
قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن به طور متوسط در هفته های گذشته 
کاهشی بوده و در آبان ماه ســال جاری به ۷۳ هزار تومان رسیده است. بر این 
اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید حدود 

۳۵ میلیون تومان بپردازند.
به گزارش ایسنا، تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۷۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان، ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ۷۴ هزار و  ۱۰۰ تومان قیمت دارند. 
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر با قیمت ۷۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان، در مرداد با قیمت ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۷۵ هزار 

و ۴۰۰  تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر ســال گذشــته نیز ۷۷ هزار تومــان، ۷۴ هزار 
و ۵۰۰ تومــان و ۷۴ هــزار و ۳۰۰ تومان بــوده و هر برگ اوراق تســهیالت 
مســکن در دی، بهمن و اسفند ســال گذشــته نیز با قیمت های ۷۴ هزار و 

 ۶۰۰ تومان، ۷۷ هــزار و ۳۰۰ تومــان و ۷۵ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ســتد 
می شود.

قیمت تسه در فروردین تا آبان ماه سال جاری
بر این اساس،  تســه )اوراق( فروردین، اردیبهشــت و خرداد سال جاری به 
ترتیب ۷۵ هــزار و ۷۰۰ تومان، ۷۷ هــزار و ۵۰۰ تومــان و ۷۵ هزار و ۱۰۰ 
تومان قیمــت دارند و هر برگ اوراق تســهیالت مســکن در تیــر با قیمت 
۷۵ هــزار و ۲۰۰ تومان، در مــرداد با قیمــت ۷۵ هــزار و ۹۰۰ تومان و در  
شــهریور با قیمت ۷۶ هزار و ۴۰۰  تومان داد و ستد می شــود.این اوراق در 
مهرماه ۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان و در آبــان ماه نیز ۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت 
 داشــته اند. این گزارش نیز بر اســاس قیمت تســه در آبان ماه نوشته شده

 است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای دریافت ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تسه ۸۰۷۳ هزار و ۳۰۰ تومانی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۶۹ هزار 
تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۸۰ ورق  به مبلغ پنج میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خریداری کنند، رقم آن 

به ۲۰ میلیون و ۵۳۳هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانــی نیز بر همیــن اســاس می توانند تا ســقف ۲۴۰ میلیون 
تومــان شــامل ۱۰۰ میلیــون  تومــان تســهیالت خرید مســکن برای 
هر نفــر و ۴۰ میلیون تومــان وام جعاله دریافــت کننــد؛ بنابراین زوجین 

بایــد ۴۰۰ برگــه تســهیالت مســکن خریــداری کننــد کــه هزینــه 
آن ۲۹ میلیــون و ۳۲۰ هزار تومان می شــود کــه همراه با پنــج میلیون و 
۸۶۴ هزار تومــان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تســهیالت مســکن 
 خریــداری کننــد، در مجمــوع بایــد ۳۵ میلیــون و ۱۸۴ هــزار تومان

 پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که 
هزینه آن ۱۱ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری 
۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری 

شود که هزینه آن هشت میلیون و ۷۹۶ هزارتومان می شود.

پس از چهار ریزش متوالی ارزش دالر مقابل رقبای اصلی افزایش یافت.به گزارش 
رویترز، تنش های بین چین و آمریکا ممکن است در روزهای پایانی دولت ترامپ 
شعله ور شود و این مساله رویکرد احتیاطی معامله گران را در کوتاه مدت افزایش 
داده است. طبق اسنادی که به دست رویترز رسیده، ممکن است دولت ترامپ۸۹ 
شرکت چینی را به دلیل همکاری آن ها با ارتش چین تحریم کند که در بین آن ها 
نام شرکت های مطرح هوافضای چین نیز دیده می شود.شرکت دارویی فایزر، از 
آغاز مطالعات جدید بررسی اثر واکسن این شرکت با تمرکز بر نوجوانان خبر داده 
است که با وجود نرخ مرگ و میر پایین در بین سایر گروه های سنی، معموال ناقلین 
ویروس کرونا هستند بی آن که عالیم بالینی محسوسی داشته باشند. پیش از این 
نتایج واکسن بر روی گروه سنی سالمندان بسیار رضایت بخش بوده است. مرکز 
تحقیقات دارویی آکسفورد نیز از موثر بودن واکسن تولیدی خود خبر داده است.  
به گفته صندوق بین المللی پول، رسیدن به یک راهکار دارویی در ریشه کنی کرونا 
می تواند تا سال ۲۰۲۵ میزان تولید ناخالص داخلی جهان را حدود ۹ تریلیون دالر 
افزایش دهد. 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 
گســترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد و قرار است این واکسن ابتدا در آمریکا 
و سپس اروپا و سپس سایر نقاط عرضه شود.  تاکنون بیش از ۵۹ میلیون و ۲۷۸ 
هزار و ۵۱۳ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۳۹۸ 
هزار و ۷۷۰ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 

تلفات مربوط به آمریکا با ۲۶۲ هزار و ۸۲۳ نفر، برزیل با ۱۶۹ هزار و ۲۱۳ نفر، هند 
با ۱۳۴ هزار و ۲۱۳ نفــر، مکزیک با ۱۰۱ هزار و ۶۷۶ نفــر و انگلیس با ۵۵ هزار و 
۲۳۰ نفر بوده است.شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشــیم تا جایی که 
روز ۲۰ نوامبر با ثبت از ۱۱ هزار و ۲۳۹ فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که 
مربوط به روز یادهم نوامبر با ۱۱ هزار و ۱۰ قربانی بود، شکست.  همزمان با تداوم 
روند کاهشی دالر و احتمال معرفی واکسن کرونا، اقبال جهانی به اسکناس سبز رو 
به کاهش است تا جایی که طبق اعالم سوییفت،  برای نخستین بار در طول هشت 
سال اخیر، یورو به پراستفاده ترین ارز در تراکنش های بین المللی تبدیل شده و 
جای دالر را گرفته اســت. آخرین بار یورو در فوریه ۲۰۱۳ پراستفاده ترین ارز در 

تراکنش های بین المللی بانکی معرفی شده بود.    
چین نیز یکی از بزرگ ترین اســتقراض های یورویی معاصر خــود را انجام داده 
است تا جایی که طبق اعالم خبرگزاری دولتی شین هوا، این کشور پنج میلیارد 
یورو اوراق قرضه صادر کرده اســت که ۷۵۰ میلیون یــورو آن اوراق قرضه پنج 
ســاله، دو میلیارد یورو آن اوراق قرضه ۱۰ ســاله و مابقی نیــز اوراق قرضه ۱۵ 
ساله بوده است.  شــمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در آمریکا تا نیمه ماه 
نوامبر به ۷۴۲ هزار نفر رســیده که این رقم در مقایســه با هفته قبل حدود ۳۳ 
هزار نفر افزایش یافته اســت. در طول یک ماه اخیر این نخســتین بار است که 
شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری آمریکا افزایشــی می شود و این مساله 

می تواند روند کلی کاهشــی نرخ بیکاری در آمریــکا را متوقف کند. نرخ بیکاری 
آمریکا با وجود کاهش در ماه های اخیر هنوز از ســطح چهار درصدی ثبت شده 
قبل از آغاز کرونا فاصله زیادی دارد و بعید اســت که دســت کم تا پایان امسال 
شاهد بازگشت نرخ بیکاری به محدوده چهار درصدی باشیم.   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 نســبت به رقم مشابه منتهی 
به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رســید که این نرخ تورم هنــوز در فاصله زیادی 
از سطح دو درصدی هدف گذاری شــده توســط بانک مرکزی این منطقه باقی 
مانده است. همچنین متوســط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر در ۲۷ کشور 
 عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد اندازه گیری شــده 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. 
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 بهم ریخته است. کشورها کار سختی را 
برای غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از کرونا دارند حتی اگر خود مساله کرونا هم تمام 

شود، تا مدت ها درگیر پیامدهای آن خواهیم بود و بانک های مرکزی باید سیاست 
های پولی اجباری را اجرا کنند.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، 
در معامالت روز گذشته با ۰.۱۱ درصد افزایش نســبت به روز گذشته در سطح 
۹۲.۴۹۸ واحد بسته شــد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۶ دالر 
اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک 

محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۲۲ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به 
ازای ۱.۳۳۰ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱۳ درصد پایین رفت و با باقی ماندن در کانال 

۱.۱۸ به ۱.۱۸۴ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۴۱ درصد افزایش به ۱۰۴.۳۴۳  
ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳۷۲ دالر مبادله 

شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۸۱ یوان چین اعالم شد.

بانک آمریکایی گلدمن ســاکس با نزدیک شــدن به 
نشســت وزارتی اوپک پالس و تصمیم احتمالی آنها 
برای محدود کردن تولید نفت، نســبت به آینده این 
ائتالف ابراز نگرانــی کرد.به گــزارش رویترز، بانک 
آمریکایی گلدمن ســاکس در یادداشــتی اعالم کرد 
که با نزدیک شدن به نشســت وزیران نفت و انرژی و 
تصمیم احتمالی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )اوپک پــالس( برای تداوم رقم 
کنونی کاهش عرضه نفت، نگرانی های جدیدی درباره 
آینده این ائتالف ایجاد می شود، زیرا این ائتالف باید 
ســعی کند هم زمان با تالش برای برقراری توازن در 
بازار، درآمد و سهم بیشــتری از بازار را به دست آورد.
نشست وزارتی اوپک پالس قرار است ۳۰ نوامبر و یکم 

دســامبر )دهم و یازدهم آذرماه( برگزار شود.اعضای 
ائتالف اوپک پالس به احتمال زیاد در این نشســت 
درباره تمدید محدودیت هــای تولید کنونی به دلیل 
ضعف تقاضا در پــی افزایش موارد ابتــال به ویروس 
کرونا گفت وگو می کنند.گلدمن ساکس عنوان کرد: 
مسئله ای که به طور بالقوه ممکن است سبب پیچیدگی 
این نشست شود، می تواند فشار امارات متحده عربی 
برای افزایش ســهمیه پایه خود باشــد که نسبت به 
عربستان و روسیه کمتر است، اگرچه تصور نمی کنیم 
این موضوع سبب لغو تمدید این توافق شود.این بانک 
آمریکایی با توجه به آمارهای باالی ذخیره سازی نفت 
خام، افزایش تولید لیبــی و موج تازه ای از همه گیری 
ویروس کرونا معتقد است که بهترین اقدام ممکن برای 

قیمت نفت در شرایط موجود، اقدامی هماهنگ برای 
محدود کردن تولید در آینده نزدیک اســت.گلدمن 
ســاکس انتظار دارد که اوپک پالس تسهیل کاهش 
تولید کنونی خود را سه ماهه دیگر به تعویق بیندازد، 
این تمدید کمک می کند تا کمبود عرضه بازار جهانی 
در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ به یک میلیون بشکه در 
روز بازگردد.این بانک پیش بینی می کند که در صورت 
تمدید محدودیت تولید این ائتالف، قیمت نفت خام 
برنت در سه ماه نخســت ۲۰۲۱ به طور متوسط ۴۷ 
دالر برای هر بشکه باشد.بانک انگلیسی برکلیز نیز روز 
دوشنبه )سوم آذرماه( اعالم کرد که انتظار دارد اوپک 
 پالس تســهیل کاهش تولید خود را سه ماه به تأخیر

 بیندازد.

اکنون تنها ۵.۵ میلیون چینی در وضعیت فقر مطلق 
هستند.به گزارش راشــاتودی، آخرین شهروندان 
استان جنوب غربی گیژو در چین از فهرست افراد 
فقیر در این کشور خارج شــدند که در نتیجه این 
اتفاق، برنامه فقرزدایی در این استان یک ماه زودتر 

از برنامه ریزی قبلی این کشور به سرانجام رسید. 
از هفته گذشــته تاکنون مقامات سایر استان های 
این کشــور که با ســطح از فقر درگیر هستند نیز 
اعالم کرده انــد فقر مطلق در اســتان های آن ها 
بســیار کاهش پیدا کرده است. مناطق خودمختار 
ژین جیانگ، نینگ ژیا، گوانگ ژی ژوانگ، یونان، 
سیچوان و گان سو از جمله ایالت هایی هستند که 
تاکنون با موفقیت توانسته اند به فقر مطلق خاتمه 

دهند. در سال ۲۰۱۲ حزب حاکم کمونیست چین 
یک برنامه میان مدت را برای ریشه کنی فقر مطلق 
در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۰ اعالم کرد. خط فقر 
مطلق در چین به داشتن درآمد کمتر یک دالر در رو 
اطالق می شود. در سال ۲۰۱۲ حدود ۸۳۲ منطقه 
در چین دچــار وضعیت فقر شــدید بودند. در آن 
سال تنها دو منطقه بزرگ پکن و شانگهای به طور 
کامل از فقر مطلق عــاری بودند اما این رقم اکنون 
به ۹ منطقه بزرگ افزایش پیدا کرده است. اکنون 
۵۲ منطقه در چین با وضعیت فقر مطلق دست به 

گریبان هستند. 
طبق آمارهای منتشرشــده توسط مرکز ملی آمار 
چین، در طول هفت سال اخیر به طور متوسط در 

هر سال ۱۰ میلیون شــهروند چینی از فقر مطلق 
خارج شده اند و اکنون جمعیت در فقر مطلق این 
کشور به حدود پنج و نیم میلیون نفر کاهش پیدا 
کرده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۲ برابر 

با ۹۸ میلیون و ۹۹۰ هزار نفر بود. 
شکاف طبقاتی در چین کماکان رو به افزایش است 
تا جایی که طبق اعالم موسســه ول ایکس شمار 
چینی هایی که یک میلیارد دالر یا بیشــتر ثروت 
دارند به ۸۷۸ نفر رسیده که این رقم ۹۰ نفر بیشتر 
از تعداد میلیاردرهای آمریکایی است. مجموع ثروت 
میلیاردرهای چینی نیز با ۱.۵ تریلیون دالر افزایش 
نسبت به قبل از همه گیری کرونا به چهار تریلیون 

دالر رسیده است.  

چگونه با ۳۵ میلیون تومان وام ۲۴۰ میلیونی بگیریم؟

دالر در معامالت جهانی صعود کرد
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۳.۵ میلیون کارتخوان 
بی هویت در کشور

بازار مسکن
  آماده ثبات قیمت 

با ادامه ریزش انس جهانی طال، سکه به کانال 10 ميليون وارد می شود

خروج سفته بازان از بازار سکه
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  تداوم سونامی گرانی خوراکی ها
»کسب و کار«  از کاهش اقالم خوراکی در سبد معیشت بیکارشدگان  گزارش می دهد

   کاهش ۳۶ درصدی مواد پروتئینی در سفره کارگران

در حالی مهلــت بانک مرکزی بــرای تعیین 
تکلیف کارتخوان های بی هویت و جعلی سی 
ام آبان ماه به پایان رسید که هنوز  ۳.۸ میلیون 
کارتخوان بدون هویت در کشور دارای تراکنش 
بانکی هستند و هنوز احراز هویت این کارتخوان 
ها انجام نشده اســت. متاسفانه وجود دستگاه 
های کارتخوان بدون هویت که سهم بسیاری در 
گردش مالی و اقتصاد کشور دارند بستری برای 
پولشویی و فرار مالیاتی شــده است. آبان ماه 
سال ۹۸ قانونی با عنوان »پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مؤدیان« تصویب و مقرر شد تا بانک 
مرکزی در مدت قانونی یک ســاله موظف به 

شناسایی کارتخوان های...

همزمان با آغاز محدودیت های کرونایی، آرامشی 
نسبی در بازار طال و ارز حاکم شده و قیمت های ارز 
و سکه با شیب مالیم در حال طی مسیر کاهشی 
هســتند؛ اما دالیل واقعی کاهــش قیمت ها در 
این بخش چیســت؟  نمودار قیمتی در بازار طال 
و ارز طی روزهای اخیر بیانگر ثبات نســبی بوده 
و برخالف هفته های قبل دیگر شــاهد نوسانات 
شدید و لحظه ای در قیمت ها نیستیم.از دو سه 
روز اخیر و با شروع محدودیت های کرونایی البته 
قیمت ها در هر دو بازار طال و ارز وارد سیر نزولی 
شــده اند و همین امر باعث شده تا دارندگان طال 
و ارز نگران ریزش بیشــتر قیمت ها باشــند و به 
فروشــنده های بازار طی روزهای جاری تبدیل 
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مسير مسدود
ارزانی کاالها

در سال جاری چند اتفاق 
افتاده که جاده اقتصاد را به 
ناکجاآباد می برد و شرایط 
را دشوار می کند. ۱. قیمت 

دالر در سال جاری...

  احسان سلطانی، اقتصاددان

نظام مالی معيوب و 
تراکنش های بی هویت

  هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

  فاصله تورمی 
 دهک ها

 به 8/9 درصد رسید

بسته جدید مالیاتی برای 
 حمایت از مشاغل

 آسیب دیده کرونایی



اقتصاد2
ایران وجهان

با تاکید مدیرعامل چادر ملو:
تمامی ظرفیت های تولید اکسیژن 
مایع مجتمع صنعتی چادر ملو به 

بیماران کرونا اختصاص یافت
از ابتدای امســال و تا پایان آبانماه  بر اساس اعالم  
نیاز بیمارستانهای واقع در شهرهای یزد ، اردکان 
، میبد و مهریز تا کنون بیش از 435 هزار کیلوگرم 
اکسیژن مایع  در 34 نوبت و بطور رایگان، تحویل 
بیمارستانهای شهرهای مذکور شده است .  از آنجا 
که اراده مدیر عامل محترم شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو بر اولویت بخشیدن به رفع نیاز مراکز درمانی 
استان یزد به اکسیژن، بمنظور درمان بیماران مبتال 
به ویروس کرونا و بســتری در بیمارستاهای یزد 
قرار گرفته است، مصرف اکســیژن مایع در واحد 
های فوالدسازی مجتمع صنعتی چادرملوحذف 
گردیده و ۱۰۰٪ ظرفیت اکســیژن مایع تولیدی 
واحدهای اکسیژن فوالد چادرملو و ارفع  به شبکه 
بهداشت و درمان و بیمارستانهای شهید صدوقی 
یزد، ضیایی اردکان، امــام جعفر صادق)ع( میبد و 
مهریز  اختصاص یافته است و این روند انشاهلل تا پایان 
بحران کرونا ادامه خواهد یافت . گفتنی است مدیران 
بیمارستانهای شهید صدوقی یزد ، ضیایی اردکان 
و امام جعفر صادق)ع( میبــد و جمعی از بیماران 
بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد با ارسال 
تقدیر نامه های محبت آمیز، از اقدامات خیر خواهانه 
و انسان دوستانه مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو تقدیر و تشکر کرده اند

پیام مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
ایران به مناسبت هفته بسیج

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت 
هفته بسیج پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، متن پیام دکتر صالح آبادی به مناسبت هفته 

بسیج به شرح زیر است:
"بسیج شجره طیبه است" امام خمینی)ره(

پنجم آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفینی 
است که بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی حضرت 
امام خمینی آنرا شجره طیبه و لشگر مخلص خدا 

نامید و خود را مفتخر به حضور در آن دانست.
نگاه آینده نگر معمار انقالب برای تاسیس این نهاد 
و خلف صالح او برای تداوم بخشی به رشد این نهال، 
زمینه ساز درخت تناوری شد که در بزنگاههای 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی برای 

رشد و بقای نظام ثمر داده است. 
تربیت یافتگان این نهاد مقــدس در اقصی نقاط 
کشور گرچه به ظاهر همواره گمنام بوده اند اما با 
تالش خود در هر کسوت و جایگاه و در صنوف و 
حرفه های مختلف برای اعتالی نام ایران اسالمی 
کوشیده اند. هفته بســیج را به تمامی مجاهدان 
مخلص این ارتش بیست میلیونی در جای جای 
ایران عزیز تبریک گفته و درخشــش آنان را در 
فراز و فرودهای توسعه و امنیت کشور از خداوند 

متعال خواستارم.

مدیرعامل بانک مسکن خطاب به دولت و مردم:
مشارکت 4000 میلیارد تومانی از 

سوی متقاضیان مسکن اقدام ملی
مدیر عامل بانک مسکن خطاب به دولت و مردم درباره 
روند پیشرفت اقدامات و برنامه  های مرتبط با تامین 

مالی طرح اقدام ملی مسکن توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، شکل و میزان 
حمایت مالی-اعتباری بانک از پروژه های مســکن 
سازی در طرح اقدام ملی حکایت از اقدامات دو سویه 
توسط شعب بانک مسکن سراسر کشور برای تامین 

مسکن اقشار هدف دولت دارد.
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن تا پایان ماه آبان، ۱58 
هزار و 296 نفر از متقاضیان واجد شرایط این طرح در 
سراسر کشور، در بانک مسکن اقدام به افتتاح حساب 
کردند. از این تعداد بیــش از ۱۰۰ هزار نفر تا کنون 
بخش  هایی یا همه قسمت اول آورده نقدی تعیین 
شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را به حساب خود 

واریز کرده اند.
وی در ادامه افزود: مجمــوع پرداختی آورده نقدی 
پیش خریداران واحدهای مســکونی در طرح اقدام 
ملی مســکن از مشــارکت 4۰۰۰ میلیارد تومانی 

متقاضیان حکایت دارد.
از مجموع افرادی کــه در بانک مســکن به عنوان 
متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی، افتتاح حساب 

انجام داده اند، نزدیک به ۱۰ هزار 
مدیر عامل بانک مسکن خطاب به دولت و مردم درباره 
روند پیشــرفت تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن 
تاکید کرد: میانگین پرداخت آورده نقدی در مرحله 
اول از سوی متقاضیان واجد شرایط حدود 4۰ میلیون 
تومان اســت. هر چند هنوز بیش از 55 هزار نفر از 
افرادی که افتتاح حساب کرده اند هنوز واریزی نداشته 
اند که البته این متقاضیان نیز مطابق ضوابط دولت 
الزم است در مهلت زمانی تعیین شده و اعالم شده 
به آنها، مشارکت مالی خود را با طرح اقدام ملی شروع 
کنند تا پروژه های مسکن ســازی سر موقع و بدون 

تاخیر، پیشرفت کند و واحدها تحویل افراد شود.

استان ها

بانک ها

آغــاز  بــا  همزمــان 
محدودیت هــای کرونایی، 
آرامشی نسبی در بازار طال و 
ارز حاکم شده و قیمت های 
ارز و سکه با شیب مالیم در 
حال طی مســیر کاهشی هســتند؛ اما دالیل واقعی 

کاهش قیمت ها در این بخش چیست؟
به گزارش تسنیم،  نمودار قیمتی در بازار طال و ارز طی 
روزهای اخیر بیانگر ثبات نسبی بوده و برخالف هفته 
های قبل دیگر شاهد نوســانات شدید و لحظه ای در 

قیمت ها نیستیم.
از دو سه روز اخیر و با شروع محدودیت های کرونایی 
البته قیمت ها در هر دو بازار طال و ارز وارد سیر نزولی 
شده اند و همین امر باعث شده تا دارندگان طال و ارز 
نگران ریزش بیشتر قیمت ها باشــند و به فروشنده 

های بازار طی روزهای جاری تبدیل شوند.
این درحالی است که بازار طال و جواهر به مدت ۱5 روز 
تعطیل است و معامالت در این بازار به حداقل ممکن 
رســیده اســت، اما در بازار ارز با مجوز بانک مرکزی 
صرافی ها اجازه فعالیت با 5۰ درصد ظرفیت انسانی را 
دارند و معامالت در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی 

مشابه روزهای قبل ادامه دارد.
با این حال اما نیمه تعطیل بودن بازار ارز موجب شده 
تا دیگر شاهد رفتارهای هیجانی در این بازار نباشیم 
ضمن اینکه به گفته فعاالن بازار ارز آنچه باعث ثبات 
نسبی قیمت ها در این بخش شــده، آرامش فضای 

روانــی در بین معامله گران اســت. قیمــت دالر در 
روزهای اخیر با شــیب مالیم در حال کاهش قیمت 
است و همین موجب شــده تا دالر از  کانال 26 هزار 
تومان به مرز کانال 24 هزار تومان نزدیک شود؛ اخبار 
سیاســی از انتخابات امریکا و قطعی شــدن ریاست 
جمهوری بایدن هم باعث شــده تا فضــای بازار ارز 

نسبت به قبل مثبت شود.
این درحالی است که درهمین ایام برخی از دارندگان 
ارز سعی دارند با ایجاد تنش در بازار و پخش شایعات، 
نوسان قیمتی ایجاد کرده و نسبت به فروش ارزهای 

خود در قیمت های باالتر اقــدام کنند ولی تجربه دو 
سه روز اخیر نشــان میدهد که اینبار تیر سوداگران 

ارزی به سنگ خورده است.
این گروه سعی داشتند با پخش شایعاتی فضای بازار 
را ناآرام کنند ولی اینبار بازار بی توجه به شایعات به 
مســیر خود ادامه داد و همین امر هم باعث کاهش 

بیشتر قیمت ارز در روزهای اخیر شد.
این مساله نشان می دهد که بازار دیگر به اندازه قبل به 
اخبار سیاسی حساس نیست و برای نوسانات خود بیشتر 
به خبرهای واقعی و مســائل بنیادی دقت خواهد کرد. 

در این میان، عده ای هم عنوان می کردند بارها چنین 
اخباری به بازار رسیده است و اتفاقی رخ نداده است ، در 

نتیجه معامله گران توجه چندانی به آن ها نکردند.
به اعتقاد فعاالن بازار آنچه باعث آرامش نســبی در 
بازار ارز و کاهش قیمت دالر شــده عبارت اســت از 
تعطیلی بازار های مختلف و کاهش تقاضا برای خرید 
ارز، باز بودن صرافی های مجــاز و عرضه کافی ارز در 
بازار، قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات امریکا، 
جلسات کشــورهای اروپایی برای زنده نگهداشتن 
برجام، جو روانی مثبت در بــازار و آرامش قیمت ها، 
ارامش و کاهش قیمت در بازار هــای دیگر از جمله 
خودرو و مســکن، مثبت شــدن شــاخص بورس و  
امیدواری مجدد سرمایه گذاران به بورس و شکسته 
شــدن مقاومت صادر کننــدگان در عرضه ارزهای 
حاصل از صادرات بعد از نامید شدن از افزایش نرخ و  

آغاز فروش ارز صادراتی در نیما با نرخ های متعادل.
افزایش فروش ارز توســط صادرکننــدگان درحالی 
این روزها به آرامش بازار ارز کمک کرده که پیش از 
این شاهد مقاومت صادرکننده ها برای فروش ارز در 
سامانه نیما بودیم؛ برخی از صادراتی ها سعی داشتند 
نرخ ارز پیشنهادی برای فروش ارز را باالتر از قیمت 
بازار اعالم کنند ولی با ادامه فرایند نزولی در بازار ارز 

مقاومت این گروه هم شکسته شد.
هر گاه تصمیم جمعی معامله گران به ســمت خرید 
و فروش تغییر کند، دالر می تواند به مرزهای جدید 
وارد شــود. باتوجه به جو فعلی بازار ارز اگر هم خرد 
جمعی معامله گران به ســمت فروش باشد، نرخ ارز 

وارد سطوح پایین تری خواهد شد.

۷ دلیل اصلی کاهش قیمت ارز

 امیدواری به بورس آرامش را به بازارها برگرداند

 ریزش ۱۸ هــزار واحدی در 
پایان معامالت امروز

شاخص کل در ادامه روند نوســانی خود دوباره وارد 
مدار کاهشی شد، بطوریکه با ریزش ۱8 هزار واحدی 
در پایان معامالت امروز به عدد ۱ میلیون و 356 هزار 
واحد رسید. به گزارش ایلنا، شاخص کل در ادامه روند 
نوسانی خود دوباره وارد مدار کاهشی شد، بطوریکه با 
ریزش ۱8 هزار واحدی در پایان معامالت امروز به عدد 
۱ میلیون و 356 هزار واحد رسید. همچنین شاخص 
هم وزن رشــد بیش از 29۰۰ واحدی داشته است. 
نمادهای فارس، فملی، فوالد، شستا، کگل، وامید و 
تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را در این روند داشته اند. 

شاخص فرابورس نیز رشد 28 واحدی دارد.

 فاصله تورمی دهک ها به ٩,۸ 
درصد رسید

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 23,۱ 
درصد برای دهک دهم تا 26.6 درصد برای دهک 
اول اســت. به گزارش ایلنا، نرخ تورم کل کشور 
در آبان ماه ۱399 برابر 29,۰ درصد اســت که در 
دهک های مختلف هزینه ای در بازه 26.3 درصد 
برای دهک اول تــا 35.2 درصد برای دهک دهم 
نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بین 23.۱ درصد برای دهک دهم تا 26.6 درصد 
برای دهک اول اســت. هم چنین اطالع مذکور 
در مورد گــروه عمده »کاالهای غیــر خوراکی و 
خدمات« بین 25.9 درصد برای دهک اول تا 38.3 

درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک ها
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه 
به 8,9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل )8.۱ درصد( 
۰.8 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ۱.2 واحد درصد و در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 

2.4 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل
 آسیب دیده کرونایی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به 
اعمال محدودیت های شدید و تعطیلی الزامی برخی 
کسب وکارها در برخی شــهرهای دارای وضعیت 
نارنجی و قرمز، از تصویب و اجرای بســته جدید 
مالیاتی در حمایت از مشاغل به شدت آسیب دیده 

از کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا،  امید علی پارسا خاطرنشان کرد: 
به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری کووید ۱9 
و اعمال محدودیتهای شدید و تعطیلیالزامی برخی 
کسب وکارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و 
قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی(، مشاغل و کســب وکارها و فعالیت های 
شدیدا آسیب دیده از کرونا )بنا به تشخیص کارگروه 
اقتصادی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا( که 
در شهرهای مذکور قرار می گیرند، از حمایت های 

دولت بهره مند می شوند.
وی در خصــوص مفاد این بســته حمایتی گفت: 
براساس این مصوبه، موارد مقرر در قانون مالیاتهای 
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت 
زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت 
آن از تاریخ یکم آذرمــاه ۱399 لغایت یکم بهمن 
ماه ۱399 باشــد، و نیز احکام اجــرای ماده 238 
قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون ارزش 
افزوده برای مدت مذکور، به مــدت یک و نیم ماه 
تمدید می شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
همچنین با اشاره به تمدید یک ماهه مهلت تسلیم 
اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم 
سال ۱399 و سررســید پرداخت مالیات آن برای 
کلیه مودیان مالیاتی براســاس این مصوبه، اظهار 
کرد: بخشــودگی جرایم پرداخت نشــده بدهی 
مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض 
مصــوب22/۱۰/۱38۱ به شــرط پرداخت اصل 
مالیات و عوارض تا پایان ســال ۱399 تمدید می 
شود. طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، پارسا افزود: 
صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی 
موضوع ماده ۱86 قانون مالیات های مســتقیم تا 
پایان ســال ۱399 نیز براســاس این مصوبه، نیاز 
به اخذ گواهی پرداخت یــا ترتیب پرداخت بدهی 

مالیاتی نخواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: کلیــه عملیات اجرایی 
موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های 
مســتقیم )وصول مالیات( تا ۱۰ بهمن ماه ۱399 

برای اشخاص حقیقی متوقف می شود.

اخبار
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید 
کردند: مشکل اقتصاد کشــور نداشتن راهکار نیست 

همت، شجاعت و پیگیری جدی نیاز است.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز )سه شنبه( در دیدار رؤسای 
سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با اشاره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور یعنی حل 
مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش 
تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: 
باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن، تأثیر اجرای 

راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور 
خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال، 
موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. 
ضمن آنکه معیشــت مردم حقاً دچار تنگی شده و در 

ماههای اخیر نیز کرونا، مشکالت را بیشتر کرده است.
ایشــان افزودند: هدف از برگزاری این جلســه، بیان 
راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و 
تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته الزمه 
اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها، همت 
جدی و تالش پیگیر رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه 

قوه در تشکیالت و سازمانهای آنها است.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها، دو نکته مهم 
را بیان کردند و افزودند: کارشناســان برای مشکالت 

اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین 
مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند 

همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.
رهبر انقالب اســالمی نکته دوم خــود را به موضوع 
تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت امریکا و 
شــرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و 
افزودند: این جنایت سالها است که بر ضد ملت ایران 

انجام می شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه برای عالج 
تحریم ها دو مسیر »خنثی ســازی تحریم ها و غلبه بر 
آنها« و »رفع تحریم« وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر 
رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم 

اما به نتیجه ای نرسید.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و 
بی اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای 
کار، سختی ها و مشکالتی داشته باشد اما خوش عاقبت 
اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
اگر با تالش و ابتکار و با ســینه ســپر کردن در مقابل 
مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل 
بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم 

برخواهد داشت.
ایشــان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع بندی 
کردند: ما ظرفیت ها و توانایی های فراوانی برای بی اثر 
کردن تحریم ها داریم، به شرط آنکه بخواهیم و همت 
کنیم و به دل مشکالت برویم. حضرت آیت اهلل خامنه ای 

ســپس با بیان بعضی از راه حل های پیشــنهاد شده 
کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل »کسری 
بودجه«، »افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای 
عمومــی«، »جهش تولید« و »حمایت از قشــرهای 
ضعیف« ابراز امیدواری کردند که با اجرای این راهکارها، 

آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اینکه با وجود 
برخی کارها، شعار ســال در حد انتظار تحقق نیافته، 
افزودند: کارشناساِن بخشهای دولتی و غیردولتی برخی 
راهکارهای عملیاتی مشــخص را برای جهش تولید 
پیشــنهاد کرده اند از جمله: »افزایش تولید خودرو با 
اتکاء به ظرفیت قطعه سازان داخلی«، »افزایش تولیدات 
صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی« و 

»افزایش تولید خوراک دام و دانه های روغنی«.
رهبر انقالب همچنین بر »ضرورت حمایت از قشرهای 
ضعیف« تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده ها به 
علت رکود تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت فشار 
بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکالت افزوده و دشواری های 
جدی معیشتی برای گروههای زیادی از مردم به وجود 
آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
ایشان »ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد 
مردم« و »ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصاِل پایگاههای 
مختلف اطالعاتی به یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای 

کارشناسان برای کاهش مشکالت مردم برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با تأکید بر اینکه باید 

بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد 
شد، افزودند: کسانی که برخی چشم امید به آنها دارند 
با ما دشــمنی می کنند، ضمن آنکه شــرایط داخلی 
آنها به هیچ وجه روشن نیســت و گرفتاری های اخیر، 
امکان صحبت و موضع گیری در مســائل بین المللی 
را به آنها نمی دهد و نمی توان روی حرف آنها حساب 

و برنامه ریزی کرد.
ایشــان همچنین به یاوه گویی های اخیر ســه کشور 
اروپایی نیز اشــاره کردند و گفتند: وضــع امریکا که 
مشخص نیست و اروپایی ها هم دائماً در حال موضع 
گیری بر ضد ایران هستند. آنها در حالی که خودشان 
بیشترین دخالت های نادرســت را در مسائل منطقه 
دارند، به ما می گویند در منطقــه دخالت نکنید و در 
حالی که انگلیس و فرانسه دارای موشک های مخرب 
اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، به ما 

می گویند موشک نداشته باشید.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: به شما چه ربطی دارد، 

شما اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر کنید.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: به بیگانگان 

نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.
رهبر انقالب اســالمی در پایان خاطرنشــان کردند: 
اگــر حرکــت و عمــل در دســتور کار قــرار گیرد 
و کارهایــی کــه می توانــد به نفــع مردم باشــد، 
 انجام شــود، یقینــاً دولــت دوازدهم پایــان خوبی 

خواهد داشت.

همزمان با افت شدید معامالت مسکن، کاهش نرخهای 
پیشنهادی و محو قیمتهای کاذب، تورم ماهیانه در بازار 
ملک نیز به طور محسوسی افت کرده است؛ یک کارشناس 
می گوید که در صورت ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن 
برای چهار تا پنج ماه وارد رکود معامالتی و سپس سه تا 

چهار سال وارد دوره ثبات قیمت می شود.
به گزارش ایســنا، با اینکه هنوز گزارش بانک مرکزی از 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه منتشر نشده، 
نتایج خام معامالت ملک از افــت 48 درصدی خرید و 
فروش و کاهش محســوس تورم ماهیانه حکایت دارد. 
مطابق برخی برآوردها رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر 
تهران از ۱۰ درصد به 3 درصد کاهش یافته و در واقع به 

وضعیت بازارهای موازی واکنش نشان داده است.
پس از آنکه بازار بورس از ماهها قبل روند کاهشی به خود 
گرفت، بازارهای ارز و طال نیز در آبــان ماه با افت مواجه 
شدند؛ به طوری که دالر در ماه گذشته کاهش 9 درصدی 
و سکه کاهش ۱۷ درصدی را تجربه کرد. بازار بورس نیز 
5 درصد افت کرد. روز گذشته نیز اتحادیه مشاوران امالک 
آمار خرید و فروش ملک در آبان ماه را منتشر کرد که از 
افت 48 و 3۱ درصدی معامالت ملک به ترتیب در شهر 
تهران و کل کشــور حکایت دارد. این بیشترین کاهش 
ماهیانه تعداد معامالت در ســال ۱399 محســوب می 
شود. رییس اتحادیه مشــاوران امالک از کاهش حدود 
۱۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی خبر داد. مصطفی قلی 
خسروی گفت که دیگر از نرخهای کاذب خبری نیست و 

قیمتها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کرده است.
از طرف دیگر بررســی اطالعات خالص سامانه امالک و 
مستغالت از رسیدن تورم ماهیانه مسکن شهر تهران به 3 
درصد حکایت دارد. این در حالی است که از ابتدای سال 

جاری تا کنون نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت 
بین 8 تا ۱۰ درصد بود. آبان ۱399 شاهد انعقاد 5۰۷2 
فقره قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران بودیم که 
نسبت به ماه قبل 48 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته ۱2 درصد افزایش نشان داد. همچنین بالغ بر 
44 هزار و 339 مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش( در کل 
کشور منعقد شده که از افت 3۱ درصد نسبت به مهرماه 
امسال و رشد 6۷ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. 
کاهش معامالت ناشی از انتظار خریداران برای افت قیمتها 

و مقاومت فروشندگان برای کاهش قیمت است.

یک کارشناس: عدد اسمی مسکن کاهش نمی 
یابد بلکه از تورم عقب می افتد

مهدی روانشادنیا، کارشــناس اقتصاد مسکن در تحلیل 
وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: به طور کلی در دهه 
های گذشته معموال متوســط قیمت مسکن در تهران با 
متوسط ۱۰۰۰ دالر در متر مربع مقیاس شده است. در دوره 
هایی این نرخ به 6۰۰ دالر و در زمانهایی تا ۱4۰۰ دالر هم 
باال رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دالر است و در واقع 
با میانگین بلندمدت برابری می کند. اگر در ماههای آینده 
دالر کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهار 
ساله به ثبات می رسد. وی افزود: رفتار بازار مسکن این گونه 
است که عدد اسمی آن کاهشی نمی یابد بلکه وارد ثبات می 
شود. وقتی این اتفاق می افتد از تورم بقیه کاالها عقب می 
ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازارها دچار جهش شوند. این 
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در آبان ماه همه 
بازارها به نقطه پیچ رسیده بودند و باید اصالح می کردند. 
تحوالت سیاسی هم که اتفاق افتاد کمک کرد تا بازارهای 

موازی ارز و طال وارد روند کاهشی قیمتها شوند.

سخنگوی دولت اعالم کرد که قیمت مرغ با برنامه ریزی 
صورت گرفته به قیمت مصوب خواهد رسید.

به گزارش ایسنا ، علی ربیعی در نشست خبری هفتگی 
خود  با بیان اینکه در جلسات هیات دولت بحث بودجه 
صبح و عصر در دســتور کار جلســه دولت قرار دارد، 
اظهارکرد: در این دولت نه تنهــا از حدود ۱۱۰ میلیارد 
دالر درآمد ارزی سالهای گذشته خبری نبود بلکه از سال 
۱39۷ با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم های آمریکا و 
کاهش درآمدهای ارزی در این دولت و حتی انتقال پول 
اندک صادرات نیز بســیار محدود و با مشکل انجام می 
شود. با این حال از سال 9۷ تا 99 توانسته ایم بودجه را به 

نحوی سامان دهیم که دچار عدم تعادل نشویم.

کاهش وابســتگی به نفت مهمترین هدف 
بودجه ۱۴۰۰

وی افزود : تاکنون ما ۱2 تبصره همراه با اهداف بودجه 
را به تصویب رساندیم. از جمله مهمترین اهداف بودجه 
۱4۰۰ کاســتن از بودجه جاری به نفت، درون زا شدن 
درآمدهای اداره کشــور، تقویت بخــش غیردولتی در 
اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن 
حمایتهای معیشتی، گسترش اشغال های خرد، کوچک 
و متوسط، دنبال کردن طرح تامین مسکن ارزان قیمت، 
مولد کردن دارایی های دولت و توجه به بهره وری، توجه 
به محیط زیست، گسترش صادرات غیرنفتی، توجه به 
فناوری های نو و شــرکتهای دانش بنیان، و نیز توسعه 
برنامه ای جهت حفظ سالمت مردم، ایجاد عدالت های 

منطقه ای واتمام پروژه های نیمه تمام است.
ربیعی همچنین عنوان کــرد  :در کنار مباحث بودجه 
مساله علت گرانی بی منطق مرغ هم در جلسه مطرح 

شد. بنابر گزارش وزیر  جهاد کشــاورزی این قیمت با 
برنامه ریــزی صورت گرفته به قیمــت مصوب خواهد 
رسید. در این جلسه عنوان شــد که برای تنظیم بازار 
عمده فروشی ها وزارت جهاد کشاورزی ورود پیدا کرده 
است و در روز یکشنبه 32۰ تن مرغ )۱6۰ تن مرغ گرم 
به قیمت ۱85۰۰ تومان و ۱6۰ تن مرغ منجمد به قیمت 
۱5۰۰۰ هزار تومان( وارد بازار کرده اســت تا قیمت را 
پایین بیاورد. توزیع را در میادین میوه و تره بار انجام می 
دهد که مستقیما به دست مردم برسد و اضافه بارها به 

فروشگاههای زنجیره ای و ... داده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: قیمت در میدان بهمن به عنوان 
شاخص روز یکشنبه 34 هزار تومان بوده است. دوشنبه: 
حداقل 65۰ تن مــرغ )3۰۰ تن مرغ گــرم به قیمت 
۱85۰۰ و 35۰ تن مرغ منجمد با قیمت ۱5۰۰۰ توماان( 
وارد بازار کرده است. قیمت در میدان بهمن ساعت ۱3 
روز دوشنبه، به 28۰۰۰ رسید. در سطح خرده فروش ها 
هنوز بعضی از فروشگاهها مرغ روزهای گذشته را دارند و 
مقاومت می کنند. سخنگوی دولت افزود: از سه شنبه این 
توزیع افرایش پیدا خواهد کرد و قیمت ها پایین خواهد 
آمد. قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، 2۰4۰۰ تومان می 
باشد. تعزیزات ورود جدی پیدا کرده و با تشدید بیشتری 
وارد خواهد شد. توزیع هم از جنوب شهر، میادین خزانه، 

نواب، پیروزی و .... شروع شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این روزها با کاهش تامین ارز 
مورد نیاز کاالهای اساسی متاسفانه شاهد گرانی های 
ناخواسته و تحمیلی شده ایم، گفت: این نگرانی مشترک 
دولت با مردم است. تک تک این کاالها تحت نظر بوده 
و وزارت خانه های ذیربــط موظف به برنامه ریزی برای 

تامین بازار و کنترل قیمت شده اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

به امید گشایش  از طرف  بیگانگان نباشیم

تحلیل کارشناسی از کاهش تورم ملکی

بازار مسکن  آماده ثبات قیمت
سخنگوی دولت:

۲۲۰ تن مرغ منجمد توزیع می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  ۴ آذر ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۴ آذر ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۸ دالر و ۱۱ 
سنت است و نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۶۸ هزار و ۸۳۵ تومان رسید.
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مقاومت سفته بازان در بازار سکه
حمید فرخی نیا، کارشناس اقتصادی

قیمت طال و سکه با توجه به عوامل قیمت ارز داخلی کشور، قیمت اونس جهانی طال و تقاضای خرید مردم تعیین می شود. عوامل بسیاری بر بازار طال و سکه تاثیرگذار هستند. در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که تاثیر عوامل خارجی در بازارهای 
مالی و دارایی داخلی بسیار زیاد است. در حال حاضر کاهش نرخ ارز و از سوی دیگر خبر انتقال قدرت به بایدن، توانست بر بازار طال و سکه تاثیر گذاشته و به نوعی تعادل را بر بازار حاکم کند. در این بین سفته بازان و دالالن بازار از هر ترفندی 
برای مقاومت در برابر این ریزش ها استفاده کرده و خواهند کرد اما قدرت عوامل تاثیر گذار بر این بازار بیشتر خواهد بود. انس جهانی نیز دلیل محکم تری برای کاهش قیمت سکه در روزهای اخیر است. عالوه بر این با دستگیری سوداگران 

این بازار شاهد این بودیم که قیمت سکه تا حدودی افت پیدا کرد.
از طرفی دیگر بازار طال، زمانی که اقتصاد ثابت است و گردش اقتصادی یک عدد ثابت دارد، تعیین قیمت های آتی طال و سکه قابل محاسبه است. اما هم اکنون که در شرایط کرونا هستیم و اقتصاد کشورمان با توجه به تحریم ها و عوامل بیرونی 
فلج شده است. میزان عرضه و تقاضاست که قیمت ها را تعیین می کند. هر زمانی که چشم انداز اقتصادی کشور ما منفی می شود، مردم به خرید سکه روی آورده و باعث افزایش تقاضای آن می شوند. در نتیجه قیمت سکه، قیمت کاذبی ست 

که براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تا زمانی که متغیرهای تعیین قیمت سکه و طال ثابت نشود قیمت های قابل استنادی نیستند که بشود با توجه به آن ها، نرخ های بعدی طال و سکه را گمانه زنی کرد.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه درخواست 
برای حذف شــدن محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی 
مســافر در پروازهای داخلی خبر داد و گفت: با توجه 
به رعایت کردن همه پروتکل های بهداشــتی صادر 
شده داخلی و بین المللی این درخواست را به وزیر راه و 
شهرسازی ارائه داده ایم اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا 

نپذیرد، ایرالین ها همچنان آن را اجرایی می کنند.
چندی پیش ستاد ملی مقابله با کرونا با پیشنهاد وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی ابالغ کرد که در 
همه پروازهای داخلی باید تنها ۶۰ درصد ظرفیت کابین 
هواپیما مسافر پذیرش شود و فاصله گذاری اجتماعی در 
حین پرواز نیز رعایت شود. اما پیش از این ابالغیه تنها 
دو ردیف آخر هواپیما برای بیماران احتمالی خالی نگه 
داشته می شد. به غیر از این ابالغیه، مصوبه دیگری نیز 
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای مسافران اعالم 
شد و آن اجباری شدن استعالم همه مردم برای انجام 
سفرهای هوایی، زمینی و دریایی با وسائل حمل و نقل 
عمومی در سامانه تعریف شده از سوی وزارت بهداشت 
اســت. در همین زمینه ابوالقاســم جاللی –معاون 

هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: با توجه به اینکه همه پروتکل های بهداشتی ابالغ 
شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و دیگر مراجع 
بین المللی را رعایت کرده و بر اجرای درست آن ها از 
سوی ایرالین ها نظارت می کنیم، درخواست داده ایم 
تا محدودیت ۶۰ درصد برای مسافرگیری در پروازها 
حذف شود تا شــرکت های هواپیمایی ضمن رعایت 
همه موارد و نکات بهداشتی ابالغ شده، بتوانند وضعیت 
بهتری در زمینه جذب مسافر داشته باشند. وی افزود: 
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی 
همواره خود را ملزم به اجــرای پروتکل های ابالغی 
ستاد ملی مقابله با کرونا می دانند و اگر این درخواست 
تایید نشود برای اجرای دقیق محدودیت ۶۰ درصدی 
نظارت الزم را انجام می دهیم.معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: همه 
پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و اگر ایرالینی 
در این زمینه کوتاهی کند نتنها برخورد الزم با آن ها از 
جمله لغو مجوز صورت خواهد گرفت بلکه نام آن ها را به 

مردم اعالم می کنیم.

گزارش های منتشر شده از 
کاهش قیمت انس جهانی 
طال نشــان دهنــده آماده 
شدن بستر بازار سکه برای 
ورود به کانــال 1۰ میلیون 
تومانی اســت. آمارهای اخیر از سقوط قیمت انس 
جهانی طال به زیــر1۸۳۰ دالر حکایــت دارد. در 

حالیکه قیمت انس جهانی طــال  یکی از مهم ترین 
و تعیین کننده ترین عوامل قیمت ســکه در کشور 
است، ســفته بازان در بازار نگران ریزش قیمت ها 
هستند. بنابراین اگر قیمت سکه به زیر 1۰ میلیون 
تومان برسد، ما دوره ای از ثبات قیمت سکه در بازار را 

تجربه خواهیم کرد. 
همین مسئله سبب می شود که تقاضای سفته بازی 
در بازار سکه کم شود. از طرف دیگر قیمت ارز نیز یکی 
دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بازار ســکه است. قیمت 
دالر در صرافی ملی وارد کانال 24 هزار تومان شده و 

فعاالن اقتصادی گمانه زنی برای ورود سکه به کانال 
1۰ میلیون تومانی را آغاز کرده اند. به طور کلی قیمت 
ســکه در ماه های آینده، تابعی از وضعیت سیاسی 
منطقه و جهان اســت. با روی کار آمدن بایدن و از 
سر گیری مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام، 
احتمال ریزش شدید قیمت سکه وجود دارد و شاید 

قیمت آن به ۸ میلیون تومان نیز برسد.
آخرین قیمت سکه در بازار، 11 میلیون و 4۰۰ هزار 
تومان بود. برای اینکه ســکه وارد مرز 1۰ میلیون 
تومان شود، اونس کار خود را انجام داده است. در این 

نرخ اونس و دالر، سکه دارای حباب ۷۰۰ هزار تومانی 
بود. این در حالی است که حباب سکه طی روزهای 
اخیر به زیر 4۰۰ هزار تومان هــم ریزش کرده بود. 
پس به شکل بالقوه، سکه می تواند ۳۰۰ هزار تومان 
ارزان تر شود. اما برای اینکه با همان حباب ۳۰۰ هزار 
تومانی، سکه به سمت کف 11 میلیون حرکت کند، 
باید همراهی دالر را کنارش داشــته باشد. اگر دالر 
تهران نیز به سمت 2۵ هزار تومان نشانه رود، حمله 
ســکه به کانال 1۰ میلیون تومان نیــز دور از ذهن 

نخواهد بود.

با ادامه ریزش انس جهانی طال، سکه به كانال 10 میلیون وارد می شود

خروج سفته بازان از بازار سکه
شایلی قرائی
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همزمان با افت شدید معامالت مسکن، کاهش نرخهای 
پیشــنهادی و محو قیمتهای کاذب، تورم ماهیانه در 
بازار ملک نیز به طور محسوســی افت کرده است؛ یک 
کارشناس می گوید که در صورت ادامه وضعیت فعلی 
بازار مسکن برای چهار تا پنج ماه وارد رکود معامالتی 
و سپس سه تا چهار ســال وارد دوره ثبات قیمت می 
شــود. با اینکه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحوالت 
بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه منتشر نشده، نتایج 
خام معامالت ملک از افت 4۸ درصدی خرید و فروش 
و کاهش محسوس تورم ماهیانه حکایت دارد. مطابق 
برخی برآوردها رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران از 
1۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافته و در واقع به وضعیت 
بازارهای موازی واکنش نشان داده است. پس از آنکه بازار 
بورس از ماهها قبل روند کاهشی به خود گرفت، بازارهای 
ارز و طال نیز در آبان ماه با افت مواجه شدند؛ به طوری که 
دالر در ماه گذشته کاهش ۹ درصدی و سکه کاهش 1۷ 
درصدی را تجربه کرد. بازار بورس نیز ۵ درصد افت کرد.

این وضعیت منجر به کاهش انتظارات تورمی، افزایش 
عرضه و کاهش تقاضا در بازار ملک شد. بین روزهای 14 
تا 21 آبان ماه تحت تاثیر تحوالت سیاسی، تمایل برای 
فروش مسکن در شهر تهران 24 درصد افزایش و تقاضا 

44 درصد کاهش پیدا کرد. اتحادیه مشاوران نیز امالک 
آمار خرید و فروش ملک در آبان ماه را منتشر کرد که از 
افت 4۸ و ۳1 درصدی معامالت ملک به ترتیب در شهر 
تهران و کل کشور حکایت دارد. این بیشترین کاهش 
ماهیانه تعداد معامالت در ســال 1۳۹۹ محسوب می 
شود. رییس اتحادیه مشاوران امالک از کاهش حدود 
1۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی خبر داد. مصطفی قلی 
خسروی گفت که دیگر از نرخهای کاذب خبری نیست 
و قیمتها به سمت واقعی شــدن سوق پیدا کرده است.

از طرف دیگر بررسی اطالعات خالص سامانه امالک و 
مستغالت از رسیدن تورم ماهیانه مسکن شهر تهران 
به ۳ درصد حکایت دارد. این در حالی است که از ابتدای 
سال جاری تا کنون نرخ رشــد ماهیانه قیمت مسکن 
در پایتخت بین ۸ تا 1۰ درصد بود. مهدی روانشادنیا، 
کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل وضعیت فعلی این 
بازار گفت: به طور کلی در دهه های گذشــته معموال 
متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط 1۰۰۰ دالر 
در متر مربع مقیاس شده است. در دوره هایی این نرخ به 
۶۰۰ دالر و در زمانهایی تا 14۰۰ دالر هم باال رفته است. 
قیمت فعلی روی 1۰۰۰ دالر است و در واقع با میانگین 

بلندمدت برابری می کند.

یک مقام مســئول در وزارت جهاد گفت:شــرکت 
پشتیبانی امور دام، روزانه توزیع ۳۰۰ تن مرغ گرم را 
با قیمت 1۸ هزار ۵۰۰ تومان ومرغ منجمد راباقیمت 
1۵ هزار تومان، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار شروع 
کرده اســت. علیمراد ســرافرازی، رئیس مرکز امور 
بین الملل وزارت جهاد کشــاورزی از توزیع گسترده 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت 
گوشت مرغ در بازار، شرکت پشتیبانی امور دام، روزانه 
توزیع ۳۰۰ تن مرغ گرم را با قیمــت 1۸ هزار ۵۰۰ 
تومان و مرغ منجمد را با قیمت 1۵ هزار تومان طبق 
مصوبه ستاد تنظیم بازار شروع کرده است و بدون هیچ 
محدودیتی در سراسر کشــور و در تمام سازمان ها، 
اصناف و فروشگاه ها تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت 

مصوب ستاد تنظیم بازار ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص 

آنفوالنزای فوق حاد پرنــدگان گفت: در هفته اخیر، 
بذر واکسن آنفوالنزای فوق حاد پرندگان و آنتی ژن 
H۵ را رونمایی کردیم و این مهم یکی از برنامه هایی 
است که کشور به شدت به آن نیاز داشت. این بذر، با 
همکاری سازمان دامپزشکی و پشتیبانی مالی و معنوی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به دست 
دانشمندان ایرانی تولید شد. ســرافرازی با اشاره به 
اثرات مخرب این بیماری یادآور شد: آنفوالنزای فوق 
حاد پرندگان در سال 1۳۹۶ باعث معدود سازی 2۶ 
میلیون قطعه مرغ شد که یک فاجعه بزرگ برای بخش 
کشاورزی بود اما به مرور زمان با برنامه های بهداشتی 
سازمان دامپزشکی، وضعیت کشور به شرایط عادی 
بازگشت و در شــرایط حاضر علی رغم درگیری 2۳ 
کشــور با این بیماری، بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان در کشور شیوع پیدا نکرده است.

در حالــی مهلــت بانک 
مرکــزی بــرای تعییــن 
تکلیف کارتخــوان های 
بی هویت و جعلی سی ام 
آبان ماه به پایان رسید که 
هنوز  ۳.۸ میلیون کارتخوان بدون هویت در کشور 
دارای تراکنش بانکی هستند و هنوز احراز هویت 
این کارتخوان ها انجام نشده است. متاسفانه وجود 
دســتگاه های کارتخوان بدون هویت که ســهم 
بســیاری در گردش مالی و اقتصاد کشــور دارند 
بستری برای پولشــویی و فرار مالیاتی شده است. 
آبان ماه ســال ۹۸ قانونی با عنــوان »پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان« تصویب و مقرر شد 
تا بانک مرکزی در مدت قانونی یک ساله موظف به 
شناسایی کارتخوان های بدون هویت و غیرقانونی 
شود و با احراز هویت دارندگان آنها، از ادامه فعالیت 
این دســتگاهها جلوگیری کند. متاسفانه با اتمام 
دوره تعیین شــده، نه تنها بانک مرکزی به تکلیف 
خود عمل نکــرد بلکه با واگــذاری این کارتخوان 

ها ســعی در باال بردن آمار بانکداری الکترونیکی 
داشته است. 

محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلــس در همین بــاره از وجود ۸.۵ 
میلیون کارتخوان در کشور خبر داده که 4۰ درصد 
معادل حدود سه میلیون و 4۰۰ هزار دستگاه از آنها 

دارای هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی نیســتند. 
پورابراهیمی در بیان ترفند جدید سوءاســتفاده 
از کارتخوان ها گفته اســت: اکنون در مناطق آزاد 
کارتخوان هایی دریافت شده که بتوانند تراکنش 
آن منطقه را انجام دهند اما عمال در خارج از مناطق 
آزاد نقل و انتقال وجوه را انجام داده و معافیت های 

موجــود را دور زده اند. خانی مدیــر کل مبارزه با 
پولشویی ســازمان مالیاتی در این باره مثالی زده 
و از فعالیت رســتورانی در شــمال تهــران با این 

کارتخوان ها خبر داده است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس می گویــد:  بانک مرکزی مکلــف بوده به 
کارتخوان ها شناســه یکتا بدهد تــا امکان رصد 
فعالیت فراهم شــود اما در مناطق آزاد کارتخوان 
دریافت شده که معافیت ها را دور می زنند. به گفته 
پورابراهیمی از حدود ۸.۵ میلیون کارت خوان در 

کشور، 4۰ درصد آنها هویت اقتصادی ندارند.
آلبرت بغزیان، کارشــناس اقتصادی در این رابطه 
توضیــح داد: در حال حاضر دســتگاه های کارت 
خوان در هر کجا و در دســت هر دســت فروشی 
دیده می شود و مشکل اینجاست که این دستگاه ها 
بدون هیچ نظارتی از سوی بانک ها به هر شخصی 
واگذار می شود. این کارشــناس اقتصادی گفت: 
بانک ها برای باال بردن آمــار بانکداری الکترونیک 
خود بدون هیچ محدودیتی این دســتگاه ها را در 
اختیار متقاضیان قرار می دهند و این موضوع باعث 
می شود در هر فروشگاهی چندین کارت خوان از 

بانک های متفاوت دیده شود.

ادعای نقش كارتخوان های بی هویت در نوسانات بازارها و باال بردن آمار بانکداری الکترونیکی

۳.۵ میلیون کارتخوان بی هویت در کشور

نظام مالی معیوب و تراکنش های بی هویت
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

دستگاه های پوز همانند دریافت کننده و پرداخت کننده عمل می کنند و فقط نقش باجه پولی را دارند بنابراین بانک مرکزی باید نرم افزاری در این دستگاه ها طراحی کند که بتوانند از صحت و سقم آن مطمئن شوند. 
هرچند تسریع در نقل و انتقاالت، افزایش شاخص های اقتصاد بانکی از قابلیت های این دستگاه هاست اما مسئوالن باید در جلوگیری از تخلفات آن جدی باشند. حجم باالی تراکنش های مالی بی هویت نشانه پولشویی 
و ساختار نظام مالی معیوب است. به عبارت بهتر حجم باالی تراکنش های مالی شرایط مناسبی برای فساد فراهم می کند و تعادل سیستم بانکی کشور را به هم می زند. در این رابطه نگرانی هایی وجود دارد وئ هشداری 
برای افزایش حجم تراکنش های مالی بی هویت است. یکی از محور های بحث شفافیت اطالعات اقتصادی در کشــور آن است که بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات، چون پولشویی در اقتصاد 
کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم. در این راستا اگر تعداد انواع بانک ها در کشور افزایش یابند بازار پولی رقابتی خواهد بود و این امر را می توان یک مزیت به حساب آورد همانطور که رقابت در سایر مشاغل نیز مفید 
خواهد بود. اما اگر هیچ نظارت و حسابرسی مالیاتی بر روی این کارتخوان ها وجود نداشته باشد می توان این موضوع را یک تهدید بزرگ درنظر گرفت. همانند چند سال گذشته که برخی کارتخوان ها را به خارج از کشور 

منتقل و برای خرید و فروش ارز از آن استفاده می کردند.
این در حالی است که بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک مانند فروشگاه ها،  سوپرمارکت ها و... حساب های خود را در یک بانک متمرکز نمی کنند. از همین رو اکنون حدود 4۰ بانک دولتی و نیمه دولتی و موسسات 
اعتباری در کشور وجود دارد که اگر از مجموع حدود 4 میلیون صنوف عرضه کاال و خدمات، به طور میانگین ۵ کارتخوان نیز داشته باشند مجموع کارتخوان های فعال به حدود 2۰ میلیون خواهد رسید. این عدد غیر 
طبیعی نیست ضمن اینکه برخی مشاغل خانگی نیز به طور غیر رسمی فعالیت دارند که اگر تعداد کارتخوان های این مشاغل را نیز به حساب آوریم، مجموع کارتخوان ها به رقمی بیش از 2۰ میلیون خواهد رسید. این 

موضوع را نه می توان یک تهدید و یا یک فرصت تلقی کرد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رییــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفــت: یک هزار و ۳۵ مــورد پرونده 
تخلف صنفی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
کاال درســطح عرضه، در مهر ماه امسال تشکیل شده 
است.عباس تابش گزارشی از اهم فعالیت ها و عملکرد 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
سازمانهای صمت اســتان ها در راستای اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال درسطح عرضه در مهر ماه امسال 
ارائه کرد و گفت: یک هــزار و ۳۵ مورد پرونده تخلف 
صنفی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است. 
معاون وزیر صمت افزود: در این بازه زمانی کارشناسان 
این سازمان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود 
در امر بازرسی، ضمن بازرسی از 41 هزار و ۶2 مورد از 
مراکز خرد و کالن درســطح عرضه، برای بیش از یک 
هزار واحد صنفی متخلف از این ناحیه تشکیل پرونده 
داده و جهت سیر مراحل قانونی، پرونده های متشکله در 

اختیار شعب تعزیرات حکومتی استان ها قرار گرفتند.
این مقام مســئول میانگین ارزش هر پرونده را ۵۸۹ 
میلیون ریال برآورد کرد و گفت: طرح مبارزه با کاالی 
قاچاق در سطح عرضه به وسیله بازرسان، هدفمند، 
مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اظهار داشــت: در این بازه زمانی مورد اشاره، استان 
تهران با بیش از ۷ هزار مورد بازرسی و استان سیستان 

و بلوچستان با ۳۵۵ مورد تشکیل پرونده و 1۸۶ میلیارد 
ریال ارزش کاالی قاچاق مکشوفه، باالترین عملکرد را 
در بین استان ها داشته اند. معاون وزیر صمت درباره 
آخرین آمار کاالهای قاچاق مکشوفه، خاطرنشان کرد: 
طی این مدت، بیشترین ارزش ریالی را به ترتیب مواد 
خوراکی و محصوالت صنایع غذایی با ۵.2۰۷ میلیارد 
ریال، کاالی قاچاق موضــوع تبصره )4( الحاقی ماده 
)1۸( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 4.1۷۰ میلیارد 
ریال و سوخت ها و روغن های معدنی با 2.1۰۵ میلیارد 
ریال به خود اختصاص داده اند این در حالیســت که 
لوازم یدکی با ۹.2۸ میلیارد ریال و غالت با 2۷ میلیارد 

ریال در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی همچنین به ثبت کلیه موجودی کاالها در سامانه 
جامع انبارها اشاره و اعالم کرد: همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی مکلّف و موظف به ثبت موجودی کاالی خود 
در این سامانه هستند، در غیر این صورت، در صورت 
هر گونه گزارش و یا بازرسی، به عنوان کاالی قاچاق 
و احتکار محسوب شــده و حسب قانون با متخلفین 
برخورد می شــود.معاون وزیر صنعت از تلفن 124 
این ســازمان نیز به عنوان مجموعه ای منسجم برای 
دریافت لحظــه ای و یکپارچه شــکایات، انتقادات و 
پیشنهادهای مردمی نام برد و از هموطنان خواست، 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف و یــا نگهداری و 
 جابجایی مشکوک کاال، مراتب را سریعاً به این شماره 

اطالع رسانی کنند.

تداوم توزیع روزانه مرغ با قیمت ستاد تنظیم بازار

معاون سازمان هواپیمایی كشوری خبر داد

درخواست برای حذف محدودیت ۶۰ درصدی در پروازها

معاون وزیر صمت اعالم كرد

تشکیل هزار پرونده تخلف صنفی در مهر ماه

تحلیل كارشناسی از كاهش تورم ملکی

بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است
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روی گشاده بورس به شركت های دانش بنيان
شرکت  های دانش بنیان، استارتاپ ها و صنایع نرم و خالق با ورود به بازار بورس توانمندی 

خود در خلق ارزش افزوده را به نمایش گذاشته اند.
ارزش و منزلت این شرکت ها، بیش  از هر مؤلفه دیگری متکی به دارایی هایی چون ایده 
و نوآوری است. موضوعی که شاید تا ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، برای بسیاری 
از نهادهای مالی و ســرمایه گذاری قابل درک و پذیرفتنی نبود اما نقش پررنگ همین 
دارایی های نامشهود در رشد شاخص های تولید ملی و صادرات غیرنفتی، نشان داد که 
زیست بوم دانش بنیان، با این دست دارایی های نوآورانه حرف های ارزشمند زیادی برای 

گفتن دارد.
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کسب وکارهای دانش بنیان به مثابه 
شالوده اصلی و صنایع نرم و خالق به عنوان مکمل زیست بوم نوآوری، زمینه ای فراهم 
کرد تا جایگاه و شأن این کسب وکارها و خالقانشــان که عمدتاً نیروی انسانی خالق،  
دانش آموخته و جوان کشور هستند به روشنی ترویج و در پیشرفت کشور تثبیت شود. 
بخش های گوناگونی از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد نوآوری در کنار تسهیالت 
قانونی حمایت از شرکت های دانش بنیان قرار گرفتند تا این روند با سرعت و کیفیت بهتری 
ادامه پیدا کند. همچنین نهادهای پولی و مالی به عنوان یک بخش مهم و اجتناب ناپذیر 
برای رشد این شرکت ها به میدان آمدند. نهادهای مالی و فعاالن سرمایه ای گوناگونی از 
جمله فرشتگان کسب و کار، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاران بخش 

خصوصی و دولتی، به یاری زیست بوم نوآوری آمدند.
رشد مالی و قابل توجه شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و صنایع خالق و فرهنگی 
توجه نهادهای سرمایه گذار دولتی و خصوصی را به سوی این حوزه جلب کرده بود. قطار 
اقتصاد دانش بنیان به حرکت درآمده و بر شتاب آن به سوی توسعه افزوده می شد بنابراین 

بخش های تازه ای سعی داشتند که با این مسیر همراه شوند.
بورس اوراق بهادار، یکی از بسترهای بزرگ مالی کشور است که در دو شکل بورس های 
کاالیی و بورس اوراق بهادار فعالیت می کند. در بورس کاال، کاال و در بورس اوراق بهادار، 
سهام و اوراق بدهی مورد معامله قرار می گیرد. در مقابل داد و ستد بورسی که در بازارهای 
ســازمان یافته رخ می دهد قرار دارد. یک بورس اوراق بهادار مزایایی همچون تسهیل 
نقدشوندگی، کاهش ریسک اعتباری در مورد نکول یکی از طرفین معامله، شفافیت و در 

دسترس بودن قیمت جاری بازار را دارد.
بورس های کاال، اوراق بهادار، انرژی و فرابورس از ظرفیت های بازار سرمایه کشور هستند 

و صنایع گوناگونی در بازار سرمایه حضور دارند.
صندوق های ســرمایه گذاری جســورانه و خصوصی نیز با هدف جمع آوری سرمایه از 
سرمایه گذاران و همچنین سرمایه گذاری در شــرکت های دانش بنیان توانمند شکل 

گرفته اند و به دنبال ایجاد بیشترین بازده اقتصادی در برابر پذیرش ریسک باال هستند.

نشان دانش بنيان بر تابلوهای بورسی
بیش از 40 شرکت دانش بنیان کشور در بورس پذیرش شده و 3 شرکت دیگر مراحل 
نهایی درج در تابلوی فرابورس را می گذرانند. با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تابلوی ویژه شرکت های دانش بنیان 
در فرا بورس طراحی و راه اندازی شــده و با حمایت این معاونت، در حال حاضر تعداد 
بسیاری پرونده شرکت های دانش بنیان آماده شده است تا پایان سال 99 زمینه برای 

ورود ۲0 شرکت دانش بنیان دیگر به تابلوی بورس محقق شود.
این شرکت ها از دانش بنیان های تولیدی تا استارتاپ ها را شامل می شوند وبه جمع شرکت 
های دانش بنیان حال حاضر بورس می پیوندند. در این روند جدید، استارتاپ های خدماتی 

و شرکت های دانش بنیان تولیدی وارد تابلو بورس می شوند.
در حال حاضر، بیش تر شــرکت های دانش بنیان فعال بازار بــورس، در زمینه فناوری 

اطالعات و حوزه دارو و مواد شیمیایی و تجهیزات حضور دارند.

فرزین:
ارزش واقعی يك استارتاپ مشخص نيست

نایب رئیس کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران گفت: قیمت گذاری بر اساس ارزش آتی انجام می شود و ارزش واقعی یک 

استارتاپ چندان مشخص نیست.
صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توئیتر با انتشار پیامی به 

نقل از نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان این نهاد، نوشت:
"فردیس فرزین: با ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپی به بورس ابهامی که در حوزه 

فضای نوآوری درباره نحوه قیمت گذاری وجود دارد، رفع خواهد شد.
در حال حاضر قیمت گذاری بر اســاس ارزش آتی انجام می شــود و ارزش واقعی یک 

استارتاپ چندان مشخص نیست. "

   دوردور شبانه الكچری ســواران با مجوز تاكسی 
اينترنتی

اگر این شب ها تاکسی اینترنتی گرفتید و خودرویی چند میلیاردی سفر 
را تایید کرد دنبال دوربین مخفی نگردید؛ دعا به جان کرونا کنید! از شنبه 
اول آذر یعنی دقیقا 4 روز پیش برای شــهر های قرمــز، محدودیت های 

سخت گیرانه ای اعمال شده است.
براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود خودرو های با پالک غیربومی 
به شهر های قرمز ممنوع است. همچنین در این مناطق، خودرو های شخصی 
)حتی با پالک بومی( از ساعت 9 شب تا 4 صبح حق تردد در سطح شهر را 
ندارند. اما این مصوبه اســتثنائاتی هم دارد، از جمله خودرو های شاغل در 
تاکسی های اینترنتی که می توانند آزادانه در شهر تردد و به مردم خدمت 

ارائه کنند.
سوال اینجاست که آیا همین اســتثنا می تواند راهی را برای تردد افرادی 
که اصرار دارند در ساعت های ممنوعه در سطح شهر تردد کنند باز کند؟ 
مشــاهدات میدانی این نکته را تایید می کند، اما مســئولین دو تاکسی 

اینترنتی مشهور این مسئله را به شدت تکذیب می کنند.
 مدیر یکی از این تاکســی های اینترنتی مشــهور می گوید: »خودرویی 
نمی تواند صوری ثبت نام کند مگر اینکه سفر انجام دهد در غیر اینصورت 

سیستم به صورت خودکار حساب کاربری او را مسدود می کند.«
سوال دیگری که مطرح می شود این اســت که ممکن است فردی که در 
تاکســی اینترنتی موردنظر به منظور دور زدن این محدودیت ها ثبت نام 
کرده با یکی از سرنشینان خودرو که حاال می تواند از دوستان یا بستگانش 
باشد تبانی کند و او در ساعت مورد نظر درخواست سفر دهد و این فرد نیز 

سفر را پذیرش کند.
هرچند مواردی دیده شــده که این اتفاق افتاده، اما مدیران دو تاکســی 

اینترنتی مشهور می گویند »غیر ممکن است!«
مدیران یکی از تاکسی های اینترنتی با اطمینان می گوید »مطمئن باشید 
الگوریتم پیچیده تر از این اســت افراد عادی بتوانند بــه راحتی آن را دور 

بزنند.«
او روش مورد اشاره در این گزارش را ابتدایی و یکبار مصرف دانست و تاکید 

کرد قطعا راننده بار دوم نمی تواند از این روش استفاده کند.
خالصه اینکه اگر آنچه مدیران تاکســی های اینترنتی می گویند قرین به 
صحت باشد الکچری سواران باید یا بی خیال دوردور های شبانه شوند یا به 
جمع رانندگان تاکسی های اینترنتی بپیوندند، پس اگر این شب ها تاکسی 

اینترنتی گرفتید و راننده با خودرو میلیاردی آمد، بدانید ماجرا چیست!

اخبار

کسب  و کارهای اینترنتی موظف به اعالم وضعیت تأمین کاال در سایت هستند
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب  و کار های اینترنتی دارای ای نماد را موظف کرد در زمان اعمال محدودیت های کرونا وضعیت تأمین کاال را در سایت های خود اعالم کنند.

قیمت اقالم خوراکی در حالی 
ماه هاســت رکورد گرانی را 
می زند کــه در وانفســای 
بحران کرونا مردم و به ویژه 
بیکارشدگان کرونا برای ادامه 
حیات مجبور به حذف بسیاری از اقالم از سفره معیشت 
خود هستند؛ به گونه ای که  مصرف گوشت قرمز حدود 
۷۲ درصد از خانواده های افراد بیکارشده، کاهش جدی 

پیدا کرده  است. 
 

گرانی زنجیره وار در بازار کاالهای اساسی
افزایش قیمت مرغ و ناهماهنگــی بین دولت و توزیع 
کنندگان این ماده غذایی پروتئینی، ســبب شــده 
فروشــندگان به دلیل آنچه ضرر مرغــدار عنوان می 
شود از عرضه گوشــت مرغ در بازار خودداری کنند. 
ماه گذشــته با کاهش جوجه ریزی ها از احتمال گران 
شدن گوشت مرغ سخن هایی شنیده بودیم اما مساله 
جدیدی کــه در بازار مرغ شــکل گرفتــه خودداری 

فروشندگان مرغ از عرضه این ماده پروتئینی است که 
علت آن را عدم همخوانی قیمت خرید و قیمت فروش 

عنوان می کنند.
این در حالی اســت که روغن همچنان در صدر اخبار 
گرانی و کمبود قرار دارد و در کنار آن مسئوالن به مردم 
گوشزد کرده اند که به دلیل گرانی انار، می توانند آن 

را نخورند!
هرچند بازار لبنیــات نیز تازه بر طبــل گرانی دوباره 
کوبیده اســت و گوجه و خیار نیز مــی رود تا به دلیل 

جهش قیمت، می رود تا نورچشمی شود!

حذف خوراکی ها از سفره بیکارشدگان
طبق نظرســنجی مؤسســه عالی پژوهــش تأمین 
اجتماعی، بیش از 93 درصد از بیکارشدگان کرونا ابراز 
داشته اند که در ایام بیکاری مجبور شده اند هزینه های 
زندگی خود و خانواده شان را کاهش دهند. بیش از ۷۶ 
درصد آنان مجبور به کاهش هزینه های مواد خوراکی 
خانواده شان در این دوره زمانی شده اند. مطابق نتایج 
این پژوهش، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از 
خانواده های افراد بیکارشده، به صورتی کاهش جدی 
پیدا کرده  اســت و حدود ۱۵ درصــد از خانواده های 

بیکارشــدگان، حتی پیش از دوره بیــکاری نیز توان 
خرید گوشــت قرمز به صورت ماهانه را نداشــته اند. 
حدود ۷۶ درصد از خانواده ها، دچار کاهشی محسوس 
در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده ها کاهش 
در مصــرف برنج، ۶۱ درصد خانواده هــا دچار کاهش 
مصرف در لبنیــات و حدود 4۲ درصــد خانواده های 

بیکارشــدگان، کاهش در مصرف تخم مرغ را در این 
دوره شــیوع ویروس کرونا تجربه کرده اند. حدود ۷0 
درصد از خانواده ها، کاهــش در مصرف ماهانه میوه را 

نیز گزارش کرده اند.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، علت این 

گرانی ها را بررسی می کند. 

»كسب و كار«  از كاهش اقالم خوراكی در سبد معيشت بيكارشدگان  گزارش می دهد

  تداوم سونامی گرانی خوراکی ها
ترافيك كاالهای مصرفی برای گرانی                                                            كاهش 36 درصدی مواد پروتئينی در سفره كارگران

كارگران: ماه هاست »گوشت« نمی خوريم!

مسیر مسدود ارزانی کاالها
احسان سلطانی، اقتصاددان

در سال جاری چند اتفاق افتاده که جاده اقتصاد را به ناکجاآباد می برد و شرایط را دشوار می کند. ۱. قیمت دالر در سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال گذشته در حدود ۲.۲ برابر شده است. این در حالی است که نرخ ارز در سال 
گذشته نیز تا 3 برابر شده بود. جهش ارز باعث شده است که همه کاالها گران شود. 

۲. وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، نرخ مواد اولیه داخلی مثل محصوالت پتروشیمی و شیمیایی، فوالد، مس، فلزات، پالستیک و... باال می رود. بنابراین قیمت تمام شده محصوالتی که از این مواد در ترکیب آنها استفاده می شود، بیش 
از دو برابر شده است. مساله اصلی این است که اگر دولت واقعا حسن نیتی داشت، باید قیمت این مواد اولیه را کنترل می کرد چون اکثر این شرکت ها خصولتی اند و دولت مدیر آنها را تعیین می کند. 

3. برخالف آنچه آقایان ادعا می کردند که ارز 4۲00 تومانی تاثیری بر بازار ندارد، تخصیص این ارز بسیار مهم بود زیرا ارز 4۲00 تومانی را برای روغن و شکر و نهاده های دامی قطع کردند و در حال حاضر تاثیر آن را در مرغ کیلویی 
3۷ هزار تومان می بینیم. همچنین قطع ارز دولتی باعث گران شدن قیمت برخی داروها، کمبود آن و بسیاری از مشکالتی شد که روز به روز شاهد افزایش آن هستیم. 

4. به علت اینکه مردم قدرت خرید ندارند، درآمد کسب و کارها و تولیدکنندگان و زنجیره های اقتصادی بخش خصوصی و فروش اصناف در برخی بخش ها مانند پوشاک، لوازم خانگی و... به شدت پایین آمده است. بخش عمده ای 
از اصناف، اداره ها، هتل ها و بخش های اقتصادی کشور در حال حاضر تعطیل اند یا نیمه تعطیل اند. دستمزدها هم باال نرفته و حدود ۱.۵ میلیون نفر هم بیکار شده اند. بنابراین به خاطر گرانی و کرونا اصوال مصرف مردم کم شده 
است. نتیجه این است که با یک رکود تورمی بسیار شدید و روند صعودی شاخص فالکت روبه روییم. نرخ بیکاری واقعی باالی ۲۵ درصد و تورم ما باالتر از ۵0 درصد است؛ یعنی با نرخ فالکت باالی ۷0 درصدی روبه روییم و به سمت 

دروازه های فالکت پیش می رویم و سایه رکود بر سر اقتصاد ما سنگینی می کند و باعث و بانی همه این مشکالت، افزایش قیمت دالر است که دولت و بانک مرکزی به شدت از آن حمایت می کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

  شهریور ماه ســال جاری رئیس کل دادگســتری تهران در 
بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی استان در راستای حمایت 
قضایی از کسب کارهای فضای مجازی، خواستار تشکیل شعب 
تخصصی برای رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی فعاالن 
این حوزه شد. در همان بخش نامه محمدجواد حشمتی تاکید 
کرده بود که برای تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به 
پرونده کسب وکارهای مجازی باید قضات آموزش های الزم 
در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی )جرائم 
رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها( را دیده باشند. در 
همین زمینه نیز وی، جواد جاویدنیا، معاون قضایی دادگستری 
کل استان تهران در پیگیری امور مجازی را مامور کرد تا در 
یک برنامه سه ماه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص 
ارزیابی و برای آنان کالس های آموزشــی الزم برگزار شود. 
براساس این بخش نامه قرار بود ضمن تشکیل شعب تخصصی 
در زیرمجموعه حوزه های قضایی، مشخصات قاضی و همکاران 
اداری این شعبه های قضایی ظرف ۱0 روز به معاونت پیگیری 
امور ویژه فضای مجازی دادگستری کل استان اعالم شود. حال 
اما جواد جاویدنیا معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در 
پیگیری امور مجازی می گوید که هنوز لیست کامل این شعب و 

قضات به این معاونت اعالم نشده است.
او با اشــاره به دلیل مختلف در مورد این تاخیر در اعالم نام 
شعب و قضات می گوید: »در بخشنامه اعالم شده بود که ظرف 
۱0 روز اسامی شعب اعالم تا بتوانیم ظرف 3 ماه برنامه ریزی 
آموزش آن را انجام دهیم. متاسفانه بخش اصلی کار که معرفی 
شــعب و قضات بود هنوز کامال انجام نشده است. علتش هم 

کثرت کار دستگاه ها و مجتمع های قضایی است. چون این 
شعب را باید این مجمتع ها معرفی کنند.« او ادامه می دهد: 
»البته دالیل دیگری هم  در مورد تاخیر در معرفی نام شعب و 
قضات وجود دارد،  از جمله اینکه شاید افرادی در مجتمع های 
قضایی از نظر اینکه آشــنایی یا تمایل به کار در حوزه فضای 
مجازی داشته باشند، اندک هستند. از طرف دیگر االن فصل 
تغییرات شغلی در استان است. در بخشنامه پیش بینی شده 
بود که تا حد امکان قضات در شعبه ها ثباتی داشته باشند و از 
جابه جایی آنها در شعب خودداری شود. نمی شود ما افرادی را 
آموزش بدهیم و بعد این افراد به شعبه دیگری منتقل شوند.«

وقتی می گوییم شعب تخصصی به این معنی نیست که قرار 
است شعب جدید راه اندازی شود یا شعبه قضایی جدید اضافه 
شود؛ بلکه در هر دادگاه و دادسرا و شورای حل اختالف  یک 

شعبه به رسیدگی تخصصی اختصاص داده می شود
براساس اظهارات جاویدنیا یکی از مشکالتی که در دادسرای 
جرائم رایانه ای وجود دارد، تغییرات مکرر افراد به لحاظ ارتقای 
شغلی قضات است. جاویدنیا اعالم می کند که در این زمینه 
پیشنهادهایی برای حل این مشکل داشته اند که هنوز اجرایی 
نشده است. او در ادامه این مورد می گوید: »یکی از پیشنهادها 
این بود که سازوکاری فراهم شود که ارتقاء سمت در شعب 
تخصصی بدون جابه جایی قضات ممکن باشد. یعنی اگر فرد 
دادیار است و قرار است بازپرس شــود، این ارتقای شغلی در 
همان شعبه ای که در آن مشغول به کار است اتفاق بیفتد. از 
سوی دیگر ضرورت دارد مشوق هایی برای افراد در گروه های 
شغلی و پایه  های شغلی در نظر گرفته شود، تا افراد انگیزه کار 

تخصصی شعبه های فضای مجازی را داشته باشند.«
جاوید نیا به این سوال که پیش بینی او برای راه اندازی شعب 
تخصصی بررسی پرونده کسب وکارهای مجازی چه زمانی 
خواهد بود این گونه پاسخ می دهد:  »در حال پیگیری هستیم 
که در هر حوزه قضایی و هر مجتمع حداقل یک شعبه تخصصی 
معرفی شــود و با نهایی شدن فهرســت این شعب و قضات 
بستر آموزش آنالین و محتوای آموزشی که همین حاال هم 
آماده اســت در اختیار آنها قرار بگیرد.« براساس اظهارات او 
در حال حاضر نزدیک به ۲0 واحد قضایی در ســطح استان 
شعب خود را به این معاونت معرفی کرده اند که آموزش آنها در 
کمترین زمان ممکن آغاز خواهد شد. جاویدنیا امیدوار است 
با این روند تا چند هفته دیگر و تا قبل از پایان آذر ماه آموزش 

آنالین قضات شروع شود.

دادگستری پیگیر مشکالت استارت آ پ ها
آنطور که از توضیحات جاویدنیا اسنتباط می شود با توجه به 
طی شدن فرایند های طوالنی در دستگاه قضایی نباید خیلی 
خوشبین به راه اندازی شعب تخصصی در حوزه کسب وکارهای 
مجازی تا پایان سال بود. در حال حاضر صدها پرونده شکایت 
از کســب وکارهای فضای مجازی در دستگاه قضایی مطرح 
شده که یا هنوز نتیجه بررســی آنها اعالم نشده یا آن دسته 
هم که اعالم شده با حکم هایی روبه رو بوده که نگرانی و انتقاد 
اکوسیستم استارت آپی را به دنبال داشته است. نمونه بارز این 
ماجرا هم در پرونده اخیر مربوط بــه آپارات و در نظر گرفتن 
حکم ۱0 سال زندان برای مدیرعامل آن در دادگاه بدوی است. 

به باور فعاالن استارت آپی تا زمانی که یک نهاد قضایی و حقوقی 
تخصصی به پرونده شکایت اســتارت آپ ها رسیدگی نکند، 
نمی توان امیدوار به رشد فعالیت این کسب وکارها و گسترش 

کارآفرینی در کشور بود.
با این حال جاویدنیا تاکید می کند که فعال نبودن این شعب به 
این معنی نیست که پرونده های فعلی کسب وکارهای مجازی 
رها شده یا امکان رسیدگی درســت و منطقی به مشکالت 
آنها وجود ندارد. آنطور که او توضیح می دهد طبق همکاری 
خوبی که بین رئیس دادگستری تهران و ریاست قوه قضائیه 
صورت گرفته است معاونت امور مجازی دادگستری تهران 
پیگیر پرونده های قضایی کسب وکارهای مجاز است. او در این 
مورد می گوید: »ذکر این نکته الزم است که وقتی می گوییم 
شعب تخصصی به این معنی نیست که قرار است شعب جدید 
راه اندازی شود یا شعبه قضایی جدید اضافه شود؛ بلکه در هر 
دادگاه و دادسرا و شورای حل اختالف  یک شعبه به رسیدگی 

تخصصی اختصاص داده می شود.«
او ادامه می دهد: »البته تا زمان تعیین رســمی این شعب و 
آموزش های الزم، در حال حاضر سعی داریم جای خالی دفتر 
حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که قرار بوده در سطح 
قوه قضائیه راه اندازی شود، را پر کنیم.« به گفته او تالش شده تا  
مشکالت قضایی کسب وکارهای مجازی با توجه ویژه ریاست 
قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران و همکاری 
و تعامل باالی روسای مجتمع های قضایی استان و همکاران 
قضایی یا معاونت پیگیری أمور فضای مجازی دادگســتری 

استان پیگیری شود.

۲ هزار و ۸۵0 کســب و کار اینترنتی متخلف در ۶ ماهه اول 
سال جاری از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شناسایی 
شــده اند و نماد اعتماد هزار و ۲۶۶ کسب و کار اینترنتی لغو 

شده است.
سارا جامی، مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی با اعالم این خبر گفت:  »هم اکنون اطالعات بیش 
از ۱00 هزار کســب وکار اینترنتی روی سامانه نماد اعتماد 
الکترونیکی وجود دارد و رصد پایشگر هوشمند روی این پایگاه 

داده صورت گرفته است.«
او با اشاره به اینکه در شــرایط فعلی پایش فقط روی پایگاه 
داده ای نماد اعتماد صورت گرفته است افزود: »مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی در نظر دارد به زودی امکان پایش تمامی 
دامنه های کســب وکار در فضای مجازی را از طریق سامانه 
پایشگر هوشمند ایجاد کند.« طبق گفته او این پایش از طریق 
هشت سناریوی تعریف شده از ســوی مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی روی 3۲۵ هزار کسب و کار صورت گرفته است.

اســفند ماه سال گذشــته مدیر سامانه پایشــگر هوشمند 
اعالم کرد که این ســامانه در این بررســی های خود ۲ هزار 
کســب وکاری که فعالیت آنها به دلیل ارائــه کاال و خدمات 
ممنوعه، جعل لگوی نماد اعتماد الکترونیکی یا درگاه های 
پرداخت بدون مجوز فعالیت مشکوک بود، شناسایی شدند و 

تذکرهای الزم به آنها داده شده است.
برای اولین بار شهریور ماه سال 9۸ سه  هزار و ۵00 وب سایت 
دارای نماد اعتماد توسط ســامانه پایشگر هوشمند نظارت 
سیستمی بر کسب وکارهای اینترنتی مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفت که در نهایت نیز ۵۸0 تخلف در فضای مجازی کشف 
شد. در آن زمان سناریوهای مطرح شده برای بررسی تخلف در 
فضای مجازی به سه سناریو محدود بود. حال به نظر می رسد با 
تغییراتی که روی این سامانه صورت گرفته است امکان پایش 

دقیق تری روی کسب و کارها فراهم شده است.
طبق اعالم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تخلف هایی مانند 
ارائه کاال و خدمات ممنوعه، فعال بودن درگاه پرداخت کسب 

و کارهای فقد نماد اعتماد الکترونیکی یا نمادهای تعلیق شده، 
جعل نماد اعتماد الکترونیکی، عدم بارگزاری وب سایت کسب 
وکارها، انتقال وب سایت  کسب  وکارهای بدون نماد اعتماد 
الکترونیکی روی وب  سایت کسب  وکارهای نماددار، فیشینگ 
در کســب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی، تطابق 
نداشتن کاال و خدمات ارائه شــده با اظهار طبقه بندی مورد 
نظر کسب وکار و همچنین تطابق نداشتن شخصیت حقیقی 
یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه شده در وب سایت کسب 
و کار از جمله مواردی است که از سوی سامانه پایشگر هوشمند 
مورد بررسی قرار گرفته است.طبق گفته جامی، پرونده کسب 
وکارهایی که اقدام به جعل نماد اعتماد الکترونیکی کرده بودند، 
در صورتی که طبق اعالم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
نماد اعتماد را از روی سایتشان حذف نکرده باشند با همکاری 

پلیس فتا پرونده اشان به قوه قضائیه اراسال می شود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فروردین ماه 99 اعالم کرد 
که ۱9۱ وب سایت را با لوگوی نماد مجعول از طریق پایشگر 

سیستمی هوشــمند و گزارش های مردمی و دستگاه های 
نظارتی شناسایی کرده و اخطارهای الزم به این سایت ها ابالغ و 
مهلت های زمانی مشخصی جهت رفع مشکل به آنها داده شده  
است. در نهایت از این تعداد ۲9 سایت اقدام به حذف لوگوی 
جعل شده نکردند که آنها نیز پس از طی مراحل قانونی فیلتر 
شدند.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، علی رهبری، 
نیز چندی پیش در مورد نحوه برخورد با سایت هایی که نماد 
اعتماد را جعل می کنند گفته بود: »در مرحله اول کسب وکارها 
اخطار دریافت می کنند و در صورتی که به این اخطار توجه 
نکنند، از طریق دستگاه های نظارتی و قضایی با آنها برخورد 

خواهد شد.«
طبق گفته مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، با تغییراتی که روی سامانه پایش هوشمند صورت 
گرفته عالوه بر اینکه امکان شناســایی بیشــتر تخلفه های 
مختلف فراهم شده است بلکه میزان خطا در این سمانه نیز به 

طور چشم گیری کاهش یافته است.

سرمقاله

معاون قضايی دادگستری كل استان تهران در پيگيری امور مجازی:

ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب وکارهای مجازی در حال پیگیری است

طی 6 ماهه اول سال 99

۲۸۵۰ کسب و کار اینترنتی متخلف شناسایی شدند
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