
بیتکوین جایگاه خود را در کانال ۲۷ هزار دالری 
تثبیت کرد.

به گزارش سی ان بی ســی، بیت کوین سرانجام 
نه تنها جایگاه خــود را در کانال ۲۶ هزار دالری 
تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید 
برای دومین بار به کانال ۲۷ هزار دالر نیز وارد شد. 
 بازدهــی هفتگی محبوب تریــن ارز دیجیتالی 
جهان به مثبت ۱۷.۷۴ درصد رسیده است. طی 
۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۰.۳۹ 
درصدی به ۲۷ هزار و ۴۲.۷۲ دالر رسید. باالترین 
رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز 
۲۷ دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به 
قیمت ۲۷ هزار و ۲۷۳ دالر رسید. رکورد قبلی این 
ارز مربوط به روز ۲۶ دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که 

در آن این ارز به قیمــت ۲۵ هزار و ۶۸۳.۲۹ دالر 
رسید. بیتکوین امســال را رویایی سپری کرده و 
ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.۷۵ برابر 
افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال 

حاضر بیش از حدود ۴۷۵ میلیارد دالر است.
پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: حدود 
۷۰ درصد کل سهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین است و این بدان معناست که هر تغییر 
و تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت ســایر 
ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت. 
شــاهد بودیم که ۲۰۲۰ برای ارزهای دیجیتالی 

فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود.  
برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل 
شکستن سقف ۱۰۰ هزار دالری را نیز در طوالنی 

مدت دارد.   بیتکوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معاملــه گران بر بســتر بالک چین 
ایجاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 
شکل گرفت. البته صعود قیمتها در بازار ارزهای 
دیجیتالی محدود به بیت کویــن نبود و قیمت 
بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ 
به گونه ای که اتریوم بــا ۳.۹۲ درصد افزایش به 
۷۳۶.۴۳ دالر، بیت کوین کــش با ۲.۲۷ درصد 
صعود بــه ۳۶۴.۴۹ دالر، الیت کویــن با ۲.۰۶ 
درصد جهش بــه ۱۳۱.۰۸ دالر،  مونرو با ۳.۰۱ 
درصد صعود به ۱۶۴.۰۸ دالر، دش با ۰.۹۲ درصد 
پیشروی به ۱۰۸.۱۵ دالر، زدکش با ۰.۶۳ درصد 
افزایش بــه ۶۸.۹۹ دالر و میکر بــا ۳.۷۳ درصد 

صعود به ۵۸۷.۴۰ دالر رسید.

بی.ام.و در نظر دارد یک ششــم کل خودروهای 
خود را تا ۲۰۲۳ به صورت برقی تولید کند.

به گزارش رویترز، خودروسازی آلمانی بی ام و در 
نظر دارد تا بخش قابــل توجهی از خطوط تولید 
خود را به خودروهای برقی اختصاص دهد. اولیور 
زیپسه- مدیرعامل بی ام و در گفت وگو با روزنامه 
آگسبورگر آلگماینه گفت: به طور قابل توجهی در 
حال افزایش توان خود در تولید خودروهای برقی 
هستیم. بین ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود 
۲۵۰ هزار خودرو بیشتر از برنامه ریزی قبلی خود 

خودرو برقی تولید خواهیم کرد.
زیپسه که از زمان روی کار آمدن خود روی بیشتر 
شدن سهم خودروهای هیبریدی و الکتریکی از 
خط تولید بی ام و تاکید داشــته است از برنامه 

ریزی برای تولید یک خودروی برقی به ازای هر 
شش خودرو معمولی تا ســال ۲۰۲۳ خبر داد. 
ســهم خودروهای الکتریکی از تولیدات بی ام و 
در حال حاضر حدود هشت درصد است. زیپسه 
همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت های مربوط 

به شارژ خودروهای الکتریکی تاکید کرد. 
به گفته زیپســه، هر هفته حدود ۱۳۰۰ جایگاه 
شــارژ برقی خودرو در جهان افتتاح می شود اما 
هدف گذاری آن اســت که این رقم در آینده به 

۱۵هزار جایگاه در هفته افزایش پیدا کند.
طبق اعالم بی ام و قرار است تا افق زمانی ۲۰۳۰ 
حدود هفت میلیون خودروی الکتریکی توسط 
این شرکت تولید شود. اولیور زیپسه- مدیرعامل 
جدید بــی ام و هدف از ایــن کار را تبدیل بی ام 

و به رهبر بازار خودروهــای الکتریکی، عمل به 
تعهدات محیط زیســتی و ایجاد مزیت رقابتی 
مقابل برندهایی نظیر بنز، تسال، جگوار و لکسوس 
عنوان کرده اســت. با افزایش تمایــل به خرید 
خودروی برقــی در آلمان، تســال کار راه اندازی 
یک کارخانه تولید باتری خودروهای برقی را در 

نزدیکی برلین آغاز کرده است. 
تاکنون بــی ام و بیش از نیــم میلیون خودروی 
الکتریکی به فروش رسانده است اما این شرکت 
انتظار دارد میزان فروش خودروهای الکتریکی 
خــود را در کوتاه مدت به یک میلیون دســتگاه 
برساند. تمامی خودروهای سری i، سری پنج و 
سری هفت در برنامه این شرکت برای الکتریکی 

شدن هستند.

طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
دالر ضعیفتر که تقاضا برای این فلز ارزشمند را تقویت 

کرد، اندکی افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۷ دالر و ۹۶ سنت 
رســید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه پس از 
تصویب بســته کمک مالی کرونایی ۹۰۰ میلیارد 
دالری در آمریکا حداکثر ۱.۳ درصد صعود کرده بود 

اما نهایتا با اندکی کاهش بسته شد.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با ۰.۱ 
درصد کاهش، به ۱۸۷۹ دالر و ۴۰ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار روز گذشته با ۰.۲ درصد کاهش، در 

۱۸۸۰ دالر و ۴۰ سنت بسته شده بود.
دالر در برابر ســبدی از ارزهای رقیــب ۰.۲ درصد 
کاهش یافت و جذابیت طال برای دارندگان ارزهای 

دیگر را تقویت کرد.
به گفته ایلیا اسپیواک، استراتژیســت ارزی دیلی 
فارکس، اگرچه دالر ضعیفتر از قیمت طال پشتیبانی 
کرده اما این فلز ارزشــمند با توجــه به اخبار خوب 
فراوانی شامل تصویب بسته کمک مالی کرونایی در 
آمریکا و توافق تجاری بریگزیت بــرای ادامه صعود 
شرایط دشواری را پیدا خواهد کرد و افزایش مجدد 

شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث افزایش خرید 
دالر شــود. طال همچنین با فضای اندکی که برای 
بانک مرکزی آمریکا برای تســهیل بیشتر سیاست 
پولی وجود دارد و احتمال گفت و گو درباره محدود 
کردن تدابیر محرک مالی در صورت بهبود چشم انداز 
اقتصادی در ســال آینده، ممکن است با فشارهای 

کاهشی بیشتری روبرو شود.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران اکنون منتظر 
رای ســنا در خصوص تقاضای ترامپ برای افزایش 
مبلغ چکهای کمکی از ۶۰۰ به ۲۰۰۰ دالر هستند. 
مجلس نمایندگان آمریکا کمکهای کرونایی رای داد.

طال که پناهــگاه امن دارایی در برابر تورم اســت، 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 ۲۳ 

درصد رشد قیمت داشته است.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۲۶ دالر و ۲۸ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۸ 
درصد افزایش، ۱۰۳۹ دالر و ۶۶ سنت معامله شد. هر 
اونس پاالدیم برای تحویل فوری ۱.۵ درصد صعود 

کرد و به ۲۳۵۹ دالر و ۱۸ سنت رسید

وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه از 
افزایش ۲۱.۵۶ درصدی حداقل سطح دستمزد 

این کشور خبر داد.
به گزارش دیلی صباح، در آخرین نشست کمیته 
تعیین حداقل دستمزد ترکیه مقرر شد از ابتدای 
سال ۲۰۲۱ حداقل سطح دســتمزد به ۲۸۲۶ 
لیر ) حدود ۳۸۰ دالر( در ماه افزایش پیدا کند 
که این رقم نسبت به سال جاری ۲۱.۵۶ درصد 
افزایش پیدا کرده است. این رقم خالص دستمزد 
است و شامل کسر مالیات و هزینه بیمه تامین 

اجتماعی نمی شود.
وزیر امور خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه 
با اشاره به اینکه افزایش حداقل دستمزد از نرخ 
تورم هفت درصد بیشتر است، گفت: با این کار به 
وعده خود در خصوص توانمندســازی خانوارها 

عمل کردیم.  
از ۸۳ میلیون شــهروند ترک، نیمــی از آن ها 
درآمدی در محدوده حداقل ســطح دســتمزد 
دارند. طبق توافق صورت گرفته قرار شد حداقل 
دستمزد ماهانه شاغلینی که دارای سه فرزند و 

بیشتر هستند نیز ۳۰۱۳ لیر باشد. 
با وجود افزایش محسوس ســطح دستمزد در 

ترکیه، بزرگ ترین کنفدراســیون کارگری این 
کشور آن را ناکافی دانسته است. نظمی ایرگات- 
دبیر این کنفدراســیون گفت: افزایش ســطح 
دستمزدها خیلی کمتر از چیزی بود که کارگران 

انتظارش را داشتند. 
برخی از احزاب سیاســی ترکیــه نظیر حزب 
آی پی و ســی اچ پی نیز با صــدور بیانیه هایی 
 مشابه، این افزایش سطح دســتمزد را ناکافی 

دانسته اند. 
از زمان شیوع کرونا، اقتصاد ترکیه که وابستگی 
زیادی به بخش گردشگری دارد دچار خسارت 
های زیادی شده و شــمار بیکاران ترک افزایش 
یافته است. عالوه بر کرونا، کاهش شدید ارزش 
لیر در ماه های اخیر باعث کاهش قدرت خرید 
شهروندان ترکیه شده است. دولت این کشور به 
منظور کاستن از تبعات اقتصادی کرونا تاکنون 
حدود ۴۵ میلیــارد لیر اعتبــار تخصیص داده 
اســت. نرخ بیکاری ترکیه تا پایان ماه سپتامبر 
۱۲.۷ درصد اندازه گیری شده است. طبق برنامه 
ریزی دولت این کشور نرخ بیکاری ترکیه باید تا 
پایان امســال به ۱۳.۸ درصد و در سال آینده به 

۱۲.۹ درصد برسد.

بانک مرکزی یک مرحله دیگر از طرح رمز دوم پویا 
را اجرا کرد که بررسی جزئیات آن بیانگر این است 
که از این به بعد پیامک های رمز دوم عالوه بر رمز 
شامل اطالعاتی چون نوع تراکنش، مبلغ تراکنش 
و دریافت کننده وجه نیز می شود و با هر رمز دوم 
پویا که دریافت می کنید تنها یک تراکنش قابل 
انجام است. به گزارش ایسنا، اجرای رمز دوم پویا 
یکی از طرح های بانک مرکزی است که از ابتدای 
زمستان سال گذشته اجرا شد و طبق آن تمامی 
عملیات بانکی که پیش از این از طریق رمز دوم یا 
همان رمز اینترنتی انجام می شد، دیگر با رمز قبلی 
قابل انجام نیست و مشتریان بانک ها برای استفاده 
از این خدمات باید از رمز دوم پویا یا یک بار مصرف 

استفاده کنند.
رمز دوم پویا یا یک بار مصرف رمزهایی هســتند 
که در جریــان پرداخت های اینترنتی و ســایر 
پرداخت های بدون حضــور کارت، به عنوان رمز 
مشتری وارد می شوند و مدت زمان اعتبار هر رمز 
۱۲۰ ثانیه و پس از آن فاقد اعتبار است و باید رمز 

جدیدی دریافت شود.
از آنجا که هــدف اجرای این طرح کاهش ســو 
استفاده های بانکی یا فیشینگ بوده است، آخرین 

آمارهای بانــک مرکزی به عنــوان متولی اصلی 
پیاده ســازی رمز دوم پویا بیانگر این اســت که 
تراکنش های مشکوک بیش از ۸۵ درصد با کاهش 

مواجه شده است.
همچنین، پیش از این نیز اعالم شــده بود که با 
اجرای رمز دوم پویا "افشــای اطالعات حساس 
کارت بانکی" و رخدادهای مرتبط با "فیشینگ 
درگاه های پرداخت" در اسفند پارسال نسبت به 
میانگین رخدادهای شناسایی شــده در ماه های 
ابتدایی سال )پیش از عملیاتی سازی رمز دوم پویا( 
به ترتیب نزدیک به ۹۰ و ۸۵ درصد کاهش داشته 
است. در این راســتا، روز گذشته بانک مرکزی از 
آغاز اجرای مرحله دیگر این طرح »رمز دوم پویا« 
تحت عنوان یکسان سازی پیامک های این نوع رمز 
خبر داد که هدف آن، افزایش امنیت تراکنش های 
اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا است و از این پس 
پیامک های رمز دوم پویا شــامل اطالعاتی چون 
نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه 
خواهند بود. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، 
در صورتی که هریک از اقالم تراکنش )نوع، مبلغ و 
دریافت کننده وجه( تغییر کند، رمز دریافت شده 

معتبر نبوده و تراکنش انجام نخواهد شد.

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر انتظارات برای رشد تقاضا 
برای سوخت در پی افزایش کمکهای کرونایی دولت آمریکا و 

توافق تجاری بریگزیت، افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۲۳ سنت معادل 
۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۵۱ دالر و ۹ ســنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۳ 
سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۴۷ دالر و ۸۵ سنت 

در هر بشکه رسید.

معامالت نفت برنت روز دوشنبه با ۰.۸ درصد کاهش و شاخص 
نفت آمریکا با ۱.۲۶ درصد کاهش بسته شده بودند.

استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ در این 
باره اظهار کرد: بازارها در معامالت روز جاری از ریسک پذیری 
فزاینده تحت تاثیر چشم انداز چکهای کمکی بزرگتر آمریکا 
حمایت خواهند یافت. با این حال رشــد بازارهای نفت ممکن 
اســت به دلیل شــیوع نوع جدید ویروس کرونا و دیدار اوپک 

محدود شود.

قیمت نفت همسو با صعود بازارهای آسیایی افزایش یافت. بازار 
سهام ژاپن تحت تاثیر بهبود ریســک پذیری سرمایه گذاران 
به باالترین حد ۳۰ ســال اخیر صعود کرد. مجلس نمایندگان 
آمریکا به افزایش مبلغ چکهای کمکی از ۶۰۰ به ۲۰۰۰ دالر 
رای داد اما این اقدام باید از سوی سنا هم مورد تایید قرار گیرد.

عامل دیگری که از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، پیش بینی 
کاهش ذخایر نفت آمریکا بود. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 
پیش بینی کردند آمارهای هفتگی کاهش ذخایر نفت آمریکا 

به میزان ۲.۱ میلیون بشــکه در هفته منتهی به ۲۵ دسامبر و 
رشد ذخایر فرآورده های نفتی را نشان دهند.

با این حال، نگرانیها نسبت به قرنطینه رشد قیمتها را محدود 
کرد. شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس باعث وضع 
مجدد محدودیتهای رفت و آمد شده و به تقاضای کوتاه مدت 
برای سوخت لطمه زده و قیمتها را تحت فشار کاهشی قرار داده 
است. نرخ بستری در بیمارستان و ابتال در بخشهایی از اروپا و 

آفریقا افزایش پیدا کرده است.

در این بین، بازار به نشست روز چهارم ژانویه اوپک و متحدانش 
شامل روســیه چشــم دوخته اســت. اوپک پالس قرار است 
تولیدش را در ژانویه ۵۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد و 
روســیه از افزایش تولید در فوریه به میزان مشابه حمایت می 
کند. بر اساس گزارش رویترز، الکساندر نواک، معاون، نخست 
وزیر روسیه، روز دوشنبه گفت انتظار دارد تقاضا برای نفت در 
سال ۲۰۲۱ به میزان ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز رشد کند اما به 

سطح پیش از شیوع ویروس کرونا احیا نخواهد شد.

سرمایه گذاری بی.ام.و روی تولید خودروهای برقیبیت کوین کماکان می تازد

با هر رمز دوم پویا تنها یک تراکنش انجام می شودحداقل دستمزد در ترکیه حدود ۳۸۰ دالر شدرشد مالیم قیمت طال در بازار جهانی

قیمت نفت صعودی شد
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بانک ها بیش 
از  هزار میلیارد 
تومان وام 
پرداخت کردند

همتی: 

FATF   بر تمام 
مبادالت مالی 

و تجاری ما 
تاثیر دارد
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ناکامی طرح سانسور 
آنالین قیمت ها 

سقف وام خریدمسکن 
افزایش می یابد؟

نابسامانی جدی در تعدد نرخ های ارز در الیحه بودجه سال آینده وجود دارد

 سردرگمي دالر در بودجه 1400
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کالف  سردرگم  قیمت گذاری  خودرو
زیان 4۵00 میلیاردی  دو خودروساز  بزرگ  در  شش ماه

بازی   شورای   رقابت   با   قیمت   خودرو 

فرمول   قیمت گذاری   1۸ خودرو   با   تصویب   شورای   رقابت   تغییر کرد

روند رشد قیمت های پیشنهادی در بازارهای مسکن 
و خودرو، مســئوالن قضایی را بر آن داشت تا یک 
بار دیگر ســایت ها را از درج قیمت در آگهی ها منع 
کنند. در شرایطی که بازارهای مختلف اعم از خودرو 
و مسکن دســتخوش التهابات و نابســامانی های 
 بسیاری شدند دولت و متولیان امر تصمیم به حذف 
قیمت ها از سایت ها و اپلیکیشن های آنالین فعال 
در این بخش ها گرفتند. مقررات و بگیر و ببندهای 
بســیاری در این رابطه به اجرا درآمد که در نهایت 
تاثیری در کنترل قیمتها در این دو بازار نداشــته 
و شکست طرح سانســور قیمت ها در سامانه های 
آنالین رقم خورد. این در حالی است که مدتی قبل 
هم مسئوالن قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس 

اتحادیه امالک، یکی از دالیل...

وزیر راه و شهرســازی افزایش سقف وام مسکن را 
منوط به ایجاد ثبات در بــازار کرده بود، اکنون آمار 
از توقف رشد ماهانه قیمت مســکن که می تواند 
نویدبخش بازگشــت آرامش به بازار باشد ،حکایت 
دارد.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی در مهر ماه امســال از ارائه 
درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و 
اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
خبر داده بود. با این حال تنها چند هفته بعد، محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه در یک 
برنامه رادیویی درباره افزایش سقف تسهیالت مسکن 
با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف 
این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن 

اظهار داشت: قصد داشتیم...
صفحه 2صفحه ؟
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بدهی برقی عراق به 
ایران  تهاتر می شود

چین دوباره شریک 
نخست تجاری ایران شد

سرمقاله

يادداشت

صنعت خودرو دیگر تحمل 
سیاسی کاری را ندارد

 نرخ گذاری مبهم  ارز 
در   بودجه

حدود سه ماه است که همه 
ذی نفعــان صنعت خودرو 
به این نتیجه رسیده اند که 
باید قیمت ها آزاد شود. در 
این میان قرار بود طــرح وزارت صنعت در مورد 
آزادسازی قیمت ها هفته گذشته مصوب شود؛ اما 
در حال حاضر که دولت و مجلس در حال طراحی 

مسیر درست تری...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس 
صنعت خودرو

  بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی

متن کامل  د ر صفحه 4

صفحه 3

آلمان مهم ترین شریک اروپایی



اقتصاد2
ایران وجهان

بدهیبرقیعراقبهایرانتهاترمیشود
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در 
خصوص بدهی این کشور بابت خرید برق، گفت: پرداخت 
آن به صورت تهاتر انجام شده است و به زودی وارد کشور 
می شود.به گزارش ایرنا »سید حمید حسینی« افزود: 
ایران، بخشــی از بدهی عراق بابت خریــد برق را کاال 
خریداری کرده که تا چند روز آینده این محموله وارد 
خاک کشور خواهد شد.عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در 
سال جاری به عراق کاهش داشته است، اظهار داشت: 
برق به این کشــور همچنان فروخته می شود و ساالنه 
حدود ۷۰۰ میلیون دالر برای کشور درآمد دارد.وی با 
اشاره به اینکه فقط سه سال از قرارداد ۶ ساله گازی ایران 
با عراق باقی مانده است، خاطرنشان کرد: در این مدت 
اگر دولت عراق نتواند از اقلیم کردستان گاز خریداری یا 
به تکنولوژی استخراج از میادین گازی دست پیدا کند، 

قرارداد خرید گاز از ایران بار دیگر تمدید خواهد شد.

آغازبهکارطرحیکسانسازی
پیامکهایرمزپویا

به اطالع مشتریان گرامی می رساند طبق دستورالعمل 
بانک مرکزی، از روز دوشــنبه مورخ 8دی1399 طرح 
یکسان سازی متن پیامک های رمز پویا، در شبکه بانکی 
اجرا می شود. بر این اساس اطالعات درگاه، مبلغ و نوع 
تراکنش در پیامک رمز پویای مشــتریان درج خواهد 
شد.همچنین هم زمان با یکسان سازی متن پیامک های 
رمز پویا، طرح انطباق تراکنــش با اطالعات رمز پویای 
ارسالی به تدریج عملیاتی شده و در صورت عدم انطباق 
این دو، تراکنش انجام نخواهد شــد.با عنایت به اینکه 
این طرح ها به منظور حفظ و حراســت هرچه بیشتر 
اطالعات و حساب های مشتریان در برابر سوء استفاده ها 
و برداشت های سایت های جعلی و کالهبرداری، در شبکه 
بانکی، عملیاتی می گردد، ضروری است مشتریان گرامی 
به متن پیامک های رمز پویا، در زمان انجام تراکنش توجه 
ویژه مبذول داشته و در صورت وجود هرگونه مغایرت در 
متن درج شده در پیامک رمز پویا با تراکنش مورد نظر، از 

وارد کردن رمز پویا اکیدا خودداری فرمایید.

با انعقاد تفاهم نامه محقق شد
افزایشسقفتامینمالیپروژه
انتقالنیرویبرقبهارمنستان

توسطبانکتوسعهصادرات
پیرو قرارداد تامین مالــی پروژه انتقال بــرق ایران به 
ارمنستان، الحاقیه افزایش سقف و دوره تامین مالی این 
پروژه در بانک توسعه صادرات ایران به امضای مدیرعامل 
این بانک و مدیرعامل شــرکت برق ارمنستان رسید.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، پروژه 
انتقال برق ایران به ارمنستان با سرمایه گذاری بالغ بر 83 
میلیون یورو از سوی بانک توسعه صادرات در قالب اعتبار 
خریدار تأمین مالی شد.طی مفاد الحاقیه جدیدی که به 
امضا رسید سقف تامین مالی و دوره تامین مالی این پروژه 
افزایش و به 88 میلیون یورو ارتقا یافت.مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات ایران در این جلسه،گفت: طبق گزارش 
های واصله این پروژه پیشــرفت خوبی داشته و مصمم 

هستیم این طرح هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

تبدیلبانکمهرایرانبهبانک
تمامهوشمندودیجیتالي

عیسی امامی، عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از فراهم شدن امکانات و تجهیزات ساختاري براي 
تبدیل شــدن به بانک تمام هوشمند و دیجیتالي خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، امامی در 
بازدید از شعب و سرپرستي استان همدان ضمن اشاره به 
خدمت صادقانه و بي منت کارکنان بانک در ارائه خدمت 
به مشتریان، اظهار کرد: نوع خدمات دهي به مشتریان 
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.

مشارکتبانکتوسعهتعاوندر
طرحپوششتحصیلیدانشآموزان

بازماندهازتحصیل
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون از اهدای چندین 
دستگاه تلویزیون پیشرفته از سوی این بانک به طرح 
آبا )آشــتی با آموزش( خبر داد.محمــد ذوالفقاری 
معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون در جلسه 
با معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشــت: این 
بانک به عنوان حامی بخش تعاون، رویکرد اجتماعی 
عمیقی را در سیاست ها و راهبردها دنبال می کند و 
همواره فعالیت فرهنگی با نگاه مسئولیت اجتماعی 
را سرلوحه کار قرار داده است.ذوالفقاری خاطرنشان 
کرد: بانک توسعه تعاون با وزارت آموزش و پرورش 
در طرح پوشــش تحصیلی دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل وارد همکاری شده و با اهدای چندین دستگاه 
تلویزیون پیشرفته و متناسب با نیاز طرح، در تجهیز 
کالس ها و جلسات آموزشی این طرح مشارکت نموده 
است.معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون گفت: 
این طرح به دنبال آموزش افرادی است که به دالیل 

گوناگون به دنبال تحصیل نبوده اند.

خبر

بانک ها

وزیر راه و شهرســازی افزایش 
سقف وام مسکن را منوط به ایجاد 
ثبات در بازار کــرده بود، اکنون 
آمار از توقف رشد ماهانه قیمت 
مسکن که می تواند نویدبخش 
بازگشت آرامش به بازار باشد ،حکایت دارد.محمود محمودزاده 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مهر ماه 
امســال از ارائه درخواســت وزارت راه و شهرسازی به شورای 
پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن خبر 
داده بود. با این حال تنها چند هفته بعد، محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرســازی اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره 
افزایش سقف تسهیالت مسکن با عدول از این موضع وزارت راه 
و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف 
وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار 
عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت ها واقعی تر شود، 
سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.وی تصریح 
کرد: ما مراقب هستیم از اقداماتی که خودش تورم زاست پرهیز 
کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می کند؛ فعالً برنامه مان 
این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.اسالمی تأکید 
کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم های 

هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.

رشد قیمت مسکن منفی شد
این اظهار نظر اسالمی مربوط به زمانی است که هنوز آمار بانک 
مرکزی از وضعیت بازار مسکن در آبان ماه منتشر نشده بود.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، در آبان ماه امسال، رشد ماهانه 
قیمت مسکن نسبت به مهر ماه سال جاری متوقف شده و تنها 
1.8 درصد رشد داشت؛ این در حالی است که در مهر ماه امسال 
نسبت به شهریور ماه، رشد ماهانه قیمت مسکن 1۰ درصد بود 
که باالترین میزان رشد ماهانه در یک دهه )1۰ سال( اخیر بوده 
است.همچنین در آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه، متوسط 

قیمت مسکن در تهران، 1.1 درصد کاهش داشت.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن هم تقریباً نصف 
شد

عالوه بر منفی شدن رشد قیمت مسکن، از سوی دیگر، قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن که در شــهریور و مهر ماه امسال به 
دلیل افزایش تقاضای خرید مســکن، به حدود 1۰۰ هزار 

تومان رســیده بود، در روزهای اخیر به کف کانال ۵۰ هزار 
تومان رســیده و در تعداد معدودی از نمادهای تسه )اوراق 
تسهیالت مسکن( به کانال ۴۰ هزار تومان هم افت کرده است.

وزیر راه: قیمت مسکن حباب دارد
وزیر راه و شهرسازی علی رغم آنکه از توقف افزایش ماهانه 
قیمت مسکن در روزهای اخیر آگاه بود، اما مجدد ۲۰ آذر ماه 
در گفت وگو با خانه ملت، از حباب دار بودن قیمت مسکن 
خبر داده بود که این اظهار نظــر وی، باز هم واکنش های 

متفاوتی در پی داشت.

سقف فعلی وام مسکن، خرید چند متر از یک 
واحد را پاسخ می دهد؟: ۹ متر!

در حال حاضر در تهران متقاضیان فردی و زوجین دریافت 
تسهیالت خرید مســکن می توانند به ترتیب 1۰۰ و ۲۰۰ 
میلیون تومان دریافت کنند؛ ضمــن اینکه به هر دو گونه 
متقاضی، ۴۰ تومان نیز وام جعاله پرداخت می شــود که 
مجموعاً به ترتیــب 1۴۰ و ۲۴۰ میلیون تومان، ســقف 
تسهیالت خرید مســکن خواهد بود.بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه متری ۲۶ 
میلیون و 9۰۵ هزار تومان است بنابراین متقاضیان فردی و 
زوجین خرید مسکن می توانند به ترتیب ۵.۲ متر مربع و 8.9 

متر مربع از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

توقف رشد ماهانه قیمت مسکن در دو ماه اخیر، 
نشانه بازگشت آرامش است؟

نظرات کارشناســان در خصوص اینکه آیا همه این موارد 

مذکور، می تواند نشان دهنده بازگشت آرامش به بازار مسکن 
باشد یا خیر؟ متفاوت است. برخی توقف رشد قیمت مسکن 
را ناشی از توقف نوسانات قیمت دالر، سکه و دیگر بازارهای 
دارایی و موازی می دانند؛ بنابراین افزایش سقف وام مسکن 
نمی تواند تأثیری بر قیمت این کاال داشته باشد؛ اما در مقابل، 
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، علت توقف رشد قیمت را 
کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها عنوان می کنند 
که با توجه به کمبود ساخت و ساز مسکن، در صورت افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن )تقویت سمت تقاضا( بدون 
تقویت سمت عرضه )تولید مســکن( باز هم روند قیمتی 

مسکن صعودی خواهد شد.

مدیرعامل اسبق بانک تخصصی بخش مسکن: 
افزایش سقف وام مسکن به تنهایی تورم زا نیست

محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل اسبق تنها بانک تخصصی 
بخش مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه 
آیا بازار مســکن در حال حاضر به آرامش رسیده و کشش 
افزایش سقف تسهیالت خرید را دارد یا خیر؟ اظهار داشت: 
تورم بخش مسکن بیشتر از آنکه متأثر از افزایش سقف وام 
باشد، متأثر از شاخص های کالن اقتصادی، رشد نقدینگی 
و بازارهای موازی مسکن است که قیمت این کاال را افزایش 
داده اســت.وی ادامه داد: مگر در این چند ساله که شاهد 
افزایش قیمت مســکن بوده ایم، سقف تسهیالت مسکن 
افزایش یافته بود؟ اما رشد قیمت مسکن مانند سایر بازارها 
که به عنوان کاالی سرمایه ای برای مردم بود را شاهد بودیم؛ 
این در حالی اســت که سقف تســهیالت مسکن افزایش 

نیافته بود.

اگر متغیرهای اقتصاد کالن مدیریت شــود، 
قیمت مسکن خود به خود به ثبات می رسد

عضو هیئت عملی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه 
عالمه طباطبایی با رد این ادعا که افزایش سقف وام مسکن، 
افزایش قیمت مسکن را در پی دارد، گفت: اگر متغیرهای 
کالن اقتصادی مدیریت شــود، بازار مســکن نیز خود به 
خود به ثبات خواهد رسید.وی یادآور شد: برنامه دولت در 
حال حاضر در بخش مسکن، بیشتر تقویت سمت عرضه و 
ساخت مسکن است تا تقویت سمت تقاضا؛ به نظر می رسد 
که اولویت وزارت راه و شهرســازی، راه اندازی طرح اقدام 
ملی مسکن و اعطای تســهیالت به بخش ساخت مسکن 
است که عرضه را افزایش دهند.بت شــکن تصریح کرد: 
حجم استفاده از تسهیالت مســکن در یک سال اخیر چه 
از محل اوراق تســهیالت و چه از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم، به دلیل آنکه قیمت ها افزایش زیادی داشته، 
کاهش یافته است و اثربخشی این محصوالت نیز به دلیل 
باال بودن قیمت مسکن، کاهش یافته و چندان پاسخ گوی 

نیاز خانوارها نیستند.

افزایش وام، فشار بازپرداخت اقساط را بیشتر 
می کند

پژوهشگر اقتصاد مسکن تصریح کرد: البته افزایش سقف 
وام مسکن هم به تنهایی مشکلی را حل نمی کند؛ چون 
ســطح درآمدهای مردم کاهش داشته و ممکن است 
نتوانند اقساط را بازپرداخت کنند؛ این معما باید حل شود؛ 
ازآنجایی که سطح درآمد افراد بیشتر نشده و از سوی دیگر 
قیمت مسکن هم افزایش داشته است، افزایش سقف وام 
مسکن، فقط ممکن است اقساط را سنگین تر کند و مردم 
هم که درآمدهایشان افزایش نیافته، ممکن است نتوانند 

از عهده بازپرداخت اقساط بربیایند.

افزایش وام تأثیری در بهبــود قدرت خرید 
مسکن مردم ندارد

وی بیان کرد: شــاید ایــن اســتراتژی کــه وزارت راه و 
شهرســازی در حال حاضــر دنبال می کنــد که بخش 
عرضــه را تقویت می کند، اســتراتژی مناســبی باشــد 
و با عرضه مســکن، قیمــت را کنترل می کنــد تا اینکه 
بخواهد ســقف وام مســکن را افزایــش داده و تقاضا را 
 تقویت کند؛ به نظر من افزایش ســقف وام مسکن، مؤثر

 نیست.

بهترینشیوهبهبودقدرتخریدمردم

سقف وام خریدمسکن افزایش می یابد؟

بورس ۵۲ هزار واحد افت کرد
شاخصبهیکمیلیونو۴۱۲

هزارواحدرسید
شــاخص بــورس در معامالت سه شــنبه 9 
دی 1399 بــا افت ۲۵ هــزار و 1۶8 واحدی 
 به یــک میلیــون و ۴1۲ هــزار و ۴۴ واحد 

رسید.
همچنین شــاخص کل هم وزن نیــز با افت 
3۶۵۷ واحدی بــه ۴۶۵ هــزار و ۴8۲ واحد 
رســید.نمادهای فملی، شستا، فارس، فوالد، 
خودرو، شپنا و شبندر بیشترین تأثیر منفی را 

بر شاخص داشتند.

کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق 
تصویب شد

کلیات الیحه بودجه کل کشــور سال 1۴۰۰ 
در جلسه امروز کمیسیون تلفیق به تصویب 
رسید.جلسه کمیســیون تلفیق بودجه سال 
1۴۰۰ جهت بررســی کلیات این الیحه روز 
گذشته برگزار شــد.در نهایت، کلیات الیحه 
بودجه به رأی گذاشــته شــد که با ۲3 رأی 
موافــق، 19 رأی مخالــف و 1 رأی ممتنــع 

تصویب شد.
بر ایــن اســاس، اعضای کمیســیون تلفیق 
وارد بررســی درآمدهــا و ســپس هزینه ها 
به تناســب درآمدها خواهند شــد و پس از 
 دو هفته، نتیجه بررســی ها به صحن ارجاع

 می شود.

همتی: 
بانکهابیشازهــزارمیلیارد

تومانوامپرداختکردند
همتی: بانک ها بیــش از 1۰۰۰ هزار میلیارد 

تومان وام پرداخت کردند
رئیس کل بانــک مرکزی گفــت: میزان وام 
پرداختی بانک ها از 1۰۰۰ هزار میلیارد تومان 

فراتر رفت.
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی 
اعالم کرد: میزان تسهیالت پرداختی بانک ها 
به بخشهای مختلف اقتصادی در هشت ماهه 
منتهی به پایان آبان سال جاری 1٫۰۴۴ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده که حدود 3۰ درصد 
این مبلغ، تسهیالت بخش صنعت بوده است.

رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد کرد: 
قریــب ۵9 درصــد تســهیالت پرداختی به 
 بخش های مختلف، وام ســرمایه در گردش

 بوده است.

اخبار
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ســخنگوی دولت، گفت: اگر منتقدین ســخنان من، 
کمتریــن تردیدی در توســل آمریکا به هــر دو بهانه 
تحریم و FATF دارنــد می توانند به بیانات مامورین و 
بازیگران آمریکایی تحریم ها، مراجعه کنند و ببینند که 
آمریکایی ها چگونه آنجا وقتی که در توجیه تحریم ها کم 

می آورند به حربه FATF متوسل می شوند.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی در جریان نشست خبری روز 
سه شنبه)9 دی ماه( خود در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه »رسانه  های روسی روز چهارم دیماه گزارش داده اند 
که حدود یک میلیون دالر پول نقد پرداختی از ایران که 
به صورت بسته بندی در دو کیف به روسیه ارسال شده 
بود،  به سرقت رفته است؛ آیا این خبر را تائید می کنید؟ آیا 
پیش از این هم چنین مواردی اتفاق افتاده است؟« گفت: 
خبر مذکور  به تشکیل پرونده جنائی اختالس یکی از 
کارمندان وزارت امور خارجه روسیه، مربوط   می شود که 
مراحل دادرسی آن از سال گذشته در دادگاه های روسیه 
در جریان است. این امر موضوعی در چارچوب قوانین 

روسیه است و ارتباطی با ایران و روابط دو کشور ندارد.

وی با تاکید بر اینکــه این پول مربوط بــه ایران نبوده 
اســت، گفت: لذا موارد مربوط به پرونده با ایران مرتبط 
نیست، تنها ارتباط آن با ایران، این است که این وجوه 
مورد اشاره از محل درآمدهای کنسولی سفارت روسیه 
در تهران بوده اســت. لذا نه اموال متعلق به ایران است 
و نه متهم ایرانی اســت.ربیعی پیرامون ســوال دیگر 
ایلنا درباره اینکه آیا عدم پیوســتن به FATF  منجر 
به ادامه این روند خواهد شــد، گفت: امــا درباره بحث 
FATF  باید مجددا تاکید کنم که FATF  مســتقیم 
و غیرمســتقیم بر تمام مبادالت مالی و تجاری ما تاثیر 
دارد. وی ادامه داد: در پی ســخنان مشخص من درباره 
 FATF واکســن کرونا که هفته قبل  گفتم »تحریم و
بر مبادالت تجاری مــا اثر دارنــد«،  برخی مخالفین 
همیشگی دولت، هجمه ای عجیب به راه انداختند. این 
در حالی بود که من به طور روشن و به شکل ترکیبی از 
تاثیر تحریم و FATF  به طور توامان، بر زندگی کردم 
 صحبت کردم اما عده ای ســعی در تجرید این موضوع

 داشته و دارند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
آمارهای تجاری کشــور در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 
پرداخته که نشان دهنده جابجایی در میان اصلی ترین 
شرکای تجاری ایران اســت.به گزارش ایسنا، آخرین 
آماری که از سوی ســازمان توسعه تجارت پیش از آذر 
ماه منتشر شده بود نشان می داد که در میان اصلی ترین 
مقاصد صادراتی ایران، عراق توانسته پس از مدتی طوالنی 
جایگاه چین را بگیرد و به شریک اصلی کشور بدل شود 
اما در پایان پاییز، بار دیگر چین به جایگاه همیشگی خود 
بازگشته است.بر اساس براوردهای انجام شده تا پایان 
پاییز سال جاری، میزان صادرات ایران به چین به عدد 

۶.۴ میلیارد دالر رسیده و این در حالی است که صادرات 
به عراق در مرز شش میلیارد دالر قرار دارد. پس از این 
دو، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان در رده های 
بعدی واردکنندگان عمده کاال از ایران هستند.در حوزه 
واردات کاال نیز چین با هفــت میلیارد دالر اصلی ترین 
شــریک ایران بوده و پس از آن، امارات متحده عربی با 
۶.3، ترکیه با سه، هند با 1.۶ و آلمان با 1.3 میلیارد دالر، 
دیگر صادرکنندگان عمده کاال به ایران بوده اند.همچنین 
براوردهای صادراتی نشان می دهد که ایران در آذر ماه 
توانسته نسبت به ماه قبل، افزایش 1۰ درصدی را در آمار 

صادراتی خود به ثبت برساند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال تطبیق 
اصالحیه قانون مالیات بر خانه های خالی با قانون قبلی 
برای اعمال مالیات هستیم گفت: حدود 1.۵ میلیون 
پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که 
عدم پاسخ و اصالح وضعیت سکونتی آنها به منزله خالی 
بودن واحد مدنظر تلقی می شود.محمود محمودزاده 
در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سامانه امالک و اسکان 
قابلیتهای الزم را از نظر زیرساختی دارد اما قانون تکلیفی 
بر عهده دستگاهها گذاشته که مکلفند اطالعات برخط 
را به سامانه ارایه کنند که امیدواریم دستگاهها اهتمام 
الزم را در این زمینه صورت دهند. خانوارها نیز موظفند 

اطالعات سکونتی شان را در ســامانه ثبت کنند.وی 
افزود: مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است 
که اطالعات دریافتی را پاالیش و برنامه ریزی الزم را در 

سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه سامانه 
مشکل خاصی از نظر فنی ندارد گفت: بر اساس اطالعاتی 
که از دستگاههای مرتبط به دست آوردیم و آنالیز سامانه 
1.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد 
که به مالکان آنها پیامک ارســال شد. مالکان باید این 

اطالعات را اصالح یا در صورت صحت، تایید می کردند. 
عدم تایید به منزله خالی بودن واحد تلقی می شــود.

محمودزاده خاطرنشــان کرد: ما برای بررسی مرحله 
آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند. 
اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی 
سامانه امالک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می 
دادند. مثال عنوان می کردند که واحد فروخته شده یا 
اجاره داده شده اســت. این رفت و برگشت اطالعاتی 
صورت گرفته و برخی افراد پاســخ نداده اند. بنابراین 

اطالعاتی که وجود دارد تقریبا قطعی تلقی شده و به 
معنای خالی بودن واحد است.وی تصریح کرد: با توجه 
به اصالح قانون مالیات بر خانه هــای خالی که اخیرا 
انجام شده تفاوتهایی با قانون سال 139۴ دارد که در 
حال بررسی تفاوتها هستیم تا متناسب با قانون جدید، 
مالیاتها اعمال شود.به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح 
مالیات بر خانه های خالــی روز ۲۲ تیرماه 1399 در 
مجلس شورای اسالمی تصویب و پس از آنکه مجلس 
1۶ ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد، 
 روز ۲۶ آذرماه 1399 از سوی شورای نگهبان به تصویب

 رسید. 

ربیعی:

FATF   بر تمام مبادالت مالی  و تجاری ما  تاثیر دارد

آلمانمهمترینشریکاروپایی

چین دوباره شریک نخست تجاری ایران شد

جواب پیامک را ندهید مشمول مالیات خانه خالی می شوید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۹ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۴۰۰ تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲ میلیون 
و ۳۵۰ هزار تومان شد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومي دو مرحله 

اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

ف
تاریخ بازگشایي شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایي 

پاکات مناقصه
مبلغ ضمانتنامه )ریال(

18۵3/991399/1۰/۲9۰8:3۰1.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰مناقصه خرید اتوبوستر ۲۰۰ آمپري اتو ماتیک1

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 99/1۰/1۰ تا ساعت 1۲:۰۰  صبح سه شنبه  مورخ 99/1۰/1۶ بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 99/1۰/1۶ تا ساعت ۰8:۰۰ صبح روز دو شــنبه مورخ 99/1۰/۲9 بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1(ضمانت نامه بانکي معتبر ۲(ضمانتنامه 
صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت ۴(فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 
۰1۰1۶۷331۴۰۰۷  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصي 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي  سازندگی و عصر اقتصاد  بعهده برنده مناقصه میباشد.
۲- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-۶۲۷3۰11 3داخلي  ۴۲۷۴ و ۴۲۷۵ واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اسناد و مدارک و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي میباشد وهمچنین آگهي این 
مناقصه در سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و 

سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
۴- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتي که پس از تاریخ 

تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت 

در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
۶- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

۷- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس1۲1۴191۴ -دفتر ثبت نام 33999818 
شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان               
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تبعات تصمیم اشتباه حذف درج قیمت ها 
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

در اینکه متولیان نیت شان ساماندهی بازارها بخصوص بازار مسکن و خودرو که بیش از سایر بازارها دستخوش نابسامانی در قیمت ها شده اند، است هیچ شکی وجود ندارد اما تبعات یک تصمیم اشتباه می تواند آینده این بازارها را به مراتب بدتر 
از وضعیت فعلی کند. با حذف قیمت ها از سامانه های آنالین به هر ترتیب خریدار یا فروشنده از روش های مختلفی که وجود دارد از وضعیت قیمت ها آگاه خواهند شد و تنها روشی که می تواند قیمت ها را در بازارها کنترل کند تناسب بین عرضه 
و تقاضا خواهد بود. هم در بازار مسکن و هم در بازار خودرو کمبود تولید و ساخت وجود دارد که جوابگوی تعداد متقاضیان نبوده و نیست و به همین دلیل گرانی و رشد قیمت ها ایجاد شده است. بنابراین برداشتن قیمت ها از سایت های خودرویی 
و سایر سایت ها از سوی مراجع تصمیم گیر اشتباه بود، مسئوالن  پیش بینی می کردند که با حذف قیمت ها مشکل حل شود، اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است. از طرفی دیگر حذف قیمت خودرو از سایت ها برای درازمدت غلط است 
و می تواند به اقتصاد زیرزمینی دامن بزند. بنابراین به عنوان یک راه حل نمی تواند دائمی مطرح باشد. کار دولتمردان این است که با سیاست گذاری های درست تولید و تقاضا را متعادل کنند. متاسفانه ما در کشوری هستیم که سال ها است با 

مکانیزم هایی که من بلد نیستم در آن پول تولید و چاپ می شود و ظاهرا پشتوانه الزمه را ندارد و تقاضاهایی که مبتنی بر کار و تالش نیست، ایجاد می شود و از آن طرف تولید به همان اندازه باال نمی رود.

رونــد رشــد قیمت هــای 
پیشــنهادی در بازارهــای 
مســکن و خودرو، مسئوالن 
قضایی را بر آن داشت تا یک بار 
دیگر سایت ها را از درج قیمت 
در آگهی ها منع کنند. در شرایطی که بازارهای مختلف 
اعم از خودرو و مســکن دستخوش التهابات و نابسامانی 
های بسیاری شدند دولت و متولیان امر تصمیم به حذف 
قیمت ها از سایت ها و اپلیکیشن های آنالین فعال در این 
بخش ها گرفتند. مقررات و بگیر و ببندهای بسیاری در این 
رابطه به اجرا درآمد که در نهایت تاثیری در کنترل قیمتها 
در این دو بازار نداشته و شکست طرح سانسور قیمت ها 
در سامانه های آنالین رقم خورد. این در حالی است که 
مدتی قبل هم مســئوالن قضایی، نمایندگان مجلس و 

رئیس اتحادیه امالک، یکی از دالیل آشفتگی بازار مسکن 
را درج قیمت های نامتعارف در آگهی های اینترنتی عنوان 
و نسبت به نحوه فعالیت سایتهای فروش مسکن انتقاد 
کردند. مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت گذاری واحد 
مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت 
واحد مســکونی در آگهی های فروش مسکن، شرایط را 

برای سفته بازی و سوداگری در بازار مهیا می سازد.
مخالفان اجرای این طرح بر این باورند که در برخی مواقع 
قیمت گذاری در پلت فرم هــای آگهی آنالین می تواند با 
افزایش آگاهی مردم از قیمت ها، مانع از ضرر آنها در خرید 
شود. متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب وکارهای 
قانونی به مشــکل برخوردند و فضا برای کسب وکارهای 
غیرقانونی بازتر شد و شــفافیت در بازار از بین رفت و راه 

برای قیمت گذاری های نامتعارف باز شد.
اردیبهشت سال گذشته که به دنبال آشفتگی بازارهای 
خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت ها از قیمت 
گذاری منع شــدند بعد از مدتی مشروط به درج قیمت 

های متعارف، نرخ گذاری آزاد شــد و فقط قیمت های 
نجومی با عنوان توافقی به ثبت می رسید. اما به تازگی در 
بخش قیمت تمامی آگهی های خودرو و مسکن به عنوان 

»توافقی« نوشته شده است.
یحیی کمالی پور، نماینــده مجلس با تاکیــد به لزوم 
قیمت گذاری منطقه ای برای بازار مســکن گفته است: 
دولت باید ســازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به 
صورت منطقه ای متناســب با وضعیت کشور، شرایط 
اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر 
قیمت را تعیین کند تا مشــاوران امالک متناسب با این 
ســاختار فعالیت کنند. این عضو کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر 
مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به 
تعیین قیمت می کند.  این در حالی است که این وضعیت و 
رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی 
کارشناسان اعالم می کنند که تعیین قیمت منطقه ای، 
دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به 

هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک 
در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و افراد 
دیگر نیز در آن دخیل هستند. به گفته کمالی پور، وزارت 
راه و شهرســازی به راحتی می تواند قیمت مسکن را به 
صورت منطقه ای تعیین کند و مالک و مشاوران امالک 

باید ضوابط تعیین شده را اجرایی کنند.
از طرفی دیگر بســیاری از مســئوالن در بهار امسال در 
مصاحبه های خود اعالم کردند کــه توقف درج قیمت 
ها باعث آرامش بازار مســکن شده است. آرامشی قبل از 
طوفان که موقتی بود و خیلی زود افزایش قیمت مسکن و 
اجاره بها بسیاری از مستأجران و خانه اولی ها را شوکه کرد. 
در روزهای اخیر نیز برخی از اپلیکیشنهای موبایلی درج 
قیمت ها را دوباره شروع کرده اند و میزان ودیعه و اجاره ها 
در این رســانه ها درج می شود. البته قیمت مسکن هنوز 
در فضای مجازی درج نمی شود و دولت در پی راهکاری 
است تا با تائید اطالعات هویتی افراد درج کننده آگهی از 

سوءاستفاده برخی از افراد جلوگیری کند.

ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایت ها چه تاثیری در بازارها داشت؟

ناکامی طرح سانسور آنالین قیمت ها 
ناكارآمدی حذف قیمت  در كنترل بازارها

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال تطبیق 
اصالحیه قانون مالیات بر خانه های خالی با قانون قبلی 
برای اعمال مالیات هستیم گفت: حدود ۱.۵ میلیون 
پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که 
عدم پاسخ و اصالح وضعیت سکونتی آنها به منزله خالی 
بودن واحد مدنظر تلقی می شود.محمود محمودزاده 
اظهار کرد: سامانه امالک و اسکان قابلیتهای الزم را از 
نظر زیرساختی دارد اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاهها 
گذاشته که مکلفند اطالعات برخط را به سامانه ارایه 
کنند که امیدواریم دســتگاهها اهتمام الزم را در این 
زمینه صورت دهند. خانوارهــا نیز موظفند اطالعات 

سکونتی شان را در سامانه ثبت کنند.
وی افزود: مســئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این 
است که اطالعات دریافتی را پاالیش و برنامه ریزی الزم 
را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه سامانه مشکل 
خاصی از نظر فنی ندارد گفت: بر اساس اطالعاتی که از 

دستگاههای مرتبط به دست آوردیم و آنالیز سامانه ۱.۵ 
میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به 
مالکان آنها پیامک ارسال شد. مالکان باید این اطالعات را 
اصالح یا در صورت صحت، تایید می کردند. عدم تایید به 

منزله خالی بودن واحد تلقی می شود.
محمودزاده خاطرنشان کرد: ما برای بررسی مرحله آخر 
به مالکان پیامک ارســال کردیم که پاسخ بدهند. اگر 
اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه 
امالک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می دادند. 
مثال عنوان می کردند که واحد فروخته شــده یا اجاره 
داده شده است. این رفت و برگشت اطالعاتی صورت 
گرفته و برخی افراد پاسخ نداده اند. بنابراین اطالعاتی 
که وجود دارد تقریبا قطعی تلقی شده و به معنای خالی 
بودن واحد است.وی تصریح کرد: با توجه به اصالح قانون 
مالیات بر خانه های خالی که اخیرا انجام شده تفاوتهایی 
با قانون ســال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوتها 

هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیاتها اعمال شود.

در حالی رئیــس جمهور 
اعــالم کــرد که یکــی از 
پیام هــای الیحــه بودجه 
پیشــنهادی دولت برای 
ســال ۱۴۰۰، کاهش نرخ 
ارز است که او از تعیین نرخ ۱۱ تا ۱۱.۵ هزار تومانی 
نرخ ارز در ایــن الیحه خبر داده اســت. نرخی که 
مبنای تبدیل دالرهــای نفتی به ریــال و تامین 
بودجه واردات کاالهای اساســی توسط دولت قرار 
می گیرد. محمد هــادی ســبحانیان، اقتصاددان 
و معاون ســابق مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
این رابطه می گویــد: برای اولین بار شــاهد یک 
 نابســامانی جدی در تعدد نرخ هــای ارز در الیحه 

بودجه ۱۴۰۰ هستیم.
خوش چهــره، کارشــناس اقتصادی نیــز معتقد 
اســت که قیمت ارز در بودجــه ۱۴۰۰، باتوجه به 

واقعیات موجود، غیر واقعی اســت. این کارشناس 
اقتصادی مــی گویــد: باتوجه به سیاســت های 

پولــی و ارزی که در ایــن دوره اعمال می شــود، 
رقمی که بــرای ارز در ســال آینــده پیش بینی 

شده به شدت خوشــبینانه اســت. وی ادامه داد: 
باید از ابزارهایی اســتفاده شــود کــه بتوانیم به 
صورت هدفمند اقتصاد کشــور را هدایت کنیم و 
همچنین با سیاست های مناســب پولی و ارزی و 
 مدیریت منطقی بر بازار ارز، قیمــت ارز را تعیین 

کنیم.
خوش چهــره گفت: در حــال حاضر ابــراز مورد 
نیاز برای اقداماتی که ذکر شــده وجــود ندارد و 
به همین دلیل رقمی که برای قیمــت ارز تعیین 
شده، غیرواقعی است. وی افزود: هدف دولت باید 
در جهت پایین نگه داشتن قیمت ارز باشد. دولت 
باید به صورت هدفمند در جهت تقویت پول ملی، 
گام بردارد. خوش چهره با بیان اینکه در حال حاضر 
هیچ اقدامی از طرف دولــت برای تقویت پول ملی 
انجام نشده، افزود: به همین دلیل قیمتی که دولت 
در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرده، به شدت خوشبینانه 
اســت. وی اضافه کرد: دولت باید در جهت تقویت 
پول ملی، گام بردارد و هرچقدر می تواند قیمت ارز 

را کاهش دهد.

نابسامانی جدی در تعدد نرخ های ارز در الیحه بودجه سال آینده وجود دارد

 سردرگمي دالر در بودجه 1400

 نرخ گذاری مبهم  ارز در   بودجه
بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی 

بودجه ما به طور کلی بودجه ریالی اســت و برخی از منابع آن ارزی است. متاسفانه در بودجه همواره نرخ هایی که در نظر گرفته می شد خالف نرخ رســمی و نرخ بازار ارز بوده است. بودجه ۱۴۰۰ درگیر مشکالت و 
پیچیدگی هایی است که تعیین نرخ ارز یکی از مهم ترین آنهاست. وقتی بودجه غیر واقعی و غیر عملیاتی بسته شود بودجه ناپایدار است، لذا بودجه قابل اعتمادی نیست.در حال حاضر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای 
بودجه ۱۴۰۰ قابل دستیابی و تحقق نیست. یکی از مشکالت این است که برنامه ای بر نرخ گذاری ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز اعالم نشده اســت. دولت خودش مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار تومان برای سال 
۱۴۰۰ گذاشته اما بر اساس چه معیاری این مبنا را گذاشته است، مشخص نیست. یک بخشی از بودجه بر مبنای درآمدهای ارزی تنظیم می شود که حاصل فروش نفت و مشتقات نفتی و معیانات گازی است و همواره 
 دو فاکتور در بودجه لحاظ می شود که میزان صادرات نفت و قیمت هر بشکه و معادل سازی دالر با ریال است که می توانند بر اساس آن بودجه را تنظیم کنند که البته در بیشتر سال ها هیچ یک از این فاکتورها تحقق 

پیدا نمی کند. 
به عنوان مثال  پیش بینی می شود اگر دو میلیون بشکه نفت صادر شود، هر بشکه هم با قیمت ۴۵ دالر و معادل ریالی هر دالر به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر می گیرند  و بعد بر اساس این محاسبات در بودجه توازن 
ایجاد می کنند. از طرفی دیگر احتمال دارد دولت نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند که باید برای آن جایگزینی هم پیدا کند. البته حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام سازنده و مثبت است زیرا هم اکنون کاالهایی که 
با دالر ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است. افزایش نرخ تورم با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی در سال آینده بعید است اما دولت باید به این نکته مهم توجه کند که تحقق 
بودجه سال ۱۴۰۰ باید بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی باشد زیرا با توجه به اعمال تحریم های سنگین علیه کشور و تداوم آنها نباید تحقق اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی وابسته کرد. یکسان سازی نرخ ارز و 

از بین رفتن دالر ۴۲۰۰ تومانی می تواند موجب کاهش شدید داللی و واسطه گری در اقتصاد کشور شود که در نتیجه آن تقاضای کاذب حذف و شاهد قیمت گذاری بر اساس مبنای درست خواهیم بود.
اما در رابطه با پیش بینی نرخ ارز باید اشاره شود که همه گرانی دالر نیز به جو روانی باز نمی گردد و ما زمینه و بستر افزایش قیمت دالر را داشته و داریم. اگرچه صادرات نفتی ما ظاهرا بهتر شده اما صادرات غیرنفتی ما 
هم مثل همیشه است و مولفه های اقتصادی مهم تغییری نداشته اند که یکباره قیمت ها افزایش پیدا کند و بازار بهم بریزد. اما چند نرخی بودن ارز به بازار فشار می آورد. از سویی هم تقاضای کاذب در بازار زیاد است. 

کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم به خودی خود چاشنی این ماجرا شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ســخنگوی اتحادیه مرغــداران گفت: بــا توجه به 
توقف صادرات برآورد می شــود که تولید تخم مرغ 
۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته اســت.ناصر نبی پور 
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن قیمت تمام شده 
هر کیلو تخم مرغ را باالی ۱۵ هزار تومان اعالم کرد و 
گفت: هم اکنون متوســط قیمت هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری ۱۶ هزار تومان معادل شــانه ای ۳۲ 
هزار تومان است.او افزود: ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان مــا را به عنوان متخصــص و وزارت جهاد 
کشــاورزی را به عنوان متولی قبول ندارد و همواره 
 بدون توجه به حقایق تولید، برای خود قیمت تعیین و 

اعالم می کنند.
نبی پور ادامه داد: زمانی که قیمت تخم مرغ کاهش 
می یابد و مرغدار به شــدت در زیان است، مسئوالن 
اذعان می کنند که به ما ارتباطی ندارد، در حالی که با 
افزایش قیمت ها به مرغداری ها حمله و تولیدکنندگان 

را جریمه می کنند که این اقدام ضد تولید است.
سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به اینکه 
۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده تولید را نهاده دامی  

تشــکیل می دهد، بیان کرد: دولــت قیمت مصوب 
هر کیلو کنجاله ســویا را با افزایش ۲۰ درصدی به 
۳ هزار و ۲۲۰ تومــان و هر کیلــو ذرت را با افزایش 
۱۵ درصدی بــه یک هزار و ۷۰۰ تومان رســاند، در 
حالی که پیــش از این قیمت مصــوب هر کیلوگرم 
ذرت و جــو دامی یک هــزار و ۵۰۰ تومان و کنجاله 
ســویا ۲ هزار و ۷۵۰ تومان بود.به گفته او، با تامین 
صد درصد نهاده دامی با نرخ مصــوب، قیمت تمام 
 شــده هر کیلو تخم مرغ بــاالی ۱۵ هــزار تومان

 است.
این مقام مسئول در پایان از توقف صادرات تخم مرغ 
خبــر داد و گفت: علی رغم توقف صــادرات، قیمت 
تخم مرغ در خرده فروشــی ها همچنان باالســت 
چرا که قیمت تابع مکانیزم عرضه و تقاضاســت که 
به علت گرانــی نهاده های تولید بخشــی از مرغ ها 
روانه کشتارگاه شدند. اســما تولید روزانه تخم مرغ 
۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار و ۸۰۰ تن اســت، اما برآورد 
 می شــود که تولید ۲۰ تــا ۳۰ درصد کمتــر از این 

میزان است.

اتاق اصناف ایران اعالم کرد شاخص مدیران خرید در آبان 
ماه امسال به ۳۵.۷۱ بهبود یافت و وضعیت خرده فروشی 
هم نسبت به مهرماه با بهبود نســبی همراه بود.معاونت 
اقتصــادی و برنامه ریزی، هر ماه گزارش طرح شــاخص 
مدیران خرید )PMI( با نام شامخ را منتشر می کند. این 
عدد در آبان ماه به ۳۵.۷۱ رسیده است و با توجه به اینکه 
عدد پایین تر از ۵۰ مفهوم رکود را دارد، پس بهبود جزئی 
وضعیت خرده فروشی نسبت به ماه مهر، به معنای خروج از 
رکود نیست.بر اساس این گزارش، از میان پنج مؤلفه اصلی 
شامخ شامل میزان فعالیت های انجام شده، سفارشات جدید 
مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار، 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انسانی می شود، شاخص سرعت انجام 
و تحویل سفارش به ۵۵.۱ رسیده و بیشترین میزان رشد 
را به خود اختصاص داده است. شاخص قیمت خرید مواد 
اولیه یا کاالهای مورد نیاز نسبت به ماه قبل کاهش منفی 
۸.۳۲ درصدی داشته و به تبع آن شاخص قیمت فروش 
محصوالت یا خدمات ارائه شده نسبت به ماه قبل کاهش 
منفی ۲۹.۹۳ درصدی داشته که موجب رشد سه درصدی 
عدد شاخص میزان فروش کاال و خدمات در آبان ماه نسبت 

به ماه قبل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از طرح 
شامخ آبان ماه، برخالف افزایش ۶ درصدی رقم شاخص 
کل خرده فروشــی با عدد ۳۵.۷۱ نسبت به رقم شاخص 
مهر که ۳۳.۶۹ بود، همچنان این بخش در فروشگاه های 
زنجیره ای در وضعیت رکود به سر می برند ولی نسبت به 
ماه گذشته با افزایش جزئی به سمت رونق حرکت کرده اند. 
طبق بررسی های انجام شده، شاخص میزان استخدام و به 
کارگیری نیروی انسانی بیشترین تغییر را تجربه کرده و به 
۴۶.۳۳ درصد رسیده است که با توجه به شاخص انتظارات 
در ارتباط با فعالیت ها در ماه آینده و افزایش ۱۸.۹۱ درصدی 
می توان اینگونه تحلیل کرد که به علت امیدواری واحدهای 
خرده فروشی به مساعد شدن اوضاع فروش و برقراری ثبات 
در بازار سبب شده تا اندکی وضعیت استخدام پرسنل خود 
را بهبود ببخشند.با توجه به نتایج پیشین طرح، فروشگاه ها 
در مهرماه نسبت به شهریور نیروی انسانی خود را تا حدود 
۴۰ درصد کاهش داده بودند که این تعدیل نیرو در مهرماه 
موجب کاهش سرعت انجام و تحویل سفارش و فرایند کار 
شده بود که در آبان با توجه به جبران خأل نیروی انسانی، 
رقم شاخص سرعت انجام تحویل سفارش حدود ۴۲ درصد 

افزایش یافت.

دبیر انجمــن تولیدکنندگان پودر شــوینده  با 
تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ واحد تولیدی 
اجازه افزایش مجدد قیمت ها را ندارد، افزود: ما 
اخطارهای الزم را به تولیدکنندگان داده ایم و آنها 
اجازه افزایش مجدد قیمت ها را ندارند.جمشید 
فروزش با اشاره به اینکه در مهر ماه امسال افزایش 
هزینه های تولید از جمله مواد اولیه پتروشیمی 
باعث شــد تا تولیدکنندگان مجوز افزایش ۴۰ 
درصدی قیمــت محصــوالت را دریافت کنند، 
اظهارداشت: این مصوبه در آبان ماه اجرایی شد 
و از آن موقع تا امروز قیمت محصوالت شوینده 

تغییری نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه در حــال حاضر هیچ واحد 
تولیدی اجازه افزایش مجدد قیمت ها را ندارد، 
افزود: ما اخطارهای الزم را بــه تولیدکنندگان 

داده ایم و آنها اجــازه افزایش مجدد قیمت ها را 
ندارند. دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده 
تصریح کرد: البته باید تاکید کنم اگر در ماه های 
آینده قیمت مواد پتروشیمی افزایش پیدا کند 
تولیدکنندگان ناچار به درخواست افزایش قیمت 
خواهند بود . اما تمام تالش خود را می کنند تا در 
حد توان مانع افزایش قیمت ها شوند ولی وقتی 
تولید به ســمت زیان برود بایــد افزایش قیمت 

انجام شود. 
فــروزش در خصــوص چرایــی افزایش قیمت 
شــوینده ها در بــازار هــم گفت: یکســری از 
محصوالت موجود در بازار با قیمت های قبلی به 
فروش می رسند و برخی از محصوالت با قیمت 
های جدید همین موضوع عاملی شده تا شایعه 

افزایش قیمت شوینده در بازار مطرح شود.

تولیدکنندگان شوینده اجازه افزایش مجدد قیمت ها را ندارند

اتاق اصناف ایران:

خرده فروشی در آبان ماه رونق گرفت

جواب پیامک را ندهید مشمول مالیات خانه خالی می شوید

افت 30 درصدی تولید تخم مرغ

قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۶ هزار تومان
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6 شركت دانش بنيان در زمينه توليد واكسن كرونا 
فعاليت می كنند

۶ شرکت دانش بنیان در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت می کنند و فعالیت همه 
آنها زیر نظر ستاد مقابله با کرونا و وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از واکسن 
ایرانی کرونا و تزریق انسانی این واکســن در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( افزود: ۶ 
شرکت دانش بنیان فعال هســتند که تمامی آن ها زیر نظر ستاد مقابله با کرونا و 
شخص وزیر بهداشت فعالیت می کنند. وی با تشکر از سعید نمکی؛ وزیر بهداشت و 
مینو محرز؛ رییس نظارت بر روند واکسن کرونا، تصریح کرد: وزیر بهداشت در این 
خصوص بیشترین حمایت را از شرکت های دانش بنیان داشته است. ستاری گفت: 
همان طور که ماسک و کیت های تشــخیص در اختیار مردم قرار گرفته است، در 
آینده نیز دلگرمی های متعدد را در زمینه واکسن کرونا شاهد خواهیم بود تا دیگر به 
واردات نیاز نباشد. اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن 
کرونا ساخت محققان ایرانی در ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با نام "ُکوو 
ایران برکت" امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی 

و فناوری رییس جمهوری، بر روی داوطلبان انجام شد.

تمام اقدامات برای ايجاد كارخانه های نوآوری در 
استان ها تسريع شود

رئیس جمهوری به همه استانداران کشور دستور داد که اقدامات خود را برای ایجاد 
کارخانه نوآوری در استان هایشان تسریع کنند. حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در پی دریافت »گزارش اقدامات بــه عمل آمده درباره راه اندازی کارخانه 
نوآوری در استان کرمانشاه«، ضمن تقدیر از استاندار این استان، تاکید کرد: سایر 
استانداران هم برای ایجاد کارخانه نوآوری همه اقدامات الزم را انجام داده و فعالیت 
های خود را در این زمینه تسریع ببخشند.از زمان افتتاح نخستین کارخانه نوآوری 
آزادی در تهران به عنوان اولین و بزرگترین مرکز استقرار شتاب دهنده ها، استارت 
آپ های خاورمیانه و شمال آفریقا با ایجاد اشتغال برای حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از 
جوانان تحصیلکرده با حضور رئیس جمهور در ۱۴ آبان ۹۸ و دستور به مسئوالن 
ذیربط برای ایجاد کارخانه های مشابه در سراسر استان های کشور، عملیات اجرایی 

و به دنبال آن افتتاح زنجیره ای این کارخانه ها در سراسر کشور آغاز شده است.

فعاليت 29 هزار فروشــگاه اينترنتــی ايرانی در 
اينستاگرام و تلگرام

۲۴هزار و ۳۷۲ فروشگاه آنالین در اینستاگرام و ۴هزار و ۵۱۲ فروشگاه اینترنتی در 
پیام رسان تلگرام در ایران مشغول به فعالیت هستند. در گزارشی که زلکا، پلتفرم 
پایش رسانه ها و شبکه های اجتماعی از بررســی حدود ۳۰ هزار صفحه مربوط به 
فروشگاه های مختلف در شبکه های اجتماعی در بازه زمانی تابستان و پاییز ۹۹ به 
دست آورده است، ۵۹ درصد این فروشگاه های اینترنتی از ساکنان تهران هستند 
و با فاصله ای زیاد اســتان فارس و خراســان رضوی با ۱۲ درصد در رتبه دوم قرار 
دارند. همچنین فروشگاه های آنالین مستقر در مازندران و کرمان هم با ۹ درصد در 

جایگاه های بعدی هستند.
 اما فروشگاه ها در شبکه های اجتماعی چه می فروشند؟ و با چه میزان توسط خانم ها 

و آقایان دنبال می شوند؟
 در گزارش زلکا آمده اســت که با شیوع کرونا، مشارکت و اســتقبال خریداران از 
صفحات اینترنتی و شــبکه های اجتماعی افزایش ۵/۲ داشته است که خانم ها با 
مشارکت بیش از ۶۰ درصد بیشترین فعالیت را در فروشگاه های فعال در شبکه های 
اجتماعی داشته اند. بیشــترین فروشــگاه های اینترنتی در شبکه های اجتماعی 
به پوشاک با ســهم ۲۴ درصدی تعلق دارد. زیبایی و سالمت سهم ۱۹ درصدی، 
لوازم خانگی هم ســهم ۱۴ درصدی و لوازم الکترونیکی ســهم ۱۱درصدی را به 
خود اختصاص داده اند.  ۷ درصد فروشــگاه های آنالین هم به مواد خوراکی، لوازم 
ورزشی و زیورآالت اختصاص دارد.  گزارش زلکا از دو سال ۹۸ و ۹۹ نشان می دهد 
که بیشترین خرید آنالین در شبکه های اجتماعی در ماه آذر اتفاق افتاده است. به 
نظر می رسد وجود کمپین های بلک فرایدی و شب یلدا در آذر، تعداد دنبال کنندگان 
و نرخ مشارکت را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده است. هچنین طبق آمارهای 
ارائه شده توسط زلکا به دلیل هزینه باالی توسعه و نگهداری وب سایت و در برخی 
موارد بازده پایین آن، بسیاری از کسب و کارها به تبلیغ و فروش محصوالت خود در 

اینستاگرام، به ویژه در شهرهایی که اینترنت ضریب نفوذ خوبی دارد، می پردازند.

رئیس پژوهشكده پتروشیمی ایران:
شانس موفقيت استارتاپ ها يك درصد است

شروین احمدی اظهار کرد: استارتاپ ها همیشه در بدو کار با خطرات مالی بسیاری مواجه 
هستند، بنابر این وزارت علوم از طریق تاسیس پارک های مختلف میزان خطر کسب و 
کارهای نوین را کاهش داده است. رئیس پژوهشکده پتروشیمی ایران افزود: در حال حاضر 
پژوهشگاه پلیمر در حوزه صنعت پلیمر و پتروشیمی حمایت های بی دریغی را از صنایع 
پایین دست انجام می دهند.وی با اشاره به این که امروزه استارتاپ های متعددی در حوزه 
پلیمر فعالیت می کنند، توضیح داد: وزارت علوم و تحقیقات با ایجاد ظرفیت در پارک های 
علم و فناوری بستر حمایت اولیه از نوآوری های مختلف را شکل داده اند.شروین احمدی 
ادامه داد: استارتاپ ها همیشه در بدو کار با خطرات مالی بسیاری مواجه هستند، بنابر 
این وزارت علوم از طریق تاسیس پارک های مختلف میزان خطر کسب و کارهای نوین 
را کاهش داده است.وی افزود: در حالت کلی از ۱۰۰ عدد استارتاپ ایجاد شده در یک 

کشور، حدود ۱۰ استارتاپ به موفقیت می رسند.

با دستور ستاد مقابله با کرونا
 مراكز تفريحی روباز ناژوان از امروز بازگشــايی

 می شود
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: مراکز روباز تفریحی ناژوان شامل تله 
سیژ، باغ پرندگان و شهربازی از امروز )سه شنبه نهم دی ماه ۹۹( بازگشایی 
می شــود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، سید 
رسول هاشمیان اظهار کرد: مراکز تفریحی روباز ناژوان بنا بر دستور ستاد 
استانی مقابله با کرونا مجدد بازگشایی می شــود.وی با بیان اینکه مراکز 
تفریحی سربسته ناژوان از جمله آکواریوم و باغ خزندگان ناژوان همچنان 
تعطیل است، افزود: استفاده از ماسک و دستکش توسط شهروندان هنگام 
مراجعه به مراکز تفریحی روباز الزامی است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
با اشاره به تعطیل بودن تله سیژ در روزهای شنبه گفت: مجموعه تله سیژ 
نیز به جز روزهای شنبه از یکشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا چهار بعد 
از ظهر فعالیت می کند.وی ادامه داد: عالقه مندان به بازدید از باغ پرندگان 
می توانند هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۶:۳۰ به این مجموعه مراجعه کنند.

هاشمیان تصریح کرد: شهربازی ناژوان نیز در فصل زمستان فقط روزهای 
جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب پذیرای شهروندان است.

وی اظهار کرد: همه مراکز تفریحی و گردشــگری ناژوان ملزم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی بوده و از شــهروندان نیز درخواست می کنیم تا با 

رعایت نکات بهداشتی ضامن سالمت خود و دیگران باشند.

اخبار

استان ها

هنوز صحبت های آقای رئیس 
شورای رقابت )بخوانید رفاقت( 
مبنــی بر آزادســازی قیمت 
برخی خودروهای کم تیراژ از 
هفته گذشته از یادمان نرفته 
که ایشان در کالسی چند نفره ضمن رد هرگونه احتمال 
آزادســازی قیمت خودرو از فرمول جدید قیمت گذاری 
رونمایی کرد. میزان پایبندی به تعهد رشد خودروسازان 
در فرمول جدید اعالمی، مبنــای دریافت مجوز افزایش 
قیمت خواهد بود که به نوعی توجیهــی برای حرفه ای 

عمل کردن در قیمت گذاری است!

فرمول جدید چگونه محاسبه می شود؟
در فرمــول جدید، قیمت مبنا، میانگیــن قیمت بازار 
است اما آنچه آن را متمایز می کند این است که برای 
آن یک ضریب در نظر گرفته  شــده است. این ضریب 
درواقع میزان تعهد خودروســاز به محقق کردن رشد 
۵۰ درصدی تولید است. این ضریب زمانی ۱۰۰ درصد 
اعمال می شــود و قیمت بازار قیمت محصول تولیدی 

خودروســاز خواهد بود که خودروساز رشد تولید ۵۰ 
درصدی را محقق کند و قیمــت نهایی همان قیمت 
میانگین بازار خواهد بود اما اگر به هر دلیلی خودروساز 
به میزان تعهد داده شده پایبند نباشد، عدد این ضریب 
کسری از عدد یک خواهد بود و به این ترتیب به میزان 
فاصله خودروســاز از رشــد تولید تعهد شده، قیمت 
کارخانه محصــول از قیمت میانگین بــازار پایین تر 
تعیین می شود.این روش به صورت آزمایشی در دی ماه 
استارت می خورد و درصورتی که خودروساز بتواند به 
رشد موردنظر برسد، قیمت های نهایی بهمن ماه ۹۹ با 

همین فرمول محاسبه خواهد شد.

کدام خودروها مشمول قیمت گذاری جدید 
هستند؟

قیمت بخشــی از خودروهای پرتیراژ و به گونه ای که 
برای عامه مردم به صرفه هســتند، بر اســاس فرمول 
قبلی محاسبه می شود. رضا شیوا در این زمینه گفت: 
در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی 
شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول 
قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به 
نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.

رئیس شــورای رقابت تاکید کرد کــه نکته اصلی در 

فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته قرار 
است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش 

دهند و این می تواند هزینه تولید را کاهش دهد.
وی خودروهای مشــمول قیمت گذاری جدید را نیز 
اعالم کرد و گفت که پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو 
ماتیک ، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پالس، رانا پالس، 
رانا پالس توربو، هایما توربو s5 دســتی، هایما توربو 

s7 اتوماتیک، k131، ســاینا s، کوئیک، شاهین، آریا 
برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می شود.

شیوا با اشاره به پیش فروش های قبلی گفت که پیش 
فروش هایی که تا فردا )۹ دی( یعنی زمان اعالم تغییر 
قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه 
خواهد شد.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 
فرمول جدید قیمت گذاری خودرو را بررسی می کند. 

فرمول قيمت گذاری 18 خودرو با تصويب شورای رقابت تغيير كرد

کالف سردرگم قیمت گذاری خودرو
بازی شورای رقابت با قيمت خودرو 

زيان 4۵00 ميلياردی دو خودروساز بزرگ در شش ماه

صنعت خودرو دیگر تحمل سیاسی کاری را ندارد
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

حدود سه ماه است که همه ذی نفعان صنعت خودرو به این نتیجه رسیده اند که باید قیمت ها آزاد شود. در این میان قرار بود طرح وزارت صنعت در مورد آزادسازی قیمت ها هفته گذشته مصوب شود؛ اما در حال حاضر که دولت 
و مجلس در حال طراحی مسیر درست تری برای این صنعت هستند، متاسفانه شورای رقابت همچنان مسائل را بغرنج می کند. در این میان کار شورای رقابت، تامین ضمانت برای رقابتی بودن بازارهاست نه قیمت گذاری! جالب 
است که این شورا تنها کاری که در زمینه صنعت خودرو نکرده، تامین ضمانت بوده است. به طور نمونه، سهامداری یک قطعه ساز در یک خودروسازی بزرگ قاعدتا ضد رقابت در چنین شرایطی است؛ ولی این شورا برای آن قانون 
گذاری و اقدامی نکرده؛ ولی در این میان قیمت گذاری را رها نمی کند. این شورا حاال که مطمئن شده مجلس و وزارتخانه این کار را از دستش خارج می کند، دوباره یک فرمول جدید را مطرح کرده که قیمت گذاری همچنان در 
دست خودشان باشد. واقعیت این است که صنعت خودرو دیگر تحمل سیاسی کاری را ندارد و فرقی ندارد که مجلس یا دولت یا آقای شورای رقابت می خواهد این کار را بکند، اما واقعیت ها را باید پذیرفت و یک تصمیم راهبردی 
مبتنی بر عقالنیت اقتصادی در زمینه صنعت خودرو گرفت نه عقالنیت سیاسی. متاسفانه در حال حاضر هیچ ســازمانی زیر بار این قضیه نمی رود و این موضوع بسیار خطرناک است چون به هر حال واقعیتی است که تند تند 
کنتور می اندازد. چگونه؟ در حال حاضر خودروساز هر خودرویی که تولید می کند، همراه با زیان است. ضمن اینکه زیان قبلی هم وجود داشته است. این وضعیت غیرقابل تحمل است و باید فکری به حال آن کرد. شورای رقابت 
هر فرمولی هم بگذارد، نمی تواند درست باشد. سوال اصلی این است که »چرا فرمول شورای رقابت مشکل پیدا کرد؟« علت این است که ما در یک فضای ابرتورمی هستیم. وقتی فرمول نادرستی را حتی به مدت سه ماه تعیین می 
کنیم، قطعا مشکالتی ایجاد خواهد کرد. من تعجب می کنم از مسئوالن کشور که چرا این بازی قیمت گذاری را ادامه می دهند؟ به نوعی ذی نفعان مختلف فقط به فکر جایگاه سازمانی خود هستند و منفعت ملی را فراموش کرده 

اند و فراموش کرده اند که چه اتفاقی در صنعت خودرو در حال رخ دادن است و ما چگونه با فروش آینده داریم صنعت خودرو را می چرخانیم و این کار بسیار خطرناک است. 
در این میان حرف اول و آخر در این صنعت را باید آقای وزیر صنعت بزند. اما وزیری که ۶ ماه تا پایان راه وزارت زمان دارد، نمی خواهد با آزادسازی قیمت، تصویر خود را در اذهان خراب کند. 

در این میان شورای رقابت فرمولی عجیب و غریب را برای تعیین قیمت خودرو به کار برده است. یعنی االن همه باید اقتصاددان باشند که بفهمند قیمت خودرو چند است؟ مشکل این است که مسائلی که باید در محلی خاص مثل 
وزارتخانه تصمیم گیری شود به میان مردم می آورند و مردم را گیج می کنند، از آن طرف هم بازار آشفته خواهد بود و یک سری افراد خاص از این فضا سوءاستفاده می کنند. 

نکته مهم این است که شورای رقابت مرجع اعالم قیمت نیست. شورای رقابت چرا قیمت تعیین می کند؟ مگر قیمت معیار رقابت است؟ ولی به این کار مبادرت می ورزد. در حال حاضر این صنعت در یک کالف سردرگم گرفتار 
کرده شده که مقصر اصلی آن وزیر صنعت است. وزیر صنعت است که باید کالف سردرگم را بَُبرد و تکلیف همه را روشن کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

۲۵۲ فقره پروانه کســب در پاییــز ۹۹ از طــرف اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی صادر شــده که از این میان ۲۱۹ 
پروانه برای آقایان و ۳۳ پروانه برای خانم ها بوده و در مقایسه 
با گزارش کلی این اتحادیه، میزان کسب پروانه توسط خانم ها 

در فصل پاییز با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در پاییز سال جاری 
۲۵۲ فقره پروانه کســب وکار را صادر کرده و در گزارشی به 
شــرح جزییاتی از این پروانه های صادره از جمله پراکندگی 
پروانه ها در سطح کشور، جنسیت دریافت کنندگان پروانه و 
همچنین نوع کسب وکارهای دریافت کننده مجوز پرداخته 
است.همچین طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا، به دلیل 
بحران بیماری کووید ۱۹ در کشور متقاضیان حقیقی پروانه 
کسب وکارهای مجازی  تا پایان سال ۱۳۹۹ برای صدور و یا 
تمدید پروانه کســب از ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون 
مالیات های مســتقیم معاف بوده و می توانند صرفــاً با ارائه 

تعهدنامه اقدام به دریافت پروانه کسب کنند.از کل پروانه های 
صادرشده در پاییز امسال، اســتان تهران با تعداد ۱۴۶ فقره 
بیشترین پروانه را در بین استان ها کسب کرده است. همچنین 
اســتان های اصفهان، فارس و قزوین بعد از تهران بیشترین 
پروانه کسب  را نســبت به باقی استان ها کسب کرده اند. این 
گزارش در مقایسه با گزارش پیشین این اتحادیه در خصوص 
صدور پروانه های کسب، نشان می دهد که چه استان هایی 
افزایش کسب مجوز داشته و چه اســتان هایی در این مدت 
پروانه کمتری کسب کرده اند. این موضوع از طرفی می تواند 
نشانگر میزان فعالیت اکوسیستم در هر استان باشد. از کل 
مجوزهای صادره در پاییز،  ۲۱۹ پروانه برای آقایان صادر شده 
که سهم ۸۶ درصدی را نشان می دهد و باقی مانده پروانه ها که 
شامل ۳۳ پروانه یا به عبارتی ۱۴ درصد از کل پروانه های صادره 
در فصل پاییز می شود، برای خانم ها صادر شده است. در کل  
و در مقایسه با گزارش کلی این اتحادیه، میزان کسب پروانه 

توسط خانم ها در فصل پاییز با افزایش ۳ درصدی همراه بوده 
است.همچنین ۱۰۳ پروانه  کسب صادرشده که شامل ۴۱.۵ 
درصد می شود، از طرف اتحادیه کسب وکارهای مجازی از نوع 
حقوقی بوده و ۱۴۹ پروانه  کسب صادرشده نیز از نوع حقیقی 
هستند که شامل ۵۹.۵ درصد می شــود.میزان پراکندگی 
پروانه های صادرشده در رسته های مختلف از طرف اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی در فصل پاییز حاکی از آن است که 
۵۴.۷ درصد شامل عرضه انوع کاال و خدمات در فروشگاه های 
مجازی، ۲۴.۶ درصد شامل عرضه انواع کاال در فروشگاه های 
مجازی، ۱۰.۷ درصد شــامل عرضه گروه کاالیی خاص در 
فروشگاه های مجازی، ۶.۷ درصد شامل عرضه انواع خدمات 
در فروشگاه های مجازی و ۳.۱۷ درصد شامل عرضه خدمات 
در یک گروه خاص در فروشگاه های مجازی می شود.در این 
موضوعات، خدمات هوشمند شامل خدمات مالی، خدمات 
منزل، خشکشویی آنالین و گلفروشــی آنالین، جابه جایی 

هوشمند شامل تاکسی های هوشمند، حمل بار آنالین و پیک 
هوشمند، محصوالت دیجیتال و لوازم برقی شامل محصوالت 
دیجیتال، فروشگاه قطعات الکترونیکی و لوازم برقی و فروشگاه 
بزرگ شامل پوشاک، کیف و کفش، سیسمونی کودک، لوازم 
خانگی، لوازم سفر، ورزشی و سرگرمی و بخش غیره نیز شامل 
مشاوره، مشاوره امالک و حیوانات خانگی می شود.در این میان 
فروشگاه بزرگ با تخصیص ۳۱.۱ درصد از پروانه های کسب 
بیشترین جواز را در فصل پاییز در این دسته کسب کرده است. 
همچنین انتظار می رود با مجوز فروش طال در فضای مجازی، 
این دسته در آینده رشــد قابل توجهی داشته باشد. اتحادیه 
کشوری کسب وکارهای مجازی در راستای تحقق ماده ۸۷ 
قانون نظام صنفی و تاکید بر تشــکیل این اتحادیه، فعالیت 
خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به طور رسمی در جهت حمایت 
از کسب وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن 

در رشد و توسعه کسب وکارها آغاز کرده است.

جدیدترین گزارش طرح »شــامخ« )شــاخص 
مدیران خریــد( حاکی از بهبــود جزئی وضعیت 

خرده فروشی در آبان نسبت به مهر ماه است.
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اتــاق اصناف ایران هر 
ماه گزارش طرح شــاخص مدیــران خرید)PMI( که 
»شامخ« نامیده می شود را منتشر می کند که بر اساس 
گزارش آبان ماه آن عدد شامخ کل به ۳۵.۷۱ رسیده که 
نشان دهنده بهبود جزئی وضعیت بخش خرده فروشی 
نسبت به مهرماه با عدد شــامخ کل ۳۳.۶۹ است. البته 
با توجه به اینکه عدد شــامخ کل پایین تر از عدد ۵۰، به 
معنی رکود است، بهبود جزئی وضعیت خرده فروشی 
نســبت به ماه مهر، به معنای خروج از رکود نیســت.
بر اســاس این گزارش، از میان ۵ مولفه اصلی شــامخ، 

یعنی میزان فعالیت های انجام شده، میزان سفارشات 
جدید مشتریان، ســرعت انجام و تحویل سفارش و یا 
فرآیند کار، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
و میزان اســتخدام و بکارگیری نیروی انسانی، شاخص 
سرعت انجام و تحویل سفارش با عدد ۵۵.۱۰ بیشترین 
میزان را به خود اختصــاص داده اســت.در این میان 
شــاخص قیمت خرید مواد اولیه یا کاالهای مورد نیاز 
نســبت به ماه قبل کاهش ۸.۳۲- درصدی داشته و به 
تبع آن شــاخص قیمت فروش محصوالت یا خدمات 
ارائه شده نســبت به ماه قبل کاهش  ۲۹.۹۳- درصدی 
داشــته که موجب رشــد ۳.۰۳ درصدی عدد شاخص 

میزان فروش کاال و خدمات در آبان ماه نســبت به ماه 
قبل شــده اســت.از طرف دیگر علیرغم افزایش شش 
درصدی رقم شاخص کل خرده فروشی با عدد ۳۵.۷۱ 
نســبت به رقم شــاخص مهر ۳۳.۶۹، کماکان خرده 
فروشــی ها در فروشــگاه های زنجیره ای در وضعیت 
رکود به سر می برند، اما نسبت به ماه گذشته با افزایش 
جزئی به سمت رونق حرکت کرده اند.گفتنی است که 
با توجه به دشــواری های بررســی تمام خرده فروشی، 
در این گــزارش بــر خرده فروشــی های زیرمجموعه 
 اتحادیه کشوری فروشــگاه های زنجیره ای تمرکز شده

 است.

امید خرده فروشی ها به مساعد شدن 
اوضاع

طبق بررســی های انجام شده، شــاخص میزان 
اســتخدام و بکارگیری نیروی انسانی بیشترین 
تغییر را داشته و با افزایش ۴۶.۳۳ درصدی نسبت 
به ماه قبل مواجه بوده اســت. تحلیــل معاونت 
اقتصادی و برنامه ریزی اتــاق اصناف ایران از این 
تغییر این است که با توجه به شاخص انتظارات در 
ارتباط با فعالیت ها در ماه آینده که ۱۸.۹۱ درصد 
افزایش داشته، امیدواری واحدهای خرده فروشی 
به مســاعد شــدن اوضاع فروش و برقراری ثبات 
در بازار باعث شــده تا کارفرمایان اندکی وضعیت 

استخدام پرسنل خود را بهبود ببخشند.

در حوزه تجاری سازی اختراع برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و صاحبان طرح های تجاری، پردیس حقوقی و 
قضایی برای کسب کار های مبتنی بر دانش و حمایت از این 

شرکت ها تاسیس شده است.
خبرگزاری میزان - محمد حسن کیانی رئیس مرکز مالکیت 
معنوی سازمان ثبت اســناد و امالک کشور، با حضور در 
برنامه "مشاور" از شبکه جهانی جام جم با موضوع ثبت و 
حمایت از مالکیت های صنعتی اعم از اختراعات، طرح های 
صنعتی، عالئم تجاری و نشــانه های جغرافیایی کاال در 

ایران، به سواالت ایرانیان خارج از کشور پاسخ داد.کیانی 
در این برنامه با اشاره به عضویت جمهوری اسالمی ایران 
در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مربوطه در حوزه 
مالکیت های معنوی گفت: دیگر مثل گذشته الزم نیست 
برای ثبت بین المللی و حمایت های فراملی مالکیت های 
صنعتی مثل اختراع یا عالمت تجاری در تک تک کشور های 
عضو کنوانسیون پاریس تقاضای ثبت داده شود، با عضویت 
ما در پروتکل مادرید و PCT فقط با تسلیم یک اظهار نامه 
بین المللی به مرکز مالکیت صنعتی سازمان ثبت، کشور 

هدف را انتخاب و در دفتر ژنو بررســی های الزم در مورد 
اظهار نامه انجام می گیرد و گواهی ثبت را دریافت می کنند.

وی افزود: در حوزه تجاری سازی اختراع نیز برای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان و صاحبان طرح های تجاری، 
پردیس حقوقی و قضایی برای کســب کار های مبتنی بر 
دانش و حمایت از این شرکت ها تاسیس شده است.رئیس 
مرکز مالکیت معنوی همچنین با اشاره به قوانین موجود 
در کشــور در حوزه مالکیت های معنوی اظهار داشت: در 
حوزه مالکیت ادبی و هنری قوانین ما به ســال ۱۳۴۸ بر 

می گردد، البته الیحه ای در طی سال های اخیر در مجلس 
برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری مطرح شده، همچنین 
در حوزه مالکیت معنوی نیز قوانین مربوطه در سال ۱۳۸۶ 
به روز و طرح هایی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده 
است.وی با بیان اینکه مالکیت معنوی تراوشات ذهنی و 
فکری انسان بوده و هدف نظام مالکیت فکری حمایت از این 
تراوشات ذهنی است افزود: امروزه ارزش دارایی های مادی 
به مراتب پایین تر از مالکیت معنوی است و لذا پایش و بهره 

برداری این مالکیت ها بسیار مهم است.

سرمقاله

اتحاديه كسب وكارهای مجازی اعالم كرد

افزایش صدور پروانه کسب وکارهای مجازی به خانم ها  

بهبود جزئی وضعیت خرده فروشی در آبان

پردیس حقوقی و قضایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و صاحبان طرح های تجاری تاسیس شده است
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