
منطقه اسکاندیناوی به لطف کاهش قیمت برق یک بار 
دیگر به منطقه جذابی برای استخراج ارزهای رمزنگاری 
شده تبدیل شده است.به گزارش ایسنا، بارانی ترین آب 
و هوا در ۲۰ سال گذشته تولید نیروگاههای برق آبی 
را افزایش داده و قیمت برق در ســوئد و نروژ را به یکی 
از ارزانترین قیمتهای برق در جهان تبدیل کرده است. 
اشــباع تولید برق که مهمترین ماده خام در استخراج 
سکه های مجازی است، با سالی مصادف شده که قیمت 
بیت کوین سه برابر شده است.این ارزهای دیجیتالی 
در مزرعه های رایانه ای عظیم اســتخراج می شود که 
الگوریتمهــای پیچیده ای را در ســالنهایی به بزرگی 
آشــیانه های فرودگاه پردازش می کنند. برق در این 

فرآیند بسیار ضروری اســت و عملیات استخراج بیت 
کوین گاهی به اندازه ۷۰ هــزار خانه برق مصرف می 
کند. دینامیکهای فعلی بازار به اســتخراج کنندگان 
بزرگ بیت کوین جایگزینهایی برای کشورهایی مانند 
چین، قزاقستان و کانادا که معموال محل استخراج بیت 
کوین هستند، فراهم کرده اند.پس از چند سال حاشیه 
سود ضعیف به دلیل هزینه های باالتر برق و قیمتهای 
پایین اکثر ارزهای مجازی، اقبال به استخراج کنندگان 
بیت کوین رو کرده است. بسیاری از ماینرها که به این 
منطقه جذب شــده بودند در جریان آخرین افزایش 
در ســال ۲۰۱۷ آن را ترک کردند.فیلیپ سالتر، مدیر 
عملیاتهای شرکت جنسیس ماینینگ که دیتا سنتری 

در شهر "بودن" سوئد اداره می کند، در این باره گفت: 
کسانی که مانند ما در دوره دشوار ماندند، اکنون کامال 
راضی هســتند. زمانی بود که به هیچ وجه سود نمی 
کردیم اما در طول سال گذشته سودآوری ما بیش از سه 
برابر شده است.آب و هوای بارانی غیرمعمول به همراه 
دمای هوای مالیم ذخایر آبی در منطقه اسکاندیناوی را 
به باالترین سطح در بیش از ۲۰ سال گذشته رسانده و 
این منطقه را با ظرفیت تولید فراوانی روبرو کرده است. 
در نتیجه قیمتهای برق برای دوره های طوالنی به زیر 
صفر سقوط کرد. میانگین قیمتهای امسال حدود یک 
سوم قیمت برق در آلمان است که بزرگترین بازار برق 

اروپا به شمار می رود.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که بعد از 
گذشت هشت ماه از ابتدای سال جاری، باالخره تاثیر 
مشکالت تخصیص ارز در ابتدای سال تقریبا برطرف 
شده و میزان تولید این محصول با افزایش جزئی و 
قاچاق آن با کاهش جزئی مواجه شــده است.روند 
قاچاق سیگار در سال گذشته کاهشی بود، به طوری 
که در کل سال گذشته برآورد وزارت صمت از میزان 
قاچاق سیگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد 
کاهش یافته بود، اما در سال جاری با مشکالتی که 
به دلیل  عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در 
زمینه تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید 

در هشت واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت دخانی 
شد، قاچاق ســیگار رو به افزایش گذاشت،  تا جایی 
که در اردیبهشت امســال برآوردها از میزان قاچاق 
ســیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ 
بود. اما از ماه گذشته میزان افزایش قاچاق تک رقمی 
و حاال هم در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل قاچاق سیگار کاهش جزئی 

داشته است.
بر اســاس این آمار در هشــت ماهه اول امسال ۳۵ 
میلیارد و ۶۴۰ میلیون نخ ســیگار تولید شــده که 
نســبت به تولید ۳۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون نخ در 
هشت ماهه اول سال گذشــته ۱.۱ درصد افزایش 

داشته اســت.در پی این افزایش تولید و با توجه به 
اینکه میزان مصرف در این هشــت ماه ۴۳ میلیارد 
و ۳۳۰ میلیون نخ برآورد شده، برآورد قاچاق سیگار 
هم با ۴.۸ درصد کاهش، از هشــت میلیارد و ۱۶۰ 
میلیون نخ سیگار در هشــت ماهه اول سال قبل به 
هفت میلیــارد و ۷۷۰ میلیون نخ ســیگار در مدت 

مشابه امسال رسیده است.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد از ابتدای 
امسال تا پایان آبان ماه صادرات سیگار با افزایش ۳.۸ 
درصدی به ۸۱ میلیون نخ رسیده است. این در حالی 
است که صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته 

۷۸ میلیون نخ بوده است.

بانک مرکزی روســیه اعالم کرد طی ۵ تا ۷ سال آینده چندین کشور ارزهای 
مجازی خود را راه اندازی می کنند و دیگر نیازی به وجود سوئیفت نخواهد بود. 
به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی روسیه اعالم کرد توسعه ارزهای دیجیتال 
می تواند سیستم پرداخت بانکی بین المللی ســوئیفت را به چالش کشیده و 
باالخره آن را از دور خارج ســازد. طبق گفته اولگا اسکروبوگاتوف، معاون اول 
بانک مرکزی روسیه، بیش از ۳۰ موسسه مالی در حال حاضر بر روی ارزهای 

دیجیتال ملی خود کار می کنند. با توجه به سرعت توسعه ارزهای مجازی، این 
احتمال وجود دارد که طی ۵ تا ۷ ســال آینده، چندین کشور شکل جدیدی 
از این ارزها را راه اندازی کنند.وی عقیده دارد در این شــرایط نیازی به وجود 
سوئیفت نیست چون شکل جدیدی از تعامالت فناوری وجود خواهد داشت و 
شبکه بانکداری جهانی به یکی از پلتفرم های شکل جدید ارزهای ملی تبدیل 
خواهد شد. سیستم سوئیفت پرداخت های بین مرزی میان ۱۱ هزار موسسه 

مالی در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا را تسهیل می کند. برخی سیاستمداران غربی 
تهدید کرده اند ارتباط روسیه با این سیستم جهانی را قطع می کنند و روسیه 
در پاسخ به این تهدیدها کار بر روی یک جایگزین یعنی شبکه پیامدهی مالی 
داخلی خود با نام SPFS را آغاز کرده اســت. روسیه در حال حاضر به دنبال 
راه اندازی روبل دیجیتال است. این شکل جدید از ارز روسیه که به همراه پول 
نقد و روبل های غیر نقدی در دسترس خواهد بود، در سال آینده میالدی در 

کریمه آزمایش می شود. بانک مرکزی روسیه اعالم کرد از روبل دیجیتال در 
نقل و انتقال های مالی بین المللی استفاده می شود این امکان تنها زمانی فراهم 
خواهد بود کرد همتایان جهانی روســیه هم ارزهای دیجیتال حکومتی خود 
را راه اندازی کنند.چین، یکی از شرکای تجاری اصلی روسیه، آزمایش یوان 
دیجیتال را در ماه های اخیر گسترش داده است. سوئد هم ارز مجازی خود با 

عنوان CBDC را در سال جاری به صورت آزمایشی راه اندازی کرده است. 

کرونا کماکان اصلی ترین ریسک بر سر راه اقتصاد جهانی 
در سال آینده خواهد بود.به گزارش ایسنا، فایننشیال تایمز 
به مناسبت فرا رسیدن سال ۲۰۲۰ با گروهای از تحلیل 
گران مالی و کارشناســان بازار بــرای معرفی مهم ترین 
ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ 
گفتگو کرد. ســال ۲۰۲۰ یکی از سخت ترین سال های 
معاصر برای اقتصاد جهان بود و رشد اقتصادی بسیاری از 
کشورها به کمترین سطح تاریخی خود رسید. با این حال 
انتظار می رود روند احیای رشد اقتصادی جهان در سال 

آینده شدت بگیرد.

کرونا
اصلی ترین ریسک بر سر راه اقتصاد جهانی که احتماال در 
ماه های ابتدایی سال اینده نیز کماکان این عنوان را حفظ 
خواهد کرد. کرونا تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر را در سراسر جهان از پای درآورده و حدود ۱۳ تریلیون 
دالر هزینه برای بانک های مرکزی و دولت ها داشته است. 

تورم
اکنون در بسیاری از کشــورهای جهان تورم یا در سطح منفی 
یا تنها اندکی باالتر از صفر درصد قرار دارد و این مســاله آزادی 

عمل بانک های مرکزی را در اجرای سیاست های پولی و مالی 
به شدت محدود کرده است. نرخ تورم برای سال آینده میالدی 
نیز یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مسیر حرکت بازارهای 

جهانی خواهد بود.

دالر
دالر امسال را با کاهش متوسط عجیب و کم سابقه ۶ درصدی 
مقابل ارزهای معتبر جهانی به پایان رساند. بسیاری از تحلیل 
گران معتقدند دالر سال آینده نیز عمملکرد ضعیفی خواهد 

داشت و می تواند روی روند معامالت مالی اثرگذار باشد.

مدیر اداره نظام های پرداخــت بانک مرکزی، از ایجاد 
زیرساخت کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی در 
بانک ها خبر داد.داوود محمدبیگی در خصوص جزییات 
کارت هــای اعتباری گفت: بخشــنامه های مربوط به 
کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به 
بانک ها ارسال شده و بانک ها نیز زیرساخت ها و مقررات 
الزم برای ارائه کارت اعتباری را به متقاضیان در شبکه 
بانکی کشــور فراهم کرده اند. متقاضیان می توانند با 
مراجعه به شــعب بانک ها و پس از اعتبارسنجی این 
کارت ها را دریافت کنند.وی افزود: کارت های اعتباری 
در سه دســته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار 
مردم قرار می گیرد و براســاس دســتورالعمل بانک 

مرکزی نحوه تســویه این کارت ها به صورت دفعی یا 
اقساطی است و مشــتریان می توانند مبالغی را که از 
این کارت ها اســتفاده کرده اند، به صــورت یکباره یا 
اقســاطی به بانک ها بازگردانند.مدیر اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این زیرساخت 
در شــبکه بانکی وجود دارد و مــردم می توانند از این 
خدمت استفاده کنند، گفت: یکی از دالیلی که استفاده 
از کارت های اعتباری نسبت به کارت های نقدی کمتر 
است، به دلیل آگاهی کم مردم و اطالع رسانی ضعیف 
بانک ها در این زمینه است و بی شک باید به مردم اعالم 
شود که می توانند با مراجعه به شــعب از این خدمت 

بانک ها استفاده کنند.

بانک مرکــزی اعالم کرد: مرحله ســوم طــرح رمز 
دوم پویــا در راســتای استانداردســازی الگــوی 
 پیامــک رمز پویــا از امــروز در تمــام بانکهــا اجرا

 می شود.
به گزارش بانک مرکــزی، از تاریــخ ۱۳۹۹.۱۰.۸ با 
هــدف افزایــش امنیــت تراکنش هــای اینترنتی 
مبتنی بر رمز دوم پویــا، پیامک های ارســالی برای 
مشــتریان حاوی اطالعــات کامل تراکنــش اعم از 
 نوع تراکنــش، مبلغ تراکنش و دریافــت کننده وجه 

خواهد بود.
همچنین الزم به ذکر است رمز دریافتی در بازه زمانی 
محدود و فقط برای همان تراکنش درخواستی معتبر 

بوده و از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۰ در صورتی که هریک از 
اقالم تراکنش )نوع، مبلغ و دریافت کننده وجه( تغییر 
کند، رمز دریافت شــده معتبر نبوده و تراکنش انجام 

نخواهد شد.
این اقدام در راســتای افزایش امنیــت تراکنش های 
مبتنــی بــر رمــز دوم پویــا انجــام شــده و نقش 
مهمــی در کاهــش جرایمــی همچون فیشــینگ 
 و ســایر اقــالم کالهبــرداری مبتنی بــر تراکنش

 دارد.
گفتنی است با اجرای طرح رمز دوم پویا از سال گذشته 
تاکنون آمار تراکنش های مشکوک بیش از ۸۵ درصد 

کاهش یافته است.

دولت ترکیه با جهش ویروس کرونا در جهان، قوانین جدیدی 
را برای سفر به این کشــور تعیین کرد. شهروندان ایرانی برای 
ســفر به ترکیه به ارائه گواهی منفی تست کرونا تا ۷۲ ساعت 
قبل از پرواز ملزم شده اند.به گزارش  ایسنا، طبق مقررات این 
کشور، ورود مسافر با تابعیت ایرانی با مجوز اقامتی و یا به صورت 
توریستی به ترکیه بدون مانع است. اما شیوع نوع جدید ویروس 
کرونا از انگلســتان بار دیگر مقررات سفر را تغییر داده و حتی 
محدودیت هایی را در برخی مرزها ایجاد کرده اســت. آخرین 
بررسی ها نشان می دهد مرز هوایی ایران و ترکیه همچنان باز 
است و تردد مسافر بدون مانع انجام می شود اما ترکیه مقررات 
تازه ای را وضع کرده است.بنا به دستورالعمل ها و پروتکل های 
جدید بهداشتی ترکیه که از امروز دوشنبه ۲۸ دسامبر برابر با 

۸ دی  ماه در مبادی ورودی این کشور برای همه اتباع خارجی 
به اجرا گذاشــته است، تمام مســافران ملزم شده اند پیش از 
پرواز، آزمایش PCR انجام دهند و گواهی منفی این تست 
را در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز، به زبان انگلیسی همراه 
داشته باشند تا در مبادی ورودی این کشــور ارائه دهند.این 
آزمایش باید در آزمایشــگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی )دولتی یا خصوصی( انجام شــود 
و حاوی ُمهر آزمایشگاه باشد.شرط ســنی برای ارائه گواهی 
منفی کرونا در برخی پروازهای شــرکت های ایرانی از باالی 
دو سال تعیین شــده اســت؛ درحالی که طبق پروتکل های 
 بهداشتی این کشور، مسافران زیر شش سال از ارائه تست منفی 

کرونا معاف شده اند.

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
خبر امضای الیحه کمک مالی کرونایی توسط رییس جمهور 
آمریکا و ارزش ضعیفتر دالر، یک درصد صعود کرد.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با یک درصد 
افزایش، ۱۸۹۴ دالر و ۴۴ ســنت بود. در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال با ۰.۹ درصــد افزایش، به ۱۸۹۹ دالر 
و ۱۰ سنت رســید.دونالد ترامپ روز یکشنبه الیحه قانون 
کمک کرونایی و بســته هزینه دولت فــدرال به ارزش کل 
۲.۳ تریلیون دالری را امضا کرد و کمک هزینه بیکاری برای 
میلیونها آمریکایی احیا شــد و همچنین از تعطیلی دولت 

فدرال جلوگیری شد.استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار 
جهانی در شرکت اکســی کورپ در این باره گفت: بازارها 
تحت تاثیر این خبر صعود کردند اما مدتهاســت درباره این 
توافق صحبت شده است بنابراین میزان واکنش بازار به این 
خبر یک سوال بزرگ است. اگرچه طال ممکن است به باالی 
۱۹۰۰ دالر صعود کرد اما احتماال نیاز دارد دالر ضعیفتر شود 
تا باالی این ســطح بماند.دالر در برابر رقیبانش ۰.۲ درصد 
 کاهش پیدا کرد و جذابیت طال برای خریداران غیرآمریکایی
 را افزایش داد.بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران اکنون 
به رای نمایندگان مجلس آمریکا پیرامون افزایش چکهای 

کمکی به مردم از ۶۰۰ به ۲۰۰۰ دالر چشم دوخته اند. ترامپ 
اظهار کرده که سنا پروســه تایید پرداختهای باالتر را آغاز 
خواهد کرد.طال که پناهگاه امن دارایی در برابر تورم است، 
از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون از تدابیر محرک مالی و پولی 
دولتهای جهانی برای مقابله با اثرات همه گیری ویروس کرونا 
بر اقتصادهایشان سود برده و بیش از ۲۴ درصد رشد قیمت 
داشته است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ۲.۸ درصد صعود کرد و به ۲۶ دالر و ۵۶ سنت 
رســید. هر اونس پالتین برای تحویل فــوری با ۱.۲ درصد 

افزایش، ۱۰۳۶ دالر و ۲۲ سنت معامله شد. 

قاچاق سیگار باالخره کاهشی شد!ارزان ترین منطقه جهان برای استخراج بیت کوین

بانک مرکزی روسیه: ارزهای مجازی تا چند سال آینده جای سوئیفت را می گیرند

مهم ترین ریسکهای اقتصادی ۲۰۲۱

مقررات سفر ایرانی ها به ترکیه تغییر کرد مرحله سوم طرح رمز دوم پویا  عملیاتی می شودارائه کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی در شعب بانک ها

طالی جهانی یک درصد گران شد
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4 مصوبه مهم ترخیص کاال

 بازار خودرو 
همچنان راکد است

 تشدید نظارت ها
 بر بازار شب عید

مشکل ترخیص درصدی 
و ارز متقاضی حل شد
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کنونی کشور قابل
 دفاع است
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مجوز استفاده از 
واکسن داخلی زمانی 

صادر می شود که به 
اطمینان برسیم
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روحانی:

سرمقاله

 راز سردرگمی
 اقتصاد ایران

 تــا زمــان کنــار رفتن 
رئیس جمهــور غیرقابل 
پیش بینی آمریکا بازارهای 
داخلی ما هم به ثبات نمی 
رســند؛ یعنی نوســانات ادامه خواهد داشت. 
ضرر این نوســانات و بی ثباتی بر بازارهای مهم 
اقتصادی بیشتر از زمانی است که قیمت ارز باال 
اما باثبات باشد به هر حال بازارها و سایر متغیرها 
خودشــان را بعد از مدتی وفق می دهند؛ ولی 

وقتی مانند زمان...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان
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افزایش 98/9  درصدی قیمت 
مسکن در یکسال

 شاخص اجاره 32.4 
درصد زیاد شد

پیش بینی روند تورم در 
سال جاری

تالطم و نوسان قیمت ها در بازارهای طال،سکه و ارز ادامه دارد

معامله گران در فاز احتیاطی
صفحه4

صفحه2

آغاز ماراتن   مزد 1400
هزینه های سبد معیشت کارگران چقدر است؟

طبق گــزارش بانک مرکزی، متوســط قیمت 
خرید و فــروش یک متر مربــع زیربنای واحد 
مســکونی معامله شــده از طریــق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران، نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل ۹۸.۹ درصد افزایش یافته اســت.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن 
شــهر تهران در آذرمــاه ۱۳۹۹ بیانگر کاهش 
متوســط قیمت معامالت نســبت به ماه قبل 
اســت. در آذر ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت خرید 
 و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی

 معامله شده از ...

با توجه به اینکه بانک مرکزی کاهش تورم در بازارها 
را مطرح کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی ضمن 
تایید کاهش انتظارت تورمی، معتقد است که تا پایان 
سال جاری روند کاهشی تورم در بازارهای مختلف 
اقتصادی ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، پیش 
از این رئیس کل بانک مرکــزی از کاهش انتظارت 
تورمی خبر داده و معتقد بود که با تغییر قابل مالحظه 
در انتظارات تورمی، امید می رود که با این اقدامات، 
التهابات و نااطمینانی های تورمی کاهش بیابد.  به 
تازگی در این زمینه نیز، بانک مرکزی اعالم کرد که 
آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی بود به گونه ای 
که نه تنها تورم نقطه به نقطه پس از هشت ماه کاهش 

یافت، بلکه بازارهای دارایی ثبات...



اقتصاد2
ایران وجهان

نوبخت:
 بودجه در شرایط کنونی کشور 

قابل دفاع است
رییس سازمان برنامه و بودجه بودجه تدوین شده 
از سوی دولت در شرایط کنونی کشور را قابل دفاع 
دانست و گفت: هنر نیست که بگوییم کسری بودجه 
داریم بلکه هنر آن اســت که با همین کسری ها، 
کشــور را اداره کنیم. به گزارش ایرنا از خانه ملت، 
محمدباقر نوبخت در حاشــیه جلسه روز دوشنبه 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور در 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: استدالل دولت این است 
که مقایسه دخل و خرج در شرایط کنونی که تحت 
محاصره سخت اقتصادی هستیم، با شرایط عادی 
واقع بینانه نخواهد بود. البته دولت نظر کارشناسی 
خود که مبتنی بر واقعیت هاست را بیان خواهد کرد.
نوبخت در واکنش به ابهامات نمایندگان نسبت 
به الیحه بودجــه ۱۴۰۰ تصریح کــرد: بودجه 
ســانتریفیوژ نیســت، بلکه مبتنی بر درآمدها و 
هزینه هاست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و 
بحث نفت بر بخش های دیگر اقتصادی تاثیرگذار 
خواهد بود. وی تاکید کرد: اگر بخواهیم هزینه های 
فرهنگیان، بازنشستگان، کادر درمان و پرستاران 
را ذیل درآمد مالیاتی ببریم، آن وقت چه آشوبی در 
جامعه به پا می شود؟ این هنر نیست که بگوییم، 
چون دخلمان از نظر مالیــات در حد ۲۲۵ هزار 
میلیارد تومان است همه این هزینه ها را ذیل آن 
تعریف کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: آیا اعضای کمیسیون آموزش از بودجه ای که 
برای آموزش و پرورش گذاشته ایم، راضی هستند؟ 
اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند که دولت 
برای بودجه دفاعی کم گذاشته، بنابراین اگر قرار 
باشد همه مواردی که دوستان مطرح می کنند در 

بودجه قید شود که وضعیت بدتر می شود.

بانک توسعه تعاون در حمایت 
از تعاونی های دانش بنیان نقش 

مهمی بر عهده دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی بر نقش مهم بانک 
توســعه تعاون در حمایت از تعاونی های دانش بنیان 
تأکید ورزید. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه تعاون 
ایران و اندیشکده تعاون که با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور و روسای کمیسیون های 
اقتصادی و اجتماعی مجلس برگزار شد اظهار داشت: 
راه اندازی رسمی این دو مرکز نقطه عطفی در تاریخچه 
بخش تعاون به شمار می آید. وی افزود: حضور روسای 
دو کمیسیون مهم مجلس شــورای اسالمی در فصل 
بررسی و تصویب بودجه ســالیانه در مجلس، نشانگر 
اهمیت این رویداد است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خطاب به روسای کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی 
مجلس حاضر در جلسه گفت: افزایش سرمایه بانک 
توسعه تعاون در مناسب سازی شرایط فعالیت اقتصادی 

تعاون گران بسیار کارساز و گره گشا است.

تبدیل بانک مهر ایران به بانک 
تمام هوشمند و دیجیتالي

عیسی امامی، عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از فراهم شدن امکانات و تجهیزات ساختاري 
براي تبدیل شدن به بانک تمام هوشمند و دیجیتالي 
خبر داد. به گزارش روابط عمومــی بانک مهر ایران، 
امامی در بازدید از شعب و سرپرستي استان همدان 
ضمن اشــاره به خدمت صادقانه و بي منت کارکنان 
بانک در ارائه خدمت به مشــتریان، اظهار کرد: نوع 
خدمات دهي به مشــتریان باید به گونه اي باشد که 
حداکثر خدمات با صرف کمترین زمان ممکن ارائه 
شود. وی تصریح کرد: آموزش نیروی انساني به عنوان 
یکي از مهم ترین ارکان سازماني مي تواند نقش به سزایي 
در خالقیت، نوآوري و کیفیت مطلوب خدمات رساني به 
مشتریان در کنار ابزار خدمات نوین بانکي داشته باشد.

رشد 119 درصدي " کچاد" 
طی 9 ماهه گذشته    

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نه ماهه سال 
جاري، ۱۵۲ هزار میلیارد ریال درآمد محقق کرد که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۱۱9 درصدي 
همراه شده است.  به گزارش روابط عمومی چادرملو، 
این شرکت  با سرمایه اسمي ۵۵ هزار میلیارد ریال  
در دوره یک ماهه آذر،  از فروش داخلي فوالد، آهن 
اسفنجي، گندله، آپاتیت، سنگ دانه بندي، کنسانتره 
آهن و فروش صادراتي فوالد،  بالغ بر ۲6 هزار میلیارد 
ریال درآمد کســب کرده اســت. بر اساس همین 
گزارش، در 9 ماهه امســال این شرکت  بیش از ۱۲ 
میلیون  و 77۱ هزار و  ۲63   تــن انواع محصوالت 

تولید کرده است.  

خبر

طبق گزارش بانک مرکزی، 
متوســط قیمــت خرید 
و فــروش یک متــر مربع 
زیربنای واحد مســکونی 
معاملــه شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 9۸.9 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، گزارش بانک مرکزی از تحوالت 
بازار مسکن شــهر تهران در آذرماه ۱399 بیانگر 
کاهش متوسط قیمت معامالت نسبت به ماه قبل 
اســت. در آذر ماه ۱399 متوســط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، 
۲69.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ 

درصد کاهش نشان می دهد.
البته متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 9۸.9 درصد افزایش یافته است.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران،بیشترین 

متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 
معاملــه شــده معــادل ۵7۱ میلیون ریــال به 
منطقه۱و کمترین آن بــا ۱۰۸.۱ میلیون ریال به 
منطقه۱۸تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه 

مشابه سال ۱39۸به ترتیب ۸۴ درصد و 66 درصد 
افزایش نشان میدهند.

تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در ماه مورد گزارش، به ۲.6 هزار واحد مســکونی 

محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۴۲.۸ و 73.۲ درصد کاهش نشــان 

می دهد.
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در نه ماهه نخست سال۱399به حدود 7۰.6 هزار 
واحد مسکونی رسیدکه در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل،۴۲.9 درصد افزایش نشان میدهد. در 
این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۲۲۲.6 میلیون ریال بوده است 
که نسبت به دوره مشابه ســال قبل 7۴.۲ درصد 
افزایش نشــان میدهد. همچنین بررسی شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری در آذرماه سال ۱399نشان دهنده رشد به 
ترتیب معادل ۲9.۴ و 3۲.۴ درصدی نسبت به ماه 

مشابه سال قبل می باشد.
گفتنی اســت، »گزارش تحوالت بــازار معامالت 
مسکن شهر تهران در آذر ماه سال ۱399« برگرفته 
از آمارهای خام ســامانه ثبت معامــالت امالک و 
مستغالت کشور است که توسط اداره بررسی ها و 
سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 

می شود.

افزایش 9۸.9 درصدی قیمت مسکن در یکسال

 شاخص اجاره 32.4 درصد زیاد شد

رییس جمهوری:
مجوز استفاده از واکسن داخلی زمانی 

صادر می شود که به اطمینان برسیم
رییس جمهوری تاکید کرد: مردم اطمینان داشته 
باشند اگر واکســنی از خارج خریداری کنیم، با 
اطمینان کامل این کار را خواهیم کرد. در واکسن 
داخلی هم زمانی مجوز واکسیناسیون صادر خواهد 
شد که به اطمینان  برسیم و همه مراحل را طی کند. 
حسن روحانی عصر دوشنبه در پایان جلسه سران 
قوا در مجلس اظهار کرد: در روزهای پایانی سال 
۲۰۲۰ مردم دو نمره ۲۰ کسب کردند. البته دولت 
نتوانســت نمره ۲۰ بیاورد، ولی ملت ما نمره ۲۰ 
کسب کرد.  هم در مقاومت و ایستادگی برابر جنگ 
اقتصادی و تحریم های ضد بشــری و ضدانسانی 
آمریکا و هم مقابل ویروس کرونا مردم با هماهنگی، 
ایستادگی و اجرای پروتکل ها موفقیت های بزرگی 
را به دســت آوردند. رییس جمهوری با اشــاره به 
رایزنی های انجام شده در جلسه سران قوا اظهار داشت: 
در جلسه امروز عمدتا درباره سه موضوع صحبت انجام 
شد؛ بحث اول، موضوعی است که رهبر معظم انقالب 
بر آن تاکید کردند و آن، بی اثر کــردن تحریم ها در 
قدم اول و در قدم دوم شکستن تحریم است. در این 
زمینه گفت وگوی بسیار خوبی داشتیم. همه ما نسبت 
به این اصل اتفاق نظر داریم. وی یادآورشــد: نسبت 
به شــیوه ها و قدم هایی که باید با همدیگر برداریم، 
نظرات ما بسیار نزدیک  و مشــابه همدیگر است. ان 
شاء اهلل این بحث را در جلسات  آینده سران سه قوه هم 
ادامه می دهیم. روحانی موضوع دوم نشست را الیحه 
بودجه۱۴۰۰عنوان کرد و افزود: نمایندگان مشغول 
بررســی این الیحه هســتند. بحث کردیم پیرامون 
اینکه در چه مواردی دولت و مجلس می توانند با هم 
همکاری کنند. همچنین در مورد اصالحات احتمالی 
که در تنظیم نهایی بودجه باید باهم انجام دهیم، درباره 
کلیات این موضوع هم به اتفاق نظر رسیدیم و بنا شد 
تیم اقتصادی دولت با نمایندگان و کمیسیون تلفیق  در 
این  زمینه بحث و بررسی کنند. وی افزود: در ماه های 
پایانی دولت دوازدهم سالمت مردم،  شکستن تحریم و 
معیشت مردم موضوع سوم است که سه موضوع مهمی 
است که دنبال می کنیم و با دو قوه دیگر هم همکاری 

و هماهنگی کامل را انجام می دهیم.

همه چیز برای صعود بورس فراهم است!
عمر شاخص کل در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحد چندان زیاد نبود و روزهای منفی بازار بازهم 
شاخص را به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
بازگرداند. اتفاقی که با توجه به وضعیت گزارش 
های شرکت ها، قیمت های جهانی، قیمت دالر و... 
کمی دور از انتظار به نظر میرسد. به گزارش ایسنا، 
روند حرکت بازار ســرمایه طی هفته اخیر کمی 
منطقی تر شــده و این بازار از ریزش های پی در 
پی دست کشیده بود. به طوریکه دوباره وارد کانال 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شد و حتی برخی 
کارشناسان پیش بینی کرده بودند به یک میلیون 
و 7۰۰ هزار واحد نیز صعود کند. اما حرکت شاخص 
بورس برخالف انتظارات نزولی شد و به کانال یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.
این درحالی است که همه عوامل بیرونی که باید 
برای مثبت شدن بازار وجود داشته باشند، از جمله 
قیمت های جهانی، قیمت دالر و... وجود دارند و به 
همین دلیل برخی دلیل این روند نوســانی رو به 
ریزش بازار را نحوه بازارگردانی و برخی دیگر نحوه 

خرید و نحوه فعالیت حقوقی ها می دانند.
در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه دلیل اصلی 
ریزش بازار را سررسید زمان پرداخت سود شرکت ها 
می داند. علی جبل عاملی در گفت وگو با ایســنا، با 
تاکید بر اینکه نوسان در بازار سرمایه همچنان ادامه 
دارد، اظهار کرد: بعد از ریزشی که در بازار سرمایه رخ 
داد، این بازار سعی  کرد خود را پیدا کند اما طبیعتا 
روند نوسانی همچنان وجود دارد. این درحالی است 
که بعد از آبان ماه جاری روند ورودی نقدینگی به 
بازار مثبت و حجم و ارزش معامالت نیز نسبتا خوب 
بود. از سوی دیگر بحث اجباری شدن بازارگردانی 
توانست برخی نگرانی ها را نیز رفع کند. همچنین 
روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا و انتخاب بایدن 
بخشی از ریسک سیاسی را کم رنگ تر کرد. گزارش 
های شش ماهه شرکت ها هم خوب بود و البته توقع 
این است در گزارش 9 ماهه نیز روند مثبت حفظ 
شــود. وی ادامه داد: عالوه بر موارد فــوق، نرخ ارز 
نیمایی افزایش یافت و به نرخ ارز آزاد نزدیک تر شد 
به طوریکه در گزارش های 6 ماهه شاهد میانگین 
نرخ ۱9 هزار تومانی دالر در صورتهای مالی بودیم. 
البته این نرخ درحال حاضر افزایش هم یافته است. 
از سوی دیگر ابهاماتی که مربوط به بحث شیوه نامه 
فوالد بود تا حدودی برطرف شد و با توجه به اینکه 
بازار ما کامودیتی محور است، وضعیت قیمت جهانی 
کامودیتی ها  و پیش بین وضعیت آنها در ســال 

۲۰۲۱ هم خوب است.

اخبار

از امروز سه شنبه 9 دی ماه. هزینه های زندگی کارگران 
به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی 
خواهد شد. عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت 
نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود. مالک 

بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز 
اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان 

کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.
 چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان 
کارگران خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور 
در جلسه کمیته مزد شــده بودند که پس از معرفی 
نماینده کارگران و کارفرمایان از هر تشکل. روز گذشته 
دعوت نامه ارسالی برای 9 دی ماه 99 بود که با دستور 
کار )بررسی سبد معیشت برای دستمزد۱۴۰۰( برگزار 
خواهد شد. طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت 

کارگران در کمیته مزد نهایی و مالک شــورای عالی 
کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق سنوات 
گذشته معموالً کمیته دســتمزد از دی ماه آغاز و تا 
اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه عدد و رقم سبد معیشت 

کارگران تعیین می شود.
سال گذشته ۵اسفند ماه 9۸ در آخرین جلسه کمیته 
مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت 
کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می دانستند، 
اما با فشــار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت 
اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و 9۴۰ هزار 
تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت 
کردند. این رقم مالک برای تعیین دستمزد سال99 
قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشــی 
نزدیک به ۲6 درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود 
و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک 3میلیون 

تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود 
را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که 
درسال 99. همزمانی شیوع ویروس کرونا. رشد زیاد 
تورم و تحریم ها و عدم مدیریت دولت باعث شــد که 
گرانی ها افسارگسیخته پیش رود. مشکالت معیشتی 
کارگران چندین برابر شــد و به اعتقــاد نمایندگان 
کارگران. جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده 
خود با مشکالت متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی 
صرفاًٌ جوابگوی 3۰درصد هزینه های زندگی آنها است.

در حال حاضر نیز محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران 
در کمیته مزد با بیان اینکه سه شنبه 9دی ماه اولین 
جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در 
ســال 99 برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است گفت: دستور 
 کار جلسه بررسی ســبد معیشــت کارگران است. 
تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره 

عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند. اعداد و ارقام حکایت 
از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها. ســبد 
معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست. چرا 
که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه 
اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگــران را به خود 

اختصاص می دهد.
 تاجیک گفت: سال گذشته ســبد معیشت کارگران 
۴میلیون و 9۴۰هزار تومان تعیین شــد که البته این 
عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل ها به دست آمد و قطعاً 
هزینه های زندگی باالتر از اینهــا بود.اما برای تعیین 
دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد 
تنها حدود 3۰درصد هزینه هــای زندگی کارگران را 
پوشــش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت 
کار کند تا بتوانــد 3۰ هزینه های زندگی )هزینه های 

حداقلی( را به عنوان مزد دریافت کند.
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با توجه به اینکه بانک مرکزی کاهش تورم در بازارها 
را مطرح کرده اســت، یک تحلیلگر اقتصادی ضمن 
تایید کاهش انتظارت تورمی، معتقد است که تا پایان 
سال جاری روند کاهشی تورم در بازارهای مختلف 

اقتصادی ادامه خواهد داشت. 
به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی 
از کاهش انتظارت تورمی خبر داده و معتقد بود که با 
تغییر قابل مالحظه در انتظارات تورمی، امید می رود 
که با این اقدامات، التهابات و نااطمینانی های تورمی 
کاهش بیابد.  به تازگی در این زمینه نیز، بانک مرکزی 
اعالم کرد که آذرماه نقطه عطفی در روندهای قیمتی 
بود به گونه ای که نه تنها تــورم نقطه به نقطه پس از 
هشت ماه کاهش یافت، بلکه بازارهای دارایی ثبات و 

کاهش قیمت را تجربه کردند.
همچنین، آمار بانک مرکزی حکایت از افت قیمت 
مسکن تهران در آذرماه دارد؛ امری که سال ها بود در 

این ماه رخ نداده بود.
صادق الحسینی - کارشناس اقتصادی - در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه پیش بینی می شد که انتظارت 
تورمی در نیمه دوم ســال جاری کم شــود، گفت: 
حباب هایی که در بازارهای دارایی از جمله مسکن، 
خودرو، بورس، طال و ارز ایجاد شده بود، تخلیه شد. 
بعد از انتخابات آمریکا پیش بینی می شد که بایدن 
رای بیاورد و بعد از انتخاب آن، بسیاری از فشارها از 
ایران برداشته شد و بیش از این نیز برداشته خواهد 
شد که بازارها در حال حاضر به این امر واکنش کاهشی 

نشان داده اند.
وی افزود: بازار خودرو خارجــی و داخلی به ترتیب 
بیش از 3۰ و ۱۰ درصد تخلیه حباب داشــته و بازار 
مسکن در مناطق شمالی شهرهای بزرگ بیش از ۲۰ 
درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. همچنین، 

بازار ارز از 3۱ به ۲۵ هزار تومان رسید و به نزدیک ۲۰ 
هزار تومان نیز می رسد. بازار سرمایه نیز تخلیه حباب 
داشته است؛ به گونه ای تقریبا ۴۰ درصد از حباب های 

این بازار از بین رفته است. 

احتمال بروز تورم منفی در ماه های آینده
این کارشــناس با بیان اینکه این روند تا پایان سال 
ادامه دارد، ادامه داد: با کاهش نرخ ارز که پیش بینی 
می شــود رخ دهد، انتظارات تورمی، تورم کاالهای 
وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد که این موارد موجب 
می شــود تا در برخی از ماه های پیش رو تورم منفی 
هم تجربه کنیم.  به گفته صادق الحسینی، انتظارات 
تورمی به دلیل کاهش فشارهای غیرعادی ترامپ بر 
ایران کاهش پیدا کرده است و اقتصاد کشورمان در 
انتظار تصمیم گیری برای برجام و آینده نرخ ارز است. 
اگر نرخ بهره بانکی هم مقــداری افزایش می یافت، 
می توانستیم امیدوار باشــیم که تورم بیش از پیش 
در کاالها و خدمات کاهش پیدا کند که متاســفانه 
این افزایش رخ نداد.  وی با تاکید براینکه روند رشد 
تورم در ماه های آینده کاهشی خواهد بود، گفت: بانک 
مرکزی هیچ ابزاری به جز نرخ بهره برای کوتاه مدت در 
جهت تحقق تورم هدف ندارد. در این زمینه، با شرایط 
خارجی، ثبات در بازار ارز  و پیش بینی که از تداوم روند 
کاهشی در این بازار می شود، انتظارات تورمی و تورم 

هم کاهش پیدا می کند. 
این تحلیلگر اقتصادی در پایان ســخنانش از عدم 
تحقق تورم هدف تا اردبیشهت سال آینده خبر داد و 
خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی در تعهدش نسبت 
به هدفگذاری تورم عمل کند بسیار امر مهمی است 
زیرا، این عاملی است که از طریق آن می توان از دالریزه 

بودن اقتصاد کشورمان فاصله گرفت.

وزیر صمت در ســتاد تنظیم بــازار اعالم کرد: 
شــرایط تامین و تولید کاالها و اقالم مورد نیاز 
مردم مناســب اســت و پیش بینی های الزم 
برای ذخیره ســازی میوه شب عید و همچنین 
 تشــدید نظارت ها در ایام پایانی ســال انجام 

شده است.
به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حسینی اظهار 
کــرد: هماهنگی با دســتگاه هــای مرتبط از 
جملــه وزارت جهــاد کشــاورزی، گمرک و 
بانک مرکزی و همچنیــن ابالغیه های جدید 
ســتاد اقتصادی دولت تاثیر خوبــی در تامین 
کاالها و اقالم مورد نیــاز مردم و همچنین مواد 
 اولیــه کارخانجات بــرای افزایــش تولید آنها 

داشته است.
وی با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه 
و فراوانی کاال بــرای حفظ تعــادل قیمتی در 
بازار اســت، تصریح کرد: برای کاالهای تولید 
داخل این موضوع اتفاق افتاده است که آثارش 
را نیز در بــازار می بینیم. ما اکنــون در جنگ 
اقتصادی ظالمانه ای قــرار گرفته ایم و باید به 
این نکته توجه شــود که گرانی با گرانفروشی 
متفاوت اســت و گــران فروشــی در خصوص 
کاالهایی است که در این شرایط جنگ ظالمانه 
بی انصافانــه افزایــش قیمت پیــدا می کنند و 
 دســتگاه های نظارتی و مرتبــط در این حوزه 

ورود می کنند.

تشدید بازرســی های بازار در ایام 
پایانی سال

رزم حسینی با بیان اینکه بازرسی ها با توجه به 
نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد 

یافت، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت ها 
در ماه های منتهی به سال و شــب عید باشند 
که در همین راســتا تمهیدات الزم اندیشیده 

شده است.
وی همچنیــن تقســیم وظایف میــان وزارت 
جهــاد و وزارت صمت را در راســتای تامین به 
موقع اقالم مورد نیاز و معیشــتی مردم بسیار 
کارساز دانســت و افزود: فضا در واقع به سمت 
واگذاری اختیارات به دستگاه های اصلی متولی 
 می رود که تقســیم وظایف در همین راســتا 

بوده است.

رسانه ای کردن نظارت ها برای ایجاد 
تاثیر مثبت در بازار

وزیر صمت از دستگاه های نظارتی خواست که 
کنترل انبارها و بنکداران را به صورت هوشمند 
در دستور کار خود قرار دهند و عملکردهای خود 
را در این حوزه برای اطــالع مردم و ایجاد تاثیر 
مثبت در بازار رسانه ای کنند.  مدیریت مدبرانه 
در حوزه بازار با مداخله متفاوت است و مداخله 

باید در نقطه صفر ورود کاال انجام شود.

ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم 
بازار باید به خدمت بیایند

وی همچنین بــا تاکید بــر اینکــه ابزارهای 
حکومت بــرای تقویــت تنظیم بــازار باید به 
خدمت بیایند و ســتاد تنظیم بــازار را در این 
مســیر همراهی کنند،  حذف بخشــنامه های 
زائد و خلق الســاعه را از دیگــر عوامل مهم در 
 تنظیم بــازار و ایجاد تعــادل در این چند ماهه 

دانست.

بورس مسکن با هدف خرید متری خانه برای کسانی که توانایی خرید یک واحد 
کامل را ندارند و همچنین کمک به تامین مالی پروژه های مسکونی، احتماال 

به زودی رونمایی خواهد شد.
به گزارش ایســنا، انتشار اوراق ســلف یا همان بورس مســکن به زودی با 
همــکاری ســازمان بــورس و وزارت راه و شهرســازی رونمایــی مــی 
 شــود. البته اردیبهشــت ماه نیز این وعده داده شــد اما تــا کنون محقق 

نشده است.
در حال حاضر این مشکل وجود دارد که برای بیشتر خانوارها تامین هزینه های 
تهیه یک مسکن دشوار است. بنابراین آنطور که محمود محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرسازی می گوید خانوارها با پس انداز و سرمایه گذاری پول خود 
از طریق خرید اوراق سلف بازار مسکن می توانند در بخشی از سود خرید یک 

واحد مسکونی سهیم شده و ارزش پول خود را حفظ کنند.
به گفته وی، انتشار اوراق سلف و خرید آن توسط متقاضیان این ویژگی را دارد 
که چنانچه تالطمی در بازار مسکن ایجاد شود، ارزش پول متقاضیان مسکن 
حفظ شود. در عین حال این روش سرمایه گذاری مطمئنی برای متقاضیان 

واقعی مسکن است که از این طریق متقاضیان می توانند اطمینان حاصل کنند 
که مسائل حاشیه ای برای آنها رخ نمی دهد. زیرا همه این مراحل با نظارت 
سازمان بورس انجام می شود و موضوع انتشار اوراق سلف به شکل شفاف از 

نظر قانونی پیش خواهد رفت.
محمودزاده بخش دیگری از ویژگی های انتشار اوراق سلف مسکن را تامین 
نقدینگی بیشتر برای سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برشمرد و گفت: تولید 
کنندگان و سازندگان با این روش و مشارکت مردم در خرید اوراق سلف، برای 

ادامه فعالیت خود، نقدینگی الزم را دریافت خواهند کرد.
یکی از نگرانیهــا به میــزان ســوددهی صندوقهای زمین و ســاختمان 
مربوط می شــود که محمودزاه پیــش از ایــن در این باره گفتــه بود: در 
خصــوص ســوددهی صندوق های زمیــن و ســاختمان اســت، هیات 
پذیــرش بــورس بررســی های دقیقــی را انجام مــی دهــد و اینطور 
 نیســت که به راحتی هــر پــروژه ای برای عرضــه در بــورس انتخاب و 

تایید شود.
وی افزود: مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک و شرایط بازار بر روی 

پروژه ها انجام می شود. بنابراین پروژه هایی که ما در بورس معرفی می کنیم، 
حتماً اقتصادی است و سودآوری خوبی برای سرمایه گذاران خواهد داشت.

مردادماه امسال نیز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعالم این 
خبر که تعداد قابل مالحظه ای صندوق پروژه تهیه کرده ایم که در حال به روز 
رسانی اطالعات و مطالعات است گفت: پیش بینی می کنیم در چند ماه آینده 

یکی یکی این پروژه ها به بورس معرفی شود.
بنابراین گزارش، موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با 
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از تیرماه سال ۱39۸ مطرح شد که در نهایت 
۱6 اردیبهشت ماه ۱399 با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی 
به مرحله توافق و اجرای  نهایی رسید. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه 
بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی از طریق بورس کاال صورت گیرد که به زودی 
وارد مرحله اجرا می شود. البته آنچه تحت عنوان بورس مسکن طی ماه های 
گذشته مطرح شده در واقع صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان 
است و با بورس امالک و مستغالت که به فروش دارایی های مازاد شرکت های 

دولتی می پردازد تفاوت دارد.

تشدید نظارت ها بر بازار شب عیدپیش بینی روند تورم در سال جاری

بورس مسکن شاید به زودی رونمایی شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه وارد کانال ۱۲ میلیون تومانی شد
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3 اقتصاد
ایران

طبــق اعالم معــاون فنی 
گمرک ایران در تازه ترین 
مصوبات صادر شده، مشکل 
ترخیص کاالهای مشمول 
مصوبه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در رابطه با زمان، ترخیص درصدی 
کاالهای اساســی و کاالهای قابــل ترخیص با ارز 

متقاضی برطرف شده است.
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایسنا، مصوبات 
جلسه )دوشــنبه( ســتاد تنظیم بازار در رابطه با 
ترخیص کاالهای اساســی و نهاده هــای تولید بر 
اساس مصوبه آبان ماه ســتاد هماهنگی اقتصادی 

دولت را تشریح کرد.

مالک ترخیص کاال از زمان قبض انبار به 
زمان ورود تغییر کرد

این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به اینکه 
طی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  گمرک 
ایران مکلف شــد تا نســبت به ترخیص کاالهای 
مشــمول مصوبه که دارای قبض انبــار تا ۱۰ آبان 
ماه سال جاری هستند اقدام کند گفت: اما با توجه 
به این که برخی کاالها قبل از ۱۰ آبان به گمرک و 
بنادر رسیده ولی تاریخ صدور قبض انبار آنها بعد از 
این تاریخ ثبت شده بود و یا این که برخی کاالها در 
تاریخ مقرر به گمرک وارد و قبض انبار اولیه آنها نیز 
قبل از ۱۰ آبان ماه صادر شــده بود، ولی در جریان 
ترانزیت و رسیدن به گمرک دیگر تاریخ قبض انبار 
ثانویه بعد از ۱۰ آبان ماه ثبت شد، امکان ترخیص 
از سوی  گمرک ایران طبق مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت باتاکید بر ترخیص کاالهای مشمول 

قبل از ۱۰ آبان ماه وجود نداشت.
وی ادامه داد: از این رو در ستاد تنظیم بازار مصوب 
شــد که به جای تاریخ "قبض انبار" تاریخ "ورود" 

کاال برای ترخیص کاالهای اساســی و نهاده های 
تولید براساس مصوبه ستاد مالک باشد و اگر گمرک 
احصا کند که تاریخ ورود و تخلیه کاال در گمرک و 
بنادر قبل از ۱۰ آبان ماه امسال است آنگاه نسبت به 
اعمال تسهیالت مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت اقدام می کند.

کاالهای اساســی هم به طور درصدی 
ترخیص خواهد شد

معاون فنی گمرک ایــران در رابطه با دیگر مصوبه 
ستاد تنظیم بازار به موضوع ترخیص های درصدی 
کاال اشــاره کرد و گفت: در جریان مصوبات قبلی  
قرار بر این بود کــه ۹۰ درصد کاالهای اساســی 
و تولیدی امکان ترخیص داشــته باشــند، بر این 
اســاس از وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
خواسته بودیم تا لیست کاالهایی که صاحبان آن 
می توانند طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار کاالی 
خود را تا ۹۰ درصــد از گمرک ترخیص کند اعالم 
کند تا متقاضی تشــریفات بانکی و ســایر فرآیند 
را انجام دهــد. از این رو وزارت صمت در لیســتی 
حــدود ۲۷۹۰ قلــم و وزارت جهاد کشــاورزی 
۳۰۰ قلم که امکان ترخیص بــه صورت درصدی 
 داشتند اعالم کردند که مشــمول گروه ۲۱ تا ۲۴

 بود.
وی  بابیان اینکه در مورد کاالهای اساسی گروه )۱( 
و آنهایی که از گروه )۱( به گروه )۲( منتقل شــده 
بودند تکلیف مشخص نبود. افزود: براین اساس در 
جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مصوب شد که نسبت 
به ترخیص درصدی کاالهای گروه )۱( و آنهایی که 
از یک  به دو منتقل شده اند با اخذ مجوزهای قانونی 
و در صورت نیاز به عرضه در بازارگاه با دریافت مجوز 
اقدام شــود، بنابراین تمامی کاالهای اساسی گروه 
)۱( و )۲۱( نیز امکان ترخیص تا ۹۰ درصد را بدون 
الزام به کد رهگیری و با اســتفاده از ارز صادراتی یا 
متقاضی و یا تامین ارز توسط بانک مرکزی خواهند 

داشت.

امکان ترخیص بــا ارز متقاضی برای تمامی 
کاالی اظهاری مشمول فراهم شد

مصوبه دیگر ستاد تنظیم بازار  در رابطه با کاالهایی 
اســت که امکان ترخیص بــا ارز متقاضی را طبق 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دارا هستند.

معاون فنی گمرک ایران در این باره گفت که برخی 
تولید کنندگان  و صاحبان کاالهای اساسی در هنگام 
ترخیص براساس ارز متقاضی با این مشکل مواجه 
بودند که بخشــی از کاالی مربوطــه در اظهارنامه 
در لیســت اعالمی وزارت صمت جهت مشمولیت 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار داشت، 

اما بخشی از آن در این لیست نبود.
وی ادامه داد: براین اســاس مصوب شــد چنانچه 
حداقل ۷۰ درصد کاالی مربوط به یک اظهارنامه 
در لیست وزارت صمت باشد و ۳۰ درصد دیگر در 
گروه)۲۱( تا)۲۵( قرارداشته باشد  آنگاه در صورت 
تقاضای صاحب کاال امکان ترخیص براســاس ارز 

متقاضی وجود دارد.

بخشنامه سازمان راهداری در مورد ثبت 
سفارش لغو شد

ارونقی در مورد مصوبه ســتاد تنظیم بــازار که به 
بخشــنامه اخیر سازمان راهداری اشــاره دارد نیز 
توضیح داد، سازمان راهداری طی بخشنامه ای به 
استان ها اعالم کرده کاالهایی که ثبت سفارش آنها 
تمام شده و در آستانه ترخیص از گمرک قرار دارند 
باید صاحب کاال نســبت به تمدید ثبت ســفارش 

اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه بخشنامه ســازمان راهداری 
مغایر دســتورالعملی اســت که در آذرماه گمرک 
ایران برای ترخیص فوری کاالها بدون تمدید ثبت 
سفارش به گمرکات اجرایی ابالغ کرده بود. گفت:با 
توجه به این که  بخشنامه گمرک در رابطه با ثبت 
سفارش به استناد دستور وزیر وقت صنعت، معدن و 
تجارت و البته وزرای قبلی این وزارتخانه و همچنین 
مصوبات ســفر معاون اول رئیس جمهور به استان 

هرمزگان صادر شــده و مورد تائید بانک مرکزی و 
نیز سایر دستگاه ها قرار داشت، از این رو بخشنامه 

مربوط به سازمان راهداری لغو شد.
به گزارش ایســنا، با ابــالغ مصوبات اخیر ســتاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت و ســتاد تنظیم بازار، 
برای رفع موانع ترخیص کاال کــه در اهم آن حل 
و فصل مشکالت ارزی قرار داشــت، مقرر شد که 
بانک مرکزی تٔامین ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعالمی وزارت صمت 
انجام دهد، همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور 
اعالمیه تٔامین ارز برای کاالهای اساسی اعتباری با 
تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کاال از گمرک )جهت 

تٔامین ارز ترجیحی( اقدام کند.
از سوی دیگر کاالهای اساسی و کاالهای ضروری 
مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشــخیص و اعالم 
وزارت صمت دارای قبض انبار تــا ۱۰ ٓابانماه ۹۹، 
بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات 
ترخیص شــوند؛ به گونه ای که از تاریخ ۱۰ ٓابان به 

بعد واردکنندگان بتواننــد از رویه های بانکی )ارز 
نیما(، واردات در مقابل صادرات، برای پروانه های 
صادراتی سال ۱۳۹۸ به بعد، ارز اشخاص، از طریق 
سامانه جامع تجارت )کنترل توسط صمت و بانک 

مرکزی( استفاده کنند.
همچنین گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی 
کاالهای اساســی و نهاده های تولید تا سقف ۹۰ 
درصد که در صــف تخصیص یا تٔامیــن ارز بانکی 
باشند اقدام کند و از ســویی  چنانچه ردیف تعرفه 
مندرج در ثبت ســفارش کاال با استنباط گمرک 
تغییر کند، مشــروط براین که شــرح تجاری کاال 
تغییر نکند و ردیــف تعرفه اســتنباطی گمرک، 
جزو ردیف تعرفــه کاالهای ممنوعــه )گروه۴( یا 
اولویت ارزی غیرفعال)گــروه ۲۷(، یا ردیف تعرفه 
کاالهــای دارای تولیــد مشــابه داخلی نباشــد، 
درخصوص اقالم گــروه هــای ۱ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و 
 ۲۴، نیازی به اصالح ثبت ســفارش وزارت صمت 

نخواهد بود.

۴ مصوبه مهم ترخیص کاال

مشکل ترخیص درصدی و ارز متقاضی حل شد

وضعیت افزایش قیمت کاالهای 
خوراکی

گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد در 
ماه گذشته در گروه های خوراکی افزایش قیمت تا 

بیش از ۶۰ در صد هم ثبت شده است.
اخیرا مرکز آمــار ایران طی گزارشــی اعالم کرد 
در آذر ماه ۱۳۹۹، نرخ تورم افزایشــی بوده و تورم 
ساالنه به به ۳۰.۵ درصد رســیده و تورم نقطه به 
نقطه ۴۴.۸ و تورم ماهانه با کاهش ۱.۲ درصدی به 
دو درصد رسیده بود. این در حالی است که بررسی 
تازه ترین گزارش از تغییرات متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب برای گروه های مختلف خوراکی 
در مناطق شهری نشان می دهد که در  گروه "نان 
و غالت"، برنج ایرانی درجه یک و رشــته آش با 
۴.۶ درصد بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند. در گروه "گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده های آن "، مرغ ماشینی با۱۲.۷ درصد، 
ماهی قزل آال با ۷.۵ درصد، کنسرو ماهی تن با ۵.۹ 
درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. همچنین  گوشت گوسفند ۰.۹ درصد 

کاهش قیمت نسبت به ماه قبل داشته است.
در آذرماه بیشترین افزایش قیمت در گروه "لبنیات، 
تخم مرغ و انواع روغن" نسبت به ماه قبل مربوط به 
روغن نباتی جامد با ۱۱۷.۳ درصد، شیر پاستوریزه 
با ۱۴.۴ درصد و روغن مایع بــا ۱۳.۷ درصد بوده 
اســت. در  گروه "میوه و خشکبار" نیز بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به هندوانه با ۶۱ درصد، هلو 
۴۸ درصد و انار با ۲۳.۵ درصد افزایش نســبت به 
ماه قبل است. در بین "سبزیجات" نیز  بیشترین 
افزایش قیمت برای هویج فرنگی با ۴۰.۳ درصد، 
خیار ۱۹.۵ درصد، ســیب زمینــی ۱۳.۱ درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین در 
این گروه قیمت اقالم فلفل دلمه ای با ۲۲.۲ درصد، 
گوجه فرنگی با ۱۹.۹ درصد بیشــترین کاهش 
قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. در گروه قند 
و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها نیز بیشترین 
افزایش قیمت به نوشابه گازدار با ۷.۸درصد و چای 
خارجی بسته ای با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به ماه 

قبل اختصاص دارد.

تخم مرغ برای بار سوم گران شد
ســتاد تنظیم بازار قیمت هر کیلــو تخم مرغ در 
مرغــداری را به ۱۴ هزار تومــان افزایش داده که 
سومین افزایش قیمت این محصول در سال جاری 
است. گزارش های منتشر شده از جلسه امروز ستاد 
تنظیم بازار حاکی از افزایش مجدد قیمت تخم مرغ 
است، اما این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی 

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم نشده است.
احتماال قیمت هر کیلو تخم مرغ از ۱۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان به ۱۴ هزار تومان افزایش می یابد.
دقیقا چهار ماه پیش سقف قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰ تومان و قیمت 
مصرف کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته 
به وزن آن در حدود ۲۰ هزار تومان تعیین شد اما 
مجددا در مهر ماه امسال ستاد تنظیم بازار حداکثر 
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ فله برای مرغداری ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان تصویب کرد. این در حالی است که 
هفته گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح 

خرده فروشی ها به ۴۰ هزار تومان رسید.

بازار خودرو همچنان راکد است
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: 
بازار خودرو همچون هفته های گذشته راکد است 
و هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود، چرا که بازار 

دیگر جذابیتی برای دالل ها ندارد.
نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت و گو با مهر در مورد 
وضعیت بازار خودرو، اظهار داشــت: بازار خودرو 
همچون هفته های گذشته همچنان راکد مانده و 
هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود و از سویی دیگر 
با توجه به اینکه نرخ دالر تقریباً به ثبات رسیده، 
قیمت خودرو نیز همچون دو هفته قبل اســت و 

کاهش بیشتری نداشته است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
افزود: چنانچه دو خودروساز کشور این روندی که 
برای رشد تولید در پیش گرفته اند و تقریباً نسبت به 
پارسال تولیدات خود را ۳۰ درصد افزایش داده اند، 
ادامه دهند احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر عرضه خودرو نسبت 
به تقاضا بیشتر شده و فقط مصرف کننده واقعی در 
بازار حضور دارد و بازار دیگر جذابیتی برای دالالن 
ندارد؛ پول هایی که وارد بازار خودرو شــده بود در 

حال خروج از این بازار است.
کاشانی نسب گفت: با توجه به اینکه معامله خاصی 
در بازار انجام نشده، نمی توان قیمت جدیدی برای 
خودرو اعالم کرد و قیمت ها همان قیمت های یکی 

دو هفته گذشته است.

خبر

فروش امالک مازاد دولتی و بانک ها به شیوه شفاف و در سالمت 
اقتصادی، از تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین مســووالن 
اقتصادی کشور بوده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد که نهادهای 
مختلف از جمله وزارتخانه ها، بانک ها و شــهرداری ها اقدامی در 
جهت شفاف سازی فروش امالکشان و کنار گذاشتن مزایده های 

غیرشفاف انجام نداده اند.
احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه در مزایده هایی که برای فروش امالک نهادهای بزرگ دولتی 
و عمومی انجام می شود، عموما شفافیت الزم وجود ندارد و یک روند 
سنتی و زمانبر برقرار اســت، اظهار کرد: همچنین همواره در این 
شیوه این نگرانی برای مدیران مجموعه هایی که قصد مزایده امالک 
را دارند، وجود دارد که آیا واقعا قیمت امالک مازاد آن ها براساس 
نرخ های واقعی تعیین می شود یا به دلیل ضعف اطالع رسانی امکان 

فروش امالک در شرایط رقابتی و قیمت باالتر نیز مهیا بوده است.
وی افزود: همچنین ایــن نهادها نگرانی دیگری بــه دلیل نبود 
شــفافیت الزم را دارند که آن، مورد بازخواســت قرار گرفتن از 
ســوی نهادهــای نظارتــی اســت که همــه این مشــکالت 
 بــا ورود امــالک مــازاد نهادهــا و ارگان هــا به بــورس کاال 

برطرف می شود.

مزایای عرضه امالک دولتی در بورس
این کارشناس بازار سرمایه گفت: از عمده ترین مزایای عرضه امالک 
دولتی، بانک ها و شهرداری ها در بورس کاال، بحث ایجاد شفافیت، 
روند کوتاه و آسان، اطالع رســانی عرضه ها، تعیین قیمت پایه از 

سوی کارشناس دادگستری و ایجاد رقابت و عدالت در روند حراج 
امالک است که این موارد به شفافیت اقتصادی در این حوزه کمک 

شایانی می کند.
بیات در ادامه به طرح فروش متری مسکن در بورس کاال اشاره کرد 
و گفت: طرح فروش متری مسکن در بورس کاال یک بازی برد برد 
در بازار مسکن است، چراکه از یک سو با فراهم کردن تامین مالی 
تولیدکنندگان و انبوه سازان، موجبات افزایش تولید و به دنبال آن 
کاهش یا تعادل قیمت ها را به همراه دارد و از طرف دیگر به افزایش 

قدرت خرید مصرف کنندگان کمک می کند.
در حال حاضر، اوراق سلف موازی در بورس کاال برای کاالهایی که 
شرکت های عرضه کننده، تولید می کنند، قابل استفاده بوده و به 
نوعی هدف اصلی این اوراق، تامین مالی تولید کنندگان کاالها می 
باشد. به این ترتیب اگر مسکن نیز به عنوان یک کاال و یک دارایی در 
نظر گرفته شود که از طرفی تولیدکنندگان برای تولید این دارایی، 
نیاز به تامین مالی دارند، شاهد رشد تولید مسکن با اجرایی شدن 

این طرح خواهیم بود.
به گفته این کارشناس، در کشــوری مانند ایران که همیشه تورم 
باالیی وجود دارد، مصرف کنندگان به طور مداوم، نگران نوسانات 
قیمت مسکن هستند و همیشه انتظار افزایش قیمت در بلند مدت 
وجود دارد؛ به همین منظور طرح فروش متری مسکن در بورس 
عالوه بر اینکه با رشد تولید مانع از رشد کاذب قیمت ها می شود، 
این امکان را فراهم می آورد تا هر فردی به مقدار سرمایه ای که در 
اختیار دارد، اوراق سلف خریداری کرده و از نوسان قیمت مسکن 

منتفع شود.

بیات ادامه داد: در بازار اوراق سلف موازی مسکن بازار ثانویه وجود 
دارد به این معنا که امکان خرید یا فروش مجدد برای افراد مهیا 
اســت به این ترتیب افراد اگر بتوانند در زمان سررسید اوراق به 
اندازه متراژ یک واحد اوراق در اختیار داشته باشند، می توانند آن 
واحد را تحویل بگیرند و اگر تمایل به تحویل نداشتند نیز اقدام 
به تسویه نقدی می کنند. این طرح از این نظر به سود خریداران 
است که به عنوان مثال، فردی که یک سرمایه ۱۰۰ میلیونی در 
اختیار داشته  و امکان خرید یک واحد آپارتمان را ندارد، با استفاده 
از طرح فروش متری مسکن در بورس و تعیین قیمتی واحد برای 
هر متر آپارتمان، توســط انبوه ســازان ) به عنوان مثال هر متر 
آپارتمان ۱۰ میلیون تومان( این امکان فراهم می شود که ۱۰ متر 
آپارتمان پیش خرید کند و ریسک نوسانات قیمت را به این اندازه، 
برای خودش، پوشش دهد و در اینده با پس اندازهایی که ایجاد 
می کند، امکان این را دارد که مجددا اوراق سلف خریداری کرده 
و  در نهایت  بتواند یک واحد را خریداری کند و این موضوع مزیت 

عرضه مسکن در بورس است.
وی با بیان اینکه بازار ســایر دارایی ها مانند بازار طال و بازار سهام، 
امکان سرمایه گذاری در بورس را برای افراد عالقه مند به این زمینه 
ها فراهم آورده اســت، اظهار کرد: اما این نقــص و کمبود در بازار 
مسکن، وجود داشت و این راه حلی که بورس کاال ارائه داده است، به 
نظر می تواند کمک کند تا کسانی که عالقه مند به سرمایه گذاری 
در این بازار هستند و سرمایه کافی ندارند، با همان مقدار سرمایه ای 
که در اختیارشان است، بتوانند در این بازار حضور داشته باشند و 

ریسک نوسان قیمت را به آن اندازه برای خودشان، کاهش بدهند.

شفافیت قیمت مسکن در بورس
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسش نقش ورود مسکن 
به بورس کاال در شــفافیت بازار ملک گفت: شــاخص سازی در 
مسکن کار بســیار مشکلی اســت، به این دلیل که مسکن یک 
کاالی همگن نیست، زیرا در مناطق مختلف، شهرهای مختلف، 
محله های مختلف و حتی در یک محله، ساختمان های مختلف و 
طبقات مختلف آن، بسته به شرایط و ویژگی هایشان، قیمت های 
مختلفی دارند، پس ما با دارایی مواجه هستیم که شاخص سازی 
برای آن، کار بسیار دشواری است؛ اما در واقع می توان حدودی 
را برای بازار مشــخص کرد که این حدود بتواند برای بازار شفاف 

سازی کند.
او افزود: به عنوان مثال، یک انبوه ساز در منطقه ۲۲، یک پروژه 
ای را شــروع می کند و این پروژه را در بورس عرضه می کند،  با 
این کار تقریبا برای همه مشــخص می شود که میانگین قیمت 
چقدر است، مثال اگر با قیمت ۱۲ میلیون تومان در هر متر معامله 
شود، برای همه مشخص می شود که میانگین قیمت و شاخص، 
این مقدار است و عرضه مســکن در بورس، از این نظر می تواند 
شفافیت ایجاد کند و کسانی که حتی در این بازار سرمایه گذاری 
نکرده اند، می توانند به صورت شفاف متوجه قیمت پایه معامالت 
در بازار بورس شــوند. قطعا بنگاه ها و دالل ها هم در بلند مدت 
برای انجام معامالت خود، به قیمــت معامالت بازار بورس توجه 
می کنند و این بازار، به مرجع قیمتی تبدیل می شود که بنگاه ها 
 هم می توانند از این مزیت استفاده کنند و امکان سوء استفاده نیز 

کمتر می شود.

ادامهفروشغیرشفافامالکدولت،بانکهاوشهرداریها
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معاون فنــی گمرک ایــران از مصوبات جدید در رابطه با گوشــی های همراه مســافر 
خبر داد و اعالم کرد که گوشــی های اتبــاع خارجی تا یــک ماه از تاریــخ ورود آنها 
 رجیســتر نمی شــود. همچنین معافیــت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشــی های پســتی 

حذف شد.
به گزارش ایســنا، طی روزهای اخیر مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران - با تشــریح شــرایط پیش آمده در جریان ورود گوشــی هــای همراه 
مســافر و رجیســتری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شــد، اعالم کرد که 
رصد ورود گوشــی های همراه مســافران ایرانی، اتبــاع و همچنین از طریق پســت 
بعضا با تشــخیص گمرک ایران در رابطه با جریــان تجاری آن همراه بوده اســت که 
 موضوع در دســت بررســی قرار داشــته و طی هفته جاری در مورد آن تصمیم گیری 

خواهد شد.
این در حالی است که تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک ایران به ایسنا از این حکایت دارد 
که طی جلسه روز گذشته )یک شنبه( ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آخرین وضعیت 
ثبت تلفن همراه در رویه مسافری و پستی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت با مصوبات 

بسیار مهمی همراه بوده است.

مصوبه گوشی های پستی 
ارونقی در تشــریح اهم مصوبــات اخیر، بــه تصمیمــی در مورد ثبت گوشــی های  
پستی در جلســه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشــاره کرد و گفت که مقرر شد در 
صورت تصویب ســتاد تنظیم بازار، گمرک ایران نســبت به اعمال نرخ ارز بر اســاس 
ســامانه ســنا برای محاســبه و عوارض گمرک و حذف ۵۰ دالر معافیت پستی صرفا 
 برای گوشــی تلفن همــراه که از تاریــخ ابالغ مصوبه مربوطه وارد کشــور می شــود، 

اقدام کند.
این در حالی است که تا پیش از این، ترخیص کاالهای پســتی به استثنای اقالمی که 
ورود آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد، اگر کاال »جنبه تجاری« پیدا نمی کرد 

به ارزش حداکثر ۵۰ دالر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه 
کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر بالمانع بود، در عین حال حقوق و عوارض گمرکی با نرخ 

ارز رسمی )۴۲۰۰ تومان( محاسبه می شد.
اما اخیرا در رابطه با گوشی های پســتی ورودی مسایلی وجود داشت و احتمال جریان 
تجاری  مطرح شــد که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرده بود این موضوع مورد رصد 
قرار گرفته و تصمیم گیری می شود. بر این اساس با مصوبه اخیر معافیت ۵۰ دالری برای 
گوشی های همراه مسافر برداشته شد و محاسبه  حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سامانه 

سنا انجام می شود.

گوشی اتباع تا یک ماه رجیستر نمی شود
آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد دیگر تصمیم اخذ شده مورد توجه  در این 
جلسه مربوط به گوشی های همراه اتباع خارجی است که مصوب شده ثبت گوشی های 
تلفن آنها ضمن ورود اطالعات در هنگام ورود تبعه خارجی به کشور در مبادی ورودی، 

فقط پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ ورود به کشور و به صورت »حضوری« انجام شود.
گفتنی است طی مصوبه خردادماه امسال، قرار بر این شده بود که اتباع خارجی که قصد 
اقامت بیش از یک ماه را داشتند به هنگام ورود به کشور اعم از مرزهای هوایی، زمینی و 
دریایی باید نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفا توسط گیت 

ورود به کشور گمرک اقدام می کردند.

شرایط جدید زمانی برای مسافران قبلی
مصوبه دیگر در این جلســه به شــرایط زمانی برای مســافران قبلی برای ثبت گوشی 
بر می گردد و معاون فنی گمرک ایران با اشــاره به اینکه طــی مصوبه آبان ماه گمرک 
می تواند با رعایت ضوابط قانونی آن دســته از مســافرانی که قبــل از ۳۰ مهر ماه وارد 
کشور شــده اند و فرصت ســه ماهه آنها تمام نشده را شناســایی و حداکثر تا ۱۲ دی 
ماه برایشــان فرصت ثبت اطالعات تعیین کنــد، گفت: اما پیش از ایــن گمرک ایران 
درخواســت تغییر تاریــخ ۳۰ مهر بــه ۳۰ آبــان ۱۳۹۹ را مطرح کرده بــود که مورد 
موافقت ســتاد قاچــاق کاال و ارز قرار گرفت، بر این اســاس مســافران ورودی ایرانی 
از ۱۲ تیر ماه ســال جاری تا ۳۰ آذرماه می تواننــد حداکثر تا ۳۰ دی ماه امســال به 
 صورت غیرحضوری نســبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه و ثبت تلفن همراه خود 

اقدام کنند.
به گفته وی، مســافران ورودی از اول دی ماه به بعد نیز با ثبــت اطالعات در بدو ورود 

می توانند نسبت به  پرداخت حقوق ورودی متعلقه و ثبت تلفن همراه خود اقدام کنند.
ارونقی یادآور شد طی جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به منظور اطالع رسانی 
بهتر به دستگاه ها، رده های اســتانی و مســافران، موضوع تهیه محتوای اطالع رسانی 
شرایط جدید ثبت حضوری تلفن همراه، لزوم تهیه محتوای اطالع رسانی و انتشار آن از 
طریق رسانه ها مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده دستگاه های مربوطه از جمله سازمان 
هواپیمایی کشور و صدا و سیما همکاری الزم را به منظور اطالع رسانی بهینه با گمرک 

ایران داشته باشند.

معافیت۵۰دالریپستیحذفشد
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مجازی شدن شبكه توزيع كاال با استفاده از فرصت 
كرونا

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص آن، شبکه توزیع 
کاال را به سمت مجازی شدن برده است که بخشی از کاالهای مورد نیاز اکنون از طریق این 
شبکه در دسترس مردم قرار می گیرد. علیرضا رزم حسینی در حاشیه پنجمین کنفرانس 
بین المللی مدیریت صنعتی در گفتگو با خبرنگاران، بیان کرد: مأموریت اصلی وزارت 
صمت در این شرایط تأمین و عرضه به موقع کاال است که بخشی از تامین کاال مربوط به 

حوزه واردات است و وارد کنندگان بر اساس ضوابط به واردات کاالها مبادرت می ورزند.
وی با اعالم اینکه مصوبه اخیر دولت این روند را تسریع و تسهیل کرده است، افزود: بر اساس 
این مصوبه صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات خود را یا در سامانه نیما می فروشد یا بر 
اساس مقررات به واردات کاالهای مورد تایید وزارت صمت اقدام می کنند، ارز متقاضی 
نیز در این بخشنامه گنجانده شده است و هم اکنون در سامانه جامع تجارت فعال و در 

حال انجام است.

موج انتقاد نماینده های مجلس به حذف قیمت  در سایت های اینترنتی:
حذف قيمت  خودرو و مسكن تصميم اشتباهی بود

تقریبا از ابتدای امسال شاهد آن بودیم که پلتفرم های آگهی آنالین به دستور مقامات 
قضایی در آگهی های مرتبــط با امالک و خودرو قیمت را حــذف کردند. هدف وزارت 
صمت که در آن زمان درخواست چنین حکمی را داده بود، کنترل قیمت ها و محدود 
کردن سوداگران ملک و خودرو بود. با این حال از اردیبهشت امسال تا اواسط پاییز رشد 
سرسام آور قیمت ها متوقف نشد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که باید ریشه 

گرانی ها را در جای دیگری جست.
دالالن این بازارها از پلتفرم های اینترنتی مجاز چون دیوار به ابزارهای اجتماعی دیگری 
چون تلگرام و اینستاگرام روی آوردند که هیچ گونه نظارتی بر آن ها وجود نداشت. در 
همین رابطه سید ناصر موســوی الرگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و اقبال شاکری، 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد دانش بنیان بر لزوم بازگشت قیمت به پلتفرم های 
آگهی آنالین تاکید کرده اند. به نظر می رسد پس از اعتراض مهدی طغیانی، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس به این تصمیم، موج انتقاد به تصمیم حذف قیمت ها به سایر 

نمایندگان نیز رسیده است.
موسوی الرگانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصوالت در پلتفرم های 
نیازمندی و آگهی های آنالین گفته است: »حذف قیمت محصوالت مختلف همچون 
خودرو و مسکن از پلتفرم های آگهی آنالین مختلف مانند دیوار و شیپور تاثیری بر کاهش 
و حتی مدیریت قیمت ها نداشت. شواهد نشان می دهد حذف قیمت محصوالت مختلف 
همچون خودرو و مسکن از پلتفرم های آگهی آنالین مختلف تاثیری بر کاهش و حتی 
مدیریت قیمت ها نداشت چرا که بعد از حذف قیمت ها باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو 
و مســکن بودیم بنابراین دلیل افزایش محصوالت ربطی با قیمت گذاری آن ها توسط 
کاربران مردمی در شبکه های آگهی آنالین ندارد، هرچند در برخی مواقع قیمت گذاری 

می تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت ها، مانع از تضرر آن ها در خرید شود.«

شــفافيت در بــازار از بيــن رفــت و راه بــرای 
قيمت گذاری های نامتعارف باز شد

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در ادامه به دالیل دیگر عدم ثبات در 
بازار اشاره کرد و گفت: »عدم نظارت دقیق و حتی اظهارنظرهای اشتباه مسئوالن نقش 
اساسی در افزایش قیمت ها بازی می کنند نه نمایش قیمت  محصوالت در پلتفرم های 

مختلف آگهی.«
او با اعتقاد به اینکه افزایش نرخ تورم، ارز، کاهش ارزش پولی کشور و… تاثیرگذاری بیشتری 
در افزایش قیمت ها نسبت به درج قیمت ها در پلتفرم های آگهی دارد، گفت: »متاسفانه 
این تصمیم اشتباه سبب شده مردم برای آگهی از قیمت ها به سمت پلتفرم های غیرقانونی 
و شبکه های مجازی -که هیچ نظارتی بر آن ها نیست- بروند و آمارها نشان از نارضایتی 

مردم از حذف قیمت ها دارد.«
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با طرح این سوال که با حذف قیمت از 
پلتفرم های قانونی آگهی و نیازمندی ها چه اتفاقاتی افتاد؟، توضیح داد: »کسب وکارهای 
قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب وکارهای غیرقانونی ایجاد شد؛ شفافیت در 

بازار از بین رفت و راه برای قیمت گذاری های نامتعارف باز شد.«
او با بیان اینکه پس از دستور حذف قیمت ها از روی پلتفرم های آنالین، قیمت خودرو در 
بازار افزایش ۳۵ درصدی داشته است، گفت: »اتالف وقت، طوالنی شدن زمان جستجو، 
افزایش هزینه  تماس برای قیمت گیری، عدم شفافیت قیمت، اجبار به مراجعه به بنگاه ها 

در روزهای کرونایی و… از دالیل اصلی واکنش منفی مردم به این اتفاق بوده است.«
در همین رابطه اقبال شاکری، نماینده مردم تهران هم گفت: »اگر چه سایت های اینترنتی 
به ناچار مجبور به حذف قیمت های خودرو و مسکن شــدند اما در غیاب قیمت ها در 

سایت های اینترنتی، باز هم شاهد افزایش روز افزون قیمت ها در بازار بوده ایم.«
شاکری، در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصوالت در پلتفرم های نیازمندی و 
آگهی های آنالین، گفت: »هر زمان که معامالت بر اساس “عرضه تقاضا” و “رقابت” صورت 
پذیرند مردم از مزایای آن ها بهره مند خواهند شد چرا که حتی در برخی از مواقع برای 
کشف قیمت واقعی یک کاالی جدید که قیمت آن مشخص نیست فراخوان اینترنتی 
گذاشته می شود لذا اگر این اصل در شبکه های آگهی آنالین حاکم باشد درج قیمت ها بر 

کاالها ایرادی نخواهد داشت.«
عضو هیــات رئیســه فراکســیون اقتصــاد دانش بنیــان در مجلــس ادامــه داد: 
»اگر دو شــرط “عرضــه و تقاضــا” و “رقابــت” در انجــام معامالت رعایت شــود 
 درج قیمــت بــر محصــوالت در پلتفرم هــای نیازمنــدی و آگهی هــای آنالیــن

 بالمانع است.«

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان: 
طرح »شهروند ديپلمات« مثال خوبی از مديريت 

واحد شهری است
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح »شهروند دیپلمات« 
بعد از رایزنی گسترده با همه دستگاه ها و واحدها اطالع رسانی و اجرایی شد و می توان 
این اقدام را مثال خوبی از مدیریت واحد شهری در اجرای یک پروژه بسیار مهم دانست.   
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کوروش خسروی با اشاره به طرح 
»شهروند دیپلمات« که از سوی شهرداری اصفهان با هدف تقویت تعامالت و ارتباطات 
اصفهان با شهرهای خواهرخوانده با همکاری شهروندان کنشگر و فعال در این زمینه، 
اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: هر گاه ما از توان بخش خصوصی استفاده کرده ایم موفق 
بودیم؛ در مدیریت شهری و کالن کشور نمونه ای وجود ندارد که از توان بخش خصوصی 

استفاده شده و نتیجه رضایت بخش نباشد.    
وی ادامه داد: هم اکنون نیز شهروندان زیادی در شهر در حال تعامل با شهرهای دیگر 
جهان و معرفی شهر اصفهان به جهان هستند اما تاکنون به »شهروند دیپلمات« نامیده 
نشده اند و یقین دارم شناسایی شهروند دیپلمات ها در شهر اصفهان کمک بسیاری به 

توسعه روابط بین الملل شهر و بهره برداری ویژه خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در مورد ارزیابی از توان کنشگران 
و کارشناسان شهر اصفهان برای مشارکت در این طرح نیز تصریح کرد: در مورد توان مردم 
و کارشناسان شهر اصفهان هیچ تردیدی وجود ندارد. این افراد هم اکنون نیز نماینده 
های خوبی برای اصفهان هستند و توسعه روابط اصفهان با سایر شهرهای دنیا را سبب 

ساز شده اند. 

اخبار

استان ها

ثبت رکوردهای تازه در بازار رمزارزها
 قیمت بیت کوین مجددا روندی افزایش به خود گرفت و برای نخستین بار به رقم ۲۸ هزار دالر رسید. رمزارز بیت کوین آخرین روز های سال ۲۰۲۰ را هم به اوج گرفتن ادامه داد و ارزش 
بازار آن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دالر رسید. قیمت بیت کوین در تعطیالت کریسمس برای نخستین بار توانست مرز ۲۸ هزار دالر را هم پشت سر بگذارد که این نشان دهنده افزایش ۵۰ 

درصدی نسبت به ابتدای ماه دسامبر است. 

بازارهــا در حالــی روزهای 
بالتکلیفی خود را پشت سر 
می گذارند که طال و ســکه 
تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز 
و رشــد بهای اونس جهانی 
افزایش قیمت را تجربه کردند. بورس هم با این افزایش 
ها همگام شد تا از سایر بازارها عقب نماند. اما تب و تاب 
در میانه روز کمی عقب نشست تا شاهد دنده معکوس 

دالر و طال باشیم.  
روز دوشنبه با آغاز به کار بازارهای جهانی، اونس طال 
حدود ۸ دالر افزایش یافته و بازار ارز هم درگیر نوسان 
شده، از همین رو قیمت طال و سکه اندکی گران شده 
است؛ هرچند بازار همچنان دچار رکود است و با وجود 
ثبات نسبی قیمت ها کماکان تقاضایی برای خرید طال 
و سکه و البته دالر وجود ندارد؛ بازار طال نوساناتش را 

تجربه کرده و در حال حاضر به شرایط باثباتی رسیده 
لذا شرایط برای داد و ستد مردم فراهم شده است. 

این در حالی است که حباب سکه در چند روز گذشته 
تا یک میلیون تومان هم رسید، اما در بازار روز دوشنبه 

به ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

 بازار ارز به چه سمت و سویی می رود؟
با توجه به تسویه حساب ارزی شرکت ها در ماه ژانویه 
بهای اونس جهانی طی این ماه نوسان خواهد داشت و 
این تغییرات قیمتی بازار داخلــی ما را هم تحت تاثیر 

قرار می دهد.

طال و سکه امروز با چه قیمتی فروخته شد؟
در جریان معامالت روز دوشــنبه بازار آزاد تهران در 
ساعت قیمت ســکه امامی به ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار 
و ســکه طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان 

رسید.
قیمت نیم سکه هم شــش میلیون و ۲۲۰، ربع سکه 

چهار میلیون و ۱۸۰ و ســکه یک گرمی دو میلیون و 
۳۵۰هزار تومان بود. همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار 
در بازار دوشنبه با قیمت یک میلیون و ۱۵۵هزار تومان 

معامله  شد که در مقایســه با روز یکشنبه حدود ۱۵ 
هزار تومان گران شد.»کســب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، چشم انداز بازارهای مالی را بررسی می کند. 

تالطم و نوسان قيمت ها در بازارهای طال،سكه و ارز ادامه دارد

معامله گران در فاز احتیاطی
تداوم ركود در بازار طال و سكه با وجود ثبات نسبی قيمت ها

راز سردرگمی اقتصاد ایران
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

تا زمان کنار رفتن رئیس جمهور غیرقابل پیش بینی آمریکا بازارهای داخلی ما هم به ثبات نمی رسند؛ یعنی نوسانات ادامه خواهد داشت. ضرر این نوسانات و بی ثباتی بر بازارهای مهم اقتصادی بیشتر از زمانی است که قیمت ارز 
باال اما باثبات باشد به هر حال بازارها و سایر متغیرها خودشان را بعد از مدتی وفق می دهند؛ ولی وقتی مانند زمان حال حاضر بی ثبات باشند بازارها و کارگزاران اقتصادی هم بالتکلیف اند و اقتصاد دچار مشکل می شود و مصرف 

کننده و تولیدکننده هم سرگردان. 
این بی ثباتی هم اثر روانی و هم اثر اقتصادی دارد؛ ولی به هر حال گریزی هم از آن نداریم چون منشأ آن داخلی نیست. گرچه داخلی ها نیز با حرف ها یا رفتارها یا با قوانینی که توسط مجلس یا بخشنامه هایی که صادر می شود 

متاسفانه به این بی ثباتی دامن می زنند.
طالی داخلی هم تحت تاثیر متغیرهای سیاسی داخلی و هم متغیرهای سیاسی خارجی و هم متغیرهای اقتصادی خارجی افزایش قیمت یا کاهش خواهد داشت. اگر قیمت جهانی طال هم افزایش پیدا کرده باشد حتما قیمت 

طال را در داخل تحت تاثیر قرار می دهد. 
متغیر سیاسی هم در داخل و هم در خارج فعال است. گرچه این تغییرات جزئی است اما نتیجه آن بی ثباتی است که آن هم آثارش کمتر از افزایش قیمت ارز یا طال نیست. 

اگر گریزی به ۲۰ ژانویه بزنیم یعنی زمان تحلیف ریاست جمهوری جدید آمریکا؛ وقتی بازارها مطمئن شدند که »بایدن« بدون تنش مستقر می شود نخستین بازار مالی ما یعنی ارز دچار شوک موقتی در حد کاهش قیمت ۴ هزار 
تومانی خواهد شد؛ اما باز هم موقت است چون هیچ اتفاقی در متغیرهای واقعی و حقیقی اقتصادی نمی افتد و فقط روانی است. این اثر روانی شبه شوکی ایجاد می کند ولی بعد از عید اقتصاد و به تبع بازارهای مالی به سمت این 
می رود که سیاست گذاران داخلی ما چه واکنشی داشته باشند. حتی اگر تحریم ها برداشته شود و روابط سیاسی از این حالت پرتنش به یک روابط عادی معمول تبدیل شود تازه به سال های قبل از تحریم های سال ۹۰ به این 
سو برمی گردیم که عمدتا مشمول بی کفایتی های مدیریتی است. سه دهه است که اصل اقتصاد و متغیرهای اقتصادی ما، نه به خاطر تحریم، بلکه به خاطر بی کفایتی ها، بی تدبیری ها یا سوءتدبیرهای مدیریتی دچار مشکل 
است، ظرفیت های اقتصادی خالی هستند و فرصت سوزی و هم اتالف منابع شامل منابع انسانی و منابع طبیعی و مالی را داریم. این چالش ها در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد. بنابر این اتفاقات که در ۳ سال گذشته رخ داده، 

متغیرهای سیاسی بیشتر از مشکالت سوءتدبیر فعال بوده اند. 
با برداشته شدن تحریم ها برمی گردیم به حالتی که وضعیت مطلوبی وجود نداشت. البته هنوز هم در حاکمیت هیچ اراده ای مبنی بر اینکه این ساختارهای غیر توسعه ای و ضد توسعه ای حاکم بر کشور و حاکم بر تصمیمات را 

تغییر بدهند قابل مشاهده نیست. بنابراین در بهترین حالت به حالت ناکارآمدی قبلی برخواهیم گشت. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
اظهار کرد: بیــش از ۴۰ درصد از شــکایت هایی 
که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت می شود مربوط 
به فروشــگاه های اینترنتی است که زیرمجموعه 
اتحادیه نیســتند و ما نظارتی روی آنها نداریم از 
همین روی نمی توانیم این شــکایات را پیگیری 
کنیم. بیشــتر کاالهای تقلبی و قاچــاق نیز در 

فروشگاه های اینترنتی فروخته می شوند.
محمدحسین اســالمیان در مورد وضعیت بازار 
لوازم خانگی اظهار داشــت: تولید و عرضه لوازم 
خانگی در بازار بســیار بیشتر از تقاضای آن است. 
تولیدکنندگان در همه محصوالت خود به تولید 
انبوه رسیده اند و در سطح بازار مشکل کمبود کاال 
وجود ندارد. کاالهای خارجی فقط از طریق قاچاق 
وارد کشور می شود چون بیش از دو سال است که 

هیچ وارداتی در این حوزه نداشته ایم. 
وی افــزود: ۸۰ درصد از بــازار لــوازم خانگی را 

کاالهای داخلی تشــکیل می دهند و بیش از دو 
سال اســت که وارداتی در این حوزه نداشته ایم. 
کانتینرهای لوازم خانگی بوش که گفته می شود 
وارد کشــور شــده، هنوز وارد بازار نشــده است. 
ما اطــالع نداریم که ســرانجام آن کانتینرها چه 
شد اما هنوز در ســطح عرضه قرار نگرفته است.

اســالمیان تصریح کرد: کاالهای خارجی که در 
سطح عرضه هستند بخشــی مربوط به کاالهای 
 مانده در انبارها بوده و بخش بیشــتر آن قاچاقی

 است. 
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشــاره 
به کاهش قدرت خرید مــردم بیان کرد: وضعیت 
بازار لوازم خانگی ارتباط مستقیم با قدرت خرید 
مردم دارد. وقتــی قیمت یخچــال ۲۰ میلیون 

تومان اســت؛   فردی با حقوق سه میلیون تومان 
و خرج روزمره باال، چند ماه باید پول جمع کند تا 
بتواند یک یخچال یا اجاق گاز بخرد؟ قدرت خرید 
مردم به شدت پایین است و هر چقدر تولید شود 
مصرف کننده نمی تواند آن را بخرد. مگر آنکه ناچار 
باشد، برای جهیزیه و تسهیالت برای خرید لوازم 
خانگی اقدام کند. وی تصریــح کرد: اگر وضعیت 
به همین منوال ادامه پیدا کند بســیاری از کسبه 
صنف ما مجبور به تغییر شغل خواهند شد چراکه 

درآمدشان کاهش یافته است.
اســالمیان در ادامه افزود: بیشــتر فــروش ما را 
فروشگاه های بزرگ می گیرند یا بسیاری از کاالهای 
ما را فروشگاه های اینترنتی می فروشند که قریب به 
اتفاق آنها هیچ مجوزی ندارند.  یعنی ممکن است 

یک فرد از خانه خود بارگــذاری کند و در صورت 
یافتن مشتری از بازار خریده و به او تحویل دهد. 
بسیاری از این موارد به مشکل برخورده و مصرف 

کنندگان برای شکایت به اتحادیه آمده اند . 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: بیش از ۴۰ درصد 
از شــکایت هایی که در اتحادیه لوازم خانگی ثبت 
می شود مربوط به فروشــگاه های اینترنتی است 
که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و ما نظارتی روی 
آنها نداریم از همین روی نمی توانیم این شکایات را 
پیگیری کنیم. بیشتر کاالهای تقلبی و قاچاق نیز 

در فروشگاه های اینترنتی فروخته می شوند. 
اســالمیان با تاکید بر لزوم خریــد از واحدهای 
مجوزدار به خریداران توصیه کــرد: مردم خرید 
لوازم خانگــی خــود را از فروشــگاه های کنند 
که زیر نظر اتحادیــه لوازم خانگی اســت تا هم 
 از نظــر قیمت و هــم از نظر کیفیــت قابل رصد

 و پیگیری باشند.

معاون نوآوری و تجاری ســازی فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری گفت: جای 
لوازم  خانگی در صنایع دانش بنیان کشــور خالی 
است؛ اگر تولیدکنندگان و شرکت ها بتوانند مجوز 
دانش بنیان بگیرند، بیــش از ۱۰۰ نوع حمایت از 

سوی این معاونت از آنها انجام خواهد شد.
پیمان صالحی روز دوشــنبه در جریان بازدید از 
بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اظهار 
داشت: لوازم خانگی از جمله حوزه هایی است که از 
فرصت تحریم ها به خوبی استفاده کرده و امروز به 

رشد خوبی رسیده است.
وی اظهار داشت: یکی از پیشــنهادهای معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای فعاالن 
صنعت لوازم خانگی این است که با توجه به ورود 
آنها به حوزه های طراحی و ساخت، بسیاری از آنها 
می توانند مجوز شــرکت دانش بنیان اخذ کنند.

صالحی خاطرنشان کرد: در این صورت شرکت های 

لوازم خانگی، زیر مجموعه ها و شــرکت های تابعه 
آنها می توانند از امتیازات و حمایت هایی از جمله 
امتیازاتــی بــرای تخصیص ارز، رفع مشــکالت 
گمرکــی، مجوزها و غیــره بهره مند شــوند.این 
مقام مسوول با اشــاره به وجود پنج هزار و ۴۰۰ 
شرکت دانش بنیان ذیل معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، خاطرنشــان کرد: در صورتی 
که صنایع لوازم خانگی نیازمندی خاصی داشته 
باشند، با انجام یک فراخوان از سوی این معاونت 
به شــرکت های دانش بنیان اعالم خواهد شد تا 

مخاطب خود را برای ساخت نیاز شان پیدا کنند.
وی ضرورت تشکیل کانون های دانش- صنعت- 
بازار را یادآور شــد و گفت: فرمان اجرایی کار در 

این کانون ها در دستان بخش خصوصی است و در 
حوزه هایی که قادر به ایجاد ارزش افزوده اســت، 

تشکیل می شود.
صالحی با اشاره به تشکیل این کانون در عرصه هایی 
همچون فرش، پســته، مترو و غیره پیشنهاد کرد 
که این کانون ها در عرصه صنعت لوازم خانگی نیز 
فعال شــود که از این محل، کمک های زیادی به 

صنعتگران و تولیدکنندگان خواهد شد.

 درخشش تولیدکنندگان با وجود تحریم ها
عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران نیز در دیدار از این نمایشگاه گفت: نمایشگاه 
امسال با شــعار "درخشــش تولید در کشاکش 

تحریم" برگزار شده و با توجه به مشکالت متعدد 
فراروی تولیدکننــدگان از جمله خروج برندهای 
خارجــی از کشــورمان، مواد اولیــه و همچنین 
مشــکالت تخصیص ارز، تولیدکنندگان اقدامات 

خوبی داشته اند و تولیدات جدیدی ارائه دادند.
وی یادآور شــد: انجمــن صنایــع لوازم خانگی 
ایران با بیش از ۲۵۰ واحد تولیــدی عضو اعم از 
تولیدکنندگان و قطعه ســازان، بزرگترین تشکل 
صنفی کشــور اســت که بــه تازگــی دپارتمان 
قطعه سازی آن در راســتای پیوند هرچه بیشتر 
قطعه سازان با تولیدکنندگان و رفع نیازهای تولید 
ایجاد شده است.هاشمی گفت: در نمایشگاه امسال 
که بیستمین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی 
اســت، ۱۷۶ واحد تولیدی و صنعتی در متراژی 
به وسعت بیش از ۱۶ هزار متر مربع حضور دارند.

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی امروز 
دوشنبه )هشتم دی ماه( پایان می یابد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان نهایی 
وآماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
است.حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شورای اسالمی در نشست با 
استادان دانشگاه های سراســر کشور که در بستر 
فضای مجازی برگزار شد با اشاره به ایام حزن انگیز 
فاطمیه و عرض تسلیت این ایام بیان کرد:که هر 
زمان هر کاری را با توســل به حضرت زهرا انجام 

دهیم قطعاً اثرگذار و نتیجه بخش خواهد بود.
او با بیــان اینکه طرح جهش تولیــد دانش بنیان 
بعد از ویرایش در کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری نهایی شد، افزود: این طرح آماده ارائه در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی است.نماینده 

مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه در بحث هیئت علمی دانشگاه ها 
مشکالت فراوانی داریم ابراز داشت: اعضای هیئت 
علمی دانشگاه پیام نور فرهنگیان و فنی حرفه ای 

در این بین دارای بیشترین مشکالت هستند.
ســخنگوی کمیســیون آموزش ادامــه داد: در 
کمیســیون آموزش هر دو عضو از این کمیسیون 
مســئول پیگیری مشــکالت برخی از واحد ها و 
سازمان های علمی هســتند که بررسی مشکالت 
دانشگاه های پیام نور، فرهنگیان، فنی حرفه ای و 

جامعه المصطفی عهده دار هستند.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان عنوان کرد: در 
این طرح ســعی شــده تمامی مواردی که دست 
و پا گیر اســت حذف گردد و مجوز شــرکت های 
دانش بنیان تسهیل گردد.حجت االسالم فالحی 
با اشــاره به وجود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در 
صندوق نوآوری و شکوفایی کشــور از نخبگان و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها دعوت کرد از این 
فرصت اســتفاده کنند.او گفت: با توجه به برنامه 
باید ۶۵ هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم که 
در حال حاضر ۶ هزار شــرکت دانش بنیان داریم 
که سهم این ها هســتند و فناوری یکسان نیست 

برخی استان ها مانند تهران بیشترین سهم را در 
آن و برخی هم مانند همدان سهم کمتری داشتند 
که باید آن ها را توسعه داده و به بودجه آن ها توجه 
ویژه شــود.نماینده مردم همــدان و فامنین در 
مجلس شورای اســالمی اظهار داشــت: متوجه 
مشکالت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستیم 
و پیگیررفع مشــکالت موجود بین اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت هستیم.
فالحی با بیان اینکه متاســفانه عمده مشــکالت 
کشــور در بحث مدیریت ضعیف در داخل است 
گفت مشــکالت اعضای هیئت علمی دانشگاه به 
خاطر ضعف مجموعه وزارت علوم است که ما در 
این مدت در موضوعات مختلف نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ 

سوال طرح واز وزیر علوم پرسیده ایم.

سرمقاله

سهم ۴۰ درصدی فروش مجازی از شکایات لوازم خانگی

معاون نوآوری معاونت علمی رياست جمهوری:

جای لوازم  خانگی در صنایع دانش بنیان خالی است

طرح جهش تولید دانش بنیان نهایی شد
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