارائه دهد آن هم در زمانی 
که صنوف قرار است تعطیل شوند. اگر دولت واقعاً به دنبال 
حمایت بود باید از قبل این بســته را طراحــی و صنوف را 
شناسایی و با ارائه جدولی، جایگاه و وضعیت صنوف را مشخص 
می کرد و سپس اعالم کرد که صنوف یک ماه تعطیل باشند. 
اما دولت حاال به فکر تدوین بسته افتاده است که قطعاً هیچ 

نتیجه ای نخواهد داشت و حتی این دو هفته هم می گذرد و 
هیچ برنامه ای عملیاتی نمی شود. وی افزود: واحدهای صنفی 
با واحدهای صنعتی فرق می کنند؛ صنوف بدون تسهیالت و 
با سرمایه خود، ملکیت، خرید سرقفلی، سرمایه در گردش، 
سرمایه ثابت، سرمایه منقول و غیرمنقول خود وارد این کار 
می شوند و دولت ها هیچ پولی به این بخش نمی پردازند و تمام 
هزینه ها از جیب خود اصناف تأمین می شود، پس چگونه است 
که باید دو هفته بدون هیچ برنامه حمایتی تعطیل شوند؟ نایب 
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: نکته جالب این است که 
در ستاد ملی کرونا هیچ نماینده ای از اصناف حضور ندارد؛ 
اگر قرار است این بخش تعطیل شود حتماً باید نظر بخش 
خصوصی و اصناف را بپرسند. اعالم می کنند که کارخانه ها 
تعطیل نباشند اما واحدهای تولیدی صنفی تعطیل شوند، 

چطور این مساله ممکن است؟ در همه کشورها دولت ها به 
دنبال تقویت بنگاه های کوچک هستند اما در کشور ما این 

موضوع برعکس است.

چک های زیادی برگشت خواهد خورد
شکریه با بیان اینکه تعطیلی دو هفته ای واحدهای صنفی 
مشکالت بانکی متعددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد، 
گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای 
نظام بانکی شــود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه ای 
آنالین اســت و قطعاً در این دو هفته چک های زیادی 
برگشت خواهد خورد. نمی شود که واحد صنفی تعطیل 
باشد و کاسب درآمد نداشــته باشد اما چک هایی که از 
قبل داده، د رموعد مقرر نقد شود. وقتی اصناف تعطیل 
هستند، بانک ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف از 
کجا درامد کسب کنند که بتوانند چک هایشان را پاس 
کنند؟ ما از طرق مختلف خواسته های خود را به گوش 

متولیان رسانده ایم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی یادآور شد: بسیاری از صنوف ما روزمزد هستند و اگر 
یک روز کار نکنند از نظر مالی بسیار به مشکل می خورند؛ 
اما دولت بدون هدف گــذاری در مورد تعطیلی صنوف 
تصمیم گرفته است. وی افزود: وقتی اصناف را از ساعت 
۱۸ به بعد تعطیل کردند، واحدهای صنفی به مشــکل 
خوردند حاال که قرار است بی حساب و کتاب دو هفته 
شوند، دیگر ببینید چه اتفاقی می افتد. نایب رئیس اتاق 
اصناف ایران تصریح کرد: از طرف دیگر هیچ فهرســت 
دقیقی در مورد تعطیل صنوف ارائه نکرده اند. به جای این 
مدل تعطیالت باید اجازه می دادند یک پنجم کارکنان 
در صنوف حضور داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید در 
ساده ترین شکل می توان به فروشگاه های مواد خوراکی 
اشاره کرد، این واحدها از کجا می خواهند پالستیک های 

مورد نیاز خود را تهیه کنند؟

تعطیلی۲هفته ای اصناف بی حساب وکتاب است

چک های زیادی برگشت می خورد

روحانی:
 تا پایان دولت ۹ پروژه بزرگ 

حمل و نقل افتتاح می شود
رییس جمهوری گفت: تا پایان دولت ۹ پروژه بزرگ 

در زمینه راه و حمل و نقل افتتاح می شود.
حسن روحانی روز پنجشــنبه در سی و سومین 
آیین گشایش بهره برداری از۱۳ پروژه آزادراهی 
و فرودگاهی که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار 
شد، اظهار داشت: امسال سال جهش تولید است و 
یکی از پایه های جهش تولید هم حمل و نقل است.
وی افزود: اگر حمل و نقل نباشــد، تولید، توزیع، 
مصرف، واردات و صادرات مشکل می شود و همه 

اینها وابسته به حمل و نقل است.
رییس جمهوری ادامه داد: بخشهای مختلف حمل 
و نقل هوایی، ریلی، دریایی و جــاده ای از ارکان 
بسیار مهم برای توســعه و برای تولید در کشور و 

همچنین برای رابطه با جهان است.

۲۸ نماد بورسی متوقف شدند
از میان نمادهای بورسی تا تاریخ ۲۸ آبان ماه ۲۸ 
نماد بورسی به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد 
معامالتی تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز 
متوالی، افشای اطالعات با اهمیت گروه الف و غیره 
متوقف شدند. به گزارش ایسنا، نمادهای کنتور 
سازی ایران)آ کنتور(، بانک انصار ) وانصار(، بانک 
تجارت )وتجارت( و هولدینگ ســرمایه گذاری 
توکا فوالد )وتوکا( به دلیل تعلیق نماد معامالتی 

متوقف شده اند.
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 
)در خصوص تغییر سرمایه( باعث توقف نماد بیمه 
البرز ) البرز(، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ) 
در خصوص تغییر سرمایه( باعث توقف نمادهای 
صنایع شیمیایی سینا )شسینا( ، شیر پاستوریزه 
پگاه خراسان )غشان( جام دارو)فجام( فروسیلیس 
ایران ) فروس( و برگــزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده ) انتخاب اعضا( نیز باعث توقف 

پست بانک ایران ) وپست( شده  اند.
افشای اطالعات با اهمیت گروه الف نمادهای گروه 
صنعتی بارز )پکرمان( ، کویر تایر )پکویر(، حفاری 
شمال با تاکید بر این که) حفاری( سیمان هرمزگان 
) سهرمز( سرامیک های صنعتی اردکان ) کسری( 
و توسعه معدنی و صنعتی صبا نور )کنور( شده و 
افشــای اطالعات با اهمیت گروه ب نیز نمادهای 
مبین انرژی خلیج فارس )مبین( را متوقف کرده 
است. نماد ملی ســرب و روی ایران ) فسرب( به 
دلیل افشــای اطالعات با اهمیت گروه ب ادامه 
توقف حداکثر برای دو روز کاری و  سهامی حمل و 
نقل پتروشیمی )حپترو( به دلیل افشای اطالعات 
با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر برای دو روز 

کاری متوقف شده اند.
خوارک دام پارس )غدام( ، معدنی دماوند به دلیل 
بررسی بیشتر معامالت و تولید کاشی تک سرام 
)کترام( و صنایع جوشــکاب یزد )بکاب( به دلیل 
تغییرات بیــش از ۵۰ درصــد در ۱۵ روز متوالی 

متوقف شده اند.
همچنین نمادهای برگزاری مجمع عمومی عادی 
سالیانه نمادهای سیمان سپاهان)سپاها(، سیمان 
شرق)سشــرق(، قند ثابت خراسان)قثابت(، قند 
لرستان)قلرست( و قند مرودشت-قمرو- را متوقف 

کرده است.
دالر )پنج شــنبه - ۲۹ آبان ۹۹( در صرافی های 
بانکی با حدود یکصد تومان کاهش قیمت به نرخ 

۲۵ هزار و ۶۲۰ تومان فروخته شد.
به گزارش ایرنا، ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه پنج شنبه در 
جریان معامالت در صرافی های بانکی، قیمت خرید 

دالر ۲۴ هزار و ۶۲۰ تومان تعیین شد.
قیمت فروش یــورو نیــز با کاهش نســبت به 
قیمت های پایانی روز کاری قبل، معادل ۳۰ هزار و 
۳۰۰ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۹ هزار  و ۳۰۰ 

تومان اعالم شد.
قیمت دیروز هر اســکناس یورو در صرافی های 
بانکی برای فروش معادل ۲۹ هزار و ۸۱۹ تومان 

و قیمت خرید آن نیز ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان بود.
در سامانه سنا نیز در معامالت دیروز )چهارشنبه( 
هر دالر با نرخ میانگین ۲۵ هزار تومان و هر یورو با 

نرخ ۲۹ هزار و ۸۱۹ تومان معامله شد.
عالوه بر این، در سامانه نیما نیز در روز معامالتی 
گذشــته حواله یورو با میانگین قیمت ۳۱ هزار و 
۲۲۳ تومان و هر حواله دالر با میانگین قیمت ۲۵ 

هزار و ۸۵۳ تومان اعالم شد.
نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی 
و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسان 

بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیــر، روند حرکت 
قیمت دالر، کاهشی بوده است. اوایل آبان ماه نرخ 
دالر روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان 

رسید اما از اواسط آبان سیر نزولی به خود گرفت.

اخبار
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در حالی ماجرای واردات ۴۲۰ کانتینر لوزام خانگی 
برند »بوش« در زمان ممنوعیــت واردات، هنوز 
روشــن نیســت که اعالم موضع برخی مسئوالن 
ابهامات بیشــتری را به ویژه در رابطــه با تامین 
ارز ایــن کاالها ایجاد کــرده و به نظر می رســد 
دســتگاه های مربوطه از وزارت صمــت در ثبت 
سفارش، بانک مرکزی در تامین ارز و گمرک که با 
دریافت کدرهگیری بانک مجوز ترخیص دارد، باید 

پاسخگوی اذهان عمومی باشند.
به گزارش ایســنا، واردات کاالهای گروه )۴( که 
کاالهای غیرضروری و مصرفی هستند، حدود دو 
سال است که ممنوع شــده و تحت هیچ شرایطی 
امکان ورود آنها با توجه به شــرایط ارزی کشــور 
وجود ندارد،حتی حــدود ۷۰ میلیون یورو از این 
کاالها کــه قبــل از ممنوعیت وارد شــده امکان 
ترخیص پیدا نکرد تا این که از ۲۹ بهمن پارسال 
هیات وزیران تحت شرایطی مهلت سه ماهه برای 
اظهار و ترخیص این کاالها اعالم کرد که بعد از  آن 
در یک دوره دیگر زمان تا ۲۶ شــهریورماه امسال 
تمدید شــد. زمان به پایان رســید و بدون اینکه 
گزارشــی در رابطه با میزان ترخیص اعالم شود 

گمرک از متروکه شدن این کاالها خبر داد.
اما طی روزهای اخیر اعالم گزارش مجوز واردات 
۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش بسیار جای تعجب 
داشــت چراکه واردات این کاالهــا ممنوع بوده و 
حدود سه ماه از مهلت پایان ترخیص گذشته است، 
واردات کاالهای برند »بوش« در حالی انجام شده 
که هم ثبت سفارش دارند و هم تایید منشا ارز با ارز 
نیما شده و از سوی دیوان عدالت اداری در رابطه 
با ترخیص این کاالها رای صادر کرده است. با این 

حال طولی نکشید که ارونقی -معاون فنی گمرک 
ایران- از توقف ترخیص این کاالها خبر داد و اعالم 
کرد که بــا توجه به ایرادات وارده بــه واردات این 
کاالها در زمان ممنوعیت، مقرر شد گمرک ایران 
از دیوان عدالت اداری مجددا استعالم بگیرد که در 

این حالت ترخیص شوند یا مرجوع؟
ایرادات دیگری که از سوی گمرک برای واردات این 
کاال مطرح شــد، این بود که  گرچه قرار بوده سود 
بازرگانی مربوط به کاالهــای گروه چهار در زمان 
مصوبه دولت دو برابر پرداخت شــود، وارد کننده 
لوازم خانگی فقط یک برابر سود بازرگانی پرداخت 

کرده است.

ثبت سفارش قبل از ممنوعیت
اما در حالی ابهامات زیــادی در رابطه با وضعیت 
تامین ارز و چگونگی ترخیص این کاال وجود داشت 
که به تازگی مســئوالن وزارت صمت در این باره 
واکنش نشــان دادند؛ عباس پور -مدیر کل دفتر 
مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت- اعالم 
کرده که ثبت سفارش این محموله در سال ۱۳۹۶ 
و قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ســال 

۱۳۹۷ است.

صمت واردات با ارز نیما را رد کرد
این مقام مســئول در وزارت صمــت در رابطه با 
وضعیت ارزی این کاال نیز تامین ارز نیمایی را رد 
کرده و گفته که ارز مورد نیــاز جهت واردات این 
کاالها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز 
نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی 
از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی 

و بخش دیگر از طریق ســیتم بانکی که همان ارز 
آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان 

بدون انتقال ارز نوشته شده است.
امــا در حالی اظهــارات گاها متناقض از ســوی 
مسئوالن مطرح می شود که موجب ایجاد ابهاماتی 
در زمینه ثبت سفارش، واردات و مسائل ارزی آن 

شده است.

اگر ارز نیمایی نیست مستندات تامین 
ارز آن منتشر شود

موضوع اول به جریان ارزی برمی گردد که بســیار 
قابل توجه اســت؛ آن طور که گمرک اعالم کرد 
در حال حاضر بررســی های اولیه نشان می دهد 
ارزش کانتینرهــای لوازم خانگــی بوش حداقل 
۱۰ میلیون دالر اســت و می تواند بعد از بررسی 
بیشتر باشد، از سویی گفته شده بود که این کاالها 
احتماال با ارز نیمایی تامین ارز شــدند اما وزارت 
صمت آن را رد کرده و می گوید قبل از سامانه نیما 
این کاالها تامین ارز شده است،  در این رابطه باید  
یادآور شد که تامین ارز قبل از سامانه نیما به طور 
مشخص به معنی تامین ارز از طریق ارز متقاضی 
و آزاد نیســت. چرا که پیش از آن که سامانه نیما 
به طور رسمی فعال شــود دولت ارز ۴۲۰۰ تومان 
را برای دوره ای به کاالها که در آن زمان محدود به 
کاالهای اساســی نبود اختصاص می داد، بنابراین 
در این حالت این شائبه وجود دارد که کانتینرهای 
لوازم خانگی بوش ممکن است با ارز ۴۲۰۰ تومان 
نیز تامین ارز شده باشند. بر این اساس باید بانک 
مرکزی به عنوان سیاســت گــذار ارزی و  تامین 
کننده ارز واردات اعالم کنــد که دقیقا این کاالها 

چگونه تامین ارز شده و از سوی دیگر گمرک نیز 
 در مورد کد ســاتا به عنوان مجــوز ترخیص کاال 

شفاف سازی کند.

چرا بقیه کاالهای ممنوعه ثبت سفارش 
شده ترخیص نشد؟

مورد دیگر اینکه که وزارت صمت می گوید ثبت 
ســفارش این کاال قبل از ممنوعیت ثبت سفارش 
بوده است،  سوال اینجاست که چرا وزارت صمت 
توضیح نداده که در مورد سایر کاالهای از این قبیل 
که در گروه چهار قرار دارنــد و قبل از ممنوعیت 
واردات ثبت سفارش شدند امکان ترخیص وجود 
ندارد و آیــا این کاالها که بخش زیــادی از آنها از 
ســوی گمرک متروکه اعالم شد اکنون می توانند 

ترخیص شوند؟

لیست ترخیص شده ها گزارش شود
موضوع ســوم اینکه در رابطه با ترخیص کاالهای 
گروه چهار کــه مانند همین لــوازم خانگی بوش 
ممنوع الورود بودند، در زمان تعیین شده که در ۲۶ 
شهریور به پایان رسید هیچ گزارشی در این باره که 
از حجم حدود ۷۰ میلیون یوروریی این کاالها چه 
میزان ترخیص شد ارائه نکردند و مشخص نشد که 
سرانجام چه مقدار از این کاال به دست صاحبانشان 
رسیده و چقدر متروکه شــد، ضرورت دارد که با 
توجه به شــرایط موجود پیش آمده هر یک از این 
دستگاه ها به ویژه گمرک به عنوان ترخیص کننده 
و بانک مرکزی به عنــوان تامین ارز و صادرکننده 
کد رهگیری لیستی از صاحبان کاالهای ترخیص 

شده و میزان آن و حتی زمان ترخیص ارائه کنند.

روســای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران 
با ارســال نامه ای به محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس تأکیــد کردند بــا توجه به شــکنندگی 
فعلی اقتصــاد، اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه 
بــدون ســنجیدن تمــام جوانــب مشــکالت 
 زیادی را برای فعــاالن اقتصادی و مــردم ایجاد 

خواهد کرد.
روســای اتاق های ایران، تعاون و اصناف با ارسال 
نامه ای بــه رئیس مجلس شــورای اســالمی به 
تشــریح مهم ترین ضعف های زیرســاختی طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه که به عنــوان یکی از 
طرح های اثرگــذار بر فعالیت هــای اقتصادی در 
کمیسیون های مجلس در دســت بررسی است، 
پرداختنــد و تأکیــد کردنــد اجرای ایــن پایه 
مالیاتی بدون ســنجیدن تمام جوانب مشــکالت 
 زیادی را برای فعــاالن اقتصادی و مــردم ایجاد 

خواهد کرد.
در این نامه آمده اســت: مالیات بر عایدی سرمایه 
یکی از انــواع مالیات در اکثر کشورهاســت که با 
هدف کنتــرل ســوداگری در کوتاه مــدت انجام 
می شــود و پایه ریزی این نوع مالیات، نه با هدف 
درآمدزایــی برای دولت کــه در جهت جلوگیری 
از فعالیت های ســوداگرانه و ابزاری برای حرکت 

جریــان ســرمایه از بخش هــای غیرمولــد بــه 
بخش های تولیدی اســت؛ اما در حــال حاضر که 
 اقتصاد کشــور مبتال به انواع شکنندگی ها است و 
نیز با توجه به شــرایط فعلی ســرمایه اجتماعی، 
اجرای این پایــه مالیاتی بدون ســنجیدن تمام 
جوانب، مشــکالت زیادی را برای عمــوم مردم و 

فعاالن اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
به عقیده روســای ســه اتاق، تعجیل در تصویب 
طرح حاضــر، بیشــتر در راســتای درآمدزدایی 
برای دولت اســت که می تواند کشــور را از تحقق 
 اهدافی نظیر تثبیــت و تنظیم گــری در اقتصاد 

دور سازد.
همچنین در این نامه تاکید شــده است: »افزایش 
هزینه هــای نامولــد از طریق اجــرای مالیات بر 
عایدی ســرمایه در کشــور به تنهایی مثمر ثمر 
واقع نخواهد شــد و الزم اســت هم زمان، فضای 
کســب وکار و ســرمایه گذاری در کشــور بهبود 
یابد و رفع موانــع موجود بر ســر راه فعالیت های 
مولــد و تولیــدی در دســتور کار قــرار گیــرد. 
در غیــر این صــورت اجــرای این پایــه مالیاتی 
می تواند بــه خروج ســرمایه از کشــور، افزایش 
 فعالیت های غیررســمی و بازارهای غیرشــفاف 

منجر شود.«

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی طی اطالعیه ای نتیجه بیست و پنجمین هفته 
حراج اوراق بهادار دولتی منتهی به ۲۸ آبان ۹۹ را اعالم 
کرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه 
اقدامات این وزارت خانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور 
با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی 
ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی 
با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه 
اســالمی و برگزاری ۲۵ هفته حراج اوراق بدهی میان 
بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی 
فعال در بازار سرمایه )از قبیل صندوق های سرمایه گذاری 
وشرکت های تأمین مالی( و ۳ مرحله پذیره نویسی اوراق 
از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش حســب تصمیمات اتخاذ شده 
در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و 
پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی 
اوراق مالی اسالمی درتاریخ های ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار 
شد که پس از اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان 
یاد شده درسامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک 
مرکزی و مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران، مجموعاً مبلغ ۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اوراق 

به فروش رسید.

این گزارش خاطرنشان می سازد، با انتشار اسناد خزانه 
اســالمی و طی برگزاری ۲۴ چهار هفته عرضه اوراق 
بدهی دولت و ۲ مرحله پذیره نویسی اوراق تا تاریخ ۲۰ 
آبان امسال در مجموع معادل ۱۰۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد 
تومان شامل ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه 
اســالمی و ۷۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اوراق نقدی 

تأمین مالی انجام شده بود.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی )معاونت 
نظارت مالی و خزانه داری کل کشــور( حسب وظایف 
قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع 
روند تحوالت متغیرهای اقتصادی و روند سنجه های 
پایداری بدهی های دولت در قالب سناریوهای مختلف 
و متناســب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع 
عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی 
با چارچوب سیاســت گذاری پولی هر هفته نســبت 
به برگزاری حــراج اوراق بدهــی و ارزیابی و پذیرش 

پیشنهادات خرید اقدام می کند.
همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می توانند در تمامی 
روزهای معامالتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید 
اوراق دولت در نمادهای منتشــره اقدام کنند. یادآور 
می شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه 

صرفاً در یک روز معامالتی در هر هفته میسر بود. 

ابهامات واردات لوازم خانگی »بوش«

در نامه روسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون به رئیس مجلس اعالم شد

دیدگاه اتاق های سه گانه درباره کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
وزارت اقتصاد اعالم کرد:

درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ثبات قیمت سکه در کانال ۱۱ میلیون تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  )پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ( با کاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز به ارزش ۱۱ میلیون و ۷۵۰ تومان معامله شد. روز پنج شنبه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با کاهش قیمت نسبت به دیروز به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت نیم سکه بهار 
آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع  سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد. عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک  میلیون 

و ۱۰۵ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای ۴ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طال نیز امروز با کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت هزار و ۸۶۲ دالر معامله شد.
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حرکت شاخص با شیب مالیم
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه 

در رابطه با وضعیت بازار سرمایه و شاخص بورس باید اشاره داشت که عوامل بسیاری در نوسانات در این بازار دخالت دارند. در صورتیکه بانک ها تعطیل می شدند بازار سرمایه نیز می توانست کار خود برای دو هفته معلق کند اما با 
دستور بازگشایی بانک ها باید بازار سرمایه به روند همیشگی خود ادامه دهد. اما پیش بینی این است که تغییر خاصی در این بازار وجود نداشته باشد اما انتظار برای رشد شاخص بیشتر محتمل است. همچنین با فرض ثابت بودن کلیات 
عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی در بازه ای کمتر از شش ماه، آینده بازار سرمایه ایران مثبت خواهد بود. اما یکی از اصلی ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سرمایه در ماه های اخیر پیش بینی افزایش نرخ ارز بوده که سبب شکل 
گیری وضع هیجانی در بورس شد. در این میان به طور مطلق وزن اصلی و اثر گذار برای تغییر روند نرخ ارز، عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود که اساسا نقش دولت در این زمینه بسیار پر اثر و قوی است.  به طور کلی در چند ماه گذشته 
بیش از ۵۰۰ سهم بورسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اصالح قیمت داشتند و بنابراین تاثیر روانی انتخابات آمریکا در این بازار چشمگیر نبود. درحال حاضر بازار سرمایه به نقطه ای رسیده است که جای نگرانی و تردید در مورد ثبات بازار 

وجود ندارد. در واقع بازار به ثبات رسیده است و بعد از این هم با شیب مالیم حرکت می کند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( استان تهران اعالم کرد که فروش 
روغن مصرف خانوار به واحدهای صنفی و مصرف 
کنندگان منوط به خرید سایر اقالم، از مصادیق 
فروش اجباری است.ســعید محمدی پور اظهار 
کرد: بررسی های میدانی بازرسان طی روزهای 
اخیر نشــان می دهد که تعدادی از شرکت های 
پخش و صنوف توزیعی، فروش روغن با مصرف 
خانوار را منوط به خرید سایر اقالم کرده اند که بر 
اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، معادل تخلف 
فروش اجباری است. وی در ادامه تاکید کرد که 
بازرسان این ســازمان و اتاق اصناف در صورت 
مشــاهده و دریافت گزارش، با متخلفان برخورد 
قانونــی می کنند و مراتب به ســازمان تعزیرات 

حکومتی ارسال خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی ســازمان صمت استان 
تهران همچنین از تصویب مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار استان مبنی بر برخورد جدی با شرکت های 
پخش متخلف خبر داد و گفــت: روغن مصرف 
خانوار به وفور در بازار وجود دارد و عرضه آن در 
تمام فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های تعاونی 

مصرف، میادین میوه و تره بار و فروشــگاه های 
توزیعی سراسر استان آغاز شده است.

این مقام مسوول در پایان از شهروندان خواست 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب 
را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند. اواخر شهریورماه 
بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم شد 
و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد 
نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛ به طوری که 
این کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود 
یا به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد. اگر 
چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود از هفته 
گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل این کاالی 
پرمصرف حل شود، اما به نظر می رسد این وعده 
به ویژه در بخش روغن جامد هنوز به طور کامل 
عملیاتی نشــده اســت. البته اخیرا معاون دفتر 
برنامه ریزی تامین، توزیــع و تنظیم بازار وزارت 
صمت از تأمیــن و توزیع ۱۴۰ هــزار تن روغن 
)مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت( از 
محل ذخایر استراتژیک کشــور خبر داد و گفت 
که "ظرف یک ماه آینده کل مشــکل روغن حل 

خواهد شد".

شــاخص بــورس بعــد از 
نوسان های شــدید و روند 
ریزشی چند روزی است که 
با رشد مواجه شــده است. 
حال باید دید با تعطیلی دو 
هفته ای بازارها آیا روند افزایشی شاخص بورس ادامه 
خواهد داشت یا خیر. در پایان معامالت هفته گذشته، 
شاخص کل بورس توانست رشدی ۱۰ درصدی را به 
ثبت برساند. همچنین شاخص کل هم وزن بیش از ۴ 
درصد و شاخص فرابورس نیز حدود ۷ درصد رشد کرد. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعطیلی 
دو هفته ای تهران گفت: بازار سرمایه تعطیل نمی شود. 

حسن قالیباف اصل گفت: قرار است بانک ها با حداقل 
نیرو کار خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار سرمایه نیز 

تعطیل نمی شود.
کارشناسان بازار ســرمایه در رابطه با افت و خیرهای 
اخیر شاخص اظهار داشــته اند که به نظر می رسد با 
توجه به صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر عرضه اولیه 
صد شرکت تا پایان سال جاری، شــاهد رونق و ثبات 
بیشتر در این بازار باشیم. فعاالن بازار نیز معتقدند که 
بورس تا پایان ســال جاری بازاری مطمئن برای پس 
اندازهای خانگی و قشر متوسط جامعه خواهد بود و با 

استقبال سرمایه گذاران همراه می شود.
محمد پورتدین، کارشــناس بازار سرمایه نیز با پیش 
بینی وضعیت بازار ســرمایه تا پایان امسال می گوید: 
احتمال دارد شــاخص بورس تا پایان امســال عدد ۳ 
میلیون را ببیند. وی با برشــمردن عواملی که باعث 

صعودی شدن شــاخص شد به سیاســیون گوشزد 
می کند اگر می خواهید بازار همچنان روند مثبت خود 
را ادامه دهد لطفا درباره بازار سرمایه کمتر حرف بزنید 

و اظهارنظر کنید. 
این در حالی است که چند هفته ای از وعده مسئوالن 
وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار ســرمایه با 
سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی 
می گذرد اما هنوز مشخص نشده به چه دلیلی در اجرای 
نهایی این حکم قانونی تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم 
ریزش ها در بازار سرمایه رئیس هییت عامل صندوق 
تثبیت بازار اعالم کرده است، منابع مصوب از صندوق 
توســعه ملی به بازار ســرمایه تزریق می شود. محمد 
ابراهیم آقابابایی رئیس هیــأت عامل صندوق تثبیت 
بازار ســرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی 
درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت 

این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده 
و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در 
چند روزه آینده، این ابهامات نیز برطرف شود. در مرحله 
نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت 
بازار سپرده گذاری می شود و این عدد تا سقف حدود 

۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. 
صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه 
بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در 
چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه 
تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که 
می خواهد در سود و زیان شــریک باشد و یا این منابع 
به شکل تسهیالت با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار 
گیرد.در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین 
مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال 

انجام است.

در تعطیلی دو هفته ای، روند افزایشی شاخص بورس ادامه خواهد داشت؟

سنگینی کفه رشد شاخص
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در حالی که طی ۱۱ ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان 
معطل دریافت یک کیلوگرم نهاده دامی بودند و شــاهد 
توقف فعالیت برخی از آنها بودیم، منابع رسمی فساد در 
توزیع این نهاده ها را تائید می کنند. حدود ۱۱ ماه قبل بود 
که زمزمه کمبود و گرانی در بازار نهاده های دامی آرام آرام 
به گوشید می رسید. موضوعی که در ماههای ابتدایی با انکار 
دولتمردان مواجه شد و بعد از آن نیز اقدام خاصی که بتواند 
نوسانات بازار را کنترل کند، شاهد نبودیم یا اگر هم انجام 
شد آنقدر با تأخیر بود که تأثیری بر شرایط نداشت. بسیاری 
از کارشناســان و فعاالن حوزه صنعت دام و طیور کشور 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دلیل اصلی نابسامانی ها در 
این حوزه معرفی می کنند و از دولت درخواست دارند که 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی واردات نهاده ها را حذف کند که البته 
دولت کماکان بر تداوم تخصیص ایــن ارز برای واردات 
نهاده ها اصرار دارد. رئیس انجمــن صنایع خوراک دام و 
طیور در اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه نهاده های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتاً 
به دست تولیدکننده نمی رسد، پیشــنهاد کرده بود: ارز 
۴۲۰۰ تومانی از واردات برخی نهاده ها حذف شود. مجید 
موافق قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی، گفته بود: کاهش 
بهای تمام شــده محصوالت پروتئینی، افزایش رقابت 
پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز 

در زنجیره تأمین محصوالت پروتئینی و وصول مطالبات 
ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته 
ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده های دامی 
و دارو گفته بود: با توجه به اینکه رســیدن به اهداف فوق 
تاکنون به درستی محقق نشده و معضالت عدیده برای 
صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین 
باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود. به اعتقاد وی، ارز 
۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی نه تنها گره ای از مشکالت 
تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان 
عده ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار 

مشکل کرده است.
با وجود این درخواست ها اما تغییری ایجاد نشد وعلیرغم 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه واردات نهاده، بازار این 
نهاده های مهم تولید همچنان نابســامان است. حتی 
برخی تولیدکننــدگان مرغ بدلیــل ناتوانی در تأمین 
نهاده های مورد نیاز، دســت از جوجه ریزی کشیدند و 
تولیدکنندگان تخم مرغ هم مرغ های تخم گذار را راهی 
کشتارگاه کردند. تحت تأثیر همین مساله، تقاضا برای 
جوجه یکروزه کاهش یافــت و قیمت جوجه یکروزه تا 
۲۰۰ تومان به ازای هر قطعه تنزل کرد. تولیدکنندگانی 
هم که به تولید ادامه دادند عموماً برای تأمین نهاده های 
مورد نیاز به بازار آزاد روی می اورند و ناچارند این اقالم را 

به چند برابر نرخ مصوب از بازار ازاد تهیه کنند.

یک کارشــناس حوزه کار می گوید:سیاســت تعیین 
دستمزد باید به شکلی پیش برود که حقوق ها افزایش 
پلکانی داشته باشــند و دســتمزد کارگران بر مبنای 
محاسبه تورم سبد معیشت آنها تعیین شود. حمید نجف 
با تاکید بر لزوم افزایش دو مرحله ای دستمزد کارگران 
در سال اظهار کرد: برای خنثی کردن آثار مخرب رشد 
هزینه ها بر معیشت خانوارهای کارگری الزم است در 
نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم چون قدرت 
خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ 
ارز و رشد هزینه ها کاهش یافته اســت. وی ادامه داد: 
اگر امسال تمایلی به افزایش دستمزد در نیمه دوم سال 
نشان ندادیم، دست کم باید از محل تغییر قیمت بنزین 
یا هدفمندی یارانه ها سبد کاالی غذایی به کارگران و 

خانوارهای نیازمند اختصاص بدهیم. خوشبختانه این 
اقدام از سوی دولت در پیش گرفته شده و قرار است در 
چند مرحله بسته معیشتی به افراد فاقد درآمد ثابت و 
خانواده های نیازمند داده شــود. این کارشناس حوزه 
کار با بیان اینکه زمانی می توان یک بار در سال دستمزد 
را تعیین کــرد که از ثبات اقتصادی اطمینان داشــته 
باشیم، گفت: ما اسفند هر سال برای دستمزد سال آینده 
کارگران تصمیم می گیریم بدون آنکه بتوانیم اتفاقات و 
وقایع اقتصادی سال بعد را پیش بینی کنیم.نجف افزایش 
پلکانی دستمزد کارگران را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که 
حقوق کارگران افزایش پلکانی داشته باشد و دستمزد 

بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آنها تعیین شود.

آغــاز  بــا  همزمــان 
محدودیت هــای جدیــد 
کرونایی از اول آذر، قرار است 
دولت بسته کمک معیشتی 
جدیدی به یک سوم جامعه 
پرداخت کند. یارانه ۱۰۰ هزار تومانی بســته معیشتی 
دولت برای عبــور راحت تــر از محدودیت های جدید 
کرونایی است که قرار اســت به یک سوم جامعه برای 
چهار ماه پرداخت شود. در شرایطی که اوضاع اقتصادی 
بسیار نامناسب است و بحران کرونا نیز مزید بر علت شده 
تصمیم دولت مبنی بر پرداخت کمک ۱۰۰ هزار تومانی 
در هر ماه چگونه می تواند هزینه های این گروه هدف را 
که از کم درآمدترین اقشار جامعه هستند پوشش دهد. 
این سوالی است که هم از سوی کارشناسان اقتصادی و 
مردمی مطرح می شود که قرار است این کمک هزینه را 
دریافت کنند. البته نحوه شناســایی و انتخاب این یک 
سوم نیز مورد سوال است که آیا دولت از بانک اطالعاتی 
مناسبی برای تحت پوشش قرار دادن یک سوم جامعه 

استفاده کرده است. حســن روحانی، رئیس جمهور در 
جلسه هیئت دولت در رابطه با جزئیات این طرح گفت: 
همزمان با اجرای تعطیالت از اول آبان ماه، فشار اقتصادی 
به مردم زیاد می شود، در این بین افرادی که حقوق ثابت 
نمی گیرند دچار مشکل می شوند. بر این اساس به یک 

سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی اعطا 
خواهد شد. به گفته رئیس جمهور بسته کمک معیشتی 
دولت به یک سوم جامعه اعطا می شود. همچنین افرادی 
که مشــمول این کمک خواهند شــد در ماه آذر، دی، 
بهمن و اســفند ماهانه به ازای هر نفر، ۱۰۰ هزار تومان 

دریافت خواهند کرد. بر این اساس اگر جامعه هدف این 
بسته معیشتی یارانه بگیران باشند، حدود ۸ میلیون نفر 
مشمول آن خواهند شد و اگر کل ایرانیان در این طرح 
در نظر گرفته شــوند، ۲۶ میلیون نفر، این بسته کمک 

معیشتی را دریافت خواهند کرد.
اعالم این تصمیم در آســتانه اجرای طرح تعطیلی دو 
هفته ای برای مهار کرونا صورت می گیرد که نگرانی ها 
درباره تعطیلی کسب وکار شهروندان و تضعیف بیشتر 
معاش آن ها را افزایش داده اســت. شماری از مردم در 
شبکه های اجتماعی ارزش پایین این بسته معیشتی 
را زیر سوال برده و از رئیس جمهور پرسیده اند چه طور 
می توان زندگی یک ماه را با این مبلغ مدیریت کرد. از 
سوی دیگر،  کاربران رفتار دوگانه و »یک بام و دو هوا« 
از ســوی مقام های دولت در زمینه پرداخت اعانه به 
مردم را مورد انتقاد قــرار داده اند. کاربری این موضوع 
را به اظهارات روز سه شنبه محمدباقر نوبخت، رییس 
سازمان برنامه  و بودجه،  ارجاع داد که در نامه ای به رییس 
مجلس اشاره کرده بود مردم به جای »اعانه و یارانه« از 
مدیران »رفع تحریم« می خواهند. وی پرسیده است: 
»این کمک های معیشتی هیات دولت،  اعانه محسوب 

می شود یا خیر؟«

هشت میلیون كم درآمد چطور با یارانه 100 هزار تومانی یک ماه را خواهند گذراند؟

ناکارآمدی  تسهیالت  معیشتی
جبران فشار اقتصادی با مبالغ اندک برای گذر از بحران

ُمسکن دولت برای گذر از  بحران کرونا
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

به طور قطع یقین در موضوع یارانه ها هر اظهارنظری باید با لحاظ چند پیش فرض انجام شود. یک اینکه کرونا به مشاغل مختلف بخصوص دهک های کم درآمد آسیب های جدی وارد کرده است. دوم اینکه دولت توان مالی جبران تمام 
خسارت های وارده به خانوارها را ندارد. سوم اینکه هیچ کس نمی داند که این ویروس کرونا تا چه زمانی همراه ما خواهد بود. حال با توجه به این فرضیات، دولت متناسب با توانمندی خود می تواند به دهک های کم درآمد کمک کند. کمک 
۱۰۰ هزار تومانی در ماه مبلغ ناچیزی است برای جبران هزینه های خانوارهایی که شغل خود را در این بحران از دست داده اند. اما این یارانه می تواند حداقل بخشی از نیاز ضروری خانوارها را جبران کند. به طور یقین با این مبلغ مشکالت 
حل نخواهد شد ولی باید بدانیم که جامعه هدف دولت، همان جامعه هدفی است که از یارانه بنزین و معیشت استقاده می کنند. یعنی امروز بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی یا حمایتی از منابع مختلف یارانه دریافت می 

کنند. گرچه جمع دریافتی آنها نمی تواند مشکالت اساسی آنها را حل کند اما این فقط برای مقطع گذار از وضعیت کرونا در نظر گرفته شده است.
به طور کلی برای کاستن از آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا باید یک تقسیم بندی درست از جامعه هدف داشت. طبیعتا بخشی از جامعه که کارکنان دولت، بازنشستگان دولت، کسانی که تحت پوشش نهادهای امدادی هستند و... که 
حقوق بگیر هستند، در این مقطع زمانی مشکلی نخواهند داشت زیرا درآمد آنان با ماه های قبل فرقی ندارد. جمعیت این گروه البته کم هم نیست. در واقع بخشی از جامعه در جریان شیوع کرونا بیشتر متضرر می شود که کسب و کار روزمره 
دارند مثال کارگران و دستفروشان. اتفاقا این قشر ضعیف ترین قشر جامعه است و باید برای حمایت از آنان فکری کرد. در جریان هدفمندی یارانه ها اقشار دهک های پردرآمد و کم درآمد شناسایی شده اند. از آنجایی که دهک های پردرآمد 

از پس اداره امور خود در این ماه ها برخواهند آمد، می توان برای حمایت از دهک های کم درآمد به صورت نقدی کمک هایی در نظر گرفت.
از طرفی دیگر فروشگاه ها یا بنگاه های بزرگ اقتصادی که معموال کسب و کار آنان رونق داشت نیز در این مقطع زمانی آن گردش مالی همیشگی را نخواهند داشت و متضرر می شوند. به عبارتی در اینکه بخشی از اقتصاد متضرر می شود 

تردیدی نیست اما یک واقعیت را باید در نظر داشت که اکنون سالمت مردم در اولویت قرار دارد. یعنی باید سالمت مردم را مبنا قرار داد و روشن است که حفظ آن یک قیمت و هزینه دارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه اگر شرایط 
بهداشتی اجازه دهد آذرماه در برخی استانها امکان ثبت 
نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن فراهم می شود گفت: 
سند واحدهای اقدام ملی به نام متقاضی اولیه صادر می 
شود و خریداران از این بابت به دردسر می افتند.محمود 
محمودزاده اظهار کرد: پرونده برخی متقاضیان طرح 
اقدامات ملی مســکن ایراداتی دارد که دائما در حال 
رفع آنها هستیم. همچنین باید به اعتراضات رسیدگی 
کنیم که این موارد زمانبر است. بنابراین برای کسانی 

که اطالع رسانی نشده بودند مهلت بیشتری دادیم.
وی افزود: کسانی که پرونده شان نیمه تکمیل است 
انشاءاهلل در آذرماه اگر شــرایط بهداشتی اجازه دهد 
در استانهایی که اعالم ظرفیت جدید داشته باشند و 
شهرهایی که بتوانند تامین زمین کنند یا پروژه هایی 
که ظرفیت خالی دارند برای ثبت نام مجدد تصمیم می 
گیریم.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
درباره مســاله فروش امتیاز مســکن ملی گفت: این 
موضوع را دنبال می کنیم و در حال رسیدگی به این 
موضوع هستیم که معامالت غیررسمی قابلیت پیگیری 
قضایی نداشته باشد؛ زیرا بارها اعالم کرده ایم فروش 
امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیرقانونی است 

و نهایتا امکان ضرر خریدار بسیار زیاد است.
محمودزاده تصریح کرد: در طرح اقدام ملی مسکن پیرو 
سیاستهای اعالمی در حال تالش هستیم تا موضوع 
ساخت و ساز مستمر را عملیاتی کنیم تا این از حالت 

صف و انتظار، بحثهای غیررســمی و بازار سیاه خارج 
شود. بنابراین تالش می کنیم همه کسانی که واجد 
شرایط هستند جا نمانند.وی با بیان اینکه به خریداران 
توصیه می کنیم با خرید امتیاز مسکن ملی خود را به 
دردسر نیندازند گفت: ما اصال برای متقاضیان برگه ای 
صادر نمی کنیم و معلوم نیســت فروشنده دقیقا چه 
چیزی را می فروشد. نهایتا سند واحد به نام کسی دیگر 
صادر می شود و کسی که ریسک خرید را بپذیرد دچار 

چالش خواهد شد.
شــهریوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شــد. اولین واحدها از این 
پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد 
در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دســتور رئیس جمهور 
افتتاح شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته 
می شــود. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ 
میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل 
کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ 
به متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد. ثبت نام مرحله 
اول به پایان رســیده و متقاضیان واجد شرایط برای 
 tem.mrud.ir بارگذاری مدارک خود باید به سامانه
مراجعه کنند. مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب، 
پایان مهر ماه اعالم شده بود که تمدید شده است. در 
صورت عدم واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه، افرادی 

از لیست رزرو جایگزین آنها می شوند.

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارگران در سال

احتمال ثبت نام مجدد مسکن ملی در آذرماه

رنج تولیدكنندگان و جوالن رانت خواران

رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دامن بازار نهاده های دامی را هم گرفت

سوء استفاده برخی شركتهای پخش از فروشگاهها

فروش روغن به شرط خرید سایر اقالم



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2065| شنبه  اول آذر 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
06

ه  5
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ر ما
 آذ

ول
ه|  ا

شنب
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

عضو اتاق بازرگانی ایران:
نتيجه ممنوعيت تبليغ اينستاگرام، قطع راه ارتباطی 

كسب وكارهاست
رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: تنها نتیجه این طرح این است که راه ارتباطی با کسب و کار از دست 
می رود و برقراری ارتباط بین مشــتری و کسب کار سخت تر می شود ولی 
تاثیری به مراجعه مردم به شبکه اجتماعی نخواهد داشت. در بهترین حالت 

یک قانون تصویب می شود اما کارکرد مدنظر قانون گذار تامین نمی شود.
افشین کالهی در مورد ابالغیه مرکز فضای مجازی پیرامون ممنوعیت تبلیغ 
صفحات اینستاگرام و تاثیر آن بر کسب وکارها اظهار داشت: من فکر می کنم 
این قانون درست نیست چون جلوی یکی از راه های ارتباطی کسب و کارها 
گرفته می شود. معموال مقررات سلبی جواب نمی دهند، فرض کنید در یک 
آگهی در صدا و سیما راه ارتباط با یک کسب و کار مثال رسانه اجتماعی آن 

را نشان ندهند تاثیری روی استفاده از آن شبکه اجتماعی ندارد.
وی افزود: تنها نتیجه این طرح این اســت که راه ارتباطی با کسب و کار از 
دست می رود و برقراری ارتباط بین مشتری و کسب کار سخت تر می شود 
ولی تاثیری به مراجعه مردم به شبکه اجتماعی نخواهد داشت. در بهترین 
حالت یک قانون تصویب می شــود اما کارکرد مدنظــر قانون گذار تامین 
نمی شود.رییس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: جای سیاست های سلبی می شود از سیاست های ایجابی 
و تشویقی اســتفاده کرد. به جای اینکه جلوی بقیه را بگیریم باید کیفیت 
خود را بهتر کنیم. ضمن اینکه برای بعضی چیزها نیازی به جایگزین وجود 
ندارد؛ نمی دانم نیازی وجود دارد که برای یک شبکه اجتماعی موفق که همه 
دنیا از آن استفاده می کنند یا خیر؛ اما اگر می خواهیم جایگزینی هم برای 
آن بگذاریم باید یک شبکه اجتماعی داخلی خود را جا بیاندازد و بتواند با 
نمونه خارجی رقابت کند، در این صورت نیازی به وضع مقررات هم نیست.

وی با اشاره به یک مثال خاطرنشان کرد:  فرض کنید اگر اوبر عالقه داشت 
وارد ایران شود و ما تپ سی یا اسنپ را داشتیم که پاسخ نیاز مردم را می داد 
و مردم از آنها راضی بودند، آیا نیازی بود که ما ورود اوبر را به کشور ممنوع 

کنیم؟ من فکر نمی کنم اینطور باشد.

هم زمان با ورود به فرابورس
 تپسی برای ورود به بازارهای جديد برنامه ريزی می كند

مدیرعامل تاکسی اینترنتی تپسی، به عنوان اولین شرکت استارت آپی که 
قرار است وارد بازار سرمایه شــود، پیش بینی می کند که نماد این شرکت 

اواسط زمستان سال جاری روی تابلو فرابورس قرار بگیرد. 
میالد منشــی پور هرچند اعالم جزئیات در مورد میزان فروش سهم اولیه 
و قیمت گذاری روی سهم این شــرکت را به ماه های آتی موکول می کند؛ 
اما می گوید قرار است جذب سرمایه فروش سهام تپسی در بازار سرمایه، 
صرف توسعه زیرساخت های هســته ای این تاکسی اینترنتی و همچنین 

برنامه ریزی برای ورود این شرکت به حوزه های مجاور و غیر مجاور شود.
میالد منشــی پور در مورد فرایند قرار گرفتن نماد این شــرکت در تابلو 
فرابورس و وضعیت ارزش گذاری آن به @peivast گفت: »قرار گرفتن 
نماد تپسی روی تابلوی فرابورس اتفاق بزرگی است و امیدواریم نه تنها برای 
تپسی که برای کل کسب وکارهای اینترنتی کشور مسیر جدیدی را ایجاد 
کند. ارزش گذاری شرکت هم بعد از قرار گرفتن روی تابلو و در زمان عرضه 
اولیه صورت خواهد گرفت، البته خیلی روی آن نیز حساسیتی نداریم؛ چرا 
که همه چیز شفاف و مشخص است و در نهایت عقل جمعی تعیین می کند 

که سهام تپسی با چه ارزشی قیمت گذاری شود.«
میالدمنشی پور در پاسخ به این سوال پیوســت که نماد تپسی روی این 
تابلو جدید در فرابورس قرار خواهد گرفت یا خیر گفت:  »نماد تپسی روی 
تابلو دوم فرابورس که در واقع تابلو اصلی فرابورس اســت قرار می گیرد نه 
تابلو هدف. از ابتدای تصمیم برای راه انــدازی بازار هدف ما به همراه دیگر 
استارت آ پ ها اعالم کردیم که عالقه ای به قرار گرفتن نماد خود روی این 
تابلو نداریم؛ چرا که این تابلو برای اســتارت آپ های کوچک و متوســط 

مناسب است.«
مدیرعامل تپسی خبر از ورود به بازارهای جدید می دهد و به پیوست اعالم 
می کند: »فروش سهام تپســی صرف توسعه زیرساخت های هسته اصلی 
تاکسی اینترنتی ما و وارد شــدن به بازارهای مجاور و غیر مجاور می شود. 
در واقع این ســه بخش از محل تامین ســرمایه بورس رشد و توسعه پیدا 

می کنند.« 
او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تپسی هم به سوپراپ تبدیل شود 
اعالم کرد: »وارد شدن ما به حوزه های مجاور مربوط به حمل ونقل هوشمند 
و غیرمجاور آن به معنی تبدیل شدن تپســی به سوپر اپ نیست. از طرفی 
دیگر مفهوم ســوپراپ شــدن یک مفهوم مورد عالقه برای ما در راستای 

توسعه فعالیتمان نیست.«

دولتی كردن شركت های دانش بنيان برای كشور 
خطرناک است

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر گفت: در حال دولتی کردن 
شرکت های دانش بنیان هستیم که برای کشــور خطرناک خواهد بود.مالک نادری، 
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشــگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: همه 
مقاالت دانشگاهی قابلیت پتنت شدن را ندارند، اما بیشترشان می توانند در این حوزه 

فعالیت کنند.
او افزود: بخشی از پتنت ها باعث کمک به توسعه تولید دانش در دنیا و سپس مقاله نویسی 
می شوند.نادری تصریح کرد: ارتباط با صنعت ســال های زیادی بوده که در حال انجام 
است، اما جنس مراودات با آن کمی قابل تفکر است؛ چراکه صنعت معموال موضوعاتی را 

به دانشگاه ها ارجاع می دهد که متناسب با مسائل و مشکالت روز باشد.
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: مشکالت 
ریشه ای و پایه ای که نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشند از طرف صنعت به دانشگاه ارجاع 
داده نمی شوند، در این زمینه مشکالت بیشتر بر پایه مهندسی هستند.او با بیان اینکه 
دانشگاه ها در خلق فناوری های جدید، ایجاد خطوط تولید جدید، نگاه جدید به صنعت و 
حل مشکالت آن در فعالیت هستند، تاکید کرد: فارغ التحصیالن دانشگاهی فعالیت های 
مهندسی در صنعت انجام می دهند و به هیچ عنوان نباید رقیب شرکت های خصوصی در 

بیرون باشند در غیر اینصورت شاهد مشکالتی در این حوزه خواهیم بود.
نادری اضافه کرد: در طرح های پیش رو مانند حوزه های دفاعی، هوا فضا، نوآورانه و ... به 
کمک دانشگاه ها می توانیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. او درباره عدم تجاری 
سازی مقاالت دانشگاهی گفت: تجاری سازی محصوالت و مقاالت دانشگاهی نیازمند 
نگاه اکوسیستمی یا زیست بومی است، برای مثال احتمال دارد که محققان در حوزه تولید 
تیم خوبی داشته باشند، اما در زمان ورود به بازار برای فعالیت در آن با چالش های جدی 
مواجه شوند.نادری با بیان اینکه اگر شکوفایی در صنعت، عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، 
شرکت های فعال و دانش بنیان بسیار ضعیف در اکوسیستم فعالیت خواهند کرد، افزود: 
همه عوامل برای موفق شدن در حوزه های فناوری و شرکت های دانش بنیان دخیل است 
و فعالیت در این حوزه به معنای سودمند عمل کردن سریع نیست، بلکه هرچیزی زمان 

خاص خود را دارد.

اخبار

رانندگان تاکسی های اینترنتی مبتال به کرونا تا ۱۴ روز حق کار ندارند
سخنگوی وزارت بهداشت درباره تاکسی های اینترنتی نیز گفت: در تاکسی های اینترنتی نیز به این صورت است که راننده ای که تستش مثبت بوده تا ۱۴ روز چراغ این راننده قرمز می ماند 

و این راننده طی این ۱۴ روز نمی تواند مسافر بگیرد. وی افزود: همه این موارد منوط به افزایش تست است که با تامین تست های رپید )تست های تشخیص سریع کرونا( محقق می شود. 
تست های رپید بسیار راحت است و سوآپ های ریزی دارد که طی ۲۰ الی ۲۵ دقیقه پاسخ را نشان می دهد. این تست ها می تواند انقالبی را ایجاد کند. البته به شرط اینکه پس از مشخص 

شدن پاسخ تست، ایزوالسیون از سوی فرد مبتال انجام شود و یک ضمانت اجرایی برای قرنطینه افراد مثبت باشد.

ادعــای کاهــش قیمت در 
بازار مسکن هرچند از سوی 
مســئوالن طــی دو هفته 
اخیر بارها مطرح شــده؛ اما 
اگر مسکنی ارزان تر از سابق 
دیدید، ما خریداریــم! زیرا با وجــود »گرانی مصالح 
ساختمانی«، »افزایش هزینه های ساخت«، »کمبود 
تولید مسکن« و »اقتصاد نابسامان کالن« امید بستن 
به کاهش قیمت ها در بازار مسکن واهی است. هرچند 
اتفاقات سیاسی این روزها مســئوالن را بر آن داشته 
است تا سیگنال کاهش قیمت مسکن را به بازار مخابره 
کنند.برخالف ادعای بسیاری از متولیان حوزه مسکن و 
همچنین رئیس اتحادیه مشاوران امالک، بازار مسکن 
پس از افــت قیمت ارز با کاهش قیمت چشــم گیری 
مواجه نشده و سیر طبیعی خود را در شرایط رکود طی 
می کند. بر همین اساس به نظر می رسد تصمیم گیران 
این حوزه به جای چشم دوختن به قیمت ارز و طال بهتر 
است با افزایش عرضه، زمینه بهبود شرایط بازار را مهیا 
کنند.در شرایطی که بسیاری از متولیان حوزه مسکن 

از کاهش قیمت مسکن به واسطه کاهش نرخ ارز خبر 
می دهند، اما بررسی های میدانی مشخص کننده آن 
است که بازار مســکن با کاهش قیمت مواجه نشده و 
در شرایط رکودی ســیر طبیعی خود را طی می کند.

یک مشاور امالک، در تشریح تاثیر کاهش قیمت ارز در 
روزهای اخیر گفت:» اکثریت متقاضیان که در روزهای 
اخیر به ما مراجعه کردند، از روند کاهش قیمت مسکن 
می پرســند، اما چرا باید قیمت مسکن کاهشی باشد، 

وقتی هیچ بخشی از آن با دالر تامین نمی شود.«

مردم توان اقتصادی خرید واحد مسکونی 
ندارند

این بنگاه دار گفت:»تقاضایی در بازار مســکن وجود 
ندارد، تا شاهد معامله ای باشیم و بر اساس آن به شما 
بگویم قیمت مسکن افزایش داشــته است یا کاهش، 
بسیاری از فروشــندگان واحدهای مسکونی خود را 
عرضه کردند و حتی در برخی مناطق شــنیده ام که 
حاضربه فروش اقساطی هم هستند، اما خریداری در 
بازار نیست که بتواند حتی با کاهش قیمت عنوان شده 
واحد مسکونی را خریداری کند، پس نمی توان گفت 
قیمت کاهش را تجربه کرده بلکه فروشندگان حاضر 
هستند، قیمت ملک را با کمتر از 5 درصد تخفیف به 

مشتری واگذار کنند.«

معامله در بازار مســکن به کمترین مقدار 
خود رسیده است

 از ســوی دیگر متقاضیان حاضر در بازار در 15 بنگاه 
مشاور امالک به تعداد انگشتان یک دست نمی رسید و 
به نظر می رسد، مردم منتظر کاهش قیمت بیشتر بازار 

مسکن هستند تا نسبت به خرید اقدام کنند. البته به 
عقیده یک مشــاور امالک، مردم همان گونه که توان 
خرید یک واحد مسکونی 2.5 میلیارد تومانی را ندارند، 
توان خرید یــک ملک 2.2 میلیــاردی را هم ندارند و 

کاهش قیمت تاثیری در توانمندی آن ها ندارد.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار مسکن را بررسی می کند. 

خريداران و فروشندگان مسكن عقب نشينی كردند

توقف معامالت  در بازار مسکن

تئوری غلط کاهش قیمت مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور 

طبیعی است که مسئوالن حوزه اقتصاد مسکن با کاهش قیمت دالر سعی می کنند به بازار مسکن سیگنال کاهش قیمت بدهند. آنها امیدوارند که شاید اتفاقات سیاسی به کاهش قیمت مسکن بینجامد؛ بازار َمسکنی که از یک 
سال و نیم پیش هر روز شاهد افزایش قیمت است. کما اینکه آمار قیمتی مسکن در آبان ماه که در چند روز آینده منتشر خواهد شد، به طور قطع بیانگر افزایش قیمت مسکن در این ماه خواهد بود. کماکان ما افزایش قیمت مسکن 

را داریم؛ هرچند به عنوان تولیدکننده مسکن استقبال می کنیم از اینکه وزیر مسکن به عنوان نماینده دولت در حوزه مسکن و شهرسازی به تعادل بخشی بازار و ثبات اقتصادی در حوزه مسکن کمک کند. 
هرچند با نوسانات دالر این شبهه ایجاد شده که قیمت مسکن کاهش خواهد یافت؛ اما هیچ اقدام مثبتی در حوزه مسکن رخ نداده که بخواهیم اعالم کنیم قیمت مسکن کاهشی یا نزولی است. مضافا بر اینکه بخش مسکن از اقتصاد 
تبعیت می کند و یکی از شاخص های اصلی تعیین قیمت هر کاالی تولیدی بحث عرضه و تقاضاست. ما با کمبود 5 میلیونی واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و مادامی که این 5 میلیون واحد مسکونی در کشور تولید نشود 
صحبت از کاهش قیمت، صحبت بسیار غیرکارشناسی و غیرمستدل است. در هر صورت ما با کمبود مسکن در کشور مواجهیم و هیچ برنامه ای برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار برای بخش تولید برنامه ریزی نشده 

و با کمبود شدید مسکن در کشور مواجهیم و این کمبود مسکن در هر زمانی می تواند بازار مسکن را متالطم کند. 
ما کماکان در این ماه هم افزایش قیمت را رصد خواهیم کرد. با وجود صحبت هایی که شده، شاید در ماه های آینده اگر به ثبات اقتصادی برسیم، بخش مسکن در اولین واکنش به این اوضاع شاید به ثبات قیمت برسد نه کاهش 

قیمت و اگر دوستان جایی کاهش قیمت مسکن را رصد کردند اطالع بدهند، ما خریداریم. 
معامالت این روزها کاهشی شده و علت اصلی آن هم برمی گردد به این موضوع که مردم منتظرند که در آن سوی دنیا چه اتفاقی برای انتخابات آمریکا رخ می دهد و بعد از آن برای خرید مسکن اقدام کنند. در واقع معامالت بسیار 
کاهش یافته و نشان دهنده این است که مردم در یک بالتکلیفی به سر می برند؛ بالتکلیفی از این بابت است که کل اقتصاد ما بالتکلیف اســت و در هیچ حوزه اقتصادی تکلیف مشخص نیست و حوزه مسکن هم از این موضوع 

تبعیت می کند. 
تنها در صورتی شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود که گشایشی در اقتصاد کالن به وجود بیاید که آن هم در راستای مذاکره با آمریکاست. اگر بخواهیم در مورد کاهش قیمت مسکن صحبت کنیم، خروجی آن در دو سال 

آینده قابل مشاهده خواهد بود. هر اتفاقی بیفتد برای دو سال آینده است زیرا مسکن یک کاالی کامال تولیدی است و تولید آن نیز زمان بر است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رییس اتاق بازرگانی در توییتی اعالم کرد که تپســی اولین 
استارتاپی خواهد بود که وارد بازار سرمایه می شود و تپسی 
در فرابورس پذیرش شده اســت. روابط عمومی این خبر را 
تایید کرد.بیش از یک سال است که بحث ورود استارتاپ های 
ایرانی به بورس به شکل جدی دنبال می شود اما این موضوع 
در تابستان داغ تر از همیشه شد. افزایش خیره کننده شاخص 
کل بورس از پایان ســال ۹۸ تا پایان تابستان در آتش ورود 
استارتاپ ها به بورس دمید اما با ریزش شدید شاخص کل، 
این بحث هم داشت به سمت فراموشــی می رفت تا اینکه 
قرعه به نام تپسی افتاد و بازیگر شناخته شده  در حوزه تاکسی 
اینترنتی، تبدیل به اولین استارتاپ بزرگی شد که وارد بازار 
سرمایه می شود.رقابت اســتارتاپ ها برای ورود به بورس در 
نیمه نخست امسال به اوج خود رسیده بود و دیجی کاال، دیوار، 

شیپور، تپسی و کافه بازار، شــرکت هایی بودند که به ورود 
به بورس بسیار نزدیک شدند. حال نهایتاً می توان تپسی را 
برنده ی این رقابت دانست.پذیرش تپسی در فرابورس البته در 
حالی اتفاق می افتد که در هفته های اخیر هیچ عرضه اولیه ای 
در بازار سرمایه رخ نداده و قیمت سهام بسیاری از شرکت هایی 
که در ماه های اخیر عرضه شده بودند به همان قیمت اولیه 
بازگشته است. از سوی دیگر بورس تهران از قله ی 2 میلیون 
واحدی به حدود 1 میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. در 
واقع، نهایتاً زمانی با پذیرش اولین استارتاپ موافقت شده که 

بورس تهران دوران طالیی خود را پشت سر گذاشت و اتفاقا 
همین پشت سر گذاشــتن این دوران کلیدی و ریزش های 
هنگفت، باعث شد تا بســیاری از مردم اعتماد خود به بازار 
سرمایه را از دست بدهند.با این حال واقعیت این است که ورود 
به بورس یکی از راهبرد های اساسی استارتاپ ها از جمله تپسی 
است و افت بازار، مقطعی یا همیشگی، نمی تواند این فرآیند 
را به تعویق بیاندازد. مهم ترین نکته اینجاســت که اکنون، 
امکان جذب سرمایه ی شفاف برای استارتاپ های غول پیکر 
ایرانی فراهم شــده اســت و با ورود اولین بازیگر و شکسته 

شدن طلسم، وارد شدن سایر غول ها به بازار سرمایه ساده تر 
می شود؛ اتفاقی که نهایتا روند رشد آن ها را تسهیل می کند. 
ورود تپسی به فرابورس، در یک کالم آغاز عصر شفافیت واقعی 
در استارتاپ های بزرگ ایران است.در این میان سواالت مهم 
اما مبهمی وجود دارد اما نکته اساســی اینجاست که سهام 
تپسی در چه تابلویی عرضه می شود چرا که اخیرا اعالم شده 
بود استارتاپ ها به دلیل ماهیت شان باید وارد بازار جدیدی به 
نام »بازار هدف« شوند. با این حال تحقیقات دیجیاتو حاکی 
از آن است که اکنون تپسی در تابلوی دوم فرابورس بخشی 
از سهام خود را عرضه خواهد کرد. در مرداد ماه، مدیرعامل 
دیجی کاال نیز گفته بود که سهام این شرکت در تابلوی دوم 
 فرابورس عرضه می شــود هرچند هنوز ســایر استارتاپ ها 

در صف پذیرش هستند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهــوری پذیرش اولیه 
سامانه هوشمند درخواست خودروی تپسی در بازار بورس 
را زمینه ساز حضور استارتاپ ها در بدنه اصلی اقتصاد کشور 

دانست.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با 
اعالم پذیرش اولیه شرکت تپســی در بازار بورس، گفت: 
این موضوع یک اتفاق خوش یمن و مبارک برای زیست بوم 
فناوری و نوآوری است. اینکه یکی از شرکت های استارتاپی 
به بازار بورس رســیده و بدنه اصلی اقتصاد حضور آن را 
پذیرفته است. به گفته ستاری، ورود یک شرکت به بازار 
بورس را اوج پختگی و بلوغ آن مجموعه می دانند. این اتفاق 
یعنی پذیرش این شرکت در اقتصاد رسمی کشور. موضوعی 
که نشان از توانمندی دانشی و تخصصی جوانان کشورمان 
که به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور وارد شده اند، دارد.

به رسمیت شناختن صنعت دانش بنیان
رییس بنیاد ملی نخبــگان در ادامه بیــان کرد: صنعت 
دانش بنیان و استارتاپی یک صنعت نوظهور در کشور است 
و ورود یکی از اعضای آن در بازار بورس به معنای به رسمیت 

شناخته شدن این مجموعه در اقتصاد کشور است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: اگر به 
ترکیب شــرکت های بزرگ دنیا تا 2۰ سال پیش نگاهی 
بیندازیم متوجه خواهیم شــد که در گذشته 1۰ شرکت 
بزرگ دنیا را شرکت هایی تشکیل می دادند که بر مبنای 
دارایی های ثابت و مشــهود بنا شده و رشــد کرده بودند 
اما امروز اینطور نیســت. امروز از 1۰ شرکت بزرگ دنیا، 
تقریبا نیمی را شرکت هایی تشکیل می دهند که در حوزه 

اینترنت، فناوری و دانش فعالیت می کنند.
ستاری افزود: در ایران هم چند سالی است که باب ورود 
شرکت های مبتنی بر ساختارهای اینترنتی و فناورانه به 
اقتصاد کشور باز شده اســت و این شرکت ها ظرف مدت 
کوتاهی با اثبات توانمندی های خود و بــا اتکا به نیروی 
انسانی ماهر و متخصص توانستند جایگاه اصلی خود را در 

اقتصاد کشور باز کنند و کنار شرکت های بزرگ بایستند.

رییس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و و توسعه 
صنایع نرم و خــالق معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری همچنین بیان کرد: ورود تپسی به بازار بورس 
قدم اول اســت. یعنی با این اتفاق، مســیر برای حضور 
دانش بنیان ها به این بازار سودده تســهیل و از این پس 
خود مردم سرمایه داران این شرکت های مبتنی بر دانش 

و نیروی انسانی می شوند.

عائدی سود برای مردم و جامعه
به گفته وی، این موضوع هم به تامین مالی خود شرکت 

کمک می کند و هم سود آن عائد جامعه و مردم می شود.
ستاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این کار 
به رشد و توسعه آتی شرکت های دانش بنیان می انجامد و 
سرعت پیشرفت آنها را بیشتر می کند. این اتفاق را باید به 

فال نیک گرفت.

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: امروز اهمیت توسعه 
صنایع مبتنی بر اینترنت برای همه روشن است. حمایت 
از این شــرکت ها یک ضرورت ملی است. ما معتقدیم که 
ریل گذاری در مسیر حرکت اســتارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان و صنایع نرم و خالق باید به یک وظیفه عمومی 

بدل شود.
معــاون علمی و فنــاوری رییس جمهــوری همچنین 
تاکید کــرد: بــا ورود این شــرکت ها به بــازار بورس، 
دیگر خود مــردم ســرمایه گذاران این نوع شــرکت ها 
 می شــوند و بــرای رشــد و توســعه  آنهــا تــالش

 می کنند.
ســتاری پذیرش اولیه شرکت تپســی در بازار بورس را 
خبری خوش برای شرکت های دانش بنیان و صنایع نرم 
و خالق دانست و گفت: امیدواریم این اتفاق، شروع ورود 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های توانمند دیگر به 
این بازار سرمایه باشد. تا با این کار شاهد حضور و اثرگذاری 
سرمایه های دانشی فرزندان کشور در جامعه باشیم. شاید 
این موضوع مــردم را از بازارهای متالطم طال و مســکن 

بیرون بکشد.

افزایش آمار مبتالیان و فوت شدگان کرونا، دولت 
را متقاعد کرد از شــنبه، اول آذر محدودیت هایی 
را در کشور اجرا کند که به تعطیلی برخی اصناف 
می انجامد. آیا این موضوع می تواند روی عملکرد 
فروشــگاه های اینترنتی در تامین و ارســال کاال 
تاثیر بگذارد؟موضوع کنســلی یا تاخیر در ارسال 
ســفارش ها، یکی از گالیه های پرتکرار مشتریان 
فروشگاه های آنالین است. برخی از کاربران فضای 
مجازی از تجربه هــای خود در فضــای مجازی 
می نویسند؛ برای مثال، »دیجی کاال« یا »مو تن رو« 
به عنوان دو برندی که اولــی خود را »بزرگ ترین 
فروشــگاه آنالین ایران« و »دومــی بزرگ ترین 
فروشگاه آنالین تخصصی لوازم آرایشی و بهداشتی 
کشور« می نامند، گاه با انتقاداتی از سوی کاربران 
توئیتر در مــورد تاخیر در ارســال کاال مواجه اند.

البته فروشــگاه های اینترنتی معموال در پاســخ، 
مسئولیت کنسلی یا تاخیر در تحویل سفارش ها 
را متوجه تامین کنندگان همکار در مارکت پلیس 
یا شرکت پســت می دانند.هفته آینده با توجه به 
محدودیت های کرونایی که قرار اســت در کشور 
اعمال شود، برخی از اصناف در شهرهای مختلف 
تعطیل خواهند بود. آیا ایــن موضوع می تواند در 
عملکرد فروشگاه های اینترنتی برای تهیه یا ارسال 

سفارش های مشتریان تاثیر بگذارد؟

دیجی کاال: شاید مشکالت جزئی رخ دهد
امیرحسن موسوی، مدیر روابط عمومی دیجی کاال 

در پاسخ به این پرسش، با اشاره به اهمیت فروش 
اینترنتی برای کاهش رفت و آمدهای غیرضروری 
و کنتــرل کرونا، پیش بینی می کنــد که احتماال 
ســتاد کرونا تمهیداتی را می اندیشــد که خللی 
در خدمت رسانی آنها ایجاد نشــود.او با اشاره به 
وجود شــرایط مشــابه در تعطیالت نوروز ۹۹ به 
تجارت نیوز می گوید: 1۰۰ هزار تامین کننده، در 
مارکت پلیس دیجی کاال حضــور دارند که تعداد 
زیادی از آنها فروشگاه های فیزیکی هستند. برخی 
از آنها در آن مقطع زمانی، ناچار شــدند انبارها و 
فروشــگاه های خود را تعطیل کنند؛ در نتیجه در 
رساندن کاالهای سفارشــی به مراکز دیجی کاال 

با مشــکل مواجه شدند.موســوی ادامه می دهد: 
در مورد ســفارش های شهرســتان نیز به دلیل 
منع تردد بین شهرها مشــکالتی رخ داد؛ چرا که 
محل های جمــع آوری کاالهای سفارشــی نیز 
در مراکز اســتان ها قرار دارنــد، در نتیجه برخی 
فروشندگان که در شهرستان ها بودند، نتوانستند 
 به موقع محصــوالت خــود را به مرکز اســتان

 منتقل کنند.
مدیر روابط عمومــی دیجــی کاال می افزاید: در 
آن مقطع، پلیس راه  نیز تا مدتــی از تردد برخی 
از خودروهــای شــرکت جلوگیــری می کــرد، 
اما دیجی کاال بــا ســتاد مقابه با کرونــا مکاتبه 
کرد و از آنجا که این فروشــگاه، در میان کســب 
 و کارهــای ضــروری گروه یــک قرار داشــت،

 مشکل حل شد.

طلسم   ورود   استارت آپ ها  به  بورس با پذيرفته شدن تپسی در فرابورس شكست

ورود   اولین  استارت آپ  به  بورس

ستاری: 

استارتاپ ها به دوره اوج خود رسیده اند

تاثیر محدودیت های کرونایی بر فروش اینترنتی

يادداشت
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