
بیتکوین بار دیگر ســد ۲۴ هزار دالری را شکســت و با 
افزایش معامالت، احتمال ورود آن به ۲۵ هزار دالر وجود 
دارد.به گزارش سی ان بی سی، بیتکوین سرانجام نه تنها 
جایگاه خود را در کانال ۲۳ هزار دالری تثبیت کرد بلکه به 
لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخستین بار به کانال ۲۴ 
هزار دالر نیز وارد شد.  بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز 
دیجیتالی جهان به مثبت ۶.۷۵ درصد رسیده است. طی 
۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۳.۶۱ درصدی 
به ۲۴ هزار و ۲۲۴.۴۲ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت 
شده ارزش بیت کوین مربوط به روز نوزدهم دسامبر سال 
۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۴ هزار و ۷۳ دالر 
رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز هجدهم دسامبر 

سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ 
دالر رسیدبیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش 
آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۳ برابر افزایش یافته 
است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که 
شرایط با سال ۲۰۱۷ متفاوت است و این ارز می تواند کانال 
شکنی های جدیدی را تجربه کند. ارزش بازار بیتکوین در 
حال حاضر بیش از حدود ۴۰۰ میلیارد دالر است.  چارلز 
هیتر- مدیر موسسه کرایپتو کامپیر گفت: در ماه های 
اخیر شاهد توجه بیشتر سرمایه گذاران به پتانسیل باالی 
ارزهای دیجیتالی بوده ایم و حاال بیتکوین و سایر ارزهای 
دیجیتالی سهم محسوسی از سبد دارایی سرمایه گذاران 
دارند. این به معنی آن اســت که آینده روشن تری برای 

این بازار خواهیم داشت.  برخی از معامله گران معتقدند 
بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دالری را نیز 
در طوالنی مدت دارد.  البته صعود قیمتها در بازار ارزهای 
دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از 
ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم 
با ۳.۸۵ درصد افزایش به ۶۱۵.۱۰ دالر، بیت کوین کش 
با ۸.۲۴ درصد صعود بــه ۳۱۰.۸۲ دالر، الیت کوین با 
۱۲.۳۵ درصد جهش به ۱۲۰.۶۹ دالر،  مونرو با ۲.۱ درصد 
صعود به ۱۵۵.۶۹ دالر، دش با ۶.۳۹ درصد پیشروی به 
۱۰۰.۴۰ دالر، زدکش با ۲.۷۶ درصد افزایش به ۶۱.۲۱ 
 دالر و میکــر بــا ۲.۰۴ درصد صعود بــه ۵۲۸.۰۹ دالر

 رسید.

گزارش معاونت آب و آبفای وزارت نیرو نشــان 
می دهد تا ۲۹ آذرماه امســال میزان ذخیره آب 
در مخازن مجموع پنج ســد اســتان تهران ۳۲ 
درصد بوده که نشــانگر کاهش ۱۰ درصدی آب 
مخزن این سدها نسبت به ســال گذشته است.

به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت سدهای مهم در 
بخش شرب و کشاورزی تا ۲۹ آذرماه سال جاری  
نشــان دهنده ۵۲ درصد پرشــدگی مخازن کل 
سدهاســت. بر اســاس این آمار، آب موجود در 
مخازن مجموع ۵ سد استان تهران ۶۱۲ میلیون 
مترمکعب اســت که نشــان دهنده ۳۲ درصد 
پرشدگی مخازن بوده و نســبت به سال گذشته 

نیــز دارای ۱۰ درصد کاهش اســت.همچنین 
سد یامچی در اســتان اردبیل نیز با ۱۷ میلیون 
مترمکعب آب موجود در مخــزن که میزان ۲۱ 
درصد پرشدگی را نشان می دهد، دارای ۵ درصد 
کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
است. همچنین  در اســتان بوشهر سد رئیسعلی 
دلواری با ۴۰۹ میلیون مترمکعب آب موجود در 
مخزن، نشان از پرشــدگی ۵۹ درصدی بوده که 

نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش دارد.
سد کمال صالح در استان مرکزی بر اساس آخرین 
هیدروگرافــی دارای ۷۵ میلیون مترمکعب آب 
موجود در مخزن اســت که خبر از پر شــدگی 

۷۹ درصدی و کاهش ۷ درصدی در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشــته را می دهد.بر اساس 
اعالم وزارت نیرو، در ســدهای استان سیستان 
و بلوچســتان، ســد چاه نیمه ها )۱ و ۲( با ۱۲۲ 
میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 
پرشدگی ۴۱ درصدی و سد چاه نیمه ۳ با ۲۳۸ 
میلیون مترمکعب بیانگر ۷۵ درصد پرشــدگی، 
کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته نشان 
می دهند. ســد چاه  نیمه ۴ نیز بــا ۴۴۶ میلیون 
مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر ۵۴ درصد 
پرشــدگی مخزن بوده و افزایش دو درصدی را 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

ارزش دالر مقابل یورو و پوند افزایش یافت.به گزارش رویترز، در اقدامی که می تواند به 
عنوان سیگنالی مثبت از طرف چین برای کاستن از تنش های تجاری با آمریکا ارزیابی 
کرد، وزارت دارایی چین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که معافیت شش محصول وارداتی 
خود از آمریکا که مشمول تعرفه نمی شوند را تمدید می کند. این معافیت طبق اعالم 
طرف چینی به مدت ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشت و در راستای عمل به تعدات این کشور در 
فاز نخست توافق تجاری با آمریکا انجام می شود. چین در قالب فاز نخست توافق تجاری 
خود با آمریکا متعهد به افزایش واردات خود از این کشور با هدف کاستن از مازاد تراز 
حساب تجاری خود است. سال ۲۰۲۰ برای دالر در شرایطی به پایان می رسد که آسیب 
گسترده کرونا به اقتصاد این کشور و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ گسترده پول، دالر 
را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دالر مقابل ارزهای معتبر جهانی در سال ۲۰۲۰ به 
طور متوسط شش درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی از بدترین سال های 
دالر در طول یک دهه اخیر به ثبت برسد. بسیاری از کارشناسان ارزی معتقدند استقراض 
سنگین کسب و کارهای آمریکایی و کاهش توان مالی مصرف کنندگان این کشور باعث 
خواهد شد دالر در ماه های نخست سال ۲۰۲۱ نیز کماکان تحت فشار باقی بماند و کار 
دشواری را در برابر رقای اصلی خود داشته باشد. اقتصاد آمریکا از کرونا ضربه بزرگی دیده 
و اکنون اصلی ترین کانون درگیر با کرونا د جهان محسوب می شود.  همین مساله نیز 
باعث شده است تا بزرگ ترین اقتصاد جهان از نظر رشد اقتصادی از چین عملکرد بدتری 
داشته باشد. بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود از اقتصاد چین پیش بینی کرده است 
که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷.۹ درصد رشد کند که در صورت تحقق، ۵.۹ درصد 
بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال جاری به ثبت می رسد. به گفته این نهاد، اقتصاد 
چین به لطف بهبود شرایط بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار خواهد 

توانست در سال آینده به شرایط قبل از آغاز کرونا بازگردد.  یک سال از مواجهه جهان با 
ویروس کرونا می گذرد و با توجه به روند فعلی در سال ۲۰۲۱ نیز شاهد باقی ماندن این 
ویروس در صدر کانون توجهات معامله گران خواهیم بود. جهان در حالی وارد سال نو 
می شود که کماکان محدودیت های زیادی در تجارت خارجی، گردشگری و سیاست 
های پولی وجود دارد و توان مالی کسب و کارها نیز به دلیل تبعات اقتصادی و تجاری 
کرونا به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است. کمبود نقدینگی و کاهش محسوس 
جریان سرمایه ای از اصلی ترین دالیلی هستند که می توانند احیای رشد اقتصادی در 
نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار دهند.  انتشار اخبار جهش ویروس کرونا در جنوب 
و شرق انگلیس به ویژه در لندن باعث افزایش نگرانی معامله گران از بازگشت کابوس 
ویروس کرونا شده است. طبق اطالعات منتشرشده، قدرت شیوع نوع جهش یافته کرونا 
در انگلیس ۹ برابر ویروس قبلی است اما هنوز کشندگی آن بیشتر از نوع معمولی اعالم 
نشده است. در پی شیوع ویروس جدید شاهد اعمال گسترده قرنطینه ها در انگلیس بوده 
ایم و بسیاری از پروازهای بین المللی به انگلیس متوقف شده است. نگرانی اصلی معامله 
گران این است که ویروس جهش یافته در برابر واکسن ها مقاوم تر باشند.  برخی خبرها 
حاکی از مشاهده نوع جهش یافته دیگری از کرونا در نیجریه دارد. داده های منتشر شده 
تغییرات قیمتی اروپا برای سیاست گذاران اروپایی کماکان ناامید کننده پیش می رود: 
طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در 
دوازده ماه منتهی به نوامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل 
به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدف گذاری 
شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور 
متوسط ۰.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۱ درصد کمتر شده است.تمایل معامله گران 

برای نگه داشتن دالر نسبت به ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۰ کاهش کامال محسوسی 
یافته است و با پیشرفت های به دست آمده در مقابله با کرونا و روی کار آمدن دولتی با 
رویکردهای معتدل تر در آمریکا، جذاست ارزهای پرریسک تر برای معامله گران بیشتر 
شده است. اگرچه انتظار نمی رود که دالر با یک سقوط آزاد مواجه باشد اما بسیاری از 
تحلیل گران بازار ارز معتقدند در شرایط کنونی فضا برای عقبگرد بیشتر دالر نیز فراهم 
است و شاید دالر تا چند ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز در سنگر دفاعی فعلی خود باقی بماند.  
با وجود اقدامات دولت ترامپ در به راه انداختن جنگ تجاری با چین، آمارهای جدید 
نشان می دهد که واردات آمریکا از این کشور افزایش محسوسی یافته است به گونه ای 
که در ۱۰ ماه نخست امسال )بازه زمانی ژانویه تا اکتبر( واردات آمریکا از چین ۷.۸ درصد 
بیشتر از رقم ثبت شده برای بازه زمانی مشابه سال قبل بوده است. همچنین در ماه نوامبر 
میزان واردات آمریکا از چین با رشدی عجیب به ۵۱.۹۸ میلیارد دالر رسیده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۴۶.۱ درصد بیشتر شده است. این مساله به معنای افزایش بیش 
از پیش کسری حساب تجاری آمریکا خواهد بود.  تاکنون بیش از ۸۰ میلیون و ۶۴ هزار 
و ۵۷۴ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۷۵۴ هزار و 
۸۶۰ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۳۳۷ هزار و ۶۴۴ نفر، برزیل با ۱۹۰ هزار و ۱۴۵ نفر، هند با ۱۴۷ هزار و ۳۷۹ 
نفر، مکزیک با ۱۲۱ هزار و ۱۷۲ نفر و ایتالیا با ۷۱ هزار و ۳۵۹ نفر بوده است.شدت گرفتن 
سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر 
روزانه ویروس کرونا باشیم تا جایی که روز هفدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار و ۷۰۲ فوتی 
در یک شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط به روز شانزدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار و 

۵۵۸ فوتی بود، شکست.  

کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوســیت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر 
معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که باید باشد و برای همین فکر می کنم 
روزهای بد دالر ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ می دهد 
واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دالر است. در مقایسه با ماه 

های ابتدایی سال جذابیت دالر برای بسیاری از معامله گران کاهش پیدا کرده است.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در 
معامالت امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۲۵ واحد بسته 
شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۴ 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 ۰.۳۶ درصد کاهش نســبت به روز قبل خود و به 
ازای ۱.۳۴۸ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱۱ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به 

۱.۲۱۷ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۱۰۳.۵۳۳  ین 
رســید. در برابر همتای اســترالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳۱۵ دالر مبادله شد. 

همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۴۵ یوان چین اعالم شد.

تقاضا برای خرید پوند پس از توافق انگلیس با اتحادیه اروپا 
افزایش زیادی داشته است.به گزارش رویترز، حصول توافق 
جدید بین انگلی سو اتحادیه اروپا بر سر اینده روابط دو طرف 
پس از برگزیت باعث شده است تا پوند به باالترین سطح دو 
سال اخیر خود در برابر دالر برسد و به ازای ۱.۳۴۸ دالر معامله 
شود. انگلیس شــش روز دیگر به طور کامل اتحادیه اروپا را 
ترک خواهد کرد و بدین ترتیب بن بست برگزیت پس از حدود 
چهار سال به پایان خواهد رسید. با وجود آنکه بخش بزرگی از 
مبادالت تجاری دو طرف به مانند قبل ادامه پیدت خواهد کرد 
اما در زمینه مهاجرت و رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا و 

انگلیس به خاک یکدیگر با محدودیــت های زیادی همراه 
خواهد بود. هنوز دو طرف به توافق بر ســر میزان دسترسی 
بخش بانکی و مالی انگلیس به بازار اتحادیه اروپا نرســیده 
اند و بعید است اتحادیه اروپا با دسترسی کامل بخش مالی 
و بانکی انگلیس به بازار خود موافقت کند.پوند در برابر بیشتر 
ارزهای دیگر معتبر جهانی نیز صعود محسوسی را تجربه کرد 
تا جایی در برابر ین به اوج ۳.۵ ساله خود رسید و هر پوند به 
ازای ۱۴۱ ین نیز مبادله شد. در برابر ارز واحد اروپایی، هر پوند 
به ۱.۱۰۶ یورو دسیر و نرخ برابری هر پوند معادل ۱.۷۳۶ دالر 
کانادا اعالم شد.دایسوکه اونو- استراتژیست ارشد ارزی در 

بانک سامومیتو میتسویی گفت: به نظرم ارزش پوند خیلی 
باال رفته است و با کاسته شدن هیجانات شاهد افت آن مقابل 
بسیاری از ارزها خواهیم بود. درست است که توافقی به دست 
آمده اما وضعیت شکننده اســت و طرفین با هم اختالفات 
زیادی دارند.  برخی از کارشناســان با اشاره به جهش کرونا 
در انگلیس و لغو بســیاری از رفت و آمدهای خارجی به این 
کشور معتقدند پوند تحت تاثیر هراس معامله گران از افزایش 
شمار قربانیان نخواهد توانست روند فعلی را با قدرت ادامه 
 دهد و به احتمال زیاد شاهد ریزش آن از سطوح باالی فعلی

 در روزهای آینده خواهیم بود.

برخالف انتظار کارشناسان، نرخ بیکاری ژاپن به زیر 
سه درصد برگشت.به گزارش تریدینگ اکونومیکس، 
برای نخســتین بار در هفت ماه اخیر نرخ بیکاری در 
ســومین اقتصاد بزرگ جهان کاهشــی شده است؛ 
به گونه ای که طبــق اعــالم وزارت ارتباطات و امور 
داخلی، نرخ بیــکاری در ژاپن تا پایان مــاه نوامبر با 
۰.۲ درصد کاهش نســبت به ماه قبل به ۲.۹ درصد 
رســیده اســت. این کمترین نرخ بیکاری ثبت شده 
در این کشور از ژوییه ۲۰۲۰ تاکنون بوده است.  با در 
نظر گرفتن فاکتورهای فصلی شمار بیکاران ژاپنی در 

حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر برآورد 
می شــود که ۱۶۰ هزار نفر کمتر از شــمار بیکاران 
ثبت شــده در مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ بوده است. 
 طبق اعالم مرکز آمار ژاپن، در این ماه ۱۵۴ هزار نفر

 از شــاغلین کار قبلی خود را ترک کرده اند و ۴۲ هزار 
نفر نیز اخراج شده اند. شمار کسانی که برای نخستین 
بار در جســت و جوی کار بوده اند نیز با ۱۴ هزار نفر 
کاهش نســبت به ماه قبل به ۳۲۴ هزار نفر رســیده 
است.هم چنین طبق اعالم این وزارتخانه ژاپنی، شمار 
شــاغلین تا پایان ماه نوامبر با ۴۳۰ هزار نفر افزایش 

نسبت به مدت مشــابه ماه قبل به ۶۷ میلیون و ۱۰ 
هزار نفر رسیده است. طبق آمار جداگانه منتشر شده 
توسط وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن، نرخ موجودیت 
شغلی به ۱.۰۶ رسیده است که نشان می دهد به ازای 
۱۰۰ فرد جویای شــغل، ۱۰۶ فرصت شــغلی وجود 
دارد.متوســط نرخ بیکاری ژاپن در بازه زمانی ۱۹۵۳ 
تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۷۶ درصد بوده اســت که باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به ژوئن ۲۰۰۲ با ۵.۵ درصد  و 
کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به نوامبر ۱۹۶۸ با 

یک درصد بوده است.

سدهای کشور چقدر آب دارند؟بیت کوین در آستانه رکوردشکنی مجدد

صعود خفیف دالر در معامالت جهانی

کاهش غیر منتظره نرخ بیکاری ژاپنپوند انگلیس بر قله دو ساله قرار گرفت
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پرداخت بیمه بیکاری کرونا 
به جاماندگان در هفته آینده

قیمت گذاری 
کاالی یارانه ای
 اجباری
 است

رزم حسینی:

 لحظه به لحظه  
به دنبال بی اثر 

کردن تحریم ها 
هستیم
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 حرکت بورس
 در مسیر تعادل 

ناهمخوانی 
تورم و نرخ دستمزد

حذف دالالن 
با آزاد سازی قیمت خودرو

شاخص کل بورس ظرف 
۹ ماهه سال جاری تاکنون 
بازدهــی حــدود ۱۹۰ 
درصدی داشــته اســت. 

چنین رشدی در ...

  فردین آقابزرگی، کارشناس 
بازار سرمایه

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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خودروهای لوکس از قیمت گذاری 
دستوری خارج شدند

 رونق بازار
 خودروهای پر تیراژ؟

هزینه 25 میلیونی اوراق 
مسکن برای متاهالن

شاخص کل بورس با افتی 24 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 423 هزار واحدی قرار گرفت

خواب  زمستانی  بازار سرمایه
صفحه4
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فشار  تورم   بر دهک های  مختلف  درآمدی
تورم   نقطه   به   نقطه  آذرماه   99   برای  خانوارهای   شهری   به   بیش   از   44   درصد   رسید

تجربه نشان داده است که آزادسازی قیمت ها در هر 
بخشی از اقتصاد می تواند به کاهش قیمت ها کمک 
بسیاری کند. بازار خودرو یکی از مهم ترین بازارهایی 
است که سالهاست در انتظار آزادسازی قیمت ها و 
رهایی از قیمتگذاری دستوری است. بر اساس اعالم 
شورای رقابت قرار است خودروهای لوکس با رشد 
تولید ۵۰ درصد از قیمت گذاری دســتوری خارج 
شوند. در همین زمینه مشاور شورای رقابت گفت: 
خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصد از قیمت 
گذاری دستوری خارج شدند. سید مصطفی صفاری 
 مشــاور شــورای رقابت در خصوص خارج شدن 

قیمت برخی از خودروها... 

بر اساس آخرین قیمت اوراق مسکن، متاهل های 
تهرانی برای این اوراق باید ۲۵ میلیون و ۲۴۸ هزار 
تومان و مجردهای تهرانی نیز باید ۱۴ میلیون و ۷۲۸ 
هزار تومان پرداخت کنند.به گزارش ایســنا، تسه 
)اوراق( فروردین سال گذشته ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان 
و تسه اردیبهشت و خرداد سال گذشته نیز حدود ۵۲ 
هزار تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تســهیالت 
مســکن در تیر با قیمت ۵۶ هزار و ۲۰۰تومان، در 
مرداد با قیمت ۵۱ هزار تومان و در شهریور با قیمت 
۵۴ هزار و ۵۹۹ تومان داد و ســتد می شود. قیمت 
اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۵۴ هزار و ۹۰۰ 
تومان، ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان و ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان 
بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن 

و اسفند سال گذشته نیز با...



اقتصاد2
ایران وجهان

با اجرای طرح 100-300  در استان اصفهان؛
83 روستای نایین از آب شرب 

پایدار برخوردار می شوند
مدیرآبفا نایین اعالم کرد: با اجرای  طرح 100-300 در 
این شهرستان، 83 روستا از آب شرب سالم و بهداشتی 
برخوردار می شوند، بر مبنای این طرح  مقرر گردید 300 
کیلومتر شبکه آب در 100 روز در سطح استان بازسازی 
و  اجرا گردد.  حسن میری  با اشاره به روستاهایی که با 
اجرای این طرح از آب شــرب پایدار بهره مند می شوند 
اعالم کرد: با اجرای این طرح 53 روستا در منطقه الی 
سیاه، 24  روســتا در منطقه کوهستان – بهارستان، 5 
روستا در پای کوه و  روستای چوپانان از آب شرب پایدار 
سالم و بهداشــتی برخوردار می شوند.وی طول شبکه 
توزیع آب شرب در روستاهای نایین را 126 کیلومتر اعالم 
کرد و اظهار داشت: به منظورآبرسانی پایدار به روستاها 
در  طرح 100-300  مقرر گردید 26 کیلومتر خط انتقال 
اجرا شود که تاکنون 18 کیلومتر آن عملیاتی شده است. 
مدیر آبفا نایین با بیان اینکه برای تامین آب شرب پایدار 
این روستاها احداث  3 مخزن، 3  باب ایستگاه پمپاژ و 3 
باب ایستگاه کلر زن در دستور کار قرار گرفت اظهار داشت: 
اکنون مخزن هزار و 500 مترمکعبی منطقه کوهستان 
-بهارستان به پیشرفت فیزیکی  85 درصدی رسیده و 2 
باب مخرن 500 مترمکعبی الی سیاه تکمیل شده است.

درخشش بانک صادرات ایران 
در جشنواره ملی روابط عمومی

بانک صادرات ایــران در پانزدهمین جشــنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی در بخش های »مصاحبه« و »ویژه 
نامه« حائز رتبه برتر ملی شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، در این جشنواره که توسط انجمن 
متخصصان روابط عمومی و با حضور معاون مطبوعاتی 
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اعضای 
هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی، استادان 
دانشــگاه، فعاالن و مدیران روابط عمومی سازمان ها و 
نهادهای مختلف برگزار شد، بانک صادرات ایران با درج 
ماهانه بیش از 30 خبر بر روی ســایت خود به نشانی 
www.bsi.ir، 20 درصد ســهم بازنشر اخبار شبکه 

نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. 

بانک مسکن جایزه برتر پانزدهمین 
جشنواره ملی انتشــارات روابط 

عمومی را کسب کرد
جایزه برتر پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی بانک مســکن به مهدی احمدی رییس اداره 
روابط عمومی بانک مسکن، اهدا شد به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، پانزدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی سال جاری با اهدای تندیس و 
جوایز به روابط عمومی های برتر به کار خود پایان داد. 
این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی 
و با همکاری دانشــگاه ها، روابط عمومی وزارتخانه ها، 
ســازمان ها و شــرکت های خصوصی و دولتی در دو 
بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی در 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی )سازمان 

مطالعات و بهره وری نیروی انسانی( برگزار شد.

کســب ۴ رتبه برتر توسط روابط 
عمومی بانک مهر ایران در جشنواره 

ملی روابط عمومی
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران در 4 بخش 
پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومي رتبه 
برتر را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، این جشنواره با هدف 
آشــنایي با اصول و استانداردهاي نشــر الکترونیک و 
مکتوب در روابط  عمومي و ارائــه آثار و تجارب موفق، 
توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها و مهارت هاي مدیران 
و کارشناســان روابط عمومي در حــوزه فعالیت هاي 
انتشاراتي و همچنین فرهنگ سازي مناسب و تکریم و 
معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه انتشارات، در 10 

بخش و دو سطح ملي و استاني برگزار شد.

 تقویــت گفتمان صــادرات 
غیرنفتی از طریق رسانه

مدیرعامل بانک توســعه صادرات با بیان اینکه، تقویت 
گفتمان صادرات غیر نفتی از طریق رســانه امکان پذیر 
است،گفت:با ایجاد تغییر و بازنگری در راهبردهای پایگاه 
خبری تحلیلی اگزیم نیوز، درصدد تقویت گفتمان صادرات 
غیرنفتی میان بازرگانان و مدیران تصمیم گیرنده در این 
بخش هســتیم. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات، علی صالح آبادی در وبینار رسانه و نهادینه سازی 
تجارت و صادرات با تاکید بر جایــگاه بخش صادرات در 
تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی ترین راهبرد کالن 
اقتصادی کشور، یادآور شد: ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند 
اطالعات شفاف و دقیق در خصوص فضای کسب و کار و 

تولید از طریق یک وب سایت تخصصی صادراتی هستیم.

استان ها

بر اســاس آخریــن قیمت 
اوراق مســکن، متاهل های 
تهرانی برای این اوراق باید 25 
میلیون و 248 هزار تومان و 
مجردهای تهرانی نیز باید 14 

میلیون و ۷28 هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، تسه )اوراق( فروردین سال گذشته 53 
هزار و ۷00 تومان و تسه اردیبهشت و خرداد سال گذشته 
نیز حدود 52 هزار تومان قیمــت دارند. هر برگ اوراق 
تسهیالت مسکن در تیر با قیمت 56 هزار و 200تومان، 
در مرداد با قیمت 51 هزار تومان و در شهریور با قیمت 
54 هزار و 5۹۹ تومان داد و ستد می شود. قیمت اوراق 
مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز 54 هزار و ۹00 تومان، 
51 هزار و ۷00 تومان و 51 هزار و 800 تومان بوده و هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند سال 
گذشته نیز با قیمت های 54 هزار تومان، 53 هزار و 800 

تومان و 53 هزار تومان داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا آبان سال جاری
تســه فروردین، اردیبهشت و خرداد ســال جاری به 
ترتیب 53 هزار  و 500 تومــان، 52 هزار و ۷00 تومان 
و 52 هزار و  800 تومان قیمــت دارند. هر برگ از اوراق 

تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر با قیمت 52 هزار 
و ۷00 تومان، در مرداد با قیمت 53 هزار و 400 تومان و 

در شهریور با قیمت 53 هزار تومان داد و ستد می شود.
این اوراق در مهرماه 53 هزار و 300 تومان، در آبان ماه 
54 هزار و 500 تومان و در آذرماه 52 هزار و 600 تومان 
قیمت داشته اند. این گزارش نیز بر اساس قیمت تسه در 

آذرماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردهــا و متاهل های 
تهرانی

بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا 140 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 
که شامل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 
40 میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای دریافت 
100 میلیون تومان تسهیالت باید 200 برگه تسهیالت 

مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 
52 هزار و 600 تومانی برابــر با 10 میلیون و 520 هزار 
تومان می شود که با در نظر گرفتن 40 میلیون تومان وام 
جعاله که برای آن باید 80 ورق  به مبلغ چهار میلیون و 
208 هزار تومان خریداری کنند، رقم آن به 14 میلیون و 

۷28 هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 
240 میلیون تومان شامل 100 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و 40 میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 400 برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن 21 میلیون و 40 
هزار تومان می شــود که همراه با چهار میلیون و 208 
هزار تومان وام جعاله که برای آن باید 80 برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، در مجموع باید 25 میلیون و 

248هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر بــه 80 میلیون تومان 
رســیده که برای آن باید 160 برگه خریداری شود که 
هزینه آن هشت میلیون و 416 هزار تومان است. این وام 
برای سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است که باید برای آن 120 برگه خریداری شود که 

هزینه آن شش میلیون و 312 هزار تومان می شود.

اوراق مسکن چند؟

هزینه 25 میلیونی اوراق مسکن برای متاهالن

روحانی:
 لحظه به لحظه به دنبال بی اثر 

کردن تحریم ها هستیم
روحانــی: تحریم نه فقط برای واکســن، برای 
هر دارو و هر چیزی که می خواهیم وارد کنیم 
 FATF مشکل ســاز اســت / االن وارد بحث
نمی شوم؛ 2 الیحه باقی مانده FATF در مسیر 
است؛ می خواهیم هرچه سریعتر آن 2 الیحه هم 

تصویب شود.
رییس جمهوری با اشــاره به کارشــکنی های 
آمریکایی ها برای تهیه واکسن کرونا گفت: اینکه 
رهبری گفتند تحریم ها را بی اثر کنید، لحظه به 
لحظه دنبال این کار هستیم. هر لحظه پولی وارد 
کشور و کاالیی صادر می شود ساعت ها برای این 

کار جنگیده شده است.
رییس جمهوری با اشــاره به کارشــکنی های 
آمریکایی ها برای تهیه واکسن کرونا گفت: اینکه 
رهبری گفتند تحریم ها را بی اثر کنید، لحظه به 
لحظه دنبال این کار هستیم. هر لحظه پولی وارد 
کشور و کاالیی صادر می شود ساعت ها برای این 

کار جنگیده شده است.
حسن روحانی روز شــنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: درمــدت 10 ماهی که از 
شیوع کرونا عبور کردیم و وارد ماه یازدهم شدیم، 
به طور مرتب حداقل هفته ای یک جلسه در ستاد 
و چند جلسه در کمیته های مختلف هماهنگی، 
البته غیر از قرارگاه و وزارت بهداشت که شبانه 
روز فعال هستند، برگزار شد و بسیار خوشحالیم 
که امروز در کشور منطقه قرمز نداریم، منطقه 
نارنجی هم تقریبا نداریم و مناطقی که داریم، 
زرد هستند. به نوشته ایرنا، وی با بیان اینکه باید 
بتوانیم این شرایط را نگهداریم، گفت: از مردم 
که با همه وجود و توان با رعایت پروتکل ها بویژه 
در شب یلدا که از حیث دیدار خانوادگی برای 
مردم مهم بود، توجه کردند و همچنین از ناجا 
و صدا وسیما که ذهن ها را آماده کردند تشکر 
می کنم و امیدوارم شب یلدا تاثیری بر این روند 

نگذاشته باشد.
رییس دولت دوازدهم با مناسب خواندن شرایط 
اظهارکرد: برای رسیدن به مطلوب باید تالش 
کنیم. صد وسی و چند فوتی برای ما خیلی زیاد 
است و باید تالش کنیم استان هادر طول هفته 
فوتی یا حتی بستری نداشته باشند و با کمک 

همگان رسیدن به آن روز امکان پذیر است.
رییس جمهوری با مهم خواندن پایدار شــدن 
وضعیت کنترل کرونا گفت: کار را قبل از آبان 
شروع کردیم و از 4 آبان همچنین 14 آبان ادامه 
دادیم و آذرماه هم شرایط هوشمندتر را اعمال 
کردیم و امروز شرایط مطلوب تری پیش ما است.

وی اضافه کــرد: وقتی ایران را با کشــورهای 
پیشرفته و اروپا مقایسه می کنیم، عقب نیستیم. 
در کارکرد همه عوامل تاثیر گذار بســیار مهم 
است و باید این شرایط را پایدار نگهداریم و پایدار 

ماندن یکی از مسائل بسیار مهم ما است.

وزیر صمت:
قیمت گذاری کاالی یارانه ای 

اجباری است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکیــد کرد که به 
هر کاالیی که یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت 
گذاری اش هم اجباری می شــود و افزایش تولید 
را راه حل حذف داللی و مناســب شدن قیمت ها 

عنوان کرد.
به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حسینی در برنامه 
خبری شبکه یک سیما گفت: برای رساندن کاال 
با قیمت مناسب به دست مردم باید افزایش تولید 
دهیم که بر اساس آمارها در 1۹ قلم کاال در سال 
جاری افزایش خوبی داشتیم و واحدهای تولیدی 
در حوزه لوازم خانگی و اقالم دیگر ســه شــیفته 
فعالیت می کنند. با تداوم همین روند، رانت خواری 
و داللی حذف خواهد شد و کاال به قیمت واقعی به 

دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی همچنین با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر 
اساس هزینه تمام شده، قیمت محصوالت تولیدی 
خود را تعیین می کنند، گفــت: تولیدکنندگان 
موظف هستند با تعیین شــبکه توزیع، محصول 
تولیدی را با کمترین واســطه و قیمت به دست 

مصرف کنندگان برسانند.
گفتنی است که آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در مهر 
ماه امسال در بین 8۹ قلم کاالی اساسی، قیمت 84 
کاال بین 0.4 تا حدود 314.6 درصد نسبت به خرداد 
سال گذشته افزایش داشــته، بیشترین افزایش 
قیمت هم مربوط به گروه آهن آالت، کنجاله سویا 
و حبوبات بوده و بیشتر اقالم مصرفی روزمره مثل 
برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره 

بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

اخبار
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معاون فنی گمرک ایران با اعالم اینکه هر گونه تخلفی در 
ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت 
وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته 3400 
مورد حذف شده است، ابعاد قابل تاملی از جریان واردات 
گوشی همراه مســافر و به ویژه در مدت اخیر درباره ورود 
حجم باالیی از آیفون 12 را مطرح کرد و گفت که موضوع 
در حال بررسی است و در هفته جاری تصمیم گیری می 
شود. به گزارش ایسنا، از اول دی امسال و بر اساس پیشنهاد 
گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رجیستری 
گوشــی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در 

مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرارگرفت.
این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از 12 مهرماه 
با تصمیم این ستاد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن  همراه 
و بعد از خروج از گمرکات اجرایی )مبادی ورودی( توسط 
مســافران ممنوع اعالم و باید اظهــار و ثبت تلفن همراه 
مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت 
دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی 
در لحظه ورود به کشور انجام می شد، ولی با توجه به تبعات 
اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در 
جریان شیوع بیماری کووید-1۹، با اعالم گزارش گمرک 
ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رویه از اول دی ماه 
تغییر کرد. مدت کوتاهی از ابالغ و اجرایی شدن بخشنامه 
رجیستری غیرحضوری نگذشته که انجمن واردکنندگان 
موبایل مدعی شده این اقدام دولت موجب پهن شدن فرش 
قرمز برای قاچاق موبایل شده اســت؛ به طوری که امیر 
اســحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل - گفته که 
"خألهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، 
راه قاچاقچیان را هموار کرده و از بعد از آن خرید و فروش 
پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به 
دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شب گذشته 
به 200 هزار تومان رسیده است." اما در رابطه با حواشی 
ایجاد شده پیرامون رجیستری غیرحضوری موبایل و ابعاد 
مختلف واردات گوشی مسافری، موضوع در گفت و گو با 
مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
ایران - مورد بررسی قرار گرفت و وی به طور مفصل شرایط 

موجود را تشریح کرد.

مدعیان قاچاق رجیستری که از بخشنامه با 
خبر و از آن استقبال کرده بودند

معاون فنی گمرک ایران با تاکید بر اینکه ادعای مطرح شده 
درباره هموار شدن راه قاچاق موبایل  با شیوه نامه رجیستری 

غیرحضوری را قویا تکذیب می کنم و به هیچ عنوان این 
موضوع سندیت ندارد، گفت: پیش از این که بخشنامه ابالغ 
شود کلیه فرایند رجیستری غیرحضوری موبایل به صورت 
غیر رسمی به اطالع انجمن وارد کنندگان موبایل رسید و 

حتی از آن استقبال کردند.
ارونقی گفت: البته حساسیتی که این انجمن به خرج می 
دهد طبیعی اســت، چرا که مقادیر زیادی گوشی موبایل 
اکنون در گمــرک مانده و واردکننــدگان تجاری ماه ها 
در انتظار تخصیص و تامین ارز هســتند، مصوبات ستاد 
هماهنگی اقتصادی نیز در راســتای ترخیص این کاال از 
محل »ارز متقاضی« کمکی به واردکنندگان تجاری این 
کاال نکرد؛ از این رو با توجه به تسهیالتی که در خصوص 
واردات گوشی موبایل همراه مسافر از سوی گمرک برای 
مسافران اعمال شــده، طبیعی است که واردکنندگان به 
صورت تجاری، تصور کنند راه برای ورود غیر قانونی گوشی 
های موبایل از این طریق فراهم شده است در صورتی که 

اینطور نیست.

هیچ فرایند جدیدی در رجیستری ایجاد نشد
این مقام مســئول در گمرک ایران در مورد اشاره انجمن 
واردکنندگان موبایل به خأل قانونی در شیوه نامه رجیستری 
غیرحضوری توضیح داد: هیچ فرایند جدیدی به روند قبلی 
اضافه نشده و فرایندها و کنترل های قبلی نیز حذف نشده 
اســت. آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون 
هرگونه کنترلی در گمرک، مسافر  بعد از ورود  می توانست 
نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد 
سودجو به اسم مسافران، گوشی های مختلف را رجیستر 
می کردند بدون این که حتی مســافر در جریان باشد و 
متعاقب آن کنترل هایی که بعد از 12 مهر سال جاری برای 
حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی 
که در گمرکات و مبادی ورودی اتفــاق افتاد، در نهایت 
تصمیم گرفته شد که  حتما گوشی موبایل توسط متصدیان 
گمرک در بدو ورود به همراه مســافر چک و مشخصات  
گوشی و هویت مسافر  وارد سیستم شود، بر این اساس در 
اسرع وقت کنترل ها انجام و بعد اجازه  ادامه مسیر مسافر 
داده می شــود و مابقی فرایند بعد از ورود مسافر به داخل 

کشور در فرصت یک ماه صورت می پذیرد.

فرش قرمزی بــرای قاچاقچیان موبایل پهن 
نشده است

وی ادامه داد: انجمن وارد کنندگان مدعی شده که سامانه 
"EPL" به هیچ عنوان ورود مســافر و اطالعات گوشی 
مسافر را چک نمی کند، در حالی که این گونه نیست و از اول 
دی سال جاری به بعد تمامی اطالعات توسط دستگاه بارکد 
خوان در گمرک وارد سیستم شده و افرادی صرفا می توانند 
نسبت به رجیستر کردن گوشی های خود در داخل کشور 
اقدام کنند که این اطالعات قبال در هنگام ورود مسافر، وارد 
سیستم شده باشد. ارونقی یادآور شد: در مورد مسافرینی 
که از 12 تیرماه 13۹۹ تا اول دی سال جاری وارد شده و 
به نحوی از فرایند رجیستری کردن اطالع نداشتند یا به هر 
دلیلی از جمله صف های طوالنی یا قطعی سامانه امکان 
رجیستری در هنگام ورود در مبادی ورودی نداشتند نیز 
فرصتی داده شده که گوشی های خود را با ورود به سامانه 
رجیســتر کنند. در این مورد نیز کنترل های الزم انجام 
می شــود و ضمن حصول اطمینان از این که این شخص 
توسط سامانه های همتا و ســامانه گذرنامه که نشان می 
دهد شخص مسافر بوده و در کدام مقطع زمانی وارد کشور 
شده نسبت به رجیستری کردن گوشی آنها اقدام خواهد 
شد؛ بنابراین مشخص است هیچ فرش قرمزی برای قاچاق 
موبایل و سوء استفاده برخی افراد سود جو پهن نشده است.

رجیستری 3۴00 گوشی لغو  شد
معاون فنی گمرک ایران در ادامه به سوءاســتفاده های 
احتمالی در جریان رجیســتری غیرحضوری در روزهای 
ابتدایی آن اشاره و اعالم کرد باید توجه داشت که مطابق 
بخشنامه گمرک ایران هر مسافر ورودی به ایران ساالنه 
صرفا »یک گوشی تلفن همراه« می تواند به همراه خود وارد 
و ثبت کند، اما درصورتی که در هنگام اجرای طرح، برخی 
افراد سودجو نسبت به رجیستری کردن تعداد بیشتری 
گوشــی یا ترفندهای دیگر اقدام کرده و به نحوی با یک 
گذرنامه تعداد باالیی شماره ثبت کنند قطعا در خصوص 
لغو یا حذف این گوشی ها و عمال  لغو رجیستری آنها اقدام 
خواهد شد. نکته مورد توجه در اظهارات ارونقی این است 
که "پیام هشــدار"  الزم  در ابتدای هربار  ورود به سامانه، 

به متقاضی داده شــده و صرفا در صورت پذیرش موضوع 
توسط متقاضی، امکان ورود به سامانه رجیستری وجود 
دارد و در پیام هشدار تصریح شــده در صورتی که با یک 
گذرنامه، بیش از یک گوشی رجیستر شود، وجه واریزی 
بابت حقوق ورودی گوشی برگشــت داده نمی شود؛ در 
عین حال  با متخلفان برخورد و به مراجع مختلف نظارتی 

معرفی می شوند.
وی این را هم گفت که در مدت اخیر بعد از شروع رجیستری 
)از اول دی ماه(، برخی افراد سودجو از این فضا سوءاستفاده 
کرده و تعداد زیادی گوشی تلفن همراه را با یک گذرنامه 
رجیستر کرده اند، که طی بررسی ها و تقاطع گیری های 
انجام شده توسط سامانه های مرتبط، اقدامات الزم انجام 
شده و رجیســتری بیش از 3400 گوشی بالفاصله لغو و 
طی پیامی به افراد خاطی اعالم شده است که در این رابطه 
اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر مراجع نظارتی 

مورد توجه است.

مانور آیفون 1۲ و هشدار به فریب!
اما از مدتی پیش  شــاهد آن هســتیم که در سایت های 
نیازمندی ها و فروش های آنالین حجم زیادی از گوشی 
های برند و مدل باال از جمله آیفون 12 نو در حال معامله 
بوده و یا افراد مختلف آگهی هایی برای انجام رجیستری 
داشته اند، موضوعی که معاون فنی گمرک ایران نسبت به 
آن هشدار داد و گفت که به دلیل تخلفات و سوء استفاده 
های احتمالی به هیچ عنوان فریب ایــن افراد را نخورده و 
متقاضیان از تسهیالت مربوط به خود استفاده کنند. به طور 
قطع گمرک نسبت به غیر فعال کردن گوشی هایی که از این 
طریق و با سو استفاده احتمالی و خارج از مقررات مربوطه 
رجیستر شده اند، اقدام می کند. وی با بیان اینکه گمرک 
هماهنگی الزم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
مراجع نظارتی مربوطه را  داشته و ظرف روزهای گذشته 
، این هماهنگی به حداکثر رســیده است، گفت: تمامی 
سامانه های گمرک در حال ایجاد لینک ارتباطی با تمامی 
سامانه های مرتبط  از جمله گذرنامه نیروی انتظامی، همتا 
و یا سایر سامانه های مرتبط اســت تا کنترل های الزم از 
جمله تقاطع گیری الزم را انجام دهند که با توجه به کنترل 
های اولیه به صورت حضوری در فرودگاه یا مبادی ورودی، 
ادامه فرایند با چک و رصد کردن سامانه ها با لینک های 
ارتباطی برقرار، اتفاق می افتد و این اطمینان داده می شود 
که  هرگونه سوء استفاده ای در این راستا به حداقل ممکن 

تنزل پیدا کند.

بر اساس آخرین آمارها تاکنون ۹1 هزار نفر از متقاضیان مقرری بیمه بیکاری 
کرونا را دریافت نکرده اند که پیش بینی می شود در هفته آینده پرداختی ها 

به جاماندگان واریز شود.
به گزارش ایسنا، با شــیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل و کسب و کارها 
از جمله صنوف و مشاغل خدماتی دچار آسیب شــدند و این امر به بیکاری 
نیروهای کار شاغل در این بخشها انجامید. دولت در راستای حمایت از صنوف 
و کارگران آسیب دیده از کرونا، مبلغ 5000 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به 
صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد که با حمایت سازمان برنامه و بودجه، اقدام 
وزارت کار و همراهی سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مربوطه، روند واریز 
مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشمول و کارگران بیکار شده دنبال شد و در 
این بین مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند 13۹8 و فروردین و اردیبهشت 

13۹۹ به کارگران و افراد بیکار شده از کرونا پرداخت شود.
البته مکانیسم پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا طی مدت مذکور بر مبنای 
قانون فعلی بیمه بیکاری انجام نشد بلکه طبق هماهنگی و توافقات صورت 
گرفته با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، لیست مشموالن توسط سازمان 
تامین اجتماعی به سازمان برنامه و بودجه ارســال شد و روند واریز و میزان 
پرداختی ها از سوی سازمان برنامه و بودجه و از طریق خزانه داری کل صورت 
گرفت. به همین منظور سامانه  ثبت درخواست بیمه بیکاری راه اندازی شد تا 
افراد درخواست خود را در آن به ثبت رسانده و از مزایای بیمه بیکاری بهره 

مند شوند.
ثبت نام مشــموالن و متقاضیان بیمه بیکاری کرونا در حالی انجام شد که 
تعدادی از کارگران و افراد بیکار شده از اسفند سال گذشته به دالیل متعددی 
نظیر اعالم شماره شبای اشتباه یا عدم تعلق شماره حساب مربوطه، ثبت ناقص 

شماره حساب یا اطالعات شخصی موفق به ثبت نام در سامانه نشدند. در این 
بین برخی متقاضیان نیز برای اعالم بیکاری به جای ثبت نام در سیستم، به 
ادارات کار یا مراکز کاریابی محل سکونت خود مراجعه کردند که مشکالتی را 
به وجود آورد و منجر به جاماندن و قرار نگرفتن نام آنها در لیست مشموالن شد.
در نهایت اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعالم کرد که 
متقاضیان بیمه بیکاری کرونا که از ابتدای خرداد ماه بیکار شده و افرادی که 
بیکاری آنها از اسفند سال گذشته تاکنون استمرار یافته به دفاتر پیشخوان 
دولت مراجعه و جهت ورود به سامانه جامع روابط کار احراز هویت کنند و پس 
از انجام مراحل احراز هویت به سامانه مذکور وارد شده و نوع بیکاری خود را از 

طریق خوداظهاری اعالم کنند.
به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، افرادی که در 
سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردند به چند دسته تقسیم می شوند؛ برخی 
مقرری بیمه بیکاری که ستاد ملی مقابله با کرونا برای سه ماه متوالی اسفند 
۹8 و فروردین و اردیبهشت ۹۹ مصوب کرده بود را دریافت کردند. گروه دوم 
جاماندگانی هستند که شماره موبایل آنها اشتباه بوده و یا اینکه در سامانه 
مربوطه ثبت نام نکردند و وزارت کار برای این افراد پیامک فرستاد تا وارد سامانه 
شوند و اطالعات خود را وارد یا به روز رسانی کنند. گروه سوم نیز افرادی هستند 
که به هر دلیلی شماره حساب بانکی خود را با تاخیر در سامانه بیمه بیکاری 
وارد کردند که در نتیجه پیامک وزارت کار نیز با تاخیر به آنها ارسال شده است.
بر اســاس آخرین آمارها، مقرری ایام بیکاری کرونا در ماههای اسفند ۹8 و 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ برای یک میلیون و 82 هزار نفرـ  ماه با مساعدت 
دولت پرداخت شده است و تاکنون ۹1 هزار نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری 
ایام کرونا نشده اند.وی تاکید کرد: افرادی که بیمه بیکاری دریافت کرده اند 

چنانچه بیکاری آنها استمرار داشته باشد برای آنها پیامک ارسال می شود ولی 
این عده منتظر پیامک نباشند و به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و اعالم کنند 

که قصد احراز هویت برای سامانه جامع روابط کار را دارند.
به گفته بابایی، چنانچه افراد یکبار احراز هویت شده باشند، دیگر نیازی به 
احراز هویت مجدد ندارند با همان رمز ورودی که دریافت کردند می تواند وارد 
سامانه جامع روابط کار شوند و مراحل تکمیل اطالعات و ارائه مدارک الزم 

را دنبال کنند.
بر اســاس آخرین آمارها، مقرری ایام بیکاری کرونا در ماههای اسفند ۹8 و 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ برای یک میلیون و 82 هزار نفرـ  ماه با مساعدت 
دولت پرداخت شده است و تاکنون ۹1 هزار نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری 

ایام کرونا نشده اند.
آنطور که رئیس گروه بیمه بیکاری امور فنی بیمه شــدگان سازمان تامین 
اجتماعی گفته در دو مرحله لیست این افراد به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شده و به احتمال بسیار در هفته آینده بیمه بیکاری کرونا برای ۹1 هزار نفر از 

جاماندگان واریز خواهد شد.
به گفته وی، حدود 15 هزار نفر نیز به دلیل ایراد در اطالعاتشــان موفق به 
دریافت بیمه بیکاری نشده اند که هفته آینده لیست آنها به ادارات کار برای 

رفع اشکال ارجاع داده می شود.
به گزارش ایسنا، افرادی که بعد از خرداد همچنان بر سر کار نرفته و بیکاری 
آنها تداوم داشته مشمول بیمه بیکاری قرار گرفته اند و سازمان تامین اجتماعی 
مقرری ایام کرونا را به آنها پرداخت کرده است. البته عده ای از این افراد هنوز 
مقرری ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت را دریافت نکرده اند که پس از 

بررسی و رفع ایراد اطالعات پرداختی به آنها نیز انجام خواهد شد.

3۴00 رجیستری لغو شد و پولش بر نمی گردد

سفرهای جنجالی آیفون ۱۲

پرداخت بیمه بیکاری کرونا به جاماندگان در هفته آینده

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران، به ۱۲ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۸۷۹ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۸۷ تومان است.
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ناهمخوانی  تورم و نرخ دستمزد
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

تورمی که در حال حاضر صحبت از آن می شود تورم ذهنی است و تورمی که در جامعه مشاهده می شود و به دامنه 
معیشت وارد شده بسیار بیشتر از چیزی است که عنوان می شود. درست است که تورم را به صورت نقطه به نقطه 
به عنوان مثال آذرماه سال جاری با آذر ماه سال گذشته مقایسه می کنیم اما چالش این است که اگر به صورت 
نقطه  درآمد سرانه را نیز محاسبه کنیم به اعداد بسیار بیشتری خواهیم رسید که بسیار دور از ذهن خواهند بود. به 
نظر بنده نرخ تورم حتی به نظر می رسد بیشتر از 40 درصد باشد و قشر آسیب پذیر تنش تورمی و دامنه تورم را که 
بیش از سه فصل است روند افزایشی دارد بیشتر احساس کرده اند. البته در این بین کاهش ارزش پولی ملی را باید 
کنار افزاش قیمت ها مطرح کنیم. این مورد است که آثار تورم را بیش از پیش ملموس می کند. دهک های پایین 
و آسیب پذیر در این مرحله بخش بزرگی از دارایی خود را از دست می دهند. برای دهک های پردآمد اهمیتی 
ندارد که چقدر هزینه ماهانه و یا ساالنه دارند و یا تفاوتی ندارد که برای خرید خانه یک میلیارد می دهند یا ده 
میلیارد. اما افزایش تورم و عدم همخوانی آن با دستمزدها قطعا در موضوعی به اسم بهره وری، تولید و کار بهتر و با 
کیفیت تاثیر می گذارد. عدم افزایش حقوق کارگران برابر با میزان تورم، منجر به کاهش قدرت خرید طبقه پایین 
جامعه شد، موضوعی که دولت به هیچ وجه کمترین اعتنایی به آن نکرده است. بر اساس نرخ تورم اعالمی دولت 
که بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی است. زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه از اردیبهشت با تورم های باالیی 
رو به رو شده که امکان همخوانی بین دستمزد و حمایت هایی مثل کمک هزینه اجاره بها که دولت برای  ۲00 
هزار تومان به عنوان حق مسکن، ماه ها کارگران را سرگردان و چشم انتظار کرد، وجود ندارد. آنچه دولت تا کنون 
به عنوان حمایت از تولید و کارگران انجام داده تنها در حد یک شعار بوده است. فشار تورمی و افزایش نرخ کاالها و 
درآمدهایی که هیچ گاه به قیمت ها نمی رسد مشکالت متعددی را برای تولید، بهره وری، سالمت روحی، روانی و 
اقتصادی جامعه ایجاد کرده است. قطعا اقتصاد ایران، کارگران، تولیدکنندگان و مردمی که در شرایط کنونی رنج 
معیشتی را بر خود می خرند، تا مدت های مدید باید تاوان سوء مدیریت و بی تدبیری های دولت را بدهند. امروز 
تولید، اشتغال، معیشت مردم و بهره وری کار نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت و حاکمیت است، حمایتی که 
اگر صورت داده نشود، خسارت های بیشماری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. این در حالی است که جدیدا 
در اقتصاد موضوعی موجب تحریک مردم به سرمایه گذاری در بازار های داللی شده است، موضوعی به نام از دست 
رفتن ارزش دارایی و پول ملی، مردم دائم این پرسش را مطرح می کنند که چه بخریم تا ارزش پول مان کم نشود؟ 
مردم به این دلیل چنین سوالی طرح می کنند و نگران از دست دادن ارزش پول خود هستند بنابراین موضوعی 
به نام تورم و گرانی، زندگی آن ها را سیاه کرده است. مردم گرفتار عدم اصالح ساختار های اقتصادی شده اند که 
از دهه 40 پایه و اساس آن گذاشته شده است. بنابراین، چون دولت ها نتوانسته اند تورم مبتنی بر زایش مشکالت 
ساختاری را اصالح کنند، چه در حوزه هزینه و چه تقاضا اثر وضعی خود را با تورم بر زندگی مردم نشان داده، لذا 

خواسته یا ناخواسته جامعه را درگیر آلودگی یک تورم بزرگ کرده است.

مهــار رشــد قیمت ها و 
دستیابی به نرخ تورم تک 
رقمی در ایران سالهاست 
فراموش شده است. تورم 
در یک سال اخیر موجب 
کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم 
شده و این بحران برای دهک های آسیب پذیر و کم 

درآمد بسیار ملموس تر است. 
براســاس آخرین گزارش نرخ تورم سالیانه آذرماه 
۹۹ خانوار کشور به ۳0.۵ درصد رسید. این نرخ در 
دهک های مختلف هزینــه ای در بازه ۲٧.۹ درصد 
برای دهک اول تا ۳٧.۲ درصــد برای دهک دهم 

نوســان دارد.  بررســی جزئیات تورم در خانوارها 
نشان می دهد که اثر تورم در همه خانوارها به یک 
شکل نبوده است. براساس این گزارش تورم آذرماه 
در دهک های باال )پردرآمدهــا( رقم های باالتری 
نســبت به دهک های پایین جامعــه ثبت کرده 
است. دهک اول درآمدی که شــامل خانوارهای 
با پایین ترین سطح درآمد هســتند، تورم سالیانه 
۲٧.۹ درصــدی را ثبت کرده اســت؛ این روند به 
شــکل صعودی در میان دهک ها ادامه داشته به 
طوری که دهک دهم تورم ۳٧.۲ درصد را به ثبت 
رسانده است.  فاصله تورمی آذرماه ۹۹ دهک های 
مختلف درآمــدی ۹.۳ درصد اســت و بین ۹.۲٧ 
درصد برای دهک اول تا ۳٧.۲ درصد برای دهک 
دهم نوســان دارد. خانواده ها بر اســاس مجموع 
درآمد و هزینه های سالیانه در ۱0 گروه دسته بندی 

می شوند. دهک اول کم درآمدترین گروه و دهک 
 دهم پردرآمدترین گروه از خانواده ها را تشــکیل 

می دهند. 
این در حالی اســت کــه فاصله تورمــی در میان 
دهک های مختلــف هزینه ای در آذرمــاه به ۹.۳ 
درصد رسید که نســبت به ماه قبل )که برابر ۸.۹ 
درصد بود( 0.4 واحد درصد افزایش داشته است. 
شدت تورم در بین دهک های اول تا ششم تقریبا 
افزایش ناچیزی داشته اســت به گونه ای از تورم 
۲٧.۹ درصد در دهک اول به رقم ۲۹.۳ درصد در 
دهک ششم رسیده است اما از دهک ششم به یک 
باره نرخ تورم رشــد محسوسی داشته است. مرکز 
آمار در یک جدول سهم هر یک از گروه های کاالیی 
و خدماتــی را در تورم ماهانه دهک ها مشــخص 
کرده اســت. به طور کلی در این دســته بندی این 
گزارش به دو دســته کاالهای خوراکی و کاالها و 
خدمات غیرخوراکی تقســیم بندی شده است. با 
توجه به ضریب اهمیت متفاوت گروه های کاالیی 
و خدماتــی در دهک های مختلف، اصوال ســهم 
کاالهای خوراکی در دهک های کم درآمد و سهم 
کاالهای غیرخوراکــی در دهک هــای پردرآمد 

بیشتر است.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ٦.۲۵ 
درصد برای دهک دهم تا ۲۹.۵ درصد برای دهک 
دوم متفاوت اســت. همچنین شــاخص مذکور 
در مورد گروه عمــده »کاالهای غیــر خوراکی و 
خدمات« بین ۲٦.۳ درصد برای دهک اول تا 40.۳ 
درصد برای دهک دهم است. دهک نخست نشانگر 
قشر کم برخوردار جامعه اســت. آنچه دهک های 

درآمدی را از یکدیگر مجــزا می کند، وزن کاال در 
سبد مصرفی خانوار اســت. دهک های کم درآمد 
به علت درآمد کمتر، هزینه کمتــری را به تفریح 
و سرگرمی و حتی بهداشــت و درمان اختصاص 
می دهند. از این جهت، وزن این کاالها در ســبد 

مصرفی آنها کمتر است.
در مقابــل بیشــترین ســهم را خوراکی هــا و 
آشــامیدنی ها دارند. آنها بیشــتر مخارج خود را 
معطوف این دســته از کاالها و در واقع ضروریات 
زندگی می کنند. بیش از 40 درصد از سبد مصرفی 
گروه های کم درآمد را خوراکی ها و آشــامیدنی ها 
تشــکیل می دهند. اگر در این کاالها گرانی اتفاق 
بیفتد، برای کم درآمدها بســیار قابل لمس است. 
در نتیجه اگر تورم خوراکی ها زیاد شــود، فشــار 
بر گروه های کم درآمد نیــز افزایش خواهد یافت. 
برداشت دیگری که از این واقعیت می توان داشت، 
این است که اگر تورم در اثر افزایش قیمت کاالهای 
خوراکی رشــد کند، در آن صورت فشــار بر قشر 
ضعیف افزایش خواهد یافــت. از طرفی دیگر، اگر 
تورم از کانال افزایش قیمت کاالهای غیرخوراکی 
و خدماتی رشد کند، آنگاه فشــار تورمی بر اقشار 
ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک های تورمی 
پردرآمدهــا فعال تر می شــود. ضریــب اهمیت 
خوراکی هــا و آشــامیدنی ها در باالتریــن دهک 
درآمدی کشور، ۱٧ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت 
به کاالهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. 
می توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت 
به کاالهای غیرخوراکی بیشــتر گران شــود، در 
آن صورت فشار تورمی بر قشــر کم درآمد تخلیه 

می شود.
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فشار  تورم   بر دهک های  مختلف  درآمدی
شایلی قرائی
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دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار ضمن تشریح آخرین 
وضعیت تامیــن نهاده های دامی، گفت: مســئولیت 
برنامه ریــزی و هماهنگــی واردات انــواع نهاده های 
کشــاورزی و دام و طیور با وزارت جهاد کشــاورزی 
اســت.عباس قبادی در مورد تأمین نهاده های دامی، 
اظهار داشــت: با توجه به مصوبه ابالغــی معاون اول 
رئیس جمهوری در بیستم فروردین ماه سال جاری و 
تعیین سهم ارزی هر یک از دستگاه ها برای اختصاص 
ارز 4۲00 تومانی و خصوصــاً نهاده های دامی، برنامه 
زمانبندی نیاز ماهانه بر اساس مقدار و میزان تخصیص 
و تأمین ارز مورد نیاز برای تولید محصوالت پروتئینی، 

تنظیم و مکرراً به بانک مرکزی ابالغ شده است.
دبیر کارگروه ســتاد تنظیم بازار افزود: ۵ قلم کاالی 
اساســی بیش از ۸0 درصد وابســته به واردات است 
که در این رابطه میزان و زمــان تأمین آن برای حفظ 
اســتمرار تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.
وی ادامه داد: تا قبل از ابالغ مصوبه جلســه مورخ ۱۱ 
آبان ماه امسال، ســتاد اقتصادی دولت، وزارت صمت 
متولی تأمین کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز بود 
که بعد از تاریخ مذکور عماًل مسئولیت برنامه ریزی و 
هماهنگی واردات انواع نهاده های کشاورزی و دام و طیور 
و همچنین مسئولیت در تولید، تأمین، عرضه و تنظیم 
بازار محصوالت نهایی از جمله مرغ و تخم مرغ تا مرحله 
عمده فروشی به قیمت مصوب بر عهده وزارت جهاد 
کشاورزی است. معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت با 

بیان اینکه بیشترین مصرف نهاده ها در تولید محصوالت 
پروتئینی از جمله گوشت مرغ و تخم مرغ است، گفت: 
حسب گزارشــات حوزه های تخصصی وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر عدم تحویل نهاده ها به دامداران، با 
توجه به میزان سرانه مصرف )۳۱ کیلوگرم(، نیاز کشور 
به گوشت مرغ ۲۵۸0 هزار تن بوده که با احتساب ذخایر 
استراتژیک )٧0 هزارتن(، نیاز کشور ۲٦۵0 هزار تن 
برآورد می شود. وی افزود: در ابتدای سال حسب گزارش 
وزارت جهاد کشاورزی با پیش بینی ۱۲۵ میلیون قطعه 
جوجه ریزی ماهانه، میزان تولید گوشت مرغ مورد نیاز 
۲٧۵0 هزارتن اعالم شد.قبادی ادامه داد: برای تولید 
۲٧۵0 هزار تن گوشــت مرغ، ذرت مورد نیاز 4۵00 
هزارتن و کنجاله سویا مورد نیاز ۲۲۵0 هزار تن است.
این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین طبق گزارشات 
مکتوب از سامانه سماسط وزارت جهاد کشاورزی، به 
طور میانگین ماهانه ۱۱0 میلیون جوجه ریزی صورت 
پذیرفته که در ۸ ماهه گذشــته میزان کنجاله و ذرت 
مورد نیاز این میزان تولید به ترتیب ۱۳۲0 هزار تن و 

۲٦40 هزار تن است.
وی افزود: بر این اساس، میزان تأمین ذرت طی ۸ ماهه 
سال جاری ٦4۵٦ هزار تن بوده است )٦۳۸۵ هزارتن 
واردات و ٧۱ هزار تن از محــل ذخایر( و میزان تأمین 
کنجاله طی ۸ ماه سال جاری ۲4۹0 هزارتن )۱040 
از محل دانه وارداتی، ۹00 هــزار تن از محل کنجاله 

وارداتی و ۵۵0 هزار تن از محل ذخایر( است.

تجربه نشــان داده است که 
آزادســازی قیمت ها در هر 
بخشــی از اقتصاد می تواند 
به کاهش قیمــت ها کمک 
بســیاری کند. بازار خودرو 
یکی از مهم ترین بازارهایی است که سالهاست در انتظار 
آزادســازی قیمت ها و رهایی از قیمتگذاری دستوری 
است. بر اساس اعالم شورای رقابت قرار است خودروهای 
لوکس با رشد تولید ۵0 درصد از قیمت گذاری دستوری 

خارج شوند. 
در همین زمینه مشاور شورای رقابت گفت: خودروهای 
لوکس با رشد تولید ۵0 درصد از قیمت گذاری دستوری 
خارج شدند. سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت 
در خصوص خارج شــدن قیمت برخــی از خودروها 
 از قیمت گــذاری دســتوری، گفــت: خودروها برای 
قیمت گذاری به ۲ دســته تبدیل شــده اند که شامل 

خودروهای اقتصادی یا همان پر تیــراژ و خودروهای 
لوکس می شود. مشاور شورای رقابت گفت: خودروهای 
لوکس به خودروهایی گفته می شود که رشد تولید بیش 
از ۵0 درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته 
 شد که خودروهای لوکس با رشــد تولید ۵0 درصد از 

قیمت گذاری دســتوری خارج شــوند، به طور مثال 
اگر ۲0٧ رشــد باالی ۵0 درصد داشته باشد، از قیمت 
گذاری دستوری خارج خواهد شد. صفاری تشریح کرد: 
خودروی تارا نیز جزء خودروهای لوکس به شمار می آید، 
این بدان معناست که قیمت این خودرو را خودروساز 

مشخص خواهد کرد و از قیمت گذاری دستوری خارج 
خواهد شد.

مشاور شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو 
در بورس کاال، گفت: باید بستری را فراهم کنیم که قیمت 
خودرو به صورت شــفاف تعیین شود و میزان عرضه و 
تقاضا برابر باشد، با توجه به اینکه بورس، بازاری شفاف 
است، در نتیجه رانت و فساد در آن وجود ندارد. صفاری 
با تاکید بر اینکه بورس کاال محلی برای کشف قیمت 
برندهای پر تیراژ تولید کننده های خودرو است، گفت: 
این کشف قیمت با قیمت های منصفانه شورای رقابت 
یکسان نیست. تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، این 

اختالف قیمت وجود دارد.
مشاور شورای رقابت با بیان اینکه برای حل این مسئله 
می توانیم جلوی واردات خودرو را باز بگذاریم یا کیفیت 
تولیــد داخلی را افزایــش دهیم، ادامه داد: با بســتن 
سایت هایی که در قیمت گذاری نادرست دخالت دارند، 
می توانیم ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشیم. ما باید 
خودرو ساز را موظف کنیم حدود ۳0 تا 40 درصد تولید 

هفتگی خود را در بازار بورس کاال عرضه کنند.

خودروهای لوكس از قیمت گذاری دستوری خارج شدند

رونق بازار خودروهای پر تیراژ؟
مالیات مضاعف برای دارندگان خودروهای لوكس

حذف دالالن  با آزاد سازی قیمت خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

شرایطی که امروز بازار خودرو درگیر آن شده رکود مطلق ناشی از کاهش قدرت خرید است. نه کسی خودرو می خرد نه کسی خودرو می فروشد. اما در تعریف خودروی لوکس باید اشاره کرد که هر آنچه که مردم نمی توانند بخرند خودروی لوکس 
نام دارد. در حال حاضر مردم پژو ۲0٦ را هم نمی توانند بخرند چون قیمت خودرو در این مدت ده برابر شده است. امروز بیش از ٧0 میلیون نفر در ایران گرفتار معیشت روزمره شده اند و خودرو به طور کلی به کاالیی لوکس تبدیل شده است. خواهش 

ما از این آقایان که در راس شورای رقابت نشسته اند این است که اجازه بدهند زبان فارسی برای ما بماند. تعریفی که امروز برای خودروی لوکس ارایه شده هیچ گونه سنخیتی با شرایط روز کشور ندارد. 
اما هر جایی که آزادسازی قیمت ها اتفاق افتاده بر اساس تمام تجربیات تاریخ این است که قیمت کاال کاهش پیدا می کند و بر اساس نرخ تورم جلو خواهد رفت. اما خاصیت نرخ  گذاری دستوری این است که بازار تقاضای سفته بازانه پیدا خواهد کرد. 
به هر ترتیب حاصل حضور ۱0 ساله مدیران شورای رقابت افزایش قیمت پراید تا ۱٦0 میلیون تومان بوده است. این آقایان بیایند و دست از لجاجت بردارند و تمام قیمت ها را آزاد کنند البته به شرطی که بتوانند جواب یک میلیون متقاضی در صف نفر 
را بدهند. کسانی که در طرح های ثبت نامی شرکت کرده اند به امید اینکه پولی که داده اند نصف قیمت خودرو است و با تحویل گرفتن خودرو در زمان قیمتگذاری دستوری می توانند کلی سود به دست بیاورند در این طرح ها شرکت کردند. االن که 
قیمت آزاد بشود نمی توانند خودرو خود را تحویل بگیرند و باید شرکت های خودروسازی مسئولیت این افراد را قبول کنند. این عملکردی که در قیمت گذاری خودرو وجود دارد باعث شد که ۱٦0 هزارمیلیارد تومان رانت تنها در سال ۹۹ ایجاد شود.

بنابراین به عبارت بهتر چنانچه آزادسازی قیمت خودرو به طور شناور حرکت کند و توزیع خودروها هم به موقع انجام شود، بدون تردید سفته گران و دالالن از صف تقاضا خارج و از سوی دیگر حواله های جعلی هم در جامعه برچیده خواهد شد. از 
این رو فرهنگ خرید برای مشتریان واقعی قانون مند می شود. اگر در روند توزیع خودروها اختاللی پیش نیاید قیمت های تمام شده خودرو هم کاهش خواهد یافت. پس شرکت سازنده منافع کسب کرده و سود سرشار از تولید را در حوزه کیفیت 

خرج می کند. با پیدایش چنین سیستمی افراد دالل از بازارهای سیاه خارج می شوند و به ازای آن هم سرمایه گذاران جدید برای ورود به بازار عالقه مند می شوند.
البته در وضعیت جدید مدیران خودروسازی باید حواسشان به حلقه آخر تولید خودرو که همان تامین کنندگان قطعه است، باشد. چون که در شرایط کنونی انحصاراتی در بازار قطعات خودرو مشاهده می شود. همین انحصارها از گذشته دور تاکنون 

اجحاف را در حقوق مصرف کنندگان در پی داشته، پس چنانچه می خواهیم این طرح با شکست رو به رو نشود باید دست دالالن در تأمین قطعات خودرو را به کلی قطع کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نجار گفت: بیش از ۱۲ هزار واحد مســکونی بر روی 
پهنه های گسل خیز تهران ساخته شده که ممکن 
است خساراتی را به دنبال داشته باشد.اسماعیل نجار 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه در 
شهر تهران بیش از ۱۲ هزار پهنه و واحد مسکونی بر 
روی گسل های زلزله خیز ساخته شده است، گفت: 
در کرج بیش از ۵4 هزار خانه بر روی گسل قرار دارند و 
در شهر تبریز هم میزان واحد های ساخته شده بسیار 
زیاد است.او ادامه داد: میزان واحد های ساخته شده بر 
روی گسل های زلزله خیر بسیار زیاد  شده و همین 
امر برای تهران و ســایر شهر ها به عنوان یک هشدار 

محسوب می شود.
نجار بیان کرد: باید مقاوم سازی واحد های مسکونی 
در برابر زلزله فرهنگ سازی شود به طوری که یک 
واحد مسکونی دیگر بر اثر زلزله دچار حادثه نشود.او با 
اشاره به اینکه متاسفانه در زلزله بم هیچ ساختمانی و یا 
حتی واحد اداری هم سالم نماند و این خود یک هشدار 
است که باید مسئوالن، مهندسان و شهرداری ها به 
آن توجه کنند، تاکید کرد: در زلزله بم ۳4 هزار خانه 
تخریب شد و تجربه هم نشان داده که ما یک کشور پر 

حادثه هستیم و ساخت خانه های با مقاومت کم باعث 
ایجاد مشکل بر اثر حوادث خواهد شد. رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور با بیان اینکه باید اندیشه ها در 
این زمینه شکل گیرد و باید این موضوع فرهنگ سازی 
شود، گفت: کشور ژاپن یک کشور پر حادثه است و 
در این کشور ما شاهد وقوع زلزله های ٧.٦ ریشتری 
هستیم، اما مردم به این زلزله هیچ توجهی نمی کنند 
چرا که به ساخت و مقاومت واحد های خود آگاه هستد 
و مردم این کشــور هیچ نگرانی ندارند.او با اشاره به 
اینکه ما در ساخت واحد ها اندیشه و فکر می خواهیم 
افزود: امروز ایران را باید درســت بسازیم و ساخت 
واحد ها باید مطابق با آیین نامه ۲۸00 ساخته شود 
و باید همه مباحث و قوانین نظام مهندسی را رعایت 
کنیم.رئیس مدیریت بحران کشور با بیان اینکه در 
ساختمان ها باید آهن و میلگرد استفاده شود، افزود: 
باید به استاندارد این واحد ها و محصوالت ساختمانی 

توجه کنیم.
نجار تاکید کرد: باید از تجارب دستگاه های اجرایی در 
این زمینه استفاده شود و رسانه ها همه باید در وقوع 

حادثه به این موضوعات توجه کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: جلوگیری 
از ثبت سفارش و واردات انحصاری موز، قیمت این 
میوه را افزایش داده است.مصطفی دارایی نژاد درباره 
علل افزایش قیمت موز افزود: با توجه به آنکه جلوی 
ثبت سفارش موز را گرفتند، قیمت هر کیلوگرم موز 
در میدان مرکزی به ۳0 هزار تومان رسیده است که 
این نرخ قابل قبول نیست.وی با اشاره به اینکه نرخ 
فعلی موز در بازار قابل قبول نیست، بیان کرد: قیمت 
هر کیلوگرم موز در میدان مرکزی باید به کمتر از ۲0 
هزار تومان برسد.رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با 
اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه نداریم، گفت: 
با توجه به فراوانی تولید مرکبات، کیوی، سیب و 

سایر اقالم میوه کمبودی در عرضه نداریم. وی افزود: 
تولید هندوانه جاسک و میناب به حدی باالست که 
تا هفته ها بعد از شب یلدا همچنان این محصول در 
بازار موجود است.آقای دارایی نژاد ادامه داد: با توجه 
به فراوانی تولید و عرضه هندوانه، امسال اولین سالی 
بود که در بازار شب یلدا دچار نوسان قیمت نشدیم.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران همچنین گفت: با 
توجه به فراوانی تولید میوه پیش بینی می شود که 
التهاب خاصی در بــازار رخ ندهد و اتحادیه خرده 
فروشــی ها با اعمال نظارت بر مغازه های ســطح 
شــهر باید از گران فروشی و سو استفاده احتمالی 

جلوگیری کند.

در حالی کــه پروازهای بین ایــران و انگلیس فعال و 
به دلیل شــیوع ویروس جهش یافتــه کرونا در این 
کشور لغو شده برخی ایرالین های خارجی از طریق 
آژانس های مسافرتی بلیت این پروازها را می فروشند 
اما مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری می گویند: از 
مردم می خواهیم این بلیت ها را خریداری نکنند چرا 
که هیچ پرواز مستقیم و غیرمستقیمی از لندن اجازه 
ورود به ایران را ندارد و اگر ایرالینی در این زمینه تخلف 
کند، مجوزش باطل می شود. هفته گذشته و در پی 
انتشار خبر شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در 
انگلستان همه کشورها ارتباط شــان را با این کشور 
محدود کرده و پروازهایشان را نیز به این کشور تعلیق 
کردند تا بتوانند مردم خــود را از این ویروس جهش 

یافته محافظت کنند.
در همین راســتا پروازهای ایران به مقاصد مختلف 
انگلستان و بالعکس نیز به دلیل همین مسئله و در پی 
درخواست و مکاتبه وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی تا دو هفته تعلیق شــد اما به نظر می رسد 
برخی سایت های فروش بلیت اینترنتی و آژانس های 
مسافرتی نمی خواهند به این مصوبه و پروتکل های 
بهداشتی اعالم شده پایبند باشــند چرا که در این 
سایت ها همچنان بلیت تهران-لندن و لندن-تهران 

برای این هفته فروخته می شود.
تورج دهقان زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: این اقدام آژانس های مســافرتی تخلف است و 
قطعا با آن ها برخورد خواهیم کرد اما مسئله اینجاست 
کشورهای بســیاری پروازهایشــان را به لندن قطع 

کرده اند که به عنوان مثال به ترکیه و امارات می توان 
اشاره کرد و مشخص نیست چرا آژانس ها بلیت پرواز در 
این مسیرها را از طریق ایرالین این کشورها می فروشند. 
وی خاطرنشــان کرد: این مسئله شبیه همان زمانی 
می شــود که ترکیه پروازش به ایران را تعلیق کرده 
بود و برخی اقدام به فروش بلیت کردند و مردم هم با 
وجود اینکه سازمان هواپیمایی اعالم کرده بود پروازی 
وجود ندارد بلیت های استانبول را خریداری کردند. 
نهایتا مردم ماندند و مطالباتشان از این ایرالین ها یا 
آژانس های مسافرتی. وی افزود: از مردم می خواهیم 
بلیت پروازهای لندن را فعال خریداری نکنند تا چنین 
تخلفاتی ســبب ضرر و زیان آن ها نشــود. ابولقاسم 
جاللی –معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان 
هواپیمایی کشــوری- نیز در این بــاره گفت: وقتی 
مسافری با ایرالین های خارجی و یک توقف از لندن 
به تهران میاید باید از دو کشــور مبــدا اولیه و نهایی 
بوردینگ پس داشته باشد اما ما اعالم کرده ایم که به 
آن ها بوردینگ پس نمی دهیم امروز نیز توصیه های 
الزم صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه فعال و 
تا برقرار بودن پروتکل های اعالم شده، هیچ مسافری 
حتی در صورت خرید بلیت هواپیما نمی تواند به ایران 
سفر کند، افزود: نمی توانیم ۱٦00 آژانس داریم و تعداد 
بسیاری به صورت آنالین بلیت می فروشند و بارها به 
آن ها گفته ایم که نباید این کار را انجام دهند چرا که 
هیچ مسافری تا اطالع ثانوی نمی تواند از انگلستان به 
ایران بیاید و با ایرالین های خارجی متخلف برخورد 

کرده و مجوزهای آن ها را باطل می کنیم.

لغو مجوز ایرالین های متخلف

بلیت  پروازهای انگلیس را نخرید

ساخت بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی بر روی پهنه های گسل خیز تهران

یک مقام مسئول خبر داد:

واردات انحصاری، عامل افزایش قیمت موز

قیمت مصوب مرغ با توجه به میزان تامین نهاده دولتی، عادالنه است
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درجقیمتکاالهامعامالتراشفافمیکند
چراغ سبز مجلس برای بازگشت قيمت مسکن و 

خودرو به سایت ها
از اردیبهشت امسال، پلتفرم های خرید و فروش خودرو و مسکن به دستور مقامات قضایی 
قیمت ها را حذف کرده و از نمایش آن منع شدند. این موضوع عالوه بر این که منجر به 
ایجاد دشواری های بسیار برای متقاضیان خرید یا اجاره مسکن و خودرو شد، در استعالم 
قیمت کاال ها نیز اخالل ایجاد کرد. شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد 

و کالهبرداری و یکی از بهترین ابزار ها برای واقعی کردن قیمت ها است.
در همین راستا مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بازگشت قیمت 
کاال ها در پلتفرم های نیازمندی و آگهی های آنالین موافقت کرد و گفت: »درج قیمت 
کاال ها در این پلتفرم ها عالوه بر شــفافیت در قیمت گذاری، به معامالت نیز شفافیت 

می دهد.«
طغیانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصوالت در پلتفرم های نیازمندی 
و آگهی های آنالین، گفت: »واقعیت این اســت که موافق ادامه حذف قیمت کاال ها در 
پلتفرم های نیازمندی و آگهی های آنالین نیستیم چرا که متغیر های دیگری در افزایش 
قیمت کاال ها به ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.«نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کاالهایی، چون 
خودرو گفت: »چه قیمت کاال ها در این پلتفرم ها درج شود چه نشود متغیر های دیگری 
همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوء مدیریت، دپوی کاال ها در گمرکات 

و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت ها می گذارند.«

تدوین آیين نامه معامالت اینترنتی طال؛ به زودی
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه به احتمال زیاد امسال آیین نامه مبادله طال 
در فضای مجازی تدوین می شود، گفت: تا زمانی که بستر خرید اینترنتی فراهم نشده، 
مردم طال را حضوری بخرند.ابراهیم محمدولی در مورد فروش طال در فضای مجازی، اظهار 
داشت: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم و نمی توانیم هم مخالف باشیم؛ این فضا روز به 
روز در حال پیشرفت است و همه مردم دنیا در حال کار کردن با آن هستند و ما نمی توانیم 
جلوی آن را بگیریم اما می گوئیم در بحث طال که یک فلز خاص است هنوز فضا برای خرید 

و فروش فراهم نشده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: پیشنهاد داده ایم که یک آئین نامه یا چارچوبی 
برای مبادله طال در فضای مجازی تدوین شود تا خریداران دچار مشکل نشوند؛ در واقع 
باید قوانین و ضوابط معامله در این فضا بســیار جامع و کامل باشد تا مصرف کننده و 

خریداران طال در این حوزه متضرر نشوند.
وی گفت: هنوز زیرساخت ها در این فضا فراهم نشده است. عکس یک فلز طال در اینترنت 
خیلی خوب به نظر می رسد اما هنگامی که به دست مشتری می رسد ممکن است فرق 

زیادی از حیث وزن و عیار و یا حتی ظاهر داشته باشد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: بر همین مبنا می گوئیم که سازمان صنعت 
و معدن، اتحادیه، اتاق اصناف ایران و تهران و … می توانند با هماهنگی یکدیگر این آئین 
نامه را تدوین کنند. البته جلساتی در این خصوص برگزار شده اما هنوز هیچ چیز نهایی 

نشده است.
محمدولی تاکید کرد: به احتمال زیاد امسال این آئین نامه تدوین می شود؛ اما از مردم 
درخواست داریم تا زمان فراهم شدن بسترهای الزم برای معامالت طال در فضای مجازی، 
از خرید این کاال به صورت اینترنتی پرهیز کنند و جواهرات و مصنوعات طال را به صورت 

حضوری خریداری کنند.

آیا فروشگاه های اینترنتی اطالعات خود را در سامانه 
جامع تجارت ثبت می كنند؟

حدود دو هفته از الزام کسب  و کارهای الکترونیکی به ثبت اطالعات گروه کاالیی لوازم 
خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت می گذرد. پس از گذشت این مدت 
برخی از فروشگاه های اینترنتی اعالم کردند که در حال ثبت اطالعات کاالها هستند و 
بعضی دیگر هم بیان کردند که چون از تولیدکنندگان رسمی در کشور کاالهای خود را 
تهیه می کنند، مشکلی در مورد ثبت کاالهای خود در سامانه جامع تجارت ندارند. در 
همین زمینه همچنین مدیرعامل زنبیل معتقد است که این الزام در ادامه درج شناسه 

کاال برکاالهای لوازم خانگی است و این یک فرآیند برای جلوگیری از قاچاق کاال است.
  اواخر آذرماه سال جاری کسب  و کارهای الکترونیکی به ثبت اطالعات برای گروه کاالیی 
لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت ملزم شدند. این الزام براساس 

ضوابط اختصاصی گروه کاالیی لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی صورت گرفت.
 طبق ماده ۶ و ۷ این ضوابط اختصاصی، تمامی فروشندگان کاالی مشمول، ملزم به ثبت 
اطالعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند و فروش کاالی مشمول تنها به اعضای 
زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید 

قرار گرفته باشد.
 حاال با گذشت چند هفته از این الزام، فرشاد وکیل زاده، مدیرعامل زنبیل در گفت وگو 
با پیوست با بیان اینکه الزام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه درج شناسه کاال 
روی کاالهای الکترونیکی است، گفت: »این یک فرآیند است تا مسئوالن مربوطه روند 
کاالهایی که وارد کشور می شوند تا فروش بروند را مقطع به مقطع رهگیری کنند. مشکلی 
که در این زمینه وجود دارد این است که فروشندگان ســنتی گاه کاالی خود را ثبت 
نمی کنند. یعنی در بازار موجودی کاالها بسیار نامشخص است تا وضعیت شفاف شود، 
زمان بر است. حتی فروشندگان سنتی شناسه رهگیری را هم ندارند. به همین خاطر این 

الزام ایجاد شد.«
 او ادامه داد: »وقتی خرید و فروش کاال توسط فروشگاه آنالین مربوطه انجام شود، این 
فروشگاه باید پروســه خرید کاال و موجودی آن در انبار و فروش کاال را اعالم کند؛ حاال 
مشکلی که وجود دارد این است که پلتفرمی نقش واسط را ایفا می کند و انبار هم ندارد و 
فروشندگان سنتی توسط این پلتفرم خرید و فروش را انجام دهند. در این صورت بسیاری 

از فروشندگان سنتی چنین اطالعاتی را ثبت نمی کنند.«
 آنطور که وکیل زاده اعالم می کند ماهیت الزام مرکز توسعه تجارت رهگیری کاالها و 
جلوگیری از قاچاق است چون مسئوالن می خواهند بدانند که روند خرید و فروش کاال 
به چه صورت انجام می شود و آیا کاالی خریداری شده به دست مصرف کننده رسیده یا 
احتکار شده است. به گفته مدیرعامل زنبیل، تا مسئوالن روی این موضوع تسلط کافی را 
پیدا کنند و تبادل اطالعات بین فروشندگان و سامانه جامع تجارت صورت گیرد، زمان 

بسیاری طی می شود.
 او تاکید کرد که در زنبیل، کاالهایی که مربوط به این فروشگاه است، در حال ثبت در 
سامانه جامع تجارت هستند. وکیل زاده همچنین بیان کرد: »ما در زنبیل همچنین با 
فروشندگان همکاری داریم. این افراد پخش کننده کاال هستند و اجناس را از شرکت 
می گیرند و معموال اطالعات فروش کاالی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می کنند.«
 فروشگاه اینترنتی ۱۹ کاال همچنین از دیگر فروشگاه هایی است که به فروش موبایل و 
لپ تاپ و لوازم خانگی می  پردازد. محسن خاکسار، مدیرعامل این فروشگاه همچنین در 
گفت وگو با پیوست به الزام درج شناسه کاال روی لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: »سال 
گذشته اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی به برخی از فروشگاه های اینترنتی نامه ای 
ارسال کرد. در این نامه فروشگاه ها ملزم شدند تا شناسه کاال روی لوازم خانگی درج کنند و 
بدون شناسه کاال، کاالی مورد نظر قاچاق محسوب می شد. در آن زمان ما اقدامات الزم را 

انجام دادیم و تنها محصوالت خود را از منابع معتبر تامین می کردیم.«
 او ادامه داد: »به عنوان مثال ما لوازم خانگی را از شرکت مادیران،ایکس ویژن و جی پالس 
تهیه می کنیم. پس وقتی ما از منشا اصلی کاالها را تهیه می کنیم، آن تامین کننده ملزم 
بوده تا اطالعات خرید و فروش خود را در ســامانه جامع تجارت ثبت کند. وقتی ما از او 

کاالیی خریداری می کنیم هم با مشکلی مواجه نمی شویم.«

اخبار

اولین صعود قیمت بیت کوین از ۲۵ هزار دالر
قیمت بیت کوین برای اولین بار از ۲۵ هزار دالر فراتر رفت. قیمت بیت کوین )BTC( برای اولین بار، فقط یک هفته پس از شکستن مرز ۲۴ هزار دالر، در ۲۵ هزار دالر جای گرفت. قیمت 

این ارز رمزنگاری شده پیشرو روند نزولی اخیر خود را ادامه داد و قبل از سقوط از  ۲۴۹۷۱.۲۳دالر، با ۶.۲۸ درصد افزایش در روز، باالترین رقم ۲۵۰۰۵.۵۳ دالر را ثبت کرد. بیت کوین 
بیش از ۲۴۰ درصد در سال افزایش یافته است.

شاخص بورس در حالی روز 
شنبه داغ سبزپوشی را بر دِل 
سهامداران گذاشت که مثبت 
بودن شــاخص کل هم وزن 
نشــان می دهد سهامداران 
از سهم های بزرگ به سمت کوچک ترهای بازار کوچ 
می کنند. اولین روز معامالتی هفتــه با افت 24 هزار 
واحدی شاخص  کل به پایان رســید و طی آن ارزش 
صف های خرید حدود 2 برابر صف های فروش بود، که 
نشان دهنده تاثیر شرکت های بزرگ روی شاخص کل 
است و تعداد زیادی از 50 شرکت بزرگ بازار سرمایه 
با حکمرانی عرضه روبه رو شــدند که عامل اصلی افت 

شاخص کل در در پایان معامالت محسوب می شود.
بازار ســهام در نخســتین روز هفته قرمز پوش شد؛ 
امروز بازار سرمایه متعادل با ادامه افزایش عرضه ها در 

نمادهای بازرگ و شاخص ساز آغاز بکار کرد.

شاخص کل بورس با افت 24 هزار واحدی مواجه شد 
اما شاخص هم وزن رشدی حدود 5 هزار واحد را ثبت 
کرد که سبزپوشی این شاخص با توجه به تاثیرگذاری 
اکثر نمادها در آن نشــان می دهد شرکت ها و صنایع 
کوچک و متوسط مورد استقبال خریداران و سرمایه 
گذاران قرار داد و نقدینگی حقیقی ها به این ســمت 

می رود.
 شــاخص کل بــورس تهــران در جریــان معامالت 
بازار ســهام بــا 24 هــزار و ۳4۸ واحــد عقب گرد، 
به ارتفاع یــک میلیــون و 42۳ هــزار و 5۶۷ واحد 
رســید اما شــاخص هم وزن با رشــد 4۹۹0 واحدی 
عدد 4۷۳ هــزار و 4۹۸ واحدی را ثبــت کرد. معامله 
گران شــنبه بیش از ۳ میلیون و 240 هــزار معامله 
انجــام دادند که حاصــل آن تغییر مالکیــت بیش از 
 ۱2 میلیــارد و ۹۸۳ میلیــون ســهم و اوراق مالــی

 بود.
 ارزش کل معامالت بازار ســهام )بورس و فرابورس( 
به بیش از ۱۹ هزار و ۳4 میلیارد تومان رســید. ارزش 
معامالت خرد سهام هم حدود ۱۸ هزار میلیارد و ۳۷ 

میلیارد تومان بود و حقیقی هــا بیش از ۳۷۶ میلیارد 
تومان از بازار ســهام خارج کردنــد. معامله گران در 
بورس تهران بیش از ۹ میلیارد و 2۱۳ میلیون ســهم 
و اوراق مالی را در قالب 2 میلیون و ۱۸۸ هزار معامله 

 و به ارزش ۱2 هزار و ۳50 میلیارد تومان دادوســتد
 کردند.

 »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 
بازار سرمایه را بررسی می کند. 

شاخص كل بورس با افتی 24 هزار واحدی در ارتفاع یك ميليون و 423 هزار واحدی قرار گرفت

خواب زمستانی بازار سرمایه
ریزش شاخص سازها در روز رشد سهم های كوچك 

با ریزش بزرگان، بورس قرمزپوش شد

حرکتبورسدرمسیرتعادل
فردینآقابزرگی،کارشناسبازارسرمایه

شاخص کل بورس ظرف ۹ ماهه سال جاری تاکنون بازدهی حدود ۱۹0 درصدی داشته است. چنین رشدی در فضای اقتصادی کنونی که حالت ایستا دارد، بازدهی بسیار خوبی است. شاهد مثال آن، متوسط P/E است 
که در حال حاضر 20 است؛ یعنی بازدهی سالیانه مورد انتظار حدود 5 درصد ارزیابی می شود. اگر بخواهیم چنین نمونه ای را الگو قرار دهیم و با سالیان گذشته مقایسه کنیم یکی از کم بازده ترین روش های سرمایه 
گذاری و مقاطع سرمایه گذاری را در بورس شاهد هستیم. بنابراین اصالح قیمت و تعدیل P/E قیمت سهام شرکت ها و صنایع یک امر بدیهی و جایز در حال حاضر است. از متوسط P/E که در خرداد و تیر ماه سال 

جاری ۳4 بود، بعد از گذر از اصالحات پیاپی، به حدود 20 رسیده ایم.
هم اکنون هیچ مولفه و متغیر اثرگذاری وجود ندارد که حکم بر رشد صعودی و شارپی و فزاینده ای مثل ۳ ماه ابتدای سال ۹۹ کند. در بازار اصالحات شدید وجود نخواهد داشت؛ اما چون بازار در حال حاضر تخصصی 
و حرفه ای است و نسبت به سال های گذشته عمق بیشتری پیدا کرده، فعاالن بازار با تجزیه و تحلیل و مکانیزم هایی حتی به صورت خودانتظار مثل »الگوریتم تریدینگ« )معامالت الگوریتمی( و »ربوتیک تریدینگ« 

)معامالت براساس هوش مصنوعی( و امثال آن معامالت را تحلیل می کنند.
کسانی در بورس متضرر می شوند که نیت آنها از سرمایه گذاری در این بازار درست مثل 4 ماهه ابتدایی سال است. انتظارشان این است که هر سهامی بخرند 40 تا 50 درصد افزایش پیدا کند. اما این در حالی است که 

بازار تخصصی و حرفه ای شده است. 
بنابراین دالیل اصالحات پیاپی در بورس، »رشدهای فزاینده ابتدای سال«، »باال بودن P/E« و »رشد نه چندان مناسب سودآوری شرکت ها و صنایع« است که این عوامل دست به دست هم می دهند تا بازار یک حالت 
تعادل و ایستا داشته باشد و فعال در جا بزند. حکم بر این است و علت خاصی برای رشد نداریم. ضمن اینکه یکی از محرک های اصلی رشد بورس که قیمت ارز است، در حال حاضر در کانال نزولی قرار گرفته و در این 

شرایط نمی توانیم انتظار داشته باشیم شاخص کل بورس کما فی السابق به صورت فزاینده رشد کند. 
می توان پیش بینی کرد که بورس با همین نوسانات و افت و خیزها که یک روز منفی است و یک روز مثبت، ســال را به پایان ببرد. یک روز ممکن است بنا به فشار نقدینگی که در حال حاضر به عنوان یک تکنیک در 
دست برخی افراد است، به عنوان اهرم استفاده شده و موجب افزایش قیمت سهم هایی خاص شود که تناسب خاصی با سودآوری همان شرکت نداشته باشد. این موارد به عنوان استثنا تلقی می شوند؛ ولی در حالت 
عمومی ما توجیه خاصی در حال حاضر مبنی بر افزایش قیمت سهام نمی بینیم و شاخص در همین محدوده با پیش بینی جابه جایی برخی از صنایع و شرکت ها که آن هم عمدتا متاثر از فشار نقدینگی است، فشاری 

روی سهمی می آید و روی سهم دیگری آزاد می شود. همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت. سقف شاخص در این بازه یک میلیون و ۶00 هزار واحد است و کف آن یک میلیون و 200 هزار واحد خواهد بود.  

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

به گفته مدیر پذیــرش فرابورس ایران ناشــران 
پذیرفته شده در بازار هدف همانند بازار اول و دوم 
مکلف به رعایت مقررات ابالغی ســازمان بورس 
و فرابــورس از جمله مقررات مربوط به افشــای 

اطالعات، حاکمیت شرکتی و غیره هستند.
از ابتدای سال بحث ورود اســتارت آپ ها به بازار 
سرمایه پررنگ تر شد. اما تا این لحظه که سه ماه 
به پایان سال مانده، هنوز استارت آپی وارد این بازار 
نشده است. به هر حال خبر از ورود شرکت تپسی 
به فرابورس اکنون محتمل ترین خبری است که 
از کسب وکارهای نوآور برای ورود به بازار سرمایه 
می رسد و طبق گفته مدیرعامل آن قرار است در 
زمستان شاهد ورود این کســب وکار به فرابورس 
باشیم.مساله مهمی که برای ورود استارت آپ ها و 
کسب وکارهای نوآور به فرابورس مطرح شده بحث 
سرمایه گذاری و تأمین مالی آنهاست که بسیاری 
معتقد هستند ورود آنها به بازار سرمایه می تواند 
نویدبخش باشد. اما در مقابل نگرانی های دیگری 
مانند نداشتن شفافیت مالی کسب وکارهای نوآور 
و هیجانی عمل کردن برای ورود استارت آپ ها به 
این بازار نیز وجود دارد.در این راستا فرابورس برای 
ورود این کســب وکارها به بورس بازار مجزایی به 
نام بازار هدف ترتیب داده تا شرایط ورود برای این 
نوع کسب وکارها تسهیل شــود. به بهانه سازوکار 
فعالیت این بازار و اینکه تا چه میزان شرایط ورود 
برای کسب وکارها فراهم است، به سراغ مونا سادات 
کابلی، مدیر پذیرش فرابورس ایران رفتیم که شرح 

گفت وگو با او را در ادامه می خوانید.

نتیجهپذیرشتپسیدرفرابورسدر
دستبررسیاست

باتوجه به اینکه تپسی خبر از ورود خود به فرابورس 

در اواخر امســال داده، از مدیر پذیرش فرابورس 
ایران، این سوال را پرسیدیم که آیا اکنون شرایط 
الزم برای ورود این شــرکت بــه فرابورس فراهم 
شده است؟ کابلی توضیح داد: با توجه به پذیرش 
مشروط شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس 
با برند تجاری تپســی از هیات پذیرش شــرکت 
فرابورس ایران، پذیرش این شرکت منوط به تهیه 
و ارائه برخی مدارک به فرابــورس ایران از جمله 
صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به دوره 
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه شد. از آنجا که 
مدارک درخواستی از این شرکت ارائه شده، پس از 
بررسی این مدارک توسط فرابورس، پذیرش این 
شــرکت مجدداً در هیات پذیرش طرح و نتیجه 

نهایی اطالع رسانی می شود.
موضوعی که مطرح می شــود این است که اساساً 
چه کســب وکارهایی و در چه مراحلی می توانند 
به بازار هدف ورود کنند؟ مدیر پذیرش فرابورس 
در این رابطه گفــت: بازار هدف بــه منظور ورود 
شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ، دانش بنیان، 
غیردانش بنیــان و همچنین اســتارت آپ هایی 
تشکیل شده که چشم انداز و پتانسیل روشنی از 
رشد یا سودآوری دارند، اما برخی از شرایط پذیرش 

در بازارهای اول و دوم را ندارند.
مالک اصلــی در پذیرش در بازار هــدف، میزان 
دارایی، ســود، وجود یا عدم وجود ســود )زیان( 
انباشته و سایر معیارهای کمی نیست بلکه پتانسیل 
رشد یا ســودآوری شرکت اســت. بر این اساس 
به تشــخیص کمیته پذیرش، در صــورت وجود 
چشم انداز روشن از رشد یا سودآوری، شرکت هایی 
که در مرحله قبل از بهره برداری هستند و همچنین 
اوراق بهادار مبتنی بر پروژه ها، طرح ها و امتیازها، 

قابل پذیرش در این بازار هستند.

تداومسودآوریقابلقبول،راهورود
استارتآپهابهبورس

اکنــون ورود شــرکت هایی ماننــد دیجی کاال، 
کافه بازار، شیپور و تپسی برای ورود به بازار سرمایه 
اعالم آمادگی کرده اند. درحالی که این شرکت ها 
دیگر در زمره اســتارت آپ ها قــرار نمی گیرند و 
به عنوان کســب وکارهای نوآور تلقی می شــوند. 
در این صورت این ســؤال پیش می آیــد که آیا 
کسب وکارهای نوآور نیز باید شــرایطی را مانند 
استارت آپ ها برای پذیرش در فرابورس بگذرانند؟

مدیر پذیرش فرابورس در این باره بیان کرد: »ورود 
اســتارت آپ ها به بورس، زمانی مناســب به نظر 
می رسد که از زمان تأسیس و شروع فعالیت چنین 
شرکت هایی، حداقل دوره مورد نیاز گذشته باشد 
و به مقبولیت در میان مشتریان خود رسیده باشند. 
به بیان دیگر تداوم سودآوری قابل قبولی پیش رو 

داشته باشند.
به گفته او برخی از کســب وکارهای نوآور پس از 
کسب مقبولیت کافی و اطمینان نسبت به تداوم 
ســودآوری آتی، دیگر در زمره کســب وکارهای 
نوپا قــرار نمی گیرند و شــرایط پذیــرش برای 
چنین شرکت هایی مشــابه دیگر شرکت هاست؛ 
اما در رابطه با شــرکت هایی که در مــورد تداوم 
سودآوری شــان تردید زیادی وجــود دارد مانند 
استارت آپ های نوپا، صرفاً بحث تأمین مالی اولیه 

می تواند موضوعیت داشته باشد.

ناشراندربازارهدفحداقلبایدیک
بازارگردانداشتهباشند

برخی از ورود اســتارت آپ ها به بازار سرمایه ابراز 
نگرانی کرده و معتقد هســتند که ممکن است با 
ورود به این بازار وارد هیجان بازار ســرمایه شوند 

و آسیب هایی را محتمل شوند. کابلی در خصوص 
آسیب هایی که ممکن است گریبان استارت آپ ها 
را زمان ورود آنها به بورس بگیرد، توضیح داد: جهت 
جلوگیری از مخاطرات در بازار هدف، همانند بازار 
اول و دوم تمهیداتی در نظر گرفته شده که البته 
با توجه به اینکه دســتورالعمل بــازار هدف هنوز 
قطعی نشده است، امکان تغییر در هریک از بندها 

وجود دارد.
او با اشاره به اینکه ناشــران پذیرفته شده در بازار 
هدف همانند بــازار اول و دوم مکلــف به رعایت 
مقررات ابالغی سازمان بورس و فرابورس از جمله 
مقررات مربوط به افشــای اطالعــات، حاکمیت 
شــرکتی و غیره هســتند، گفت: در صورتی که 
ناشر پذیرفته شــده در بازار هدف شــرایط اولیه 
مقرر در این دســتورالعمل و دســتورالعمل های 
مربوطه را از دســت بدهد، امــکان اعطای مهلت 
به او از ســوی کمیتــه پذیرش وجــود دارد که 
البته در این مدت نماد معامالتی ناشــر مشمول 
فرایند تعلیق خواهد شــد؛ اما در صورت سپری 
شــدن مهلت تعیین شــده بــرای ناشــر و عدم 
احراز شــرایط مدنظر، کمیته مذکــور ضمن لغو 
پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، ناشر را به تابلو 
 توافقی بازار ســوم یا تابلو قرمز بــازار پایه منتقل

 می کند.
او ذکر کرد که همچنین هیــات مدیره فرابورس 
ایران می تواند بر اساس ضوابط ابالغی خود، برای 
برخی از نمادها محدودیت هایی در رابطه با دامنه 
نوسان، حجم مبنا، تعداد روزهای معامالتی و سایر 
ریزســاختارهای بازار ایجاد کنــد. در عین حال 
با تشــخیص کمیته پذیرش، وجود حداقل یک 
بازارگردان برای ناشــر پذیرفته شده در این بازار 

ضروری است.

 پلیــس راهنمایــی و رانندگی و مدیران شــرکت های 
تاکسی های اینترنتی می گویند رانندگانی که قبل از ۳0 
آذر ثبت نام کرده باشند، در صورت قبول سفر در ساعات 
منع تردد جریمه نمی شوند اما رانندگان نگرانند که این 
مصوبه به درستی اجرا نشود.چندی پیش معاونت اجتماعی 
و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گزارشی را با موضوع 
جریمه خودرو در ساعات قرنطینه منتشر کرد. این گزارش 
به ارسال پیامک های جریمه برای آن دسته از رانندگان 
تاکسی های اینترنتی اختصاص داشت که در ساعت های 
منع تردد شبانه، مسافران را جا به جا کرده بودند.سرهنگ 

عین اهلل جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا و روابط  عمومی اسنپ و تپسی در این گزارش 
تاکید کرده بودند که رانندگان، نگران این پیامک ها نباشند 
و جریمه ها ثبت نمی شود، اما برخی از آنها هنوز در این مورد 
مطمئن نیستند.البته به گفته روابط عمومی اسنپ و تپسی، 
تنها رانندگانی مجاز به تردد و قبول سفر در بازه زمانی 2۱ 
تا 4 هستند که تا پیش از ۳0 آذر ثبت نام کرده باشند، اما 

برخی از این دســته رانندگان نیز در مورد پاک شدن این 
جریمه ها تردید دارند.

ریسکنکنید؛شایدپاکنشد
– »من تپسی کار می کنم همون لحظه که مسافر رو پیاده 
کردم جریمه شــدم و حتی به پشتیبانیم گفتم که اصال 
براشون مهم نبود و حرفای تکراری میزدن بعد از ۳ روز که 

ماشین رو فروختم مجبور شدم جریمه رو پرداخت کنم 
حاال هی میگن جریمه نمی شید بخدا جریمه می شید 
بخاطر 50 تومن یهو دیدی 200 جریمه شدی.«– »بنظرم 
اصال ریسک نکنید ۸ برید خونه…بنظر من امکان پاک 
نشدن جریمه ها خیلی باالســت…حاال خودتون می 
دونید، برای کرایه 4 هزار تومنی کار کنید و میلیونی ضرر 
به خودتون بزنید.«– »تا زمانی که بخشنامه از وزارت کشور 
برای پلیس راهور مبنی بر مجاز بودن تردد تاکسی های 
اینترنتی ارسال نشود، هیچ تضمینی برای جریمه شدن 

وجود ندارد.

از سوی مدیر پذیرش فرابورس صورت گرفت

بررسیمالکهایاصلیپذیرشکسبوکارهاینوآوردربازارهدف

نگرانیرانندگاناسنپوتپسیازجریمههایکرونایی
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