
نرخ تورم هم در گرجستان و هم در پاکستان کاهش 
یافت. به گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ 
تورم پاکســتان در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر با ۰.۳۵ 
درصد کاهش نسبت به مدت مشــابه منتهی به ماه 
قبل به ۸.۰ درصد رســید که این نرخ، کمترین تورم 
ثبت شده در پاکستان طی چهار ماه اخیر محسوب 
می شود. در بین بخش های مختلف، تورم در بخش 
مواد غذایی و نوشــیدنی ۱۴.۹ درصد، بهداشــت و 
درمان  ۷.۲ درصد و لوازم منزل ۲.۵ درصد بوده است.  
از سوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل با 
منفی ۴.۵ درصد بوده اســت. بر مبنای ماهانه، نرخ 
تورم پاکستان در این ماه ۰.۷ درصد اندازه گیری شده 

که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده 
است. متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ 
تا ۲۰۲۰ معادل ۷.۶۱ درصد بوده است که باالترین 
نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۷۳ با ۳۷.۸۱ 
درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه 
۱۹۵۹ با منفی ۱۰.۳۲ درصد بوده است. از سوی دیگر 
نرخ تورم در گرجستان کاهشــی بوده است. تا پایان 
۱۲ ماه منتهی به دسامبر، نرخ تورم در گرجستان با 
۱.۴ درصد کاهش نســبت به ماه قبل به ۲.۴ درصد 
رسیده اســت که این نرخ، کمترین نرخ تورم در ۱۴ 
ماه اخیر محسوب می شود. مواد غذایی و نوشیدنی با 
۶.۸ درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت ها 

در این کشور بوده است و پس از این بخش، رستوران 
و هتلداری با تورم ۵.۹ درصد  در رده بعدی قرار دارد. 
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و نقل 
با تورم منفی ۵.۲ درصدی و فرهنگ و آموزش با تورم 
منفی ۲.۸ درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای 
ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در این ماه منفی یک 
درصد اندازه گیری شده که ۱.۹ درصد کمتر از تورم 
ثبت شده در این کشــور در ماه قبل است.  متوسط 
نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ 
معادل ۷.۱۷ درصد بوده است که باالترین تورم مربوط 
به آوریل ۱۹۹۶ با ۵۹.۳۱ درصد و پایین ترین نرخ تورم 
نیز مربوط به می ۲۰۱۲ با منفی ۳.۳ درصد بوده است.

مصرف نفت هند در ســال ۲۰۲۰ به دلیل همه 
گیری ویروس کرونا و تعطیلی کســب و کارها 
و کارخانه ها که به تقاضا برای نفت آسیب دید، 
برای نخستین بار در ۲۱ ســال گذشته کاهش 

یافت.
به گزارش ایســنا، محاســبات بلومبرگ از آمار 
مقدماتی که توســط وزارت نفت هند منتشــر 
شــد، نشــان داد مجموع تقاضای نفت هند در 
ســال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰.۸ درصد در مقایسه 
با سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و به ۱۹۳.۴ میلیون 
تن رســید که پایینترین میزان در پنج ســال 
اخیر بــود. کاهش مصرف ســاالنه نفت در هند 

از ســال ۱۹۹۹ تاکنون مشــاهده نشــده بود. 
مصرف ســوختهای مایع در هند که ســومین 
واردکننده بزرگ نفت در جهان است، پس از آغاز 
قرنطینه ملی در مــارس ۷۰ درصد کاهش پیدا 
کرد و این کاهش به کاهش چشــمگیر پاالیش 
 نفت و فعالیــت در کارخانه های پتروشــیمی 

منجر شد.
محدودیتهای قرنطینه به اقتصاد هند آســیب 
زد و با بزرگترین رشــد منفی تولیــد ناخالص 
داخلی ساالنه از سال ۱۹۵۲ تاکنون روبرو شد. 
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند بــرای بیرون 
بردن ســومین اقتصاد بزرگ آسیا از رکود، اکثر 

محدودیتهای وضع شده را تسهیل کرده است. با 
تسهیل محدودیتها، تقاضا برای نفت در این کشور 
بهبود پیدا کرده و مصرف ماهانه سوختهای مایع 
که معیاری برای سنجش تقاضا برای نفت است، 
در دسامبر ۲۰۲۰ حدود ۱.۸ درصد در مقایسه با 
دسامبر ۲۰۱۹ کاهش داشت و به باالترین میزان 

در ۱۱ ماه گذشته رسید.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، مصرف بنزین ماه 
گذشته با افزایش استفاده از خودروهای شخصی، 
بر مبنای ساالنه ۹.۳ درصد رشد کرد که باالترین 
میزان از ماه مه ســال ۲۰۱۹ بود اما تقاضا برای 

دیزل ۲.۸ درصد کاهش داشت.

از زمانی که شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در اوت سال 
۲۰۱۹ به سمت وزیر انرژی عربستان سعودی منصوب 
شد، به دنبال تقویت پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک 
پالس و تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگانی بوده که 

در عمل به سهمیه کاهش تولیدشان تخطی می کنند.
به گزارش ایســنا، وی وعده داد عربستان سعودی که 
بزرگترین عضو اوپک و بزرگترین صادرکننده نفت جهان 
است، دیگر سواســتفاده دیگران را تحمل نکرده و بار 
متعادل کردن بازار نفت را به تنهایی به دوش نمی گیرد.

بنابراین هنگامی که در نشست سه شنبه گذشته کاهش 
یکجانبه تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز توسط 
عربستان سعودی را اعالم کرد، باعث تعجب همه شد. 
این تصمیم در حالی گرفته شد که روسیه – متحد نفتی 
چهار ساله سعودیها- خواستار افزایش تولید بود و افزایش 

سهمیه تولید این کشور تصویب شد.
شاهزاده عبدالعزیز پس از نشست وزیران اوپک پالس که 
پس از دو روز مذاکره نهایی شد، این خبر را اعالم و بازار 
نفت را غافلگیر کرد. وی گفت: این هدیه حسن نیت به 
ســایر اعضا و کل صنعت نفت است. کاهش فوق العاده 
تولید عربستان سعودی در ماههای فوریه و مارس اجرا 

خواهد شد.
قیمتهای نفت واکنش مثبتی نشــان دادند و در پایان 
هفته به باالترین اوج ۱۱ ماه اخیر صعود کردند. شاهزاده 
عبدالعزیز گفت: امید می رود که درآمد بیشتر، کشورهای 
تولیدکننده را به پایبندی به سهمیه تولیدشان ترغیب 
کرده و حتی کاهش تولید جبرانی که به دلیل مازاد تولید 
در ماههای گذشته قرار بود اجرا کنند را عملی سازند. 
اقدام عربستان سعودی به دوستان و همکاران برای ادامه 
پایبندی بی سابقه ۱۰۰ درصدی کمک و حمایت خواهد 
کرد و به کشورهایی که هنوز مازاد تولید را باید در ماههای 
ژانویه، فوریه، مارس و آوریل جبران کنند، کمک می کند.
صرفنظر از این برخورد تشویق کننده در اوپک پالس، 
تحلیلگران به دنبال پی بردن به نیات واقعی عربستان 
سعودی هستند که آیا قصد دارد قیمتها را در کوتاه مدت 
تقویت کند یا این کشور نگرانیهای جدی درباره وضعیت 

آتی تقاضای جهانی برای نفت دارد به خصوص که شیوع 
ویروس کرونا دوباره جهش پیدا کرده است.

عربســتان ســعودی بودجه خود را بــه دلیل کاهش 
درآمدهای نفتی کاهش داده و برنامه های تنوع سازی 
اقتصادی این کشور هم هنوز پیشرفت چندانی نکرده 

است.
در این بین، مصرف نفت همچنان از همه گیری کووید ۱۹ 
متاثر مانده است. آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت 
در جهان است، در هفته منتهی به اول ژانویه هیچ واردات 
نفتی از عربستان سعودی داشت که از زمان آغاز انتشار 
آمار هفتگی توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا در سال 
۲۰۱۰ بی سابقه بوده و ممکن است نشانه نگران کننده 
ای برای عربستان سعودی باشد که یکی از صادرکنندگان 

بزرگ نفت به آمریکا به شمار می رود.

کنترل اعضای اوپک
شــاهزاده عبدالعزیز اظهار کرده که این اقدام با فرض 
بدتر شدن شیوع پاندمی و تاثیر منفی آن بر بازار نفت در 
ماههای آینده پیشگیرانه بوده و وی درباره وضعیت فعلی 

تقاضا نگران نیست.
اما این اقدام ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و به 

عنوان تشویقی برای تقلب در سهمیه تولید دیده شود.
طبق بررسی تحلیلگران اوپک پالس، پنج عضو اوپک 
و شش کشور غیرعضو اوپک از ماه مه تا نوامبر مجموعا 
۲.۴۶۱ میلیون بشــکه در روز فراتر از سهمیه تعیین 
شده نفت تولید کرده اند که شاخصترین آنها روسیه با 
مازاد تولید ۶۰۴ هزار بشکه در روز بوده است. و اکنون 
روسیه اجازه دارد سهمیه تولیدش را در فوریه ۶۵ هزار 
بشــکه در روز و در مارس ۶۵ هزار بشکه در روز دیگر 

افزایش دهد.
قزاقستان تنها کشــور دیگر عضو اوپک پالس است که 
اجازه یافته تولیدش را در ماههای فوریه و مارس ۱۰ هزار 
بشکه در روز افزایش دهد. این کشور هم ۲۱۳ هزار بشکه 

در روز باالتر از سهمیه اش نفت تولید کرده است.
سایر اعضای اوپک پالس که بســیاری از آنها خواستار 

تسهیل محدودیت عرضه بودند، خاموش شده و مستلزم 
حفظ سطح تولید ژانویه شدند. شاهزاده عبدالعزیز با وجود 
لحن شدیدی که علیه متخلفان داشته، از تخلفات روسیه 
چشم پوشی کرده است. شاید برخورد مذکور این واقعیت 
را منعکس می کند که اتحاد اوپک پالس بدون مشارکت 
روسیه که یکی از ســه تولیدکننده بزرگ جهان است، 

اهمیت کمتری پیدا می کرد.
به گفته اســتفن برنوک، تحلیلگر شــرکت پی وی ام 
آسوشیتس، تصمیم ریاض برای چشم پوشی از سهم 
بازارش، تسلیم در برابر خواســته روسیه برای افزایش 

تولید را نشان می دهد.

اولویتهای مختلف
روســیه به نوبه خود نمی تواند در برابر اراده عربستان 
سعودی بایستد. شاهزاده عبدالعزیز در دیدار ۱۹ دسامبر 
با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در ریاض، 
برنامه خود برای کاهش تولید بیشتر را برمال کرد اما این 

تصمیم را از سایر اعضای اوپک پنهان نگه داشت.
نواک از شاهزاده ســعودی خواســت در این تصمیم 
تجدیدنظر کند و استدالل کرد که افزایش قیمت تنها 
رقیبان شیل آمریکا را برای بازگشت به بازار تشویق می 
کند اما عبدالعزیز به خبرنگاران گفت: این یک تصمیم 

سیاسی و حاکمیتی بوده است.
این کاهش از قیمتها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ که 

از نظر فصلی کم تقاضاست، حمایت خواهد کرد.
عالوه بر تخطی اعضای اوپک پالس از سهمیه تولیدشان، 
نفت بیشتری از سوی لیبی در راه بازار است و ایران هم 
منتظر تسهیل تحریمهای آمریکا پس از روی کار آمدن 

جو بایدن در ۲۰ ژانویه برای افزایش صادرات است.
بر اساس گزارش پالتس، اعضای اوپک پالس در چهارم 
مارس برای تصمیم گیری درباره سهمیه تولید آوریل 
دیدار خواهند کرد. هفته های آینده مشخص خواهد کرد 
آیا رویکرد جدید عربستان سعودی آن طور که این کشور 
امیدوار بوده است، سود بیشتر و همبستگی اعضای اوپک 

پالس را به دنبال داشته است یا خیر.

ارزش دالر در مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت. به 
گزارش رویترز، روند احیای اقتصاد چین با سرعت بسیار 
بیشتری از آمریکا در حال انجام است و یان کشور پس از 
رشد ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰، به گفته صندوق بین 
المللی در سال جاری رشد ۷.۹ درصدی را تجربه خواهد 
کرد و این بدان معنا خواهد بود که تولید ناخالص داخلی 
این کشور به تحقق هدف ۱۵ تریلیون دالری خود نزدیک 
تر خواهد شد. به گفته صندوق بین المللی پول حمایت 
های پر رنگ بانک مرکزی و اصالحات ساختاری دولت 
کمک بسیار زیادی در رشــد اقتصادی چین داشته اند 
و این اصالحات می تواند الگوی سایر کشورها نیز قرار 
گیرد. البته به گفته این گزارش، چین هنوز به اصالحات 
بیشتری به ویژه در بخش بهره وری نیروی کار نیاز دارد. 
روند مثبت اشتغال زایی در کشورهای اروپایی کماکان 
ادامه دارد و طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان 
نوامبر ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا 
با ۰.۱  درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به 
ترتیب در سطح ۸.۳ درصد و ۷.۵ درصد رسید. این نرخ 
بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در پنج ماه اخیر بوده است. تخمین 
زده می شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۹۳۳ هزار مرد 
و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، 
۱۳ میلیون و ۶۰۹ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه 

یورو بوده اند.
تحوالت ارزی مربوط به چین و آمریکا کماکان یکی از 
اصلی ترین عوامل تعیین کننده در بازار ارز است. آن طور 
که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده، میزان 
ذخایر ارزی این کشور با ۳۹ میلیارد دالر افزایش نسبت 
به ماه قبل به ســه تریلیون و ۲۱۷ میلیارد دالر رسیده 
است. تا پایان این ماه چین دارای ۱۱۸.۲۵ میلیارد دالر 
ذخایر طال نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل ۸.۲۵ 
میلیارد دالر بیشتر شده اســت.   از سوی دیگر کسری 
حساب تجاری آمریکا تا پایان ماه نوامبر به ۶۸.۱ میلیارد 
دالر رسیده که این رقم پنج میلیارد دالر بیشتر از ماه قبل 
و بزرگ ترین کسری حساب تجاری ماهانه این کشور در 

۱۴ سال اخیر محسوب می شود. کسری حساب تجاری 
آمریکا با چین ۳۰ میلیارد دالر بوده است.  

دولت ترامــپ با صــدور بیانیه ای اعالم کرد هشــت 
اپلیکیشن چینی علی پی، تنسنت، کیو ولت، وی چت 
پی، شــیر ایت و کم اسکنر مشــمول تحریم های این 
کشور قرار گرفته اند و استفاده آن ها از سیستم تراکنش 
های مالی آمریکا ممنوع است. زمان اجرایی شدن این 
ممنوعیت ها سه ماه دیگر خواهد بود و باید دید دولت 
بایدن در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت. آمریکا 
هدف از این کار خود را جلوگیری از ســرقت اطالعات 
کاربران آمریکایی توسط چین عنوان کرده است. وزارت 
بازرگانی چین در واکنش به این تصمیم آمریکا از پایبندی 
پکن به حمایت از منافع شرکت های چینی تاکید و اضافه 
کرده اســت این تصمیم بیش از همــه به ضرر مصرف 

کنندگان آمریکایی خواهد بود.  
بانک جهانی در برآورد جدید خود از چشم انداز اقتصاد 
جهانی پیش بینی کرد متوسط رشد اقتصادی جهان در 
سال جاری به مثبت چهار درصد برسد. به گفته این نهاد 
شیوع کرونا و تاخیر در توسعه واکسن باعث شد تا اقتصاد 
جهانی در سال قبل به طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک 
شود. به گفته این نهاد، پیامدهای منفی همه گیری کرونا 
بر روی اقتصاد جهانی تا سال ها ادامه خواهد داشت و در 
صورت آغاز مجدد قرنطینه ها به طور گسترده در جهان 
در پی جهش هــای جدید ویروس کرونــا، باید انتظار 

وخامت اوضاع را داشت.
روند احیای اقتصادی کشــورهای مختلف پس از همه 
گیری سال قبل احتماال طوالنی تر از آن خواهد بود که 
پیشتر تصور می شد. در سنگاپور دولت این کشور اعالم 
کرده است که سنگاپور با بدترین وضعیت اقتصادی در 
یک دهه اخیر مواجه است. در انگلیس نیز پس از آنکه 
باالترین سطح هشــدار ممکن پس از وخامت وضعیت 
شیوع کرونا در آن اعالم شد، انتظار می رود رشد اقتصادی 
مجددا آهسته شــود. در نتیجه کرونا مدارس انگلیس 
مجددا تعطیل شده اند و اسکاتلند نیز اعالم کرده است 
هیچکس جز در موارد ضروری حق خــروج از منزل را 

ندارد. 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 سه شرکت از تابلوهای 
معامالتی را کلید زده اند. این ســه شرکت شامل چاینا 
تلکام، چاینا موبایل و چاینا یونیکام از طرف آمریکا متهم 
به همکاری با ارتش چین شده 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 کشــور 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 مســاله 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. تاکنون بیــش از ۸۹ میلیون و ۷۶۷ هزار و 
۴۲۷ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که در این 
بین یک میلیون و ۹۲۸ هــزار و ۷۴۶ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۳۷۹ هزار و ۲۵۹ نفر، برزیل با ۲۰۱ 
هزار و ۸۴۳ نفر، هند با ۱۵۱ هزار و ۴۸ نفر، مکزیک با ۱۳۲ 

هزار و ۶۹ نفر و انگلیس با ۸۰ هزار و ۸۶۸ 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.  
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يادداشت

جهش قیمت مسکن با 
التهابات بازارهای مالی

هدف گذاری کاهش 
نرخ بیکاری محقق نشد

بررسی شاخص های مختلف 
اختصاصی بازار مســکن و 
آیتم های آن نشان دهنده 
پایداری قیمت و عدم تغییر 
محســوس قیمت در این بازار است. این در حالی 
است که بازارهای موازی مسکن مثل بورس شاهد 

ابرریزش بوده اند...

  منصور غیبی، کارشــناس 
اقتصاد مسکن

  هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
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تجمع اعتراضی سهامداران ادامه دارد

مثبت شدن بورس با لغو 
قیمت گذاری دستوری

ریزش 
مشارکت اقتصادی

با وجود اعالم کاهش قیمت مسکن ازسوی مرکز آمار، این مساله در بازار محسوس نیست

بازار  مسکن در آستانه  رونق
صفحه۴

صفحه3

گران فروشی  با  حذف  قیمت  کاالها
جریمه   صنوف   متخلف   در  ۹ ماهه   امسال   ۳ برابر   شد 

فروش   اجباری   و   عدم   درج   قیمت   بیشترین   تخلفات   صنفی    هستند

تجمع سهامداران معترض مقابل سازمان بورس روز 
گذشته نیز ادامه داشت.  ضرر سهامداران بورسی، 
اعم از فوالدی و غیر فــوالدی پس از مباحث پیش 
آمده درمورد قیمت گذاری دستوری فوالد درحالی 
ادامه دارد که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز 
گذشــته صحبت از پیگیری قضایی تخلفات کرده 
است و در این راستا یک حقوقدان بازار سرمایه نیز 
ضمن اشاره به این موضوع که سهامداران از حقوق 
خود غافل هستند، از حق شکایت برای آنها درمورد 
قیمت گذاری دستوری به دیوان عدالت اداری خبر 
داده است. آتش حاشیه های مربوط به قیمت گذاری 
دستوری فوالد دامن ســهامداران فوالدی و حتی 

غیرفوالدی را گرفت و شاخص...

نرخ بیکاری در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل ۱٫۲ درصد کمتر شده است. گزارش مرکز 
آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور 
در پاییز ۹۹ به ۹٫۴ درصد رســید. عددی که نشان 
می دهد نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل ۱٫۲ درصد کمتر شده است. 
همچنین در تابستان امسال با کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی، ۱.۶ میلیون نفر از بــازار کار ایران خارج 
شده اند. ۱.۲ میلیون نفر شاغل و ۴۱۷ هزار نفر بیکار.
این در حالی است که در مدت اخیر کشور با بحران 
کرونا و تعطیلی کســب و کارها و از دســت رفتن 
بسیاری از مشاغل روبور شــده است. کارشناسان 
بازار کار علت این کاهش نرخ بیکاری را عدم تمایل 

جویندگان کار برای یافتن شغل...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
همواره در پی تقویت و حمایت 

بازار بورس بوده ایم
در یکصــد و نود و پنجمین جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت روحانی گفت: 
زمان بررســی بودجه، زمان تغییر قوانین و 
قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی نیســت 
و نباید موجب شــود که فعــاالن اقتصادی 
که پیشران امور توســعه کشور  به شمار می 
روند دچار سردرگمی شــوند از سوی دیگر 
تصمیمات بودجــه ای نباید بــه هیچ وجه 
معیشت مردم بویژه قشــرهای ضعیف و کم 

برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
در ادامه این جلسه رییس ســازمان بورس 
گزارشی از وضعیت بازار ســرمایه ارایه کرد 
و رییس جمهور  با تاکید بر اینکه بازار بورس 
یک نهاد اصلی در ایجــاد و حفظ تعادل در 
اقتصاد کشور است، اظهارداشت: بورس بستر 
معامالتی شفاف است و دولت همواره در پی 
تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام 
و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده 

مندی و رعایت قانون در آن می داند.
 روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه 
خود را دارد، تاکید کرد: سیاست گذاری های 
آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام 
گیرد و از مداخالت غیر کارشناسی در بورس 

باید پرهیز شود.
رییس جمهــور  افزود: رســالت این بورس، 
کشف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست 
اصولی دولت این اســت کــه قیمت گذاری 
کاالها بر اســاس مکانیزم عرضــه و تقاضا و 
قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله 
در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف 

کننده واقعی است.
رییس جمهور با اشــاره به برنامه های دولت 
برای کنتــرل و مقابله با  افزایــش بی دلیل 
قیمت  برخــی کاال ها، تصریح کــرد: دولت 
همواره بر اساس سیاســت های اصلی خود 
مبنی بر تقویت بازار ســرمایه بــا محوریت 
بــورس، تــالش دارد بــا تســهیل فعالیت 
ها و کاهــش محدودیــت هــا و اعتماد به 
شــرکت های با ســابقه و خوشــنام و موثر 
که با ثبــات رویــه و بــا رعایــت مقررات 
 عمل کرده انــد و همــواره موجــب رونق 

بازار شده اند.

سالن همایش های جدید بانک 
مسکن مزین به نام سپهبد قاسم 

سلیمانی افتتاح شد
سالن همایش های بانک مسکن مزین به نام 
سپهبد قاسم سلیمانی رســما افتتاح شد و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بانک مســکن – هیبنا، 
همزمان با هشتاد و دومین سالگرد تاسیس 
بانک مسکن و جلسه هم اندیشی مدیر عامل، 
معاونان مدیرعامل و مدیران شــعب منطقه 
شرق، سالن همایش های جدید بانک رسما 

به بهره برداری رسید.
این سالن به عنوان شــهید سردار سلیمانی 
مزین شــده اســت و با حضور مدیرعامل و 

اعضای هیأت مدیره افتتاح شد.
بعد از شــروع بخــش اول همایــش، دکتر 
شایان مدیرعامل بانک مسکن از بخش های 
 مختلف این ســالن و همچنین محوطه آن 

بازدید کرد.
در این بازدید، مســعود ایــزدی مدیر امور 
روابط عمومی و حــوزه مدیریت و همچنین 
مهــدی احمــدی رئیــس اداره کل روابط 
عمومی مدیرعامل بانــک را همراهی کردند 
و توضیحاتی در خصوص بخش های مختلف 

ارائه دادند.
سیستم صوتی یکپارچه، چینش صندلی های 
سالن بر اساس استانداردهای روز، برخوردی 
از راهروی تشریفات، استفاده از مصالح نسوز 
و بکارگیری استانداردهای ساخت در بخش 
های مختلف مهمترین ویژگی های این سالن 

هستند.
ســالن جدید همایش های بانک مســکن 
همچنین دارای یک ســالن اصلــی، البی، 
ســالن اجتماعات، نورگیری مرکزی اســت 
که عملیات بازســازی آن از بهمن ماه سال 
گذشته آغاز شــد و امروز در شهادت سپهبد 
 قاسم ســلیمانی رســما مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

خبر

تجمع ســهامداران معترض 
مقابل ســازمان بورس روز 

گذشته نیز ادامه داشت. 
ضرر سهامداران بورسی، اعم 
از فوالدی و غیر فوالدی پس از 
مباحث پیش آمده درمورد قیمت گذاری دستوری فوالد 
درحالی ادامه دارد که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
روز گذشــته صحبت از پیگیری قضایی تخلفات کرده 
است و در این راستا یک حقوقدان بازار سرمایه نیز ضمن 
اشاره به این موضوع که سهامداران از حقوق خود غافل 
هستند، از حق شکایت برای آنها درمورد قیمت گذاری 

دستوری به دیوان عدالت اداری خبر داده است.
به گزارش ایسنا، آتش حاشــیه های مربوط به قیمت 
گذاری دستوری فوالد دامن سهامداران فوالدی و حتی 
غیرفوالدی را گرفت و شاخص کل بورس طی روزهای سه 
شنبه، چهارشنبه و شنبه طوری کاهش یافت که به کانال 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد.
ارزش ســهم فوالد طی این روزها بیــش از ۱۵ درصد 
کاهش یافت و به عنوان ســهم لیدر در بازار، روی دیگر 
سهام نیز تاثیر منفی گذاشت. البته به نظر می رسد در 
ظاهر این قیمت گذاری دستوری منتفی شده و پرونده 
جدید ممنوعیت صادرات برای فوالدی ها باز شده تا این 
موضوع اهرم فشاری باشد که فوالدی ها قیمت گذاری 

دستوری را بپذیرند!
این مباحث درحالی مطرح می شود که حسن قالیباف 
اصل، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته 
اعالم کرده است که "در قیمت گذاری عرضه محصوالت، 
ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صالح سهامداران را مبنا 
قرار دهند و مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل 
مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود 

می دانیم." وی همچنین در این گفت و گو که در سایت 
سازمان بورس منتشر شده است، تاکید کرده که "سازمان 
بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای 
حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد 
۵۱ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار ، در برخورد با متخلفان 
احتمالی ، حتی لحظه ای غفلت و مصلحت اندیشی را جایز 

و روا نمی داند."

سهام داران از حقوق خود غافل اند
این مباحث درحالی مطرح می شود که یک حقوقدان بازار 
سرمایه نیز  اعالم کرده هر سهامدار حقیقی بازار سرمایه 
می تواند با در دست داشتن مدارک الزم، به دیوان عدالت 
اداری درمورد ضررهای ناشی از تصمیم قیمت گذاری 
دستوری شکایت کرده و این دیوان در صورت تشخیص، 

دستور موقت توقف دستور وزارت صمت را صادر کند. 
حمید اسدی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه جای 
آموزش حقوقی سهامداران در بازار سرمایه خالی است، به 
مباحث پیش آمده درمورد قیمت گذاری دستوری فوالد 
اشاره و اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری باعث حذف 
رقابت در بازار سرمایه و خرید و فورش می شود. زمانی که 
قیمت گذاری دستوری صورت می گیرد، ممکن است 
قیمت آن کاال در بازار کاهش پیدا کند؛ اما از یک طرف نه 
فروشنده رغبتی برای فروش دارد و از طرف دیگر ممکن 
است خریدار کاال را به دست مصرف کننده اصلی نرساند.
وی ادامه داد: زمانی که هزینه هــای صورت گرفته به 
فروش غلبه نکند، فروشنده کاال را عرضه نخواهد کرد؛ 
مگر اینکه الزامی روی آن باشد. در این شرایط فروشنده 
باید کاال را با قیمت بسیار پایین بفروشد و زمانی که با 

قیمت پایین می فروشد در صورت مالی ذکر می کند. 
زمانی هم که در صورت مالی ذکر می شــود، نخستین 
اتفاق این است که سود و پیش بینی سود شرکت و منافع 
حاصل از فروش، صورتهای مالی را تحت تاثیر قرار داده 
و عملکرد شرکت را منفی می کند. این حقوقدان بازار 
سرمایه افزود: بنابراین سهامداران زمانی که قیمت گذاری 
دســتوری صورت می گیرد یا باید سهم های مرتبط را 
بفروشند که این اتفاق باعث ایجاد صفهای فروش سنگین 
می شــود، یا باید صورت های مالی را مشاهده کنند و 

متوجه شوند سودی محقق نشده است.
اسدی با بیان اینکه برخی مسئوالن بر نگاه بلند مدت در 
بازار سرمایه تاکید می کنند، گفت: در این شرایط هم اگر 
قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد، در نهایت منجر به 
کاهش سود شرکت می شود و سهامداران در بلند مدت 
متضرر خواهند شد. از سوی دیگر باید دید آیا خریداران 
کاالیی که با قیمت گذاری دستوری در بورس عرضه می 
شود، با این قیمت، واقعا اشتغال زایی می کنند؛ یا این 
اتفاق منجر به قاچاق خواهد شد؟ از آنجایی که قاچاق 
حاشیه سود چشمگیری دارد بسیار محتمل است و این 
موضوع دوباره باعث تضعیف حقوق سهامداران می شود.
وی از امکان شکایت از سوی سهامداران حقیقی از وزارت 
صمت خبر داد و افزود: در چنین شرایطی سهامداران 
به عنوان ذینفع غیرمســتقیم و متضرر غیرمســتقیم 
می توانند در دیوان عدالــت اداری به دلیل نقض ماده 
۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 
۱۳۸۸ طرح دعوا کرده و دســتور موقت علیه دســتور 
وزارتخانه بگیرند. به عبارت دیگر سهامدار حقیقی می 
تواند با در دست داشتن گواهی ســهم از کارگزاری به 
عنوان مدرک، طرح دعوا کند و دیوان عدالت اداری در 
صورت تشخیص، دستور موقت توقف دستور وزارتخانه 
را صادر کند. این روند در همه صنایع به جز صنایع دارویی 

امکان پذیر است.

تجمع اعتراضی سهامداران ادامه دارد

مثبت شدن بورس  با لغو قیمت گذاری دستوری

صعود بیش از ۲۰ هزار واحدی در بورس
بازار سرمایه امروز بر خالف روزهای گذشته 
روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس 

بیش از ۲۰ هزار واحد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس امروز 
با ۲۰ هــزار و ۸۲۲ واحــد افزایش، رقم یک 
میلیــون و ۳۰۶ هــزار واحد را ثبــت کرد. 
شــاخص کل با معیار هــم وزن نیز با ۶۸۴۲ 
 واحــد افزایش به رقــم ۴۶۶ هــزار و ۶۵۳

 واحد رسید.
معامله گــران این بازار یــک میلیون معامله 
انجام دادند که ۱۱۰ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، سرمایه گذاری غدیر، ملی صنایع 
مس ایران، پاالیش نفت اصفهان و ایران خودر 
و نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند و لیزینگ پارسیان، 
گروه دارویی برکــت، پاالیش نفت اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت تهران، 
ایران خودرو و باما نمادهــای پربیننده این 

بازار بودند.
شــاخص کل فرابــورس هم بــا ۲۲۷ واحد 
افزایش تا رقم ۱۹ هــزار و ۷۵ واحد افزایش 

یافت.
در این بازار ۷۳۱ هــزار معامله به ارزش ۵۲ 

هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال انجام شد.
صنعتی مینو، فوالد هرمزگان جنوب، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، ســرمایه گــذاری صبا 
تامین، صنایع ماشــین های ادلــری ایران، 
پتروشــیمی تندگویان و پتروشیمی مارون 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.
لیســت نمادهای چربیننــده این بــازار از 
پتروشیمی ارومیه، کشــاورزی و دامپروری 
مالرد شیر، برق و انرژی پیوند گستر پارس، 
سپیدار سیستم آسیا، ســرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات، توسعه مســیر برق گیالن و 

سرمایه گذاری پویا تشکیل شده است.

اخبار

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: در این جلسه درباره اصالح قانون 
چک بحث و بررسی شد. وی افزود: اجرای این مسئله و زیر ساخت های آن 
مقداری طوالنی شده است و حق مجلس بود که این موضوع را پیگیری کند، 

تا پایان سال اقدامات الزم را در جهت قانون جدید چک انجام خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مردم از سال آینده صدور چک از طریق 
سیستم انجام دهند و ما از این به بعد چک حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه 

شفافیت حداکثری هم در این رابطه وجود دارد. 
وی تصریح کرد: تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا آن بود بخش هایی از اجرای 
قانون چک را تا پایان سال به تعویق بیندازد. از روز گذشته هم صدور چک های 

جدید به صورت داوطلبانه آغاز شده است، ولی تا پایان سال اطالع رسانی الزم 
برای اجرای قانون جدید چک را خواهیم داشت.

همتی تصریح کرد: اختالف نظر بیســت ســاله ای هم بین بانک مرکزی، 
کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات درباره نهاد ناظر در بانک مرکزی 
وجود داشت که در این باره امروز بحث مفصلی کردیم. جمع بندی این موضوع 

به مجمع بانک مرکزی ارجاع می دهیم تا طبق نظرات آنها عمل کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون با ایجاد زمینه 
رانت به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و نظر شما نسبت به حذف این ارز 
یارانه ای در الیحه بودجه سال آینده چیست؟ گفت: مجلس شورای اسالمی 
در این زمینه هر مصوبه ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد، پیش از این هم 

اعالم کرده ام از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم. رئیس کل بانک 
مرکزی ادامه داد: دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به 
دلیل تحریم های سنگین و بی سابقه ای شده بود، چاره ای جز تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی و داروی مردم و کنترل قیمت ها 

نداشت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد.
همتی تاکید کرد: معتقدم اگر همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را 
مجلس بخواهد، تغییر دهند حتما در قیمت کاالها تاثیر خواهد گذاشت و باید 
به نوعی حذف ارز یارانه ای جبران شود. بنابراین این موضوع یک تصمیم دو 
گانه است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی دیگر 

با اجرای نادرست رانت هایی را بوجود آورده است.

رییس کل بانک مرکزی؛

از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم
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طبق اعالم مسئوالن سازمان برنامه و بودجه درآمد دولت از 
محل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال 
آینده، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ولی در 
مورد تحقق کامل آن با توجه به اینکه به نظر نمی رسد بیش 
از ۱۴ هزار دســتگاه امکان ورود داشته باشد، تردید وجود 
دارد. به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات 
خودرو ممنوع و حتی مناطق آزاد مشمول این ممنوعیت 
شد، این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ واردات خودروهای 
آمریکایی یا سفارش این کشور در هر صورت به مناطق آزاد 
و سرزمین اصلی ممنوع شده بود. اما با وجود این که در این 
فاصله پیشنهاداتی در رابطه با ورود خودرو به کشور به دلیل 
نیاز در مناطق آزاد یا تنظیم بازار داخلی وجود داشت،   شرایط 
ارزی عاملی برای عدم موافقت با این موضوع بود. این در حالی 
است که اخیرا و در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در 
کمیسیون تلفیق مجلس، مصوب شد که واردات خودروی 
کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی امکان پذیر باشد. در 
رابطه با جزئیات این مصوبه مژگان خانلو - سخنگوی ستاد 
بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات 
دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه - در گفت وگو با 

ایسنا، توضیحاتی ارائه کرده است.

ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی مناطق 
آزاد به سرزمین اصلی

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این که 
ورود خودرو از مناطق آزاد پیشنهاد نمایندگان بود نه دولت، 
اظهار کرد: بر این اساس جهت تنظیم بازار خودرو این مجوز 
صادر شده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیر آمریکایی 
مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف 
آن را دارند بــا پرداخت حقــوق ورودی و تعویض پالک به 
سرزمین اصلی فراهم شود. وی افزود: اما طبق مصوبه تلفیق 

همچنان واردات خودرو به مناطق آزاد است.

پیش بینی درآمد ۱۰ هزار میلیاردی از واردات 
خودرو از مناطق آزاد

خانلو در مورد تعداد و منابع پیش بینی شده درآمدی از محل 
ورود خودرو از مناطق آزاد توضیح داد: در رابطه با تعداد پیش 
بینی دقیقی ارائه نشده است، اما به هرحال مناطق آزاد نیاز 
به خودرو دارند و قرار نیست حجم غیرمتعارفی از این مناطق 
به سرزمین اصلی وارد شود، با این حال پیش بینی که در 
مجلس صورت گرفته این است که از این محل در سال آینده 

۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.

به نظر نمی رسد بیش از ۵۰۰۰ میلیارد درآمد ایجاد 
شود

به گفته سخنگوی ســتاد بودجه، با توجه به تعدادی که 
قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند به نظر 
نمی رسد این ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد، این 
در حالی است که احتماال حدود ۱۴ هزار دستگاه امکان 
ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که در این حالت به 
نظر می رسد حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع کسب شود.

باید ثبت سفارش باز شود
وی این را هم  گفت که طبق پیش بینی صورت گرفته برای 
ورود خودرو از مناطق آزاد باید ثبت سفارش انجام شد، از 
این جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سامانه ثبت 

سفارش به سمت سرزمین اصلی را باز کند.

 این واردات به صرفه است؟
خانلو در مورد این که آیا چنین وارداتی با توجه به دریافت 
حقوق ورودی و ســایر هزینه های گمرک که می تواند 
قیمت خودرو را تا دو برابر افزایش دهد، برای مصرف کننده 
به صرفه است؟ یادآور شد: به هر صورت چند سالی است 
که واردات خودرو ممنوع بوده و به نظر می رسد اکنون 
بازار داخلی کشش ورود خودرو را داشته و برای آن تقاضا 
وجود خواهد داشت، اما این یک مجوز است و تکلیف نشده 
است از این رو عرضه کننده و خریدار شرایط را خواهند 
سنجید و در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد و مجبور 

به انجام آن نیستند.

درآمد واردات از مناطق آزاد به حقوق ورودی 
خودروهای گمرکی اضافه می شود

اما در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که 
برای سال آینده دولت ۲۰۴۰ میلیارد تومان از محل حقوق 
ورودی خودرو درآمد کسب کند که در همان زمان شائبه  
هایی در مورد آزاد شــدن واردات خودرو در سال آینده 
مطرح شد، آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد از این 
حکایت داشت که این حقوق ورودی به معنی آزاد سازی 
واردات خودرو نیست و در حال حاضر تعدادی از خودروها 
به دالیلی از جمله مشــکل قضایی در گمرک دپو مانده 
است که هنوز در مورد ترخیص آن ها تصمیم گیری نشده 
و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر 
این اساس حقوق ورودی آن به عنوان یکی از محل های 

درآمدی دولت در الیحه بودجه پیش بینی شده است.

ورود ممنوع برای آمریکایی ها

جزئیات تازه از واردات خودرو از مناطق آزاد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۲۱دی ۱۳۹۹ به یازده میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید،  یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ به یازده میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ 

هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۵۰ دالر و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۴۶۲ تومان است.

))آگهي مزایده عمومي  یک مرحله ای ((
نوبت دوم

۱- موضوع مزایده :  شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان )سهامی  عام (در نظردارد:
انواع دام سنگین تولیدی  خود را بشــرح  ذیل  از طریق مزایده  عمومي  و بر اساس 

شرایط و مشخصات اسناد مزایده به فروش برساند.

مبلغ تضمین بریالمبلغ پایه بریالتعداد )راس(نوع دامردیف

6۰۰3۴۵۰۰۰۲/3۵۰/۰۰۰/۰۰۰گوساله نر پرواری ) باالی ۵۰۰ کیلو(۱

3۵۰۲۵۵۰۰۰۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰گاو حذفی غیر آبستن عادی ) متوسط 6۵۰ کیلو(۲

۲۰۰۲9۰۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تلیسه حذفی غیر آبستن  )متوسط ۵۵۰ کیلو(3

تلیسه حذفی غیرآبستن و فریمارتین ۴
)متوسط 8۰۰ کیلو(

۱۰3۰۰۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲- مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار :   بشرح جدول فوق  
3- نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی )حداقل با اعتبار سه ماه ( 

۴-  شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند  .
۱-۴-  استان اردبیل   ، شهرستان پارس آباد مغان –اداره مرکزي ؛ دبیرخانه کمیسیون معامالت  ۰۴۵3۱8۵۲۰8۲ 

۲-۴- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان: 
www.moghanind.com

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مزایده :                                          از تاریخ                              99/۱۰/۲۱                                          لغایت                       ۲۲ /99/۱۰     
- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مزایده :                                       از تاریخ                           99/۱۰/۲3                                           لغایت                            99/۱۱/۴           

- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادات : رأس ساعت   ۱۵ عصر  یک شــنبه  مورخ  99/۱۱/۰۵   مهمانسرای سرو )پایین(  شهرک 
شهید آیت اله غفاری

۵- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 
6-  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی برابر چهل روز  می باشد.

   ) روابط عمومی شرکت کشت وصنعت ودامپروري مغان) سهامی عام( (

بانک ها
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الزام رعایت حقوق مصرف کنندگان
حسین درودیان، معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف 

براساس ماده 15 قانون نظام صنفی، عرضه کننده کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال یا نصب تابلو در محل کسب، قیمت واحد کاال و یا دستمزد خدمات را به صورت مکتوب و کامال روشن به نحوی که قابل رویت باشد 
اعالم کنند. همچنین مخدوش کردن و تغییر قیمت محصوالت تولیدي از سوي واحدهاي توزیعي و صنفي، تقلب محسوب مي شود و این عمل مجازات سنگین تري نسبت به گران فروشي و عدم درج قیمت و نرخنامه دارد. از سوی 
دیگر عدم صدور فاکتور و حراج غیرقانونی نیز از دیگر تخلفات بود که به ویژه در صنف پوشاک با آن مواجه بوده ایم.  همچنین در آبان ماه سال جاری بیشترین تخلفات اصناف مربوط به میوه و تره بار بود که منجر به تشکیل ۴۹۲۷ 
پرونده شد و پس از آن صنف خوار وبار و پوشاک قرار داشتند. به هر ترتیب به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات صنفی نصب برچسب قیمت کاال و نرخ دستمزد در کلیه واحدهای صنفی ضروری است. 

بنابراین با توجه به اهمیت نصب برچسب قیمت، تمام بازرسی اتحادیه ها در گشت زنی های خود بر اجرای آن تاکید می کنند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق 
اصناف ایــران از انجام بیش 
از ۴۳۲ هزار فقره بازرسی از 
صنوف کشور در آذر ماه سال 
جاری و دو میلیــون و ۴۸۶ 
هزار و ۸۹۴ فقره بازرسی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد 
و گفت که بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن 
قیمت، گران فروشی و عدم صدور صورتحساب بوده است. 
فعاالن بازار معتقدند که با حذف قیمت گذاری از روی 
محصوالت، انحصار در خرده فروشی ها به تضییع بیشتر 

حقوق مصرف کننده تبدیل می شود  .
از آنجا که هنوز پیش زمینه های بــازار رقابتی در ایران 
شکل نگرفته، این دست اقدامات غیرکارشناسی قطعا 
نمی تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار 
شود . این موضوع جدیدی نیست بلکه از سال های قبل 

هم مطرح بوده منتها نکته این است که برخی از واحدها 
و عرضه کنندگان کاالها قیمت را درج نمی کنند با این 
هدف که نمی خواهند عملکرد شــفافی داشته باشند. 
در قانون نظام صنفی، تعزیــرات حکومتی و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان موضوع درج قیمت کاالها به 
صراحت عنوان شده است. این قانون به واحدهای صنفی، 
تشکل های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر 
کشور ابالغ شده است. بحث اصلی اینکه وقتی مصرف 
کننده به بازار مراجعه می کند قیمت باید روی کاالها 
بصورت کامل و دقیق درج شده باشد تا افراد بتوانند قیمت 
کاالها را با هم مقایسه و درنهایت کاالی مدنظر را با قیمت 

مناسب انتخاب کنند.
در همین زمینه بهنام نیک منش اظهار کرد: تعداد کل 
بازرسی ها از صنوف سراسر کشور در آذرماه سال جاری 
۴۳۲ هزار و ۹۲۰ فقره بود که 1۴ هزار و ۹۸5 فقره پرونده 
با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۲1 میلیارد 
و ۲11 میلیون ریال تشکیل شــده است. همچنین به 
گفته وی در آذر ماه 1۶ هزار و ۹۰5 فقره شکایت توسط 

واحدهای بازرسی اصناف دریافت شــد که ۶1 درصد 
در بخش کاال و ۳۹ درصد در بخــش خدمات بوده و از 
مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، 
5۸ درصد تلفنی و 1۹ درصد به صورت کتبی دریافت و 
رسیدگی شده اســت. در این میان تعداد 1۶ هزار و ۸5 
فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای 
رســیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط 
ارسال شده است. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
ایران با بیان اینکه از کل شکایات قابل پیگیری 1۹ درصد 
منجر به رضایت شاکی، ۳۲ درصد متخلف، ۳۶ درصد 
غیرمتخلف و 1۳ درصد در دست بررسی است، تصریح 
کرد: بیشــترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن 

قیمت، گران فروشی و عدم صدور صورتحساب است.
نیک منش در ادامه تعداد کل بازرسی ها از صنوف سراسر 
کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری را دو میلیون و ۴۸۶ 
هزار و ۸۹۴ فقره اعالم کرد و گفت: میزان بازرسی ها در ۹ 
ماه سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۲۸ درصدی 
داشته و از میزان بازرسی های انجام شده تعداد 11۲ هزار 

و 1۹۶ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش 
بیش از ۶۳۲ میلیارد و ۸۳5 میلیون تومان تشکیل شده 
است که مبالغ دریافتی نســبت به سال گذشته ۳ برابر 

رشد داشته است.
همچنین به گفتــه وی در ۹ ماهه ســال جاری 1۲۲ 
هزار و 1۹1 فقره شــکایت توســط واحدهای بازرسی 
اصناف دریافت شــد که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۴ درصد رشد داشته و پس از بررسی ها و ارزیابی 
کارشناسان تعداد 11۶ هزار و ۴۸۶ فقره شکایت قابل 
پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد 
قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده و بیشترین 
عناوین تخلف در این مدت نیــز مربوط به درج نکردن 
قیمت، گران فروشــی و عدم صدور صورتحساب است. 
طبق قانون نظام صنفی گران فروشــی، کم فروشــی، 
تقلب،احتکار،عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع،  فروش اجباری، عدم درج قیمت 
و عدم صدور صورتحســاب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

فروش اجباری و عدم درج قیمت بیشترین تخلفات صنفی هستند

گران فروشی با حذف قیمت کاالها
جریمه صنوف متخلف در 9 ماهه امسال 3 برابر شد 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران گفت: این آمادگی را داریم برای جلوگیری 
از نشت تخم مرغ های تنظیم بازاری به بازار آزاد 
بر روی آنها عبــارت "تنظیم بازاری" درج کنیم 
تا با این اقدام این تخم مرغ ها سر از بازار آزاد در 
نیاورند.ناصر نبی پور با بیان اینکه وزارت جهاد و 
وزارت صمت برنامه ای برای ساماندهی بازار تخم 
مرغ ندارند، اظهار کرد: هیچ کمبودی در تولید 
تخم مرغ نداریم و آن چیــزی که بازار تخم مرغ 
در حال حاضر دچار آن شــده است دالل بازی 
و بی برنامگی است.وی ادامه داد: براساس اعالم 
میادین روزانه ۴۰ تن تخم مرغ نیاز است، اما ما 

روزی بیش از 1۰۰ تن تخم مرغ در میادین توزیع 
می کنیم و به نظر می رسد همه این 1۰۰ تن تخم 
مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف کنندگان 

نمی رسد و سر از بازار آزاد در می آورند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با اشاره به اینکه در توزیع تخم مرغ نشتی 
وجود دارد، گفــت: این آمادگــی را داریم برای 
جلوگیری از نشت تخم مرغ های تنظیم بازاری به 
بازار آزاد، بر روی تخم مرغ های توزیع شده با نرخ 
مصوب دولتی عبارت تنظیم بازاری درج کنیم. 
با این اقدام قطعا این تخم مرغ ها سر از بازار آزاد 

در نخواهند آورد.

نرخ بیکاری در پاییز امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 1٫۲ درصد کمتر شده 
است. گزارش مرکز آمار ایران 
نشان می دهد که نرخ بیکاری 
کل کشور در پاییز ۹۹ به ۹٫۴ درصد رسید. عددی که 
نشان می دهد نرخ بیکاری کشــور در پاییز امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1٫۲ درصد کمتر شده 
است. همچنین در تابستان امسال با کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی، 1.۶ میلیون نفر از بازار کار ایران خارج شده اند. 

1.۲ میلیون نفر شاغل و ۴1۷ هزار نفر بیکار.
این در حالی است که در مدت اخیر کشور با بحران کرونا و 
تعطیلی کسب و کارها و از دست رفتن بسیاری از مشاغل 
روبور شده است. کارشناسان بازار کار علت این کاهش نرخ 
بیکاری را عدم تمایل جویندگان کار برای یافتن شغل می 
دانند. نزدیک به یک میلیون نفر از متقاضیان کار در مدت 
اخیر از یافتن شغل ناامید شده اند و عطای کار را به لقای 

آن بخشیده اند. این بدان معناست که کاهش نرخ بیکاری 
به دلیل افت مشــارکت اقتصادی حاصل شده و نتیجه 
اشتغالزایی نبوده اســت. فعاالن بازار کار نیز معتقدند 
که کاهش نرخ بیکاری همراه با کاهش نرخ مشارکت و 
نسبت اشتغال، عالمت خوبی نیست و البته در تمام دنیا، 

بازار کار متاثر از وضعیت کرونا است.
رئیس مرکز آمار ایران درباره علل کاهش نرخ بیکاری 

گفت: اگر کاهش نــرخ بیکاری همراه بــا افزایش نرخ 
مشارکت و نسبت اشتغال باشد، نشانه وضعیت بهبود 
یافته است که البته این طور نبوده است. حسین زاده بیان 
داشت: برای بررسی بازار کار صرفا نباید به یک عدد نرخ 
بیکاری نگاه کرد. کاهش نرخ بیکاری همیشه به معنای 
بهبود وضعیت بازار کار نیست اگر کاهش نرخ بیکاری 
همراه با افزایش نرخ مشــارکت و نسبت اشتغال باشد، 

وضعیت بهبود یافته که البته این طور نبوده است. اگر 
کاهش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشــارکت و نسبت 
اشتغال همراه باشد خوب نیست. باید همه شاخص ها 

را کنار هم دید.
نرخ بیکاری کشــور در پاییز و تابستان امسال در حالی 
کاهش یافته که چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی اعالم کرده است در سال جاری گسترده ترین 
خروج نیروی فعال از بازار کار رقم خورده است. این مرکز 
همچنین اعالم کرده بود که نرخ بیکاری کشور حداقل 
دو برابر نرخ بیکاری اعالم شده توسط مرکز آمار است. به 
عبارتی این مرکز نرخ بیکاری کشور در بهار سال جاری را 

۲۴ درصد اعالم کرده بود.
بنابراین همان گونه که مشخص است و بدان اشاره شد 
دلیل کاهش نرخ بیکاری طی چند فصل اخیر را نمی توان 
در افزایش اشتغال دانست، بلکه نرخ مشارکت که معیاری 
از حضور افراد در بازار کار و امید به یافتن شغل می باشد، 
به شدت کاهش یافته است. این موضوع در کنار نرخ باالی 
بیکاری در گروه سنی جوانان و همچنین فارغ التحصیالن 
دانشگاهی، می تواند کشــور را با شرایط بحرانی از ابعاد 

اقتصادی و اجتماعی مواجه سازد.

با تشدید انصراف متقاضیان از یافتن شغل، نرخ بیکاری كاهش یافت

ریزش مشارکت اقتصادی
كاهش نرخ بیکاری با دلسردشدن جوانان از یافتن شغل

هدف گذاری کاهش نرخ بیکاری محقق نشد
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت و انصراف متقاضیان در بازار کار کاهش پیدا کرده است. هنگامی که سه سال پیاپی نرخ رشد اقتصادی منفی می شود سرمایه گذاری قابل توجهی هم وجود ندارد در نتیجه هم عدد نرخ بیکاری که توسط 
مرکز آمار اعالم شده درست است و دالیل عنوان شده هم سندی برای سالمت این آمار می شود.   قابل قبول نیست که سه سال پیاپی رشد اقتصادی منفی باشد و سرمایه گذاری متناسب با برنامه نباشد اما انتظار داشته باشیم که نرخ خالص اشتغال 

افزایش پیدا کند. اشتغال ایجاد شده است اما خالص اشتغال عبارت است کسانی که وارد بازار کار شده اند منهای کسانی که به هر دلیلی مانند بازنشستگی از بازار کار خارج شده اند. این عدد مورد انتظار و متناسب است. 
در حال حاضر نمی توان برآوردی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده هم داشت. تا نتیجه کرونا و برگشت آمریکا به برجام مشخص نشود ارائه برآورد کار سختی است. اما با توجه به اینکه ما سه سال پیاپی رشد اقتصادی منفی داشتیم ممکن 

است در سال اول پس از کرونا و تحریم رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشیم. در این بین باید اشاره کنیم که متاسفانه کرونا هم منجر به بیکاری های گسترده و کوچک شدن اقتصاد و رشد اقتصادی منفی در جهان و ایران شد.
به هر ترتیب نرخ بیکاری عدد بسیار بزرگی است و قطعا قدر مطلق بیکاران نیز عدد بزرگی است و شاید امروز در خانواده ها یک نفر فرد بیکار با تعاریف مختلف داشته باشیم. نکته مهم در تعریف خود بیکاری است. تا قبل از سال ۸5 کسانی که در هفته 
یک روزکارمی کردند شاغل تلقی می شدند ولی االن کسانی که در هفته یک ساعت کار کنند شاغل تلقی می شوند. لذا هم تعریف شاغل تغییر کرده و هم اینکه قدر مطلق عدد بیکاران افزایش پیدا کرده است. وقتی نرخ بیکاری از عدد طبیعی که 
معموال بین ۳ تا 5 درصد است فراتر می رود می گوییم بیکاری در اقتصاد یک معضل است حال وقتی که نرخ بیکاری دورقمی می شود به معنای واقعی به عنوان یک معضل و مشکل در جامعه تلقی می شود و طبیعی است که دولت باید یک سیاستی 
را اتخاذ کند که اجرای آن سیاست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. متاسفانه هدف گذاری کاهش نرخ بیکاری محقق نشد، زیرا توجهی به بنگاههای کوچک و متوسط نمی شود. بانکها در تسهیالت دهی به صنایع کوچک ومتوسط احتیاط می 
کنند، چون این تفکر که تسهیالتی پرداختی برگشت ندارد، هنوز حاکم است. تا زمانی که بانکها خود درگیر تولید و شرکت داری باشند، توجهی به بنگاههای کوچک و متوسط نمی کنند. این در حالی است که چرخ اقتصاد کشور برای خروج از 

رکود و ایجاد اشتغال را همین صنایع به حرکت در می آورند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل نظارت بر محصوالت کشــاورزی ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیــد کنندگان با بیان 
اینکه قیمت گذاری کره به واحدهای تولیدی واگذار 
شده اســت، گفت: در حال حاضر حداکثر قیمت کره 
1۰۰ گرمی 1۰ هزار تومان اســت. علیرضا رستمی 
درباره افزایش قیمت کره خوراکــی در بازار گفت: بر 
اساس مفاد تبصره ۲ ذیل دستور تصمیمات متخذه در 
یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابالغی 
طی نامه مورخ ۹۹٫۹٫1 ، کره از فهرست اقالم گروه اول 
کاالهای مشــمول خارج و به گروه دوم منتقل شده و 
بر این اســاس قیمت گذاری این کاال براساس ضوابط 
قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها 

به عهده واحدهای تولیدی است.
مدیرکل نظارت بر محصوالت کشــاورزی ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود:  در 
حال حاضر و به دلیل قیمت باالی کــره وارداتی با ارز 
نیمایی و  یا آزاد  ،  بخش قابــل توجهی از کره تولیدی 

کارخانجات از محل تولیدات داخلی تامین می شود. 
همچنین با افزایش تقاضا،  قیمت چربی در بازار داخلی 
و متناسب با آن قیمت کره حاصل از چربی نیز افزایش 
یافته است . وی اظهار داشت: براساس مصوبات یکصد و 
سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب 
هر کیلو چربی شیر نیز از 5۰۰ هزار ریال به ۶۰۰ هزار 
ریال افزایش یافته است و  در حال حاضر و متناسب با 
هزینه های مترتب در تولید و عرضه و با توجه به نرخ 
چربی شیر ، قیمت کره در بسته بندی های 1۰۰ گرمی 
حداکثر معادل یکصد هزار ریــال در حال عرضه می 
باشد . در مورخ ۹۹٫۹٫۳۰ گزارشی با عنوان »کره دوباره 
گران شد/ سازمان حمایت کجای معادله ایستاده است« 
منتشر شد که در این گزارش به افزایش مجدد قیمت 
کره اشاره شده بود. براســاس این گزارش قیمت کره 
پاستوریزه حیوانی 1۰۰ گرمی از ۸ هزار تومان به 1۰ 
هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی 5۰ گرمی 

از ۴1۰۰ تومان به 5 هزار تومان افزایش یافته است.

معاون وزیر کار گفت: افراد واجد شــرایط باید متاهل 
یا سرپرســت خانوار باشند. زنان سرپرســت خانوار و 
زنان خودسرپرست به شــراط داشتن حداقل ۳5 سال 
از مشــموالن این طرح محســوب می شــوند.ابراهیم 
صادقی فر درباره طرح اقدام مسکن ملی برای کارگران، 
بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار، 
اظهار داشت: پس از وقفه 5 ســاله، طرح اقدام مسکن 
ملی توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از سرگرفته شد و وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تفاهم نامه ای با وزارت شهرسازی در دی ماه 

سال ۹۸ امضا کرد.
معاون فرهنگی اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: یکی از مهم ترین اهداف وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، شناسایی واجدان شرایط واقعی از 
غیرواقعی بود. همواره در طرح هایی از این قبیل، واجدین 
شرایط واقعی نادیده گرفته می شــدند اما افراد دیگر از 
مزایای طرح ها برخوردار می شــدند که این موضوع با 
عدالت متناقض است. بیش از یک میلیون نفر، متقاضی 
شرکت در طرح اقدام مسکن ملی بودند که پس از پاالیش 
به ۸۴۷ هزار نفر رسیدند.وی ادامه داد: ۳5۶ هزار و ۷۰۰ 
کارگر و حدود ۸ هزار و ۹51 زن سرپرست خانوار مشمول 
این طرح می شوند. برخی از کارگران دهک های یک تا ۳ 
نیز در طرح اقدام مسکن ملی ثبت نام کرده اند. 1۰۹ هزار 

و ۴5۷ نفر از دهک 5 و ۸۰ هزار و 5۸۴ نفر از دهک ۶ در 
این طرح ثبت نام کرده انــد. معاون فرهنگی اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی توضیح داد: وام صد 
میلیون تومانی با بهره 1۸ درصدی با بازپرداخت اقساط 
1۰ ساله به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد. وزارت 
راه و شهرسازی تصمیم دارد با اجرای برنامه ای، مبلغ وام 
را افزایش و نرخ بهره بانکی را کاهش دهد. اتحادیه اسکان 
در این طرح مسئولیت 1۰ هزار واحد را بر عهده گرفته 
است. همچنین هلدینگ تراز پی ریز وابسته به صندوق 
بازنشستگی کشوری و شرکت ایران سازه سازمان تأمین 
اجتماعی در این طرح مشارکت خواهند کرد. وی درباره 
واجدان شــرایط نیز توضیح داد: افراد واجد شرایط باید 
متأهل یا سرپرست خانوار باشند. زنان سرپرست خانوار 
و زنان خودسرپرست به شرط داشتن حداقل ۳5 سال 
از مشموالن این طرح محســوب می شوند. متقاضیان 
باید در شهر محل ســکونت خود، 5 سال سابقه زندگی 
داشته باشند. تمام متقاضیان باید مالکیت مسکن نداشته 
باشند.صادقی فر تشریح کرد: قیمت تمام شده، با توجه به 
فهرست بها در نظر گرفته می شود. در حال حاضر، قیمت 
یک واحد 1۰۰ متری، ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است. مبلغ آورده اولیه برای یک واحد 1۰۰ متری، 
۴۰ میلیون تومان است اما این مبلغ یکسان نیست و در 

برخی از شهرها تغییر می کند.

طبق اعالم مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه درآمد 
دولت از محل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین 
اصلی در ســال آینده، حدود 1۰ هــزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده ولی در مورد تحقق کامل آن با توجه به 
اینکه به نظر نمی رسد بیش از 1۴ هزار دستگاه امکان 
ورود داشته باشد، تردید وجود دارد.از سال 1۳۹۷ ثبت 
ســفارش و واردات خودرو ممنوع و حتی مناطق آزاد 
مشمول این ممنوعیت شــد، این در حالی است که از 
ســال 1۳۹5 واردات خودروهای آمریکایی یا سفارش 
این کشــور در هر صورت به مناطق آزاد و ســرزمین 
اصلی ممنوع شده بود. اما با وجود این که در این فاصله 
پیشنهاداتی در رابطه با ورود خودرو به کشور به دلیل 
نیاز در مناطق آزاد یا تنظیم بازار داخلی وجود داشت،   
شرایط ارزی عاملی برای عدم موافقت با این موضوع بود. 
این در حالی است که اخیرا و در جریان بررسی الیحه 
بودجه 1۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس، مصوب شد 
که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین 
اصلی امکان پذیر باشد.در رابطه با جزئیات این مصوبه 
مژگان خانلو - سخنگوی ســتاد بودجه سال 1۴۰۰ و 
همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع 

سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
این که ورود خودرو از مناطق آزاد پیشنهاد نمایندگان 
بود نه دولت، اظهار کرد: بر این اســاس جهت تنظیم 
بازار خودرو این مجوز صادر شــده کــه امکان واردات 
خودروهای وارداتی غیر آمریکایی مســتقر در مناطق 
آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با 

پرداخت حقوق ورودی و تعویض پالک به سرزمین اصلی 
فراهم شود.وی افزود: اما طبق مصوبه تلفیق همچنان 
واردات خودرو به مناطق آزاد است. خانلو در مورد تعداد 
و منابع پیش بینی شده درآمدی از محل ورود خودرو 
از مناطق آزاد توضیح داد: در رابطه با تعداد پیش بینی 
دقیقی ارائه نشده است، اما به هرحال مناطق آزاد نیاز 
به خودرو دارند و قرار نیست حجم غیرمتعارفی از این 
مناطق به سرزمین اصلی وارد شــود، با این حال پیش 
بینی که در مجلس صورت گرفته این اســت که از این 
محل در سال آینده 1۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق 
باشد.به گفته سخنگوی ستاد بودجه، با توجه به تعدادی 
که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند 
به نظر نمی رسد این 1۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق 
باشد، این در حالی اســت که احتماال حدود 1۴ هزار 
دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که 
در این حالت به نظر می رسد حدود 5۰۰۰ میلیارد تومان 
منابع کسب شود.وی این را هم گفت که طبق پیش بینی 
صورت گرفته برای ورود خودرو از مناطق آزاد باید ثبت 
سفارش انجام شد، از این جهت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید سامانه ثبت سفارش به سمت سرزمین اصلی 
را باز کند. سخنگوی ستاد بودجه سال 1۴۰۰ دراین باره 
یادآور شد که مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو 
از مناطق آزاد و درآمد دولــت از محل دریافت حقوق 
ورودی این خودروها ارتباطی با آن حقوق ورودی ۲۰۴۰ 
میلیاردی در الیحه ندارد و هر آنچه که از این محل کسب 
شود به پیش بینی های قبلی حقوق ورودی برای درآمد 

دولت اضافه خواهد شد.

معاون وزیر كار:

کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست برای طرح ملی مسکن ثبت نام کنند

نرخ كره 100 گرمی 10 هزار تومان است

واگذاری تعیین قیمت کره به واحدهای تولیدی

ورود ممنوع برای آمریکایی ها

جزئیات تازه از واردات خودرو از مناطق آزاد

هر شانه تخم مرغ 3۵ هزار تومان

کمبود تخم مرغ نداریم، نشتی داریم
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   میناسادات حسینی
فعاالن صنعت استخراج رمزارزها در حالی هدف انتقاد مسئوالن وزارت 
نیرو قرار گرفته اند که بهانه جویی های مســئوالن به افزایش میزان 
مصرف برق این صنعت بازمی گردد. این در حالی اســت که فعاالن 
سرسخت این صنعت که با وجود تمام سخت گیری های دولتی هنوز 
در حال جنگیدن برای فعالیت در این صنعت هســتند، میزان برق 
مصرفی این صنعت را بســیار کمتر از آنچه ازسوی وزارت نیرو اعالم 

می شود، می دانند. 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران روز گذشته با 
بیان اینکه مصرف غیرمجاز برق توســط استخراج  کنندگان ارزهای 
مجازی از عوامل افزایش مصرف برق در کشور است، گفت: باال رفتن 
نرخ بیت کوین که زمانی هشت هزار دالر بود اما اکنون به بیش از ۳۰ 
هزار دالر رسیده سبب افزایش تعداد اســتخراج  کنندگان رمزارزها 

شده است.

تبلیغات منفی علیه صنعت استخراج رمزارز با صعود بیت 
کوین

رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالکچین ایران می گوید: صنعت 
اســتخراج رمز ارز به عنوان صنعتی نوپا در کشور مسیر دشواری را 

پیش رو دارد.
محمدرضا شرفی در گفتگو با »کسب و کار« افزود: صنعت استخراج 
رمز ارز به عنوان صنعتی نوپا در کشور مسیر دشواری را پیش رو دارد. 
برآورد دقیق ســهم ایران از توان پردازشی زنجیره جهانی بالکچین 
بیت کوین امکان پذیر نیست ولی برآورد موسسات معتبر بین المللی 
حاکی است که حدود ۳ الی ۴ درصد از توان پردازشی در کشور ایران 

متمرکز باشد.
او ادامه داد: رشد مصرف برق در کشــور به دلیل واگذاری انشعابات 
جدید و افزایش جمعیت و توســعه شــبکه مصرف، امری غیر قابل 
اجتناب بوده و طی سالیان گذشته از الگویی مشخص پیروی کرده؛ 
به نحوی که در مطالعات و پیش بینی های وزارت نیرو لحاظ شــده 
است. بنابراین این میزان افزایش، قابل پیش بینی است. بررسی میزان 
مصرف برق در سال ۹۹ نسبت به ســال ۹۸ و در بازه زمانی ۴۹ روزه 
از ابتدای آذر ماه تا ۱۹ دی ماه بیانگر افزایشی معادل ۲۵۲۳ مگاوات 
است که در مقایسه با افزایش مصرف در بازه زمانی مشابه در سال ۹۸ 
نسبت به سال ۹۷ )۲۲۱۷ مگاوات( رشــدی معادل ۳۰۶ مگاوات را 
نشان می دهد که کامال منطبق بر مطالعات و پیش بینی وزارت نیرو 

جهت تامین نیاز کشور و پایداری شبکه توزیع برق است.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین با اشاره به تبلیغات منفی 
در رسانه ها نسبت به این صنعت ارزشمند گفت: اخیرا بی توجه به این 
حقیقت، مطالبی در خصوص تاثیر صنعت استخراج رمزارز بر مصرف 

انرژی کشور منتشر می شود که ذکر نکاتی در این باب ضروری می 
نماید.

صنعت استخراج رمزارز از صنعت فقط نام آن را یدک می کشد؛ حال 
آنکه برق تخصیصی به این صنعت، رکــورددار تعرفه در میان تمام 
مصارف کشور است. این نرخ ۸ برابر تعرفه صنعتی و به نحوی است که 
عالوه بر پوشش هزینه های تولید و انتقال، سود قابل مالحظه ای را نیز 

به صنعت برق کشور می رساند.
نکته دوم اینکه بررسی میزان افزایش مصرف برق در سال جاری نسبت 
به سال گذشته نشان می دهد که افزایش مصرف متناسب و متوازن 
با سال های قبل بوده و افزایشی معادل ۳۰۰ مگاوات نسبت به روند 
متداول را نمایش می دهد. این در حالی اســت که بنا به اعالم وزارت 
نیرو ۳۱۰ مگاوات انشعاب برق به صنعت اســتخراج رمزارز )فارغ از 
چگونگی تخصیص این ظرفیت به متقاضیان و اختصاص بیش از ۵۰ 
درصد آن به یک واحد استخراج دو ملیتی( داده شده و با لحاظ این 
نکته می توان اذعان داشت مطالب و آمارهای جهت دار منتشره در 
نشریات و جامعه به دور از واقعیت بوده و این صنعت بدلیل نوپایی و 
کمبود اطالعات عموم جامعه در مورد آن با بی مهری و انواع هجمه ها 

روبروست.
شرفی در پایان گفت: از سویی مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها 
مختص به سال جاری نبوده و مسبوق به سابقه است. دالیل بسیاری 
در این زمینه ذکر می گردد مانند تکمیــل ظرفیت منابع نگهداری 
مازوت و انباشت آن در انبارهای وزارت نفت که خود دلیلی برای عرضه 
به عنوان سوخت نیروگاهی است. چندین نیروگاه کشور با ظرفیتی 
عظیم )در حدود چند ده هزار مگاوات( در حال بهره گیری از سوخت 
مازوت هستند که طبیعتا ارتباط آن با مصرف ۳۰۰ مگاواتی صنعت 

اســتخراج رمزارز امری نامعقول بوده و قصد راویــان از بیان چنین 
مواردی بیشتر حذف صورت مسئله  و سلب مسئولیت جلوه می نماید. 
هم زمان با افزایش قیمت بیت کوین، با نگاهی به جدول پیش بینی 
وزارت نیرو در مورد روند رشد مصرف برق کشور چنین به نظر می رسد 
که این صنعت عالوه بر درآمدزایی برای صنعت برق، نقش بالگردانی 
سوءمدیریت را نیز بر عهده دارد. محاسبات مصرف برق و پیش بینی و 
چشم انداز افزایش مصرف در سایت توانیر گویای همین مطالب است.

بحران در صنعت استخراج رمزارز در حین تعطیلی
عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن فناوران زنجیره بلوک 
ایران نیز در این رابطه به »کسب و کار« می گوید: نکته مهم آن است 
که نزدیک به ۲ سال از زمان شــروع توقیف دستگاه های استخراج 
رمزارز در کشور می گذرد که در این مدت بر اساس آمار های منتشر 
شده نزدیک به ۵۰۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز  توسط نهاد های 

انتظامی، قضایی و امنیتی توقیف شده اند.
سجاد کرمی ادامه داد: از سوی دیگر عالرغم صدور جواز تاسیس این 
صنعت از سوی وزارت محترم صمت، به دلیل گرانی تعرفه برق این 
حوزه و عدم وجود ساز و کار مشــخص برای واردات قانونی دستگاه 
های اســتخراج رمزارز، از مدت ۲ سال گذشــته تا به امروز دستگاه 
جدیدی در حجم کالن که باعث ایجاد بحران در بحث انرژی شوند 
وارد کشور نشده اســت. لذا توقع میرود که اگر بحران پیش آمده در 
حوزه تامین انرژی کشور مرتبط با حوزه استخراج رمزارز بوده است 
میبایســت تاثیر آن در ۲ سال گذشــته به قبل احساس میکردیم 
 نه در زمانی کــه این صنعت به طــور تقریبی به تعطیلی کشــیده 

شده است.

»كسب و كار« از تبلیغات هدف دار در جهت ضربه زدن به صنعت رمزارزها گزارش می دهد

نگاه وزارت نیرو به جیب ماینرها
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درج »قیمت« به آگهی های  اينترنتی مسكن برمی گردد
قیمت، در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن احتماال از هفته آینده درج 
می شود.  طبق گفته مدیران یکی از پلت فرم های آگهی آنالین، آگهی های اینترنتی 
مسکن از هفته آینده با »قیمت« درج می شود. طبق گفته وی در حال حاضر اجازه 
برای درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش خودرو داده شده و تا چند 

روز آینده هم در آگهی های خرید و فروش مسکن، قیمت عنوان می شود.
با افزایش جهشی قیمت مسکن که به گفته کارشناسان و مسئوالن در طول یک 
سال قیمت ها تا دو برابر افزایش یافته، درج قیمت از آگهی های اینترنتی خرید و 
فروش مسکن حذف شد چراکه مسئوالن و برخی از کارشناسان، انتشار آگهی های 
جعلی در این سایت ها با قیمت های غیر واقعی را یکی از عوامل التهاب آفرین در 
بازار می دانستند. بنابراین برای دومین بار از اردیبهشت ماه امسال با حکم دادستانی 
قیمت در این آگهی ها درج نشــد و در تمام آگهی های خرید و فروش از عنوان 

»توافقی« به جای قیمت استفاده شد.
حاال گویا با کاهش جزیی قیمت مسکن در تهران قرار بر این است که دوباره قیمت 
در این آگهی ها درج شود. هر چند که مدیران پلت فرم های آنالین مدعی هستند 
حذف قیمت تاثیری در بازار نداشته اما مسئوالن می گویند یکی از دالیل کاهش 
قیمت ها مهار قیمت گذاری های غیر واقعی در این سایت ها بود و قرار است با شرط 

و شروطی قیمت به آگهی ها برگردد.
یکی از شرط ها، احراز هویت فرد آگهی دهنده و احراز مالکیت است. البته مدیران 
پلت فرم ها وجود آگهی های غیرواقعی را رد نمی کنند اما می گویند درخواست ها را 

از چند فیلتر عبور می دهند تا این آگهی های غیر واقعی به حداقل برسد.
گویا از این پس قرار است فرد آگهی دهنده مدارک مالکیت ملک و واحد را ارایه 

دهند که باید با مدارک هویتی فرد مطابقت داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:
 بدون داشتن جايگزين مناسب، نمی توان اينستاگرام 

را فیلتر كرد
به گفته رییس مرکز ملی فضای مجازی، مردم به ارتباط و شبکه های اجتماعی 
نیاز دارند و تا زمانی که جایگزین مناسبی برای اینستاگرام وجود نداشته باشد، 

نمی توان آن را فیلتر کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به پرسشی در مورد کاربرد فیلترینگ 
در حکمرانی فضای مجازی و با اشاره به الگوی آمریکا در مدیریت محتوای 
منتشرشده در رسانه های اجتماعی، گفت: فیلتر ابزار اعمال قدرت سخت است. 
پیش از این شدنی نبوده و در آینده نیز باید مبنا را بر عدم کارآمدی فیلترینگ 
بگذاریم. اقدامات آمریکا در محدودسازی شبکه های اجتماعی، فیلترینگ 
نیست و باید عنوان سیاستگذاری بر آن نهاد. حکمرانی می تواند در الیه کالن و 

با توافق کشور و پلتفرم در قالب سیاستگذاری اعمال شود.
فیروزآبادی در پاســخ به ســوالی در مــورد کارنامه مرکز ملــی و اقدامات 
صورت گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی به تقسیم کار جدی میان 
نهادهای متولی با وجود تعداد کم جلســات شــورای عالی فضای مجازی، 
سندهای تدوین شده در مرکز، توسعه پیامرسان ها و زیرساخت ها، ارتقای نظام 
بانکی، ایجاد پلتفرم آموزشی، ارتقای سطح دیپلماسی سایبری و افزایش تعامل 
متولیان فضای مجازی با حوزه علمیه در قالب برگزاری کالس های درسی فقه 

فضای مجازی، اشاره کرد.

در نامه ای به وزارت صمت
اتحاديه كشوری كسب وكارهای مجازی خواستار 

توقف رتبه بندی كسب وكار های مجازی شد
اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی طی نامه ای خطاب به وزیر وزارت صمت 
بازنگری و توقف در رتبه بندی کســب وکار های مجازی را خواستار شد. اتحادیه 
معتقد است که بیان طرح امتیاز دهی و رتبه بندی کسب وکار های مجازی توسط 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ابهامات قانونی و ایرادات اجرایی همراه است.
پیش از این، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطالعیه ای 
در مورد اجرای فاز دوم رتبه بندی کســب وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار 
اختصاص ســتاره ی نماد اعتماد الکترونیکی )ای نماد( منتشــر کرد. در این 
اطالعیه اشاره شد که دریافت ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ 
ستاره بر مبنای درخواست کسب وکار صورت می گیرد. به عالوه کسب وکارهایی 
که در فرایند رتبه بندی شرکت نمی کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده 
از نماد دو ستاره در وب سایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک اعالم کرده است که رتبه  بندی کامالً اختیاری بوده و کسب وکارهایی 
که قصد دارند در این ارزیابی شــرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق 
ارزیابی بــه صورت یک مقدار ثابت بــه این نهاد پرداخت کنــد. حال اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی در نامه ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح 
 کرده و از آن ها خواستار بازنگری و توقف در رتبه بندی کسب وکار های مجازی 

شده است.
متن این نامه به شرح زیر است: به استناد بند )ع( ماده )۳۷( قانون نظام صنفی، 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه بندی 
فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی )سایبری( در صالحیت وزارت صنعت، 
معدن وتجارت اســت ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و 
اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه بندی بدون تایید جنابعالی به 
عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی 

از نهاد های رتبه بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی 
اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است 
و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد )مرکز توسعه تجارت الکترونیکی( 
دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه بندی آنها باید توسط 

مراجع ذی ربط انجام پذیرد.
واژه اعتماد بکار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل ابهام آمیز و موسع بودن 
مفهوم آن پیش فرضی به مخاطب القاء می نماید که در تمامی شرایط می تواند به 
کسب و کار مجازی اعتماد کند لذا رتبه بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض 
را تشدید نموده و آثار سوء بدنبال دارد. )بطور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل 

پرونده قضایی بطرفیت وزارت صمت(
با اجرای رتبه بندی کسب و کارهای مجازی عمالً وظایف و اختیارات دستگاه ها و 
مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و 
حجم این وظیفه عمالً باعث می شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت 

قانونی خود )سیاست گذاری و برنامه ریزی( دور شده و درگیر امور اجرایی شود.
بعضی از مواد وشاخص های در نظر گرفته شده برای رتبه بندی )تعرفه باال و میزان 
توانایی مالی( به دلیل توانایی کســب و کارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر 
خریداران به آن ها شده و این امر ضریب شکست کسب و کارهای نوپا و جدید الورود 

را افزایش می دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می نماید.
درصورت الزامی بودن رتبه بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون 
تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل  به خزانه 
داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور 
اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، 

زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه بندی فراهم شود.

اخبار

چند درصد خرید مردم اینترنتی است؟
گسترش شبکه های اجتماعی در عصر امروز فضای الزم را برای حضور فعاالنه کاربران متعدد گوشی های هوشمند ایجاد کرده و همین امر باعث شده تا صاحبان مشاغل و 

مدیران شرکت های مختلف فضای مجازی را برای معرفی محصوالت و خدمات خود انتخاب کنند.بر اساس آمار بدست آمده، میزان کاربران شبکه های اجتماعی در آینده ای 
نزدیک به بیش از سه میلیارد تن می رسد و این تعداد می تواند بر توسعه و رونق کسب و کارهای دیجیتالی تأثیر شگرفی بگذارد.

بازارهای موازی در حالی با 
شوک سیاســی به کما رفته 
اند که بازار مسکن به عنوان 
آخرین حلقه ایــن زنجیره 
انــدک تاثیــری پذیرفته و 
آمارهای رســمی کاهش قیمت را مخابره می کنند؛ 
این در حالی است که با بیدار شدن این بازار از خواب 
زمستانی و قدم رنجه کردن خریداران و فروشندگان به 
این بازار، مسکن می رود تا با ملتهب شدن سایر بازارها، 

دوباره شاهد افزایش قیمت باشد. 

دومین تایید از نزول قیمت ها در امالک پایتخت
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص های قیمت 
امالک در آذر ماه، اطالعات اولیه کاهش قیمت مسکن 
در تهران را تایید می کند و نشان می دهد طی این ماه 
در تهران متوسط قیمت مسکن ۸.۵ درصد نسبت به 
ماه قبل از آن ارزان تر شده است؛ یعنی قیمت ها نه تنها 
رشد نکرده بلکه بیش از ۸ درصد نیز افت داشته است. 
گزارش مرکز آمار پس از گــزارش بانک مرکزی تایید 
دومی از افت متوسط قیمت مســکن در تهران است. 
کارشناسان با اشاره به اینکه تنها اتفاقی که می تواند 

به سرعت توضیح دهنده این روند در بازار مسکن باشد 
اتفاقات حوزه سیاسی است می گویند: از نیمه دوم آبان 
که ترامپ شکست خورد انتظارات منفی نسبت به آینده 
تعدیل شد. با تعدیل انتظارات منفی ابتدا سرعت تبدیل 
پول نقد به دارایی کاهش یافت. این سرعت به گونه ای 
بود که در آذر ماه بر حجم پول موجود در  اقتصاد ایران  

افزوده نشد.

جزئیات کاهش قیمت مسکن در آذرماه
مرکز آمار »اطالعات بدون نویــز« از تغییرات قیمت 
مســکن منتشــر کرد. داده های جدید با محاســبه 
»شــاخص قیمت مســکن به روش هدانیک« نشان 
می دهد بهای متوســط آپارتمان های فروخته شــده 
در تهران طی آذرماه بیش از ۸ درصد نســبت به آبان 

کاهش یافته است.
این میزان رشد منفی بیانگر »سقوط« یا همان ابرریزش 
قیمت مســکن در ماه پایانی پاییز است. پیش تر بانک 
مرکزی از ریزش یک درصدی میانگین قیمت مسکن 
در آذر خبر داده بود. در گزارش جدید، اثر متغیرهایی 
همچون »عمربنــا، موقعیت منطقه ای و مســاحت 

آپارتمان ها« بر قیمت میانگین حذف شده است.
سومین و تازه ترین آمار درخصوص تحوالت بازار مسکن 
شــهر تهران در آذرماه امســال، از وقوع »ابرریزش« 
قیمتی در این ماه حکایت دارد.  اطالعات این گزارش 

رسمی که از ســوی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان 
می دهد تورم ماهانه مســکن در آذرماه -به جز برخی 
ماه های فروردین کــه مقطع زمانی اســتثنا در بازار 
مسکن محسوب می شــود- به پایین ترین حد نسبت 
به دست کم ۶ سال گذشــته که اطالعات قیمتی بازار 
مسکن شهر تهران به صورت رسمی منتشر می شود، 
رسیده است. این آمار بعد از اطالعات اولیه و غیررسمی 
داده های مربوط به قیمت مســکن در شــهر تهران و 
گزارش رسمی بانک مرکزی درخصوص تحوالت بازار 

معامالت مسکن شهر تهران، ســومین آمار تحوالت 
قیمت بازار مســکن پایتخت در آذرماه است. در این 
گزارش که با روش آماری »هدانیک« انجام شده است، 
شاخص قیمت مسکن شهر تهران پس از کسر نویزهای 
قیمتی، اعالم شده است. این شــاخص نشان دهنده 
ابرریزش تورمی مسکن شــهر تهران در آخرین ماه از 

فصل پاییز است.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

بازار مسکن را بررسی می کند. 

با وجود اعالم كاهش قیمت مسكن ازسوی مركز آمار، اين مساله در بازار محسوس نیست

بازار  مسکن در آستانه  رونق
مركز آمار: بهای آپارتمان  در تهران طی آذرماه 8 درصد نسبت به آبان كاهش يافت

افزايش 83 درصدی هزينه خانوار ها برای خريد خانه نسبت به سال گذشته

جهش قیمت مسکن با التهابات بازارهای مالی
منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن

بررسی شاخص های مختلف اختصاصی بازار مسکن و آیتم های آن نشان دهنده پایداری قیمت و عدم تغییر محسوس قیمت در این بازار است. این در حالی است که بازارهای موازی مسکن مثل بورس شاهد ابرریزش بوده اند. در 
این میان حوزه اقتصاد مسکن توانسته یک نُرم عادی و منطقی کاهش قیمت را در پیش بگیرد و این مساله نشان می دهد که این بازار توان مجدد احیا و رونق خود را در ماه های آتی و فصل عید خواهد داشت و معامله در این حوزه 

انجام خواهد شد. کما اینکه مطالعات میدانی نشان می دهد خریداران و فروشندگان در حال حاضر در بازار به طور جدی هستند و بازدید می روند و بازار در آستانه ورود به فاز رونق است. 
شاید یک سری افراد و ذی نفعان در این بازار و نمایندگان مجلس می خواهند به گونه ای ریزش قیمت در بازار را تبلیغ و نهادینه کرده و به این ریزش دل خوش کنند؛ ولی واقعیت چیز دیگری است. مطالعات ۳۶ سال گذشته در 
حوزه اقتصاد مسکن در بازه های زمانی ۶ سال یک بار این واقعیت را به ما نشان می دهد که زمانی که مسکن در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ درصد افزایش قیمت می یابد برگشت دوره منفی بین ۱۱ تا ۲۵ درصد بوده است. لذا ابرریزشی در 

این فضا نیست و اتفاقا خبر خوب برای اقتصاد مسکن این است که کم کم حضور خریداران، دید و بازدید برای اقدام به خرید و اقدام به فرایند معامله در بازار افزایش یافته است. 
این به معنای این است که این بازار در حال خروج از رکود و حرکت به سمت رونق معامالت است. 

این ریزش در بازه آبان و آذر تا ۱۵ درصد رخ داده اســت و دلیل آن به اقتصاد ملی برمی گردد. وقتی تراز اقتصادی منفی است، زیرمجموعه های آن در حوزه اقتصاد که می تواند باعث شکوفایی، غنا و تولید ثروت در جامعه شود به 
نوعی با مشکل مواجه است و مسکن نیز مستثنی نیست. حوزه اقتصاد مسکن نزدیک به ۲۳ درصد از فضای اقتصادی ما را در صورت رونق و فعال بودن حوزه ساخت و ساز و فضای تولید مصالح ساختمانی، خدمات فنی مهندسی، 

صادرات و واردات اقتصاد ما به حرکت وامی دارد. 
نکته مثبت این است که حوزه اقتصاد مسکن یک حوزه خودزاست به این شکل که منتظر سیاست گذاری های قاعدتا ناقص، عقیم و غلط سیاست گذاران و قانون گذاران نمی ماند و خودش شروع به تولید ثروت می کند. در نتیجه 
اگر اینها را کنار هم قرار دهیم این دوره خودشکوفایی در حوزه اقتصاد مسکن شکل خواهد گرفت زیرا در آستانه نزدیکی به عید قرار داریم و وقت خرید کلنگی ها و اقدام به ساخت و ساز برای سال آینده از سوی سازندگان مطرح 

است. همچنین کسانی که می خواهند خانه خود را عوض کنند، اقدام به خرید و فروش خواهند کرد و این معامالت در دل خود یک رونق نسبی را در پی خواهد داشت. 
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