
تورم دومین اقتصاد بزرگ عربی به کمترین سطح سه 
ماه اخیر رسید. به گزارش تریدینگ اکونومیکس، به 
نظر می رسد روند کاهش قیمت ها در همسایه جنوبی 
کماکان ادامه داشته باشد؛ چرا که نرخ تورم امارات در 

ماه نوامبر باز هم در محدوده منفی باقی ماند.
این نرخ تورم که بیســت و دومین تورم ماهانه منفی 
این کشور محسوب می شود، بیش از همه تحت تاثیر 
کاهش قیمت بخش فرهنگ و آموزش قرار گرفته که 
نرخ تورم آن به منفی ۲۴.۸۰ درصد رسیده است. طبق 
اعالم مرکز آمار امارات، تــورم در بخش حمل و نقل 
منفی ۶.۱۸ درصد اندازه گیری شده است. باالترین 
تورم ها نیز مربوط به لباس و پوشاک با ۸.۱۴ درصد 

و مواد غذایی معــادل ۳.۰۶ درصد افزایش پیدا کرده 
است. در بین سایر بخش ها، تورم تورم بخش رستوران 

و هتلداری ۲.۷۸ درصد اندازه گیری شده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم امــارات در ماه نوامبر منفی 
۰.۱۱ درصد اندازه گیری شده که ۰.۱۲ درصد کمتر 

از تورم ماه قبل بوده است.
از سوی دیگر متوسط نرخ تورم کویت در دوازده ماه 
منتهی به نوامبــر با ۰.۲۶ درصد افزایش نســبت به 
مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۷۸ درصد رسید 
که این نرخ، باالترین تورم ثبت شــده در کویت از ماه 
فوریه ســال ۲۰۱۷ تاکنون محســوب می شود. در 
بین بخش های مختلف، تــورم در بخش مواد غذایی 

و نوشــیدنی با ۹.۸۳ درصد و فرهنــگ و آموزش  با 
 ۶.۴ درصد بیشترین نقش افزایشــی را در نرخ تورم 
داشته اند. از ســوی دیگر تورم در بخش حمل و نقل 
۰.۳۲ درصد بوده اســت. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم 
کویت در این ماه ۰.۲۵ درصد اندازه گیری شده است 
که ۰.۲۶ درصد کمتر از تورم ثبت شــده در ماه قبل 

بوده است.
متوسط نرخ تورم این کشــور در بازه زمانی ۱۹۷۴ تا 
۲۰۲۰ معادل ۱.۹۷ درصد بوده است که باالترین نرخ 
تورم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۷۷ با ۲۱.۵ درصد 
و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه ۲۰۰۹ با 

منفی ۴.۸۲ درصد بوده است.

محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان وارد کانال ۳۲ هزار 
دالری شد. به گزارش سی ان بی سی، صعودهای پی در 
پی و خیره کننده بیتکوین کماکان ادامه دارد  و با ورود 
تقاضاهای جدید به بازار، این ارز برای نخســتین بار به 

کانال ۳۲ هزار دالر نیز وارد شد. 
 بازدهی هفتگی محبوب تریــن ارز دیجیتالی جهان 
به مثبت ۲۷.۳۲ درصد رســیده است. طی ۲۴ ساعت 
گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۹.۲۳ درصدی به ۳۲ 
هزار و ۴۹.۸۳ دالر رســید. باالترین رکورد ثبت شده 
ارزش بیت کوین مربوط به روز دوم ژانویه سال ۲۰۲۱ 
بوده که در آن این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دالر رسید. 
رکورد قبلی این ارز مربوط بهروز یکم ژانویه سال ۲۰۲۱ 

بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۹ هزار و ۳۹۱.۳۰ دالر 
رسید. بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش 
آن نسبت به ابتدای سال قبل حدود ۱.۹ برابر افزایش 
یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش 
از حدود ۵۵۰ 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 سایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی خواهد 
داشت. شاهد 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 معامله گران بر 
بستر 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 ۳.۳۴ درصد افزایش به ۷۶۵.۶۴ دالر، بیت کوین کش با 
۲.۳۵ درصد صعود به ۳۵۵.۴۷ دالر، الیت کوین با ۲.۱۸ 
درصد جهش به ۱۳۱.۰۷ دالر،  مونرو با ۱۵.۳۴ درصد 
ریزش به ۱۴۱.۲۶ دالر، دش با ۸.۱۲ درصد عقبگرد به 
۹۲.۵۳ دالر، زدکش با ۱۱ درصد کاهش به ۵۸.۳۹ دالر 

و میکر با ۱.۵۱ درصد صعود به ۶۰۷.۵۱ دالر رسید.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به دو رای دیوان 
عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، گفت: بانک ها از توافق یا ستاندن سود 
مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خوداری کنند و وجوه و اموال مردم را 
تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند. علی 
نظافتیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از گالیه های همیشگی مشتریان بانک ها 
آن است که در پرداخت تسهیالت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
رعایت نمی شود، اظهار کرد: البته بانک ها و موسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیالت 
و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیالتی بانک ها بیش از نرخ سودی است که بانک مرکزی 
اعالم می کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشــور با صدور یک رای در 

مردادماه سال جاری به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد.  

دریافت سود مازاد بر مصوبات باطل است
وی افزود: خالصه پیام این رای به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی 

الزم االجراست و نرخ سود تسهیالت را براساس مصوبات ابالغ شده بانک مرکزی تعیین 
و به همان میزان از تسهیالت گیرنده سود دریافت کنید. سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی 
نیز باطل است بنابراین، همکاران بانکی باید بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی 
اهتمام بوزرند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نکنند. دبیر کمیسیون 
حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در تسهیالت بانکی دو نوع سود 
مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک 
مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ رسمی می شود. دیگری سود قطعی است 
که تابع نتیجه معامله ای است که بین بانک و تسهیالت گیرندگان انجام شده و منتهی 
منجر به کسب سود شده است و میزان دقیق آن پس از اتمام پروژه وحسابرسی مشخص 
می شود. بنابراین اگر پس از پرداخت تسهیالت و پایان مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی 
مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی الحساب است، مبنای 

تقسیم سود بین بانکها وتسهیالت گیرندگان سود قطعی است و نه سود مورد انتظار.    
در ادامه نظافتیان گفت: براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیالت 
مشارکتی بانک با پرداخت تسهیالت شرعی وقانونی شریک تسهیالت گیرنده می شود و 
شریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی که در قرارداد تسهیالت تعیین شده 
و به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشد. بنابراین نباید انتظار 
داشت که یکی از شرکای این مشارکت وسرمایه گذاری بجای مطالبه سهم الشرکه خود، 
فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیالت گیرنده مطالبه کند.  

کارکنان بانک های خصوصی جزو مامورین به خدمات عمومی  
وی افزود: اخذ سود مازاد فقط شرط مربوطه در قرارداد تسهیالت را باطل می کند بنابراین 
نسبت به اصل قرارداد تسهیالت فاقد اثر است. درصورتی که در مراحل ثبتی و عملیات 

اجرایی در ادارات ثبت،   تسهیالت گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک 
مرکزی در قرارداد تســهیالت شوند و با طرح این ادعا درخواســت جلوگیری از ادامه 
تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت داشته باشند، بنظر می رسد که بنابر قواعد حقوقی 
رســیدگی بدین ادعا با وجود قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صالحیت اداره ثبت 
نیست و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات ادعا است.   دبیر کمیسیون حقوقی 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: از این پس کارکنان بانک های خصوصی 
نیز براساس رای دیوانعالی کشور جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند 
و مشمول همان مقررات جزایی پیش بینی شده برای مامورین به خدمات عمومی در 
تصرفات غیر قانونی خواهند بود.   نظافتیان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که عموم 
همکاران بانکی باید به عزم جدی قوه قضاییه در نظم بخشی به عملیات بانکی و نظارت 
قانونی بر عملکرد بانک ها توجه کافی کنند و از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات 
بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و از وجوه و اموال مردم و بانک ها تصرف 
غیر مجاز نداشته باشند و بطور کلی حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.  

ارزش دالر مقابل بیشتر ارزها ثابت ماند. به گزارش رویترز، همان طور 
که انتظار می رفت روند افزایش اعمال فشار روی شرکت های چینی 
برای حضور در بازار سرمایه آمریکا مجددا آغاز شده است و مقامات 
بورس نیویورک خبر از انجام مقدمات خارج کردن ســه شرکت از 
تابلوهای معامالتی را کلید زده اند. این سه شرکت شامل چاینا تلکام، 
چاینا موبایل و چاینا یونیکام از طرف آمریکا متهم به همکاری با ارتش 
چین شــده اند. در طرف مقابل چین با هشدار نسبت به عواقب این 
اقدامات گفته است چین از منافع شرکت های چینی حمایت می 
کند و حق پاسخ را برای خود محفوظ می داند. پیشتر نیز حدود ۴۷ 

هزار اپلیکیشن و بازی چینی توسط اپل حذف شده بود.  
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 
واشنگتن مواجه شد و مقامات آمریکایی، همتایان اروپایی خود را به 

رفتار ناعادالنه در مسایل تجاری و بازرگانی متهم کرده بودند.  
شرایط کنونی مالی آمریکایی باعث شده است تا معامله گران نسبت 
به احیای ســریع 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 ســران دو حزب اصلی آمریکا، میچ مک 
کتنل- رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا 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.  
تاکنون دو میلیون دوز از واکسن کرونا در آمریکا توزیع شده است که 
ایالت کالیفرنیا با تحویل گرفتن ۳۰۰ هزار دوز واکسن در صدر قرار 
دارد و پس از این ایالت نیز ایالت های تگزاس و نیویورک به ترتیب با 
تحویل گرفتن ۱۴۶ هزار و ۹۸۸ دوز و ۱۴۰ هزار دوز در رده های بعدی 
قرار دارند. 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 رســمی 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. 
خبر دیگر از اروپا اینکه به دلیل استقبال باالی شهروندان اروپایی از 
واکسن کرونا، دولت ها مجبور به اعمال اولویت بندی دریافت واکسن 
شده اند. حدود ۴۵۰ میلیون نفر در سطح اتحادیه اروپا زندگی می 
کنند و از زمان شروع بحران تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار شهروند اروپایی 

جان خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ از دست داده اند.  
با توافق صورت گرفته بین لندن و بروکسل،  بن بست در مذاکرات 
برگزیت پس از حدود چهار سال به پایان خواهد رسید.  با وجود آنکه 
بخش بزرگی از مبادالت تجاری دو طرف به مانند قبل ادامه پیدت 
خواهد کرد اما در زمینه مهاجرت و رفت و آمد شــهروندان اتحادیه 
اروپا و انگلیس به خاک یکدیگر با محدودیت های زیادی همراه خواهد 
بود. هنوز دو طرف به توافق بر سر میزان دسترسی بخش بانکی و مالی 
انگلیس به بازار اتحادیه اروپا نرسیده اند و بعید است اتحادیه اروپا با 
دسترسی کامل بخش مالی و بانکی انگلیس به بازار خود موافقت کند.
در اقدامی که می تواند به عنوان سیگنالی مثبت از طرف چین برای 

کاستن از تنش های تجاری با آمریکا ارزیابی کرد، وزارت دارایی چین 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که معافیت شش محصول وارداتی خود 
از آمریکا که مشمول تعرفه نمی شوند را تمدید می کند. این معافیت 
طبق اعالم طرف چینی به مدت ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشــت 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.  
تاکنون بیش از ۸۴ میلیون و ۶۲۷ هــزار و ۴۲۶ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۴۱۲ نفر 
جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۳۵۶ هزار و ۷۲۲ نفر، برزیل با ۱۹۵ هزار و 
۵۱۱ نفر، هند با ۱۴۹ هزار و ۴۵۸ نفر، مکزیک با ۱۲۶ هزار و ۵۰۷ نفر 

و ایتالیا با ۷۴ هزار و ۹۸۵ نفر بوده است.
شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن 
رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا جایی که 
روز 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
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۰۲ درصد کاهش نسبت به 
روز گذشته در سطح ۸۹.۸۹۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک 
سوئیس نیز معادل ۱.۱۲۳ 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 ۰.۲۲ درصد افزیش نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.۳۶۷ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۴ درصد پایین 

رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۸ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۰۷ درصد افزایش 
به ۱۰۳.۰۶۵  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به 
ازای ۱.۲۹۹ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۳۲ 

یوان چین اعالم شد.

رکوردشکنی های بیت کوین ادامه داردتورم امارات برای بیست و دومین ماه متوالی منفی ماند

بانک ها دریافت سود مجاز وام ها را رعایت کنند  

ثبات در بازار ارز

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2103| دوشنبه 15 دی ماه  1399 |  20  جمادی االولی  1442 |  4  ژانویه  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

مایل نیستیم 
مازوت مصرف 
شود اما 
چاره ای نداریم

زنگنه:

واکسیناسیون 
با اولویت کادر 

درمانی و سالمندان 
آغاز می شود

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

3

2

اقبال  به
 خانه های کهنسال 

زیان صنایع 
از مازوت سوزی

عامل اصلی زیان سهامداران؛ مداخالت قیمتی دولت است یا نگاه شاخص به نرخ دالر؟

بورس در فاز انتظار 
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صفحه4

بازار داغ گران فروشی و  احتکار
تبانی   برخی   فروشگاه ها   با   تولیدکنندگان   در  قیمت   مندرج   روی  کاال 

هشدار   اتاق   اصناف   تهران   به   نانوایان  گران فروش

»کسب و کار«   از  قوانین   ناکافی   برای   برخورد   با   گران   فروشی   و  احتکار  گزارش   می دهد

ریزش معامالت در بازار مسکن در حالی رقم خورده 
 اســت که از معدود معامالتی که در ایــن بازار انجام 
می شود اقبال با خانه های کهنسال و کلنگی است. 
رغبت خریــداران به خرید خانه های کهنســال و با 
قدمت ۲۰ ســال به باال در حالی صورت می گیرد که 
آمارها نشان می دهد ساخت وساز در بخش مسکن 
کاهش بسیاری داشته است. اتفاق جالب افزایش تعداد 
آگهی خانه های کلنگی در متراژهای مختلفی است. 
در مناطق مختلف شهر، امالک گلنگی برای فروش 
گذاشته شده اند که نشان دهنده تمایل برای نوسازی 
این گونه خانه هاست.   در سال های اخیر خریداران 
بیشتر به سمت خرید خانه های نقلی و کم متراژ رفته 
اند و به دلیل کاهش قدرت خرید و رشــد بی سابقه 

قیمت ها خانه های بزرگ...

مصــرف ســوخت در نیروگاه هــا از ۱۹۵ میلیون 
مترمکعب گاز در ماه گذشــته به ۱۸۳ میلیون متر 
مکعب گاز در حاِل حاضر رسیده که این کاهش در 
پی برنامه ریزی های انجام شده، صورت گرفته است.

به گزارش اتاق تهران در شرایطی در روزهای گذشته 
بخشی از صنایع بزرگ از جمله کارخانه های سیمان 
و نیروگاه ها به دلیل آلودگی هوا مورد اتهام مازوت 
ســوزی قرار گرفته اند که فعاالن حوزه صنعت می 
گویند به اجبار به سمت مصرف سوخت دوم رفته 
اند و اصال تمایلی به مصرف سوخت مازوت ندارند.  
مدیران کارخانه های ســیمان در روزهای گذشته 
اعالم کرده اند که سوخت مازوت برای مجموعه های 
 آن ها سود که ندارند هیچ باعث ضرر و زیان های مالی 

بسیاری هم شده است...
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دریافت تعهد از 
صاحبان کاال با ارز 42۰۰

تمدید پرداخت  وام 
ودیعه اجاره تا پایان بهمن

سرمقاله

يادداشت

ضرورت بازطراحی 
تنظیم بازار 

ضرر سهامداران 
از قیمت گذاری دستوری 

مکانیزمــی کــه در ذهن 
اجتماع شکل می گیرد، یک 
مکانیزم عقالنی اســت که 
براساس آن مکانیزم عقالنی، 
سطح قیمت ها در یک فرایند تعیین می شود. به 
طور مثال قیمت مصرف کننده روی کاالیی درج 
می شود. در آن قیمت مصرف کننده در یک شرایط 
عادی و مناســب، هزینه تمام شــده کاال، هزینه 
بخش بازار و بازاریابی و بازاررسانی و سود معقول 

تولیدکننده...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  همایون دارابی، کارشناس بورس
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جزئیات مصوبات ترخیص کاال اعالم شد



اقتصاد2
ایران وجهان

فروش نفت ایران چقدر خواهد 
بود؟

براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، فروش 
روزانه نفت در ســال آینده ۱.۵ میلیون بشکه نفت 
پیش بینی شد موضوعی که نه تنها دور از ذهن نیست 
بلکه طبق اعالم سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی این عدد قطعا محقق می شود و 
باید نســبت به وضعیت بازار نفت ایران امیدوار بود. 
آنچه که دولت در الیحــه بودجه برای فروش روزانه 
نفت پیش بینی کرده بود حدود ۲.۳ میلیون بشکه با 
قیمت ۴۰ دالر بود. آنچه که در کمیسیون تلفیق مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت، این بود که سقف فروش 
۲.۳میلیون بشکه غیر واقعی بوده و قابل تحقق نیست. 
در خوشبینانه ترین حالت اعضای کمیسیون به این 
جمع بندی رسیدند که دولت به صادرات ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز دســت یابد که برای آن نیز باید دقیقا 
حکم مقام معظم رهبری اجرایی شود.منابع حاصل 
از صادارات تا یک میلیون بشــکه در روز، ۲۰ درصد 
آن به صندوق توسعه ملی تخصیص می یابد و اگر به 
صادرات ۵۰۰ هزار بشکه دیگر نیز در روز دولت دست 
یافت، ۳۸ درصد از منابع آن سهم صندوق توسعه ملی 
است و هرچقدر هم بماند باید صرف بازپرداخت بدهی 

های دولت به صندوق توسعه ملی شود. 

دو اقدام تکمیلی بانک مسکن 
در پرداخــت الکترونیکــی 

عوارض آزادراه ها
بانک مســکن »توســعه و افزایش تعداد الین های 
الکترونیکی اخذ عــوارض در آزاد راه ها« و »اعمال 
تخفیف برای خودروهای عمومی« را در دستور کار 
قرار داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
تاکنون دو مرحله از اجرای طرح پرداخت الکترونیکی 
عوارض آزادراهی )ETC( از ســوی بانک مسکن 
برای مسافران فراهم شده است. در مرحله نخست، 
در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، این بانک برای 
اولین بار در کشور امکانی را فراهم کرد که به واسطه 
آن، استفاده کنندگان از معابر آزادراهی بتوانند بدون 
نیاز به توقف و اتالف وقت برای پرداخت عوارض به 
شکل نقدی، از ایســتگاه های عوارضی عبور کنند و 
رقم عوارض به شکل خودکار از اعتبار آنها کسر شود. 
به این ترتیب براساس این خدمت نوین بانک مسکن، 
در صورتی که هموطنان برچسب پرداخت الکترونیک 
عوارض آزادراهی بانک مســکن را داشته باشند می 
توانند بدون نیاز به توقف و با استفاده از این سیستم 

نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند.

معاون اداره کل صادرات کاالی بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم کرد:

رشــد 50 درصــدی اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش 

در هفت ماهه سال جاری
معاون اداره کل بانک توســعه صادرات ایران با تاکید 
بر اهمیت تامین ســرمایه در گردش برای واحدهای 
تولیدی گفت: تسهیالت اعطایی در قالب سرمایه در 
گردش طی 7 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته از رشدی بالغ بر ۵۰ درصد برخوردار بوده 
است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران طاهره نورسته اعالم کرد: از کل تسهیالت سرمایه 
در گردش اعطایی بانک توسعه صادرات ایران، ۵۰% به 
بخش صنعت و معدن، ۳۵ درصد به بخش محصوالت 
نفتی و پتروشیمی و مابقی به بخش کشاورزی و سایر 
خدمات تخصیص یافته اســت.وی یادآور شد: سقف 
پرداخت تســهیالت تابعی از نتایج حاصل از فرآیند 
اعتبارسنجی متقاضی است که بر اساس عملکرد مالی 
و کیفی سنوات گذشته شرکت، سقف مانده تسهیالت 
سرمایه درگردش نزد سیستم بانکی به حداکثر %9۰ 
فروش، مطابق با آخرین بخشنامه ابالغی بانک مرکزی 
ج.ا.ا محاســبه می شود.نورســته اظهار داشت: بانک 
توســعه صادرات ایران با اشــراف برارزش افزوده باال 
و اهمیت صادرات متکی بر صنایــع فناوری محور بر 
دیگر بخش های اقتصادی و این شرکت ها در توسعه 
و رشد اقتصادی، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 
و مکمل زنجیره صادرات را طی سال جاری با همکاری 
معاونت علمی و فناوری و صندوق پژوهش و شکوفایی 
در دستور کار خود قرار داده است.به گفته معاون اداره 
کل صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران نرخ سود 
تســهیالت اعطایی در خصوص منابع بانک براساس 
آخرین بخشنامه های شــورای پول و اعتبار ۱۸% و 
برای تسهیالت پرداختی از محل منابع تلفیقی بانک 
و صندوق به صورت ترکیبی ۱۴.۵% است و با توجه 
به همکاری های بعمل آمده از سوی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نرخ سود تسهیالت تلفیقی 
مذکور برای شرکت های دانش بنیان ۱۲% خواهد بود.

خبر

استان ها

مصرف سوخت در نیروگاه ها 
از ۱9۵ میلیون مترمکعب گاز 
در ماه گذشته به ۱۸۳ میلیون 
متر مکعب گاز در حاِل حاضر 
رسیده که این کاهش در پی 

برنامه ریزی های انجام شده، صورت گرفته است.
به گزارش اتاق تهران در شــرایطی در روزهای گذشته 
بخشی از صنایع بزرگ از جمله کارخانه های سیمان و 
نیروگاه ها به دلیل آلودگی هوا مورد اتهام مازوت سوزی 
قرار گرفته اند که فعاالن حوزه صنعت می گویند به اجبار 
به سمت مصرف سوخت دوم رفته اند و اصال تمایلی به 

مصرف سوخت مازوت ندارند. 
مدیران کارخانه های سیمان در روزهای گذشته اعالم 
کرده اند که ســوخت مازوت برای مجموعه های آن ها 
سود که ندارند هیچ باعث ضرر و زیان های مالی بسیاری 
هم شده است. در این بین عبدالرضا شیخان دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعالم کرد: » به تازگی 
تعداد کارخانجاتی که گاز آنها قطع شــده افزایش پیدا 
کرده اســت. از 77 کارخانه تولید سیمان، ۳ کارخانه از 
ابتدا مازوت  سوز بودند. از بین 7۴ کارخانه گازسوز، گاز 

حدود ۶۴ کارخانه قطع شده است.
 ۲۳ آبان امسال به علت افت فشار گاز و گازرسانی برای 
مصارف خانگی، گاز بســیاری از کارخانجات سیمان را 
قطع کردند. این موضوع موجب وارد شــدن شوک به 

کارخانه ها و کاهش تولید شد که صدمات مالی زیادی به 
کارخانجات سیمان وارد کرده است. هر سال با پیش بینی 
قطع گاز گفته می شد که کارخانجات سیمان با هماهنگی 
وزارت نفت، ذخیره سازی سوخت دوم که همان مازوت 
است را انجام دهند که امسال اجازه اینکار را ندادند و اعالم 
کردند هنگام قطع گاز، مازوت را خواهند داد.« او ادامه 
داد:» امســال هم قیمت مازوت نسبت به سال گذشته 
دو و نیم برابر شد که نسبت به گاز افزایش چشمگیری 

داشت و فشار زیادی به کارخانه ها وارد شد. البته قیمت 
مازوت با هزینه حمل، سه و نیم برابر قیمت گاز شده که 
اثر این موضوع روی قیمت تمام شده بسیار محسوس 
است. با این وضعیت بسیاری از کارخانجات توان تولید 
خود را از دست دادند و به سمت تعطیلی رفتند. در هر 
استانی بعضی از کارخانجات توانستند مازوت یارانه ای 
دریافت کنند؛ در حال حاضر مازوت یارانه ای ۳۰۰ تومان 
و گاز ۱۱9 تومان است. در بعضی مناطق حتی ۴۰۰ یا 

۵۰۰ تومان هم به خاطر هزینه حمل باال می رود.«در این 
بین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفته 
است وزارت نیرو در شرایط سختی برای تأمین برق است: 
صنایعی که بیش از دیماند خریداری شده برق مصرف 
کنند، ابتدا تذکر دریافت می کننــد و در صورت تکرار، 
جریمه و برقشان قطع خواهد شد. میزان مصرف برق در 
کشور ۱7.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته، که 
۱۵ درصد آن در بخش صنایع و مابقی در بخش خانگی 
مصرف شده است. در بخش اداری نیز کنترل های از سوی 
مشترکان برق و گاز انجام می شــود و اداراتی که پس از 
پایان کار، دستگاه های گرمایشی را خاموش نکرده باشند 
ابتدا تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار مدیر مربوطه 

باید پاسخگو باشد.«
وی با اشــاره به کاهش مصرف ســوخت در نیروگاه ها 
گفت: مصرف ســوخت در نیروگاه هــا از ۱9۵ میلیون 
مترمکعب گاز در ماه گذشــته بــه ۱۸۳ میلیون متر 
مکعب گاز در حاِل حاضر رســیده کــه این کاهش در 
پی برنامه ریزی های انجام شــده، صورت گرفته است. 
مصرف ســوخت، بخصوص در اســتان های سردسیر، 
باید کاهش بیشتری داشته باشد. زیرا ممکن است در 
این استان ها با افت فشــار گاز در نیروگاه ها و یا بخش 
خانگی مواجه شــویم.« در روزهای گذشــته به دلیل 
عدم تامیــن گاز نیروگاه هــا میزان تولیــد انرژی در 
کشور کاهش پیدا کرده اســت و وزارت نیرو مجبور به 
 خاموشی برق سطح شهر در ساعت های منع تردد شده

 است.

کارخانه هایی که مجبور به استفاده از مازوت شده اند

زیان صنایع از مازوت سوزی

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:
واکسیناســیون با اولویت کادر 
درمانی و سالمندان آغاز می شود

رئیس جمهور گفت: دولت امیدوار اســت با 
اقدامات انجام گرفته، در کنار پیگیری مجدانه 
برای تولیــد داخلی واکســن، در هفته  های 
آینده با خرید واکسن از شرکت های مختلف 
و انتقال آن به داخل کشــور، واکسیناسیون 
بر اساس اولویت  بندی و جدول آماده شده از 
جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و 

سالمندان آغاز شود.
رئیس جمهور بــا تاکید بر لزوم تســریع در 
اقدامات و فعالیت های انجــام گرفته در این 
زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت امور 
خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار 
وزارت بهداشت که مســئول دقت های الزم 
کارشناسی است، به گونه  ای برنامه ریزی کنند 
که خرید و انتقال واکسن به کشور سریع  تر به 

سرانجام برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این جلسه با 
اشاره به تجارب به دست آمده از خالل سه سال 
مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: دولت 
با تکیه بر تجارب به دست آمده از ایستادگی 
در برابر این جنگ تمام عیار و خنثی ســازی 
تحریم های غیرانســانی، بودجه سال آینده 
کشور را با هدف توسعه اقتصادی و نیز حمایت 

موثر معیشتی از مردم، تنظیم کرده است.
روحانی اضافه کرد: وضعیت و شرایط اقتصادی 
کشور اقتضا می کند که با لحاظ تمامی الزامات، 
نیازها و داشته های کشور، افقی امیدوارکننده 
و آرامش  زا در توســعه اقتصادی و معیشت و 
مردم باید اثرات مثبــت آن را در زندگی خود 
احساس کنند. به همین دلیل باید از هر گونه 
تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی 
به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته 

نخواهد بود.
رئیس جمهور تاکید کرد: میزان درآمدهای 
مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از صدور نفت 
و فراوردها، در بودجه پیشــنهادی بر مبنای 
پیش بینی روند اقتصادی کشــور در ســال 
آینده به صورت واقع بینانه و با تاکید بر توان 
اقتصادی و اســتیفای حقوق کشــور تنظیم 

شده است.

بورس سبزپوش شد
شــاخص کل بورس پــس از طــی چندین 
روز کاهش و روندی پرنوســان روز گذشــته 
سبزپوش شــد.به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس در معامالت روز گذشــته بازار سرمایه 
با ۱۳۲۸ واحــد افزایش رقم یــک میلیون و 
۳۵۵ هــزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل 
با معیــار هم وزن نیــز ۵۴۱ واحــد افزایش 
 یافت و بــه رقــم ۴۵۵ هــزار و 7۱۱ واحد 

رسید.
معامله گران روز گذشته یک میلیون معامله 
به ارزش ۱۰9 هــزار و ۸۴ میلیارد ریال انجام 

دادند.
سرمایه  گذاری تامین اجتماعی و پاالیش نفت 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل پتروشــیمی نوری، سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک 
پارسیان، گروه مپنا و ملی صنایع مس ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند. همچنین گروه دارویی 
برکت، ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی، 
پاالیش نفت اصفهان، ایران خودرو، لیزینگ 
پارسیان، سایپا و گسترش ســرمایه گذاری 

ایران خودرو نمادهای پربیننده بورس بودند.
شــاخص کل فرابــورس هــم بــا ۸7 واحد 
 افزایــش رقــم ۱9 هــزار و ۳۱۰ واحــد را

 ثبت کرد.
معامله گران این بازار ۸۶9 هــزار معامله به 
ارزش ۵9 هــزار و ۵۰۸ میلیــارد ریال انجام 
دادند. ســنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی 
زاگرش، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و 
اعتباری ملل نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل صنعتی مینو، بیمه کوثر 
و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.
لیســت نمادهــای پربیننــده این بــازار از 
صنایع چوب خزر کاســپین، سرمایه گذاری 
مالی ســپهرصادرات، پتروشــیمی ارومیه، 
توســعه مســیر برق گیالن، بــرق و انرژی 
پیوندگستر پارس، کشــاورزی و دامپروری 
 مالردشــیر و ســرمایه گذاری پویا تشکیل 

شده است.

اخبار
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گمرک ایران پنج مصوبه اخیــر در رابطه با رفع موانع 
ترخیص کاال بر اســاس مصوبات ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت را ابالغ کرد که طی آن اعالم شــده 
از صاحبان کاالهای اساســی با نرخ ترجیحی تعهدی 
دریافت می شــود که در ترخیص درصدی در صورت 
ایجاد هر گونه مابه التفاوتی متعهــد به پرداخت آن 
باشند.به گزارش ایســنا، پنج مصوبه ای که در جلسه 
۱۱9 هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مصوبه در خصوص 
تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کاالهای 
اساسی و تولیدی صادر شده بود از سوی ارونقی-معاون 
فنی گمرک ایران- جهت اجرا به گمرکات اجریی ابالغ 

و از امروز)۱۴ دی ماه۱۳99( اجرایی می شود.

از مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای ۲۱ تا 
تغییر مالک ترخیص

۱. بــا توجه به تصمیمات جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در خصوص ترخیص فوری کاالهای 
اساســی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور 
و به منظور تســریع در ترخیص این کاالها مقرر شد  
ترخیص 9۰٪ کاالهای اساســی گــروه یکم کاالیِی 
مشــمول ارز ترجیحی )روغن خام، دانه های روغنی، 
کنجالۀ سویا، جو و ذرت(، با اخذ تعهد از صاحب کاال 
مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز درصورت 
تعلق به کاال و تعهد عرضۀ کاال با نرخ مصوب یا عرضه 
در ســامانه ها )بازارگاه و شــبکه های توزیع تعیین 
شــده(،   بدون الزام به ارائه کدرهگیری بانک امکان 
پذیر باشد.۲. ترخیص درصدی کلیۀ کاالهای اساسی 
گروه ۲۱؛ اجزاء، قطعات، تجهیزات و نهاده های تولید 
مطابق اعالم نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقالم 

مرتبط با حوزۀ وزارت جهاد کشــاورزی، مطابق اعالم 
نظر معاونت توسعه صنایع تبدیلی وکسب و کارهای 
کشاورزی وزارت جهاد کشــاورزی با اخذ مجوزهای 
قانونی الزم تا سقف 9۰٪، توسط گمرک انجام شود. ۳. 
با توجه به بروز مشکالتی درصدور قبوض انبار کاالهای 
وارده به بنادر و گمرکات کشور و یا با عنایت به ترانزیت 
برخی از کاالهای اساســی و نهاده های تولید از بنادر 
به گمرکات داخلی کشــور، طبق مصوبه جلسه ستاد 
تنظیم بازارمقرر شد مالک تصمیم گیری جهت اجرای  
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاریخ ورود 
کاال به کشور باشد  و گمرک  ایران ضمن احصاء دقیق 
این مورد، تاریخ مزبور را مالک اقدام در این خصوص 
قرار دهــد.۴.در اجرای  تصمیمات ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، اگر  7۰ درصــد از کاالهای موضوع 
یک اظهارنامه در لیست ابالغی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وجود داشته و مابقی اقالم، مشمول گروه های 
کاالئی ۲۱ لغایت ۲۵ باشد، گمرک  می تواند نسبت به 
پذیرش موضوع برای کل اقالم اظهارنامه اقدام کند.۵. 
با توجه به اینکه  دستورالعمل سازمان راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای وزارت راه و شهرســازی درخصوص 
تمدید اعتبار ثبت سفارش های صادره  موجب توقف 
روند ترخیص کاال علی الخصوص کاالهای اساســی و 
تولیدی در گمرکات کشور گردیده بود، مقرر شد مرجع 
مربوطه با قید فوریت نسبت به لغو دستورالعمل  اقدام 
و در خصوص تمدید اعتبار ثبت سفارش های صادره، 
بخشنامه اخیر گمرک که با هماهنگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و مستند به مصوبات سفر معاون اول 
ریاست جمهوری به اســتان هرمزگان تنظیم و ابالغ 

شده است.

وزیر نفت مصــرف کنونی روزانه گاز کشــور را بیش 
از ۸۲۵ میلیون مترمکعب عنــوان کرد و گفت: ما به 
هیچ وجه مایل نیســتیم مازوت مصرف شود، اما در 
نقاطی مجبور به این کار هســتند و چاره ای نداریم، 
گازوئیل بــه باالترین حد ممکن تحویل می شــود و 
امکان تحویل بیش از آن وجود ندارد، بحث صادرات 
گازوئیل هم مطرح نیســت و مازاد این فــرآورده را 
تحویل می دهیم.بیژن زنگنه )یکشنبه، ۱۴ دی ماه( 
در نشست مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور 
به میزبانی وزارت کشور با اشاره به افزایش مصرف گاز 
خانگی اظهار کرد: یکی از دالیل این افزایش باز کردن 
پنجره ها با این تصور اســت که کرونا خارج می شود، 
در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم 

از اتالف انرژی خودداری کنند.وی پس از شــنیدن 
سخنان اســتانداران که به صورت تصویری نشست 
را دنبال می کردند، گفت: البته ما مشکالتی داریم و 
نمی توانیم همه اســتان ها را در بحث مصرف مازوت 
مســتثنا کنیم، در بحث ســیمان قرار بر این بود که 
زمستان مصرف مازوت داشته باشند و امروز در هیئت 
دولت مصوب می کنیم قیمــت نفت کوره معادل گاز 
مصرفی  آنها باشد.وزیر نفت با بیان اینکه نگرانی بابت 
نفتکش های جاده پیما حل شده است و تالش کردیم 
در بحث حمل بار به نیروگاه ها مشکلی نداشته باشیم، 
تصریح کرد: اگر مصرف برق کم شود، مصرف مازوت 
هم کاهش می یابد، همه تجربه ها در بحث صرفه جویی 

مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود.

ضرورت مصرف بهینه گاز در اداره ها
زنگنه بر رعایت هر چه بیشــتر مصرف بهینه انرژی در 
اداره ها تأکید کرد و افزود: ما به هیچ وجه مایل نیستیم 
مازوت مصرف شــود، اما در نقاطی مجبــور به این کار 
هستند و چاره ای نداریم، گازوئیل هم در حداکثر ممکن 
تحویل می شود و امکان تحویل بیش از آن وجود ندارد، 
بحث صادرات گازوئیل هم مطرح نیســت و مازاد این 
فرآورده را تحویل می دهیم، نیروگاه ها باید بخشــی از 
این فرآورده را از مخازن دریافــت کنند.  وی در ادامه با 
اشاره به سخنان استاندار تهران مبنی بر اینکه مصرف 
خانگی گاز در تهران ۱۵ درصد افزایش یافته که ۲ درصد 
آن مربوط به اشتراک های جدید اســت، تصریح کرد: 
افزایش ۱۵ درصدی مصرف غیرطبیعی اســت و هیچ 

دســتگاهی نمی تواند هیچ برنامه ریــزی برای افزایش 
مصرف ساالنه داشته باشد.وزیر نفت مصرف کنونی گاز 
کشور را روزانه بیش از ۸۲۵ میلیون مترمکعب عنوان 
کرد و ادامه داد: از این مقــدار ۵۵۶ میلیون متر مکعب 
مصرف خانگی، عمومی و صنایع کوچک اســت، البته 
این مقدار نسبت به پارســال عددی بزرگ و  نسبت به 
پارســال بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته 
اســت.زنگنه میانگین مصرف گاز کشــور را حدود ۴ 
میلیون و 7۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام عنوان کرد و 
گفت: ما باید راه حلی برای این مقدار مصرف پیدا کنیم، 
اما در شرایط کنونی باید با همکاری سازمان ها، اعمال 
 محدودیت هــا و دعوت مردم بــه صرفه جویی، مصرف

 را مدیریت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرســازی تمدید وام ودیعه اجاره را 
تا پایان بهمن مربوط به متقاضیانی دانست که پیش تر 
ثبت نام کرده اند و بنا به دالیلی نتوانستند مدارک خود 
را تکمیل کنند.محمود محمودزاده در خصوص تمدید 
مهلت وام ودیعه اجاره تا پایــان بهمن، گفت: اخیرا در 
جلسه کارگروه مصوب شــد تا آخر بهمن پرداخت وام 
ودیعه اجاره ادامه پیدا کند. این مصوبه و این شــرایط 
مربوط به کســانی اســت که پیش تر ثبت نام کردند، 

ولی روند پرداخت آنها به جریان نیفتاده اســت.معاون 
مسکن و ساختمان ادامه داد: افرادی که پیش  تر ثبت نام 
کردند اما مدارک خود را تکمیل نکردند تا انتهای بهمن 
فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
محمودزاده با اشاره به اینکه ستاد کرونا دو مصوبه دیگر 
نیز داشت، افزود: در تفاهم نامه ای، مقرر شد تا افرادی 
که کد رهگیری ندارند با پرداخت عدد محدود بتوانند 
کد رهگیری دریافت کنند.به گفته معــاون وزیر راه و 

شهرسازی، کسانیکه فرم ج قرمز داشتند و هم اکنون 
فاقد مالکیت هستند مصوب شد بتوانند تسهیالت وام 
ودیعه اجاره را دریافت کنند. این مصوبات برای تعدادی 
از افرادی بوده که این مشکالت را داشتند.گفتنی است، 
برای متقاضیان تسهیالت کمک ودیعه مسکن که اجاره 
آن ها به صورت دســتی و بدون حضور در بنگاه مبادله 
شده، مشاورین امالک موظف هستند با دریافت حداکثر 
۲۵۰ هزار تومان بدون نیاز به دریافت ارزش افزوده و با 

حضور موجر و مستأجر نسبت به ثبت اجاره نامه و اخذ 
کد رهگیری اقدام کنند.این مبلغ برای اجاره نامه هایی 
که در بنگاه ثبت شــده اما کد رهگیری ندارند هزینه 
ثابتی معادل ۱۰۰ هزار تومان است و الزامی برای حضور 
موجر در بنگاه نخواهد بود.الزم به توضیح است تا پایان 
آذرماه از مجموع ۳۰۲ هزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام 
ودیعه تاکنون ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد 

توانسته اند این تسهیالت را دریافت کنند.

بررســی آماری صنعت ســاختمان در آذر ماه 
حاکی از آن اســت که عدد شــامخ کل ۶۰.۶7 
بوده اســت که نشــان دهنده بهبــود وضعیت 
 بخــش ســاختمان در آذر ماه نســبت به آبان

 است.
به گــزارش اتــاق تعاون ایــران، با اســتناد به 
اظهــارات فعــاالن ســاختمانی، عدد شــامخ 
 ساختمان در آذر ماه نسبت به ماه قبل افزایش 

یافت. 
دو شــاخص میزان سفارشــات جدید و میزان 
فعالیت های انجام شده نســبت به ماه گذشته 

افزایش مطلوبی را تجربه کردند.
شاخص های میزان مواد اولیه خریداری شده و 
سرعت انجام سفارشــات به یک میزان افزایش 
یافتند. شاخص میزان بکارگیری نیروی انسانی 
تغییر چندانی نســبت به ماه قبل نداشت. روند 
رشــد دو شــاخص قیمت خریــد مواداولیه و 
 قیمت فروش، نســبت به ماه گذشــته کاهش

 یافت.
کمبود عرضه بخشی از مواد اولیه به ویژه در اقالم 
وارداتی منجر به افزایش شاخص میزان کارهای 
معوق شد که مشکالت مربوط به ثبت سفارشات 
و ترخیص مواد اولیه و تغییــرات مداوم قوانین، 
از جمله موانع اعالم شده از ســوی فعاالن این 

حوزه بود.
عدم نظارت بــر توزیع مواد اولیــه نظیر آهن و 
فــوالد و افزایش مجدد قیمت ایــن اقالم نیز از 
دیگر مشکالت مطرح شده در صنعت ساختمان 
اســت. شــاخص میزان مصــرف حامل های 

انرژی نیز بیشــتر شد. شــاخص صادرات این 
بخش نسبت به ماه گذشــته تفاوت محسوسی 
 نداشــت. شــاخص میزان فروش نیــز افزایش

 یافت.
فعاالن بخش ســاختمان بــا توجه بــه ثبات 
نســبی موجود در قیمــت برخی اقــالم و نیز 
نزدیکــی بــه ماه هــای پایانی ســال، افزایش 
 فعالیت های کســب و کار خــود را در دی ماه

 پیش بینی کردند.
صنعــت ســاختمان بــر اســاس اســتاندارد 
بیــن المللی طبقه بنــدی کلیــه فعالیت های 
اقتصادی )ISIC(، به ســه گروه اصلی ساخت 
بنا، مهندســی عمران و فعالیت های ساخت و 
ساز تخصصی ســاختمان دسته بندی می شود. 
در یک تقســیم بندی دیگر، بخش ساختمان 
 شامل دو بخش کلی مســکونی و غیرمسکونی

 )تجاری و عمرانی( است.
در بخش مســکونی تحت تأثیــر عواملی نظیر 
ثبات نســبی نرخ ارز و به دنبال آن رشد کمتر 
یا حتی ثبات نســبی قیمت برخی مــواد اولیه 
و تجهیــزات مورد نیــاز این بخش، متوســط 
قیمت معامالت مسکن نســبت به ماه گذشته 
)در تهــران به عنــوان نمونه آمــاری بزرگ از 
کل کشــور( کاهش یافت و میزان پیشــرفت 
 فعالیت های ساخت و ساز بخش مسکونی بیشتر

 شد.
 در بخش های عمرانی به دلیل عدم تحقق بودجه 
عمرانی، پیشرفتی در میزان فعالیت ها نسبت به 

ماه گذشته گزارش نشد.

جزئیات مصوبات ترخیص کاال 

دریافت تعهد از صاحبان کاال با ارز ۴۲۰۰

زنگنه:

مایل نیستیم مازوت مصرف شود اما چاره ای نداریم

معاون مسکن و ساختمان:

تمدید پرداخت  وام ودیعه اجاره تا پایان بهمن

شامخ آذرماه منتشر شد؛

کمبود عرضه بخشی از مواد اولیه

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ دی ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، 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.
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افزایش اقدام حمایتی برای ساخت و ساز
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان

زمین و قیمت آن سال هاست که در کنترل نیست و همین می شود که قیمت زمین در مناطقی از تهران پارسال از ۱۰۰ میلیون تومان و امسال از ۲۰۰ میلیون تومان در هر متر نیز فراتر می رود. به نظر می رسد که با این وضعیت نتوان اقدام 
موثری برای مهار قیمت مسکن انجام داد. وقتی قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن را در نقاط مختلف ببینید متوجه می شوید که قیمت آپارتمان و واحدهای نوساز با قیمت زمین در آن منطقه مطابقت داده می شود. زمانی مشکل 

مسکن حل می شود که برای بخش مسکن برنامه  مستمری داشته باشیم وساالنه بین ۱ تا ۲ میلیون مسکن به اضافه هفت سال نیاز ساخته نشده در دولت فعلی خانه بسازیم. 
هر اقدام حمایتی توسط دولت حوزه ساخت و ساز مسکن صورت بگیرد اقدام بسیار خوبی است چرا که حل مساله مسکن حل یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی کشور به شمار می رود. به هر حال، هر چند تولید مسکن خوب است به 

دلیل اینکه در زندگی مردم یک ضرورت به شمار می رود نباید با سیاست های این دولت یا آن دولت از روند تولید خارج شود.

ریــزش معامــات در بازار 
مسکن در حالی رقم خورده 
است که از معدود معاماتی 
که در این بازار انجام می شود 
اقبال با خانه های کهنســال 
و کلنگی اســت. رغبت خریداران به خرید خانه های 
کهنسال و با قدمت ۲۰ سال به باال در حالی صورت می 
گیرد که آمارها نشــان می دهد ساخت وساز در بخش 
مسکن کاهش بسیاری داشته است. اتفاق جالب افزایش 
تعداد آگهی خانه های کلنگــی در متراژهای مختلفی 
است. در مناطق مختلف شهر، اماک گلنگی برای فروش 
گذاشته شده اند که نشان دهنده تمایل برای نوسازی 

این گونه خانه هاست.   در ســال های اخیر خریداران 
بیشتر به سمت خرید خانه های نقلی و کم متراژ رفته اند 
و به دلیل کاهش قدرت خرید و رشد بی سابقه قیمت ها 
خانه های بزرگ متراژ از لیست خرید مردم حذف شده 
اند. بنابراین در حالی که بازار آپارتمان های مســکونی 
نوساز و میانسال از ماه ها قبل وارد فاز رکود شده اند به 
نظر می رسد بازار اماک کلنگی در نقطه شروع خروج 
از رکود قرار دارد. این وضعیت سبب شده اقبال به خرید 
اماک کلنگی توسط سازندگان بیشتر شود و در نتیجه 
این اقبال، مالکان این گروه از اماک نیز تمایل بیشتری به 
فایل کردن ملک خود دارند. واسطه های ملکی از افزایش 
قابل توجه فایل های اماک کلنگی به ویژه در ســه ماه 
تابستان خبر می دهند و پیش بینی می کنند این وضعیت 

همچنان ادامه داشته باشد.
برخی کارشناسان معتقدند که قیمت متری ۲8 میلیون 

تومان به صورت حداقلی اســت و متوســط قیمت هر 
مترمربع خانه کلنگی تا 4۰ میلیون تومان هم می رسد. 
هرچقدر هم که بازار ملک راکد باشد، خانه های کلنگی 
مشتری های خودش را دارد. چه آنهایی که دنبال خانه 
بزرگ و مستقل – یا حتی قدیمی – هستند و چه آنهایی 
که به اصطاح بازار، »بســاز و بفروش« باشند، همیشه 
مشتری این واحدهای مسکونی هستند. اما گشتی در 
قیمت این نوع از خانه ها افزایش قیمت بســیار زیادی 
را طی سال 98 تا 99 نشان می دهد. آنطور که قیمت ها 
نشــان می دهد، هر مترمربع خانه کلنگی در پاییز 98 
حدود ۱8.7 میلیون تومان معامله می شده که نسبت به 
سال قبل یعنی 97، رشد 86 درصدی را نشان می داده 

است.
اما این آمارها در تابستان امسال چقدر افزایش را تجربه 
کرد. آنطور که آمارهای مرکز آمار نشان می دهد، متوسط 

قیمت هر مترمربع خانه کلنگی تــا حدود ۲8 میلیون 
تومان هم افزایش را تجربه کرده اســت. گفته می شود 
حداکثر قیمت هر مترمربع زمین یا زمین مســکونی 
کلنگی و زیربنای مســکونی در تابستان 99 نسبت به 
تابستان سال گذشته به ترتیب ۱۱۳.8 و ۱۰4.7 درصد 
افزایش را تجربه کرده اســت.آمارها نشان می دهد که 
حداکثر قیمت فــروش یک مترمربع زمیــن یا زمین 
مســکونی کلنگی در همین بازه زمانی، ۱55 میلیون 
تومان بوده است. حداکثر قیمت یک مترمربع زیربنای 
مسکونی هم تا ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورده بود که 
این حداکثر قیمتی، نسبت به تابستان سال قبل ۱۰4.7 
درصد افزایش را نشــان می دهد. برخی کارشناســان 
معتقدند که قیمت متری ۲8 میلیون تومان به صورت 
حداقلی است و متوسط قیمت هر مترمربع خانه کلنگی 

تا 4۰ میلیون تومان هم می رسد.

ساخت و ساز واحدهای نوساز و قیمت پایین كاهش یافته است؟

اقبال  به خانه های کهنسال 
خانه های كلنگی گران شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون فنی گمرک گفت: به منظور تسریع در ترخیص این 
کاالها مقرر شد ترخیص 9۰ درصد کاالهای اساسی گروه 
یکم کاالیِی مشمول ارز ترجیحی با اخذ تعهد از صاحب 
کاال بدون الزام به کد رهگیری امکان پذیر باشد. معاون فنی 
گمرک ایران، گفت: متعاقب پیشنهادات ارائه شده از سوی 
گمرک ایران و تصویب این پیشــنهادات در جلسه ۱۱9 
ستاد تنظیم بازار، 5 مصوبه بسیار مهم با موضوع تسهیل 
و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای 
اساسی و نهاده های تولید، به گمرکات اجرایی کشور اباغ 

شده و این مصوبات از امروز، قابلیت اجرا خواهند داشت.
مهرداد جمال ارونقی افزود: با توجه به تصمیمات جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص 
فوری کاالهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات 
کشور و به منظور تسریع در ترخیص این کاالها مقرر شد 
ترخیص 9۰ درصد کاالهای اساســی گروه یکم کاالیِی 
مشــمول ارز ترجیحی )روغن خام، دانه هــای روغنی، 
کنجالۀ سویا، جو و ذرت(، با اخذ تعهد از صاحب کاال مبنی 

بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تعلق به 
کاال و تعهد عرضۀ کاال با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها 
)بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده(، بدون الزام به ارائه 
کد رهگیری بانک امکان پذیر باشد.معاون فنی گمرک 
ایران تصریح کرد: ترخیص درصدی کلیۀ کاالهای اساسی 
گروه ۲۱؛ اجزا، قطعات، تجهیزات و نهاده های تولید مطابق 
اعام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و اقام مرتبط با 
حوزه وزارت جهاد کشاورزی، مطابق اعام نظر معاونت 
توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی با اخذ مجوزهای قانونی الزم تا سقف 9۰ 
درصد، توسط گمرک انجام شود. معاون فنی گمرک ایران 
خاطرنشــان کرد: در اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، اگر 7۰ درصــد از کاالهای موضوع یک 
اظهارنامه در لیست اباغی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وجود داشته و مابقی اقام، مشمول گروه های کاالیی ۲۱ 
لغایت ۲5 باشد، گمرک می تواند نسبت به پذیرش موضوع 

برای کل اقام اظهارنامه اقدام نماید.

شاخص بورس پس از روزهای 
پرتاطم و ریزش های سنگین 
روز گذشــته با رشد کم جانی 
مواجه شد. فعاالن بازار سرمایه 
عوامل بسیاری را در این ریزش 
ها موثر می دانند که در نهایت به ضرر سهامداران و مردم 
تمام شده است. دولت پس از حمایت مداوم از بازار سرمایه 
برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته خود بورس را به حال 
خود رها کرده و در این شرایط شــاهد هستیم که ریزش 
شاخص در واحدهای بسیار باال اتفاق می افتد درحالی که 
رشد بورس در روزهایی که شاخص افزایش پیدا می کند 
بسیار کم جان بوده و در حد دو و ســه هزار واحد رقم می 
خورد. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که 
شاخص بورس برای حرکت نیم نگاهی نیز به بازار ارز دارد. 
ثبات قیمت ارز در محدوده قیمتی ۲5 هزار تومان موجب 

شده تا بورس از حرکت باز ماند.

در پایان معامات روز یکشنبه ۱4 دی ماه در پی تاثیر مثبت 
سه سهم “نوری، تیپیکو و وپارس” با رشد کم جان یک هزار 
و ۳۲8 واحدی همراه شد و 5 هزار واحد از نیمه کانال ۳/۱ 
میلیون واحدی فاصله گرفت. شاخص کل هم وزن نیز صعود 
5 هزار واحدی را رقم زد و در پایان معامات عدد 455 هزار 

و 7۱۱ واحد را نشان داد.
به هر ترتیب بورس بعد از ورود پرشتاب میلیون ها سهام دار 
جدید در چند ماهه اخیر و صعود شــاخص کل به باالی ۲ 
میلیون واحد،  این روزها از رشد پرشتاب خود فاصله گرفته 
و با اصاح گسترده درهمه سهم ها همراه بوده است. در این 
شرایط، برخی افراد علت ریزش بورس را مداخله دولت در 
این بازار می دانند و برخی دیگر از دولت می خواهند با مداخله 
حمایتی در این بازار، از زیان سهام داران خرد جلوگیری کند.
در همین رابطه دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران بر 
این باور است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان 
و شرکت ها از طریق مداخات دستوری، کاهش حاشیه سود 
شرکت ها است که موجب می شود مردم به  عنوان سهامداران 
شرکت ها، زیان دیدگان اصلی باشند. حسین عبده تبریزی 
با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به مداخات قیمتی، 

نمی تواند کاهش قیمت ها و ارزانی کاال را برای مصرف کننده 
به ارمغان آورد، توضیح داد: برای روشن شدن این جریان 
چگونگی معامات را مرور کنیم. وی توضیح داد: وقتی یک 
عرضه کننده کاالیی در بورس ناگزیر می شود با قیمتی زیر 
قیمت تمام شده یا با قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول 
خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد 
فضایی برای خرید و فروش بــدون نظارت و با قیمت های 
خارج از قاعده می کند. در جریان ایــن تحول، عده ای که 
محصوالت خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری 
به فروش رسانده اند، دچار زیان می شوند و از محل این زیان 
وارده، سهامداران آن ها نیز متضرر خواهند شد. به گفته این 
تحلیلگر، ازآنجاکه طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای 
حضور در بورس باال رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خرد 
نیز در بورس افزایش  یافته، پس بخشی از این زیان دیدگان 
هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه 

خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما این اتفاق، فقط یک 
جنبه ندارد و از محل قیمت هایی که در بازار ســیاه شکل 
می گیرد نیز مردم دچار زیان می شوند. به عبارت ساده تر، 

وقتی قیمت هــا در بورس از حالت منطقی کمتر اســت، 
محصوالت در بازار آزاد با قیمت هایی باال به فروش می رسد؛ 
بنابراین، هدف دولت برای حمایــت از مصرف کننده هم 
محقق نمی شود و منافع این قیمت گذاری های دستوری 
در حلقه های میانی تولید به گروهی افراد خاص که اغلب 
از آنان، به عنوان واســط های ویژه خوار یاد می شود، تعلق 
می گیرد. بر این اساس، مصرف کننده ناگزیر است محصوالت 
موردنظر خود را با قیمت های باال و بدون هیچ حمایت قیمتی 
خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان 
حمایت هایی مانند ارائه یارانه های انرژی و ... داشته؛ با این 

انگیزه که این حمایت ها درنهایت، به مصرف کننده برسد.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران تأکید کرد: درواقع، 
نه  فقط حمایت های قیمتی به دست مصرف کننده نرسیده 
بلکه به دلیل مداخله های دســتوری در بازار، مکانیســم 
عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج شــده و قیمت ها 
از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است. بر اساس ماده ۱8 
قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف 
 است به جز دارو، کاالی پذیرفته شــده در بورس را از نظام 

قیمت گذاری خارج کند.

عامل اصلی زیان سهامداران؛ مداخالت قیمتی دولت یا نگاه شاخص به نرخ دالر؟

بورس در فاز انتظار 
قیمت گذاری دستوری بخش عمده ای از سود شركت ها از بین می  برد

ضرر سهامداران از قیمت گذاری دستوری 
همایون دارابی، کارشناس بورس

در هفته های اخیر بازار سرمایه مانند دیگر بازارهای مالی و سرمایه گذاری در حالت انتظار به سر می برد. بنابراین تا زمانی که این حالت انتظار وجود دارد نمی توان از بورس و بازار سرمایه انتظار رشد زیاد داشت. تحوالت سیاسی و آخرین روزهای حضور ترامپ 
و جنجال های ادامه حضور او به اتفاقات بازار سرمایه دامن زده است. فضای مجازی هم که فضای مسمومی در این باره ایجاد کرده است را نیز نباید فراموش کنیم. از سوی دیگر این روزها الیحه بودجه نیز در حال بررسی است و اخباری که از آن منتشر می شود 
بر تحوالت بورس تاثیرگذار است. الیحه بودجه و بحث تعیین نرخ دالر که در آن مطرح شده توانست بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد. البته درست است که شنیده ها حاکی است که دالر 4۲۰۰ تومانی از بودجه حذف خواهد شد اما باز هم برای تعیین تکلیف نرخ 
دالر باید به روزهای آینده چشم دوخت.  اما عامل دیگری که توانسته بورس را تحت فشار قرار دهد مربوط به کمبود نقدینگی است. نقدینگی این روزها وارد بانک ها شده است و باید برای حرکت مجدد نقدینگی به سمت بورس برنامه ها و طرح های تاثیرگذار 
ارایه شود. در ماه های ابتدایی سال بازار شروع به رشد کرد نرخ سود بین بانکی تا حدود 8 درصد هم شده بود ولی ماه های مرداد و شهریور با شروع اصاح بورس نرخ بین بانکی به ۲۰ درصد و در حال حاضر به ۲۲ درصد رسیده این در واقع این سه برابر شدن به 
زیان بازار سهام تمام شد. همچنین نگرانی های دیگری که وجود دارد مربوط به سیاست دولت در قیمت گذاری دستوری است. دخالت دستوری در قیمت گذاری موجب ریزش بورس شده و دولت باید برای این مشکل نیز راه حلی بیاندیشد. به عبارت بهتر 
مورد دیگر بازمی گردد به تمایل دولت به قیمت گذاری های دستوری در خصوص فوالد، دستکاری در قیمت گذاری و کشف قیمت در سطح شرکت های بورسی است و زمانی که دولت نظام قیمت گذاری به کار می برند یعنی بخش عمده ای از سود شرکت ها از 
بین می رود.  در سه ماهه ابتدای سال دولت به لحاظ لفظی و عملی حمایتی خوبی ازبازار سهام کرد اما به مرور از فضای حمایتی دور شد و همچنین با ورود موج بسیار زیادی از سهامداران حقیقی که تجربه کمتری نسبت به بازار سهام و بورس داشتند و بسیاری 
از این افراد برای اولین بار در ساز و کار بورس اقدام به خرید و فروش سهام می کرد ند و آموزش کافی ندیده بودند به صورت هیجانی در بازار عمل کردند و زمانی که اصاح در بازار صورت گرفت به همان سرعتی که خرید سهام انجام داده بودند به همان سرعت 
نیز به فروش سهام پرداختند و این مساله باعث شد که اصاح دامنه نوسان کمی طوالنی تر شود. اما راهکارهایی نیز برای خروج از این موقعیت وجود دارد. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و وضعیت بازار به عملکرد آن بستگی دارد. شرایط ویژه ای مانند 
شیوع بیماری کرونا، تحریم ها و کاهش قیمت نفت دولت را با کسری بودجه زیادی مواجه کرده است. اما از سوی دیگر دولت با فرصت ها در بازار سرمایه برای مقابله با این شرایط روبه رو است. یکی از مهم ترین اقدامات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی بدون 
چاپ پول، ورود شرکت های زیرمجموعه اش در بازار سرمایه است. ورود شرکت در بورس به معنای مهار ورود نقدینگی و جلوگیری از باال رفتن بی قاعده قیمت ها می شود.همچنین عمق و تنوع بازار را افزایش می دهد.  چنانچه دولت سهام شرکت های تحت 

اختیار خود مانند ایمیدرو، ایدرو، دخانیات، راه آهن و دیگر شرکت های زیر مجموعه خود را به بازار سرمایه وارد کند، می تواند در کنار تأمین بخشی از کسری بودجه به افزایش سودآوری آن ها امیدوار باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
تهران گفت: بعد از مصوبه شــورای رقابت بازار 
دچار هیجان شــد و قیمت ها 5 تا ۱۰ میلیون 
گران شــد اما طی دو روز گذشــته روال دوباره 
به حالت قبل بازگشــت.نهم دی ماه شــورای 
رقابت مصوبه ای را مبنی بر اســتفاده از فرمول 
جدید قیمت گذاری برای ۱8 خودرو ارائه کرد؛ 
بر اســاس مصوبه شــورای رقابت برای قیمت 
گذاری این ۱8 خودرو در صورتی که افزایش 5۰ 
درصدی تولید اتفاق بیفتد، مؤلفه تورم بخشی از 
 فرمول حذف و به جای آن قیمت بازار جایگزین 

خواهد شد.
انتشــار همین خبر کافی بود تا بازار خودروی 
کشور دچار آشفتگی شــود، به طوری که طی 
هفته گذشته شاهد رشــد قیمت اکثر خودروها 
در بازار بودیم؛ به عنــوان نمونه قیمت پراید که 
۱۰۰ میلیــون تومان بود بعــد از این مصوبه به 
۱۰۳ میلیون تومان و تیبا ۲ نیز بین ۱۲۰ تا ۱۲۲ 
میلیون تومان قیمت داشــت، به ۱۲4 میلیون 
تومان افزایش یافته بود.نعمت اهلل کاشانی نسب 
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
تهران در مــورد وضعیت کنونی بــازار خودرو، 
اظهار داشــت: پس از انتشــار مصاحبه رئیس 
شــورای رقابت و اظهارات وزیر صمت در مورد 
قیمت خودرو، بازار هفته گذشــته دچار تب و 
تاب شــد و قیمت ها بین 5 تا ۱۰ میلیون تومان 

افزایش یافت.
وی افزود: با وجود اینکه خریــدار به بازار آمده 

بود اما فروشــندگان به امیــد افزایش قیمت ها 
خودرو نمی فروختند. به دلیل تفسیرهای غلط 
فروشندگان تصور می کردند قیمت خودرو تا 7۰ 
درصد افزایش می یابد از این رو از فروش امتناع 

می کردند.
کاشانی نسب ادامه داد: یک جو روانی طی هفته 
گذشــته در بازار به وجود آمده بود و معامات 
را هیجانی کرده بود. اما از اواخر هفته گذشــته 
و ابتدای این هفتــه اوضاع در بــازار خودرو به 
روال قبل بازگشته اســت.نایب رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی تهــران گفت: نکته 
جالب اینکه هم اکنون فروشــندگان به دنبال 
خریدار هستند، اما مردم فقط در بازار قیمت ها 
را می پرسند و اقدام به خرید نمی کنند. در واقع 
روال خرید و فروش نیز همچون ماه های گذشته 

قفل است.
وی افزود: قیمت ها در بازار به قیمت های قبل از 
این هیجانات یعنی حدود 8 روز پیش بازگشته 
است و به عنوان مثال پراید که طی هفته گذشته 
۱۰۳ تا ۱۰4 میلیون تومان شــده بــود، امروز 
دوباره ۱۰۰ میلیون تومان شد.کاشــانی نسب 
در مورد چشم انداز قیمت ها نیز تصریح کرد: در 
حال حاضر بازار خودروی کشور قابل پیش بینی 
نیســت و این موضوع به نرخ ارز بسیار وابسته 
اســت. همین ثبات قیمت ها که حدود یک ماه 
اســت به وجود آمده نیز به دلیل ثبات نرخ دالر 
است. باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده 

چه اتفاقی می افتد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مطرح شدن 
مباحثی برای برگزاری نمایشگاه های بهاره در ایام 
پایانی ســال، گفت: در کنار آسیب های اقتصادی 
ناشی از کرونا، برگزاری نمایشگاه های بهاره آسیب 
دیگری به اصناف وارد می کند.جال الدین محمد 
شکریه با اشاره به مطرح شدن مباحثی در رابطه با 
برگزاری نمایشگاه های بهاره گفت: هر ساله با نزدیک 
شدن به  ایام پایانی سال در راستای شب عید مباحث 
مربوط به نحوه برگزاری نمایشگاه های بهاره برگزار 
می شود که البته سال گذشته به دلیل قرار گرفتن در 

شرایط کرونایی این نمایشگاه ها برگزار نشد. 
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: امسال هم در 
راستای بازار شــب عید یکبار دیگر بحث برگزاری 
نمایشگاه های بهاره مطرح است و این در حالی است 
که با توجه به شرایط اقتصادی اصناف و تعطیلی های 
مکرر اصناف از اواخر سال گذشته تا کنون، اتاق های 
اصناف تمایل چندانی برای برگزاری نمایشگاه های 

بهاره ندارند. 

وی بیان داشــت: لذا امیدواریــم در برگزاری این 
نمایشگاه ها، دولت شرایط رکورد بازار و خسارت 
های وارده به اصناف در یک ســال گذشــته را در 
نظر بگیرد.نایب رئیس اتــاق اصناف ایران افزود: با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و همچنین به دلیل 
افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، حجم 
سفارشات کسبه برای بازار شب عید نسب به سال 

های گذشته بسیار کمتر است. 
شــکریه با بیان اینکه اگر میزان شــیوع کرونا در 
روزهای پایانی سال دوباره افزایش یابد، قطعا میزان 
خرید مردم نیز کاهش خواهد یافت، بیان داشت: لذا 
امیدواریم دولت در سال جاری و برای جلوگیری از 
خسارت احتمالی اصناف، طرح و برنامه مناسبی را 
برای جبران خسارت اصناف مدنظر داشته باشد. وی 
گفت: با توجه به آسیب های که اصناف در یک سال 
اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور متحمل 
شده اند، امیدواریم دولت تدابیر مناسبی را برای احیا 

بخش های مختلف اقتصادی کشور در نظر بگیرد.

یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده 
4۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط 
اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، 
در افزایش قدرت خرید و کاهــش هزینه های 
زندگی آنها اثرگذار اســت.رحمت اله پورموسی 
اجرای ماده 4۱ قانون کار را بهترین ماک تعیین 
دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: از گذشته 
تا به امروز ماده 4۱ قانــون کار تنها مبنا و ماک 
تعیین دســتمزد کارگران بوده است لذا اجرای 
کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به 

سمت واقعی شدن برود.
وی تاکید کرد: عــاوه بر اجرای مــاده 4۱ الزم 
است نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری 
محاســبه و مدنظر قــرار گیرد. در حــال حاضر 
بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و 
اجاره بها به خود اختصاص داده است. سبد هزینه 
کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و 

ذهاب و درمان می شود که کمیته دستمزد با توجه 
به اقام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال 
نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می 
کند. این فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس 
برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: 
با این طرح حقوق و دســتمزد کارگران به نوعی 
بازنگری می شــود. وقتی  هزینه ســبد معیشت 
کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه 
دوم سال بررسی و در طول ســال متغیرهای آن 
محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.

به گفته وی ماده 4۱ قانون کار تکلیف دستمزد 
کارگران را روشن کرده و نیازی به اصاح آن برای 
تعیین حداقل مزد نیست؛ اگر چارچوب قانون به 
درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور 
برای کارگران مزد تعریف شــود، موجب ارتقای 
قدرت معیشــت خانوارهای کارگری و کاهش 

هزینه های زندگی آنها می شود.

در شرایط كرونایی؛

برگزاری نمایشگاه های بهاره آسیب اقتصادی دیگر به اصناف است

قیمت ها به روال قبل برگشت

بازار خودرو از تب و تاب افتاد

بیشترین هزینه زندگی کارگران چیست؟

معاون گمرک خبر داد؛

ابالغ ۵ مصوبه مهم در خصوص ترخیص کاالهای اساسی اصناف است
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خريد طال به صورت آنالين، قانونی يا غيرقانونی
شیوع ویروس کرونا باعث شده اســت که کسب و کارهای اینترنتی بیش 
از پیش مورد توجه مــردم قرار گیرند. عدم خروج افراد از خانه و شــرایط 
قرنطینه فرصتی مناسب برای رشد کســب و کارهای آنالین بوده است. 
یکی از این کســب و کارها که در این روزها بیشتر شــناخته شده است، 
خرید طال به صورت آنالین است. پلتفرم های مختلف معامله آنالین طال 
در بســتر مجازی شــروع به فعالیت کرده اند و مردم نیز به خوبی از آن ها 
استقبال کرده اند. اما در روزهای اخیر مصاحبه های رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران باعث ایجاد نگرانی هایی شده است. نگرانی هایی که یک خطر 
 جدی برای خرید و فروش طال به صورت آنالین است و ممکن است آن ها

 را رو به تعطیلی بکشاند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در مصاحبه های اخیر خود اعالم کرده 
اســت که خرید طال به صورت آنالین غیرقانونی است و پلتفرم های فعال 
در این حوزه مجوزی بــرای ادامه فعالیت خود ندارنــد. وی در مصاحبه 
خود اکیدا توصیه کرده اســت که مردم تــا اطالع ثانــوی اقدامی برای 
خرید آنالیــن طال نکنند و ترجیحــا حضوری طال بخرنــد. وی در ادامه 
بیان کرده اســت که فروش طال در بســتر مجازی باعث ایجاد فســاد در 
این حوزه شــده و مردم را متضــرر می کند. چرا که ایــن پلتفرم ها بدون 
 مجوز مشــغول فعالیت هســتند و امکان پیگیری تخلفــات آن ها وجود 

ندارد.
این سخنان باعث شده است که مردم خرید سنتی طال را به خرید آنالین 
آن ترجیح دهند و فعالیــت پلتفرم های آنالین فروش طال با مشــکالتی 
مواجه شــود. به همین دلیل در پاســخ به این مصاحبه آقای الفت نسب 
رئیس اتحادیه کشــوری کســب و کار مجازی توضیحاتــی را ارائه داده 
اســت تا خیال خریداران را از بابــت ایمنی خرید طال از ایــن پلتفرم ها 
راحت تر کند. وی در این مصاحبه بیان داشته است که مردم نباید نگران 
فعالیت های طال فروشی انالین باشند. چرا که کلیه فعالیت های این کسب 
 و کارها مورد تایید این اتحادیه است و مجوزهای الزم برای فعالیت آن ها

 صادر شده است.
در نتیجه این جلسات قرار شد که مجوز راه اندازی طال فروشی انالین تنها 
به کسانی اعطا شود که خود صاحب طال فروشی هستند. در غیر این صورت 
فرد درخواست دهنده باید با یک طال فروشی دارای مجوز همکاری داشته 
باشد. به این ترتیب افرادی که در بستر آنالین فعالیت می کنند نیز مورد 
تایید اتحادیه طال و جواهر تهران هستند و مشکالتی که رئیس این اتحادیه 

مطرح کرده است حل خواهند شد.
وی معتقد است که دلیل اصلی این اتحادیه برای مخالفت با فعالیت های 
آنالین معامله طال به دلیل فساد یا امکان تخلف نیست. چرا که تخلف در 
فضای مجازی به راحتی از طریق پلیس فتا قابل پیگیری است و مشتریان 
می توانند بالفاصله پس از مشاهده تخلف آن را گزارش کنند. در حالی که 
در شیوه سنتی اثبات تخلف و ثبت شکایت فرایندی طوالنی دارد و احتمال 

به نتیجه نرسیدن آن بسیار بیشتر است.
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بیان می دارد که دلیل اصلی 
اتحادیه طال و جواهر تهران برای غیرقانونی دانستن فعالیت های پلتفرم های 
آنالین طال، مقاومت در برابر تغییر است. وی اظهار داشت که با وجود اینکه 
این دلیل هیچ گاه توسط نمایندگان این اتحادیه در جلسات رسمی مطرح 
نشده، اما می توان آن را یکی از اصلی ترین دالیل این موضوع دانست. الفت 
نسب معتقد است که این مقاومت در برابر تغییر ناشی از نگرانی است که 
فعاالن حوزه ســنتی خرید طال درباره رونق کسب و کار خود دارند. آن ها 
تصور می کنند که طال فروشی انالین باعث کاهش رونق بازار طال فروشی 
سنتی شده و فعالیت های آن ها را با مشــکل مواجه می کند. این موضوع 
درباره دیگر فعالیت های آنالین نظیر تاکسی های اینترنتی، سفارش آنالین 
غذا و... نیز اتفاق افتاد و پس از مدتی همه چیز عادی شــد و این کسب و 

کارها جا افتاده اند.
وی در پایان سخنان خود بیان کرد که مردم نگران فعالیت های پلتفرم های 
آنالین خرید و فروش طال نباشند. فعالیت های این پلتفرم ها با مجوزهای 
رسمی از سوی اتاق اصناف و اتحادیه کشــوری کسب و کارهای مجازی 
انجام می شــود. بنابراین جای هیچ نگرانی در خصوص قانونی بودن این 
کسب و کارها نیســت. وی در ادامه بیان کرد که این اتحادیه صدور مجوز 
برای طال فروشی انالین را از ســر گرفته و مردم با خیال راحت می توانند 
از این طال فروشــی ها خرید خود را انجام دهند. ضمن اینکه اگر هرگونه 
مغایرتی درباره اطالعات مطرح شــده در ســایت بــا محصوالت تحویل 
 داده شــده وجود داشــت، می توانند مراتب را به پلیس فتا اطالع دهند 

و خسارت خود را دریافت کنند.

مديران عامل 599 شركت دانش بنيان زنان هستند
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: از میان بیش از پنج هزار شرکت 
دانش بنیان فعال در کشور در مجموع ۵۹۹ شرکت دانش بنیان )۱۱درصد( 

با مدیرعاملی زنان در حال فعالیت هستند. 
 علی وحــدت روز یکشــنبه در اولیــن رویــداد زنان، مالکیــت فکری 
وزیســت بوم نوآوری )شــکوفا( که به صورت آنالین و حضوری به همت 
صنــدوق نوآوری وشــکوفایی برگزار شــد، افــزود: آموزش نــوآوری و 
 ابزارهای جهشــی به افزایش بهــره وری دانش بنیان ها و کشــور کمک

 می کند.
وی با بیان این که رویداد شــکوفا با هدف معرفی فعالیت چشمگیر زنان 
در حوزه دانش بنیان برگزار می شــود، خاطرنشان کرد: دشمنان در سال 
های اخیر اعتراف کرده اند که زنان ایرانی فعالیت چشمگیر و موثری دارند، 
وضعیت زنان در حوزه های آموزشی به ویژه در تحصیالت تکمیلی بسیار 
خوب است، در هر حوزه های دیگر نیز بانوان نقش چشمگیری دارند، در 
حال حاضر ۵۹۹ شرکت دانش بنیان فعال در کشور توسط مدیرعامل زن 

اداره می شوند.
رییس صندوق نوآوری وشکوفایی ادامه داد: در بخش تحقیقات و توسعه 
علمی در شرکت های دانش بنیان  نزدیک به ۶۰۰ شرکت داریم که زنان 

در آن فعال هستند.
وحدت در خصوص بهره وری تصریح کرد: همیشــه برای افزایش تولید 
ناخالص ملی برای توســعه کشورســهم مهمی برای بهره وری دیده می 
شــود و متاســفانه در کشــورما کمتر این موضوع دیده شــده است، در 
بهره وری نــگاه های متفاوتی وجــود دارد، آموزش نــوآوری و ابزارهای 
جهشــی در این زمینه می تواند ما را در افزایش بهــره وری کمک کند، 
 همچنین دانش بنیان ها  و برنامه های آموزشی می توانند به ما در افزایش

 بهره وری کمک کنند.وی در بخش دیگری از این رویداد با یادآوری این 
که ابزارهای مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان 
توسعه جدی پیدا کرده اســت افزود: در ۲ سال گذشته  خدمات صندوق 
به دانش بنیان ها ۱۰ برابر افزایش داشته اســت و در صندوق سعی شده 
 از چرخه عمر یک شــرکت تا تولیــد محصول نهایی با کمــک ابزارهای

 موجود در صندوق کمک کنیم.

اخبار

جوایز۵۰میلیونتومانیتا۱میلیاردتومانیبرایبرندگانالکاماستارز
آنطورکهدبیرستاداقتصاددیجیتالدرمعاونتعلمیریاستجمهوریمطرحکرددولتدرنظردارددرالکاماستارز۹۹،از۱۵استارتاپبرتر،۵موردازآنهادرحوزههوشمصنوعی،
اینترنتاشیا،مجازیسازیزندگی،بالکچینوراهحلهایمشکالتکرونافعالیتداشتهباشندتاازآنهاتوسطدولتحمایتویژهشود.مهدیمحمدیتوضیحداد:»اقتصاددیجیتال

سهمی۲۰درصدیدراقتصادآیندهکشورهادارد.ازهمینرواینحوزههاازترندهایآیندهدنیایفناوریهستنداماسرمایهگذارانبهخاطرشرایطکشوربهسختیدرآنسرمایهگذاری
میکنند.درنهایتبایدمامعتقدهستیمکهخوددولتبایدپیشقدمشود.«

کره، روغــن، برنــج، تخم 
مرغ و مادرش مرغ، ماســک 
و در پــرده ای تــازه تر نان، 
قیمتی عجیــب و غریب به 
خود دیده اند؛ تــا جایی که 
نزدیک بود مرغ از قیمت کیلویی 4۰ هزار تومانی اش 
مانند گنجشک به پرواز درآید؛ پرواز قیمتی که امروز 
از زبان مســئوالن گران فروشی اســت و روزی دیگر 
اقدام خودسرانه ای برای افزایش قیمت. روی سخنم 
با شماســت! شــمایی که مجبورید کاالهای اساسی 
را خریداری و به منزل ببرید. چــرا دور برویم؟ حتما 
گذرتان دیروز و امروز به نانوایی افتاده که متوجه شوید 
مغازه داران قیمت نان را گران کــرده اند بدون اینکه 

مجوزی داشته باشند. 

آماریکهحرفمیزند!
عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جایی گفته بود: 
»فقط در ســه ماهه اول ســال ۹۹، تعداد پرونده های 
تشکیل شده برای شرکت های تولیدی توسط بازرسان 

سازمان حمایت و ارســالی آنها به تعزیرات حکومتی با 
رشد ۱۶۰۰ درصدی مواجه بوده است، به عبارتی سال 
۹8 برای 3۵ شرکت متخلف تشکیل پرونده شده بود که 
امسال تعداد این شرکت ها ۵3۹ مورد بوده است.«همین 
آمار ســه ماهه نشــان می دهد که برخوردها نتوانسته 
جلوی تخلفات را بگیرد و صرفا راهی برای درآمد بیشتر 
این ســازمان ها و راهی برای ادامه کار متخلفان شــده 
است! به زبان ساده اینکه رشــد شرکت های متخلف از 
3۵ به ۵3۹ مورد نشان می دهد که سود گران فروشی به 
میزان جرایم می چربد! یعنی متخلفان حاضرند جریمه 
شوند، اما به گران فروشی ادامه دهند. در چنین شرایطی 
که جرایم نمی توانند نقش موثری در بازدارندگی داشته 
باشند وجود یا نبود این جرایم و سازمان های ناظر و چه 

اهمیتی دارد؟ 

خروجیناچیزبازرسیوتشکیلپرونده
یکی از مهم تریــن وظایف وزارت صمــت نظارت بر 
بازار است، این بازار که از ابتدای سال جاری نوسانات 
بی سابقه ای را تجربه کرده با هر تکانه ای به هم می ریزد و 
فرصت گران فروشی و همچنین احتکار را برای صاحبان 
کاال فراهم می سازد، پتانسیل باالیی برای بروز تخلفات 
دارد آن هم در شرایطی که قیمت ها روند ثابتی ندارند و 

هر روز به بهانه تغییر نرخ ارز افزایش می یابند.

آنچه تا امروز در حوزه بازار و عرضه کاال رخ داده و آنچه 
که مسئوالن از برخورد با تخلفات و نتایج دیده می شود؛ 
می توان به این نتیجه رســید که این برخوردها ثمره 

خاصی نداشته است.

هزینهگرانفروشیوناکارآمدیسازمان
هاینظارتیبردوشمردم

دعواهای بین نهادها سودی برای مردم نداشته است، 

نبود برنامه ریزی مــدون و همچنین مســتمر برای 
مدیریت بازار تا هزینه های ســنگینی را به مردم وارد 
کرده و به نظر هم نمی رسد که این رویه در آینده هم 
تغییر چندانی داشته باشد. زماینکه برخوردهای قهری 
و قضایی نتواند متخلفان را از انجام تخلف بازدارند وجود 

و اجرای قانون با نبود آن چه تفاوتی خواهد داشت؟
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، دلیل 

افزایش گران فروشی را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از قوانين ناكافی برای برخورد با گران فروشی و احتكار گزارش می دهد

بازار داغ گران فروشی و احتکار
تبانی برخی فروشگاه ها با توليدكنندگان در قيمت مندرج روی كاال 

هشدار اتاق اصناف تهران به نانوايان گران فروش

ضرورتبازطراحیتنظیمبازار
سهرابدلانگیزان،اقتصاددان

مکانیزمی که در ذهن اجتماع شکل می گیرد، یک مکانیزم عقالنی است که براساس آن مکانیزم عقالنی، سطح قیمت ها در یک فرایند تعیین می شود. به طور مثال قیمت مصرف کننده روی کاالیی درج می شود. در آن قیمت 
مصرف کننده در یک شرایط عادی و مناسب، هزینه تمام شده کاال، هزینه بخش بازار و بازاریابی و بازاررسانی و سود معقول تولیدکننده و عمده فروش و خرده فروش لحاظ شده است. 

اما به محض اینکه شرایط عادی به هم می خورد، یعنی به عنوان نمونه انتظارات تورمی به وجود می آید، قیمت ارز دچار نوسان می شود یا دولت بر نظام بازار کنترل نداشته باشد و اگر استحکام رای دولت به عنوان یک قاضی بی 
طرف به عنوان حامی حقوق مالکیت زیر سوال رود یا فساد اداری به شدت قوی شود و یا اختالف بین دستگاه های اداری گسترش پیدا کند، همه و همه باعث می شود یک اختالل جدی در سیستم بازار شکل بگیرد و آن مکانیزم 

عقالنی از کار بیفتد. 
وقتی مکانیزم عقالنی از کار می افتد، همه کسانی که در بازار فعال هستند، سعی می کنند به نوعی رفتار کنند که منفعت آنها تضمین شود و حتی اگر اشتباه کرده باشند حداقل زیان نکنند. در اکثر مواقع تجربه مصرف کنندگان 
این بوده که هنگام افزایش قیمت اگر خرید نکنند، قیمت دوباره باال می رود. به همین دلیل مصرف کنندگان به این افزایش قیمت واکنش منفی نشان نمی دهند و به بازار حمله می کنند. تولیدکنندگان و فروشندگان هم از این 

بازار آشفته استفاده کرده و قیمت های باالیی را درج می کنند و هیچ مسئولی هم آنها را کنترل نمی کند که چه قیمتی روی کاال می زنند، چه عددی باید باشد و چقدر است. 
پس آشفتگی در بازار به این علت است که سیستم تضمین کننده حقوق مالکیت مصرف کننده یا حقوق مالکیت جامعه، قابلیت خود را به دالیل متعدد ذکرشده ممکن است از دست بدهد. 

در حــال حاضر انتظــارات تورمــی در جامعه کم شــده اســت. قاعدتــا قیمــت دالر تثبیت خواهد شــد و به محــض اینکــه اف ای تــی اف )FATF( امضا شــود و ترامــپ از قــدرت کنــار رود و »بایــدن« احتماال به 
برجام برگــردد، قیمت دالر کاهشــی خواهد بود و ایــن کاهش ممکن اســت به میزان ۱۰ هــزار تومان نیز باشــد. بنابراین تنهــا توجیه گرانی هــا در حال حاضر، آشــفتگی در مکانیــزم عقالنیت بازار اســت. عقالنیت 
اجتماعی به هم خورده و دلیل آن، این اســت که سیســتم حمایت رســمی از حقوق مالکیــت اجتماعی؛ چه مصــرف کننده، چه تولیدکننــده و چه توزیع کننــده به هم می خورد و افراد به واســطه اینکه این سیســتم 
به هم خورده یا این سیســتم نتوانســته کار خــود را انجام بدهد، هر کــدام تصمیم مــی گیرند که حداقل در این بلبشــو زیــان نکنند یا اگر ممکن بود، ســود کننــد. پس در چنین شــرایطی همه قیمت هــا را باال می 
 برند یــا کاالها را در انبارهــا نگه می دارند و به بازار عرضه نمی کنند. در این شــرایط درســت اســت کــه ما عدم دخالت در سیســتم بازار را همیشــه تذکر داده ایــم، ولی آن یــک فرایند بلندمــدت و در چارچوب های 

بلندمدت است.
در افق کوتاه مدت، باید با کسانی که در نظام بازار اخالل ایجاد می کنند، برخورد و آنها را از حوزه ایجاد یا انحراف در سیستم قیمت ها دور کرد. با این دید به نظر می رسد ما مجبوریم و باید روی استحکام نظام حمایت از حقوق 
مالکیت تولیدکننده، مصرف کننده و توزیع کننده تمرکز کنیم. باید روی سرمایه اجتماعی متمرکز شویم که هم اعتماد به جامعه برگردد و هم این اعتماد به واسطه سیستم حمایت از حقوق مالکیت، استحکام داشته باشد که این 

موارد به نظام قوه مجریه و قوه قضائیه مربوط می شود و این دو دستگاه با هم باید سعی کنند که اعتماد را به جامعه برگردانند. 
سازمان های تنظیم بازار و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده عمال وظایف خود را در شرایط حال حاضر به درستی انجام نمی دهند. نکته نخست اینکه وجود این سازمان ها در فرایند بلندمدت اخالل است و شاید بخشی 

از افزایش قیمت نیز به دلیل وجود این سازمان ها باشد. 
اما در کوتاه مدت وجود سازمان مهم نیست. آنچه مهم است، وجود نهادی است که اگر اتفاقی افتاد سریع اعالم جرم کند. در همه کشــورهای دنیا در این مواقع دادستان ها علیه مجرم اعالم جرم می کنند و دادگاه آن را سریعا 
کنترل می کند تا نظام و مکانیزم بازار کار خودش را انجام بدهد. در واقع سازمانی را برای این کار راه اندازی نمی کنند بلکه این کار را در وظایف دادستانی و قوه قضاییه می گنجانند؛ چیزی که ما آن را در زیرمجموعه دولت قرار 

داده ایم و در اینجاست که فساد ایجاد می کنند. 

میناساداتحسینی
Newskasbokar@gmail.com

ایســمینار اســتدالل کرده ســهم قابــل توجه 
وبینارهای غیررایگان نشان می دهد وبینار درحال 

تبدیل شدن به ابزاری برای درآمدزایی است.
ایسمینار، استارت آپی اســت که برای برگزاری 
ســمینارهای آنالین به کمک آمده اســت. این 
استارت آپ از ۲۱ مهر ماه سال ۱3۹۲ فعالیت خود 
را آغاز کرده و  از نیمه دوم ســال ۱3۹7 به عنوان 
پلتفرم دو سویه مدیریت و فروش بلیت وبینار ها و 

رویدادهای آنالین، کار می کند.
به گزارش اتاق تهران، با همه گیری کرونا، همای 
سرمایه هم روی شانه های ایسمینار نشسته است. 
مانوئل اوهانجانیانس، بنیانگذار ایسمینار در این 
باره به شــنبه گفت»وقتی شــیوع کرونا توسط 
دولت تایید شــد که فکر کنم حــدودا چهارم یا 
پنجم اسفندماه ۹8 بود، ما برنامه ریزی کردیم که 

بتوانیم از این بازار، بیشترین اســتفاده را بکنیم. 
چون حدســش آســان بود که تعطیلی هایی رخ 
می دهد و رویدادها و دوره های آموزشــی زیادی 
احتماال به صورت آنالین برگزار خواهد شــد. اما 
اتفاقی که افتاد این بود که ما ۱۰برابر بیشــتر از 
آنچه برنامه ریزی کرده بودیم، با استقبال و حضور 
کاربران مواجــه شدیم«.ایســمینار نیم میلیارد 
تومان ســرمایه پیش از خرداد جذب کرده و راند 
بعدی جذب سرمایه آن هم در خرداد سال جاری 
بوده است. فروش این استارت آپ در اسفند ۹8 و 
فروردین ۹۹ به یک و نیم میلیارد تومان رســیده 

است. موسس این اســتارت آپ باور دارد تجربه 
برگــزاری وبینار از طریق ایســمینار به اندازه ای 
شیرین است که افرادی که به اجبار کرونا به فضای 

آنالین آمده اند، در آن باقی می مانند.
روز گذشته این استارت اپ محبوب روزگار کرونا، 
گزارشی از عملکرد خود در شش ماه نخست سال 
جاری منتشر کرد. براســاس این گزارش، در این 
مدت بیش از شــش هزار وبینار عمومی و تحلیل 
رفتار در ایمسینار برگزار شده است. این وبینارها 
بیش از ۲۰۰ هزار مخاطب و شرکت کننده داشته 

است.

 ایسمینار می گوید با برگزاری آنالین سمینارها 
هزینه هــای برگزاری کارگاه های چهار ســاعته 
حضوری را برای ۵۰ شــرکت کننده تا 8۰ درصد 
کاهش داده است. سهم وبینارها با موضوع توسعه 
فردی و بازاریابی در ایسمینار ۱4 درصد بوده است. 
وبینارهای مالی و سرمایه گذاری و تحصیلی سهم 
۱۱ درصدی از کل وبینارهای ایمســینار داشت. 
هم چنین سهم فناوری اطالعات و کارآفرینی 8 
درصد و ســهم زبان های خارجــی ۶ درصد بوده 
است. گزارش ایسمینار نشان می دهد ۵۵ درصد 
وبینارهای برگزار شــده در دو فصل نخست سال 
۹۹، رایگان نبوده است. ایسمینار استدالل کرده 
سهم قابل توجه وبینارهای غیررایگان نشان می 
دهد وبینار درحال تبدیل شــدن به ابزاری برای 

درآمدزایی است.

هشــت ماه از حذف قیمــت  مســکن و خودرو 
از ســایت های اینترنتی گذشــته و مردم در این 
مــدت درگیر مشــکالت ریــز و درشــتی برای 
معامالت ضــروری بوده اند. مرکز افکارســنجی 
ســپنتا پس از این مــدت، در روزهای گذشــته 
به اســتناد یک نظرسنجی گســترده مردمی، از 
 تمایل 88درصدی مردم برای بازگشت قیمت ها

 خبر می دهد.
از نیمــه اردیبهشــت امســال پس از شــکایت 
وزارت صمت و به دســتور مراجع قضایی، قیمت 
پیشنهادی فروشنده از آگهی های فروش مسکن 
و خودرو در تمــام پلتفرم هــای نیازمندی های 
آنالین از جمله دیوار، شــیپور و باما حذف شــد. 
این حــذف در آگهی های فروش خودرو شــامل 
تمــام شــهرها و در آگهی های فروش مســکن 
شــامل تهران و چند شــهر دیگر می شد. هدف 

از ایــن تصمیــم کنتــرل قیمت های مســکن 
و خودرو، بازگردانــدن آرامش به ایــن بازارها و 
مقابله با رفتارهای سوداگرانه اعالم شده بود.برای 
 بررســی دقیق تر نظرات کاربران ایــن پلتفرم ها

 و ســنجش میزان رضایت آنهــا از حذف قیمت 
آگهی های خودرو و مســکن، مرکز افکارسنجی 
سپنتا هفته گذشته در یک نظرسنجی با مشارکت 
بیش از هزار کاربر عادی و آژانس امالک در شهر 
تهــران، تأثیر این تصمیــم را در کیفیت مواجهه 
آنها با ایــن پلتفرم ها مطالعه کــرد. در میان این 
افراد، حدود 88 درصد اعــالم کردند در مجموع، 
بازگردانــدن قیمت پیشــنهادی فروشــنده به 
پلتفرم ها ســبب افزایش رضایت آنهــا به عنوان 
کاربر خواهد شــد. پاســخ های کاربران عادی و 
 آژانس هــای امــالک را به تفکیــک در ادامه این

 گزارش بخوانید.

۹۰درصدکاربرانعادیموافقبازگشت
قیمتها

حدود 7۵ درصد از کاربران عادی میزان استفاده خود 
را از این پلتفرم ها در یک سال اخیر »بسیار زیاد« یا 
»زیاد« عنوان کردند که نیمی از آنها بیشتر به عنوان 
خریدار و نیمــی دیگر اغلب به عنوان فروشــنده به 
این پلتفرم ها ســر زده اند. به طور کلــی، ۹۰ درصد 
این کاربران با بازگشــت قیمت ها بــه پلتفرم های 
نیازمندی های آنالین »بســیار موافق« یا »موافق« 
بوده اند.بیــش از 87 درصد کاربران عــادی اعتقاد 
داشتند حذف قیمت پیشــنهادی فروشنده از این 
پلتفرم ها انجام معامله را دشــوار کرده است. حدود 
۹۵ درصد آنها اظهار کردند حذف قیمت ها ســبب 
شده است آنها وقت بسیار بیشــتری برای برقراری 
تماس تلفنی با آگهی گذاران یا انجام مکالمه متنی در 
محیط پلتفرم جهت پرسیدن قیمت ملک یا خودرو 

صرف کنند. در نهایت، بیــش از 7۶ درصد کاربران 
حذف قیمت ها را مانع ایجاد شفافیت در بازار و موجب 

بی اعتمادی به آگهی گذاران دانستند.

۸۵درصدمشــاورانامــاکموافق
بازگشتقیمتها

حدود 8۰ درصــد آژانس های امــالک معتقد بودند 
حذف قیمت پیشــنهادی فروشــنده از این پلتفرم ها 
ســبب دشــواری انجام معامله شده اســت. بیش از 
۹۰ درصد آنهــا اظهار کردند حذف قیمت ها ســبب 
شده است وقت بســیار بیشــتری برای پاسخ گویی 
به تماس های تلفنــی یا مکالمات متنــی در محیط 
پلتفــرم جهت اعــالم قیمــت ملک صــرف کنند. 
همچنین، حدود 7۵ درصد آژانس ها حذف قیمت ها 
 را مانع ایجاد شــفافیت در بــازار و زمینه ســاز بروز 

بی اعتمادی بین طرفین دانسته اند.

سرمقاله

ايسمينار گزارش عملكرد 6ماه نخست سال جاری را منتشر كرد

آیندهازآنوبیناراست

نتيجه نظرسنجی تلفنی مركز افكارسنجی سپنتا از مردم

درخواست۸۸درصدازکاربرانبرایبازگشتقیمتخودروومسکنبهسایتها
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