
بیتکوین در آستانه فتح کانال ۳۰ هزار دالر قرار 
گرفت.به گزارش ســی ان بی ســی، بیت کوین 
سرانجام نه تنها جایگاه خود را در کانال ۲۷ هزار 
دالری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای 
جدید برای نخســتین بار به کانال ۲۸ هزار دالر 
نیز وارد شــد.  بازدهی هفتگــی محبوب ترین 
ارز دیجیتالــی جهان به مثبــت ۲۱.۶۹ درصد 
رســیده اســت. طی ۲۴ ساعت گذشــته بیت 
کوین با ثبت صعود ۲.۵۶ درصــدی به ۲۹ هزار 
و ۳۹۱.۳۰ دالر رســید. باالتریــن رکورد ثبت 
شده ارزش بیت کوین مربوط به روز یکم ژانویه 
ســال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۹ 
هزار و ۳۹۱.۳۰ دالر رســید. رکورد قبلی این ارز 
مربوط به روز ۳۰ دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در 

آن این ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ دالر رسید.
بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش 
آن نسبت به ابتدای ســال قبل حدود ۱.۸ برابر 
افزایش یافته اســت. ارزش بــازار بیت کوین در 
حال حاضر بیــش از حــدود ۵۳۶ میلیارد دالر 
است.پتر شــف- کارشــناس ارزهای دیجیتالی 
گفت: حدود ۷۰ درصد کل ســهم بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است و این بدان 
معناســت که هر تغییر و تحولی در قیمت بیت 
کوین روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر 
مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که ۲۰۲۰ 
برای ارزهای دیجیتالی فراموش نشــدنی و پر از 
دســتاوردهای بزرگ بود.  برخی از معامله گران 
معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ 

هزار دالری را نیز در طوالنی مدت دارد.   بیتکوین 
۱۲ سال پیش توســط گروه گمنامی از معامله 
گران بر بســتر بالک چین ایجاد شــد و از سال 
۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.البته صعود 
قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت 
کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی 
دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم با ۰.۷۲ 
درصد افزایش به ۷۳۷.۸۶ دالر، بیت کوین کش با 
۱.۳۹ درصد صعود به ۳۴۶.۳۲ دالر، الیت کوین 
با ۲.۶۱ درصد جهش به ۱۲۷.۵۲ دالر،  مونرو با 
۵.۷۷ درصد صعود به ۱۶۷.۰۲ دالر، دش با ۲.۳۸ 
درصد پیشروی به ۱۰۱.۱۹ دالر، زدکش با ۴.۹۱ 
درصد افزایش به ۶۶.۰۵ دالر و میکر با ۱.۹ درصد 

صعود به ۵۸۱.۲۷ دالر رسید.

زمزمه های انتشار اوراق ســلف مسکن در بورس کاال 
قوت گرفته و طبق آنچه تاکنون اعالم شده، سازوکار 
این طرح به این صورت اســت که هر فرد می تواند به 
میزان سرمایه ای که دارد از یک متر تا یک واحد کامل 
از طریق اوراق ســلف خانه پیش خرید کند و اگر در 
زمان سررسید اوراق به اندازه متراژ یک واحد اوراق در 
اختیار داشته باشد، می تواند آن واحد را تحویل بگیرد، 
در غیر این صورت به ارزش روز می تواند اوراق خود را 
بفروشد و نقدی تسویه کند.به گزارش ایسنا، به گفته 
مسئوالن قرار است در بازار سرمایه بستری فراهم شود 
تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش خرید کنند. 
در واقع قرار است این امکان فراهم شود که افراد بتوانند 
حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود 
پیش خرید خانه انجام دهند تــا از این طریق قدرت 

خرید پس انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین مســکن به 
قطعات کوچک تبدیل شــده و امکان فروش آن و نیز 
امکان انجام معامالت ثانویه فراهم می شود.به عبارت 
دیگر، بورس کاال به دنبال آن است که بتواند مسکن 
را به شــکل متری و در قالب اوراق ســلف استاندارد 
مســکن پیش فروش کند و این کار را در بستری که 
تضامین الزم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال 
راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.همچنین اگر در 
سررسید، ســازنده تعهدات خود را ایفا نکرد بتواند از 
سازنده خسارت بگیرد و ضرر احتمالی خریدار جبران 
شود.این طرح در حال حاضر با نظر موافق کمیته فقهی 
سازمان بورس همراه بوده و در مرحله  تدوین مقررات 
قرار دارد.در بازار اوراق سلف موازی مسکن، بازار ثانویه 
وجود دارد؛ یعنی امکان خریــد یا فروش مجدد برای 

افراد محیا اســت. بنابراین اگر افراد 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 اقدام به تسویه نقدی کنند.

برای مثال فردی که سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی در 
اختیار دارد و امکان خرید یک واحد آپارتمان را نداشته 
باشد با استفاده از طرح فروش متری در بورس و تعیین 
قیمتی واحد برای هر آپارتمان توسط انبوه سازان )به 
عنوان مثال هر متر آپارتمان ۱۰ میلیون تومان( این 
امکان فراهم می شود که ۱۰ متر آپارتمان پیش خرید 
کند و ریســک نوســانات قیمت را به این اندازه برای 
خودش پوشــش دهد و در آینده با پس اندازهایی که 
ایجاد می کند می تواند مجددا اوراق ســلف خریداری 

کرده و یک واحد را خریداری کند.

ارزش دالر مقابل تمامی ارزهای مهم افزایش یافت.به گزارش رویترز، در ادامه رویکرد 
تنش زای آمریکا، مقامات وزارت بازرگانی این کشور اعالم کردند تعرفه وارداتی این 
کشور روی برخی از محصوالت اروپایی نظیر قطعات هواپیما افزایش پیدا خواهد کرد. 
اروپا در واکنش به این اقدام اعالم کرده خواهان حل مسالمت آمیز این مساله است. 
پیش از این سازمان تجارت جهانی در ماه سپتامبر به اتحادیه اروپا اجازه داده بود تا 
روی فعالیت برخی از شرکت های آمریکایی در خاک کشورهای خود مالیات بیشتری 
وضع کند که این مساله در آن زمان هم با واکنش واشــنگتن مواجه شد و مقامات 
آمریکایی، همتایان اروپایی خود را به رفتار ناعادالنه در مســایل تجاری و بازرگانی 
متهم کرده بودند. شرایط کنونی مالی آمریکایی باعث شده است تا معامله گران نسبت 
به احیای سریع دالر پس از عملکرد بد آن در سال ۲۰۲۰ چندان خوشبین نباشند. 
تحلیل گران به دلیل آنچه آن را کسری دوقلو عنوان می کنند، معتقدند فشار روی دالر 
کماکان باال خواهد بود. این کسری دوقلو مربوط به کسری بودجه دولت و همچنین 
کسری تراز حساب تجاری است. طبق اعالم سایت رسمی اعالم بدهی آمریکا، میزان 
بدهی های دولت این کشور تا پایان ماه دسامبر ۲۰۲۰ به ۲۷ تریلیون و ۵۵۳  میلیارد 
و ۴۹۶ میلیون دالر رسیده است. کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه دسامبر نیز 
به سه تریلیون و ۲۳۶ میلیارد و ۳۵۲ میلیون دالر رسیده است.در ادامه اختالف نظر 
بین سران دو حزب اصلی آمریکا، میچ مک کتنل- رهبر جمهوری خواهان در مجلس 

ســنا طرحی را ارایه داده که در آن که خواهان افزایش یارانه پرداختی به شهروندان 
آمریکایی از ۶۰۰ دالر فعلی به ۲۰۰۰ دالر است. از آنجایی که انتخابات میان دوره ای 
مجلس سنا تعیین کننده اکثریت دوره بعدی خواهد بود، هر دو حزب در تالش هستند 
تا غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از کرونا را به نام خود ثبت کنند و از این طریق آرای رای 
دهندگان را به سبد نامزدهای حزب خود بریزند. با این حال آنتونی فاوچی- مقام ارشد 
قرارگاه مقابله با کرونا در آمریکا با ابراز نارضایتی از روند کنونی گفته است که با تداوم 
این رویه، آمریکا نخواهد توانست به برنامه قبلی برای توزیع ۲۰ میلیون دوز واکسن تا 
پایان ماه ژانویه دست پیدا کند. با بیش از ۱۹ میلیون مبتال و ۳۳۰ هزار کشته، آمریکا 
اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در جهان است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت 
رسمی با توافق برگزیت موافقت کردند و طبق اعالم سباستین فیشر- سخنگوی دولت 
آلمان- که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با این کار راه برای 
اجرایی شدن توافق از ابتدای سال ۲۰۲۱ میالدی هموار می شود. این معافیت طبق 
اعالم طرف چینی به مدت ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشت و در راستای عمل به تعدات این 
کشور در فاز نخست توافق تجاری با آمریکا انجام می شود. چین در قالب فاز نخست 
توافق تجاری خود با آمریکا متعهد به افزایش واردات خود از این کشور با هدف کاستن 
از مازاد تراز حساب تجاری خود است. سال ۲۰۲۰ برای دالر در شرایطی به پایان می 
رسد که آسیب گسترده کرونا به اقتصاد این کشور و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ 

گسترده پول، دالر را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دالر مقابل ارزهای معتبر جهانی 
در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط شش درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی 
از بدترین سال های دالر در طول یک دهه اخیر به ثبت برسد. بسیاری از کارشناسان 
ارزی معتقدند استقراض سنگین کسب و کارهای آمریکایی و کاهش توان مالی مصرف 
کنندگان این کشور باعث خواهد شد دالر در ماه های نخست سال ۲۰۲۱ نیز کماکان 
تحت فشــار باقی بماند. تاکنون بیش از ۸۴ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۴۴۱ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۸۳۱ هزار و ۵۴۶ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۳۵۵ 
هزار و ۷۸ نفر، برزیل با ۱۹۵ هزار و ۱۵۲ نفر، هند با ۱۴۹ هزار و ۲۰۵ نفر، مکزیک با 
۱۲۵ هزار و ۸۰۷ نفر و ایتالیا با ۷۴ هزار و ۶۲۱ نفر بوده است.شــدت گرفتن سرعت 
شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه 
ویروس کرونا باشیم تا جایی که روز بیست و نهم دسامبر با ثبت از ۱۴ هزار و ۱۱۷ فوتی 
در یک شبانه روز رکورد قبلی را که مربوط به روز هفدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار 
و ۷۰۲ فوتی بود، شکست.  کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال 
گفت: به زبان ساده از نظر معامله گران ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که باید باشد 
و برای همین فکر می کنم روزهای بد دالر ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاست 
گذاری پولی رخ می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی 

دالر است. در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جذابیت دالر برای بسیاری از معامله گران 
کاهش پیدا کرده است.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در 
معامالت امروز با ۰.۱۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۸۹.۸۹۸ واحد 
بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۰ دالر اعالم شد )نرخ های 

فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۳۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۵۴ 

دالر مبادله شد. یورو ۰.۸۸ درصد پایین رفت و با رفتن به کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۸ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۳۶ درصد افزایش به ۱۰۳.۲۴۹  ین 
رسید. در برابر همتای اســترالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۹۷ دالر مبادله شد. 

همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۳۲ یوان چین اعالم شد.

چارچوب پرداخت وام کرونا در مرحله دوم به سمت بنگاه محوری تغییر یافته و 
نحوه پرداخت آن به واحد اقتصادی را دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می کند.

در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار، پرداخت تسهیالت 
حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در دستور کار وزارت کار قرار 
گرفت و بر این اساس، ۱۴ رسته شــغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع 
ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش 
فرمایی بودند، برای استفاده از تســهیالت مذکور به سامانه کارا معرفی شدند 
تا مراحل ثبت نام خود را از این طریق دنبال کنند.در مرحله نخســت پرداخت 
تسهیالت حمایتی کرونا، نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیالت به کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور پرداخت شده و متقاضیان به ۱۹ بانک 
تعیین شده در این حوزه معرفی شدند که مبلغ مذکور در ۱۴ رسته و ۸۵۸ زیر 
رسته تعریف شده است.در مرحله دوم پرداخت تسهیالت کرونا نیز رقمی معادل 

۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شــده که قرار است به چهار بخش حمل و 
نقل، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص یابد.به گفته مدیرکل دفتر 
سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، پرداخت تسهیالت کرونا در مرحله 
دوم به سمت بنگاه محوری تغییر کرده است و در این مرحله صرفنظر از بخش 
حمل و نقل ریلی که قبال هم مشــمول پرداخت تسهیالت شده بود، سه بخش 
گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش در دستور کار قرار گرفته است.در مرحله دوم 
پرداخت تسهیالت کرونا رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده 
و قرار است به بخش حمل و نقل ۳۵۰۰ میلیارد تومان، بخش گردشگری ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان، بخش فرهنگ و هنر ۱۷۰۰ میلیارد تومان و بخش ورزشی ۸۰۰ 
میلیارد تومان اختصاص داده شود.ازوجی افزود: ستاد مقابله با کرونا پرداخت 
تسهیالت حمایتی به شاغلین و کســب و کارهای حوزه ورزشی، گردشگری و 
فرهنگ و هنر را در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشــاغل و کسب وکارهای 

شدیدا آسیب دیده از کرونا به تصویب رسانده است.آنطور که وی گفته چارچوب 
پرداخت وام کرونا مشابه تسهیالت قبلی است ولی اینکه به هر واحد اقتصادی 
چگونه پرداخت شود چارچوبی است که دستگاه اجرایی مربوطه تعیین کرده 
است. به عنوان مثال در حوزه گردشگری چارچوبهایی که برای هتل ها و مراکز 
اقامتی و بوم گردی تعیین شده مبنای پرداخت تسهیالت از سوی بانکها خواهد 
بود.پیش از این معاونت اشــتغال وزارت کار از اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت حمایتی کرونا به بخش گردشــگری، ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بخش 
فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش ورزش در مرحله دوم پرداخت وام 
کرونا و بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا خبر داده بود. پرداخت تسهیالت بخش 
حمل و نقل نیز در این مرحله ادامه دارد و برای این منظور ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.مبلغ تسهیالت حمایتی دولت شامل ۱۲۰ میلیون ریال 
وام برای کسب و کارهای آسیب دیده و ۱۶۰ میلیون ریال برای واحدهایی است 

که باالجبار به دستور دولت یا ســتاد مبارزه با کرونا تعطیل شده اند.تسهیالت 
کرونا با نرخ سود ۱۲ درصد و در اقساط ۲۴ ماهه پرداخت می شود که دوره تنفس 
بازپرداخت اقســاط تا اول خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.وثایق مورد 
نیز برای دریافت تسهیالت نیز سفته و چک است که برای دریافت وام کرونا تا 
سقف ۱۶۰ میلیون ریال نیازی به معرفی ضامن نیست و تنها با ارائه سفته یا چک 
می توان تسهیالت را دریافت کرد. برای دریافت تسهیالت ۱۶ میلیون تومان تا 
۴۸ میلیون تومان ســفته متقاضی یا چک به همراه یک ضامن نیاز است. برای 
تسهیالت ۴۸ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومانی متقاضی باید عالوه بر سفته یا چک، 
دو ضامن معرفی کند. پرداخت تسهیالت ۱۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان هم 
نیازمند ارائه سفته یا چک به همراه سه ضامن است. برای متقاضیانی که بیش 
از ۲۰۰ میلیون تومان درخواست بدهند،  تضامین صادره از سوی صندوق های 

ضمانت یا به تشخیص بانک وثایق متعارف باید ارائه شود.

با چقدر می توان از بورس خانه خرید؟ارزش بازار بیت کوین نیم تریلیون دالر شد

دالر سال ۲۰۲۱ را صعودی آغاز کرد

وام جدید کرونا بنگاه محور شد
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برخی معنی آزادسازی را نمی دانند
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قیمــت ها در بــازار طال 
تابعی از نرخ ارز اســت. 
بنابرایــن اگر هیجانی در 
بازار ارز وجود نداشــته 
باشــد در بــازار طال نیز 
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  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  قاسم صادقی، کارشناس بورس
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 خروج   نقدینگي
 از  بازار  طال

حذف منطقه یک از 
گزارش بازار مسکن

حقیقی ها روز گذشته هزار و 810 میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند

شوک سهامداران به بورس 
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تعطیلی ۱۰ تا ۱4 درصدی 
بنگاه های کوچک و متوسط

گزارش  مرکز آمار از بررسی وضعیت بنگاه ها 
طی دو سال اخیر در برخی استان ها نشان داد

هدررفت تسهیالت دولتی اختصاص یافته به بنگاه ها

در حالی قیمت ها در بازار طال و ســکه دچار 
افزایش قیمت زیادی شد که در شرایط فعلی 
دیگر خریــداری در این بازارهــا وجود ندارد 
و بر خریــد و فروش طال قفل رکود زده شــده 
است. البته سکه همواره جذابیت خود را برای 
خرید و فــروش حفظ می کند امــا طال از این 
مزیت برخــوردار نیســت و در ماههای اخیر 
تعداد اندکی از خریداران در بازار طال به عنوان 
مشتری واقعی حضور داشــته اند و تمایل آنها 
نیز بیشتر به سمت خرید طالی آب شده بوده 
است. قیمت طال پس از آنکه به دالیل داخلی 
و خارجی روند صعودی را طی کرد مدتی است 
که در شرایط ثبات قیمتی به سر می برد اما با 

این شرایط هم ...

در حالی که برخی مدیران معاونت مسکن وزارت راه 
و شهرسازی خواهان حذف مناطق یک و سه تهران 
از آمار بازار مسکن هستند، اما مبانی علم آمار این 
برداشت را غیر علمی می داند.متولیان و سیاست 
گذاران بخش مســکن وزارت راه و شهرسازی در 
ماه های اخیر بر لزوم حذف متوسط قیمت مناطق 
۱ و ۳ یا حتی ۶ تهران از میانگین قیمت مســکن 
تأکید دارند. ادعایی که هم موافق و هم مخالفانی 
در میان کارشناسان اقتصاد مسکن دارد.محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی ۹ مهر ماه امسال در مصاحبه ای اعالم 
کرد: اگر قیمت های درست و صحیح را اعالم کنیم 
در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را 

منتشر کنیم...



اقتصاد2
ایران وجهان

مافیای بازار خودرو را جمع کنید
برخیمعنیآزادسازیرانمیدانند

رئیس شورای رقابت با اعالم اینکه با دستورالعمل 
جدید قیمت گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت 
نگرفته و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط 
سخت تری انجام می شود گفت که این فرمول لزوما 
به معنی افزایش قیمت نبوده و بر خالف قبل که رشد 
پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، 
اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد 
خبری از افزایش قیمت هم نیست. به گزارش ایسنا، 
از اردیبهشت ســال جاری بود که شورای رقابت بار 
دیگر به قیمت گذاری خودرو برگشت و قرار بر این 
شد دستورالعمل قیمت  گذاری را صادر کند. براین 
اساس، طی چند ماه گذشته هر سه ماه یکبار با توجه 
به تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعالم می شد، 
شورای رقابت تغییرات قیمت خودرو را محاسبه و 
جهت اجرا به خودروسازان اعالم می کرد و متقاضیان 
می توانستند طبق شرایط تعریف شده برای خرید 

خودرو از طریق قرعه کشی اقدام کنند.  
با این حال طی روزهای گذشته شورای رقابت از تغییر 
فرمول قیمت گذاری برای ۱۸ مدل خودرو خبر داد. 
این بار پایه قیمت گذاری خودرو متوسط قیمت بازار و 
افزایش تولید بود و تورم بخشی در آن نقشی نداشت؛ 
موضوعی که موجب انتقادات بسیاری بعد از اعالم 
این خبر شده و گفته می شود که این قیمت گذاری 
به نوعی آزادسازی خودرو و به نفع خودروسازان تمام 
شده است.جریان فرمول جدید قیمت گذاری خودرو 
و حواشی آن موضوعی است که در گفت وگوی ایسنا 
با رضا شیوا - رئیس شورای رقابت مورد - بررسی قرار 
گرفت. شیوا با بیان این که ما در اردیبهشت امسال 
فرمول جدیدی ارائه نکردیم، بلکــه همان فرمول 
گذشته سقف قیمتی بود که به روز شد، گفت: به تبع 
آن تغییراتی که در سبد تورمی بانک مرکزی الزم بود 
ایجاد و تورم را محاسبه و قیمت جدید استخراج  شد، 
براین اســاس در حال حاضر همچنان بر پایه همان 
فرمول قبلی قیمت خودروهای پر مصرف و با تیراژ باال 
محاسبه و اجرایی می شود و تا زمانی که بازار خودرو از 
انحصار خارج نشده و رقابتی نشود فرمول قبلی برای 

خودروهای مورد نظر پابرجا خواهد بود.

بیانیهادارهکلروابطعمومی
بانکمسکنبهمناسبتسالگرد

شهادتسردارسلیمانی
اداره کل روابط عمومی بانک مســکن طی بیانیه 
ای ضمن فرارســیدن ایام فاطمیه و اولین سالگرد 
آسمانی شدن سردار دل ها، بر ادامه راه شهدای حرم 
به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، متن 
پیام به شرح زیر است: سالی سخت بر دنیا گذشت و 
در آستانه ایام فاطمیه، داغ جان سوز جنایت استکبار 
به رهبری آمریکا، در ترور ناجوانمردانه سرباز سرافراز 
و محبوب ایران اسالمی، سردار حاج قاسم سلیمانی 
بار دیگر تازه شد. دستگاه ظلم جهانی نه  تنها منطقه 
را از داشتن قهرمانی جان بر کف محروم ساخت بلکه 
با اعمال وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها، 
تیر کینه خود را مســتقیماً به سوی قلب کودکان 

معصوم و تمامی آحاد ملت ایران نشانه رفت.

معاونمدیرعاملبانکتوسعه
تعــاوناز۶طــرحاقتصادی

کرمانبازدیدکرد
معاون مدیرعامل بانک توســعه تعــاون از ۶ طرح 
اقتصادی کرمان بازدید کردســعید معادی معاون 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان ها وبازار 
یابی از ۶ طرح اقتصادی شهرســتان کرمان بازدید 
بعمل آورد. معادی که به منظور ارزیابی عملکرد استان 
کرمان به این استان سفر کرده بود در جهت توسعه 
بازار، بررســی میزان اثربخشی تسهیالت اعتباری 
پرداختی، تعهدات و خدمات بانکی تخصیص داده 
شده و همچنین رضایت سنجی مشتریان و امکان 
تعامل بیشتر و بهتر برای تقویت همکاری به اتفاق 
گروهی از مدیران ســتادی بانک  متشکل از احمد 
محمدی مدیر امور استان ها و شعب، علی یکتا مدیر 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات، محمد اسماعیل 
امیری رئیــس اداره کل بازاریابی و مدیر و معاونین 
اداره شعب استان کرمان از ۶ طرح اقتصادی فعال 
شهرستان کرمان بازدید بعمل آوردند. گفتنی است 
طرح های بازدید شــده در این سفر شامل: شرکت 
تعاونی پروفیل فوالدی کارمانیا با موضوع فعالیت 
تولید لوله و پروفیل با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 
۶۱۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشــتغال بالغ بر ۶۵ نفر 
به صورت مستقیم که به طور متوسط از تسهیالت 
این بانک به مبلغ ۴۲،۷۰۰ میلیــون ریال و اعتبار 

اسنادی ۲۳۳،۰۰۰ میلیون ریال استفاده نموده اند.

خبر

در حالی کــه برخی مدیران 
معاونت مســکن وزارت راه و 
شهرســازی خواهان حذف 
مناطق یک و سه تهران از آمار 
بازار مسکن هستند، اما مبانی 

علم آمار این برداشت را غیر علمی می داند.
متولیان و سیاست گذاران بخش مســکن وزارت راه و 
شهرسازی در ماه های اخیر بر لزوم حذف متوسط قیمت 
مناطق ۱ و ۳ یا حتی ۶ تهران از میانگین قیمت مسکن 
تأکید دارند. ادعایی که هم موافق و هم مخالفانی در میان 

کارشناسان اقتصاد مسکن دارد.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی ۹ مهر ماه امسال در مصاحبه ای اعالم کرد: 
اگر قیمت های درســت و صحیح را اعالم کنیم در بازار 
مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم 
طبیعی است که گمراه کننده خواهد بود، به عنوان نمونه 
در شهر تهران متوســط قیمت مسکن را بیست و چند 
میلیون تومان اعالم می کنند، اما از نظر علمی وقتی از یک 
جامعه ای می خواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی 

را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.
وی ادعا کرد: اگر در تهران عدد منطقه ۱ را از متوســط 
قیمت مســکن خارج کنیم، متوســط قیمت مسکن 

پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.
۲۰ روز پس از این ادعای معاون وزیر راه و شهرســازی، 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز در ۲۹ مهر ماه 
در برنامه تلویزیونی پایش همین موضوع را تکرار و اظهار 
کرد: اگر قیمت معامالت مسکن در مناطق ۱ و ۳ را در 
نظر نگیریم، میانگین هر متر مربع در تهران به زیر ۱۵ 
میلیون تومان می رسد. باید آمارهای واقعی و بر اساس 
واقعیت را به مردم ارائه داد و میانگین قیمت های خرید 
و فروش شــده واقعی را به آن ها اعالم کنیم. برای مثال 
قیمت ملک در منطقه ۱ میانگین تهــران را ۳.۵ برابر 
می کند. مدیرکل اقتصاد مسکن: وقتی مناطق ۱، ۳ و ۶ را 
حذف کردیم، دیدیم متوسط قیمت مسکن ۱۰ میلیون 
تومان کاهش داشت. پروانه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه 

ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ۲۲ آذر 
ماه در برنامه زنده شبکه خبر در خصوص حذف متوسط 
قیمت مسکن در مناطق ۱، ۳ و ۶ تهران از متوسط کل 
قیمت مسکن در پایتخت گفت: وقتی این کار را کردیم 
دیدیم که ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت متوســط 
مسکن پایتخت رخ می دهد. چرا که قیمت های منطقه 
یک باالترین قیمت را دارند و وقتی با مناطق ۱۷ و ۱۸ 
مقایسه شوند این مناطق هم خود را با قیمت منطقه یک 
قیاس کرده و اثر روانی بر افزایش متوسط قیمت مسکن 

در سایر مناطق خواهد داشت.

دفتر اقتصاد مسکن: متوسط قیمت مسکن 
تهران با حذف ۴ منطقه، حدود ۲۰ میلیون تومان

بر اساس گزارش بازار مسکن آبان ۹۹ منتشره از سوی 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
متوســط قیمت مســکن در تهران در ماه مذکور، ۲۷ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که بدون احتساب مناطق 
۱، ۲، ۳ و ۶، متوسط قیمت مسکن حدود ۲۰ میلیون 

تومان )۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان( است.
به عبارت دیگر در ماه مذکــور از مجموع ۴ هزار و ۴۶۶ 
معامله مســکن، اگر ۸۵۵ فقره معامله مسکن )معادل 
۱۹.۱ درصد( حذف شود متوسط قیمت مسکن پایتخت 

به سختی به زیر ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.

این در حالی است که مسئوالن این معاونت مدعی بودند 
با حذف یک منطقه، متوسط قیمت مسکن به ۱۵ میلیون 

تومان می رسد!

تعداد معامالت مسکن منطقه یک تهران از 
نیمی از مناطق پایتخت بیشتر است

این اظهارات در حالی اســت که در ۴ ماه شهریور، مهر، 
آبان و آذر امسال معامالت مسکن در منطقه ۱ تهران، 
به دلیل نسبتاً باال بودن تعداد آن، از اثرگذارترین مناطق 
تهران است. در شــهریور از ۸ هزار و ۴۶۳ فقره معامله، 
۳۸۹ فقره معامله، معادل ۴.۶ درصد معامالت، در مهر 
ماه از ۸ هزار و ۶۵۶ فقره مجموع معامالت مسکن، ۴۸۳ 
فقره معادل ۵.۵ درصد معامالت، در آبان ماه از مجموع ۴ 
هزار و ۴۶۶ معامله مسکن، ۲۰۰ فقره معادل ۴.۴ درصد 
و در آذر ماه از مجموع ۲ هزار و ۵۵۵ معامله مسکن، ۱۶۲ 
فقره معادل ۶.۳ درصد معادالت مسکن به منطقه یک 
اختصاص داشته اند. این در حالی است که تعداد معامالت 
مسکن شهریور ماه، ۱۳ منطقه، مهر ماه، ۱۵ منطقه، آبان 
ماه، ۱۲ منطقه و آذر ماه، ۱۷ منطقه تهران کمتر از تعداد 

معامالت منطقه ۱ هستند.
بر اساس علم آمار، می توان تعداد نمونه های آماری که 
به دلیل پایین بودن اثرگذاری آنها در میانگین گیری، 
تأثیری در متوسط کل جامعه آماری ندارند را حذف کرد.

به عنوان مثال در آذر ماه امســال، ۳ منطقه در تهران 
کمتر از ۴۰ فقره معامله مســکن داشــته اند که برای 
حذف از جامعه آماری نســبت به آمار معامالت منطقه 

۱، در اولویتند!

محاسبات وزیر راه اشتباه از آب درآمد
از سوی دیگر محاسبات نشــان می دهد با حذف مناطق 
۱ و ۳ در آمار بازار مسکن شــهریور ماه، در حالی که وزیر 
راه و شهرسازی می گوید متوسط قیمت مسکن به زیر ۱۵ 
میلیون تومان می رسد، متوسط قیمت مسکن در ماه مذکور 
که بر اســاس آمار بانک مرکزی، ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان است، به ۲۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان کاهش می یابد!

سامانه سابا چه می گوید؟ از معامله مسکن 
۱۵۰ میلیون تومانی تا ۵۷ میلیارد تومانی!

بر اساس آنچه سامانه اطالعات بازار مسکن وزارت راه و 
شهرسازی )سابا( از معامالت مسکن آذر ماه در منطقه 
یک تهران ثبت شــده، واحدهایی با قیمت باورنکردنی 
۱۵۰ میلیون تومانی تا قیمت ۵۷ میلیارد تومانی در ماه 
گذشته معامله شده اند. آپارتمان مسکونی ۹ سال ساخت 
اول آذر امسال با مساحت ۶۴.۲۵ متر مربع و به قیمت هر 
متر ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۶۳۰ تومان و مجموعاً ۱۵۰ 
میلیون تومان به فروش رفته است. همچنین در همان 
روز )۱ آذرماه( در منطقه یک تهران، آپارتمان ۷۵ متری 
۲ سال ســاخت به ارزش متری ۶ میلیون و ۶۶۶ هزار و 

مجموعاً ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شده است.
۲ آذر ماه امســال نیز در منطقه یک، قــرارداد فروش 
آپارتمان مسکونی یک سال ساخت و ۱۰۸.۳ متری به 
ارزش ۸۲۱ میلیون تومان )متری ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار 

تومان( به ثبت رسیده است.
۳ آذر نیز آپارتمان مسکونی ۶ سال ساخت و ۵۸.۵ متری 
به ارزش ۷۴۲ میلیون و ۹۵۰ هــزار تومان )متری ۱۲ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان( واگذار شده بود.
گران ترین معامله مســکن آذر ماه امسال، فروش یک 
دستگاه آپارتمان نوساز ۴۱۸.۵ متری در خیابان فرشته 
)منطقه یک( به ارزش ۵۷.۵ میلیارد تومان )متری ۱۳۷ 

میلیون و ۳۹۵ هزار تومان( بوده است.

وزیرراه:متوسطقیمتمسکنتهرانبدونمناطق۱و۳زیر۱۵میلیونتوماناست

حذف منطقه یک از گزارش بازار مسکن

روحانی:
موجسومراســریعترازآنچه
پیشبینیمیشد،مهارکردیم

رییس  جمهــوری تاکیــد کرد: بــا فعالیت 
همــه ارگان ها که بــه صحنه آمدنــد، موج 
سوم را ســریعتر از آنچه دیگران پیش بینی 
می کردنــد، مهــار کردیــم و به جــز چهار 
 شهرســتان، اغلــب شهرســتان ها، زرد و 

نارنجی هستند.
روحانی اظهار کرد: به جز چهار شهرســتان، 
اغلب شهرســتان ها، زرد و نارنجی هستند و 

با شرایط مساعد و مناسبی مواجه هستی.
روحانی افزود: هم وزیر بهداشت و هم معاونین 
و هم سخنگوی وزارت بهداشت در هفته اخیر 
بارها تذکر دادند که اگر همه مردم همچنان 
مراقبت نکنند، احتمــال دارد با موج دیگری 
در بهمن یا اســفند درگیر شویم. باید به این 
نکته توجه کنیم که هزینه در اواخر بهمن و در 
اسفند از لحاظ اقتصادی بسیار سنگین است 
چرا که تمام کسب و کار عده ای اواخر بهمن و 
اسفند است بنابراین باید تالش کنیم بهمن و 

اسفند شرایط مناسب تری باشد.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش 
با اشــاره به نگرانی مــردم از ویروس جهش 
یافته انگلیسی گفت: ویروس جدید، ویروسی 
جهش یافته است که نام آن را می توان ویروس 
انگلیســی یا هر نام دیگری گذاشــت. اگر ما 
مراعات نکنیم، دروازه هــا را محکم نگیریم و 
این ویروس جدید وارد کشور شود با مشکل 
بسیار بزرگی مواجه می شویم و کنترل کردن 
مجدد این ویروس بسیار سخت است بنابراین 

باید خیلی مراقبت کنیم.  

پروندهمسکنمهر،امسالبسته
میشود

وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه پرونده 
مســکن مهر طبق تعهــد تا پایان امســال 
بســته می شــود، گفــت: بهتریــن رکورد 
ســازمان مجری ســاختمان های دولتی در 
 احداث بیمارســتان ها را علیزاده به نام خود 

ثبت کرد.
به گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمد 
اسالمی  در جلسه شورای معاونان وزارت راه 
و شهرســازی که به تکریم و معارفه معاونان 
وزیر راه و شهرســازی در حوزه سازمان ملی 
زمین و مسکن و سازمان مجری ساختمان ها 
و تأسیســات عمومــی و دولتــی اختصاص 
داشــت، ضمن تســلیت ســالگرد شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: در یک دوره ای 
مســئولیت را در وزارت راه و شهرســازی 
 پذیرفتیم که هر روز شــرایط سخت تری بر 

کشور حاکم شد.
وی افزود: شرایطی که پیشبرد اهداف کالن و 
سیاست های تدوین شده، نیازمند رها شدن از 
روش های سنتی و رایج بوده و هست تا بتوانیم 
به تعهدات خود عمل کنیم و قول و فعل مان 
یکی باشــد. این از جمله راهبردهایی است 
که در تمامی ارکان وزارت راه و شهرســازی، 

جاری است.

اخبار
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استاندار البرز گفت: شهرستان کرج هم اکنون در 
وضعیت نارنجی شــیوع ویروس کرونا قرار دارد و 
سایر شهرستان ها در وضعیت زرد هستند؛ عزیزاله 
شهبازی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که به ریاست رییس جمهور و با حضور استانداران 
سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با 
بیان اینکه همچنان محدودیت ها ادامه دارد تا بتوانیم 
این روند را به خوبی طی کنیم افزود: بر اساس گزارش 
سخنگوی ستاد ملی، کشــور در راستای مدیریت 
بیماری کرونا موفق عمل کرده و مسووالن در بخش 
های مختلف نسبت به اعمال مصوبات و پیگیری 
و نظارت به شکل جدی در میدان هستند؛ وی در 
ادامه با اشاره به همراهی بسیج و سپاه برای مقابله با 
ویروس کرونا اظهار داشت: همراهی کم نظیر بسیج 

در جهت اجرای طرح شهید سلیمانی و حضور فعال 
کادر بهداشت و درمان در راستای مدیریت هوشمند 
محدودیت های مصوب ستاد ملی قابل تقدیر است.

شهبازی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در این 
اســتان در راستای مقابله با شــیوع ویروس کرونا 
گفت: این استان  طی سه جلسه متوالی در گزارش 
سخنگوی ستاد ملی به عنوان استانی موفق در جهت 
پیشگیری از شیوع کرونا یاد می شود؛ وی ادامه داد:  
همکاری بی شائبه و همراهی مردم و بویژه کسبه،  
اقدامات منسجم اعضای ستاد و اقدامات کم نظیر 
بسیج و سپاه پاسداران با پشتیبانی های نماینده ولی 
فقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی ،دستگاه قضا و ائمه جمعه و جماعات سراسر 

استان منجر به کنترل بیماری کرونا در البرز شد.
استاندار البرز  با بیان اینکه تعامل خوبی با دستگاه 
های موثر در جهت کاهش روند شــیوع کرونا در 
استان وجود دارد خاطر نشان کرد: این همراهی ها 
سبب شد که با وجود شرایط موجود که البرز معبر ۱۴ 
استان کشور است و تبادالت جمعیتی گسترده ای به 
صورت روزانه با پایتخت دارد، برای مقابله با کرونا به 

موفقیت دست یابیم.

رییس اتاق اصناف البرز اعالم کــرد که ۲۴هزارو ۳۰۰ 
واحد صنفی متخلف این استان در اجرای طرح نظارتی 
قرارگاه شــهید ســلگی اخطار دریافت کردند؛ بهروز 
حصاری اظهار داشــت که  از ابتدای طــرح برخورد با 
واحدهای صنفی متخلف که به صورت ویژه از ۲۰ آبان 
ماه سال جاری در اســتان البرز اجرا شده بیش از ۱۳۶ 
هزار و ۷۰۰ واحد صنفی مورد بازرســی قرار گرفتند؛ 

وی یادآورشــد که طی این مدت  ۲۴هزار و ۵۰۶ واحد 
صنفی متخلــف اخطار شــفاهی و  ۱۳۴ واحد اخطار 
کتبی دریافت کردند. حصاری بیان داشت: همچنین 
در این مدت ۴۱ واحد صنفی متخلف پلمب و پرونده 
۲۰۲ واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی استان 
البرز ارجاع شد؛ رییس اتاق اصناف البرز یادآورشد : تیم 
های معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف با همکاری 
بازرسان قرارگاه شهید نبی سلگی از واحدهای صنفی 
استان البرز بازدید به عمل آورده  و  واحد صنفی از مصوبه 
شورای ملی مقابله با کرونا تخطی کردند، برخورد شده 

است. حصاری گفت: واحدهای صنفی ضروری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی فقط مجاز به فعالیت هستند که 
این واحدها نیز باید قبل از  ســاعت ۲۱ )شروع ساعت 
منع تردد( نســبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام 
کنند؛ در اســتان البرز بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی 
تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت می کنند؛ ازابتدای 
شیوع ویروس کرونا تاکنون نزدیک به ۲۹ هزار البرزی 
در بیمارستان ها بستری شده اند که حدود ۲ هزارو ۷۰۰ 
نفر آنان جان باختند و حدود ۲۶ هزار نفر بهبود یافته اند؛ 

استان البرز در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد.

رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی البرز اعالم 
کرد که ۶ هزارو ۳۳ وســیله نقلیــه دودزا طی 
یک ماه گذشــته تاکنون دراین اســتان اعمال 
قانون شده اند؛ ســرهنگ غالمعلی شرق اظهار 
داشــت:  اجرای طرح برخورد قانونی با وسایل 
نقلیه آالینده و دودزا در استان البرز تشدید شده 
و با توجه به پایداری هوا و افزایش آالیندگی در 
این استان ، رانندگان برای نقص فنی خودروی 
خود اقدام کنند؛ وی اضافه کرد:  اکنون با فعال 
شدن دوربین های پالک خوان ، خودروهای فاقد 

معاینه فنی  به صورت برخط جریمه می شوند.
شرق گفت: این مهم می تواند در کنترل  آلودگی 
هوا تاثیر گذار باشــد ضمن آنکــه خودروهای 
آالینده بــه پارکینگ ها انتقال مــی یابد؛ وی 
خاطرنشــان کرد: طرح برخورد با خودروهای 
آالینده و فاقد معاینه فنی در همه فصول سال 
ادامه دارد  اما در ۶ ماه دوم سال به دلیل آلودگی 
بیشــتر در کالنشــهر ها، این طرح ها با شدت 

بیشتری انجام می شود.
شــرق افزود: خودروهایی که عمر تولید آن ها 
کمتر از چهارسال باشــد نیازی به معاینه فنی 

ندارند اما باالی چهارســال  بایــد برگه معاینه 
فنی دریافــت کنند، وی بیان داشــت: با توجه 
به وضعیت هوای اســتان البرز انتظار می رود 
شــهروندان ضمن افزایش اســتفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی نســبت به انجــام معاینه 
فنی خودروهای خود و رفــع نواقص فنی آنها 

اقدام کنند.
 شرق افزود: اکنون ۱۱ مرکز معاینه فنی خودرو 
در استان البرز فعال اســت که از این تعداد یک 
مرکز در شهرســتان ســاوجبالغ، سه مرکز در 
نظرآباد و بقیه در کرج قــرار دارند که مردم می 
توانند برای معاینه فنی خودروهای خود به این 
مراکز مراجعه کنند، هوای استان البرز  امروز در 

وضعیت اضطرار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه هزینه 
گاز مشترکان کمتر از ۲۰۰ متر مکعب در ماه رایگان 
اســت، اعالم کرد که حدود ۷۰ درصد مشترکان گاز 
اســتان پرمصرف هستند؛ حســین تقی نژاد اظهار 
داشت: انتظار می رود تمام مشــترکان البرزی برای 
پیشگیری از قطعی گاز در فصل زمستان و اوایل بهار 
سال آینده ضمن مصرف بهینه با شرکت گاز همکاری 

بیشتری کنند.
وی ادامه داد: اگر هر مشــترک ۲ درجه دمای منزل 
یامکان  تجاری را کاهش دهد،  زمستان را با کمترین 
مشکل قطعی گاز پشت سر خواهیم گذاشت؛ مدیر 
عامل شرکت گاز استان البرز گفت: با توجه به مصوبه 
هیات وزیران اگر هر مشتری در ماه های دی، بهمن و 
اسفند و ۱۵ روز اول فروردین ماه ۲۰۰ متر مکعب و 
کمتر از آن مصرف گاز داشته باشد گاز بهای  او رایگان 
خواهد بود ضمن آنکه مالیات و عوارض گازرسانی این 

مشترکان نیز بخشوده خواهد شد.
تقی نژاد با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد مشــترکان 
البرز در دهک های یک ، ۲ و سه هستند؛ یعنی میزان 
مصرف گاز آنها کمتر از ۲۰۰ متر مکعب است گفت: 
این تعداد شامل بخشــودگی هزینه گازبها هستند؛ 
وی اظهارداشت: دهک چهارم نیز اگر میزان مصرف 
گاز را کاهش دهند تا ۲۰۰متر مکعب مصرف قبوض 

آنان نیز رایگان می شود. مدیرعامل شرکت گاز البرز 
از مشترکانی که در دهک چهارم قرار دارند خواست، 
در مصرف گاز صرفه جویی کنند؛ تقی نژاد گفت: اگر 
زمستان امسال مشترکان نسبت به سال های ۹۶ و ۹۷  
به میزان ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند 
۱۵ درصد تخفیف به آنها تعلق می گیرد و در صورتی 
که نسبت به زمان های مورد اشــاره  اضافه مصرف 

داشته باشند ۱۵ درصد جریمه می شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت : هفته گذشته 
میزان مصرف گاز در این استان نسبت به هفته های 
ماقبل ۱۰ درصد افزایش یافت که البته مردم در هفته 
جاری همکاری خوبی با شرکت گاز داشتند و مصرف را 
کاهش دادند؛ وی اظهار داشت: از وزارت نیرو انتظار می 
رود با تجهیز نیروگاه ها به سیستم مصرف گاز مایع در 
مصرف سوخت گاز شهری صرفه جویی کند تا شاهد 

قطعی مشکل گاز مشترکان نباشیم.

استاندارالبرز:

کرج در وضعیت نارنجی شیوع ویروس کرونا قرار دارد

رییساتاقاصناف:

۲۴ هزار واحد صنفی متخلف البرز اخطار دریافت کردند

رییسپلیسراهور:

۶ هزار وسیله نقلیه دودزا در البرز اعمال قانون شدند

مدیرعاملشرکتگاز:

 حدود ۷۰ درصد البرزی ها پرمصرف هستند 

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید
روز شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۹۸ دالر و ۵۰ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۴۹ تومان است.

تمدید آگهـی   مناقصه عمومی به شمـاره 99-۵۲
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید  ونصب تجهیزات مبلمان )نیمکت ، سطل زباله ،گلدان، 

میزبتنی غذا خوری وآبخوری( مورد نیاز پروژه تپه مراد آب مناقصه عمومی  به اشخاص  حقوقی  واگذار نماید.

مبلغ اولیه  ریالموضوع تمدید مناقصهردیف

۱
خرید  ونصب تجهیزات مبلمان )نیمکت،سطل زباله ، گلدان ، میز بتنی 

۱3/99۵/۰۰۰/۰۰۰غذا خوری و آبخوری( مورد نیاز  پروژه تپه مراد آب
باتوجه به اتمام مدت مناقصه فوق در مورخه ۱۳/ ۹۹/۱۰ ؛ مهلت فروش و تحویل اسناد مناقصه تا مورخه۲۴/ ۹۹/۱۰ تمدید میگردد.

امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج     

بانک ها
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فرصت سوزی ظرفیت بنگاه های تولیدی
میثم خسروی، کارشناس اقتصادی

نقش غیرقابل انگار بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال زایی، کاهش تورم، رشد اقتصادی و... بر کسی پوشیده نیست. اما چرا با وجود آگاهی از این همه مزیت توجه چندانی به حل مشکالت و رفع و موانع تولید در در این کسب و 
کارها وجود ندارد. مشکالت بنگاههای اقتصادی با بروز بحران کرونا شدت یافت و بسته های حمایتی دولت نیز نتوانست خسارات ناشی از این بحران را برطرف کند. این در حالی است که این مشاغل تا پیش از بروز این بحران نیز درگیر 
مشکالت بسیاری بودند و سهم ناچیزی از تسهیالت حمایتی داشته اند.  در حال حاضر به دلیل نوسانات ارزی اکثر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با کمبود سرمایه در گردش و نبود مواد اولیه روبه رو هستند که این مشکالت 
باید با تخصیص تسهیالت بانکی برطرف شود. این در حالی است که مشکالت دیگری نیز در این صنایع وجود دارد که درآمدزایی را تحت تاثیر قرار داده است. در چند سال اخیر، به دلیل اعمال تحریم های بین المللی، صادرات بسیاری 
از کاالها محدود شده و بخش قابل توجهی از ظرفیت بنگاه های تولیدی به دلیل نداشتن بازار بالاستفاده مانده است. از طرفی دیگر متاسفانه در کشور کسب و کارها به خوبی شناسایی نشده اند. اینکه اعالم می شود فقط اقساط وام 
های قرض الحسنه امهال شود یکی از دالیلش این است که دولت اطالعات کافی برای تسهیالت اعطایی به مشاغل بدون درآمد ثابت ندارد. اما باالخره بخشی از کسب و کارها با پروانه کسب یا شناسه اقتصادی تسهیالت گرفته اند می 
توان تسهیالت این بنگاهها را امهال کرد و اندکی به اینها کمک کرد. بنابراین پیشنهاد می شود که اقساط  تسهیالتی که با شناسه اقتصادی دریافت شده است امهال شود. این شیوه حمایت به نظر منطقی تر است تا اینکه بگوییم کل 

وام های قرض الحسنه امهال شود. نکته من این است اقدامات حمایتی در دستور کار دولت، اقدامات خوبی است اما چندان ربطی به مساله شیوع کرونا دارد.

در حالی بنگاههای کوچک 
و متوســط درگیر بحران و 
مشکالت پیچیده ای شده 
اند که قفل اقتصاد با فعالیت 
آنها باز خواهد شد. مرکز آمار 
ایران چهل وششــمین دوره آمارگیری از کارگاه های 
صنعتی ۱٠ نفر کارکن و بیش تر را که در سال ۱۳۹۸ 
به اتمام رسیده را منتشــر کرد. براساس این گزارش، 
در ســال ۱۳۹۶ تعداد ۳٠ هزار و ۳۳۲ بنگاه کوچک و 
متوسط در کشور فعال بوده اند که با تعطیلی هزار و ۱۶۲ 
بنگاه )حدود ۸/۳ درصد( در سال ۱۳۹۷ این تعداد به 

۲۹ هزار و ۱۷٠ واحد رسیده است. قابل ذکر است در 
بین ۳۱ استان کشور، اســتان های خراسان جنوبی با 
۵/۱۴ درصد، قزوین با ۷/۱۱ درصد، خراسان شمالی با 
۱۱ درصد، سمنان با ۱٠ درصد و استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد نیز هر 
کدام با ۳/۹ درصد، بیشترین تعطیلی بنگاه های صنعتی 
را داشته اند. استان های اردبیل، چهارمحال وبختیاری، 
قم و لرستان نیز بیشترین رشد تعداد بنگاه های جدید 

را داشته اند.
متاســفانه کماکان بخش تولید بنگاه های متوسط و 
کوچک در رکود قرار دارند. ایــن رکود در دولت دهم 
شروع شــد و بعد از برجام با اینکه از سوی مسووالن 
اقتصادی دولت که اعالم می کردند رشد در مرحله دوم 
و سوم به بنگاه های کوچک خواهد رسید اما با این حال 

هنوز عمال چشم انداز رونقی در این بخش دیده نمی شود 
به همین دلیل این رکود شکل مزمن به خود گرفته است 

و خروج از آن را تا حدی مشکل کرده است.
کارشناســان اقتصادی در این رابطه بر این باورند که 
علی رغم وجــود مزایای مختلفی که بر توســعه این 
صنایع مترتب است، هرچند می توانستیم به سهولت 
از سیاستهای حمایتی کشــورهای مختلف، بمنظور 
رشد بنگاههای کوچک و متوســط الگوگیری کنیم، 
ولی فارغ از شعارزدگی های مرســوم، آنچه که امروز 
در مورد این صنایع در ایران دیده می شــود حاکی از 
آن است که ضعف در حمایت ها موجب شده که این 
بخش از اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی الزم دست 
پیدا نکند و بروکراسی کند و مبهم اداری حتی بخشی 
از فعاالن این حوزه را دلزده و خسته ساخته تا حدی که 

تولید کنندگان کوچک ناچار به خروج از کسب و کار 
خود شده اند. در همین باره یک کارشناس اقتصادی با 
اشاره به این که بنگاه های کوچک و فرایند کارآفرینی 
در فعالیت اقتصادی نقشــی پیچیده و مؤثر دارد، می 
گوید: فراهم کردن سرمایه تولیدی بنگاه های کوچک 
و متوسط، عالوه بر افزایش تولید و کاهش هزینه ها، در 
اشتغال زایـی نیز نقشی اساسی دارد. روحانی می افزاید: 
در این زمینه، دولت، بانک ها و شــرکت های سرمایه 
گذاری می توانند نقشی مهم و حیاتی داشته باشند. به 
گفته وی، بنگاه های کوچک که می تواند مزیت های 
اقتصادی زیادی داشته باشد، اگر نادیده گرفته شود، 
پیامدهای جبران ناپذیری را تحمیل می کند در حالی 
که با توسعه این بنگاه ها، سهم بسیاری از اشتغال زایی 

ایجاد خواهد شد.

گزارش  مركز آمار از بررسی وضعیت بنگاه ها  طی دو سال اخیر در برخی استان ها نشان داد

تعطیلی ۱۰ تا ۱۴ درصدی  بنگاه های کوچک و متوسط 
هدررفت تسهیالت دولتی برای حمایت از بنگاه ها 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایــی تهران اعالم کرد 
که تاالرهای پذیرایی در آســتانه بازگشــایی با یک 
سوم ظرفیت هستند.خسرو ابراهیمی نیا اظهار کرد: 
تاکنون پروتکل های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت 
برای بازگشــایی تاالرهای پذیرایی طراحی شده و 
برخی چارچوب ها هم از سوی اتحادیه پیشنهاد شده 
که ظاهراً مورد تایید ستاد ملی کرونا قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر مکاتبات با استانداری تهران 
و مراجع ذیصالح در حال انجام است تا شرایطی برقرار 
شود و تاالرها در چارچوب مقرراتی که ابالغ می شود 
و با یک سوم ظرفیت مجاز سالن ها بازگشایی شوند.  
رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایی تهــران در ادامه 
تصریح کرد: هنوز مجوز بازگشایی تاالرها به صورت 

رسمی از سوی وزارت بهداشــت ابالغ نشده، اما روز 
چهارشنبه هفته گذشته موافقت ضمنی فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا را دریافت کردیم. بنابراین هر زمان که 
بازگشایی تاالرها به صورت مکتوب ابالغ شود رسما 
اعالم خواهیم کرد. ابراهیمی نیا پایان خاطرنشان کرد 
که این بازگشایی بعد از نزدیک به یک سال تعطیلی 
تاالرها و ورشکستگی کامل آنها اتفاق خواهد افتاد.

این مقام صنفی پیش تر از از ورشکستگی کامل این 
صنف خبر داده و گفته بود که تسهیالت کرونایی هم 
نتوانسته به اعضای این صنف کمک کند. او همچنین 
گفته بود که بر اساس برآوردها حدود ۱٠٠ هزار نفر به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی تعطیلی تاالرها 

بیکار شده اند.

در حالــی قیمــت ها در 
بازار طــال و ســکه دچار 
افزایش قیمت زیادی شد 
که در شرایط فعلی دیگر 
خریداری در ایــن بازارها 
وجود ندارد و بر خرید و فروش طال قفل رکود زده 
شده است. البته سکه همواره جذابیت خود را برای 
خرید و فروش حفظ می کند اما طال از این مزیت 
برخوردار نیســت و در ماههای اخیر تعداد اندکی 
از خریداران در بازار طال به عنوان مشتری واقعی 
حضور داشته اند و تمایل آنها نیز بیشتر به سمت 
خرید طالی آب شــده بوده است. قیمت طال پس 
از آنکه به دالیل داخلی و خارجی روند صعودی را 
طی کرد مدتی است که در شرایط ثبات قیمتی به 
سر می برد اما با این شرایط هم دیگر کمتر کسی 
برای خرید طال پیشگام می شــود. جذابیت بازار 
طال برای ســرمایه گذاری تنها مربوط به ســکه 
 اســت و طالی آب شــده در رتبه دوم خرید قرار 

می گیرد.
به هر ترتیب بازار طــال در کورد محض قرار دارد و 
معامالتی که در آن انجام می شود چشمگیر نیست. 

حتی مناسبت های روزهای اخیر مانند شب یلدا، 
سال نو میالدی، ســال نو چینی و... هم تاثیری در 
رشد معامالت و خریدها نداشــته است. حال باید 
منتظر ماند و دید آیا نوروز می تواند تکانی هر چند 
اندک به بازار طال بدهد و کمی از این رکود بکاهد یا 
خیر. هرچند  بازار سکه و طال در کما به سر می برد 
و خریداری در آن وجود نــدارد و با توجه به ثبات 
نسبی قیمت ها و عدم جذابیت و همچنین قیمت 
بسیار باال، مردم رغبتی برای ســرمایه گذاری در 

بازار طال و سکه ندارند. از سویی چشم انداز کوتاه 
مدت بازار نیز حاکی از آن است که قیمت ها در این 

محدوده باقی بماند.
طی چند وقــت اخیر عمده تقاضــا در بازار خرید 
سکه و طالی آبشده بوده است. ســکه با توجه به 
جذابیتی که دارد، همواره مــورد اقبال خریداران 
است، اما در مورد طالی آبشده به دلیل اینکه برای 
خرید طالی خام مالیات و اُجرتی اخذ نمی شــود 
و حاشیه سود آن نســبت به مصنوعات طال باالتر 

اســت، تقاضا برای آن به خصوص در شرایط رشد 
قیمت ها زیاد اســت، اما این هفته های اخیر تقاضا 
 برای خرید طالی آبشــده هم با افت نسبتا زیادی

 روبرو شده است.
به طور کلی زمانی که یک بحــران پیش می آید و 
اقتصاد جهانی وارد رکود می شــود، طال به عنوان 
ارزشــمندترین دارایی فیزیکی مــورد توجه قرار 
می گیرد و بسیاری از ســرمایه گذاران از بازا های 
مالی مختلف دارایی های خود را نقد می کنند و رو 
به خرید طال آوردند، همین موضوع باعث شد که 
در مقطعی از تابستان قیمت جهانی طال به قیمت 
تاریخی و رکورد شکن ۲٠٠٠ دالر نیز صعود کند، 
اما این امر موقتی بود و طال نتوانســت باالی این 
سطح دوام بیاورد و به کانال ۱۹٠٠ دالری سقوط 

کرد.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اظهار در همین 
رابطه می گوید: این شرایط باعث شده تا در شش 
ماه نخست سال بیش از ۲۵ درصد واحدهای طال 
تعطیل شوند. کشــتی آرای در مورد تاثیر افزایش 
نرخ ها بر بازار تولیدکنندگان و فروشندگان اظهار 
داشــت: در حال حاضر فــروش مصنوعات طال و 
جواهر به حداقل ممکن رســیده و بــازار در رکود 
شدید است بطوری که واحدهای تولیدی با حداقل 

ظرفیت فعالیت می کنند.

چرا جذابیت بازار طال برای سرمایه گذاری توسط مردم از بین رفت؟

خروج نقدینگي از بازار طال

شرط رونق بازار طال
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

قیمت ها در بازار طال تابعی است از نرخ ارز است. بنابراین اگر هیجانی در بازار ارز وجود نداشته باشد در بازار طال نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین تاثیرات دالر است که بر بازار طال وجود دارد و موجب ایجاد تحوالت و هیجانات در بازار می شود. 
از سوی دیگر کاهش معامالت نمی تواند مالکی برای کاهش قیمت ها باشد و نباید بر این اساس پیش بینی کرد که چون در بازار ارز ثبات قیمتی شکل گرفته بنابراین در آینده شاهد ثبات در بازار طال هم خواهیم بود. نمونه مشابه شرایط در 
بازار طال به بازار خودرو مربوط می شود. امروز هم خریدار و هم فروشنده در بازار خودرو دست نگه داشته اند تا با ثبات و کاهش بیشتر نرخ ارز که ممکن است با روی کار آمدن بایدن ایجاد شود، معامالت را آغاز کنند. در بازار طال هم به همین 
شکل است. خریداران فرصت را برای روزهای آینده و تعیین تکلیف برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز و دنباله روی بازار طال از این محرک گذاشته اند. مردم در شرایط فعلی از هر گونه ضرر و زیان دوری می کنند و به امید روزهای بهتر برای 

سرمایه گذاری منتظر مانده اند. بنابراین انتظارات برای روی کار آمدن بایدن نیز می تواند در رکود بازارها تاثیر گذار باشد.  
به هر حال فشارهای حداکثری ترامپ بر اقتصاد ایران در حال پایان گرفتن است و بسیاری از افراد با شکست ترامپ پیش بینی می کردند اتفاقی غیرقابل پیش بینی در بازار ارز به وقوع بپیوندد. این در حالی است که نرخ ارز بر مبنای وضعیت 

اقتصادی داخلی در کنار فشار تحریمی تعیین می شود و طبیعی است که حذف فشارهای تحریمی می تواند تا حدی به کاهش قیمت ارز منجر گردد.
الیته اینکه مردم با پول خود چه می کنند هم به توان ریسک پذیری آنان بستگی دارد. کسی که ریسک پذیرتر است وارد بورس می شود و کسی که محافظه کارتر است طال می خرد. اما مسلم است که کسی پولش را در بانک نمی گذارد. البته 

ما هم توصیه نمی کنیم که کسی معیشت خود را از سود بانکی تامین کند اما ریسک سپرده گذاشتن در بانک صفر است. البته صندوق ها سرمایه گذاری هم امن تر هستند و هم بازدهی باالتری دارند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با وجود عرضه فراوان میوه هــای فصلی مانند انار و 
مرکبات اما قیمت ها هم روز بــه روز باالتر می رود و 
این نقض قوانین اقتصادی اســت که سالها اقتصاد 
دانان تحت عنوان قانون عرضه و تقاضا درباره آن بحث 
می کنند.قیمت میوه در میــدان مرکزی میوه و تره 
بار تهران و نیز مغازه های سطح شهر همچنان رشد 
صعودی خود را ادامه می دهد رکورد دار قیمت ها میوه 
وارداتی موز با کیلویی ۳۵ هزار تومان است اما زمانی 
که پای این میوه ها به مغازه های سطح شهر می رسد 

از کیلویی ۴٠ هزار تومان فراتر می رود.
در چند هفته گذشته ثبت سفارش واردات موز متوقف 
شده و به این دلیل قیمت این میوه باال رفته است.نکته 
دوم باال بودن قیمت میوه های فصلی مانند پرتقال و 
انار و نارنگی و سیب و خرمالو است. با اینکه فصل عرضه 
این محصوالت است اما قیمت های  آن بسیار  عجیب 
افزایش یافته است. قانون عرضه و تقاضا می گوید که 
در فصل عرضه باید قیمت ها کاهش یابداما در عمل 

چنین نیست.

تنها بازار میوه نیست که تمام قوانین اقتصادی را زیر 
پا می گذارد بلکه در دیگر بازارها از جمله محصوالت  
پروتئینی مانند گوشت و مرغ و تخم مرغ هم وضع به 
همین منول است و با وجود عرضه فراوان قیمت ها 
هم باالتر می رود. هر کیلو انار در میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران از کیلویی ۸ هــزار ت مان تا ۲۱ هزار 
تومان عرضه می شــود. البته این قیمت برای عمده 
فروشان است و این میوها زمانی که به سطح شهر می 
ایند قیمت های بیش از ۲۵ هزار تومان به فروش می 
روند.خرمالو در میدان مرکزی میوه تا ۲٠ هزارتومان و 

پرتقال تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رود.
بررسی ها حاکی است که هزینه میوه برای ۵ مهمان 
۱٠٠ هزار تومان تمام می شود. قیمت میوه به شدت 
باال رفته است و هزینه آن را در ســبد خانوار بسیار 
سنگین تر از گذشته کرده است. این در حالی است 
که وضعیت تولید میوه در ایران با تولید ساالنه بیش از 
۱۸ میلیون تن میوه بسیار خوب است و جایگاه بسیار 

خوبی را در تولید دنیا داریم.

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه هم اکنون 
فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند گفت: 
نرخهای پیشــنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱٠ 
میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار 
نیست اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان 
می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع 
دارند.مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن 
در تهران ۱٠ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ 
درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار 

مسکن صحبت می کنم.
وی افزود: بعضی بساز و بفروشــها یا بخر و بفروشها 
می گویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره باال می رود 
که معلوم است نفع دارند. فروشــنده ای که تا دو ماه 
قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده 
بود، حاال ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی 
نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان 
می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به 
عمد یا غیرعمد با ارایه  بعضی آمارها به آنها کمک می 
کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند 

مقداری نفس بکشند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه تعداد 
فروشنده ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: 
متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت 
خودرو و خانه شان باال برود اما در نظر نمی گیرند که 

تورم به سود هیچکس نیست. خسروی، نیاز کنونی 
بازار مسکن را آرامش بخشــی دانست و گفت: همه 
مسئوالن، فعاالن بخش مســکن و مردم باید از ارایه 
اخباری کــه التهاب در بازار مســکن ایجاد می کند 
بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشــد. اگر 
متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده 
ای سود نمی کند. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو 
شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می 
رود. وی با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجددا 
قیمت مسکن در سایتهای اینترنتی قابل مشاهده شود 
گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی 
و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها 
را گرفت نرخهای کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه 
قیمت مســکن از آن زمان تا کنون باال رفته ناشی از 
تاثیرات بازارهای موازی شــامل ارز، طال و حاملهای 
انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که 

علت افزایش قیمت چه بوده است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: اینکه فعاالن 
کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند عدم درج قیمت، 
شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمتها 
باال رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه 
فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر 
قیمت مجددا به سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای 

کذایی و آگهی های بدون هویت باشیم.

یک کارشــناس بازار مســکن از کاهش بیش از ۶٠ 
درصدی ساخت واحدهای مسکونی در کشور خبر داد 
و گفت: کاهش سود سرمایه گذاری در بخش مسکن 
باعث شده است تا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران 
از این بازار خارج شوند. خروج سرمایه گذاران از بازار 
مسکن به تبع کاهش ساخت واحدهای مسکونی را به 
همراه داشته است؛ به گونه ای که آمارها درحال حاضر 
از کاهش بیش از ۶٠ درصدی ساخت و ساز در کشور 

درمقایسه با گذشته، حکایت دارند.
محمد گالب کش، با بیان اینکه درحال حاضر ساخت 
واحدهای مسکونی در کشور بسیار کمتر از نیاز واقعی 
در این بخش است، تصریح کرد: براساس سرشماری 
نفوس و مسکن در ســال ۹۵، نیاز سالیانه کشور در 
بخش ساخت و ساز، تولید حدود یک میلیون واحد 
مسکونی است؛ این درحالی است که در بهترین حالت 
درحال حاضر سالیانه کمی بیش از ۳٠٠ هزار واحد 
مسکونی در کشور ساخته می شود و کمبود حدود 

۷٠٠ هزار واحد مسکونی سالیانه را نشان می دهد.
وی، افزود: عدم پاسخگویی مناســب به نیاز واقعی 
کشور در بخش تولید مسکن، باعث شده است تا با نیاز 
انباشته در این بخش مواجه باشیم. براین اساس و به 
منظور پاسخگویی به نیازهای انباشته در این بخش، 

تولید بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی ضرورت دارد.
این فعال اقتصاد مسکن، ادامه داد: براساس سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود ۲ میلیون 
خانوار در کشور فاقد واحد مســکونی هستند. این 

درحالی است که سالیانه نیز بیش از ۶٠٠ هزار ازدواج 
در کشور ثبت و به همین تعداد "خانه اولی" به جمع 
متقاضیان مسکن اضافه شده است. بنابراین به منظور 
جبران عقب ماندگی ها در بخــش تولید واحدهای 
مسکونی، حداقل نیاز است تا بیش از ۴ میلیون واحد 
مسکونی در کشور ساخته شود.   وی، به طرح جهش 
تولید و تأمین مسکن اشاره کرد و گفت: مجلس شورای 
اسالمی در این طرح به دنبال جبران بخشی از عقب 
ماندگی ها در حوزه تولید واحدهای مسکونی در کشور 
است. در این طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
سالیانه پیش بینی شده است که باتوجه به رکود تورمی 
بازار مسکن و همچنین کاهش سود سرمایه گذاری در 
این بازار و به تبع خروج ســرمایه گذاران از این بازار، 
بعید به نظر می رسد. گالب کش، در پایان به ضرورت 
حمایت دولت از بازار مسکن اشاره کرد و تاکید کرد: 
قیمت زمین و مصالح ساختمانی،  هزینه های فنی و 
مهندسی و هزینه های مربوط به تامین نیروی کار،  
مهم ترین عواملی هستند که در کنار مواردی همچون 
هزینه های بیمه ها و پروانه های ساختمانی، قیمت 
اولیه واحدهای مسکونی را تعیین می کنند. درنهایت 
نیز سود سرمایه گذاری به رقم مربوطه اضافه می شود 
تا قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تعیین شود. باال 
رفتن هزینه ها در موارد مذکــور باعث افزایش تورم 
در بازار مسکن شده است. برای کاهش تورم در این 
بخش نیز ضرورت دارد تا دولت از فعاالن بازار مسکن و 

سازندگان واحدهای مسکونی، حمایت کند.

رییس اتحادیه امالک:

فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون تخفیف می دهند، کسی نمی خرد

تاالرهای پذیرایی، در آستانه بازگشایی

قیمت و عرضه هر دو باال است

نقض قوانین اقتصادی در بازار میوه

راهکار جبران عقب ماندگی ها در بازار مسکن

نیاز به ساخت بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور
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 کسب و کار

یک تحلیلگر بازار سرمایه تشریح کرد
اهميت استفاده  ارزرمز در كسب و كار

تحلیل گر بازار سرمایه گفت: با توجه به پیشــرفت هر روزه پرداخت های 
اینترنتی و محبوبیت فروشــگاه های آنالین دنیــای پرداخت ها در چند 
قدمی آینده ای متفاوت قرار دارد. این پرداخت های آنالین به کمک درگاه 

پرداخت اینترنتی فراهم می شوند. 
حسین جزئتی شنبه 13 دی در جمع خبرنگاران افزود: ویژگی های متفاوت 
درگاه های اینترنتی از جمله امنیت و همیشه در دسترس بودن، آن ها را به 
بهترین راه های پرداخت بدل کرده است. یکی از قابل توجه ترین ویژگی 
های درگاه پرداخت اینترنتی ارائه چندین روش برای انجام پرداخت آنالین 
است. یکی از این روش ها  ها و ایجاد درگاه پرداخت ارز دیجیتال است. مدیر 
شرکت نواندیشان داده رستاک افزود: در شرایط فعلی بسیاری از شرکت ها 
و کسب و کارها به دنبال ایجاد زیرساخت های الزم برای پرداخت از طریق 

ارزرمزها مثل بیت کوین، اتریوم، الیت کوین و … است.
جزئتی گفت: درگاه پرداخت راهی برای پرداخت اینترنتی و مجازی است 
که از طریق آن دارندگان کلیه کارت های بانکی عضو شــتاب می توانند با 
استفاده از مشخصات کارت بانکی خود شامل شماره کارت، رمز دوم، تاریخ 
انقضاء و کد اعتبار مبلغ حاصــل از خرید یا تراکنش را پرداخت کنند. وی 
با بیان اینکه بر خالف ارزهای رایج، مبادله بســیاری از ارزهای رمزنگاری 
شده در لحظه انجام می شود، افزود: برای مثال ماینرها یا استخراج کننده 
های بیت کوین، عملیات مربوط به کشف یک بالک جدبد بیت کوین را در 
چندین دقیقه انجام می دهند. اما ارزرمزهای دیگر همچون اتریوم و الیت 
کوین قادرند تا مبادله را در ۲۰ ثانیه تائید کنند. این موضوع بدان معناست 
که شــما می توانید یک معامله را از طریق درگاه پرداخت ارز دیجیتال در 

کمتر از یک دقیقه به پایان برسانید. 
جزئتی ادامه داد: حال اگر پرداخت از طریق درگاه پرداخت ارز دیجیتال را با 
پرداخت از طریق درگاه های دیگر و با استفاده از ارزهای رایج مقایسه کنیم؛ 
می توانیم تفاوت آن ها را به خوبی احساس کنیم. بطوریکه برای انجام یک 
معامله بین المللی در صورت پذیرش دالر یا هر ارز دیگری باید حداقل 3 
روز صبر کند تا بتواند به حساب بانکی خود دسترسی پیدا کنید و از پول 

خود دریافتی خود استفاده کند.

تدوین گرنت ها و رویه های حمایتی از شركت های 
دانش بنيان

 رئیس اداره آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با 
همکاری مدیریت فناوری و توسعه فناوی دانشگاه، در حال تدوین گرنت ها 

و رویه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان هستیم.
محســن خواجه زاده رئیــس اداره آزمایشــگاه های تخصصی و خدمات 
فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: پیش از این مجموعه های 
آزمایشگاهی ما به صورت پراکنده در سطح دانشگاه توزیع شده بودند که ما 
در نخستین اقدام، با هدف بهبود نظارت بر عملکرد مجموعه ها و همچنین 
با هدف نزدیکی بیشتر به شرکت های دانش بنیان دانشگاه، تصمیم گرفتیم 
که این آزمایشگاه ها را در قالب ســه مجموعه بزرگ آزمایشگاهی، در برج 

فناوری ابن سینا واقع در خیابان شهید باالور مستقر کنیم. 
وی افزود: مجموعه شــماره یک تحت عنوان »شناســایی مــواد و آنالیز 
عنصری« شناخته می شود و در بردارنده آزمایشگاه های اشعه ایکس، نانو 
فناوری، کوانتومتری و طیف سنجی پیشــرفته است. مجموعه شماره دو 
تحت عنوان »آزمایشگاه میکروسکوپی« شــناخته می شود و دربردارنده 
آزمایشگاه های میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی 

روبشی می باشد.
خواجه زاده ادامه داد: همچنین امیدواریم با نظر مساعد معاونت پژوهش و 
فناوری دانشگاه، قرارداد خرید »میکروسکوپ الکترونی عبوری با گسیل 
میدانی« را نیز تا پایان بهمن ماه نهایی کنیم و بدین ترتیب این وعده را به 
پژوهشگران دانشــگاه خواهم داد که ان شاء اهلل در آینده ای نزدیک، برای 
دریافت هر گونه خدمات میکروسکوپی، نیازی به مراجعه به آزمایشگاه های 

خارج از دانشگاه نخواهند داشت.
وی اضافــه کرد: همچنیــن نگاه ما به شــرکت های دانش بنیــان، نگاه 
حمایتی اســت چرا که شــرکت هــای دانش بنیــان برج فنــاوری را 
از خود می دانیــم و در این حوزه بحــث درآمدزایی مطرح نبوده اســت 
و بــه همین دلیل با همــکاری مدیریت فناوری و توســعه فنــاوری، در 
 حال تدوین گرنت ها و رویه هــای حمایتی از شــرکت های دانش بنیان 

هستیم.

وضعيت اشتغال در صنعت بازی های دیجيتال
تهران- ایرنا- صنایع فرهنگی و خالق در مقایسه با سایر صنایع سرعت رشد 
بیشتری را در این سال ها داشته است، در اتحادیه اروپا از سال ۲۰1۵ سهم 
این صنایع از تولید ناخالص داخلی و تعداد مشاغل ایجاد شده در آن بیش از 
سهم صنایع فناوری ارتباطات و اطالعات و خدمات اسکان و غذا بوده است.

در گزارش وضعیت اشــتغال در صنعت بازی های دیجیتال که به همت 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای تهیه و تدوین کرده اســت، آمده در بخشی 
دیگر از گزارش وضعیت اشــتغال در صنعت بازی هــای دیجیتال آمده 
اســت صنایع فرهنگی مجموعه ای از صنایع و بازار هایی هستند که خلق 
ایده تولید و توزیع محصــوالت و خدماتی می پردازند که ماهیت فرهنگی 
دارند و مخاطب آنها جنبه ها و ابعاد فرهنگی فرد و جامعه است از آنجا که 
تولید محصوالت و خدمات فرهنگی بر خالف مهارت دانشــگاه استعداد 
تولیدکنندگان آن اســتوار اســت صنایع فرهنگی را صنایــع خالق نیز 
می نامند؛ صنایع  فرهنگی و خالق در ســال ۲۰1۸، 3 درصد کل اقتصاد 
جهانی را به خــود اختصاص دادند این صنایع طیف وســیعی از تولیدات 
 و خدمات از صنایع هنری تا شــبکه های اجتماعی و ســرگرمی را شامل 

می شود.
اطالع یافتن از پارامترهای کلیدی اکوسیســتم و پایش مستمر آن یکی 
از پایه  ها برای درک  موفقیــت در صنعت بازی های دیجیتال اســت و 
وضعیت اشتغال و نحوه مواجهه با آن یکی از پارامترهای کلیدی است که 
در کشورهای دارای اکوسیستم پیشرفته سال های سال مورد پایش قرار 
گرفته و تغییرات آن بررسی شده اند در این گزارش شده توصیفی دقیق از 
وضعیت اشتغال در صنعت بازی های دیجیتال ایران به دست دهد به این 
منظور و برای به دست آوردن این شی از نحوه صحیح مواجهه با این موضوع 
ابتدا به مرور تجاربی از نحوه آمار دهی از کشورهای مختلف پرداخته است.

 برخی از مهمترین عناوین این گزارش به این شــرح اســت: اشتغال در 
صنایع فرهنگی و خالق، اشتغال در صنعت بازی های دیجیتال، وضعیت 
جهانی اشتغال در اکوسیســتم بازی های دیجیتال کشورهای منتخب، 
مقایسه میانگین پرداخت ها در صنعت بازی سازی در کشورهای مختلف، 
روش های آمارگیری اشــتغال در صنعت بازی سازی، ساختار اشتغال در 
اکوسیستم بازی های دیجیتال ایران و تخمین تعداد فعاالن بازی سازی 

ایران است.

اخبار

مشوق های بیشتر برای اجرای نسخه الکترونیک
در جلسه ای که با حضور ریاست سازمان نظام پزشکی و ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت و دکتر رضایی معاونت بیمه ای بیمه سالمت برگزار شد تعامالت بین دو سازمان برای پیشبرد 

اهداف نظام سالمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.محمد جهانگیری معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص این جلسه گفت: با توجه به نقش اساسی ارائه دهندگان خدمات 
سالمت در حوزه سالمت و مواجهه با وضعیت خاص فعلی و هزینه های جانبی که در حوزه سالمت ضروری شده است نیازمند بازنگری در حوزه خرید خدمت هستیم.

سهامداران سود و زیان کرده 
بورس که این روزها از چک 
کردن صفحه معامالتی خود 
روی سیستم شان به شدت 
هراســانند، با افت سنگین 
43 هزار واحدی روز شنبه، با دل پرخون و چشم نگران 
روز را شب کردند تا شــاید روز یکشنبه بازارگردان ها 
)بخوانید شریک دزد و رفیق قافله(  به وعده خود عمل 

و بازار را حمایت کنند. 
حقیقی ها تا جایی که می توانستند روز شنبه خود را در 
سمت فروش قرار دادند تا بر همین اساس خروج پول 

حقیقی به مبلغ 1۷۸1 میلیارد تومان به ثبت برسد. 
بازار سرمایه نخســتین روز هفته را با ریزش بیش از 
43 هزار واحدی آغاز کرد و قرمزپوش شــد و دوباره 
سهامداران را به تردید واداشت. معامالت شنبه با فشار 
فروش و عقب نشینی خریداران شروع شد؛ هرچند در 

ســاعات پایانی تقاضا بهبود یافت و صف های فروش 
از بین رفت ولی اکثــر نمادها در رنــج منفی معامله 

می شدند.

فروش های غیرمنطقی بازار را سراسر قرمز 
کرد

کارشناســان فروش هــای روز شــنبه را هیجانــی 
می دانســتند و معتقد بودند فروش های غیرمنطقی 
اســت با این حال بازار بخصوص در یک ساعت پایانی 
معامالت شاهد جمع آوری صف های فروش در اغلب 

نمادها بود و بهبود و افزایش تقاضا مشهود بود.
شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهــران در جریان 
معامالت روز شــنبه با 43 هــزار و ۶۸۵ واحد کاهش 
)معادل 3.1 درصــد( در ارتفاع یــک میلیون و 3۵4 
هــزار و 11۲ واحد قرار گرفت. شــاخص هم وزن هم 
با افت ۸۵3۹ واحدی عدد 4۵۵ هــزار و 11۲ واحد را 
ثبت کرد. معامله گران شــنبه در بازار سهام بیش از ۲ 
میلیون و 3۲۷ هزار معامله انجام دادند که حاصل آن 
دست به دست شدن مالکیت بیش از ۸ میلیارد و ۸۲۵ 

میلیون سهم و اوراق مالی بود. مجموع ارزش معامالت 
بازار ســرمایه )بورس و فرابورس( هــم به بیش از 1۷ 
هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت خرد 
ســهام هم حدود 11 هزار و ۹11 میلیارد تومان بود. 

 حقیقی ها بیش از 1۸1۰ میلیارد تومان از بازار خارج
 کردند.  »کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 
چشم انداز بازار ســرمایه در روزهای پیشرو را بررسی 

می کند. 

نایــب رئیــس اتحادیــه 
فروشندگان لوازم خانگی 
در حالــی به خریــداران 
توصیه مــی کند کــه از 
فروشــگاه های مجوزدار 
لوازم خانگی، خریــد خود را انجــام دهند که در 
روزهای شیوع کرونا خیلی از خریداران ترجیح می 

دهند از فروشگاه های اینترنتی خرید کنند. 
طبق گفته محمدحسین اســالمیان، بیش از 4۰ 
درصد از شکایت هایی که در اتحادیه لوازم خانگی 
ثبت می شود مربوط به فروشگاه های اینترنتی است 
که زیرمجموعه اتحادیه نیستند و از همین روی این 
شکایات قابل پیگیری نیســت. وی ادامه می دهد: 
»بیشتر کاالهای تقلبی و قاچاق نیز در فروشگاه های 

اینترنتی فروخته می شوند.«

برای خرید به کدام فروشگاه اینترنتی 
اعتماد کنیم؟

در این میان رضا الفت نســب، عضــو هیات مدیره 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی به مردم اطمینان 
خاطر می دهد که می توانند لوازم خانگی و ســایر 
اقالم مورد نیاز خود را در روزهای شــیوع کرونا از 
فروشــگاه های اینترنتی دارای مجوز کسب از این 
اتحادیــه خریداری کنند.   الفت نســب در گفتگو 
با »کســب و کار« ادامه می دهد: »اینکه دوستان 
اتحادیه لوازم خانگی مردم را به خرید از فروشــگاه 
های فیزیکی ترغیــب می کنند، نخســت مغایر 
توصیه ســتاد ملی مقابله با کروناســت که مردم 

را تشــویق می کند کــه در خانه بماننــد و حتی 
 االمکان خریدهای خــود را نیــز اینترنتی انجام 

دهند.«
وی با بیان اینکه فروشگاه های اینترنتی را ما باید 
به طور رسمی به دو بخش تقسیم کنیم، می گوید: 
»بخش نخست فروشگاه هایی هستند که صرفا نماد 
اعتماد الکترونیکی دارند و زیــر نظر هیچ اتحادیه 
ای هم نیســتند و ما هم به عنوان اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی این وضعیت را قبول نداریم و مقصر 

آن را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می دانیم.«
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
گفت: بارها اعالم کرده ایم که این کســب و کارها 
بدون داشــتن مجوز از اتحادیه فعالیت می کنند؛ 
اما هیچ اقدامی صــورت نمی گیــرد. بخش دوم 
کســب و کارهــای اینترنتــی نیــز دارای مجوز 
از اتحادیه کســب و کارهای مجازی هســتند که 

 فعالیت آنها کامال قانونی است و می توانند محصول
 بفروشند.«

الفت نســب به مردم این گونه توصیــه می کند: 
»توصیه ما به مردم این اســت که از فروشگاه های 
اینترنتی که دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای 
اینترنتی هستند، خرید کنند. توصیه ای هم خدمت 
دوســتان در اتحادیه لوازم خانگــی داریم. اینکه 
نمی توان در برابــر خرید اینترنتــی بیش از حد 
مقاومت کرد و نمی شود به مردم گفت از تکنولوژی 
اســتفاده نکنند. خیلی خوب است که اصناف و به 
ویژه واحدهای لوازم خانگی خود نیز در این بستر 
فعالیت کنند. هرچقدر ما بتوانیم اصناف آفالین را 
در فضای آنالین داشته باشیم بازار هم بهره بهتری 

خواهد برد.« 
الفت نســب در پایان گفت: »توصیــه آخر من به 
دولت و وزارت صنعت است که به آیین نامه اجرایی 

ماده ۸۷ قانون نظام صنفــی عمل کند و زمانی که 
می خواهد نماد اعتمــاد الکترونیکی بدهد مطابق 
قانون اول باید جواز کســب از اتحادیه کســب و 
کارهای مجــازی رویت و بعد نمــاد را اعطا کند تا 
این مشــکالت به وجود نیاید. ما هــم در اتحادیه 
آمادگی داریم شــکایت های مربوط به کســب و 
کارهای عضومان را با همکاری اتحادیه های فیزیکی 
بررسی کنیم. اگر پرونده هایی که حل نشده است 
نیاز به کارشناسی داشته باشــد حتما از ظرفیت و 
پتانسیل اتحادیه های مربوطه استفاده خواهیم کرد. 
کســب و کارهای اینترنتی همیشه در کنار کسب 
و کارهای آفالین قرار دارند به شــرطی که کسب 
و کارهای آفالین به هر حال خودشــان بخواهند 
و همکاری الزم را داشــته باشــند که موجب می 
 شود کسب و کار خودشــان و هم صنفی هایشان

 رونق بگیرد.«

حقيقی ها روز گذشته هزار و 810 ميليارد تومان از بازار سهام خارج كردند

شوک سهامداران به بورس 
نماگر تاالر شيشه ای با 43 هزار واحد افت در قعر 30 روزه آرام گرفت

الفت نسب در گفتگو با "كسب و كار"  تشریح كرد

دردسرهای  اعطای نماد به فروشگاه های   فاقد مجوز  از  اتحادیه کسب وکارهای مجازی

مقصران اصلی ریزش بورس
قاسم صادقی، کارشناس بورس

اصالحی که در بازار سرمایه به صورت نسبتا هیجانی شاهد آن بودیم، نمی تواند ریشه در تغییرات بنیادی داشته باشد، چراکه در حوزه قیمت های جهانی؛ چه کامودیتی ها و چه فلزات و نفت، اخبار بنیادی خوبی وجود دارد که می 
تواند برای بسیاری از شرکت ها مناسب باشد. به خصوص روی کار آمدن »بایدن« و احتماالتی که در مورد ادامه توافقات وجود دارد، باعث افزایش صادرات ما می شود و برای خیلی از شرکت ها اخبار بنیادی خوبی خواهد داشت. 
لذا این اصالحات بنیادی نیست و قسمتی از آن به دلیل عملکرد نامناسب بازارگردان ها و یک سری از حقوقی ها بوده است. این کار قاعدتا بازار را دچار عدم تعادل می کند و باعث می شود که بازار درجا بزند یا اعتماد سهامدار 

سلب شود و درنهایت اصالح اتفاق بیفتد. 
از منظر تکنیکالی در حال حاضر مماس در دامنه یک میلیون و 3۵۰ تا 3۶۰ هزار واحد هستیم و در شاخص یک میلیون و 34۵ هزار واحد حمایت معتبری داریم. در شاخص یک میلیون و 3۸۰ هزار واحد حمایت داشتیم که روز 
شنبه شکسته شد و حمایت بعدی عدد یک میلیون و 34۰ تا 34۵ هزار واحد خواهد بود. فردا اگر این حمایت شکسته شود، خبر خوبی برای شاخص نیست و حمایت معتبری شکسته می شود که تا حوالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد حمایت خاص دیگری نداشته باشیم و ممکن است شاخص به جای نخست برگردد. انتظارم این است که روز یکشنبه بزرگان بازار وارد عمل شوند و خریدهای حمایتی خوبی انجام دهند که بازار کمی جان بگیرد. چون به 
نظر می رسد بیشتر از این از منظر بنیادین، جای اصالح و ریزش برای بازار نیست. این حمایت باید از کلیت بازار صورت بگیرد و حمایت هم هوشمندانه باشد. زیرا خیلی از حقوقی ها کمی خرید می کنند و در نهایت می گویند ما 

تکلیف مان را انجام دادیم. 
نهادهای نظارتی باید در یک جاهایی وارد شوند و در کارهای حقوقی ها و به خصوص بازارگردان ها دخالتی انجام بدهند چون وظیفه بازارگردان هاست که بازار را متعادل نگه دارند و نوسان گیری به شکل امروز غیراخالقی است. لذا 
بازار می تواند روزهای یکشنبه و دوشنبه شرایط خوبی داشته باشد؛ اما واقعا بستگی دارد که حمایت ها به چه شکل انجام شود و بازارگردان ها چه حرکتی بزنند. اگر بازار به همین شکل فعلی پیش برود و ما هیچ حمایتی نبینیم، 
ممکن است ترس سهامدار شاخص را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برگرداند که شاید 4 روز هم بیشتر وقت نگیرد و طی سه، چهار روز بازار به شاخص یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی برگردد. اعتماد سهامداران در حالی دوباره 

به بازار سرمایه جلب شد که اتفاقات اخیر آن را دوباره کم رنگ خواهد کرد. اما 
کف شاخص روی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خواهد بود. همچنین تا پایان سال به شاخص ۲ میلیون و 1۰۰ هزار واحد نیز دست نخواهیم یافت. در واقع شاخص کل تا پایان سال بین یک میلیون و 3۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار واحد در تغییر خواهد بود و در نهایت در سه ماهه اول سال بتوانیم به عدد قبلی شاخص کل برسیم. 
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اختتامیه هجدهمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی و 
سومین دوره حضور شهرداری اصفهان با حضور معاون برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، جمعی از 
مدیران شهرداری و ارزیابان مســتقل تعالی سازمانی که به 

صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشتند برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
علیرضا صادقیان در این جلسه با بیان اینکه گزارش ارزیابان 
جایزه ملی تعالی سازمانی گزارشــی بدون اغماض و حاوی 
ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان 

و البته جدای از نکات مثبت آن، شــامل ضعــف هایی بود 
که الزم اســت در جهت بهبود فرآیند عملکرد این ضعف ها 
در شــهرداری اصفهان اقدامات موثری انجام شــود، اظهار 
کرد: شهر اصفهان و شــهروندان اصفهانی به عنوان شهر و 
شهروندان متعالی نیازمند مدیریت شهری متعالی هستند 
و این فرآیند می تواند شهرداری را از درجا زدن و سرعت کم 
 دور کرده و فاصله ما را با تعالی به مراتب نســبت به گذشته

 بهبود بخشد.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارشــی که ارائه شد شهرداری 

اصفهان نسبت به سال گذشــته وضعیت بهتری دارد، این 
نورافکنی که به بهانه ارزیابی به شهرداری اصفهان تابانده شده 
باعث می شود متوجه شویم مسیری که در حال پیمودن آن 

هستیم صحیح است یا خیر .
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، 
گزارش ارائه شده توسط ارزیابان تعالی سازمانی را گزارشی 
بسیار خوب توصیف کرد و افزود: این موضوع نشان می دهد 
همکاران ما و خود سازمان در شــهرداری نسبت به گذشته 

عملکرد بهتری داشته اند که این موضوع جای افتخار دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم این مسیر صحیحی که شروع آن از 
سه سال گذشته شکل گرفته شهرداری اصفهان را به جایی 
برساند که در برنامه اصفهان 14۰۵ بتوانیم به عنوان یکی از 
شهرداری های متفاوت کشور و حتی منطقه حرف هایی برای 

گفتن داشته باشیم.

در هجدهمين دوره ارزیابی ملی تعالی سازمانی مطرح شد؛

ارزیابی مثبت ارزیابان مستقل از عملکرد شهرداری اصفهان
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