
هند با فیلتر ۴۳ اپلیکیشن چینی از جمله خدمات 
خرید گروه علی بابا، شمار اپلیکیشن های چینی 
مسدود شده در این کشور را به بیش از ۲۰۰ مورد 

رساند.
به گــزارش ایســنا، در جدیدترین مــوج فیلتر 
اپلیکیشن های چینی توسط هند، اپلیکیشن علی 
اکسپرس که یکی از بزرگترین فروشگاهها برای 
خریداران خارجی است و تائوبائو که بازار مبتنی 
بر ویدیوست، مسدود شدند. هند همچنین بیش 
از دهها پلتفرم دوست یابی و بازی را مسدود کرد. 
پیش از این اپلیکیشن پیام رسان وی چت متعلق 
به شرکت تنسنت هولدینگز و سرویس ویدیویی 

تیک تاک شــرکت بایت دنس فیلتر شده بودند. 
دولت هند اعالم کرد ایــن ممنوعیتها در جهت 
منافع امنیت ملی است اما طوالنی شدن لیست 
سیاه هند نشان می دهد که این کشور در تالش 
برای کاهش وابستگی به محصوالت همسایه خود 
و ممانعت از گسترش نفوذ بزرگترین شرکتهای 
چینی در هند است. تنشها میان دو اقتصاد بزرگ 
آسیایی از زمان کشته شــدن ۲۰ سرباز هندی 
و شــماری از نظامیان چینی در درگیریهای مرز 

هیمالیا در اوایل امسال اوج گرفته است.
ســران صنعت فناوری هند از دولت این کشور 
خواسته اند برای حفظ منافع شرکتهای داخلی در 

برابر رقیبان خارجی اقدامات بیشتری انجام دهد 
در غیر این صورت فضــای اینترنت را به غولهای 
چینی و آمریکایی خواهند باخت. اکثر شرکتهای 
فناوری چینی هنوز درآمــد قابل توجهی از هند 
نداشته اند اما اقدامات دولت هند دسترسی آنها 
به یکی از اقتصادهای برخوردار از رشد پرشتاب 

در جهان را قطع خواهد کرد.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، هنــد همچنین 
اپلیکیشن شرکت شیائومی که برند شماره یک بازار 
 Mi library تلفن همراه هند است و به اپلیکیشن
برای افزایش تقاضا برای تلفنهای هوشــمند خود 

متکی است را مسدود کرده است.

شماری از ایالتهای آمریکا قصد دارند تا دسامبر 
شــکایت ضدانحصارطلبی علیه گــوگل تنظیم 

کنند.
به گزارش ایسنا، این اقدام حقوقی دومین شکایت 
پس از شکایت ضدانحصارطلبی که از سوی وزارت 
دادگستری آمریکا علیه شرکت گوگل در اکتبر 

تنظیم شد، خواهد بود.
این گروه شامل کلرادو، آیوا، نبراسکا، نیویورک، 
کارولینای شمالی، تنسی و یوتاه است و از آن به 
عنوان گروه کلرادو/نبراسکا یاد می شود اما اعالم 
کرده که قصد دارد شــکایتش را با پرونده دولت 

فدرال یکی کند.

گوگل که زیرمجموعه شــرکت آلفابت است، در 
واکنش به شکایت دولت آمریکا  و سایر تحقیقات، 
منکر ارتکاب تخلف شده و اعالم کرده که موقعیت 
برتر و نفوذ موتور جست و جو و سایر محصوالتش 
به دلیل این اســت که مصرف کننــدگان آنها را 

ترجیح می دهند.
کسب و کار جســت و جوی گوگل، عمده درآمد 
این شــرکت را تولید می کند و هزینه های مالی 
توسعه در بخش ایمیل، ویدیوی آنالین، نرم افزار 
تلفن هوشمند، نقشه ها، رایانش ابری، خودروهای 
خودران و تبلیغات را تامین کرده اســت. موتور 
جســت و جوی گوگل روی سرنوشــت هزاران 

کسب و کار آنالین تاثیر می گذارد که برای قرار 
گرفتن در معرض دید مخاطبان، به گوگل وابسته 
هستند. منابع آگاه اظهار کردند گه گروه کلرادور/
نبراســکا قصد دارند شــکایت خود را در اواسط 

دسامبر اعالم کند.
تگزاس هم در راس گروهی از دادســتانهای کل 
۵۰ ایالت و ســرزمین آمریکا تحقیقات از گوگل 
را در سپتامبر ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد. با گذشت 
یک ســال تگزاس گروهی را هدایت می کند که 
روی فناوری تبلیغات آنالین متمرکز شده اند در 
حالی که تحقیقات گروه کلرادور/نبراسکا بسیار 

گسترده تر است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر 
لزوم توجه والدین به ســالمت فرزندان خود به 
جای توجه به تاریخ تولد ُرنــد اظهار کرد: امکان 
صدور شناسنامه متولدین ۱۵روز اول آذر به تاریخ 

ُرند وجود دارد.
سیف اهلل ابوترابی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح 
ثبت تاریخ تولد در روز ۹۹.۹.۹ گفت: ســازمان 
ثبت احوال کشــور محدودیتی بــرای ثبت این 
وقایع نــدارد، لذا اگر فــردی در تاریخ پنجم و یا 
ششــم آذر به دنیا بیاید می تواند به سازمان ثبت 
احوال کشور مراجعه کند و در نهم آذر ماه با تاریخ 

صدور ۹۹.۹.۹ شناسنامه دریافت کند. وی افزود: 
خواهش ما این اســت که همانطور که معاونت 
درمان وزارت بهداشت نیز تاکید می کند، سالمت 
فرزندان مهمتر از تولد ُرند ۹۹.۹.۹ است چرا که 
ممکن است خدایی ناکرده این کار موجب آسیب 

دیدگی نوزاد شود.
وی ادامه داد: همانند ســال های گذشــته که 
بحث تاریخ های ُرنــد ۹۸.۸.۸، ۹۷.۷.۷و ۹۶.۶.۶ 
مطرح بوده بررسی های که داشتیم تفاوت خیلی 
زیادی میان آمارهای روز ماقبل و مابعد مشاهده 
نمی شــود، لذا از همه هموطنان تقاضا می کنیم 

که به ســالمت فرزندان خود بیندیشــدند. وی 
تاکید کرد: شاید فردی تمایل داشته باشد تاریخ 
صدور شناسنامه فرزندش ۹۹.۹.۹ باشد.بنابراین 
ثبت احوال محدودیتی برای ثبت والدت با تاریخ 
۹۹.۹.۹ با گواهی اخذ شده از بیمارستان ندارد. 
اما والدین توجه داشته باشند اگر فرزندشان دوم 
یا ســوم آذر ماه و یا تا ۱۵ روز اول ماه متولد شود 
طبق  قانون در این ۱۵ روز که به وی اجازه داده 
شده شده تا برای صدور شناسنامه اقدام کنند می 
توانند برای صدور شناسنامه فرزند خود در تاریخ 

۹۹.۹.۹ اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور در دستوری به وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرد که کارمندان مشمول 
انتقال از پایتخت به شهرســتان، می توانند وام 
مسکن تا سقف اعالم شــده در تهران را دریافت 

کنند.
اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور 
دوم آذر ماه مصوبه ۲۸ آبان ماِه هیئت دولت در 
خصوص آئین نامه وظایف دستگاه های اجرایی 
در قبال متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان 
را به دســتگاه های مربوطه از جمله وزارت راه و 
شهرسازی ابالغ کرد که بر اســاس آن، شرایط 

مذکور در آئین نامه، عالوه بر انتقــال از تهران، 
به هفت کالنشهر تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، 
کرج، اهواز و قم تعمیم داده شــده است؛ ضمن 
اینکه شهرهای تا حاشیه ۵۰ کیلومتری اطراف 
تهران - از جمله شهرهای جدید - مشمول این 

آئین نامه نخواهد بود.
بر اســاس ماده ۴ ایــن آئین نامــه، وزارت راه و 
شهرسازی مکلف است متقاضیان انتقال از تهران 
به شهرســتان را در اولویت طرح های مســکنی 
دولتی یا »طرح های واگذاری مسکن با حمایت 

وزارت راه و شهرسازی« قرار دهد.

خاطرنشان می شــود، در حال حاضر تنها طرح 
مســکنی دولتی در حال اجرا، طــرح اقدام ملی 
مسکن است. همچنین در آئین نامه مذکور آمده: 
تسهیالت ودیعه مسکن، جعاله تعمیرات مسکن و 
خرید مسکن به این افراد، تا سقف مذکور در قانون 

پرداخت خواهد شد.
گفتنی اســت در حال حاضر ســقف تسهیالت 
مسکن در تهران شامل ودیعه مسکن ۵۰ میلیون 
تومان، جعاله ۴۰ میلیون تومان و خرید مسکن 
۱۰۰ )بــرای متقاضیــان فــردی و ۲۰۰ برای 

متقاضیان زوجین( در نظر گرفته است.

انجمن بین المللــی حمل و نقــل هوایی )یاتا( هشــدار داد 
ایرالین ها امسال و سال آینده در نتیجه شیوع پاندمی ویروس 
کرونا و تعطیلیهای گسترده، در مجموع ۱۵۷ میلیارد دالر ضرر 

خواهند کرد.
به گزارش ایســنا، یاتا که در ژوئن ضــرر ۱۰۰ میلیارد دالری 
ایرالین ها در مدت دو سال را پیش بینی کرده بود، اکنون ضرر 
۱۱۸.۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ و ضرر ۳۸.۷ میلیارد دالر 

در سال ۲۰۲۱ را برآورد کرده است.
این دورنمای تیره منعکس کننده چالشهای پیش روی صنعت 
هواپیمایی با وجود انتشــار اخبار مثبت از ساخت واکسنهای 

کووید ۱۹ اســت که تا اواســط ســال آینده به طور انبوه در  
دسترس عمومی قرار نخواهند گرفت.

الکساندر دو ژونیاک، مدیرکل یاتا به رویترز گفت: تاثیر مثبت 
واکسن کووید ۱۹ روی اقتصاد و ترافیک هوایی تا پیش از نیمه 

سال ۲۰۲۱ اتفاق نخواهد افتاد.
طبق پیش بینی یاتا، انتظار می رود شمار مسافران هوایی از ۴.۵ 
میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ به ۱.۸ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۰ 
کاهش پیدا کند. درآمد مســافری برای سال ۲۰۲۰ هم پیش 
بینی می شــود ۶۹ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۹۱ میلیارد 

دالر بالغ شود.

برایان پیرس، اقتصاددان ارشد یاتا در این باره اظهار کرد: این 
بزرگترین شوکی اســت که صنعت هواپیمایی از زمان جنگ 

جهانی دوم تاکنون تجربه کرده است.
در این پیش بینیها فرض بر این قرار گرفته که مرزها تا اواسط 
سال ۲۰۲۱ با تست کووید ۱۹ و استفاده از واکسن بازگشایی 

خواهند شد.
یاتا درخواست خود از دولتها برای جایگزین کردن برنامه های 
وسیع تســت کرونا به جای قرنطینه را تکرار کرد. دوژونیاک 
با اشاره به ابتکارهایی که در فرانســه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، 
آمریکا و سنگاپور در جریان است، گفت: ما شاهد آن هستیم 

که دولتها به تدریج به حرف ما گوش می کنند. اگرچه برخی 
از دولتها و ایرالینهــا مانند کانتاس اســترالیا اعالم کرده اند 
که مسافران برای پروازهای مســافت دور باید گواهی واکسن 
داشته باشند اما این رویکرد بعید است همه جا موثر واقع شود 
 و مانع از سفرهای هوایی توســط افرادی می شوند که واکسن 

نمی زنند.
یاتا اعالم کرد بار هوایی تنها نقطه امید صنعت هواپیمایی بوده 
و کاهش پروازهای مسافری، قیمت حمل هوایی بار را افزایش 
داده است. با وجود کاهش حجم بار هوایی به ۵۴.۲ میلیون تن، 
درآمد جهانی آن امسال با ۱۵ درصد افزایش، به ۱۱۷.۷ میلیارد 

دالر می رسد. این گروه هشــدار داد حدود ۱۷۳ میلیارد دالر 
کمک دولتی، دریافت کنندگان آنها را زیر بار بدهی سنگینی 
قرار داده که ممکن است روی سرمایه گذاریهای آتی و احتماال 
ورشکستگیهای بیشتر تاثیر بگذارد. ایرالین نروژ جدیدترین 
قربانی صنعت هواپیمایی است که ۱۸ نوامبر خواستار حمایت 

برای ورشکستگی در ایرلند شد.
بر اساس گزارش رویترز، پیرس اظهار کرد یک ایرالین معمولی 
اکنون نقدینگــی کافی برای دوام آوردن به مدت هشــت ماه 
 و نیم دارد در حالی که برخی تا چند هفته بیشــتر نقدینگی 

ندارند.

با نزدیک شدن به زمان نشســت وزیران اوپک پالس، ابهامات 
پیرامون تصمیم این گروه درباره سیاســت تولید و همچنین 

آینده این تشکیالت افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایســنا، تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس 
همزمان با آماده شــدن وزیران نفت گــروه اوپک پالس برای 
برگزاری نشست آتی و تعیین سیاست تولید سال ۲۰۲۱، آینده 

این گروه را زیر سوال بردند.
گروه اوپک پالس شــماری از بزرگترین تولیدکنندگان نفت 

جهان را دربرمی گیرد و قرار است از دوشنبه هفته جاری بحث 
درباره فاز بعدی سیاست تولید نفت را آغاز کند.

در این کنفرانس مجــازی تولیدکنندگان اوپک و شــرکای 
غیراوپک آنها درباره تمدید محدودیت عرضه در ســال آینده 
به منظور تقویت قیمتها و جلوگیری از اشباع عرضه با توجه به 
ضعیف شدن روند احیای تقاضا برای نفت مذاکره خواهند کرد.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشــتی نوشتند: با نزدیک 
شدن به یک نشست دیگر وزیران اوپک پالس، ابهامات پیرامون 

تصمیم این گروه دوباره افزایش پیدا کرده است. فراتر از نتیجه 
این نشســت، نگرانیهای جدیدی درباره آینده این تشکیالت 
وجود دارد. روســیه و چند تولیدکننده دیگر غیرعضو اوپک با 
اوپک که ۱۳ عضو دارد در سالهای اخیر با هدف تقویت قیمتهای 
نفت همکاری کرده اند. این گروه همچنان نفوذ قابل مالحظه 
ای روی بازارهای جهانی انرژی دارد اما دیگر از قدرتی که سابق 
بر این شناخته می شد برخوردار نیست. اعضای اوپک پالس در 
آوریل پس از روزها مذاکره با یک توافق کاهش تولید تاریخی 

موافقت کردند. این تولیدکنندگان کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز را از اول مه به اجرا گذاشتند اما محدودیت عرضه 
خود را در اوت به ۷.۷ میلیون بشــکه در روز تسهیل کردند و 
قرار بود از ابتدای سال آینده محدودیت عرضه خود را به میزان 
بیشتری تسهیل کنند. اما موسسه انرژی اینتلیجنس اوایل ماه 
جاری با اشــاره به اظهارات مقامات اماراتی آگاه، گزارش داد 
امارات متحده عربی محرمانه در حال بررسی گزینه خروج از 
اوپک است. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی از 

آن زمان در بیانیه ای اعالم کرده که این کشور عضو متعهد اوپک 
پالس است. اما این گمانه زنیها به دلیل جایگاهی که امارات در 
اوپک دارد، مایه شگفتی برخی از ناظران شد. این کشور سومین 
تولیدکننده بزرگ عضو اوپک و متحد نزدیک عربستان سعودی 
در منطقه خلیج فارس است. عالوه بر جنگ قیمت عربستان 
سعودی و روسیه و خروج از قطر از عضویت اوپک، اوپک پالس 
امسال با فروپاشی کم سابقه قیمتهای نفت و شوک بی سابقه 

تقاضا برای سوخت روبرو شد.

آماده سازی دومین شکایت ایالت های آمریکا علیه گوگلاپلیکیشن های علی بابا در هند فیلتر شد

سقف وام مسکن کارمندان متقاضی انتقال به شهرستان، معادل تهران شدامکان صدورشناسنامه متولدین ۱۵ روزاول آذر به تاریخ ۹۹.۹.۹

ایرالین ها ۱۵۷ میلیارد دالر ضرر می کنند

آینده اوپک پالس دوباره زیرسوال رفت
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نمکی خبر داد

سرمقاله

يادداشت

پایان دومينوی ریزش 
قيمت خودرو 

خسارت محدودیت ها 
بر دوش اصناف

در شــرایط تعطیلی بازار 
خــودرو، عمــال خرید و 
فروشــی اتفاق نمی افتد 
لذا قیمت هــای اعالمی 
اتحادیه، گمانه زنی است تا قیمت واقعی؛ ولی 
واقعیت این اســت که تخلیه حبــاب خودرو 
زودتر از دالر آغاز شــد زیــرا دالر یک موضوع 
 جانبی داشت که مانع از ریزش نرخ آن شد و در 

خودرو آن مانع نبود...

 فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو

 جالل الدین محمدشکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران
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تقابل  بانک ها  با  اصناف 
در  روزهای کرونایی

ایرادات  شیوه نامه  جدید 
ساماندهی  بازار  فوالد

کاهش قيمت مسکن به شهرهای بزرگ می رسد؟

تعمیق  رکود  بازار مسکن
صفحه3

صفحه۴

خواب زمستانی  زود هنگام  بازار خودرو
نماینده   مجلس :  صنعت   خودروسازی   باید   از   رانت   دولتی   خارج   شود

قیمت گذاری   دستوری   باعث   افزایش   تقاضا   و   اجرای   طرحی   ناکارآمد     به   نام   قرعه کشی   می شود

در حالی محدودیت های کرونایی به مدت دو هفته 
در ایران بخصوص شهرهای بزرگ و وضعیت قرمز 
اجرایی شده اســت که تمام بانک ها، مراکز مالی، 
مالیاتی و بیمه به کا رخود ادامه می دهند و همین 
امر موجب شده تا مشکالت بسیاری عالوه بر متوقف 
شدن درآمدهای بسیاری از واحدهای صنفی، بروز 
کند. چک هایی که واحدهای صنفی بدون آگاهی 
از تعطیلی های پیش رو کشیده اند، مالیات هایی 
که سررسید آنها فرا رسیده و هزاران مشکل دیگر از 
قبیل پرداخت قبض آب، برق، گاز و تلفن مزید برعلت 
شده اند تا روزگار سختی در انتظار اصناف و کسب و 
کارهای تعطیل شده باشد.  متاسفانه با وجودی که 
دولت مقرر کرده است تا مالیات ها برای دو هفته به 

تعویق بیفتد اما گویا گوش...

اگرچه هدف دولت از تدوین شیوه نامه ساماندهی 
زنجیره فوالد اصالح ایرادات و حذف رانت بوده اما در 
این شیوه نامه، با قیمت گذاری دستوری، کارکرد بازار 
سرمایه را زیر سوال برده است.طی ماه های گذشته 
قیمت فوالد انتقادات و حواشی زیادی را ایجاد کرد 
به طوری که صنایع مصرف کننــده فوالد با انتقاد 
از قیمت باالی محصوالت فــوالدی در بورس کاال 
که بعضاً باالتر از نرخ های جهانی هم بود، خواستار 
نظارت و دخالت دولت در زنجیره فوالد شــدند. به 
اعتقاد آنها، کارخانجات فوالد مواد اولیه خود از قبیل 
سنگ آهن را ۵۰ درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن 
داخلی خریداری می کنند اما محصول تولیدی خود 
را باالتر از قیمت جهانی در بورس کاال به کارخانجات 

داخلی می فروشند.



اقتصاد2
ایران وجهان

با حکم حجت اله صیدی
حمیده سپاســی، مدیــر امور 
حقوقی و وصول مطالبات بانک 

صادرات ایران شد
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانــک صادرات ایران 
طی حکمی حمیده سپاســی را به سمت مدیر امور 
حقوقی و وصول مطالبات ایــن بانک منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، در 
متن این حکم آمده اســت: »نظر به شایســتگی و 
سوابق سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر 
امور حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران 
منصوب می شوید تا با بهره مندی از دانش و تجربه 
خود، این بانک را در دستیابی به اهداف تنظیم شده 
خود یاری کنید. توفیق روزافزون سرکار عالی را در 
خدمت به نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران از درگاه 
حضرت احدیت خواستارم.«حمیده سپاسی پیش از 
دریافت این حکم، مسئولیت ریاست اداره کل حقوقی 
را در بانک صادرات ایران به عهده داشت.پیش از این، 
مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات این بانک بر 

عهده محمد درودگر بود.

تعویض کارت های بانک سامان 
بدون مراجعه به شعبه

بانک سامان برای نخستین بار در ایران طرح تعویض 
کارت بانکی بدون مراجعه به شعبه را عملیاتی کرد.
به گزارش سامان رســانه، هم زمان با شیوع پاندمی 
کرونا و لزوم کاهش تــردد و مراجعه مردم به اماکن 
عمومی، بانک سامان طرح تعویض کارت های بانکی 
بدون مراجعه به شــعبه را اجرا کرد.در این طرح که 
برای نخستین بار در ایران توسط بانک سامان اجرایی 
می شــود، مشــتریان این بانک می توانند از طریق 
اپلیکیشن موبایلت ســفارش تعویض کارت خود را 
ثبت و سپس این کارت را درب منزل و یا محل کار 
خود تحویل بگیرند.بر این اساس، تمامی مشتریان 
بانک سامان که دارای کارت دبیت هستند، می توانند 
با مراجعه به اپلیکیشن موبایلت، در بخش کارت ها، 
گزینه »سه نقطه« را انتخاب و سپس گزینه صدور 
مجدد کارت بانکی را انتخاب و مراحل را طی کنند.
گفتنی است، مشتریان پس از صدور کارت و دریافت 
آن درب منزل، الزم است از طریق اپلیکیشن موبایلت 
نسبت به فعال سازی کارت و دریافت رمز عبور خود 
اقدام کنند.عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر 
در این خصوص می توانند با مرکز ســامان ارتباط با 

شماره 0216422 تماس بگیرند.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 
تبریز خبر داد:

پرداخت 12 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت توسط بانک توسعه 

تعاون در سال جاری 
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون آذربایجان شرقی؛ سید باقر فتاحی در کمیته 
راهبردی شعب بانک توســعه تعاون در آذربایجان 
شرقی افزود: بر اساس تسهیالت تخصیصی طی ۸ 
ماه امســال معادل میزان تسهیالت سال گذشته از 
سوی این بانک به مشتریان تسهیالت اعطاشده است.
فتاحی با اشاره به تحریم های ثانویه اخیر آمریکا علیه 
نظام بانکی کشورمان اظهار داشت: طی دو ماه اخیر 
به دنبال اعمال تحریم های ثانویه بانک توسعه تعاون 
و 14 موسسه مالی و بانکی دیگر کشورمان نیز شامل 
تحریم های ثانویه شد که این موضوع بی تردید موانعی 
بر ســر راه فعالیت های مالی و بانکی ایجاد می کند 
ولی امیدواریم با گشــایش های آتی که انشا اهلل در 
کشور ایجاد می شود شــاهد رفع برخی چالش های 

موجود باشیم.
وی با اشاره به ظرفیت های استان آذربایجان شرقی 
گفت: این اســتان به لحاظ ظرفیت های اقتصادی 
و صنعتی یکی از اســتان های برتر کشور محسوب 
می شود که امیدواریم با افزایش توان همکاران این 

استان به جایگاه واقعی خود برسد.

زمینه سازی بانک مسکن برای 
پیوستن به سامانه پیچک

بانک مسکن در بخشــنامه ای به شعب خود زمینه 
سازی الزم برای اتصال به سامانه پیمایش مبادالت 
چک)پیچک( را مهیا کرد.ساســان شیردل، مدیر 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مســکن با 
اعالم این خبر به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، گفت: براساس اصالحیه قانون چک با هدف کاهش 
معضالت صــدور چک بالمحل، تســریع در نقل و 
انتقال، افزایش ضریب اطمینان، بانک مرکزی سامانه 
ای با نام پیچک را راه اندازی کرده اســت.وی ادامه 
داد: هدف این سامانه، محرومیت افراد بدحساب از 
دریافت دسته چک و کاهش میزان چک برگشتی 
اســت.وی در خصوص جزییات این سامانه توضیح 
داد: سامانه پیچک به شکلی طراحی شده که صدور 
هر برگ چک نیازمند هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ 
چک است تا براساس شناسه برگه چک، امکان ثبت 
هویت شخص جدید قبل از تسویه فراهم شود.نکته 
مهم تر در این سامانه، گنجاندن سقف اعتبار برای 
صادرکنندگان چک اســت. در این حالت از طریق 
شناسه ها و سامانه های طراحی شده گیرنده چک، 
 از سقف اعتباری صادرکننده و پشتوانه چک مطلع

 خواهد شد.

خبر

اگرچه هدف دولــت از تدوین 
شیوه نامه ساماندهی زنجیره 
فوالد اصالح ایــرادات و حذف 
رانت بوده اما در این شیوه نامه، با 
قیمت گذاری دستوری، کارکرد 
بازار سرمایه را زیر ســوال برده است.طی ماه های گذشته 
قیمت فوالد انتقادات و حواشــی زیــادی را ایجاد کرد به 
طوری که صنایع مصرف کننده فوالد با انتقاد از قیمت باالی 
محصوالت فوالدی در بورس کاال که بعضاً باالتر از نرخ های 
جهانی هم بود، خواستار نظارت و دخالت دولت در زنجیره 
فوالد شــدند. به اعتقاد آنها، کارخانجات فوالد مواد اولیه 
خود از قبیل سنگ آهن را ۵0 درصد کمتر از نرخ جهانی از 
معادن داخلی خریداری می کنند اما محصول تولیدی خود 
را باالتر از قیمت جهانی در بورس کاال به کارخانجات داخلی 
می فروشــند.نوردکاران می گویند، فوالدسازان شمش را 
با قیمت ارزان تری به خریداران خارجی می فروشــند، به 
شــکلی که در اوایل آبان ماه نرخ فروش شمش به خریدار 
داخلی بین 4۸0 تا 4۹0 دالر بــوده در حالی که این نرخ 
برای خریدار خارجی 400 تا 410 دالر بوده اســت.احمد 
رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران با بیان 
اینکه کارخانجات فوالد تنها هدفشان، دامپینگ و از بین 
بردن شرکت های بخش خصوصی است، به مهر می گوید: 
با ارزان فروشــی به خارجی ها و گرانفروشی به داخلی ها، 
بازار صادراتی را از بین برده اند. آن بخشــی هم که هنوز از 
بین نرفته است را شرکت های خودمصرف همچون ذوب 
آهن در دســت گرفته اند.وی ادامه می دهــد: طی نیمه 
نخســت امســال یک میلیون و ۸۸0 هزار تن محصوالت 
فوالدی در بورس کاال عرضه شده اســت که از این میزان 
یک میلیون و 100 هزار تن را بخش خصوصی آورده است 
و مابقی را دولتی های خودمصرف آورده اند؛ جالب است که 
خودمصرفی ها 2 میلیون و ۸00 هزار تن شمش برده اند و 
فقط ۸00 هزار تن محصول آورده اند، 2 میلیون تن دیگر 
مشخص نیست چه شده است. قطعاً شمش خارج از شبکه 
 به فروش رفته زیرا ۳ میلیون تن شمش در بازار فروخته شده

 است.

 شیوه نامه محلی برای مناقشه
همین کشمکش ها باعث شد که دولت پس از تقریباً دو ماه 
بررسی، شیوه نامه ای را تحت عنوان »ساماندهی عرضه و 
تقاضای زنجیره فوالد« تهیه و بــرای اجرا به وزارت صمت 
ابالغ کند.بر اساس این شــیوه نامه، مقرر شده قیمت پایه 
شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸0 درصد قیمت منطقه 
CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت ها متوازن 
و سود در زنجیره تقسیم شود؛ همچنین در بخش عرضه 
پیش بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره 
فوالد، محصوالت تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به 
شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این 
اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.

کارخانجات فوالدی هم منتقد این شیوه نامه هستند. رضا 
شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد چند روز قبل 
به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه شیوه نامه جدید فوالد بدون 
در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابالغ شده و عالوه بر اینکه 
اجرایی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهد کرد و موجب 
تعطیلی بسیاری از کارخانجات فوالدی می شود.به گفته 
وی، یک رانت حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه 
جدید نهفته است. این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران 

فوالدی ایران را در پی داشت و این انجمن با انتشار بیانیه ای، 
از شیوه نامه جدید بازار فوالد حمایت و اعالم کرد »بسیاری تا 
قبل از ابالغ این شیوه نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران 
می گرفتند و حاال که دولت در یک دســتورالعمل در حال 
پایان دادن به منافع رانتی در بازار فوالد اســت، برافروخته 
شده و آن را مورد شماتت قرار می دهند و به بهانه های واهی و 
حتی افت شاخص معامالت بورس در حالی که این شیوه نامه 
هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.« خداداد 
غریب پور رئیس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران که به 
نمایندگی از دولت، سیاست گذار و تنظیم گر حوزه معدن و 
صنایع معدنی کشور است هم در اظهاراتی به حمایت از این 
شیوه نامه پرداخت و گفت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول 
کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کاال کشف و تعیین 
شود. بدین ترتیب، روند قیمت گذاری کامالً رقابتی خواهد 
بود. با توجه به اینکه کلیه محصوالت تولیدی زنجیره فوالد در 
بورس عرضه می شود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه 
نمی شود و تولیدکنندگان داخلی می توانند به هر میزان که 
نیاز به مواد اولیه تولید دارنــد، اقدام به خرید از بورس کاال 
کنند. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اعتراض فوالدی ها ضمن 

حمایت از این شیوه نامه، به خبرنگار مهر گفت: کارخانجات 
فوالد طی این سال ها بزرگترین رانت را خودشان برده اند؛ 
مواد اولیه را ۵0 درصد زیر قیمت جهانی از معادن داخلی 
می خرند اما محصولشان را باالتر از قیمت جهانی در بورس 
می فروشند.وی افزود: فوالدی ها در مهر ماه شرایط قیمت 
گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول 
کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمت های 
جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوه نامه که سقف 
قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند. قیمت 
گذاری دســتوری، هدف اولیه بورس را نقض می کنداین 
شیوه نامه اگرچه هدف گذاری خوبی دارد اما ابزاری که برای 
رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی قیمت گذاری، 
به نظر می رسد می تواند در آینده مشکالت بیشتری را برای 
زنجیره فوالد کشور ایجاد کند.اینکه دولت بخواهد با قیمت 
گذاری دستوری، اقدام به ســاماندهی بازاری کند نه تنها 
مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می برد، بلکه زمینه را برای 
بروز رانت جدید نیز فراهم می کند.در این رابطه، کارشناسان 
پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که از جمله آنها می توان به عرضه 
سنگ آهن در بورس اشــاره کرد.مطابق با این پیشنهاد، 
سنگ آهن نیز همچون فوالد باید در بورس عرضه و برای 
عرضه، کف تعیین شود. در واقع باید تولیدکننده سنگ آهن 
و فوالد مکلف شوند به میزان مصرف داخلی )کف عرضه( 
محصول به بورس عرضه کنند. ناصر تقی زاده، مدیر عامل 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این خصوص می گوید: 
با تشکیل بورس کاال و عرضه ســنگ آهن و فرآورده های 
آن در بورس، مساله مهم کشف قیمت محصوالت زنجیره 
فوالد تکمیل می شود چراکه هدف و فلسفه اولیه تشکیل 
بورس کاال خروج از قیمت گذاری دســتوری بوده است.
به گفته وی، اقدامات غیر کارشناســانه در بخش معادن 
سنگ آهن و قیمت فوالد در گذشته موجب شده، به علت 
عدم کشف قیمت کلی زنجیره تولید فوالد در بورس کاال، 
بخش های تولیدی به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم از 
غیر واقعی بودن قیمت ها آسیب پذیر باشند.وی می گوید: 
محصوالت استراتژیک از جمله تولیدات زنجیره فوالد راهی 
جز کشف قیمت واقعی در بورس کاال ندارند و وصل کردن 
 کل قیمت های زنجیره فوالد به یــک محصول، منطقی 

نیست.

تصمیماتی که کارکرد بورس را تضمین  می کند

ایرادات  شیوه نامه  جدید ساماندهی  بازار  فوالد

بورس سبزپوش شد
شــاخص کل بورس که روز گذشته روندی 
نزولی داشت، روز گذشته در ساعات میانی و 
پایانی معامالت روندی صعودی به خود گرفت 
و در حالی که تا رقم یک میلیون و ۳4۵ هزار 
واحد کاهش یافته بود بــه رقم یک میلیون و 

۳6۷ هزار واحد رسید.
به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه شــاخص کل با 10 هزار و 60 واحد 
افزایش رقم یک میلیــون و ۳6۷ هزار واحد 

را ثبت کرد.
شاخص کل با معیار هم وزن نیز 4۵۵1 واحد 
افزایش یافت و به رقم ۳۹۵ هزار و 12۹ واحد 

رسید.
معامله گران این بــازار یک میلیون معامله به 
ارزش 1۵6 هزار و 226 میلیــارد ریال انجام 

دادند.
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 
ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت اصفهان، پاالیــش نفت تهران، 
بانک تجارت و فوالد خوزستان نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس 

گذاشتند.
همچنین ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
ایران خــودرو، پاالیش نفــت اصفهان، بانک 
تجارت، سایپا، ملی صنایع مس ایران و پاالیش 
نفت بندرعباس نمادهای پربیننده این بازار 

بودند.
شاخص کل فرابورس هم با 2۵2 واحد افزایش 

رقم 16 هزار و ۹۵1 واحد را ثبت کرد.
در این بازار 6۷1 هــزار معامله به ارزش 124 

هزار و 64۸ میلیارد ریال انجام شد.
بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی زاگرس، 
فوالد هرمزگان جنوب و صنعتی مینو نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
بانک دی نســبت به ســایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.لیست 
نمادهای پربیننده این بازار از سرمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات، برق و انرژی پیوند گستر 
پارس، بانک دی، مجتمع صنایع الســتیک 
یزد، پتروشیمی ارومیه، سرمایه گذاری پویا 
و توسعه مسیر برق گیالن تشکیل شده است.

اخبار
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وزیر بهداشــت از اقدامات انجام شــده جهت 
خرید واکسن کرونا خبر داد و گفت: نهایتا بین 
41 تا 42 میلیون دوز واکسن را برای 20 تا 21 
میلیون نفر از جمعیت مان داریم تدارک می بینم؛ 
واکســن کووید-1۹ دو دوزه است و باید در دو 
مرتبه تزریق کرد.سعید نمکی درباره وضعیت 
خرید واکســن کرونا، گفت: تامین واکسن را از 
سه طریق داریم دنبال می کنیم؛ یکی از طریق 
خرید واکســن از مجموعه کووکس ســازمان 
بهداشت جهانی است که قرار شده 16 میلیون و 
۸00 هزار دوز واکسن کرونا را از طریق کووکس 
وارد می کنیم که این میزان حدود هشت میلیون 
و 400 نفر را پوشش می دهد که حدود 10 درصد 
از جمعیت ما است که از مراکز خاص داریم آن 
را تهیه می کنیم. همچنین حدود ۵.۵ میلیون 
دوز را در قالب قرارداد مشــترک تولید با یکی 
از کمپانی هــای صاحب نام دنبــال می کنیم.

حدود 20 میلیــون دوز را از کمپانی دیگری در 
دنیا داریم می خریم و نهایتا مــا بین 41 تا 42 
میلیون دوز واکســن را برای 20 تا 21 میلیون 

نفر از جمعیت مان داریم تدارک می بینم. البته 
واکســن کووید-1۹ دو دوزه است و باید در دو 

مرتبه تزریق کرد.
وی ادامــه داد: واکســن کرونــای داخلی هم 
خوشــبختانه به خوبــی دارد پیــش می رود 
و علی رغم ذهنیــت برخی افراد کــه به تولید 
داخلی ایمان و باور ندارند و شرکت های دانش 
بنیان و جوانان خوش فکر و خوش اندیشــه و 
دانشمند کشــور را قبول ندارند، در این راستا 
هم به خوبی پیش رفتیم و از بین 12 شــرکت، 
چهار شــرکت جلوتر از بقیه هستند و سازمان 
 جهانی بهداشت مراحل پیشــرفت کار را قبول

 کرده است.
وی افزود: یکی از واکسن های ایران اجازه تست 
روی انســان را گرفت و از هفته آینده کار روی 
انسان را بعد از گذراندن تست های حیوانی آغاز 
خواهیم کرد و امیدوارم مژده ســاخت واکسن 
کرونا را در کشور تا چند ماه دیگر به عنوان یکی 
از پیشتازان واکس ســازی جهان به استحضار 

مردم برسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه هایی جداگانه 
به معاون اول و معــاون اقتصادی رئیس جمهور 
خواســتار اصالح فوری شیوه نامه جدید تنظیم 
بازار فوالد با مشــارکت بخش  خصوصی شد.به 
گزارش خبرگزار اتاق بازرگانی تهران، مســعود 
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران در نامه هایــی جداگانه به 
معاون اول و معاون اقتصــادی رئیس جمهور، 
 شــیوه نامه جدیــد تنظیــم بــازار فــوالد

 را که چندی پیش از ســوی دولت ابالغ شــد، 
موجب بازگشــت امضای طالیی و بروز توزیع 
رانت نجومی در این بازار اعالم کرد و با یادآوری 
اینکه اجــرای این شــیوه نامه، تهدیدی جدی 
برای صادرات فوالد اســت و افت تولید در این 
بخش را به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل 
کمیته ای برای بررســی و اصالح این شیوه نامه 
شد.خوانساری در این نامه ها، با اشاره به اینکه 
اســتراتژی تنظیم بازار فوالد کشــور با تمرکز 
بر شــمش و اســلب به جای عرضه حداکثری 
محصوالت نهایی، وضعیت دشــواری برای این 
صنعت ارزآور کشــور طی ســال های اخیر به 
همراه آورده ، تاکید کرد که اجرای این شیوه نامه 
عالوه بر افت صــادرات و تولید فــوالد، ریزش 
بازار ســرمایه را نیز در پی خواهد داشــت.وی 

در این نامه که بــه دفاتر اســحاق جهانگیری 
و محمــد نهاوندیان ارســال شــده ، مهم ترین 
تهدیدهای شــیوه نامه جدید تنظیم بازار فوالد 
را گوشــزد کرده و اصالح آن با مشــارکت اتاق 
ایران، اتاق تهــران و انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد را ضــروری دانست.خوانســاری یکی از 
ایرادات این شیوه نامه را ایجاد امضاهای طالیی 
عنوان کرده اســت که به دلیــل اعطای اختیار 
 گســترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش 
و نظارت، در این بازار شــکل خواهد گرفت.وی 
توزیع رانت نجومی در بــازار فوالد را یکی دیگر 
از نگرانی ها از محل اجرای این شیوه نامه عنوان 
کرده و یادآور شــده که به دلیل دخالت دولت 
در تعیین قیمت پایــه محصوالت فوالدی که با 
احتساب ارز نیمایی حدود 2۵ درصد ارزان تر از 
نرخ های جهانی اســت، حدود ۸0 هزار میلیارد 
تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، 
رانت توزیع می شود.رئیس اتاق تهران همچنین، 
اجرای این شیوه نامه را موجب ایجاد موانع برای 
صادرات شمش فوالدی از طریق منوط کردن 
مجوز صادرات به کســب اطمینــان از تأمین 
نیاز داخلی، دانســت و یادآوری کرد که شمش 
فوالدی حدود ۷0 درصد ســبد صادرات فوالد 

ایران را دربر می گیرد.

درحالی که معاون ســازمان مالیاتی معتقد اســت، 
قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ســال ۸۷ توسط 
مجلس شورای اسالمی به مدت یک سال تمدید شده، 
پیگیری ها نشان می دهد این موضوع هنوز به تایید 
شورای نگهبان نرسیده است.معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: قانون مالیات بر 
ارزش افزوده متوقف نشده و همچنان الزم االجراست.

محمد مسیحی با بیان اینکه از محل این قانون تا پایان 
سال جاری درآمدهای مالیاتی برای دولت و شهرداریها 
پیش بینی شده است، اظهار داشت: قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب 1۳۸۷ در تاریــخ 2۷ آبان ماه 
سال جاری تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن الیحه 
اصالح و دایمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای 

اسالمی به مدت یک سال تمدید شده است.

تدارک خرید ۴۲ میلیون دوز واکسن کرونا

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

شیوه نامه جدید فوالد رانت ۸۰ هزار میلیاردی ایجاد می کند
مالیات ارزش افزوده یک سال دیگر تمدید شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )چهارشنبه، ۵ آذرماه( با کاهش ۴۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، در ساعت ۱۴ 
و  ۱۰ دقیقه روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون  تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی با ۲۰۰ هزار تومان کاهش پنج میلیون و ۸۰۰ تومان، ربع  سکه چهار میلیون 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 ۵۶ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۵۷۵ هزار تومان فروخته شد.



3 اقتصاد
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همسویی کاهش قیمت با متغیر اقتصادی
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان

قیمت مسکن تابعی از شرایط اقتصاد است. هر اتفاقی که اقتصاد کشور بیفتد بر بازار مسکن تاثیرگذار است. همانطور که شاهد هستیم قیمت ارز بر قیمت مسکن تاثیر می گذارد. با نوسانات دالر قیمت ها در بازار مسکن نیز افزایشی و کاهشی می شود. 
به عبارت دیگر اگر هر اتفاقی برای اقتصاد کل کشور بیافتد، بر شرایط بازار مسکن نیز تاثیر می گذارد. 

بخشی از قیمت مسکن حباب است که به فعالیت های سوداگرانه و داللی ارتباط دارد. در مدت اخیر فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن بسیار زیاد شد که موجب افزایش حباب قیمت ها شد. یعنی قیمت مسکن با نرخ واقعی خود فاصله گرفت. 
اما از سوی دیگر بخش دیگری از گرانی مربوط به افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که این فاکتور هنوز هم تاثیرگذار است. بنابراین گرانی مصالح و هزینه ساخت و ساز و قیمت زمین در قیمت مسکن موثر است. 

همانطور که اشاره شد تغییرات و شرایط اقتصادی در این بازار تاثیرگذار هستند اما مدت زمانی نیاز است تا تاثیر حداکثری آن را در بخش مسکن مشاهده کنیم. معموال بر روی بخش مسکن زمان فوری و سریع اثر ندارد، مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی 
در سطح اقتصاد کالن رخ دهد. معموال افزایش قیمت ها بسیار سریع رخ می دهد اما کاهش قیمت ها متناسب با آن سرعت نیست. بنابراین اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد حداقل 2 تا3 ماه زمان برای کاهش نرخ ها در بازار مسکن الزم است.

ئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۷۰ درصدی 
تقاضا برای خرید مرغ خبر داد و گفت: کسانی هم 
که همچنان تقاضای خرید دارند به دنبال مرغ 
دولتی هستند و همین منجر به ایجاد صف های 

طوالنی شده است.
مهدی یوســف خانــی، رئیس اتحادیــه پرنده 
و ماهی دربــاره صف های طوالنی ایجاد شــده 
برای خریــد مرغ در مراکز عرضــه مرغ دولتی، 
گفت: تقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ درصد 
کاهش یافته اســت و کســانی هم که همچنان 
تقاضای خرید دارند به دنبال مرغ دولتی هستند 
 و همیــن منجر بــه ایجاد صف هــای طوالنی 

شده است.
وی افزود: متأســفانه مرغ گرم دولتی در میدان 
بهمن برای میادین میوه و تره بار ســطح شهر 
توزیع می شــود و به صنوف تعلق نمی گیرد. به 
صنف ما مقدار کمی مــرغ منجمد تحویل داده 
می شــود که جوابگوی تقاضای مردم نیســت.

وی اضافه کرد: هر کیلوگرم مــرغ منجمد ۱۴ 
هزار تومان به صنف تحویل داده می شــود که 
قیمت آن برای مصرف کننده نهایی نیز ۱۵ هزار 

تومان است.
این فعال بخش خصوصی ضمــن انتقاد از این 
تصمیم دولت، افــزود: به جای اینکــه مرغ در 
اختیار صنف قرار بگیرد تا در سطح شهر توزیع 
شود متأســفانه عرضه محدود به میادین است 

که منجر به تشکیل صف های طوالنی آن هم در 
شرایط کرونایی شده است.

یوســف خانی درباره اینکه چرا عرضه مرغ گرم 
به صنوف انجام نمی شــود و محدود به میادین 
شده است؟، گفت: دلیل این مساله را نمی دانم. 
مســئوالن به ما اعالم کرده اند که از روز شنبه 
آینده مرغ گــرم در اختیــار صنوف نیــز قرار 
 می گیرد که باید دید این وعــده تحقق می یابد 

یا خیر؟
وی قیمت فروش مرغ گــرم دولتی را ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان و منجمد را ۱۵ هزارتومان اعالم کرد 
و گفت: فاصله قیمت دولتی با بازار چشــمگیر 
اســت به طوری که االن در بــازار قیمت توزیع 
مرغ گرم 3۰ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت عرضه 
آن به مصرف کننده 32 هزار و ۷۰۰ تومان است.

یوسف خانی درباره اینکه آیا افزایش قیمت مرغ 
منجر به کاهش تقاضا از سوی مردم شده است؟، 
افزود: خرید مرغ توســط مردم به شدت کاهش 

یافته است.
وی با بیــان اینکه حــدوداً ۷۰ درصد با کاهش 
تقاضــا در این حــوزه مواجه هســتیم، افزود: 
درباره مــرغ با نــرخ آزاد این کاهــش تقاضا تا 
۱۰۰ درصد اتفاق افتاده و مردم به دنبال خرید 
مرغ دولتی گــرم و منجمد هســتند که همین 
 مساله منجر به ایجاد صف های طویل در مراکز 

عرضه شده است.

روند کاهش قیمــت در بازار 
مسکن به شــهرهای بزرگ 
رسیده اســت. در حالی که 
هفته گذشته آمارها از کاهش 
۱۰ تا ۱۵ درصــدی قیمت 
مسکن در حاشیه شهرها بخصوص تهران حکایت داشت 
در حال حاضر شــاهد افت قیمت ها در بازار مسکن در 
شهرها و کالن شهرها نیز هستیم. البته در شرایط فعلی 
کاهش قیمت ها در کالنشهرها بیشتر اتفاق می افتد زیرا 
در چند منطقه تهران مانند مناطق یک، دو، ســه و به 

عبارت بهتر مناطق شمالی پایتخت نرخ ها از قیمت ذاتی 
مسکن بیشتر است. با روند ادامه دار کاهش قیمت ارز و 
تحوالت مثبت سیاسی، بازار مسکن نیز روند افزایشی 
قیمت ها را کنار گذاشته و وارد فاز کاهشی شده است. 
فعاالن اقتصادی با مثبت شمردن روند فعلی معتقدند که 
طی ماه های اخیر و پس از جهش قیمت در بخش مسکن، 
سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شده و 

همچنان با این رویه پیش می رود.
این در حالی اســت که گزارش هایی میدانی نیز نشان 
می دهد طی حدود دو هفته گذشــته به طور متوسط 
قیمت های پیشنهادی فروش مسکن در بازار معامالت 
امالک مســکونی در برخی از فایل ها به طور محسوس 
کاهش یافته اســت. فعاالن بازار مســکن می گویند 

درصورت ادامه روند ثبات نســبی آغازشــده در سایر 
بازارهای اقتصــادی به خصوص بازار ارز، آن دســته از 
فروشــنده ها و مالکانی که اقدام به تعدیل قیمت های 
پیشنهادی نکرده اند، ناچار به تعدیل خواهند شد. چراکه 
در همین مقطع زمانی کنونــی هم که قدری قیمت ها 
تعدیل شده است، بین قیمت قطعی فروش واحدهای 
مسکونی با قیمت پیشنهادی آنها در بعضی موارد فاصله 
قابل توجهی وجود دارد. اما چه شد قیمت مسکن این 
همه مدت جهش تند را تجربه کرد و االن چه اتفاقی رخ 

داده که باید منتظر روند کاهشی قیمت باشیم؟
یکی از کارشناســان امالک در غرب تهران نیز درباره 
وضعیت این روزهای بازار می گوید: در ماه های گذشته 
و بخصوص تابستان، فایل های بسیار کمی برای خرید و 

فروش خانه به دست ما می رسید و گزینه های کمی برای 
معرفی به خریداران داشتیم. برای نرخ گذاری نیز هیچ 
منطقی وجود نداشت و فروشندگان به صورت دلبخواه 
برای ملک خود قیمتگذاری می کردند. خریداران هم که 
گزینه های بسیار کمی برای انتخاب داشتند، چاره ای جز 
تن دادن به خواسته فروشنده پیش پای خود نمی دیدند.

او اینطور ادامه می دهد: اما چند روزی می شود که وضعیت 
کمی متفاوت شده است؛ افراد بیشتری ملک خود را حتی 
با قیمت های کمتر برای فروش عرضه کرده اند. به عنوان 
مثال ماه گذشته یک ملک سمت ســازمان برنامه سه 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که 
فروشنده آن اخیرا اعالم کرده حاضر است مسکن خود را 

به قیمت سه میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان نیز بفروشد.

كاهش قیمت مسکن به شهرهای بزرگ می رسد؟

عقب نشینی  قیمتی  مسکن    
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیع و 
اقتصادی سازمان حمایت گفت: افزایش قیمت روغن 
متاثر از افزایش قیمت جهانی انواع روغن بوده اســت. 
سید داوود موسوی در مورد افزایش قیمت روغن گفت:  
تصویب حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن 
در بسته بندی های مختلف در ستاد تنظیم بازار با توجه 
به افزایش قیمت روغن خام و ســایر هزینه ها از جمله 
ملزومات بسته بندی و ورق و همچنین افزایش قیمت 

جهانی انواع روغن )مورد تایید کمیته ارزی( بوده است.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیع 
و اقتصادی ســازمان حمایت افزود: ستاد تنظیم بازار 

حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته 
بندی پت را ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی ها را ۱3 
درصد اعالم کرد. وی بیان داشت: بر این اساس، قیمت 
احجام و بسته بندی های مختلف روغن توسط سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در 
سامانه ۱2۴ بارگذاری می شود. معاون نظارت بر کاالهای 
مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت 
تصریح کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم روغن خام 
سویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار ریال و قیمت هر 
کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلزا در مبادی ورودی نیز ۶۰ 

هزار ریال تعیین شد.

رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت پرتقال تا 
سه برابر در مقایسه با پارسال، به علت صادرات بی رویه 
این محصول خبر داد.مصطفی دارایی نژاد با اشاره به 
اینکه دالالن، پرتقال مازندران را در حجم وسیع برای 
صادرات خریداری کرده اند افــزود: دالالن پرتقال را 
کیلویی ۱3 هزار تومان از کشاورز خریداری می کنند که 
این رقم سبب شده کشاورزان برای ارسال بار به میدان 

مرکزی تهران تمایلی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشــته پرتقال روی درخت 
کیلویی 2 هزار تومان از کشــاورز خریداری می شــد 
گفت: امسال کشاورزان مازندران، پرتقال را روی درخت 
کیلویی ۷ هزار تومان می فروشند که این قیمت منطقی 
نیســت.دارایی نژاد ادامه داد: وقتی کشاورز پرتقال را 
کیلویی ۷ هزار تا ۷هــزار و ۵۰۰ تومان بصورت عمده 
عرضه کند3 هزار تومان نیز هزینه بسته بندی، کارگر 
و حمل به آن اضافه می شــود بنابراین عمده فروش با 
هزار تومان سود آن را به قیمت ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ در 
میدان مرکزی معامله می کند و در نهایت این محصول 
با 3۰ درصد سود خرده فروش به قیمت ۱۵ تا ۱۶ هزار 

تومان به دست مصرف کننده می رسد.
رئیس اتحادیه بارفروشان با اشــاره به نبود ساز و کار 
مناسب و نظارت بر نحوه صادرات محصوالت کشاورزی 
گفت: ارز آوری برای کشور بسیار مهم است، اما ابتدا باید 
بازار داخل تامین شده و ســپس صادرات انجام شود. 
وی همچنین با اشاره به قیمت 2۰ هزار تومانی گوجه 

فرنگی به علت صادرات بی رویه آن افزود: پس ازاعالم 
ممنوعیت صادرات، قیمت گوجه فرنگی به ۵ هزار تومان 
کاهش یافت.دارایی نژاد ادامه داد: کیوی نیز این مشکل 
را دارد به نحوی که هم اکنون باغدار این میوه را با قیمت 
۹ هزار تومان روی درخت می فروشد. رئیس اتحادیه 
باغداران با بیان اینکه درمیدان عمده فروشی، سقف 
و کف قیمت میوه تعیین می شود گفت: بر این اساس 
قیمت پرتقال هم اکنون از ۷ هــزار تا ۱۱ هزار تومان 
است و حتی بهترین نوع پرتقال نباید بیش از ۱۱ هزار 

تومان عرضه شود.
دارایی نژاد با تاکید بر جلوگیــری از صادرات بی رویه 
میوه افزود: اگر وضعیت به این رویــه پیش رود برای 
شــب عید با قیمت های خیلی بیشتر مواجه خواهیم 
شد.وی محدودیت تردد کامیون های حمل میوه را از 
دیگر مشکالت دانســت و گفت: ستاد مقابله با کرونا، 
میوه فروشی را در اولویت یک و مجاز به فعالیت اعالم 
کرده در حالیکه خودرو های ما اگر در ساعت اعالم شده 
تردد کنند جریمه خواهند شد و این درحالی است که 
ما تامین کننده نیاز سبد خانوار هستیم.دارایی نژاد با 
اشــاره به کاهش ۵۰ درصدی حمل بار میوه به دلیل 
اعمال محدودیت افزود: ما سه شیفت کار می کنیم و 
بخش عمده فعالیت ما در شب انجام می شود بنابراین ما 
از پلیس راهور درخواست می کنیم حداقل از هر حجره، 
دو کامیون اجازه تردد داشته باشد، زیرا با افزایش حمل 

میوه، قیمت نیز کاهش خواهد یافت.

در حالــی محدودیت های 
کرونایی به مــدت دو هفته 
در ایران بخصوص شهرهای 
بزرگ و وضعیت قرمز اجرایی 
شده است که تمام بانک ها، 
مراکز مالی، مالیاتی و بیمه به کا رخود ادامه می دهند 
و همین امر موجب شده تا مشکالت بسیاری عالوه بر 
متوقف شدن درآمدهای بسیاری از واحدهای صنفی، 
بروز کند. چک هایی که واحدهای صنفی بدون آگاهی 
از تعطیلی های پیش رو کشــیده اند، مالیات هایی که 
سررسید آنها فرا رسیده و هزاران مشکل دیگر از قبیل 
پرداخت قبض آب، برق، گاز و تلفن مزید برعلت شــده 
اند تا روزگار سختی در انتظار اصناف و کسب و کارهای 

تعطیل شده باشد. 
متاسفانه با وجودی که دولت مقرر کرده است تا مالیات 
ها برای دو هفته به تعویق بیفتد اما گویا گوش کســی 
بدهکار نیست و هر سازمانی با قوانین خودش کار می 
کند. بنابراین تمامی این مشکالت دست به دست هم 

داده تا برخی از اصناف از روی ناچاری به ادامه کار خود در 
واحدهای صنفی ادامه دهند و بار جریمه احتمالی توسط 
بازرسان را به جان بخرند و یا برخی دیگر نیز با کرکره های 

پایین به فروش پنهانی مشغول باشند. 
روح اهلل چلونگر، رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف 

اصفهان با بیان اینکه در اجــرای محدودیت تعطیلی، 
اصناف قصد لجبازی ندارند، اما مشــکالت اقتصادی 
اجازه تکمین نمی دهد، گفت: امروز اصناف اصفهان یا 
ورشکسته علنی شــده اند یا در صف ورشکستگی قرار 
دارند، درحالی که دولت باید در این شرایط بسته هایی 

برای حمایت از صنوف تعریف کند. در همین زمینه نائب 
رئیس اتاق اصناف تهران گالیه های اصناف از وعده های 
کرونایی دولت را مطرح کرده و می گوید: هیچ تسهیالتی 
به ما ندادند و فقط حرف شنیدیم. در این محدودیت ها 
بانک ها را باز گذاشته اند اما گفته اند اصناف تعطیل شده 

اند. چک هایمان را چه کنیم. 
ابراهیم درستی ادامه داد: اصناف بدترین روزهای خود را 
سپری می کنند؛ بسیاری از اصناف ما ورشکسته شدند. 
متاسفانه دولت برای اصناف کار خاصی نکرده است. ما 
از دولت بســته حمایتی ندیدیم و فقط حرف شنیدیم. 
بســته حمایتی دولت از بین یک میلیون و پانصد هزار 
واحد صنفی آسیب دیده تنها به هفت درصد تعلق گرفت. 
همچنین دولت باید وامی با بهره پایین به اصناف بدهد تا 
بتوانند گردش مالی داشته باشد. درستی افزود: اصال قابل 
قبول نیست که بانک ها را باز گذاشته و اصناف را بسته اند. 
مغازه داری که چک دارد باید درب مغازه را باز کند. این 
در حالی است که سازمان مالیاتی باید کمیسیون های 
حل اختالف را ببندد و بخشودگی های مالیاتی را بیشتر 
کند. اصناف از کجا بیاورند در این شرایط مالیات بدهند. 
تامین اجتماعی هم باید حق بیمه کارفرما را کمتر کند تا 

کارگران بیکار نشوند.

مشکالت اقتصادی به اصناف اجازه تکمین به محدودیت های كرونا را نمی دهد؟

تقابل بانک ها با اصناف در روزهای کرونایی   
گالیه ها از وعده های كرونایی دولت

خسارت محدودیت ها بر دوش اصناف
جالل الدین محمدشکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران

در کنار ضرورتی که برای تصویب محدویت ها وجود دارد دولت باید به بررسی مشکالت اصناف نیز بپردازد. کرایه، بیمه کارگران شاغل، اجاره واحد صنفی و مسکن، مالیات بر درآمد اصناف و هزینه درمان و... از جمله مشکالت اصناف است 
که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در طول بحران کرونا اصناف همکاری بسیار خوبی با دولت داشته اند و انتظار این است که نوک پیکان محدودیت ها تنها اصناف نباشند و همکاری همه جانبه برای کنترل بیماری وجود داشته باشد. 

رکودی که تا قبل از بروز بحران کرونا بر اصناف و کسب و کارها حاکم شده بود با بروز این بحران و ادامه دار شدن آن شدت گرفت و اصناف را مشکالت بسیاری روبرو ساخت. وضعیت بازارها تا قبل از این بحران هم تعریفی نداشته و با این اتفاق 
شرایط سختی بر واحدهای صنفی حاکم شده است. کارکنان دولت با تعطیلی فراگیر، حقوق ثابت دارند و سر موعد مقرری خود را دریافت می کنند، اما اصناف هیچ حقوق تصویب شده ای ندارند. با توجه به اینکه واحد های صنفی دارای کارگر 

و سایر هزینه های جانبی هم هستند، تکلیف این ها چه می شود.
تعطیلی دو هفته ای واحدهای صنفی مشکالت بانکی متعددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد. اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه ای آنالین است و قطعاً در این دو هفته چک های 
زیادی برگشت خواهد خورد. نمی شود که واحد صنفی تعطیل باشد و کاسب درآمد نداشته باشد اما چک هایی که از قبل داده، در موعد مقرر نقد شود. وقتی اصناف تعطیل هستند، بانک ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف از کجا درآمد 

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.
به عنوان مثال از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور تاالر ها و رستوران ها یا تعطیل شدند و یا با حداقل ها فعالیت دارند، این موضوع تنها به یک رسته شغلی برنمی گردد، معضل رکود بین اصناف، خیلی شدت گرفته و دولت باید اصناف را 
زیرچتر حمایتی خود قرار دهد. در این شرایط اصناف نیازمند حمایت های الزم برای کاهش هزینه های جاری فعالیت خود نظیر بخشودگی مالیاتی، تخفیف های بیمه ای در نظام تامین اجتماعی، ممانعت از برگشت خوردن چک ها و تسهیالت 

قرض الحسنه هستند که باید مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش سه برابری قیمت پرتقال به علت صادرات بی رویه

صف های طوالنی نتیجه سیاست های غلط است

تقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ درصد کاهش یافت

سازمان حمایت:

افزایش قیمت روغن ناشی از افزایش قیمت جهانی آن بود
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تاكســی های اينترنتی مجاز به تردد در ســاعات 
ممنوعيت هستند؟

بعد از اعالم محدودیت های سراســری تردد بود که یکی از شــرکت های 
آنالین خدمات حمل و نقل مسافر اعالم کرد محدودیت های تردد شامل 
خودروهای این شرکت نبوده و شــهروندان می توانند در طول شبانه روز و 
به طور ۲۴ ساعته از خدمات آن استفاده کنند، موضوعی که رئیس پلیس 

پایتخت به آن واکنش نشان داده است.
سردار حسین رحیمی درباره اینکه آیا رانندگان تاکسی های اینترنتی برای 
تردد در ساعات منع تردد در شهر مجاز هستند یا خیر گفت: چنین ادعایی 
درست نیست، همه شامل طرح ممنوعیت تردد می شوند و مجوزی برای 

ورود خودروهای تاکسی اینترنتی و ... نیست.
وی با بیان اینکه مجوزهای تردد برای خودروهایی که ترددشــان دارای 
ضرورت باشد از سوی فرمانداری صادر خواهد شــد، افزود: رانندگان این 
خودروها اگر ضرروتی برای تردد دارند یا خودشان یا از طریق شرکتشان 
باید مجوز تردد را دریافت کنند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد: 
معیار پلیس برای عدم جریمه خودروهایی که در ســاعت غیرمجاز تردد 
می کنند مجوزی است که از سوی فرمانداری صادر می شود و ما براساس 

آن عمل خواهیم کرد.
رحیمی در عین حال از همراهی و همکاری مردم در اجرای محدودیت ها 
قدردانی کرد و گفــت: پلیس جزو نهادهایی بود کــه در این مدت نه تنها 
تعطیلی نداشــته  بلکه در آماده باش هم هســت و به  شکل محسوس و 
نامحسوس خیابان ها و معابر را پوشــش می دهیم و بر اجرای پروتکل ها 

نظارت می کنیم.
به گفته وی، تمام این اقدامات برای حفاظت از سالمتی و جان شهروندان 
انجام می شــود و خوشــبختانه میزان همکاری شــهروندان بــا اجرای 

محدودیت ها نیز بسیار خوب بوده است.

رفت و آمد زير سايه كرونا به گزارش بلد
اطالعات نقشه و مسیریاب » بلد« از ابتدای شیوع کرونا تا مهر ۹۹ نمایانگر 
تغییراتی در رفتار کاربران در مسیریابی و جست و جوی مکان های پربازدید 
است. این گزارش توضیح می دهد که تعداد مسیریابی های خروجی از تهران 
در ماه فروردین به سمت آزادراه شمال به بیشترین حد خود در این هشت 
ماه رسیده است. همچنین اطالعات این نقشه روایت می کند که با افزایش 
مسیریابی و جست و جوی مراکز تفریحی، میزان مراجعه به مراکز درمانی 

هم افزایش یافته است. 
نقشه و مسیریاب »بلد« بیش از پنج میلیون کاربر دارد که نحوه استفاده 
آنها از این اپلیکیشن می تواند توصیف شفافی از رفتار کاربران طی ماه های 

گذشته باشد. در ادامه به برخی از این اطالعات اشاره شده است:

جابه جایی بین استانی؛ از تهران تا اصفهان
در گزارش هشت ماه گذشته مسیرهای مختلفی از استان تهران به استان 
های قم، مازندران، گیالن، اصفهان، البرز، مرکزی مورد بررسی قرار گرفته 
است. در اغلب مسیرهای بین استانی در ماه اسفند و فروردین، تردد افت 
بسیار شدیدی داشته و همانطور که مشخص است جابه جایی در مسیرهای 
پرتردد بین استانی در خرداد به بیشــترین اندازه خود در این هشت ماهه 
رسیده است. بعد از ماه فروردین تعداد مسیریابی ها از تهران به سمت این 
مسیرها به شکل پیوسته، به غیر از افت نسبی در تیرماه، در بقیه ماه ها رو به 
رشد بوده است. بیشترین رشد مسیریابی به گیالن و مازندران به ماه خرداد 

مربوط می شود که در ماه های بعد نوسان داشته است.

تا پایان محدودیت های کرونایی
خريد و فروش وسايل نقليه اينترنتی شد

هادیانفر دربــاره نقل و انتقــال و خرید و فروش اینترنتی وســایل نقلیه 
توضیحاتی داد.

ســید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به خرید و فروش و 
تعویض پالک  به صورت اینترنتی، اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مراکز نقل و انتقال و خرید و فروش وسائل نقلیه تا دو هفته 
در شهر های قرمز به صورت اینترنتی انجام فعالیت می کنند. هم وطنان 
می توانند از شرایط اینترنتی نقل و انتقال وسائط نقلیه استفاده کنند. این 
نقل و انتقال صرفا به جهت استفاده در شرایط خاص است. چرا که ۸۵ درصد 
مراحل و فرآیند نقل و انتقال که خریدار و فروشنده توامان انجام می دهند 

در فضای وب اتفاق میفتد.
وی ادامه داد: در ۱۵ درصد مراجعه اصال نیازی نیست که خریدار و فروشنده 

از خودرو پیاده شوند و به راحتی می توانند از این خدمات استفاده کنند.

تبريك مكتوب مديــران دو ســازمان جهانی به 
مناسبت روز اصفهان

شهردار کیوتو و رئیس اتحادیه شهرهای تاریخی و شهردار هیروشیما و رئیس 
سازمان جهانی شهرداران صلح در نامه هایی جداگانه به شهردار اصفهان، روز 
نکوداشت اصفهان را به شهروندان و مدیران شهری اصفهان تبریک گفتند.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کادوکاوا دایساکو، شهردار 
کیوتو و رئیس اتحادیه شهرهای تاریخی در نامه خود به شهردار اصفهان به 
مناسبت روز اصفهان اظهار کرد: از جانب اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، 
تبریک های صمیمانه خود به مناســبت روز نکوداشــت اصفهان که در ۲۱ 
نوامبر جشن گرفته می شود را به شما ابالغ می کنم.وی ادامه داد: گرچه جهان 
همچنان با شرایط دشوار دســت و پنجه نرم می کند، اما هریک از شهرهای 
عضو این اتحادیه به شــیوه  های مختلف درصدد فائق آمدن بر آن هستند و 
اصفهان به عنوان یکی از این شهرها در این مدت توانسته  است رویدادهای 
مختلف خود را به صورت آنالین برگزار کند تا فرآیند تعامالتش متوقف نشود.

همچنین ماتســوی کازومی، شهردار هیروشــیما و رئیس سازمان جهانی 
شهرداران صلح در نامه به شهردار اصفهان اظهار کرد: مایه خرسندی و مسرت 
است که به مناسبت روز نکوداشت اصفهان، این پیام را برای شهروندان این 
شهر ارسال می کنم. اصفهان همواره حامی و همراه سازمان جهانی شهرداران 

صلح بوده است
وی با اشاره به اهداف این سازمان، تصریح کرد: تحقق جهان عاری از سالح 
هسته ای و تحقق شهرهای امن و پایدار از مهمترین اهداف ماست و اصفهان 
که از سال ۲00۵ تاکنون به عضویت این مجموعه جهانی درآمده است، همواره 
حامی، همراه و همکار فعالیت های ما در راســتای دستیابی به صلح جهانی 
بوده است. ماتسوی کازومی افزود: در ششمین روز از آگوست ۱۹۴۵ تنها یک 
بمب اتمی، هیروشیما را نابود و غیرنظامیان بی شماری را قربانی کرد. برهمین 
اساس، هیروشیما که این تجربه تلخ را پشت سر گذاشته است، همواره در پی 
تحقق جهان عاری از سالح هسته ای است زیرا ما معتقدیم "هیچ کس دیگر 

نباید شبیه به ما چنین رنجی را متحمل شود". 

اخبار

اخبار

امتیاز رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا به اسنپ تریپ اضافه شد
امکان امتیازدهی به هتل ها براساس میزان رعایت پروتکل های بهداشتی برای پیشگری از شیوع کرونا به اسنپ تریپ اضافه شد. اسنپ تریپ در راستای صیانت از سالمت کاربران خود 

و ارزیابی بهتر رعایت اصول بهداشتی به ویژه در زمینه پیشگیری از شیوع کرونا در هتل ها، گزینه جدیدی را به بخش بازخوردهای کاربران خود با عنوان »رعایت پروتکل های بهداشتی« 
افزوده است.

نوشماره های »ایران خودرو« 
و »ســایپا« روزهای آغازین 
آذرمــاه در حالی بــه بازار 
خودرو پا می گذارند که سایه 
رکود بر سر این بازار سنگینی 
می کند. هرچند این بازار در ارزانی از دالر پیشی گرفته 
و سوداگران نگران ریزش قیمت در بازار هستند اما بنا 
به مثل »هر کسی که خربزه می خورد پای لرز آن هم 
می نشیند!« باید منتظر ماند و دید ریزش قیمت تا کجا 

ادامه می یابد. 
بررسی ها از نرخ خودروها در آگهی های فروش و فضای 
مجازی حاکــی از کاهش ۲0 تــا ۳0 درصدی قیمت 
خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نســبت به ۲0 

روز گذشته است.
به دنبال تعطیالت دو هفته ای و اعمال محدودیت های 
کرونایی، بازار خودرو که روزهای کم رمقی را پشــت 
ســر می گذاشــت، این روزها در رکود کامل فرو رفته 
است. بررسی ها حاکی از تعطیلی بیشتر نمایشگاه های 

خودروی پایتخت است و به گفته کارشناسان، خرید و 
فروش در این ایام تقریباً به صفر رسیده زیرا در صورت 
خرید خودرو، افراد بــا تعطیلی مراکز تعویض پالک و 
همچنین محدودیت در انتقال سند مواجه خواهند بود.

با این حــال بررســی قیمت ها در فضــای مجازی و 
آگهی های فــروش در روز جاری، نســبت به ۲0 روز 
گذشــته افت ۲0 تا ۳۵ درصدی را نشان می دهد که 
این کاهش در مورد خودروهای خارجی شدیدتر است.

هر دســتگاه پژو ۲0۶ تیپ ۲ با افت محسوس نسبت 
به ۲0 روز گذشــته به حدود ۱۷۶ میلیون تومان، هر 
دســتگاه ســمند ال. ایکس ۱۶۹ میلیون تومان، هر 
دستگاه پژو ۴0۵ جی. ال. ایکس ۱۶۹ میلیون تومان، 
پژو ۲0۶ تیپ ۵ بــه ۲۴0 میلیون تومــان، پژو ۲0۶ 
صندوق دار ۲۴0 میلیون تومان و پژو پارس ال. ایکس 

۱۹۳ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
کارشناسان معتقدند با این شرایط فروشندگان به صف 
شده اند، اما خریداران همچنان امیدوار به افت بیشتر 
قیمت ها از خرید دست کشیده اند. در دسته مونتاژها نیز 
امروز هر دستگاه  هایما اس۷ بین ۶۶0 تا ۶۶۵ میلیون 
تومان و هر دســتگاه پژو ۲00۸ حدود ۸۵0 میلیون 

تومان نرخ خورده است.

همچنیــن در دســته خارجی ها بررســی قیمت ها 
در برندهای کیــا، هیوندایــی و تویوتا در بســیاری 
 مــوارد افــت تــا ۳۵ درصــدی قیمت ها را نشــان

 می دهد.
در میان رکــود عمیق در بازار خــودرو، هنوز انتقاد از 
قیمت گذاری دستوری در این صنعت ادامه دارد. در این 

میان علی مروی، اقتصاددان از قیمت گذاری دستوری 
در صنعت خــودرو انتقاد کرده و مــی گوید: »قیمت 
گذاری دستوری باعث افزایش تقاضا و اجرای طرحی 

مضحکه به نام قرعه کشی خواهد شد.« 
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، قیمت 

خودرو در آینده دور و نزدیک را بررسی می کند. 

قيمت گذاری   دستوری   باعث   افزايش   تقاضا   و   اجرای   طرحی   ناكارآمد     به   نام   قرعه كشی   می شود

خواب زمستانی  زودهنگام بازار خودرو
شرط سند در رهن از پيش  فروش  ايران خودرو حذف شد

نماينده مجلس: صنعت خودروسازی بايد از رانت دولتی خارج شود

پایان دومینوی ریزش قیمت خودرو 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

در شرایط تعطیلی بازار خودرو، عمال خرید و فروشی اتفاق نمی افتد لذا قیمت های اعالمی اتحادیه، گمانه زنی است تا قیمت واقعی؛ ولی واقعیت این است که تخلیه حباب خودرو زودتر از دالر آغاز شد زیرا دالر یک موضوع جانبی 
داشت که مانع از ریزش نرخ آن شد و در خودرو آن مانع نبود. عالوه بر آن سرعت تورم خودرو در تابستان و مهر از سرعت تورمی اقتصاد کشور گذر کرده بود و در حال حاضر آن حباب در حالت تخلیه است. این تخلیه حباب قیمتی 
بعد از اعالم خبر پیروزی »بایدن« شدت گرفت و زودتر از ریزش دالر شروع به کاهش قیمت کرد. شیب کاهش قیمت ها در بازار خودرو و به ویژه در بازار خودروهای پرتیراژ بیشتر است و حتی برخی از محصوالت به قیمت کارخانه 
رسیده و برخی حتی به زیر قیمت کارخانه خواهد رسید، ولی روند تخلیه تورمی پایدار نیست و اولین بخشی که روند کاهش قیمت در آن متوقف می شود بخش پرتیراژهاست یعنی خودروهای پرتیراژ  احتماال در آذر و دی به کف 
قیمتی خود می رسند و رکود ادامه خواهد داشت ولی روند کاهش قیمتی به قیمت تورمی می رسد؛ جایی که قیمت ها به قیمت کارخانه برسد، تعیین کننده نرخ ها بهای تمام شده است و وقتی قیمت تمام شده باالتر از قیمت 
فروش می رود خود به خود عرضه کاهش پیدا می کند تا زیان کاهش پیدا کند و این به آن معناســت که قیمت بر لبه تورم می نشیند. بنابراین ما کف قیمت ها را در آذر و دی خواهیم دید. البته این موضوع قابلیت جابه جایی با 
توجه به سیاست های دولت دارد ولی با توجه به اینکه سیاست های پولی هیچ تغییری نکرده است تورم تشدید می شود و ما همچنان با مساله تورم به شکل حاد در سال ۱۴00 مواجه خواهیم بود. لذا قیمت ها بعد از یک مدتی 
روی بال تورمی می نشیند و شیب تورمی خود را دنبال می کند. این روند می تواند از شب عید شروع شود مثال در بازار خودروهای مونتاژی مبنای دالر محاسباتی آنها به ۵۵ هزار تومان رسیده است و لذا این خودروها تا مدت ها 
کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد خصوصا اگر وزارت صمت این بازار را باز و مجوزهای تولید را صادر کند. ولی از عید این روند آغاز می شود و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روال عادی تورمی خود قرار می گیرد و همچنان 
در مسیری می افتد که متاثر از تورم کالن کشور است. از آنجا که تورم برای سال آینده کمتر از ۳0 درصد پیش بینی نمی شود، قیمت ها در سال آینده خزنده باال خواهد رفت. هرچند بعید است با جهش فعال مواجه شویم مگر 

اینکه اتفاق سیاسی بسیار کالنی بیفتد. از آن طرف با یکی از سنگین ترین رکودهای تاریخ معاصر ایران مواجهیم. 
 مساله دوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است. در هیچ کجای قانون، قیمت گذاری به شورای رقابت محول نشده است. این شورا در تمام دوره هایی که انحصار تشدید شده، سکوت مطلق اختیار کرده است. حاصل کار 
این آقایون در شورای رقابت چه بوده است؟ حاصل مدیریت ها را می شود با عدد و رقم سنجید. قطعه سازان حدود ۵0 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارند. خودروسازان حدود ۳0 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه 
سازان دارند. خودروسازان حدود یک میلیون نفر هم ثبت نامی دارند که حدود ۶0 الی ۷0 هزار میلیارد تومان هم پول از آنها گرفته اند. در جمع خودروسازان ۱۶0 هزار میلیارد تومان منفی هستند، درست است که خودروسازان 
با حساب سازی در قالب تجدید ارزیابی زیان خود را به سرمایه تبدیل کرده اند؛ ولی در واقعیت ۱۶0 هزار میلیارد تومان منفی هستند. حاصل مدیریت شورای رقابت ظرف ۱۵ سال این بود که ما ۴ تا ۵ برابر کل هزینه ای که برای 
ایجاد ظرفیت دو میلیون دستگاه خودروی به روز از خط تولید و موتور و... نیاز داریم، خرج کرده ایم و به هدر داده ایم تا پراید تولید و قیمت گذاری کنیم. چه کسی در اقتصاد ایران قرار است این خسارت ۱۶0 هزار میلیارد تومانی 
را جبران کند؟ آیا شورای رقابت حاضر است مسئولیت این ۱۶0 هزار میلیارد تومان را بپذیرد؟ آیا رئیس شورای رقابت مسئولیت ۸ میلیارد دالر بدهی ای که در اقتصاد ایران ایجاد کرده و پولی که در قالب رانت از خودروسازان 
خارج شده و هزاران نفر  را کاسب کرده، می پذیرد؟ قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس همه پروپاگانداست برای فرار از پذیرش مسئولیت. قرعه کشی قرار است چه چیزی را حل کند؟ روی چه حسابی در رانت ۳00 میلیونی 
که توزیع می کنند عده ای در این بخت آزمایی برنده می شوند و عده ای نمی شوند؟ به چه حقی عده ای را از رانت ۱00 میلیونی حذف کردند؟ به چه حقی من نمی توانم ماشینی که من پول آن را تمام و کمال داده ام بفروشم؟ 

شورای رقابت باید پاسخگوی این سواالت باشد.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

"شــتابدهنده ها" شــرکت هایی هســتند کــه 
در ایده هــای جدیــد ســرمایه گذاری کــرده 
و به صاحبــان ایده ها کمک می کننــد تا بتوانند 
تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناســبی از کاال یا 
خدماتی که قصد نــوآوری در آن صنعت را دارند 
ارائه دهند.شتابدهنده ها با ســاختاری منسجم 
و مشــخص به طور معمول از کســب و کارهای 
نوپا حمایت می کنند و اغلب به عنوان مســیری 
برای کوتاه کردن روند توســعه یک کسب و کار 
نوپا و به دســت آوردن بودجه و سرمایه شناخته 
می شوند.۸۹ شــتاب دهنده در کشور طبق آمار 
"راستا" رســانه تحلیلی اکوسیســتم استارتاپی 
ایران در حال فعالیت هســتند؛ ۳۶ درصد از کل 
شــتاب دهنده های کشــور شــتاب دهنده های 
عمومی هســتند و حوزه های فین تک و سالمت 
بعد از شــتاب دهنده های عمومی محبوب ترین 
حوزه های فعالیت شــتاب دهنده ها می باشــند و 
 متوسط عمر شتاب دهنده ها نیز در کشور ۳ سال

 است.

تمرکز شتاب دهنده های کشور در تهران 
بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکالتی در حوزه شتاب دهنده ها 
در کشور وجود دارد که شــاخص ترین آنها تراکم 
این شتاب دهنده ها در تهران است که شاید مشکل 
بزرگ اکوسیستم اســتارتاپی در کشور است که 
در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی 
از هلدینگ های کشــور می گوید: اکوسیســتم 

استارتاپی ایران در یکی دو ســال گذشته شلوغ 
شده اســت؛ شــتاب دهنده ها در تهران متمرکز 
شــده اند ولی در شــهرهای دیگر حتی شهرهای 
بزرگی مانند اصفهان یا شتاب دهنده وجود ندارد، 
یــا اســتارتاپ ها آن را نمی شناســند و از طرفی 
شتابدهنده ها نیز نتوانسته اند این تعداد استارتاپ 
و استعداد خوب را شناســایی کنند.وی با اشاره 
به یکی دیگر از مشــکالت بزرگ شتاب دهنده ها 
می گوید: از مشکالت دیگری که در شلوغ شدن این 
اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده های 
تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود 
دارد که جوانان می توانند از آن استفاده کنند؛ مردم 
هم نیازهای بســیاری دارند که هنوز استارتاپ ها 
ســراغ آن نیازها نرفته اند، نیازهایی که می تواند 

مبنای شکل گیری کسب وکارهای زیادی شود.
این مســئله تا جایی پیش رفته اســت که سورنا 
ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
۲ سال پیش در نخستین نشست شتاب دهنده ها 
که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار 
شــد اظهار کرد : شــتاب دهنده ها و استارتاپ ها 
بایــد ایده هــای تکــراری و کپی شــده را کنار 
بگذارند و ســراغ ایده های جدیــد در حوزه های 
 مختلــف برونــد تــا موفقیت هــای بیشــتری

 را کسب کنند.

30 شتاب دهنده  فعال واقعی در کشور 
وجود دارد

به نظر می رسد علی رغم رشد تعداد شتاب دهنده ها در 
کشور هنوز این شــتاب دهنده ها با روند کار و وظایف 
اصلی خود آشنا نیســتند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل 
شتاب دهنده آی تک در گفت و گو با تسنیم می گوید: 
بین ۸0 تا ۱00 شــتاب دهنده در کشــور داریم که 
تعدادی از این شــتاب دهنده ها مجــوز ندارند که از 
مابقی آنها نیز تعداد نهایت ۳0 شــتاب دهنده فعال 
واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال 
هستند؛ یکی از بزرگ ترین مشــکالت استارتاپ ها و 
شــتاب دهنده ها نیز عدم توجه به ایده های فناورانه 
و تمرکز بر روی مســائل عمومی به خاطر راحتی آن 
اســت. "فریدون کورنگی" رئیس نخســتین مرکز 
شتاب دهنده کشــور نیز با اشــاره به همین موضوع 
در گفت و گو با خبرنگار تســنیم می گویــد: ما اولین 
شتاب دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از 
مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب دهنده ها 
فرا گرفته  اند وســوال اساسی اینجاســت که چرا این 
تعداد شتاب دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل 
شتاب دهنده ها وقتی دیدند این شتاب دهنده ها کارایی 
الزم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند 
که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند 

که این ۱00 درصد آفت است.

شتاب دهنده ها می توانند بدون مجوز به 
فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضــا قبادی" مدیرعامل شــتاب دهنده 
نوین تک می گوید: کمتر از ۲0 شتاب دهنده  فعال 
در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب دهنده های 
کشــور نیز بدون مجوز فعالیت می کنند که آمار 
درستی نیز از تعداد این شــرکت ها وجود ندارد 
 اما منع قانونــی نیز بــرای فعالیت آنهــا وجود 

ندارد.
 وی می افزاید: کار یک شــتاب دهنده این اســت 
کــه اوالً زیرســاخت های آموزشــی مناســبی 
داشــته باشــد، فضاهایی کــه در اختیــار اینها 
 قــرار می دهد، بایــد محیط غنی باشــد و تیم ها 
دسترســی به اطالعات و داده ها داشــته باشند؛ 
بعد از آن، دسترســی خیلی خوبی به متخصصان 
حوزه های مختلف داشــته باشند و این دسترسی 
برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای 
حقوقی در این اســتارتاپ ها حل شــده باشد و 
 به هیــچ عنــوان درگیر بروکراســی نباشــند؛

 در ایران بسیاری از استارتاپ ها به شتاب دهنده ها 
بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا 
که این سرویس ها به درستی توسط شتاب دهنده ها 
ارائه نمی شــوند و دالیل آن نیز بسیار واضح است 
چراکــه شــتاب دهنده  باید قــادر باشــد تا این 
سرویس ها را فراهم کند و این به این معناست که 
تیم خود شتاب دهنده ها باید این توانایی را داشته 
 و این دسترسی به متخصصان حوزه های مختلف

 را نیز داشته باشند.

صادرات به ویژه صادرات محصوالت دانش بنیان 
همواره برای رشد اقتصاد کشــورها مورد توجه و 
حمایت دولت ها بوده و شــرکت های دانش بنیان 
برای ورود به این حوزه تشویق می شدند اما این بار 
شیوع ویروس کرونا صادرات محصوالت شماری 

زیادی از این شرکت ها را ممنوع کرده است.
صادرات محصول در همه زمینه ها از قدیم االیام، 
خودکفایی، رونق کســب وکار و اخــذ درآمد و 
ارزآوری را به دنبال داشته و دارد. عرضه محصول 
در بازارهای جهانی یکــی از آرمان های صاحبان 
صنایع و فعاالن صنعتی است؛ اینکه محصولی به 
بازارهای جهانی راه یابد، نشان از باال بودن سطح 

تکنولوژی آن دارد.

خوشــبختانه در چند ســال اخیر با شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان در کشــور شاهد تولید 
و عرضه محصوالت با تکنولوژی های باال هستیم 
و برخی از این محصوالت نیز موفق به راه یابی به 

بازارهای جهانی شده اند.  
با شیوع ویروس کرونا در دنیا و به دنبال آن ایران، 
در ماه های پایانی سال گذشته، شرکت های دانش 
بنیان بســیاری بودند که به کمک دولت آمده و با 
حمایت های صورت گرفته توانســتند با تولیدات 
دانش بنیان خود و با استفاده از توان متخصصان 
داخلی، بسیاری از نیازهای کشور را برای مقابله با 

این ویروس طراحی، تولید و به بازار عرضه کنند؛ 
تولید ونتیالتور، دســتگاه تب سنج، ماسک های 
ان ۹۵ و دستگاه انگشــتی اکسیژن سنج از جمله 
محصوالتی هســتند که دانش بنیــان ها تولید 

کرده اند.
در ابتدای همه گیری ویــروس کرونا، با فراخوان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری بســیاری از 
شــرکت های دانش بنیان برای تامین نیاز کشور 
پای کار آمدند و خوشــبختانه دانــش بنیان ها 

توانستند در این زمینه خوش بدرخشند.

در ۱0 ماهه گذشــته از زمان شیوع ویروس کرونا 
در کشور به رغم اینکه بسیاری از کشورها در تامین 
نیاز خود به این دستگاه ها دچار مشکل شدند اما 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی توانسته اند نیاز 
داخلی را در این زمینه رفع کنند. به طوری که نه 
تنها نیاز به واردات این اقالم در کشور وجود ندارد، 
بلکه حتی به مرحله صادرات این محصوالت دانش 

بنیان نیز رسیده ایم.
اما شــرکت های دانش بنیان گاها با موانعی برای 
صادرات محصوالت خود مواجه می شوند درحالی 
که ورود آنها به بازارهای جهانی می تواند موجب 
شکوفایی و رونق هر چه بیشتر اقتصاد دانش بنیان 

در عرصه بین الملل و ارزآوری برای کشور باشد.

سرمقاله

اوضاع نابسامان »شتاب دهنده ها« در كشور

 استقرار ۶0 درصد شتابدهنده  ها در تهران

کرونا صادرات دانش بنیان ها را متوقف کرد
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